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كلیة التربیة الریاضیة-جامعة الموصل

  ١٢/٢/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر : ؛ ٢٤/١١/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
التعرف على الفروق الفردیة في السلوك العدواني بین العبي منتخبي إلى  یهدف البحث

كرة القدم وكرة السلة في جامعة الموصل،اجري البحث على عینة تم اختیارها بالطریقة العمدیة

كین في بطولة یمثلون منتخبي الجامعة بكرة القدم كرة السلة والمشار اً )العب٢٥بلغ حجم العینة(

محمد .الجامعات العراقیة ،وقد استخدم الباحثون مقیاس االتجاه نحو المنافس والذي اعده د

وبعد التأكد من صدق وثبات المقیاس تم ) فقرة ،٢٤إذ یتكون المقیاس من (حسن عالوي

اف االنحر و  ،الوسط الحسابيیها الباحثون إحصائیا باستخدام (معالجة البیانات التي حصل عل

توجد وجود االختبار التائي) أسفرت النتائج عما یأتي : الو  ،البسیطمعامل االرتباطو  المعیاري ،

كما ان لعبتي كرة القدم وكرة فروق معنویة بین العبي كرة القدم كرة السلة في السلوك العدواني

حد ما إلى  السلة ذات طابع تكون فیه ظاهرة السلوك العدواني لدى الالعبین بمستوى متقارب

بالتاكید على القیم التربویة واالجتماعیة والریاضیة التي واوصى الباحثون٠وبدرجة محدودة 

تنشدها األلعاب الریاضیة وتحدیدا خالل المنافسات الریاضیة لما له من تاثیر في تهذیب النفس

شابهة على باالمكان اجراء الدراسات والبحوث الم ٠واحترام قانون اللعبةاألخالق الریاضیة

.االلعاب الفردیة وباقي االلعاب الجماعیة

حــد كبیــر ،واخیــرا یوصــي البــاحثون إلــى  كمــا لــم تختلــف اتجاهــاتهم فــي بــل كانــت متقاربــة

ــــى ــــة والبشــــریة الالزمــــة للنهــــوض بالحركــــة بالعمــــل عل ــــات المادی ــــوفیر اإلمكانی ــــى ت المحافظــــة عل

لتربیـــة الریاضـــیة فـــي كلیـــات جامعـــة الریاضـــیة علـــى مســـتوى الجامعـــة والعمـــل علـــى إعـــادة درس ا

الموصل مـن اجـل النهـوض بالحركـة الریاضـیة فیهـا وعلىـان تكـون ممارسـة النشـاط الریاضـي نحـو 

.التفوق في الثناء المنافسات 
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Abstract:

The study aims at finding the differences for the behavior

aggression between a foot ball players and basketball players in

university of Mosul . a sample of (25) players representing the two team

of the university of Mosul in foot ball players and basketball the

researchers used direction toward the opponent for dr. Muhammad H.

allow witch have (24) item lateron the data had processed statistically by

using .mean. standard division . sbermancoefficient .and t.test

The result obtained the following the are No significant differences

between a foot ball players and basket ball players in direction toward the

opponent. The researchers had appropriately recommended according to

results of study.

:التعریف بالبحث-١
:المقدمة وأھمیة البحث١-١

ــم الــنفس دراســة الســلوك اإلنســاني فــي تصــرفاته و  فعالــه فــي حیاتنــا أان مــن اهتمامــات عل

الیومیــة وال یخلــوا هــذا الســلوك مــن بعــض المظــاهر العدائیــة ، وفــي النشــاط الریاضــي یظهــر هــذا 

تخلـوا بـدورها مـن الخشـونة والعنـف لـدى السلوك، وتحدیدا فـي أثنـاء المنافسـات الریاضـیة والتـي ال

الالعبین في مواجهة منافسیهم وشعورهم فـي إلحـاق األذى بالمنـافس وخاصـة عنـد حـدوث حـاالت 

من اإلحباط والشعور بالهزیمة واالبتعاد عن الفوز" اذ یظهر دافع العدوان في سلوك اإلنسان تجاه 

فــي صــورة عــدوان أو  عــدوان بــدنياآلخــرین بهــدف إلحــاق األذى بهــم ســواء كــان ذلــك فــي صــورة 

