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الحمد هللا رب العالمین و الصالة و السالم على أشرف األنبیاء و المرسلین نبینا 
  .محمد و على آلھ و صحبھ أجمعین أما بعد

ثم أوجھ . فإنني أشكر اهللا وافر الشكر أن وفقني و أعانني على إتمام ھذه الرسالة  
الدكتور بومسجد عبد القادر المشرف على الرسالة  میل إلىآیات الشكر و العرفان بالج

الذي غمرني بعطفھ و توجیھھ و منحني الكثیر من علمھ و جھده و وقتھ وكان لرحابة 
أسلوبھ الممیز في متابعة الرسالة أكبر األثر في المساعدة على وصدره و سمو خلقھ  

یر أن یجازیھ خیر الجزاء و أن ظھور ھذه الرسالة بھذه الصورة، وأسأل اهللا العلي القد
  .یكتب صنیعھ في موازین حسناتھ

ویدعوني واجب الوفاء و العرفان بالجمیل أن أترحم على فقیدي المعھد األستاذ   
الدكتور لحمر عبد الحق و األستاذ الدكتور قصي محمود المھدي القیسي اللذان كانا 

أقطاب التكوین على المستوى بحق رواد المعھد  وساھما بشكل كبیر في جعلھ قطب من 
بما أوتوا من العلم والمعرفة على أجیال من الطلبة، فرحمھما اهللا  اكما لم یبخلو ،الوطن

  .و أسكنھما فسیح جنانھ
لي الحاج كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى عمید الكلیة األستاذ الدكتور بن قصد ع  
بالشكر و التقدیر  ھكما أتوج. عیسى خلیفة والعمید السابق األستاذ الدكتور سعید محمد

 إثراء ھذه الرسالةساھموا في و إلى األساتذة الذین قدموا لنا ید العون من قریب أو بعید
 ،محمد قماري.دحرشاوي یوسف، .درمعون محمد، .د: بأفكارھم النیرة ونخص بالذكر

سمي بشیر قا و األستاذ  لحسن بخدة.دبن قالوز تواتي،  .دقادة بلكبیش، .د عطاء اهللا،.د
  .البدنیة والریاضیة العلوم و تقنیات األنشطة و إلى جمیع أساتذة معھد

یع جم عمال المكتبة الخاصة بالمعھد، وكذا ىإلكما ال یفوتني أن أتقدم بجزیل الشكر 
ا مھمتي في سبیل إتمام ھذه الرسالة متمنیا لھم التوفیق الذین سھلو المدربین والالعبین

  .في مسیرتھم الریاضیة
.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین 

  اإلھــــــداء

إلى من تعبت و سھرت و ربت فأحسنت، وضحت بأغلى ما تملك 
ألجلي وأرادت مشیئة اهللا أن ترحل عني قبل أن أوافیھا ولو جزء بسیط 

  .على صنیعھا، إلى الغالیة العزیزة أمي رحمھا اهللا
  .سكنھ فسیح جنانھإلى روح الوالد العزیز رحمھ اهللا وا
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إلیكما أقول وفقني اهللا ألكون ذلك الولد الصالح الذي یدعوا لكما 
  بالمغفرة

  .رحمةـــــــــــــو ال  
  .إلى زوجتي امتنانا لھا لوقوفھا إلى جانبي في الشدائد  
  ."بھاد الدین بوحجر"و الوافد الجدید " سلسبیل نور الھدى "إلى أبنائي  
.خوات و جمیع األقارباألخوة و األ إلى  جمیع   

. في كل األطوارإلى مربیي األجیال 

  .ھذه الرسالةإلیكم جمیعا أھذي 

  محتـــــوى البــــحـــــث

أاآلية 
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مقدمة عامة

من واقع يكاد يصبح مألوفا يف اجلزائر و املتمثل يف ظاهرة العدوان نستمد مشكلة حبثنا هذا   

والعنف يف مباريات كرة القدم، حيث ركزنا اهتمامنا على فئة الالعبني من خالل البحث يف مدى 

. بتوجهات أهداف اإلجناز يف املنافسة الرياضية) السلوك العدواين(ارتباط هذا السلوك الغري السوي 

هو املناخ الذي أصبح ) توجه اهلدف(الب الباحث إىل اختيار هذا العامل النفسي ولعل ما دفع الط

مييز منافسات كرة القدم و الذي جيعل من الالعبني حىت الناشئني منهم يسعون وراء حتقيق الفوز 

أو املكسب ليس إال، وألن ذلك ال ميكن أن يكون حليف مجيع الرياضيني ما قد يؤدي إىل 

  .لى اجلانب النفسي و من مث السلوكي لالعبني يف صورة السلوك العدواينانعكاسات سلبية ع

الطالب الباحث على طريقة البابني، الباب األول ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة اعتمد   

خصصناه للدراسة النظرية و يضم مخسة فصول، حيث تطرقنا يف الفصل األول إىل خصائص 

و مميزات هذه املرحلة من حيث متغريات حبثنا هذا، أما  )سنة17-15(مرحلة املراهقة الوسطى 

الفصل الثاين فخصصناه للمنافسة الرياضية وأهم خصائصها و تأثرياا خاصة النفسية و السلوكية 

منها، فيما تناولنا يف الفصل الثالث توجهات أهداف اإلجناز عمدنا فيه على عرض اإلطار النظري 

كما تطرقنا يف الفصل الرابع للسلوك العدواين و النظريات . لرياضيةللتوجه الدافعي يف املنافسة ا

بصفة خاصة، فيما سلطنا  املختلفة املفسرة له وكذا العوامل املسامهة يف ظهوره عند الرياضيني

الضوء يف الفصل اخلامس على جمموعة من الدراسات السابقة و البحوث املشاة اليت تعرضت 

ثنا، حيث حاول الطالب الباحث االستفادة منها من حيث حتديد بشكل أو بآخر ملتغريات حب

  .أدوات البحث املستعملة و االستعانة بنتائجها خالل مناقشة نتائج الدراسة
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أما الباب الثاين فقد خصصناه للدراسة امليدانية، حيث جزأنا هذا الباب إىل ثالثة فصول،   

امليدانية مربزين فيه منهج و عينة البحث  الفصل األول تناولنا فيه منهجية البحث إجراءاا

ومواصفاا باإلضافة الدراسة االستطالعية اليت كان العرض منها التأكد من املعامالت العلمية 

ويف الفصل الثاين مث عرض و حتليل و مناقشة النتائج وفق لطبيعة و فروض . ألدوات البحث

اقشة الفرضيات و عرض اخلالصة العامة البحث، فيما خصصنا الفصل الثالث لالستنتاجات و من

للبحث وأخريا إعطاء مجلة من التوصيات و االقتراحات وفقا ملا جاء يف الدراسة النظرية و النتائج 

.            املتوصل إليها

التعریف بالبحث

مقدمة-1
مشكلة البحث-2
أھداف البحث-3
فرضیات البحث-4
أھمیة البحث-5
مفاھیم و مصطلحات البحث-6



- 18 -

:مـقدمـة -1

تعترب املنافسات الرياضية عامال هاماً وضروريا لكل نشاط رياضي، كما أا ال تستقطب   

اهتمام الرياضيني فحسب، بل يتعدى هؤالء إىل اجلماهري املتابعة هلا وخمتلف الوسائل اإلعالمية اليت 

باملنافسة  ةاهر املرتبطتعمل على تغطيتها، وكذا األخصائيني والباحثني هدفهم دراسة خمتلف املظ

الرياضية من ضغوطات والسلوكات الصادرة عن الرياضيني واجلماهري والعوامل النفسية 

  .واالجتماعية املسامهة يف ذلك، قصد ضبطها و حماولة معرفة أسباا و نتائجها

ولعل من بني املظاهر السلوكية السلبية اليت أصبحت تشد االنتباه، واملرتبطة أساسا    

نافسات الرياضية خاصة يف لعبة كرة القدم ظاهرة العدوان أو السلوك العدواين سواء عند بامل

ي ما فتئ يستفحل خاصة يف بلدنا اجلزائر، على الرغم من وجود ذاجلماهري أو الالعبني، وال

ضوابط وقوانني تنظم وتسري خمتلف املنافسات وتفرض على اجلميع احترامها، مما جعل الرياضة 

ية تفقد قيمها اإلنسانية، التربوية، اإلجتماعية واألخالقية اليت تعمل على غرسها خاصة عند التنافس

الناشئني من بينها التعارف والتعاون، الروح الرياضية، املنافسة الشريفة، احترام املنافس والقوانني، 

  .املسؤولية وتقدير الذات

يق وسيلة البحث العلمي، ارتأينا أمام هذا الوضع و أمال يف املسامهة يف تغيريه عن طر  

دراسة ظاهرة السلوك العدواين عند العيب كرة القدم الناشئني، وإمكانية عالقته بتوجه هدف 

  .  كأحد األسباب النفسية لظهوره) التوجه الدافعي(اإلجناز خالل املنافسة الرياضية 

  ا، فقد عالباحثون يف وألن تفسري خمتلف السلوكات يقتضي بالضرورة كشف مسببا دم

علم النفس الرياضي على البحث عن أسباب السلوك العدواين لدى الرياضيني وما يدفعهم إىل 

وجاءت اآلراء خمتلفة فمنهم من يرى أن السلوك . إحلاق األذى سواء البدين أو املعنوي باملنافسني

ر إىل تأثري املنافسة العدواين لدى الالعبني ناتج عن تكوينهم الشخصي، فيما يرجعه البعض اآلخ



- 19 -

الرياضية وطبيعة اللعبة وقوانينها، واجلماهري ووسائل اإلعالم اليت قد تكون سببا يف ظهور هذا 

السلوك السليب، وكذا إىل دافع اإلجناز والرغبة يف التفوق يف املنافسة الرياضية الذي قد جيعل 

باإلضافة إىل اعتبارات نفسية هذا . الالعب يلجأ للعدوان كوسيلة للوصول إىل النجاح والفوز

  .أخرى كاإلحباط الناتج عن اإلخفاق يف حتقيق األهداف

ويتبني لنا مما سبق بروز دافع اإلجناز و كذا اإلخفاق يف حتقيق األهداف يف املنافسة   

الرياضية كأحد األسباب ظهور السلوك العدواين لدى الالعبني، و لعل ما يعزز هذا الطرح هو أن 

ة الرياضية اليت تعد حافز و فرصة للرياضيني عامة و الناشئني بصفة خاصة  لتحقيق األهداف املنافس

واإلجنازات و بلوغ أعلى درجات التقدير االجتماعي و إبراز الذات قد متثل خربة جناح من خالل 

 حتقيق هدف الفوز يف املنافسة أو حتقيق أحسن مستويات األداء، إال أا متثل أيضا خربة فشل

يف حالة اهلزمية أو اإلخفاء يف حتقيق مستوى معني من األداء وهو ما  بالنسبة للكثري من الرياضيني

من شأنه أن يؤثر على اجلانب النفسي لالعبني و يولد سلوكات غري رياضية يف صورة السلوك 

توجه  وهو ما دفعنا إىل اختيار موضوع حبثنا هذا للكشف عن حقيقة هذه العالقة و أي .العدواين

  .حنو أهداف اإلجناز أكثر ارتباطا بالسلوك العدواين
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:اإلشكاليــة-2

إن بلوغ املستويات العالية يف خمتلف الرياضات حيتم تشكيل قاعدة واسعة للممارسني   

الناشئني، حيث يتم إعدادهم وصقل مواهبهم بطريقة منهجية وعلمية تشمل مجيع اجلوانب البدنية، 

ولقد ازداد . هارية، التكتيكية، املعرفية، وكذا النفسية حسب متطلبات كل مرحلة عمريةامل

االهتمام باجلانب النفسي يف عملية اإلعداد، لكونه يسمح بالتنبؤ وضبط السلوك الناشئني ومعرفة 

  .اجتاهام ودوافعهم وما يسعون إىل حتقيقه من أهداف سواء خالل املنافسة أو التدريب

 دافعية اإلجناز أحد أهم هذه اجلوانب النفسية، إذ تعد احملرك األساسي لسلوك و تعترب  

الرياضيني يف مواقف املنافسة الرياضية، و بالتايل فهي تسهم بقدر كبري يف حتقيق النجاح و إدراكه 

الذي يرتبط أساسا بعامل النتيجة متضمنة الفوز واهلزمية وعامل األداء الذي يشمل خربات النجاح 

الفشل، و على ذلك تظهر فروق فردية لدى الناشئني ابتداءا من سن الثانية عشر يف توجه هدف و

اإلجناز انطالقا من وضوح مفهومي القدرة واجلهد يف هذا السن، وهو ما أشار إليه كل من 

ضمن نظريات توجهات ) 1987(Dudaودودا ) Nicholls)1989-1984نيكولس 

اعتربا أن هناك هدفني مرتبطني باإلجناز ومها توجه أو هدف الذات، واللذان  )1(أهداف اإلجناز،

حيث يعمل الفرد على أن يكون األفضل بالنسبة لزمالئه على مستوى حتدي العمل، وكذا توجه 

أو هدف املهمة، الذي يشري إىل تركيز الفرد على هدف األداء املهمة املكلف ا بأفضل ما 

)2(.ميكن

العديد من الباحثني يف جمال علم النفس الرياضي من بينهم  ديانا جيل  من هذا املنطلق قام  

Gill)1986 ( بتحديد توجهني يف جمال املنافسة الرياضية، ومها هدف أو توجه النتيجة وهدف

، وهو ما اصطلح عليه بالتوجه التنافسي الذي يدل على توجه دافعية )التمكن(أو توجه األداء 

1 Richard cox, psychologie du sport (1ereéd ; bruxelles : éd deboeok, 2005),p 39:40.
  ، )م2004مكتب الجامعي الحدیث،  :اإلسكندریة ؛1ط (- القیاس–التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- النفس الریاضة  صدوقي نور الدین، علم 2

128:129ص
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ميل "بأنه ) 2004(ة يف املنافسة الرياضية، إذ يعرفه صدوقي نور الدين اإلجناز حنو أهداف معين

Vealyكما استندت روبن فيايل .  )3("الالعب إىل الكفاح حنو حتقيق هدف معني يف الرياضة

على مفهوم التوجه التنافسي، ) الثقة الرياضية(يف أحباثها حول الثقة بالنفس أثناء املنافسة ) 1987(

إدراك القدرة وبالتايل يؤثر نوع توجه اهلدف أثناء املنافسة على مستوى الثقة واعتربته أساس 

أن هناك نوعان من ) Burton)1989وامتدادا هلذه األعمال أكد بريتون . الرياضية لدى الناشئني

)4(.الالعبني، العبون موجهون حنو النتيجة والعبون موجهون حنو األداء

موقف للتحدي والصراع من أجل التفوق وحتقيق األهداف وألن املنافسة الرياضية متثل   

واإلجنازات، فإا غالبا ما تكون مقترنة مبجموعة من االنفعاالت والسلوكيات اليت قد يكون 

بعضها سلبيا كالعدوان أو السلوك العدواين لدى الالعبني، حيث يشري العدوان إىل السلوك الذي 

أو املعاناة لشخص آخر، وقد يظهر يف أشكال متعددة  يقصد به حماولة إحلاق األذى أو الضرر

)5(.كالتهجم أو اإلحتكاك البدين أو العدوان اللفظي بصورة مباشرة أو غري مباشرة

)Freudفريد (العلماء لظاهرة العدوان والعوامل املثرية له، إذ يعتربه  تعددت تفسريات

رية اإلحباط السلوكية بأن هناك ارتباط ما بني سلوك غريزي بيولوجي عند اإلنسان، فيما ترى نظ

أما نظرية التعلم . اإلحباط كمثري ناتج عن عدم حصول الفرد على هدفه والعدوان كإستجابة له

)6(اإلجتماعي فتعترب العدوان سلوكا متعلما ومكتسبا من اخلربات السابقة واملالحظة والتقليد،

عاقة سلوك املوجه حنو اهلدف أو تقليل التعزيز أو وأشارت إىل بعض املثريات للعدوان منها إ

        :         مما جيعلنا ومن خالل هذا البحث نطرح التساؤالت التالية. إنتهائه

يف املنافسة الرياضية لدى ) توجه التمكن –توجه التنافسية(ما هو نوع التوجه الدافعي  -

¿سنة  )17-15(العيب كرة القدم لفئة األشبال 

فروق يف السلوك العدواين لدى الالعبني قيد الدراسة من حيث توجه التمكن  هل هناك -

¿وتوجه التنافسية 

  .37المرجع السابق، ص 3
لعربي، دار الفكر ا :القاھرة ؛1ط (- النظریة و التطبیق و التجریب-محمود عبد الفتاح عدنان، سیكولوجیة التربیة البدنیة والریاضیة  4

.366،ص)م1995
  .  122، ص )م1998مركز الكتاب للنشر،  :القاھرة ؛1ط(محمد حسن عالوي، سیكولوجیة الجماعات الریاضیة 5
.201- 200- 193- 189،  ص )م2002مكتبة أنجلو المصریة،   :القاھرة( محمد یوسف حجاج، التعصب و العدوان في الریاضة 6
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) توجه التنافسية –توجه التمكن (ما هي طبيعة العالقة املوجودة ما بني التوجه الدافعي  -

  والسلوك العدواين لدى العيب كرة القدم للعينة املدروسة؟

:لبحثأهداف ا-3

  :يرمي موضوع البحث إىل حتقيق األهداف التالية   

 يف املنافسة ) توجه التمكن –توجه التنافسية (التعرف على نوع التوجه الدافعي

  .سنة للعينة املدروسة )17-15(الرياضية لدى العيب كرة القدم لفئة األشبال 

قياس مستوى أبعاد السلوك العدواين لدى أفراد عينة البحث.

توجه التنافسية –توجه التمكن (ف عن طبيعة العالقة ما بني التوجه الدافعي الكش (

.سنة للعينة املدروسة )17-15(والسلوك العدواين لدى العيب كرة القدم لفئة األشبال 

: فرضيات البحث -4

حنو هدف التنافسية منه حنو هدف  دافعيا إن الالعبني األشبال قيد الدراسة أكثر توجها

.نالتمك

 توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد السلوك العدواين ما بني الالعبني ذوي توجه

.ذوي توجه التمكن و الالعبني ةالتنافسي

 بالنسبة للعينة ) سنة17-15(إن السلوك العدواين لدى العيب كرة القدم أشبال

.بارتفاع التوجه حنو التنافسية) يرتفع(املدروسة يتأثر إجيابيا 

:  وأمهية البحث ماهية-5

  :البحث ماهية
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التوجه الدافعي لالعيب كرة القدم لفئة  اكتشافنريد التوصل إىل  من خالل هذا البحث

هم، مث العالقة ما بني التوجه الدافعية ياألشبال يف املنافسة الرياضية، وكذا أبعاد السلوك العدواين لد

  .لعدواين لدى هذه الفئة العمريةو السلوك ا) توجه التمكن –توجه التنافسية (ببعديه 

:  األمهية

تتجلى أمهية هذه الدراسة يف كوا تبحث فيما قد يكون أحد أسباب ظهور السلوك 

العدواين لدى العيب كرة القدم الناشئني و املتمثل يف نوع التوجه حنو أهداف اإلجناز يف املنافسة 

  . الرياضية

:مفاهيم و مصطلحات البحث-6

)7(.صوب الشيء ، و األخذُيا التوجه يعين القصدلغو :توجه-

   . التوجه يعين األخذ صوب هدف معني: إجرائيا

)8(".الغاية النهائية اليت يتوجه إليها السلوك بقصد إشباع الدافع " يعرف اهلدف بأنه  :دفـاهل-

ستعداد الالعب ا: " دافعية اإلجناز بأا) 2002(يعرف حممد حسن عالوي  :دافعية اإلجناز-

الرياضي ملواجهة مواقف املنافسة الرياضية وحماولة التفوق واالمتياز يف ضوء مستوى أو معيار معني 

من معايري ومستويات التفوق واالمتياز، عن طريق إظهار قدر كبري من النشاط والفاعلية واملثابرة 

)9(. مواقف املنافسة الرياضيةكتعبري عن الرغبة يف الكفاح والنضال من أجل التفوق واالمتياز يف

موقف إجناز رياضي نوعي "بأا ) 1995(يعرفها حممود عبد الفتاح عدنان  :املنافسة الرياضية-

)10(".يتم فيه تقومي األداء

نزعة الفرد للكفاح حنو إحراز منط معني من  :)التوجه التنافسي(دافعية اإلجناز اتتوجه-

ا التوجه إميان الرياضي بأن حتقيق هدف معني يظهر كفاءة األهداف يف الرياضة حيث يعكس هذ

)11(.النجاح

.36، ص)م2005منشورات الكتب العلمیة،  :لبنان ؛1ط(عربي - الوسیط عربي نعصام نور الدین، معجم نور الّدی  7

  .53، ص )منشورات الجامعة اللیبیة، بدون سنة :لیبیا(مصطفى محمد زیدان، النمو النفسي للطفل و المراھق وأسس الصحة النفسیة 8
  .37، ص)م2002لفكر العربي،دار ا :القاھرة(محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب والمنافسات الریاضیة 9
  .681محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 10
  .296، ص)م2005مركز الكتاب للنشر، :القاھرة ؛1ط(عبد العزیز عبد المجید محمد، سیكولوجیة مواجھة الضغوط في المجال الریاضي 11
)*(

لتوجھ التنافسیةتعریف إجرائي
(**)

  التمكنلتوجھ تعریف إجرائي
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لكيفية و طبيعة قدرته أو  بتشري مصطلح القدرة املدركة إىل إدراك الالع :القدرة املدركة-

  .استطاعته للقيام بأداء معني

العب إىل يشار إليه أيضا بتوجه النتيجة، ويعرب عن توجه نفسي ميثل ميل ال :توجه التنافسية-

التركيز على الفوز يف املباراة و جتنب اهلزمية ما يعين بالنسبة له إدراك عايل للقدرة، بدون التأكيد 

(*).على األداء اجليد

يشار إليه أيضا بتوجه األداء، وهو توجه نفسي ميثل ميل الالعب إىل التركيز : توجه التمكن-

)**(.له إدراك عايل للقدرة يف مقابل نتيجة املنافسة ذااعلى إتقان األداء وحتسينه الذي يعين بالنسبة 

هم أولئك الالعبون الذين يفضلون وضع أهداف   :)النتيجة( ذوي توجه التنافسية بونالالع-

  .  ترتبط مباشرة بالنتيجة، وهم يفكرون يف الفوز و اهلزمية بغض النظر عن التأكيد على األداء

هم أوالئك الالعبون الذين مييلون إىل التفكري يف جودة  :)داءاأل( ذوي توجه التمكن بونالالع-

  .األداء و املهارات و إجناز املهارات اخلططية بغض النظر عن النتيجة

فعل لفضي أو بدين ظاهر يؤدي إىل إصابة نفسية أو بدنية موجهة حنو  :السلوك العدواين-

)12(.شخص آخر أو الشخص نفسه

ات املرتفعة على هذا البعد يتميزون بالعنف ضد منافسيهم، صحاب الدرجأ :بعد التهجم-

  .يقابلون اخلشونة يف اللعب ويستمتعون بإيذاء منافسيهم

أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد يتميزون بإسقاط عدوام  :بعد العدوان الغري املباشر-

يف مواقف املنافسة  على األشياء أو على أشخاص آخرين غري منافسيهم كما مييلون للسباب

  .الرياضية

أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد يتميزون باالستعداد  :بعد سرعة القابلية لالستثارة -

لسرعة االنفعال الثائر على هزميتهم أو قبل املنافسات الرياضية أو يف مواقف اللعب الغري املتوقعة أو 

  .عند اختاذ احلكم لبعض القرارات ضدهم

أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد يتميزون بالتمرد على القواعد والقوانني : رفضبعد ال -

  .ويظهرون عدم الترحيب مبنافسيهم وعدم الصفح عنهم وحماولة حتدي احلكم

  .   425، ص)م2000دار الفكر العربي،  :القاھرة ؛3ط(التطبیقات- أسامة كامل راتب، علم النفس الریاضة المفاھیم 1
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أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد يتملكهم احلقد والكراهية اجتاه منافسيهم : بعد احلقد -

  .ات الرياضيةخاصة يف مواقف املنافس

أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد حياولون اجلدال مع احلكام أو  :بعد العدوان اللفظي -

املنافسني وحياولون إهانة منافسيهم باستخدام بعض األلفاظ النابية أو السباب ويسعون للسخرية 

  .من اآلخرين

بالشك يف احملكمني ويعتربون  أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد يتميزون :بعد الشك -

)13(.املنافسني أعداء هلم ويرون أن الالعبني اآلخرين يضمرون هلم أو حياولون إيذائهم

الدراسة النظریة

13
  .255،  ص )م1987دار الفكر العربي،  :القاھرة(محمد حسن عالوي وآخرون، االختبارات المھاریة والنفسیة في المجال الریاضي 
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:متهيد الباب األول 

املراهقة  قسمنا هذا الباب إىل مخسة فصول، حيث تناولنا يف الفصل األول خصائص مرحلة  

. الذي متثل الفئة العمرية لعينة الدراسة خاصة ما يتعلق مبتغريات البحث) سنة17-15(الوسطى 

أما الفصل الثاين فسوف نتطرق فيه إىل املنافسة الرياضية مربزين أهم مميزاا و ما يرتبط ا من 

يف حني سوف خنصص مظاهر و سلوكات و تأثريها اإلجيايب و السليب على الرياضيني الناشئني، 

الفصل الثالث لتوجهات أهداف اإلجناز عند الرياضيني باعتبارها أحد املتغريات األساسية يف 

أما يف الفصل الرابع . البحث مع التركيز على مفاهيم الدافعية و دافعية اإلجناز و نظرياا 

و كذا اجلوانب النفسية فسيتطرق الطالب الباحث فيه إىل السلوك العدواين و النظريات املفسرة له 

ليأيت الفصل اخلامس من هذا الباب الذي . و االجتماعية اليت تسهم يف بروزه عند الرياضيني

سيحتوي على بعض الدراسات السابقة و البحوث املشاة اليت تناولت متغريات البحث بغية 

  .االستفادة من استخالصاا يف عملية حتليل و مناقشة النتائج
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خصائص : الفصل األول
  سنة17-15المرحلة العمریة 

  .متهيــد

  .ةراهقمفهوم امل-1

  .مراحل املراهقة، وأمناطها -2

   .سنة17-15خصائص مرحلة املراهقة الوسطى   -3

     .املراهقة و املمارسة الرياضية-4

  .حاجات املراهق النفسية-5
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  .راهقالسلوك العدواين عند امل-6

  خامتة الفصل

:دـــمتهي

لقد متكن الباحثون من تقسيم دورة حياة الفرد إىل فترات ومراحل عمرية، وهذا بدءا من   

حيث .التقاء احليوان املنوي مع البويضة وحدوث اإلخصاب حىت مرحلة الرشد واكتمال النضج

سمي أو العقلي أو تتميز كل مرحلة عن األخرى خبصائص معينة سواء أكان ذلك من اجلانب اجل

أو النفسي، ومن مث اجلانب السلوكي لألفراد، وحيدث االنتقال بشكل  االجتماعي أو االنفعايل

  .متكامل ومنسجم بني خمتلف هذه املراحل

واليت تبدأ بشكل عام من سن الثانية عشر أو  -مرحلة املراهقة –ومن بني هذه املراحل   

و العشرون، ويعتربها الكثري فترة جد حساسة كوا  الثالثة عشر إىل سن العشرون أو الواحد

تتوسط مرحلة الطفولة املتأخرة و مرحلة النضج أو الرشد، وما لذلك من تأثري على حياة الفرد 

الذي حياول أن ينسلخ من حياة الطفولة لريسم لنفسه معامل حياة الراشدين، باإلضافة إىل جمموعة 

السريعة اليت تأثر على احلالة النفسية و السلوكية للفرد  ةمن التحوالت اجلسمية و الفسيولوجي

وسوف يستعرض الباحث من خالل هذا الفصل خصائص الفئة العمرية قيد الدراسة واليت   .املراهق

سنة سواء من الناحية االجتماعية و العقلية و اجلسمية 17-15متثل مرحلة املراهقة الوسطى 

-املنافسة(يات مرحلة املراهقة من ناحية متغريات الدراسة واالنفعالية، مع حماولة إبراز خصوص

، وهذا بعد التطرق إىل مفاهيم املراهقة )السلوك العدواين - احلاجات والدوافع–النشاط الرياضي 

  .ومراحلها وأمنطها

:مفهوم املراهقة-1-1

خاييل تعد مرحلة املراهقة من املراحل احلساسة اليت مير ا اإلنسان، حىت أن خليل مي  

فيما كان يطلق عليها يف  )14(وصفها مبرحلة االنتقال اخلطرية يف عمر اإلنسان،) 2003(معوض 

  . 327، ص)م2003مركز اإلسكندریة للكتاب،: اإلسكندریة  (-الطفولة و المراھقة- خلیل میخاییل معوض، سیكولوجیة النمو  14
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فكلمة املراهقة تطلق على مرحلة تبدأ بالبلوغ وتستمر . السنوات األوىل مصطلح السنوات املزعجة

احلادي حىت مرحلة النضج أي متتد سن الثانية عشر أو الثالثة عشر إىل حوايل سن العشرين أو 

)15(.والعشرين

  :التعريف اللغوي -1-1-1

إن املعىن اللغوي للمراهقة هو املقاربة، فرهقته معناها أدركته وأرهقته تعين دانيته، فراهق   

)16(.الشيء معناه قاربه، وراهق البلوغ معناه قارب سن البلوغ وراهق الغالم أي قارب االحتالم

  :التعريف االصطالحي -1-1-2

مشتقة من الفعل " Adolescence"االصطالحية فإن كلمة مراهقة تعين  من الناحية  

ومعناها التدرج حنو النمو أو النمو للنضج، وتضمن النضج هنا " Adolescere"الالتيين 

وجتدر اإلشارة إىل وجوب عدم اخللط ما بني املراهقة وما . اجلوانب اجلنسية و االنفعالية و العقلية

، فالبلوغ أو احللم إمنا هي فترة مبكرة من املراهقة " Puberté"احللم يطلق عليه بالبلوغ أو 

حيث أن . حيدث فيها النضج اجلنسي ولذلك فالبلوغ هو جزء من املراهقة وليست مرادفة هلا

املراهقة تشمل كما سبق التطرق إليه كل مظاهر النضج سواء اجلسمية واالنفعالية و العقلية وليس 

)17(.اجلسمية فقط

د وردت عن مرحلة املراهقة العديد من املفاهيم واليت تباينت ما بني وصف هذه املرحلة وق  

  :وجماالت التغري و النمو اليت تطرأ فيها، جند من بينها

الفترة اليت تلي الطفولة، وتقع بني " إىل املراهقة بأا ) 1981(يشري إبراهيم وجيه حممود  -  

تغريات أساسية واضطرابات  –الفىت أو الفتاة  - ري الفرد وفيها يعت. البلوغ اجلنسي وسن الرشد

)18(".شديدة يف مجيع جوانب منوه اجلسمي والعقلي واالنفعايل 

هي مرحلة التحول واالنتقال من الطفولة إىل الشباب وتتسم بأا فترة معقدة من  -  

لب الطفل الصغري التحول والنمو حتدث فيها تغريات عضوية ونفسية وعقلية واجتماعية واضحة تق

  . وحتوله لكي يصبح عضواً يف جمتمع الراشدين

  . 13، ص)م 2004مؤسسة شباب الجامعة، :اإلسكندریة (عصام نور، سیكولوجیة المراھقة 15
  .265، ص)م1986دار الشرق،: بیروت  ؛25ط(فؤاد أفرام البستاني، منجد الطالب 16
  .    223، ص)م 2003دار المعرفة الجامعیة، :اإلسكندریة(لنفسي بین السواء و المرضمجدي أحمد محمد عبد اهللا، النمو ا 17
  . 15، ص)م1981دار المعارف،: اإلسكندریة (إبراھیم وجیھ محمود، المراھقة خصائصھا ومشكالتھا 18
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فترة منو جسدي وجنسي وظاهرة "بأا ) 1984(يعرفها عبد الرمحن العيساوي  -  

)19(".اجتماعية وهي مرحلة زمنية، كما أا فترة حتوالت نفسية عميقة

ا تغيريات سريعة املراهقة هي فترة حرجة من فترات النمو النفسي يغشى الفرد فيه -  

ويذهب كل من ستانلي . وجذرية يف اجلانب البنائي من الشخصية وكذلك يف اجلانب الوظيفي

stanleyوهول  & Holl)1959(  فترة من العمر تتميز فيها التصرفات "إىل أن املراهقة

)20(." السلوكية للفرد بالعواطف و االنفعاالت احلادة والتوترات العنيفة

الباحث املراهقة بأا مرحلة من مراحل منو الفرد تبدأ بالبلوغ وتسري إىل  ويعرف الطالب  

  .النضج، حتصل فيها جمموعة من التحوالت اجلسمية و االجتماعية واالنفعالية والعقلية

:مراحل املراهقة -1-2

لقد أمكن للباحثني متييز فترات أو مراحل عمرية داخل نطاق مرحلة املراهقة، كما اعتربوا   

ن لكل مرحلة من هذه املراحل تتصف بصفات معينة تقررها طبيعة النمو اجلسمي و العقلي أ

واالنفعايل واالجتماعية للطفل، كما تقررها وبنفس الدرجة من األمهية العوامل االجتماعية 

ة واالقتصادية احمليطة باملراهق باإلضافة إىل إطاره املرجعي وما يسوده من قيم ومعايري وأمناط سلوكي

)21(.مكتسبة

وقد اختلفت تقسيمات الباحثني للمراهقة، فيوجد من قسمها إىل مراهقة مبكرة ومراهقة   

متأخرة وهو ما يعرف بالتقسيم الثنائي، حيت متتد املراهقة املبكرة منذ بدء النمو السريع الذي 

ة عند الفرد، تأيت يصاحب البلوغ حىت البلوغ بسنة تقريبا عند استقرار التغريات البيولوجية اجلديد

بعدها املرحلة الثانية وهي املراهقة املتأخرة فيها يتجه الفرد حماوال أن يكيف نفسه مع اتمع الذي 

كما وردت تقسيمات ثالثية ملرحلة املراهقة تسهل أكثر عملية البحث ودراسة  )22(.يعيش فيه

وايل يتناسب ويتماشى والفئة مظاهر النمو يف هذه الفترة من عمر اإلنسان، كما أن التقسيم امل

  :العمرية قيد الدراسة، ويتضمن هذا التقسيم املراحل التالية

:     مرحلة املراهقة املبكرة -1-2-1

  . 87، ص)1984دار النھضة العربیة،: بیروت(عبد الرحمن العیساوي، معالم علم النفس 19
  .52،ص)م1980دار البحوث العلمیة،: القاھرة ؛1ط(على بھادر، في سیكولوجیة المراھقةسعدیة محمد  20
  .224مجدي أحمد محمد عبد اهللا، النمو النفسي بین السواء و المرض، مرجع سابق ص  21
،ص )المعرف،بدون سنة دار:اإلسكندریة(-السلطة و الطموح- خلیل میخاییل معوض، دراسة مقارنة في مشكالت المراھقة في المدن و الریف  22

27.
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سنة، خالل هذه الفترة حتدث سلسلة من التغريات اجلسمية 14و 12تقع مابني   

ت والغدد اجلسمية اليت والفسيولوجية النامجة عن حترر النضج اجلنسي والتطور احليوي للهرمونا

تؤدي إىل منو جسمي سريع، أما معرفيا فتطغى العمليات املنطقية ويبدأ املراهق يف االنشغال 

بتغريات جسمه والشعور بذاته، مما جيعله يسعى إىل االستقاللية للتجمع يف عصابات األقران 

  .لالنسجام والتوافق مع أفراد من نفس اجلنس

:وسطىمرحلة املراهقة ال-1-2-2

سنة، وتعد مهزة وصل بني مرحلة املراهقة املبكرة اليت تعقب البلوغ 17و 15تقع ما بني   

ومرحلة املراهقة املتأخرة اليت تفضي إىل النضج، وفيها ميكن التطور احليوي من زيادة يف الطول 

23(.ردوتكوين شكل اجلسم فينتظم االحتالم و احليض وجييش الدافع اجلنسي ويظهر التفكري ا(

وسوف يعود الباحث يف هذا الفصل إىل خصائص هذه املرحلة من اجلوانب االجتماعية   

  .   والعقلية و  اجلسمية الفسيولوجية و االنفعالية

:مرحلة املراهقة املتأخرة-1-2-3

سنة ولعل أبرز ما متتاز به هذه املرحلة يتمثل يف حماولة الفرد 21و 18وهي من سن   

املصاعب والتحديات التوافقية اليت تواجهه واجتيازها بنجاح، كما تتبلور اجتاهات التغلب على 

ويف اية هذه املرحلة . الفرد إزاء أمور الشؤون السياسية واالجتماعية وإزاء العمل الذي يسعى إليه

).)24دأ سرعة النمو متاما، مما جيعل الفرد يعود إىل االستقرار و اهلدوء

:اط املراهقةــأمن-1-3

لقد أقرت األحباث على أن املراهقة قد تتخذ أشكاال خمتلفة حسب الظروف االجتماعية   

أن هناك أربعة ) صمويل مغاريوس(والثقافية اليت يعيش يف وسطها املراهق، ويف هذا اإلطار يرى 

  :أمناط عامة للمراهقة وهي على النحو التايل

:املراهقة املتكيفة-1-3-1

أي املراهقة اهلادئة نسبيا واليت متيل إىل  )25(كون خالية من املشاكل والصعوبات،ت  

االستقرار العاطفي وتكاد ختلو من التوترات االنفعالية احلادة وغالبا ما تكون عالقة املراهق 

  . 604، الجزء األول، ص )م1988دار الشباب،: الجزائر(عبد اهللا ناصح علوان، تربیة األوالد 23
  .151، ص )م 1993دار جرالوي للنشر و التوزیع، :القاھرة(سامي عریفج، علم النفس التطوري 24
  . 139، ص )م2001دار الراتب الجامعیة،: وتبیر ؛1ط(محمد عبد الرحمن العیساوي، موسوعة علم النفس الحدیث 25
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أميل باحمليطني به عالقة طيبة، كما يشعر املراهق بتقدير اتمع له وتوافقه معه، أي أن املراهقة هنا 

  .إىل االعتدال

:املراهقة اإلنسحابية أو املنطوية-1-3-2

وهي صورة مكتئبة متيل إىل االنطواء و العزلة و السلبية و التردد و اخلجل و الشعور     

بالنقص وعدم التوافق االجتماعي، أي أن جماالت املراهقة اخلارجية االجتماعية ضيقة و حمدودة 

راهق إىل نفسه و حل مشاكله، كما يسرف يف االستغراق يف وينصرف جانب كبري من تفكري امل

  .اهلواجس و أحالم اليقظة اليت قد تصل يف بعض احلاالت إىل حد األوهام واخلياالت املرضية

:املراهقة العدوانية املتمردة-1-3-3

ويكون فيها املراهق ثائرا متمردا على السلطة سواء سلطة الوالدين أو سلطة املدرسة أو   

اتمع اخلارجي، كما مييل املراهق إىل توكيد الذات والتشبه بالرجال و جمارام يف سلوكهم 

والسلوك العدواين عند هذه اموعة قد يكون صرحيا مباشرا . كالتدخني وإطالق الشارب واللحية

ذا النوع يتمثل يف اإليذاء، أو يكون بصورة غري مباشرة يتخذ صورة العناد، كما أن املراهقني من ه

)26(.قد يتعلقون باألوهام واخليال وأحالم اليقظة ولكن بصورة أقل املراهقة املنطوية

:املراهقة املنحرفة-1-3-4

يسود يف هذا النوع االحنالل اخللقي الذي ال يتماشى واملعيار األخالقي األمثل الذي حيدده   

يار العصيب والنفسي واالحنراف فاملراهق من هذا النمط يعيش حياة اال. اتمع لألفراد

)27(.اجلنسي

:سنة17-15خصائص مرحلة املراهقة الوسطى -1-4

تتميز مرحلة املراهقة الوسطى مبجموعة من اخلصائص اجلسمية و االنفعالية و االجتماعية 

  : تستعرضها على النحو التايل وكذا االنفعالية

:والفسيولوجية اخلصائص اجلسمية-1-4-1

حلة املراهقة الطفرة يف النمو اجلسماين بشكل عام فهي مرحلة منو جسماين سريع ال تعد مر  

واملسؤول على هذا النمو السريع يف دور البلوغ هو  )28(يفوقها يف النمو إال مرحلة ما قبل امليالد،

  .156:155، ص)منشورات الجامعة اللیبیة،بدون سنة : لیبیا(مصطفى محمد زیدان، النمو النفسي للطفل و المراھق وأسس الصحة النفسیة 26
  . 304، ص)م1977عالم الكتب، :؛ القاھرة2ط(حامد عبد السالم زھران، الصحة النفسیة والعالج النفسي 27
  .18:17عصام نور، مرجع سبق ذكره، ص 28
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دورها  زيادة إفرازات الغدة النخامية اليت تقوم بدور العامل املساعد املؤدي إىل النمو باإلضافة إىل

  .اليت حتدد منو األنسجة ووظائفها) األدرنالينية، اجلنسية والدرقية(املنظم للغدد األخرى 

ويف مرحلة املراهقة الوسطى يتواصل النمو اجلسمي السريع حبيث يزداد الطول ويتسع   

املنكبني ويزداد طول اجلذع والذراعني و الساقني، كما تنمو العضالت ويزداد وزن اجلسم تبعاً 

حيث )  1938(Stteleworthوهذا ما أكدته دراسة ستلورت  )29(لنمو العضالت والعظام،

سنة وبعد سن السابعة  16–14أشار إىل أن زيادة الوزن تكون سريعة يف الفترة اليت تقع مابني 

  .عشر تكون هناك زيادة ضئيلة جدا يف النمو اجلسمي

اع ضغط الدم تدرجييا عند كال كما تتضح مظاهر النمو الفسيولوجي من خالل ارتف   

اجلنسني مما يؤدي إىل ظهور حاالت اإلغماء والصداع والتوتر والقلق لدى أفرادمها، وينخفض 

نبض القلب عن ذي قبل وتنخفض نسبة استهالك اجلسم لألكسجني، كما تزداد سعة املعدة زيادة 

بب حاجاته امللحة إىل كميات كبرية يف هذه املرحلة مما يؤدي إىل إقبال املراهق على الطعام بس

وتسري اخلصائص اجلنسية الثانوية حنو االكتمال، ويتم التكامل بني الوظائف  )30(.كبرية منه

  .الفسيولوجية والنفسية يف شخصية الفرد

: اخلصائص احلركية-1-4-2

األوىل الناجتة بعد فترة اخلمول والتراخي وكذا التوافق احلركي الغري الدقيق يف فترة املراهقة   

أساسا عن النمو اجلسمي السريع، فإن حركات املراهقة يف مرحلة املراهقة املتوسطة تصبح أكثر 

توافقا وانسجاما كما أن نشاط املراهق يأخذ يف الزيادة ويكون من النوع البنائي، أي من النوع 

الذي يقوم به  الذي يرمي إىل حتقيق هدف معني، على العكس من النشاط الزائد غري املوجه

فيميل املراهق إىل مزاولة تدريبات رياضية حماولني إتقان بعض  )31(.األطفال يف املدرسة االبتدائية

املهارات احلركية اليت حتتاج إىل دقة وتآزر حركي مثل العزف على اآلالت املوسيقية وبعض 

مد حسن عالوي كما يصف حم)32(.األلعاب الرياضية املتخصصة والكتابة على اآللة الراقنة

  .118، ص )م1996دار الكتب العلمیة، :بیروت ؛1ط(كامل محمد محمد عویضة، علم النفس النمو، مراجعة محمد رجب البیومي 29
  . 138:137سامي عریفج، مرجع سبق ذكره، ص 30
  .19:18عصام نور، مرجع سبق ذكره، ص 31
  .340، مرجع سابق،ص  -الطفولة و المراھقة-خلیل میخاییل معوض ، سیكولوجیة النمو  32
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مرحلة املراهقة الوسطى بذروة جديدة للنمو احلركي، حيث متكن الفرد و الفتاة من ) 1998(

)33(.سرعة اكتساب وتعلم خمتلف احلركات وإتقاا وتثبيتها

إىل جمموعة من اخلصائص البدنية و احلركية اليت ) 2003(وتشري ليلى عبد العزيز زهران   

  :وهي على النحو التايل متيز مرحلة املراهق الوسطى

  .تزداد القوة العضلية والتحمل بدرجة كبرية تؤثر على دقة املهارات -  

  .تتطور الصفات البدنية املختلفة سواء للبنات أو األوالد ويتحسن شكل القوام -  

  يبدلون طاقة أكثر مما حيتاجون عادة، لذا فهم حيتاجون للتغذية و لفترات من الراحة  -  

  .من بعض املشاكل اخلاصة باجللديعانون  -  

)34(.تتطور التوافقات للحركات املركبة -  

: اخلصائص العقلية -1-4-3

إن من أبرز مظاهر النمو العقلي يف مرحلة املراهقة هو الذكاء الذي يستمر منوه ولكن ليس   

لمراهق دوء، ويصل بالسرعة اليت تالحظ يف النمو اجلسمي بل يسري النمو بالنسبة للبناء العقلي ل

الذكاء إىل اكتمال نضجه يف مابني سن اخلامسة عشر سنة إىل الثامنة عشر سنة ذلك بالنسبة 

كما تصبح القدرات العقلية أكثر ظهورا يف مرحلة املراهقة، ومن هذه  )35(.لغالبية أفراد اتمع

ة على التعلم وكذا القدرات العددية، القدرة على التصور البصري املكاين، القدر: القدرات

اكتساب املهارات احلركية وغري احلركية، باإلضافة إىل منو اإلدراك واالنتباه والتذكر والتخيل 

إذ تزيد القدرة على التخيل واالبتكار، ومييل املراهق . والتفكري وكذا االهتمام باألنشطة األخرى

ووصف ) التفكري النقدي(ونقدها ابتداء من سن اخلامسة عشر إىل التعبري عن نفسه وحتليل الذات 

)36(.املشاعر، ويدفع املراهق إىل الكتابة عن خرباته وجتاربه وعواطفه اليت يتعرض هلا

ويضيف أوزبل أن الفرد املراهق يصبح قادرا على فهم العالقات املباشرة القائمة بني   

انية يف الواقع، وذه األفكار اردة وممارستها بطريقة مباشرة دون اللجوء إىل التجارب العي

الطريقة يستطيع تفكري املراهق أن يتجاوز الفكر احلدسي املبكر ويتعامل بشكل أعم مع كل 

  .132، ص )م1998مركز الكتاب للنشر،  :القاھرة(محمد حسن عالوي، سیكولوجیة النمو للمربي الریاضي 33
توزیع، دار زھران للنشر و ال :القاھرة ؛4ط(لیلى عبد العزیز زھران، األصول العلمیة و الفنیة لبناء المناھج والبرامج في التربیة الریاضیة 34

  . 214، ص )م2003
  .257مجدي أحمد محمد عبد اهللا، النمو النفسي بین السواء و المرض، مرجع سابق، ص 35
  .342،مرجع سابق،ص  -الطفولة و المراھقة-خلیل میخاییل معوض ، سیكولوجیة النمو  36
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كما تتضح امليول و االجتاهات يف املراهقة  )37(.العالقات احملتملة أو املفترضة بني األفكار اردة

وتتصل أيضا بالدعائم األخرى للحياة وتتصل من قريب بتمايز احلياة العقلية للفرد يف هذه املرحلة، 

)38(.النفسية اإلنسانية وبأمناط الشخصية ومساا

: ةاالجتماعي اخلصائص-1-4-3

يف املراهقة الوسطى يسعى املراهق إىل أن يكون له مركز يف مجاعته بعدما كان يف السنوات   

أن تتعرف اجلماعة بشخصيته األوىل للمراهقة مييل إىل مسايرة اجلماعة اليت ينتمي إليها، وألجل 

فإنه مييل دائما إىل القيام بأعمال تلفت النظر إليه وتربز أمهيته كفرد له كيان مستقل، ووسائل ذلك 

كما جنده يتحدت كثريا عن جوالته  )39(متعددة كالعناية مبظهره وملبسه وطريقة حديثه،

ة مع اجلماعة تتأكد لديه مظاهر الثقة وغرامياته مع اجلنس اآلخر، وأثناء هذا التفاعل وتعامل املراهق

  .بالنفس وتأكيد الذات

ومما سبق تظهر االستقاللية كأحد مظاهر النمو االجتماعي يف مرحلة املراهقة هذا   

باإلضافة إىل التمرد والثورة سواء على األسرة وكذا املدرسة واتمع بتقاليده وقيمه، وامليل إىل 

كما تربز روح املنافسة لديه . اولته أن جيدب إليه انتباه الفتيات الزعامة واجلنس اآلخر عن طريق حم

وتأخذ شكال فرديا، فهو يتنافس ويعمل على التفوق يف التحصيل الدراسي و النشاط الرياضي 

والنشاط الفين كالتمثيل والرسم واملوسيقى، وقد يزداد التنافس فتسيطر نزعات األنانية ويبدو ذلك 

  .وتوتر فيصاحب ذلك الكيد والوقيعة واالنتقام يف شكل صراع ومعاناة

إىل أن املنافسة قد تكون ظاهرة صحية يف إطار ) 2003(ويشري خليل ميخاييل معوض   

)40(.املعقول وتنمي مواهب املراهق وقدراته على التقدم و االرتقاء

:     ةاالنفعالياخلصائص  -1-4-4

ة االنفعاالت واندفاعها، وجتتاح املراهق ثورة مرحلة املراهقة تتسم بأا مرحلة عنيفة يف حد

. من القلق والضيق والتربم والزهد، فنجده ثائرا على األوضاع ومتذمرا على الكبار كثري النقد هلم

واندفاع املراهق االنفعايل ليست ألسباب نفسية خالصة بل ترجع أيضا إىل التغريات اجلسمية 

  :تلخيص أهم املظاهر االنفعالية ملرحلة املراهقة فيما يليوميكن . وتأثرياا على هذه االنفعاالت

  .186:185، ص) م2004دار العالمیة للنشر و التوزیع، :الھرم ؛1ط(أمل محمد حسونة، علم النفس النمو 37
  . 217، ص )م 2001دار الفكر العربي، :القاھرة(فؤاد البھي السید، األسس النفسیة للنمو 38
  .26:25عصام نور، مرجع سبق ذكره، ص 39
  .354:353،مرجع سابق،ص  -الطفولة و المراھقة-خلیل میخاییل معوض ، سیكولوجیة النمو  40
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القلق الشديد الناتج عن التغريات اجلسمية اليت مير ا وإحساس املراهق بالفرق بينه وبني  -

اآلخرين، فهو يشعر بالرضا واالرتياح عندما حيس أن منوه اجلسمي جاء وفق متطلباته ووفق 

العكس من ذلك يشعر بالضيق عندما يبتعد من الصورة اليت النموذج الذي يتصوره لنفسه، وعلى 

  .يريد ويتمىن أن يكون عليها

تتسع آمال املراهق وأحالمه وقد يتعذر عليه حتقيقها أو حتقيق معظمها مما يولد لديه اإلحباط  -

.)41(.ويؤدي إىل زيادة شعوره بالكآبة و الضيق

ات االنفعالية نتيجة الختالل لتوازن الغددي ولتغري وتتمثل يف سرعة تأثر املراهق باملثري: الرهافة -

)42(.املثريات اإلدراكية لبيئته

التمرد و الثورة على الكبار، وعلى املعايري و القيم اخللقية و التقاليد يف اتمع، فال تعجبه أفكار  -

الدين ويتحداها الكبار وأرائهم اليت يعتربوا أراء رجعية، وحياول املراهق التحرر من سلطة الو

)43(.ويثور على سلطة املدرسية اتمع مما يسبب له القلق الشديد

يتسم املراهق بعدم الثبات االنفعايل، فهو ينتقل من انفعالية إىل أخرى، إذ يتأرجح بني التهور  -

ستقرة واجلنب وبني املثالية و الواقعية وبني الغرية و األنانية، فاملراهق شخصية مضطربة قلقة غري م

)44(.فالصراع يف تفكريه ناتج عن الصراع بني انفعاالته

:املراهق واملمارسة الرياضية-1-5

لقد تبني للطالب الباحث من خالل مراجعته للعديد من املراجع أن النشاط الرياضي يعد 

أحد اهتمامات الفرد املراهق يف هذا العصر، حيث أن هذا األخري يربز اهتماما خاصا مبمارسة 

أللعاب واألنشطة الرياضية خارج املرتل واجلوالت والرحالت والعطل الصيفية هذا ما يغطي ا

املتطلبات اجلسمية لديه، ومن أهم هذه األنشطة جند كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس 

)45(.واجلولف اليت ميارسها يف املالعب واملدارس ومتكنه من أن يزداد قوة

لك فإن لبعض خصائص النمو يف مرحلة املراهقة الوسطى أثر على ممارسة باإلضافة إىل ذ  

املراهق للنشاط الرياضي، فعامل زيادة قوة العضالت اليت يتميز به الفىت يف هذه املرحلة يساعد 

كثريا على إمكانية ممارسة أنواع متعددة من األنشطة الرياضية اليت تتطلب املزيد من القوة 

  .142:141سامي عریفج، مرجع سبق ذكره، ص 41
  .  157، ص 2000، األردن، 1یب مجید الكبیسي، صالح حسن الداھري، مدخل في علم النفس التربوي، دار الكندي للنشر والتوزیع، طوھ 42
  .348، مرجع سابق،ص -الطفولة و المراھقة-خلیل میخاییل معوض ، سیكولوجیة النمو  43
  .187أمل محمد حسونة، مرجع سبق ذكره، ص 44
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هذه املرحلة تعد الفترة اليت يتكون فيها شكل اجلسم، وبذلك يرى املراهق  كما أن )46(العضلية،

يف الرياضة الوسيلة املثلى للتحكم يف جسمه هذا ما ميكنه من الشعور باألمان وكسب حب 

معهم، وهو ما جيعلنا نتفهم توجه عدد كبري من املراهقني حنو ممارسة  ماآلخرين والتأقل

أن الشباب الذين ال يزاولون األنشطة ) 2002(د ايد إبراهيم ويضيف مروان عب )47(.الرياضة

الرياضية نالحظ أن لديهم منوا ضيقاً وإمكانية واطئة وضعف يف العضالت وأحيانا شحوم إضافية، 

)48(.وتكون احلركات غري متسقة وضعيفة وغري رشيقة

القدرات البدنية كما يالحظ يف هذه مرحلة املراهقة الوسطى تطورا ملحوظا يف بعض   

واحلركية، منها القوة اليت تزداد قيمها سنويا، وتتحسن القوة السريعة وقوة عضالت اجلسم 

وكذلك نالحظ زيادة يف قيم ركض املسافات القصرية والقفز العرضي والعايل والرمي أما مطاولة 

املتوسطة وكذلك  القوة فتتطور بشكل قليل، كما تتحسن ديناميكية البناء احلركي خالل املراهقة

دقة التصرفات احلركية، فهناك تطور يف البناء احلركي والوزن احلركي واالنسيابية والدقة احلركية 

إضافة إىل ذلك يأيت تطور .وثبات احلركة، وهي مجيعها تعمل من أجل حتسني التوجيه احلركي

ك فإن هذه املرحلة قابليات القوة واملطاولة وكذلك التوقع احلركي وسرعة رد الفعل، وعلى ذل

)49(.تعترب فترة زمنية جيدة للتعلم السريع والتقدم باالجناز الرياضي

:  احلاجات النفسية للمراهق-1-6

هناك جمموعة من احلاجات البيولوجية و النفسية الذي يسعى اإلنسان عامة إىل إشباعها،   

اهق كغريه من األفراد يف حاجة وهذا ما ينطبق أيضا على الفرد يف مرحلة املراهقة، حيث يضل املر

إىل إشباع هذه احلاجات ذات األصل البيولوجي كاجلوع والعطش والراحة و اجلنس و التخلص 

أما بالنسبة للحاجات النفسية فإا ختتلف يف املراهقة عنها يف الطفولة، وهذا جراء . من الفضالت

اجات النفسية يف مرحلة املراهقة على وميكن عرض أهم احل. تغرياا االنفعالية وآثارها السلوكية

  :النحو التايل

: احلاجة إىل املكانة-1-6-1

  .61، ص)م2002مركز الكتاب للنشر، : القاھرة ؛1ط(مكارم حلمي أبو ھرجة وآخرون، مدخل التربیة الریاضیة 46
47 Karine Bui-xuan, Introduction à la psychologie du sport(paris : édition Chiron,2000), p 65.

، )م2002الدار العالمیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع،: ؛األردن1ط(د المجید إبراھیم، النمو الحركي والتعلم الحركيمروان عب 48
  . 86ص

  . 69:68المرجع السابق، ص 49
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يرغب املراهق يف أن يكون شخصا هاما، وأن تكون له مكانة يف مجاعته، وأن يعترف به   

كشخص ذي قيمة فيتخلى عن موضعه كطفل ولذلك يالحظ عن املراهقني الفتيان أم يدخنون 

  .ن متبعني لطرقهم وأساليبهمويقومون بأعمال الراشدي

:احلاجة إىل االنتماء -1-6-2

إن التعارض بني احلاجات املختلفة الذي يعيشه املراهق يؤدي به إىل الشعور بعدم األمن   

والطمأنينة وبذلك تزداد رغبته إىل االنتماء والبحث عن املساعدة حلل املشاكل الشخصية، وميكن 

  .م املراهق للجماعات واألفراد، أو اشتراكه يف الفرق الرياضيةإشباع هذه الرغبة عن طريق انضما

:احلاجة إىل االستقالل-1-6-3

يف هذه الفترة يرغب املراهق أن يتخلص من قيود األهل وان يصبح مسؤوال عن نفسه،   

وهو حريص على أن يظهر تعلقه الشديد بأسرته، وهو أيضا حريص على حتمل املسؤوليات اليت 

  .هر املستقل الذي ميكن االعتماد عليهتظهره مبظ

:احلاجة إىل التكيف-1-6-4

التكيف االجتماعي ضرورة يف املراهقة، نظرا ملا مير به املراهق من صراعات وتغريات كبرية   

وحىت يكون املراهق متكيفا، ما عليه إال أن يتعاون مع اآلخرين يف جو من االحترام املتبادل 

على ذيب الذات، وضبطها خاصة يف املواقف احلرجة، ولقد تبني أنه من واأللفة، ويكون قادرا 

اخلداع، العدوان وسوء الظن وكثرة : بني الصفات اليت حتول دون التكيف السليم عند املراهق هي

)50(.الشك

:احلاجة إىل احلنان-1-6-5

لسعادة حينما حيتاج الفرد املراهق إىل أن حيبه اآلخرون وأن حيب اآلخرين، هو يشعر با  

فهذه تشكل حاجة دائما وملحة بالنسبة له، . يقترب منه من حيبه، كما يريد أن يشعر حبب الناس

فيتساءل كيف ميكن أن يصل إىل حب اآلخرين؟ وكيف يكون مقبوال لديهم؟، وال حيقق إشباع 

  .هذه احلاجة إال يف وسط اجتماعي ينصح املراهق ويطلب منه النصيحة يف ود وحب

: اإلجناز و التفوقحتقيق احلاجة إىل -1-6-6

  .  119:118، ص)م1982دار العلم للمالیین، : بیروت(عاقل غافر، علم النفس التربوي 50
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إن شعور الفرد املراهق بالنجاح يف إجناز عمل ما يدفعه إىل االستزادة، ويشعره بالثقة   

واملراهق ال يسعى إىل النجاح فحسب، بل يفعل . بالنفس، واجلرأة يف تناول اجلديد من املشكالت

تفوق على أقرانه، ليشعر بالرضا عن نفسه ما يف وسعه حىت يكون أدائه أفضل من أداء اآلخرين وي

كما أن إحساس املراهق بالنجاح يدفعه إىل القيام مبحاوالت . وحيصل على رضا اآلخرين وحبهم

أخرى للوصول إىل جناح جديد، يشعر معه الفرد املراهق باللذة املصاحبة للنجاح، يغرى ذلك كله 

)51(.باملنافسة والتفوق إىل األقران

:حلاجات النفسية عند املراهقا إحباط-1-7

إن إحباط احلاجات النفسية عند املراهق جتعله يف حالة ضيق وقلق وتوتر إىل حني إشباع   

  .هذه احلاجات ذلك ما ميكنه من أن يستعيد توازنه النفسي

كما توجد الكثري من املعوقات اليت تقف أمام حاجات الفرد املراهق، وحتول بينه وبني   

ومن بني املعوقات . دافه أو حتقيق أهدافه، هذا ما يشكل لديه حالة من اإلحباطحصوله على أه

القوانني االجتماعية والتشريعية وشروط القبول يف املدارس والكليات ودرجات التحصيل اليت هي 

حمك احلكم على صالحية الفرد، واالمتحانات و مشكالا النفسية و االنفعالية واملستوى 

كل هذه تقف أمام املراهق يف إشباع حاجاته، . جتماعي الذي ينشأ فيه املراهقاالقتصادي و اال

  .األمر الذي يؤدي إىل قيام الصراع الداخلي لديه

ويف سعي الفرد املراهق إىل التخفيف من التوتر الذي ينشأ نتيجة معوقات اإلشباع يلجأ إىل   

عدوان، التعويض، التقمص، التربير، وسائل خاصة، هي احليل الدفاعية أو ميكانزمات التوافق كال

)52(.اإلسقاط، التكوين العكسي، التمركز حنو الذات و االنسحاب

: املراهقة الوسطىيف  العدواينالسلوك -1-8

تقترب مستوى إىل أنه بالقرب من املراهقة الوسطى  )Oswald)1996يشري أسوالد   

فردود األفعال لألقران يف املراهقة رمبا يتضمن اختاذ . تعريف العدوان من سلوك الراشدين العدواين

  .36:35، ص)بدون سنة دار الفكر العربي، :القاھرة(ؤنا في مرحلة البلوغ و ما بعدھاشحاتة محروس طھ، أبنا 51
  .     145:144، ص)م1999دار المعرفة الجامعیة،  :القاھرة(الشیخوخة –المراھقة –الطفولة–عباس محمد معوض، المدخل إلى علم النفس النمو  52
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وضع ديدي أو تنظيم السلوك العدواين، ويرى أن املراهق العادي يتوقع أن يضع حكما أو 

)53(.يتحكم يف الدوافع املطلوبة لتجنب السلوك الذي ينتج عنه الضرر

العدوان يف هذه الفترة احلساسة من منو اإلنسان بعدد من العوامل لعل من أمهها  ويرتبط  

التغريات اجلسمية والفسيولوجية اليت حتدث يف هذه املرحلة، إذ تبني أن املراهقة مبا يغشاها من 

تغريات فسيولوجية ترتبط ا وما يصاحبها من تغريات نفسية عنيفة تشكل شخصية املراهق وقد 

إىل سلوكيات ميكن أن تصنف ضمن السلوك العدواين، حيث أكدت دراسات على  تدفع به

سنة بالسويد هذا الطرح، فقد وجد أن بعض املراهقني يكونون أكثر 17-15املراهقني من فئة 

من جهة أخرى تشكل وسائل اإلعالم . استجابة للسلوك بعدوانية لكل ما هو مهيج ومهدد هلم

عدوان عند املراهق إذ أن املراهق يف سن السادس عشر يقضي وقتا أطول العامل املساهم يف ظهور ال

يف مشاهدة التلفزيون وما يتضمنه من صور العنف والعدوان، وهو ما من شأنه أن يسهم يف زيادة 

)54(.السلوك العدواين عند املراهق

ة، وكذا حالة التذمر و الثورة كما أن احلالة االنفعالية الغري املستقرة اليت متيز فترة املراهق  

على الكبار وعلى املعايري والقيم األخالقية والتقاليد وكل ما ميثل مصدر السلطة يف اتمع، ورغبته 

يف أن تكون لديه مكانة ضمن الراشدين، قد جتعل املراهق يغاىل يف استخدام العدوان يف عالقته 

وعلى ذلك . نتقام لنفسه من هؤالء الذين نبذوهباآلخرين فيصبح عدوانيا بشكل ظاهر ومييل إىل اال

)55(.جند العداء و العدوان وعدم الصرب أكثر األمناط شيوعا يف هذه املرحلة

سواء أكان ذلك يف جمال التحصيل  من جهة أخرى، فإن سعي املراهق للفوز على زمالئه  

الرسم واملوسيقى وحنو ذلك، الدراسي أو النشاط الرياضي أو يف جمال النشاط الفين كالتمثيل و

والذي غالبا ما جيعله يتجاوز احلد يف منافسته هلم ، وقد جيعله مييل إىل السلوك العدواين يف بعض 

)56(.املواقف القائمة ليؤكد شخصيته ومكانته ويربهن على قوته

 فإن املراهقة مرحلة طبيعية يعاد فيها تنظيم القوى النفسية) 1979(ومن وجهة نظر فهمي   

والعقلية لكي جتابه مطالب احلياة الراشدة، ومن مث فإن املراهقة ليست أزمة نفسية إذا ما وجد 

املراهق التوجيه السليم فسوف ختلو حياته من االضطراب النفسي واالماك يف املشاكل اجلنسية 

مكتبة القاھرة  :القاھرة ؛1ط(العالج -التشخیص - لة و المراھقة األسبابحسن مصطفى عبد المعطى، االضطرابات النفسیة في الطفو 53
  .  449، ص)م2001للنشر،

  .   264، ص)م2003دار المعرفة الجامعیة،: القاھرة(مجدي أحمد محمد عبد اهللا، االضطرابات النفسیة لألطفال األعراض واألسباب و العالج 54
  .134:133، ص)م2001دار غریب للطباعة و النشر، :القاھرة(انیة وترویضھاعصام عبد اللطیف العقاد، سیكولوجیة العدو 55
  .145سامي عریفج، مرجع سبق ذكره، ص 56
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ن تتاح إىل أنه من املفيد أ)1997( حممد علي قطب الشمهريويشري  )57(.والعدوان املدمر اهلدام

للمراهق الفرص لالنضمام وممارسة األنشطة ضمن اجلمعيات املعترف ا كاجلماعات الرياضية 

)58(.والفرق الفنية حىت يتمكن من تنفيس عن طاقته العدوانية

يستخلص الطالب الباحث أن أسباب السلوك العدواين عند الرياضي يف فترة املراهقة 

النفعالية الغري مستقرة أو التغريات اجلسمية و الفسيولوجية الوسطى متعددة وقد تعود إىل حالته ا

لديه، كما أن منافسته ألقرانه ورغبته اجلاحمة يف التفوق يف النشاط الرياضي أو اإلحباط الناتج عن 

  .عدم متكنه من ذلك قد جيعل املرهق الرياضي يلجأ إىل العدوان

: ةــخلامتا

أن مرحلة املراهقة تتضمن جمموعة من التغريات يظهر للطالب الباحث على ضوء ما تقدم   

العضوية و الفسيولوجية والذهنية واالنفعالية اليت ز شخصية الفرد املراهق وتأثر على ميوالته 

وتوجهاته، حيث يتولد لديه أحاسيس ومشاعر واهتمامات وحاجات جديدة جتعله يعرب عنها 

  .مبظاهر وأمناط سلوكية جديدة

  :ت اليت ميكن استخالصها واملرتبطة مبتغريات الدراسة فهي كما يليأما أهم املالحظا  

أن الفرد يف هذه املرحلة العمرية تربز لديه روح املنافسة يف خمتلف امليادين مبا فيها النشاط -

  .الرياضي

.تربز امليول و االجتاهات بشكل واضح يف هذه الفترة-

الفرد املراهق، وهو ما يولد لديه دافع يعد التفوق و اإلجناز يف شىت امليادين أحد حاجات -

.اإلجناز

يشكل العدوان أحد االضطرابات السلوكية البارزة يف هذه املرحلة، وهذا إن مل جيد -

املراهق سبل التوجيه واإلرشاد من طرف الراشدين، وقد تكون املنافسة والسعي وراء الفوز 

  .      والتفوق أحد أسباب ظهور هذا النوع من السلوك

  . 133عصام عبد اللطیف العقاد، مرجع سبق ذكره، ص  57
  .50، ص)م1997مكتبة العبیكان، :الریاض ؛1ط(محمد علي قطب الشمھري، وفاء محمد عبد الجواد، عدوان األطفال 58
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:متهيـــــد

لقد أصبح النشاط الرياضي حمل اهتمام ومتابعة من طرف الباحثني يف مجيع العلوم، هدفهم   

سواء من  يف ذلك الوصول إىل أدق املعلومات اليت متكن الرياضي من االرتقاء إىل أعلى مستوياته

الناحية البدنية، احلركية، الفنية، التكتيكية وكذا النفسية، باإلضافة إىل دراسة مجيع املتغريات اليت 

وأخذ اجلانب النفسي نصيبا وافرا من االهتمام، . تؤثر على سلوكه وأدائه وحماولة التحكم فيها

ألنشطة الرياضية نظرا لكون كل نشاط رياضي ينفرد و يتميز خبصائص نفسية عن غريه من ا

األخرى، وكذلك ملا حتمله مواقف النشاط الرياضي من بينها مواقف التدريب الشاقة واملنافسة 

  .الرياضية من ضغوطات وآثار على اجلوانب النفسية ومن مث السلوكية للرياضيني

وتبقى املنافسة الرياضية كموقف أكثر إثارة من املواقف األخرى الغري تنافسية   

وهي فرصة لقياس مستوى الرياضي ومدى فاعلية عمليات التدريب السابقة  )Meyer(¡)59ماير(

مما يولد لدى الرياضيني ضغوطا نفسية وردود أفعال وسلوكيات متباينة ختتلف من رياضي إىل 

ومما ال شك فيه أن مباريات كرة . آخر، وهو ما يستوجب حتضريا نفسيا خاصا ملثل هذه املواقف

ورة من صور هذه املواقف التنافسية بكل ما حتمله من ضغوط ومؤثرات نفسية، القدم ما هي إال ص

. وهو ما سوف حناول التطرق له يف هذا الفصل

: مفهوم املنافسة -2-1

)60(.تشتق كلمة منافسة من فعل نافَس، ومنافس تعين مزاحم، متسابِق و متبارِي :لغويا

مناهضة أو مواجهة بني املشاركني قد تكون فردية أو مجاعية بغية  وعلى ذلك املنافسة تعين موقف

)1982(Kohenكوهن و يعرف  )61(.الوصول إىل الفوز ويكون ذلك حسب قوانني موحدة

املوقف الذي يتعارض فيه هدف الفرد مع أهداف اآلخرين، حيث يصارع "املوقف التنافسي بأنه 

يرى كل من روالن دورون و فيما)62(".فيهكل منهم اآلخر للوصول إىل اهلدف املرغوب 

أن التنافس يتعارض أغلب األحيان مع التعاون، كما أنه يدل على شكل ) 1997(فرنسواز بارو 

معني من التفاعل بني األفراد أو اجلماعات حبيث يعمل كل طرف على نيل احلد األقصى من 

  .   84، ص)م2001دار الفكر العربي، :القاھرة ؛1ط(أمین فوزي وآخرون، سیكولوجیة الفریق الریاضي أحمد 59
.412، ص)م2005منشورات الكتب العلمیة، :لبنان ؛1ط(عربي - الوسیط عربي نعصام نور الدین، معجم نور الّدی 60

61 André Akouk et autres, le robert seuil dictionnaire de sociologie(Paris : édition Gonzague Raynaud -le robert-
Jean-louis Schlegel-seuil-,1999), p79.

