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ملخص البحث باللغة العربية

مديرية تربية بابل

تكون البحث من خمسة ابواب  ,حيث تم التطرق في الباب االول الى اهمية االرشاد والتوجيه لالعبات

وخاصة في لعبة كرة اليد نتيجة للضغوط التي تصادفها الالعبة قبل واثناء وبعد المنافسات وقد هدف البحث
الى اعداد برنامج لخفض السلوك العدواني لدى العبات منتخب جامعة الكوفة بكرة اليد و التعرف على واقع

السلوك العدواني لالعبات كرة اليد جامعة الكوفة اما فرض البحث كان للبرنامج إال رشادي فاعلية في خفﺽ

ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني لـﺩﻯ العبات منتخب جامعة الكوفة بكرة اليد  ,واشتمل الباب الثاني مفهوم ونظريات

السلوك العدواني  ,الباب الثالث اشتمل على منهج البحث وهو المنهج التجريبي باسلوب المجموعتين
الضابطة والتجريبية اما مجتمع وعينة البحث فتمثلت بالعبات منتخب جامعة الكوفة بكرة اليد والبالغ عددهن

 02العبة باالضافة الى استخدام الوسائل واالجهزة واالدوات الالزمة للبحث وتم استخدام الوسائل االحصائية
ال مناسبة للوصول الى النتائج  ,اشتمل الباب الرابع عرض ومناقشة النتائج  ,الباب الخامس االستنتاجات

والتوصيات وكانت اهمها قلت مستويات العدوان عند العبات المجموعة التي تم تطبيق البرنامج اإلرشادي

عليها.وظهور فروقا حقيقية بين العبات المجموعتين في تأثير التدريب عليها ولصالح المجموعة التي

استعملت البرنامج اإلرشادي في تخفيف السلوك العدواني ومن اهم التوصيات استخدام برامج ارشادية

لمنتخبات كليات التربية الرياضية وخاصة االلعاب التنافسية  ,استحداث مراكز خاصة لالرشاد التربوي
والنفسي في االندية الرياضية وفي مديريات الشباب أو اللجنة االولمبية وتكون بخدمة الرياضيين في

المؤسسات األخرى.
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The research consisted of five doors, where they were addressed in the first door
to the importance of the direction and guidance of the players, especially in a
game of handball as a result of the pressures encountered by the player before,
during and after the competition has been the goal of research to prepare a
program to reduce aggressive behavior among players elected University of
Kufa, handball and identify the reality of the aggressive behavior of the players
Handball University of Kufa either impose Find the program had only R_ak_i
effective in reducing aggressive behavior among players elected University of
Kufa, handball, and included Part II concept and theories of aggressive
behavior, Part III included a research methodology which experimental methodstyle control and experimental groups either community and the research sample
Vtmthelt by players elected Kufa University handball and of their number 20
player in addition to the use of tools and equipment and the tools needed to
search was used statistical methods appropriate to get to the results, which

included section IV present and discuss the results, section V conclusions and
recommendations were the most important of said levels of aggression when
players Group which has been applied indicative Programme on them. and the
emergence of real differences between the players the two groups in the impact
of training and in favor of the group that used the counseling program in
reducing aggressive behavior is the most important recommendations of the use
of outreach programs for teams of colleges of education and sports, especially
competitive games, creation of special centers for guidance and educational
psychologist at sports clubs in Directorates young or the Olympic Committee
and athletes are serving in other institutions

-1التعريف بالبحث

 1-1مقدمة البحث وأهميته
أن اإلنسان يعيش في بيئة من الناس واألشياء وهو يسعى فيها ويكد للظفر بطعامه ومأواه إلرضاء حاجاته

المادية والمعنوية وهو في سعيه هذا يتعرض لعقبات ومشاكل مادية واجتماعية مختلفة ويجد نفسه مضط ار

الى التوفيق بين مطالبه وامكانات البيئة والى تعديل سلوكه حتى يتالءم مع ما يعرض له من ظروف وأحداث

ومواقف جديدة وذلك عن طريق التفكير والتقدير واستخدام ذكائه او تعلم طرق جديدة للسلوك يستعين بها
على حل ما يتعرض له من مشكالت  ,كما يجد نفسه مضط ار لما تفرضه عليه البيئة وخاصة االجتماعية من

قيود والتزامات بل انه يرى نفسه في كثير من األحيان مرغما على ان يصبر ويتحمل األلم او يلجا الى أساليب
وحيل ملتوية من اجل إرضاء حاجاته ومطالبه ويكون في ذلك معرضا للرضا والسخط والغضب والخوف والحب
والكره واإلقدام واإلحجام والنجاح واإلخفاق وهو في تفاعله هذا يتأثر وينفعل بشتى االنفعاالت فيعبر عن أفكاره

ومشاعره باللفظ مرة والحركة أخرى ويصدر أنواعا مختلفة من السلوك العدواني  ,فالسلوك العدواني واسع
االنتشار في عصرنا نتيجة لصراعات وتوترات متنوعة التي تبعث الخوف والقلق واإلحباط بين االفراد  ,كما

انه سلوك متعلم مكتسب يمكن تعديله او تعليم الفرد سلوكا أكثر اتزانا وهو األمر الذي يجعلنا نتوجه نحو

التوجيه واإلرشاد وخصوصا بشكل جماعي

لما له مﻥ عﻅيﻡ ﺍألثﺭ في نفﻭﺱ األفراد ﺍلﺫيﻥ هﻡ في حاجة ﺇلي

مسانﺩﺓ نفسية ,ﺍجتماعية ﻜي يتخﻁـوا هـﺫه ﺍلمﺭحلة ﺍلحﺭجة  .ﻭلﺫلﻙ ﺍهتمﺕ مﺩﺍﺭﺱ علﻡ ﺍلنفﺱ بﺈعﺩﺍﺩ

بﺭﺍمج عالجيـة للمـساهمة فـي عـالﺝ ﺍلمشﻜالﺕ ﺍلسلﻭﻜية ,ﻭمﻥ ﺃهﻡ تلﻙ ﺍلبﺭﺍمج بﺭﺍمج ﺍلعالﺝ ﺍلجماعي
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فاإلﺭشاﺩ ﺍلنفسي ﺍلجماعي عالﺝ يقﺩﻡ لعﺩﺩ مﻥ ﺍألفﺭﺍﺩ في ﻭقﺕ ﻭﺍحﺩ ,ﺩﻭﻥ تحقيﻕ ﺃهـﺩﺍﻑ جماعيـة ,ﻭعاﺩﺓ

ما يختلﻑ ﺃسلﻭﺏ ﺍلعمل باختالﻑ ﺍلمﺭشﺩيﻥ ﻭﺍختالﻑ نﻅﺭيـاتهﻡ ,ﻭمـﺫﺍهبهﻡ ﺍلعمليـة  .2وفي بحثنا الحالي
سيتم استخدام برنامج إرشادي جماعي لخفض السلوك العدواني وتﻅهﺭ ﺃهمية ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلحالية في ﻜﻭن بحثنا

الحالي يعمل على خفﺽ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني الذي بات ظاهرة واسعة في مجتمعنا وخاصة في مجال التربية
الرياضية  ,إضافة إلى إن األزمات والتحديات التي يمر بها مجتمعنا أنتجت الكثير من الصدمات النفسية
مما يجعلنا نفكر ونعمل كيف يمكن تخفيض هذا السلوك بأساليب حديثة لدى العباتنا وخاصة في كرة اليد

