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ملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسة األنشطة الرياضية على سمات الشخصية لدى
األحداث في فلسطين ،وتم استخدام المنھج التجريبي ،ولتحقيق ذلك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة
قوامھا ) (١٤شخصا ،وطب ق عل يھم قائم ة فرايب ورج لقي اس الس مات الشخص ية وأظھ رت نت ائج
الدراسة ما يلي - :برامج األنشطة الرياضية المقترح لم تحدث تأثير على عبارات كل محور م ن
مح اور المقي اس المس تخدم )العص بية ،العدواني ة ،االكتئ اب ،القابلي ة لالس تثارة ،االجتماعي ة،
الھدوء( .البرنامج المقترح من قبل الباحث أدى إلى أحداث تأثير دال إحصائيا على المحور كك ل
ولكل أبعاد المقياس المستخدم .وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بتطبيق البرنامج المقترح من قبل
الباحث لما له من ت أثير دال إحص ائيا عل ى أبع اد الشخص ية لس لوك انح راف األح داث ،وبت دعيم
وتوجيه وتعزيز برامج األنشطة الرياضية داخل المؤسسات بالرياضات المختلفة.
Abstract
The current study aims to identify the effect of parching sports
Activities an the character features of the young. The experimental
design was used, and to achieve that the study was carried on a sample of
14 youth. Freiberg list was applied to measure the personality
characteristics. The study results shoved the following: - The suggested
physical activities program has no effect on the statements of each
dimension of the questionnaire dimensions that used in this study
(nervousness, Aggression, depression, redness for stimulation,
sociability, calmness). - The suggested program has an effect that are
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statistically significant on the dimension as a whole and to all dimensions
of the questionnaire. The study recommended the application of the
suggested program which has on effect on the personality diminishing
statements of the deviant children behavior. Added to that it is necessary
to establish, support, direct, and reinforce the physical a activities
programs in side institutions that focus on various and different sports.
المقدمة
إن من األمور التي جذبت انتباه الباحثين في مجال التربي ة الرياض ية والبدني ة ذل ك االھتم ام
الواضح الذي يبديه الجانحون بالرياض ة ،وال ذي فس ر إل ى أن الرياض ة تع د بالنس بة لھ م مظھ راً
اجتماعيا ً يميزھم ب ين طبق ات المجتم ع وفئات ه ،ولق د أتض ح ھ ذا االھتم ام بع د أن تع ددت ح االت
الج انح المتف وق رياض يا ً )الخ ولي ،١٩٩٦ ،ص (٢٦٤ – ٢٦٣ويؤك د لوش ن إن االش تراك ف ي
الرياضة ال يعن ي بالض رورة أن ينتس ب الف رد إل ى الثقاف ة الفرعي ة للج انحين وم ن زاوي ة أخ ري
يشير خبيرا التربية البد نية عبد الفتاح لطف ي وإب راھيم س المة إل ي أن الس بب ف ي الس لوك الج انح
واالنحراف االجتم اعي ل دي بع ض األف راد إنم ا يرج ع إل ى افتق ارھم إل ي الف رص المواتي ة ل تعلم
الرياض ة وممارس ة األلع اب بطريق ة مقبول ة )لطف ي ،س المة ،١٩٦٠ ،ص  (٥٥ويس اعد
االش تراك الم نظم ف ي اللع ب واأللع اب والتم رين ف ي ممارس ة كاف ة أن واع الرياض ة ف ي تط وير
وتحقيق قدرة اإلنسان كش خص متكام ل )الرمل ي وش حاتة ،١٩٩١ ،ص  (١٥٩وم ن ھن ا تتبل ور
شخصية الفرد في الحياة من خالل االشتراك في اللعب واأللعاب )الرملي وش حاتة ،١٩٩١ ،ص
 (١٥٧وتعتبر التربية الرياضية نظ ام ترب وي ل ه أھداف ه الت ي تس عى إل ي تحس ين األداء اإلنس اني
الع ام م ن خ الل األنش طة الرياض ية والترويحي ة المخت ارة كوس يط اجتم اعي تتمي ز بالعوام ل
التربوية والتعليمية الھادفة والمفيدة من خالل حيات ه مم ا يس اعد عل ي بن اء متكام ل للتربي ة العام ة