) فضــال عــن ان العــدوان فــي المجــال الریاضــي یعــد مــن بــین أهــم ٤١، ١٩٨٢لفظــي " (نجــاتي، 

المشـــكالت التـــي یواجههـــا المجتمـــع الریاضـــي والتـــي تتنـــافى مـــع القـــیم والمبـــادئ والخلـــق الریاضـــي 

خاللهـا االحتكـاك بـین فتكثر هذه الحاالت العدوانیة في اغلب األلعاب الجماعیة والتي یحدث مـن 
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ردود أفعـــال عدائیـــة تجـــاه منافســـیهم بشـــكل الالعبـــین فـــي أثنـــاء المنافســـة الریاضـــیة فتظهـــر بیـــنهم

كـــرة القـــدم وكـــرة الســـلة مـــن بـــین األلعـــاب التـــي تكثـــر فیهـــا  اغیـــر مباشـــر ، وتعـــد لعبتـــأو  مباشـــر

ال كالغضـــب ظهـــور ســـلوك یتمیـــز باالنفعـــإلـــى  المواجهـــة والتحـــدي مـــع المنـــافس ممـــا یـــؤدي ذلـــك

األذى علـى  والخشونة " مما قد یولد وینشئ السلوك العدواني بحیـث تؤخـذ بنظـر االعتبـار مشـاعر

) ومن خالل ما تقدم تتجلى أهمیة البحث في ١٣٨،  ٢٠٠٣الالعب المنافس "(ختالن وٕابراهیم ، 

.الریاضیةقبل وفي أثناء المنافسةالتعرف على السلوك العدواني لدى الالعبین

مشكلة البحث :٢-١
ري والخططـي والنفسـيى من خـالل اإلعـداد البـدني والمهـامما الشك فیه ان الالعب یسع

تحقیق األهداف المرتبطة بإمكانیة الفوز في المنافسـة الریاضـیة للتغلـب علـى حـاالت الخسـارة إلى 

شــعوره إلــى  هوالتــي یمكــن ان تواجهــه فتــؤثر ســلبا علــى إمكانیاتــه وقدراتــه الذاتیــة وبالتــالي تــؤدي بــ

ظهــور ســلوك عــدواني فــي اثنــاء المنافســة " اذ ان الالعــب الــذي إلــى  باإلحبــاط والــذي بــدوره یــؤدي

یحصـــــل علـــــى درجــــــة مرتفعـــــة فـــــي هــــــذه الســـــمة باعتقـــــاده ان تحقیــــــق الفـــــوز یتطلـــــب ان یكــــــون 

أو  الحكـــامأو  ) ســـواء كـــان هـــذا العـــدوان اتجـــاه المنـــافس(الالعبین)١٧، ١٩٩٨عـــدوانیا"(عالوي ،

ماهیة الفـروق الفردیـة فـي السـلوك االداة ، لذا تكمن مشكلة البحث في محاولة معرفةأو  مهورالج

نتائج یمكـن ان تسـاهم فـي اإلقـالل إلى  بین العبي كرة القدم وكرة السلة لغرض الوصولالعدواني

تـالي عدم التركیز لـدى الالعـب وبالإلى  من حالة الخشونة والعنف واالنفعاالت النفسیة التي تؤدي

في اثناء المنافسة الریاضیة .تنعكس على اداء الفریق بشكل سلبي

ھدف البحث:٣-١
ثنــاء المنافســات بــین العبــي منتخبــي أفــي الســلوك العــدواني التعــرف علــى الفــروق الفردیــة

.جامعة الموصل في كرة القدم وكرة السلة

فرضیة البحث : ٤-١
بـــین العبـــي منتخبـــي ثنـــاء المنافســـاتفـــي أتوجـــد فـــروق معنویـــة فـــي الســـلوك العـــدواني  ال

   ٠كرة القدم وكرة السلةجامعة الموصل في
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مجاالت البحث:  ٥-١
العبو منتخبات جامعة الموصل بكـرة القـدم وكـرة السـلة المشـاركین فـي بطولـة المجال البشري:-

  ٠(المنطقة الشمالیة)الجامعات العراقیة

    .دهوك) جامعة السلیمانیة) والقاعة الریاضیة في (جامعةملعب كرة القدم في (المجال المكاني:-