 0-1مشكلة البحث

بات من الواضح ان هناك بعض األلعاب الرياضية التخلو من العنف بمختلف أنواعه وهذا مبني على ما

يسعى به الالعب لتحقيقه  ,وكرة اليد واحدة من األلعاب الرياضية التي تسمح بها قواعدها بتماس مع
 -1ابراهيم عبد الستار  ,علم النفس االكلينيكي  ,السعودية  ,دار المريخ للنشر ,8811 ,ص762
 -2كامليا عبد الفتاح  ,العالج النفسي الجماعي لالطفال باستخدام اللعب  ,ط , 7القاهرة  ,دار النهضة المصرية  , 8888 ,ص6

المنافس بصورة مباشرة مما يمتد الى اتخاذ سلوك عدواني لتحقيق الفوز وهو بعيد عن الروح الرياضية

وعن قواعد اللعبة  ,كما ان العقوبات التي تسجل على الالعب نتيجة هذا السلوك وخروجه ن اللعب وخسارة

الفريق باالضافة لمالحظة الباحثة من خالل خبرتها في هذا المجال ومراجعتها لألدبيات في هذا المجال قلة

البحوث اإلرشادية التي تناولت خفض السلوك العدواني من خالل وضع برامج ارشادية لذا يمكن ان تتلخص

مشكلة البحث ان بعض العبات كرة اليد اتخذت السلوك العدواني طريقا للفوز وعليه اصبح من الضروري
وضع برامج إرشادية لدى العبات منتخب جامعة الكوفة بكرة اليد لخفض السلوك العدواني لديهن .

 3-1أهداف البحث

 -1اعداد برنامج لخفض السلوك العدواني لدى العبات منتخب جامعة الكوفة بكرة اليد

 -0اثر برنامج ارشادي جمعي في تخفيف السلوك العدواني لالعبات كرة اليد جامعة الكوفة .

 .3التعرف على واقع السلوك العدواني لالعبات كرة اليد جامعة الكوفة

 4-1فروض البحث

 -1للبرنامج إال رشادي فاعلية في خفﺽ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني لـﺩﻯ العبات منتخب جامعة الكوفة بكرة اليد

 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجال البشري  :العبات كرة اليد لمنتخب جامعة الكوفة

 0-5-1المجال ألزماني  :الفترة من  0210/12/1ولغاية 0213/10/1

 3-5-1المجال المكاني  :قاعات التدريب العملية والنظرية في كلية التربية للبنات  /جامعة الكوفة

 -0الدراسات النظرية والمشابهة
 1-0الدراسات النظرية

 1-1-0مفهوم ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني

لقﺩ ﺍختلفﺕ تعﺭيفاﺕ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﻭتعﺩﺩﺕ ,فلﻡ يتفﻕ ﺍلباحثﻭﻥ على تعﺭيﻑ محﺩﺩ له ,ممـا يوحي بأﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ

سلﻭﻙ معقﺩ ,ﻭﺃسبابه ﻜثيﺭﺓ ﻭمتشابﻜة ,ﻭتصنيفاته عﺩيﺩﺓ ﻜﺫلﻙ .يعﺭفه فﺅﺍﺩ ﺍلبهي

ﺍإلستجابة ﺍلتي تعقﺏ

ﺍإلحباﻁ ,ويراد بهـا ﺇلحـاﻕ ﺍألﺫﻯ بفـﺭﺩ ﺁخﺭ ,ﺃﻭ حتى بالفﺭﺩ نفسه ,ﻭمثال ﺫلﻙ ﺍالنتحاﺭ ,فهﻭ سلﻭﻙ عﺩﻭﺍني

علـى ﺍلـﺫﺍﺕ  .3ﻭيـﺫﻜﺭ غيـﺙ ( )٩١٩١ﺃﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﺭغبة في مماﺭسة ﺍلقﻭﺓ على ﺍﻵخﺭيﻥ عنﺩ ﺃﺩلـﺭ ,Adler
ﺃﻭ ﺍسـتبعاﺩ فﻜـﺭﺓ ﺍلمﻭﺕ عنﺩ فﺭﻭيﺩ .
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ﻭيعﺭفه محي ﺍلﺩيﻥ ﺃحمﺩ حسيﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ بأنه يـشيﺭ ﺇلـى ﺃﻱ ﺃﺫﻯ مقـصﻭﺩ يلحقه (ﺍلﻁفل) بنفسه ,ﺃﻭ
باﻵخﺭيﻥ ,سﻭﺍﺀ ﻜاﻥ هﺫﺍ ﺍألﺫﻯ بﺩنيا ,ﺃﻭ معنﻭيﹰا مباشﺭﹰﺍ ,ﺃﻭ غيـﺭ مباشـﺭ,صﺭيحاﹰ ﻭ ضمنيﹰا ,وسلبيا

ﺃﻭ

غاية في ﺫﺍته ,ﻜما يﺩخل في نﻁاﻕ هﺫﺍ ﺍلسلﻭﻙ ﺃيضﹰا ﺃﻱ تعـﺩ علـى ﺍألشياﺀ ﺃﻭ ﺍلمقتنياﺕ ﺍلشخصية بشﻜل
مقصﻭﺩ ,سﻭﺍﺀ ﺃﻜانﺕ هﺫه ﺍألشياﺀ ملﻜﹰا للفﺭﺩ ﺃﻭ ﺍلغيﺭ  .5ﻭيعرفه حامﺩ ﺯهﺭﺍﻥ ﹼﺃنه ﺍلهجﻭﻡ نحﻭ شخﺹ ﺃﻭ
شيﺀ مسئﻭل عﻥ ﺇعاقة بالغة ,مثال ﺫلﻙ ﺍلﻜيﺩ ﻭﺍلتشهيﺭ ﻭﺍالاستخفاف ﺃﻭ الهجاء .6

 -3فؤاد السيد بهي  ,االسسس النفسية للنمو في الطفولة الى الشيخوخة  ,ط , 4مصر  .دار الفكر العربي  , 8821 ,ص737
 -4عاطف غيث  ,قاموس علم االجتماع  ,القاهرة  ,الهيئة المصرية العامة  , 8828 ,ص43
-5حسين محي الدين احمد  ,اساليب تنشئة االسرة المصرية لفتياتها الجامعيات وعالقتها بسلوكهن العدواني واتجاهاتهن التسلطية ,
دراسات في شخصية المرأة المصرية القاهرة  ,مجلة دار المعارف , 8813 ,ص701
 -6حامد زهران  ,الصحة النفسية والعالج النفسي  ,ط , 7القاهرة  ,عالم الكتب  , 8810 ,ص84

 0-1-0ﺍلنﻅﺭياﺕ ﺍلمفسﺭﺓ للعﺩﻭﺍﻥ :
لقﺩ تعﺩﺩﺕ ﻭجهـاﺕ ﺍلنﻅﺭ في تفسيﺭ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني  ,ﻭفيما يلي عﺭﺽ لﻜل نﻅﺭية مﻥ هﺫه ﺍلنﻅﺭياﺕ :
 -1نظرية الغرائز

ﻭتضﻡ هﺫه ﺍلنﻅﺭية ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﻭجهاﺕ ﺍلنﻅﺭ منها  :ﺍلمشتقة مﻥ ﺍلمﺩﺭسة ﺍلفﺭضية ,ﻭﻭجهـة ﺍلنﻅـﺭ
ﺍلمشتقة مﻥ ﺍلتحليل ﺍلنفسي ,ﻭﻜﺫلﻙ ﻭجهة ﺍلنﻅﺭ ﺍلمشتقة مﻥ ﺍلنﻅﺭية ﺍأليثﻭلﻭجية .