  .34، ص)م1998عالم الكتب، :القاھرة ؛1ط(أسماء عبد العالي الحبري، محمد مصطفى الدیب، سیكولوجیة التعاون و التنافس الفردیة 62
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رغم من أن مفهوم املنافسة حيمل أنه إىل ال )1999(و يشري أندري أكون وآخرون   )63(.األرباح

. يف معناه نوع من الصراع االجتماعي، إال أن هذه الكلمة ال تتضمن معاين العنف الغري املصرح به

وقد تظهر املنافسة يف اتمع يف صور متعددة كاحلياة االقتصادية من خالل السعي الكتساح 

الذات، ولعل أبرز صور املنافسة مبا  األسواق، وكذا الرغبة األفراد يف إشباع احلاجات واثبات

حتمله الكلمة من مدلول يتجلى يف النشاط الرياضي أين يتبارى رياضيان أو فريقني حسب قوانني 

.       وهو ما نسعى لتوضيحه فيما يلي)64(.دقيقة هدفهم الظفر بالفوز

:مفهوم املنافسة الرياضية  -2-2

م مجلة من التعاريف واملفاهيم للمنافسة قدم العديد من الباحثني وباختالف ختصصا  

الرياضية، اليت احنصرت بني وصف املوقف وبني إظهار جوانبه النفسية االجتماعية، املنبثقة عن 

مورتون "حيث أعطى . السلوك التنافسي الذي يعترب جزء من شخصية الفرد الرياضي

ها موقف يتوزع فيه املكافئات أوىل مفاهيم املنافسة الرياضية واعترب) Deutch)1960"دوتش

ويظهر على هذا التعريف قصوره يف وصف  )65(.بصورة غري متساوية بني املشاركني أو املتنافسني

ظاهرة املنافسة الرياضية كوقف لتوزيع املكافآت، هذا املفهوم لقي معارضة بعض الباحثني يف علم 

 فهم املنافسة الرياضية، باإلضافة إىل النفس الرياضي الذين اعتربوه غري كايف وال يساعد كثريا يف

  .أنه يعترب املنافسة نقيض التعاون وهو ما ال ينطبق على األلعاب اجلماعية

ومن مث ظهرت مفاهيم أخرى فسرت املنافسة الرياضية من الناحية النفسية االجتماعية،   

موقف (ني اآلخرينواعتربت أن الرياضي املشارك يف املنافسة سوف يتم مقارنة نتائجه بالرياضي

، وهي فرصة لقياس مستواه، وبالتايل الرغبة يف حتقيق الرضا الداخلي )املقارنة االجتماعية

)66().مكافئات(واخلارجي 

أن املنافسة الرياضية عبارة عن عملية تتضمن مقارنة أداء " مارتيرت"ويف نفس السياق اعترب   

آخر على األقل، وهذا الشخص يكون الالعب الرياضي طبقا لبعض املستويات يف حضور شخص 

)67(.على وعي مبحكات املقارنة وأن يكون مبقدوره تقييم عملية املقارنة

  . 221، ص1997، 1، عویدات للنشر و الطباعة، بیروت، ط)A-E(األول  روالن دورون، فرنسواز بارو، موسوعة علم النفس المجلد 63
64André Akouk et autres, le robert seuil dictionnaire de sociologie(Paris : édition Gonzague Raynaud -le robert-
Jean-louis Schlegel-seuil-,1999), p79 :80.

  .28، ص)م2002دار الفكر العربي، :القاھرة(المنافسات الریاضیة محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب و 65
66 Richard cox, psychologie du sport(1ère ed ; bruxelles : éd deboeok,2005), p 56 .

  .29محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب و المنافسات الریاضیة، مرجع سابق، ص 67
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موقف اختباري ذو شدة عالية تربز "املنافسة الرياضية بأا ) 1986(ويعرف حممد عدنان   

دف التفوق واملكتسبة من خالل حياته التدريبية ) أو الفريق(فيه مجيع خربات ومهارات الالعب 

)68(".يف لقاء حتكمه القواعد و القوانني احمللية أو الدولية) أو الفريق(على املنافس 

ويظهر من خالل هذه املفاهيم أن املنافسة تعترب موقف مقارنة األداء أو مستوى رياضي ما 

ة بالرياضيني اآلخرين، ولتتم املقارنة بكيفية عادلة وجب وضع قواعد وقوانني حتكم املنافس

الرياضية ومتكن من اختبار مدى فاعلية الفترة التدريبية اخلاصة لكل رياضي وينتج عنها احلصول 

على مكافآت تكون إما داخلية اليت تتجلى يف الرضا عن األداء والتحسن املسجل، أو مكافئات 

  .خارجية متمثلة يف اجلوائز و الكؤوس و البطوالت

:مكونات عملية املنافسة-2-2

إن املنافسة كموقف ترتبط بالعديد من احملددات واملتغريات سواء كان ذلك ما يتعلق   

بالظروف احمليطة باملنافسة أو االستعدادات والشعور الداخلي للرياضي، الذي ينتج عنه جمموعة من 

ونات متداخلة أربع مك" مارترت"لقد حدد . السلوكات حتدد إىل حد كبري نتائجه خالل املنافسة

  :فيما بينها تفسر املنافسة الرياضية كعملية اجتماعية وهي

:املوقف التنافسي املوضوعي-2-2-1

يتضمن املوقف التنافسي املوضوعي مجيع ما حييط باملنافسة كوقف، ويعين ذلك نوع   

اهلدف الواجبات املطلوبة، مستوى املنافس، القواعد والشروط اخلاصة باألداء، أي كل متطلبات 

هذا ما يفرض معرفة شاملة ودقيقة ملا يتوجب أن يفعله الفرد إلجناز . املطلوب إجنازه يف املنافسة

كما أن اجلوانب االجتماعية وظروف واستعدادات الفرد البدنية والنفسية تعترب من  )69(.اهلدف

  . لى األقلحمددات موقف املنافسة املوضوعي، والذي يسمح مبقارنة األداء يف وجود شخص آخر ع

:موقف املنافسة الذايت-2-2-2

من خالل ما يتضمنه موقف املنافس املوضوعي والعوامل املرتبطة به املتمثلة يف مستوى   

املنافس، أمهية املنافسة ومكاا، ومتطلبات اهلدف الواجب إجنازه، فإن موقف املنافسة الذايت ميثل 

، هذا إذا )70(افسة املوضوعي والعوامل املرتبطة بهكيفية تفسري وإدراك وتقبل الرياضي ملوقف املن

. أخذنا بعني االعتبار وجود فروق فردية بني الرياضيني من حيث االستعداد والقدرات واالجتاهات

  .03، ص)م2004دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، :القاھرة(ة للمنافسة الریاضیةنبیل محمد ابراھیم، الضوابط القانونی 68
  . 162:161، ص)م 2000دار الفكر العربي، :القاھرة ؛3ط(التطبیقات- أسامة كامل راتب، علم النفس الریاضة المفاھیم 69
  162أسامة راتب، المرجع السابق، ص  70
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اإلستعدادات، : أي أن اجلانب الذايت ملوقف املنافسة هو الوسيط بني العوامل الذاتية الداخلية مثل

)71(.لتنافسي اخلارجيالقدرات، مسات الفرد واملوقف ا

وعليه فإن إدراك الرياضي لقدراته ومستوى ثقته بنفسه ومستوى الدافعية لديه واجتاهاته 

حنو املنافسة ومستوى القلق التنافسي لديه، كلها متثل اجلوانب الذاتية اليت تؤثر على إدراكه 

  .وتفسريه ملوقف املنافسة املوضوعي

: االستجابة-2-2-3

. الفرد الرياضي انطالقا من إدراكه وتفسريه الذايت ملوقف املنافسة املوضوعي تتحدد استجابات

  :وتظهر هذه االستجابات يف شكل

  .مثل زيادة دقات القلب، زيادة إفراز العرق: استجابات فسيولوجية-

.مثل الدافعية، الثقة بالنفس أو الشعور بالقلق: استجابات نفسية-

.د أو السلوك العدواينمثل األداء اجلي: استجابات سلوكية-

:جــالنتائ-2-2-4

ضوئها يتم تقييم موقف  علىهور النتائج ميثل املرحلة األخرية يف عملية املنافسة ، وظإن 

سن أداء حتالضرورة، فقد ميثل بنافسة إما بالنجاح أو الفشل، والنجاح ال يعين دائما الفوز امل

.وز ويرجعه إىل أدائه السيئالرياضي أما الفشل فقد يشعر به الفرد رغم الف

ه ذمن خالل استعراض املراحل األربعة للمنافسة كعملية يتبني للباحث تداخل وتكامل ه

ل، فموقف املنافسة الذايت حيدث نتيجة إدراك وتفسري الرياضي حملددات موقف املنافسة حاملرا

سية، يؤثر وحتدد نتائج ا يولد استجابات قد تكون فسيولوجية، سلوكية أو نفذا ماملوضوعي، وه

ثل خربات النجاح والفشل يستفيد منها بصفة رجعية يف إدراك مواقف موضوعية الرياضي واليت مت

املنافسة كعملية نفسية اجتماعية حسب منوذج )1(رقم وميثل الشكل.ملنافسات مستقبلية

)72(".مارتيرت"

، )م 2004مكتب الجامعي الحدیث،: اإلسكندریة ؛1ط(القیاس–التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- صدوقي نور الدین، علم النفس الریاضة  71
  . 246:245ص
  .244القیاس، مرجع سابق، ص –التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- صدوقي نور الدین، علم النفس الریاضة  72
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"مارتنز"نموذج المنافسة كعملية حسب : )1(الشكل رقم

:اخلصائص النفسية للمنافسة الرياضية-2-3

تنفرد املنافسة الرياضية خبصائص سيكولوجية ختتلف عن باقي مواقف النشاط الرياضي،    

فرغم أن موقف املنافسة يلزم اختبار مستوى الرياضي ومدى جناعة تدريباته، إال أن ذلك يعترب 

نافسة الرياضية هو االرتقاء بإمكانيات هدفا وسيطا، فاهلدف الشامل من خالل املشاركة يف امل

الفرد وقدراته الكامنة، وبالتايل الوصول إىل شخصية رياضية تتكيف مع ظروف احلياة وتكون 

وتربز أهم اخلصائص النفسية للمنافسة الرياضية يف اجلانب التربوي والذي  )73(.فاعلة يف اتمع

، والعمل على تنمية خمتلف السمات اإلجيابية )74(يظهر من خالل تشكيل السمات اخللقية واإلرادية

للفرد الرياضي كاملنافسة الشريفة، الروح الرياضية، احترام اآلخرين، مما يسهم يف تكوين السمات 

  .الشخصية عند الرياضيني

  :باإلضافة إىل اجلانب التربوي هناك خصائص أخرى للمنافسة الرياضية واملتمثلة يف

نافسة الرياضية دف حتقيق الفوز أو تسجيل أحسن مستوى إن مشاركة الفرد يف امل - 1

ممكن مبين على دوافعه الذاتية من جهة، وكذا دوافع اجتماعية كإعالء من شأن الفريق ومتثيل 

  .وتشكل هذه الدوافع أهم القوى اليت حتفر الفرد على الوصول ألرقى املستويات. الوطن

وقوانني حمددة من قبل احتاد اللعبة موضع املنافسة، جترى املنافسة الرياضية وفقا للوائح -2

مما يترتب عليه حتديد النواحي الفنية و التنظيمية لنوع النشاط الرياضيي، وكذا سلوك الالعبني 

)75(.الذي يتناسب مع تلك األمور

، )م1995دار الفكر العربي، :القاھرة ؛1ط (- النظریة و التطبیق و التجریب- اضیة محمود عبد الفتاح عدنان، سیكولوجیة التربیة البدنیة والری 73
  . 422ص
  .31:30،ص)م1987دار الفكر العربي،  :القاھرة(محمد حسن عالوي، سیكولوجیة التدریب و المنافسات الریاضیة 74
  . 119، ص)م 2008دار أسامة للنشر و التوزیع، :األردن ؛1ط(رمضان یاسین، علم النفس الریاضي 75

  االجتاهات       االستعدادات الشخصية

الدوافع              القدرات             
الفرد الریاضي

موقف المنافسة 
الموضوعي

موقف المنافسة 
الذاتي

النتائج

االستجابة
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تعددة، واليت تتميز بالتفاوت من من االنفعاالت امل بالكثريفسة الرياضية ناترتبط امل - 3

القوة والشدة، وهلذه االنفعاالت آثار قد تكون إجيابية كون اهود الذي يبدله الالعب يف حيث 

املنافسة الرياضية حيتم حدوث تغريات فسيولوجية تساعد على تقوية خمتلف األجهزة احليوية 

كما ميكن أن تكون هلذه االنفعاالت آثار . لالعب كاجلهاز الدوري التنفسي و اجلهاز العصيب

)76(.ة خاصة على سلوكه ومستوى أدائه يف املنافسةسلبي

تسهم املنافسة الرياضية يف االرتقاء مبستوى مجيع الوظائف العقلية والنفسية مثل -4

اإلدراك، االنتباه وعمليات التفكري والتصور العقلي، هذا ما حيتم التدريب على استغالل هذه 

  .فسة وبصفة متكاملةالوظائف العقلية ألطول مدة ممكنة خالل املنا

تتميز املنافسة الرياضية حبضور املشاهدين، مما يؤثر على الرياضيني بشكل يكون إما  - 5

إجيايب أو سليب، وذلك متوقف على جمموعة من اخلصائص والسمات النفسية املميزة للفرد 

ة مفهوم الرياضي، وكذا بعض العوامل األخرى مثل اخلربة الذاتية، ويظهر من خالل هذه الفكر

الضغط النفسي والعبء الذي ينجر عن تواجد املشاهدين خاصة يف بعض األلعاب ككرة القدم 

coxوقد توصل جمموعة من الباحثني مثل كوكس . واليت تتميز بالعدد الكبري للمشاهدين

عدد : إىل وجود تأثري ملتغريات) 1994(، أجنيو وكارون )1999(Bry، براي )1990(

، على احلالة النفسية و القدرات العقلية لالعبني )ملعب الفريق أو اخلصم(نافسة، اجلمهور، مكان امل

77(.وكذا على النتائج النهائية ملنافسة موسلوكيا(

تقيد املنافسة الرياضية مبجموعة من القوانني واللوائح واألنظمة املعترف ا، واليت  - 6

هذا ما حيتم على الالعبني والفرق . ك الرياضييتحدد من خالهلا اال التنظيمي للمنافسة وسلو

  .ضرورة احترام هذه القوانني والعمل ا، ومن مت ضمان منافسة شريفة ومتكافئة بني الرياضيني

ميكن االستنتاج أن ما مييز املنافسة الرياضية هي تلك الظروف اليت حتيط ا، اليت تتولد   

درجة القلق، مستوى الثقة بالنفس وبروز السمات  النفسية كالدوافع، تعنها جمموعة من التغريا

كما أن . الشخصية وسلوكيات ال ميكن تعميمها نظرا ملتغري الفروق الفردية اخلاصة بكل رياضي

املنافسة تتطلب بالضرورة توظيف جمموعة من القدرات العقلية كاإلدراك، التصور والتفكري 

ديد تعامل الفرد الرياضي مع موقف املنافسة والعمليات املعرفية اليت تساهم بقدر كبري يف حت

  .33علم النفس التدریب والمنافسة الریاضیة، مرجع سابق، ص: محمد حسن عالوي 76
77 Richard cox, psychologie du sport(1ère ed ; bruxelles : éd deboeok,2005), p 266-267 .
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الرياضية، والذي يعترب موقف حتدي الذات واآلخرين، كما يفترض أن ينمي اجلوانب التربوية عند 

.                الرياضيني كالتعاون وتثبيت قيم املنافسة الرتيهة

: املنافسة الرياضيةب املرتبطةخربات النجاح والفشل  -2-4

عد خربات النجاح والفشل من أهم إفرازات املنافسة الرياضية، املرتبطة باجلانب النفسي ت  

للرياضي، مما جعل العديد من الباحثني يولوا اهتماما بالغا، مع دراسة ارتباطها بالدوافع 

من بني أهم هذه البحوث . واالنفعاالت والفروق الفردية وأثرها على شخصية الفرد الرياضي

الذي استطاع أن يتوصل إىل بعض القوانني واملبادئ اهلامة عن كيفية نشأة خربات " ليفني"أعمال 

كما توصل جمموعة من املختصني يف علم النفس الرياضي إىل نتائج سامهت يف . النجاح والفشل

)78(.إيضاح العديد من اجلوانب املرتبطة خبربات النجاح والفشل لدى الرياضيني

إلسهامات علماء النفس الرياضة حماولتهم كشف العالقة االرتباطية بني من بني هذه ا  

إذ ينظر إىل الفوز بغض النظر عما إذا . خربات النجاح والفشل والفوز واهلزمية يف املنافسة الرياضية

كان قد جاء نتيجة بدل أقصى جهد أو دون أدىن مشقة على أنه يرتبط بالضرورة خبربات النجاح 

إال أن املتابعة النفسية للرياضيني من . وعلى العكس فإن اهلزمية ترتبط خبربات الفشللدى الرياضي، 

خالل الدراسات والبحوث يف موقف املنافسة أتبث أن الفوز ال يعين خربات النجاح بالضرورة، 

فقد حيقق الرياضي الفوز بدون أن يقتنع بأدائه الفردي أو يصل إىل قمة مستواه كالفوز على 

كما أن هزمية رياضي ما مع تسجيل حتسن يف األداء أو رقمه الشخصي مثال، فإن . يفمنافس ضع

)79(.ذلك يستدعي خربة جناح ال خربة الفشل

يتبني أن هناك فروق واضحة بني مفاهيم كل من الفوز واهلزمية ومفاهيم النجاح والفشل   

النظر عن حمدداما وعواملهما  يف اال الرياضي، ألن الفوز و اهلزمية يعتربان نتائج مطلقة بغض

والظروف املرتبطة بكل منهما، أما النجاح والفشل فيمكن اعتبارمها نتائج نسبية ترتبط بالعديد من 

.احملددات والعوامل وبصفة خاصة بعامل األداء

كما خلربات النجاح والفشل عالقة بالعديد من السمات النفسية والشخصية للرياضيني   

فاحلالة االنفعالية السارة . زاجية،الثقة بالنفس، مستوى الطموح وتوقع األداء ومستواهكاحلالة امل

اليت تستدعيها خربات النجاح تعترب من أهم األسس للنهوض مبستوى قدرات الفرد، وتزيد من 

  .354محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب و المنافسة الریاضیة، مرجع سابق،  ص 78
  .224:223د حسن عالوي، سیكولوجیة التدریب و المنافسات الریاضیة، مرجع سابق، صمحم 79
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أما خربات الفشل فيصاحبها احلزن، . الثقة بالنفس لدى الرياضي ومستوى طموحاته املستقبلية

لضيق عند الفرد الرياضي اليت تعترب من النواحي اليت تؤثر بصورة سلبية على قدراته القلق وا

التايل الذي يوضح التأثري اإلجيايب والسليب خلربات ) 1(ومستواه، وهذا ما يظهر يف اجلدول رقم 

)80(.النجاح والفشل

*

  . 201، ص)م1993دار المعرفة،: القاھرة ؛1ط(محمود بسیوني، باسم فاضل، اإلعداد النفسي لالعبین في كرة القدم 80
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  لخبرات النجاح و الفشليوضح التأثير اإليجابي السلبي ): 1(الجدول رقم 

.الرياضيين ىعل

  جمال التأثري
  خربة الفشل  خربة النجاح

  ناحية السلبية  ناحية اإلجيابية  ناحية السلبية  ناحية اإلجيابية

احلالة  -1

  املزاجية

اإلحساس والشعور 

بالسرور والفرح 

واملرح والسعادة 

  واللذة والتفتح

  /  التهور و الطيش

اإلحساس والشعور 

واحلزن  الكآبة

وامللل وعدم الرضا 

  والضجر

مستوى  -2

  الطموح

حماولة السعي لتحسني 

املستوى واملثابرة على 

التدريب مع االستعداد 

  لبدل اجلهد

التعجرف والتكرب 

  والغطرسة

التواضع وعدم 

  املباالة

عدم الطمأنينة 

) الكف(والكبت 

  والتكاسل

الثقة  -3

  بالنفس

تثبيت الثقة بالنفس 

  األمان والطمأنينة و

املالغاة يف الثقة 

  بالنفس
  النقد الذايت

تزعزع الثقة 

بالنفس واإلحساس 

بالنقص والنكوص 

  واألحجام

توقع  -4

  املستوى
التفاؤل بتقدم املستوى

اإلستهتار مبستوى 

  املنافس

العمل على زيادة 

  قوة اإلرادة

التشاؤم وتأخر 

  املستوى

شعور داخلي ينتاب كل رياضي نتيجة ميكن اعتبار خربات النجاح والفشل عبارة عن   

املشاركة يف املنافسة الرياضية، ويرتبط مبجموعة من السلوكيات واالنفعاالت، باإلضافة إىل 

كما هلا عوامل وحمددات من أمهها ما يرتبط مبستوى أداء الرياضي . الدوافع، القلق، الثقة بالنفس

  .خالل املنافسة الرياضية

:   ح والفشلحمددات خربات النجا -2-4-1

إن نشأت خربات النجاح والفشل من خالل مواقف املنافسة الرياضية لدى الالعبني   

  :تضبطها حمددات من أبرزها
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:املستوى املوضوعي احلايل لالعب-2-4-1-1

إن ما يستدعي خربات النجاح و الفشل لدى الالعب هي قدرته على التغلب أو عدم   

 حدود املستوى املوضوعي احلايل، يعين ذلك أن اإلخفاق يف التغلب على العقبات اليت تقع يف

الوصول إىل مستوى يفوق بكثري قدرات الفرد الرياضي أو الفوز على منافس معروف بضعفه ال 

وبالتايل فإن املقدار احلقيقي للشيء املطلوب من . يستدعي بالضرورة خربات النجاح و الفشل

الرياضية والذي يتوازى نسبيا مع قدراته ومستواه احلايل تنشأ الفرد الرياضي حتقيقه خالل املنافسة 

  .عنه بالضرورة خربات النجاح و الفشل

:املستوى الذي يتوقعه الرياضي لنفسه-2-4-1-2

باستطاعة الفرد الرياضي أن يتنبأ مبا قد حيصل عليه خالل املنافسة الرياضية، نتيجة معرفته   

احلايل، وعليه فإن حتقيقه لنفس املستوى املتوقع أو أحسن من ذلك  املسبقة ملنافسيه وإدراكه ملستواه

يولد عند الرياضي خربات النجاح ، وعلى العكس من ذلك فإن حصوله على نتائج أقل من 

  .توقعاته يستدعي لديه إحساس وشعور بالفشل

:ضغوط املنافسة الرياضيةمفهوم  -2-5

اضي بصفة عامة من املوضوعات اهلامة واليت يعترب موضوع الضغوط النفسية يف اال الري  

استقطبت اهتمام العديد من الباحثني يف علم النفس الرياضي،  يف حماولة منهم تفسريها وإيضاح 

العالقة بني هذه الضغوط وجمموعة من االنفعاالت والسلوكات اليت تتولد نتيجة مواقف النشاط 

بصفة خاصة باعتبارها ذات طبيعة غري عادية الرياضي بصفة عامة، ومواقف املنافسة الرياضية 

وبالغة الذروة مقارنة مبواقف النشاط الرياضي األخرى، بالتايل تستدعي عند الرياضي أشكال 

)81(.خمتلفة من حاالت الضغط النفسي

رغم تعدد أنواع الضغوط فإن املفهوم العام للضغط يشري إىل أي شيء من شأنه أن يؤدي   

حالة "الضغوط على أا  fortuna،كما يعرف فورتينا )82(حادة ومستمرة إىل استجابة انفعالية

تنتج عندما تزيد املطالب اخلارجية عن القدرات واإلمكانيات الشخصية للكائن احلي، وأا 

  ".استجابة انفعالية ملوقف معني

  .  64، ص)م2002المطابع األمیریة، الھیئة العامة لشؤون: القاھرة(مصطفى لطفي طھ، األسس النفسیة النتقاء الریاضیین 81
، )م2004دار العالمیة للنشر و التوزیع، : ؛ الھرم1ط(مصطفى حسن باھي وآخرون، مدخل إلى االتجاھات الحدیثة في علم النفس الریاضي 82
  .196ص
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أن الضغوط تتولد حينما  PetersonوبترسونMartenويف نفس السياق يرى كل من مارتني 

يدرك الفرد أنه ال يوجد توازن بني ما هو مطلوب إجنازه وبني قدرته على االستجابة بنجاح 

)83(.لتحقيق املطالب

من خالل هذه املفاهيم يتضح للباحث أن الضغوط النفسية ليست ثابتة بل متغرية بتغري 

موقف اختبار  ولعل موقف املنافسة حيمل جمموعة من الضغوط كوا. املواقف يف اال الرياضي

وحتدي للرياضيني من جهة، باإلضافة إىل وجود مميزات خاصة باملوقف كحضور اجلمهور مما يزيد 

من الضغوط النفسية اليت تؤثر على شخصية الرياضي من النواحي املعرفية االنفعالية والسلوكية، 

نهم يف االستجابة بشكل متفاوت نظرا لوجود فروق فردية بني الرياضيني وبالتايل يظهر تفاوت بي

  . خالل مواقف املنافسة

:غوط املرتبطة باملنافسة الرياضيةضمصادر ال-2-5-1

)84(:ومن أهم ما يولد الضغوط خالل مواقف املنافسة لدى الرياضيني جند

اإلهتمام الكبري بالنتائج يف مقابل عدم االهتمام الكايف باألداء، وهو ما يعين أن الفوز يف  -  

ياضية بأي وسيلة هو اهلدف الرئيسي يف حني أن بدل اهود بغض النظر عن الفوز املنافسة الر

  .هذا ما يولد ضغوط نفسية لدى الرياضيني. واهلزمية يعترب شيء هامشي

االشتراك يف املنافسة بدون فترات راحة كافية وما يرتبط بذلك من قلق واستثارة وتوثر  -  

باإلضافة إىل ما تتطلبه املنافسة الرياضية من مشاق واسترتاف قوى وطاقات الالعب الرياضي 

  .االنتقال والسفر والتغيري يف العادات اليومية السائدة بالنسبة لالعب

تكرار خربات الفشل واهلزائم املتكررة، والظهور مبستويات رياضية منخفضة، وما يرتبط  -  

  .به من عوامل نفسية كاخلوف الدائم من الفشل وعدم الثقة بالنفس

املنافسة الرياضية مصدر للعديد من املواقف االنفعالية واليت قد تكون هلا فائدا يف حالة  -  

، أما يف حالة تقييم الالعب الرياضي هلذه  ةتقييم الالعب هلا على أا غري مهددة أو تتميز باإلجيابي

أداء الرياضي، ميكن أن تأثر بشكل سليب على سلوكات وها االنفعاالت على أا مهددة، فعند

  .وبالتايل تصبح من أهم مصادر الضغوط

  .19:18، ص)م2005لنشر،مركز الكتاب ل :القاھرة ؛1ط(سیكولوجیة مواجھة الضغوط في المجال الریاضي. عبد العزیز عبد المجید 83
  . 26:25، ص)م1998مركز للكتاب للنشر، :القاھرة ؛1ط(محمد حسن عالوي، سیكولوجیة االحتراق لالعب والمدرب الریاضي 84
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تتميز املنافسات يف الغالب حبضور اجلماهري واملشجعني، والذي قد يصل إىل أعداد  -  

هذا احلضور اجلماهريي ينظر إليه بعض الالعبني . كبرية يف بعض الرياضات الشعبية ككرة القدم

  .كمصدر للضغط الشديد وعبء ثقيل يقع عليهم

ترب الباحث أن مواقف املنافسة الرياضية مواقف خاصة، وغنية باالنفعاالت والسلوكات يع  

املتباينة بني رياضي وآخر، تظهر نتيجة موعة من الضغوط اخلارجية املصاحبة ملواقف املنافسة 

كاجلمهور والنتائج، مما تتولد عنها ظواهر نفسية مثل القلق، اخلوف، االحتراق النفسي، هذا ما 

  . ضفي للتحضري النفسي اخلاص باملنافسات الرياضية أمهية كبرية وضرورة حتميةي

:املظاهر السلبية للمنافسة الرياضية-2-6

ال خيلو موقف املنافسة الرياضية من املظاهر السلبية، بفعل عوامل كثرية لعل من أمهها   

يات، هذا ما يدفع بعض الرياضيني السبق اجلنوين حنو إحراز الفوز يف املنافسات لبلوغ أعلى املستو

إىل استعمال طرق غري مشروعة للوصول إىل هدفهم، باإلضافة إىل الضغوط املختلفة اليت قد 

          .           تشكل ديدا صرحيا على الصحة النفسية للرياضيني

  :ومتثل أهم املظاهر السلبية للمنافسة الرياضية فيما يلي  

Weinbergبشكل زائد يقود بشكل عام حسب دراسة وينربج التأكيد على التنافس -  

)85(.إىل إلغاء الوظيفة التربوية للرياضي )1965(

التطرف يف إشراك الرياضيني يف املنافسات خاصة الناشئني منهم العتبارات متعلقة -  

  .بالنتائج، وهذا التطرف قد يشكل ديدا لصحة الناشئني والشباب و توازم النفسي

وجيه االجتماعي السيئ واملتمثل يف اعتقاد الشباب الرياضي أن فرصهم يف بناء حيام الت-  

متوقف على النجاح الذي حيرزونه يف املنافسة الرياضية، نتيجة ما يتلقونه من نصح خاطئ من 

)86(.اآلخرين، وهذا على حساب دراستهم أو تكوينهم املهين

يهدف من  )87(لب املنافسات الرياضية،استعمال املنشطات واليت أصبحت ترتبط بأغ-  

خالهلا بعض الرياضيني إىل التفوق بطريقة غري مشروعة، وخمالفة للقيم التربوية والفوائد النفسية 

  .للرياضة، باإلضافة إىل العواقب اخلطرية للمنشطات على صحة الرياضي

  .105، ص)م1996عالم المعرفة، : الكویت(أمین أنور خولي، الریاضة و المجتمع 85
  .  35بق ذكره، صمحمد حسن عالوي، سیكولوجیة التدریب و المنافسات، مرجع س 86

87 Jean pierre de mondernard, l’imposture des performances(paris: édition Chiron,2000), p68.
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صيب عدد قليل من الذي عادة ما يكون من ن) الفوز و البطولة(االهتمام الزائد بالنتائج -  

الرياضيني، مما يعين أن الرياضة متثل بالنسبة للكثري خربة إحباط ومن مث زيادة اآلثار النفسية السلبية 

)88(.اليت تؤدي إىل االحتراق النفسي

العديد من العنف والعدوان سواء بني الالعبني أو اجلماهري، وهو ما أكدته تزايد -  

وهذا رغم احملاوالت اجلادة اليت  )Coakley)1978(¡)89 كوكلي دراسة  الدراسات من بينها

تبدهلا اهليئات املختصة يف سبيل ذيب الرياضة بوضع القوانني املنظمة لكافة للمنافسات واأللعاب 

  .إال أن ذلك مل حيد من حدوث هذه الظاهرة اليت تأخذ يف بعض األحيان أبعاد مأساوية

وتنعكس صورته يف اال . اه عدائي ضد شخص أو مجاعة معينةالتعصب الذي يعترب اجت-  

الرياضي يف الكراهية العمياء للمنافس ويف نفس الوقت احلب األعمى للفريق املتعصب،  يتميز هذا 

  .األخري جبمود الفكر وعدم الليونة حيث يتطرف يف حالة الفوز واهلزمية أيضا

رياضية باال السياسي، وجعلها وسيلة حماولة استثمار وربط نتائج املنافسات ال-  

للصراعات األيدلوجية أو االقتصادية يف حماولة لتسييس الرياضية، كربط التفوق الرياضي بصحة 

وهو اعتقاد خاطئ لكون صحة النظام السياسي يكمن يف مدى ازدهار  )90(النظام السياسي لدول،

  .ورفاهية وخدمة املواطنني

املظاهر السلبية يف املنافسات الرياضية ناتج عن نسيان أو ويرى الباحث أن بروز هذه   

جتاهل اجلانب التربوي والقيم األخالقية املثلى اليت تنادي ا الرياضة عامة والرياضة التنافسية 

خاصة سواء من طرف الرياضيني أو اجلماهري، وكذا أمل احلصول على العائد املادي الكبري 

رياضيني املتفوقني، مما جعل البعض ينتهج طرق غري شريفة وال والشهرة الذي يظهر يف صورة ال

  .          للوصول إىل اد بدلَ االعتماد على اجلهد واملثابرة) اخل...املنشطات، العدوان(رياضية 

:الرياضة التنافسية عند الناشئني-2-7

يد املذهل ألعداد من بني ما يلفت النظر يف اال الرياضي يف السنوات األخرية هو التزا  

الناشئني املشاركني يف األندية واملراكز الرياضية املختلفة، ورغبتهم امللحة يف االلتحاق بفرق 

الرياضة التنافسية على حساب ممارسة الرياضة ألجل االستمتاع والترويح، يتزامن هذا مع االهتمام 

، الذين ميثلون القاعدة األساسية اليت املتزايد الذي أصبح يوليه املسؤولون يف خمتلف الدول بالناشئني

  .178، ص)م1997دار الفكر العربي،  :القاھرة ؛1ط(-االحتراق النفسي–ضغوط التدریب -أسامة كامل راتب، قلق المنافسة  88
  .106أمین أنور خولي، مرجع سبق ذكره، ص  89
  .  37محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب والمنافسات الریاضیة، مرجع سابق، ص 90



- 56 -

وكذا للضرورة اليت متليها  )91(املعدين إعدادا تربويا وفنيا جيداً ، متد الفرق األعلى سنا بالالعبني

متطلبات املستوى العايل يف الوقت الراهن، والذي يعتمد على صقل املواهب الشابة يف سن مبكرة 

  .منصات التتويج على املستوى اجلهوي و العاملي بإتباع برامج شاملة متكاملة للوصول إىل

كما أن الرياضة عامة والرياضة التنافسية بشكل خاص تعترب منوذج مصغر ملا هو متوقع أن   

حيدث يف اتمع مستقبالً، وبالتايل فإن مواقف املنافسة الرياضية عند الناشئني تسمح هلم من 

فباإلضافة إىل . خربات متعددة يف حيام املستقبلية االستفادة من العديد من الدروس اليت تكسبهم

الفوائد البدنية، احلركية والنفسية، فإن املنافسة متكن من تنمية قيم الناشئني نظرا لضرورة االلتزام 

بالقواعد املنظمة للمنافسة،كما يسهم االحتكاك بأقرام من اكتساب وتعلم أصول املنافسة 

ن أجل الفوز خربات مفيدة إلعداد النشء ليصبحوا قيادات الشريفة، فيما ميثل الكفاح م

)92(.املستقبل

لقد أوضحت العديد من الدراسات اليت أجريت على عينات من الناشئني دف التعرف   

غوس ¡جيل¡)1996(على أسباب ودوافع ممارستهم للرياضة من بينها دراسات إيوينغ وسيفلت

، وتبني أن إحدى الدوافع تتمثل يف حبهم لرفع )1998(، دودا وكيالر )1993(وهيدالستون

، تعلم تقنيات جديدة وحتسني قدرام، كسب الصحة باإلضافة إىل الترويح)93(التحدي واملنافسة،

  .وحتسني اللياقة البدنية

يرى الباحث أن املنافسة الرياضية إذا ما أحسن إستغالهلا تؤثر على جمموعة من السمات   

 كالثقة بالنفس وتقدير الذات، كما تعترب حافر ودافع للمثابرة والعمل اجلاد النفسية لدى الناشئني

ألجل حتقيق األهداف وهذا ما ينتقل إىل جماالت اإلجناز األخرى يف احلياة، هذا باإلضافة إىل مسات 

التعاون، حسن املعاملة، إدراك الواجب واحترام الغري والقوانني، وهي كلها مسات تساعد الناشئني 

  .لى اقتحام وجماة ظروف احلياة املستقبلية و التعامل معهاع

:تأثري املواقف التنافسية على الناشئني -2-8

اختلفت وجهات النظر حول تأثري اخلربات املتعددة الناجتة عن املواقف التنافسي وما   

املنافسة  يصاحبها من ضغوط على اجلوانب النفسية للناشئني، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن

الرياضية تؤثر إجيابيا وتسمح بتحسن كفاءة االنفعاالت جند أن البعض اآلخر حيذر من التأثري 

  .   32، ص)م1996دار الفكر العربي،: القاھرة ؛1ط(مفتي إبراھیم حماد، التدریب الریاضي للجنسین من الطفولة إلى المراھقة  91
  . 43، القاھرة، ص 2001ربي، أسامة كمال راتب، اإلعداد النفسي للناشئین، دار الفكر الع  92

93 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p 96.
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االنفعالية، (ملا لذلك من عواقب على جوانب السلوك املختلفة  )94(السليب لإلفراط فيها،

وغ يف حيام للناشئني،والذي قد ميتد مع تقدم السن وينعكس عليهم عند البل) االجتماعية واملعرفية

  .ضمن اتمع

:   مواقف التنافسية على الناشئنيللجيايب اإلالتأثري -2-8-1

تسمح مواقف املنافسة الرياضية للناشئني بتعلم القدرة على مواجهة الضغوط والتعامل معها،  -

حيث تشكل هذه املواقف الضاغطة خربات ميكن للناشئ استغالهلا للتمكن من تسيري مواقف 

  .كثر ضغطا ويف خمتلف جماالت احلياةأخرى أ

تعترب املواقف التنافسية فرصة للناشئني إلظهار قدرام الذاتية ومقارنتها مع أقرام، ومتثل حافز  -

  .يدفعهم لزيادة الرغبة يف تعلم مهارات جديدة و حتسينها خالل حصص التدريب

بيا على جوانب النمو النفسي املختلفة تسهم خربات النجاح يف املواقف التنافسية يف التأثري إجيا -

وهو ما يسمح خبلق التوازن النفسي )95(مثل الثقة بالنفس، تقدير الذات، الشعور بالرضا والنجاح،

  .لدى الناشئني

باعتبار املواقف التنافسية مليئة خبربات التحدي املتعددة، فإا تسهم يف زيادة الدافعية للكفاح من -

  .خالل ذلك يتعلم النشء املثابرة والتصميم للوصول إىل املبتغى أجل حتقيق األهداف،ومن

يف حالة ما أحيط الناشئ الرياضي بقيادة تربوية فإن املنافسة الرياضية تسمح له باكتساب العديد  -

من القيم األخالقية والتربوية الصحيحة مثل الروح الرياضية، التعاون، احترام املنافس وااللتزام 

)96(ما يظهر على مستوى الفرق الرياضية حيث تزيد املنافسة من متاسك أفرادها،بالنظام، هذا 

)97(.كما متكن من تنمية القدرة على حتمل املسؤولية واختاذ القرار

:خلربات املواقف التنافسية على الناشئني السليبالتأثري -2-8-2

  :ييتمثل التأثري السليب للمنافسة الرياضية على الناشئني فيما يل  

قد تؤدي ضغوط املنافسة الرياضية لدى بعض الناشئني إىل زيادة القلق والتوتر لديهم، كما أن  -

اخنفاض مستواهم مقارنة بأقرام يزيد من حدة الضغط، وهو ما قد يؤدي إىل الشعور بامللل 

)98(.واالنسحاب الكلي من الرياضة، كما ينعكس بالسلب على تكوينهم النفسي مستقبالً

  .   27مفتي إبراھیم حماد، التدریب الریاضي للجنسین من الطفولة إلى المراھقة، مرجع سابق، ص 94
  .43، ص )م2001لفكر العربي،دار ا: القاھرة(أسامة كمال راتب، اإلعداد النفسي للناشئین 95
  .424محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 96
  .53أسامة كمال راتب، اإلعداد النفسي للناشئین، مرجع سابق، ص 97
  .48المرجع السابق، ص 98
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رار خربات الفشل يف املواقف التنافسية يؤدي إىل خوف من الفشل ويضعف إميام يف أن تك -

  .النجاح يأيت باملثابرة واجلهد، وهو ما ينعكس على بعض الناشئني يف جماالت أخرى يف املستقبل

قد يظهر لدى بعض الناشئني بعض املمارسات الغري األخالقية مثل الغرور، العدوان، عدم  -

م بالنظام، حتقيق املكسب بغض النظر عن الوسائل املستخدمة هلذا الغرض، وهذا نتيجة تويل االلتزا

  .شؤون الناشئني الرياضيني من طرف قيادات غري تربوية

إن االهتمام املبالغ فيه باملنافسة و حتقيق املكسب والفوز يزرع عند الناشئني اجتاهات خاطئة حنو  -

ا أساسيا بالنسبة للناشئني على حساب االستمتاع، الرضا النشاط الرياضي ككل، ويصبح هدف

)99(.والرغبة والتعاون اليت متثل االجتاهات اإلجيابية للممارسة الرياضية

إن التبكري بالتنافس يؤدي إىل إمهال املدربني لتنفيذ الربامج املوضوعة للناشئني واليت دف يف  -

)100(.اضة اليت ميارسواجمملها إىل اكتسام أساسيات األداء يف الري

ويتنب أن تأثري املواقف التنافسية على الناشئني مرتبط أساسا بشدة الضغوط املصاحبة هلا   

وكذا خربات النجاح والفشل املترتبة عنها، هذان العامالن قد يكون هلما انعكاسات خطرية على 

تابعة الدائمة هلم من طرف الناشئني من النواحي النفسية والسلوكية، وهو ما يلزم الرعاية وامل

قيادات وأطر تربوية متخصصة حىت تعود املنافسة الرياضية على هؤالء الناشئني بالفائدة وتكون 

. أداة يف سبيل التنمية اإلجيابية لسمام النفسية وقيمهم األخالقية

:املنافسة الرياضية يف لعبة كرة القدم-2-9

شعبية يف العامل، حيث بلغت من الشهرة حدا مل تبلغه  كرة القدم الرياضة األكثر تعترب لعبة

األنشطة الرياضية األخرى، ويظهر ذلك من خالل اإلقبال الكبري على ممارستها من طرف عامة 

الناس سواء كوسيلة ترفيهية أو بشكل مهيكل ضمن النوادي و الفرق الرياضية، وكذا التغطية 

أصبحت ترصده الدول هلذه الرياضة باإلضافة إىل احلضور اإلعالمية ملنافساا والدعم املايل الذي 

  .اجلماهريي الكبري الذي تستقطبه املقابالت بشكل عام

Pascalويذهب باسكال بونيفاس  Boniface)2006 ( إىل أن منافسة كرة القدم

إىل هوية تتعدى يف بعض األحيان املنافسة ما بني العيب الفريقني، إذ كثريا ما تسمح بإبراز االنتماء 

مجاعية معينة قد تكون حملية، اجتماعية أو دينية، ويظهر ذلك من خالل دفاع الالعبني على فريق 

99 Richard cox, psychologie du sport(1ère ed ; bruxelles : éd deboeok,2005), p 97.
  .28حماد، التدریب الریاضي للجنسین من الطفولة إلى المراھقة، مرجع سابق، صمفتي إبراھیم  100
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معني وتعبري اجلمهور لشعور موحد، مثال على ذلك فريق غالسكو روجنرس بروتيستان وسالتيك 

)101(.كاتوليكي ويف اسبانيا فريق برشلونة ذوي االنتماء الكاتلوين عكس إسنيول برشلونة

:لعبة القدمنبذة تارخيية عن -2-9-1

لعبة كرة القدم من النشاطات الرياضية  اليت ترجع جذورها إىل حضارات وعصور قدمية، 

وقد تعددت اآلراء احملددة ألصل . واختلفت على مر األزمنة من حيت القوانني وكيفيات املمارسة

Claudلعبة كرة القدم، حيث يرى كلود باير  Payer يرجع إىل لعبة  كرة القدمأن أصل

سنة قبل امليالد وكان اهلدف فيها 200اليت تعين ركل الكرة كانت متارس  Tsuchuتسوشو

يف حني يرى البعض اآلخر أن أصل لعبة كرة القدم . رمي الكرة فوق عمودين ملتصقني يف األرض

اليت  Kemari يرجع إىل لعبة مورست يف الصني يف القرن السادس قبل امليالد تدعى كيماري

ويذهب بعض املؤرخون إىل أن كرة القدم تستمد أصوهلا  )102(.تعتمد على ضرب الكرة بالقدم

اليت كانت متارس يف العهد الروماين وكذا لعبة سول الفرنسية Harpastomمن لعبة البرستوم 

)103().1180-1137(يف عهد السابع 

ة كرة القدم من أفكارهم وحدهم وعلى خالف ما سبق جيزم املؤرخون الربيطانيني أن لعب

اليت حصلت إبان االحتالل الدامنركي لربيطانيا يف الفترة ما  ةواستشهدوا على ذلك بالواقعة التارخيي

وبعد إحدى املعارك اليت خاضها اإلجنليز ضد احملتل بعد امليالد، إذ 1042إىل 1016بني 

س دامنركي وداسوه بأقدامهم وأخذوا الدامنركي كان من آثارها أن اجلنود اإلجنليز قطعوا رأ

يضربونه بأقدامهم مثل الكرة وبعد ذلك استبدلوا الرأس البشري بكرة اللعب، وذكروا أن كان 

هناك من األطفال ممن كانوا يلهون وينظرون إىل احلادثة وأصبحوا تدرجييا يتقاذفون جسما كرويا 

م ، مث حتولت مبرور الزمن اىل لعبة كرة من جلد البقر فنشأت فكرة الكرة واللعب ا بني األقدا

بعد 1075إىل 1050القدم واعترب املؤرخون االجنليز أن ظهور اللعبة واكتشافها هو من سنة 

)104(.امليالد وكانوا يسموا ركل رأس الدامنركي مث مسيت بعد ذلك بكرة القدم

:اإلطار العام للعبة كرة القدم-2-9-2

101 Pascal Boniface, Football et mondialisation(paris: édition Armond Colin ,2006), p 47:48.
102 Alain Mischel, football les systèmes de jeu(paris:édition Chiron,1991), p28.
103 Christian Mandel, ABC du jeune sportif(paris: édition harhehe/carrère,1990), p179:180.

  .04:03، ص)م1997، المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة،)مستغانم، (فیصل رشید عباس الدلیمي، لحمر عبد الحق، كرة القدم 104
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اعية جترى مابني فريقني، يتألف كل منهما من إحدى عشر العبا أساسيا كرة القدم لعبة مج

مبا يف ذلك حارس املرمى يقومون بنقل كرة واحدة فيما بينهم ملدة تسعني دقيقة على شوطني مدة 

ويدير املقابلة حكم رئيسي و الذي يشاركه . دقيقة بينهما فترة راحة قصرية 45كل شوط 

تجلى مفهوم اللعب يف حماولة كل فريق االستحواذ على الكرة مساعدان على خطي امللعب، وي

والسيطرة عليها، والتحرك بنشاط وحيوية وفعالية خالل زمن املباراة مستخدما كل احلركات 

وحماولة ) الفريق اآلخر(البدنية واملهارية واخلططية اليت متكنه من التغلب على مقاومة اخلصم 

يف حني يقوم حكم املقابلة ومساعديه بإدارة . مى اخلصمتسجيل أكرب عدد من األهداف يف مر

املباراة وذلك بتطبيق قانون اللعبة الذي يشمل على كافة املواد والضوابط و األساليب اليت تنظم 

)105(.بدقة كفاءة األداء وسالمة الالعبني

Claudفيما حيدد كلود باير  Payer)1987(  أهم خصائص ومميزات لعبة كرة القدم

  :ا يليفيم

  ).كرة(أداة اللعبة كروية الشكل -

.ملعب مستطيل الشكل واضح احلدود تقام عليه املقابلة-

مرمى أو هدف دف إىل الوصول إليه وفيه جيب أن تدخل الكرة ومرمى آخر نعمل -

.على الدفاع عليه

.العبون زمالء يساعدون على التقدم بالكرة حنو مرمى املنافس-

.لى الدفاع عن مرماهمالعبون منافسني يعملون ع-

)106(.قانون17قوانني جيب احترامها وليت حتدد إطار اللعبة، وتشمل يف جمملها على -

:املتطلبات األساسية لالعب كرة القدم-2-9-3

إن حدة املنافسة يف مباريات كرة القدم حتتم توافر جمموعة من الصفات األساسية لدى   

م حىت يتمكن من مسايرة ريتم وخصوصيات املنافسة واللعب احلديث، وجتمع العب كرة القد

هذه الصفات األساسية بني اجلانب البدين واملهاري والفين و اخلططي باإلضافة إىل جمموعة من 

الصفات النفسية اإلرادية، وهي صفات مرتبطة ببعضها البعض و يستلزم تطويرها من الصغر وفق 

تتالءم مع قدرات و إمكانيات كل العب، ويف ذلك يرى طه إمساعيل  برامج مقننة و مضبوطة

  .10-09، ص)م2003دار السعادة للطباعة،: القاھرة ؛1ط(محمد رضا الوقاد، التخطیط الحدیث في كرة القدم 105
106Jean-louis deshaies, Football spectacle et violence(paris:édition Chiron,1987), p56.
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أن هناك ارتباطا قويا بني جوانب األداء يف كرة القدم سواء كانت من ) " 1989(وآخرون 

النواحي البدنية أو اخلططية أو املهارية، إذ مل يعد هناك جماال لالعب الكرة الذي يتمتع مبستوى 

ن على مستوى مماثل من الناحية البدينة، كما أن الناحية البدنية عال من املهارة دون أن يكو

)107(.وحدها ال ميكن أن تؤدي إىل نتائج طيبة يف اللعبة بدون مستوى مماثل من الناحية الفنية

وتكمن الصفات البدنية اليت جيب تنميتها لدى العب كرة القدم بصفة منتظمة يف السرعة،   

أما املكونات املهارية األساسية للعبة فتتمثل أساسا يف . رونة العامةالقوة، التحمل، الرشاقة وامل

ركالت الكرة، السيطرة على الكرة، اجلري بالكرة، ضرب الكرة بالرأس، اخلداع والتمويه 

)108(.، املهامجة باإلضافة إىل رمية التماس و حراسة املرمى)املراوغة(

حي البدينة واملهارية، إذ من الواجب يف حني أن اجلانب النفسي ال يقل أمهية عن النوا

إعداد الالعب من الناحية النفسية لكون لكل منافسة خصوصياا، وحيصي حنفي خمتار جمموعة 

  :من الصفات اإلرادية اهلامة لالعيب كرة القدم وهي

  .الثقة بالنفس-

).الشجاعة و عدم اخلوف(اجلرأة -

.الكفاح-

.عدم التردد-

.املثابرة-

.التصميم-

)109(.ةاملبادر-

  .  94، ص)م1989دار الفكر العربي،  :القاھرة(طھ إسماعیل وآخرون كرة القدم بین النظریة و التطبیق 107
  ..87- 86 - 64- 45، ص)م 1984دار الفكر العربي، :القاھرة(م، اإلعداد المتكامل لالعبي كرة القدممحمد عبده صالح، مفتي إبراھی 108
  .  290-288، ص )بدون سنة:دار الفكر العربي :مدینة النصر(محمد محمود حنفي، األسس العلمیة في تدریب كرة القدم 109
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: خامتــة

متثل املنافسة الرياضية منظومة اجتماعية تضم الالعب ومجاعة الفريق واملدرب واجلمهور،   

حيث تعرب احملك الرئيسي الختبار قدرات ومستوى الرياضيني ومدى جناعة فترات التدريب، إىل 

شكل عام واملتمثلة أساسا جانب ذلك فإا تسهم بقدر كبري يف حتقيق الغايات الكربى للرياضة ب

يف بناء الشخصية الرياضية املتكاملة من مجيع النواحي سواء احلركية، املعرفية واالنفعالية القادرة 

  .على التكيف مع احلياة العامة يف اتمع

وتتميز املنافسة الرياضية مبجموعة من اخلصائص لعل من أمهها أا جتري يف إطار قانوين   

إىل الضغوط املصاحبة هلا واخلربات املتعددة املنبثقة عنها اليت متثل رصيد يستفيد منظم، باإلضافة 

منه الرياضي يف املستقبل، وكذا حضور اجلماهري اليت يؤثر على أدائهم، مما جيعل املوقف التنافسي 

ذو طبيعة خاصة إذا ما أحسن استغالله فإنه يسهم يف تنمية اجلانب التربوي للرياضيني عامة 

ناشئني خاصة ملا حتمله من قيم أخالقية واملتمثلة يف التنافس الشريف، التعاون، احترام اآلخرين وال

هذا ال مينع وجود بعض املظاهر السلبية للمنافسة الرياضية متمثلة أساسا يف التأثري . والقوانني

دوان والشغب السليب للضغوط وخربات املنافسة على التكوين النفسي للرياضيني، باإلضافة إىل الع

  . اجلماهري، استعمال املنشطات والذي مرده إىل سوء فهم وفك رموز وأهداف املنافسة الرياضية
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توجھات أھداف : الفصل الثالث
  )التوجھ الدافعي(اإلنجاز 

  .متهيــد

  .مفهوم الدافعية -1

  .دافعية وأنواعهاوظيفة ال -2

  ). دافعية اإلجناز الرياضي(مفهوم دافعية اإلجناز  -3

  .نظريات دافعية اإلجناز -4

  توجهات دافعية اإلجناز الرياضي   -5

  .التوجه التنافسي -6

  خامتة الفصل

:متهيـــد
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ه مما ال شك فيه أن اإلنسان يف حياته اليومية يسعى إىل إشباع حاجاته وحتقيق أهداف  

الشخصية وإثبات ذاته، كما تواجهه حتديات ومواقف اإلجناز يف شىت امليادين فيسعى باملثابرة 

وهو ما ينطبق . وأهدافه ويتطلب ذلك قدرا كبريا من الدافعية لديه هوالنضال للوصول إىل مبتغا

واقف أيضا على النشاط الرياضي عامة واملنافسة الرياضية بصفة خاصة، هذه األخرية متثل أهم م

  .اإلجناز يف الرياضة

فباإلضافة إىل ما يتطلبه حتقيق اإلجنازات يف املنافسات الرياضية من قدرات بدنية، مهارية  

وتكتيكية فإن دافع اإلجناز يعد من احملددات النفسية األساسية لبلوغ التفوق والنجاح و الوصول 

ل الذي يستثري ويوجه دافعية اإلجناز إىل املستويات العالية، فيما تلعب أهداف اإلجناز دور العام

لدى الرياضي ما جيعله يفضل أهداف معينة على حساب األخرى، وهو ما يعرف بتوجهات 

  .أهداف اإلجناز أو التوجه الدافعي

Orientation:التوجهمفهوم  -3-1

  .اإلقبال على الشيِء بالوجه: االجتاه :لغويا

)110(.كما يعين امليل وسنوح الرأي. وب الشيءهو القصد، واألخذُ ص: االجتاه والتوجه  

قد تعين التوجيه وهي عملية إعطاء التعليمات  Orientationفكلمة  أما يف اللغة الفرنسية

)111(.والتوجيهات و اإلرشادات

يتضح من خالل ما سبق أن مفردات التوجه و االجتاه  قد تأخذ نفس املعىن، كما ميكن أن 

وهذا راجع إىل كون جمال توظيفها يتعدد بتعدد ااالت العلمية  كل منها مفهوم معني يأخذ

امليل و التأهب العصيب والنفسي " ، إذ يشار مثال إىل االجتاه يف علم النفس االجتماعي بأنه املختلفة

)112(".تنتظم من خالل خربة الشخص وتكون ذات أثر توجيهي و ديناميكي على استجابة الفرد 

. عين األخذ صوب الشيءت فهي ،أخذ املعىن اللغوي االجتاهتالتوجه مة كلويف حبثنا هذا 

  .عين التوجيه إذ أن الدافعية تقوم بتوجيه سلوك األفراد حنو أهداف معينةتكما 

  .   36، ص)م2005منشورات الكتب العلمیة،  :لبنان ؛1ط(عربي - الوسیط عربي نعصام نور الدین، معجم نور الّدی 110
دار الفكر للطباعة و النشر و  :األردن ؛1ط(قاسم حسین حسین، الموسوعة الریاضیة و البدنیة الشاملة في األلعاب و الفعالیات و العلوم الریاضیة 111

  . 307، ص)م1998التوزیع،
  .  24، ص )م1987دار الكتاب المصریة،  :القاھرة(أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات التربیة و الرعایة االجتماعیة 112
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:دفـفهوم اهلم -3-2

يشري مفهوم اهلدف بشكل عام إىل غرض يراد الوصول إليه، قد يكون عاما كأغراض   

وبالتايل تعكس . يمية وقد يكون خاصا كأغراض وحدة تعلمية أو درس معنيالتربية أو املرحلة التعل

)113(.األهداف طموح اإلنسان وما يرغب يف أن يكون

وينظر إىل اهلدف يف علم النفس الدافعي على أنه الغاية النهائية اليت يتوجه إليها السلوك بقصد 

كل ما باستطاعته للوصول إليه،  وغالبا ما يكون اهلدف خارجيا يعمل الفرد )114(إشباع الدافع،

)115(.كما أن اهلدف يسهل علينا فهم السلوك الكائن احلي وتفسريه

وقد اتضح أن للهدف خصائص ومكونات منها أنه معريف وميثل نتيجة معينة، أي أنه   

ا لنتيجة أو حالة ائية يتوجه إليها السلوك، كم) سواء البعيدة أو القريبة(صورة خمزنة يف الذاكرة 

. أنه غالبا ما يولد الشعور بالرضا واملتعة يف حالة حتقيقه وحيدث العكس يف حالة اإلخفاق يف ذلك

)116(.هذا باإلضافة إىل أن اهلدف يستثري الدافعية لدى األفراد

:ازـــفهوم اإلجنم -3-3

 يعرب مفهوم اإلجناز عن إكمال عمل بدافع داخلي، ويتمثل يف رغبة الفرد يف التفوق  

واملنافسة أو التحصيل، ويشمل كل أوجه التعلم من اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية والعلمية 

كما يعرف اإلجناز بأنه نشاط أو سلوك يوصل إىل نتيجة وهو املقياس الذي تقاس  )117(.واإلنسانية

)118(.به نتائج التعلم

بأنه نتيجة رقمية حيصل اإلجناز يف اال الرياضي ) 1998(وقد عرف سيد أمحد عدة 

فيما يفسر أيضا مصطلح اإلجناز بنفس معىن  )119(.عليها الرياضي خالل منافسة رياضية ما

مصطلح األداء ويطلق عليه باألداء األقصى، ويستخدم للتعبري عن كل املظاهر اليت ميكن مالحظتها 

ت وإظهار القدرات يف مجيع ااالت منها اال النفسي احلركي واليت تتطلب تذكر معلوما

  .واملهارات

- 64،ص)م2003الدار المصریة اللبنانیة، :القاھرة ؛1ط(حسن شحاتھ، زینب النجار،مراجعة حامد عمار،معجم المصطلحات التربویة النفسیة 113
324.
  .53، ص )رات الجامعة اللیبیة، بدون سنةمنشو :لیبیا(مصطفى محمد زیدان، النمو النفسي للطفل و المراھق وأسس الصحة النفسیة 114
  .72، ص)م2004المكتبة المصریة لتوزیع المطبوعات، :القاھرة(حكمت درو الحلو، زریقمت خلیفة العكروتي، مدخل في علم النفس 115

116 Christine le SCANFF, Manuel de psychologie de sport -l’intervention auprès du sportif-( paris:éd revue
EPS,2003), p202:203.