)خميس وسعادة ،٢٠٠٠ ،ص  (٥وتنحصر األھداف التربوية في الممارسة الرياض ية بأش كالھا
المتنوع ة ودرجاتھ ا المتباين ة ف ي تع ديل س لوك األف راد واالرتق اء ب ه وتمي زه ،ھ ذا التع ديل ف ي
الس لوك ھ و نت اج التع ديل ال ذي يط رأ عل ى الشخص ية نتيج ة لممارس اتھا الرياض ية م ن جھ ة
واستعدادھا الموروث من جھة أخرى )فوزي ،٢٠٠٣ ،ص  (١٣١وإن المؤسس ات االجتماعي ة
تلعب دورا ھام ا وج زءا ال يتج زأ م ن المجتم ع ألنھ ا تعم ل عل ي تربي ة وتعل يم ال نشء إذ الب د أن
تتجه نحو العمل المتكامل الذي يعمل علي نمو الفرد النمو الطبيعي من منطلق أن الفرد مكون من
عقل وجسم ونفس ولكن أي خل ل ف ي تل ك المؤسس ات المتمثل ة ف ي األس رة أو المدرس ة أو غيرھ ا
م ن المؤسس ات ت ؤدي إل ى انح راف الس لوك وتق ويض دع ائم الحي اة اآلمن ة فم ن تل ك المش اكل
)الجنوح أو انحراف األحداث( ومن ھنا تظھر أھمية دور األنشطة الرياضية ف ي تع ديل شخص ية
وسلوك األحداث وتقويمھا وتحسين التوتر والضغوط واإلجھاد عن طريق ممارسة النشاط الب دني
المنتظم الذي يؤدي إلى التنف يس ع ن العدواني ة والت وترات العص بية )الرمل ي و ش حاتة،١٩٩١ ،
ص .(١٥٣
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مشكلة الدراسة وأھميتھا
إن مش كلة انح راف أو جن وح األح داث ظ اھرة اجتماعي ة خطي رة ،حي ث ت ؤثر عل ى أبن اء
المجتم ع الناش ئ بش كل كبي ر وھ ي م ن أكب ر المش اكل الت ي تواجھھ ا المجتمع ات المعاص رة،
وازدياد تفاقم ھذه المشكلة بسبب انشغال اآلباء واألمھات وانصرافھم ع ن توجي ه الرعاي ة األبوي ة
واألش راف ال دقيق ألبن ائھم .كم ا يرج ع إل ى ض عف الرقاب ة األس رية وفت ور س لطان األس رة
)العيس وي ،٢٠٠١ ،ص  ،(١٨والمجتم ع الفلس طيني كغي ره م ن المجتمع ات يع اني م ن مش كلة
جن وح األح داث وھ و ف ي مرحل ة يحت اج فيھ ا لك ل جھ د ولك ل ي د لتس ھم ف ي بن اء ص رح التق دم
والرضاء .ومشكلة األحداث الجانحين تتضمن كثيرا من الجوانب النفسية والتربوية  ...ومن ذل ك
ال دوافع أو الدافعي ة الت ي تكم ن وراء جن وح األح داث وح التھم النفس ية وم ا يتس م ب ه م ن الص حة
واالعتدال وما يمتاز به من حب المساواة أو اتجاه نح و الع دوان والتخري ب والت دمير وإنم ا ين زع
من االنبساط الزائد أو االنطواء علي نفسه وما يتصف به من صفات أخري كالكذب وعدم األمانة
 ...الخ) .العيسوي ،٢٠٠١ ،ص  (١٧و ھنا تكم ن أھمي ة الدراس ة ف ي مجتمعن ا الفلس طيني م ن
منطلق أن األنشطة الرياضية محور إجماع وإعج اب ع دد كبي ر م ن األح داث الج انحين ولم ا لھ ا
من تأثير على تغيير السلوك لدى األحداث والتقليل من مع دالت الجن وح ف ي المؤسس ات التعليمي ة
من خالل ممارسة األنشطة الرياضية.
أھداف البحث
 .١التعرف إلى النواحي االقتصادية واالجتماعية والتعليمية ألسر األحداث الجانحين.
 .٢التعرف إلى أثر ممارسة األنشطة الرياضية على سمات الشخصية لدى األحداث.
فرضيات الدراسة
يوجد أثر دال إحصائيا لممارسة األنشطة الرياضية على سمات الشخصية لدى األحداث.
المصطلحات العلمية المستخدمة في الدراسة
 .١الحدث :الفرد الذي يھ رب م ن المدرس ة أو م ن المن زل ،أو أن ه الف رد ال ذي يج رح أخ الق
الناس أو يؤدي صحته أو صحة اآلخرين )العيسوي.(٢٨٤ :٢٠٠٤ ،
 .٢الجن وح أو االنح راف :عب ارة ع ن خ رق بس يط للق انون الجن ائي أو األخالق ي وخاص ة م ا
يحدث من ھذا النمط من السلوك لدى المراھقين )العيسوي.(٢٤٨ :٢٠٠٤ ،
 .٣الس لوك :ھ و ك ل م ا يص در ع ن الك ائن الح ي نتيج ة احتكاك ه أو اتص اله ببيئ ة خارجي ة
)الطواب ،١٩٩١ ،ص .(١٩
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 .٤األنش طة الرياض ية :ھ ي الحرك ات المخت ارة لجس م اإلنس ان ع دا الحرك ات الوظيفي ة أو
المھني ة ،والت ي تظھ ر ع ادة ف ي الممارس ة االيجابي ة لألس اليب الرياض ية ،والمن ازالت،
والتمرينات ،والجمباز  ...وغير ذلك من أنواع األنشطة الحركية األخرى.