ﺃ-ﻭجهة ﺍلنﻅﺭ ﺍلمشتقة مﻥ ﺍلمﺩﺭسة ﺍلفﺭضية

يعتبﺭ ماﻜﺩﻭجال ( )Macdogalمﺅسﺱ ﺍلمﺩﺭسة ﺍلفﺭضية في علﻡ ﺍلنفﺱ ﺍلحـﺩيﺙ ﺍلﺭﺍئـﺩ ﺍألﻭل لنﻅﺭية

ﺍلغﺭﺍئﺯ ,ﻭقﺩ عﺭﻑ ﺍلغﺭيﺯﺓ بأنها ﺍستعﺩﺍﺩ فﻁﺭﻱ نفسي جسمي يﻭلﺩ به ﺍلﻜائﻥ ﺍلحي ,ﻭيهيئـه ألﻥ يسلﻙ

سلﻭﻜﹰا خاصﹰا في ﺍلمﻭﺍقﻑ ﺍلمختلفة ﻭﺫلﻙ بأﻥ يﺩﺭﻙ ﺍلمثيﺭ لهﺫﺍ ﺍلمﻭقﻑ ,ثﻡ يـشعﺭ بانفعـال خاﺹ بهﺫﺍ

ﺍلمثيﺭ ,ثﻡ ينﺯﻉ ﺇلى ﺍلقياﻡ بتصﺭﻑ مالئﻡ ﺇﺯﺍﺀ هـﺫﺍ ﺍلمﻭقـﻑ
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ﺏ-ﻭجهة ﺍلنﻅﺭ ﺍلمشتقة مﻥ نﻅﺭية ﺍلتحليل ﺍلنفسي :

ﺇﻥ مﻥ ﺃشهﺭ ﺯعماﺀ هﺫه ﺍلنﻅﺭية هﻭ سيمجﻭﻥ فﺭﻭيـﺩ  Sigmund Freudﺍلـﺫﻱ يـﺭﻯ ﺃﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ هي

ﺍلﺩﺍفع ﺍألساسي ﻭﺍلمحﺭﻙ ﺍلﺭئيسي لﻺنساﻥ,

ﻭﺍلمشﺭﺏ ﻭﺍلمأﻭﻯ
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مثلها مثل بقية ﺍلﺩﻭﺍفع ﺍلفسيﻭلﻭجية ﺍألخﺭﻯ ﻜالمأﻜل

ﺃما ﺃﺩلﺭ  Adlerفيﺭﻯ ﺃﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ هﻭ ﺍلﺩﺍفع ﺍألساسي في حياﺓ ﺍلفﺭﺩ ﻭﺍلجماعة ,ﻭﺃﻥ ﺍلحياﺓ تنمﻭ نحﻭ

مﻅاهﺭ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﺍلمختلفة ,مﻥ سيﻁﺭﺓ ﻭتسلﻁ ﻭقﻭﺓ ,ﻭﺃﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ هﻭ ﺃساﺱ ﺍلﺭغبة في ﺍلتمايﺯ

ﻭﺍلتفﻭﻕ ,ﻭهﺫﺍ ما ﺩعاه ﺇلى ﺃﻥ يقﺭﺭ ﺃﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ هﻭ ﺃساﺱ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍلقﻭﺓ ,ﻭﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍلقﻭﺓ هي ﺃساﺱ
ﺍلﺩﻭﺍفع ﺍإلنسانية
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ﺝ -ﺍلنﻅﺭية ﺍأليثﻭلﻭجية ( علﻡ ﺍألخالﻕ )
يمثل هﺫه ﺍلنﻅﺭية لﻭﺭنﺯ ( )Lorenz :٩١٩١ﻭﺍلﺫﻱ حﺩﺩ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﺃنه غﺭيﺯﺓ ﺍلقتال في ﺍإلنـساﻥﺍلتي تﺩفع
ﺇلى ضﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ محاﻭلة إلضﺭﺍﺭ ﺇنساﻥ ﺁخﺭ ,ﻭهﻭ يقسﻡ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ في نﻅﺭيته ﺇلـى عـﺩﻭﺍﻥ لخﺩمة ﺍلحياﺓ,

ﻭعﺩﻭﺍﻥ مخﺭﺏ مﺩمﺭ

10

ﻜما ﺃﻥ لﻭﺭنﺯ يﺭﻯ ﺃﻥ ﺍإلنساﻥ هﻭ نتاﺝ مليﻭنيﻥ مﻥ سنﻭﺍﺕ ﺍلتﻁﻭﺭ ﺍلبيﻭلﻭجي,

ﻭﺃﻥ ثمـة نﺯعـة فﻁﺭية للسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍنيلﺩﻯ ﺍلﻜائناﺕ ﺍلحية ,ﻭمﻥ بينها ﺍإلنساﻥ ,مما ساعﺩ على بقائه,
ﻭتبعﹰا لﺫلﻙ فﺈنه (ﺃﻱ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ) ﺍنتقل مﻥ جيل ﻵخﺭ ﻜجانﺏ مﻥ تﻜﻭينه ﺍلﻭﺭﺍثي
 -0نﻅﺭية ﺍإلحباﻁ – ﺍلعﺩﻭﺍﻥ

لقﺩ ﺭبﻁ بعﺽ ﺍلباحثيﻥ بيﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍإلحباﻁ,

11

ﻭ مﻥ ﺃشهﺭهﻡ نيل ميللـﺭ ,Millerﻭسـيﺭﺯ ,Sears

ﻭماﻭﺭﺭ  ,Mawrerrﻭﺃﻥ ﺍإلحباﻁ ضﺭﻭﺭﺓ ﺍلتﻭﺍجﺩ ﻜي يحﺩﺙ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعـﺩﻭﺍني ,ﻭتـشيﺭهﺩﻯ قناﻭﻱ ﺇلى
 -7ابو العال محمد  ,علم النفس  ,القاهرة  ,مكتبة عين شمس 421 , 4891 ,
 -2صالح عبد الغني عبود  ,مدى فاعلية برنامج ارشادي في تخفيف حدة السلوك العدواني لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم
االساسي  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,مصر  ,جامعة اسوان  ,كلية التربية  , 4884,ص22
 -9فؤاد السيد البهي  ,مصدر سبق ذكره  , 4891 ,ص491

 -10عزة حسين زكي  ,برنامج ارشادي لمواجهة مشكلة العدوان لدى المراهقين الجانحين  ,رسالة دكتوراه غير منشورة  ,معهد

الدراسات العليا للطفولة  ,القاهرة  ,جامعة عين شمس  , 4898 ,ص421

 -11جورج كاشمان  ,لماذا تنشب الحروب  ,ترجمة احمد حمدي محمود  ,ج , 4القاهرة  ,الهيئة المصرية العامة للكتاب , 4881 ,

ص429

ﺃﻥ ﺍستخﺩﺍﻡ لفﻅ ﺍإلحباﻁ يعني ﺃننا نﺭيﺩ شيئﹰا ﺃﻭ نﺭيﺩ ﺃﻥ نفعل شيئﹰا ﻭلﻜننا نجﺩ ﺃنفسنا عاجﺯيﻥ عﻥ تحقيﻕ

