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 البحث مستخلص

هدف الدراسة إلى تطبيق مقياس الظوااهر السوكاةية السوكبية الريا وية الكوي االبوي الدر وة 
الممتووا ل لوواألل ابلألوواق الفر يوووة  ووي الألوورا  اىلوووا لكتألوورف الكووى تي ابلألووواق الفر يووة التووي ي وووت   

 وووي الوووداري الألرا وووي االباهوووا الظوووااهر السوووكاةية السوووكبية ت فووور موووا خيوووره   وووي ابلألووواق اب ووور  
الممتا .  ااست د  الااحو  المو    الايوفي اابسوكاق التحكيكوي لم ألمتوف بهوداف اطبيألوة م وةكة 
الاح ، اا تمل م تمع الاح  الكى االبي )ةرل القود  االسوكة االيودل لكوداري الألرا وي الممتوا  لسو ة 

ع ابيوووكي ل موووا م تمتووو%23,12اةا وووي الي وووة الاحووو   ووود  وووةكي موووا  سوووبتف ) 2017 – 2016
االاووام مووا اليا الكووى ابلألوواق الووف   حسووق  سووق االووداده   ووي  1012ل مووا تيوول 445اباا ووع )

الم تموووع ابيوووكي ا ووود اسوووت د  الااحووو  الت ربوووة ااسوووتط الية اموووا فووو  ت ربوووة التطبيوووق، اةا وووي 
 –التأليوووووق الريا وووووي  -سوووووال السوووووكاا الريا وووووي -م وووووااي المقيووووواس هوووووي )الأل ووووو  الريا وووووي

الت بوووور اااسووووت فاف اوووواد ريال ااسووووت د  الااحوووو  الحقياووووة ااحيوووواألية  -الم  ووووطاي االم وووودألاي
(SPSS ل امألال ووة ال توواأل  احيوواأليام، ااسووت ت  الااحوو  تا االبوواا ةوورل القوود  ةوورل القوود  هوو  اب فوور

 ا ت ا ام لتكا السكاةياي يك ي  ةرل االباا السكة اما ف  االباا ةرل اليد.
 
 
 
 
 
  

 

 
  

 

دراسة مقارنة للتعرف على أي من األلعاب الفرقية التي ينتهج العبوها الظواهر   

  ة أكثر من غيرهم في األلعاب األخرى في الدوري العراقي الممتازالسلوكية السلبي
 بحث تقدم به

 أ.د. إبراهيم يونس وكاع الراوي            م.م. عماد سعدهللا خميس الراوي                                      

 االنبار جامعة –لتربية البدنية وعلوم الرياضة كلية ا  
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Abstract 

The objective of the study is to apply the scale of behavioral 
negative sports phenomena to the players of the excellent class of some of 
the games in Iraq in order to identify any of the games played by the 
players negative behavioral phenomena more negative than others in 
other games in the Iraqi Premier League. The researcher used the 
descriptive method in the analytical method to suit the objectives and 
nature of the research problem. The research society included the players 
of (Iraqi football, basketball and hand) of the Iraqi Premier League for the 
year 2016 - 2017. The sample of the research constituted ( 23.12% ) of the 
original society and (445) Of the 1012 players distributed in the three 
games according to their ratios in the original society, the researcher used 
the experiment and then experience the application, and the areas of the 
scale are (sports violence - sports misconduct - sports intolerance - 
doping and sedatives - arrogance and disregard for others) (SPSS) 
processor Results Statistically, the researcher concluded that the 
footballers of football are the most Anthaja of those behaviors Ilhem 
football players exert basketball and then handball players exert. 
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 الباب األول 

 التعريف بالبحث-1
 : أهميتهمقدمة البحث و  1-1

يا ة اارتااط ا االألكا  اا ر   قد دتق الم تياا اال ظر لكتطار ال بير  ي الكا  الر 
االااحفاا  لكتألرف الكى السبل التي ترتقي االمستاياي الريا ية ةا ة لتحقيق ااهداف المرسامة 
ما  بك   ا د اياح ما البدي ي اا ةل الك  ما الكا  الريا ة لف اهمية ةبيرل  ي ىلا اا يمةا 

 ااستغ ال الا تي م  ا.
   الك  ال فس الريا ي االك  اادارل الريا ية ااا تااراي االقياساي االتي تألداما تكا الألكا 

الألكا  ابساسية  ي م ال التربية البد ية,  ألك  ال فس الريا ي الىي يت اال الم ا ل ال فسية ما 
االألمل الكى مألال ت ا اةىلا اإلالداد ال فسي الىي ا يقل تهمية الا ااالداد البد ي لف الااع 

 ر ما ااهتما  لدي الم تميا اال ا ق الريا ي.ال بي
إْى ت ىي اليا  الفر  المتقدمة ابهتما  االحالة ال فسية ل البيا حي   امي تكا الفر  بتأليا 
ت فر ما مألال  ا ياألي  فسي  ي ال ادي تا الفريق يقا  امتااألة الحالة ال فسية ل ل االق الكى 

االق، إ ا ة إلى دراسة حالة الفريق ال فسية ةةل، حدل اا ع برام   فسية م اساة لحالة ةل 
 امد  التاايل االتألامل بي   .

اتما الك  اإلدارل الريا ية المب ي الكي ف   تسس  مألي الألكا  الم تكفة الكى حد ساال " 
 ابساس ال فسي اابساس الترباي اابساس الألكمي " . 

اإلداري ها ابه ؛ ب ف ي ظ  اي سق    ي بىلا ت االي  ميع الألكا  الريا ية اتياح ال  ا 
المل اب   ل اب ر  ااسيما  ي ما تحتا ف المؤسساي االفر  الريا ية ما حي  الت طيط 
االتسايق االت ظي  اخيرها، لىلا تياح لد  ال  ا  اإلداري اا ااي ةبيرل تقع الكى الاتقف  ي 

 بق.   إدارل تكا الفر  ت فر مما ةاا الكيف ال ظا  اإلداري  ي السا
ااما اا تااراي االقياساي   ي ما الألكا   التي تألتبر  اال ل ل المل حي  اا الظاهرل ا 
يمةا السيطرل الكي ا امألال ت ا ما ل  يت   ياس ا, اةىلا اهميت ا  ي تحديد المستاياي االا اف 

 ي اا تقال الكى القااي تطبيق الم اه  التدريبية االتألكيمية اااساليق المتاألة  ي ا, ااهميت ا 
الريا ي ل البيا المؤهكيا لكت يياي الم تكفة، مما د ع القاألميا الكى الألمكية الريا ية 
اااهتما  ب ىا الألك  ال بير لما لف ما تهمية ةبيرل  ي تحقيق اإل  ا اي الريا ية، اىلا اهتما  

ى  ياس مستاياي الااحفيا  ي ب ال اا تااراي االمقاييس التي يستطيألاا ما   ل ا الايال إل
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ال البيا ساال ةا ي تكا المستاياي بد ية تا   ية تا  فسية تا خيرها ما المتطكااي التي  

 يحتا  ا ال البيا االتي ترتاط اأداأل   اسكاةيات   ترتااطام ماا رام تا خير ماا ر. 
ة، امما ا  ا  يف تا هىه ابلألاق تتطكق ما االبي ا  دراي بد ية ا  ية ا فسية الالي  

ال ىا السبق يةاا مستا  الألبئ ال فسية ال ات  ما تكا الم  اداي الألالية ةبيرام  دام مما يد أل   
إلى ا ت اج تساليق اسكاةياي خير يحيحة، الكمام تاَّ ال البيا ه  ال اال ابالى إلفارل ال ماهير 

 كاةياي ال البيا. الريا ية اال اادر الف ية ااإلدارية االتحةيمية؛ لىا ت يبي الدراسة الكى س
ا ي ظل ااهتما  ال بير  ي تحقيق اا  ا اي الريا ية اما تألاد اف ما مةاسق مادية ةبيرل 
بل احتى سياسية  ي األل ااحياا ا ىي ال يألاي االمؤسساي اةىلا ال البيا اا ت اج تساليق 

لتطار الألكمي اسكاةياي سكبية  لتحقيق تهدا    اطر  خير م راالة ا د اا بي تكا ااساليق ا
 الحايل  ي الألال .

