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 هداءاال

فكان القومية او  اللغةالناس بسبب اجلنس او  بني يفرقعلى كلمة سواء ومل  اإلنسانيةاىل الذي مجع 

 .....للعاملني وأرسل رمحة  مبيناًونوراً  هادياً

 )صلى اهلل عليك وعلى آل بيتك األطهار( األولإليك يا حبييب يا رسول اهلل يا معلم اإلنسانية 

 الثقة أحاطين برعايته وزرع يفاىل من 

 والدي

 إىل من وضع اهلل اجلنة حتت قدميها

 والدتي

 اىل سندي وعزوتي وعوني يف الدنيا

 أخوتي

 ة باآلراء السديداىل من بذلت جهد وزودتين 

 مشرفيت

 بكلمة أو حتى ابتسامة إىل كل من ازرني وشجعين 

  للجميلأهدي ما وفقين إليه ربي رداً قليالً

 الباحثة 
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 الشكر واالمتنان

 
يف البداية الشكر واحلمد هلل جل يف عاله فاليه ينسب الفضل كله والكمال يبقى هلل وحده  فإنين أتوجه 

( بالشكر والتقدير الذي لـن توفيـه أي كلمـات اقهـا     م. م. شهد هيثم )  ةالعزيزإىل أستاذتي  مشرفيت 

ل اسـاتذتي  الـذين   فلوال مثابرهتـا ودعمهـا املسـتمر مـا ا هـذا البحـه وبعـدها الشـكر املوصـول لكـ          

 تتلمذت على أيديهم  يف كل مراحل الدراسة حتى اتشرف بوقوف أمام حضراتكم اليوم. 

 

 

 

 الباحثة            
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 البحث مستخلص 

 العدوان التنافسي وعالقته ببعض المهارات الهجومية في كرة القدم 

 سجى محمد محمود  -الباحثة:

 م.م شهد هيثم  -المشرفة :

 األولالباب 

 مقدمة وأهمية البحث 

أن اإلنجازات الرياضية على المستوى اإلجمالي وأحد أنشطتها تعد أحد 

المؤشرات الهامة التي يحكم من خاللها على مستوى التقدم االجتماعي 

والثقافي للمجتمع ، فالرياضة ظاهرة اجتماعية ثقافية تتداخل بشكل 

  .عضوي مع البنى المكونة للمجتمعات المعاصرة

 مشكلة البحث 

تمثل ظاهرة سلوكية واسعة االنتشار أصبحت ظاهرة العدوان الرياضي 

تكاد تشمل جميع األنشطة الرياضية وخاصة رياضة كرة القدم األمر الذي 

قد يؤثر تاثيراً سلبياً على سلوك الالعبين الرياضيين وادائهم داخل الملعب 

السلوك من العبين  فضال على اآلثار السلبية للقائمين بهذا وخارجه

ومدربين من ناحية وعلى كفاءتهم الفسيولوجية وصحتهم العقلية من ناحية 

 أخرى

 أهداف البحث 

مقياس للعدوان التنافسي  ومقياس للمهارات الهجومية لدى  التعرف على-1

 العبي كرة القدم

التعرف على مستوى العدوان التنافسي والمهارات الهجومية في كرة -2

 الرياضيالعبي نادي النفط القدم لدى 

 معرفة العالقة ما بين العدوان التنافسي والمهارات الهجومية  -3

 لدى العبي كرة القدم 
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 فروض البحث  

هناك عالقة ذات داللة إحصائية ما بين العدوان التنافسي وبعض المهارات 

 الهجومية لدى العبي كرة القدم 

 مجاالت البحث 

 (25عبي نادي النفط الرياضي وعددهم )تمثلت بالمجال البشري لال

 الباب الثاني

مفهوم العدوان التنافسي، انواع العدوان التنافسي ،أسباب العدوان التنافسي، 

 النظريات التي تفسر العدوان التنافسي، المهارات الهجومية 

 الباب الثالث 

اعتمدت الطالبة على المنهج الوصفي باألسلوب المسحي وذلك لمالئمته 

يعة البحث أما عينة البحث فقد تمثلت بالعبي نادي النفط الرياضي  لطب

 (.25وعددهم )
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 فهرس المحتويات

 

 الصفحة الموضوع 

 9 المقدمة وأهمية البحث 1-1

 10 مشكلة البحث  1-2

 10 أهداف البحث 1-3

 10 ض البحث وفر 1-4

 11 مجاالت البحث  1-5

 11 المجال البشري  1-5-1

 11 المجال الزماني  1-5-2

 11 المجال المكاني 1-5-3

 11 بالمصطلحات تحديد 1-6

 11 العدوان التنافسي  1-6-1

 11 المهارات الهجومية 1-6-2

 13 السابقة والدراسات النظرية الدراسات 2

 13 الدراسات النظرية 2-1

 13 مفهوم العدوان التنافسي  ١-١-٢ 

 14 التنافسيأنواع العدوان  ٢-١-٢

 15 النظريات التي تفسر العدوان التنافسي  3-١-٢

 19 ةالمهارات الهجومي 4-١-٢

 20 السابقة الدراسات 2- 2

 20 ٢0١٢دراسة علي حسين هاشم  ١-٢-٢ 

 21 ٢0١5دراسة أحمد بن عبد الرحمن الحراملة  ٢-٢-٢

 23 وأجراءاته الميدانية  البحث منهج 3-1

 23  وعينته البحث مجتمع 3-2

 23  المعلومات جمع ووسائل البحث أدوات 3-3

 24  وفقراته المقياس محاور تحديد 3-4

 25 األستطالعية التجربة 3-5

 26  الرئيسية التجربة 3-6

 26  اإلحصائية الوسائل 3-7

 27 والمصادرالمالحق 

 28 1ملحق رقم 

 31 2ملحق رقم 

 33 3ملحق رقم 

 35 4ملحق رقم 

 37 5ملحق رقم 

 38 المصادر
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 الباب األول

  المقدمة وأهمية البحث١-١

 مشكلة البحث  ٢-١

 اهداف البحث  3-١

 فروض البحث 4-١

 مجاالت البحث 5-١

 المجال البشري  ١-5-١

 الزماني المجال  ٢-5-١

  المجال المكاني 5-3-١

 المصطلحات تحديد  6-١

 العدوان التنافسي  ١-6-١

 المهارات الهجومية  ٢-6-١
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 التعريف بالبحث-1

 المقدمة وأهمية البحث  ١-١

أحتد المششترات تعتد وأحتد أنشتطتها على المستتو  اإلجمتالي أن اإلنجازات الرياضية 

، التقتتدم االجتمتتاعي واليقتتافي للمجتمتت  يحكتتم متتن ا لهتتا علتتى مستتتو  الهامتتة التتتي 