  .62حسن شحاتھ، مرجع سبق ذكره، ص 117
  .  168، ص)م1992دار المعارف،  :اإلسكندریة(عصام عبد الخالق، التدریب الریاضي 118
سید أحمد عدة، أثر التدریس بأسلوبي التطبیق بتوجیھ المدرس واألقران على تنمیة بعض عناصر األداء البدني واإلنجاز في القفز  119

  .25، ص)م1998جامعة مستغانم، رسالة ماجستیر غیر منشورة،(ثالثيال
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ويتبني للطالب للباحث من خالل هذه التعاريف وجود عالقة بني اإلجناز والتعلم واألداء،   

كما أن النشاط الرياضي بشكل عام يفرض قابلية التعلم لدى األفراد لتحسني األداء اليت يشمل 

.    تايل حتقيق مستويات إجناز معينةجوانب مهارية، معرفية وبدنية للوصول إىل النتائج املرجوة وبال

:ةـــمفهوم الدافعي -3-4

اهتم الباحثون يف علم النفس العام مبوضوع الدافعية، نظرا لكوا من اجلوانب النفسية اليت   

. هلا عالقة بسلوك مجيع الكائنات احلية مبا يف ذلك اإلنسان أمال يف فهم أسباب وحمركات السلوك

، الذي يعين يدفع أو  "Movere"فعية مقتبس من املصطلح الالتيين ويعترب أصل كلمة الدا

  :، وقد اهتدى علماء النفس العام إىل العديد من املفاهيم اخلاصة بالدافعية من بينها)120(حيرك

إن الدافعية هي تلك الطاقة الكامنة يف الكائن احلي اليت تعمل على استثارته ليسلك سلوكاً معينا  -

ي، ويتم ذلك عن طريق اختبار لالستجابة املفيدة له وظيفيا يف عملية تكيفية مع يف العامل اخلارج

، ووضع هذه االستجابة يف مكان األسبقية على غريها من االستجابات احملتملة مما البيئة اخلارجية

)121(.ينتج عنه إشباع حاجة أو احلصول على هدف ممكن

لوصف القوى الداخلية واخلارجية اليت تستثري الدافعية هي تلك املكون االفتراضي املستعمل  -

)122(.السلوك، توجهه، وتضبط شدته وثباته

إىل الدافعية بأا احلاالت الداخلية ) 2008(عبد الرمحان عدس و يوسف قماطي تشري  -

 هالسلوك و توجهه حنو حتقيق هدف أو غرض معني، وحتافظ على استمرار يت واخلارجية اليت حترك 

)123(.اهلدف حىت حيقق دلك

الدافعية عبارة عن القوى احملركة للسلوك وتوجيهه حنو حتقيق غايات معينة، يشعر الفرد باحلاجة  -

إليها، أو بأمهيتها املادية أو املعنوية له، حيث يتم استثارة هذه القوى احملركة بعوامل متعددة قد 

ودف الفهم  )124().أو االجتماعي املادي(تنشأ من داخل الفرد ذاته أو تنشأ من احمليط الفيزيائي 

  :الشامل للدافعية وجب التطرق إىل ثالثة عناصر يظهر معناها يف املفاهيم السابقة للدافعية وهي

  .  07، ص)م2006دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، :القاھرة(عبد اللطیف محمد خلیفة، مقیاس الدافعیة لإلنجاز 120
دار العالمیة للنشر :الھرم ؛1ط(مصطفى حسن باھي، سمیر عبد القادر جاد،مدخل في االتجاھات الحدیثة في علم النفس الریاضي 121

  .9،ص)م2004والتوزیع،
122 Jacque la rue et autres, Manuel de psychologie du sport(paris: Ed revues EPS,2004),p420.

  . 119، ص )م2008دار الفكر،: ؛األردن4ط(عبد الرحمان عدس، یوسف قماطي، علم النفس التربوي النظریة و التطبیق األساسي 123
  . 16، ص)م2007دار المسیرة للنشر والتوزیع،: األردن ؛1ط(حمد محمود بني یونس، سیكولوجیا الدافعیة واالنفعاالتم 124
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ويقصد به حالة من التوتر الداخلي الذي يثري السلوك ويوجهه، أي أا قوى  :الدافع-1

  .داخلية تسهم يف حتريك السلوك وتوجهه

ن مثري خارجي عكس الدافع الذي هو مثري داخلي، ميكن أن يكون عبارة ع :الباعث-2

.ماديا أو معنويا يساعد على توجيه السلوك حنو هدف أو أهداف معينة

  .مدى احتمال حتقيق األهداف :التوقع-3

يتبني مما سبق أن الدافعية بشكل عام هي عبارة عن قوى داخلية وخارجية تعمل 

يف سبيل حتقيق أهداف معينة، فهي  هاهه وشدته واستمراريتكمحركات للسلوك وتتحكم يف اجت

  . بذلك مصدر أي فعل أو سلوك

: الدافعية يف اال الرياضيمفهوم -3-4

تعد الدافعية أساس العديد من املوضوعات يف اال الرياضي عامة، منها ما يتعلق باختيار   

الالعبني واملدربني، كما أن للدافعية تأثري نوع النشاط الرياضي، مواقف املنافسة والتدريب، سلوك 

هذا ما جعل الكثري من علماء النفس )125(على متغريات السلوك مثل اإلصرار، التعلم، واألداء،

الذي اعترب التفوق يف ) Singer)1984الرياضة يولوا بالبحث والدراسة، من بينهم سنجر

)126(.الرياضة هو حمصلة لعاملي التعلم والدافعية

طالقا من املفهوم العام للدافعية، فإا تعرف يف اال الرياضي باحلالة البادئة والباعثة ان  

واملوجهة واملنشطة للسلوك، تعمل على دفع الالعب حنو حتقيق هدف أو أهداف معينة واالحتفاظ 

قيق كما تشري الدافعية أيضا إىل استعداد الرياضي لبذل اجلهد من أجل حت )127(باستمرارية السلوك،

)128(.هدف معني

وبذلك ميكن اعتبار الدافعية من األسس النفسية اليت هلا عالقة بالسلوك املوجه حنو حتقيق   

األهداف يف اال الرياضي، وعليه يتجلى مدى أمهية بناءها وتنميتها لدى الرياضيني، فهي تسهم 

نافسات وتساعدهم على حتمل مشاق ومتاعب يف توجيه سلوكهم واالرتقاء مبستوى أداءهم يف امل

  .شدة األمحال البدنية خالل عمليات التدريب الرياضي

:يفة الدافعيةظو -3-4

  .107،ص)م2004مكتب الجامعي الحدیث، :؛القاھرة1ط(- القیاس–التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- صدوقي نور الدین، علم النفس الریاضة  125
  .78، مرجع سبق ذكره،صمحمود عبد الفتاح عدنان 126
  .134محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب و المنافسات الریاضیة، مرجع سابق، ص 127
  .72التطبیقات، مرجع سابق، ص - أسامة كامل راتب، علم النفس الریاضة المفاھیم 128
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إن الغاية من دراسة الدافعية تكمن يف حماولة فهم السلوك اإلنساين وأسباب اختالفه بني   

الدافع فيه أحد املكونات األفراد يف خمتلف جماالت احلياة من بينها النشاط الرياضي، الذي يعد 

وميكن حتديد وظيفة الدافعية يف اال الرياضي من خالل . النفسية البارزة عند الرياضيني املتفوقني

  .اختيار نوع الرياضة= ماذا نقرر أن نفعل  - 1  : اإلجابة على األسئلة التالية

  .كمية الوقت و اجلهد أثناء التدريب= ما مقدار تكرار العمل  - 2

  .املستوى األمثل للدافعية يف الرياضة= كيفية اجيادة العمل  - 3

من خالل السؤال األول و الثاين يتضح أن للدافعية دور يف اختيار الالعب للنشاط وفترة   

ومقدار املمارسة، فكلما كانت الدافعية مرتفعة حنو رياضة معينة فإن ذلك يعكس على مدى 

 ممارستها، ومن مث املثابرة يف التدريب والعمل اجلاد مبا يضمن االهتمام ذه الرياضة واالستمرار يف

أما اإلجابة عن السؤال الثالث . تعلم واكتساب وصقل املهارات احلركية اخلاصة ذه الرياضة

فتكمن يف توضيح عالقة الدافعية مبستوى األمثل ألداء الالعب يف املنافسات والذي يتطلب 

)129().االستثارة(طية مستوى مالئم من احلالة التنشي

للدافعية وظيفتني أساسيتني، أوالمها ) Singer)1984ويف نفس السياق حدد سينجر 

تكمن يف الوظيفة التوجيهية اليت تشري إىل اختيار الالعب للنشاط واالستمرار فيه واملثابرة لتحقيق 

) االستثارة االنفعالية(نفعالية أما الثانية فهي الوظيفة التنشيطية املتمثلة يف تلك العوامل اال. األهداف

املؤثرة إجيابيا واليت تعمل على إظهار القوة الدافعية الكامنة لدى الالعب، ومن مث حتدد مستوى 

، وهذا ال يعين أن كفاءة أداء الرياضي متوقف على عامل الدافعية فقط، ولكنه أيضا )130(أداءه

  .متغريات أخرى مرتبطة باملوقف نفسهنتاج العديد من املتغريات املرتبطة بشخصية الالعب و

,Jacobyويشري كل من جاكويب وكيلي  Kelley)1990(  أن الدافعية تعمل كتوجه

Orientation  عام لدى الفرد، يف هذا الشأن هناك من مييز بني التوجه الثابت والتوجه

حالة وجود  الديناميكي، وأيضا توجه الفعل وتوجه احلالة حيث يكون توجه الفرد ديناميكيا يف

وما يزيد من توضيح وظيفة  )131(.ضغوط من البيئة حنو السلوك الفعلي املناسب ملتطلبات البيئة

  .استعدادات املالئمة للنشاط -:  الدافعية وأمهيتها هو كون اإلجناز الرياضي يف حد ذاته يتطلب

  التدريب اجلاد لتطوير هذه االستعدادات -          

  .84:83التطبیقات، مرجع سابق، ص - أسامة كامل راتب، علم النفس الریاضة المفاھیم 129
  .102:101مود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره،، صمح  130
  . 76، ص)م2000دار غریب للطباعة والنشر و التوزیع،: القاھرة(عبد الطیف محمد خلیفة، الدافعیة لإلنجاز 131
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)132(.تقييمالفاعلية يف موقف ال -          

تنعكس يف صورة النجاح يف النشاط الرياضي  يفة الدافعيةظأن ومما سبق ستخلص نو

والذي يتطلب امليل واالختيار، باإلضافة إىل املثابرة يف العمل واالستعداد اجليد من خالل 

املوقف التنافسية وهذا من خالل  التدريبات لتطوير األداء، والوصول إىل املستوى املالئم يف

العالقة بني وظيفيت الدافعية واألداء الرياضي يف ) 2(ويوضح الشكل رقم . االستثارة املثلى للدافعية

.Singerموقف املنافسة حسب سنجر 

x=األداء الرياضي

:الدافعيةتصنيف  -3-5

املنشأ، اليت تعرب عن حاجات  ةتصنف الدوافع إىل جمموعتني رئيسيتني، دوافع بيولوجي  

فسيولوجية أولية وتشمل احلاجة إىل الطعام والشراب حفظ النوع، ويترتب عن إشباعها استعادة 

التوازن البيولوجي للكائن احلي، ويستثري هذه احلاجات دافع اجلوع ودافع العطش ودافع 

أما اموعة الثانية فتتمثل يف الدوافع سيكولوجية املنشأ ميزا أا متعلمة ومكتسبة  )133(.نساجل

  : واليت ميكن تقسيمها إىل قسمني ومها

:الدافعية الداخلية-3-5-1

  .  192، ص )م2001دار الفكر العربي، :القاھرة(أسامة كمال راتب، اإلعداد النفسي للناشئین  132
  .  11، ص )م1999مركز الكتاب للنشر، :القاھرة ؛1ط(نة إبراھیم شلبي، الدافعیة نظریات وتطبیقاتمحمد حسن باھي، أمی 133

+ االستعدادات
التدریب

الجاد

القدرة على 
األداء في 
االختبار

األداء=

الدافعیة

مستوى المھارة التي 
یتصف بھا الالعب 

أو الفریق

القدرة على األداء 
الجید في موقف 

  المنافسة

یةالتنشیط یفةظالوالوظیفة التوجیھیة

حالة االستثارة االنفعالية املثابرة يف التدريب

الراهنة

  ية باألداء الرياضييوضح عالقة وظائف الدافع) : 2(الشكل رقم 

Singerحسب سينجر  
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متثل أهم األسس الدافعة للنشاط الذايت التلقائي للفرد بغية إشباع حاجة ما، وتشري الدفعية   

ة اإلثابة يف الرياضة إىل اندماج الفرد يف النشاط الرياضي من أجل الفائدة املرجوة الداخلية أو ذاتي

من أداء النشاط ذاته بدون أخد بعني االعتبار أي حوافز خارجية، وغالبا ما تكون الدافعية الداخلية 

مرتبطة بالسرور واملتعة وإشباع الرغبات واستثمار أوقات الفراغ من خالل املمارسة 

كما ترتبط أيضا بالشعور باالرتياح وتقدير الرياضي لسلوكه نتيجة التغلب على )134(.ةالرياضي

)135(.مواقف التدريب البدنية اليت تتميز بالصعوبة وتتطلب قوة اإلرادة

et لقد حدد كل من فالرياند و بريو   PerreautVallerend  ثالثة أنواع للدافعية

حيث . ة، الدافعية الداخلية لإلجناز، الدافعية الداخلية لإلثارةالدافعية الداخلية للمعرف: الداخلية وهي

تعمل الدافعية الداخلية للمعرفة يف أداء النشاط دف االستمتاع والرضا الذي يشعر به وهو يتعلم 

وحياول فهم أشياء جديدة ، مثال على ذلك العب القولف الذي ميارس نشاطه دف تعلم 

)136(.لدافعية الداخلية للمعرفةضربات جديدة، وهذا ما ميثل ا

فتعكس رغبة الفرد الرياضي يف إتقان والتحكم يف تقنية معينة  الدافعية الداخلية لإلجنازأما 

وإجناز هدف األداء شخصي من خالل ذلك، لدى أصطلح عليها يف علم النفس النمو و حبوث 

ا متثل الدافعية الداخلية لإلثارة فيم.التربية بدافعية اإلتقان ودافعية الفعالية وتوجه حنو األداء

اإلحساس البدين املرتبط بنشاط يؤدى من طرف الرياضي، وغالبا ما ميثل حتسن يف اللياقة البدنية أو 

  .تناسق حركة مجالية، وبالتايل االستمتاع ببذل اجلهد

ط ومن ما سبق يعترب الطالب الباحث أن الدافعية الداخلية تكمن يف التوجه حنو أداء النشا

الرياضي بغرض االستمتاع والرضا الداخلي،على أن تشمل هذه الرغبة أشياء قد تكون معرفية 

متعلقة بالتعلم أو خاصة باإلجناز والتفوق الرياضي، وكل ما يولد اإلحساس باإلثارة الناتج عن 

  .األداء اجليد

:الدافعية اخلارجية-3-5-2

ية الداخلية، حيث أن السلوك ال يكون بشكل عام تعترب الدافعية اخلارجية عكس الدافع  

نتيجة دوافع نابعة من داخل الفرد الرياضي، بل أنه يستثار فقط عن طرق مثريات خارجية واليت 

املكافآت، األلعاب والبطوالت، املال، الثناء، القبول االجتماعي : ميكن أن تأخذ عدة أشكال منها

134 Raymond thomas, préparation psychologique du sportif(paris: édition vigot,1994), p34.
  .135محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب و المنافسات الریاضیة، مرجع سابق، ص 135

136 Karine Bui-xuan, Introduction à la psychologie du sport(paris: édition Chiron,2000), p 47.
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العب يف النشاط الرياضي من أجل احلصول ، وهو ما يعين مشاركة ال)137(واخلوف من العقوبات 

  .على إحدى أشكال هذه املثريات اخلارجية

الدافعية اخلارجية إىل ) Ryan)1991، وريان Deciوقد قسم بعض العلماء مثل ديزي   

أربعة أنواع، ميكن على إثرها تفسري بعض السلوكات اليت قد تكون غري مرغوب فيها، ولكن 

الضبط اخلارجي أوىل أنواع الدافعية اخلارجية والذي يعكس مفهومها  ويعترب. جتسد بدافع خارجي

ويظهر  )138(.متاما حيث ميثل ذلك السلوك الذي يستثار بدوافع خارجية مثل املكافآت والعقوبات

النوع الثاين للدافعية اخلارجية كنتيجة الحتواء الفرد للنشاط وأسبابه، لذلك مل يعد وجودها 

مثال . بل تكون كنتيجة للضغط الداخلي مثل الشعور بالذنب أو القلق ضروري لتفسري السلوك، 

  .على ذلك هو الذهاب إىل التدريب ألجل أن ال حيس الفرد الرياضي بالذنب يف حالة عدم ذهابه

ويعترب حتقيق الذات النوع الثالث من الدافعية اخلارجية، ويظهر يف حالة متكن الفرد من   

ن احلكم على أمهيته وهذا ما جيعل الفرد يقرر بكل حرية القيام بالنشاط تقييم سلوكه، مما ميكنه م

رغم عدم أمهيته، ويتجلى النوع الرابع من الدافعية اخلارجية يف الضبط اخلارجي الذي يوجه اختيار 

مصادر ) 3(ويظهر الشكل رقم. السلوك على أن يكون يف تناسق مع املبادئ الشخصية للفرد

)139(.اخلارجية وعالقتها بالسلوك و األداء الدافعية الداخلية و

137 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p 70.
138 François Cury, Philippe Sarrazin, Théories de la motivation et pratiques sportives état des recherches(1èreéd,
paris: Presse universitaires de France, 2001), p 65.

  .136محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب و المنافسات الریاضیة، مرجع سابق، ص 139

ر الدافعیةداـــــمص

من داخل الفرد 
سھنف

دافعیة خارجیةدافعیة داخلیة

من البیئة الخارجیة

در الدافعية للسلوك واألداءيوضح مصا):3(الشكل رقم 
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الداخلي (وقد تبني أن مجيع الرياضيني ميارسون الرياضة مستمدين دافعيتهم من كال املصدرين 

أي أما قد يعمالن معاً  )140(إال أن القدر املستمد من كالمها خيتلف من فرد إىل آخر،) واخلارجي

كما أن املهتمني بالدراسة النفسية للرياضيني يركزون على أمهية الدافعية . ولكن بدرجات خمتلفة

الداخلية يف مقابل الدافعية اخلارجية، ويرجع ذلك إىل أن الدافعية اخلارجية قد تغري يف استمالة 

معينة ولكن ال تضمن استمرارية املمارسة وحتقيق  الفرد إىل املمارسة الرياضية أو تطوير األداء لفترة

)141(.التفوق، ألا تفقد قوة تدعيمها أسرع من الدافعية الداخلية

ويرى الطالب الباحث أنه من الضروري مبا كان تنمية وتدعيم الدافعية الداخلية عند   

ور باملتعة والفرح من الرياضيني وخاصة الناشئني منهم، كوا تضمن االستمرارية يف الرياضة والشع

.         خالل ممارستها، عكس الدافعية اخلارجية اليت تعترب وقتية وتضعف وتؤثر على الدافعية الداخلية

:دافعية املمارسة الرياضية -3-6

اختلفت وجهات النظر املفسرة لدوافع النشء حنو املمارسة الرياضية واحملددات األساسية   

منهم من يرى أن دافعية املمارسة الرياضية عند الناشئني مبنية على للسلوك الدافعي لديهم، ف

جمموعة من العوامل الشخصية كسمام الشخصية، حاجام، ميوهلم وأهدافهم واليت تشمل 

أسباب نفسية كالشعور باملتعة، تكوين األصدقاء،خربة التحدي واإلثارة، حتقيق النجاح والفوز، 

اب بدنية منها حتسني املهارات احلركية، تطوير اللياقة البدنية وتعلم إرضاء اآلباء واألصدقاء وأسب

فيما يرى البعض اآلخر أن دوافع ممارسة النشء للرياضة يرجع إىل العوامل . مهارات جديدة

، روح الفريق، االستمتاع )اآلباء واألصدقاء(املوقفية كأسلوب قيادة املدرب، املساندة االجتماعية 

ويف هذا الصدد فإن اجتاه علماء النفس )142(.يات واألدوات ونتائج الفريقباستخدام اإلمكان

  .242:241، ص)م2001دار الفكر العربي،  :القاھرة ؛2ط (- التخطیط والتطبیق والقیادة- مفتي إبراھیم حماد، التدریب الریاضي الحدیث  140
  .77التطبیقات، مرجع سبق ذكره، ص - أسامة كامل راتب، علم النفس الریاضة المفاھیم 141
  .108-106المرجع السابق، ص  142

التشجیع  -
.الخارجي

.المكافآت -
.الجوائز وغیرھا-

.الرضا -
.المتعة و السرور -
اإلثارة والتحدي  -

.وغیرھا
السلوك و 

األداء

نموذج التفاعل بين العوامل الشخصية و الموقفية لبناء دافعية الممارسة ):4(الشكل رقم 
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الرياضة والتدريب الرياضي اليوم، باإلضافة إىل نتائج البحوث والدراسات تشري إىل أن السلوك 

الدافعي للممارسة الرياضية ال ينجم عن العوامل الشخصية مبفردها أو العوامل املوقفية وحدها، 

وهو ما أشار إليه كل من وانربج وجولد  )143(التفاعل ما بني هذان املتغريان،ولكن ينجم عن 

Wenberg et Gold)1999 ( من خالل النموذج التفاعلي بني العوامل الشخصية واملوقفية

).4(لبناء دافعية املمارسة الرياضية الذي يظهر يف الشكل رقم

احملددة  ية كأحد العوامل الشخصيةوذج بروز احلاجات النفسميتضح من خالل هذا الن

. ملمارسة النشاط الرياضي اليت يعمل األفراد على إشباعها، ولعل من أمهها احلاجة لإلجناز والتمكن

ويف هذا النطاق توفر الرياضة عامة واملنافسة الرياضية بصفة خاصة أحد أهم امليادين إلشباع هذه 

     .  احلاجة مما يولد ما يعرف بدافعية اإلجناز

:دافعية اإلجنازمفهوم -3-7

لقد أمكن إجياد العديد من املفاهيم العامة لدافعية اإلجناز يف جمال علم النفس العام، واليت   

الذي يعترب من األوائل الذين تطرقوا إىل املوضوع ) Murrey)1938صاغ أوالها هنري موراي 

إذ يشري إىل أن  )144(شرون لإلنسان،اإلجناز وصنفه ضمن قائمة احلاجات النفسية الثمانية والع

رغبة أو ميل الفرد للتغلب على العقبات وممارسة القوى والكفاح أو ااهدة "دافعية اإلجناز تعين 

Hallكما يرى كل من هول  )145(.ألداء املهام الصعبة بشكل جيد وبسرعة كلما أمكن ذلك

اإلجناز يقصد ا حتقيق شيء انطالقا من تعريف موراي بأن دافعية  )Landzy)1957ولندزي 

أو الكائنات البشرية أو األفكار وتناوهلا أو ) امليتافيزيقية(صعب والتحكم يف املوضوعات املادية 

  .146محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب و المنافسات الریاضیة، مرجع سبق ذكره، ص143
144 F.c. Bekker et autres, psychologie et pratiques sportives(paris: éd vigot,1992), p10.

مكتبة أنجلو  :القاھرة (-دراسة مقارنة بین طالب الجامعة المصریة و السودانیة- عبد الطیف محمد خلیفة، الدافعیة لإلنجاز 145
   79،ص)م1999المصریة،

  سمات -
  الحاجات -
  المیول -
األھداف -

أسلوب قیادة  -
.المدرب

جاذبیة األدوات  -
واألجھزة

نتائج الفریق  -
)الخسارة والمكسب(

التفاعل بین 
العوامل 

الموقفیة و 
الشخصیة

دافعیة 
الممارسة 
الریاضیة
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تنظيمها، وأداء ذلك بأكرب قدر ممكن من السرعة واالستقاللية والتغلب على العقبات وحتقيق 

)146(.مستوى مرتفع والتفوق على الذات ومنافسة اآلخرين

  :ا أعطى باحثون آخرون مفاهيم لدافعية اإلجناز جاءت كما يليكم

دافعية اإلجناز بأا استعداد ثابت نسبيا يف الشخصية حيدد مدى سعي ) 1964(يعرف أتكسون -

اإلنسان ومثابرته يف سبيل حتقيق جناح أو بلوغ هدف يترتب عليه درجة معينة من اإلشباع، وذلك 

)147(.األداء يف ضوء مستوى معني لالمتيازيف املواقف اليت تتضمن تقييم 

بأا ترمز إىل سلوكات اليت ميكن تقييمها إما بالنجاح أو ) Mayer)1974فيما يرى ماير -

الفشل من خالل معيار التفوق يف مواقف التحدي بالنسبة للفرد، واليت تتميز بعدم التأكد من 

)148(.النتائج

ة اإلجناز بأا استعداد الفرد للتنافس يف موقف من إىل دافعي) 2002(ويشري حممد حسن عالوي -

مواقف اإلجناز يف ضوء معيار أو مستوى معني من معايري أو مستويات االمتياز وكذلك الرغبة يف 

الكفاح والنضال للتفوق يف مواقف اإلجناز اليت ينتج عنها نوع معني من النشاط والفاعلية 

)149(.واملثابرة

أن دافعية اإلجناز تكوين نفسي شخصي يتباين من فرد إىل آخر ويتبني للطالب الباحث   

ميثل احلاجة والرغبة يف النجاح من خالل الكفاح واملثابرة والتحدي يف مواقف اإلجناز والتمكن يف 

  .خمتلف األنشطة التنافسية،كالتحصيل الدراسي أو االبتكار واألنشطة احلركية كاأللعاب الرياضية

:إلجنازا ةينظريات دافع -3-8

إن االهتمام بدافعية اإلجناز من طرف الباحثني يف علم النفس، عجل بظهور نظريات   

ومناذج وافتراضات منذ مطلع اخلمسينيات، يف حماولة لتفسري دافعية الفرد يف مواقف اإلجناز 

ت اليت أو التعليمية أو املهنية، وكذلك التعرف على التوجها ةاملختلفة وخاصة يف املواقف األكادميي

تكمن وراء سلوك اإلجناز، وهي نظريات اليت عمل الباحثون يف علم النفس الرياضي على اقتباسها 

  :وتتمثل نظريات دافعية اإلجناز يف . وحماولة تطبيقها يف اال الرياضي

:  نظرية احلاجة لإلجناز-3-8-1

  . 201، ص)م2004اب للنشر، مركز الكت :القاھرة(محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي 146
  .23محمد حسن باھي، أمینة إبراھیم شلبي،الدافعیة نظریات وتطبیقات، مرجع سابق، ص  147

148 Jacque la rue et autres, Manuel de psychologie du sport(paris: Ed revues EPS,2004), p431.
  .201صمحمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق،  149
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Mccelleandأتكسون  –قدم كل من ماكليلند  - Atkinson  ا لتفسري ريظن امنوذج

، وهو النموذج الذي مت تطبيقه يف اال التعليمي وخاصة بالنسبة اإلجنازاألفراد يف موقف دافعية 

وتشري هذه النظرية إىل أن دافعية اإلجناز تعترب مبثابة استعداد الفرد لإلقبال أو . لإلجناز املعريف

يتوقع فيها الفرد أن أداءه سوف اإلحجام بالنسبة ملوقف ما من مواقف اإلجناز، وهي املواقف اليت 

وينطبق ذلك يف اال الرياضي على موقف املنافسة الرياضية اليت تعترب أهم  )150(.يتم تقييمه

أن ) Garask)1982و جارسك   Arkesويرى كل من أركس . مواقف اإلجناز يف الرياضة

ا تضع يف االعتبار التفاعل كما أ)151(هذه النظرية تعترب طريقة لتفسري احلاجة للتحصيل أو اإلجناز،

وتتكون نظرية احلاجة . لكل من العوامل الشخصية والعوامل املوقفية كشيء هام للتنبؤ بالسلوك 

)152(:لإلجناز من مخسة مكونات رئيسية وهي

تؤكد نظرية احلاجة لإلجناز أن كل فرد لديه استعدادين : الدوافع والعوامل الشخصية-1

ابة مسات شخصية ومها دافع إجناز النجاح ودافع جتنب الفشل، شخصني ميكن اعتبارمها مبث

  .ويعتربان مستقالن عن بعضهما البعض وموجودان بدرجات خمتلفة لدى األفراد

وميثل دافع إجناز النجاح الدافعية الداخلية للفرد لإلقبال حنو أنشطة معينة وحماولة حتقيق 

يعترب دافع جتنب الفشل تكوين نفسي يرتبط فيما . التفوق وبالتايل الشعور بالرضا والسعادة

باخلوف من الفشل الذي ميثل االهتمام املعريف بعواقب أو نتائج الفشل يف األداء والوعي الشعوري 

بانفعاالت غري سارة مما يسهم يف حماولة جتنب أو حتاشي موقف اإلجناز، ويتضح هذا الدافع لدى 

حتمال الفشل، واعتقاده بأن فرص احتمال النجاح الالعب كلما ارتفع اخلوف والقلق لديه من ا

  .  لديه قليلة

االحتمال  من العوامل املوقفية حسب نظرية حاجة لإلجنازضوتت :العوامل املوقفية-2

يقصد ما على التوايل تقدير أو حكم أو إدراك  ناملدرك للنجاح واالحتمال املدرك للفشل، واللذا

كما تتضمن العوامل . أو ال يكون ناجحا بنسبة معينةالشخص بأن أدائه سوف يكون ناجحا 

املوقفية أيضا قيمة العائد من النجاح الذي يعكس قيمة املكافأة أو الرضا املدرك املرتبط بالنتيجة 

  .258المرجع السابق، ص  150
  .124محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 151
، )م2004دار العالمیة للنشر والتوزیع،  :القاھرة ؛1ط(تطبیقات - إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، علم النفس الریاضي مبادئ 152
  .  169:168ص
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اليت يعتربها الفرد ناجحة، فيما متثل  قيمة العائد من الفشل قيمة عدم الرضا املدرك أو احلزن 

)153(.املرتبط بالنتيجة

 نظرية حاجة االجناز إىل أن هناك عالقة متبادلة بني هذه العوامل املوقفية، ومثال على وتشري

على حساب آخر حمترف يبدو ) غري معروف(ذلك هو أن احتمال املدرك للنجاح ملالكم مغمور 

  .   ضئيال جدا، يف حني أن العائد من النجاح يف حالة حدوثه سوف يكون عالياً جداً

يتضمن هذا املكون اجتاهات النتائج أو سلوك الذي ينتج عن طريق  :قعةالنتائج املتو-3

التفاعل بني العوامل الشخصية والعوامل املوقفية، أي العالقة بني مستويات الدافع لإلجناز لدى 

حيث جند أن الالعبني ذوي . األفراد والعوامل املوقفية مثل احتمال النجاح وقيمة العائد من النجاح

يستمتعون بالتنافس  ألم %50ايل يسعون إىل املواقف اليت تكون فرص النجاح فيها اإلجناز الع

املواقف اليت تتسم بالسهولة البالغة أو اليت  ونذهم نفس القدرات، وال حيبيين لدذضد اآلخرين ال

يتجنبون مثل هذا  املنخفضيف حني أن الالعبني ذوي دافع اإلجناز. تتميز بالصعوبة الشديدة

ويفضلون املواقف السهلة حيث النجاح حمقق، أو املواقف البالغة الصعوبة واليت يكون فيها  التحدي

وهو ما يعرب عنه مبصطلحي امليل  )154(الفشل مؤكداً، ذلك جتنبا للتقييم السليب املصاحب للفشل،

  .لالقتراب من هدف مرتبط باإلجناز، وامليل لتجنب هدف مرتبط باإلجناز

إن الالعبني ذوي دافع اإلجناز املرتفع و املنخفض تكون  :نفعاليةردود األفعال اال-4

لديهم الرغبة يف احلصول على خربة التفاخر و الكربياء ودرجة قليلة من اخلجل، ولكن صفام 

الشخصية ختتلف من حيث تفاعلها مع املوقف جتعلهم يركزون أكثر على الفخر أو التباهي 

فالالعبني ذوي اإلجناز املرتفع يركزون أكثر على . ن الفشلبالنجاح، أو التركيز على اخلجل م

  .الفخر والتباهي، بينما ذوي اإلجناز املنخفض يركزون أكثر على اخلجل و القلق املقبل

األربعة يشري هذا املكون إىل كيفية التفاعل بني املكونات :سلوك املرتبط باإلجناز-5

ين يتميزون بدافع إجناز النجاح املرتفع خيتارون املهام اليت فالالعبني الذ. السابقة لتؤثر على السلوك

واألداء اجليد يف تقييم %50تتطلب درجة كبرية من التحدي ويفضلون املخاطر املتوسطة 

الالعبني ذوي اإلجناز املنخفض فإم يتجنبون املخاطر املتوسطة ولديهم أداء سيء أما  ،املواقف

حدي، كما يفضلون املهام اليت تتميز بالصعوبة مع تأكدهم من ويتجنبون املهام اليت تتطلب الت

  .260ع سابق،صمحمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرج 153
  يوضح افتراضات نظرية حاجة لإلنجاز): 5(الشكل رقم   .171إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 154
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افتراضات ) 5(ويوضح الشكل رقم. الفشل أو املهام اليت تتميز بالسهولة مع تأكدهم من النجاح

)155(.نظرية حاجة اإلجناز

منوذج حسايب يأخذ بعني االعتبار التفاعل  الباحث أن نظرية حاجة اإلجنازالطالب ويعترب   

دافع  قوفبني العوامل الشخصية والعوامل املرتبطة مبوقف اإلجناز، فإذا كان دافع إجناز النجاح ي

جتنب الفشل لدى الرياضي تكون هناك احلاجة لإلجناز، أما يف حالة العكس فتبدو على الرياضي 

.اهر االنسحاب وجتنب املنافسة الرياضيةظم

:)العزو( نظرية التعليل السبيب-3-8-2

ي ستعترب نظرية التعليل السبيب أو العزو منوذجا معرفيا للدافعية، حيث تقوم على عنصر أسا  

هو اإلدراك، فهي تشري إىل تلك العمليات اإلدراكية العقلية اليت يقوم ا األفراد لتفسري سلوكهم 

الذي ) Heder)1944،1985إذ يرى فريرت هيدر . وكذا التنبؤ مبا ميكن أن حيدث يف املستقبل

  .يعترب صاحب هذه النظرية أن األفراد يفسرون السلوك يف ضوء أسبابه املدركة

وقد وصف هيدر نظريته على أا نظرية احلس العام أو علم النفس السادج، وقام بوضع   

. قوة بيئية خارجيةالنموذج األساسي لتفسري عزو السلوك الذي أرجعه لقوة شخصية داخلية و 

حيث تتكون القوة الشخصية الداخلية من عاملني مها القدرة و اهود، يف حني أن قوة البيئية 

يستطيع أو ال (حيدد سلوك اإلجناز  اخلارجية تشمل صعوبة املهمة و احلظ، وافترض وجود تفاعل

 أن احلظ يدرج يف يف حني). قوة ييئية(وصعوبة املهمة ) قوة شخصية(ما بني القدرة ) يستطيع

  .171محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص 155

التوقعاتالعوامل الشخصية سلوك اإلجنازالعوامل املوقفية

دافع إجناز 

النجاح

دافع جتنب 

الفشل

االحتمال المدرك 
للنجاح

قیمة العائد من 
النجاح

االحتمال المدرك 
للفشل

من قیمة العائد 
الفشل

میل لالقتراب من 
ھدف مرتبط 

باإلنجاز

میل لتجنب ھدف 
مرتبط باإلنجاز

السعي لالشتراك في  -
مواقف اإلنجاز

التطلع للتحدي  -
والمخاطرة

االرتقاء بمستوى  -
األداء

تجنب موقف اإلنجاز -
تجنب التحدي  -

والمخاطرة
ضعف مستوى األداء  -

x=

)1958(Hederالذي يمثل نموذج هيدر )6(الشكل رقم 
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وهو ما يظهر من خالل . العديد من التعليالت السبيية للسلوك ويعترب متغري ال ميكن التنبؤ به

)1958.()156(Hederالذي ميثل منوذج هيدر ) 6(الشكل رقم 

  :وهو ما يعين أن هيدر توصل إىل صياغة املعادلة املتمثلة يف  

  القوة البيئية+ القوة الشخصية = احملصلة السلوكية 

الذي عمد على ) weiner)1972ت إسهامات برنار وينر نطالقا من هذه املعادلة جاءا  

: تقدمي تعديالت جوهرية على النموذج الرئيسي هليدر وصاغ أبعاده األربعة إىل بعدين أساسني مها

  .الذي يتضمن تعليالت مستقرة وأخرى غري مستقرة: اإلستقرار  -

مسؤولني  اعما إذا كانو دالذي ميثل بناءا نفسيا يشري إىل اعتقاد األفرا: ركز التحكم أو الضبطم -

عما حيدث ومدى حتكمهم يف ذلك، حيث أن وجهة التحكم أو الضبط قد تكون داخلية كاعتقاد 

كما ميكن أن يكون مركز الضبط . الالعبني بأن سلوكهم يف املواقف التنافسية يؤثر على النتائج

خارجيا ومثال على ذلك الالعبني الذين مييلون إىل عزو نتائجهم إىل عوامل خارجية كاحلكم، 

مل يبقى منوذج وينر ثابتا بل قام بتطويره )157(.اجلمهور، اخلصم، املدرب، الصدفة و احلظ

بإضافة مبدأ آخر هو إمكانية أو القدرة على التحكم، فهناك بعض األسباب اليت ندركها ) 1989(

).)158ا ختضع لتحكم الفرد وبعضها اآلخر ال ختضع لتحكمهعلى أ

156 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p 52:53.
  193- 192- 189محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 157
  .  166، ص)م2000دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،  :القاھرة(عبد اللطیف محمد خلیفة، الدافعیة لإلنجاز 158

یستطیع أو ال یستطیع

الناتج السلوكي

  )خارجیة( البیئیةالقوة   )داخلیة(القوة الشخصیة 

ھدـــالج درةــالق صعوبة المھمة ظــالح
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McAuleyو ماك أويل  Biddeleبيدلوتظهر أمهية التعليل السيب أو العزو حسب   

يف كونه يؤثر على توقعات اخلاصة بالنجاح و الفشل يف املستقبل وعلى ردود األفعال ) 1993(

ة العالية ينتج عنه توقع النجاح يف املستقبل وبالتايل فعزو األداء إىل عوامل ثابتة كالقدر. االنفعالية

وعلى النقيض فإن عزو النجاح يف األداء إىل عوامل غري مستقرة كاحلظ ال .زيادة الدافعية والثقة

يمكن من توقع النتائج املستقبلية و بالتايل ال يؤدي ذلك إىل حتسن الدافعية والثقة 

إىل أن العزو أحد العوامل مؤثرة يف شدة ) 1992(وآخرونBekkerويشري بيكر)159(.بالنفس

)160(.الدافعية لدى األفراد

لباحث أن نظرية العزو منوذج جيمع خمتلف التعليالت وعلى ضوء ما سبق يتضح للطالب ا  

يف مواقف اإلجناز على ضوء أسباا املدركة، فهي توضح اإلدراكات  املفسرة للسلوك األفراد

   .و تنقص من دافعية اإلجناز عند األفراد، ومن مث أمكن تعديلها أو دعمهاالسببية اليت تزيد أ

:النظريات املعرفية االجتماعية-3-8-3

ظهرت العديد من البحوث والدراسات يف جمال دافعية اإلجناز انطالقا  يف بداية الثمانينيات

. باملواقف النوعية اخلاصة من النظريات والنماذج املعرفية االجتماعية، وخاصة تلك اليت ترتبط

ولعل أساس تلك البحوث العلمية إمنا يقوم على فكرة رئيسية وهي الثقة بالنفس، الذي يرتبط 

مفهومها ويتشابه إىل حد كبري مع املفاهيم دافع النجاح واحتمال النجاح، حيث أن الالعب الواثق 

)161(.بنفسه وقدراته لديه دافع قوي لإلجناز وتوقع ترتفع للنجاح

وتتمثل هذه النظريات والنماذج املستمدة من النظرية املعرفية االجتماعية، اليت تناولت   

  .نظرية فاعلية الذات -:  دافعية اإلجناز يف

  .نظرية دافعية الكفاية -         

  .نظرية فيايل للثقة الرياضية -             

  .نظرية أهداف اإلجناز -                   

  .176:175إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 159
160 F.c. Bekker et autres, psychologie et pratiques sportives(paris: éd vigot,1992), p41.

   .135محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 161
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اعلية الذات كنوع من الثقة الرياضية يشار إىل ف   :ية فاعلية الذاتنظر-3-8-3-1

)1997(اخلاصة اليت تندرج ضمن اإلطار العام للنظرية املعرفية االجتماعية، حيث يعرفها باندورا 

)162(.أا اعتقاد الفرد يف قدراته على تنظيم وتنفيذ خطط األداء املطلوبة للوصول إىل نتائج معينة

ات عملية معرفية يشكل فيها الفرد حكما وإدراكا ذاتيا بالنسبة لقدراته ذة الفكأن فاعلي

ملواجهة متطلبات معينة، كما أا تؤثر على كل من دافعية اإلجناز للفرد وكذلك على مستوى 

  .أدائه الفعلي، ومن ناحية أخرى تؤثر سلوك اإلجناز من حيث االختيار و الشدة و املثابرة

يف قدراته على التحكم يف األداء يف موقف ما، وإمكانية حتقيق نتائج  فالفرد الذي يؤمن  

تكون لديه الدافعية املطلوبة إلجناز هذا األداء، ومن مث اعتربت فاعلية الذات كميكانيزم . معينة

وقد أشار باندورا من خالل هذه النظرية إىل وجود  )163(.معريف عام يتوسط الدافعية والسلوك

عوامل تزيد من فاعلية الذات لدى الفرد من بينها األداء الناجح، اخلربات مصادر للمعلومات و

املنجزة، اإلقناع اللفظي، االستثارة االنفعالية، حيث تزداد فاعلية الذات أو كفاءة الذات مع توافر 

فاألداء الناجح يزيد من توقعات النجاح املستقبلية حيث تنمو مشاعر قوية من كفاية . هذه العوامل

ات تؤدي إىل تطور األداء وحتسنه، أما الفشل فيعمل على خفض توقعات النجاح فتتضاءل الذ

)164(.مشاعر كفاءة الذات وتؤدي إىل ضعف يف األداء يف املنافسات الرياضية

ونستدل مما سبق أن نظرية باندورا لفاعلية الذات تربط ما بني شعور الفرد الرياضي   

مده من خالل اخلربات السابقة واإلقناع اللفظي واحلالة ، والذي يست)كفاءة الذات(بكفاءته 

االنفعالية، واإلجناز يف مواقف النافسة، فكلما ازدادت فاعلية الذات لدى الفرد الرياضي زادت 

  . دافعية اإلجناز لديه يف املنافسات

  )  الكفاءة املدركة( :نظرية دافعية الكفاية-3-8-3-2

Harter، قدمت هارتر )White)1959ة هلوايت انطالقا من نظرية حاجة الكفاء  

نظرية دافعية اإلجناز اليت تستند على شعور الالعب بالكفاءة الشخصية، معتربة هذا  )1978(

)165(.الشعور دافعا فطريا عند األفراد ليكونوا أكفاء يف مجيع جوانب وجماالت اإلجناز البشري

162 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005),p 25 :26.
  . 290، ص)م2005مركز الكتاب للنشر،  :القاھرة ؛1ط(عبد العزیز عبد المجید محمد، سیكولوجیة مواجھة الضغوط في المجال الریاضي 163
   .146محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 164

165 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p27 :28.
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دد األبعاد، وهذه األبعاد تتفاعل فيما بينها وأشارت هارتر إىل أن دافعية الكفاءة تكوين متع

وتؤثر على حماوالت البدء إلحراز التفوق يف جمال إجنازي معني، كما تؤثر على تطور السلوك 

فإدراك الفرد للنجاح أو الشعور خبربة النجاح يف جمال حماولته التفوق يولد لديه مشاعر . اإلجنازي

الشخصية اليت تدعم وتعزز دافعية الكفاءة، وهذا االرتفاع إجيابية وشعور بفاعلية الذات والكفاءة 

  كما أن حماوالت )166(.يف دافعية الكفاءة لدى الفرد يشجعه على القيام مبحاوالت أخرى للتفوق

إدراك الفرد للنجاح اليت يكتب هلا الفشل املتكرر تؤدي إىل اخنفاض الشعور بالكفاءة وبالتايل  

هو ما ينجر عنه يف أغلب األحيان تسرب وعزوف الناشئني عن اخنفاض يف دافعية الكفاءة، و

Harterالذي ميثل منوذج هارتر ) 7(الرياضة، هذا ما يتضح بشكل جلي يف الشكل رقم 

  .لدافعية الكفاءة) 1978(

:نظرية فيايل للثقة الرياضية-3-8-3-3

لثقة الرياضية حماولة فريدة من نوعها لوضع ل) 1988-1986(يعترب منوذج روبني فيايل   

مفاهيم لدافعية اإلجناز والثقة الرياضية يف اال  الرياضي، كما أنه النموذج الوحيد املقترح ملعاجلة 

مواقف خاصة بالرياضة، فهو بذلك حماولة يف إطار وضع نظرية يف جمال علم النفس الرياضي، على 

)167(.يت مصدرها علم النفس العامعكس النماذج والنظريات األخرى ال

  .182:181محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص  166
167 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p 29.

دافع الكفاءة 
المرتفع

دافعیة الكفاءة 
فضةالمنخ

االنفعالیة السالبة محاوالت إتقان أقل

األداء غیر ناجح
التسرب في 

الریاضة

ألن یكون الالعب  ةالدافعیة الطبیعی
كفأ في الریاضات الممارسة ورغبة 

في محاوالت اإلتقان

األداء الناجح

فعالیة الذات 
االنفعالیة الموجبة 

مشاعر الكفاءة 

يوضح نموذج هارتر في دافعية الكفاءة): 7(الشكل رقم 
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وتعمد فيايل يف نظريتها على فكرة اندماج التوجه التنافسي مع كل من السمة واحلالة للثقة   

نزعة الفرد للكفاح حنو إحراز منط معني من األهداف "وتعرف التوجه التنافسي على أنه . الرياضية

حتقيق هدف معني يظهر الكفاءة ، حبيث يعكس هذا التوجه إميان الرياضي بأن "يف الرياضة

فيما تعرف الثقة الرياضية بأا اعتقاد الفرد أو درجة تيقنه بقدرته على النجاح يف . والنجاح

ومن مث اعتربت أن الالعب يقدم على موقف املنافسة املوضوعية من خالل عاملي  )168(الرياضة،

التنبؤ مبستوى الثقة الرياضي كحالة هذان العاملني يسمحان ب. الثقة الرياضية والتوجه التنافسي

لدى الالعب يف مواقف املنافسة، واليت بدورها تساعد على التنبؤ مبستوى األداء واالستجابة 

  .الذي ميثل منوذج روبني فيايل للثقة الرياضية) 8(السلوكية، وهذا ما يوضحه الشكل رقم 

شابه مع مفهوم الدافعية الداخلية أو الدافع لتحقيق النجاح يف ويتضح أن مصطلح الثقة يت

إطار نظرية حاجة اإلجناز، نظرا ألن الالعب الذي يتميز بالثقة العالية ميتلك املزيد من الدافعية 

وهو ما أوضحته دراسات فيايل حيث أشارت أن الثقة الرياضية العالية تعترب من أهم . لإلجناز

)169(.فراد ذوي دافعية اإلجناز العاليةالعوامل اليت متيز األ

:نظرية  أهداف اإلجناز-3-8-3-4

  .292، ص)م2005مركز الكتاب للنشر،  :القاھرة ؛1ط(عبد العزیز عبد المجید محمد، سیكولوجیة مواجھة الضغوط في المجال الریاضي 168
  .287محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص 169

التوجھ 
التنافسي

موقف المنافسة الموضوعي

الثقة الریاضیة 
كسمة شخصیة

حالة الثقة 
الریاضیة

التنبؤ باالستجابات السلوكیة أو 
بمستوى األداء

:النتائج المدركة من الالعب
الرضا  -
)بغض النظر عن الفوز أو الھزیمة(النجاح -

الرياضيةوبين فيالي للثقة يوضح نموذج ر): 8(الشكل رقم 
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املعرفية االجتماعية املعاصرة اليت حاولت تفسري  تعترب نظرية أهداف اإلجناز من النظريات  

 دافعية اإلجناز يف اال األكادميي واملهين، وهو ما جعل العديد من املختصني ويف مجيع امليادين من

إن اإلطار النظري العام هلذه . بينها النشاط الرياضي يعملون على بلورا بغية االستفادة منها

¡)1986(Kwek كويك¡)Ames)1992النظرية واليت جاءت كمحصلة ألعمال أمس 

يفترض أن الفرد عبارة عن كائن حي حتدوه رغبة ) 1989(Nicollsونيكولس ) 1986(ماير 

دف ما بشكل منطقي، وبالتايل فإن أهداف اإلجناز ترشد وتوجه اختاذ معينة موجه من طرف ه

)170(.القرارات وسلوكات األفراد يف  مواقف اإلجناز

املالحظ أن هذه النظرية تركز على أهداف اإلجناز ومفهوم القدرة كوسائل لفهم     

إذ أن . از لديهماالختالفات يف اإلجناز عند األفراد، هذان العامالن ميثالن حمددات سلوك اإلجن

سلوك اإلجناز الذي يعترب مبثابة جناح بالنسبة لفرد ميكن أن ميثل الفشل بالنسبة لفرد آخر ذلك 

الختالف يف هدف اإلجناز وكذا مفهوم القدرة بالنسبة لكل منهما، وبالتايل فإن العوامل الثالث 

 هوك اإلجناز وهو ما يظهرالرئيسية للتقدم حنو اإلجناز هي أهداف اإلجناز، إدراك القدرة، سل

)171().9(الشكل رقم 

بالضرورة النجاح أو الفشل لدى الرياضيني  قف التنافسية ال تعيناو اهلزمية يف املوأإن الفوز 

كون اهلدف الرئيسي لديهم يف هذه املواقف هو إظهار الكفاءة، وبالتايل فإن دافعية اإلجناز ميكن 

من األشكال واليت تشتق من األهداف األساسية للفرد يف تلك املواقف ومفهوم أن تأخذ العديد 

170 François Cury, Philippe Sarrazin, Théories de la motivation et pratiques sportives état des recherches(1èreéd,
paris: Presse universitaires de France, 2001), p 99.

  .178إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 171

  أھداف اإلنجاز
.أھداف توجھ النتائج-
.أھداف توجھ المھمة-

  إدراك القدرة
  إدراك مرتفع للقدرة أو التنافس -
إدراك منخفض للقدرة أو التنافس -

.سلوك اإلنجاز
األداء -
.المجھود -
اإلصرار -
.اختیار المھمة -
حقیقیة المھام ال -
.المھام الغیر الحقیقة -

للتقدم نحو اإلنجازةيمثل العوامل الثالثة الرئيسي:)9(الشكل رقم
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وقد اعتربت نظرية أهداف اإلجناز أن األفراد ومن منطلق حماوالته إلثبات . النجاح والفشل لديهم

كفاءم يسعون وراء حتقيق هدفني أساسني، اهلدف األول هو التوجه حنو املهمة واهلدف التاين هو 

  .و الذات وهو ما يطلق عليه بالتوجه الدافعيالتوجه حن

):القدرة كإدرا(املدركة  القدرةمفهوم -3-9

تعد الكفاءة أو القدرة املدركة مفهوما مركزيا يف نظريات الدافعية، حيث تعرب عن الدرجة   

أي أا متثل الوعي  )172(اليت يشعر فيها الالعب بقدرته على النجاح يف املنافسة أو التدريب،

القدرة الذاتية، وهو ما جيعل الكفاءة أو القدرة املدركة مبثابة العامل احلاسم والفاصل بني السلوك ب

  .اإلجنازي الناجح والسلوك اإلجنازي الفاشل

فنتائج السلوك أو األداء اليت تعزى إىل القدرة العالية يقوم الفرد بتقييمها داخليا على أا   

ر انفعايل إجيايب وتوقع النجاح يف املواقف املشاة مستقبال، وعلى خربة جناح وبالتايل ينتج عنها أث

العكس فإن نتائج السلوك أو األداء اليت تعزى إىل القدرة املنخفضة يدركها الفرد على أنه فشل 

)173(.وينتج عنها أثر انفعايل سليب وتوقع اخنفاض املستوى يف جماالت اإلجناز املستقبلية

:فعيالتوجه الدا-3-10

أن هناك توجهني للدافعية، توجه حنو هدف املهمة  )Nicolls)1986يعترب نيكولس 

والتوجه حنو هدف الذات وهو ما يسمى بتوجهات الدافعية اليت تعرب عن أهداف اإلجناز لدى 

حيث ميثل التوجه حنو هدف املهمة سعي الفرد للتحكم يف مهارة معينة وحماولته حتسني . األفراد

نتائجه الشخصية السابقة من دون حماولة مقارنتها بأقرانه فهو بذلك يتجنب املقارنة أدائه و

هذا ما يعين أن إدراك القدرة بالنسبة للفرد املوجه حنو هدف املهمة مبين على  )174(.االجتماعية

حتسني األداء الشخصي والتحكم يف املهارات املطلوبة، ويظهر توجه املهمة يف اال الرياضي من 

الل سعي الفرد الرياضي لتعلم مهارة جديدة وتكرار احملاولة بصورة جادة وبذل اجلهد املطلوب خ

يف إجنازها أو عندما يقوم بتدريب بدين لرفع مستوى الصفات البدنية العامة واخلاصة أو املشاركة 

يف نشاط تنافسي ينفذ من خالله تلك اجلوانب ويطورها يف موقف متدرج الصعوبة إلتقاا 

وحماولة السيطرة على تلك اجلوانب وهو ما يعكس بالنسبة له كفاءة عالية وجناح شخصي، ومن 

توجه الفرد الرياضي حنو السيطرة على املهمة " مت ميكن تعريف التوجه حنو املهمة يف الرياضة بأنه 

    .121محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 172
  .289علم النفس الریاضي، مرجع سابق، صمحمد حسن عالوي، مدخل في  173

174 Jacque la rue et autres, Manuel de psychologie du sport(paris: Ed revues EPS,2004), p 432:433.
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أو التحسن الشخصي نتيجة إدراكه لقدراته وهدف هذه القدرة وهذا يعكس بالنسبة له كفاءة 

)175(".عالية وجناح شخصي

أما توجه األفراد حنو الذات فإنه مبين على مفهوم خمتلف للقدرة ومعىن النجاح، إذ أن 

أصحاب هذا التوجه يولون أمهية للمقارنة االجتماعية ويعتربون أنفسهم أكفاء وناجحني حني 

اضي توجه هدف الذات فإذا تبىن الري. يتفوقون على زمالئهم أو يصلون إىل معايري اجتماعية معينة

فإنه يركز على مقارنة نفسه باآلخرين يسعى للتغلب عليهم وهزميتهم وبالتايل فإنه سوف يشعر 

، كما سيشعر بأنه ليس األفضل وذلك يف حالة )إدراك مرتفع للقدرة(بأنه األفضل يف حالة الفوز 

  ).إدراك منخفض للقدرة(اخلسارة 

 كال من توجهي الذات و املهمة يف آن واحد خالل وقد تبني أن بعض األفراد ميكنهم تبين  

مواقف اإلجناز، فقد يرغب العب ما يف الفوز ببطولة حملية يف السباحة ويف نقس الوقت حتدوه 

رغبة حتقيق أفضل زمن شخصي، لكن ويف ضوء نتائج الدراسات اليت قام ا الباحثون بالنسبة 

)176(.وجه املهمة أو توجه النتائجهلدف اإلجناز فإن معظم األفراد مييلون إىل ت

أن التوجه الدافعي لألفراد ) Nicolls)1992ونيكولس  Dudaكما اعترب كل من دودا   

حنو هدف الذات أو هدف املهمة يأخذ خصائص أهداف اإلجناز ويصبح كأحد مسات الشخصية 

.Brunnelلديهم وجاءت دراسات كل من برينال ولونشارد  Lanchard)2001(و ، قوفن

يف حني أن ما أصطلح عليه )177(.لتدعم الطرح السابق) Guivernau.Duda)1998ودودا 

)178(.باالشتراك الدافعي ميثل التوجه كحالة املبين على عوامل موقفية وكذا التوجه الدافعي لألفراد

ويشار إىل التوجه املهمة يف اال التعليمي أو األكادميي أيضا بالتوجه حنو التعلم الذي   

يصف االجتاه السائد لدى الطالب الذين يفهمون خربات الدراسة على أا فرصة الكتساب املعرفة 

فالتعلم يف حد ذاته هدف بالنسبة هلم، فيما يأخذ توجه الذات تسمية التوجه حنو الدرجة الذي 

كما  )179(.يصف االجتاه الذي يتبناه الطالب الذين يهتمون باحلصول على الدرجات يف مقرر ما

التوجه حنو الذات واملهمة مسميات أخرى حبسب تعدد حبوث توجهات أهداف اإلجناز، إذ أخذ 

  .128، مرجع سابق، ص - )القیاس-التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- صدوقي نور الدین، علم النفس الریاضة  175
  .179فیظ وآخرون، مرجع سبق ذكره، صإخالص محمد عبد الح 176

177 Jacque la rue et autres, Manuel de psychologie du sport(paris: Ed revues EPS,2004), p434.
178 François Cury, Philippe Sarrazin, Théories de la motivation et pratiques sportives état des recherches(1èreéd,
paris: Presse universitaires de France, 2001), p101.

  .112، الجزء األول، ص)م2000مكتبة أنجلو المصریة، :القاھرة(أنور محمد الشرقاوي، الدافعیة واإلنجاز األكادیمي والمھني وتقویمھ 179
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أو توجه التحكم، فما ) Duda)1996جند أن توجه املهمة يوصف مبصطلح التعلم عند دودا 

يف حني  أن توجه هدف الذات . تسمية التفوق أو التمكن) Ames)1984أطلق عليه أمس 

Robertsروبرتس(النتائج، أو مصطلح اهلدف التنافسي  يشار إليه أيضا بتوجه ، أما أمس )1992

)180(.فيسميه باهلدف املركز حنو القدرة

:تطور التوجه الدافعي-3-11

أن التوجه الدافعي يتطور عند األطفال باملوازاة مع ) Nicolls)1989يرى نيكولس   

لديهم، فالطفل يف سن السادسة  جتائمنوهم حيث تتضح أكثر فأكثر مفاهيم القدرة، اجلهد والن

يعترب أن القدرة املدركة تقاس بالطريقة اليت أدى ا املهمة آخرة مرة، ففي حالة شعوره بوجود 

حتسن يف أداءه مع مرور احملاوالت فإن ذلك يعين زيادة القدرة لديه، هذا ما جيعله يدرك أن اجلهد 

ه أكثر قدرة وكفاءة، وهو ما جيعل الطفل يف هذا املبذول يف سبيل التحكم يف املهمة هو ما جيعل

ابتداء من سن السابعة يبدأ الطفل يف إدراك قدرته من . السن لديه توجه  املهمة وليس توجه الذات

خالل نتائج األطفال اآلخرين، فينتقل من توجه املهمة إىل توجه الذات ألن التحكم يف املهمة ال 

لقدرته فيقوم بقياس قدرته مقارنة باآلخرين، ويشعر القدرة إال يف  ميثل بالنسبة إليه املدلول الكايف

ويف اال الرياضي يعين ذلك أن الطفل يف هذا . حالة ما تكون نتائجه أحسن من أقرانه اآلخرين

)181(. السن مييل إىل إدراك أن أي طفل يفور مبباراة هو طفل ناجح

درته على التفريق بني مفاهيم القدرة، احلظ بعد ذلك ومن منطلق املواقف اليت يعيشها ومق  

واجلهد، وهو ما يتجلى ابتدءا من سن الثانية عشر، حيث يكتسب الطفل إما توجه املهمة أو توجه 

الذات، فإذا كانت املواقف اليت عاشها قد فرضت عليه ودفعته حنو حتسني األداء يتكون لديه 

قدرة على األداء وهو ما يكسبه التوجه حنو اعتقادات وإدراكات أن الكفاءة تعين التمكن وال

أما إذا عاش مواقف تشجع املقارنة االجتماعية فسوف يعتقد أن إدراك القدرة يكون  )182(املهمة،

.                   بالفوز على األقران هذا ما جيعله موجها حنو الذات

):املناخ الدافعي( اجلو الدافعي-3-12

هداف اإلجناز على جمموعة من العوامل املوقفية والتوجهات الشخصية يعتمد اختيار أ    

لألفراد، حيث يعترب اجلو الدافعي أهم العوامل املوقفية اليت توجه الفرد الختيار أحد أهداف اإلجناز 

  .293محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص 180
  . 17، ص )م1998دار الفكر العربي،  :القاھرة ؛1ط(ریاضیة و النمو النفسي لألطفالصدوقي نور الدین محمد، المشاركة ال 181

182 Didier Delignières, psychologie du sport(1édition ;paris: presse universitaire de France,2008), p29:30.
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فإذا كان هناك جو النتائج الذي مييزه وجود خصائص املنافسة، املقارنة ). Ames1992أمس (

االشتراك (ء أمهية للنتائج والفوز، هذا يدفع األفراد إىل التوجه حنو الذات كحالة االجتماعية وإعطا

، يف حني أن وجود جو التمكن الذي من خصائصه السعي وراء التعلم، التحكم يف )الدافعي

)183(.وجيعلهم مييلون حنو توجه املهمة كحالة موقفية دالقدرات فإن ذلك يساعد األفرا

اد اآلخرين الذين ميثلون اجلو الدافعي سواء يف البيت أو املدرسة أو وقد تبني تأثري األفر  

خمتلف األماكن االجتماعية يف النمو النفسي للناشئني سواء من خالل التغذية الراجعة والتدعيم، 

كتقبل أو عدم تقبل حماوالت اإلتقان أو النتائج من طرف اآلباء واملدربني يف صورة الثناء استجابة 

األداء املهاري أو (رغوب فيه أو النقد فور اخلطأ باإلضافة إىل تفسريات األداء الناجح للسلوك امل

)184().الفشل يف إجناز اهلدف الشخصي أو اخلسارة(واألداء الغري الناجح ) الفوز

يستنتج الطالب الباحث من خالل ما سبق أن املناخ الدافعي وعلى غرار التوجه الدافعي 

همة أو الذات، حيث ميثل جو املهمة املؤثرات اخلارجية اليت يفسرها األفراد يكون موجه إما حنو امل

على أا تدفع حنو حتقيق التمكن و التعلم، أما اجلو املوجه حنو الذات فإنه حيفز على حتقيق النتائج 

  .    بغض النظر عن األداء

:عالقة التوجه حنو اهلدف باإلصرار واجلهد-3-13

توجهات اهلدف وجود مميزات خاصة باألفراد املوجهني حنو  لبحث يفن خالل املقد تبني   

الذات ختتلف عن األفراد أصحاب توجه هدف املهمة، إذ أن أصحاب توجه الذات يعتقدون أن 

النجاح مرتبط بالنتائج املسجلة مقارنة باآلخرين وبالتايل فإن القدرة ليست مرتبطة باجلهد، ففوز 

على منافسيه بدون جهد كبري يعين بالنسبة له القدرة العالية  )صاحب توجه الذات(الرياضي 

,Carpenter زوحتسني املكانة االجتماعية، وهو ما أكدته دراسات كربنتر و يات yater

بالتايل فإن التوجه حنو )185().1998(وويليامس ) 1997(Fray,duda، فري ودودا )1997(

    .  ا يؤدي إىل نقص يف إتقان املهام وإجنازها، مولةالذات يرتبط ببذل جهد وإصرار قليل على احملا

يف حني أن أصحاب توجه املهمة أو ما يسمى توجه التمكن أو األداء يشعرون بالنجاح   

حني حيسنون أدائهم ويعتربون أن اإلجناز يتحقق عن طريق التعلم والتحكم يف املهارات الصعبة وال 

183 François Cury, Philippe Sarrazin, Théories de la motivation et pratiques sportives état des recherches(1èreéd,
paris: Presse universitaires de France, 2001), p101.