ا تكا السكاةياي  د ايفي ما األل الم تميا االم ال الريا ي االتاحش الريا ي،  اا 
اىلا لما ل ا ما تفر ةبير االىي ي أ  االم ا سة الريا ية ال ريفة االراح الريا ية ال د تهدا  ا 

 السامية.
بيا اةىلا الكى ال  ا  الف ي ااإلداري إْى تاَّ سكاا ال الق لف تأفير ماا ر الكى اقية ال ال

الىي يقاد الفريق، اةىلا الكى االبي الفريق الم ا س ا  ا ه  الف ي ااإلداري امما ا  ا  يف 
تاَّ ىلا التأفير ييل ايارل ماا رل إلى الطا   التحةيمي الىي يقاد الماارياي، اما ف   إاَّ 

ا  ميألام، اما البدي ي تاَّ سكاةياي ال م ار السكاا السكبي ساف يألاد سكاام الكى سكاةياي تالأل
الريا ي تتأفر تأفيرام ماا رام بتكا السكاةياي ساال ةا ي سكبية ت  إي ابية، اما ف   د  يل إلى 
 غق الم الق ما  بل ال ماهير الريا ية االتي ت ةل ةت م ا رية ةبيرل ليس ما الس ل 

 ىلا  ي الم الق الريا ية ةفيرل  ي  هىه ابيا .    السيطرل الكي ا تا تألديل ساةك ا السكبي اتمفكة
ات ما تهمية الاح   ي التألرف الكى تكا الظااهر التي تألي  امف ا  الت ا س ال ري  
االراح الريا ية لد  االبي ا دية الدر ة الممتا ل لأللألاق الفر ية االتألرف الكى مد  ا ت ار 

 تكا الظااهر السكاةية لدي  .
 ي مألال ة تكا الم ا ل ما  بل الف ييا ااإلدراييا االمألال يا ااد  األيا ل ستفادل م  ا 

 ال فسييا الىيا ي ر اا الكى تكا اب دية.  
 مشكلة البحث  1-2
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ت ما م ةكة الاح  إاَّ الظااهر السكاةية السكبية الم تكفة حالة خير يحية م ت رل بيا   

الفر  الريا ييا ت فس   ااالداد هؤال ريا يي الألال  ات تك  مستايات ا طاقام لمستاياي 
 ال البيا.

اتا تكا السكاةياي بدي اا حة لكألياا  ي تأفيرها الكى  تاأل  الفر  الريا ية اةىلا التأفير 
الكى ماادئ الت اس  الريا ي ال ري  ااابتألاد الا الراح الريا ية، اةىلا ما تكحقف تكا 

د يكحق اال البيا تا الفر  الريا ية تا الظااهر السكاةية ما تى  مادي ا مأل اي ا سدي  
الممتك اي، اةىلا الأل  اي بيا ال البيا امحيط   لىلا ةاا ا بد  ما  ياس تكا السكاةياي 

 لكتألرف الكي ا امد   سبت ا.  
التألرف الكى تي ما ابلألاق الفر ية التي ي ت   االباها الظااهر هدف البحث:  1-2

  ي ابلألاق اب ر   ي الداري الألرا ي الممتا .  السكاةية السكبية ت فر ما خيره 
 مجاالت البحث:    1-3
: االباا ا دية الدر ة الممتا ل الألاق الفر ية اةرل القد  االسكة االيد المجال البشري  1-3-1

  ي الألرا .

مقراي ام الق ا االاي ت دية الدر ة الممتا ل لاألل ابلألاق المجال المكاني:  1-3-2
 الألرا .الفر ية  ي 

 . 2017/ 3/ 2لى إ 22/5/2016مامدل لكالمجال الزماني :  1-3-3

 

 

 

 نيالباب الثا

جراءاته الميدانية  يةمنهج -2  البحث وا 
 منهجية البحث:  2-1

 است د  الااح  الم    الايفي اابسكاق المسحي اىلا لم ألمتف لم ةكة اتهداف الاح .
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 مجتمع البحث وعينته: 2-2 

  ما االبي ت دية الدر ة الممتا ل لاألل ابلألاق الفر ية  ي الداري ت اا م تمع الاح
ل، ا د ت  ا تيار الألاق )ةرل القد  االيد االسكةل ا ق آرال 2017-2016الألرا ي  لكماس  )

ل. إْى بكغ الدد 1ال برال الىيا ت  ت ى آراأل   حال ابلألاق اب سق لما اع الاح ، مكحق )
ل لتطبيق %40د ت  ا تيار الي ة الاح  اما ي يد الكى  ساة )االاامل. ا  1012ال البيا )

ل اأاَّ الدراساي الايفية ىاي الم تمألاي اليغيرل 2000المقياس إْى ير  )سامي محمد مكح ، 
ل، االم تمألاي ال بيرل )ا ألة %20 سبيام )ا ألة مألايل تؤ ى  م  ا الي اي ب ساة )

 ل.1ل)%5افل ) ل، االم تمألاي ال بيرل  دام )ال راي آ%10آافل)
 ل اةما يكي. 1ا د ا الي الي ة الاح  ةما ما ح  ي ال دال )

 (1جدول )
 يبين عدد أفراد مجتمع البحث وعينة البحث ونسبتها إلى مجتمع البحث 

عدد الالعبين في 
 المجتمع األصلي

نسبة العينة الكلية من  عينة التطبيق العينة االستطالعية
 مجتمع البحث

 )ال
 

 ما سبت    )ال
 الم تمع ال كي

  سبت   ما )ال
 الم تمع ال كي

 ال ساة  )ال

1012 15 1,48% 430 42,73% 445 43,97%  
 
 التجربة األستطالعيىة:   2-3

 ا  الااح  بإ رال الت ربة ااستط الية الكى االبي  ادي ال رخ الريا ي، حي  ا تمكي الألي ة 
ا ةرل السكة، اتربع ما ةرل اليد، اساألة ما ل االاام ما اليا الكى تربألة م15ااستط الية الكى )

ةرل  القد ، ا د هد ي الت ربة ااستط الية لكتألرف الكى الا ي الىي يحتا ف ال الق لإل ااة 
الكى  قراي المقياس، اةىلا التألرف الكى يألااة تا س الة الفقراي. ا د تبيا تا  ميع  قراي 

ا الا ي المستغر  لإل ااة الكى  ميع  قراي المقياس س كة الف   ما  بل الألي ة ااستط الية ات
 ل د يقة.  21-15المقياس يحتاج إلى )

 األسس العلمية للمقياس:   2-4

                                                
، الماا، دار الميسرل لك  ر االتا يع، 2000، القياس والتقويم في التربية وعلم النفس سامي محمد مكح ، ل1)
 . 155، ص1ط
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ق المقيوواس ابسووس الألكميووة موا  وو ل المكيووة الب ووال التوي ت راهووا )الموواد سووألد   موويسل   تسوت 