م  البنى المكونة للمجتمعتات فالرياضة ظاهرة اجتماعية ثقافية تتداال بشكل عضوي 

. المعاصرة
١
 

التتتوتر العصتتبي  نتتميتتز المنافستتات الرياضتتية بظهتتور مستتتو  مرتفتت  متتوغالبتتا متتا 

وفتي ظتل هتاا التتوتر تبقتى االات ع واللعته النزيته واألمانتة  واالنفعالي عند ال عبين

 إلى جانه الروح الرياضية وثيقة الصلة بالرياضة 

بتين االلعتاب التتي تحتتل مكانتة متميتزة وتعتد كترة القتدم واحتدة متن االلعتاب الجماعيتة 

 الجمتاهيريوانتشارا واسعا على المستتو   كبيرة شعبيةوقد حققت الرياضية األار  

التى متا تمتتاز بته هتا   االنتشارسبه هاا  ويعود األايرةالسنوات  يف   السيماالعالم  يف  

 اللعبة من عوامل المتعة والمنافسة

علتى اثثتار ظاهرة العتدوان التنافستي جتاءت هتا  الدراستة لتلقتي الضتوء وم  انتشار 

لد  عينتة  ، والكشف عن مستو  الميل العدوانيالتي تقف وراء ها  الظاهرة السلبية 

التتي تعتد الهتدف نادي النفط العراقي وع قتها ببعض المهتارات الهجوميتة من العبي 

 .األداء والمستو  الجيدالاي يستطي  ال عه من ا ل اتقانها الوصول إلى األساسي 

والمهتتتارات  لتتتد  ال عبتتتين العتتتدوان التنافستتتيفتتتي معرفتتتة  اهميتتتة البحتتتثلتتتاا تكمتتتن 

 الهجومية أثناء ادائهم وانجازهم.

 

                                                           
1
 . ٢003مركز الكتاب للنشر القاهرة، ١،ط، علم النفس الرياضي والقياسشمعون ،محمد العربي - 
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 البحثمشكلة  ٢-١

تكتاد تشتمل تميتل ظتاهرة ستلوكية واستعة االنتشتار العدوان الرياضي ظاهرة أصبحت 

ستلبيا   اثيرا  تت رياضة كرة القدم األمر الاي قتد يتشثرجمي  األنشطة الرياضية وااصة 

فضت  علتى اثثتار  ادائهتم دااتل الملعته واارجته وعلى سلوك ال عبتين الرياضتيين 

 كفتتتاءتهممتتتن ناحيتتتة وعلتتتى للقتتتائمين بهتتتاا الستتتلوك متتتن العبتتتين ومتتتدربين الستتتلبية 

 الفسيولوجية وصحتهم العقلية من ناحية أار 

العبتين كترة والمهارات الهجومية لتد  العدوان التنافسي  إلى معرفةالباحية لاا تروم  

 ومعرفة الع قة بينهما .القدم 

 

 أهداف البحث  3-١

لتتد  العبتتي كتترة الهجوميتتة  ومقيتتاس للمهتتارات مقيتتاس للعتتدوان التنافستتي أعتتداد  - ١

 القدم

العدوان التنافسي والمهتارات الهجوميتة فتي كترة القتدم لتد  التعرف على مستو   - ٢

 رياضينادي النفط ال العبي

 معرفة الع قة ما بين العدوان التنافسي والمهارات الهجومية  - 3 

 لد  العبي كرة القدم 

 

 فروض البحث  4-١

الهجوميتة بعض المهتارات وع قة ذات داللة إحصائية ما بين العدوان التنافسي  هناك

 م لد  العبي كرة القد
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 مجاالت البحث  5-١

 الرياضينادي النفط مجموعة من العبين كرة القدم .البشري/المجال  ١-5-١

 (  ٢6/١/٢0٢١بدأ من تاريخ ) المجال الزماني / ٢-5-١

 (٢0٢١/    6/  ١0ولغاية )   

 حي اور -/بغداد الرياضي ملعه نادي النفط .المجال المكاني / 5-3-١

 

  المصطلحاتتحديد  6-١

هتتو ستتلوك يهتتدف إلتتى إيتتااء المنتتافس أو الزميتتل -العتتدوان التنافستتي  ١-6-١

ستتتواء أكتتتان دااتتتل المنافستتتة أو اارجهتتتا بهتتتدف محاولتتتة تحقيتتت  تنفتتتيس 

عتتن االحبتتاط بتتأي شتتكل متتن أشتتكال العتتدوان البتتدني أو االنفعتتاالت الناجمتتة 

  ١. اللفظي

هتي جميت  المهتارات التتي يشديهتا ال عبتون  -  المهارات الهجوميتة ٢-6-١

إلحتراز عند استحواذهم على الكرة لبناء هجمة ضد مرمى الفريت  المنتافس 

 ٢. هدف

 

 

 

 
                                                           

فايد ،حسين علي السلوك العدواني لد  شباب الجامعة المشتمر اليالث لإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس  1

 30، ص  ١٩٩6 ،المجلد األول، 

 
2
 ١٩صكرة القدم تعليم وتدريه عادل تركي حسن ، س م جابر صاحه  
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 الباب الياني

 

 الدراسات النظرية والسابقة -٢

 الدراسات النظرية  ١-٢

 مفهوم العدوان التنافسي  ١-١-٢

 أنواع العدوان التنافسي ٢-١-٢

 أسباب العدوان التنافسي  3-١-٢

 النظريات التي تفسر العدوان التنافسي  4-١-٢

 ةالمهارات الهجومي ٢-١-٢

 سابقةالدراسات ال ٢-٢

 ٢0١٢دراسة علي حسين هاشم  ١-٢-٢

 ٢0١5دراسة أحمد بن عبد الرحمن الحراملة  ٢-٢-٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  النظرية والسابقة الدراسات-٢

 مفهوم العدوان التنافسي ١-١-٢

يبتتدو أن متتن الصتتعه االتفتتاع علتتى مفهتتوم محتتدد للعتتدوان نضتترا ألنتته يستتت دم فتتي 

، وفتي كتل مجتال متن المجتاالت يتدل علتى معنتى ي تلتف عتن معتاني  مجاالت متعتددة

، وأننا ألن نستطي  أن نض  اطأ فاصت  بتين العتدوان التاي يمكتن  األار المجاالت 

، وبتين العتدوان الضتروري لبقائنتا واستتمرار حياتنتا أو العتدوان  أن نحتمله ونتجاوز 

والبد من التفرع بين مصطلح العدوان ومصطلحات أار  تترتبط  المدمر أو الم رب

، العداء(. ، العنف )الغضه به ميل
١
 

العدوان على أنه كل فعل أو فكترة يكتون فحتوا  أو فحواهتا األذ  النفستي  كما ويعرف

، ويكتتون التعبيتتر عنتته  أو البتتدني أو المتتادي الموجتته للغيتتر أو التتاات أو لكليهمتتا معتتا  