ﺫلﻙ ,فنحاﻭل ﻭنﻜﺭﺭ ﺍلمحاﻭلة ﺍلمﺭﺓ بعﺩ ﺍألخﺭﻯ لتحقيﻕ ما نﺭغـﺏ فيـه ,ﻭلﻜﻥ يصعﺏ علينا  ..ﻭمع ﺫلﻙ
فما ﺯلنا نﺭغﺏ فيه ,ﻭستستمﺭ هﺫه ﺍلﺭغبة معنا  ..ﺇﻥ ﺭغبتنا ﺍلـشﺩيﺩﺓ في هﺫﺍ ﺍلشيﺀ ﻭﺍلحيلﻭلة ﺩﻭﻥ تحقيقه
ﻭﺍالستمﺭﺍﺭ في ﺍلﺭغبة فيه يجعلنا ننفﺱ عﻥ مشاعﺭنا على ﺍلناﺱ مﻥ حﻭلنا ﺃﻭ على ﺍلممتلﻜاﺕ

12

ﻭيﺭﻯ

مشاهيﺭ هﺫه ﺍلنﻅﺭية ﺃنه ال يعقل ﺃﻥ يصﺩﺭ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني عﻥ ﺍسـتعﺩﺍﺩ فﻁـﺭﻱ؛ لﻜـﻥﺍألفعال ﺍلعﺩﻭﺍﻥ

تنبثﻕ -ﺃساسا ً -مﻥ ﺍالستعﺩﺍﺩ ﺍلفﻁﺭﻱ ﺃﻱ ﺍلﻁاقة ﺍلفﻁﺭية للعﺩﻭﺍنية ,ﻭﺭفضﺕ ﺃيـضﹰاﺍلتﻭﺍلﺩ ﺍلتلقائي للﻁاقة
ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ,ﻭﺍفتﺭضﺕ ﺃﻥ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني ينبثﻕ -ﺃساسـﹰا -مـﻥ مثيـﺭ ﻭﺍقعـي خاﺭجي إليﺫﺍﺀ ﺃﻭ ضﺭﺭ ﺍﻵخﺭيﻥ
13

.

ويمﻜﻥ تلخيﺹ ﺍلعالقة بيﻥ ﺍإلحباﻁ ﻭﺍلعﺩﺍﻭﻥ في ﺍلنقاﻁ ﺍلتالية

 -٩يﺯيﺩ ﺍلميل ﺇلى ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني ﻜلما ﺯﺍﺩ شعﻭﺭ ﺍلفﺭﺩ باإلحباﻁ ,ﻭيعتمﺩ شعﻭﺭ ﺍلفـﺭﺩ باإلحباﻁ على
جاﺫبية ﺃﻭ ﺃهمية ﺍالستجابة ﺍلمحبﻁة .

 -١يتﻭجه ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ضﺩ ما يﺩﺭﻜه ﺍلفﺭﺩ على ﺃنه مصﺩﺭ إلحباﻁه .

 -٣محاﻭلة منع ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني يعتبﺭ ﺇحباﻁﹰا جﺩيﺩﹰﺍ ,يﺩفع ﺍلنﺯعة ﺍلعﺩﻭﺍﻥ نحﻭ ﺍلمصﺩﺭﺍألصلي
 -٤يﺭتﺩ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﺃحيانﹰا ﺇلى ﺍلﺫﺍﺕ,

ﺇﺫﺍ لﻡ يستﻁع ﺍلفﺭﺩ تﻭجيه عﺩﻭﺍنيتـه نحـﻭ مـصﺩﺭﺍإلحباﻁ لقﻭته ,ﻭﺇﺫﺍ

لﻡ يجﺩ مصﺩﺭﹰﺍ ﺁخﺭ يﺯيح ﺇليه عﺩﻭﺍنيته .

 -٩تسحﺏ ﺍالستجابة ﺍلعﺩﻭﺍﻥ جﺯﹰﺀﺍ ﻜبيﺭﹰﺍ مﻥ ﺍلﻁاقة ﺍلنفسية عنﺩما تصﺩﺭ ﻭلﺫلﻙ ال يحتمل ﺃﻥ يصﺩﺭ عﻥ
ﺍلفﺭﺩ ﺃﻱ ﺍستجابة ﺃخﺭﻯ تفﻜيﺭ جيﺩ –ﺍنتباه ناشﻁ –تﺫﻜﺭ .14

ﻭمﻥ خالل ماتقﺩﻡ نجﺩ ﺃﻥ هناﻙ ﺍختالفﹰا ﻭﺍضحﹰا في ﺇﺭجاﻉ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﺇلى ﺍإلحبـاﻁ  ,ﻭﺃﻥ ﻜـل ﺃنماﻁ ﺍلسلﻭﻙ
ﺍلعﺩﻭﺍني نتيجة ﺍإلحباﻁ ﻭﺃﻥ ﺍإلحباﻁ يمﻜﻥ ﺃﻥ يثيﺭ عﺩﺩﹰﺍ مﻥ ﺍألنﻭﺍﻉ ﺍلمختلفة مـﻥ ﺭﺩﻭﺩﺍألفعال؛ ﻭﺍحﺩ منها

قﺩ يﻜﻭﻥ عﺩﻭﺍنيﹰا ,ﻭﺃﻥ ﺍإلحباﻁ ﺃحيانﹰا ﻭليﺱ ﺩﺍئمﹰا يمﻜﻥ ﺃﻥ يﺅﺩﻱ ﺇلـى ﺍلعـﺩﻭﺍﻥ ,ﻭيمﻜﻥ للعﺩﻭﺍني تقليﺩ
ﺍلسلﻭﻙ ,ﺫلﻙ يبﺩﻭ ﺃﻥ بعﺽ ﺃنﻭﺍﻉ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ تأتي مـﻥ مـصاﺩﺭ ﺃخـﺭﻯ بـﺩﻭﻥ ﺍإلحباﻁ .

 -3نﻅﺭية ﺍلتعلﻡ ﺍالجتماعي

يﺭﻯ ﺃصحاﺏ هﺫه ﺍلنﻅﺭية ﺃمثال  :بانﺩﻭﺭﺍ ﻭﺯمالئه ﺃﻥ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني ﻭﺍالستجابة لـه هـﻭبمثابة نتيجة

لتعلﻡ عﻥ ﻁﺭيﻕ مالحﻅة نماﺫﺝ عﺩﻭﺍنية متﻭفﺭﺓ في ﺍلبيئة ﺍالجتماعية ﺍلتي يحياها ﺍإلنساﻥ ﻭيﺭﻯ بانﺩﻭﺭﺍ

ﻭﺯمالﺅه ﺃﻥ ﺍلسلﻭﻙ ال يمﻜﻥ فهمه ﹼ ﺇال بفهﻡ ﺍلبيئة ﺍلتي يﻅهﺭ فيها هﺫﺍ ﺍلسلﻭﻙ ,فالسلﻭﻙ يخلﻕ ﺍلبيئة,

ﻭﺍلبيئة ﹸتﺅثﺭ على ﺍلسلﻭﻙ

15

ﻭينقسﻡ ﺩعاﺓ ﺍلتعلﻡ ﺇلى فئتيﻥ ؛ ﺍلفئة ﺍألﻭلى تﺭجع نشأﺓ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﺇلى ﺃثﺭ ﺍلثﻭﺍﺏ ﻭﺍلعقاﺏ ﻭﺍإلحباﻁ على