الماسووا ) ب وووال اىلووا مووا موووا  وو ل اتااالوووف لك طووااي الألمكيوووة االألكميووة لب ووال المقيووواس  ووي احفوووف 
مقيواس الظووااهر السوكاةية السووكبية الريا وية اتطبيقووف الكووى االبوي الدر ووة الممتوا ل لوواألل ابلألوواق 

 ل، حي  ت  است راج يد  افااي اما االية المقياس.2الفر ية  ي الألرا ل )
 التجربة الرئيسة:   2-5 

لألوواق الفر يووة كووى االبووي ابت وور  الااحوو  الت ربووة الرأليسووة مووا  وو ل تا يووع ااسووتاا ة ال
 ل. 2اليدل، اةما مبيا  ي  دال ) -السكة -) القد الف  

 (2جدول )
 يبين عينة التطبيق واألندية التي ينتمون إليها حسب العابهم الفرقية 

 الدد ال البيا  اس  ال ادي  الكألاة  ي
 االق  126  ادي ال    - ادي ال  ربال - ادي الطكاة - ادي ال رطة ةرل القد  1
 االق  42  ادي الحكة  - ادي ال فط - ادي ال رطة - ادي الت اما ةرل السكة 2
 االق  52  ادي ال الداا - ادي ال رطة - ادي ال ا ة- ادي ال    ةرل اليد 3

ل  قووورل تا 91ا ووود تووو  إهموووال تي اسوووتاا ة لووو  ت وووا إ ابت وووا ةامكوووة الكوووى  ميوووع  قوووراي المقيووواس ) 
 لااحدل . احتاي الكى ت فر ما إ ااة لكفقرل ا

 :الوسائل االحصائية  2-6
ل، spssت  مألال ة البيا اي ااحياألية الا طريق است دا  الحقياة ااحياألية )

 ل.22اايدار)
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، بناء مقياس الظواهر السلوكية السلبية الرياضية وتطبيقه على العبي الدرجة الممتازة لبعض الماد سألد   ميسل 2)

 .  41، ص 2017، تطراحة دةتاراه، ةكية التربية البد ية االكا  الريا ة،  امألة اب اار،  في العرا األلعاب الفرقية
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 ثالثالباب ال 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج:  -3
 : عرض النتائج وتحليها 3-1

 (3جدول)
 ومعامل االلتواء لمجمل نتائج المقياس يبن األوساط الحسابية والفرضية واالنحرافات المعيارية 

 األلعاب الفرقية الثالث

 اعلى قيمة اقل قيمة العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 االلتواء الفرضي

 0.169 273 37.00 252.30 349.00 148.00 220 اجمالي المقياس
 0.237- 273 42.14 262.32 349.00 148.00 126 كرة قدم
لةكرة س  42 191.00 282.00 245.14 22.55 273 -0.806 

 0.488- 273 21.91 233.83 272.00 182.00 52 كرة اليد
ل، ااا حراف 252.30ل تا الاسط الحسابي إل مالي المقياس )3يتبيا ما ال دال )

ل، اتا الاسط الحسابي 0,169ل، امألامل االتاال)273ل، االاسط الفر ي )37,00مألياري )
ل، االاسط 42.14ل، ااا حراف مألياري)262.32لمقياس ل البي ةرل القد )إل مالي ا
ل االاسط الحسابي إل مالي المقياس ل البي ةرل 0.237-ل، امألامل االتاال)273الفر ي)
-ل، امألامل االتاال)273ل، االاسط الفر ي)22.55ل، ااا حراف مألياري )245.14السكة )
ل، ااا حراف مألياري 233.83ياس ل البي ةرل اليد)ل، االاسط الحسابي إل مالي المق0.806

ل، مما يدل الكى تفا  االبي ةرل 0.488-ل، امألامل االتاال)273ل، االاسط الفر ي)21,91)
القد  امستا  الظااهر السكاةية السكبية الكى اقية ابلألاق، يكيف االبي ةرل السكة، اما ف  يكيف 

أل اية ت  است دا  تحكيل التبيايا، اةما مبيا  ي االبي ةرل اليد، المألر ة دالة الفرا  الم
 ل. 4ال دال)

 ( 4جدول )

 لتحديد الفرق بين االلعاب الفرقية الثالث لمجمل المقياس  Fيبين اختبار 

 الداللة الخطأ F متوسط المربعات درجة الحرية مربعا الخطأ  مصدر التباين 
 معنوي 0.000 13.208 1627.354 2 32540.709 بين المجموعات 
 1231.898 217 267321.887 داخل المجموعات

 299862.595 االجمالي 
  

      

ل، اتا مستا  ال طأ 13,208ل تا  يمة ف المحسااة هي )4يتبيا ما ال دال )
ل لىا  إا الفرا  دالة مأل ايام بيا  تاأل  م مل 0.05ل اهىا تيغر ما مستا  الدالة )0,000)
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الفر ية الف   الكتألرف الكى دالة الفرا  ليالح  تي ما االألاق  المقياس ل البي ابلألاق 

 ل.  5ل، اةما مبيا  ي ال دال )L.S.Dالفر ية الف   ت  است راج  يمة )
 (5جدول)

 يبين الفرق المعنوية بين االلعاب الفرقية الثالث  

 الخطأ المعياري فرق األوساط الحسابية 2ل     -    1ل      2ل   -  1ل  
ستوى م

 الخطأ

سلة  –قدم    
يد         

245.14 - 262.32 
233.83 - 262.32 

17.174* 
28.490* 

 6.253 
5.785 

0.007 
0.000 

 قدم   -سلة 

 يد       

262.32 - 245.14   
233.83 - 245.14   

17.174-* 
11.315 

6.263 
 7.281 

0.007 
0.122 

 قدم  –يد 

 سلة        
262.32 - 233.83 

 245.14 - 233.83 
28.490-* 
 11.315- 

5.785 
7.281 

0.000 
0.122 

 ( 0.05تشير إلى داللة الفروق المعنوية عند مستوى ) 
ل تا ه اا  ر  مأل اي  ي  تاأل  تطبيق المقياس بيا االبي ةرل 5يتبيا ما ال دال )

اا يا د  القد  ااالبي ةرل السكة ابيا االبي ةرل القد  ااالبي ةرل اليد اليالح االبي ةرل القد 
 ر  مأل اي بيا االبي ةرل السكة ااالبي ةرل اليد. اهىا يدل الكى تا مستا  امت ا االبي ةرل 
السكة ااالبي ةرل اليد متقارق  دام الكى الةس االبي ةرل القد  الىيا تفا ا الكي  ، اةما مبيا 

 ل. 1 ي ال ةل )
 

 
 (1شكل  )

 الفرقية الثالثة يوضح االوساط الحسابية إلجمالي المقياس األلعاب 
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 : : مناقشة نتائج إجمالي المقياس بين العبي األلعاب الفرقية الثالث3-2-2 

ل تا االبي ةرل القد   د حيكاا الكى تالكى در اي 5، 4، 3يتبيا ما ال داال ما )
المقياس  ي السكاا السكبي ساال ةاا ىلا االمقار اي  ي  تاأل  محاار المقياس ة  الكى حده 

إ مالي المقياس الكى ما حيل الكيف االبي ةرل السكة االيد ات ف ه اا  را  ىاي دالة تا  تاأل  
احياألية بي    مما يدل الكى تا االبي ةرل القد  ه  اب فر ال فام اسالت لكسكاا اتألياام ات فر 
استألدادام لت اال الم  طاي االم دألاي ات فر ت برام ااست فا ام ااد ريا، اهىا يأل ي تا مستا   