. بأشكال م تلفة تبعا  ليقافات الفرد التي تعلمها في حياته
٢
  

أمتتا العتتدوان التنافستتي فتتي الرياضتتة فيعتترف بأنتته ستتلوك يهتتدف التتى إيتتااء المنتتافس 

محاولتتتة تحقيتتت  تنفتتتيس  اارجهتتتا  بهتتتدفوالزميتتتل ستتتواء أكتتتان دااتتتل المنافستتتة أم 

االنفعاالت الناجحة عن اإلحباط بأي شكل من أشكال العدوان البدني أو اللفظي. 
3
 

 ال يكتتونرياضتة والنشتتاط البتتدني علتى أيتتة حتتال يظهتتر أغلته الستتلوك العتتدواني فتتي ال

رغبة متوازنة أو غير مرغوبة ولكنهتا تعتمتد فتي األصتل علتى تفستيرها،وفي الحقيقتة 

الرياضي أمر سهل إذا تجنبنا تقستيم هتاا الستلوك إلتى )رديء  إن الحديث عن العدوان

. وجيد(
4
  

                                                           
1
 ١45،ص١٩٩٨القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ١،ط سيكولوجية الجماعات الرياضيةمحمد حسن ع وي،  
2
 ٢6٧،ص  ٢00٨دار الضياء للطباعة والتصميم ،العراع ، ١،ط سيكولوجية كرة القدمعامر سعيد جاسم  
 مكتبتتة االنجلتتو المصتترية ،القتتاهرةتعصتته والعتتدوان فتتي الرياضتتة )رةيتتة نفستتية، اجتماعيتتة( حجتتا، ،محمتتد ال 3

،٢00٢ 

4 Gill,D.L(1986)psychological dynamics of sport.champaignIL:Human kinetics 
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 ١ نواع للعدوان التنافسيا ٢-١-٢

 يقسم العدوان الرياضي إلى نوعين وهما  

ويعتبر السلوك العدواني كفايتة فتي حتد ذاتته عنتدما يكتون الهتدف   كغايةأوال   العدوان 

هتتو إلحتتاع الضتترر أو األذ  النفستتي أو البتتدني نحتتو اثاتترين متت  الشتتعور بتتالتمت  

 ذلك. نتيجةوالرضا 

 لتتيس  العتتدوان كوستتيلة   ويتضتتح عنتتدما يهتتدف إلتتى أذ  شتت    اتتر، ولكتتن  ثانيتتا

، ولكن بغرض الحصول على تتدعيم أو تعزيتز متن  ذلك نتيجةبغرض التمت  والرضا 

ال ار، كتشجي  الجمهور أو رضا المدرب. والنوعين السابقين متن الستلوك العتدواني 

همتتا متتن نتتوع العتتدوان الستتلبي غيتتر المرغتتوب فيتته نظتترا  أن القصتتد منهتتا هتتو إيتتااء 

 وإلحاع الضرر بالمنافسة.

ين نتتوع  اتتر يطلتت  عليتته ستتلوك العتتدواني وهنتتا يجتته التمييتتز بتتين هتتاين النتتوعين وبتت

( ويقصد به إظهار مقدرة وطاقة بدنيتة فائقتة Assertiveاإليجابي أو السلوك الجازم )

فضت   عتن أنته  ، اتريقصد منه ايقاع األذ  بالشت   اال ال ، و من أجل تحقي  الفوز

 . ةالرياضأو  باللعبة ال اصةعن القواعد والقوانين  ال ي ر،

 العدوان الرياضيأسباب  3-١-٢

يكن تحليتل ظتاهر  الستلوك العتدواني الرياضتي علتى أنته غتط ستلوكي معتين يقتوم بته 

،  ال عه نتا، عدة متغيرات تتكامل م  بعضها البعض لتعطي هاا ال ط متن الستلوك

، ولتيس هنتاك دالتة واحتدة يمكتن  فليس هناك متغير واحتد فقتط ينتتل الستلوك العتدواني

تتشثر فتي ظهتور  ةأن هناك عوامل مهم، حيث  السلوك والتنبش به استنباطعن طريقها 

السلوك العدواني
٢
 

                                                           
1
 Jack,H,L Judy,A,B (1982)psychology of coaching Theory and Application,Burgess.pub.co U.S.A 
2
 .٢000مفاهيم وتطبيقات ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر ،  علم النفس الرياضيراته ،أسامة كامل  
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 ( إلى ث ث فئات على النحو التالي ٢000، ويمكن تصنيفها بحسه راته ) ال عه

 المرتبطة ب صائ  األنشطة الرياضية.   العوامل أوال  

 المرتبطة ب صائ  المنافسة الرياضية.   العوامل ثانيا

 ب صائ  ال عه. المرتبطة العوامل   ثاليا  

 

  النظريات التي تفسر العدوان التنافسي 4-١-٢

امكاننا ان نستعرض أهم النظريات في السلوك العدواني التي نجدها عند علماء النفس 

وفت   ةااصتها  النظريات وما تتضمنه من اراء ووجهات نظر  وألهمية  االجتماع و

تفسير الستلوك البشتري نحتاول هنتا استتعراض متا جتاء فيهتا تبعتت الاتت ف متدارس 

 . مطلقاتهمالعلماء وتباين 

عنتتد الفتترد  العدوانيتتة الطاقتتةويعاقتتد هتتشالء العلمتتاء ان احستتن الوستتائل المتصتتاص 

علتى  الرياضتيةوالمجتم  هي مزيل متن العمتل التربتوي الهتادف ومزاولتة النشتاطات 

 ، ومن اهم النظريات هي  هامستوياتم تلف 

 _نظريه الغرائز.١

 _نظريه االحباط.٢

 _نظريه التعلم االجتماعي.3

 اوال نظريه الغرائز

 اكتدوا وعلتى استاس الغرائتز ،  البشريةيفسر اصحاب)نظريه الغرائز( دواف  السلوك 

على كل ما يترته من فعل او نشاط يقوم به الفرد بغزيرة متن الغرائتز. وهتا  الغرائتز 

 وأنها عامه في النوع الواحد. ةموروث ةشعوريتكون ال 
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 ال يمكتتنفتتي الفتترد  متصتتلةغريتتزة فطريتته  العتتدوانان  النظريتتةويتتر  اصتتحاب هتتا  

، ويشكتد الكييتر  ايتتمحتجاهلها وال بد من اشتباعها وتنفيستها وعليته يعتد العتدوان امترا 

 إلشتباعاير مجال وفعال واصته  الرياضيةمن الباحيين على ان ممارسه النشاطات 

 للسيطرة عليه. وتوجيههالسلوك العدواني 

 كالتتتدواف وياكر)فرويتتتد( أن الميتتتل للعتتتدوان والتتتتدمير استتتتعداد غريتتتزي قتتتائم بااتتتته 