  .260محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 184
185 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p 43.



- 88 -

احملاولة اليت تقود إىل اإلتقان واجلودة وإجناز األهداف يكون ذلك إال ببذل اهود واإلصرار يف 

  .وهو ما يدفعهم إىل اختيار املهام الصعبة )186(على النحو األفضل،

يستنتج الباحث أن توجه الرياضي حنو اهلدف يؤثر على السلوك الدافعي لإلجناز من حيث     

د من بذل اجلهد واإلصرار يف زيادة اجلهد واإلصرار أو نقصانه، حيث أن التوجه حنو املهمة يزي

  .حني أن التوجه حنو الذات ينقص من معدل اجلهد املبذول وكذا اإلصرار على اإلجناز

:رياضيلدافعية اإلجناز امفهوم  -3-14

انطالقا من املفهوم العام لدافعية اإلجناز اليت ترتبط أساسا من مواقف التحدي والتمكن 

لدى . ينطبق يف اال الرياضي على مواقف املنافسة الرياضية سواء مع الذات أو اآلخرين، وهذا ما

ظهر مصطلح دافعية اإلجناز الرياضي والذي يشار إليه أيضا من طرف الباحثني يف علم النفس 

  .الرياضي بالتنافسية

وتعين دافعية اإلجناز الرياضي أو التنافسية استعداد الالعب الرياضي ملواجهة مواقف املنافسة   

ية وحماولة التفوق واالمتياز يف ضوء مستوى أو معيار معني من معايري ومستويات التفوق الرياض

واالمتياز، عن طريق إظهار قدر كبري من النشاط والفاعلية واملثابرة كتعبري عن الرغبة يف الكفاح 

)187(.والنضال من أجل التفوق واالمتياز يف مواقف املنافسة الرياضية

بأا استعداد الالعب لالقتراب من مواقف ) 1995(د الفتاح عدنان كما يعرفها حممود عب  

املنافسة إجيابيا ويتضمن ذلك عدة مفاهيم مثل الرغبة يف التفوق والسعي اجلاد املخطط واقعيا 

إلجناز النجاح يف املنافسة الرياضية وبناء األهداف الدافعية من خالل مستويات الطموح 

)188(.اإلجيابية

ل هذه التعاريف أن مفهوم دافعية اإلجناز الرياضي مقتبس من املفهوم العام ويظهر من خال  

توجه الالعب إىل املنافسة الرياضية املبين على درجة كبرية من اإلصرار "لدافعية اإلجناز، و متثل 

  ".واملثابرة بغية حتقيق وإجناز األهداف املسطرة والوصول إىل درجات التفوق واالمتياز

: افعية اإلجناز الرياضيتأثري د -3-15

لقد سبق التعرض لوظيفة الدافعية ومدى تأثريها على سلوك األفراد من حيث االجتاه   

  :والشدة واالستمرارية، ومن مث فإن سلوك اإلجناز الرياضي يتضمن اجلوانب التالية

  .131، مرجع سابق، ص - القیاس–التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- الریاضة صدوقي نور الدین، علم النفس  186
  .37محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب والمنافسات الریاضیة، مرجع سابق، ص 187
   .123محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 188
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 يعين اختيار السلوك اجتاه الالعب حنو سلوك معني من بني جمموعة   :اختيار السلوك-1

من االختيارات، كممارسة الفرد الرياضي لنوع معني من النشاط الرياضي دون غريه من األنشطة 

ويتحدد اختيار السلوك أساسا عن طرق توقعات الفرد للنجاح والقيمة اليت يدركها . األخرى

لنجاح الفرد واملرتبطة ذا االختيار وذلك وفق تفسري الرد لقدراته واستعداداته وإمكانية التفوق وا

)189(.كما يدركها بنفسه

ويقصد ا القوة املميزة للسلوك، أو مستوى ودرجة تنشيط السلوك، :شدة السلوك-2

)1993(ويشري دودا .  وظهر ذلك عند الفرد الرياضي من خالل مزاولة تدريبات مرتفعة الشدة

رياضي ذو الشدة العالية أن الالعب الذي يتميز بدافعية اإلجناز عالية مييل إىل مزاولة التدريب ال

  .واحلجم املرتفع

مصطلح املثابرة إىل استمرار والتشبث يف اجتاه معني لفترة  يشري:املثابرة يف السلوك-3

وهذا ما يظهر يف سلوك اإلجناز الرياضي  )190(نوعا ما طويلة على الرغم من الصعوبات والعراقيل،

 استمرار الالعب يف املمارسة الرياضية واجنذابه الذي كثريا ما يرتبط بعامل املثابرة، وهو ما يعين

حنو االشتراك يف التدريب واملنافسات لتحقيق أفضل مستوى ممكن، يف حني أن االفتقار إىل املثابرة 

على السلوك تؤدي يف النهاية إىل ابتعاد الالعب عن ممارسة الرياضة أو عدم القدرة على حتقيق 

  .النجاح

: فراد ذوي دافعية اإلجناز العاليةالسمات الشخصية لأل -3-16

تتفق الباحثون على وجود جمموعة من اخلصائص والسمات الشخصية املميزة لألفراد ذوي   

إدوارد موراي دافعية اإلجناز العالية يف خمتلف جماالت اإلجناز من بينها النشاط الرياضي، من بينهم 

ة عالية بالنفس، وتفضيل املسؤولية الفردية الذي يرى أن أصحاب دافع اإلجناز القوي يتميزون بثق

واملعرفة املفصلة لنتائج أعماهلم، ويستمتعون باملخاطرة املعتدلة يف املواقف اليت تتوقف على قدرام 

وميكن عرض أهم هذه اخلصائص والسمات يف ما )191(.اخلاصة ال املواقف اليت ترتكز على احلظ

  :يلي

  . األداء، كما يتميز أدائهم خباصية النوعية و املهارةيظهرون قدرا عاليا من املثابرة يف -

  .253محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص 189
190 Christiane le Scanff, Fabien legrand, psychologie(paris: ellipses édition,2004), p39.

، )م1988دار الشروق، :القاھرة ؛1ط(موراي، الدافعیة و االنفعال، ترجمة أحمد عبد العزیز سالمة، مراجعة محمد عثمان نجاتي. إدوارد ج 191
  .  196ص
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  .يظهرون قدرا مرتفعا من إجناز األداء يف التدريب و املنافسة -

  .التوجه حنو املهارة أكثر من التوجه حنو الذات -

  .يتسمون بالواقعية يف املواقف اليت تتطلب املغامرة واملخاطرة -

  . تتطلب التحدييتطلعون إىل األداء يف املواقف اليت -

)192(.حيبون معرفة نتائج أدائهم لتقييم قدرام وتطويرها حنو األفضل -

  .درجة عالية من الدافع الذايت أو السعي لالمتياز والتفوق وليس من أجل املكافأة اخلارجية -

داء إن رغبتهم يف حصد واعتالء املراكز املرموقة أقل من رغبتهم يف حتقيق معايري عالية من األ -

  .والتميز

)193(.على محل املسؤولية وأقل انصياعا لضغوط االجتماعية واثقون من أنفسهم حريصني -

يتبني أن األفراد ذوي اإلجناز العايل حيركهم الدافع الداخلي لتحقيق التفوق واالمتياز، كما   

  .يركزون اهتمامهم على األداء دف الوصول إىل درجات عالية من اإلتقان

: الرياضيعند الناشئ وامل املؤثرة يف دافعية اإلجناز الع -3-17

)194(:تبني أن هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر على دافعية اإلجناز لدى الرياضيني الناشئني وهي

متثل األهداف املستقبلية الشخصية مصدر الطاقة والتشجيع لإلجناز  :األهداف املستقبلية-

  .ن دافعية اإلجناز لديهمواملمارسة الرياضية، فهي تزيد م

ليس اهلدف وحده يوجه دافعية اإلجناز ولكن نوع ومستوى التوقع، فالناشئ  :التوقع اهلدف-

الذي لديه قناعة وتوقع إجيايب لتحقيق اهلدف سوف يبذل املزيد من اجلهد أما يف احلالة العكس فإن 

  .ذلك يؤدي إىل اخنفاض درجة اإلجناز

السابقة اإلجيابية اليت حيقق فيها الناشئ النجاح و الرضا يف أي نشاط اخلربات  :خربات النجاح-

يؤدي إىل زيادة االستعداد والرغبة واستمرار املمارسة هذا النشاط مما يتيح فرصة أفضل لتحسني 

  .املهارات وحتقيق األهداف

والقبول  تتأثر دافعية اإلجناز عند الناشئ مبدى حصوله على االستحسان :التقدير االجتماعي-

والتقدير من األشخاص املهمني بالنسبة له مثل األسرة، املدرب، مجاعة األصدقاء، فتوقعات هؤالء 

  .139سبق ذكره، صمحمود عبد الفتاح عدنان، مرجع  192
  .  343، ص )م1998دار الشروق لنشر و التوزیع،: األردن محًدثة؛ 3ط(راضي الوقفي، مقدمة في علم النفس 193
  .257:256أسامة كمال راتب، اإلعداد النفسي للناشئین، مرجع سابق، ص  194
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حنو األهداف املطلوب حتقيقها من طرف الناشئ ميثل دافعا قويا له جيعله يسعى حنو التفوق 

  .واالمتياز للحصول على تقديرهم

شائعان يؤثران على سلوك اإلجناز عند الناشئ  هناك منطان :احلاجة إىل جتنب الفشل أو النجاح-

وكالمها يؤدي إىل زيادة القلق كما يؤثران يف مستوى اإلجناز الرياضي والعديد من اجلوانب 

فاخلوف من الفشل قد يؤدي إىل حتسني األداء الرياضي ولكن يؤثرا سلبا على . النفسية للناشئ

للنجاح، يف حني أن اخلوف من النجاح ميكن أن  روح املخاطرة كما يعوق استثارة الطاقة الكامنة

يؤثر على السلوك اإلجنازي للناشئ وهذا عندما يرى أن النجاح و االرتقاء إىل مستوى أفضل 

) ب(يفقده بعض املميزات مثل التفوق والتميز بني أقرانه، ومثال على ذلك الالعب يف مستوى 

  .فاحتمال أن حيرم من هذه امليزة) أ(ىل املستوى يعترب من املميزين بني أقرانه أما عندما يتنقل إ

إن اعتقاد الناشئ يف قدراته واستعداداته وهو ما يطلق عليه تقدير الذات أو  :تقدير الذات-

فاعلية الذات أحد العوامل اهلامة اليت تؤثر يف سلوك اإلجناز للناشئ من حيث االختيار، املثابرة 

ن لديه التقدير الذايت اإلجيايب ألداء مهام معينة يتوقع أن يؤديها فالالعب الذي يدرك أ.ونوعية األداء

  .بقدر كبري من احلماس والثقة بالنفس أما يف حالة العكس فإن ذلك يؤثر على سلوك اإلجناز لديه

ختتلف شدة احلاجة لإلجناز باختالف النشاط واملوقف وهو ما يؤثر على سلوك :احلاجة لإلجناز-

  .ئ،باإلضافة إىل قيمة احلافز الذي حيصل عليه يف ضوء احتمال النجاح والفشلاإلجناز لدى الناش

: ازـة اإلجنــو دافعيـمننشأة و  -3-18

يعترب الباحثون أن احلاجة لإلجناز تنشأ يف فترة مبكرة يف حياة الطفل وتكون بالغة التطور   

Marianحبلول سن الثامن أو العاشرة، ويف ذلك أشارت ويليام وينتربوتون  winterbottom

حتدث بصورة أكثر تكرارا وقوة يف األسر اليت تشجع األطفال على االستقالل  أن هذه احلاجة

وفريوف) 1988(Scalnavفيما يشري كل من سكالناف  )195(.واالعتمادية يف سن مبكرة

Vereff)1969( ت يف أن دافعية اإلجناز تنمو من خالل ثالثة مراحل متعاقبة مع وجود اختالفا

)196(:يصل فيها  الفرد إىل كل مرحلة، وهذه املراحل هي املرحلة العمرية اليت

وتبدأ هذه املرحلة قبل سن أربعة سنوات، فيها يركز الطفل    :مرحلة املنافسة الذاتية-1

على السيطرة على بيئته واختبار ذاته، فالطفل يف مرحلة احلضانة الذي يكون لديه دافعية عالية 

، )م1993دار الشروق، :القاھرة ؛2ط(عثمان النجاتي ولیم المبرت، ووالس المبرت، علم النفس االجتماعي،ترجمة سلوى المال،مراجعة محمد 195
  .66ص
  .184-183إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، مرجع سبق ذكره،، ص 196
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ركوب دراجته ال يوجه أدىن اهتمام إىل شقيقه الذي يستطيع ركوب الدراجة بشكل أفضل لتعلم 

  .منه، فالطفل يف هذه املرحلة نادرا ما يقارن نفسه باآلخرين

تبدأ هذه املرحلة عندما يبلغ سن مخسة سنوات، وتتميز  :مرحلة املقارنة االجتماعية-2

)197(.ارن أداءه بأداء زمالئهبأن الطفل يركز كثريا على أداء اآلخرين ويق

ال يوجد سن حمدد لبداية :مرحلة التكامل بني املنافسة الذاتية و املقارنة االجتماعية-3

هذه املرحلة لكنها متثل املرحلة الثالثة من منو دافعية اإلجناز لدى الناشئ، حيث يستخدم يف هذه 

  .ول إجنازها كما أنه يقارن أداءه باآلخريناملرحلة الشكلني السابقني معا أي يضع أهدافاً لنفسه حيا

:يف اال الرياضياإلجناز توجهات هدف  -3-19

بناءا على املفهوم العام للتوجه الدافعي لنظرية نيكولس، حاول بعض الباحثون يف علم    

 النفس الرياضي حتديد التوجهات الدافعية يف اال الرياضي وباألخص يف مواقف التنافسية باعتبار

أن موقف املنافسة الرياضية سواء مع الذات أو يف مواجهة العوامل الطبيعية أو املنافسة يف مواجهة 

منافسني آخرين من أهم مواقف اإلجناز الرياضي، وهو األمر الذي دفع ببعض الباحثني إىل 

ة إىل لإلشارة إىل دافعية اإلجناز الرياضي، ويشري مصطلح التنافسي" التنافسية"استعمال مصطلح 

استعداد الالعب الرياضي ملواجهة مواقف املنافسة الرياضية وحماولة التفوق والتميز يف ضوء "

)198(".مستوى أو معيار معني من معايري أو مستويات التفوق أو التميز

ومن مث أمكن استخدام مصطلح التوجه التنافسي لإلشارة إىل دافعية اإلجناز الرياضي، وهو   

حيث اعتربت أن التوجه التنافسي يقصد به توجه اإلجناز حنو ) Gill)1991ل ما أشارت إليه جي

)199(.الرياضة التنافسية أو توجه اإلجناز الرياضي

:يــه التنافســالتوج -3-20

نزعة الفرد للكفاح حنو إحراز منط معني من األهداف يف " يعرف التوجه التنافسي بأنه  

،"ن الرياضي بأن حتقيق هدف معني يظهر الكفاءة النجاحالرياضة، حيث يعكس هذا التوجه إميا
بأن التوجه التنافسي هو ميل الالعب إىل الكفاح حنو " صدوقي نور الدين حممد"فيما يرى  )200(

  .   حتقيق هدف معني يف الرياضة

  .254أسامة كمال راتب، اإلعداد النفسي للناشئین، مرجع سبق ذكره، ص  197
  .293محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص 198
 رسالة ماجستیر غیر منشورة،(ز تواتي، السمات الدافعیة لدى عدائي المسافات الطویلة وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز أللعاب القوىأحمد بن قالو 199

  .91، ص)م2008جامعة مستغانم، معھد التربیة البدنیةو الریاضیة،
  .296، ص)م2005مركز الكتاب للنشر،  :ھرةالقا ؛1ط(عبد العزیز عبد المجید محمد، سیكولوجیة مواجھة الضغوط في المجال الریاضي 200
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واملالحظ هو بروز مصطلح اهلدف الذي يصبوا الرياضي عامة الوصول إليه من خالل         

وقد أشار الباحثون يف علم النفس . ويعترب حتقيقه داللة على الكفاءة وإدراك القدرةاملنافسة 

أن  )1991(Gill، جيل )1989(Burton، بريتون )Vealey)1986 الرياضي مثل فييلي

  :هناك توجهني أو هدفني رئيسني من أهداف أو التوجهات التنافسية مها 

  .توجه هدف األداء-

.توجه هدف النتيجة-

ترى فييلي من خالل منوذج الثقة الرياضية أن الفروق الفردية بني الرياضيني يف املوقف إذ   

التنافسي ناتج عن فروق يف مسة الثقة بينهم، وكذا الختالفات الوجه التنافسي حنو كال من هدف 

جيب  األداء و النتيجة، وتعتبِر أن هلذا االختالف يف التوجه مدلول نفسي هام خاصة عند الناشئني

معرفته ألنه سوف ميكنهم من توجيه هؤالء الناشئني واحملافظة على ثقتهم يف  على املدربني واملربني

)201(.أنفسهم

أن هناك نوعني من الالعبني، العبون موجهون حنو ) Burton)1989كما أكد بريتون   

وضع اهلدف النتيجة وآخرون موجهون حنو األداء، وقد استطاع وضع برنامج متكامال لسياسة 

، باإلضافة إىل حمددات أخرى )األداء والنتيجة (التنافسي يشمل توجه اهلدف التنافسي ببعديه 

أساليب وضع اهلدف، اختيار األهداف، استجابات اهلدف، عملية استنتاج القدرة، نتائج : وهي

)202(.الدافعية املتوقع

:    األداء هدف هــتوج -3-20-1

ملهمة إىل حماولة الالعب االشتراك يف املنافسة واضعا نصب عينيه يشري توجه األداء أو ا  

حماولة تطوير مستواه عن األداء السابق له وبدل أقصى جهد ممكن يف األداء وإظهار أكرب قدر 

ممكن من قدراته دون أن يرتبط ذلك مبقارنة مستواه مبستوى اآلخرين ولكن دف حماولة تطوير 

وياته السابقة وبالتايل شعوره بالنجاح يف حالة حتقيق ذلك وشعوره وحتسني مستواه على ضوء مست

)203(.بالفشل عند عدم حتقيق هدفه بغض النظر عن فوزه أو هزميته يف املنافسة

م  مثال، وهدفه حتسني رقمه 100فمشاركة رياضي ناشئ يف بطولة السباحة اختصاص   

خرين، فإن الناشئ هنا يركز على إجناز الشخصي وبالتايل مستواه بصرف النظر عن الفوز على اآل

  .39- 37، مرجع سابق، ص - القیاس–التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- صدوقي نور الدین، علم النفس الریاضة  201
  .367:366محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 202
  .294محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص 203
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وهو  )204(األداء وأن تقييم قدراته يتم يف ضوء حتقيقه لألهداف وليس يف ضوء املقارنة مع زمالئه،

ما يعين أن حصوله على توقيت أفضل من توقيته الشخصي بغض النظر عن ترتيبه يعترب جناحا 

  .شخصيا ويعكس بالنسبة له القدرة العالية

إىل الالعبون املوجهون حنو األداء بأولئك الالعبون  )Burton)1992ون ويشري بريت  

الذين مييلون إىل التفكري يف جودة األداء واملهارات وإجناز املهارات اخلططية بغض النظر عن 

ومن مث يتبني للباحث أن أصحاب توجه األداء يتبنون معايري ومستويات شخصية للتفوق . النتيجة

  .املقارنة الذاتية ألدائهم واالمتياز من خالل

:نتيجةالهدف ه ــتوج  -3-20-2

يرتبط هذا التوجه مبحاولة الالعب الرياضي االشتراك يف املنافسة الرياضية دف الفوز   

بامليداليات أو البطوالت والتغلب على منافسني وحماولة مقارنة مستواه مبستوى اآلخرين وجتنب 

خر والزهو عند الفوز إلدراكه بقدراته العالية ولكنه حيزن عندما اهلزمية بقدر اإلمكان ويشعر بالف

         .يهزم إلدراكه بأنه ميتلك قدرات منخفضة

يعرف النجاح و الفشل بناءا على ) النتيجة(هذا ما يعين أن الالعب املوجه دافعا حنو الذات   

ني اآلخرين، ففي حالة الفوز يدل ذلك مواقف املنافسة موضوعية وخاصة عند مقارنة بأداء الالعب

)205(.على القدرة العالية وتدل اخلسارة يف املوقف التنافسي على القدرة املنخفضة

يتضح أن أصحاب توجه النتيجة هلم مفهوم خمتلف للقدرة العالية وملعىن النجاح مقارنة   

افسيهم فقط بغض النظر بأصحاب توجه األداء، إذ يشعرون بالقدرة العالية يف حالة الفوز على من

  .عن اجلهد املبذول أو املستوى املنافس وباألخص نوعية أدائهم

وأشار بعض العلماء يف علم النفس الرياضي إىل أن بعض الالعبني ميكن أن تكون توجهام   

أو أهدافهم حنو كل من النتيجة واألداء يف نفس الوقت كما هو احلال بالنسبة للرباع الذي يشترك 

نافسة لرفع األثقال دف الفوز باملركز األول ويف نفس الوقت حتطيم رقمه الشخصي، إال أن يف امل

العديد من نتائج البحوث أسفرت إىل أن معظم الالعبني قد تكون توجهام أو أهدافهم إما حنو 

  . النتيجة أو حنو األداء

:  أمهية توجه األداء واملشكالت املرتبطة بتوجه النتيجة -3-21

  .269أسامة كمال راتب، اإلعداد النفسي للناشئین، مرجع سابق، ص  204
  .159محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 205
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لقد أصر أغلب الباحثني على أمهية توجه حنو األداء على حساب التوجه حنو النتيجة،   

وذلك لكون التوجه حنو األداء سيؤدي إىل عمل أخالقي قوي وإصرار على مواجهة الفشل واألداء 

وهذا لكون األهداف  )206(املثايل، وكذلك يسمح بتجنب الفشل و اإلحباط ونقص الدافعية،

وميكن تلخيص . جنازها يف حدود قدرات الفرد نفسه وليس يف ضوء قدرات اآلخريناملطلوب إ

)207(:أمهية التوجه حنو هدف األداء يف النقاط التالية

يضمن توفري خربات النجاح وجتنب خربات الفشل ألا تتيح للرياضي تقييم قدراته بالنسبة  - 

  .لنفسه وليس بالنسبة لغريه

  .وعة يف حدود قدراته وليس قدرات اآلخرينيضمن أن األهداف املوض -

أن األهداف املوضوعة تتحدى قدراته احلالية ولكنه التغلب عليها ببذل اجلهد املطلوب خاصة  -

  .وأن اجلهد ميكن التحكم يف زيادته

  .يعلم الرياضي حتمل مسؤولية حماوالته، ألن إدراكه لقدراته تكون يف حدود مستواه -

خلوف من الفشل إلدراكه أن احملاولة توفر له تغذية رجعية ذاتية تساهم يف يعلم الرياضي عدم ا -

  .التعديل الصحيح حملاوالته

  .                 تسمح للرياضي اكتشاف قدراته فيزيد من دافعيته الداخلية وبالتايل تزيد من كفاءته -

افسة ال ميكن التحكم فيها فيما تكمن املشكالت املرتبطة بالتوجه حنو النتيجة يف أن نتيجة املن

فالالعب الرياضي ال ميكنه التحكم يف قدرة وأداء منافسيه وظروف اللعبة وقرارات احلكام 

والقرعة، كما أن توجه النتيجة حيد من مرونة وضع األهداف، فإذا تعرض الالعب الرياضي ألي 

)208(.ظرف طارئ فإن كل ما هو سهل احلصول عليه قد يصبح غري متاح

يف الرياضة يرتبط بدرجة ) النتيجة(أكدت العديد من البحوث أن التوجه حنو الذات  وقد  

، وكذا نقص يف التركيز )Newton,Duda1993ناوتون ودودا(عالية مع قلق احلالة والسمة 

فيما توصلت حبوث كل من دودا، ). White,Zellner1996وايت و زيلنار (خالل املنافسة 

,Dudaأورسون وتونبالن  Orson,Tinplin)1999 ( إىل أن الرياضيني أصحاب توجه النتيجة

ويف نفس اإلطار وجد كل من كولومب، راسكل و . يدعمون السلوكيات الغري رياضية والغش

  .180إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 206
    .133:132ق، ص، مرجع ساب)القیاس-التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة(صدوقي نور الدین، علم النفس الریاضة  207
  .  92أحمد بن قالوز تواتي، مرجع سبق ذكره، ص  208
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,Coulomb,rascleبليستار  plister)1998(  أن هناك ارتباط بني توجه النتيجة

)209(.والعدوان

:ونات النفسيةبعض املكبوضع األهداف وعالقته  -3-22

بأن اهلدف أو األهداف هلا ارتباط وطيد  لقد ازدادت قناعة الباحثني يف السنوات األخرية

بالسلوك اإلنساين، ويظهر ذلك من خالل اعتماد اهلدف كمتغري ميكن ضبطه وتفسريه يف خمتلف 

وفروق  اعيةنظريات السلوك اإلنساين باألخص ما يتعلق بالدافعية، النتائج، العالقات االجتم

¡)1977(Klinger، كلينجر  )Ford)1981ويف هذا النطاق اعترب كل من فورد . السلوك

أنه ال ميكن فهم تفكري ومشاعر وسلوكات األفراد بدون الفهم الواضح لألهداف ) 1983(برفني 

)210(.الشخصية اليت يسعون إىل حتقيقها

تعني هوية الشيء الذي يريد الرياضي ويف اال الرياضي يعترب وضع اهلدف الذي يقصد به   

، من أهم اآلليات اليت ميكنها تدعيم وتطوير الدافعية حنو )Harrisهارس (أن حيققه أو ينجزه 

اإلجناز لدى الالعبني على أساس أن حتقيق اهلدف يشبع الدافعية اليت بدورها توجه وتثري السلوك 

وأهداف ) التمكن(ف ومها أهداف األداء نوعني من األهدا) Burton)1992وقد ميز . اإلنساين

)211().املنافسة(النتائج 

إذ تركز أهداف النتائج بالدرجة األوىل على الفوز و جتنب اهلزمية يف املنافسات الرياضية،   

ومثال على ذلك الفوز مبقابلة كرة . فهي تدفع إىل مقارنة النتائج الشخصية باملنافسني اآلخرين

واملالحظ أن أهداف النتائج ال تعتمد فقط على  )212(.طولة يف املرتبة األوىلالسلة أو إاء الب

وحبكم أن عدد قليل من الرياضيني حيققون . اهودات املبذولة، بل أيضا على قدرة ولعب املنافس

أهداف النتائج فإا غالبا ما تؤدي إىل القلق واإلحباط واضطراب التفكري حيث يكون الرياضي 

فيما تركز أهداف األداء على حتقيق . كثريا ويفقد التركيز الكايف على املهمةقلق ومضطرب 

مستويات معينة على أساس األداء السابق الشخصي وليس أداء اآلخرين كتحديد هدف حتسني 

209 François Cury, Philippe Sarrazin, Théories de la motivation et pratiques sportives état des recherches(1èreéd,
paris: Presse universitaires de France, 2001), p111:116.
210 Christine le SCANFF, Manuel de psychologie de sport -l’intervention auprès du sportif-( paris:éd revue
EPS,2003), p198.

  .160محمد حسن عالوي، علم النفس التدریب والمنافسات الریاضیة، مرجع سابق، ص 211
212 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: éd deboeok,2005), p 89.
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مث وضع هدف أداء أكثر دقة وذلك بزيادة  %80إىل60اإلرسال األول يف التنس بنسبة جناح من 

.%90و85 نسبة النجاح مثال إىل
)213(

ويتضح أن أهداف األداء ال يعتمد على سلوك املنافس، بل هي حتت سيطرت الرياضي   

ويوضح الشكل . كما أا ترتبط بدرجة أقل بالقلق وتزيد من ثقة الرياضي بنفسه وتركيزه

  .التايل تأثري أهداف األداء والنتائج على بعض اجلوانب النفسية للرياضيني) 10(رقم

تأثیر إیجابي على متغیرات الشخصیة

لقد تبني أن الرياضيني ذوي دافعية اإلجناز املرتفعة وتوجه املهمة سوف يستجيبون أفضل 

هودات وضع األهداف، بعكس ذوي دافعية اإلجناز املنخفضة وتوجه النتائج الذين حيتاجون 

لدى وجب . ن عدم اإلجنداب حنو أهداف النتائج األكثر ألفة لديهملتركيز وتوجيه متكرر لضما

أخد بعني االعتبار شخصية الرياضيني ودافعيتهم الفردية وتوجهات اهلدف ألا تؤثر يف األهداف 

، وحث "الفوز ليس كل شيء"أن )1989(Burttonهذا وقد اعترب بريتون  )214(.اليت يتم تبنيها

وعملَ على إثبات جناعتها من خالل برناجمه التدرييب ) األداء(كن على ضرورة حتديد أهداف التم

  . 313، ص)م 2000دار الفكر العربي،  :القاھرة ؛1ط (- تطبیقات في المجال الریاضي-أسامة كامل راتب، تدریب المھرات النفسیة  213
  .324عبد العزیز عبد المجید محمد، سیكولوجیة مواجھة الضغوط في المجال الریاضي، مرجع سبق ذكره،، ص 214

دافــــــاألھ

 النتائجداف ــأھداف األداء ــأھ

خبرة النجاح

تحسین
األداء 

تحدید أھداف 
واقعیة في 
المستقبل

الشعور 
بالنجاح 
والرضا

تركیز
االنتباه 

ثقة في
النفس 

عدد كبیر من 
الریاضیین یخفق 
في تحقیق الفوز

عدد قلیل من 
الریاضیین یحقق 

الفوز

الخوف من 
الفشل

زیادة 
القلق

ف الثقة ضع
في األداء

ضعف الدافع الذاتي لإلثابةتنمیة الدافع الذاتي لإلثابة

النواحي النفسية للرياضيين تأثير أهداف األداء والنتائج على بعض): 10(الشكل رقم 
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املوجه للسباحني املبين على أهداف التمكن، وهو الربنامج الذي ظهر جد فعال يف حتسني نتائج 

)215(.الرياضيني والكفاءة املدركة وخفض مستوى القلق لديهم

:س توجهات دافعية اإلجناز يف اال الرياضياييقم-3-23

نظرا ألمهية معرفة التوجه الدافعي للرياضيني حنو أهداف اإلجناز خاصة الناشئني منهم بغية   

دعم استمرارهم يف املمارسة الرياضية عامة والتنافسية بصفة خاصة، وتقدمي فرصة للمربني 

نوع واملدربني ملعرفة توجه العبيهم يف سن مبكرة، ليتسىن هلم إعدادهم نفسيا بصورة مناسبة وفقا ل

فقد ظهرت العديد من . التوجه املرتبط أساسا مبفهوم النجاح والفشل وإدراك القدرة لديهم

كما سعى بعض الباحثني إىل تطوير  استخبارات ومقاييس التوجه الدافعي يف اال الرياضيني

البعض منها ألجل الوصول إىل استخبارات ذات املواصفات واملعايري العلمية العالية من حيث 

  :صدق والثبات، جند من بينهاال

)1986(R.Vealeyلـ روبني فييلي  :)COI( التنافسي التوجهمقياس -

أعدته روبني فييلي للتعرف على توجه الرياضيني حنو كال من هدف األداء وهدف النتيجة 

 خالل املنافسات الرياضية، وهو عبارة عن مصفوفة من ستة عشر خلية، كل خلية متثل عبارة جيب

يعرب الالعب . اإلجابة عليها ومشلت العبارات حاالت الفوز واهلزمية وكذا األداء اجليد واملنخفض

)216(.من خالل سلم متدرج من الصفر إىل العشرة عن درجة شعوره بالرضا عند كل حالة

)Gill)1991لـ ديانا جيل   : التنافسي توجهمقياس ال-

فييلي يهدف إىل التعرف على درجة توجه يعد هذا املقياس تطويرا للمقياس السابق ل

الالعب الرياضي حنو األداء أو التوجه حنو النتيجة، وحيتوي على أربعة عبارات توضح ارتباط 

األداء اجليد و السيئ بالفوز أو اهلزمية يف املنافسات الرياضية، يقوم الرياضي باإلجابة عل عبارات 

. يوضح درجة رضا الالعب عن كل حالةاالختبار على مقياس متدرج من عشرة تدرجيات 

)217().منتهى الرضا عشرة –منتهى عدم الرضا صفر (

,لـنيكولس ودودا:)TEOSQ(استخبار توجه املهمة وتوجه الذات- DudaNicolls

215 Christine le SCANFF, Manuel de psychologie de sport -l’intervention auprès du sportif-( paris:éd revue
EPS,2003), p228:229.

  .  407، ص)م2003مركز الكتاب للنشر، : القاھرة ؛1ط(تطبیقات - محمد حسن عالوي  وآخرون، اإلعداد النفسي في كرة الید نظریات 216
   .103-101، مرجع سابق، ص- القیاس–التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- صدوقي نور الدین، علم النفس الریاضة  217
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انطالقا من مقياس توجه املهمة و توجه الذات لنيكولس  1991صمم هذا املقياس سنة 

واعترب مقياسا نوعيا يف اال الرياضي لقياس . و الدراسييف اال التعليمي أ) 1989(وآخرون 

حيتوي هذا املقياس يف صورته األصلية على . فروق التوجه حنو املهمة وحنو الذات لدى الرياضيني

عبارة سبعة عبارات لبعد توجه املهمة، وستة عبارات لبعد توجه الذات، وقد قام حممد حسن  13

يف حني مث التأكد من . للمقياس واقتصر على ستة عبارات لكل بعدعالوي بإعداد الصورة العربية 

عن طريق تطبيقه على عينة قوامها ) معامل االتساق الداخلي(ثبات املقياس باستخدام معامل آلفا 

العبا  189العبا من العيب و العبات كرة السلة يف الفرق الرياضية باملدارس الثانوية، وكذا  123

كما مث إجياد الصدق التكوين االفتراضي . ة رياضية خمتلفة يف املدارس الثانويةرياضيا ميارسون أنشط

يقوم الرياضي باإلجابة على عبارات . لالستخبار والصدق املرتبط باحملك لكل من بعدي االستخبار

)218(.املقياس على ميزان التقدير اخلماسي يتراوح ما بني درجة كبرية جدا إىل درجة قليلة جدا

)1993(Gill ديانا جيلـ ل  ):SOQ(التوجه الرياضي استخبار-

قدمت ديانا جيل مقياسا آخر للتطبيق يف اال الرياضي لقياس توجه الدافعية الرياضية 

  :والذي يضم ثالثة أبعاد وهي

  .الرغبة يف التنافس والسعي إىل للنجاح يف املنافسة الرياضية: توجه التنافسية-

  .التركيز على مقارنة مستوى الالعب مع املنافسني اآلخرين :توجه الفوز-

  .التركيز على مستوى األداء الشخصي لالعب الرياضي: توجه اهلدف-

عبارات لكل من توجه  6، عبارة لتوجه التنافسية 13عبارة منها  25حيتوي املقياس على 

ستخبار على مقياس مخاسي الفوز و توجه املهمة، يقوم الالعب الرياضي باالستجابة لعبارات اال

وقد مت تطبيق اإلستخبار وإعادة تطبيقه على ). بدرجة كبرية جدا إىل درجة قليلة جدا(التدرج 

طالبا وكذا الطالب الرياضني باملدارس  237عينة من الطالب الرياضيني اجلامعيني وعددهم 

اد الثالث التنافسية، ، وأسفرت النتائج إىل معامالت عالية من الثبات لألبع)266(الثانوية 

كما مث إجياد صدق درجات االستخبار باستخدام الصدق التالزمي مع درجات أبعاد . الفوز،املهمة

  .،والتحقق من الصدق املرتبط باحملك بالنسبة للتنافسية)WFOQ(استخبار توجه العمل والعائلة 

  .   221:220، ص)م1998مركز الكتاب للنشر، :؛القاھرة1ط(محمد حسن عالوي، موسوعة االختبارات النفسیة للریاضیین 218
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ياس انطالقا من اعترب أن تقييم األبعاد الثالث هلذا املق) Mash)1994إال أن مارش 

)219(.األبعاد القاعدية للتوجه الدافعي حنو كل من الذات واملهمة يكتنفها الكثري من الغموض

)Marsh)1994لـ مارش  :استخبار إدراك النجاح-

مقياسني للتطبيق يف اال ) Balague)1991و بالجوRobertsأعد كل من روبرتس 

همة و الذات، أحدمها خاص مبستوى الرياضيني يف املرحلة الرياضي بقياس توجهات دافعية امل

استخبار "اجلامعية واآلخر خاص مبستوى الرياضيني يف املرحلة اإلعدادية والثانوية وأطلقا عليهما 

التوصل إىل ) 1994(من خالل حتليل هذين املقياسني عامليا استطاع مارش ". إدراك النجاح

لدافعي للرياضيني يف املرحلة اجلامعية والثانوية من خالل عبارة تصلح لقياس توجه ا 14حتديد 

توجه التنافسية و توجه التمكن : بعدين ميثالن توجه الذات وتوجه املهمة ومها على التوايل

بدرجة كبرية جدا، (حيث يستجيب الرياضيني على عبارات مقياس مخاسي التدرج ). التفوق(

  . نعتمد عليه يف حبثنا هذا ، وهو املقياس الذي سوف)بدرجة قليلة جدا

:         ةـــاخلامت

يتضح من خالل هذا الفصل أن دافعية اإلجناز هي إحدى املكونات النفسية للدافعية، وهي   

أساس التنبؤ بالنجاح يف املواقف التنافسية، حيث يتصف الالعبني ذوي دافعية اإلجناز العالية 

داء، كما تشري كذلك إىل حاجة الرياضي للشعور باملثابرة يف التدريب وخصائص نوعية يف األ

  .باحلاجة إىل اإلجناز وتطوير األداء

دافعية اإلجناز يف املنافسة الرياضية هذه األخرية  ومتثل أهداف االجناز العامل الذي يستثري  

تعمل على توجيه سلوك اجناز الفرد الرياضي حنو أهداف معينة دون األخرى اعتبارا من قناعة 

وقد تبني يف ذلك وجود توجهني ألهداف االجناز . باهلدف وما يعين له النجاح و التفوقالفرد 

هذان التوجهني يرتبطان بإصرار ). التنافسية(ومها توجه هدف التمكن أو األداء وتوجه النتيجة 

ومثابرته الرياضي و قيمة اجلهد املبذول من طرفه كما يرتبط أيضا مبجموعة من العوامل النفسية 

لسلوكية كالثقة بالنفس و القلق و السلوك العدواين، وهو ما يستدعي البحث يف توجه اهلدف وا

  .الذي ال ينعكس بالسلب على نتائج واجنازات الرياضي وسلوكياته

219 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p 41.
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سلوكية واسعة االنتشار تكاد تشمل العامل  يشكل العدوان يف العصر احلديث ظاهرة  

بأسره، ومل يعد العدوان مقصورا على أفراد وإمنا اتسع نطاقه ليشمل اجلماعات و اتمعات، بل 

ولقد سعى الباحثون لتفسري هذه الظاهرة وكذا دراسة . ويصدر أحيانا من الدول و احلكومات

هو مفهوم ) Corsini)1998يقول كورسيين   الظواهر اليت حتيط ا وتؤثر فيها، فالعدوان كما

مركب و معقد، وهو متعدد األسباب ومن الصعب التنبؤ حبدوثه أو التحكم فيه، ولكن مما ال شك 

)220(.فيه أن معرفة أسبابه تؤدي إىل التحكم فيه عن طريق إزالة هذه األسباب

نافسة الرياضية، كون وما ينطبق على اتمع ينطبق أيضا على اال الرياضي وخاصة امل  

هذه األخرية ما هي إال صورة مصغرة أو منط من تفاعالت أفراد اتمع، ففي الوقت الذي ينظر 

إىل الرياضة على أا متنفس للطاقة العدوانية للفرد بطريقة مشروعة، جند أن خمتلف املنافسات 

ذلك عند الالعبني أو الرياضية أصبحت ال تكاد ختلو من مظاهر العدوان والعنف سواء كان 

  .اجلماهري، وهو الواقع املر الذي تعيشه مالعب بلدنا اجلزائر اليوم خاصة يف رياضة كرة القدم

السلوك العدواين وتصنيفاته وخمتلف سيتضمن هذا الفصل التعريف مبعىن من هذا املنطلق،   

  .ب وسبل التحكم فيهالنظريات املفسرة له، باإلضافة إىل أسباب وعوامل هذا السلوك عند الالع

:مفهوم السلوك -4-1

يقصد بالسلوك مجيع األنشطة اليت يقوم ا الكائن احلي ويشمل ذلك النشاط الظاهري   

الذي ميكن مالحظته ومشاهدته وكذا الفسيولوجي والعقلي كاإلدراك و التفكري والتخيل الذي 

)221(.الداخلية و اخلارجية ةحيدث داخل الكائن احلي ذاته، وبذلك يشمل السلوك مجيع األنشط

وجاء يف معجم علم النفس و التربية أن السلوك هو االستجابة الكلية اليت يبديها الكائن احلي إزاء 

)222(.أي موقف يواجهه

ويشار إىل السلوك أيضا بأنه جمموعة من احلركات اليت تقود إىل وضيفة ما، فتمكن   

مبعىن أن سلوك الفرد أياً كان  )223(.نويصاحبها من الوصول إىل غاية أو غرض مادي أو مع

كما يعتمد السلوك على عدة عوامل منها درجة نضج الفرد . يستهدف دائما إشباع حاجات معينة

  .وحالته الفسيولوجية وخرباته السابقة وميوله واجتاهاته

  .  156، ص )م2001منشأة المعارف، :اإلسكندریة(الجدید في الصحة النفسیة عبد الرحمن عیساوي، 220
  .41، ص)م2000دار المعرفة الجامعیة،  :القاھرة(عبد الرحمن عیساوي، علم النفس العام 221
  .  19لجزء األول، ص ، ا)م1984الھیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة،: القاھرة(عبد العزیز السید وآخرون، معجم علم النفس و التربیة 222
  .  37، ص )م1983منشورات دار األفاق الجدیدة،  :بیروت ؛1ط(إبراھیم فرید الدٌّر، األسس البیولوجیة لسلوك اإلنسان 223
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: دواينـالعالسلوك فهوم م -4-2

فة عامة صعب من مهمة الباحثني يف إن تعدد ااالت واملفاهيم اليت يظهر فيها العدوان بص  

علم النفس واالجتماع يف الوصول إىل مفهوم عام وشامل للسلوك العدواين، ذلك خلصوصيات 

كل جمال واختالف توجهام النظرية، وعلى الرغم من هذا استطاعوا إعطاء بعض املفاهيم 

) اخل... البدين، اللفظي(وصور التعبري عنه ) الذات واآلخرين(للعدوان تعكس يف جمملها اجتاهه 

  : ومنها اآليت

أن العدوانية هي واحدة من الغرائز اليت ميكن أن تتجه ) Freud)1959يرى فرويد  -

سلوك يصدره "العدوان بأنه) Buss)1961فيما يعرف باس . ضد العامل اخلارجي أو ضد الذات

باشر، ناشطا أو سلبيا يترتب على الفرد لفظيا أو بدنيا أو ماديا، صرحيا أو ضمنيا، مباشر أو غري م

)224(".هذا السلوك إحلاق أدى بدين أو مادي 

السلوك الذي يهدف إىل إحلاق الضرر النفسي و املادي " بأنه  Williamويعرفه ويليام  -

)225(".باإلنسان أو الكائنات احلية األخرى، أو إحداث الضرر املادي باألشياء و املوضوعات

إىل العدوان بأنه هجوم معاد موجه حنو شخص ما أو شيء " ىإجالل حممد سر"ويشري  -

ما، كرغبة يف االعتداء على اآلخرين أو إيذائهم، بغرض إنزال عقوبة م وهو سلوك خيالف معايري 

)226(.السلوك االجتماعي املتفق عليه

وهو أحد أهم الباحثني يف جمال العدوان بأنه ) Bundura)1973يعرفه باندورا  -

نتج عنه إيذاء شخص أو حتطيم ممتلكات واإليذاء إما أن يكون نفسيا على شكل السخرية سلوك ي"

)".ركل و دفع(أو اإلهانة وإما أن يكون بدنيا على شكل ضرب 

jersildويذكر جيلسيلد و زمالئه - & al)1975 ( سلوك عنيف " أن العدوان هو

)227(".يء ما يشمل يف قول لفظي أو فعل مادي موجه حنو شخص معني أو ش

العدوان بأنه شعور داخلي بالغضب واالستياء ويعرب ) 1983(ويصف أمحد عزت راجح  -

عنه ظاهرياً يف صورة فعل أو سلوك يقر به شخص أو مجاعة بقصد إليقاع األذى لشخص أو 

مجاعة أخرى أو الذات أو املمتلكات، ويأخذ العدوان صور العنف اجلسمي متمثال يف الضرب 

  .   50، ص)دار العلم و الثقافة، بدون سنة :القاھرة(رفیق صفوت مختار، مشكالت األطفال السلوكیة 224
  .21، ص)1996مكتبة الشباب، :القاھرة(عدوانخلیل قطب أبو قورة، سیكولوجیة ال 225
  .35، ص)م2003عالم الكتب، ؛1ط(إجالل محمد سرى، األمراض النفسیة اإلجتماعیة 226
، )م2008المكتب الجامعي الحدیث،  :اإلسكندریة(محمد علي عمارة، برامج عالجیة لخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراھقین 227
  .  14:13ص
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كما يتخذ صور التدمري وإتالف األشياء، والعدوان اللفظي متمثال يف الكيد، التشهري، والتشاجر 

)228(.الفتنة، التهديد، الغمز واللمز، النكتة الالذعة و اإليذاء النفسي

  :العدوان يف النقاط التالية" ميشيل دبابنة نبيل حممد"كما يعرف  -

  .إحلاق األذى والضرر بالغري هو االستجابة اليت تكمن وراءه الرغبة يف*       

  .هو سلوك يرمي إىل إيذاء الغري أو الذات تعويضا عن احلرمان*       

  .هو ضرب من السلوك االجتماعي غري السوي يهدف إىل حتقيق رغبة صاحبه يف السيطرة*       

)229(.يعترب العدوان دائما سلوك يهدف إىل التعويض من اخليبة و الفشل الدفني*       

ويستخلص الطالب الباحث أن العدوان عبارة عن سلوك عمدي ينجم عنه إحلاق األذى   

  .البدين أو النفسي سواء بصاحبه أو باآلخرين، ويعرب عنه بطرق عديدة قد تكون بدنية أو لفظية

:  خصائص ومعايري العدوان -4-3

ز العدوان، وهو ما يظهر من خالل التعاريف السابقة أن هناك جمموعة من اخلصائص متي  

  :وتتلخص هذه اخلصائص يف النقاط التالية) Gill)1986أشارت إليه جيل 

العدوان عبارة عن سلوك فهو ليس اجتاه أو انفعال، فالرغبة يف إيذاء شخص آخر أو الغضب  -   

  .ال يعترب عدوانا

ويتضمن )230(يشمل السلوك العدواين على األذى أو اإلصابة قد تكون بدنية أو نفسية، -   

  .العديد من وسائل التعبري عنه كالتهجم، االحتكاك البدين و العدوان اللفظي

إن السلوك العدواين ينبغي أن يكون موجها ومقصودا ضد كائن حي آخر دف اإليذاء أو  -   

إيقاع الضرر مع وجود توقع مقبول بأن العدوان سوف ينجح يف إحداث األذى أو الضرر أو 

  .النظر عن جناح أو فشل هذا السلوك يف حتقيق أهدافه املعاناة بغض

أن يكون السلوك العدواين موجها ضد كائن حي آخر، فكأن السلوك العدواين املوجه حنو  -   

)231(.األشياء املادية غري القادرة على احلركة ال يعترب عدوانا حقيقيا

:تصنيفات السلوك العدواين-4-4

  .96، ص )م2001دار غریب للنشر و الطباعة و التوزیع، :القاھرة(ف العقاد، سیكولوجیة العدوانیة و ترویضھاعصام عبد اللطی 228
  .  189، ص)م1984دار المستقبل للنشر و التوزیع،  :األردن(میشیل دبابنة نبیل محمد، سیكولوجیة الطفولة 229
  .  197یقات، دار العالمیة للنشر والتوزیع، مرجع سابق، صتطب - إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، علم النفس الریاضي مبادئ 230
  .   11، ص)م2004مركز الكتاب للنشر، : ؛ القاھرة2ط(محمد حسن عالوي، سیكولوجیة العدوان و العنف في الریاضة  231
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لعدوان ويرجع ذلك إىل الصعوبة اليت واجهوها يف حتديد تعددت تصنيفات الباحثني ل  

تعريف شامل للعدوان، ففي حني أن هناك اتفاقا على تصنيف العدوان من حيث النوع إىل 

العدوان السوي و العدوان املرضي، وكذا تصنيفه من حيث االجتاه إىل السلوك العدواين حنو 

العدوان حسب صور التعبري عنه وأشكاله  اآلخرين، حنو الذات، حنو املمتلكات، فإن تصنيف

  :وأبعاده ختتلف باختالف رأى الباحثني وجند من بينها

  :السلوك العدواين إىل )Sappenfield)1956يصنف سابينفليد  -

ويتضمن إحلاق الضرر بشخص آخر أو مبمتلكاته: عدوان بدين مادي صريح.

تهكم واإلشاعاتصريح مثل اللعن و اللوم والسخرية و ال: عدوان لفظي.

وتتمثل يف إحلاق الضرر مبوضوع العدوان دون أن يكون : الصور املباشرة للعدوانية

.الفرد على وعي بالقصد أو النية العدوانية وراء تصرفاته

السلوك العدواين إىل ثالثة تصنيفات وهي عدواين بدين، ) 1961(كما يصنف باندورا وآخرون  -

  :إىل) Buss)1961فيما يصنفه باس . املمتلكات عدوان موجه حنو –عدوان لفضي 

وهو اهلجوم على اآلخرين باستخدام أعضاء اجلسم أو اآلالت مثل : عدوان بدين

.السكينة أو املسدس أو العصا

وهو توجيه األلفاظ سيئة أو مؤدية لشخص آخر: عدوان اللفظي.

لفظيا والعدوان  وهو نوع من العدوان يكون بدنيا أو: عدوان مباشر أو غري مباشر

الغري املباشر باستخدام احلالة اللفظية مثل الشائعات السيئة يف عدم وجود شخص آخر، 

والعدوان غري املباشر بدنيا من إشعال حريق يف بيت شخص ما فيما يكون العدوان املباشر 

)232(.موجه للشخص مباشرة

وان اآلدوي وهو الذي فريى أن هناك نوعان من العدوان مها العد Feshachأما فيشاش  -

يهدف إىل إحراز أو استرداد بعض املوضوعات أو األشياء املعنوية كاألرض أو امتيازات أخرى أما 

النوع الثاين فهو العدوان العدائي الذي يستهدف األشخاص اآلخرين، وعادة ما يكون مصاحبا 

  .بأحاسيس ومشاعر الغضب حنوهم

خمتلفة منها عدوان صريح كالعدوان البدين واللفظي ويقسم نعيم الرفاعي العدوان إىل صور  -

والتهيج، ومنها املدمر كاحلقد والكراهية والغرية واالستياء، ومنها الرمزي كالذي ميارس فيه سلوك 

  .20:19محمد علي عمارة، مرجع سبق ذكره، ص  232
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يرمز إىل احتقار اآلخر أو توجيه االنتباه إىل إهانة تلحق به أو االمتناع عن النظر إىل الشخص ورد 

  : وق عبد السالم العدوان إىل األنواع التاليةوقد صنف فار. السالم عليه

مثل الضرب والدفع و البصق واغتصاب الشيء واخلنق: عدوان جسمي.

مثل التهديد اللفظي و املطالب امللحة و الوعيد واإلمياءات : عدوان لفضي أو رمزي

.واحلط من قيمة اآلخرين

مثل نوبات الغضب: عدوان على شكل جيشان عاطفي.

 أي اهلجوم أو اإليذاء عن طريق شخص آخر أو شيء آخر: مباشرعدوان غري.

233(.من مظاهره العناد واملماطلة و التدخل املتعمد إلعاقة عمل ما: عدوان سليب(

ويستخلص الطلب الباحث أن السلوك العدواين يأخذ صور تعبريية خمتلفة قد تكون بدنية أو   

هلا صاحبه إحلاق الضرر باآلخرين أو الذات أو لفضية سواء مباشرة أو غري مباشرة يهدف من خال

  . املمتلكات

:بالعدوان ةبعض املفاهيم املرتبط -4-5

ترتبط جمموعة من املفاهيم واملصطلحات مع مفهوم العدوان، كما تستعمل يف بعض   

األحيان كمرادف له، وهو ما جعل الباحثون حياولون رفع اللبس و إيضاح العالقة أو التمييز بني 

املفاهيم والسلوك العدواين، وسوف يلتزم الطلب الباحث يف البدء بإعطاء شرح ولو خمتصر  هذه

  :لكل مفهوم مث إيضاح عالقته بالعدوان وذلك على النحو التايل

: العدوان و العدائية-4-5-1

بالغضب والعداوة والكراهية موجه حنو الذات أو حنو شخص  يقصد بالعداء شعور داخلي        

كإشارة إىل االجتاه الذي يقف خلف السلوك أو املكون  موقف، ومواقف العدائية تستخدأو م

فالعداوة استجابة عدائية تنطوي على مشاعر عدائية والتقوميات السلبية للمواقف . االنفعايل لالجتاه

وقد حاول العديد من الباحثني التمييز بني مصطلحي العدوانية والعدوان، )234(.واألحداث

الذي يرى أن كال من العدوانية والعدائية تشتمل على الرغبة يف  Edmendsهم إدمودسمن بين

فقد ركز على احلالة الدافعية يف التميز بني املصطلحني حيث Zilmanإيذاء اآلخرين، أما زيلمان 

  .36- 34خلیل قطب أبو قورة، مرجع سبق ذكره، ص 233
  . 14، ص)م 1986دار الكتاب العربي للطباعة و النشر،  :اإلسكندریة(محاولة في تفسیر الشعور بالعداوةسید عویس،  234
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أي نشاط يقصد به الشخص إيذاء اآلخرين دون أن يتضمن ذلك إيذاء بدين يطلق  - : اعترب أن

  .لوك عدائيعليه    س

أي نشاط يقصد به الشخص اإليذاء البدين أو األمل لشخص آخر يطلق عليه سلوك -

  .عدواين

ولعل ما يربز العالقة بني العدائية و العدواين تعريف طلعت منصور وآخرون للعدائية حيث 

)235(.اعتربوها حالة دافعية قد يؤدي إىل سلوك عدواين

:العدوان و العنف-4-5-2

لعنف بأنه استجابة سلوكية تتميز بصفة االنفعالية شديدة، يهدف إىل اإليذاء البدين يعرف ا  

اخلطري الذي يترتب عليه ضرر بالغ للضحية، واملالحظ أن بعض الباحثني من بينهم بينس وفليدمان 

Biens et Feldman  جيمعان بني العنف و القوة إذ يعرفان العنف بأنه استخدام القوة البدنية

)236(.أو التلف ءال مربر هلا أثناء التفاعل مع اآلخرين لإليذااليت 

إىل أن العنف شكل من ) 2001(ومن حيث اقتران العنف بالعدوان يذهب طريف شوقي   

أشكال العدوان وأن العدوان أكثر عمومية من العنف وأن كل عنف يعد عدوانا والعكس غري 

له طابع مادي حبث يف حني أن العدوان صحيح، أما ما يفرق بني املفهومني هو كون العنف 

  . يشتمل على  ما هو مادي و معنوي معا

: العدوان والغضب-4-5-3

يعين الغضب من الناحية النفسية حالة انفعالية تتضمن كال من عزو اللوم خلطأ مدرك   

ن الفرد بأنه حالة انفعالية تصدر ع) 1997(والدافع لتصحيح اخلطأ، فيما يعرفه عالء الدين كفايف 

. حني التعرض إىل مواقف أو إحداث معينة، يتعرض فيها إلهانه أو لوم من شأنه أن حيط من قدره

)237(.وللغضب ردود أفعال فسيولوجية وأخرى جسمية، كما يتميز بصفيت الشدة و التكرار

Mcولعل أكثر ما يوضح العالقة بني الغضب و العدوان هو تعريف جوجان    Guigan

استجابة انفعالية متزايدة غالبا ما تظهر على حنو عدائي بطرق " ، إذ يرى أنه للغضب) 1999(

أن الغضب قد ) باس(يف حني يرى . لفظية أو بدنية بصفة خاصة حينما يهدد الشخص أو يهاجم

  . 131، ص)م1978مكتبة أنجلو المصریة،  :القاھرة(طلعت منصور وآخرون، علم النفس العام 235
  . 25، ص)م2001و التوزیع،المكتب العالمي للكمبیوتر والنشر  :اإلسكندریة ؛1ط(حسین فاید، العدوان و االكتئاب 236
مكتبة القاھرة للنشر،  :القاھرة ؛1ط(العالج -التشخیص - حسن مصطفى عبد المعطى، االضطرابات النفسیة في الطفولة و المراھقة األسباب 237

  .    465، ص)م2001
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ال يظهر يف العدوان، ومييز بني العدوان الغاضب الذي يثريه اإلحباط أو اهلجوم من شخص ما، 

ون رد الفعل الشائع هو الغضب الذي عادة ما يتلوه العدوان، أما العدوان الذي ففي هذه احلالة يك

قد ال يصاحبه الغضب فهو العدوان الوسيلي الذي ميليه التنافس على مركز أو سلطة أو شيء آخر 

Bussويضيف باس وبريي . يقف موضوعا للتنافس et Perry)1992 ( أن الغضب مبثابة

داين للسلوك العدواين، يشمل االستثارة الفسيولوجية و االستعداد للعدوان املكون االنفعايل أو الوج

)238(.وخاصة العدوان الغاضب

: العدوان و الشغب-4-5-4

يقصد بالشغب حالة عنف مؤقت ومفاجئ يعتري بعض اجلماعات أو فردا واحدا وميثل   

حتوله من مظاهر سلمية اإلخالل باألمن واخلروج عن النظام وحتدي السلطة وقد حيدث عن طريق 

أو إضراب منظم إىل هيجان عنيف يؤدي إىل الضرر باألرواح و املمتلكات وبناءا على هذا املفهوم 

)239(.فإن الشغب هو إحدى حاالت العدوان

:التعصب و العدوان-4-5-5

يعترب التعصب مقدمة للعدوان ويعرف بأنه حكم ال أساس له من الصحة يتكون بدون   

موضوعية أو خربات قليلة تصاحبه مشاعر سلبية أو إجيابية تتسق معه، ويترتب عليه  توافر دالئل

إن التعصب وفق هذا . إتيان ألفعال سلوكية تنصع عن تلك املشاعر حيال موضوع التعصب

التصور يعد يف حاالت كثرية مقدمة للعدوان، كونه يقدم التربير املنطقي والشحنة االنفعالية اليت 

)240(.رفد فتؤدي إىل ارتكاب أو الشروع يف السلوك العدواينتثار داخل ال

:العدوان و التوتر -4-5-6

يعرف التوتر بأنه حالة من القلق والشعور بعدم االرتياح اليت حتدت يف مواقف التهديد أو   

و حينما يتأهب الفرد ألداء فعل معني من شأنه إعادة التوازن النفسي أو العضوي بينه وبني بيئته أ

  .عندما يسعى لتحقيق أهداف معينة

وقد تعددت البحوث اليت اهتمت بدراسة العالقة بني التوتر والسلوك العدواين من بينها   

منها (الذين ركزوا على أثر بعض العوامل البيئية ) شور(وكذا العامل ) هوجنا وجريسلد(دراسات 

  . 607-405 ، ص)م2008مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع،  :القاھرة ؛1ط(حسین فاید، دراسات في السلوك و الشخصیة 238
  . 660، ص)م2001دار غریب للطباعة و النشر،  :القاھرة(معتز سید عبد اهللا عبد اللطیف، علم النفس االجتماعي 239
، )م2003دار الفكر العربي،  :القاھرة(اإلرھاب-العدوان - عبد المجید سید أحمد منصور، زكریا أحمد الشربیني، سلوك اإلنسان بین الجریمة 240
  .    156ص
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لسلوك العدواين لدى األفراد، وقد فسر يف ظهور ا) الكثافة السكانية، االزدحام، عدد أفراد األسرة

هؤالء العلماء هذه العوامل من منظور انتهاك احليز الشخصي للفرد الذي يؤدي إىل حالة من 

التوتر تضفي بالتايل إىل ارتكاب ضروب خمتلفة من السلوك العدواين، وتتحدد طبيعة هذا السلوك 

وخلصت هذه الدراسات إىل أن . يتهبطبيعة  املواقف ذاا وخربات الفرد اخلاصة ومنط شخص

  . التوتر يعد أحد املنبهات للسلوك العدواين أو باعث عليه يف الكثري من األحيان

:احلسد و صلتها بالعدوان  و احلقد ،الغرية-4-5-7

إن مفاهيم احلقد و الغرية و احلسد تشري يف مضموا إىل جمموعة من االنفعاالت، فالغرية   

أو حبه إىل  هبغيض يشعر به اإلنسان عادة إذا شعر أن الشخص احملبوب يوجه انتباهانفعال مكدر 

شخص آخر غريه، وهو انفعال مركب توجد فيه عناصر من عدة انفعاالت أخرى خاصة انفعال 

يف حني أن احلقد هو شعور بالغضب يأيت من إحساس الفرد بالعجز من أن يؤدي أفضل . الكره

فهو انفعال يشعر فيه اإلنسان أن شخص آخر ميتلك شيئا ما يتمىن هو أو من فرد آخر، أما احلسد 

  .يكون لديه هذا الشيء

وال يوجد أصدق مما يدل على عالقة هذه االنفعاالت املتمثلة يف الغرية واحلقد واحلسد   

بالعدوان مما جاء يف القران الكرمي عن غرية أخوة يوسف عليه السالم وحقدهم عليه ما جعلهم 

ن به يف غور الرب، وكذا قتل قابيل أخاه هابيل حينما تقبل اهللا قربان هابيل ومل يتقبل قربان يرمو

)241(.قابيل وهو دليل على أن احلسد قد يدفع إىل السلوك العدواين

:النظريات املفسرة للسلوك العدواين-4-7

يفسر السلوك عمل الباحثون يف علم النفس واالجتماع على إجياد أرضية و أساس علمي   

العدواين، فتبلورت من خالل هذه البحوث العديد من النظريات اليت سلطت الضوء على جوانب 

  :ومن أهم هذه النظريات جند. خمتلفة للسلوك العدواين منها النفسية و البيولوجية و االجتماعية

النظريات الغريزية.

النظرية البيولوجية.

النظريات السلوكية .

.  العدوان –نظرية اإلحباط .1

.نظرية التعلم االجتماعي.2

  .65- 57قطب أبو قورة، مرجع سبق ذكره، ص  خلیل 241



- 110 -

نظريات املعرفية .