سلﻭﻙ ﺍلفﺭﺩ -ﻭخاصة في ﻁفﻭلته ﺍلمبﻜـﺭﺓ ,ﻭخـالل ﺍلمﺭﺍحـل ﺍألﻭلـى للتنـشئة ﺍالجتماعية ﻭﺍلفئة ﺍلثانية

ﹸتﺭجع نشأﺓ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ﺇلى ﺍلتقليﺩ ﻭما يتﻁلبه هﺫﺍ ﺍلتقليﺩ مـﻥ ﻭجـﻭﺩ ﺍلنمـﻭﺫﺝ ﺍلمناسﺏ

16

 .ﻭيﺭﻯ بانﺩﻭﺭﺍ,

ﺭﻭﺱ ﺩالﺱ ﺃﻥ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ مﻅهﺭ سلﻭﻜي قابـل للنقـل ﻭﺍلعﺩﻭﻯ ,ﻭﺃﻥ ﺍلناﺱ يتعلمﻭﻥ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني بمﺭﺍقبة

 -12هدى قناوي  ,الطفل تنشئته وحاجاته  ,ط , 3القاهرة  ,مكتبة االنجلو المصرية  , 4884 ,ص429

 -13صالح عبد الغني عبود  ,مصدر سبق ذكره  , 4884 ,ص11
 -14عالء الدين الكفاني  ,الصحة النفسية  ,القاهرة  ,هجر للطباعة  , 8880 ,ص376
 -15صالح عبد الغني عبود  ,مصدر سبق ذكره  , 8888 ,ص71
 -16فؤاد السيد البهي  ,مصدر سبق ذكره  , 8821 ,ص813

ﺍﻵخﺭيﻥ لمـا يفعلﻭنـه,

ﻭ يماﺭسـﻭﻥ ﺃيـضﹰا ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني بسبﺏ ﺍلمﻜافأﺓ ﺍلتي يحصلﻭﻥ عليها

17

ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺫلﻙ سهاﻡ شﺭيﻑ ( )٩١١١: ١٩حيﺙ تﺭىأﻥ معﻅﻡ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍنيمتعلﻡ مﻥ خالل ﺍلمالحﻅة
ﻭﺍلتقليﺩ .ﻜما يشيﺭ (بﻭﺱ  ) Bussﺇلى تأثيﺭ ﺍلجماعة على ﺍﻜتساﺏ ﺍلـسلﻭﻙ ﺍلعﺩﻭﺍني ﻭﺫلﻙ عﻥ ﻁﺭيﻕ

تقﺩيﻡ ﺍلنماﺫﺝ ﺍلعﺩﻭﺍﻥ لألﻁفال فيقلﺩﻭنها,ﺃﻭ عـﻥ ﻁﺭيـﻕ تعﺯيـﺯ ﺍلـسلﻭﻙﺍلعﺩﻭﺍني بمجﺭﺩ حﺩﻭثه
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 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث

تم استخدام المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئتين الضابطة والتجريبية ذات االختبار القبلي

والبعدي

 0-3مجتمع البحث
اشتمل مجتمع البحث العبات منتخب جامعة الكوفة بكرة اليد والبالغ عددهن (  ) 02وهن عينة
البحث

 3-3الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة
الوسائل البحثية :وتتضمن:
المالحظة والتجريب.
االستبانة.

المقابالت.

المصادر والمراجع العربية واألجنبية.

األدوات واألجهزة المستعملة في البحث:
حاسبة االلكترونية نوع (.)CLTON

حاسبة شخصية نوع ( )DELLعدد (.)1

ساعة توقيت يدوية نوع ( )KENKOعدد (.)1

كرات يد عدد ( .)0سبورة – كراس – اقالم

و يتطلب تحقيق أهداف البحث الحالي األدوات اﻵتية:

مقياس السلوك العدواني

برنامج إرشادي لخفض سلوك الالعبات العدواني ورفع الروح المعنوية

4-3

اجراءات البحث الميدانية

 1-4-3البرنامج االرشادي

 1-1-4-3تخطيط البرنامج االرشادي

 -17محمد يوسف الشريف  ,مصدر سبق ذكره  , 8888 ,ص86
 -18سهام علي شريف  ,مدى فاعلية برنامج ارشادي لتعديل السلوك العدواني لدى اللقطاء  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,القاهرة ,
جامعة عين شمس  ,كلية البنات  , 8887 ,ص71

حددت الباحثة أنموذج (التخطيط و البرمجة و الميزانية) نظاما لتخطيط البرنامج ينظر شكل (,)1إذ يعد هذا
النوع من األساليب اإلدارية الفاعلة في التخطيط كونه يسعى للوصول إلى أقصى حد من الفعالية والفائدة بأقل

التكاليف وتتلخص خطواته باالتي:
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تحديد االحتياجات.
اختيار األولويات.

اختيار األهداف وكتابتها.
أيجاد برامج ونشاطات لتحقيق األهداف.
تقويم البرنامج.

 0-1-4-3خطوات بناء البرنامج االرشادي
بما أن البحث الحالي يستهدف معرفة أثر البرنامج اإلرشادي في خفض السلوك العدواني لالعبات كرة اليد ,

لذا ينبغي إعداد برنامج يتالءم مع طبيعة هذا البحث وأغراضه الخاصة في اإلرشاد,وفي ضوء األدبيات
والدراسات التي تناولت البرامج اإلرشادية والتي أثبتت من خاللها يمكن تخفيف السلوك عن طريق اإلرشاد

والتوجيه,ولهذا اتبعت الباحثة نظام (التخطيط و البرمجة و الميزانية),أحد األساليب الفعالة في التخطيط وهو
يسعى للوصول إلى أقصى حد من الفعالية والفائدة وبأقل التكاليف.

وخطوات التخطيط برنامج اإلرشاد بناء على هذا النظام هي:
أوال :تحديد الحاجات

وهي الحجر األساس في عملية التخطيط إذ تم تحديد احتياجات الالعبين او المجموعة المراد تقديم الخدمات
إليها,وكذلك هي مجموعة الخطوات التي ينبغي على المرشد أن يقوم بها ومعرفة المفردات األساسية التي

يستند أليها في صياغة أهداف البرنامج .20 .ولتحديد احتياجات أفراد العينة اعتمدت الباحثة على عدد من
المعطيات لصياغة موضوع الجلسات اإلرشادية كما يأتي :

نتائج مقياس السلوك العدواني الذي طبق على عينة البحث المكونة من ( )02العبة
تم تحديد مشكلة البحث لغرض تحديد ما يقابلها من الحاجات اإلرشادية.

ثانيا :تحديد األولويات

تم تحديد أولويات العمل في البرنامج اإلرشادي في ضوء ترتيب فقرات مقياس السلوك العدواني تصاعدياً
بأن جميع الفقرات حصلت على درجة
بحسب الوسط المرجح والوزن المئوي لها,ينظر الجدول(, )1إذ وجد َّ
أكبر من الوسط المرجح المذكور لسلوك العدوان,وهذا يعني أن المشكلة الموجودة عند الالعبات في جميع

مجاالت المقياس وفقراته الـ( )33دون استثناء.
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 صالح جاسم الدوسري,االتجاهات العلمية في تخطيط برامج التوجيه واإلرشاد,مجلة رسالة الخليج,العدد الخامسةعشر,الرياض,مكتبة الملك فهد بن عبد العزيز,5891,ص.342
 - 20هدى جالل ,

 , 7001ص744

جدول ()1

فقرات مقياس السلوك العدواني مرتبا تصاعديا بحسب الوسط المرجح والوزن المئوي لها
الوسط

الوزن

ت

ت األخير

المرجح

المئوي

34

1

ال أشك في إمكانياتي عندما أجلس على كرسي االحتياط.