 .الفطرية وهي مستوياتهم وحضارتهم

الستيطرة علتى العتدوان  باإلمكانك العدواني فيعتقد )لورنز( ان لكبح السلو بالنسبةاما 

 العتدوانعتن طريت  مييترات  العدوانيةلتفريغ طاقته  لإلنسان الفرصةمن ا ل إتاحة 

وتتفتر  متن ستلوك  الطاقتةالتي تعمل عمتل االصتب  فتي الضتغط علتى الزنتاد فتنطلت  

 الغريزيتتتة الطاقتتتة ألطتتت عتعمتتتل مفتتتاتيح  البيئتتتة دااتتتلعتتتدواني فمييتتترات العتتتدوان 

 .العدوانية

"أن فتي دااتل كتل انستان طاقته عدوانيته مولتودة ات ل  النظريتةوياكر اصتحاب هتا  

مقبولتة واال  أجتماعيتةبكميتات صتغيرة وبطرائت   الطاقتةها   رالجسم ويجه ان تتحر

 العدواني"اجتماعيا تتميل بالسلوك  مقبولةغير  متطرفةستتراكم اارا بطريقة 

م تر،  بإيجتادولاا فهم يشكدون على ضترورة تصتريف العتدوان الكتامن فتي االنستان 

مقبول اجتماعيا وقد سمى هاا التصريف بالتنفيس بل أن بعض العلمتاء جعلتو  نظريتة 

 )نظرية التنفيس(. تدعىبحد ذاتها 

او  التنافستتيةالرياضتتيه او  األنشتتطةيتتر  اكيتتر البتتاحيين "ام ممارستته  الرياضتتةوفتتي 

المنافسات الرياضيه يمكن ان تسهم في التعتديل او الستيطرة علتى الغريتزة"اذ  مشاهدة

" تعد" الرياضه قناة من القنوات التي يتقبلها المجتم  وسيله للتنفيس
١
 

 

                                                           
 ( ١٩٧6  ) اإلسكندرية ، المكتبة المصرية للطباعة والنشر ،  ١0ط  أصول علم النفس ، احمد عزت راجح ؛ 1
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 ١ االحباط   نظرية ثانيا

تشتتير الدراستتات إلتتى أن االستتتجابات العدوانيتتة تكتتون عاليتتة فتتي المواقتتف اإلحباطيتتة 

فتتي أغلته المواقتتف وستتيلة فعالتة للتغلتته علتتى عتائ  فقتتد يقتت  والستبه فتتي ذلتك يكتتون 

 العدوان عندما تنشأ عقبة تحول بين اإلنسان وبين هدف يسعى لتحقيقه.

ومتتن هنتتتا عتترض العتتتالم )جتتتون دوالرد(وزمتت ة  متتتن جامعتتتة بيتتل األمريكيتتتة عتتتام 

( أن العدوان استجابة فطرية لإلحباط ولتيس غريزيتا كمتا بتين )علمتاء نظريتة ١٩3٩)

 لغرائز( إذ تزداد ميول العدوانية تبعا  لزيادة االحباط وتكرار . ا

( أن اإلحباط ال يتودي إلتى العتدوان فتي جميت  األحتوال، الن Dollardوير  )دوالرد

ظهور العدوان بسبه االحباط يتوقف على استعداد الش   للعتدوان وإدراكته موقتف 

 االحباط.

(من أوائل العلماء الاين يعتقدون أن الطاقة المباولة الموجودة فتي ١٩30ويعد فرويد )

الجستتم يجتته أن تتحتترر بطرائتت  مقبولتتة اجتماعيتتا وبكميتتات صتتغيرة فتتإذا لتتم تتحتترر 

كتتد النظريتتة علتتى " أن شتتتتتراكم وتتحتترر بطرائتت  متطرفتتة غيتتر مقبولتتة اجتماعيتتا إذ 

دوانية وسيكون ع جا  وقتيتا  وينتتل عنته تتوازن العمل البدني سينفس عن النزاعات الع

 نفسي مفيد ".

ومما سب  ن حظ أن نظرية االحباط توكد على  أن العدوان هو استتجابة ل حبتاط "أن 

األفراد الاين ال يملكون القدرة علتى إيتااء اثاترين فتي الحيتاة الواقعيتة قتد يكتون ذلتك 

 للعدوان في أثناء النوم" ذريعة على العدوان في أح مهم أو يكون الضحية

" أن الستبه الوحيتد للعتدوان هتو اإلحبتاط أو  ١٩4١وتاكر نعيمة الشماع عن )ميللتر(

 أن اإلحباط ال يشدي إلى أنواع م تلفة من السلوك أحدهما العدوان

 

                                                           
1
 ١٩٩٧،القاهرة ،دار الفكر العربي  األعداد النفسي لتدريه الناشئيناسامة كامل راته  
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 ١ ثاليا   نظرية التعلم االجتماعي

( وزمتتت ة  متتتن جامعتتتة يفستتتر أصتتتحاب)نظرية التتتتعلم االجتمتتتاعي()ألبرت بانتتتديورا

 ستافورد األمريكية السلوك العدواني بأنه سلوك متعلم ومكتسه وليس غريزيا  

)ألبتترت بانتتديورا( متتن أبتترز البتتاحيين التتاين أكتتدوا وابتتدو نظريتتة)التعلم االجتمتتاعي( 

النظريتتة علتتى عكتتس متتن نظرية)الغرائز(ونظريتتة    وهتتاتفستتيرا  لظتتاهرة العتتدوان 

 فتتاإلفرادالستتلوك العتتدواني علتتى أنتته ستتلوك متتتعلم ولهتتاا  )اإلحبتتاط( فهتتي تنظتتر إلتتى

يسلكون بطريقه عدوانية ألنهم تعلموا ميل هاا السلوك ولتيس بستبه امتت كهم لغريتزة 

 اإلحباط  " نتيجةمعينة أو 

ومن االفتراضات األساسية في نظرية التعلم االجتماعي أن أنماط الستلوك االجتمتاعي 

حاب هتا  النظريتة يتاهبون إلتى أن الستلوك العتدواني ومعنى هتاا أن أصت كلها مكتسبة

 الفرد ويعزز  عن طري  االنموذ، القدرة. ٩ سلوك متعلم يتعلمه

تعتبر كرة القدم من اكير االلعاب الرياضية انتشارا  وشعبية في العالم متن حيتث عتدد و

ال عبين والمشتاهدين فقتل متا نجتد بلتدا  فتي العتالم ال يعترف أبنتاة  كترة القتدم أو علتى 

األقل لم يسمعوا بها فهي لعبة تتميز بسهولة المهارات النظرية وصتعوبة تنفيتاها أثنتاء 