:الغريزية ةالنظري-4-7-1

الذي يشري إىل " جيسموند فرويد"إن من ابرز النظريات الغريزية نظرية التحليل النفسي لـ  

أن العدوان غريزة فطرية لدى مجيع الكائنات احلية مبن يف ذلك اإلنسان، ويف رأيه أن الغرائز هي 

دافعية للشخصية حتدد االجتاه الذي يأخذه السلوك، أي أن الغريزة متارس التحكم االختياري  قوى

)242(.للسلوك عن طريق زيادة حساسية الفرد ألنواع معينة من املثريات

ويعترب فرويد أن اإلنسان ومنذ والدته ميتلك عددا من الغرائز العدوانية ال تعود إىل أساس   

منا توجد هذه الغرائز يف طبقات الالشعور الداخلية، وبرأيه أن اإلنسان بيولوجي لدى اإلنسان وإ

وهي غريزة احلياة مثل Erosلديه نوعان من الغرائز متناقضتني متعاكستني دائما مها غريزة أيروس 

وهي غريزة  Thanatos، وغريزة تاناتوس اجلوع و العطش و اجلنس، وهي مهمة من أجل احلياة

وأعترب أن العدوان أهم مشتقات غريزة املوت  )243(ئما من أجل تدمري الذات،املوت اليت تعمل دا

ومن مث افترض أن غريزة احلياة تعوق دائما رغبة تدمري الذات عند الفرد وهو ما جيعله يتوجه حنو 

  .موضوعات بديلة إلشباع غريزة العدوان وحماولة تعديلها والسيطرة عليها

أن العدوان غريزة عادية و أساسية  )Lorenz)1963ويف هذا النطاق يذكر لورانز   

للمحافظة على النوع مع وجوب السيطرة عليها وتوجيهها حنو أهداف غري ضارة وهو ما يعرف 

ويرى أن املنافسة الرياضية ذات أمهية كبرية ومتكن الفرد من التعبري عن " Catharsis"بالتنفيس 

)244(.بولةغرائزه العدوانية من خالل نشاطات اجتماعية مق

غريزي لدى  مع فرويد يف أن السلوك العدواينJung و جينغAdlerويتفق كل من أدلر   

األفراد، إذ يرى أدلر أن العدوان هو الدافع األساسي يف حياة الفرد واجلماعة وأن احلياة تنجو حنو 

اس الرغبة يف التمايز وأن العدوان هو أس. مصادر العدوان املختلفة من سيطرة و التسلط و القسوة

والتفوق، وهذا ما دعاه إىل أن يقرر أن العدوان هو أساس إرادة القوة وأن إرادة القوة هي أساس  

فكرة إرادة القوة مبا امساه بعد ذلك الرتعة حنو التمايز، ومن مث ) أدلر(الدوافع اإلنسانية، مث طور 

) جينغ(يف حني وحد  )245(.عة حنو االرتقاءطور هذه الرتعة أخريا إىل الرتعة حنو الكمال أو الرت

  .  128، ص)م1998مركز الكتاب للنشر، :القاھرة ؛1ط(محمد حسن عالوي، سیكولوجیة الجماعات الریاضیة 242
  .39:38محمد علي عمارة، مرجع سبق ذكره، ص 243

244 F.c.Bekker et autres, psychologie et pratiques sportives(paris: éd vigot,1992), p83.
  .185:184، ص)م1980دار الكتاب الحدیث، :الكویت ؛2ط(فؤاد فھمي السید، علم النفس االجتماعي 245
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ليصبح شكل واحد ذو وجهني متناقضني ) الليبيدو(بني غريزة املوت و غريزة احلياة حتت اسم 

احلب والكراهية، فعندما ال يولد احلب وهو الوجه اإلجيايب يظهر الوجه اآلخر السليب وهو 

الندماج الداخلي والالشعوري ليس فقط الكراهية والتدمري حيث أن سيكولوجية األنا تقوم على ا

ملوضوع احلب بل أيضا ملوضوع الكراهية والذي يستمر مكبوتا ويشكل ديدا كامنا لألنا و 

  .أحيانا ما ينفجر هذا التهديد للخارج يف شكل سلوك عدواين عند مواجهة أي إحباط

للسلوك العدواين ويرى الطالب الباحث أن هذه النظرية أمهلت جوانب عديدة يف تفسريها   

وهو ما جعل هذه النظرية تلقى . منها ما يتعلق بالتنشئة االجتماعية لألفراد وأثرها على سلوكام

الكثري من اجلدل وعارضها بعض الباحثني الذين اعتربوها تصدق على احليوان إال أا تصعب 

تعلم منذ اللحظة األوىل تعميمها على اإلنسان ألن الطفل البشري عند ميالده يولد يف اجلماعة وي

Aldermanحاجته للجماعة ويكتسب عن طريقها دوافع توجهه، كما أشار كل من ألدرمان 

إىل أن هذه النظرية حتمل يف طياا إمكانية عدم القدرة على ) 1986(Fisherو فيشر ) 1989(

تغيري األمر الذي مل السيطرة على العدوان، باإلضافة إىل أن طبيعة الفرد غري قابلة للتعديل أو ال

)246(.تؤيده العديد من الدراسات يف جمال سلوك اإلنسان

:النظريات البيولوجية -4-7-2

Mcاهتمت هذه النظرية الذي يعترب دوقل    dougel  أحد مؤسسيها بالعوامل البيولوجية

يب يف تفسري العدوان لدى اإلنسان كالصبغيات و اجلينات اجلنسية واهلرمونات واجلهاز العص

املركزي و الالمركزي والغدد الصماء والتأثريات البيوكميائية، وهو ما أعطى االنطباع بأن هلذه 

النظرية وجهة فسيولوجية، إذ أن لإلنسان ميكانيزم فسيولوجي الذي ينمو عندما يثار لديه الشعور 

رعة بالغضب وهو ما يؤدي إىل حدوث بعض التغريات الفسيولوجية اليت تؤثر بدورها على س

القلب وزيادة ضغط الدم وزيادة نسبة اجللوكوز فيه وازدياد سرعة الدورة الدموية ومعدل تنفس 

الفرد وإنكماش عضالت األطراف، وهو ما جيعل الفرد يصدر أصوات الإرادية ويقل إدراكه 

  .احلسي حىت أنه قد ال يشعر باألمل يف معركة مع غرميه

ة و يف حماولة من بعض الباحثني لربطها بالعدوان انطالقا من هذه التغريات الفسيولوجي  

بشكل عام، حيث تعددت الدراسات يف هذا الشأن، منها من افترضت أن زيادة هرمون 

Progesteroneوهو هرمون الذكورة و نقص الربوجيستريون  Testosteroneالتستستريون 

  .   21محمد حسن عالوي، سیكولوجیة العدوان و العنف في الریاضة، مرجع سابق، ص 246
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تدل يف ذلك على أن الذكور واس) Lippa)1990له تأثري على السلوك العدواين منها دراسة ليبا 

إىل أن ) Lipsitt)1990أكثر عدوانية من اإلناث يف كل اتمعات، يف حني أشار ليبسيت

  .نقص الربوجيستريون يرتبط حبدوث سرعة اإلستثارة وزيادة العدوان

السلوك العدواين ) 1977(Mayerوماير ) Mark)1970ويف سياق آخر أرجع مارك   

ناطق يف أنظمة املخ ويف الفص اجلبهي واجلهاز الطريف، وقد أمكن بناءا على ذلك لدى األفراد إىل م

استئصال بعض التوصيالت العصبية يف هذه املناطق من املخ لتحويل اإلنسان من حالة العنف إىل 

كما أن هناك براهني أخرى جراحية تربط بني املخ والسلوك العدواين، إذ أشارت  )247(.اهلدوء

جريت على احليوان أن إثارة مناطق معينة مثل اللوزة  واهليبوتالميس يف املخ حيدث جتارب علمية أ

  .   استجابة عنيفة لديه

فيما حاول البعض تفسري السلوك العدواين والعنف لدى األفراد خبلل وعيب يف   

فاألنثى ) Y(فمن املعروف أن الذكر خيتلف عن األنثى يف وجود كروموزوم . الكروموزومات

هو احملدد للجنس، وبالتايل ) Y(ولذلك يعد كروموزوم  )XY(بينما الذكر ) XX( تكون

)Y(إذ أن األفراد الذين يتميزون بالعنف و العدوان لديهم ) Y(فالعيب يف توزيع الكروموزوم 

األفراد الذين يوجد لديهم  واعترب أنMoneyزائد عن الطبيعي وهو الطرح الذي عارضه موين 

)XYY (ن من ارتفاع يف معدل السلوك العدواينال يعانو.  

وتندرج تفسريات أخرى حتت غطاء النظرية البيولوجية للسلوك العدواين، وهو ما يتعلق   

باملوصالت الكيميائية املوجودة يف اجلهاز العصيب، حيث وجد أن أكثر املوصالت استخداما يف 

على هذه األمينيات يف التشابك العصيب  هذا السلوك هي األمينيان احليوية وأن العقاقري اليت تؤثر

وتقلل من إفرازها تقلل من السلوك العدواين وقد لوحظ أن ازدياد الدوبامني والسريوتونني 

  .والنورأدرينالني يف بعض أنواع العدوان

ويرى الطالب الباحث أن هذه النظرية أعطت تفسري عضوي فسيولوجي للعدوان، إال أن   

استئصال، عقاقري (التحقيق ، إذ تقترح حلوالً يف حد ذاا قد تكون مدمرة  فائدا امليدانية صعبة

لذلك ال نرى حلول فورية لظاهرة العدوان إذا أخدنا ذه النظرية، مع إمكانية االستفادة ) اخل... 

  .منها مستقبال مع التطور العلمي و التكنولوجي

:السلوكية ةالنظري -4-7-3

  .37- 35محمد علي عمارة، مرجع سبق ذكره، ص 247
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  :إىل نظريتني أساسيتني ومهاوتتفرع النظرية السلوكية   

: نظرية اإلحباط العدوان-4-7-3-1

دوب¡Dollardقدم هذه النظرية اليت يطلق عليها أيضا بنظرية الدافع كل من دوالرد  

Doop¡ميلرMiller¡موررMowrer سيزر ،Sears)1939( وتقوم هذه النظرية على ،

جة مباشرة لإلحباط وأن العدوان ما هو إال فرضية أساسية وهي أن السلوك العدواين حيدث كنتي

كما تفترض هذه النظرية أن قوة استثارة  )248(عملية تنفيس وإطالق للغضب املرتبط باإلحباط،

وأن العدوان غالبا ما يكون . العدوان ترتبط بصورة مباشرة بشدة ودرجة وعدد مرات اإلحباط

  .موجه حنو مصدر اإلحباط

لسبيل حنو الوصول إىل اهلدف أو إعاقته، واإلحباط حالة من ويعرف اإلحباط بأنه إغالق ا  

حاالت الكائن احلي وليست ظرفا خارجيا، أي أن جمرد وجود احلافز ال يعين بالضرورة إحباط 

ومن هذا يعترب أنصار هذه النظرية أن العدوان عبارة عن رد )249(. ألن عملنا موجه حنو اهلدف

اطات، حيث أن اإلحباط يولد طاقات يف النفس من فعل طبيعي ملا يواجهه الفرد من إحب

الضروري أن ختفف أو تصرف بأسلوب ما حىت يشعر الفرد بالراحة منها، ومن أساليب التخفيف 

أو االستهالك هلذه الطاقات السلوك العدواين، وعلى ذلك فإن العدوان استجابة فطرية إلحباط 

حدوثه، فإذا منع اإلنسان من حتقيق هدف تزداد شدته وتقوى حدته كلما زاد اإلحباط وتكرر 

وهناك . واعتدى بطريقة مباشرة على مصدر إحباطه) خربة مؤملة(ضروري له شعر باإلحباط 

أي  –مصادر حمتملة كثرية تتعارض مع حتقيق هدف من األهداف فقد تكون العراقيل خارجية 

فرمبا يكون  –اقيل داخلية شيء قد مينع الفرد فيزيقيا من الوصول إىل اهلدف، وقد تكون العر

موضوع اهلدف من املمنوعات واحملظورات، ولذا يعاق االجتاه حنو اهلدف باخلوف من العقاب أو 

أن الفرد تعوزه القدرة على الوصول إىل هدفه وبالتايل يواجه إحباطا مستمرا يف سعيه 

ـ دوالرد لجاءت به نظرية اإلحباط العدوان  ما) 2005(ويلخص حسني فايد )250(.وجهده

  :يما يلفيوزمالئه 

  .إذا وجد اإلحباط وقع العدوان، مبعىن أن اإلحباط يؤدي دوما إىل العدوان -   

  .إذا وقع العدوان وجد اإلحباط، مبعىن أن العدوان دائما يسبقه العدوان -   

  .206ره، صإخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، مرجع سبق ذك 248
  .166، ص)م1988دار الكتب الجامعیة،  :القاھرة (- نظرة علمیة- محمد فرغلي فراح وآخرون، السلوك اإلنساني  249
  .111:110خلیل قطب أبو قورة، مرجع سبق ذكره، ص 250



- 114 -

)251(.أن اإلحباط هو حتريض أو دافع لإلصابة باألمل -   

توسيع و إعادة التفسري، فكثريون فسروا أنه من اخلطأ وتعرضت نظرية اإلحباط العدوان لل

وهو ما يعين أن اإلحباط يؤدي دائما إىل السلوك " العدوان هو دائما نتيجة لإلحباط"القول بأن 

إىل توضيح هذه النقطة وذلك باالفتراض أن ) Miller)1941 وقد سعى ميلر. العدواين الصريح

اط لكن ما إذا كان التعبري عن التحريض يتم فعال أم ال التحريض على العدوان يعقب حتما اإلحب

أن ) Buss)1961كما اعترب بوس . يتم فإن ذلك يتوقف على قوة كل من التحريض و الكبح

)252(.اهلجوم أيضا ميكن أن يثري التحريض على العدوان

بإعادة صياغة نظرية اإلحباط ) Berkowitz)1993-1958وعلى ذلك قام بركويتز 

ن اعتبارا من أن اإلحباط ال يولد بالضرورة السلوك العدواين ولكنه أحد املنبهات اليت تسهم العدوا

يف استعداد الفرد للعدوان الذي يعد استجابة ملنبهات عديدة، وهو الطرح الذي أيده كل من 

)Deneve)1995(.)253نوف وو دDeuserدوسي¡Andersonأندرسون 

ه النظرية قد توضح بعض أنواع م النفس الرياضي أن هذويرى بعض الباحثني يف جمال عل  

السلوك العدواين يف الرياضة وخاصة عندما يقوم الالعب بإعاقة منافسه عن حتقيقه هلدفه، فعند إذن 

قد يصاب الالعب باإلحباط الذي يدفعه لسلوك عدواين حنو منافسه، وقد تتنقل عدوانيته على 

)254(.عدوان على مصدر اإلحباطبديل آخر يف حالة عدم قدرته على ال

وال تلقى نظرية اإلحباط العدوان اليوم تأييدا كبريا إلصرارها وتأكيدها على أن اإلحباط   

البد أن يؤدي دائما إىل السلوك العدواين، فقد أظهرت نتائج البحوث املعاصرة أن بعض األفراد 

تجابات سلبية مثل الغضب أو اليأس كثريا ما يتكيفون مع إحباطام أو تنتام يف بعض األحيان اس

  .ويتوقفون عن االستمرار يف النشاط، وهو ما ال يعين أيضا أن اإلحباط ال يولد بالضرورة العدوان

ومما سبق نستخلص هذه النظرية ترى يف اإلحباط أحد مسببات السلوك العدواين لدى 

دي إىل زيادة شدة ودرجة األفراد وأن تراكم خربات الفشل الناتج عن عدم حتقيق األهداف يؤ

  .اإلحباط ومن مث تزداد نسبة ظهور السلوك العدواين لديهم

: نظرية التعلم االجتماعي-4-7-3-2

  .  236، ص)م2005مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع،  :اإلسكندریة (- رؤیة معاصرة- حسین فاید، علم النفس العام  251
، ترجمة عبد الكریم - بحوث في دینامیكیة العدوان لدى الفرد، الجماعة، الدولة- إدوین مودرجون، جاك أكنسون، سیكولوجیة العدوان  252

  . 30، ص)م1986دار المنارات للنشر، :األردن الطبعة العربیة األولى؛(ناصیف
253 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p 258.

  .23محمد حسن عالوي، سیكولوجیة العدوان و العنف في الریاضة، مرجع سابق، ص 254
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خبالف تفسريات فرويد على أن العدوان سلوك غريزي، وافتراضات علماء النفس   

غايرة األمريكيني على أنه ناتج عن اإلحباط، جاءت نظرية التعلم االجتماعي بوجهة نظر م

  .وسلطت الضوء على أثر التعلم واملالحظة على سلوكات األفراد من بينها السلوك العدواين

ويعد باندورا من رواد هذه النظرية، ويعترب أن السلوك نتاج عمليات معرفية مثل االنتباه،   

علماء وهو ما جعل باندورا و. التذكر، التفكري وكذا قدرة اإلنسان على توقع النتائج قبل حدوثها

Ross، روس Merrel، مريل Mayerآخرين تبنوا نظرية التعلم االجتماعي أمثال ماير 

يرون أن الفرد يف منوه يكتسب أساليب سلوكية جديدة عن طريق  Sutherlandوسيزرالند 

التعلم، ومن مث فإن سلوك العدوان يف نظرهم سلوك اجتماعي متعلم من خالل املالحظة و التقليد 

حيث يصف باندورا العدوان على أنه مدى واسع . ه من أنواع السلوكات األخرىمثله مثل غري

من السلوك يتم بناءه لدى اإلنسان نتيجة اخلربة السابقة اليت يكتسب فيها الشخص االستجابات 

العدوانية، وتوقعه أشكال متنوعة من التدعيم وتلقي املكافئات الغري املادية كاملركز االجتماعي 

)255(.والتخلص من األسى والعدالة العقابية واالستحسان

لقد مت تفحص تأثري التعزيز اإلجيايب الكتساب السلوك العدواين وتدعيمه يف عدد من 

التجارب املخربية، وقد تبني أن التعزيز اإلجيايب الذي يتخذ شكل التأييد اللفظي أو املكافئة املادية 

ال، وأن تعزيز صنف من أصناف االستجابات تزيد من توتر االستجابات العدوانية لدى األطف

العدوانية قد يؤدي إىل الزيادة يف صنف آخر من االستجابات العدوانية، وأن آثار مكافأة العدوان 

يف مواقف غري جدية نسبياً تنتقل إىل مواقف اجتماعية جديدة ميكن أن تنكشف فيها الرتعة 

)256(.العدوانية اجلدية

حظة األطفال ملشاهد العدوان سواء كان ذلك بطريقة مباشرة وقد أمكن التأكد من أن مال

أو غري مباشرة يؤدي إىل زيادة السلوك العدواين لديهم، كما أن استحسان الكبار أو التسامح مع 

)Buss)1961وهو ما جعل بوس . السلوكات العدوانية لألطفال وجتاهلها يعد نوع من التعزيز

السلوك العدواين وكذلك عن طريق تقليد النماذج العدوانية أو  يؤكد على أثر احلماية يف اكتساب

)257(.تعزيز السلوك العدواين رد حدوثه

  . 55:54محمد علي عمارة، مرجع سبق ذكره، ص 255
ناصیف، ، ترجمة عبد الكریم )بحوث في دینامیكیة العدوان لدى الفرد، الجماعة، الدولة(إدوین مودرجون، جاك أكنسون، سیكولوجیة العدوان  256

  .44مرجع سبق ذكره، ص
رسالة ماجستیر غیر (الحمیدي محمد ضیدان الضیدان، تقدیر الذات وعالقتھ بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض 257

  . 47-44، ص)م2003نایف العربیة للعلوم األمنیة، ةأكادیمی منشورة،
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Wolfrgangوجاءت دراسات ولفرانغ و فراكويت  & Ferracutti لتأكد أثر التعلم

هذا السلوك  عد فيهااليت ي تتمعاى السلوك العدواين  استدلت يف ذلك على الوالتعزيز ع دوالتقلي

les(شائعا، ويسهم يف رفع املكانة االجتماعية مثل ما حيصل يف العصابات  gangues(.)258(

ومل يتواىن الباحثون يف ترمجة ما جاءت به هذه النظرية يف اال الرياضي، إذ يرى 

تقليد، أن العدوان املوجود يف رياضة اهلوكي راجع أساسا إىل ظاهرة ال) Smith)1980مسيث

حيث أن الالعبني الشباب يتعلمون السلوك العدواين عند مشاهدم التلفزيون أو يف ميادين 

مقابالت احملترفني، واعترب أنه ما دام السلوك العدواين مسموح به يف رياضة احملترفني فإن األطفال 

تلخيص ما  وميكن)259(.سوف يواصلون تقليد هذا السلوك من الالعبني الذين ميثلون مناذج هلم

  :جاءت به نظرية التعلم االجتماعي يف اال الرياضي يف النقاط التالية

 معظم السلوك العدواين متعلم من خالل املالحظة والتقليد، حيث يتعلم الفرد الرياضي

هذا السلوك مبالحظة مناذج وأمثلة من العدوان يقدمها أفراد األسرة و األصدقاء وزمالء 

. الفريقالنادي و الالعبني يف

اكتساب السلوك العدواين من اخلربات السابقة.

 التعلم املباشر للمسالك العدوانية كاإلثارة املباشرة لألفعال العدوانية الصرحية يف أي وقت

.وذلك من خالل تعليمات املدرب

تأكيد السلوك التعزيز و املكافآت.

و إعاقة سلوك موجه حنو هدف إثارة الالعب إما باهلجوم اجلسمي بالتهديد أو اإلهانات أ

.أو تقليل التعزيز أو إائه قد يؤدي إىل العدوان

260(.العقاب الزائد قد يؤدي إىل زيادة يف العدوان(

ويستخلص الطلب الباحث أن نظرية التعلم االجتماعي تؤكد على أن السلوك العدواين   

الحظة والتقليد، كما أن التعزيز سلوك مكتسب ومتعلم من البيئة االجتماعية احمليطة، من خالل امل

  .يلعب دورا يف ترسيخه وجيعله سلوكاً يربز بشكل دوري لدى بعض األفراد

:النظريات املعرفيـة -4-7-4

258 F.c.Bekker et autres, psychologie et pratiques sportives(paris: éd vigot, 1992), p86.
259 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005), p255.

  .200، ص)م2002مكتبة أنجلو المصریة،  :القاھرة (-رؤیة نفسیة اجتماعیة-محمد یوسف حجاج، التعصب في الریاضة  260
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برز تيار آخر حاول تفسري السلوك العدواين من منطلق العمليات الفكرية واملعرفية لدى   

حبوث املعرفيني حول الكيفية اليت يدرك ا اإلنسان كاال اإلدراكي، حيث ركزت دراسات و

العقل اإلنساين وقائع أحداث معينة، أي خمتلف املواقف االجتماعية املعاشة وانعكاساا على احلياة 

النفسية لإلنسان، مما يؤدي به إىل تكوين مشاعر الغضب والكراهية، وكيف أن مثل هذه املشاعر 

.ممارسة السلوك العدواين تتحول إىل إدراك داخلي يقود صاحبه إىل

منوذجا نظريا يعرف أيضا  )Berkowtiz)1990ويف هذا النطاق قدم بركوفتش   

يربز العالقة اإلرتباطية بني االنفعاالت السلبية ومشاعر الغضب " التحليل املعريف اإلرتباطي"بـ

فكار والذكريات وامليول العدوانية، وشرح ذلك يف كون االنفعاالت السلبية تؤدي إىل تنشيط األ

وردود األفعال احلركية والتعبريية املرتبطة بالغضب والعدوان، كما أن التفكري الالحق لالنفعاالت 

الذي يتضمن التقييم يعمل على أن يقوي أو يقمع أو يثري أو يفرق بني ردود األفعال 

)261(.املختلفة

نطلق التفكري العقلي العدوان من م) Bredmeier)1994يف نفس السياق فسر بريدماير   

ذي يقترفه األفراد هو سلوك منايف لألخالق وأن رغبة الفرد يف لدى األفراد، إذ يرى أن العدوان ال

القيام بالسلوك العدواين يرجع إىل مستوى تفكريه العقلي، ومن مث هناك عالقة بني درجة التفكري 

شطة الرياضية اليت تتميز باالحتكاك ميكن العقلي والسلوك العدواين اليت تربز يف الرياضة مثال، فاألن

)262(.أن تؤخر تطور التفكري العقلي لدى الرياضيني كوا تشجع العدوان

ويبدو مما ذُكر أن النظريات املعرفية قدمت رؤية أخرى خمالفة للنظريات السابق ذكرها، 

رد املواقف املختلفة حيث أكدت على دور العمليات العقلية املعرفية كالكيفية اليت يدرك ا الف

.بالتايل تكوين األفكار واملشاعر اليت تتحكم وتوجه سلوكات األفراد ومنها السلوك العدواين

:فهوم السلوك العدواين يف اال الرياضيم-4-8

هر فيها السلوك العدواين، وهو تعد الرياضة بصفة عامة أحد ااالت اليت كثريا ما يظ  

السلوك الذي قد يظهر عند خمتلف الفاعلني يف الرياضة من العبني، مشجعني وحىت املدربني 

وقد رأى بعض الباحثني من أمثال . واإلداريني لوجود العديد من املتغريات اليت قد تسهم يف بروزه

لرياضية اال األمثل لألفراد يف النشاط الرياضي وخاصة املنافسة ا) Lorenz)1966لوريرت 

  .119:118، مرجع سبق ذكره، صعصام عبد اللطیف العقاد 261
262 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005),p 258.
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للتنفيس والتعبري عن غرائزهم العدوانية إال أن هذا الطرح مل يلق الدعم الكايف من خالل البحوث 

  .والدراسات امليدانية

إىل العدوان يف اال الرياضي على أنه ) Chernekovow)1973يشري شرينوكوفو   

كما عرفه يوسف حجاج . ستجابة لإلحباطشكل من أشكال االنفعال الرياضي الذي يظهر كا

بأنه سلوك يهدف إىل إيذاء املنافس والزميل سواء داخل املنافسة أو خارجها دف حماولة حتقيق 

)263(.تنفيس االنفعاالت النامجة عن اإلحباط بأي شكل من أشكال العدوان البدين أو اللفظي

الفردية واجلماعية واملنازالت أن خمتلف األنشطة سواء األلعاب سواء فعلى الرغم من 

تتضمن قوانني وقواعد تنظمها ودف إىل احلد من ظاهرة العدوان، إال أن ذلك مل مينع بروز 

السلوكات العدوانية مبختلف أشكاهلا كاالعتداء املعتمد بقصد اإليذاء اليت قد تؤدي إىل إصابات 

يف هوكي على اجلليد قد فقدوا  العبا 57دائمة أو عاهات، إذ تطالعنا الدراسات بأن حوايل 

يف الوجه من إصابة 2500بكندا وسجلت يف أمريكا أكثر من  76إىل  75أبصارهم من سنة 

خالل خمالفة القوانني وكذا العدوان اللفظي يف صور ديد رياضي آلخر أو فريق خلصمه أو توجيه 

)264(.اإلهانات وخمتلف أشكال التهديدات للزمالء و احلكام

، فهو م ملفهوم العدواناعن اإلطار الع خيرجال  العدوان الرياضيالباحث أن لطالب ا ويرى

سلوك يهدف من خالله الرياضي إحلاق األذى البدين أو النفسي باملنافسني أو احلكام، وقد يكون 

  . نتاج عوامل كثرية متعلقة باملوقف التنافسي

:العدواين يف اال الرياضي كنواع السلوأ -4-9

ل علماء النفس الرياضة حتديد أنواع العدوان يف اال الرياضي ولعل من أبرزهم سيلفا حاو  

Silva)1980(  و أورليكOrlick)1989( حيث أشار سيلفا إىل نوعني من السلوك العدواين ،

على أساس اهلدف منه ومها العدوان كغاية و العدوان الوسيلي  اعترب هذان النوعان ميثالن العدوان 

ليب الغري مرغوب فيه حيث يشتركان يف أن القصد منها هو إيذاء وإحلاق الضرر باملنافس فيما الس

  .خيتلفان من حيث اهلدف املرجو منها

إذ يعرف العدوان كغاية بأنه حماولة إيقاع األذى النفسي أو البدين بشخص آخر والتمتع   

ومثال على ذلك العب )265(.واينمبشاهدة األمل الذي يلحق ذا الشخص نتيجة هذا السلوك العد

  .165محمد یوسف حجاج، مرجع سبق ذكره، ص 263
  .458محمود عبد الفتاح عدنان، مرجع سبق ذكره، ص 264
  .208إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 265
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كرة القدم الذي يتعمد إصابة ساق منافسه بغرض إيذائه بدنيا أو نفسيا وإحلاق ضرر به وحتقيق 

فهو األكثر شيوعا " العدوان كوسيلة"أما النوع الثاين . خسارة مباشرة لفريقه بفقدان العب مميز

عزيز خارجي مثل تشجيع اجلمهور أو يف اال الرياضي ويتم العدوان هنا دف احلصول على الت

وميز سيلفا نوعا آخر . اكتساب رضا املدرب واالستجابة للعدوان هنا تبدو وسيلة لغاية معينة

يطلق عليه السلوك العدواين اإلجيايب أو السلوك اجلازم، وهذا النوع من السلوك ال يقصد به إحلاق 

اصة باللعبة أو الرياضة وعموما يوصف األذى بشخص آخر وال خيرج عن القواعد والقوانني اخل

JudyJackويرى جاك وجودي. أيضا باللعب الرجويل أن السلوك اجلازم ) 1983(&

للرياضي يتميز بزيادة الدافعية، الطاقة البدنية وعدم اخلوف من الفشل أو حدوث اإلصابة ومثال 

    .على ذلك العب كرة القدم الذي يسدد الكرة على املرمى بقوة

هر نوع من التداخل يف مفهوم كل من العدوان كغاية والعدوان الوسيلي والسلوك ويظ  

اجلازم، حيث يصعب التفريق بينهم لوجود عامل النية والقصد منه، وهو ما جيعل الرياضي يف 

أن حمك ) كوكس(ويرى . بعض األحيان الوحيد الذي يعرف إذا كان سلوكه ذو طابع عدواين

ية والعدوان الوسيلي يكمن يف أن انفعال الغضب يكون مصاحبا للسلوك التمييز بني العدوان كغا

)11(ويظهر الشكل رقم )266(.العدواين كغاية وال يشترط وجوده يف السلوك العدواين الوسيلي

  .التداخل بني هذه األنواع الثالث من السلوك

  .112- 208التطبیقات، مرجع سابق، ص - كامل راتب، علم النفس الریاضة المفاھیمأسامة  266

  السلوك الجازم
  عدم نیة الضرر - 
  في حدود القواعد و القوانین - 
الطاقة بدل،جھد غیر عادي - 

  العدوان كغایة
  نیة الضرر - 
  ھدف الضرر - 
الغضب - 

  العدوان كوسیلة
  نیة الضرر - 
  ھدف المكسب -         
م الغضبعد -         

     سيلةلتمييز بين العدوان كوا ةيوضح صعوب): 11(الشكل رقم 

  و السلوك الجازم والعدوان كغاية
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ان كغاية أو العدوان الوسيلي من أوجه السلوكات السلبية لباحث أن العدوللطالب اويتبني 

اهلدف منه فيما  الغري املسموح ا يف اال الرياضي ويتميزان بوجود نية اإليذاء بغض النظر عن

  .رياضياط الشجيب تشجيع السلوك اجلازم الذي ال خيرج عن إطار قوانني اللعبة أو الن

:العدوان كحالة و كسمة -4-10

بعض الباحثني يف جمال علم النفس إىل إمكانية تقسيم العدوان يف ضوء عامل املوقف أشار   

العدوان كسمة والعدوان كحالة حيث ميثل العدوان كسمة الفروق الثابتة نسبيا : إىل نوعان ومها 

واملميزة للشخصية من حيث اختالف الناس يف نزعتهم حنو السلوك العدواين يف مواقف متعددة 

 حني أن العدوان كحالة فيعرب عن حالة انتقالية أو وقتية لدى الفرد وختتلف يف شدا وخمتلفة يف

  .وتتغري من وقت آلخر

أن العدوان كسمة لدى األفراد الرياضيني الذين يتصفون " حممد حسن عالوي"ويرى 

ء تعاملهم بالسلوك العدواين يف عدد كبري من املواقف سواء يف مواقف املنافسة الرياضية أو يف أثنا

كما قد يبدو العدوان كحالة لدى الرياضيني الذين يالحظ عليهم . مع اآلخرين يف احلياة اليومية

األداء العدواين يف املنافسة الرياضية يف حني أم نادراً ما يقومون مبثل هذا السلوك يف املواقف 

عدوان كحالة يشري إىل ال) Cox)1994األخرى يف احلياة اليومية، وهو ما جيعل كوكس 

)267(.بالعدوان املوقفي كونه مرتبط مبوقف موقفي

:العدوان العدائي و العدوان املفيد يف الرياضة -4-11

يفرق علماء النفس يف مسألة العدوانية بني ما هو مقبول ومرغوب كالدفاع عن النفس 

لوكا هداما والدفاع عن حقوق اآلخرين وغري ذلك، وبني العدوان الغري املقبول الذي يعترب س

Husmanأما يف اال الرياضي فقد ميز هومسان وسيلفا )268(.ومزعجا يف الكثري من األحيان et

Silva)1984 ( بني العدوان أو رد الفعل و بني العدوانية املفيدة، فاهلدف األول من العدوان

ا العدوان املفيد أم. العدائي هو التأثري و اإلصابة وإحلاق األذى النفسي واجلسدي ببعض األشخاص

  .20:19محمد حسن عالوي، سیكولوجیة العدوان و العنف في الریاضة، مرجع سابق، ص  267
  .185، ص)م2000دار الفكر العربي للطباعة و النشر و التوزیع،  :؛عمان1ط(خولة أحمد یحیى، االضطرابات السلوكیة و االنفعالیة 268
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فهو الذي يستخدم لتحقيق هدف ال عدواين لبعض األشخاص، فعلى سبيل املثال عندما يقوم 

مالكم مبسك مرفق أو رأس اخلصم ويشده فانه سوف يتأثر باإلصابة أو إيقاع األذى عليه، ومثل 

فلو كان هذه احلركة هي مثال للعدوانية املفيدة، حيث كان اهلدف األول للمالكم هو الفوز 

غرضه أن يأخذ خصمه للحبال وحياول إيذائه مبرفقه أو رأسه وجسده، فعندئذ يوصف هذا 

  :بالعداء، وتوجد أمثلة أخرى للعدوان املفيد منها

  .ضغط املصارع على خصمه يف حلبة املصارعة خللق جو من عدم الراحة وجعله خيسر املقابلة - 

العب اخلصم وهو على خط الرمية احلرة وحماولته خلق إدعاء املدرب كرة السلة انتهاء الوقت ل - 

)269(.عدم الراحة النفسية و أداء ضعيف للخصم

وعلى الرغم من ذلك يبقى كل من العدوان العدائي و العدوان املفيد العرض منهما إصابة 

  .  اآلخرين باألذى النفسي أو اجلسدي

:لالعبنيعند ا ألسباب والعوامل املثرية للعدوانا -4-12

من خالل سعينا للبحث عن أسباب وعوامل املؤدية إىل ظهور السلوك العدواين اتضح لنا   

أن هناك العديد من مثريات العدوان منها ما هو مرتبط بعوامل نفسية واجتماعية كما أوضحته 

مل بعض نظريات العدوان، وأخرى مرتبطة بطبيعة األنشطة الرياضية حبد ذاا، باإلضافة إىل عوا

وعلى ذلك نعرض عوامل وأسباب . تفرضها مواقف املنافسة الرياضية وخصائص الالعب الرياضي

  :السلوك العدواين عند الالعبني على النحو التايل

:جتماعيةالعوامل النفسية اال-4-12-1

:شخصيةالسمات ال-4-12-1-1

لشخصي، واليت قد تساعد هناك بعض الالعبني يتميزون بالسلوك العدواين نتيجة تكوينهم ا  

على حدوث استجابات عدوانية كزيادة االنفعال، الغضب، عدم االستقرار النفسي، سرعة 

  .   االستثارة وعدم الثقة بالنفس

:اإلحباط-4-12-1-2

  .  141، ص )م2008دار أسامة للنشر و التوزیع،  :عمان ؛1ط(رمضان حسني یاسین، علم النفس الریاضي 269
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كلمة اإلحباط معناها حالة ناجتة عن تعرقل السلوك اهلادف، أي احلالة اليت يشعر ا الفرد   

اإلحباط بأنه ) 1993(وتصف انتصار يونس . آخر بينه وبني حتقيق ما يريده عندما حيول أمر أو

حالة عدم إشباع الدافع، حيث تواجه عملية إشباع الدافع إعاقة بسبب معوقات خارجية أو عوامل 

أن السلوك العدواين  اوعالوة ملا جاء به أصحاب نظرية اإلحباط العدوان، الذي اعتربو)270(.ذاتية

جابة الناجتة عن مثري متمثل يف اإلحباط، يضيف كل من سيمبسون و وينجر ما هو إال است

Simpson et Yingerكثريا ما خيلق بواعث عدوانية  لهدفلوجه أن إعاقة أو منع السلوك امل

يف الفرد، وقد يكون هذا السلوك عدواين إما حنو مصدر اإلحباط أو مصدر آخر كبديل عن 

وهو ما يظهر عند بعض الالعبني نتيجة إعاقة بلوغهم حنو  )271(.املصدر األصلي املسبب لإلحباط

  .اهلدف أو عدم قدرم على مواجهة منافسيهم

: الشعور باألمل-4-12-1-3

اىل أن الشعور باألمل سواء النفسي أو  )Berkowitz)1989أشار ليونارد باركوفتز   

. لتايل إمكانية حدوث السلوك العدواينالبدين ميكن أن حيرض على املزيد من اجلوانب اإلنفعالية وبا

ويف اال الرياضي ميكن مالحظة ذلك عند إصابة العب ملنافسه إصابة بدنية أو حماولة إصابته 

نفسيا عن طريق السخرية منه وشعور هذا املنافس باألمل البدين أو النفسي فقد ميكن توقع استجابة 

باإلضافة إىل شعور . سبب يف حدوث هذا األملهذا املنافس بصورة عدوانية اجتاه الالعب املت

الالعب باألمل الناتج عن اإلجهاد أو اإلرهاق الذي قد يدفعه إىل ارتكاب السلوك العدواين ألقل 

  .مثري

:أو اإلهانة الشخصية ةاملهامج -4-12-1-4

عندما يهاجم أو يهان شخص ما فإنه قد يكون يف موقف مثري ومشجع على السلوك   

العني بالعني والسن بالسن والبادئ : "اين جتاه الشخص الذي قام مبهامجته أو إهانته يف ضوء العدو

ويظهر ذلك عند بعض الالعبني كنتيجة ملهامجتهم بعنف أو لشعورهم باإلهانة من طرف  ". أظلم

  .منافسيهم

  .339، ص )م1993دار المعارف،  :القاھرة(انتصار یونس، السلوك اإلنساني 270
  .54- 49خلیل قطب أبو قورة، مرجع سبق ذكره، ص  271
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:الشعور بعدم الراحة-4-12-1-5

زدمحة أو مكان مغلق أو سكن غري مريح إن الشعور بعدم الراحة مثل التواجد يف أماكن م  

أو التواجد مع مجاعة غريبة عن الفرد وغري ذلك من املوقف اليت تثري لدي الفرد الضيق وعدم 

الراحة ميكن اعتبارها من العوامل اليت تشكل نوعاً من الضغوط على الفرد وبالتايل قد تسهم يف 

ورة توفري الشعور بالراحة لالعبني وبصفة إثارة السلوك العدواين لديه، ويف ضوء ذلك ينصح بضر

  . خاصة قبيل اشتراكهم يف املنافسات الرياضية

:ارة و الغضبتثاالس -4-12-1-6

إىل أن الشعور باألمل واملهامجة أو اإلهانة الشخصية  )Myers)1996أشار دافيد مريز   

األفكار العدائية لدى الفرد  واإلحباط و الشعور بعدم الراحة قد تؤدي إىل االستثارة أو الغضب أو

)272(.وهو األمر الذي قد حيدث االستجابات العدوانية

:، التعزيز و التقليدمــالتعل-4-12-1-7

لقد أشارت نظرية التعلم االجتماعي لـ باندورا  إىل دور كبري لعامل التعلم يف اكتساب   

إذ أن . ا العامل مثل التعزيز و التقليدالسلوكات العدوانية لدى األفراد وكذا العمليات املرتبطة ذ

هناك أشخاص مهمني يف حياة الطفل مثل الوالدين واملدرسني والرفاق ميكن اعتبارهم مناذج 

يستقى منها الطفل سلوكه االجتماعي بصفة عامة وسلوكه العدواين بصفة خاصة، فمثل هذه 

ل عدواين، ومىت جيب عليه أن النماذج اليت يراها الطفل هي اليت تعلمه كيف ومىت يتصرف بشك

يظهر التحكم و السيطرة على نفسه، وهؤالء هم أيضا الذين يدعمون ويؤيدون السلوك العدواين 

)273(.عند الطفل وهو ما يعرف بالتعزيز أو يكبتونه عن طريق عدم تشجيعه أو حىت عقابه

سلوك العدواين، تلعب دورا يف تشكيل ال تويعمل التعزيز و التقليد كل منهما كمكانيزما  

وهو ما ينطبق أيضا يف اال الرياضي حيث أن عملية التعزيز والتشجيع على السلوكات العدوانية 

لدى الناشئ تؤكد له شرعية استخدام العدوان بأشكاله املختلفة يف سبيل حتقيق الفوز وبالتايل ينمو 

د فعل املدرب و الوالدين لدى الناشئ معتقدات راسخة أن العدوان شيء طبيعي طاملا يرى أن ر

والعكس صحيح عندما يعاقب الناشئ على . جتاه هذا السلوك العدواين متقبل منهم ويشجعونه

  .  135- 132، ص )م1998مركز الكتاب للنشر،  :القاھرة ؛1ط(ضیةمحمد حسن عالوي، سیكولوجیة الجماعات الریا 272
  .120خلیل قطب أبو قورة، مرجع سبق ذكره، ص 273
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كما أن . السلوك العدواين حيث حيدث له ما يسمى باالنطفاء وحمو السلوك العدواين يف املستقبل

)274(.مالالعب الناشئ يالحظ الالعبني اآلخرين يف عدوام ويعمل على تقليده

:وخصائص الالعب ةـالعوامل املوقفي-4-12-2

:املنافسة الرياضية-4-12-2-1

إن من بني أهم املواقف اليت يظهر فيها العدوان بشكل عام يف اال الرياضي هو موقف   

املنافسة الرياضية كوا موقف اختبار حياول فيها كل رياضي إحباط حماوالت منافسيه لتحقيق 

وهو ما يعين أن املنافسة . الوقت الذي يسعى املنافس حتقيق هدف أو أهداف متشاةاهلدف يف 

كما حتمل يف طياا خربة النجاح و الفوز أو املكسب لبعض املنافسني فإا تشمل خربة الفشل 

وخاصة للرياضي الذي خيفق يف حتقيق هدفه يف املنافسة، وهذا الفشل ميثل خربة إحباط جيعل 

كما أن التركيز املغاىل فيه على الفوز يف  )275(.ر يأ لظهور السلوك العدواينالرياضي أكث

املنافسات الرياضية من بني العوامل اليت تدعم العنف لدى الالعبني والذي قد ينجم عنه حماولة 

بعض الالعبني تفسري قواعد وقوانني املنافسة الرياضية بصورة تسمح بقدر أكرب من احلرية 

باإلضافة إىل أن التركيز على الفوز قد يدعم االجتاه حنو . لتايل حدوث العنفللتجاوزات وبا

وبذلك تزداد املخالفات و يزداد العنف نظرا ألنه كلما ازدادت " الغاية يربر الوسيلة"التمسك مببدأ 

يل أمهية الفوز بالنسبة لالعب إىل درجة مغاىل فيها كلما ارتبط ذلك بامليل حنو خمالفة القواعد وامل

  .للعدوان العدائي

:وأمهية املنافسة ةشدودرجة -4-12-2-2

,Raymonدراسة كل من راميون،فران والريك  تلقد أوضح   Frein, Larrick

اليت ركزت على إحصائيات مقابالت البازبول، أنه كلما كانت درجة التنافس مرتفعة ) 1991(

ة املنافسة تأثري يف بروز هذه السلوكات زادت السلوكات العدوانية عند الالعبني، كما أن ألمهي

الذي قام مبقارنة املخالفات والعقوبات بني فرق املستوى  )Volkmer)1971حسب فولكماير 

، وخلص إىل أن هناك أكرب قدر 1987إىل  1963األول والثاين لبطولة اهلواة لكرة القدم من سنة 

  . أكثر أمهيةمن املخالفات و العقوبات يف املستوى األول الذي يعترب

):الفوز و اهلزمية(نتيجة املباراة -4-12-2-3

  .175:174محمد یوسف حجاج، مرجع سبق ذكره، ص 274
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اتضح أن العيب الفريق املهزوم يكونون أكثر عدوانية من العيب الفريق الفائز، وقد أمكن   

ولو أن عملية املسح اليت ). 1971دراسة فولكماير (تفسري ذلك يف ضوء نظرية اإلحباط العدوان 

Widmeyerقام ا ويدماير وبريش  & Birch)1984 ( للبحوث اليت تربط بني الرياضة

والعدوان أشارت بعضها إىل أن العيب الفرق الفائزة يرتكبون أكرب عدد من املخالفات مثلما 

.Voigtجاءت به دراسة يف فوك

:ترتيب الفريق أو الالعب-4-12-2-4

سلوك العدواين لدى بشكل عام يبدو أنه كلما كان ترتيب الفريق جيدا كلما قل ال  

  .   الالعبني، وهو ما يعين فرق مقدمة الترتيب تتميز بدرجات أقل من العدوانية

:فارق النقاط-4-12-2-5

يظهر أن فارق النقاط بني الفريقني يرتبط حبدوث العدوان الرياضي، فعندما يتسع الفارق   

تعادل الفريقني أو يف حالة فارق بني الفريقني يزيد السلوك العدواين، وعلى العكس من ذلك فإن 

ضئيل بينهما جيعل من الالعبني، املدربني وحىت اإلداريني ال يظهرون سلوكات عدوانية لتأكدهم 

  .من أن ذلك قد يؤثر يف نتيجة املباراة

:عب خارج ملعب الفريقلال-4-12-2-6

ملقابالت والعيب اختلف اآلراء يف ما خيص سلوكات العدوانية لالعيب الفرق اليت تنظم ا  

الفرق الزائرة ويبدوا أن ذلك مرتبط بنوع النشاط الرياضي، ففي كرة القدم مثال يظهر العدوان 

أكثر عند العيب الفريق الزائر، أما بالنسبة لرياضة اهلوكي على اجلليد فال يوجد اختالف حسب 

  .ظم والفريق الزائريف السلوكات العدوانية مابني الفريق املن )Engelhardt)1995أغاهلارد 

:التوجه الدافعي-4-12-2-7

، يعد التوجه الدافعي من بني العوامل اليت تسهم يف بروز السلوكات العدوانية لدى الالعبني  

أن العيب اهلوكي على اجلليد املوجهون حنو الذات ) Dunn)1999فقد أوضحت دراسة دون 

وكات العدوانية يف املقابالت تدخل ضمن إطار أي املقارنة اإلجتماعية والفوز يعتربون أن السل

اللعبة، فكلما زاد التوجه حنو الذات لدى الالعب قل معه احترام القوانني واحلكام، وعلى العكس 

إطار وحنن يف )276(.من ذلك فإن التوجه املرتفع حنو املهمة يرتبط بقدر كبري من الروح الرياضية

276 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005),p 260-261-262.
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وهدف املهمة ) املنافسة(حبثنا هذا حناول توضيح عالقة التوجه الدافعي حنو كل من هدف الذات 

والسلوك العدواين لدى العيب كرة القدم الشباب وتفسري ذلك من خالل ما )التفوق واألداء(

  . جاءت به نظرية أهداف اإلجناز و نظريات  السلوك العدواين

: و املهاريةلة البدنية ااحل-4-12-2-8

لقد اتضح أن الالعبني الذين يتمتعون بدرجة عالية من اللياقة البدنية واملهارية النفسية   

يظهرون قدرا أقل من السلوك العدواين مقارنة بأقرام الذين ال يكونوا يف أحسن أحواهلم البدنية 

  .واملهارية والنفسية

:تفسري وإدراك الالعب لسلوك املنافس-4-12-2-9

أن الالعبني ) 2000(Stephensو ستيفان ) Harrel)1980أكدت دراسات هارال   

املنافس هو إحلاق األذى م وإصابتهم وأنه يتعمد  بالذي يتوقعون أو يفسرون أن غرض الالع

أن املنافس ال  بذلك سوف يكونون أكثر استعدادا للرد بطريقة عدوانية، يف حني أن إدراك الالع

  .ذى به جيعله ال يلجأ إىل العدوانحياول إحلاق األ

:قامتناخلوف من اال-4-12-2-10

يف بعض احلاالت اخلوف و احتمال االنتقام أو الثار من املنافس، قد جيعل الالعب ال يلجأ   

الذي يتوقع أو يقابل سلوكه العدواين بعدوان مضاد أو عقاب شديد  بإىل العدوان، مبعىن أن الالع

  .اإلقدام على ذلك  سوف يراجع نفسه قبل

كما أن وسائل اإلعالم قد تسهم يف إثارة السلوك العدواين لدى الالعبني يف صورة   

التعليقات بعض املذيعني وكتابات النقاد وذلك عند قيامهم بالثناء على الالعب اخلشن الذي يتسم 

ا النوع من بالصبغة العدوانية والعنف على أساس أنه لعب رجويل األمر الذي يدعم ويعزز هذ

باإلضافة اجلماهري من خالل التشجيع السليب الذي ينتقل أثره على سلوك . السلوك لدى الالعب

  .الالعبني بالسلبية وقد تكون إحدى صورها العدوان سواء جتاه النفس أو الغري أو األدوات

:العوامل املرتبطة بطبيعة النشاط الرياضي-4-12-3

ياضية وخصوصياا من العوامل اليت تسهم يف ظهور السلوك يظهر أن اختالف األنشطة الر  

العدواين لدى الالعبني، ويف هذا اإلطار من الضروري التفريق ما بني الرياضات القتالية كاملالكمة 

اجلودو الكرايت و رياضات االحتكاك املباشر مثل كرة القدم، كرة السلة وكرة اليد، باإلضافة إىل 
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فخصوصيات رياضة . ال يوجد فيها احتكاك مباشر كالكرة الطائرة والتنس األنشطة الرياضية اليت

املالكمة مثال جيعل من الرياضي يقدم بشكل مباشر على ممارسة العدوان من خالل حماولة إحلاق 

األذى وإصابة منافسيه، يف حني أن األنشطة ذات االحتكاك املباشر ومن خالل القوانني اليت 

وجه السلوك العدواين كالدفع بالكتف يف كرة القدم والصراع اجلسدي تنظمها قد تسمح ببعض أ

هذه االحتكاكات بغض النظر عن كوا مقصود أو غري مقصودة . يف رياضة اهلوكي على اجلليد

قد ينجم عنها تصاعد للعدوان بني الالعبني، باإلضافة إىل كون السلوك العدواين يف رياضات 

كما أن )277(.تعمل من أجل منع اخلصم من تسجيل النقاط مثالاالحتكاك املباشر غالبا ما يس

األنشطة اليت ال يوجد فيها احتكاك مباشر كالتنس وكالكرة الطائرة نادرا ما يظهر فيها العدوان 

وعلى ذلك  .البدين بل قد يظهر العدوان الغري املباشر كضربة ساحقة بالكرة املوجهة حنو املنافس

  :ضية على أساس درجة العدوانية مخسة أصناف وهيميكن تصنيف األنشطة الريا

  .كاملالكمة، املصارعة، اجلودو،كرة القدم األمريكية: أنشطة رياضية تشجع العدوان املباشر - 1

  .ككرة القدم، كرة السلة، كرة اليد: أنشطة رياضية تشجع العدوان املباشر بدرجة حمدودة -2

  .ككرة الطائرة، التنس: ري مباشر حنو املنافسأنشطة رياضية تتميز بالعدوان غ -3

  .كاجلولف: أنشطة رياضية تتميز بالعدوان املوجه حنو األداء -4

كمثال على ذلك التمارين :أنشطة رياضية ال تتضمن العدوان املباشر أو غري مباشر -5

)278(.احلرة

:عند الالعبني والعنف سبل التقليل من السلوك العدواين -4-13

التقليل من السلوك العدواين لدى الرياضيني الشباب مهمة ال تقتصر على املدرب  إن  

الرياضي أو املريب فقط بل يتعدى ذلك إىل الوالدين وكافة األعضاء احمليط أين ميارس االعب 

  :وعلى ذلك جيب األخذ ببعض التوجيهات من بينها. نشاطه

ت الفشل لدى الالعبني ألن الفوز غري كون املنافسة الرياضية حتمل يف طياا احتماال -  

مضمون وكذا لصعوبة توقع األداء املنافسني يف الكثري من األحيان، لذلك فعلى املدرب العمل على 

إكساب الالعبني االستجابات الغري العدوانية يف مثل هذه املواقف، وأن يقدم الثناء جلهد الالعبني 

277 F.c.Bekker et autres, psychologie et pratiques sportives(paris, éd vigot,1992), p 91.
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ة يف أدائهم وجتنب التوجيهات السلبية اليت تزيد من بعد املباريات ويركز على النقاط اإلجيابي

  .الشعور بالغضب ومن مث حتريض الالعب على السلوك العدواين

من الضروري عرض مناذج للرياضيني الشباب عن الالعبني الدوليني الذين يلتزمون  -  

  .يةبالسلوك اجلازم ويبتعدون عن العدوان العدائي أو الوسيلي أثناء املنافسات الرياض

معاقبة الالعب بصورة فورية يف حالة قيامه بسلوكات عدوانية وأن يتناسب ذلك مع  -  

حجم ودرجة هذا السلوك، وهو ما ينطبق أيضا على املدرب أو اإلداري الذي حيث الالعبني على 

  .العدوان

إن التدعيم اإلجيايب وتشجيع السلوك العدواين سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة  -  

صمت أو عدم تقدمي العقاب الردعي يؤدي إىل زيادة السلوك العدواين كونه مكتسب، لدى كال

  . جيب القيام بالتدعيم السليب من خالل رفض هذا السلوك ما يؤدي إىل نقصانه أو عدم وجوده

جيب على الالعب أن حيرص على تطوير اجلانب البدين واملهاري حبيث يكون يف أفضل  -  

لل من ظهور السلوك العدواين لدى الالعبني، كما جيب عزل كل املنبهات حالته، ألن ذلك يق

واملثريات اليت قد تسهم يف ظهور العدوان العدائي لدى الالعب يف املباريات كالالفتات اليت حيملها 

  .املشجعني اليت قد حترض على العدوان

:             مقاييس السلوك العدواين يف اال الرياضي -4-14

  :كن الباحثون من تصميم جمموعة من املقاييس اخلاصة بالعدوان يف اال الرياضي ومنهامت  

:مقياس العدوان العام -4-14-1

Hostilityصمم هذا املقياس أرنولد بس وأن روكي بعنوان    inventory يهدف إىل

. حسن عالوي قياس اجلوانب املختلفة للعداوة أو العدوان، وقام بإعداد صورته العربية حممد

  :يضمن املقياس مثانية أبعاد مث حتديدها على ضوء العديد من الدراسات وهذه األبعاد هي

  .الرفض -5.                                     التهجم - 1

  .الشك -6.                        العدوان الغري املباشر - 2

  . العدوان اللفظي -7       .              سرعة القابلية لالستثارة - 3

  الشعور باإلمث و الذنب -8).                              احلقد(الغيض  - 4
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أما فيما خيص املعامالت العلمية للمقياس فقد أشارت الدراسات اليت أجريت يف البيئات 

الختبار، كما األجنبية إىل متيز القائمة بدرجة كبرية من الثبات وذلك باستعمال طريقة إعادة ا

أما يف البيئة املصرية فقد أظهرت نتائج تطبيق . أظهرت النتائج أن القائمة تتميز باالتساق الداخلي

ومث إجياد صدق املقياس يف صورته العربة . الصورة العربية للمقياس توافر معامالت ثبات مقبولة

باستخدام الصدق باستخدام صدق احملتوى وذلك بعرض املقياس على خرباء حمكمني وكذلك 

)279(.التالزمي

:مقياس العدوان الرياضي املعدل -4-14-2

وضع هذا املقياس من طرف برنيدا بريدماير لقياس العدوان لدى الرياضيني وخاصة يف   

) مقياس العدوان العام(جمال املنافسة الرياضية، واستعانت يف ذلك بكل من مقياس بس و دوركي 

ياس تايلور للقلق الصريح، وقد قام حممد حسن عالوي بإعداد ومقياس كراون مادلون وكذا مق

  :صورته العربية، ويتضمن هذا املقياس سبعة أبعاد وهي

  .الرفض -5.                                     التهجم - 1

  .الشك -6.                        العدوان الغري املباشر - 2

  . العدوان اللفظي -7                   .  سرعة القابلية لالستثارة - 3

  .احلقد - 4

وأشارت النتائج إىل توافر معامالت ) املصرية(وقد مت تطبيق صورة العربية للمقياس يف البيئة العربية 

بالنسبة ألبعاد 0.87و0.68ثبات مقبولة باستخدام طريقة إعادة املقياس واليت تراوحت ما بني 

الصدق  لكما مت التأكد من صدق املقياس باستعما. للمقياس ككلبالنسبة  0.73السبعة و 

املنطقي وذلك بعرضه على بعض اخلرباء احملكمني، وكذا صدق التكوين الفرضي بطريقتني أوالها 

االرتباط بني كل بعد و درجة الكلية للمقياس، أما الطريقة الثانية فتكمن يف دراسة داللة الفروق 

  . قياس على عينتني من الرياضيني أحدامها عدوانية وأخرى غري عدوانيةبني نتائج تطبيق امل" ت"

عبارة يقوم املفحوص 53يشمل املقياس الذي تبناه الطالب الباحث يف هذه الدراسة على 

موافق بشدة، موافق، غري : باإلجابة على كل عبارة يف ضوء تعليمات املقياس رباعي التدرج

)280(.موافق، غري موافق بشدة

دار الفكر : ؛القاھرة1ط(االختبارات المھاریة والنفسیة في المجال الریاضيمحمد نصر الدین رضوان،  محمد حسن عالوي،  279
.659-657،ص )م1987العربي،

.665-663 المرجع السابق، ص 280
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:مقياس العدوان الرياضي-4-14-3

قام بتصميم حممد حسن عالوي " مقياس االجتاه حنو املنافس"حيمل هذا املقياس عنوان   

لقياس اخلاص يف اال الرياضي يف ضوء بعض املقاييس السابقة للعدوان لدى الرياضيني، ويتكون 

قياس طيقا ملقياس مخاسي عبارة ويقوم الالعب الرياضي باإلجابة على عبارات امل24املقياس من 

    .وذلك يف ضوء تعليمات املقياس) دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(التدرج 

تشري الدرجات العالية على املقياس إىل الالعب الرياضي الذي يتغلب عليه طابع اخلشونة   

على املنافسني والعنف يف مواجهة منافسيه وشعوره برغبة يف إيذاء منافسيه واملبادرة على العدوان 

وخاصة يف حاالت اإلحباط واعتقاد بأن اللعب اخلشن العنيف هو مفتاح الفوز يف املنافسات 

  .ويساعد على إرهاب املنافس

:مقياس السلوك اجلازم-4-14-4

مقياس السلوك اجلازم يف الرياضة صممه حممد حسن عالوي لقياس سلوك الالعب الذي 

ويتكون . اح والنضال والقوة يف إطار لوائح وقوانني وقواعد اللعبيتميز باللعب الرجويل والكف

عبارة يقوم الالعب الرياضي باإلجابة على عبارات املقياس طبقا ملقياس رباعي 20هذا املقياس من 

  .وذلك يف ضوء تعليمات املقياس) موافق بشدة، موافق، غري موافق، غري مواقف بشدة(التدرج 

الرياضي الذي يتميز باحلزم والتصميم  بملقياس تشري إىل الالعوالدرجات العالية على ا

على الكفاح واللعب الرجويل النضايل وعدم اخلوف من االحتكاك البدين وعدم سرعة االستسالم 

أو التقهقر أو اليأس وامليل إىل اللعب اهلجومي بدرجة أكرب من اللعب الدفاعي والرغبة يف حتدي 

)281(.اخلوف من اإلصابةاملنافسني األقوياء و عدم 

:ةــاخلامت

إن كون السلوك اإلنساين كله يفسر يف ضوء وجود مثريات تؤدي إىل استجابات، فقد   

. تعددت تفسريات السلوك العدواين وارتبط مبجموعة من املثريات تبلورت يف العديد من النظريات

البيولوجي لدى اإلنسان بدافع ومن بني هذه النظريات ما ربط هذا السلوك باجلانب الغريزي أو 

  . 60-48محمد حسن عالوي، سیكولوجیة العدوان و العنف في الریاضة، مرجع سابق، ص  281
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السيطرة و التسلط، فيما ترى وجهات نظر أخرى أن السلوك العدواين سببه عوامل نفسية 

كاإلحباط الناتج عن عرقلة حتقيق أهداف وغايات الفرد، ويذهب البعض إىل تأكيد أثر املالحظة 

  .و التعزيز يف تعلم و اكتساب هذا السلوك الغري السوي

اط البعض من هذه التفسريات النظرية على النشاط الرياضي، وبالتايل حماولة وقد أمكن إسق  

تفسري السلوك العدواين لدى الرياضيني بشكل عام على ضوء هذه النظريات خاصة ما يتعلق بعامل 

اإلحباط وكذا التعلم واملالحظة و التعزيز، وجاءت البحوث العلمية يف اال الرياضي لتسلط 

الفوز واهلزمية،اجلمهور،أمهية املنافسة، (ل أخرى خاصة باملنافسة الرياضية كوقف الضوء على عوام

  .، باإلضافة إىل طبيعة النشاط الرياضي يف حد ذاته)اخل... مكان املقابلة

وتبقى أجنع وسيلة يف نظر الطالب الباحث لضبط السلوك العدواين لدى الالعب هي حماولة   

يه، وكذا إكساب الالعبني استجابات الغري العدوانية خاصة يف عزل أسبابه والعوامل املؤدية إل

  .     السنوات األوىل من املمارسة الرياضية

الدراسات : |الفصل الخامس
و البحوث المشابھة
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  .متهيــد

  .يف الرياضة  الدراسات والبحوث اخلاصة بتوجهات أهداف اإلجناز - 1

  .الرياضينيلسلوك العدواين عند الدراسات والبحوث اخلاصة با - 2

  . توجه اهلدف والسلوك العدواين يف اال الرياضي العالقة بني دراسات تناولت - 3

  .الدراسات و البحوث املشاةليها إمناقشة النتائج اليت توصلت  - 4

  خامتة الفصل

:متهيــد

ليت تناولت متغريات البحث الذي نتطرق يف هذا الفصل إىل الدراسات و البحوث املشاة ا  

حنن بصدد إجنازه دف معرفة خمتلف اجلوانب اليت تطرق إليها الباحثون والنتائج املتوصل إليها، 

كما سيفيدنا ذلك يف عملية التخطيط ومناقشة النتائج والتعرف على أدوات البحث من مقاييس 

ائية ، وبالتايل حماولة توظيف ما هو املستعملة يف هذا اال وكذا الوسائل اإلحص واستخبارات

  .أنسب خلصوصية و طبيعة حبثنا هذا
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وبغية االستفادة أكثر من هذه الدراسات حاول الطالب الباحث قدر اإلمكان التطرق   

للبحوث اليت تناولت توجهات أهداف اإلجناز بشكل خاص وتفادى بذلك البحوث اليت أشارت 

ضي بشكل عام، أما متغري السلوك العدواين فقد استهدف الباحث  إىل دافعية اإلجناز يف اال الريا

  .يف املنافسة الرياضية الدراسات اخلاصة بالالعبني

وسوف يلتزم الباحث بتقسيم هذه الدراسات وعرضها حسب كل متغري، مث التطرق إىل   

   :البحوث اليت تناوال املتغريين مع بعض، وهو ما جيعل التقسيم يأخذ الشكل التايل

  .الدراسات والبحوث اخلاصة بتوجهات أهداف اإلجناز :أوال

  .الرياضينيالدراسات والبحوث اخلاصة بالسلوك العدواين عند : ثانياً

توجه اهلدف والسلوك العدواين يف اال العالقة بني ناولت والبحوث اليت ت الدراسات :ثالثاً

  .الرياضي

  :يف الرياضة جنازالدراسات املتعلقة بتوجهات أهداف اإل -5-1

التوجه التنافسي لدى "بعنوان ) 1997(دراسة أمحد عبد العزيز حممد معارك -5-1-1

)282(" املصارعني الكبار يف مجهورية مصر العربية

:حو التايلنجاءت أهداف البحث على ال: أهداف البحث

  توجه التنافسيدراسة الفروق بني العيب املصارعة الفائزين و املهزومني يف أبعاد ال -   

  .دراسة الفروق بني العيب املصارعة الرومانية والعيب املصارعة احلرة يف أبعاد التوجه التنافسي -   

  :فروض البحث

.توجد فروض دالة إحصائيا بني املصارعني الفائزين واملهزومني يف أبعاد التوجه التنافسي -

رومانية والعيب املصارعة احلرة يف أبعاد ال توجد فروق دالة إحصائيا بني العيب املصارعة ال -

  .التوجه التنافسي

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي بإتباع أسلوب الدراسات املسحية :منهج البحث

ملصر  وريةهماجلاشتمل جمتمع البحث على العيب املصارعة الكبار يف بطولة  :عينة البحثوجمتمع 

وقد قام الباحث باختبار عينة عمدية عددها . رةالرومانية و احل يف نوعي املصارعة1996ملوسم 

الریاضة "ین الكبار في جمھوریة مصر العربیة، المؤتمر العلمي الدولي أحمد عبد العزیز محمد معارك، التوجھ التنافسي لدى المصارع 282
، كلیة التربیة البدنیة للبنین بالھرم جامعة حلوان، 1997، المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضة، المجلد الثالث "وتحدیات القرن الحادي والعشرون

