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مقياس الظواهر السموكية السمبية الرياضية عمي العبيي الدرةية تطبيق إلى دراسة هدف ال
الظيوهر السيموكية البيرز ليد  أي متضيرف عميى لوذليك  الممتازة ليبض  اللضياا القرةيية ايي الضيراق

هج الوصيقي بالسيموا واستخدم الباحث المي لمدرةة المممتازة اي الضراق.   العبي االلضاا القرةية
التحميمي لمالئمته لهداف وطبيضة مشيكمة البحيثو واشيتمل مةتميب البحيث عميى العبيي كيرة القيدم 

وكا ييع عي يية البحييث ةييد شييكمع مييا  2017 – 2016والسييمة واليييد لمييدوري الضراةييي الممتيياز لسيي ة 
مييى العبييام مييوزعين ع 1012ميين أصييل ( 445( ميين مةتمتييب الصييمي وبواةييب  %23,12 سييبته  

اللضيييياا اليييينالث حسييييا  سييييا اعييييدادهم اييييي المةتمييييب الصييييمي وةييييد اسييييتخدم الباحييييث التةربيييية 
سيييو   -وكا ييع مةيياالع المقيييياس هييي  الض يييف الرياضييياالسييتطالعية وميين نيييم تةربيية التطبييييقو 

التكبيير واالسييتخقاف بييا خرين(  -الم شيطاع والمهييدئاع –التضصييا الرياضييي  -السيموك الرياضييي
( بمضالةيية ال تييائج احصييائيامو واسييت تج الباحييث أن SPSSيبيية االحصييائية  واسييتخدم الباحييث الحق

 اللضاا القرةية اي الدوري الممتاز. ي ظاهرة سو  السموك هي البرز ع د العب
 وزام بين تمك الظواهر لد  العبي عي ة البحث. وأن ظاهرة الض ف الرياضي هي الةل بر 
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Abstract 

     The aim of the research was to apply the standard of the negative 

behavioral phenomena to the players of the Premier League for some 

team sports in Iraq in order to identify the most prominent behavioral 

phenomena among players of the team sports of the Premier League in 

Iraq. The researchers used the descriptive approach in the analytical style 

for its convenience to the aims and nature of the problem of the research. 

The research community included the players of football, basketball, and 

handball of the Iraqi Premier League of the year 2016-2017. The sample 

of the research constituted (23,12%) of the original community by (445) 

of (1012) players distributed in the three games according to their 

numbers in the original community. The researchers used the exploratory 

experiment and then the experiment of application. The areas of the 

standard were( sports violence, sports misconduct, sports intolerance, 

stimulants and sedatives, and arrogance and disregard for others.  

     The researchers used the statistical bag (SPSS) to deal with the 

findings statistically. They concluded that the phenomenon of misconduct 

is the most prominent among players of the team sports in the Premier 

League, and that the phenomenon of sports violence is the least 

prominent among those phenomena of players of the research sample. 

They recommended granting more space to the behavioral and moral 

aspects during the process of psychological preparation of the players, 

and working to increase the players' understanding of the dangers of 

doping and their negative consequences on the healthy and psychological 

state of the players.  
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 انباب األول

  : انتعريف بانبحث -1

  :يقدية انبحث ويشكهته1-1
إن ارتبيياط الرياضيية بييالضموم الخيير  ومييد  تييلنير تمييك الضمييوم عمييى التقييدم الرياضييي ةضييل 

رون االهتمام الكبير لتمك الضميوم ودراسيتها. ومين تميك المهتمين والضاممين اي المةال الرياضي يضي
الضمييوم عمييم اليي قس الرياضييي وعمييم االدارة الرياضييية واالختبيياراع والقياسيياع والتييي تضييد ميين الضمييوم 
الساسييية اييي مةييال التربييية البد ييية, اضمييم اليي قس الرياضييي الييذي يت يياول المشيياكل ال قسييية والضمييل 

 قسي الذي ال يقل أهمية عن االعداد البيد ي ليه البياع الكبيير مين عمى مضالةتها وكذلك اإلعداد ال
إْذ أخذع اليوم القرق المتقدمة الهتمام بالحالة ال قسية و االهتمام لدي المهتمين بالةا ا الرياضي

لالعبين حيث ةامع تمك القرق بتضين أكنر من مضالج اخصائي  قسيي ايي ال يادي أو القرييق يقيوم 
قسية لكل العا عمى حدة ووضب برامج  قسية م اسبة لحالة كل العاو إضااة بمتابضة الحالة ال 

وأميا عميم اإلدارة الرياضيية  إلى دراسة حالة القرييق ال قسيية ككيلو وميد  التواصيل والتضاميل بيي هم.
المب يييي عميييي نيييالث أسيييس ةمضيييع الضميييوم المختمقييية عميييى حيييد سيييوا    السييياس ال قسيييي والسييياس 

اهييي بييذلك ت اولييع ةميييب الضمييوم الرياضييية وأصييبي الةهيياز اإلداري  و    التربييوي والسيياس الضممييي
هييو الهييمه ل ييه ييي ظم وي سييق عمييل الةهييزة الخيير  والسيييما اييي مييا تحتاةييه المؤسسيياع والقييرق 
الرياضية من حيث التخطيط والتسويق والت ظيم وغيرهاو لذلك أصبي لد  الةهاز اإلداري واةباع 

 دارة تمك القرق أكنر مما كان عميه ال ظام اإلداري اي السابق.   كبيرة تقب عمى عاتقه اي إ
ما االختباراع والقياساع اهي من الضموم  التي تضتبر  واة لكل عمل حيث ان الظاهرة أو 

ال يمكن السيطرة عميها ومضالةتها ما لم يتم ةياسها, وكذلك اهميتها اي تحديد المستوياع 
التدريبية والتضميمية واالساليا المتبضة ايها, واهميتها اي  والوةوف عمى عقباع تطبيق الم اهج

اال تقا  الرياضي لالعبين المؤهمين لمتخصصاع المختمقةو مما داب القائمين عمى الضممية 
الرياضية باالهتمام بهذا الضمم الكبير لما له من أهمية كبيرة اي تحقيق اإل ةازاع الرياضيةو وذلك 

االختباراع والمقاييس التي يستطيضون من خاللها الوصول إلى ةياس  اهتمام الباحنين اي ب ا 
مستوياع الالعبين سوا  كا ع تمك المستوياع بد ية أو ا ية أو  قسية أو غيرها من المتطمباع 

 التي يحتاةها الالعبين والتي ترتبط بلدائهم وسموكياتهم أرتباطام مباشرام أو غير مباشر. 
لسموكية لالعبين باهتماما كبيرام اي البحوث الرياضية لما لها وةد حظي ب ا  المقاييس ا