   ٢٠٠٥/ ١/٥ولغایة ٢٠٠٥/ ٣/ ١ المجال الزماني:-

تحدید المصطلحات :  ٦-١
  ) ٢٢٧، ١٩٨٧إیذائهم" (السماع ،أو  اإلضرار باآلخرینإلى  العدوان : " السلوك الذي یهدف

  :ةالدراسات النظریة والبحوث المشابھ-٢
ان :ماھیة العدو

ان اول عــدوان حصــل فــي حیــاة البشــر هــو عــدوان ابــن ادم قابیــل علــى اخیــه هابیــل حــین 

وقـد اختلـف علمـاء الـنفس  ٠تقبل اهللا تعالى قربان اخیه ولم یتقبل قربانه  فتملكه الغیرة فقتـل اخـاه 

والمحللون النفسیون في امر العدوان هل هو فطري ام مكتسب  فذهب بعضهم مثل فروید ولـورنز

اعتباره دافعا فطریا ولـم یوافـق كثیـر مـن علمـاء الـنفس االخـرین علـى اعتبـاره دافعـا فطریـا فـي ى إل

االنسان ان ذلك یعطي فكرة سلبیة ومتشائمة عن الطبیعة االنسانیة حیث یبدو االنسان من وجهـة 

الشــر والعــدوان وایــذاء االخــرین ولـــذلك یمیــل بعــض علمــاء الـــنفس إلـــى  النظــر هــذه میــاال بفطرتــه

ـــــى  االخـــــرین مثـــــل فـــــروم وماســـــلو ـــــة الخیـــــرة فـــــي الطبیعـــــة إل تاكیـــــد النـــــواحي االیجابیـــــة والتعاونی

لمـا یرمـز أو  كمـا ان مفهـوم العـدوان هـو معنـاه ایـذاء الغیـر، )٤٣-١٩٨٢،٤٢(نجـاتي،.اإلنسانیة

العـــدوان اللفظـــي أو  الیهـــا ویقتـــرن بانفعـــال الغضـــب ،والعـــدوان صـــور شـــتى منهـــا العنـــف الجســـمي

  .) ٥١٥، ١٩٧٧غیر مباشرة(راجح ،وقد یتخذ اشكاال اخرىوالتشهیر 

مــن خــالل التقلیــد ،وكلمــا أو  فالعــدوان عبــارةعن ســلوك یمكــن تعلمــه مــن خــالل المالحظــة

غیـر مباشـر لتقلیـده السـلوك العـدواني كلمـا زاد أو  المقلد بشكل مباشـرأو  اثبت المالحظةأو  عزز

.لیه یكون عرضة للتقلید من قبل االخریناحتمال ظهور السلوك العدواني فیثبت صاحبه ع

  ) ٢٢٣، ١٩٩٣(الخطیب ،

نظریات العدوان:
تفســـیر العـــدوان فـــي مجـــال النشـــاط الریاضـــي فـــي ضـــوء إلـــى  ذهـــب بعـــض المتخصصـــین

نظریات العدوان.وكالتالي:
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النظریة                 األفكار الرئیسیة للنظریة

لوجیا فطریایعتبر العدوان دافعا بیو -:نظریة الغریزة

العدوان كمجال للتنفیس عن االنفعاالت المكبوتةإلى  ینظر-

تعتبر الریاضة مخرجا اجتماعیا مقبول لتنفیس العدوان -

العدوان نتیجة طبیعیة لإلحباط     -:نظریة الدافع

  تالعدوان بمدى قوة ، ودرجة وعدد اإلحباطاإلى  ترتبط قوة المیل-

الـتخلص ضـد المزیـد مـن أو  یعمل العدوان الظاهر كنـوع مـن التنفـیس-

  العدوان         

العدوان استجابة متعلمة        إلى  تعتبر الحاجة-:نظریة التعلم االجتماعي

العدوان یولد المزید من العدوان -

العدوان ال یخدم كمتنفس ضد المزید من العدوان-

اهرة العدوان في الریاضة :العوامل التي تؤثر في ظ

االستثارة االنفعالیة -

الخوف من االنتقام (الثار)-

الحالة البدنیة والمهاریة -

الفروق بین الجنسین-

)٢٢١- ٢١٩، ٢٠٠٠(راتب،

النفس والعدوان :
ان معرفـــة أســـباب أي ظـــاهرة إنســـانیة ســـلبیة كانـــت ام ایجابیـــة تعـــد مـــن اهـــم المكتشـــفات 