قدم الحديية تعتبر المهتارات قاعتدة مهمتة ألداء اللعبتة حيتث تلعته المنافسة وفي كرة ال

يجابيتة لصتتالح الفريت  وتتشثر تتاثيرا  مباشترا  فتي عمليتتة ادورا  كبيترا  فتي تحقيت  نتتائل 

إتقان ونجاح الطريقة التي يلعه بها الفري  مما يشدي إلى ارباك ال صم وعتدم قدرتته 

لتتتتالي يستتتتطي  الفريتتت  المهتتتاجم ذو فتتتي الستتتيطرة علتتتى مجريتتتات اللعتتته واألداء وبا

الستتيطرة الميدانيتتة بفضتتل المهتتارات وأن يتواجتتد الفريتت  فتتي أمتتاكن ومواقتتف  جيتتدة 

حراز األهداف.ا تسهل له القدرة على الهجوم والوصول إلى مرمى ال صم و
٢ 

 

                                                           
 . ٢١٨، ص  ٢000، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  ٢، ط علم النفس الرياضي  أسامة كامل راته   1

 ٢3، ص  ٢0١٧،أاا القرار عند العبي كرة القدم  قروني عبد القادر،اليلي محمد 2
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  المهارات الهجومية ٢-١-٢

هي جمي  المهارات التي يشديها ال عبون عند استحواذهم على الكرة لبناء هجمة ضد 

   هدف وتشمل على حرازالمرمى الفري  المنافس 

   -الدحرجة   -١

وتعنتتي قتتدرة ال عتته علتتى التحتترك واالنتقتتال بتتالكرة متتن مكتتان إلتتى  اتتر فتتي منتتاط  

 رضيقة بوجود اصم أو أكي

 -اإلسناد  -٢

ال عه الحائز على الكترة  يت ا  العه من الفري  المهاجم قريه منهو الموق  الاي 

 زوجيا أو جماعيا .  ، واإلسناد أما ان يكون فرديا أو

 - المناولة  -3

في إيصال الكرة إلى الزميتل  هي المهارة األكير تكرارا في الملعه والوسيلة األسرع 

 .مرمى ال صمواألسهل في الوصول إلى  األنجح فـي ت طـي ال صـوم و

   - استقبال الكرة  -4

تصترفه بالطريقتة التتي تناستبه  االستقبال معنا  قدرة ال عه على وضت  الكترة تحتت 

 وف  متطلبات الموقف وبما يسمح به قانون اللعبة . 

   -  .الجري بالكرة5

المنافستين ويتتم ذلتك متن  هي عملية انتقال ال عه والكترة فتي مستـاحات االيتـة متـن 

 ب طوات سريعة ضرب الكـرة والجـري الفهـاا ل 

  -  المراوغة )ال داع( -6

تعني قدرة ال عه المستحوذ على الكترة متن اجتيتاز منتافس واحتد أو أكيتر متن ات ل 

 التحكم والسيطرة وإجادة ال داع شـريطة ان تبقى الكرة تحت سيطرته
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   - التصويه  -٧

يجته ان يتقنهتا ال عبتون  يعد التصويه الوسيلة األساسية لتسجيل األهتداف ، والتتـي 

والتتي لتم تعتد حكترا علتتى المهتاجمين بتل أصتبح علتتى جميت  ال عبتين التتدريه عليهتتا 

. االتجاهات وإجادتها من م تلف المسافات و
١
 

 سابقةالدراسات ال ٢-٢

 ٢0١٢دراسة علي حسين هاشم  ١-٢-٢

بعض القدرات البصترية وع قتهتا بتأداء بعتض المهتارات الهجوميتة -عنوان الدراسة 

 والدفاعية لد  العبي منت ه جامعة القادسية ب ماسي كرة القدم 

-التعتترف علتتى مستتتو  أداء بعتتض المهتتارات الهجوميتتة )المراوغتتة -الهتتدف العتتام  

 الدحرجة(-الجري بالكرة-التصويه 

 حث المنهل الوصفي باألسلوب المسحي است دم البا-منهل الدراسة 

 العبا  من منت ه جامعة القادسية ب ماسي كرة القدم  ١6شملت -عينة الدراسة 

 -  االستنتاجات

أن جميتت  ال عبتتين المتتدافعين والمهتتاجمين بحاجتتة ماستتة إلتتى مقتتدار عتتالي متتن الرةيتتة 

التتي تشتكل أكبتر  أن امكانية رةية ال عبين واألماكن المتوقعة-٢البصرية في الملعه 

اطر على مرمى المنافس المهارات الهجومية والدفاعية على حد سواء تتأثر بالرةيتة 

 البصرية الجيدة لجمي  ال عبين.

 

 

 

                                                           
1
 .١٩ص، كرة القدم تعليم وتدريه عادل تركي حسن، س م جابر صاحه  
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  ٢0١5دراسة أحمد بن عبد الرحمن الحراملة  ٢-٢-٢

متتن العبتتي كتترة القتتدم فتتي المملكتتة العتتدوان التنافستتي لتتد  عينتتة  -عنتتوان الدراستتة  

 العربية السعودية 

التى الكشتف عتن مستتو  الميتل للعتدوان التنافستي  الدراستةهدفت ها   -  الهدف العام

لد  عينه  من العبي كرة القدم في نادي هجر الرياضي في المملكة العربية السعودية 

هتتة نظتتر عينتته التتى الكشتتف متتن مستتتو  الميتتل العتتدواني التنافستتي متتن وج باالضتتافة

 تعز  لمتغير المستو  الدراسي والعمر الزمني لديهم. الدراسة

الوصتتتفي متتتن اتتت ل مراجعتتتة األدب استتتت دمت الدراستتتة المتتتنهل  -  متتتنهل الدراستتتة

 في المجال الرياضي النضري المتعل  بالعدوان التنافسي 

متتن نتتادي هجتتر الرياضتتي فتتي  ( العبتتا  45تكونتتت عينتتة البحتتث متتن ) -  عينتتة البحتتث

 المملكة العربية السعودية 

   -  االستنتاجات

فتتي مستتتو  العتتدوان  إحصتتائيةالتتى وجتتود فتتروع ذات داللتتة  الدراستتةأشتتارت النتتتائل 

تعز  لمستتو   المملكة العربية السعودية التنافسي لد  عينة من العبي كرة القدم في 

فتتي  داللتتة إحصتتائيةجتتود فتتروع ذات الدراستتي والصتتالح المشهتتل العلمتتي الجتتامعي وو

 الستعودية العربية المملكةمستو  العدوان التنافسي لد  عينه من العبي كرة القدم في 

 (عام فأعلى.١٨) تعز  للعمر ولصالح العمر الزمني
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 اليالثالباب 