 .من أهمية وأنر كبير عمى إ ةازاع الالعبين والقرق الرياضية
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إْذ أنَّ سموك الالعا له تلنير مباشر عمى بقية الالعبين وكذلك عمى الةهاز الق ي 
زهم الق ي واإلداري ومما ال واإلداري الذي يقود القريقو وكذلك عمى العبي القريق الم ااس وةها

شك ايه أنَّ ذلك التلنير يصل بصورة مباشرة إلى الطاةم التحكيمي الذي يقود المبارياعو ومن نم 
اإنَّ السموك السمبي سوف يضود سمبام عمى سموكياع أولئك ةميضامو ومن البديهي أنَّ سموكياع 

وا  كا ع سمبية أم إيةابيةو ومن نم ةد الةمهور الرياضي تتلنر تلنيرام مباشرام بتمك السموكياع س
 صل إلى شغا المالعا من ةبل الةماهير الرياضية والتي تشكل كتالم بشرية كبيرة ليس من 
السهل السيطرة عميها أو تضديل سوكمها السمبي وأمنمة ذلك اي المالعا الرياضية كنيرة اي  هذه 

 اليام.   
واهر التي تضصف بمقهوم الت ااس وتكمن أهمية البحث اي التضرف عمى تمك الظ

الشريف والروح الرياضية لد  العبي ا دية الدرةة الممتازة لأللضاا القرةية والتضرف عمى مد  
لالستقادة م ها اي مضالةة تمك المشاكل من ةبل الق يين  ا تشار تمك الظواهر السموكية لديهم.

 ون عمى تمك ال دية.  واإلدرايين والمضالةين وا خضائين ال قسيين الذين يشرا
  انبحث: يشكهة  1-2

إنَّ الظواهر السموكية السمبية المختمقة حالة غير صحية م تشرة وتكمن مشكمة البحث 
ين أ قسهم واعداد هؤال  بين رياضيي الضالم وتختمف مستوياتها طبقام لمستوياع القرق الرياضي

 . الالعبين
  هدف انبحث:  1-3

دوري الاي لضاا القرةية بض  ال البرز لد  العبيالسمبية كية عمى الظوهر السمو  التضرف .1
  الضراةي الممتاز.

 جماالت انبحث:    1-4
العبوا ا دية الدرةة الممتازة اللضاا القرةية بكرة القدم والسمة واليد اي المجال البشري:  1-4-1

 الضراق.
متازة لبض  اللضاا القرةية مقراع ومالعا وةاعاع أ دية الدرةة الم المجال المكاني: 1-4-2

 اي الضراق.
 . 2017/ 3/ 2الى  22/5/2016منلممدة المجال الزماني :  1-4-3
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  :ينهج انبحث وإجراءاته امليدانية -2

 ينهجية انبحث:  2-1

الم هج الوصقي بالسموا المسحي وذلك لمالئمته لمشكمة وأهداف  اناستخدم الباحن
 البحث.

  ًع انبحث وعينته:جمت 2-2

تكون مةتمب البحث من العبي أ دية الدرةة الممتازة لبض  اللضاا القرةية اي الدوري 
 (.1اي الةدول   وكما مبين (و2017-2016الضراةي لمموسم  

 يبين عدد أفراد مجتمع البحث وعينة البحث ونسبتها إلى مجتمع البحث  (1جدول )ال
عدد الالعبين في 
 عينة التطبيق العينة االستطالعية المجتمع األصمي

نسبة العينة الكمية من 
 مجتمع البحث

 )ن(
 )ن( 

 نسبتهم من
 )ن( المجتمع الكمي

 نسبتهم من
 النسبة  )ن( المجتمع الكمي

1112 15 1448%  221 21473% 445 23412%  
  
 انتجربة األستطالعيىة 2-3

 ادي الكرخ الرياضيو حيث اشتممع بإةرا  التةربة االستطالعية عمى العبي  انةام الباحن
( العبييام مييوزعين عمييى أربضيية ميين كييرة السييمةو وأربييب ميين كييرة اليييدو 15الضي يية االسييتطالعية عمييى  

الوةع الذي يحتاةه الالعا وسبضة من كرة  القدمو وةد هداع التةربة االستطالعية لمتضرف عمى 
وةيييد تبيييين أن  ة الققيييراع. هولصيييضوبة أو سيييلإلةابييية عميييى اقيييراع المقيييياسو وكيييذلك التضيييرف عميييى 

ةميب اقراع المقياس سهمة القهم من ةبل الضي ة االستطالعية وأن الوةع المسيتغرق لإلةابية عميى 
 ( دةيقة.  21-15ةميب اقراع المقياس يحتاج إلى  

 :األسس انعهًية نهًقياس  2-4

 بييياعات خييياللوذليييك مييين مييين   السيييس الضمميييية مييين خيييالل عمميييية الب يييا أسيييكتا المقيييياس 
ب يييا  مقيييياس الظيييواهر ب يييا  مقيييياس الظيييواهر ايييي بحنيييه الموسيييوم   لمخطيييواع الضمميييية والضمميييية لب يييا  المقيييياسالبييياحنون 

السيييموكية السيييمبية الرياضيييية وتطبيقيييه عميييى العبيييي الدرةييية الممتيييازة ليييبض  اللضييياا القرةيييية ايييي السيييموكية السيييمبية الرياضيييية وتطبيقيييه عميييى العبيييي الدرةييية الممتيييازة ليييبض  اللضييياا القرةيييية ايييي 
 حيث تم استخراج صدق ونباع وموضوعية المقياس. و ((الضراقالضراق
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 انتجربة  انرئيسة:  2-5

عمييى العبييي اللضيياا القرةييية التةربيية الرئيسيية ميين خييالل توزيييب االسييتبا ة  انالباحنييأةيير  
 (. 2دول  اليد(و وكما مبين اي ة -السمة -النالث  القدم

 يبين عينة التطبيق واألندية التي ينتمون إليها حسب العابهم الفرقية  (2جدول )ال
 عدد الالعبين  اسم النادي  المعبة  ت
 العب  126  ادي ال ةف - ادي الكهربا  - ادي الطمبة -دي الشرطة ا كرة القدم 1
 العب  42  ادي الحمة  - ادي ال قط - ادي الشرطة - ادي التضامن كرة السمة 2
 العب  52  ادي الخالدون- ادي الشرطة - ادي الكواة- ادي ال ةف كرة اليد 3

( اقيرة 91مييب اقيراع المقيياس  وةد تيم إهميال أي اسيتبا ة ليم تكين إةابتهيا كاممية عميى ة 
 أو احتوع عمى أكنر من إةابة لمققرة الواحدة . 