دراســة طبیعتهــا بــل مــن حیــث التعــرف علیهــا وتفكیــك أو اكتشــافها فحســب اإلنســانیة المــن حیــث 

التخفیــف منهــا وخاصــة فیمــا أو  وضــع عالجــات لهــاإلــى  حــل یقودنــاإلــى  مكوناتهــا بغیــة الوصــول

یتعلـــق بوجـــود اإلنســـان أمنـــه وعیشـــه واســـتقراره ،ان ظـــاهرة العنـــف والســـلوك العـــدواني هـــي احـــدى 

لــنفس االنســانیة فــي لحظــة جنونیــة غیــر مســیطر علهــا وبمــا الظــواهر اإلنســانیة التــي تصــدر عــن ا

 إلـــى إزهـــاق أرواح البشـــر واحـــداث أضـــرار مســـتدیمة تـــؤديإلـــى  ارتكـــاب حماقـــة تـــؤديإلـــى  تـــدفع

.أحداث أضرار مادیة ومعنویة فیكون الثمن الخسارة الفادحة للنفس اإلنسانیةأو  اإلعاقة

  )١٤٢ ،١٩٨٧(ابراهیم،
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مشابھة:البحوث والدراسات  ال٢-٢
)٢٠٠٣(براھیم إةخالد، سعاد عبد الكریم ودراسة ختالن ١-٢-٢
ء المنافسات في دراسة مقارنة في السلوك العدواني بین العبات  كرة الید والكرة الطائرة اثنا"

"بغداد والمحافظات

هــدفت الدراســة فــي التعــرف علــى حــدة الســلوك العــدواني الریاضــي لــدى العبــات كــرة الیــد 

) العبـة یمـثلن فریـق كـرة الیـد والكـرة ٢٢اثناء المنافسات ، شـملت عینـة البحـث (في لطائرة والكرة ا

الطـــائرة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة للبنـــات ، واســـتخدمت الباحثتـــان المـــنهج الوصـــفي فضـــال عـــن 

ان الســلوك إلــى  اســتخدام االســتبیان كــاداة للبحــث ، وبعــد المعالجــة االحصــائیة توصــلت الباحثتــان

.اني عند العبات كرة الید بشكل اكثر وضوحا من العبات الكرة الطائرةالعدو 

  ) ١٣٧، ٢٠٠٣(ختالن و خالدة ،

)٢٠٠٢(دراسة الشیخو ،خالد فیصل وكنعان محمود ٢-٢-٢
""دراسة مقارنة في بعض أبعاد السلوك العدواني بین العبي بعض األلعاب الجماعیة

لوك العــدواني لــدى العبــي بعــض االلعــاب هــدف البحــث التعــرف علــى مســتوى ابعــاد الســ

) العــب ٤١الجماعیــة (كــرة القــدم وكــرة الیــد وكــرة الســلة ) وقــد اجــري البحــث علــى عینــة عــددها (

واستخدم الباحثان مقیاس (برانـدا مـایر )لقیـاس السـلوك العـدواني أسـفرت النتـائج علـى وجـود فـروق 

لوك العــدواني وتمیــز العبــو كــرة القــدم فردیــة بــین العبــي االلعــاب الجماعیــة فــي مســتوى ایعــاد الســ

.یلیه العبو كرة الید وكرة السلةعن بقیة االلعابعدوانیة اكثر 

)٢٠٠٢،١٣٧(الشیخو وكنعان ،

جراءات البحث:إ-٣
منھج البحث :١-٣

   ٠مته لطبیعةالبحثءاستخدم الباحثون المنهج الوصفي بالطریقة المسحیة لمال

مجتمع البحث وعینتھ:٢-٣
ـــة الجامعـــات شـــمل  مجتمـــع البحـــث العبـــي كـــرة القـــدم وكـــرة الســـلة  المشـــاركین فـــي بطول

ن تمثلـــــت عینـــــة البحـــــث ، ،فـــــي حـــــی ٢٠٠٤/٢٠٠٥العراقیـــــة  المنطقـــــة الشـــــمالیة للعـــــام الدراســـــي 