 وأجراءاته الميدانيةمنهل البحث  ١-3

 مجتم  البحث وعينته ٢-3

 أدوات البحث ووسائل جم  المعلومات  3-3

 تحديد محاور المقياس وفقراته  3-4

 ستط عيةاالالتجربة  3-5

 التجربة الرئيسية  3-6

 الوسائل اإلحصائية  ٧-3
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 الميدانية  هتءاجراا منهل البحث و -3

 منهل البحث  ١-3

 يت ئم م  ااتيار منهل جمي  البحوث العلمية في حل مشك تها إلى تلجأ 

نظرا  لم ئمتته لطبيعتة المشكلة وعليه قامت الباحية بااتيار المنهل الوصفي 

إذ يهدف إلى وصف الظاهرة وصفا  دقيقا  وصياغة اثراء وال برات لوضت  الدراسة 

 ١.ال طط والتصورات المستقبلية 

 

 مجتم  البحث وعينته  ٢-3

رياضتي نادي التنفط ال مجتم  البحث الاي يتكون من العبياتارت الباحية ا

 أما عينة البحث  ( العبا  ٢5ت عينة البحث من )وتكونبكرة القدم 

( العبتتتتين للتجربتتتتة 5(العبتتتتا  للتجربتتتتة الرئيستتتتية و)٢0فشتتتتتملت علتتتتى )

االستط عية وتم إاتيار مجتم  البحث بصورة عمديتة وكتالك عينتة البحتث 

 بالطريقة العمدية .

 

 مات ادوات البحث ووسائل جم  المعلو 3-3

الاي يعتمتد  هي مجموعة الوسائل والطرع واألساليه الم تلفة-تعرف ادوات البحث  

 والبيانات ال زمة إلنجاز البحث.عليها في الحصول على المعلومات 
٢
 

 -األدوات التالية  واست دمت الباحية 

 االجنبية  المصادر والمراج  العربية و

                                                           
1
 ١٩٩4،بيروت ،موسسة الرسالة ١طقواعد أساسية في البحث العلمي ،سعيد إسماعيل ، 
2
جامعة الجلفة، مجلة البحث العلمي أسسه وأدواته االاتبارات والمقاييس النفسية نموذجا  ،عيوا، صونيا،صفاء عيمان،جمال بلبكاي، 

 .3٢١،ص ٢0١٩الباحث للعلوم الرياضية واالجتماعية ،
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للحصول على المعلومتات هي أحد  الوسائل الشائعة االستعمال -:ستبانة اال

األسئلة توزع على فئة من المجتم  )عينتة( االستبيان من جدول من ويتكون 

والهدف منها الحصول  حيث يطله منهم اإلجابة عليها وإعادتها إلى الباحث

 ليس مجرد انطباعات و راء هامشية.على بيانات واقعية 

 المقابلة الش صية 

 ساعة توقيت 

 (١ستمارة  راء ال براء )ملح  ا

 (٢ال براء )ملح  

 (3مقياس العدوان التنافسي  )ملح  

 (4)ملح   مقياس المهارات الهجومية 

 (5فري  العمل المساعد  )ملح  

 شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(

 iphone 11 pro max كاميرا تلفون

 

 المقياس وفقراتهتحديد محاور  3-4

تم است دام مقياس عدوان المنافسة الرياضي الاي تم إعتداد  متن قبتل راتته و اترون 

( ووضتت  هتتاا المقيتتاس لقيتتاس ستتمة العتتدوان التنافستتي كحالتتة اي قيتتاس ميتتل ٢00٨)

األفراد إلدراك المواقف الرياضية التنافسية على أنها مهددة واالستجابة لمييترات تلتك 

متباينتتة متتن شتتدة الستتلوك العتتدواني وشتتمل بعتتض العبتتارات التتتي المواقتتف بمستتتويات 

يستتت دمها الرياضتتيون لوصتتف شتتعورهم أو ستتلوكهم متتن قبتتل وأثنتتاء وبعتتد المنافستتة 
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والتي تحدد درجة أو شعور أو سلوك ال عته فتي المواقتف الرياضتية التنافستية حيتث 

 -كانت الفقرات وف  تقدير رباعي على النحو التالي  

 -الدرجة  

 .4، دائما = 3،غالبا  = ٢، أحيانا  =  ١ابدا  = 

 

 ١ التجربة االستط عية 3-5

أجريتتت الباحيتتة التجربتتة االستتتط عية علتتى عينتتة متتن العبتتي كتترة القتتدم 

فالتجربتتة للتعتترف علتتى اهتتم الصتتعوبات التتتي تواجتته العمتتل أثنتتاء االستتتبيان 

وتتتم إجتتراء ي تجربتتة مصتتغرة مشتتابهة للتجربتتة األساستتية االستتتط عية هتت

 المواف  (   6 الساعة ال )  (الرياضيالنفط نادي )التجربة االستط عية في 

 وكان الغرض من التجربة  يوم (   ٢0٢١/  5/   ١٢) 

 مد  وضوح التعليمات وفقرات االستبيانالتأكد من -

عنتتد عمليتتة التطبيتت  بغيتتة ت فيهتتا  تواجتتهالتعتترف علتتى الصتتعوبات التتتي  -

 بصيغته النهائيةتطبي  االستبيان 

 ل جابة على فقرات االستبيان التعرف على الوقت ال زم  -

 

 

 

 

                                                           
1
 .78 ص (2001، والتوزيع للنشر المناهج ،دار عمان)1،ط ومنهاجه العلمً  البحث احوال؛ حجوبم وجيه 



26 
 

 التجربة الرئيسية  3-6

بعتتد أن تتتم أعتتداد المقيتتاس بالصتتورة النهائيتتة والتأكتتد متتن بيتتان األستتس العلميتتة لتته تتتم 

مقيتتاس العتتدوان التنافستتي والمهتتارات الهجوميتتة( علتتى أفتتراد عينتتة (توزيتت  المقيتتاس 

 ( 5البحث بعد المنافسة وبمساعدة الفري  المساعد )ملح  

 دقيقة( ١5وقد استغرقت اإلجابة على فقرات المقياس من قبل العينة )

( مستاءا  ١0.45( ابتداء متن الستاعة )٢5/5/٢0٢١وذلك في يوم الي ثاء المصادف )

 ( مساءا  ١١ة )إلى الساع

 

 الوسائل اإلحصائية  ٧-3

 اإلحصائية.   spssال الباحية حقيبة  است دمت
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 واملصادر املالحق
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 ( 1ملحق )