 الظااهر السكاةية السكبية لدي   تفا  ا را    ما االبي ةرل السكة االيد. 
ايأل ا الااح  هىه الفرا  إلى مةاا الكألق حي  تا مكألق ةرل القد  يةاا  ي ساحاي 
مفتاحة، ايةاا تأفير ال اير الطقس االم اخ اا حام  يف، حي  ارتفاع در اي الحرارل اتألر    

 ي  يل اليي  اا  فال در اي الحرارل  ي  يل ال تال  ب ألة ال سمس ايارل ماا رل
اتألر     ي األل ابحياا إلى التغيراي المفا ألة  ي ال ا، مما ي يد ما ا فألاات   التي  د 
تؤدي ب   إلى ا ت اج السكاةياي السكبية، اما المألكا  تا ه اا ال  ة ةبيرل بيا  يادل 

ا ما يؤةده حامد سكيماا " ه اا ارتااط  بيا ظ ار اا فألااي االسكاا السكبي االألداا ي، اهى
ل. الكى الةس االبي ةرل السكة االيد  إ  ا تؤد   ي 3السكاا الألداا ي اارتفاع در ة ااستفارل" )

 االاي مغكقة امةيفة مما يألطي ال الق م يدام ما ااستقرار ال فسي ااا فألالي، حي  تا 
هىا ما يؤةده حامد سكيماا تا  ألار ال الق األد  ال الق ي ألر براحة ت فر  ي هىه الحالة، ا 

الراحة ساال ال فسية تا البد ية ي يد ما ال اا ق ااتفألالية مع امةا ية  يادل حدا  السكاا 
ل. "اةىلا ما يراه )محمد 4الأل ي  االألداا ي الكى الةس ما تتا ر لديف األل اساألل الراحة )

 ل.5ة  ي ت ةيل السكاا" )الادل  ق م الا سة رل ما الدار الفاالل لكبيألي
ةما تاَّ لألدد ابهداف تا ال قاط المس كة  ي الماارال تفرام ةبيرام حي  ا ي فى الكى تحد تا 
الدد ابهداف المس كة  ي ةرل القد  هي اب ل الا اقية ابلألاق، حي  ت ف يمةا تا ت ت ي 

 د ت ت ي ب تي ة محدادل الماارال بداا تس يل اي هدف ما  بل الفريق الااحد اا الفريقيا تا 
 سبيام، اهىا الةس ما  راه  ي لألبتي ةرل السكة االيد، حي  ت ت ي ال تي ة األ راي ابهداف 
اال قاط، اهىا ما يسمح ال الق ةفرد االفريق ةم ماالة بتفريغ ا فألاات   ما   ل تحقيق 

ي ت ريي الا الأل  ة ابهداف الكى الةس االبي ةرل القد ، اهىا ما ىهبي إليف  تاأل  الاحا  الت

                                                
  . 514، ص 2011، دار الألراق لكدرساي اال  ر، دم ق، 1ط، علم النفس الرياضيحامد سكيماا حمد:  ل 3)
  . 517-516ص  المصدر نفسه،، حامد سكيماا حمد:  ل 4)
 . 120، ص 2008، الماا، دار الميسرل لك  ر االتا يع االطااالة، 2ط ،علم النفس النموااي: محمد الادل الريم ل 5)



 

 
 

133 

 (31/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 (139( الى )123الصفحات من ) م.م عماد سعدهللا خميس –ابراهيم يونس وكاع د  ث أ.بح

 

 

 
بيا الت ا س الريا ي االسكاا الريا ي السكبي االمت ا ي مع الراح الريا ية، حي  تظ ر تكا  

السكاةياي خير المرخاق  ي ا ايارل ت بر  ي االألاق التي يةاا  ي ا تس يل ابهداف امستا  
ل ابهداف ايارل ةبيرل ت ل مفل ةرل القد ، بي ما يةاا ظ ارها  ي االألاق التي يةفر  ي ا تس ي

امستا  ااطئ اتر ع الدراسة ىلا إلى ارتفاع  ساة ااستفارل  ي الحالة ابالى اا  فا  ا  ي 
 ل.6الحالة الفا ية اسبق تس يل ال البيا لألهداف)

اةىلا تأفير الم ال ال ما ي االمةا ي حي  ت ف ما المألراف تا مكألق ةرل القد  ها 
ألاق الألاة ةرل القد  هي ابطال  م ام لألدال اتا ال الق  ي ةكتا اب بر مساحة ما اقية ابل

الحالتيا يةاا لديف متسع ما الا ي االمةاا ل ي يحقق السكاةياي التي يحمك ا  ي دا كف 
ا يايام سال السكاا االتأليق الريا ي، اةىلا الت بر اااست اف ااد ريا، حي  يستطيع 

ف الكى ترل الاا ع اس الة، تما االبي ةرل السكة االيد    تا ي سد ما يحمكف  ي  ةره تا خري ت
يمت كاا تكا المي ل، اىلا ليغر المكألق اةىلا الا ي المتاح ل   ا كة ال ياراي اسبق  كة الدد 
ال البيا، حي  تا ال الق  ي ةرل السكة االيد ي ق تا يحس  تمره اسرالة ت بر اا يستطيع تا 

لسكبي الىي  د يحمكف  ي  ةره اخري تف، اهىا ما يراه )ماهر يفةر اس الة  ي تحقيق السكاا ا
 ق م ةراتيل ت ف"  ةكما ةاا ا ي الم ا سة طايُ  ةكما  ألل الريا ي يسكا  2006محمد الااد، 
ل، اما ال راري التأ يد الكى تهمية الا ي المستقطع تف ال الماارال  ي ةرل السكة 7سكاةام سكبيام)

ألااي ااستفاراي ال البيا اا ساب   الراحة البد ية اال فسية، اهىا ما ا االيد  ي التقكيل ما ا ف
 يتمتع اف االباا ةرل القد . 

تما تفر الحةا  ا اا يا الكألق  كف تأفر اار  الكى سكاةياي ال البيا تساللم االألاامل 
بيا السااقة حي  تا الامل التحةي  امد  د تف لف ابفر اب بر الكى  يادل ا فألااي ال ال

ااستفارت   اسكاة  ، حي  تا اب طال التحةيمية ت ألل ال الق ت فر إحااطام الكى  درتف  ي 
الايال إلى تهدا ف اطر  م راالة اهىا ما يد ألف إلى ا ت اج تساليق اسكاةياي خير مقبالة  ي 
الألرف الريا ي، اهىا اما يؤةده تيحاق  ظرية اإلحااط، "حي  ت ير هىه ال ظرية تا 

اي الألداا ية االسكبية ت اا الالية  ي الماا ق ااحااطية؛ االسبق  ي ىلا يةاا  ي ااست اا
تخكق الماا   اسيكة  ألالة لكتغكق الكى الاألق يحال بيا اإل ساا ابيا هدف يسألى إلى 

 ل.  8تحقيقف")
                                                

 . 310، ص 2006، القاهرل ، دار الفةر الألربي، 2ط ،علم النفس الرياضيمبادئ  تميا  ا ي:حمد تل 6)
 . 60، ص 2006 مصدر سبق ذكره،ماهر محمد الااد حمادي: ل 7)
، ال    اب رف، دار ال يال لكطااالة االتيمي ، 1، طعلم النفس الرياضيةاظ : محمد  سا  الرق احسيا الكي ل 8)

 .134، ص2009
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اما المسك  اف تا اب طال التحةيمية  ي ةرل القد  هي اب بر بيا ابلألاق اال ااهد  