1631

14

35

0

أخفاقي بالتصويب لن يؤثر في مستوى أدائي.

1631

14

0

3

أصوب الكرة نحو رأس حراس المرمى متعمدا عند تنفيذي رمية الـ7

1670

13

الفقـــــــــرات

للفقرات

أمتار.
30

4

كثي ار ما يصفني الناس بأنني شكاك.

1673

11

1

5

أتهجم على المدافع إذا أعاقني عن تسجيل هدف.

161

02

4

3

إنحاز إلى زميلي عندما يضرب المنافس حتى لو كان على غير حق.

161

02

12

7

من الصعب على المنافس استثارتي في المباراة.

161

02

15

1

أميل إلى رفع صوتي عند مناقشة الحكم.

161

02

17

0

ال استخدم أي عبارات غير الئقة أثناء المنافسة.

161

02

01

12

أكره من يكرهني.

161

02

04

11

أعتقد أن الحقد والكراهية ليست من صفات الرياضي.

161

02

3

10

ألوم نفسي كثي ارً إذا لم اضرب منافسي عندما يجتازني ويسجل هدف

1614

00

1

13

أمزق الصحيفة التي فيها صورة العب ابغضه.

1614

00

02

14

اكره زميلي عندما يحمل شارة الكابتن بدال عني.

1614

00

00

15

اكره المدرب الذي يؤنبني.

1614

00

01

13

31

17

أن يفضل مدربي العباً علي.
أرفض ْ

1614

00

أشك في قدرات زمالئي.

1614

00

5

11

أحيانا أظهر غضبي بضرب الكرة بقوة على األرض.

1611

04

0

10

انزعج كثي ار بسبب التصرفات السيئة لبعض الجماهير.

1611

04

11

02

أثور على أي قرار من حكام المباراة.

1611

04

10

01

ال استطيع السيطرة على نفسي عندما اجلس على كرسي االحتياط.

1611

04

13

00

إن سرعة الغضب دليل على عدم نضج الشخصية.

1611

04

13

03

ال يجوز االستهزاء بأي العب أبداً.

1611

04

33

04

33

05

اشكك دائما في ق اررات الحكم حتى وا ْن كانت صحيحة.

1611

04

الطيبة كلمة فقدت معناها عند جميع الالعبين.

1611

04

14

03

أحاول أن ال اصرخ بوجه زميلي الذي يخفق في الهجوم.

1600

03

10

07

انظر للحكم بنظرة حقد عندما يوجه لي إنذارا.

1600

03

03

01

أكره الالعب الذي يرفض مساعدتي أثناء اللعب لتطبيق الخطة.

1600

03

05

00

أرفض الخروج من الملعب بعد إيقافي لمدة دقيقتين.

1600

03

03

32

أرفض ترك الكرة التي بحوزتي عندما أشعر أن قرار الحكم غير صحيح.

1600

03

07

31

ارفض تطبيق خطة المدرب عندما تتعارض و طموحي.

1600

03

3

30

أبصق على األرض عندما يتصرف معي الجمهور بصورة غير رياضية.

1603

01

7

33

أحاول تمزيق شبكة المرمى عندما اخفق في تسجيل هدف.

1603

01

32

34

عندما يقوم المدرب بتبديلي ال احتج لذلك.

1603

01

11

35

أحقد على زمالئي عندما يخسر فريقنا.

0

122

00

33

اتصف باني كثير االعتراض على أي قرار من حكام المباراة.

0

122

ثالثا:تحديد األهداف

تم صياغة هدف البرنامج اإلرشادي هو تخفيف السلوك العدواني لدى العبات كرة اليد

رابعا :أيجاد برامج ونشاطات لتحقيق األهداف

لتحقيق أهداف البرنامج اإلرشادي اعتمدت الباحثة على أسلوب العالج الواقعي واستعان بمحتوى البرنامج

اإلرشادي من األدبيات والمصادر
تقديـم الموضـوع

ويتضمن إعطاء أفراد المجموعة التجريبية موضوع الجلسة اإلرشادية وأهميتها بالنسبة إليهم وكيفية االستفادة

منها وتطبيقها في الحياة الواقعية وقامت الباحثة بشرح موضوع الجلسة بشكل مختصر ومفهوم لكي تتمكن

الالعبات معرفة السلوك الذي يتدربون عليه,وحرصت الباحثة على توضيحها على شكل مثال مستمد من واقع

المنافسة.

الخطوات الواقعية لتعلم السلوك (الواقع)

والمقصود بهذه الخطوة أن الفرد ممكن أن يتعلم السلوك الصحيح والواقعي من خالل إدراكه للعالم الحقيقي

الذي يعيش فيه وأن حاجاتهم يجب أن يكون إشباعها ضمن المعقول,وقد حددت الباحثة هذه المراحل بشكل
خطوات متتابعة من خالل وسائل العرض الشرح المتبعة.
أنموذج لمسؤولية سلوكية (المسؤولية)

ويقصد به موقف سلوكي معين يتم صياغته على شكل سؤال أو مثال مستمد من واقع المنافسة الرياضية
بحيث يكون مرافقا مع موضوع الجلسة,وقد استمدت الباحثة األسئلة واألمثلة من مجاالت مقياس السلوك

العدواني ويتم ذلك من خالل اتفاق محتواها مع موضوع الجلسة اإلرشادية .
 اسئلة واجوبة من الواقع (الصحيح)

ويقصد به أن يطرح المرشد عدة أفكار ويصوغها على شكل أسئلة وأمثلة تعطى من الواقع وتكون ذات عالقة
وصلة صميمة بموضوع المناقشة والجلسة التي تتضمنها الفكرة المقصودة وما على المرشد سوى أن يصدر

إن الحكم على السلوك ضروري للشخص من أجل أن يوفي
أحكاماً ذات قيمة جيدة أو خاطئة على سلوكهم إذ َّ

بالحاجة إلى تقدير ذاتهم .
الفعالية والمرح

من أجل أن يجعل المرشد التربوي الجلسة اإلرشادية أكثر مرونة وبسيطة إليهم ويطلب منهم أن يسأل كل

العب من ضمن أفراد المجموعة بأن يخبر زميله عن فكرة أو موضوع ذات عالقة بموضوع الجلسة اإلرشادية
ويطلب من أحد المسترشدين بأن يقوم بسرد إحدى الطرف من حياتهم الواقعية وذلك إلضفاء جو من المرح

والشعور باأللفة حتى ال يشعروا بأن الجلسة مفروضة عليهم .
إعادة التعلم

يقوم المرشد بﺈعادة ما تم تعلمه خالل الجلسة اإلرشادية من أفكار وخبرات وموضوعات تم أخذها في الجلسة
السابقة ويتم بعدها مناقشة األفكار التي ترتبط بالجلسة الحالية .
تحديد الواجب البيتي (االلتزام)

ويكون ذلك من خالل أعطاء الواجبات البيتية ألفراد المجموعة اإلرشادية التي تعلموها في الجلسة الستعمالها

في المنافسات الرياضية كذلك التدريب وذلك من أجل معرفة مدى وفائهم والتزامهم بالسلوك الصحيح الذي
تعلموه في الجلسة السابقة وذلك من خالل تدوينه في كراس صغير .
التقويم الذاتي

في هذه الخطوة يقوم كل شخص من أفراد المجموعة بﺈصدار حكم ذاتي على سلوكه بمعنى أن يحكم على
سلوك كونه يتسم بالمسؤولية وأن يبين مدى استفادته شخصيا من الجلسة اإلرشادية في الحياة الواقعية من

خالل ما يطرحه المرشد على شكل سؤال من الواقع ويتم ذلك في نهاية كل جلسة
خامسا :التقويم

لغرض التحقق من البرنامج اإلرشادي,السيما في تحقيق األهداف التي أعد من أجلها لجأت الباحثة إلى

اإلجراءات اﻵتية:

التقويـم األولــي

وتم أجراؤه قبل تنفيذ البرنامج اإلرشادي ويتمثل باالختبار القبلي .