 انىسائم االحصائية: 3-6

(و SPSSالحقيبة االحصائية  استخدام  الةة البيا اع االحصائية عن طريقتم مض
 (.22االصدار 

 عرض وحتهيم ويناقشة اننتائج:  -3
 عرض اننتائج وحتهيها:  3-1

 يبين التطبيق اإلجمالي المقياس (3ول )جدال

عدد  المحمور
 الفقرات

اقل 
 قيمة

اعمى 
 قيمة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

معامل 
 االلتواء

 اختبار
 ت 

  ت
 الداللة الخطأ الجدولية

 معنوي 0.000 2.092 20.88 0.29 60 9.36 46.52 74 27 20 العنف الرياضي
سوء السموك 

ضي الريا  
 معنوي 0.000 2.093 49.91 0.32 60 9.48 92.64 121 72 20

 معنوي 0.000 2.086 4.96  0.38 63 9.64 59.70 90 32 21 التعصب الرياضي
 المنشطات
 والمهدئات

 معنوي 0.000 2.262 5.51 0.30 30 5.12 31.95 47 20 10

التكبر واالستخفاف 
 اآلخرين

 معنوي 0.000 2.093 6.58  0.31 60 9.30 55.78 83 28 20

( أنَّ الوسط الحسابي لمض ف الرياضي لأللضاا القرةية النالنة 16تبين من الةدول  
(و وبمضامل 9.36(و واال حراف المضياري 60(و والوسط القرضي 46.52موضوع البحث 

(و وهي أكبر 20.88(و ولمكشف عن داللة القروقو اقد بمغع ةيمة ع( المحسوبة  0.29التوا  
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و مما يدل عمى مض وية القرق بين الوسط 0,01≥ يمة  ع( الةدولية بمتسو  الداللةمن ة
(و عممام أن عدد اقراع 0.000القرضي والوسط الحسابي ولصالي الوسط القرضي وب سبة خطل  

وأنَّ و ير ةميمة من الض ف الض ف الرياضي( اقرة . وهذا يدل عمى وةود  سبة غ20المحور  
(و واال حراف المضياري 60(و والوسط القرضي 92.64السموك الرياضي الوسط الحسابي لسو  

روقو اقد بمغع ةيمة  ع( (و ولمكشف عن داللة الق0.32(و وبمضامل التوا  9.48 
و مما يدل عمى 0,01≥ (و وهي أكبر من ةيمة  ع( الةدولية بمتسو  الداللة49.91 المحسوبة

بي ولصالي الوسط الحسابي وب سبة خطل مض وية القرق بين الوسط القرضي والوسط الحسا
( اقرة . مما يدل عمى أنَّ عي ة التطبيق لديها 20(و عممام أن عدد اقراع المحور  0.000 

(و 59,70وأنَّ الوسط الحسابي التضصا الرياضي و و  مرتقب من سو  السموك الرياضيمست
(و ولمكشف عن 0.38 (و وبمضامل التوا 9,64(و واال حراف المضياري  63والوسط القرضي 

(و وهي أكبر من ةيمة  ع( الةدولية 4.96داللة القروقو اقد بمغع ةيمة ع( المحسوبة  
و مما يدل عمى مض وية القرق بين الوسط القرضي والوسط الحسابي 0,01≥ بمتسو  الداللة

( اقرة. مما 21(و عممام أن عدد اقراع المحور  0.000ولصالي الوسط القرضي وب سبة خطل  
يدل عمى أن التضصا الرياضي لد  عي ة التطبيق ةريا ةدام إلى الوسط القرضي مما يسترعي 

طة أو مقبولة من التضصا أخذه بضين االعتبار كون عي ة التطبيق  تمتمك  سبة ةد تكون متوس
(و 30(و والوسط القرضي 31,95وأنَّ الوسط الحسابي لمم شطاع والمهدئاع و الرياضي

(و ولمكشف عن داللة القروقو اقد بمغع 0.30(و وبمضامل التوا  5,12ي  واال حراف المضيار 
و مما 0,01≥ (و وهي أكبر من ةيمة  ع( الةدولية بمتسو  الداللة5.51  ةيمة  ع( المحسوبة

يدل عمى مض وية القرق بين الوسط القرضي والوسط الحسابي ولصالي الوسط الحسابي وب سبة 
( اقرة. وهذا يدل عمى أنَّ عي ة التطبيق لها 10راع المحور  (و عممام أن عدد اق0.000خطل  

وأنَّ الوسط الحسابي التكبر و استضداد عمى ت اول الم شطاع والمهدئاع بصورة ممحوظة
(و 9.30(و واال حراف المضياري  60(و والوسط القرضي 55,98واالستخقاف با خرين  

 اقد بمغع ةيمة  ع( المحسوبة(و ولمكشف عن داللة القروقو 0.31وبمضامل التوا  
و مما يدل عمى مض وية 0,01≥ (و وهي أكبر من ةيمة  ع( الةدولية بمتسو  الداللة6.58 

(و 0.000القرق بين الوسط القرضي والوسط الحسابي ولصالي الوسط القرضي وب سبة خطل  
 سبة ال بلس بها  ( اقرة. وهذا يدل عمى أن َّ عي ة البحث تمتمك20عممام أن عدد اقراع المحور  
 : (1 خرين.  وكما موضوح اي الشكل من التكبر واالستخقاف با 
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 يوضح قيم األوساط الحسابية لمحاور المقياس لأللعاب الفرقية الثالث (1شكل )ال

 : يناقشة اننتائج: 3-2

  :  يناقشة نتائج حماور املقياس: 3-2-1

العمى بين العبي اللضاا القرةية  ( أن َّ محور سو  السموك هو16يتبين من الةدول  
النالث موضوع البحث تميه الم شطاع والمهدئاع ومن نم التضصا الرياضي ويلتي بضدها 
التكبير واالستخقاف با خرين أما محور الض ف الرياضي ايلتي بالمستو  الد ى عن بقية محاور 

ر حدةم من بقية الظواهر المقياس, ومن ذلك ير  الباحث أن سو  السموك الرياضي هو الكن
السموكية السمبية الخر  بحسا اقراته الموةودة اي المقياس موضوع البحث لذلك يكون الالعا 

 أكنر ممارسة لهذه السموكياع. 
وأن سو  السموك هو القاعدة الضريضة لبقية الظواهر السموكية السمبية الخر  االالعا 

دادام لت اول الم شطاع والمهدئاع وأكنر عرضة الذي يسي  اي سموكه ةد يكون هو أكنر استض
لمتضصا من غيره وهذا ما كان واضحام من  تائج تسمسل محاور المقياسو وكذلك هو الكنر 
ن  استضدادام لمتكبر واالستخقاف با خرين ومن نم اهو ةد يكون أكنر استخدامام لمض ف الرياضي. وا 

ةد يكون غريزيام لد  الالعبين وهذا ما ذها إليه  سو  السموك الرياضي غالبام ما يكون مبيتام أو
أصحاا  ظرية الغرائز حيث يرون   أنَّ هذا السموك هو سموك اطري يولد مب اإل سان وهو 