يرل  ي اا أل ا الريا ي ما   ل ااالترال الكى التحةي  ايارل مستمرل الكى ىلا ةف
ااإل سحاااي التي  ري  ي الماس  الحالي لاألل اب دية الريا ية  ي ةرل القد  اسبق ىلا، 
اتألاد تكا اب طال  ي ةرل القد  لألدل تسااق ما تهم ا ةبر مساحة مكألق ةرل القد  مما ي ألل 

رل الكى م رياي الماارال ما  بل الحةا  االكى الةس ىلا  ي ىلا ت فر يألااةم  ي السيط
م الق ةرل السكة االيد االتي ت اا  ي ا مرا اة م رياي الماارال ايارل تس ل، ةما ت ف الكى 
الحة  تا يرا ق الدد ت بر ما ال البيا  ي ةرل القد  اتير ات  ، اتا  ا اا السكة االيد ها ت فر 

 ا اا ةرل القد  يتيح  لكحة  اا ت اد  ي األل الماا ق مفل حق تق ي ا ما ةرل القد ، حي  تا 
الفاألدل اةىلا التفسيراي حال حااي التسكل المس ال رل االيد ما حي  اليد مع ال س  اا الدمف 
اهل الحالف متألمده ا  ا اخيرها، اةىلا تأفر الحةا  امةاا الكألق ةما تمي اإل ارل االألامل 

 ابال.
 

 رابعالباب ال
 االستنتاجات والتوصيات : -4
 االستنتاجات : 4-1

إا الظااهر السكاةية السكبية لد  االبي ةرل القد  هي ابالكى مستا  ما ما يمت كف 
 االباا ةرل السكة اما ف  االباا ةرل اليد . 

 التوصيات : 4-2
ييا مراالال ال تاأل  التي حيل الكي ا الااح  ات ىها األيا ااالتاار ما  بل الف يا ااادار 

 اااال مييا اا ع الحكال ال  مة لىلا. 
 

 المصادر
 .2006، القاهرل ، دار الفةر الألربي، 2تحمد تميا  ا ي: ماادئ الك  ال فس الريا ي، ط-
 . 2011، دار الألراق لكدرساي اال  ر، دم ق، 1حامد سكيماا حمد: الك  ال فس الريا ي، ط-
 ، الماا، دار الميسرل لك  ر 2000االك  ال فس،  سامي محمد مكح ، القياس االتقاي   ي التربية-

 .1االتا يع، ط
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الماد سألد   ميس، ب ال مقياس الظااهر السكاةية السكبية الريا ية اتطبيقف الكى االبي - 

الدر ة الممتا ل لاألل ابلألاق الفر ية  ي الألرا ، تطراحة دةتاراه، ةكية التربية البد ية االكا  
 . 2017الريا ة،  امألة اب اار، 

 . 60، ص 2006ماهر محمد الااد حمادي: ميدر سبق ىةره، -
، ال    اب رف، دار 1محمد  سا  الرق احسيا الكي ةاظ : الك  ال فس الريا ي، ط-

 . 2009ال يال لكطااالة االتيمي ، 
، الماا، دار الميسرل لك  ر االتا يع االطااالة، 2محمد الادل الريمااي: الك  ال فس ال ما، ط-

2008. 
 

 (1حق )مل
 

 م / استبانة
 اسم النادي:

 اللعبة:         قدم )    (              يد )   (                     سلة )  (
 أبداً  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرات ت
      أقوم بضرب الالعب المنافس إذا استخدم معّي الخشونة المفرطة .  .1
      قام بشتمي أو قذفي بكالم مسيء. أقوم بضرب الالعب المنافس إذا   .2

أقوم بضرب الالعب المنافس إذا اسمعني كالم يدل به على االستخفاف بأدائي أو أداء   .3
    فريقي وخصوصًا بعد احرازه هدفًا أو فوزه بالمباراة . 

  

      أحسم خالفي مع الالعبين المنافسين بالقوة البدنية.    .4
      أحسم خالفي مع الالعب الزميل باستخدام ا لعنف ضده.  .5
      أبادر بالضرب عند شعور بأن أحدًا قد يبادر بضربي بدل تجنبه.   .6
      اعتبر استخدامي للقوة والعنف رادعًا لمن يفكر بالتجاوز عليَّ من المنافسين.   .7
      لي. اعتبر استخدامي للقوة والعنف يفرض على زمالئي احترامهم   .8

عند تعرضي للعنف من العب في الفريق المنافس فسأستخدم العنف ضد أي العب آخر   .9
    في الفريق. 

  

أنا مستعد من استخدام القوة ضد الزميل الذي يحاول السخرية مني أو من مستوى   .10
    أدائي. 

  

      استخدم العنف ضد أي شخص يشير إلى المدرب بعدم إشراكي في المبارة   .11
12.  .       أقوم باتالف وتكسير حاجيات الزميل الذي يضايقني أو يسئ إليَّ
      استخدم الضرب أو الركل في المزاح مع الزمالء.  .13
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إذا حاول أحد الزمالء أن يمنعني من تحقيق بعض رغباتي فال أتردد من أستخدام القوة   .14
    البدنية ضده.

  

الوصول إلى المنافس الذتي أساء الذي فال  إذا حاول أحد الزمالء دفعي أو منعي من  .15
    أتردد في استخدام العنف ضد ذلك الزميل. 

  

      أقوم بضرب المدرب أو اإلداري الذي يظلمني ويسلب حقي أو يشتمني.  .16
      أقوم بتكسير األدوات أو التجهيزات التي بقربي إذا قام المدرب أو اإلداري بمضايقتي.   .17
      الحكم إذا أشهر البطاقة الحمراء بوجهي ظلمًا وتعسفًا أو دون استحقاق.ال أمانع بضرب   .18

إذا طلب المدرب مني استخدام العنف في الملعب ضد المنافس كحل أخير لمنعه عن   .19
    تحقيق هدف فسأقوم بذلك دون تردد.

  

اده لي أقوم باستخدام العنف ضد األعالمي الذي يشعرني بتقصيري في المباراة أو انتق  .20
    بصورة قاسية.

  

أعتبر استخدام بعض الكلمات النابية التي تثير المنافس وتستفزه من الوسائل المشروعة   .21
    إلضعاف المنافس.

  

استخدم بعض الحركات أو اإليماءات أثناء المباراة لزيادة انفعاالت المنافس دون شعور   .22
    الحكم بذلك.

  

      مني فال أمانع بشتمه أو إسماعه كلمات جارحه له.عند شعوري بأن المنافس يسخر   .23
      أقوم بتشويه سمعة المنافس لدى األخرين كوسيلة لالنتقام منه.  .24

أعتبر الرد على المنافس بكلمات أقسى من الكلمات اللتي سمعتها منه الحل األمثل   .25
    إلسكاته.

  

      دون تحقيق رغبتي  أقوم بسب أو شتم كل من يحاول مضايقتي أو الحيلولة  .26

أعتبر استخدامي لبعض الحيل الغير مشروعة أثناء المباراة من المبررات لتحقيق الفوز   .27
    أو الحصول على المكتسبات.

  

إذا قام المدرب باستبدالي في وقت اعتقد أن الفريق بحاجة إليَّ فسأقوم بالتلفظ ببعض   .28
    خرين دون إسماعه.الكلمات التي تسيء إليه أمام زمالئي أو اآل

  

أقوم بإعالء صوتي أو بشتم الزميل عندما ال يقوم بمناولة الكرة إلّي وأنا في وضع قد   .29
    أحقق فيه هدفًا مؤكدًا. 

  

      أصرخ بوجه الزميل الذي أناوله الكرة وال يقوم باستثمارها بالشكل الصحيح   .30

مناسب أو بكلمات غير الئقة فال أتردد أن إذا قام أحد الزمالء بالمزاح معي في وقت غير   .31
    أردَّ عليه ببعض الكلمات الجارجة.