 جامعة بغداد 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

 حية مقياس العدوان التنافسيالص / م

 ..... المحترم .........................ستاذ الفاضل .........الا

  ة..... المحترم.........................ستاذة الفاضلة .......الا

  ........تحية طيبة

قته الع العدوان التنافسي ون )سومة بعنواودراستها الم تروم الباحثة أجراء

الخبرة وبما إنكم من ذوي  (ببعض المهارات الهجومية في كرة القدم 

عكم الاط وختصاص في هذا المجال حرصت الباحثة على أخذ رائيكم الوا

على مقياس العدوان التنافسي حيث تضع بين أيديكم هذا المقياس علماً أن 

كان أمفهوم العدوان هو سلوك يهدف إلى إيذاء المنافس أو الزميل سواء 

 ت الناجمةاالنفعاالداخل المنافسة أو خارجها بهدف محاولة تحقيق تنفيس 

 .حباط بأي شكل من أشكال العدوان البدني أو اللفظياالعن 

 : يحتاج تعديل                 :  يصلح ال               :  يصلح

 متناناالمع جزيل الشكر و

  : التخصص الدقيق 

  :اللقب العلمي

  :مكان العمل

  :التوقيع

 

 المشرفة                                                      الباحثة        

 م . م شهد هيثم                                           سجى محمد محمود 
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 مقياس العدوان التنافسي

 دائما   غالبا   احيانا   ابدا   العبارات  ت
اكون مضطربا قبل المنافسات أكير  ١

 مما يظنه مدربي

    

اظهر الترحيه بالمنافس قبل  ٢

 يغلي في عروقيالمنافسة والدم 

    

 تهاأشعل حرارة المنافسة قبل بداي 3

 عندما أواجه المنافس

    

قبل المنافسه اذا  زائرأداف  منافسي ال 4

 ضايقني

    

تزداد عصبيتي قبل المنافسه عندما  5

 العه اار، ملعبي

    

لمنافسي قبل المنافسه انضر بتحدي  6

 اذا استفزني الجمهور

    

فيه قبل  يمنافسي برأيأواجه  ٧

 يتهديدبالمنافسه اذا تلفظ في 

    

اثناء المنافسه اذا  ما  هجاكون مت ٨

 ني منافسي بعنف عن هدفيقاعا

    

ه اذا قشبني الغضه اثناء المناينتا ٩

 استعجلني الحكم

    

ال اظهر المنافسه غضبي لو  ١0

 منافسي إليااءاضطرت 

    

المنافسه عندما اجادل الحكم اثناء  ١١

 ت ا قرارا  ااطئا  ي

    

اكون عنيفا أثناء المنافسه ردا  ١٢

 معي  منافسي ةل شون

    

أثور بسهولة أثناء المنافسه عندما  ١3

 ةقتراب من الهزيمأاشعر ب

    

ارمي ادواتي اثناء المنافسه عندما  ١4

  افقد اعصابي

    

انتقد الحكم اثناء المنافسه اذا كان  ١5

 يشدي الى هزيمتيس تحيز  
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١6 

 

اثناء المنافسة إذا حاول منافسي 

 اصابتي ال اتردد في محاولة اصابته

    

احتال على الحكم أثناء المنافسه  ١٧

 عندما يكون متحيرا

    

بعد المنافسه اذا بميلها أرد الضربه  ١٨

 وجه لي منافسي ضربه

    

للجدال بعد المنافسه  ا  أكون مضطر ١٩

 عندما ي تلف معي مدربي

    

يتملكني الغضه بعد المنافسه اذا  ٢0

طريقه غير معاملتي بحاول مدربي 

 ةمناسب

    

ابص  ع االرض بعد المنافسه عندما  ٢١

يتصرف الجمهور بأسلوب غير 

 رياضي
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 ( 2ملحق )

 جامعة بغداد

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  

 حية مقياس المهارات الهجومية ص / م

 ..... المحترم .........................الفاضل ......... االستاذ

 ة.... المحترم..........................ستاذة الفاضلة ........اال

  ........تحية طيبة

قته  وعالعدوان التنافسي  )تروم الباحية أجراء دراستها الموسومة بعنوان 

من ذوي اتكم ضروبما أن ح (المهارات الهجومية في كرة القدم ببعض 

 اتصاص في هاا المجال حرصت الباحية على أاا رائيكم والاال برة و

عكم على مقياس المهارات الهجومية حيث تض  بين أيديكم هاا  اط

وتحديد المهارات التي تت ئم م  مقياس العدوان التنافسي  علما  ان اس المقي

العدوان هو سلوك يهدف الى إذاء المنافس او الزميل سواء اكان داال 

المنافسة او اارجها بهدف محاولة تحقي  تنفيا االنفعاالت الناجمة عن 

 االحباط بأي شكل من اشكال العدوان البدني او اللفظي 

   :يحتا، تعديل                             يصلح ال                         يصلح 

 متنان الم  جزيل الشكر وا

  : الت ص  الدقي 

  :اللقه العلمي

  :مكان العمل

   التوقي 

 المشرفة                                                             لباحيةا         

 م . م شهد هييم                                                 سجى محمد محمود 
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 مقياس المهارات الهجومية 

ت

  

 ال يصلح يصلح  انواعها  المهارات 

   الدحرجة بالوجه االمامي للقدم -١ الدحرجة ١

   الدحرجة بالجزء ال ارجي للقدم - ٢  

   الدحرجة بالجزء الداالي للقدم -3  

   ال داع بالرجلين - ١ ( المراوغة )ال داع ٢

   اداع بالجاع - ٢  

   اداع بالنظر - 3  

   ال داع بالك م - 4  

   ال داع بلف الجسم كام   م  الكرة - 5  

   ال داع بإيقاف الكرة -6  

   بالرأس لألمام والجانه - ١ التصويه   3

   بالصدر لألمام والجانه -٢  

   :التصويت بالقدم ويقسم - 3  

   التصويه بوجه القدم -أ   

   بباطن القدم  -ب   

   ب ار، القدم -،   

   بمقدمة القدم - د  

   بداال القدم -    

   بالكعه -و   
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 ( 3ملحق )

 الخبراء 

 مكان العمل  الت ص   اللقه العلمي  االسم 

أ .د محسن علي 

 السعداوي 

  \جامعة ذي قار علم نفس رياضي  استاذ 

كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة 

أ . د عبد العباس عبد 

 الرزاع 

ساحة  \علم نفس  دكتور استاذ 

 وميدان 

 \جامعة ذي قار 

كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

أ .د عامر سعيد 

 ال يكاني 

 \جامعة بابل   كرة  قدم \علم نفس  استاذ دكتور 

كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

استاذ مساعد  أ .م .د فاضل ش كة 

 دكتور 

 \جامعة الكوفة  كرة يد  \علم نفس 

كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة

أ . م .د ليزا رستم 

 يعقوب 

استاذ مساعد 

 دكتور 

كلية  \جامعة بغداد  علم تدريه 

التربيه البدنية 

وعلوم الرياضة 

 للبنات 

 م.م رغداء فشاد 

 

 

 

 