  . 17- 03ص
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مصارعا من املصارعني املهزومني يف األدوار التمهيدية يف نوعي املصارعة الرومانية واحلرة،  54

واملصارعني الفائزين باملراكز املتقدمة من املركز األول حىت الرابع طبقا لنظام املنافسة وكان 

  . مصارعا 108د الكلي لعينة البحث مصارعا أيضا، ليشمل العد 54عددهم 

لذي يقيس ثالثة أبعاد ااستخدم الباحث استبيان التوجه الرياضي لديانا جيل  :أدوات البحث

وعمل على إجياد الشروط . توجه التنافسية، توجه الفوز، توجه اهلدف: للتوجه التنافسي وهي 

  .السيكوميترية لالستبيان يف البيئة املصرية

ملعامالت العلمية للمقياس، فقد مث حساب الثبات عن طريق تطبيق وإعادة أما فيما خيص ا

مصارعا من خارج العينة األساسية وإجياد معامل  15التطبيق على عينة الدراسة االستطالعية بلغت 

يف حني استعمل طريقة التمييز . االرتباط بني التطبيق األول و الثاين بفاصل زمين قدره أسبوعني

ت للحصول على الصدق التكويين الفرضي مستعينا مبجموعتني األوىل هي عينة بني اموعا

  .طالبا من كلية التربية البدنية والرياضية15والثانية تتمثل يف  15الدراسة االستطالعية وعددهم 

  :       نتائج الدراسة و التوصيات

هزومني حيث سجل أظهرت النتائج وجود فروق بني املصارعني الفائزين و املصارعني امل -

  .الفائزون درجات عالية عن املهزومني بالنسبة لألبعاد الثالث الستبيان التوجه الرياضي

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني العيب املصارعة الرومانية واملصارعة احلرة يف أبعاد الثالثة  -

  .للتوجه الرياضي

  :فيما جاءت التوصيات على النحو التايل

رامج التدريب للمصارعني خاصة الناشئني منهم على أمهية أهداف األداء حبيث ضرورة تركيز ب -

تساعد املدرب على تنمية أو تطوير توجه األداء وتقلل من التأكيد على النتائج اليت تقود إىل 

  .اشتراك األنا الغري مرغوب فيها

ك اللذان حيسنان الثقة التأكيد على توجه األداء للمصارعني الناشئني أي تنمية األداء والتكني -

  . بالنفس و الرضا الداخلي

عالقة التوجه الرياضي التنافسي "بعنوان ) 2001(دراسة صفاء صاحل حسني 5-1-2

)283(".راتيهابالثقة الرياضية وحالة قلق املنافسة ومستوى األداء لدى العبات الك

، المؤتمر العلمي تنافسي بالثقة الریاضیة وحالة قلق المنافسة ومستوى األداء لدى العبات الكاراتیھعالقة التوجھ الریاضي الصفاء صالح حسین،  283
  . 223- 211، كلیة التربیة البدنیة للبنین بالھرم، جامعة حلوان، ص 2001، المجلد األول، "الریاضة والعولمة"الدولي
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  :يهدف هذا البحث إىل: أهداف البحث

وكال من الثقة ) األداء والنتيجة(وجه الرياضي التنافسي بنوعيه التعرف على العالقة بني الت -

  .بالنفس وحالة القلق املنافسة ومستوى األداء العبات الكاراتيه الدرجة األوىل

التعرف على العالقة بني الثقة الرياضية وكال من الثقة الرياضية و مستوى األداء لدى العبات  -

  .الكاراتيه الدرجة األوىل

  .عرف على العالقة مابني قلق املنافسة ومستوى األداء لدى العبات عينة الدراسةالت -   

  : فروض البحث

توجد عالقة دالة إحصائيا بني التوجه الرياضي التنافسي وكال من احلالة الثقة الرياضية وحالة  -

  .قلق املنافسة ومستوى األداء لالعبات الكاراتيه الدرجة األوىل

حصائيا بني حالة الثقة الرياضية وحالة قلق املنافسة ومستوى األداء لدى توجد عالقة دالة إ -

  .العبات الكاراتيه الدرجة األوىل

  .توجد عالقة دالة إحصائيا بني حالة قلق املنافسة ومستوى أداء العبات الكاراتيه -

.ث املنهج الوصفي بأسلوب املسحياتبع الباح :الدراسة جمنه

الدرجة األوىل، حيث وظف  العبة كاراتيه48ل جمتمع البحث على تمشا: جمتمع وعينة البحث

العبة  38العبات يف الدراسة االستطالعية، وعلى ذلك فإن عينة البحث كان عددها  10الباحث 

  .كاراتيه الدرجة األوىل

:استخدم الباحث أدوات القياس التالية: البحثت واأد

جيل الذي يتضمن أبعاد ثالث توجه التنافسية،  استخبار التوجه الرياضي من إعداد ديانا -   

  .توجه اهلدف،  توجه الفوز

اختبار التوجه التنافسي الذي يهدف إىل التعرف على درجة توجه الالعب حنو األداء أو  -   

  .التوجه حنو النتيجة

  .قائمة حالة الثقة الرياضية -   

  .يف، القلق البدين و الثقة بالنفسقائمة حالة قلق املنافسة واليت تتضمن القلق املعر -   

  .بطاقة مقننة لقياس أداء الالعبات -   



- 136 -

ل من املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل كاستخدم الباحث  :املعاجلة اإلحصائية

  .االلتواء، معامل االرتباط

  :توصل الباحث إىل النتائج التالية :نتائج الدراسة

  .لتنافسية وكال من توجه الفوز، توجه األداءهناك ارتباط طردي بني توجه ا -

توجه الفوز و توجه اهلدف، القلق املعريف  –هناك ارتباط طردي بني توجه األداء وتوجه النتيجة  -

  .و القلق البدين، الثقة بالنفس وحالة الثقة الرياضية

  .مستوى األداءهناك ارتباط عكسي بني الثقة بالنفس وكال من القلق البدين، القلق املعريف،  -

التوجه التنافسي لدى الرياضيني ) "1994( دراسة حسن حسن عبده عبد اهللا-5-1-3

)284("دراسة مقارنة : من الدرجة األوىل وغري الرياضيني من اجلنسني من طالب اجلامعة

دراسة الفروق بني جمموعات من الرياضيني وغري الرياضيني ومن اجلنسني من : هدف البحث

.ة يف أبعاد التوجه التنافسيطالب اجلامع

:ومها جاءت يف شكل فرضيتني أساسيتني :فروض البحث

وجمموعيت غري الرياضيني ) ذكور، إناث(توجد فروق دالة إحصائيا بني جمموعيت الرياضيني  -   

  .يف أبعاد استبيان التوجه الرياضي) ذكور، إناث(

وجموعيت اإلناث ) ياضيني وغري رياضينير(توجد فروق دالة إحصائيا بني جمموعيت الذكور  -   

  .يف أبعاد استبيان التوجه الرياضي) رياضيني وغري رياضيني(

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي القائم على الدراسات املسحية: منهج الدراسة

وغري من فرق الدرجة األوىل اشتمل جمتمع البحث على الطالب الرياضيني  :جمتمع وعينة البحث

وقد قام الباحث باختبار عينة عشوائية من . جبامعيت القاهرة وعني الشمس من اجلنسني الرياضيني

طالب  35طالب وطالبة قسمت إىل أربعة جمموعات من   140الرياضيني وغري الرياضيني قوامها 

  ).جمموعتني لكل جنس مع جمموعة خاصة بالرياضيني وغري الرياضيني(

، دراسة مقارنة: ن الدرجة األولى وغیر الریاضیین من الجنسین من طالب الجامعةالتوجھ التنافسي لدى الریاضیین م،حسن حسن عبده عبد اهللا  284
، 1994الریاضة والمبادئ االولمبیة التراكمات والتحدیات ،المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضة، المجلد الثاني"، المؤتمر العلمي الدولي 1994

  . 62- 47القاھرة، ص كلیة التربیة البدنیة للبنین بالھرم جامعة حلوان
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ان التوجه الرياضي لـ ديانا جيل بأبعاده الثالث التوجه استعمل الباحث  استبي :أدوات البحث

حنو املنافسة، توجه اهلدف، توجه الفوز، وكذا مقياس التوجه التنافسي لـ روبن فيايل ببعديه 

  .توجه األداء، توجه النتيجة

  :خلص البحث إىل النتائج التالية :نتائج الدراسة

جها حنو املنافسة من جمموعيت غري الرياضيني من من اجلنسني كانوا أكثر تو جمموعيت الرياضيني -

  . اجلنسني

من اجلنسني يف توجه النتيجة  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الرياضيني وغري الرياضيني -

واعترب الباحث هذا منطقيا الرتباطه مبستوى الثقة الرياضية، ألن أهداف النتيجة ال ميكن التحكم 

  .يتجهون حنو األداء) عينة البحث(ياضيني أصحاب املستوى العايل فيها هذا ما جعل جمموعة الر

بالنسبة للفروق بني اجلنسني وجد الباحث أن أقوى الفروق يف بعد توجه األداء لصاحل الذكور،  -

  .فيما سجلت اإلناث توجها أعلى من الذكور يف اجتاه الفوز بفارق غري دال إحصائيا

ه التنافسي والثقة االعالقة بني االجت) "1994(مد دراسة صدوقي نور الدين حم-5-1-4

)285("لة وكسمة لدى العيب كرة القدماالرياضية كح

  :أهداف البحث 

والثقة الرياضية كحالة ) اجتاه األداء، اجتاه النتيجة(التعرف على العالقة بني االجتاه التنافسي  -   

  .لدى العيب كرة القدم الناشئني

  .بني الثقة الرياضية كسمة و الثقة الرياضية كحالة لدى العيب كرة القدم التعرف على العالقة -

التعرف على الفروق يف الثقة الرياضية كحالة بني العيب كرة القدم الناشئني أصحاب اجتاه  -   

األداء العايل للثقة الرياضية كسمة عالية وكال من الالعبني أصحاب اجتاه النتيجة العالية للثقة 

كسمة العالية، وأصحاب اجتاه النتيجة املنخفضة للثقة الرياضية كسمة منخفضة،  الرياضية

  .وأصحاب اجتاه األداء املنخفض للثقة الرياضية كسمة منخفضة

التعرف على الفروق يف الثقة الرياضية كحالة بني العيب كرة القدم الناشئني أصحاب اجتاه  -   

ة وكال من الالعبني أصحاب اجتاه األداء املنخفض النتيجة العايل للثقة الرياضية كسمة عالي

  .الرياضية كسمة منخفضة، وأصحاب اجتاه النتيجة املنخفضة للثقة الرياضية كسمة منخفضة

،  دراسة مقارنة: التوجھ التنافسي لدى الریاضیین من الدرجة األولى وغیر الریاضیین من الجنسین من طالب الجامعة،حسن حسن عبده عبد اهللا  285
، كلیة 1994یاضة، المجلد الثاني الریاضة والمبادئ االولمبیة التراكمات والتحدیات ،المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والر"المؤتمر العلمي الدولي 

  .100 - 83التربیة البدنیة للبنین بالھرم جامعة حلوان القاھرة، ص
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.استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب مسحي ملناسبته مع أهداف الدراسة: منهج الدراسة

 كرة القدم الناشئني تتراوح أعمارهم من العيبمشلت الدراسة على عينة عشوائية : عينة البحث

  .العبا45قوامهاسنة15-13مابني 

)1991(مقياس االجتاه التنافسي الرياضي لـ جيل وآخرون  استعمل الباحث:أدوات القياس

ذلك بعد ما قام بترمجته وإعداد صورته العربية، مث تقنينه يف البيئة املصرية على العيب كرة القدم 

مت عرض املقياس على احملكمني للتأكد من الصدق الظاهري وصدق حمتوى العبارات  وقد. الناشئني

العبا من العيب  25األربعة للمقياس، كما قام الباحث بتطبيق املقياس وإعادة تطبيقه على عينة من 

واستعمل أيضا مقياسي الثقة الرياضية كسمة و كحالة واتبع . كرة القدم للتأكد من ثبات املقياس

  . الطريقة يف إجياد املعامالت العلمية للمقياسنينفس 

املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االرتباط  استعمل الباحث :املعاجلة اإلحصائية

  .لبريسون للوصول إىل حقيقة العالقة بني االجتاه التنافسي و الثقة الرياضية كحالة و كسمة

  :نتائج الدراسة

كحالة إجيابيا وبداللة إحصائية مع اجتاه األداء التنافسي والثقة الرياضية ارتباط الثقة الرياضية  -

  .كسمة، وسلبا مع اجتاه النتيجة

إن العيب كرة القدم الناشئني أصحاب اجتاه األداء العايل للثقة الرياضية كسمة العالية يكونون  -

  .جتاه النتيجة العاليةأعلى يف الثقة الرياضية كحالة من العيب كرة القدم الناشئني أصحاب ا

العيب كرة القدم الناشئني أصحاب اجتاه النتيجة العالية للثقة الرياضية كسمة عالية يكونون أعلى  -

يف الثقة الرياضية كحالة من العيب كرة القدم الناشئني أصحاب اجتاه األداء املنخفض للثقة الرياضية 

  .كسمة منخفضة

توجهات أهداف اإلجناز لدى الناشئني "د خليل دراسة أمحد إبراهيم حممد أمح-5-1-5

)286("يف بعض األنشطة الرياضية

:أهداف البحث

  .التعرف على الفروق بني الناشئني يف األنشطة الرياضية قيد البحث يف أبعاد دافعية اإلجناز -   

 رسالة ماجستیر غیر منشورة،(السمات الدافعیة لدى عدائي المسافات الطویلة وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز أللعاب القوى: أحمد بن قالوز تواتي 286
  .201- 199، ص)م2008جامعة مستغانم،
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فردي، (التعرف على الفروق بني الناشئني يف تصنيفات أمناط األنشطة الرياضية قيد البحث  -   

  ).مجاعي، احتكاك، متوازي، زمن األداء قصري،طويل

التعرف على الفروق بني الناشئني يف أبعاد توجهات دافعية اإلجناز وفقا ملستويات املمارسة  -   

  ).سنوات9فوق (، )سنوات9إىل 7من (، )سنوات6إىل  4من (، )سنوات 4حىت (

توجهات دافعية اإلجناز وفقا ملستوى الرياضي التعرف على الفروق بني الناشئني يف أبعاد  -   

  .األفضل واملستوى األقل

  .الباحث املنهج الوصفي لاستعم :منهج البحث

كرة اليد، كرة (العبا ميثلون العديد من األنشطة الرياضية  310عينة البحث  بلغت :عينة البحث

والطويلة، مجباز، ألعاب  السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم، جودو، السباحة املسافات القصرية

  ).القوى مسافات قصرية وطويلة

  :استخدم الباحث األدوات التايل :أدوات البحث

 الصورة القصرية1999مقياس دافعية اإلجناز من إعداد ليلى زهران وأسامة راتب ومىن خمتار  -   

ية، التقدير الثقة بالنفس، االلتزام حنو اجناز اهلدف، التنافس بالكفا: وهيحماور 9ويضم 

االجتماعي، املثابرة يف األداء، االستقاللية يف اختاذ  القرار، مستوى الطموح ودافعية األهداف، 

  .الدافع الذايت لإلجناز

يهدف إىل قياس ثالثة أبعاد لتوجهات الذي )1993(اختبار التوجه الرياضي لـ ديانا جيل  -   

  .فوز، توجه اهلدفالدافعية اإلجناز وهي توجه التنافسية، توجه ال

  :نتائج البحث

توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد توجهات دافعية اإلجناز بني األنشطة الفردية و األنشطة  -

  .اجلماعية لصاحل األنشطة اجلماعية

ال توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد توجهات أهداف دافعية اإلجناز بني األنشطة الفردية ذات  -

  .والطويلزمن األداء القصري 

توجد فروق دالة إحصائيا بني نشاطة االحتكاك واألنشطة املتوازية لصاحل العيب أنشطة  -

االحتكاك يف أبعاد الرغبة يف التفوق، الثقة بالنفس، االلتزام حنو اإلجناز، التقدير االجتماعي، املثابرة 
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ومن ناحية أخرى ال توجد  يف األداء واالستقاللية يف اختاذ القرار، وكذا توجه التنافسية والفوز

  .فروق دالة إحصائيا يف بعدي الطموح وواقعية األهداف والدافع الذايت وتوجه اهلدف

ال توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد دافعية اإلجناز بني الالعبني باختالف سنوات ممارستهم يف  -

وق دالة إحصائيا بني وتوجد فر. دافعية اإلجناز ما عدى بعد مستوى الطموح وواقعية األهداف

4سنوات تدريب، وكل من العبني الذين مكثوا أقل من ) 9-7(الالعبني الذين مكثوا من 

)9-7(سنوات تدريب لصاحل الالعبني الذين مكثوا من ) 6-4(سنوات تدريب والذين مكثوا من 

  .سنوات تدريب

عبني ذوي املستوى الرياضي توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد توجهات دافعية اإلجناز بني الال -

  .        األفضل واألقل لصاحل الالعبني ذوي املستوى الرياضي األفضل

  .الدراسات اخلاصة بالسلوك العدواين عند الرياضيني-5-2

مقارنة السلوك العدواين بني العيب القسم )"2008(قادة بلكبيش دراسة -5-2-1

)287("الوطين األول والقسم الوطين الثاين

.مقارنة السلوك العدواين بني العيب كرة القدم للقسمني األول والثاين :هدف البحث 

  .يتميز العبوا القسمو الوطين األول والثاين بدرجة سلوك عدواين عالية: الفرضية العامة للبحث

  :الفرضيات الفرعية للبحث

  .األول والثاين عاليةدرجة السلوك العدوان الرياضي عند العيب القسم الوطين  -

التهجم، (يتميز العيب القسم الوطين األول و الثاين بأبعاد سلوك العدوان الرياضي  -

  ).العدوان الغري املباشر، احلقد، الشك، الرفض، العدوان اللفظي، سرعة قابلية االستثارة

سم هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد السلوك العدوان الرياضي بني فرق الق -

.الوطين األول والقسم الوطين الثاين

.املنهج الوصفي اتبع الباحث: منهج الدراسة

فريق للقسمني الوطين  30العيب كرة القدم األكابر من  اشتملت عينة الدراسة على: عينة الدراسة

.العب 390عينة قوامها  العب لكل فريق، وهو ما يعين 13األمل والثاين مبعدل 

رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة مستغانم، معھد (مقارنة السلوك العدواني بین العبي القسم الوطني األول والقسم الوطني الثانيقادة بلكبیش،  287
). 2008التربیة البدنیة و الریاضیة، 
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مقياس العدوان الرياضي لربنيدا بردماير الذي قام بإعداد صورته  استعمل الباحث :ثأدوات البح

التهجم، العدوان الغري املباشر، سرعة : العربية حممد حسن عالوي الذي يقيس سبعة أبعاد وهي

 .   القابلية لالستثارة، الرفض، احلقد، الشك، العدوان اللفظي

:على النحو التايل جاءت نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

  .يتميز السلوك العدواين عند العيب فرق القسم األول والثاين بدرجة عالية -

  . هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد السلوك العدواين يف القسم الوطين األول والثاين -

ق القسم الوطين العدوان الغري املباشر، العدوان اللفظي وبعد الشك هي األبعاد اليت متيز العيب فر -

  .األول

سرعة القابلية : تقارب يف السلوك العدواين بني العيب القسمني األول والثاين يف األبعاد التالية -

  .لالستثارة والتهجم

  :كما طرح الباحث جمموعة من التوصيات من أمهها

الثابت للفريق  تعزيز العالقات النفسية واالجتماعية بني أفراد الفريق اليت تساعد على األداء -   

  .وأفراده املتمثلة يف درجة االحتكام ومتاسك الفريق

  .ميكن التنبؤ املبكر بالسلوك العدواين بالتايل اختاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية والتدخل الفعال -   

نظرا لكون املنافسة الرياضية حتمل بني طياا احتماالت الفشل لبعض الالعبني مما يولد الغض  -   

حباط الناتج عن اهلزمية بالتايل االستعداد للقيام بسلوك عداين، فإنه على املدرب أن ينقص من واإل

  .درجة العدوانية هلؤالء الالعبني وذلك بإكسام االستجابة الغري العدوانية ملثل هذه املواقف

أثر ممارسة بعض أنواع املنازالت "حتت عنوان ) 1999(دراسة صباح صقر -5-2-2

)288(".سنة12-9سلوك العدواين لألحداث املنحرفني للمرحلة السنية على ال

دف  هبناء برنامج لكل من رياضة املبارزة بسالح الشيش ورياضة الكاراتي -  :أهداف البحث

  .تعديل السلوك العدواين لدى أفراد عينة البحت

وبرنامج  التعرف على أثر ممارسة كل من برنامج رياضة املبارزة بسالح الشيش -       

  .الكاراتيه على السلوك العدواين ألفراد عينة البحث

- 335، ص)م2008لدنیا الطباعة والنشر،  دار الوفاء :اإلسكندریة ؛1ط(وفاء درویش، دراسات وتطبیقات علمیة في مجال علم النفس الریاضي 288
353.
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توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي للبنات و البنني جمموعيت  - :فروض البحث

  .رياضة املبارزة بسالح الشيش يف مقياس السلوك العدواين لصاحل القياس البعدي

س القبلي والبعدي للبنات و البنني جمموعيت توجد فروق دالة إحصائيا بني القيا -       

  .رياضة الكاراتيه يف السلوك العدواين لصاحل القياس البعدي

توجد فروق دالة إحصائيا يف القياس والبعدي بني جمموعيت رياضة املبارزة  -       

  .واينالبنات والبنني يف مقياس السلوك العد هبسالح الشيش للبنات البنني وجمموعة رياضة الكاراتي

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس والبعدي بني جمموعة البنات وبني  -       

  .جمموعة البنني يف رياضة املبارزة بسالح الشيش ورياضة الكاراتيه يف مقياس السلوك العدواين

قياس ال-جمموعات جتريبية(استخدم الباحث املنهج التجرييب لتناسبه وطبيعة الدراسة  :منهج البحث

  .)بعديالبلي وقال

فتات و فىت  40قام الباحث باختيار عينة البحث بطريقة عمدية وكانت قوامها  :عينة البحث

20مقسمني يف جمموعتني حسب اجلنس كل جمموعة حتوي  سنة 12-9تتراوح أعمارهم ما بني 

باحث فردا، ومث تطبيق مقياس السلوك العدواين على اموعتني وبناء على نتائج القياس قام ال

بإعادة توزيع اموعات، حيث أن األفراد الذين حصلوا على درجات عالية يف حمور االعتداء 

، يف حني أن األفراد الذين هالبدين من البنات و البنني مث اختيارهم لتطبيق برنامج رياضة الكاراتي

رة من حتصلوا على أعلى درجات يف حماور املشاكسة، العناد، سرعة الغضب وسهولة االستثا

البنات و البنني مث اختيارهم لتطبيق برنامج رياضة املبارزة بسالح الشيش، ومن مث جاء توزيع 

  .بنني 12بنات و  11جمموعة رياضة الكاراتيه تضم   -:  اجلديد على النحو التايل

  . بنني 8بنات و  9جمموعة رياضة املبارزة تضم -

:استعمل الباحث األدوات التالية :أدوات البحث

  .مقياس السلوك العدواين -

  .هبرنامج مقترح يف رياضة املبارزة بسالح الشيش و رياضة الكاراتي -

  .استمارة املستوى االجتماعي و االقتصادي -

  .أسلحة و أقنعة خاصة بربنامج املبارزة -

  : أهم نتائج البحث
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الشيش ورياضة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعة البنات لرياضة املبارزة بسالح  -

.الكاراتيه وكذلك بالنسبة موعة البنني

وجود فروق دالة إحصائيا بني املقياس القبلي و البعدي موعة رياضة املبارزة بسالح الشيش  -

  .لصاحل القياس البعدي وأرجع الباحث ذلك إىل تأثري الربنامج املقترح لرياضة املبارزة

قياس القبلي و البعدي موعة رياضة الكاراتيه موعيت رياضة فروق دالة إحصائيا بني امل هناك -

  .الكاراتيه لصاحل القياس البعدي والذي يعود حسب الباحث للربنامج املقترح لرياضة الكاراتيه

وخلص الباحث إىل أن األنشطة الرياضية ذات الطابع لعنيف تقلل من العدوانية لكل من   

  .البنني و البنات

العدوانية و عالقتها مبراكز "بعنوان  )1982(حممود أمحد أبو العينني دراسة-5-2-3

)289(."الالعبني يف كرة القدم

يهدف هذا البحث إىل معرفة الفرق يف السلوك العدواين الرياضي بني املدافعني  :هدف البحت

  .والالعبني املهامجني يف كرة القدم

عدواين بني الالعبني املدافعني و الالعبني توجد فروق دالة إحصائيا يف السلوك ال: فرض البحث

  .املهامجني يف كرة القدم

العبا من العيب الدرجة األوىل الذين مت اختيارهم بطريقة 60ضمت عينة البحت  :عينة البحت

العبا والثانية خاصة 30عشوائية، ومت تقسيمها إىل جممعتني، األوىل خاصة باملدافعني قوامها 

  .س العددباملهامجني و حتوي نف

استعمل الباحث مقياس العدوان الرياضي لـ براندا بريدماير، الذي صمم حممد  :أدوات البحث

حسن عالوي صورته العربية، حيث يستعمل هذا املقياس لقياس العدوان لدى الرياضيني وخاصة  

سرعة قابلية -العدوان الغري املباشر-التهجم: ويشمل املقياس األبعاد التالية.يف املنافسة الرياضية

  .العدوان اللفظي-احلقد-الشك -الرفض-االستثارة

:جاءت نتائج البحت كما يلي: نتائج البحث

مجيع أبعاد العدوان كما يقيسها املقياس املستخدم دالة إحصائيا بني املهامجني وملدافعني فيما عدا  -

  .الشك التهجم ومجيع هذه املظاهر دالة إحصائيا لصاحل املدافعني فيما عدى بعد

، المؤتمر العلمي لبحوث و دراسات التربیة البدنیة و الریاضیة، كلیة العدوانیة و عالقتھا بمراكز الالعبین في كرة القدممحمود أحمد أبو العینین،  289
. 190-181التربیة البدنیة للبنین، جامعة حلوان، القاھرة، ص
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عمومية النتائج تشري إىل متيز املدافعني عن املهامجني يف العدوانية، وهذه النتائج يعتربها صاحب  -

الدراسة مقنعة إىل حد كبري من املنطلق العام والواجب الوظيفي لالعيب الدفاع الذي يتطلب 

  .ل األهدافدورهم بذل جهد كبري  للحفاظ على منطقة دفاعهم وبالتايل على مرماهم من تسجي

.)Martine)1991دراسة مارتني -5-2-4

دف هذه الدراسة إىل الوقوف على تأثري النجاح والفشل يف املنافسة الرياضية على 

استجابات العدوانية على الرياضيني من طلبة اجلامعة وذلك خالل االنفعاالت العادية وبعد الفوز 

مل الباحث مقياس روسيرتويج لدراسة صور اإلحباط واستع. يف املباريات وكذا خسارة يف املباراة

  .على عينة من ممارسي املصارعة و كرة السلة

وقد أشارت أهم النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني حاالت القياس الثالث، حيث   

جاء معدل االستجابة العدوانية عال يف حالة العادية وعقب اخلسارة عن معدل االستجابة العدوانية 

قب الفوز باملباراة، كما توصل الباحث إىل أن اخلسارة تشكل جتربة كبث و إحباط مريرة يف ع

األلعاب الفردية أكثر من اجلماعية، بينما الفوز يقلل من معدل السلوك العدواين ملمارسي كال من 

)290(.األلعاب اجلماعية و الرياضات الفردية

العالقة بني "حتت عنوان ) 1989(ني حممود أمحد أبو العين أخرى لـ دراسة-5-2-5

)291(."بعض املسببات ومظاهر السلوك العدواين يف كرة القدم

  :يصبوا الباحث من خالل هذه الدراسة إىل :هدف البحث

  .التعرف على العالقة بني مظاهر السلوك العدواين و نتائج املباريات -   

.مكان إقامة املقابالتالتعرف على العالقة بني مظاهر السلوك العدواين و -

  :فروض البحث

  .هناك عالقة دالة إحصائيا بني مظاهر السلوك العدواين، ومكان املباريات يف كرة القدم -

  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مظاهر السلوك العدواين ونتائج املباريات يف كرة القدم -   

  .بته لطبيعة هذه الدراسةاستخدم الباحث املنهج الوصفي ملناس: منهج البحث

عينة الدراسة على كل العيب أندية الدوري املصري لكرة القدم الدرجة  اشتملت :البحثعينة 

  .)نادي 12(وهو ما ميثل اتمع كله 89-88األوىل للموسم 

  . 327، القاھرة، ص2000، 29للتربیة البدنیة و الریاضیة، كلیة التربیة الریاضیة للبنین بالھرم، جامعة حلوان، العدد  المجلة العلمیة 290
، المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضة، العالقة بین بعض المسببات ومظاھر السلوك العدواني في كرة القدم، محمود أحمد أبو العینین291

  .   126-109، ص1989تربیة البدنیة و الریاضیة للبنین بالھرم، جامعة حلوان، ، كلیة ال32العدد
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استعمل الباحث استمارة تصفية حلصر اإلنذارات واملخالفات وحاالت الطرد  :أدوات البحث

كما قام بتصميم استمارة تصفية ملوقف األندية ونتائجها . اخل ملعبها وخارجهلفرق الدوري بد

  .وما سجلت و ما سجل عليها من أهداف

استعمل الباحث املتوسط احلسايب، النسب املئوية، معامل االرتباط الذي  :الوسائل اإلحصائية

كان املقابالت من وم) اإلنذارات و الطرد(يسمح بكشف العالقة بني مظاهر السلوك العدواين 

  .جهة وجمموع النقاط من جهة أخرى

  :نتائج الدراسةأهم 

وجود ارتباط عكسي بني جمموع النقاط وعدد اإلنذارات وحاالت الطرد معا، وهذا ما يعين أن  -

  .زيادة جمموع النقاط يرتبط بقلة أشكال السلوك العدواين

املنهزم مقارنة بالعيب الفريق الفائز، وفسر مظاهر السلوك العدواين تربز أكثر عند العيب الفريق  -

العدوان حيث أن العيب الفريق املنهزم ميتلكهم اإلحباط -الباحث ذلك يف ضوء نظرية اإلحباط

كما أن فارق األهداف من األسباب اهلامة اليت تؤدي إىل .بدرجة أكرب عن العيب الفريق الفائز

وهو ما جعل الباحث يستخلص أن هناك عالقة  استثارة السلوك العدواين لدى العيب كرة القدم،

  .بني ترتيب ونتائج الفرق ومظاهر السلوك العدواين

اتضح وجود عالقة ارتباطيه بني اإلنذارات وحاالت الطرد ومكان إقامة املباريات، حيث تقل  -

خارج ملعب الفريق، ويعزى الباحث ذلك إىل أن حاالت الالعب ختتلف باختالف مكان املقابلة، 

فالالعبني الذين يلعبون يف ملعبهم وأمام مجهورهم يعتقدون أن هلم احلق يف عمل أي شيء سواء 

مألوف أو غري مألوف كما أم يصممون على الفوز يف ملعبهم ألم غري متأكدين من الفوز عند 

دد إقامة املباراة على امللعب اآلخر للفريق الزائر وهي فرصتهم يف إحراز الفوز وهلذا يزيد ع

  .اإلنذارات وحاالت الطرد لالعبني الذي يلعبون يف ملعبهم

أظهرت الدراسة أن املدافعني حصلوا على نسبة عالية من اإلنذارات وحاالت الطرد مقارنة  -

العدوان حيث أن املهامجني كثريا ما -باملهامجني، وفسر الباحث ذلك أيضا يف ضوء نظرية اإلحباط

يفقدهم الثقة بأنفسهم من خالل مراوغام وتسجيلهم لألهداف يؤثرون على نفسية املدافعني و

  .وبالتايل يتعرضون ملواقف اإلحباط
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        . دراسات مشلت متغريي توجه اهلدف و السلوك العدواين عند الرياضيني -5-3

دراسة مقارنة ملدى العالقة بني "بعنوان ) 2000( سامل حممد حمموددراسة -5-3-1

)292(".عدوانية املصارع املوجهة حنو السلوك اجلازمدافعية اإلجناز و

اجناز أو إحراز النجاح، (الوقوف عند التباين بني كل من بعدي دافعية اإلجناز  - : أهدف البحث

. و السلوك اجلازم يف املباراة لكل فئة من فئات املصارعني) جتنب الفشل

اجناز أو إحراز (افعية اإلجناز التعرف على مدى ارتباط بني كل من بعدي د -             

  .والسلوك اجلازم وبني الفئات املعنية من املصارعني) النجاح، جتنب الفشل

  :جاءت فرضيات البحث على النحو التايل :فروض البحث

اجناز أو إحراز (توجد فروق دالة إحصائيا بني فئات املصارعني يف كل من بعدي دافعية اإلجناز  -

    . والسلوك اجلازم يف املباراة لصاحل املصارعني الكبار )النجاح، جتنب الفشل

اجناز أو إحراز (يوجد ارتباط موجب دال بني كل بعد على حد من بعدي دافعية االجناز  -

  .وبني السلوك اجلازم الرجويل للمصارعني )النجاح، جتنب الفشل

  .نب الفشل للمصارعنييوجد ارتباط عكسي فيما بني بعد دافع اإلجناز النجاح وبعد دافع جت -

  .استعان الباحث باملنهج الوصفي باستخدام األسلوب املسحي :منهج البحث

14، األوىل ألقل من مصارعا موزعني على ثالثة جمموعات 90بلغت عينة البحث  :عينة البحث

  .مصارع30سنة، حيث أن كل جمموعة تضم 17ألكثر من  ةسنة والثالث16سنة،الثانية ألقل من 

  :استعمل الباحث األدوات التالية :ت البحثأدوا

  .عبارة20مقياس السلوك اجلازم يف الرياضة الذي أعده حممد حسن عالوي ويتكون من  -

املعدة لقياس دافعية االجناز املرتبطة ) willis)1982قائمة دافعية اإلجناز من تصميم وليس  -

دافع : س ثالثة أبعاد لدافعية اإلجناز وهيعبارة لقيا40باملنافسة الرياضية، وتضم هذه القائمة 

  .  القدرة، دافع اجناز النجاح، دافع جتنب الفشل

  :نتائج البحث

  .  344- 323، القاھرة، ص2000، 29المجلة العلمیة للتربیة البدنیة و الریاضیة، كلیة التربیة الریاضیة للبنین بالھرم، جامعة حلوان، العدد  292
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الكبار بالسلوك اجلازم املتمثل يف أدائهم الرجويل بشكل فاق املصارعني الصغار،  متيز املصارعون -

صغار السن، وهو ما يدل كما متيز املصارعني الكبار بدافع اجناز النجاح أعلى من املصارعني ال

  .على أن مصارعي املستوى األعلى يوجههم دافع حتقيق الفوز

متيز املصارعون الصغار بدافع جتنب الفشل وأرجع الباحث ذلك إىل قصور خربم باإلضافة إىل  -

نقص مهارام الفنية و اخلططية ما جيعلهم ال خياطرون ويتخذون ذلك ذريعة لتجنب الفشل 

  .ن فيهكدافع يعتقدو

توجد عالقة ارتباط طردي بني السلوك اجلازم و بني دافع إجناز النجاح، وهو ما يكشف العالقة  -

  .اإلجيابية والترابط بني املتغريين

وجود عالقة ارتباط سلبية فيما بني دافع جتنب الفشل وكال من السلوك اجلازم وبعد دافع إجناز  -

تغريات، ويرى الباحث أن من النادر وجود عالقة النجاح، أي وجود عالقة عكسية بني هذه امل

إجيابية بني من يغلب عليه دافع جتنب الفشل ويف نفس الوقت يتميز بارتفاع مستوى السلوك 

  .اجلازم ودافع إجناز النجاح

Rescleريسكل وآخرون دراسة -5-3-2 et al)1998 ( العدوان  "بعنوان

)293(."على البيئة التنافسية يف اال الرياضي والتوجه حنو اهلدف يف كرة اليد وآثارمها

ختبار العالقة بني توجه اهلدف والعدوان يف ا هذا البحث هو حماولة من الباحث :هدف البحث

كرة اليد عند املراهقني الذكور من خالل ثالث بيئات رياضية وتعليمية وهي التربية الرياضية 

  .واملدارس واملنتخبات واألندية

18-14 أعمارهم بنيتتراوح العب كرة اليد من الذكور  240مشلت الدراسة :البحث عينة

  .واألندية تسنة مقسمني على ثالثة بيئات رياضية وتعليمية وهي التربية الرياضية،املدارس، املنتخبا

استخدم الباحث يف هذه الدراسة استبان إدراك النجاح وجدول مالحظة  :أدوات الدراسة

كما مت تسجيل ثالثني مباراة لكرة اليد حيث يسمح ذلك بإيضاح الفرق  العدوان يف كرة اليد،

.و العدوان الكلّي) غري االنفعايل و التوجه حنو األداء(بني العدوان الوسيلي 

  :نتائج الدراسة

  .304- 291،مرجع سبق ذكره، ص -اعیةرؤیة نفسیة اجتم-محمد یوسف حجاج، التعصب في الریاضة  293



- 148 -

كان لديهم هدف األنا التوجيهي  أو األندية العبوا املنتخبات بالنسبة لتوجه اهلدف تبني أن -

   .املدارس والتربية الرياضيةأعلى من العبوا 

سجل العبوا املنتخبات معدالت عالية يف العدوان الوسيلي مقارنة بالعيب التربية الرياضية  -

واملدارس، كما أن متوسط العدوان العدائي لدى العيب املنتخبات والعبو التربية البدنية كان أكرب 

  .من متوسط معدل العيب املدارس

اهلدف بالعدوان فقد أظهرت النتائج أن هدف األنا التوجيهي كان فيما خيص عالقة توجه  -

متوافقا مع العدوان الوسيلي و العدوان العدائي، حيث أمكن متييز الالعبني املصنفني وفقا هلدف 

  .األنا حسب العدوان الوسيلي و العدوان العدائي

خ الدافعي وخلص الباحث إىل ضرورة قيام بدراسات أخرى لشرح العالقة بني املنا  

واألهداف التوجيهية و العدوان يف البيئة الرياضية التعليمية، وكذا العالقة بني العدوان وسلوك 

  .املدربني وعدوان الالعبني يف الفرق الرياضية

Longueville دراسة لوجنليف وآخرون-5-3-3 et al)2005 ( تنبؤات "بعنوان

)294(".مارسني لرياضة اجليدوالروح الرياضية عند األطفال و املراهقني امل

التعرف على كل من توجهات الدافعية، القدرة  كان اهلدف من هذه الدراسة :أهداف البحث

املدركة، وكذا إدراكات املناخ الدافعي املتمثل يف اآلباء واملدربني والرفقاء وعالقتها مبتغريات 

  .سنة15-8الروح الرياضية لدى األطفال  و املراهقني مابني سن 

  :فروض البحث

وجود ارتباط اجيايب مابني توجه األداء، القدرة املدركة، إدراكات املناخ الدافعي املوجه حنو  -

  .املهمة وكذا متغريات الروح الرياضية لدى العيب اجليدو  األطفال و املراهقني

294
Département des sciences du sport, Laboratoire de Psychologie et d’Ergonomie du Sport,

archiveouverte.campus-insep.net:81/archimede/INSEP/62/6-7-62-20060524-1.pdf
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) النتيجة(وجود ارتباط سليب مابني توجه الذات، إدراكات املناخ الدافعي املوجه حنو الذات   -

  .وكذا متغريات الروح الرياضية لدى العيب اجليدو األطفال و املراهقني

من الفئة 163رياضيا من الذكور ميارسون اجليدو، 321مشلت عينة البحث : عينة البحث

  . سنة املنتمني إىل فرق فرنسية15و 12تتراوح أعمارهم ما بني  158سنة و 11-8العمرية 

:لباحثون على املقاييس التاليةاعتمد ا: أدوات البحث

Cury,Sarrazinمقياس إدراك النجاح يف الرياضة املصمم من طرف كريي سراسان وفاميوس -

et Famose)1996( وهو يعد صورة معتمدة من مقياس إدراك النجاح لروبارس و باجال ،

Roberts et Balague)1991(.

Cury,Sarrazinن وفاميوس كريي سراسامقياس إدراكات املناخ الدافعي لـ  - et Famose

)1995(.

  . مقياس القدرة املدركة، وكذا مقياس القبول من طرف األقران -

  :خلصت الدراسة إىل النتائج التالية: أهم النتائج

  .متيز األطفال مبستويات عالية من الروح الرياضية مقارنة بنظرائهم من املراهقني -

كل ما زاد مستوى الروح ) األداء(راهقني حنو هدف املهمة كل ما كان توجه األطفال و امل -

  .الرياضية لديهم

الذي (كل ما كانت إدراكات املمارسني من املراهقني و األطفال إىل أن توجه املناخ الدافعي  -

  .مرتفعة حنو التعلم كل ما زاد الروح الرياضية لديهم) ميثله اآلباء، املدربني و األقران

:دراسات والبحوث املشاـةالئج مناقشة نتا-5-4

تربز من خالل ما تقدم من حبوث و دراسات اليت تناولت متغريات البحث الذي حنن    

  :بصدد إجنازه مجلة من النقاط اليت ميكن االستفادة منها، واليت ميكن التطرق إليها فيما يلي

صف و تشخيص  استعمل أغلب الباحثني املنهج الوصفي الذي يعتمد على مالحظة وو - 1

  .الظواهر ومجع البيانات عنها وهو ما يتناسب مع طبيعة هذه الدراسات

نتائج البحوث و الدراسات يف جمملها أكدت وجود فروق بني الرياضيني يف توجهات  - 2

وحسب ) حصص التربية البدينة(أهداف االجناز، سواء كان ذلك يف البيئة التنافسية أو التعليمية 
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وبني الرياضيني و الغري ) دراسة أمحد إبراهيم حممد أمحد خليل(اضي املمارس نوع النشاط الري

).1994دراسة حسن حسن عبده عبد اهللا (الرياضيني 

يؤثر توجه اهلدف على العديد من اجلوانب النفسية والسلوكية للرياضيني كالثقة  - 3

لرياضية و السلوك العدواين، حيث الرياضية احلالة و السمة، قلق املنافسة، األداء الرياضي، الروح ا

أظهرت نتائج هذه الدراسات املشاة أن توجه النتيجة العايل كثريا ما يرتبط بدرجة عالية من قلق 

املنافسة، ومستوى منخفض للثقة الرياضية، يف حني أن توجه هدف األداء العايل يرتبط مبستوى 

و صدوقي نور ) 2001(الح حسني عال من الثقة الرياضية وهذا ما أكدته دراسات صفاء ص

).2004(الدين حممد 

هناك العديد من العوامل املثرية للعدوان عند الرياضيني منها اإلحباط الناتج عن اهلزمية،  - 4

، هذا باإلضافة إىل وجود فروق يف )1989دراسة حممود أمحد أبو العينني (مكان املقابالت 

  .راكز اللعب وتوجه اهلدفالسلوك العدواين عند الالعبني من حيث م

استعمل الباحثون عدة مقاييس للتعرف على توجهات اهلدف عند الرياضيني منها  - 5

مقياس التوجه الرياضي لديانا جيل و مقياس التوجه التنافسي لروبن فيايل، وكذا مقياس إدراك 

ته لطبيعة حبثنا النجاح يف اال الرياضي وهو املقياس الذي سوف نستعني به، هذا نظرا ملالئم

ولقياس السلوك العدواين فقد استعان الباحثون ببطاقات . وكذا حلداثته مقارنة باملقاييس األخرى

املالحظة، وكذا مقياس براندا بريدماير املعتمد لقياس السلوك العدواين يف اال الرياضي و خاصة 

  .املنافسة الرياضية والذي أعد صورته العربية حممد حسن عالوي

:   امتــةخلا

استعرضنا يف هذا الفصل خمتلف الدراسات و البحوث املشاة اليت تناولت متغريات حبثنا   

هذا، وهو ما جعل نتأكد من أمهية توجه اهلدف و تأثريه على العديد من اجلوانب النفسية كالثقة 

نشري بعض كما . بالنفس و القلق، ويسمح أيضا بتفسري أداء و سلوك الرياضيني والتنبؤ ا

الدراسات اليت تناولناها إىل وجود فروق بني الرياضيني يف مستوى السلوك العدواين حسب بعض 

هذا وقد مكنتنا . املتغريات كمناصب اللعب، توجه اهلدف وبعض العوامل املوقفية كالفوز و اهلزمية

مث أمكن  هذه الدراسات من التعرف على أدوات البحث والوسائل اإلحصائية املستعملة، ومن

. للطالب الباحث اختيار االستخبارات املناسبة لقياس متغريات البحث الذي حنن بصدد إجنازه
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:خامتة الباب األول

يف هذا الباب عمد الطالب الباحث على اإلملام مبتطلبات العلمية النظرية للبحث وهذا من   

-15(ئص مرحلة املراهقة خالل مخسة فصول أساسية، حيث مث التطرق يف الفصل األول إىل خصا

كوا الفترة العمرية لعينة حبثنا هذا، أما الفصل الثاين فقد تناولنا فيه املنافسة الرياضية ) سنة17

كما خصصنا الفصل الثالث . وأهم مميزاا و تأثريها على نفسية الرياضيني خاصة الناشئني منهم

جناز مع التركيز على نظرية أهداف اإلجناز لتوجهات أهداف اإلجناز تناولنا فيه نظريات دافعية اإل

) النتيجة(حيث استنتجنا وجود توجهان أساسيان يف مواقف اإلجناز الرياضي ومها توجه التنافسية 

ويعين كل من مها بالنسبة للرياضي و التفوق و النجاح يف املنافسة ) األداء(و توجه التمكن 

  .الرياضية 

عند الرياضيني مربزين أهم النظريات املفسرة  العدواين فيما خصصنا الفصل الرابع للسلوك  

واختتم . للعدوان و األسباب النفسية و االجتماعية الكامنة وراء ظهور هذا السلوك الغري السوي

الطالب الباحث هذا اجلانب النظري بفصل خاص مجع يف بعض الدراسات و السابقة اليت تطرقت 

لوك العدواين بغرض االستفادة من نتائجها لتثمني نتائج إىل توجهات أهداف اإلجناز و كذا الس

  .حبثنا هذا
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المیدانیةالدراسة 

:متهيد الباب الثاين

حيتوي هذا الباب على ثالثة فصول حيث تطرق الطالب الباحث يف الفصل األول إىل 

أما . ينما تضمن الفصل الثاين على عرض النتائج و مناقشتهامنهج البحث و اإلجراءات امليدانية، ب
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الفصل الثالث فقد عمد الباحث يف على مقابلة النتائج بالفرضيات مع اخلروج مبجموعة من 

االستنتاجات مث عرض اخلامتة العامة للبحث، كما طرح الطالب الباحث مجلة من التوصيات 

نظري للدراسة و كذا النتائج املتوصل إليها، و جاء يف واالقتراحات انطالقا مما جاء يف اجلانب ال

آخر هذا الفصل الثالث قائمة املراجع و املصادر اليت اعتمد عليها الطالب الباحث يف هذه 

  .الدراسة



- 154 -

منھج البحث : الفصل األول
  واإلجراءات المیدانیة

  :التاليةويضم هذا اجلزء األول من الدراسة التطبيقية النقاط 

  .متهيــد

  .منهج البحث -1

  .عينة البحث و مواصفاا -2

  .جمـاالت وأدوات البحث -3

  .الدراسة االستطالعية واملعامالت العلمية ملقاييس البحث -4

  .اإلحصائيةاألساليب  -5

  خامتة الفصل

:هيدــمت

يف السنوات األخرية يكادون إن املتتبعني لواقع املنافسات الرياضية يف بلدنا اجلزائر خاصة   

جيمعون على أا كثريا ما ترتبط مبظاهر العنف و العدوان سواء عند الالعبني أو املتفرجني، حيث 
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حاولت اجلهات املعنية بدءا من أعلى هرم الدولة وخمتلف االحتاديات الرياضية البحث يف كيفية 

اسية وكذا سن القوانني الردعية التحكم يف هذه الظاهرة من خالل امللتقيات و األيام الدر

إال أن ذلك مل يكن ... ) عقوبات من سنة إىل مدى احلياة لالعبني، اللعب بدون مجهور اخل(

مفعوله كبريا، هذا ما جيعل من مشكلة حبثنا هذا مستمدة من الواقع وتتطلب البحث و دراسة 

نصبوا إليه لذلك سيتطرق األسباب الكامنة وراء شفيت هذه الظاهرة وسبل احلد منها وهو ما 

الطالب الباحث يف هذا الفصل إىل توضيح منهج البحث و اإلجراءات امليدانية املتخذة يف سبيل 

  .        حتقيق األهداف املنشودة يف هذا البحث العلمي

:منهج البحث-1-1

إن أي دراسة علمية تتطلب اختيار وإتباع منهج معني، الذي ميثل يف البحث العلمي 

وعة من القوانني و األسس مث وضعها من أجل الوصول إىل احلقيقة، ويشري عمار حبوش وحممد جمم

الطريق اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف " حممود دنينات إىل املنهج بأنه 

كما أن منهج البحث خيتلف باختالف املوضوع هلذا توجد أنواع من املناهج )295(".احلقيقة

  .يستعني الطالب الباحث مبا يتناسب ومشكلة حبثه العلمية، إذ

و يف حبثنا هذا سنلجأ إىل األسلوب املسحي الذي يعترب أكثر األساليب استعماال يف   

  .هذا ملالئمته وطبيعة املشكلة اليت حنن بصدد دراستها )296(البحوث الوصفية،

لى معلومات كافية أسلوب من أساليب التحليل املرتكز ع" و يعرف املنهج املسحي بأنه   

ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل فترة أو فترات زمنية معلومة و ذلك من أجل 

احلصول على نتائج عملية مث تفسرها بطريقة موضوعية و مبا ينسج مع املعطيات الفعلية 

)297(".للظاهرة

مية أو التربوية كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر العل" ما يشار إليه أيضا بأنه ك   

أو النفسية كما هي عليه بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقة بني عناصرها مث 

)298(.توضيح العالقة بينها وبني العناصر األخرى

  . 89، ص )م1995دیوان المطبوعات الجامعیة، :الجزائر(إعداد البحوثعمار بحوش، محمد محمود دنینات، مناھج البحث العلمي وطرق  295
  .   89، ، ص )م2002مكتبة اإلشعاع الفنیة،  :اإلسكندریة ؛1ط(فاطمة عوض صابر، میرفت على خفاجھ، أسس و مبادئ البحث العلمي 296
  .   46، ص )م1999دار وائل للطباعة و النشر،  :مانع ؛2ط(محمد عبیدات وآخرون، منھجیة البحث العلمي القواعد و المراحل و التطبیقات 297
  .    130، ص )م1995دیوان المطبوعات الجامعیة،  :الجزائر(وجیھ محجوب جاسم، طرق البحث العلمي وطرق إعداد البحوث 298
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و انطالقا من هذه املفاهيم تظهر معامل توظيف املنهج املسحي يف حبثنا، إذ حنن بصدد 

وحماولة ) توجه اهلدف(يف توجهات دافعية اإلجناز دراسة جانب من اجلوانب النفسية املتمثل 

بالسلوك العدواين عند الالعبني، هذا باإلضافة إىل استعمالنا  هاكشف حقيقية عالقة أبعاد

  .    الستخبارات توزع على الالعبني لقياس هذه املتغريات

:البحثعينة جمتمع و -1-2

سنة على 17و 15عمارهم ما بني ميثل العبو كرة القدم صنف األشبال الذين تتراوح  أ  

املستوى الوطين اتمع األصلي للدراسة، وألنه من الصعوبة مبا كان القيام باختبار كافة العيب 

اتمع األصلي ملا يتطلبه ذلك من جهد و وقت و مال ارتأى الطالب الباحث اختيار عينة حمدودة 

  .من اتمع األصلي

-15بطريقة مقصودة يف العيب كرة القدم صنف األشبال  متثلت هذه العينة اليت اختريت  

سنة املنتمني إىل الفرق العشر املكونة لقسم ما بني الرابطات للجهة الغربية للموسم الرياضي 17

العبا من كل فريق، ما ميثل 16العبا مبعدل 160ت العينة اإلمجالية ، حيث بلغ2008-2009

 من جمموع العيب قسم ما بني%16يف هذا القسم و  املنخرطني من عدد الالعبني%64نسبة 

:وفيما يلي أمساء الفرق اليت تظم عينة الدراسة (*)،الرابطات على املستوى الوطين
  .وداد تلمسان -6.                 مولودية وهران -1

  .مولودية سعيدة -7.                    أومليب شلف - 2

  .إحتاد بلعباس -8           .        سريع غليزان - 3

  . ترجي مستغامن -9.                   مجعية وهران - 4

  .أومليب أرزيو -10.                  سريع احملمدية - 5

و عمد الطالب الباحث إىل دراسة مواصفات العينة و جتانسها من حيث متغريات السن و   

وقد بلغ متوسط العمر . ا قد تؤثر يف نتائج البحثالعمر التدرييب وكذا املستوى الدراسي لكو

باحنراف معياري  4.55، كما قدر متوسط العمر التدرييب 0.58باحنراف معياري قدره  16.67

).2(و هو ما يوضحه اجلدول رقم . 1.91قدره 

  .يوضح مواصفات العينة من حيث السن و العمر التدرييب): 2(اجلدول رقم 

عينة   ت اإلحصائيةاملعامال          
  معامل االلتواء االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب
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أما فيما خيص املستوى الدراسي لعينة البحث فقد سجلنا أن أغلب الالعبني يزاولون دراستهم يف 

يف حني أن بقية الالعبني  ¡%61.25العبا بنسبة  98يم الثانوي حيث بلغ عددهم مرحلة التعل

.%38.75العبا بنسبة قدرت بـ 62يدرسون يف املرحلة التعليم األساسي وعددهم 

لكال من متغريي السن و العمر التدرييب املوضحني يف  أن قيمة معاملي االلتواءوجتدر اإلشارة 

، وهو ما  3-¡3+ينحصران فيما بني  0.86¡1.66-بلغا على التوايل اللذان ) 2(اجلدول رقم 

  .يشري إىل جتانس عينة الدراسة من حيث هذان املتغريين

:جماالت البحث -1-3

:اال البشري -1-3-1

العبا من صنف األشبال الذين تتراوح أعمارهم ما 20االستطالعية على  الدراسةاشتملت   

ئد غرب وهران املنتمي إىل القسم اجلهوي، يف حني قدرت عينة  سنة لفريق را17-15بني 

العبا املنتمني إىل الفرق العشر الناشطة يف قسم ما بني الرابطات للجهة 160التجربة الرئيسية بـ 

.2009-2008الغربية للموسم الرياضي 

:اال الزماين-1-3-2

، يف 2008يف اية شهر ماي كانت البداية بعرض مشروع البحث على السيد املشرف   

  :حني مث تطبيق أدوت البحث على مرحلتني على النحو التايل

متثلت هذه املرحلة يف الدراسة االستطالعية حيث مث تطبيق مقياس البحث يف :املرحلة األوىل

  .أيام) 10(أي بعد مرور عشرة 2009-01-14وأعيد تطبيقه يف 04-01-2009

-02-06يف الفترة ما بني  ةالبحث على عينة التجربة األساسي سقاييمت تطبق م :املرحلة الثانية

2009-04-17غاية  إىل 2009

: اال املكاين-1-3-3

الدراسة املتغريات

  )ن(

  )ع(  )س(

  السن
160

16.670.58-1.66

4.551.910.86  العمر التدریب
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قام الطالب الباحث بتطبيق مقاييس البحث وإعادة تطبيقها يف إطار الدراسة االستطالعية   

ص الدراسة األساسية فقد أما فيما خي. يف غرف تغيري املالبس مللعب بن أمحد اهلواري بوهران

استغالل الطالب الباحث برنامج البطولة لفرق املعنية بالتجربة األساسية وحضورها إىل ملعيب 

احلبيب بوعقل بوهران وملعب كربوسي منور بأرزيو لتطبيق مقياسي البحث على الالعبني وهذا 

. يف غرف تغيري املالبس اخلاصة بامللعبني

:    أدوات البحث-1-4

قصد اإلملام مبوضوع البحث ومتغرياته اعتمدنا أساسا على جمموعة من املصادر واملراجع   

باإلضافة إىل مجلة من البحوث والدراسات اليت تناولت بكيفية أو بأخرى أحد جوانب دراستنا 

: هذا وكأداة جلمع البيانات اعتمد الطالب الباحث على مقياسني نعرضهما على النحو التايل. هذه

)Marsh)1994مقياس إدراك النجاح هلربرت مارش -1-4-1

لقياس متغري توجهات أهداف اإلجناز اختار الباحث مقياس إدراك النجاح الذي قام   

و جوليا Robertsانطالقا من مقياسي كل من جلن روبرتس  Marshبتصميمه هربرت مارش 

يف املرحلة اجلامعية و اآلخر  أحدمها موجه للتطبيق على الرياضيني) Balague)1991بالجو 

دف قياس " استخبار إدراك النجاح"على الرياضيني يف املرحلة اإلعدادية و الثانوية أطلقا عليهما 

توجهات دافعية اإلجناز حنو كل من هدف الذات و هدف املهمة يف اال الرياضي، حيث يشار 

)299(.نافسية و هدف التمكنإىل هذان البعدين يف هذا املقياس على التوايل دف الت

Marshدواعي استعمال مقياس إدراك النجاح لـ مارش  -1-4-1-1

  .يعد من املقاييس اليت تقيس التوجه الدافعي كسمة لدى الرياضيني -

  . سنة17-15ميكن تطبيقه على الفئة العمرية  -

وجه حنو مقارنة باملقاييس األخرى، كما تعكس أبعاده الت) 1994(حداثة املقياس  -

)300(.التنافسية، التوجه حنو التمكن التوجه الدافعي القاعدي توجه املهمة و توجه الذات

مقابالت (حيتوي املقياس عن عبارات سهلة تعرب عن أهداف اإلجناز يف املنافسة الرياضية  -

   ).كرة القدم

  .219:218، ص)م1998مركز الكتاب للنشر، :؛القاھرة1ط(محمد حسن عالوي، موسوعة االختبارات النفسیة للریاضیین 299
300 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: éd deboeok,2005), p 41.
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......" رياضيةعندما أشترك يف املنافسة ال"عباراته حتصر املوقف يف املنافسة الرياضية   -

  . وهو ما ميكن معرفة فروق توجه اهلدف يف موقف املنافسة الرياضية

:مواصفات مقياس إدراك النجاح-1-4-1-2

عبارة، ستة عبارات متثل توجه التنافسية، أما 14حيتوي مقياس إدراك النجاح على   

باإلجابة على عبارات يقوم الالعب . العبارات الثمانية األخرى فتمثل بعد التمكن أو التفوق

املقياس على ميزان تقدير ما بني درجة كبرية جدا إىل درجة قليلة جدا ويكون تصحيح املقياس 

درجات، بدرجة 4: درجات، بدرجة كبرية5: بدرجة كبرية جدا: عند اإلجابة على النحو التايل

ضح اجلدول ويو. درجة واحدة: بدرجة قليلة جدا درجتني،: بدرجة قليلة درجات،3: متوسطة

  .توجه التمكن و توجه التنافسية: أرقام العبارات اخلاصة ببعدي املقياس) 3(رقم 

  .يوضح أرقام العبارات بعدي مقياس إدراك النجاح): 3(دول رقم اجل

:املعدل مقياس العدوان الرياضي -1-4-2

الباحث مقياس العدوان الرياضي الذي قامت بتصميمه برينيدا بريدماير الطالب استعمل   

لقياس سبعة أبعاد للعدوان لدى الرياضيني وخاصة خالل املنافسة الرياضية حيث استعانت يف 

" تايلور"لالجتماعية و مقياس " اون مادلوكر"و مقياس " بس و دروكي"وضعه بكل من مقياس 

)).1(أنظر امللحق رقم(و قد قام حممد حسن عالوي بإعداد صورة املقياس العربية . للقلق الصريح

  :مقياس العدوان الرياضي دواعي استعمال -1-4-2-1

سنة وهو ما يتناسب و الفئة 15وجود إمكانية لتوظيف هذا املقياس ابتداءاً من سن  -

  .رية لبحثنا هذاالعم

انطالقا من أن املقياس يشمل سبعة أبعاد فإن ذلك يتيح للطالب الباحث فرصة تناول  -  

  .أوجه متعددة للعدوان الرياضي عند الرياضيني

  اموع  أرقام العبارات  أبعاد املقياس

4،5،7،8،9،12،13،148  توجھ التمكن

1،2،3،6،10،116  توجھ التنافسیة
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كون األداة صممت خصيصا لقياس العدوان الرياضي يف مواقف املنافسة الرياضية، هذا  -  

نفس موقف . (اسة يف موقف املنافسة الرياضيةما يعطي للباحث الفرصة حلصر متغريات الدر

  )  مقياس إدراك النجاح السابق الذكر

استعمال هذا املقياس يف العديد من البحوث املشاة اليت أوردناها، من بينها أطروحة  -  

، باإلضافة إىل رغبة الطالب الباحث يف تقنني هذا املقياس يف البيئة )2008(الدكتور قادة بلكبيش 

  .     رية وعلى فئة عمرية أخرى ليتسىن استعماله يف نطاق أوسعاجلزائ

  :مواصفات املقياس العدوان الرياضي-1-4-2-2

عبارة متثل سبعة أبعاد للعدوان الرياضي، يقوم املفحوص 53تتضمن الصورة العربية للمقياس 

إىل غري موافق باإلجابة علي كل عبارة طبقا ميزان رباعي التدرج يتراوح ما بني موافق بشدة 

  :وذلك على النحو التايل) اجيابية أو سلبية(بشدة، كما تعطى أوزان العبارات حبسب اجتاهها 

  غري موافق بشدة  غري موافق  موافق  موافق بشدة

04030201العبارات املوجبة

01020304العبارات السالبة

    :ليوتتمثل األبعاد السبعة ملقياس العدوان الرياضي يف ما ي

أصحاب الدرجات املرتفعة يف هذا البعد يتميزن بالعنف ضد منافسيهم ويقابلون  :التهجم -1

  .اخلشونة يف اللعب مبثلها، ويستمتعون بإيذاء منافسيهم

أصحاب الدرجات املرتفعة يف هذا البعد يتميزن بإسقاط عدوام على : باشراملالعدوان الغري  -2

  .منافسيهم كما مييلون للسباب يف مواقف املنافسات الرياضيةأشياء أو على أشخاص آخرين غري 

أصحاب الدرجات املرتفعة يف هذا البعد يتميزون باالستعداد لسرعة : سرعة القابلية لالستثارة -3

االنفعال التأثر عند هزميتهم أو قبل املنافسات الرياضية أو يف مواقف اللعب الغري متوقعة أو عند 

  .قرارات ضدهماختاذ احلكم لبعض ال

أصحاب الدرجات املرتفعة يف هذا البعد يتميزون بالتمرد على القواعد والقوانني : الرفض -4

  .ويظهرون عدم الترحيب مبنافسيهم وعدم الصفح عنهم وحماولة حتدي احلكم



- 161 -

أصحاب الدرجات املرتفعة ميتلكهم احلقد والكراهية اجتاه املنافسني وخاصة يف مواقف  :احلقد -5

  .فسات الرياضيةاملنا

أصحاب الدرجات املرتفعة يتميزون بالشك يف احملكمني ويعتربون املنافسني أعداءا هلم : الشك -6

  .ويرون أن الالعبني اآلخرين يضمرون هلم أو حياولون إيذائهم

أصحاب الدرجات املرتفعة حياولون اجلدال مع احلكام أو املنافسني : العدوان اللفظي-7

نافسيهم باستخدام بعض األلفاظ النابية أو السباب ويسعون للسخرية من وحياولون إهانة م

.)301(اآلخرين

التايل أرقام العبارات املوجبة و السالبة اخلاصة بكل بعد من ) 4(و يظهر اجلدول رقم 

  : األبعاد السبعة للمقياس

  يوضح أرقام العبارات اخلاصة بكل بعد :)4(دول رقم اجل

اموع  أرقام العبارات السالبة  لعبارات املوجبةأرقام ا  أبعاد املقياس

¡24¡23¡20¡15¡13¡10التھجم

25¡32
07¡16¡2711

العدوان الغیر 
المباشر

11¡38¡4702¡09¡26¡31¡35¡4609

سرعة القابلیة 
  لالستثارة

03¡04¡06¡08¡19¡29¡

30¡52
05¡14¡17¡1812

226¡5021¡45¡42¡39الرفض

445303¡12الحقد

4305¡5128¡36¡34الشك

4907¡48¡41¡4038¡33¡01العدوان اللفظي

  :الدراسة االستطالعية -1-5

قبل القيام بالتجربة األساسية وتطبيق املقياس على عينة البحث كان البد علينا من القيام   