  

أصراخ في وجه الزميل أو إسماعه بعض الكلمات القاسية إذا فرض عليَّ تنفيذه ضربه   .32
    حرة كان من المقرر أن أنفذها بنفسي ثم أضاعها.

  

     مر يستدعي استخدامي بعض أحاول أن أكسب رضا المدرب أو اإلداري حتى لو كان األ  .33
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 الوسائل أو الحيل الغير مشروعة ولو كان ذلك على حساب اآلخرين. 

      أعتبر الكذب على المدرب وسيلة مشروعة لتبرير أخطائي.   .34

أحاول أن أضع اللوم على اآلخرين عند فشل الفريق في تحقيق نتيجة جيدة أمام األعالم   .35
    ووصفهم بأوصاف غير الئقة.

  

      أقوم بسب وشتم المشجعين بصوت عاٍل عندما يقومون بسلوك أعتبره ضدي.  .36

لديَّ األستعداد للتكلم بكلمات جارحة ضد القنوات الفضائية واإلعالمين الذين يقومون   .37
  .     بانتقادي بصورة مبالٍغ فيها أو اإلساءة إليَّ

  

      ير بعض الوثائق فال أمانع في ذلك.إذا كانت مشاركتي في بطولة ما يستدعي قيامي بتزو   .38

إذا كان الكذب يحول بيني وبين عقوبة النادي أو االتحاد أو الحصول على مكاسب فال   .39
    أتررد على القيام به.  

  

      أتمارض في بعض األحيان لكي أجد عذرًا عن عدم حضور بعض الوحدات التدريبية.  .40
      بالفوز ولو كان أداءه متواضعًا.أشعر دائمًا بانَّ فريقي هو أحق   .41

ُيزعجوني أداء الفرق المنافسة العالية أن كان ذلك ال يؤثر على نتيجة المنافسة مع   .42
    فريقي.

  

      أشعر بالفرح عندما يصاب العب متميز في الفريق المنافس.  .43
      أنزعج من تفوق نادي آخر في بطولة دولية أو إقليمية لم نشارك بها.  .44
      أتمنى أن يعاقب العبي الفرق المنافسة ألي سبب كان.  .45

أتمنى أن تواجه الفرق المنافسة مشاكل متعددة )مادية، فنية، إدارية( كي تؤثر على   .46
    أدائها.

  

      لديَّ االستعداد لمقاطعة صديقي أو أحد أقربائي إذا كان من مشجعي الفرق المنافسة.  .47
      ائمًا للفريق المنافس.أشعر بتحيز الحكام د  .48

أشعر بالضيق عند ترشيح أي العب من الفرق المنافسة إلى المنتخب الوطني مهما كان   .49
    مستواه.  

  

      ُأفضُل اللعب إلى جانب العبين من نفس ديني أو مذهبي أو قوميتي.  .50

ي أو قوميتي إذا أردت أن أصنع هدفًا وكان لي خيارين بين العب من نفس ديني أو مذهب  .51
    والعب آخر فسأمنح الفرصة لالعب الذي هو من نفس إنتمائي على حساب اآلخر.

  

إذا كان هناك خالف بين زمالئي فسوف أنحاز إلى الزميل الذي هو من نفس ديني أو   .52
    مذهبي أو قوميتي حتى لو كان الحق مع اآلخر. 

  

أو الدين أو القومية التي انتمي  أتمنى لو أن جميع أعضاء النادي من نفس الطائفة  .53
    إليها حتى لو أثر ذلك على مستوى الفريق.

  

أتعاون مع المدرب أو اإلداري الذي يكون انتمائه الطائفي أو الديني أو القومي أكثر من   .54
    غيره. 
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أحاول التاثير على المدرب أو اإلداري على إشراك الالعب الذي هو من نفس الطائفة أو   .55
    ين أو القومية التي أنتمي إليها على حساب العب آخر. الد

  

عند اجتماع أعضاء النادي أكثر من التحدث عن تميز قوميتي أو ديني أو طائفتي على   .56
    األديان والقوميات والطوائف األخرى حتى لو أزعجهم ذلك.

  

      ء.أرى أن الحق معي دومًا إذا كان هناك خالفًا بيني وبين أحد الزمال  .57
      إذا نافسني أحد الزمالء على مركز معين فذلك يشعرني بإنه عدو لي.   .58

اتمنى أن يواجه الزميل الذي ينافسني على نفس المركز بعض المشاكل لكي أنفرد   .59
    بالمركز لوحدي. 

  

أرى أن جميع الفعاليات واأللعاب األخرى ال تستحق االهتمام من قبل الجمهور واالعالم   .60
    استثناء لعبتي. ب

  

      أرى أن جميع الالعبين لأللعاب األخرى أقل مستوى من العبي لعبتي.   .61
      أعتبر قرار اللجنة األولمبية بمنع تناول بعض المنشطات قرار مجحف بحق الالعبين.  .62

أعتبر تناول المنشطات والعقاقير أمر شخصي وال يحق ألي شخص أو هيئة التدخل به   .63
    ه.أو منع

  

لو كان تناول بعض المنشطات مسموحًا به من قبل اللجنة األولمبية لقمت بتناولها حتى   .64
    لو أدى ذلك إلى إلحاق بعض الضرر بي.

  

إذا طلب مني المدرب أو اإلداري تناول جرعة واحدة فقط من المنشطات وأقنعني بعدم   .65
    ن تناولها. إمكانية كشفها وقلة أو عدم ضررها عليَّ فال أمانع م

  

إذا كانت نتيجة أدائي في مباراة مهمة جدًا متوقف على تناول جرعة واحدة من   .66
    المنشطات فسأقوم بذلك. 

  

      لو كان هناك نوع من المنشطات ال يمكن اكتشافه لبادرت في تناولها.  .67

الفني واإلداري  إذا قام جميع أفراد النادي أو الفريق بتناول المنشطات وبعلم الجهازين  .68
    فسأقوم بتناولها معهم.

  

إذا طلب مني الطبيب المعالج للنادي أن أتناول نوع من المنشطات المحضورة وأكد عدم   .69
    ضررها فسأقوم بتناولها.

  

أستخدم بعض المهدئات عندما أكون قلقًا لتخفيف التوتر قبل المباراة حتى لو كان ذلك   .70
    مؤثرًا على صحتي.

  

ال أمانع باستخدام المهدئات أو حبوب النوم لياًل عندما أصاب باألرق حتى لو كان ذلك   .71
    مؤثرًا على صحتي.

  

      أشعر بأني أفضل العب في الفريق.  .72
      أرى أنه ال يمكن للنادي األستغناء عني.  .73
      أعتقد أن رأيي هو األصح دائمًا عندما أختلف مع زمالئي بالفريق.  .74
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      شعر أن لدّي من الخبرة ما تفوق خبرة المدربين الذين عملت معهم.أ  .75 

      أرى أن مكاني يجب أن يكون في نادي آخر أفضل من النادي الذي انتمي إليه.  .76

من الصعوبة التعامل مع زمالئي في النادي ألنني أشعر بأن مستواي الفني والثقافي   .77
    والبدني يفوق مستواهم بكثير.

  

       أصغي كثيرًا آلراء زمالئي في النادي. ال  .78
      أنزعج وأتضايق عند انتقادي من أي زميل حول أدائي أو تصرفاتي.   .79
      أعتبر جلوسي على دكة االحتياط إهانة لي ألني أفضل من بعض الالعبين في الساحة.  .80

ى أني أكثر منه أشعر بعدم اإلنصاف عند اختيار أحد زمالئي قائدًا للفريق ألني أر   .81
    أستحقاقًا لذلك.