) العبــــا ١٢العبــــا فقـــط لمنتخــــب  جامعـــة الموصــــل بكـــرة القــــدم و( )١٣( یمثلـــون)العبــــا٢٥مـــن(

م اختیارهم بالطریقة العمدیة لمنتخب جامعة الموصل بكرة السلة ت
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أداة البحث:٣-٣
وصف المقیاس وتصحیحھ:١-٣-٣

اســـتخدام إلـــى  اســتخدم االبـــاحثون االســـتبیان كوســیلة لجمـــع المعلومـــات وقـــد لجــأ الباحثـــان

) لقیاس السلوك ١٩٩٨محمد حسن عالوي عام ( ٠مقیاس االتجاه نحو المنافس المعد  من قبل د

) عبـارة والـدرجات العالیـة مـن المقیـاس ٢٤الریاضـي اذ یتكـون المقیـاس مـن (العدواني في المجال

ان الالعــب الریاضــي والــذي یغلــب علیــه طــابع الخشــونة والعنــف فــي مواجهــة منافســیه إلــى  تشــیر

وشعوره في رغبة ایذاء المنـافس والمبـادرة بالعـدوان وخاصـة عنـد حـدوث حـاالت االحبـاط واعتقـاده 

یف هو مفتاح الفوز بالمنافسات ،ینظر الملحقبان اللعب الخشن والعن

  ) ٤٦٨ ،١٩٩٨(عالوي،

المواصفات العلمیة للمقیاس:٢-٣-٣
صدق المقیاس :١-٢-٣-٣

لغــرض الحصــول علــى صــدق المقیــاس تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن ذوي االختصــاص 

رات توصــل * وبعــد جمــع االســتما١فــي مجــال  علــم الــنفس الریاضــي وكــرة الســلة والقــیلس والتقــویم

فـي هـذا المجـال افضـل وسـیلة ")Eble;1972(الصدق الظاهري للمقیاس ، إذ یشـیرإلى  الباحث

للتأكـد مــن صــدق األداة هــو ان یقـرر عــدد مــن المختصــین مـدى تغطیــة وشــمولیة الفقــرات لجوانــب 

Eble,1972,p)الصفة المراد قیاسها"  555)٠  

ثبات المقیاس :٢-٢-٣-٣
اس قـــام البـــاحثون اســـتخدام طریقـــة االختبـــار واعـــادة االختبـــار للحصـــول علـــى ثبـــات المقیـــ

وذلك من خالل توزیع المقیاس على العبـي منتخـب كلیـة التربیـة الریاضـیة بكـرة القـدم وتـم اعادتـه 

علــى المجموعــة نفســها بعــد مــرور أســبوعین مــن االختبــار األول   "ان الفتــرة بــین التطبیــق األول 

)Adam,1964,88("ثالثــة أســابیع–ب ان ال یتجــاوز أســبوعین لــألداة والتطبیــق الثــاني لهــا یجــ

ا.م.د ناظم شاكر / علم النفس الریاضي / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل 

القیاس والتقویم /كلیة التربیة الریاضیة /جامعة الموصلد مكي محمود الراوي/٠م٠أ

دهاشم احمد سلیمان /القیاس والتقویم /كلیة التربیة الریاضیة /جامعة الموصل٠م٠أ

/كلیة التربیة الریاضیة /جامعة الموصلم،خالد محمود عزیز/كرة سلة/

عة الموصلم. ولید ذنون یونس /علم النفس الریاضي /كلیة التربیة الریاضیة /جام
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ن)، ظهـرت وبعد جمع البیانات تـم معالجتهـا إحصـائیا باسـتخدام معامـل االرتبـاط البسـیط ل(بیرسـو 

  ٠ووجود معامل ثبات للمقیاس ) ولذا یدل على وجود ارتباط عالٍ ٠.٨٩قیمة (ر) المحتسبة   (

تطبیق المقیاس :٣-٢-٣-٣
مال كافة المستلزمات العلمیة المطلوبة العـداد وتهیئـة المقیـاس بصـورته النهائیـة بعد استك

تم تطبیقه على افراد عینة البحث وذلك في بطولة تصفیات المنطقـة الشـمالیة لجامعـات القطربكـرة 

  ٠وتحدیدا قبل الدخول للمنافسة  ٢٠٠٥-٢٠٠٤السلة وكرة القدم  للعام الدراسي 

:الوسائل اإلحصائیة ٤-٣
تم استخدام الوسائل اإلحصائیة التالیة :