عند الصعوبات و العقبات اليت قد نواجهها  بالدراسة االستطالعية، وهذا لنتمكن من الوقوف

ومن هذا املنطلق كانت دف الدراسة . وحتول دون حصولنا على نتائج صحيحة و مضبوطة

  :االستطالعية إىل ما يلي

301
.665-663 مرجع سابق، محمد حسن عالوي، االختبارات المھاریة والنفسیة في المجال الریاضي، 
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التوصل إىل أفضل طريقة لتقدمي مقاييس البحث وذلك من حيث املكان و الزمان واألدوات اليت  -

  .ميكن االستعانة ا

  .دى وضوح العبارات اخلاصة باملقياسني وكذا املفردات املشكلة هلامعرفة م -

  .التعرف على الصعوبات اليت قد تواجه الطالب الباحث و املفحوص أثناء تطبيق أدوات البحث -

يف الدراسة  ااخلاصة مبقاييس البحث املراد استعماهل) الصدق و الثبات(دراسة األسس العلمية  -

  .      األساسية

  :املفردات و العبارات -1-5-1

أفراد الدراسة االستطالعية سجل الطالب الباحث البحث على  أدواتمن خالل عرض 

جمموعة من التساؤالت قام بطرحها املفحوصني حول بعض املفردات املشكلة لبعض العبارات 

د عينة اخلاصة مبقياس العدوان الرياضي، وألجل رفع هذا الغموض وتذليل هذه الصعوبات على أفرا

قمنا بتعديل هذه املفردات مع احلرص على أن ال يتغري املعىن العام للعبارة،  ةالدراسة األساسي

  .يوضح هذه  التعديالت) 5(واجلدول املوايل رقم 

  .يوضح التعديالت اليت مشلت بعض مفردات مقياس العدوان الرياضي املعدل) : 5(دول رقم اجل

  البعد
العبارة

رقم
  لهاالعبارة يف أص

التعديل 

  يشمل
  العبارة بعد التعديل

سرعة 

القابلية 

  االستثارة

18
ون هادئا و سلسا قبل االشتراك يف كأ

منافسة رياضية

  استبدال كلمة

  -سلسا -

ون هادئا و غري متوتر قبل االشتراك يف منافسة كأ

رياضية

العدوان 

  الفظي
40

عندما أفقد أعصايب بسبب زمالئي يف 

ظ بكلمات نابيةالفريق أحيانا أتلف

-استبدال كلمة

  -نابية

عندما أفقد أعصايب بسبب زمالئي يف الفريق 

أحيانا أتلفظ بكلمات قبيحة

ال تعزى اهلزمية دائما إىل التحكيم السيئ28  الشك
  استبدال كلمة

  -تعزى-
ال أرجع اهلزمية دائما إىل التحكيم السيئ

املفحوص على سلم التدرج اخلاص مبقياس  الحظ الطالب الباحث صعوبة تركيزو يف سياق آخر 

يف كل ) سلم التدرج(املعدل بدأً من الصفحة الثانية لدى ارتأى إعادة وضعه  العدوان الرياضي

  .وصفحة من صفات املقياس
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  :الدراسة سياياملعامالت العلمية ملق -1-5-2

اسي الدراسة الباحث نفس اخلطوات يف دراسته للمعامالت العلمية ملقيالطالب لقد اتبع 

، حيث عرضنامها مع بعض على السادة األساتذة احملكمني و كذا على عينة سواء الصدق أو الثبات

  :الدراسة االستطالعية وهذا على النحو التايل

:مقياس إدراك النجاح-1-5-2-1

:ثبات املقياس-1-5-2-1-1

ئجه فيما لو طبق على عينة من يقصد بثبات االختبار مدى الدقة و االتساق و استقرار نتا  

)302(.األفراد يف مناسبتني خمتلفتني

أن الثبات يعين حصول الفرد على ) 2005(و يضيف صالح أمحد و أمني علي سليمان    

نفس الدرجات إذا طبق عليه نفس األداة وحتت نفس الظروف، أي مدى اتساق درجات االختبار 

)303(.من قياس إىل آخر

ب الباحث طريقة تطبيق االختبار و إعادة تطبيقه للتأكد من ثبات وقد استعمل الطال  

العبا من 20وقد مث ذلك على عينة غري عينة الدراسة األساسية قوامها . مقياس إدراك النجاح

فريق رائد غرب وهران، وقد حرص الطالب الباحث على أن تكون الفترة ما بني مرحليت تطبيق 

  ).نفس الالعبني، نفس املكان، نفس التوقيت(نفس املتغريات  أيام مع احلفاظ على 10املقياس 

وجاءت النتائج (*)معامل الثبات استعملنا معادلة االرتباط البسيط لبريسون، وحلساب  

عند درجة  0.83إذ بلغ معامل الثبات . لتؤكد أن املقياس ككل يتمتع بدرجة عالية من الثبات

يف حني  .0.44 من القيمة اجلدولية اليت تقدر بـ وهي أكرب 0.05ومستوى الداللة 18احلرية 

  :جاءت معامالت الثبات اخلاصة بكل بعد من أبعاد مقياس إدراك النجاح على النحو التايل

مقياس إدراك النجاحمعامالت الثبات اخلاصة بأبعاد يوضح ): 6(دول رقم اجل
الداللة اإلحصائية             

  أبعاد مقياس إدراك 

حجم 

  العينة

درجة 

  احلرية 

مستوى 

  الداللة

القيمة 

معامل (احملسوبة

  القيمة 

اجلدولية ملعامل 

  . 152، ص)م2003ة، دار المطبوعات الجامعی :الجزائر ؛2ط(مقدم عبد الحفیظ، اإلحصاء و القیاس النفسي و التربوي 302
، )م2005دار الكتاب الحدیث، :القاھرة ؛2ط(صالح أحمد مراد،أمین علي سلیمان، االختبارات و المقاییس في العلوم النفسیة و التربویة 303
  .360:359ص

  .  150معادلة االرتباط البسیط لبیرسون في الصفحة رقم  (*) 
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  االرتباط  )الثباتالنجاح

20180.050.920.44  توجھ التمكن
20180.050.820.44  توجھ التنافسیة

 أن قيمة معامل الثبات بالنسبة لبعدي توجه التمكن و توجه) 6(ويتبني من خالل اجلدول رقم

وهي قيم 0.05ومستوى الداللة 18عند درجة احلرية 0.82¡0.92التنافسية بلغت على التوايل 

وهو ما يعين أن أبعاد املقياس تتميز بدرجة عالية من  0.44اليت بلغت  أكرب من القيمة اجلدولية

  .الثبات

:صدق املقياس-1-5-2-1-2

مبعىن أن االختبار  )304(سه،يقصد بصدق االختبار مدى صالحيته لقياس ما وضع لقيا  

ويعرب الصدق العامل األكثر أمهية بالنسبة حملكات جودة . الصادق يقيس ما وضع لقياسه فقط

)305(.االختبارات واملقاييس، إذ قد تكون أداة القياس أو االختبار ثابتة و لكنها غري صادقة

ح استخدمنا الصدق احملتوى ألمهية هذا العامل ورغبة منا يف التأكد من صدق مقياس إدراك النجا 

  :و الصدق الذايت و هذا على النحو التايل

:صدق احملتوى-أ

يشتمل هذا النوع على فحص مبدئي حملتويات االختبار ملعرفة ما إذا كانت فقرات االختبار   

متصلة مجيعها بالصفة املطلوب قياسها أو أن هناك من فقرات ما ميكن حذفه على أنه بعيد الصلة 

)08(وألجل هذا الغرض قام الطالب الباحث بعرض املقياس على  )306(.مة املراد قياسهابالس

علم النفس، علم النفس الرياضي، علم (من أهل االختصاص  ))2(أنظر امللحق رقم(حمكمني 

، وهذا ملعرفة آرائهم يف مدى مالئمة (*))هدكتورا(احلاصلني على درجة ) النفس االجتماعي

وحها من حيث املضمون، الصياغة و اللغة ومدى مناسبة العبارة للبعد املراد عبارات املقياس ووض

التعديل  –اإلبقاء عليها : قياسه، ألجل ذلك استعملنا يف الصورة املبدئية لالستمارة العبارات التالية

احلذف، مع وضع ملخص للبحث وكذا املفاهيم اإلجرائية للمصطلحات املرتبطة باملقياس، ومن  –

  .111، ص)م2003مركز الكتاب للنشر، :القاھرة ؛2ط(ة البدنیةلیلى السید فرحان، القیاس و االختبار في التربی 304
  .167، ص)م2002مكتبة اإلشعاع الفنیة، :اإلسكندریة ؛1ط(فاطمة عوض صابر، میرفت على خفاجھ، أسس و مبادئ البحث العلمي 305
  .147:166مقدم عبد الحفیظ، مرجع سبق ذكره، ص 306

، كرودجة شارف، قیدوم أحمد، قماري محمد ، حرشاوي یوسف، كرزابي مریم، بلكبیش قادة، بن رمعون محمد: قائمة السادة األساتدة المحكمین(*) 
  .قالوز تواتي
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وقد فاقت . ملدى انسجام العبارات املتفق عليها من طرف احملكمني %80مدنا على نسبة مث اعت

ما جيعل املقياس يتميز . نسبة االتفاق بني األساتذة النسبة احملددة بالنسبة لكل عبارات املقياس

  .   بدرجة صدق عالية

  :الصدق الذايت-ب

يت وذلك عن طريق حساب اجلذر التربيعي وبغرض تأكيد صدق املقياس جلأنا أيضا إىل الصدق الذا

  :التايل) 7(ملعامل للثبات،  وقد مت تبويب النتائج يف اجلدول رقم 

  يوضح الصدق الذايت ألبعاد مقياس إدراك النجاح): 7(دول رقم اجل
الداللة اإلحصائية         

  أبعاد مقياس إدراك 

النجاح

حجم 

  العينة

درجة 

  احلرية 

مستوى 

  الداللة

امل مع 

  الثبات

معامل 

  الصدق

  القيمة 

اجلدولية ملعامل 

  االرتباط

20180.050.920.950.44  توجھ التمكن
20180.050.820.900.44  توجھ التنافسیة

أن معامل الصدق لبعدي املقياس التمكن و التنافسية بلغا على ) 7(ويتبني من خالل اجلدول رقم

وهو ما يعين أن أبعاد املقياس  0.05و مستوى الداللة 18رية عند درجة احل 0.90¡0.95التوايل 

    .صادقة ملا وضعت لقياسه

:املوضوعية-1-5-2-1-3

ترجع موضوعية االختبار يف األصل إىل مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار 

لفاحص من وهو ما يعين أيضا مدى حترر احملكم أو ا)307(.وحساب الدرجات أو النتائج اخلاصة به

)308(.العوامل الذاتية كالتحيز

) شروط املوضوعية(شروطها  ءوللوصول إىل درجة عالية من املوضوعية عملنا على استفا

عرض املقياس على املفحوصني مث من (وهذا من خالل التقيد بتعليمات وشروط تطبيق املقياس 

رات سهلة و واضحة، كما ، هذا باإلضافة إىل أن املقياس حيتوي على عبا)طرف الباحث نفسه

، )م2008دار الفكر العربي،: القاھرة(محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان، القیاس في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاضي 307
  .299ص
  .169صلیلى السید فرحان، مرجع سبق ذكره،  308
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اليت تنحصر  حرصنا عند تقدمي املقياس على الشرح املبسط ألهداف اإلجناز يف املنافسة الرياضية

أساسا يف هدف األداء و التمكن وهدف الفوز، وكيف أن الرياضي يشعر بأنه أكثر جناح إذا حقق 

  : أحد اهلدفني بغض النظر عن اآلخر، وذلك على النحو التايل

باريات كرة القدم يوجد من الالعبني من يعترب نفسه ناجحا إذا فاز باملقابلة فقط وما يف م"

يهمهش إيال حتسن يف اللعب و املستوى نتاعو، يف حني يوجد من يشعر بأنه ناجح ويفرح ألنه 

يتحسن ومستواه يزيد البغا خسر املاتش، أنتم من خالل هذه العبارات حاولوا بكل صدق وأمانة 

اذا يهمكم و مىت تعتربون أنفسكم ناجحني كترحبوا و ال كتلعبوا مليح وتتحسنوا والزم توضحوا م

  ".تعرفوا بلي كل واحد كيفاه شعور نتاعوا، يا اهللا  تقدروا تبدوا شكرا

  :املعدل مقياس العدوان الرياضي-1-5-2-2

التأكد من ذلك على الرغم من أن هذا املقياس يتمتع مبعامالت صدق و ثبات عالية وقد مث   

يف البيئة املصرية و كذا البيئة اجلزائرية من خالل دراسة الدكتور قادة بلكبيش، إال أننا ارتأينا 

اليت حنن ) مرحلة املراهقة(التحقق من الصدق و الثبات وهذا انطالقا من خصوصيات الفئة العمرية 

  .بصدد دراستها

:ثبات املقياس-1-5-2-2-1

يق املقياس إىل معامالت ثبات عالية يف البيئة املصرية تراوحت مابني لقد أشارت نتائج تطب

بالنسبة للمقياس ككل وهذا باستعمال طريقة  0.74بالنسبة ألبعاد املقياس و  0.87و  0.68

وبإتباع نفس الطريقة وحساب معامل االرتباط لبريسون توصلنا إىل . تطبيق وإعادة تطبيق اإلختبار

0.89س ككل يتمتع بدرجة عالية من الثبات، إذ بلغت قيمة معامل الثبات نتائج تؤكد أن املقيا

و مستوى الداللة 18عند درجة احلرية 0.44وهي قيمة أكرب من القيمة اجلدولية و اليت بلغت 

املوايل النتائج احلسابية ملعامالت الثبات اخلاصة باألبعاد ) 8(يف حني يوضح اجلدول رقم.  0.05

  .لعدوان الرياضي املعدلالسبعة ملقياس ا

  .و أبعاده يوضح ثبات مقياس العدوان الرياضي): 8( دول رقماجل
حجم الداللة اإلحصائية             

  العينة

درجة 

  احلرية 

مستوى 

  الداللة

القيمة 

معامل (احملسوبة

  القيمة 

اجلدولية ملعامل 
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  أبعاد مقياس إدراك 

النجاح
  االرتباط  )الثبات

20180.050.660.44التھجم
20180.050.890.44العدوان الغیر المباشر

سرعة القابلیة 
لالستثارة

20180.050.820.44

20180.050.720.44الرفض
20180.050.610.44الحقد
20180.050.710.44الشك

20180.050.840.44العدوان اللفظي
20180.050.890.44المقیاس ككل

كأدىن 0.61أن القيم احملسوبة ملعامل الثبات تراوحت ما بني  ) 8(ويتبني من خالل اجلدول رقم 

0.44كأعلى قيمة وهي قيم أعلى من القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط اليت تقدر بـ 0.89قيمة و 

الرياضي  وهو ما يعين أن أبعاد مقياس العدوان18و درجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة 

  .تتميز درجة عالية من الثبات

:صدق املقياس -1-5-2-2-2

سعيا منا للتحقق من صدق مقياس العدوان الرياضي اعتمدنا كما هو موضح بالنسبة   

   .ملقياس إدراك النجاح على صدق احملتوى و الصدق الذايت

مني حول عبارات بالنسبة لصدق احملتوى ومن خالل دراستنا اإلحصائية لنسبة االتفاق احملك  

عبارة، فيما  49بالنسبة لـ %80فقد تبني أن هذه النسبة جتاوزت ) مدون إبقاء عليها(املقياس 

أغلب احملكمني ضرورة تعديلها بسبب صعوبة  ىسجلنا نسبة أقل بالنسبة ألربعة عبارات واليت ارتأ

تتناسب والفئة عينة فهمها أي عدم وضوح معناها أو ألجل تغيري بعض مفردات املكونة للعبارة ل

الدراسة، وقد التزم الطالب الباحث بالقيام بالتعديالت املطلوبة على العبارات مع احلرص على أن 

  :اخلاص بالعبارات املعنية بالتعديل) 9(وفيما يلي اجلدول رقم . ال يتغري اجتاهها و معناها

  .وان الرياضييوضح العبارات املعنية بالتعديل يف مقياس العد): 9(دول رقم اجل

  البعد

رقم 

العبارة
نسبة 

  االتفاق
  العبارة يف أصلها

التعديل 

  يشمل
  العبارة بعد التعديل
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كما جلأنا إىل حساب معامل الصدق الذايت لألبعاد السبعة ملقياس العدوان الرياضي ألجل التأكد 

:       لة التايلمن صدق املقياس، وذلك حبساب اجلذر التربيعي ملعامل الثبات أي تطبيق املعاد

)):10(جدول رقم (وجاءت النتائج على النحو التايل معامل الثباث= الصدق الذايت

  .يوضح الصدق الذايت ألبعاد مقياس العدوان الرياضي): 10(دول رقم اجل
الداللة اإلحصائية             

  أبعاد مقياس إدراك 

النجاح

حجم 

  العينة

درجة 

  احلرية 

مستوى 

  لةالدال

  معامل

  الثبات 

معامل 

  الصدق

  القيمة 

ملعامل  اجلدولية

  االرتباط

20180.050.660.810.44التھجم
العدوان الغیر 

المباشر
20180.050.890.940.44

سرعة القابلیة 
لالستثارة

20180.050.820.900.44

20180.050.720.840.44الرفض
20180.050.610.780.44الحقد
20180.050.710.840.44الشك

20180.050.840.910.44العدوان اللفظي

سرعة القابلية 

  االستثارة
362.5%

أحيانا بعد مشاركيت يف املنافسة أدرك أن 

استجابايت لثورة  اجلمهور مل يكن هلا ما 

  .يربرها

استبدال 

  كلمة

  -ثورة-

املنافسة أدرك أن استجابايت أحيانا بعد مشاركيت يف 

  .لغضب اجلمهور مل يكن هلا ما يربرها

%1237.5  احلقد
ليس من الضروري أن أكره منافسي يف حالة 

  .أدائي بأفضل مستوى يل

إعادة 

صياغة 

  العبارة

يف حالة تقدميي ألداء جيد فإنين ال أرى ضرورة يف أن 

  .أكره منافسي

%1675  التهجم
درا ما تكون موقف من املنافسة الرياضية نا

  .مواقف القتال من أجل البقاء

استبدال 

  كلمة

  - القتال-

املنافسة الرياضية نادرا ما تكون موقف من مواقف 

  .الصراع من أجل البقاء

سرعة القابلية 

  االستثارة
1462.5%

عندما يتخذ احلكم قرار خاطئا فإنين استطيع 

  .يف العادة أن أتقبله دون ثوؤة انفعالية

دال استب

  كلمة

  -ثورة-

عندما يتخذ احلكم قرار خاطئا فإنين استطيع يف العادة 

  .أن أتقبله دون انفعال كبري
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ويتبني من خالل النتائج اإلحصائية املدونة أعاله أن أبعاد مقياس العدوان الرياضي صادقة فيما 

وهي قيم أكرب من القيمة  0.94و  0.78وضعت لقياسه حبكم أن معامل الصدق تراوح ما بني 

.18درجة احلرية 0.05وهذا عند مستوى الداللة 0.44لية ملعامل االرتباط واليت بلغت اجلدو

:املوضوعية-1-5-2-2-3

إن مقياس العدوان الرياضي املعدل يتميز بدرجة عالية من املوضوعية إذ مث استخدامه يف   

البيئة العربية فهو  العديد من البحوث و الدراسات اليت تناولت السلوك العدواين عند الرياضيني يف

مقياس مقنن وواضح من حيث طريقة التصحيح وحيوي تعليمات عملنا على االلتزام ا، هذا 

باإلضافة إىل أننا قمنا بعرض املقياس على األساتذة احملكمني ألجل توضيح العبارات وصياغتها 

ملقياس الذي مث بطريقة مفهومة وسهلة وأجرينا التعديالت الالزمة من أجل الوصول إىل صدق ا

تأكيده، وكذا التأكد من معامل ثبات عن طريق تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه و احلصول على 

  .معامالت ثبات عالية، وهو ما يفضي إىل أن  املقياس يتمتع بدرجة عالية من املوضوعية

: اإلحصائية ساليباأل-1-6

ة حىت يتمكن من معاجلة النتائج اعتمد الطالب الباحث على جمموعة من الوسائل اإلحصائي  

بغرض االستناد عليها يف عملية التحليل و التفسري و التأويل و احلكم، وتتمثل هذه املعادالت 

  :فيما يلي ةاإلحصائي

)309(:النسبة املؤوية-1

  العدد اإلمجايل للعينة)/100×عدد أفراد كل مستوى(%)= (النسبة املؤوية   

= %
  عدد التكرارات: س/   حيث

  )حجم العينة(عدد العينة الكلية: ن          

  .و اهلدف منها هو حساب نسبة الالعبني أصحاب توجه التمكن و كذا أصحاب توجه التنافسية

)310(:املتوسط احلسايب-2

  .43ص) م1988جامعة بغداد، مطبعة الموصل، : العراق(قیس ناجي عبد الجبار و كامل محمد، مبادئ اإلحصاء في التربیة البد نیة 309
  .  47، ص)م1999المكتب الجامعي الحدیث، :اإلسكندریة ؛1ط(أحمد محمد الطبیب، اإلحصاء في التربیة و علم النفس 310

100×س

ن

=س
مج   س

ن
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  املتوسط احلسايب للدرجات: س/ حيث

  جمموع القيم: مج س        

  عدد أفراد العينة :ن        

يف خمتلف  نونستعني باملتوسط احلسايب للحصول على متوسط النتائج اليت حتصل عليها الالعبو

األبعاد اخلاصة مبقاييس البحث، كما ميكننا من حساب االحنراف املعياري ومقارنة النتائج بني 

  . جمموعة توجه التمكن و توجه التنافسية

)311(:االحنراف املعياري-3

يبني لنا مدى ابتعاد درجة املفحوص عن رب االحنراف املعياري من أهم مقاييس التشتت، إذ يعت

  :ومعادلته هي على النحو التايل. النقطة املركزية

  االحنراف املعياري: ع/ حيث

  الدرجة اخلام: س        

  املتوسط احلسايب: س        

  عدد أفراد العينة: ن        

  موعا: مج        

)312(): كارل بريسون(معامل االرتباط البسيط -4

قمنا باالستعانة مبعامل االرتباط البسيط لبريسون يف الدراسات االستطالعية للتأكد من ثبات 

نتائج توجهات ) االرتباط(مقياسي إدراك النجاح و العدوان الرياضي، وكذا لتوضيح طبيعة العالقة 

  ويف ما يلي معادلة معامل االرتباط لـ بريسون. الالعبنياهلدف وأبعاد العدوان الرياضي لدى 

  =ر      

  .   58، ص)م1992دیوان المطبوعات الجامعیة،  :الجزائر(حصاءعبد القادر حلمي، مدخل في اإل 311
  .111، ص)م1999دار المعرفة الجامعیة،  :القاھرة(عباس محمد عوض، علم النفس اإلحصائي 312

=ع 
2) س - س( مج

ن

30≥   ن  

2])مج ص ( -2ن مج ص  []2) مج س ( -2ن مج س [(

مج س مج –ن مج س ص 
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  .عدد أفراد العينة: ن/ حيث

  .جمموع القيم األوىل أو املتغري األول: مج س  

  . جمموع القيم الثانية أو املتغري الثاين: مج ص  

)313(:الصدق الذايت-5

ة لالختبار بالنسبة للدرجات احلقيقية و يطلق عليه مؤشر الثبات و هو صدق الدرجات التجريبي

اليت خلصت من أخطاء القياس، و بذلك تصبح الدرجات احلقيقية لالختبار هي احملك الذي ننسب 

  .إليه صدق االختبار

  :ويقاس الصدق الذايت حبساب اجلذر التربيعي ملعامل ثبات االختبار على النحو التايل

  ثباتمعامل ال=   معامل الصدق الذايت       

)314( :لتواءمعامل اال-6

قمنا باستخدام معادلة معامل االلتواء دف التأكد من جتانس عينة البحث األساسية من حيث  

ويقوم حساب معامل االلتواء على املتوسط احلسايب و االحنراف . متغريات السن و العمر التدرييب

ويف ما يلي معادلة . موعة من القيماملعياري و الوسيط، هذا األخري ميثل القيمة الوسيطية يف جم

  :معامل االلتواء

  =   معامل اإللتواء       

):2كا(حسن املطابقة اختبار -7

للتأكد من مدى داللة الفرق بني التكرارات املشاهدة و التكرارات  2استعملنا اختبار كا  

:2معادلة االختباركاويف ما يلي .املتوقعة ألبعاد مقياس إدراك النجاح بالنسبة لعينة الدراسة

2كا
=)315(

  .جمموع: مج / حيث

  .التكرارات املشاهدة: ك ش   

  .275محمد حسن عالوي و محمد نصر الدین رضوان، القیاس في التربیة الریاضیة و علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص  313
  .  134- 49، ص)م1997دار الفكر العربي، : القاھرة(خیري، اإلحصاء النفسي السید محمد 314
  .    132، ص)م1995دار الفكر العربي، :القاھرة ؛3ط(محمد صبحي حسین، القیاس و التقویم في التربیة البدنیة و الریاضیة 315

)الوسیط  -المتوسط الحسابي  ( 3

االنحراف المعیاري

2)ك م –ك ش (مج 

ك م
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    .التكرارات املتوقعة: ك م   

)316(:ستيودنت" ت"اختبار الداللة اإلحصائية-8

لقياس داللة فروق املتوسطات املرتبطة و الغري املرتبطة " ت"لداللة يستعمل االختبار ا

والعينات املتساوية و الغري املتساوية، وقد استملنا يف حبثنا هذا القانون اخلاص بالعينات الغري 

  :وهي على النحو التايل 2ن ≠1متساوية العدد  ن

=

  .احلسايب للمجموعة األوىل املتوسط: 1س/ حيث 

  .املتوسط احلسايب للمجموعة الثانية :2س   

  .عدد أفراد اموعة األوىل:  1ن   

  .عدد أفراد اموعة الثانية:  2ن   

  .االحنراف املعياري للمجموعة األوىل:  1ع         

  . االحنراف املعياري للمجموعة الثانية:  2ع   

2-2ن+1ن= درجة احلرية 

: امتةـــاخل

تطرقنا يف هذا الفصل منهج البحث و اإلجراءات امليدانية إىل كل اخلطوات العلمية اليت 

اتبعها الباحث للتمكن من حل مشكلة البحث، بدءا بنوع املنهج العلمي املستخدم و عينة 

وجماالت الدراسة، باإلضافة إىل أدوات البحث، كما أشرنا أيضا إىل الدراسة االستطالعية اليت 

كنتنا من أخذ جتربة أولية حول ظروف إجراء التجربة األساسية و رفع الغموض عن مفردات م

وصياغة العبارات املقياسني بكيفية أفضل و أسهل، هذا باإلضافة إىل التأكد من املعامالت العلمية 

      .   األدوات املستعملة، وتطرقنا يف األخري إىل األدوات اإلحصائية املستعملة) صدق و ثبات(

  .232:231، ص)م1987نھضة العربیة، دار ال :بیروت(محمود السید أبو النیل، اإلحصاء النفسي و االجتماعي و التربوي 316

2س -1س

22

1+21ع2ن+1ع 1ن

2ن1ن2-2ن +1ن ][ ][

ت  
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عرض وتحلیل : الفصل الثاني
  ومناقشة النتائج 

  :سوف نعرض نتائج البحث يف هذا الفصل وفق التسلسل التايل

  .متهيــد

  .عرض  و مناقشة نتائج مقياس إدراك النجاح: أوالً
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  .عرض و مناقشة نتائج مقياس العدوان الرياضي املعدل: ثانياً

     ج العالقة االرتباطية بني أبعاد مقياس إدراك النجاح وأبعاد عرض  و مناقشة نتائ: ثالثاً

  .مقياس العدوان الرياضي             

  خامتة الفصل

: متهيـــد

بعد التعرض إىل منهج البحث و اإلجراءات امليدانية املتبعة، نقوم يف هذا الفصل الثاين من     

ا يف جداول، كما نعمل كذلك على حتليلها ومناقشتها الدراسة امليدانية بعرض النتائج املتوصل إليه

وهذا وفق ما متليه طبيعة و فرضيات و أهداف البحث موظفني لذلك جمموعة من األشكال 

  .البيانية

:عرض و مناقشة النتائج-2-1

:عرض نتائج مقياس إدراك النجاح-2-1-1

ني األشبال قيد الدراسة إن الالعب(لغرض التحقق من صحة الفرضية األوىل اليت مؤداها   

إليكم نتائج تطبيق مقياس إدراك النجاح ). أكثر توجها حنو هدف التنافسية منه حنو هدف التمكن

  :واليت جاءت على النحو التايل

العينة
  توجه التنافسية

51109عدد  أفراد العینة

توجه التمكن



- 175 -

%68,12

%31,87

الالعبین أصحاب
توجھ التنافسیة
الالعبین أصحاب
توجھ التمكن

لالعبني األشبال ذوي توجه التمكن و توجه يوضح عدد و نسبة ا): 11(جدول رقم 

.التنافسية

أفرزت النتائج بعد تفريغ البيانات من خالل تطبيق مقياس إدراك النجاح أن الالعبني 

العبا بنسبة مئوية قدرت بـ 51األشبال أصحاب توجه حنو التمكن العايل بلغ عددهم 

العبا وهو ما  109حنو التنافسية  ، يف حني بلغ عدد الالعبني أصحاب التوجه القوي31.87%

وهذا ما يعين أن أغلب الالعبني األشبال للعينة قيد الدراسة كان توجههم ¡%68.12ميثل نسبة 

  . حنو التنافسية

  .التايل يبني بوضوح هذا الفرق) 12(و الشكل البياين رقم 

شبال حنو يوضح النسب املئوية للتوجه الدافعي لالعبني األ): 12(شكل بياين رقم 

  ةكل من توجه التمكن و توجه التنافسي

يتضح أن أغلب الالعبني األشبال كان توجههم حنو التنافسية ) 12(من خالل الشكل البياين رقم 

منه حنو التمكن، ويرى الطالب الباحث أن ذلك راجع إىل تأثري احمليط من إداريني، مدربني وأولياء 

%68.12%31.87  النسبة المئویة

أبعاد مقياس إدراك 

النجاح
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الدافعي حيث يدفعون الالعبني دوما حنو حتقيق الفوز و التفوق أكثر من مراعاة الذين ميثلون اجلو 

حتسن األداء وجودته، هذا باإلضافة إىل طبيعة وشكل البطولة على مستوى الفئات الشبانية 

وباألخص بطولة األشبال املبىن على تشكيل جمموعة اللقب من الفرق اخلمسة األوائل يف الترتيب 

على أن يشارك رائد البطولة يف الدورة الوطنية هذا ما جيعل الالعبني الناشئني  من جمموع الفرق

وحىت بعض املدربني حرصني على الفوز لتحسني ترتيب فرقهم بدون إعطاء أمهية ملدى تطور 

  .مستوى الالعبني الفردي و اجلماعي

لة الفروق يف بغية تأكد من دال 2وألجل دعم هذه النتائج عمدنا على استعمال اختبار كا

بني أفراد عينة الدراسة، مع االعتماد ) هدف التمكن ، هدف التنافسية(توجهات أهداف االجناز 

وجاءت النتائج على النحو . على متوسط التكرارات حسب كل البعد و درجات سلم املقياس

  :التايل

  املتوقعة يف أبعاديوضح داللة الفروق بني التكرارات املشاهدة و التكرارات ): 12(جدول رقم 

.مقياس إدراك النجاح لعينة الدراسة 

بدرجة قليلة جدا  بدرجة قليلة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبريةبدرجة كبرية جدا

332558413  توجھ التمكن
توجھ 

  التنافسیة
584439172

2كا

  المحسوبة
53.09

9.49الجدولیة   2كا

(1 -مودمج الع) (1-مج الصف= (درجة احلرية = (5–1) (2-1= (4

أكرب من 53.09احملسوبة اليت بلغت  2نالحظ أن قيمة كا) 12(من خالل اجلدول رقم     

مما يعين وجود  ¡4وحتت درجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة 9.49القيمة اجلدولية اليت تبلغ 

، أي أن الفرق بني الالعبني فروق دالة إحصائيا بني التكرارات املشاهدة و التكرارات املتوقعة
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بدرجة كبیرة جدا بدرجة كبیرة

توجھ التنافسیة

توجھ التمكن

أشبال قيد الدراسة يف التوجه حنو هدف التنافسية و توجه حنو هدف التمكن فرق معنوي وليس 

).11(وليد الصدفة، وهو ما يدعم نتائج اجلدول رقم 

بأبعاد املقياس عند درجة كبرية بالنسبة املشاهدة يوضح متوسط التكرارات ): 13(مدرج التكراري رقم 

.درجة كبرية جدا و

أن متوسط التكرارات املشاهدة عند درجة كبرية ) 13(ويتضح من خالل املدرج التكراري رقم 

جدا ودرجة كبرية بالنسبة لتوجه التنافسية أكرب من متوسط التكرارات عند نفس الدرجات 

سة كان توجههم بالنسبة لتوجه التمكن، وهذا ما يؤكد أن أغلب الالعبني األشبال للعينة املدرو

    . حنو التنافسية

 ذوياخلاصة بأبعاد السلوك العدواين لدى الالعبني عرض و مناقشة النتائج-2-1-2

.التنافسية ذوي توجهوالالعبون  توجه التمكن

توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد السلوك (بغرض التأكد من صدق الفرضية الثانية   

، نعرض النتائج )ذوي توجه التمكن و الالعبني ةعبني ذوي توجه التنافسيالعدواين ما بني الال

  :التالية

داللة فروق املتوسطات ألبعاد السلوك العدواين بني الالعبني يوضح ): 13(جدول رقم   

.األشبال أصحاب توجه التنافسية و الالعبني أصحاب توجه التمكن

العينة

  أبعاد

  مقياس السلوك

  العدواين 

األشبال  الالعبني

أصحاب توجه 

109=1ن التنافسية

األشبال  الالعبني

 أصحاب توجه التمكن

51=2ن

" ت"قيمة 

احملسوبة 

عند 

مستوى 

الداللة 

0.05

" ت"قيمة 

اجلدولية 

عند 

مستوى 

الداللة 

0.05

نوع 

الفرق
  لصاحل

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
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25,12

21,8

20
20,5

21
21,5

22
22,5

23
23,5

24
24,5

25
25,5

المتوسط 26

الحسابي

الالعبین أصحاب توجھ

التنافسیة

الالعبین أصحاب توجھ

التمكن

الالعبین أصحاب
توجھ التنافسیة
الالعبین أصحاب
توجھ التمكن

25.124.2721.804.004.46  التھجم

1.96

عينة توجه التنافسيةدال

العدوان الغیر 
  المباشر

عينة توجه التنافسيةدال21.252.8419.942.102.92

سرعة 
القابلیة 
  لالستثارة

عينة توجه التنافسيةدال29.242.6025.763.946.59

عينة توجه التنافسيةلدا13.712.3312.821.672.43  الرفض

/غري دال7.051.146.641.741.74  الحقد

عينة توجه التنافسيةدال12.722.0811.902.092.30  الشك

العدوان 
  اللفظي

عينة توجه التنافسيةدال16.662.2415.172.343.81

مقیاس 
السلوك 

العدواني ككل
ة توجه التنافسيةعيندال125.7910.16114.059.266.94

.158=2-2ن+1ن= درجة احلرية 

  :أعاله) 13(ويف ما يلي قراءة للنتائج املعروضة يف اجلدول رقم 

بالنسبة لبعد التهجم:  

و باحنراف  25.12بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية   

21.80ينة الالعبني أصحاب توجه التمكن ، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لع4.27معياري قدره 

وهي أكرب من قيمة  4.64احملسوبة " ت"كما بلغت قيمة .  4.00وباحنراف معياري مقدر بـ 

، وعليه 158و درجة احلرية  0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.96اجلدولية املقدرة بـ " ت"

أصحاب توجه التنافسية و الالعبني  توجد فروق دالة إحصائيا يف بعد التهجم بني الالعبني األشبال

  .أصحاب توجه التمكن لصاحل الالعبني أصحاب توجه التنافسية

يبني الفرق بني املتوسطات احلسابية لبعد التهجم ما بني الالعبني ): 14(مدرج التكراري رقم 

  .أصحاب توجه التنافسية و الالعبني أصحاب بعد التمكن
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21,25

1 9 ,9 4

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5
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22,5

23

المتوسط 

الحسابي

الالعبین أصحاب توجھ

التنافسیة

الالعبین أصحاب توجھ

التمكن

الالعبین أصحاب
توجھ التنافسیة
الالعبین أصحاب
توجھ التمكن

الذي يوضح فروق املتوسطات احلسابية لبعد ) 14(اري رقم من خالل املدرج التكر

التهجم يتبني أن الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية ميتلكون درجة عالية يف بعد التهجم 

مقارنة بالالعبني أصحاب توجه التمكن، وهذا راجع حسب الطالب الباحث إىل رغبتهم امللحة 

الالعب األفضل باملقارنة مع اآلخرين، واليت قد تدفعهم يف حتقيق هدف الفوز والظهور يف صورة 

  .إىل استعمال العنف و اخلشونة يف اللعب ضد منافسيهم واعتماد إيذائهم

 العدوان الغري املباشربالنسبة لبعد:

وباحنراف 21.25بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية   

بالنسبة للمتوسط احلسايب لعينة الالعبني أصحاب توجه التمكن فقد بلغ ، أما 2.84معياري قدره 

وهي أكرب من قيمة  2.92احملسوبة " ت"كما بلغت قيمة . 2.10وباحنراف معياري قدره  19.94

، وعليه158و درجة احلرية  0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.96اجلدولية املقدرة بـ " ت"

لة إحصائيا يف بعد العدوان الغري مباشر بني الالعبني األشبال أصحاب فإن فارق املتوسط احلسايب دا

  .توجه التنافسية والالعبني أصحاب توجه التمكن لصاحل الالعبني أصحاب توجه التنافسية

يبني الفرق يف املتوسطات احلسابية لبعد العدوان الغري املباشر ما بني ): 15(مدرج التكراري رقم 

  .ه التنافسية و الالعبني أصحاب بعد التمكنالالعبني أصحاب توج
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التمكن

الالعبین أصحاب
توجھ التنافسیة
الالعبین أصحاب
توجھ التمكن

الذي يربز الفروق يف املتوسطات احلسابية يف بعد ) 15(من خالل املدرج التكراري رقم   

العدوان الغري املباشر نستنتج أن الالعبني أصحاب توجه التنافسية يتميزون بدرجة أعلى يف هذا 

باملقارنة مع نظرائهم الالعبني أصحاب توجه التمكن، ) شرالعدوان الغري املبا(النمط من العدوان 

ويفسر الطالب الباحث ذلك يف كون الالعبني أصحاب توجه التنافسية يتعرضون كثريا ملواقف 

اإلحباط والفشل كون الفوز ال ميكن أن حتت سيطرم إذ تتحكم فيه متغريات كثرية منها مستوى 

بلة، مستوى اللياقة البدنية على عكس أصحاب توجه التمكن الفريق اخلصم، الظروف احمليطة باملقا

الذين يركزون على أداء املهمة موكلة هلم واللعب بأحسن مستواهم وهذا اهلدف يكون حتت 

و كرد فعل لإلحباط الناتج عن اإلخفاق يف حتقيق الفوز تظهر عند هؤالء الالعبني أحد . سيطرم

لغري املباشر يف صورة اإللقاء باألشياء وامليل إىل السباب يف أشكال السلوك العدواين وهو العدوان ا

  . املنافسات الرياضية

 سرعة القابلية لالستثارةبالنسبة لبعد:

وباحنراف 29.24بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية 

25.76أصحاب توجه التمكن   ، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني2.60معياري قدره 

" ت"وهي أكرب من قيمة  6.59احملسوبة " ت"كما بلغت قيمة .3.94وباحنراف معياري قدره 

، وعليه توجد 158و درجة احلرية  0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.96اجلدولية املقدرة بـ 

بال أصحاب توجه التنافسية فروق دالة إحصائيا يف بعد سرعة القابلية لالستثارة بني الالعبني األش

وجتدر اإلشارة إىل أن . والالعبني أصحاب توجه التمكن لصاحل الالعبني أصحاب توجه التنافسية

احملسوبة يف بعد سرعة القابلية لالستثارة تعد القيمة األعلى من بني أبعاد مقياس العدوان " ت"قيمة 

  .الرياضي املعدل

فرق يف املتوسطات احلسابية لبعد سرعة القابلية لالستثارة ما يبني ال): 16(مدرج التكراري رقم 

  .بني الالعبني أصحاب توجه التنافسية و الالعبني أصحاب بعد التمكن
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المتوسط 15

الحسابي

الالعبین أصحاب
توجھ التنافسیة
الالعبین أصحاب
توجھ التمكن

الذي يوضح فروق املتوسطات احلسابية لبعد سرعة ) 16(من خالل املدرج التكراري رقم   

ب توجه التنافسية ميتلكون درجة أعلى يف هذا القابلية لالستثارة يتبني أن الالعبني األشبال أصحا

أصحاب توجه التمكن، ويقرن الطالب الباحث يف  الشكل من السلوك العدواين مقارنة بالالعبني

)2001(صفاء صاحل حسني و  )1994(صدوقي نور الدين حممد تفسريه هلذه النتائج بدراسة 

العبني اليت خلصت إىل أن الالعبني أصحاب حول عالقة القلق و الثقة الرياضية بالتوجه التنافسي ل

توجه الفوز أو املنافسة يتميزون مبستوى مرتفع من القلق و نقص يف الثقة الرياضية، وهي عوامل 

تؤدي حسب الباحث إىل استثارة االنفعال و التوتر الزائد لديهم وهو ما يزيد يف درجة سرعة 

ي ميلكون درجة أقل من القلق وهلم ثقة أكرب القابلية االستثارة، عكس أصحاب توجه التمكن الذ

يف إمكانيام ما جيعلهم أكثر تركيز وهو ما يسهم يف اخنفاض مستوى سرعة القابلية االستثارة 

  .لديهم

 الرفضالنسبة لبعد:

وباحنراف 13.71بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية 

12.82ني بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني أصحاب توجه التمكن ، يف ح2.33معياري قدره 

" ت"وهي أكرب من قيمة  2.43احملسوبة " ت"كما بلغت قيمة . 1.67وباحنراف معياري قدره 

، وعليه فإن 158و درجة احلرية  0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.96اجلدولية املقدرة بـ 

ا يف بعد الرفض بني الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية فارق املتوسط احلسايب دالة إحصائي

  .والالعبني أصحاب توجه التمكن لصاحل الالعبني أصحاب توجه التنافسية

يبني الفرق يف املتوسطات احلسابية لبعد الرفض ما بني الالعبني ): 17(مدرج التكراري رقم 

.أصحاب توجه التنافسية و الالعبني أصحاب بعد التمكن
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توجھ التنافسیة
الالعبین أصحاب
توجھ التمكن

الذي يوضح فروق املتوسطات احلسابية لبعد ) 17(يتبني من خالل املدرج التكراري رقم   

الرفض أن الالعبني أصحاب توجه التنافسية يتميزون بدرجة أكرب يف بعد الرفض، ويفسر الطالب 

د الباحث ذلك كون هؤالء الالعبني ومن خالل سعيهم لتحقيق الفوز يستعملون كل احليل واليت ق

تصل إىل حد خمالفة القوانني و حتدي احلكام و التحايل عليهم وعدم تقبل قرارام، هذا باإلضافة 

إىل أن دافع إجناز هدف الفوز جيعلهم يظهرون عدم الترحيب ملنافسيهم ضنا منهم أن ذلك قد يؤثر 

.عليهم

احلقد بعدبالنسبة ل:

وباحنراف 7.05توجه التنافسية بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني األشبال أصحاب 

6.64، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني أصحاب توجه التمكن 1.14معياري قدره 

" ت"وهي أصغر من قيمة 1.74احملسوبة " ت"كما بلغت قيمة . 1.74وباحنراف معياري قدره 

، وعليه ال  0.05ة مستوى الداللو  158وهذا عند درجة احلرية  1.96اجلدولية املقدرة بـ 

توجد فروق دالة إحصائيا يف بعد احلقد بني الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية والالعبني 

  .أصحاب توجه التمكن

يبني الفرق يف املتوسطات احلسابية لبعد احلقد ما بني الالعبني ): 18(مدرج التكراري رقم 

.كنأصحاب توجه التنافسية و الالعبني أصحاب بعد التم
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الذي يبني فروق املتوسطات احلسابية يف بعد احلقد ) 18(من خالل ارد التكراري رقم 

اجلدولية وهو ما يعين عدم وجود فروق دالة " ت"احملسوبة اليت جاءت أصغر من قيمة " ت"وقيمة 

وجه إحصائيا بني عينة الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية و عينة الالعبني أصحاب ت

التمكن، و يف رأي الطالب الباحث أن هذا النوع من السلوك العدواين املتمثل يف احلقد و الكراهية 

اجتاه املنافسني ال ميثل وسيلة جمدية تساعد على حتقيق اهلدف خاصة عند الالعبني أصحاب توجه 

  .      يةالفوز، كما ال ميثل بالنسبة هلم املتنفس لإلحباط و الفشل يف املنافسات الرياض

الشك بعدبالنسبة ل:

وباحنراف 12.72بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية 

11.90، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني أصحاب توجه التمكن 2.08معياري قدره 

" ت"كرب من قيمة وهي أ 2.30احملسوبة " ت"كما بلغت قيمة . 2.09وباحنراف معياري قدره 

، وعليه توجد  0.05مستوى الداللة و  158وهذا عند درجة احلرية  1.96اجلدولية املقدرة بـ 

فروق دالة إحصائيا يف بعد الشك بني الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية والالعبني 

  .أصحاب توجه التمكن لصاحل الالعبني أصحاب توجه التنافسية

يبني الفرق يف املتوسطات احلسابية لبعد الشك ما بني الالعبني ): 19(مدرج التكراري رقم 

.أصحاب توجه التنافسية و الالعبني أصحاب بعد التمكن
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الذي يوضح فروق املتوسطات احلسابية لبعد الشك ) 19(من خالل املدرج التكراري رقم 

بدرجة أعلى من بعد الشك باملقارنة يتبني أن الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية يتميزون 

ويف رأي الطالب الباحث فإنه ميكن إرجاع ذلك إىل . بأقرام الالعبني أصحاب توجه التمكن

ارتفاع القلق والتردد لديهم ونقص الثقة الرياضية، باإلضافة إىل تراكم مواقف اإلحباط املترتبة 

م يعزون هذا الفشل إىل قرارات احلكام أساسا عن عدم إشباع احلاجة إىل حتقيق الفوز ما جيعله

  . ويشككون يف نزاهتهم

العدوان اللفظي بعدبالنسبة ل:

وباحنراف 16.66بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية 

15.17، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني أصحاب توجه التمكن 2.24معياري قدره 

" ت"وهي أكرب من قيمة 3.81احملسوبة " ت"كما بلغت قيمة . 2.34ف معياري قدره وباحنرا

، وعليه توجد  0.05مستوى الداللة و  158وهذا عند درجة احلرية  1.96اجلدولية املقدرة بـ 

فروق دالة إحصائيا يف بعد العدوان اللفظي بني الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية 

  .وجه التمكن لصاحل الالعبني أصحاب توجه التنافسيةوالالعبني أصحاب ت

يبني الفرق يف املتوسطات احلسابية لبعد العدوان اللفظي ما بني ): 20(مدرج التكراري رقم 

  .الالعبني أصحاب توجه التنافسية و الالعبني أصحاب بعد التمكن

طات احلسابية لبعد العدوان الذي يبني فروق املتوس) 20(من خالل املدرج التكراري رقم   

اللفظي يتضح أن الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية يتميزون بدرجة عالية من العدوان 
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اللفظي مقارنة بعينة الالعبني أصحاب توجه التمكن، ويعود ذلك حسب الطالب الباحث إىل أن 

يلجئون إىل إهانة منافسيهم  الالعبني أصحاب التوجه القوي حنو التنافسية وبغية حتقيق هدف الفوز

عن طريق السباب و الكلمات النابية حماولني بذلك إحداث نوع من التأثري النفسي عليهم 

وإضعاف تركيزهم، وقد يظهر ذلك أكثر يف مواقف اهلزمية أثناء املقابالت، أين تظهر عالمات 

ول يف جدال مع احلكام و اإلحباط ما يدفعهم إىل استعمال هذا النوع من السلوك العدواين و الدخ

الذين يسعون إىل الظهور يف أفضل ) األداء(على عكس الالعبني أصحاب توجه التمكن . املنافسني

  .مستوى وتطبيق توجيهات املدرب

 ككل العدوان الرياضيبالنسبة للمقياس:

وباحنراف 125.79بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لعينة الالعبني أصحاب توجه التمكن 10.16عياري قدره م

وهي أكرب من 6.94احملسوبة " ت"كما بلغت قيمة . 9.26وباحنراف معياري قدره  114.05

¡0.05مستوى الداللة و  158وهذا عند درجة احلرية  1.96اجلدولية املقدرة بـ " ت"قيمة 

لة إحصائيا يف بعد العدوان اللفظي بني الالعبني األشبال أصحاب توجه وعليه توجد فروق دا

  .التنافسية والالعبني أصحاب توجه التمكن لصاحل الالعبني أصحاب توجه التنافسية

يبني الفرق يف املتوسطات احلسابية ملقياس العدوان الرياضي ):21(مدرج التكراري رقم 

.افسية و الالعبني أصحاب بعد التمكنككل ما بني الالعبني أصحاب توجه التن
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الذي يربز فروق املتوسطات احلسابية بالنسبة ) 21(يتبني من خالل املدرج التكراري رقم 

ملقياس ككل العدوان الرياضي ككل أن الالعبني األشبال أصحاب توجه التنافسية يتميزون بدرجة 

أصحاب توجه التمكن، وميكن تفسري ذلك يف ضوء عالية من السلوك العدواين مقارنة مع الالعبني 

الفوز يف "نظرية اإلحباط العدوان، إذ أن الالعبني أصحاب توجه التنافسية الذي حيملون شعار 

كثريا ما يصابون باإلحباط الناتج نتيجة عدم متكننهم من حتقيق هدف الفوز الذي " مجيع األحوال

العب التحكم فيها وهذا ما يدفعهم إىل العدوان كرد تتحكم فيه متغريات كثرية خارجية ال ميكن ل

فعل ملواجهة اإلحباط، يف حني أن أصحاب توجه التمكن ولكون مستوى أدائهم حتت سيطرم 

فإن حاالت اإلحباط لديهم والناجتة عن تقدميهم ملستوى أقل من مستواهم املعهود قليلة، وهو ما 

  .لعدوان الرياضييفسر تسجيلهم لدرجات أقل يف أبعاد مقياس ا

توجه التمكن، (اإلجناز  أهدافعرض نتائج العالقة اإلرتباطية بني توجهات -2-1-3

.مقياس العدوان الرياضيوأبعاد ) توجه التنافسية

إن السلوك العدواين لدى العيب كرة القدم  أشبال (ألجل نفي أو إثبات الفرضية الثالثة   

، عمد )بارتفاع التوجه حنو التنافسية) يرتفع(املدروسة يتأثر إجيابيا  بالنسبة للعينة) سنة15-17(

الباحث على دراسة العالقة بني نتائج توجه التنافسية وأبعاد السلوك العدواين لدى الالعبني 

األشبال أصحاب توجه التنافسية، وكذا العالقة بني نتائج توجه التمكن وأبعاد السلوك العدواين 

  : شبال أصحاب توجه التمكن وكان ذلك كما يليلدى الالعبني األ

التنافسية وأبعاد السلوك العدواين  عرض نتائج العالقة اإلرتباطية بني توجه-2-1-3-1

  .الرياضي لدى الالعبني األشبال ذوي توجه التنافسية

دواين لدى العالقة اإلرتباطية بني توجه التنافسية و أبعاد السلوك العنتائج يوضح ): 14(جدول رقم 

.عينة الالعبني األشبال ذوي توجه التنافسية
الداللة اإلحصائية

  أبعاد

  مقياس السلوك

  العدواين 

حجم 

  العينة

1ن

قيمة معامل 

بني "ر"االرتباط 

توجه التنافسية و 

أبعاد السلوك 

  العدواين 

قيمة معامل 

" ر"االرتباط 

  اجلدولية

درجة 

احلرية 

2-1ن

مستوى 

  الداللة

نوع 

  لعالقةا

الداللة 

اإلحصائية

دال  طردية1090.2400.1951070.05  التھجم
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العدوان الغیر 
  المباشر

دالطردية0.219

سرعة القابلیة 
  لالستثارة

دالطردية0.239

غري دالطردية0.013  الرفض

غري دالسلبية-0.097  الحقد

دالطردية0.232  الشك

العدوان 
  لفظيال

دالطردية0.212

يتبني بشكل عام أن هناك ارتباط بني ) 14(من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول رقم 

و السلوك العدواين ويظهر ذلك من خالل أبعاد التهجم، العدوان الغري  توجه هدف التنافسية

رتباط غري دال إحصائيا املباشر، سرعة قابلية االستثارة، الشك، العدوان اللفظي، يف حني حاء اال

  :هلذه النتائج ةويف ما يلي قراءة تفصيلي. بني توجه التنافسية وبعدي احلقد و الرفض

بالنسبة لبعد التهجم:

عند الالعبني األشبال أصحاب توجه  بلغ معامل االرتباط بني توجه التنافسية و بعد التهجم

عند درجة احلرية  0.195اليت تقدر بـ اجلدولية " ر"وهي قيمة أكرب من قيمة 0.240التنافسية 

وهذا ما يعين أن هناك ارتباط دال إحصائيا بني توجه التنافسية ¡0.05ومستوى الداللة  107

 .وبعد التهجم

بالنسبة لبعد العدوان الغري املباشر:

 العدوان الغري املباشر عند الالعبني األشبالبلغ معامل االرتباط بني توجه التنافسية و بعد 

عند  0.195اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أكرب من قيمة 0.219أصحاب توجه التنافسية 

ومما تقدم نستدل بأنه يوجد  ارتباط دال إحصائيا بني ¡0.05ومستوى الداللة  107درجة احلرية 

.توجه التنافسية وبعد العدوان الغري املباشر

بالنسبة لبعد سرعة القابلية لالستثارة:

عند الالعبني . سرعة القابلية لالستثارةلغ معامل االرتباط بني توجه التنافسية و بعد ب

اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أكرب من قيمة  0.239األشبال أصحاب توجه التنافسية 
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وهذا ما يعين أن هناك ارتباط دال ¡0.05ومستوى الداللة  107عند درجة احلرية  0.195

.توجه التنافسية وبعد سرعة القابلية لالستثارةإحصائيا بني 

بالنسبة لبعد الرفض:

الرفض عند الالعبني األشبال أصحاب توجه بلغ معامل االرتباط بني توجه التنافسية و بعد 

عند درجة احلرية  0.195اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أصغر من قيمة 0.013التنافسية 

وهذا ما يعين أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بني توجه التنافسية ¡0.05ومستوى الداللة  107

.وبعد الرفض

بالنسبة لبعد احلقد:

احلقد عند الالعبني األشبال أصحاب توجه بلغ معامل االرتباط بني توجه التنافسية و بعد 

رجة عند د 0.195اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أصغر من قيمة 0.097-التنافسية 

ومما تقدم نستدل بأنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بني ¡0.05ومستوى الداللة  107احلرية 

  .توجه التنافسية وبعد احلقد

بالنسبة لبعد الشك:

الشك عند الالعبني األشبال أصحاب توجه بلغ معامل االرتباط بني توجه التنافسية و بعد 

عند درجة احلرية  0.195اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أكرب من قيمة 0.232التنافسية 

وهو ما جيعلنا نستنتج أن هناك ارتباط دال إحصائيا بني توجه ¡0.05ومستوى الداللة  107

.التنافسية وبعد الشك

بالنسبة لبعد العدوان اللفظي:

ال العدوان اللفظي عند الالعبني األشببلغ معامل االرتباط بني توجه التنافسية و بعد 

عند  0.195اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أكرب من قيمة 0.212أصحاب توجه التنافسية 

وهذا ما يعين أن هناك ارتباط دال إحصائيا بني توجه ¡0.05ومستوى الداللة  107درجة احلرية 

.التنافسية و بعد العدوان اللفظي

):14(تفسري نتائج  اجلدول رقم  -

يتبني أن هناك عالقة  )14(دونة يف اجلدول رقم ملنتائج اللض و التحليل العر من خالل هذا

ارتباط موجبة بني التوجه العايل حنو هدف التنافسية و السلوك العدواين، إذ جاء االرتباط دال 
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إحصائيا بني توجه التنافسية و أبعاد التهجم، العدوان الغري املباشر، سرعة القابلية لالستثارة، الشك 

وان اللفظي، يف حني أن االرتباط مل يكن دال إحصائيا مع بعدي احلقد و الشك، وهذا ما والعد

يعين أنه كلما زاد التوجه حنو التنافسية زادت درجات السلوك العدواين عند الالعبني األشبال  

يق ويعزى الطالب الباحث النتائج املتوصل إليها إىل الدافع القوي حنو حتق. الذين مشلتهم الدراسة

هدف الفوز و الوصول إىل املكسب هذا ما جيعل الالعبني يلجؤون إىل بعض أمناط العدوان منها 

التهجم و العدوان اللفظي وكذا العدوان الغري املباشر، مبعىن أن الالعبني ذوي توجه التنافسية العايل 

حتقيق الفوز  كما أن عدم تأكدهم من. قد يلجؤون إىل العدوان الوسيلي وحىت العدوان العدائي

. جيعلهم يف حالة من عدم االستقرار النفسي لدى جندهم يتميزون بالشك وسرعة القابلية لالستثارة

زيادة إىل أن حدة اإلحباط و اليأس ناجتة عن اهلزمية يف املنافسات الرياضية يستثري الغضب و يتيح 

  .الصور السالفة الذكر حالة من االستعداد للقيام بالسلوك العدواين الذي قد يظهر يف إحدى

التمكن وأبعاد السلوك  نتائج العالقة اإلرتباطية بني توجه و مناقشة عرض-2-1-3-2

  .العدواين لدى الالعبني األشبال أصحاب توجه التمكن

العالقة اإلرتباطية بني توجه التمكن و أبعاد السلوك نتائج يوضح ): 15(جدول رقم 

.شبال ذوي توجه التمكنالعدواين لدى عينة الالعبني األ

الداللة اإلحصائية

  أبعاد

  مقياس السلوك

  العدواين 

حجم 

  العينة

2ن

قيمة معامل 

بني "ر"االرتباط 

توجه التمكن 

وأبعاد السلوك 

  العدواين 

قيمة معامل 

" ر"االرتباط 

  اجلدولية

درجة 

احلرية 

2-1ن

مستوى 

  الداللة

نوع 

  العالقة

الداللة 

اإلحصائية

  التھجم

51

0.246-

0.279490.05

دال غري  ةسلبي

العدوان الغیر 
  المباشر

دال غري  طردية0.011

سرعة 
القابلیة 
  لالستثارة

دال غري  ةسلبي  - 0.223

غري دال  ةسلبي  - 0.112  الرفض

غري دال  طردية0.059  الحقد
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غري دال  لبيةس  - 0.179  الشك

العدوان 
  اللفظي

غري دال  ةيسلب  - 0.240

):15(ويف ما يلي قراءة للنتائج اليت جاءت يف اجلدول رقم 

بالنسبة لبعد التهجم:

عند الالعبني األشبال أصحاب توجه  و بعد التهجم التمكنبلغ معامل االرتباط بني توجه 

ة عند درجة احلري0.279اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أصغر من قيمة 0.246-التمكن 

وهذا ما يعين أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بني توجه التمكن ¡0.05ومستوى الداللة  49

   .وبعد التهجم

بالنسبة لبعد العدوان الغري املباشر:

العدوان الغري املباشر عند الالعبني األشبال و بعد  التمكنبلغ معامل االرتباط بني توجه 

عند 0.279اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"غر من قيمة وهي قيمة أص0.011أصحاب توجه التمكن 

هذا ما يعين أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بني  و  ،0.05ومستوى الداللة  29درجة احلرية 

.توجه التمكن و بعد العدوان الغري املباشر

بالنسبة لبعد سرعة القابلية لالستثارة:

ة القابلية لالستثارة عند الالعبني األشبال سرعو بعد  التمكنبلغ معامل االرتباط بني توجه 

0.279اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أصغر من قيمة 0.223–أصحاب توجه التمكن 

و هذا ما يعين أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا ¡0.05ومستوى الداللة  49عند درجة احلرية 

.سرعة القابلية لالستثارةبعد بني توجه التمكن 

نسبة لبعد الرفضبال:

الرفض عند الالعبني األشبال أصحاب توجه و بعد  التمكنبلغ معامل االرتباط بني توجه 

عند درجة احلرية 0.279اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أصغر من قيمة 0.112–التمكن 

وجه التمكن و هذا ما يعين أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بني ت¡0.05ومستوى الداللة  49

.الرفضبعد 
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بالنسبة لبعد احلقد:

احلقد عند الالعبني األشبال أصحاب توجه و بعد  التمكنبلغ معامل االرتباط بني توجه 

عند درجة احلرية 0.279اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أصغر من قيمة 0.059التمكن 

رتباط دال إحصائيا بني توجه التمكن و هذا ما يعين أنه ال يوجد ا¡0.05ومستوى الداللة  49

.احلقدبعد 

بالنسبة لبعد الشك:

الشك عند الالعبني األشبال أصحاب توجه و بعد  التمكنبلغ معامل االرتباط بني توجه 

عند درجة احلرية 0.279اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أصغر من قيمة -0.179التمكن 

تقدم نستدل بأنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بني توجه ومما ¡0.05ومستوى الداللة  49

  .الشكبعد التمكن 

بالنسبة لبعد العدوان اللفظي:

العدوان اللفظي عند الالعبني األشبال و بعد  التمكنبلغ معامل االرتباط بني توجه 

0.279اجلدولية اليت تقدر بـ " ر"وهي قيمة أصغر من قيمة -0.240أصحاب توجه التمكن 

و هذا ما يعين أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا ¡0.05ومستوى الداللة  49عند درجة احلرية 

.العدوان اللفظيبعد بني توجه التمكن 

):15(تفسري نتائج  اجلدول رقم  -

يتضح أن هناك ) 15(من خالل هذا العرض و التحليل للنتائج املدونة يف اجلدول رقم 

دالة إحصائيا بني التوجه التمكن العايل و أبعاد السلوك العدواين املتمثلة عالقة إرتباطية سالبة غري 

يف التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، الرفض، الشك و العدوان اللفظي، يف حني جاءت العالقة 

ويفسر الطالب الباحث . ضعيفة بني توجه التمكن العايل و بعدي العدوان الغري املباشر و احلقد

انطالقا من كون أن الالعبني ذوي توجه التمكن العايل يتميزون مبستوى عايل من الثقة هذه النتائج 

الرياضية و درجة أقل من القلق ما جيعلهم يف حالة استقرار نفسي وهو ما يفسر االرتباط السليب 

ني كما أن هؤالء الالعب. بني توجه التمكن العايل و أبعاد سرعة القابلية لإلسثتارة، الرفض و الشك

يعزون اإلخفاق يف األداء إليهم شخصيا و ال يرون يف املنافس السبب يف اإلخفاق ما جيعلهم ال 
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يقدمون على التهجم و العدوان اللفظي وغريها من السلوكات العدوانية ضد منافسيهم، باإلضافة 

 إىل أن حتقيق أحسن مستويات الشخصي هدف ميكن حتقيقه بنسبة كبرية وال يرتبط باملنافس،

وبالتايل خربات الفشل اليت قد يترتب عليها اإلحباط الذي ينجر عنه العدوان أقل مقارنة بتوجه 

).الفوز(هدف التنافسية 

:اخلامتــة 

مع إتباع  النتائج اليت توصلت إليها الدراسةمناقشة لقد تضمن هذا الفصل عرض و

وعلى . والتأكد من صحة أو نفي فرضياتهتسلسل معني ميكن الباحث من حتقيق أهداف البحث 

الذي مكننا من تقسيم ) 154ص)11(جدول رقم (ذلك قمنا بعرض نتائج مقياس إدراك النجاح 

إىل جمموعتني حبسب توجه أفراد كل جمموعة حنو ) العيب كرة القدم األشبال(عينة الدراسة الكلية 

منا باستعمال نتائج مقياس العدوان ، من مث ق)هدف التنافسية، هدف التمكن(أهداف اإلجناز 

ويف األخري عمدنا على التأكد . الرياضي مع دراسة الفروق أبعاد هذا املقياس بني العيب اموعتني

توجه التنافسية، توجه (بالطريقة اإلحصائية على صحة العالقة بني توجهات أهداف اإلجناز 