  

ال أبذل قصارى جهدي عندما أخوض مباراة مع منافس اعتبره أقل مستوى من مستوى   .82
    فريقي.

  

      ال أؤيد فكرة خوض مباراة تجريبية مع فريق أقل مستوى من مستوى فريقي.  .83
      أستهزأ وال أبدي احترامًا للفريق الضعيف.    .84

تعد لمصافحة الالعبين في الفريق المنافس وخصوصًا إذا كان مستواهم دون أنا غير مس  .85
    مستوى فريقي. 

  

      أنا غير مستعد لالعتذار من المنافس عند احستاب خطأ عليَّ ضده من قبل الحكم.  .86

إذا قام أحد الالعبين باللعب معي بخشونة ثم بادر باالعتذار مني فلست مستعدًا لقبول   .87
     اعتذاره.

  

      لست على استعداد للتصوير مع زميل أو منافس أرى أنه أقل مني مستوى.   .88

يزعجني أن يكون سكني في الفندق في نفس الغرفة التي يسكنها العبون أقل مني   .89
    مستوى وخبره.

  

أتجاهل توجيهات المدرب أثناء المباراة والتي تكون موجهة إليَّ خاصة ألنني أعرف كيف   .90
    ف في الملعب.أتصر 

  

امتنع عن تبادل القميص بعد نهاية المباراة مع العب ال اعتبره بمستواي الفني أو البدني   .91
    أو االجتماعي.

  

 أواًل: محور العنف الرياضي:
 أبداً  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرات ت
      ة .أقوم بضرب الالعب المنافس إذا استخدم معّي الخشونة المفرط  1
      أقوم بضرب الالعب المنافس إذا قام بشتمي أو قذفي بكالم مسيء.   2

أقوم بضرب الالعب المنافس إذا اسمعني كالم يدل به على االستخفاف بأدائي أو أداء   3
    فريقي وخصوصًا بعد احرازه هدفًا أو فوزه بالمباراة . 

  

      بدنية.  أحسم خالفي مع الالعبين المنافسين بالقوة ال  4
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      أحسم خالفي مع الالعب الزميل باستخدام ا لعنف ضده.  5 

      أبادر بالضرب عند شعور بأن أحدًا قد يبادر بضربي بدل تجنبه.   6
      اعتبر استخدامي للقوة والعنف رادعًا لمن يفكر بالتجاوز عليَّ من المنافسين.   7
      زمالئي احترامهم لي. اعتبر استخدامي للقوة والعنف يفرض على   8

9  
عند تعرضي للعنف من العب في الفريق المنافس فسأستخدم العنف ضد أي العب آخر 

    في الفريق. 
  

      أنا مستعد من استخدام القوة ضد الزميل الذي يحاول السخرية مني أو من مستوى أدائي.   10
      في المبارة .  استخدم العنف ضد أي شخص يشير إلى المدرب بعدم إشراكي  11
12  .       أقوم باتالف وتكسير حاجيات الزميل الذي يضايقني أو يسئ إليَّ
      استخدم الضرب أو الركل في المزاح مع الزمالء.  13

إذا حاول أحد الزمالء أن يمنعني من تحقيق بعض رغباتي فال أتردد من أستخدام القوة   14
    البدنية ضده.

  

15  
ء دفعي أو منعي من الوصول إلى المنافس الذتي أساء الذي فال إذا حاول أحد الزمال

    أتردد في استخدام العنف ضد ذلك الزميل. 
  

      أقوم بضرب المدرب أو اإلداري الذي يظلمني ويسلب حقي أو يشتمني.  16
      أقوم بتكسير األدوات أو التجهيزات التي بقربي إذا قام المدرب أو اإلداري بمضايقتي.   17
      ال أمانع بضرب الحكم إذا أشهر البطاقة الحمراء بوجهي ظلمًا وتعسفًا أو دون استحقاق.  18

19  
إذا طلب المدرب مني استخدام العنف في الملعب ضد المنافس كحل أخير لمنعه عن 

    تحقيق هدف فسأقوم بذلك دون تردد.
  

20  
ي المباراة أو انتقاده لي أقوم باستخدام العنف ضد األعالمي الذي يشعرني بتقصيري ف

    بصورة قاسية.
  

 
 ثانيًا: محور سوء السلوك الرياضي:

21  
أعتبر استخدام بعض الكلمات النابية التي تثير المنافس وتستفزه من الوسائل المشروعة 

    إلضعاف المنافس.
  

شعور  استخدم بعض الحركات أو اإليماءات أثناء المباراة لزيادة انفعاالت المنافس دون   22
    الحكم بذلك.

  

      عند شعوري بأن المنافس يسخر مني فال أمانع بشتمه أو إسماعه كلمات جارحه له.  23
      أقوم بتشويه سمعة المنافس لدى األخرين كوسيلة لالنتقام منه.  24

أعتبر الرد على المنافس بكلمات أقسى من الكلمات اللتي سمعتها منه الحل األمثل   25
    إلسكاته.
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      أقوم بسب أو شتم كل من يحاول مضايقتي أو الحيلولة دون تحقيق رغبتي   26 

27  
أعتبر استخدامي لبعض الحيل الغير مشروعة أثناء المباراة من المبررات لتحقيق الفوز أو 

    الحصول على المكتسبات.
  

28  
التلفظ ببعض إذا قام المدرب باستبدالي في وقت اعتقد أن الفريق بحاجة إليَّ فسأقوم ب

    الكلمات التي تسيء إليه أمام زمالئي أو اآلخرين دون إسماعه.
  

أقوم بإعالء صوتي أو بشتم الزميل عندما ال يقوم بمناولة الكرة إلّي وأنا في وضع قد   29
    أحقق فيه هدفًا مؤكدًا. 

  

      .  أصرخ بوجه الزميل الذي أناوله الكرة وال يقوم باستثمارها بالشكل الصحيح  30

إذا قام أحد الزمالء بالمزاح معي في وقت غير مناسب أو بكلمات غير الئقة فال أتردد أن   31
    أردَّ عليه ببعض الكلمات الجارجة.

  

أصراخ في وجه الزميل أو إسماعه بعض الكلمات القاسية إذا فرض عليَّ تنفيذه ضربه   32
    حرة كان من المقرر أن أنفذها بنفسي ثم أضاعها.

  

33  
أحاول أن أكسب رضا المدرب أو اإلداري حتى لو كان األمر يستدعي استخدامي بعض 

    الوسائل أو الحيل الغير مشروعة ولو كان ذلك على حساب اآلخرين.
  

      أعتبر الكذب على المدرب وسيلة مشروعة لتبرير أخطائي.   34

يق نتيجة جيدة أمام األعالم أحاول أن أضع اللوم على اآلخرين عند فشل الفريق في تحق  35
    ووصفهم بأوصاف غير الئقة.

  

      أقوم بسب وشتم المشجعين بصوت عاٍل عندما يقومون بسلوك أعتبره ضدي.  36

لديَّ األستعداد للتكلم بكلمات جارحة ضد القنوات الفضائية واإلعالمين الذين يقومون   37
  .     بانتقادي بصورة مبالٍغ فيها أو اإلساءة إليَّ

  

      إذا كانت مشاركتي في بطولة ما يستدعي قيامي بتزوير بعض الوثائق فال أمانع في ذلك.  38

إذا كان الكذب يحول بيني وبين عقوبة النادي أو االتحاد أو الحصول على مكاسب فال   39
    أتررد على القيام به.  