. وعمى الضكس م ه اإن الض ف الرياضي غالبام ما (1 مزود به نم يتطور بحكم تطوره البيولوةي 
                                      

مروان عبد المطيف عبد الةبار: دور ممارسة ال شاط الرياضي  الصقي والالصقي( عمى السموك الضدوا ي ( 1 
كمية التربية  –ةامضة اال بار  – لد  طالا المدارس النا وية اي محااظة اال بارو رسالة ماةستير

 . 29و ص 2010الرياضية و 
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د  الالعاو وهذا ما يؤكده محمود محمد سممان يكون وليد لحظته وأ ه يلتي كحل أخير و هائي ل
حيث ير    أن الض ف هو ا لية السموكية الخيرة اي  طاق التصرف والممارسة التي يضتمدها 

 . (1 القرد بضد است قاذ الوسائل الخر 
أما محور الم شطاع والمهدئاع اير  الباحث أن ارتقاع مستو  هذه الظاهرة بين 

م إهماله يضود إلى أن اقراع هذا المحور تستقسر اي مةممها عن آرا  الالعبين بشكل يةا عد
واستضداداع الالعبين حول هذه الظاهرة لذلك كا ع  تائج اةاباتهم مرتقضة  وعام ما وأن هذا 
المحور احتل المرتبة النا ية بين بقية المحاور و وةد تكون هذه الستضداداع وليدة السموك السي  

 محل البحث.  
محور التضصا الرياضي والذي احتل المرتبة النالنة اي ترتيا محاور المقياسو أما 

اير  الباحث أن هذا المحور يتلنر بضوامل عدة من بي ها وسائل االعالم وتضممياع الطاةم 
التدريبي وأن الضامل الكبر هو الةمهور الرياضي لن شغا المالعا يةضل الالعا أكنر 

ضصا لم ادي أو لمدين أو القومية أو الطائقة وحتى التضصا لمضبة التي تضصبام سوا م كان هذا الت
يزاولها وهذا ما كان واضحام لد  العبي كرة القدم أكنر من غيرهم بسبا أن مالعبهم أكنر 
عرضة لشغا المالعا من غيرها وهذا ما يؤكده حامد سميمان من أن  ظاهرة الشغا اي 

 . (2 ضي  المالعا من أبرز  تائج التضصا الريا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
بحث المكبوع الطائقي وا ضكاساته عمى الراهن السياسي واالةتماعي الضراةيو  :محمود محمد سممان ( 1 

 .    123و ص 2010و (65و الةامضة المست صريةو الضدد مةمة كمية التربية الساسيةم شورو 
 . 216و ص  2013و مصدر سبق ذكرهو حامد سميمان حمد ( 2 
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 االستنتاجات وانتىصيات : -4

 االستنتاجات: 4-1
إن ظاهرة سو  السموك الرياضي هي أعمى الظواهر السموكية السمبية التي يمتكمها العبوا  .1

 اللضاا القرةية النالث .
ظاهرة الض ف الرياضية هي الظاهرة الد ى بين الظواهر السموكية السمبية لد  .2 العبي  إن َّ

 اللضاا القرةية النالث. 
إن استضداد العبي االلضاا القرةية النالث لت اول الم شطاع والمهدئاع كان ب سبة عالية  .3

 مقار ة ببقية الظواهر السموكية السمبية الخر  باستن ا  سو  السموك. 
 انتىصيات : 4-2
 ل قسي لالعبين.م ي الةا ا السموكي والخالةي حيزام أكبر خالل عممية اإلعداد ا .1
عمى زيادة اهم الالعبين لمخاطر الم شطاع و تائةها السمبية عمى الحالة الصحية الضمل  .2

 وال قسية لالعبين. 
 

 
 و دار الضيا  لمطباعةو ال ةف الشرفو 1و طمم االةتماع الرياضيحامد سميمان حمدو ع

2013. 
 مود محمد سممانو المكبوع الطائقي وا ضكاساته عمى الراهن السياسي واالةتماعي مح

(و 65الضراةيو بحث م شورو مةمة كمية التربية الساسيةو الةامضة المست صريةو الضدد 
2010. 

  مروان عبد المطيف عبد الةبار: دور ممارسة ال شاط الرياضي  الصقي والالصقي( عمى
ةامضة  –ا المدارس النا وية اي محااظة اال بارو رسالة ماةستيرالسموك الضدوا ي لد  طال

 .2010كمية التربية الرياضية و  –اال بار
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 (المقياس1لممحق )ا

 اسم النادي:
 المعبة:         قدم )    (              يد )   (                     سمة )  (

 أبداً  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرات ت
      أةوم بضرا الالعا الم ااس إذا استخدم مضّي الخشو ة المقرطة .  .1
      أةوم بضرا الالعا الم ااس إذا ةام بشتمي أو ةذاي بكالم مسي .   .2

3.  
أةوم بضرا الالعا الم ااس إذا اسمض ي كالم يدل به عمى االستخقاف بلدائي أو أدا  

    باراة . اريقي وخصوصام بضد احرازه هداام أو اوزه بالم
  

      أحسم خالاي مب الالعبين الم ااسين بالقوة البد ية.    .4
      أحسم خالاي مب الالعا الزميل باستخدام ا لض ف ضده.  .5
      أبادر بالضرا ع د شضور بلن أحدام ةد يبادر بضربي بدل تة به.   .6
      ن الم ااسين. اعتبر استخدامي لمقوة والض ف رادعام لمن يقكر بالتةاوز عميَّ م  .7
      اعتبر استخدامي لمقوة والض ف يقر  عمى زمالئي احترامهم لي.   .8

9.  
ع د تضرضي لمض ف من العا اي القريق الم ااس اسلستخدم الض ف ضد أي العا آخر 

    اي القريق. 
  

      أ ا مستضد من استخدام القوة ضد الزميل الذي يحاول السخرية م ي أو من مستو  أدائي.   .11
      استخدم الض ف ضد أي شخص يشير إلى المدرا بضدم إشراكي اي المبارة   .11
12.  .       أةوم باتالف وتكسير حاةياع الزميل الذي يضايق ي أو يسئ إليَّ
      استخدم الضرا أو الركل اي المزاح مب الزمال .  .13

من أستخدام القوة  إذا حاول أحد الزمال  أن يم ض ي من تحقيق بض  رغباتي اال أتردد  .14
    البد ية ضده.

  

15.  
إذا حاول أحد الزمال  داضي أو م ضي من الوصول إلى الم ااس الذتي أسا  الذي اال أتردد 

    اي استخدام الض ف ضد ذلك الزميل. 
  