  .وأبعاد مقياس العدوان الرياضي املعدل) التمكن
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مناقشة فرضیات البحث، : الفصل الثالث
اإلستنتاجات،الخالصة العامة، التوصیات 

  و اإلقتراحات  

  .متهيــد

  .مناقشة فرضيات البحث -1

  .اإلستنتاجات -2

  .اخلالصة العامة للبحث -3

  .   التوصيات و اإلقتراحات -4

  املراجع و املصادر - 
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  :دــــمتهي

من خالل هذا الفصل سيعمل الطالب الباحث على توظيف البيانات و النتائج املتوصل   

إليها يف الدراسة امليدانية وهذا ملناقشة الفرضيات املقترحة وإجياد حلول ملشكلة الدراسة، كما 

سيتم عرض جمموعة من االستنتاجات املستخلصة من الدراسة األساسية مث عرض اخلالصة العامة 

لة من التوصيات و االقتراحات يف ضوء ما جاء يف اجلانب النظري و النتائج املتوصل وكذا مج

  .إليها

:مناقشة فرضيات البحث-3-1

:مناقشة الفرضية األوىل-3-1-1

إن العيب كرة القدم األشبال قيد الدراسة أكثر توجها حنو هدف التنافسية منه حنو " 

  ."هدف التمكن

الذي يوضح نسبة و عدد الالعبني ذوي ) 11(ة يف اجلدول رقم من خالل النتائج املدون  

الذي يوضح فروق ) 12(توجه التنافسية و الالعبني ذوي توجه التمكن باإلضافة إىل اجلدول رقم 

  :التكرارات املتوقعة و املشاهدة لعينة الدراسة يتضح أن

هدف (ه حنو أهداف االجناز هناك فروق بني الالعبني األشبال الذين مشلتهم الدراسة يف التوج -

يف املنافسة الرياضية، وهذا ما يتطابق مع اإلطار املرجعي لدراستنا هذه ) التنافسية، هدف التمكن

الذي يفترض ) Nicolls)1984¡1989املتمثل يف نظرية توجهات أهداف االجناز لنيكولس 

إذ يوجد من األفراد من يتبنون وجود اختالفات بني األفراد يف التوجه الدافعي يف مواقف االجناز، 

، هذا باإلضافة إىل دراسات )317(هدف أو توجه الذات وآخرون يتبنون هدف أو توجه املهمة

Brinell، برينال و تيل )Brinell)1996عديدة يف اال الرياضي منها دراسة برينال  et Till

، هذا Burtonو كذا بريتون ) 2001(Roberts، روبرتس )1992(Duda، دودا )1993(

األخري يعترب أن هناك نوعان من الالعبني، العبون موجهون حنو النتيجة و هم أوالئك الالعبني 

  . 178تطبیقات، مرجع سبق ذكره، ص  - إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون،  النفس الریاضي مبادئ 317
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الذين يفضلون وضع أهداف ترتبط مباشرة بالنتيجة و يفكرون يف الفوز و اهلزمية بغض النظر عن 

ذين مييلون إىل وهم الالعبون ال) التمكن(التأكيد على األداء، و العبون موجهون حنو األداء 

)318(.التفكري يف جودة األداء و املهارات و اجناز املهارات اخلططية بغض النظر عن النتيجة

تشري أن عينة الالعبني ذوي توجه التنافسية ) 12(و ) 11(النتائج املوضحة يف اجلدولني رقم  -

Ewingدراسة أوينج أكرب من عينة الالعبني ذوي توجه التمكن، وهي نتائج تتطابق مع 

أكثر احتماال الذين توصلوا إىل أن املراهقني  Pembertonو بيمبتون  Robertsروبارتس 

ويف نفس اإلطار توصل ويب  )319(،)التمكن(من التوجه حنو املهمة ) التنافسية(للتوجه حنو الذات 

Webb كما ميكن  )320(.إىل أن األطفال مع تقدم العمر يولون اهتماما أكرب للتأكيد على الفوز

تفسري هذه النتائج من خالل ما ورد يف اجلانب النظري لدراستنا هذه و املتعلق باخلصائص 

سنة حيث يربز لدى الفرد اهتمامه باملقارنة 17-15االجتماعية املميزة ملرحلة املراهقة الوسطى 

ا أن روح ويسعى ألن تكون لديه مكانة يف اتمع، كم) يقارن نفسه باآلخرين(االجتماعية 

املنافسة لديه تأخذ شكال فرديا حيث يعمل ألن يكون األحسن وسط أقرانه يف مجيع امليادين 

  .، مبعىن أخر أن اهتمام املراهق يتمركز حول ذاته)321(كالتحصيل الدراسي و النشاط الرياضي

زيادة على خصوصيات مرحلة املراهقة الوسطى، يرى الطالب الباحث أن هذه النتائج   

ن تعزى إىل اجلو الدافعي احمليط بالالعبني الناشئني املتمثل أساسا يف املدربني و األولياء ميكن أ

، هؤالء يولون )نيكولس(واإلداريني حسب ما جاءت به نظرية توجهات أو أهداف االجناز 

اهتماما بالغا بالنتائج اآلنية ويعتقدون بأن الالعبني جيب أن حيققوا الفوز بغض النظر عن تتبع 

نحيات اخلاصة باجلوانب الفنية و البدنية و املهارية واخلططية لالعبني، ويعود ذلك يف رأينا إىل م

غياب سياسة تكوين واضحة املعامل على مستوى الفئات الصغرى يف كرة القدم، وكذا غياب أو 

ى و أداء تغييب اإلطارات الفنية الذين بإمكام التركيز على التكوين و تسطري برامج تتبعية ملستو

  .        الالعب خالل سنوات التكوين

  .166، مرجع سبق ذكره، ص - النظریة و التطبیق و التجریب- محمود عبد الفتاح عدنان،سیكولوجیة التربیة البدنیة والریاضیة  318
  .34، ص)م1998؛ دار الفكر العربي،1ط(المشاركة الریاضیة و النمو النفسي لألطفالصدوقي نور الدین محمد،  319
   .541،مرجع سبق ذكره، ص - النظریة و التطبیق و التجریب- محمود عبد الفتاح عدنان،سیكولوجیة التربیة البدنیة والریاضیة  320
  . 19، ص)سنة 17- 15(خصائص مرحلة المراھقة الوسطى : الباب األول، الفصل األول 321
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و بالرجوع إىل بعض الدراسات السابقة يتبني لنا أن نتائجها تتطابق مع نتائج الفرض األول  -

لدراستنا من حيث أن هناك فروق يف توجه اهلدف لدى الرياضيني منها دراسة صدوقي نور الدين 

)2001(ودراسة صفاء صاحل حسني ) 1996(

  .ى ذلك يستنتج الطالب الباحث أن فرضية البحث األوىل قد حتققتو عل  

:مناقشة الفرضية الثانية-3-1-2

توجد فروق دالة إحصائيا يف السلوك العدواين بني الالعبني األشبال ذوي توجه "  

  "التنافسية و الالعبني ذوي توجه التمكن لصاحل الالعبني ذوي توجه التنافسية 

و اليت تظهر استخدام الطالب الباحث  )13(املدونة يف اجلدول رقم  من خالل النتائج

للتأكد من داللة الفروق متوسطات أبعاد مقياس العدوان الرياضي املعدل " ت"الختبار الداللة 

األشبال ذوي توجه التنافسية و الالعبني ذوي التمكن، اتضح  وكذا املقياس ككل بني الالعبني

احل الالعبني ذوي توجه التنافسية يف أبعاد التهجم، سرعة القابلية وجود فرق دال إحصائيا لص

لالستثارة، العدوان الغري املباشر، الرفض، الشك، العدوان اللفظي ومقياس العدوان الرياضي ككل، 

يف حني مل تكن الفروق معنوية يف بعد احلقد بني العينتني، وهو ما يعين أن الالعبني ذوي توجه 

  . ون بدرجة عالية من السلوك العدواين مقارنة بالالعبني ذوي توجه التمكن العايلالتنافسية يتميز

وبالعودة إىل الدراسة النظرية لبحثنا وحتديدا النظرات املفسرة للعدوان، ميكن تفسري هذه 

النتائج انطالقا من نظرية اإلحباط العدوان، حبيث أن الالعبني ذوي توجه التنافسية الذي يركزون 

قيق الفوز و جتنب اهلزمية يتعرضون إىل اإلحباط و خربات الفشل يف مواقف كثرية حبكم أن على حت

الفوز يرتبط مبتغريات كثرية ليست حتت سيطرت الالعب كمستوى املنافس، مكان اللعب، 

التحكيم و حىت احلظ، وهو ما يعزز ظهور السلوك العدواين لديهم، ويف هذا اإلطار يشري صدوقي 

أن كمية اخلربات احملبطة اليت يتعرض هلا الالعب يف املنافسة الرياضية اليت تعترب بالنسبة  "نور الدين 

له مبثابة موقف تقييم و اختبار يؤدي إىل إثارة و تعزيز هذا السلوك العدواين، أي أن اإلحباط يولد 

تضح هنا وي )322(".ما يسمى بالدافع العدواين الذي يعزز بدوره السلوك العدواين لدى الالعب 

    .300، مرجع سابق، ص- القیاس–التوجیھ واإلرشاد -المفاھیم النظریة- صدوقي نور الدین، علم النفس الریاضة  322
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متغري مهم حيدد درجة اإلحباط ومن مث ظهور السلوك العدواين و املتمثل يف نوع اهلدف و إمكانية 

حتقيقه، إذ أن حتقيق الالعب ملستوى معني من األداء يوازي مستواه يعد هدفا معقوال وقد حيقق 

رجية اليت ال الذي يعود إىل أسباب خا) النتائج(من خالله الفوز، على عكس حتقيق هدف الفوز 

إىل أن األحباث أكدت أن الفوز و اهلزمية ) 2000(ميكنه التحكم فيها، ويشري أسامة كامل راتب 

ميثالن أمهية كبرية يف ظهور السلوك العدواين لدى الرياضيني، إذ أن الالعبني الذين حيققون جناحا 

حني أن الرياضيني الذين  يف املواقف املنافسة يظهرون درجة أقل من امليل للسلوك العدواين، يف

وما يعزز هذا الطرح دراسة . ينهزمون يف املنافسة يظهرون استجابات أكثر من السلوك العدواين

الذي خلص إىل أن الالعبني املهزومني يبدون درجة أكرب من ) Volkamer)1971فولكامر 

)323(.العدوان و فسر ذلك بكون هذا السلوك حيل حمل اإلحباط

كر باندورا صاحب نظرية التعلم االجتماعي أن إثارة الالعب من خالل من جانب آخر يذ

إعاقة سلوكه املوجه حنو اهلدف يعد أحد أسباب ظهور السلوك العدواين، وهو ما جيعلنا نقرن هذه 

النتائج اليت أفضت إليها الدراسة إىل كون أن الالعبني ذوي توجه التنافسية يعتربون أن العيب 

يقون سعيهم حنو الوصول إىل هدفهم و املتمثل يف حتقيق الفوز، وقد جيد هؤالء الفريق املنافس يع

الالعبني نوع من التعزيز من طرف املدربني الذين يهمهم أكثر فوز فرقهم فيتغاضون عن هذه 

شرعية لتحقيق الفوز  تالسلوكات العدواين ما جيعل الالعب الناشئ يعتقد أن مثل هذه السلوكيا

  .بح مكتسبةفترسخ لديه و تص

  .    ومما يستنتج الطالب الباحث أن الفرضية البحث الثانية قد حتققت

:مناقشة الفرضية الثالثة-3-1-3

بالنسبة للعينة ) سنة17-15(كرة القدم أشبال  إن السلوك العدواين لدى العيب" 

  " بارتفاع التوجه حنو التنافسية ) يرتفع(املدروسة يتأثر إجيابيا 

ب الباحث للتأكد من صحة أو نفي هذه الفرضية الثالثة على حساب معامل الطال اعتمد

االرتباط لبريسون بني نتائج توجه التنافسية و أبعاد السلوك العدواين بالنسبة لالعبني ذوي توجه 

التنافسية، كما اعتمدنا على حساب معامل اإلرتباط بني توجه التمكن و أبعاد سلوك العدواين 

  :لتأكد أن) 15(و)14(ذوي توجه التمكن،جاءت النتائج املدونة يف اجلدولني رقم  بالنسبة لالعبني

  .  105السلوك العدواني عند الالعب، ص : الباب األول، الفصل الرابع  323
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هناك عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بني توجه التنافسية العايل و أبعاد مقياس العدوان  -

 التهجم، العدوان الغري املباشر، سرعة القابلية لالستثارة، الرفض، الشك: الرياضي املتمثلة يف بعد 

والعدوان اللفظي، فيما كانت العالقة اإلرتباطية غري دالة إحصائيا بالنسبة لبعد احلقد، هذه النتائج 

تأكد أن ارتفاع التوجه حنو هدف التنافسية يقابله ارتفاع يف درجات السلوك العدواين لدى 

عبني ذوي توجه ويفسر الطالب الباحث هذه النتائج حبالة القلق و التردد الذي ينتاب الال. الالعبني

التنافسية قبل و أثناء املنافسة الرياضية ذلك لعدم تأكدهم من حتقيق هدف الفوز و خوفهم من 

اهلزمية فيقل مستوى الثقة بالنفس لديهم ما جيعلهم يف حالة غري مستقرة نفسيا واستعداد لفعل أي 

ري أسامة كامل راتب ويف هذا اإلطار يش. شيء لتحقيق هدفهم و تفادي خربات الفشل و اإلحباط

يف حالة اإلعتماد على املكسب و اخلسارة كمحك أساسي لتقييم اإلجناز فإن تدعيم "أنه ) 2000(

الثقة بالنفس تعتمد على حمك غري مستقر نظرا ألن املكسب غري مأمون دائما فضال على أنه يف 

حده يؤدي إىل عدم الغالب نصيب عدد حمدود من الرياضيني أي أن االعتماد على حمك املكسب و

تدعيم قيمة الذات الرياضي ومن مث عدم استقرار الثقة بالنفس، فضال عن أن التركيز على املكسب 

ويرى الطالب  )324(".وحده يعترب مصدر القلق و اإلحباط و عدم التيقن من إمكانية حتقيق اهلدف

يف حني أن اإلحباط  عبنيالباحث أن القلق ونقص الثقة بالنفس يزيد من قابلية االستثارة لدى الال

يعد أحد األسباب الكامنة وراء ظهور أشكال العدوان األخرى كالتهجم و الرفض و العدوان 

  . اللفظي

حيث يرى أن ) 1998(كما تتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه حممد حسن عالوي 

»الغاية تربر الوسيلة«بدأ التركيز املغاىل فيه على الفوز يف املنافسة قد يدعم االجتاه حنو التمسك مب"

و بذلك تزداد املخالفات ويزداد العنف نظرا ألنه كلما زادت أمهية الفوز بالنسبة لالعب إىل درجة 

)325(".مغاىل فيها كلما ارتبط ذلك بامليل حنو خمالفة القواعد و امليل للعنف و العدوان العدائي

غري دالة إحصائيا بني توجه التمكن   يتبني وجود عالقة سالبة) 15(من خالل اجلدول رقم  -

التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، : العايل و أبعاد مقياس العدوان الرياضي املعدل املتمثلة يف

الرفض، الشك و العدوان اللفظي، يف حني أن العالقة اإلرتباطية تكاد تنعدم بني توجه التمكن 

علنا يستنتج أنه كلما زاد التوجه حنو التمكن قل وبعدي احلقد و العدوان الغري املباشر، وهو ما جي

  .134التطبیقات، مرجع سبق ذكره، ص  - أسامة كامل راتب، علم النفس الریاضة المفاھیم 324
  .  131، ص98محمد حسن عالوي، سیكولوجیة الجماعات الریاضیة، مرجع سابق 325
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ويفسر الطالب الباحث هذه . السلوك العدواين لدى الالعبني ولو أن العالقة غري دالة إحصائيا

النتائج بكون الالعبني ذوي توجه التمكن يقومون باختيار مهام واقعية و ال خيشون الفشل نظرا 

عايري خاصة م ومن السهل عليهم الشعور بالتفوق ألن إدراكهم لقدرام يكون على أساس م

اجتاه أنفسهم وبالتايل فإن ذوي توجه التمكن ال يتعرضون باستمرار خلربات الفشل و الشعور 

باإلحباط ما من شأنه التقليل من السلوك العدواين لديهم، ويف هذا الشأن يشري إخالص حممد عبد 

يؤدي إىل ) التمكن(س الرياضي أثبتوا أن توجه املهمة إىل أن علماء النف) 2004(احلفيظ وآخرون 

عمل أخالقي قوي، و اإلصرار على مواجهة الفشل و األداء املثايل، وهذا التوجه ميكن أن يقي 

توجه "و يضيف حممد حسن عالوي أن  )326(.الفرد وحيميه من الفشل و اإلحباط و نقص الدافعية

ندما يتفوق منافسيه عليه أو عندما يكون املنافس األداء يساعد الالعب يف مواجهة اإلحباط ع

)327(.أفضل قدرة ألن مستوى املنافس من األمور اليت ال يستطيع الالعب التحكم فيها

)Dunn)1999وتتطابق نتائج الفرض الثالث مع بعض الدراسات املشاة منها دراسة دان  -

 أن الالعبني اهلوكي على اجلليد ذوي توجه الذات أي املقارنة اإلجتماعية و الفوز الذي توصل إىل

يقل لديهم احترام القوانني و يعتربون أن السلوكات العدوانية يف املقابالت تدخل ضمن إطار 

اللعبة، على العكس من ذلك فإن التوجه املرتفع حنو املهمة يرتبط بقدر كبري من الروح 

العدوان "حتت عنوان ) 1998(وهي نفس نتائج  دراسة ريسكل و آخرون  )328(.الرياضية

اليت أفرزت إىل " والتوجه حنو اهلدف يف كرة اليد و آثارها على البيئة التنافسية يف اال الرياضي

أكثر من  و العدوان العدائي أن العبني  الفرق ذوي هدف األنا املرتفع قاموا بالعدوان الوسيلي

  .األنا املنخفضالالعبني ذوي 

  .و اعتبارا مما سبق يستنتج الطالب الباحث أن فرضية البحث الثالثة قد حتققت  

:االستنتاجات-3-2

من خالل املعاجلة اإلحصائية لنتائج تطبيق مقاييس الدراسة وفقا ألهداف البحث   

  : وفرضياته، توصل الطالب الباحث إىل االستنتاجات التالية

  .180تطبیقات، مرجع سابق ، ص - إخالص محمد عبد الحفیظ وآخرون، علم النفس الریاضي مبادئ 326
  295محمد حسن عالوي، مدخل في علم النفس الریاضي، مرجع سابق، ص  327

328 Richard cox, psychologie du sport(1èreéd ; bruxelles: ed deboeok,2005),p 261:262 .
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 قيد الدراسة يف توجهات ) سنة17-15( كرة القدم أشبال يوجد فروق بني العبني

).توجه التنافسية، توجه التمكن(أهداف اإلجناز 

 الذين مشلتهم الدراسة يتميزون بتوجه عايل ) سنة17-15(أغلب العيب كرة القدم أشبال

.حنو هدف التنافسية

 لالعبني األشبال ذوي توجد فروق دالة إحصائيا يف مقياس العدوان الرياضي املعدل بني ا

توجه التنافسية العايل و الالعبني ذوي توجه التمكن العايل لصاحل الالعبني ذوي توجه 

.التنافسية العايل

 جاءت الفروق دالة إحصائيا بني الالعبني األشبال ذوي توجه التنافسية العايل و الالعبني

عاد مقياس العدوان الرياضي ذوي توجه التمكن لصاحل الالعبني ذوي توجه التنافسية يف أب

التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، الشك، العدوان الغري املباشر، الرفض والعدوان :املعدل التالية

.اللفظي

 ال توجد فروق معنوية يف بعد احلقد بني الالعبني األشبال ذوي توجه التنافسية و الالعبني

.ذوي توجه التمكن

ة إحصائيا بني توجه التنافسية العايل و أبعاد مقياس العدوان هناك عالقة إرتباطية موجبة دال

التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، العدوان الغري املباشر، الشك : الرياضي املعدل التالية

يف حني جاءت العالقة اإلرتباطية غري دالة إحصائيا بني توجه التنافسية . والعدوان اللفظي

.العايل و بعد احلقد

ة إرتباطية سالبة غري دالة إحصائيا بني توجه التمكن العايل وأبعاد مقياس هناك عالق

التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، الرفض، الشك و العدوان : العدوان الرياضي املعدل التالية

كما جاءت العالقة ضعيفة بني توجه التمكن العايل و بعدي العدوان الغري املباشر . اللفظي

.واحلقد

:الصة العامة للبحثاخل-3-3

إن ظاهرة العدوان مشكلة سلوكية تعاين منها اتمعات و الدول يف العصر احلديث، حيث     

استفحلت بشكل ملحوظ نتيجة التطور احلديث و احلراك االجتماعي على الرغم من أن هذه 

ر السابقة مث الظاهرة قدمية قدم اإلنسانية حيث وجدت يف العديد من اتمعات القدمية يف العصو



- 201 -

و امللفت . تطورت وأخذت أشكال متعددة و أصبحت من املشاكل اهلامة اليت دد اتمعات

لالنتباه أن العدوان أصبح ال يقتصر على ميدان معني بل يظهر يف ميادين متعددة، ويفسر بعض 

ء، إال أن الباحثني ذلك بكون العدوان أحد مكونات شخصية الفرد الذي يعترب أمرا ضروريا للبقا

مشكلة هذا السلوك يف خروجه عن حد املألوف أو حد السواء حبيث يصبح سلوكاً خمالفاً للقيم 

  .االجتماعية و الضوابط و القوانني اليت تسري عليها اتمعات و الدول

و باعتبار املنافسة الرياضية صورة مصغرة للمجتمع فهي ال ختلو من مظاهر السلوك     

م من أن بعض العلماء يرى أا املتنفس احلقيقي للغرائز العدوانية يف صورة العدواين، على الرغ

مقبولة اجتماعيا، إال أن رغبة الرياضيني و دافعهم لتحقيق أهدافهم الشخصية اليت متثل بالنسبة هلم 

معيار النجاح واإلجناز باإلضافة إىل ما تتضمنه املنافسة الرياضية من ضغوط و خربات الفشل وما 

. ر عن ذلك من إحباط قد يسهم إىل حد كبري يف بروز السلوك العدواين يف صوره الغري املقبولةينج

  .وهو ما ينطبق على الالعبني يف مباريات كرة القدم

وعلى هذا األساس جاءت هذه الدراسة العلمية دف الكشف عن حقيقة العالقة بني     

17-15(لوك العدواين عند الالعبني األشبال توجهات أهداف اإلجناز يف املنافسة الرياضية و الس

وهلذا الغرض قسمنا هذا البحث إىل بابني، حيث خصصنا الباب األول للدراسة النظرية ). سنة

  .بينما مشل الباب الثاين على الدراسة امليدانية

كما قسمنا الباب األول إىل مخسة فصول، حيث تطرقنا يف الفصل األول خلصائص مرحلة     

اليت متثل املرحلة العمرية لعينة البحث بغية اإلملام بأهم ما مييز هذه ) سنة17-15(الوسطى  املراهقة

، أما الفصل )املنافسة، دافعية اإلجناز، السلوك العدواين(املرحلة خاصة ما يرتبط مبتغريات البحث 

احبة هلا و كذا الثاين فتطرقنا فيه إىل املنافسة الرياضية و أهم خصائصها النفسية و الضغوط املص

تأثريها اإلجيايب و السليب على الرياضيني الناشئني، يف حني اشتمل الفصل الثالث على توجهات 

أهداف اإلجناز عكف من خالله الطالب الباحث التطرق إىل مفاهيم الدافعية و دافعية اإلجناز 

جناز اليت قدمت الرياضي و أهم النظريات املفسرة هلا حيث كان التركيز على نظرية أهداف اإل

  ).املنافسة الرياضية(تفسريا للتوجه الدافعي للرياضيني يف مواقف اإلجناز 

و يف الفصل الرابع تطرقنا إىل السلوك العدواين عند الالعبني حيث تناولنا النظريات املفسرة     

و أخريا . يةللعدوان و أهم األسباب النفسية و االجتماعية اليت تسهم يف بروزه يف املنافسات الرياض

فصل الدراسات السابقة و البحوث املشاة الذي اشتمل على أهم الدراسات اليت تناولت متغريات 
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حبثنا هذا حيث مكننا هذا الفصل من التعرف على أدوات القياس املستعملة و صياغة فروض 

  .ائج البحثالبحث، كما قمنا باستغالل نتائج هذه الدراسات و البحوث املشاة أثناء مناقشة نت

أما الباب الثاين فقسمناه إىل ثالثة فصول، حيث تطرقنا يف الفصل األول إىل منهج البحث     

العبا و مواصفاا و املنهج املتبع 160و اإلجراءات امليدانية تناولنا فيه عينة البحث وعددها 

كما قمنا يف هذا  املتمثل يف املنهج الوصفي بالطريقة املسحية و كذا أدوات القياس املستعملة،

الفصل األول بعرض الدراسة االستطالعية اليت مكنت الطالب الباحث من تدليل الصعوبات 

يف حني تضمن الفصل الثاين عرض النتائج اليت . والتأكد من األسس العلمية ملقياسي البحث

  .و فروضهاتوصلنا إليها و حتليلها باستعمال الوسائل اإلحصائية اليت تتناسب و طبيعة الدراسة 

جمموعة من  صبينما خصصنا الفصل الثالث ملناقشة فرضيات البحث و استخال     

  :االستنتاجات أمهها

وجود فروق يف توجهات هدف اإلجناز يف املنافسة الرياضية بني الالعبني األشبال الذين مشلتهم  -

  .الدراسة

  .و هدف التنافسيةأغلب الالعبني األشبال قيد الدراسة أبانوا على توجه عايل حن -

أن الالعبني األشبال ذوي توجه التنافسية العايل يتميزون بدرجات أعلى يف السلوك العدواين  -

  .مقارنة بالالعبني ذوي توجه التمكن

أن هناك عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بني توجه التنافسية العايل و أبعاد مقياس العدوان  -

تهجم، سرعة القابلية لالستثارة، العدوان الغري املباشر، الشك والعدوان ال: الرياضي املعدل التالية

  .وهو ما يعين أن توجه التنافسية العايل يؤثر إجيابيا على السلوك العدواين. اللفظي

هناك عالقة إرتباطية سالبة غري دالة إحصائيا بني توجه التمكن العايل وأبعاد مقياس العدوان  -

  .التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، الرفض، الشك و العدوان اللفظي: يةالرياضي املعدل التال

و متثل هذه االستنتاجات إجابات على األسئلة املطروحة يف مشكلة البحث، كما عرضنا يف هذا 

  .الفصل جمموعة من التوصيات و االقتراحات أمال يف أن تأخذ بعني االعتبار يف املستقبل

:احاتلتوصيات و االقترا -3-4
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على ضوء ما استعرضناه يف اجلانب النظري من الدراسة و النتائج املتوصل إليها، يقدم     

  :الطالب الباحث مجلة من التوصيات و املقترحات التالية

التكوين  مدريب كرة القدم االهتمام باجلانب النفسي لالعبني الناشئني يف مرحلةعلى  - 1

ية و املهارية و اخلططية، ملا هلذا اجلانب من تأثري على السلوك يف زاة مع اجلوانب األخرى البدنباملوا

يف ) أو الفرق(مواقف اإلجناز، وكذا لكونه اجلانب الذي أصبح حيدث الفارق بني الالعبني 

املنافسات الرياضية يف ضل توحيد طرق و مناهج التدريب و تقارب املستويات الفنية و البدنية 

  .لالعبني

يدرك املدرب أو املريب الرياضي أن هناك فروق يف توجه اهلدف يف املنافسة  جيب أن -2

الرياضية و أن اإلجناز و النجاح يف املباريات يعين أشياء خمتلفة من العب إىل أخر، كما أن نوع 

التوجه حنو هدف اإلجناز يؤثر على العديد من اجلوانب النفسية و السلوكية كمستوى الثقة بالنفس 

  .و القلق و السلوك العدواين) الرياضيةالثقة (

يوصي الطالب الباحث املدربني باالعتماد على أهداف األداء و تنمية و تطوير التوجه حنو  -3

التمكن لدى الالعبني الناشئني و هو ما يعين خلق جو التمكن من خالل تشجيع الالعبني الناشئني 

تحكم فيها، وتفادي التركيز على أهداف النتائج اليت على التعلم و حتسني القدرات املهارية و ال

تقود إىل اشتراك األنا غري املرغوب فيها ومن شأا أن ترفع حدة الضغط النفسي أثناء املنافسة على 

  .الالعب الناشئ

تشجيع الالعبني الذين يسجلون حتسنا يف أدائهم يف املنافسة الرياضية أمام مرأى من  -4

  .ية توجه هدف التمكن لديهمزمالئهم لتنم

فرصة لتقييم األداء الفردي و اجلماعي بغض النظر عن ) املباريات(جعل املنافسة الرياضية  -5

النتيجة ما يسمح بإعطاء فرص النجاح اليت تسهم يف تعزيز معىن و قيمة اجلهد لدى الالعب 

فة إىل جتنب تكرار خربات الفشل الناشئ و حتسني مستوى الثقة بالنفس و الرضا الداخلي باإلضا

  .واإلحباط اليت قد تؤدي إىل السلوك العدواين

جيب االهتمام بغرس مبادىء الروح الرياضية عند الالعبني الناشئني من خالل عمليات  -6

التنشئة االجتماعية الرياضية و نبذ كل أشكال العدوان يف املالعب الرياضية، وذلك بتوفري املناخ 

و بيئة اجتماعية أفضل تساعد على تطوير الصداقة و الروح الرياضية بني املنافسني الناشئني  التربوي

بدال من التركيز على غرس روح العداء الذي يؤدي إىل ظهور السلوك العدواين، كما للمدرب 
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و واإلداريني دورا بارزا يف ذلك من خالل التأكيد على اللعب النظيف و توجيه الالعبني دافعيا حن

  ).النتيجة(بصورة تفوق التنافسية ) األداء(التمكن 

ضرورة استغالل املدرب لكل املواقف سواء يف التدريب أو املنافسة الرياضية للتأكيد على  -7

السلوك الصحيح و السلوك اخلاطئ، وأن العدوان يف املنافسة ميثل خطأ سلوكي يفوق األخطاء 

  .سي اللعب النظيف و التأكيد على األداء املهاري يف املقام األولاألخرى، وأن املنافسة هدفها الرئي

كون السلوك العدواين يف الرياضة سلوك متعلم و مكتسب، جيب على املدرب التأكيد  -8

للناشئني أن حتقيق الفوز باستخدام العنف و العدوان طريقة مرفوضة و غري شريفة، كما جيب ردع 

شكال العدوان مهما كانت مكانته يف الفريق هذا ما جيعل هذه كل العب يظهر أي شكل من أ

  .ال تلقى التعزيز ومن مث التحكم فيها ةالسلوكات العدواني

على املكلفني بتنظيم منافسات الفئات الشبانية إعادة النظر يف صيغة البطولة احلالية، اليت  -9

افسية أكثر من توجه التمكن و هو ما يرفع من جتعل الالعبني الناشئني و املدربني يتبنون توجه التن

الناشئني، ويعزز لديهم فكرة أن الفوز هو أهم شيء يف  درجة السلوك العدواين لدى الالعبني

  .الرياضة

إجراء دراسات للكشف على توجه اهلدف اإلجناز حسب نوع النشاط الرياضي  - 10

  ).ذكور و إناث(وحسب اجلنس ) الفردي و اجلماعي(

دراسة أثر التوجه الدافعي للمدريب كرة القدم على توجهات هدف اإلجناز لدى  - 11

    .الالعبني الناشئني يف خمتلف األصناف

البحث يف طبيعة العالقة بني توجه اهلدف و متغريات نفسية و سلوكية أخرى  - 12

واجلهد املبذول يف خمتلف  كالعزوف عن ممارسة النشاط الرياضي، الثقة الرياضي، القلق، األداء

  .الرياضية و على عينات من البيئة اجلزائرية ةاألنشط

البحث يف متغريات أخرى قد تكون هلا عالقة بالسلوك العدواين عند الرياضيني  - 13

  .كالسمات الشخصية، طبيعة النشاط الرياضي املمارس، ضغط اجلماهري و وسائل اإلعالم

  .باب الكامنة وراء عدوان و عنف مجهور يف املالعب الرياضيةالبحث يف األس - 14
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.)في صورتھا النھائیة( إستمارات البحث: 01الملحق رقم  -        
  مینقائمة األساتذة المحك: 02الملحق رقم  -        

نتائج الدراسة االستطالعیة و األساسیة: 03الملحق رقم  -    
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  -01الملحق رقم  -
الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیــــم العالي والبحــث العلمي

- مستغانم   - جامعة عبد الحمید بن بادیس 

و الریاضیـــــــةنشطة البدنیـة علوم وتقنیات األمعھد                         

عزيزي الالعب، يشرفين أن أضع بني يديك هذه االستمارة واليت تندرج يف 

إطار حبث علمي لتحضري رسالة املاجستري يف نظريات التربية البدنية والرياضية حتت 

، راجينا منكم أن جتيبوا "سيكولوجية التوجه التنافسي والسلوك العدواين: "عنوان 

هذه األسئلة بكل صدق وموضوعية وتكونوا بذلك قد أسهمتم بقسط كبري يف على 

.سبيل إجناز هذا البحث

:مالحظـات

  . يف اخلانة اليت تراها مناسبة)X(الرجاء قراءة كل عبارة من العبارات ووضع عالمة   -

ورك بالنسبة ليست هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، لكن حاول أن تصف شع  -

  .لكل عبارة بكل صدق وموضوعية

.ال تترك أي عبارة دون إجابة   -

:حتت إشراف :من إعداد الطالب

بومسجد عبد /  كرارمة أمحد                                                          د  

  القادر

  :.........................تاريخ االزدياد: ..........................  باالسم واللق

  :...............................الصنف:.............................  اسم الفريق
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  :.................... املركز الذي تشغله:........     عدد سنوات ممارسة كرة القدم

  ...............:........املستوى الدراسي

  .مقياس إدراك النجاح -1

عندما أشترك يف منافسة رياضية فإنين أشعر باملزيد من النجاح 

...................عندما

بدرجة   العبــــارات

كبرية جدا

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

متوسطة
بدرجة قليلة بدرجة قليلة

جدا

أسعى جاهدا هلزمية منافسي1

ن العبأكون أحس2

أكون أفضل من املنافسني اآلخرين3

أبدل كل جهدي 4

أشعر أن مستواي يتقدم5

أتنافس بقوة مع اآلخرين6

أحقق أهدايف املرتبطة باألداء7

أتغلب على الصعوبات والعقبات8

أحقق أهدايف الشخصية9

أفوز يف املنافسة10

أظهر لآلخرين بأنين األفضل 11

أظهر أقصى قدرايت 12

أحاول حتقيق اهلدف الذي حددته لنفسي13
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أقوم بأداء أفضل من أدائي السابق14

  .)يف صورته النهائية(العدوان الرياضي املعدل مقياس  -2

الرقم
  العبــــارات

موافق 

بشدة

غري موافق

  موافق

غري 

موافق 

  بشدة

          . إذا مل جيادل املدرب يف قرار خاطئ للحكم فإنين أقوم باجلدال بدال عنه1

          ال أهتم عادة مبشاعر الغضب عندما أتنافس2

3
أحيانا بعد مشاركيت يف املنافسة أدرك أن استجابايت لغضب اجلمهور مل يكن هلا ما 

  .يربرها

          ن غالبا أكثر اضطرابا مما قد يظنه الناسأثناء األداء الرياضي أكو4

          مل أعد حساسا إلنتقادات مدريب يل أكثر من الزمالء اآلخرين5

          حينما أحاصر يف اللعب أختذ قرارات كثرية نابعة من االنفعال فقط6

          ال أشعر أبدا يف أي رغبة يف إيذاء منافسي7

          افسة ولكن أهدأ بسرعةأفقد أعصايب بسهولة يف مواقف املن8

          نادرا ما أفقد أعصايب إىل الدرجة اليت ألقي فيها باألشياء 9

          عندما أستطيع إيقاع منافسي على األرض فإنين أستمتع بذلك10

عندما يتفوق علي منافسي فإنين أفقد أعصايب إىل درجة اليت أقوم فيها رمي األشياء11

          .داء جيد فإنين ال أرى ضرورة يف أن أكره منافسييف حالة تقدميي أل12

          أحيانا ال استطيع التحكم يف إندفاعي حنو إيذاء منافسي13

          .عندما يتخذ احلكم قرار خاطئا فإنين استطيع يف العادة أن أتقبله دون انفعال كبري14

          إذا مل تؤذ منافسك فانه سوف يؤذيك15

          .ضية نادرا ما تكون موقف من مواقف الصراع من أجل البقاءاملنافسة الريا16

17
عندما حيدث ما ال أتوقعه يف منافسة فإنين أكيف نفسي دائما دون أن أصاب 

  باالضطراب

          قبل اإلشتراك يف منافسة رياضيةغري متوتر أكون عادة هادئا و18
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          تسهل إثاريت يف املنافسة الرياضية19

          بغي أن تؤدي اآلخرين إذا أردت أن تفوزين20

          أظهر الترحيب مبنافسي يف أي منافسة أشترك فيها21

          ليس من عاديت أن أبتعد عن زمالئي يف الفريق بعد هزميتنا يف منافسة رياضية22

          إحلاق األذى البدين أو النفسي مبنافسي ضروري لتحقيق الفوز23

تاراـبــــالعالرقم
موافق 

بشدة
موافق

غري 

  موافق

غري 

موافق 

بشدة

24
حيدث أحيانا أثناء شدة املنافسة أن أشعر بأنين أصبحت شخصا آخر أكثر عنفا مما 

  أكون عليه عادة 

25
عندما يصيب منافسي أحد زمالئي يف الفريق أبدل جهدي ألجعل هذا املنافس يلقى جزاء ما 

ارتكبه

26
ون أو يقذفون األشياء أو تتملكهم ثورة الغضب عندما تسوء الناس الذين يسب

  األمور أثناء املنافسة، أعتربهم مثل األطفال  

          ال استخدم أبدا عدوانييت إليذاء  منافسي27

          ال أرجع دائما اهلزمية إىل التحكيم السيئ28

          أدائي أو اجتاهي العقلي يوصفان بالتقلب وعدم االستقرار29

30
إذا قام احلكم باختاذ قرار خاطئ فإنين ال أستطيع أن أمنع نفسي من أن أجعله 

  يعرف حقيقة شعوري 

          ال تتملكين أبدا نوبة غضب من موقف رياضي تنافسي31

          أحب أن أكون قويا ألطيح مبنافسي خارج املباراة 32

          املنافسة الرياضية اجلدال بني املتنافسني يساعد على إشعال حرارة33

          يضايقين أحيانا أن اآلخرين قد ال يقبلون سلوكي الرياضي العدواين34

          ليس من احملتم أن أغضب لكي ألعب بأقصى ما أستطيع35

          احلكم يف أغلب األحيان يكون خصما مثل املنافس متاما36

          ورهمل أوجه أبدا إهانة لفظية ملنافسي رغبة يف مس شع37

          أحب أن أتنافس ألنين بذلك أستطيع أثناء اللعب أن أسقط متاعيب على منافسي 38

          غضيب على احلكام نادرا ما يستمر دون أن أحتكم فيه39
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          )قبيحة(عندما أفقد أعصايب بسبب زمالئي يف الفريق أحيانا أتلفظ بكلمات 40

41
ال تساعد أبدا على إثارة محاسي للمنافسة " هأقتل"أو "أهجم عليه "إن كلمات مثل 

  الرياضية

          أحيانا أحاول أال أسامح منافسي بدال من أساحمه وأنسى 42

          منافسي ال يرغب يف إيذائي43

          من السهل أن تتملكين الكراهية مبجرد دخويل يف موقف تنافسي44

          وهيجام أنا عادة ال أعري انتباها لصياح املتفرجني45

اراتـبــــالعالرقم
موافق 

بشدة
موافق

غري 

  موافق

غري 

موافق 

بشدة

          نادرا ما أمسح بإظهار انفعايل للمنافس 46

          رغم أنه يبدو عليا اهلدوء أحيانا فإنين أغلي من الداخل كالربكان47

48
اضية بدال من اجلدال مع عند اشتراكي يف مباراة أفضل التركيز على املنافسة الري

  املنافسني

          من العبث هزمية املنافس نفسيا عن طريق السخرية منه49

          أحاول أحيانا أن أجتنب لقاء منافسي بعد انتهاء املنافسة الرياضية50

          يف املنافسة اخلارجية يبدو غالبا أن احلكم يتحيز للمنافسني الضيوف 51

          ا السيطرة على أفعايل العقلية و اجلسمية يف املوقف الرياضيال استطيع دائم52

          مل شعرت مطلقا بالكره الشديد ملنافسي53
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الجمھوریــــــة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیــــــة

وزارة التعلیــــم العالي والبحــث العلمــــــــــــي

-نم مستغا  -جامعة عبد الحمید بن بادیس 

و الریاضیـــــــةعلوم وتقنیات النشاطات البدنیـة معھد                                          

ينـالمحكم ذةــاألسات قائمة

الرقم
االسـم و 

  اللقب
  الجامعة  اھتمامات البحثیة  التخصص  الدرجة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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النجاح و مقياس العدوان الرياضي املعدل  كمقياس إدرا تطبيقنتائج اخلاص بجدول 

)التطبيق األول(على عينة الدراسة االستطالعية 

-03الملحق رقم  -
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النجاح و مقياس العدوان الرياضي املعدل  كمقياس إدرا تطبيقنتائج اخلاص بجدول 

)الثاينالتطبيق (على عينة الدراسة االستطالعية 

أبعاد مقياس 

إدراك النجاح
أبعاد مقياس السلوك العدواين املعدل

  الفريق  االسم و اللقبالرقم
توجه 

التنافسية

توجه 

التمكن
التهجم

العدوان 

الغري 

  راملباش

سرعة 

القابلية 

  لالستثارة

  الشك  احلقدالرفض
العدوان 

اللفظي

25382121241210912غرب وهران .ر  زناسين عبد الغاين1

193621182586617/  فاسي هشام2

16391718281371013/  مسمش زكريا3

20362119321081113/  إكل زكريا4

2930293036991118/  بوخبزة حممد5

22242424331661216/  حرش حممد6

30282626201481724/  حملي قدور7

27242623291881319/  حدوف نبيل8

19393222291371418/  بلعريب علي9

30242622351771416/  جباوي عبد احلكيم10

28292923311671417/  مدبوزيان مفالح حم11

273026203216101715/  بوستة مسري12

23362722301371416/  كبري عبد احلق13

2921221728187815/  جبار أمني خلف اهللا14

29322923271291516/  وي مصطفىعطشا15

16
مول سهول شافعي 

  هديم
/30183028361591314

27253023271261020/  خلفة حممد األمني17

281929273212101519/  جالط بغداد18

30193025321571417/بلقاضي هواري مصطفى19

29212923301651818/  دريدر امساعيل20
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أبعاد مقياس 

إدراك النجاح
أبعاد مقياس السلوك العدواين املعدل

  الفريق  االسم و اللقبالرقم
توجه 

التنافسية

ه توج

التمكن
التهجم

العدوان 

الغري 

  راملباش

سرعة 

القابلية 

  لالستثارة

  الشك  احلقدالرفض
العدوان 

اللفظي

20372519281691013غرب وهران .ر  زناسين عبد الغاين1

213818172296714/  فاسي هشام2

21372420301571112/  مسمش زكريا3

18382222321371315/  إكل زكريا4

282728293212111219/  بوخبزة حممد5

20222122331571518/  حرش حممد6

28263424241591623/  حملي قدور7

30222322311591317/  حدوف نبيل8

22362923291581620/  بلعريب علي9

29272722321671614/  جباوي عبد احلكيم10

29262921301651417/  مدبوزيان مفالح حم11

28282522311991616/  بوستة مسري12

19382623291651317/  كبري عبد احلق13

2724221929179913/  جبار أمني خلف اهللا14

30282723291561514/  عطشاوي مصطفى15

16
مول سهول شافعي 

  هديم
/

2820
2827391371215

30212723281461119/  خلفة حممد األمني17

282130263013101418/  جالط بغداد18

29222925311371417/بلقاضي هواري مصطفى19

27252823321661519/  دريدر امساعيل20
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بالنسبة لعينة تائج  مقياس إدراك النجاح و مقياس العدوان الرياضي املعدل ن         

أصحاب توجه التنافسية 

أبعاد مقياس إدراك 

النجاح
أبعاد مقياس السلوك العدواين املعدل

توجه 

التنافسية

توجه 

التمكن
  التهجم

العدوان 

الغري 

  راملباش

سرعة 

القابلية 

لالستثارة

  الشك  احلقد  الرفض
العدوان 

  اللفظي

126202621301310918
227222920311891616
326252021311491215
426181819271371319
527202924321381420
625212017251371315
730173326341671416
830232619311171419
928203118331481117
10241823203216101315
1126202529351581116
1226172518291351417
1329192021281671816
1428232215281461020
1527233218301591516
1626212217271161113
1728172826351061416
1824181717301671114
192819232133961117
2030242620311491717
2123212521281371318
2228192321321171521
2326222020281481714
242520181829671114
2522202619281671019
2628222421301261016
2726182116271271018
2828243226291351516
2926212918271371015
302618211926128916
3128202521241271115

عینة 
الالعبین 

ذوي توجھ 

التنافسیة

مقاییس 
الدراسة 

بعادھاوأ
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3227243122291151217
3326222721321361118
3424222222291471116
3529232624311371114
3630232723291691217
3726243119301571316
3828182426291461519
3929232624271771516
4025201720261271516
4128213225241561416
4225192220352081319
4324182522281471516
4426182120271251018
4527213124331661521
4629222822291161115
4730262426321681316
4830252223301361217
4925203520301761620
5028232220281271416
5124212721311391120
5224232619311381319
5325262618271481416
5427242121281671117
5526222120291561518
561620252627136918
5728212920321891619
5828222821311481220
5925211819251371316
6029253026321381415
6124201921251371312
6229243424351671416
6326182119281171416
6428223126331481118
6528193325321681316
6625242523351581116
6726212518291351415
6826222021281671812
6925272216281461017
7025263218291581519
7126242217301171116
7228222124331061416
7323161918321691112
742619232130961119
7526232618311471215
7622222521261391319
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7728352321281171521
7823232418281481312
792424181829671014
8026243022281671318
8129222421281241220
8229273223261351118
832524211724126920
8428202924271671217
8522192117261261016
8625242521241271113
8729263119261751219
8825192721301361118
8926192222291471116
9023202623311371014
9128222623261681219
9222233124281571313
9328282626291481218
9425252024271761515
9527292421291251516
9628213025281571420
9726242822302081516
9825222522281471516
9925212320271261015

10022192924301671515
10126262822281161115
10226222223321581316
10325252023301391217
10423203227301781618
10528202227281271416
10629252521311371120
10725222622271481413
10826261919281671115
10930202924331571618

أبعاد مقياس إدراك 

النجاح
سلوك العدواين املعدلأبعاد مقياس ال

توجه 

التنافسية

توجه 

التمكن
  التهجم

العدوان 

الغري 

  راملباش

سرعة 

القابلية 

لالستثارة

  الشك  احلقد  الرفض
العدوان 

  اللفظي

116362820251771019

بالنسبة لعينة نتائج  مقياس إدراك النجاح و مقياس العدوان الرياضي املعدل 

التمكن أصحاب توجه

عینة 
الالعبین 

ذوي توجھ 
لتمكن

مقاییس 
الدراسة 
وأبعادھا
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214351925301371316
318391421231441313
41735212031124917
516362119291161115
6124016182111799
713382119261671313
821392420241261214
918372123291261316
1012342919291361216
1115322522291691318
121937211724126920
1320342121251281016
1414362519281281216
1517352119181331014
1615352219261391013
1719401423211091014
1813362021271481215
1916302020291241113
2013342419331381418
2118352822291261615
2220391819291371213
2325402925251351414
24193721152814111014
2518382220271361215
2617362719141961120
2716381823281481417
2816391321211471314
292035212031124917
3018332019281161214
3116381617201271012
3218312120241572014
3319392519231361122
3420372122251361317
3513332723171461216
3620362520271491316
3718362116271271018
3815342120251181015
3911362519241081216
4017352018191331113
411637212025126913
4218381423211091014
4317392822261451314
4417361919271141112
4517342319301271417
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4615352620271361615
4719391718271271213
4819402720241251412
4920362619311391316
50113821153213101014
5120362421261261417
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جنبیةباللغتین العربیة و األ -

 ةتوجھات أھداف اإلنجاز في المنافسة الریاضی
وعالقتھا بالسلوك العدواني

  سنة 17-15مسحیة على العبي كرة القدم األشبال  دراسة

قد نتفق مجيعنا يف كون املنافسات الرياضية يف اجلزائر خاصة مباريات كرة القدم أصبحت ال 

ختلو من مظاهر العدوان و العنف، إذ حتولت مالعبنا من فضاء للفرجة و اللعب اجلميل إىل موعد مع 
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دد بشكل كبري العالقات االجتماعية بني شبابنا و ينال من خمتلف أشكال العدوان حىت أصبح ذلك يه

و ال يقصر هذا السلوك الغري السوي على فئة معينة من الفاعلني يف . وحدم و يصيبها بالتفكك

املباريات بل يظهر عند الالعبني و اجلماهري وحىت اإلداريني و املدربني غري مراعني أدىن مبادئ الروح 

  .خالقيةالرياضية و القيم األ

ويرى الطالب الباحث أن التركيز على املنافسة خرج بالنشاط الرياضي عن أهدافه و أصبح   

  .السلوك العدواين يف املالعب ظاهرة عامة يف مجيع النشاطات و يف كرة القدم بصفة خاصة

وال يعد السلوك العدواين يف املنافسة الرياضة حكرا على اجلزائر فقط، بل إن هذه الظاهرة   

منتشرة يف كافة البلدان ولو بدرجات متفاوتة، ما جعل علماء النفس الرياضة يولوا بالبحث والدراسة 

قصد كشف األسباب الكامنة وراء ظهورها، حيث ميز هؤالء بني العدوان و العنف بني اجلماهري 

ل حمور العديد من شك) عدوان الالعبني(والعدوان و العنف بني العيب الفرق الرياضية، هذا الشق الثاين 

البحوث واليت أفضت إىل أن السلوك العدواين عند الالعبني مرده جمموعة من العوامل النفسية 

واالجتماعية كالسمات الشخصية و عامل التعلم و التعزيز، وكذا إىل خصائص موقف املنافسة الرياضية 

ق والتمايز و حتقيق األهداف املتمثل اليت تستثري دافع اإلجناز و متثل بالنسبة لالعب فرصة من أجل التفو

أساسا يف الفوز باملباراة أو حتقيق أحسن مستويات األداء، ما جيعل بعض الرياضيني يلجؤون للعدوان 

لتحقيق أهدافهم، كما أن املنافسة الرياضية قد متثل خربة فشل نتيجة اإلخفاق يف الوصول إىل اهلدف ما 

  :وعلى هذا األساس طرح الطالب الباحث التساؤالت التالية. قد يؤدي إىل ظهور السلوك العدواين

يف املنافسة ) توجه هدف التمكن –توجه هدف التنافسية (ما هو نوع التوجه الدافعي  - 

  الرياضية لدى العيب كرة القدم األشبال قيد الدراسة ؟

تمكن و هل هناك فروق يف السلوك العدواين لدى الالعبني قيد الدراسة من حيث توجه ال -   

  توجه التنافسية؟  

و ) توجه التنافسية - توجه التمكن(ما هي طبيعة العالقة املوجودة ما بني التوجه الدافعي  - 

  السلوك العدواين لدى العيب كرة القدم للعينة املدروسة ؟     

  :وبناءا على هذه التساؤالت وضعنا الفرضيات التالية

  .افعيا حنو هدف التنافسية منه حنو هدف التمكنإن الالعبني قيد الدراسة أكثر توجها د - 

توجد فروق دالة إحصائيا يف أبعاد السلوك العدواين ما بني الالعبني ذوي توجه التنافسية و  - 

  .الالعبني ذوي توجه التمكن
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بالنسبة للعينة املدروسة ) سنة17-15(إن السلوك العدواين لدى العيب كرة القدم أشبال  - 

  .بارتفاع التوجه حنو التنافسية) تفعير(يتأثر إجيابيا 

  :وعلى ذلك فإن هذا البحث يهدف إىل

يف املنافسات الرياضية ) توجه التمكن –توجه التنافسية (التعرف على نوع التوجه الدافعي  - 

  .لدى العيب كرة القدم األشبال

  .قياس مستوى أبعاد السلوك العدواين لدى أفراد عينة البحث - 

العالقة ما بني أبعاد التوجه الدافعي و السلوك العدواين لدى العيب كرة الكشف عن طبيعة  - 

  .القدم األشبال للعينة املدروسة

  :وقد مث تقسيم البحث اىل بابني

  الدراسة النظرية      :الباب األول

  :وحيتوي الباب األول على مخسة فصول و هي على النحو التايل    

  .سنة 17-15راهقة الوسطى خصائص مرحلة امل: الفصل األول        

  .املنافسة الرياضية:الفصل الثاين        

).التوجه الدافعي(توجهات أهداف اإلجناز :الفصل الثالث      

  .السلوك العدواين عند الرياضي:الفصل الرابع

  .الدراسات السابقة و البحوث املشاة: الفصل اخلامس      

ية  الدراسة امليدان :الباب الثاين

  "ويضم ثالثة فصول وهي  

  .منهج البحث و اإلجراءات امليدانية: الفصل األول      

  .عرض و حتليل و مناقشة النتائج: الفصل الثاين      

  .     مناقشة الفرضيات، االستنتاجات،اخلالصة العامة والتوصيات:الفصل الثالث               

ار العينة بطريقة يي بالطريقة املسحية ومث اختوقد اعتمد الطالب الباحث على املنهج الوصف  

سنة  17-15العبا من فئة األشبال الذين تتراوح أعمارهم من  160مقصودة حيث بلغ عددها 

ومن أجل الوقوف عند . املنتمني إىل الفرق العشر املشكلة لقسم ما بني الرابطات للجهة الغربية

الصدق، (تأكد من األسس العلمية ألدوات البحث الصعوبات و العقبات اليت قد تواجهنا و كذا ال

العبا، وبعد إجراء  20قمنا بإجراء التجربة االستطالعية على عينة غري عينة قوامها ) الثبات واملوضوعية
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التعديالت الالزمة باشر الطالب الباحث بإجراء الدراسة األساسية للبحث حيث مث عرض مقياسي 

  .لتوضيحات الالزمة و احترام التعليمات الواردة يف املقياسنيالدراسة على الالعبني مع إعطاء ا

و تتمثل األداة األوىل يف مقياس إدراك النجاح الذي يهدف إىل قياس توجهات الدافعية حنو   

فيما تتمثل أداة البحث . أهداف اإلجناز و يشمل بعدين توجه هدف التنافسية و توجه هدف التمكن

رياضي املعدل و الذي يضم سبعة أبعاد و هي التهجم، العدوان الغري املباشر، الثانية يف مقياس العدوان ال

  .سرعة القابلية لالستثارة، احلقد، الرفض، الشك، العدوان اللفظي

وبعدما استوىف الطالب الباحث خطوة مجع البيانات، عمد على حتليل و مناقشة النتائج باستخدام   

مية و موضوعية بغية التحقق من الفرضيات املقترحة سابقا و الوسائل اإلحصائية املناسبة بطريقة عل

  :جاءت أهم النتائج على النحو التايل

قيد الدراسة يف توجهات أهداف ) سنة 17-15(يوجد فروق بني العبني كرة القدم أشبال   - 

).توجه التنافسية، توجه التمكن(اإلجناز 

الذين مشلتهم الدراسة يتميزون بتوجه عايل حنو  )سنة 17-15(أغلب العيب كرة القدم أشبال   -      

  .هدف التنافسية

توجد فروق دالة إحصائيا يف مقياس العدوان الرياضي املعدل بني الالعبني األشبال ذوي توجه  -      

. التنافسية العايل و الالعبني ذوي توجه التمكن العايل لصاحل الالعبني ذوي توجه التنافسية العايل

التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، الشك، العدوان الغري املباشر، الرفض  :الفروق يف أبعادوظهرت هذه 

  والعدوان اللفظي، فيما مل تكن الفروق معنوية يف بعد احلقد 

هناك عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بني توجه التنافسية العايل و أبعاد مقياس العدوان   -      

. التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، العدوان الغري املباشر، الشك والعدوان اللفظي: اليةالرياضي املعدل الت

.يف حني جاءت العالقة اإلرتباطية غري دالة إحصائيا بني توجه التنافسية العايل و بعد احلقد

العدوان  هناك عالقة إرتباطية سالبة غري دالة إحصائيا بني توجه التمكن العايل وأبعاد مقياس -      

كما جاءت . التهجم، سرعة القابلية لالستثارة، الرفض، الشك و العدوان اللفظي: الرياضي املعدل التالية

  .العالقة ضعيفة بني توجه التمكن العايل و بعدي العدوان الغري املباشر واحلقد

يات حسب الصة العامة للبحث و قمنا بعرض مجلة من اقتراحات و التوصاخلويف األخري وضعنا      

  .النتائج املتوصل إليها
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Les orientations des buts

accomplissements dans la compétition

sportive et leurs relations avec le

comportement agressif
Etude descriptive sur les joueurs de football cadets (15-17 ans)
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Nous pouvons dire qu’aujourd’hui les compétitions sportives en
Algérie, et surtout les matchs de football se caractérisent par des actes
d’agressivité et de violence. Alors que nos stades devraient être un lieu de
beau spectacle, nous constatons qu’ils sont devenus le théâtre d’actes
d’agressivité qui portent préjudice aux relations socials entre nos jeunes et
disloquent leur unité et leur solidarité. Ce genre de comportement n’est pas
propre à une seule frange d’acteurs de la compétition mais touche
également les joueurs, les spectateurs et même les dirigeants et les
entraîneurs qui ne prennent pas en considération les principes élémentaires
de l’esprit sportif et les valeurs étiques.

Selon l’étudiant chercheur le fait de se concentrer sur le compétition
dévie l’activité sportive des ses objectifs et permet l’apparition d’actes
d’agressivité et de violence, qui sont devenus un phénomène se
généralisant dans touts les activités sportives et particulièrement les matchs
de football.

Cependant ce comportement agressif n’est pas spécifique à l’Algérie
mais c’est devenu un phénomène universel à des degrés différents, ce qui a
poussé les psychologues en sport à se pencher sur cette question épineuses
à travers des recherches et des études afin de déterminer les causes de son
apparition, ce qui leur a permit de faire le différence entre l’agressivité et la
violence chez les spectateurs et celles des joueurs, quant à ces derniers
leurs agressivités à constitué l’axe de plusieurs recherches qui ont abouti à
expliquer que le comportement agressif chez les joueurs et l’ensemble de
facteurs socio-psychologique tels : les traits de la personnalité,
l’apprentissage et le renforcement ainsi que les spécificités de la
compétition provoquant le désir d’accomplissement, et constitue une
occasion de suprématie et la réalisation des objectifs qui sont
essentiellement : la victoire et le réalisation des meilleurs rendements, ce
qui poussent certains sportifs à devenir agressifs afin d’atteindre leurs buts.
Comme la compétition sportive peut constituer une expérience de
déception suite à l’échec dans l’aboutissent d’un résultat positif ; cela
permet donc l’apparition de comportements agressifs. Sur ces bases,
l’étudiant chercheur pose les interrogations suivantes :

 quel type d’orientation motivationnel (orientation vers le but de
maîtrise - orientation vers le but de compétitivité) caractérise les
joueurs de football de l’étude dans la compétition sportive ?

 Existe-t-il des différences dans le comportement agressif entre les
joueurs orientés vers le but de maîtrise et ceux orienté vers le but
de compétitivité ?
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 Quelle est la nature de la relation qui existe entre les orientations
motivationnelles (orientation vers le but de maîtrise - orientation
vers le but de compétitivité) et le comportement agressif chez les
joueurs de football sur l’échantillon de étude ?

A partir de ces interrogations trois hypothèses s’imposent :
 Les joueurs soumis à l’étude sont plus orientés vers le but de

compétitivité que vers le but de maîtrise.
 Il existe des divergences statistique dans le comportement agressif

entre les joueurs orientés vers le but de maîtrise et ceux orientés
vers le but de compétitivité.

 Dans l’échantillon étudié (joueurs de football cadets 15-17 ans) le
comportement agressif s’accentue avec l’orientation vers la
compétitivité.

De ce fait cette étude a pour objectifs :
 Connaître le type d’orientation motivationnel (orientation vers le

but de maîtrise - orientation vers le but de compétitivité) des
joueurs de football cadet dans la compétition sportive.

 Mesurer le niveau du comportement agressif chez les joueurs de
l’échantillon de l’étude.

 Détecter la nature de la relation entre les orientations
motivationnelles et le comportement agressif chez les footballeurs
cadets de l’échantillon étudié.

Etudiant chercheur a choisi la méthode des deux volets.
Le premier volet : l’étude théorique qui contient cinq (05) chapitres.

Chapitre1 :La phase de adolescence médiane (15-17 ans) et ses
caractéristiques.

Chapitre2 : La compétition sportive.
Chapitre3 :Les orientations des buts d’accomplissements

(orientation motivationnelle).
Chapitre4 :Le comportement agressif chez les sportifs.
Chapitre4 :Les études similaires.

Le deuxième volet : l’étude pratique : contient trois (03) chapitres.
Chapitre1 :Méthodologie de la recherche est les dispositions

pratiques.
Chapitre2 :Exposition, analyse et discutions des résultats.
Chapitre3 :discutions des hypothèses de la recherche, déduction,

synthèse de la recherche et consignes.
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L’étudiant chercheur s’est basé sur la méthode descriptive, et a
sélectionné cet échantillon définit d’une manière voulue dont le chiffre à
atteint 160 joueurs de la catégorie cadette dont l’age varie entre 15 et 17
ans qui évolue dans les dix équipes formant le division de l’inter-région
ouest. Et dans la perceptive de mettre l’accent sur les difficultés et les
obstacles, et pour s’assurer des règles scientifiques des outils de recherche
(intégrité, stabilité, objectivité) on s’est penché sur une étude préalable sur
un échantillon composé de 20 joueurs déférents de celui soumis à l’étude,
et après avoir effectué les modifications nécessaires l’étudient chercheur a
procéder à l’étude essentielle en exposant les deux mesures de l’étude aux
joueurs en leur donnant les explications adéquates tout en respectant les
directives provenant des deux mesures.

Le premier outil de le recherche et intitulé " questionnaire de
perception de réussite" vise à mesurer les orientations motivationnelles
vers les buts d’accomplissements, se compose de deux dimensions :
orientation vers la compétitivité et orientation vers la maîtrise. Alors que le
second outil est le " questionnaire de l’agressivité sportive" qui se
compose de 07 dimensions : attaque, agressivité indirecte, prédisposition
rapide à l’excitabilité, haine, refus, doute, agressivité verbale.

Après que l’étudiant chercheur ait accompli la collecte des
informations, a procédé à l’analyse et à étude des résultats en utilisant les
moyens statistiques adéquats d’une manière scientifique et objective afin
de s’assurer des hypothèses proposés, les résultats sont comme suit :

 Il existe des différences entre les joueurs de football cadets 15-17
ans soumis à l’étude dans les orientations des buts
d’accomplissements (orientation vers le but de maîtrise -
orientation vers le but de compétitivité).

 La plupart des joueurs de football cadet qui ont été sujets de
l’étude se distinguent par une forte orientation vers le but de
compétitivité.

 Il existe des divergences statistiques sur le comportement agressif
entre les joueurs fortement orientés vers le but de compétitivité et
ceux vers le but de maîtrise ; en faveur des joueurs orientés vers la
compétitivité. Ces différences apparaissent dans : attaque,
agressivité indirecte, prédisposition rapide à l’excitabilité, refus,
doute, agressivité verbale. Alors qu’il n’existe aucune différence
dans la dimension de la haine.

 Il existe une relation corrélative positive statistiquement indiqué
entre orientation forte vers la compétitivité et les dimensions de
l’agressivité sportive suivante : attaque, agressivité indirecte,
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prédisposition rapide à l’excitabilité, refus, doute, agressivité
verbale, alors que le relation corrélative et statistiquement non
indiqué entre la forte orientations vers la compétitivité et la
dimension de la haine.

 D’autre part, il existe une relation corrélative négative non indiqué
entre la forte orientation vers la maîtrise et les dimensions du
comportement agressive suivantes : attaque, prédisposition rapide
à l’excitabilité, refus, doute, agressivité verbale, alors que la
relation entre orientation vers la maîtrise et les dimensions de
l’agressivité indirecte et la haine s’avèrent faibles.

En dernier lieu, nous avons déduit une conclusion générale a ce
travail de recherche, et nous avons proposer certaine suggestion et
recommandation selon les résultats obtenus.