  

      حدات التدريبية.أتمارض في بعض األحيان لكي أجد عذرًا عن عدم حضور بعض الو   40
 ثالثًا: محور التعصب الرياضي:

      أشعر دائمًا بانَّ فريقي هو أحق بالفوز ولو كان أداءه متواضعًا.   41

42  
ُيزعجوني أداء الفرق المنافسة العالية أن كان ذلك ال يؤثر على نتيجة المنافسة مع 

    فريقي.
  

      ق المنافس.أشعر بالفرح عندما يصاب العب متميز في الفري  43
      أنزعج من تفوق نادي آخر في بطولة دولية أو إقليمية لم نشارك بها.  44
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      أتمنى أن يعاقب العبي الفرق المنافسة ألي سبب كان.  45 

46  
أتمنى أن تواجه الفرق المنافسة مشاكل متعددة )مادية، فنية، إدارية( كي تؤثر على 

    أدائها.
  

      طعة صديقي أو أحد أقربائي إذا كان من مشجعي الفرق المنافسة.لديَّ االستعداد لمقا  47
      أشعر بتحيز الحكام دائمًا للفريق المنافس.  48

49  
أشعر بالضيق عند ترشيح أي العب من الفرق المنافسة إلى المنتخب الوطني مهما كان 

    مستواه.  
  

      أو قوميتي.ُأفضُل اللعب إلى جانب العبين من نفس ديني أو مذهبي   50

51  
إذا أردت أن أصنع هدفًا وكان لي خيارين بين العب من نفس ديني أو مذهبي أو قوميتي 

    والعب آخر فسأمنح الفرصة لالعب الذي هو من نفس إنتمائي على حساب اآلخر.
  

إذا كان هناك خالف بين زمالئي فسوف أنحاز إلى الزميل الذي هو من نفس ديني أو   52
    وميتي حتى لو كان الحق مع اآلخر. مذهبي أو ق

  

53  
أتمنى لو أن جميع أعضاء النادي من نفس الطائفة أو الدين أو القومية التي انتمي إليها 

    حتى لو أثر ذلك على مستوى الفريق.
  

54  
أتعاون مع المدرب أو اإلداري الذي يكون انتمائه الطائفي أو الديني أو القومي أكثر من 

    غيره. 
  

أحاول التاثير على المدرب أو اإلداري على إشراك الالعب الذي هو من نفس الطائفة أو   55
    الدين أو القومية التي أنتمي إليها على حساب العب آخر. 

  

56  
عند اجتماع أعضاء النادي أكثر من التحدث عن تميز قوميتي أو ديني أو طائفتي على 

    لو أزعجهم ذلك.األديان والقوميات والطوائف األخرى حتى 
  

      أرى أن الحق معي دومًا إذا كان هناك خالفًا بيني وبين أحد الزمالء.  57
      إذا نافسني أحد الزمالء على مركز معين فذلك يشعرني بإنه عدو لي.   58

59  
اتمنى أن يواجه الزميل الذي ينافسني على نفس المركز بعض المشاكل لكي أنفرد بالمركز 

    لوحدي. 
  

أرى أن جميع الفعاليات واأللعاب األخرى ال تستحق االهتمام من قبل الجمهور واالعالم   60
    باستثناء لعبتي. 

  

      أرى أن جميع الالعبين لأللعاب األخرى أقل مستوى من العبي لعبتي.   61
 رابعًا: المنشطات والمهدئات:

      ت قرار مجحف بحق الالعبين.أعتبر قرار اللجنة األولمبية بمنع تناول بعض المنشطا   62

أعتبر تناول المنشطات والعقاقير أمر شخصي وال يحق ألي شخص أو هيئة التدخل به أو   63
    منعه.
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لو كان تناول بعض المنشطات مسموحًا به من قبل اللجنة األولمبية لقمت بتناولها حتى   64
    لو أدى ذلك إلى إلحاق بعض الضرر بي.

  

المدرب أو اإلداري تناول جرعة واحدة فقط من المنشطات وأقنعني بعدم إذا طلب مني   65
    إمكانية كشفها وقلة أو عدم ضررها عليَّ فال أمانع من تناولها.

  

66  
إذا كانت نتيجة أدائي في مباراة مهمة جدًا متوقف على تناول جرعة واحدة من المنشطات 

    فسأقوم بذلك. 
  

      طات ال يمكن اكتشافه لبادرت في تناولها.لو كان هناك نوع من المنش  67

68  
إذا قام جميع أفراد النادي أو الفريق بتناول المنشطات وبعلم الجهازين الفني واإلداري 

    فسأقوم بتناولها معهم.
  

69  
إذا طلب مني الطبيب المعالج للنادي أن أتناول نوع من المنشطات المحضورة وأكد عدم 

    .ضررها فسأقوم بتناولها
  

أستخدم بعض المهدئات عندما أكون قلقًا لتخفيف التوتر قبل المباراة حتى لو كان ذلك   70
    مؤثرًا على صحتي.

  

71  
ال أمانع باستخدام المهدئات أو حبوب النوم لياًل عندما أصاب باألرق حتى لو كان ذلك 

    مؤثرًا على صحتي.
  

 خامسًا: محور التكبر واالستخفاف باآلخرين: 
      أشعر بأني أفضل العب في الفريق.  72
      أرى أنه ال يمكن للنادي األستغناء عني.  73
      أعتقد أن رأيي هو األصح دائمًا عندما أختلف مع زمالئي بالفريق.  74
      أشعر أن لدّي من الخبرة ما تفوق خبرة المدربين الذين عملت معهم.  75
      خر أفضل من النادي الذي انتمي إليه.أرى أن مكاني يجب أن يكون في نادي آ  76

من الصعوبة التعامل مع زمالئي في النادي ألنني أشعر بأن مستواي الفني والثقافي   77
    والبدني يفوق مستواهم بكثير.

  

      ال أصغي كثيرًا آلراء زمالئي في النادي.   78
      ي. أنزعج وأتضايق عند انتقادي من أي زميل حول أدائي أو تصرفات  79
      أعتبر جلوسي على دكة االحتياط إهانة لي ألني أفضل من بعض الالعبين في الساحة.  80

أشعر بعدم اإلنصاف عند اختيار أحد زمالئي قائدًا للفريق ألني أرى أني أكثر منه   81
    أستحقاقًا لذلك.

  

ن مستوى ال أبذل قصارى جهدي عندما أخوض مباراة مع منافس اعتبره أقل مستوى م  82
    فريقي.

  

      ال أؤيد فكرة خوض مباراة تجريبية مع فريق أقل مستوى من مستوى فريقي.  83
      أستهزأ وال أبدي احترامًا للفريق الضعيف.    84
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أنا غير مستعد لمصافحة الالعبين في الفريق المنافس وخصوصًا إذا كان مستواهم دون   85
    مستوى فريقي. 

  

      لالعتذار من المنافس عند احستاب خطأ عليَّ ضده من قبل الحكم.أنا غير مستعد   86

إذا قام أحد الالعبين باللعب معي بخشونة ثم بادر باالعتذار مني فلست مستعدًا لقبول   87
    اعتذاره. 

  

      لست على استعداد للتصوير مع زميل أو منافس أرى أنه أقل مني مستوى.   88

ي الفندق في نفس الغرفة التي يسكنها العبون أقل مني مستوى يزعجني أن يكون سكني ف  89
    وخبره.

  

أتجاهل توجيهات المدرب أثناء المباراة والتي تكون موجهة إليَّ خاصة ألنني أعرف كيف   90
    أتصرف في الملعب.

  

 امتنع عن تبادل القميص بعد نهاية المباراة مع العب ال اعتبره بمستواي الفني أو البدني  91
    أو االجتماعي.
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