مدرس 

 مساعد 

سلحة  \علم نفس 

 وميدان 

كلية  \جامعة بغداد 

التربيه البدنية 

وعلوم الرياضة 

 للبنات
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مدرس  م . م هد  عيدان 

 مساعد 

جمناستك  \علم نفس 

 ايقاعي 

كلية  \جامعة بغداد 

التربيه البدنية 

وعلوم الرياضة 

 للبنات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

 (  4ملحق )

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

  بغداد جامعة          

  للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية

             

  التنافسي العدوان مقياس أستبانة أستمارة/م             

 

 ........طيبة تحية

 

 بعنوان الموسوم لبحثنا المرفقة األسئلة على باإلجابة تفضلكم يرجى

( القدم كرة  في الهجومية المهارات ببعض وعالقته التنافسي العدوان)

 أو لالعب تحدث أمور عن يعبر عنه تجيب التي التنافسي العدوان فمقياس

 اإلجابة في وصريحاً  دقيقاً  تكون أن نرجو لذا المنافسات أثناء بها يشعر

  العلمي للبحث خدمة

 

 عبارات من عبارة كل في رأيك بيان الالعب عزيزي منك المطلوب-

 . عليك مناسبة تراها التي باإلجابة المقياس

 

 والتقدير الشكر جزيل ولكم

                                                     

 الباحثة                                                           

 محمود محمد سجى                                                  
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 مقياس العدوان التنافسي 

 دائما   غالبا   احيانا   ابدا   العبارات  ت
اكون مضطربا قبل المنافسات أكير  ١

 مما يظنه مدربي

    

اظهر الترحيه بالمنافس قبل  ٢

 المنافسة والدم يغلي في عروقي

    

 تهاأشعل حرارة المنافسة قبل بداي 3

 عندما أواجه المنافس

    

قبل المنافسه اذا  زائرأداف  منافسي ال 4

 ضايقني

    

تزداد عصبيتي قبل المنافسه عندما  5

 العه اار، ملعبي

    

لمنافسي قبل المنافسه انضر بتحدي  6

 اذا استفزني الجمهور

    

فيه قبل  يأواجه منافسي برأي ٧

 يتهديدبالمنافسه اذا تلفظ في 

    

اثناء المنافسه اذا  ما  هجاكون مت ٨

 ني منافسي بعنف عن هدفيقاعا

    

ه اذا قشبني الغضه اثناء المناينتا ٩

 استعجلني الحكم

    

ال اظهر المنافسه غضبي لو  ١0

 منافسي إليااءاضطرت 

    

اجادل الحكم اثناء المنافسه عندما  ١١

 ت ا قرارا  ااطئا  ي

    

اكون عنيفا أثناء المنافسه ردا  ١٢

 معي  منافسي ةل شون

    

أثور بسهولة أثناء المنافسه عندما  ١3

 ةقتراب من الهزيمأاشعر ب

    

ارمي ادواتي اثناء المنافسه عندما  ١4

  افقد اعصابي

    

انتقد الحكم اثناء المنافسه اذا كان  ١5

 يشدي الى هزيمتيس تحيز  
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١6 

 

اثناء المنافسة إذا حاول منافسي 

 اتردد في محاولة اصابتهاصابتي ال 

    

احتال على الحكم أثناء المنافسه  ١٧

 عندما يكون متحيرا

    

بعد المنافسه اذا بميلها أرد الضربه  ١٨

 وجه لي منافسي ضربه

    

للجدال بعد المنافسه  ا  أكون مضطر ١٩

 عندما ي تلف معي مدربي

    

يتملكني الغضه بعد المنافسه اذا  ٢0

طريقه غير معاملتي بحاول مدربي 

 ةمناسب

    

ابص  ع االرض بعد المنافسه عندما  ٢١

يتصرف الجمهور بأسلوب غير 

 رياضي

    

 

 ( 5ملحق )

 فريق العمل المساعد 

 مكان العمل  االسم 

 ماجستير /طالب دراسات عليا علي ظاهر 

 مدرب  المدرب باسم قاسم 

 مدير فريق  مشتاق كاظم 

 طالبة جامعية  زينب اسماعيل 

 طالبة جامعية  سرى هاشم 

 

 ولهم مني جزيل الشكر واالحترام 
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  - المصادر 

   المصادر العربية

مركز الكتاب للنشر  ١شمعون ،محمد العربي علم النفس الرياضي والقياس ،ط، - ١

  .٢003القاهرة،

فايد ،حسين علي، السلوك العدواني لد  شباب الجامعة المشتمر اليالث لإلرشاد  - ٢

  30، ص  ١٩٩6النفسي ،جامعة عين شمس ،المجلد األول، 

  ١٩عادل تركي حسن ، س م جابر صاحه كرة القدم تعليم وتدريه ص- 3

القاهرة، مركز  ١محمد حسن ع وي، سيكولوجية الجماعات الرياضية ،ط -4

  ١45،ص١٩٩٨للنشر،الكتاب 

دار الضياء للطباعة والتصميم  ١عامر سعيد جاسم سيكولوجية كرة القدم ،ط- 4

  ٢6٧،ص  ٢00٨،العراع ،

حجا، ،محمد التعصه والعدوان في الرياضة )رةية نفسية، اجتماعية( مكتبة - 5

  .٢00٢االنجلو المصرية ،القاهرة ،

م وتطبيقات ،دار الفكر العربي راته ،أسامة كامل علم النفس الرياضي مفاهي - 6

 .٢000،القاهرة ،مصر ، 

  ) اإلسكندرية ، المكتبة  ١0احمد عزت راجح ؛ أصول علم النفس ، ط  -٧

 ١٩٧6المصرية للطباعة والنشر ، 

اسامة كامل راته األعداد النفسي لتدريه الناشئين ،القاهرة ،دار الفكر العربي  - ٨

١٩٩٧ 

، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  ٢النفس الرياضي ، ط سامة كامل راته   علم ا - ٩

  .٢١٨، ص  ٢000

، ٢0١٧لقرار عند العبي كرة القدم ،قروني عبد القادر،اليلي محمد أاا ا - ١0

 ٢3ص

 ١٩عادل تركي حسن، س م جابر صاحه كرة القدم تعليم وتدريه ، ص -١١
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،بيروت ،موسسة الرسالة ١،طسعيد إسماعيل ،قواعد أساسية في البحث العلمي  - ١٢

١٩٩4 

عيوا، صونيا،صفاء عيمان،جمال بلبكاي،البحث العلمي أسسه وأدواته  -١3

االاتبارات والمقاييس النفسية نموذجا  ،جامعة الجلفة، مجلة الباحث للعلوم الرياضية 

 .3٢١،ص ٢0١٩واالجتماعية ،

 و للنشر ،دار المناهل)عمان ١وجيه محجوب ؛احوال البحث العلم  ومنهاجه ،ط - ١4

 .٧٨( ص ٢00١التوزي  ،
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