التقويـم البنائــي

وتم أثناء تنفيذ البرنامج وبصورة دورية من خالل:

-1لمتابعة المستمرة لالعبين ومعرفة مدى االستفادة من المعلومات الواردة فيه وفاعليتها في التطبيق العملي

-0األسئلة المباشرة وغير المباشرة ومعرفة توقعات ومقترحات الالعبات لتقييم أنفسهن وألعضاء الجماعة في

العملية اإلرشادية وللجلسة اإلرشادية وتم تنفيذه في نهاية كل جلسة,وبهذه الخطوة تم اتخاذ القرار حول

االستمرار في تنفيذ البرنامج الحالي إلعطائه نتائج إيجابية
التقويـم النهائــي (الختامي)

وتم في نهاية البرنامج اإلرشادي ومن خالل إجراء موازنة في االختبار البعدي لمالحظة مدى تأثير المتغير

المستقل وهو البرنامج اإلرشادي في تعديل السلوك العدواني لدى العبات كرة اليد .

 3-1-4-3بناء البرنامج اإلرشادي
بعد قيام الباحثة بالخطوات السابقة قامت بﺈعداد برنامج إرشادي بصيغته األولية مستندا إلى نظرية العالج

الواقعي زيادة على اإلفادة من النظريات التي تناولت مفهوم العدوان والبرامج اإلرشادية والدراسات السابقة ذات

العالقة بموضوع البحث الحالي في إعداد محتويات الجلسات اإلرشادية ,وبعد تصميم البرنامج بصيغته األولية

قامت الباحثة باستشارة عدد من الخبراء في مجال اإلرشاد التربوي والنفسي إلبداء أرائهم باﻵتي:
 معرفة مدى صالحية البرنامج اإلرشادي في تخفيف السلوك العدواني لدى العبات كرة اليد
معرفة مدى صالحية أسلوب اإلرشاد الواقعي المستعمل

معرفة مدى صالحية محتوى الجلسات واألهداف السلوكية.

االتفاق على إقامة ( )10جلسة (ينظر ملحق, )3زمن كل جلسة منها( )32دقيقة.
أي إضافات أو تعديالت تغني البرنامج اإلرشادي.

وقد حددت الباحثة صالحية البرنامج اإلرشادي الحالي واألسلوب اإلرشادي المستخدم وكفاية عدد الجلسات

اإلرشادية وأزمنتها ومحتوياتها واألهداف السلوكية المتضمنة فيها ,ينظر(ملحق.)4

 4-1-4-3التخطيط لتنفيذ الجلسات اإلرشادية

تهيئة المكان المناسب لتنفيذ البرنامج ,وتم اختيار إحدى قاعات قسم التربية الرياضية في كلية التربية للبنات
 /جامعة الكوفة

تحضير وسائل البرنامج اإلرشادي وأدواته وهي (السبورة,كراس الواجب البيتي,كرات يد,حاسبة الكترونية

شخصية نوع (.)1545 DELL

-1تحديد المدة الزمنية بعد االتفاق مع الالعبين إذ تم تحديد الجلسة قبل البدء بالتدريب الخاص
بالالعبات,الساعة الثانية ظه ار من يوم (االحد الثالثاء والخميس)

 5-1-4-3تطبيق البرنامج اإلرشادي

* تم تنفيذ البرنامج اإلرشادي بطريقة اإلرشاد الجمعي على العبات كرة اليد وذلك بالسماح

أن يعبرن عن آرائهن ومواقفهن في أثناء الجلسة اإلرشادية بهدف تعديل سلوكهن
لهن ْ
* تم إدارة الجلسات اإلرشادية بأسلوب العالج الواقعي.
* التمهيد واالستثارة االيجابية من قبل المرشد (الباحثة).

* تقديم أنموذج لمسؤولية سلوكية.

* تقديم سؤال من الواقع.

* إعادة ما تم تعلمه في الجلسة السابقة واالستفادة منها.
* التأكيد على االلتزام من خالل الواجب البيتي والتقييم الذاتي بواسطة تقيم الالعبات ألنفسهن.

* تم تنفيذ البرنامج اإلرشادي على العبات المجموعة التجريبية,إذ تم تحديد عينة البرنامج من خالل القرعة

* تم تحديد ( )10جلسة إرشادية ,ويستغرق زمن كل جلسة ( )32دقيقة ,وتم تنفيذ الجلسات في أيام (االحد
الثالثاء والخميس).

قامت المرشدة أثناء الجلسات اإلرشادية بعرض بعض المشاهد المثيرة للمهارات الهجومية التي تمتاز في

المواقف االيجابية التي تساعد المسترشدات في لعبة كرة اليد.

إجراء االختبار البعدي في اليوم األخير من تنفيذ البرنامج اإلرشادي (الجلسة الختامية)

5-3الوسائل اإلحصائية
 -1معامل التمييز

21

 -2معامل سبيرمان...

22

 - -3معادلة كيورد – ريتشارد ..
 -4اختبار  Tلمعنوية االرتباط

23

24 ....

 -5انسبة المئوية

 -6الوسط المرجح
 -7اختبار  tللعينات المتناظرة والمستقلة

.

 -4عرض ومناقشة النتائج
 1-4عرض النتائج

 1-1-4عرض نتائج المجموعة والضابطة والتجريبية القبلية والبعدية لمقياس السلوك العدواني

ألجل تحقيق أهداف البحث سيتم استعراض للنتائج التي حصلت عليها الالعبات في المجموعتين الضابطة

والتجريبية والجدول ( )0يبين ذلك

جدول (  )0يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعة الضابطة والتجريبية القبلية والبعدية
لمقياس السلوك

المتغير

المجموعة

الوسط الحسابي

القياس القبلي

الضابطة

03613

11653

التجريبية

13623

12612

الضابطة

0260

12640

التجريبية

45653

14631

القياس البعدي

العدواني

االنحراف

قيمة t

المعياري

المحسوبة
46240

46241

قيمة  tالجدولية
1670

1670

الداللة
2625

2625

يبين الجدول )061نتائج البحث إذ ظهر هناك درجة عالية في مستوى السلوك العدواني لدى المجموعتين
الضابطة والتجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي

يبين الجدول() 0الوسط الحسابي القبلي ألفراد المجموعة الضابطة لمقياس السلوك العدواني والبالغ 03613
واالنحراف المعياري والبالغ  11653اما المجموعة التجريبية فقد بلغ الوسط الحسابي القبلي 13623

وبانحراف معياري قدره 12612

وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي بأسلوب العالج الواقعي يظهر الجدول قيمة المتوسط الحسابي البعدي للسلوك
العدواني للمجموعة الضابطة ( )0260واالنحراف المعياري( )12640اما المجموعة التجريبية فقد بلغ الوسط