الوسط الحسابي ،االنحراف المعیاري ،اختبار(ت)   -

  )٢٧٦-١٥٤-١٩٩٦،١٠١( التكریتي والعبیدي،

عرض النتائج ومناقشتھا : -٤
ولتفسیر النتائج من بعد جمع البیانات التي حصل علیها الباحثون تم معالجتها إحصائیا 

خالل الجدول التالي:  

  )١الجدول (

یمثل األوساط واالنحرافات المعیاریة وقیمة (ت) المحتسبة والجدولیة الفراد عینة البحث في 

السلوك العدواني

الحالة

منتخب جامعة الموصل بكرة 

  القدم

منتخب جامعة الموصل بكرة 

السلة
قیمة (ت)

المحتسبة
ع+َس ع+َس 

السلوك 

العدواني
٠.٢١  ٩.٤٩  ٥٠.٠٨  ١١  ٤٩.٢  

  ) ٠.٦٨) =(٢-٢٥) ودرجة حریة(٠.٠٥فرق غیر معنوي عند نسبة خطا(*

) هـــي اصـــغر مـــن  قیمـــة ٠.٢١) یتضـــح لنـــا ان قیمـــة (ت) المحتســـبة =(٢مـــن الجـــدول (

  ) ٠.٠٥) عند نسبة خطا(٠.٦٨(ت) الجدولیة =(

أفراد عینة البحث منتخبي جامعة الموصل بكرة وهذا یدل بان ال توجد فروق معنویة لدى

  ٠القدم وكرة السلة في السلوك العدواني
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ان لعبتـــي كـــرة القـــدم وكـــرة الســـلة ذات طـــابع یكـــون فیـــه إلـــى  ویعـــزو البـــاحثون ســـبب ذلـــك

االحتكــاك مباشــر بــین الالعبــین ومــا یصــاحبه مــن حــدوث إصــابات واعتراضــات فیمــا بیــنهم وعلــى 

دور بـــارز فـــي حـــدوث  لحكـــام فضـــال عـــن صـــیحات الجمهـــور التـــي لهـــابعـــض  قـــرارات الخاطئـــة ل

ظــاهرة الســلوك العــدواني لــدى الالعبــین وكــل ذلــك یتبــع خصوصــیة اللعبــة  اخــذین بنظــر االعتبــار 

تین تعـــد مـــن یقـــوانین اللعبـــة التـــي تحـــد مـــن اإلفـــراط فـــي العـــدوان وعلـــى الـــرغم مـــن ان تلـــك الفعـــال

شــجع العــدوان المباشــر،وبذلك فــان الســلوك العــدواني نحــو تأو  األنشــطة التــي تــدعو فــي ممارســتها

الالعـب المنـافس یتحـدد مـن خــالل وطبیعـة نـوع النشـاط الریاضــي وقـوانین وقواعـد اللعبـة الخاصــة 

ها علـى الالعـب الـذي یتصـرف بخشـونة وعنـف اتجـاه منافسـیه ومـن بعـض ءبها والتي تفرض جزا

حالــة اســتبعاد أو  بــل الحكــم فــي أثنــاء المنافســةهــذه الحــاالت حالــة الطــرد لالعــب كــرة القــدم  مــن ق

الالعـــــــــب بكـــــــــرة الســـــــــلة نتیجـــــــــة الرتكابـــــــــه األخطـــــــــاء الشخصـــــــــیة الخمســـــــــة وهـــــــــذا مـــــــــا یؤكـــــــــده 

)عنـــدما یصـــنف األنشـــطة الریاضـــیة علـــى أســـاس درجـــة العدوانیـــة  التـــي تتمیـــز بهـــا ٢٠٠٠(راتــب،

شــطة التــي تشــجع العــدوان الریاضــة  فــي حــدود القواعــد والقــوانین الخاصــة بهــا ومــن األنأو  اللعبــة

) ومن هنا یمكن القول ٢١٣-٢١٢، ٢٠٠٠بدرجة محدودة من بینها كرة القدم وكرة السلة "(راتب،

ان الســلوك العــدواني لــدى العبــي كــرة الســلة وكــرة القــدم (افــراد عینــة البحــث)في جامعــة الموصــل 