      أةوم بضرا المدرا أو اإلداري الذي يظمم ي ويسما حقي أو يشتم ي.  .16
      يزاع التي بقربي إذا ةام المدرا أو اإلداري بمضايقتي. أةوم بتكسير الدواع أو التةه  .17
      ال أما ب بضرا الحكم إذا أشهر البطاةة الحمرا  بوةهي ظممام وتضسقام أو دون استحقاق.  .18

19.  
إذا طما المدرا م ي استخدام الض ف اي الممضا ضد الم ااس كحل أخير لم ضه عن 

    تحقيق هدف اسلةوم بذلك دون تردد.
  

أةوم باستخدام الض ف ضد العالمي الذي يشضر ي بتقصيري اي المباراة أو ا تقاده لي   .21
    بصورة ةاسية.
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أعتبر استخدام بض  الكمماع ال ابية التي تنير الم ااس وتستقزه من الوسائل المشروعة   .21
    إلضضاف الم ااس.

  

22.  
ة ا قضاالع الم ااس دون شضور استخدم بض  الحركاع أو اإليما اع أن ا  المباراة لزياد

    الحكم بذلك.
  

      ع د شضوري بلن الم ااس يسخر م ي اال أما ب بشتمه أو إسماعه كمماع ةارحه له.  .23
      أةوم بتشويه سمضة الم ااس لد  الخرين كوسيمة لال تقام م ه.  .24

25.  
لحل المنل أعتبر الرد عمى الم ااس بكمماع أةسى من الكمماع المتي سمضتها م ه ا

    إلسكاته.
  

      أةوم بسا أو شتم كل من يحاول مضايقتي أو الحيمولة دون تحقيق رغبتي   .26

27.  
أعتبر استخدامي لبض  الحيل الغير مشروعة أن ا  المباراة من المبرراع لتحقيق القوز أو 

    الحصول عمى المكتسباع.
  

إذا ةام المدرا باستبدالي اي وةع اعتقد أن القريق بحاةة إليَّ اسلةوم بالتمقظ ببض    .28
    الكمماع التي تسي  إليه أمام زمالئي أو ا خرين دون إسماعه.

  

29.  
أةوم بإعال  صوتي أو بشتم الزميل ع دما ال يقوم بم اولة الكرة إلّي وأ ا اي وضب ةد أحقق 

    ايه هداام مؤكدام. 
  

      أصرخ بوةه الزميل الذي أ اوله الكرة وال يقوم باستنمارها بالشكل الصحيي   .31

31.  
إذا ةام أحد الزمال  بالمزاح مضي اي وةع غير م اسا أو بكمماع غير الئقة اال أتردد أن 

    أردَّ عميه ببض  الكمماع الةارةة.
  

عميَّ ت قيذه ضربه حرة  أصراخ اي وةه الزميل أو إسماعه بض  الكمماع القاسية إذا ار   .32
    كان من المقرر أن أ قذها ب قسي نم أضاعها.

  

33.  
أحاول أن أكسا رضا المدرا أو اإلداري حتى لو كان المر يستدعي استخدامي بض  

    الوسائل أو الحيل الغير مشروعة ولو كان ذلك عمى حساا ا خرين.
  

      طائي. أعتبر الكذا عمى المدرا وسيمة مشروعة لتبرير أخ  .34

35.  
أحاول أن أضب الموم عمى ا خرين ع د اشل القريق اي تحقيق  تيةة ةيدة أمام العالم 

    ووصقهم بلوصاف غير الئقة.
  

      أةوم بسا وشتم المشةضين بصوع عاٍل ع دما يقومون بسموك أعتبره ضدي.  .36

عالمين الذين يقومون لديَّ الستضداد لمتكمم بكمماع ةارحة ضد الق واع القضائية واإل  .37
  .     با تقادي بصورة مبالٍغ ايها أو اإلسا ة إليَّ

  

      إذا كا ع مشاركتي اي بطولة ما يستدعي ةيامي بتزوير بض  الونائق اال أما ب اي ذلك.  .38

39.  
إذا كان الكذا يحول بي ي وبين عقوبة ال ادي أو االتحاد أو الحصول عمى مكاسا اال 

    .  أتررد عمى القيام به
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      أتمار  اي بض  الحيان لكي أةد عذرام عن عدم حضور بض  الوحداع التدريبية.  .41
      أشضر دائمام بانَّ اريقي هو أحق بالقوز ولو كان أدا ه متواضضام.  .41
      ُيزعةو ي أدا  القرق الم ااسة الضالية أن كان ذلك ال يؤنر عمى  تيةة الم ااسة مب اريقي.  .42
      القرح ع دما يصاا العا متميز اي القريق الم ااس.أشضر ب  .43
      أ زعج من تقوق  ادي آخر اي بطولة دولية أو إةميمية لم  شارك بها.  .44
      أتم ى أن يضاةا العبي القرق الم ااسة لي سبا كان.  .45
      أدائها. أتم ى أن تواةه القرق الم ااسة مشاكل متضددة  ماديةو ا يةو إدارية( كي تؤنر عمى  .46
      لديَّ االستضداد لمقاطضة صديقي أو أحد أةربائي إذا كان من مشةضي القرق الم ااسة.  .47
      أشضر بتحيز الحكام دائمام لمقريق الم ااس.  .48

أشضر بالضيق ع د ترشيي أي العا من القرق الم ااسة إلى الم تخا الوط ي مهما كان   .49
    مستواه.  

  

      لى ةا ا العبين من  قس دي ي أو مذهبي أو ةوميتي.ُأاضُل المضا إ  .51

51.  
إذا أردع أن أص ب هداام وكان لي خيارين بين العا من  قس دي ي أو مذهبي أو ةوميتي 

    والعا آخر اسلم ي القرصة لالعا الذي هو من  قس إ تمائي عمى حساا ا خر.
  

52.  
يل الذي هو من  قس دي ي أو إذا كان ه اك خالف بين زمالئي اسوف أ حاز إلى الزم

    مذهبي أو ةوميتي حتى لو كان الحق مب ا خر. 
  

أتم ى لو أن ةميب أعضا  ال ادي من  قس الطائقة أو الدين أو القومية التي ا تمي إليها   .53
    حتى لو أنر ذلك عمى مستو  القريق.

  

لدي ي أو القومي أكنر من أتضاون مب المدرا أو اإلداري الذي يكون ا تمائه الطائقي أو ا  .54
    غيره. 

  

55.  
أحاول التانير عمى المدرا أو اإلداري عمى إشراك الالعا الذي هو من  قس الطائقة أو 

    الدين أو القومية التي أ تمي إليها عمى حساا العا آخر. 
  