الحسابي ( )45653واالنحراف المعياري ( )14631وهذا يؤشر إيجابية سلوك الالعبات وللتعرف على الفروق
21

 صباح حسين العجيلي ( وآخرون)  :مبادئ القياس والتقويم التربوي  ,بغداد ,مكتب احمد الدباغ للطباعة واالستنساخ ,3005 ,ص.00
 - 22صالح الدين محمود عالم,المصدر السابق ,7000 ,ص816

 - 23محمد نصر الدين رضوان,المصدر السابق,3002,ص.520
 - 24وديع ياسين التكريتي و حسن ألعبيدي  :المصدر السابق ,5888,ص.340

الدالة إحصائياً بين المتوسطين القبلي والبعدي بغية التحقق من أثر البرنامج اإلرشادي  ,بلغت قيمة ()t
المحسوبة لعينة القياس القبلي ( )46240وهي اكبر من الجدولية ( )1670عند مستوى داللة ()2625

ودرجة حرية (ن )1-في حين بلغت القيمة التائية المحسوبة لعينة االختبار البعدي ( )46241وهي اكبر من
الجدولية ( )1670عند مستوى دال لة ( )2625عند درجة حرية (ن)1-

0-4مناقشة النتائج

ظهر مما سبق فاعلية البرنامج اإلرشادي في تخفيف السلوك العدواني عند العبات كرة اليد,إذ إن هناك فروقا

دالة بين متوسط اتجاه المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي وبين متوسط العبات المجموعة
أن البرنامج اإلرشادي المعد لهذا الغرض له
الضابطة التي لم تخضع إلى أي برنامج إرشادي,مما يدل على َّ

فعالية وتأثير في تعديل سلوك الالعبات.

إن نتيجة هذه الدراسة تتفق مع نتائج الدراسات التي أشارت إلى أن اإلرشاد الجماعي يسهم في تعديل
َّ

اتجاهات األفراد كدراسة (العادلي ,25 )1003 ,ودراسة (العزاوي 26 )1007 ,ودراسة (العامري ,27 )1000 ,

ودراسة (خليل ,28 )1002 ,التي أشارت إلى تأثير اإلرشاد والتوجيه التربوي على اتجاهات طلبة كلية التربية

نحو مهنة التدريس  ,ودراسة (العبيدي ,29 )1001 ,التي توصلت إلى تفوق المجموعة التجريبية على

أن تعرضت إلى برنامج إرشادي  ,ودراسة
المجموعة الضابطة في مستوى االتجاه نحو التعليم المهني بعد َّ

علي صبحي ,30وبما أن جلسات البرنامج اإلرشادي قد استغرقت ( )10جلسة إرشادية تتخللها نشاطات

وتوجيهات وشرح لموضوعات تتعلق بلعبة اليد وكذلك استضافة شخصية تربوية والمناقشة وتبادل اﻵراء

ووجهات النظر فانه ليس بعيداً أن تتأثر آراء ومشاعر واتجاهات هؤالء الالعبين الذين تعرضوا للبرنامج
اإلرشادي المذكور وأن يتعدل سلوكهم ولذلك فقد كان الباحث موفقاً في توظيف أسلوب العالج الواقعي (لوليم

جالسر) في تعديل سلوك الالعبين من العدواني إلى الجازم من خالل طريقة اإلرشاد الجماعي وعن طريق
أسلوب المناقشة الجماعية .

وتعزو الباحثة سبب تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة إلى عدة أسباب:

-تهيئة الجو المناسب أثناء عملية اإلرشاد والتوجيه.

إعطاء الالعبة فرصة كبيرة داخل المجموعة مما جعل الالعبات يتصرفن بثقة عالية.25

 -راهية عباس العادلي  ,فاعلية اإلرشاد الجمعي في مفهوم الذات وتحمل المسؤولية االجتماعية لدى األحداث الجانحين ,

أطروحة دكتوراه  ,كلية التربية األولى (أبن الرشد)  ,جامعة بغداد 4883,
26

 -سامي مهدي العزاوي ,أثر اإلرشاد الجمعي في تعديل االتجاه السلبي نحو المدرسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة  ,أطروحة

دكتوراه  ,كلية التربية  ,الجامعة المستنصرية .4889 ,
27

 -نوال قاسم العامري ؛ بناء برنامج إرشادي لتعديل اتجاهات طلبة الجامعة السلبية نحو الزواج  ,أطروحة دكتوراه  ,كلية التربية

(أبن رشد)  ,جامعة بغداد 4888 ,
28

 -نداء إبراهيم خليل ,أثر اإلرشاد والتوجيه التربوي على اتجاهات طلبة كلية التربية نحو مهنة التدريس ,أطروحة

29

 -صباح مرشد العبيدي  ,أثر اإلرشاد التربوي في اتجاهات طلبة المرحلة المتوسطة نحو التعليم المهني  ,رسالة ماجستير  ,كلية

دكتوراه  ,كلية التربية  ,جامعة الموصل . 4881 ,
التربية األولى (أبن الرشد) ,جامعة بغداد . 4884 ,
30

 -علي صبحي,المصدر السابق.2119,

-التأكيد من قبل الباحثة على التحدث بحرية من دون خوف أو تقيد مما جعل الالعبات يفكرن بأكثر من حل

مناسب.

 -استعملت الباحثة إستراتيجية فعالة وهي تكوين عالقة إرشادية قوية مع المسترشدات قدمت من خاللها

المرشدة الدعم والتشجيع للمجموعة اإلرشادية للمضي قدماً في تحقيق األهداف اإلرشادية.
-استضافة شخصيات تربوية والمناقشات كان لها اثر واضح في تعديل سلوك الالعبات

 -تبادل اﻵراء ووجهات النظر بين الالعبات فانه ليس بعيداً أن تتأثر آراء ومشاعر وسلوك هؤالء الالعبات

اللواتي تعرضن للبرنامج اإلرشادي لذلك كان له الدور االيجابي.

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

أن نستنتج ما يأتي.:
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي  ,وما لحقها من تفسيرات  ,يمكن ْ
قلت مستويات العدوان عند العبات المجموعة التي تم تطبيق البرنامج اإلرشادي عليها.

ظهرت فروقا حقيقية بين العبات المجموعتين في تأثير التدريب عليها ولصالح المجموعة التي استعملت

البرنامج اإلرشادي في تخفيف السلوك العدواني

 البرنامج اإلرشادي المبني على وفق نظرية العالج الواقعي والقائم على أساس طريقة اإلرشاد الجمعي

ومن خالل أسلوب المناقشات الجماعية كان له األثر الواضح في تخفيف سلوك الالعبات في لعبة كرة اليد

 0-5التوصيات

في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته توصل البحث الحالي إلى بعض التوصيات وكانت على النحو اﻵتي :
 استخدام برامج ارشادية لمنتخبات كليات التربية الرياضية وخاصة االلعاب التنافسية

 استحداث مراكز خاصة لالرشاد التربوي والنفسي في االندية الرياضية وفي مديريات الشباب أو اللجنة

االولمبية وتكون بخدمة الرياضيين في المؤسسات األخرى.

 ضرورة إلقاء محاضرات نوعية على الالعبات والالعبين أثناء الوحدات التدريبية من قبل مختص في

اإلرشاد النفسي وعلم نفس الرياضة.

اإلفادة من هذا البرنامج لبناء برنامج إرشادي على لعبة أخرى.
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