عـــن اتجاهـــاتهم یصـــنفون تحـــت مرتبـــة  واحـــدة مـــن ظـــاهرة الســـلوك العـــدواني ومـــن خـــالل التعبیـــر 

   ٠النفسیة نحو الالعب المنافس وفق اداة البحث المستخدمة 



زهیر یحیى محمد علي وآخران

١٥٣

االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات:١-٥
التقارب إلى  یرجع عدم االختالف في ظاهرة  السلوك العدواني بین العبي كرة السلة وكرة القدم-

تـي یشـترك فیهـا الالعبـون بسـات في خصوصیة كال اللعبتین لكونهما مـن االلعـاب الجماعیـة ال

  ٠شخصیة متشابهة 

حـــد مـــا إلـــى  ان العبـــي  كـــرة القـــدم وكـــرة الســـلة  لمنتخـــب جامعـــة الموصـــل  بمســـتوى متقـــارب-

وبدرجة محدودة  في ظاهرة السلوك العدواني في اثناء المنافسات .

التوصیات :٢-٥
تنشدها األلعاب الریاضیة وتحدیدا خالل التاكید على القیم التربویة واالجتماعیة والریاضیة التي -

المنافســات الریاضــیة لمــا لــه مــن تــاثیر فــي تهــذیب الــنفس  األخــالق الریاضــیة  واحتــرام قــانون 

.اللعبة

.التعود على المواقف التنافسیة في اثناء التدریب بغیة تشخیص حاالت السلوك العدواني-

.مع أعداده المهاري والبدني والخططيجنب إلى  التأكید على اعداد الالعب نفسیا جنبا-

.باإلمكان إجراء الدراسات والبحوث المشابهة على االلعاب الفردیة وباقي األلعاب الجماعیة-



…دراسة مقارنة في السلوك العدواني بین العبي كرة القدم وكرة السلة

١٥٤

:المصادر العربیة واألجنبیة
المصادر العربیة :

) التطبیقــــات اإلحصــــائیة فــــي ١٩٩٦التكریتي،ودیــــع یاســــین محمد،حســــن محمــــد العبیــــدي : (.١
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.، القاهرة ٣ط

لعامة ، بغداد . ): النفس والعدوان ، دار الشؤون الثقافیة ا١٩٨٧ریكان ابراهیم (.٥
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زهیر یحیى محمد علي وآخران

١٥٥

مقیاس االتجاه نحو المنافس

ابدانادرااحیانا  غالبادائماالعباراتت

١
�ϝϭΎѧѧѧΣϳ�ΎϣΩѧѧϧϋ�ϑ ѧѧѧϧόϟϭ�ΔϧϭѧѧηΧϟ�ϊ ΑΎѧѧѧρ��ϲѧѧΑόϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΏѧѧϠϐϳ

البعض استفزازي
منافسة الاشعر باي رغبة في ایذاء منافسي اثناء ال٢

٣
�ϑ ѧѧѧϧόΑ�ϪѧѧѧγϓΎϧϣ�ϡΟΎѧѧѧϬϳ�ϥ�ϥѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧϟ�ΩѧѧѧΑϻ�Ώѧѧѧϋϼϟ�ί ϭѧѧѧϔϳ�ϲѧѧѧϛϟ

وخشونة 

٤  
�Ύѧѧϔϧϋ�έѧΛϛ�έѧΧ�Ύѧλ Χη�ΕΣΑѧѧλ �ϲϧΎѧΑ�έόѧη�ΔѧγϓΎϧϣϟ�˯ΎѧϧΛ

مما اكون علیھ عادة 

٥  
�ϝϭΎѧѧѧΣ�ϲϧϧΎѧѧϓ�ϲѧѧόϣ�ϑ ѧѧϧόϟϭ�ΔϧϭѧѧηΧϟ�ϲѧѧγϓΎϧϣ�ϡΩΧΗѧѧγ�Ϋ

تجنبھ 
اول استخدام اللعب العنیف الرھاب منافسي اح  ٦
عندما اتوقع ھزیمتي فانني العب بخشونة وعنف ٧