56.  
ع د اةتماع أعضا  ال ادي أكنر من التحدث عن تميز ةوميتي أو دي ي أو طائقتي عمى 

    ديان والقومياع والطوائف الخر  حتى لو أزعةهم ذلك.ال
  

      أر  أن الحق مضي دومام إذا كان ه اك خالاام بي ي وبين أحد الزمال .  .57
      إذا  ااس ي أحد الزمال  عمى مركز مضين اذلك يشضر ي بإ ه عدو لي.   .58

مشاكل لكي أ قرد بالمركز اتم ى أن يواةه الزميل الذي ي ااس ي عمى  قس المركز بض  ال  .59
    لوحدي. 

  

61.  
أر  أن ةميب القضالياع واللضاا الخر  ال تستحق االهتمام من ةبل الةمهور واالعالم 

    باستن ا  لضبتي. 
  

      أر  أن ةميب الالعبين لأللضاا الخر  أةل مستو  من العبي لضبتي.   .61
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      الم شطاع ةرار مةحف بحق الالعبين.أعتبر ةرار المة ة الولمبية بم ب ت اول بض    .62

أعتبر ت اول الم شطاع والضقاةير أمر شخصي وال يحق لي شخص أو هيئة التدخل به أو   .63
    م ضه.

  

64.  
لو كان ت اول بض  الم شطاع مسموحام به من ةبل المة ة الولمبية لقمع بت اولها حتى لو 

    أد  ذلك إلى إلحاق بض  الضرر بي.
  

65.  
ما م ي المدرا أو اإلداري ت اول ةرعة واحدة اقط من الم شطاع وأة ض ي بضدم إذا ط

    إمكا ية كشقها وةمة أو عدم ضررها عميَّ اال أما ب من ت اولها. 
  

66.  
إذا كا ع  تيةة أدائي اي مباراة مهمة ةدام متوةف عمى ت اول ةرعة واحدة من الم شطاع 

    اسلةوم بذلك. 
  

      من الم شطاع ال يمكن اكتشااه لبادرع اي ت اولها.لو كان ه اك  وع   .67

إذا ةام ةميب أاراد ال ادي أو القريق بت اول الم شطاع وبضمم الةهازين الق ي واإلداري   .68
    اسلةوم بت اولها مضهم.

  

69.  
إذا طما م ي الطبيا المضالج لم ادي أن أت اول  وع من الم شطاع المحضورة وأكد عدم 

    بت اولها.ضررها اسلةوم 
  

71.  
أستخدم بض  المهدئاع ع دما أكون ةمقام لتخقيف التوتر ةبل المباراة حتى لو كان ذلك 

    مؤنرام عمى صحتي.
  

ال أما ب باستخدام المهدئاع أو حبوا ال وم ليالم ع دما أصاا بالرق حتى لو كان ذلك   .71
    مؤنرام عمى صحتي.

  

      أشضر بل ي أاضل العا اي القريق.  .72
      أر  أ ه ال يمكن لم ادي الستغ ا  ع ي.  .73
      أعتقد أن رأيي هو الصي دائمام ع دما أختمف مب زمالئي بالقريق.  .74
      أشضر أن لدّي من الخبرة ما تقوق خبرة المدربين الذين عممع مضهم.  .75
      أر  أن مكا ي يةا أن يكون اي  ادي آخر أاضل من ال ادي الذي ا تمي إليه.  .76

77.  
من الصضوبة التضامل مب زمالئي اي ال ادي ل  ي أشضر بلن مستواي الق ي والنقااي والبد ي 

    يقوق مستواهم بكنير.
  

      ال أصغي كنيرام  را  زمالئي اي ال ادي.   .78
      أ زعج وأتضايق ع د ا تقادي من أي زميل حول أدائي أو تصرااتي.   .79
      حتياط إها ة لي ل ي أاضل من بض  الالعبين اي الساحة.أعتبر ةموسي عمى دكة اال  .81

81.  
أشضر بضدم اإل صاف ع د اختيار أحد زمالئي ةائدام لمقريق ل ي أر  أ ي أكنر م ه أستحقاةام 

    لذلك.
  

     ال أبذل ةصار  ةهدي ع دما أخو  مباراة مب م ااس اعتبره أةل مستو  من مستو    .82
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 اريقي.
      خو  مباراة تةريبية مب اريق أةل مستو  من مستو  اريقي. ال أؤيد اكرة  .83
      أستهزأ وال أبدي احترامام لمقريق الضضيف.    .84

85.  
أ ا غير مستضد لمصااحة الالعبين اي القريق الم ااس وخصوصام إذا كان مستواهم دون 

    مستو  اريقي. 
  

      عميَّ ضده من ةبل الحكم. أ ا غير مستضد لالعتذار من الم ااس ع د احستاا خطل  .86

87.  
إذا ةام أحد الالعبين بالمضا مضي بخشو ة نم بادر باالعتذار م ي امسع مستضدام لقبول 

    اعتذاره. 
  

      لسع عمى استضداد لمتصوير مب زميل أو م ااس أر  أ ه أةل م ي مستو .   .88

العبون أةل م ي مستو   يزعة ي أن يكون سك ي اي الق دق اي  قس الغراة التي يسك ها  .89
    وخبره.

  

91.  
أتةاهل توةيهاع المدرا أن ا  المباراة والتي تكون موةهة إليَّ خاصة ل  ي أعرف كيف 

    أتصرف اي الممضا.
  

91.  
امت ب عن تبادل القميص بضد  هاية المباراة مب العا ال اعتبره بمستواي الق ي أو البد ي أو 

    االةتماعي.
  

 لعنف الرياضي:أواًل: محور ا
 أبداً  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرات ت
      أةوم بضرا الالعا الم ااس إذا استخدم مضّي الخشو ة المقرطة .  1
      أةوم بضرا الالعا الم ااس إذا ةام بشتمي أو ةذاي بكالم مسي .   2

3  
قاف بلدائي أو أدا  أةوم بضرا الالعا الم ااس إذا اسمض ي كالم يدل به عمى االستخ

    اريقي وخصوصام بضد احرازه هداام أو اوزه بالمباراة . 
  

      أحسم خالاي مب الالعبين الم ااسين بالقوة البد ية.    4
      أحسم خالاي مب الالعا الزميل باستخدام ا لض ف ضده.  5
      أبادر بالضرا ع د شضور بلن أحدام ةد يبادر بضربي بدل تة به.   6
      اعتبر استخدامي لمقوة والض ف رادعام لمن يقكر بالتةاوز عميَّ من الم ااسين.   7
      اعتبر استخدامي لمقوة والض ف يقر  عمى زمالئي احترامهم لي.   8

ع د تضرضي لمض ف من العا اي القريق الم ااس اسلستخدم الض ف ضد أي العا آخر   9
    اي القريق. 

  

      دام القوة ضد الزميل الذي يحاول السخرية م ي أو من مستو  أدائي. أ ا مستضد من استخ  11
      استخدم الض ف ضد أي شخص يشير إلى المدرا بضدم إشراكي اي المبارة .   11



  

 

033 

 ( 371) الى( 299)ص  من الصفحاتعماد سعداهلل خميس م.م.  وإبراهيم يونس وكاع  د.أ بحث

 (2017/12/30)عشر  اخلايسانعدد  –اجملهد انثانث  –اضية جمهة جايعة االنبار نهعهىو انبدنية وانري

12  .       أةوم باتالف وتكسير حاةياع الزميل الذي يضايق ي أو يسئ إليَّ
      استخدم الضرا أو الركل اي المزاح مب الزمال .  13

إذا حاول أحد الزمال  أن يم ض ي من تحقيق بض  رغباتي اال أتردد من أستخدام القوة   14
    البد ية ضده.

  

15  
إذا حاول أحد الزمال  داضي أو م ضي من الوصول إلى الم ااس الذتي أسا  الذي اال أتردد 

    اي استخدام الض ف ضد ذلك الزميل. 
  

      يظمم ي ويسما حقي أو يشتم ي. أةوم بضرا المدرا أو اإلداري الذي  16
      أةوم بتكسير الدواع أو التةهيزاع التي بقربي إذا ةام المدرا أو اإلداري بمضايقتي.   17
      ال أما ب بضرا الحكم إذا أشهر البطاةة الحمرا  بوةهي ظممام وتضسقام أو دون استحقاق.  18

19  
د الم ااس كحل أخير لم ضه عن إذا طما المدرا م ي استخدام الض ف اي الممضا ض

    تحقيق هدف اسلةوم بذلك دون تردد.
  

21  
أةوم باستخدام الض ف ضد العالمي الذي يشضر ي بتقصيري اي المباراة أو ا تقاده لي 

    بصورة ةاسية.
  

 ثانيًا: محور سوء السموك الرياضي:

قزه من الوسائل المشروعة إلضضاف أعتبر استخدام بض  الكمماع ال ابية التي تنير الم ااس وتست  21
    الم ااس.

  

      استخدم بض  الحركاع أو اإليما اع أن ا  المباراة لزيادة ا قضاالع الم ااس دون شضور الحكم بذلك.  22
      ع د شضوري بلن الم ااس يسخر م ي اال أما ب بشتمه أو إسماعه كمماع ةارحه له.  23
      لخرين كوسيمة لال تقام م ه.أةوم بتشويه سمضة الم ااس لد  ا  24
      أعتبر الرد عمى الم ااس بكمماع أةسى من الكمماع المتي سمضتها م ه الحل المنل إلسكاته.  25
      أةوم بسا أو شتم كل من يحاول مضايقتي أو الحيمولة دون تحقيق رغبتي   26

27  
لمبرراع لتحقيق القوز أو الحصول أعتبر استخدامي لبض  الحيل الغير مشروعة أن ا  المباراة من ا

    عمى المكتسباع.
  

28  
إذا ةام المدرا باستبدالي اي وةع اعتقد أن القريق بحاةة إليَّ اسلةوم بالتمقظ ببض  الكمماع التي 

    تسي  إليه أمام زمالئي أو ا خرين دون إسماعه.
  

29  
ة إلّي وأ ا اي وضب ةد أحقق ايه هداام أةوم بإعال  صوتي أو بشتم الزميل ع دما ال يقوم بم اولة الكر 

    مؤكدام. 
  

      أصرخ بوةه الزميل الذي أ اوله الكرة وال يقوم باستنمارها بالشكل الصحيي .   31

31  
إذا ةام أحد الزمال  بالمزاح مضي اي وةع غير م اسا أو بكمماع غير الئقة اال أتردد أن أردَّ عميه 

    ببض  الكمماع الةارةة.
  

32  
راخ اي وةه الزميل أو إسماعه بض  الكمماع القاسية إذا ار  عميَّ ت قيذه ضربه حرة كان من أص

    المقرر أن أ قذها ب قسي نم أضاعها.
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أحاول أن أكسا رضا المدرا أو اإلداري حتى لو كان المر يستدعي استخدامي بض  الوسائل أو   33
    ن.الحيل الغير مشروعة ولو كان ذلك عمى حساا ا خري

  

      أعتبر الكذا عمى المدرا وسيمة مشروعة لتبرير أخطائي.   34

35  
أحاول أن أضب الموم عمى ا خرين ع د اشل القريق اي تحقيق  تيةة ةيدة أمام العالم ووصقهم 

    بلوصاف غير الئقة.
  

      أةوم بسا وشتم المشةضين بصوع عاٍل ع دما يقومون بسموك أعتبره ضدي.  36

37  
الستضداد لمتكمم بكمماع ةارحة ضد الق واع القضائية واإلعالمين الذين يقومون با تقادي  لديَّ 

  .     بصورة مبالٍغ ايها أو اإلسا ة إليَّ
  

      إذا كا ع مشاركتي اي بطولة ما يستدعي ةيامي بتزوير بض  الونائق اال أما ب اي ذلك.  38

39  
أو االتحاد أو الحصول عمى مكاسا اال أتررد عمى  إذا كان الكذا يحول بي ي وبين عقوبة ال ادي

    القيام به.  
  

      أتمار  اي بض  الحيان لكي أةد عذرام عن عدم حضور بض  الوحداع التدريبية.  41

 ثالثًا: محور التعصب الرياضي:
      أشضر دائمام بانَّ اريقي هو أحق بالقوز ولو كان أدا ه متواضضام.   41
      القرق الم ااسة الضالية أن كان ذلك ال يؤنر عمى  تيةة الم ااسة مب اريقي. ُيزعةو ي أدا   42
      أشضر بالقرح ع دما يصاا العا متميز اي القريق الم ااس.  43
      أ زعج من تقوق  ادي آخر اي بطولة دولية أو إةميمية لم  شارك بها.  44
      .أتم ى أن يضاةا العبي القرق الم ااسة لي سبا كان  45
      أتم ى أن تواةه القرق الم ااسة مشاكل متضددة  ماديةو ا يةو إدارية( كي تؤنر عمى أدائها.  46
      لديَّ االستضداد لمقاطضة صديقي أو أحد أةربائي إذا كان من مشةضي القرق الم ااسة.  47
      أشضر بتحيز الحكام دائمام لمقريق الم ااس.  48

49  
أي العا من القرق الم ااسة إلى الم تخا الوط ي مهما كان أشضر بالضيق ع د ترشيي 

    مستواه.  
  

      ُأاضُل المضا إلى ةا ا العبين من  قس دي ي أو مذهبي أو ةوميتي.  51

51  
إذا أردع أن أص ب هداام وكان لي خيارين بين العا من  قس دي ي أو مذهبي أو ةوميتي 

    ن  قس إ تمائي عمى حساا ا خر.والعا آخر اسلم ي القرصة لالعا الذي هو م
  

52  
إذا كان ه اك خالف بين زمالئي اسوف أ حاز إلى الزميل الذي هو من  قس دي ي أو 

    مذهبي أو ةوميتي حتى لو كان الحق مب ا خر. 
  