٨
�Ώѧѧϋϻ�ϱ�ϰѧѧϠϋ�˯ΩѧѧΗϋϼϟ�ϝϭѧѧϘόϣ�ΏΑѧѧγ�ΩѧѧΟϭϳϻ�ϪѧѧϧΎΑ�ΩѧѧϘΗϋ

منافس 
بعض الزمالء یصفونني بانني العب عنیف جدا في لعبي ٩
            منافسي في بعض المواقف اشعر برغبة في ایذاء ١٠

١١
�ϲϧϧΎѧѧѧѧϓ�ϲѧѧѧѧϠϋ�˯ΩѧѧѧѧΗϋϻΎΑ�α ϓΎѧѧѧѧϧϣ�Ώѧѧѧѧϋϻ�ΔѧѧѧѧϳϧΑ�Εέόѧѧѧѧη�Ϋ

ابادرباالعتداء علیھ 
الاستخدم العنف البدني اثناء اشتراكي في المنافسة ١٢
اجد نفسي مظطرا الستخدام العنفاذا یحاصرني منافسي ١٣

١٤
ΩѧѧόΑ�ί ѧѧϳϣΗΗ�ϲѧѧΗϟ�ϲѧѧΑόϟ�ΔѧѧϘϳέρ�ϝѧѧΑϔϳϻ�ϲΑέΩѧѧϣ�ϥ�ϲϧϗΎѧѧο ϳ�ϡ

الخشونة 

١٥
�ϰϟ·�ϱΫѧϟ�ϑالمنافسة الریاضیة كالحرب تحتاج ѧϳϧόϟ�ϡϭѧΟϬϟ

یتمیز بالخشونة والعنف
بعض الزمالء یصفونني بانني العب مسالم في لعبي ١٦

١٧
�˯Ϋѧѧϳ�ϭѧѧΣϧ�ϲϋΎϓΩѧѧϧ�ϲѧѧϓ�ϡϛΣΗѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�έΩΎѧѧϗ�έѧѧϳϏ�ϲѧѧϧϧ�ϭΩѧѧΑϳ

مضایقتي أو منافسي الذي یحاول استفزازي

١٨
عندما یصیب منافسي احد زمالئي فانني انتقم من زمیلي بان 

احاول اصابة ھذا المنافس اثناء اللعب 

١٩
عندما اصاب باالحباط اثناء المنافسة فانني الاحاول ان العب 

لبخشونة وعنف 
احب ان اكون عنیفا في لعبي لكي یخشاني منافسي ٢٠

٢١
ΎΑ�ν όΑѧϟ�ϡϭѧϘϳ�ΎϣΩϧϋϝѧϳϣϻ�ϲϧϧΎѧϓ�ΔѧγϓΎϧϣϟ�˯ΎѧϧΛ�ϱί ί ϔΗѧγ

استخدام العنف معھ إلى 

٢٢
اذا استخدم المنافس الخشونة معي فاننني اعتقد انھ من العدل 

استعمال الخشونة معھ 

٢٣
�ϪΗΑΎѧλ �ϝϭΎѧΣ�ϲϧϧΎѧϓ�ΏѧόϠϟ�˯ΎϧΛ�ϲΗΑΎλ �ϲγϓΎϧϣ�ϝϭΎΣ�Ϋ

ایضا 
فسي الاحاول استخدام العنف الرھاب منا٢٤



…دراسة مقارنة في السلوك العدواني بین العبي كرة القدم وكرة السلة

١٥٦

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

م/ صدق المقیاس

المحترم--------------األستاذ الفاضل

نهدیكم أطیب التحیة 

یروم الباحث بأجراء البحث الموسوم" دراسة مقارنة في السلوك العدواني بین العبي كرة 

امعات القطرالقدم وكرة السلة أثناء منافسات ج

محمـد حسـن عـالوي عـام  ٠"نرفق لكم طیا مقیاس االتجـاه نحـو المنـافس المعـد مـن قبـل د

) والذي یقیس لدى الالعب  طابع الخشونة والعنف فـي مواجهـة منافسـیه وشـعوره بالرغبـة ١٩٩٨(

یرجى في ایذاء منافسیه والمبادرة بالعدوان  ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في هذا المجال

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠تفضــــلكم بإبــــداء مالحظــــاتكم حــــول مــــدى صــــدق المقیــــاس لمــــا وضــــع مــــن اجلــــه 

  ٠شاكرین تعاونكم معنا

االسم:

اللقب العلمي:

االختصاص:

التوقیع:

الباحثون 