53  
أتم ى لو أن ةميب أعضا  ال ادي من  قس الطائقة أو الدين أو القومية التي ا تمي إليها 

    ك عمى مستو  القريق.حتى لو أنر ذل
  

54  
أتضاون مب المدرا أو اإلداري الذي يكون ا تمائه الطائقي أو الدي ي أو القومي أكنر من 

    غيره. 
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55  
أحاول التانير عمى المدرا أو اإلداري عمى إشراك الالعا الذي هو من  قس الطائقة أو 

    الدين أو القومية التي أ تمي إليها عمى حساا العا آخر. 
  

56  
ع د اةتماع أعضا  ال ادي أكنر من التحدث عن تميز ةوميتي أو دي ي أو طائقتي عمى 

    الديان والقومياع والطوائف الخر  حتى لو أزعةهم ذلك.
  

      أر  أن الحق مضي دومام إذا كان ه اك خالاام بي ي وبين أحد الزمال .  57
      يشضر ي بإ ه عدو لي.  إذا  ااس ي أحد الزمال  عمى مركز مضين اذلك  58

59  
اتم ى أن يواةه الزميل الذي ي ااس ي عمى  قس المركز بض  المشاكل لكي أ قرد بالمركز 

    لوحدي. 
  

61  
أر  أن ةميب القضالياع واللضاا الخر  ال تستحق االهتمام من ةبل الةمهور واالعالم 

    باستن ا  لضبتي. 
  

      الخر  أةل مستو  من العبي لضبتي.  أر  أن ةميب الالعبين لأللضاا  61

 رابعًا: المنشطات والمهدئات:
      أعتبر ةرار المة ة الولمبية بم ب ت اول بض  الم شطاع ةرار مةحف بحق الالعبين.   62

63  
أعتبر ت اول الم شطاع والضقاةير أمر شخصي وال يحق لي شخص أو هيئة التدخل به أو 

    م ضه.
  

64  
بض  الم شطاع مسموحام به من ةبل المة ة الولمبية لقمع بت اولها حتى لو  لو كان ت اول

    أد  ذلك إلى إلحاق بض  الضرر بي.
  

65  
إذا طما م ي المدرا أو اإلداري ت اول ةرعة واحدة اقط من الم شطاع وأة ض ي بضدم 

    إمكا ية كشقها وةمة أو عدم ضررها عميَّ اال أما ب من ت اولها.
  

66  
كا ع  تيةة أدائي اي مباراة مهمة ةدام متوةف عمى ت اول ةرعة واحدة من الم شطاع إذا 

    اسلةوم بذلك. 
  

      لو كان ه اك  وع من الم شطاع ال يمكن اكتشااه لبادرع اي ت اولها.  67

68  
إذا ةام ةميب أاراد ال ادي أو القريق بت اول الم شطاع وبضمم الةهازين الق ي واإلداري اسلةوم 

    بت اولها مضهم.
  

69  
إذا طما م ي الطبيا المضالج لم ادي أن أت اول  وع من الم شطاع المحضورة وأكد عدم 

    ضررها اسلةوم بت اولها.
  

71  
أستخدم بض  المهدئاع ع دما أكون ةمقام لتخقيف التوتر ةبل المباراة حتى لو كان ذلك مؤنرام 

    عمى صحتي.
  

71  
ئاع أو حبوا ال وم ليالم ع دما أصاا بالرق حتى لو كان ذلك ال أما ب باستخدام المهد

    مؤنرام عمى صحتي.
  

 



  

 

033 

 ( 371) الى( 299)ص  من الصفحاتعماد سعداهلل خميس م.م.  وإبراهيم يونس وكاع  د.أ بحث

 (2017/12/30)عشر  اخلايسانعدد  –اجملهد انثانث  –اضية جمهة جايعة االنبار نهعهىو انبدنية وانري

 خامسًا: محور التكبر واالستخفاف باآلخرين: 
      أشضر بل ي أاضل العا اي القريق.  72
      أر  أ ه ال يمكن لم ادي الستغ ا  ع ي.  73
      ي بالقريق.أعتقد أن رأيي هو الصي دائمام ع دما أختمف مب زمالئ  74
      أشضر أن لدّي من الخبرة ما تقوق خبرة المدربين الذين عممع مضهم.  75
      أر  أن مكا ي يةا أن يكون اي  ادي آخر أاضل من ال ادي الذي ا تمي إليه.  76

من الصضوبة التضامل مب زمالئي اي ال ادي ل  ي أشضر بلن مستواي الق ي والنقااي والبد ي يقوق   77
    اهم بكنير.مستو 

  

      ال أصغي كنيرام  را  زمالئي اي ال ادي.   78
      أ زعج وأتضايق ع د ا تقادي من أي زميل حول أدائي أو تصرااتي.   79
      أعتبر ةموسي عمى دكة االحتياط إها ة لي ل ي أاضل من بض  الالعبين اي الساحة.  81
      ئدام لمقريق ل ي أر  أ ي أكنر م ه أستحقاةام لذلك.أشضر بضدم اإل صاف ع د اختيار أحد زمالئي ةا  81
      ال أبذل ةصار  ةهدي ع دما أخو  مباراة مب م ااس اعتبره أةل مستو  من مستو  اريقي.  82
      ال أؤيد اكرة خو  مباراة تةريبية مب اريق أةل مستو  من مستو  اريقي.  83
       أستهزأ وال أبدي احترامام لمقريق الضضيف.   84

85  
أ ا غير مستضد لمصااحة الالعبين اي القريق الم ااس وخصوصام إذا كان مستواهم دون مستو  

    اريقي. 
  

      أ ا غير مستضد لالعتذار من الم ااس ع د احستاا خطل عميَّ ضده من ةبل الحكم.  86
      ضدام لقبول اعتذاره. إذا ةام أحد الالعبين بالمضا مضي بخشو ة نم بادر باالعتذار م ي امسع مست  87
      لسع عمى استضداد لمتصوير مب زميل أو م ااس أر  أ ه أةل م ي مستو .   88
      يزعة ي أن يكون سك ي اي الق دق اي  قس الغراة التي يسك ها العبون أةل م ي مستو  وخبره.  89

ل  ي أعرف كيف أتصرف اي أتةاهل توةيهاع المدرا أن ا  المباراة والتي تكون موةهة إليَّ خاصة   91
    الممضا.

  

91  
امت ب عن تبادل القميص بضد  هاية المباراة مب العا ال اعتبره بمستواي الق ي أو البد ي أو 

    االةتماعي.
  

 
 
 
 
 



 
  
 
 