حدود البحث
 .١الحد الزماني.٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :
 .٢الح د المك اني :ت م إج راء الدراس ة ف ي مؤسس ة الربي ع لرعاي ة األح داث الج انحين التابع ة
لوزارة االجتماعية بمدينة غزة.
 .٣الحد النوعي :تراوحت أعمار األحداث من  ١٨ – ١٥سنة.
القراءات النظرية
عاش الشعب الفلسطيني وما يزال في ظروف حياتية ص عبة ،ش ملت جمي ع ن واحي الحي اة،
وال شك أن واقع الطفل الفلسطيني تحكمه تركيبة اجتماعية مصحوبة بالتوتر ونقص في الخ دمات
األساسية واالجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ،فالمحيط البيئي ال ذي يع يش في ه الفلس طيني
يؤثر في تشكيل سلوكه فالبيئة المضطربة تقود إل ى س لوك مض طرب .إن البيئ ة تلع ب دورا ھام ا
في بل ورة شخص ية الف رد ،كم ا أنھ ا ت ؤثر عل ي ال دور ال ذي يق وم ب ه ،فكلم ا كان ت البيئ ة س ليمة
يسودھا التعاون والمحبة والعالقات االجتماعية السليمة ،كلما توفر االطمئنان ال ذي ي نعكس عل ى
نفس ية األطف ال والس لوك الشخص ي اإليج ابي ،ف ي ح ين أن العن ف والكراھي ة والض غط النفس ي
المس تمر ي نعكس س لبيا عل ى س لوك األطف ال ،وي ؤثر س لبا عل ى نم وھم المعرف ي واالجتم اعي
والنفس ي ،كم ا أن المح يط المض طرب ال ذي يع يش في ه الطف ل يت رجم إل ى أش كال معين ة م ن
االضطرابات السلوكية واالنفعالية ،والتي يكتسبھا الطفل من أشكال التعامل الت ي تع ود إل ى فت رة
الحقة بإفرازھا في شكل عالقات مع اآلخرين ،إن المش كالت االقتص ادية واالجتماعي ة والوض ع
الع ام للطف ل الفلس طيني ھ ي مش كالت تھ دد جوان ب الحي اة المختلف ة و يمث ل انح راف األح داث
ظاھرة اجتماعية عاشت في كل زم ان ومك ان وتخلل ت ك ل مجتم ع ،وأھ م جوان ب الخط ورة ف ي
ھ ذه الظ اھرة أنھ ا ت رتبط بعملي ة التنش ئة االجتماعي ة الت ي كثي را م ا نع ول عليھ ا إع داد جي ل م ن
األس وياء ،أم ا الجان ب اآلخ ر لخطورتھ ا فيتمث ل ف ي بع دھا االقتص ادي المكل ف والخس ارة الت ي
بتكبدھا المجتمع عندما يفشل في استغالل كل القوى والفئات العامة فيه نتيجة االنحراف )عي وش،
 ،١٩٩٨ص (٤١واإلحب اط النفس ي ھ و المس ئول األول لنش أة الس لوك الع دواني ل دى الطف ل،
ويلع ب تعل م األدوار والتقلي د والمحاك اة دورا رئيس يا ف ي ممارس ة الس لوك الع دواني )الخطي ب،
 ،٢٠٠٠ص (٥٨٧كما تلعب التنشئة األسرية دورا ھاما في مفھوم الذات ،فالطفل الذي ينشأ في
أسرة توفر له قدرا مناس با م ن الرعاي ة و االھتم ام والعط ف والح ب والتق دير ف إن ذل ك يرف ع م ن
قدراته واھتماماته ومھاراته األمر الذي ينعكس إيجاب ا عل ى فكرت ه ع ن ذات ه ،وعل ى العك س م ن
ذلك فقد تتسبب األسرة في أن يدرك الطفل نفسه بص ورة س لبية إذا م ا اتبعن ا مع ه أس اليب خاطئ ة
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في التنشئة االجتماعي ة داخ ل األس رة )عب د الحف يظ ،٢٠٠٢ ،ص  (٤٧وم ن جان ب أخ ر يس عى
التدريب إلى إحداث تغيرات في أنم اط س لوك الف رد م ن خ الل توجيھ ه ألفض ل األس اليب المبين ة
عل ى الفھ م الص حيح لشخص يته والعوام ل المح ددة لس لوكه ،فھ و يس ھم ف ي تكي ف الف رد بالنس بة
للظروف المحيط ة ب ه وإل ى تحقي ق توازن ه م ع ظ روف البيئ ة دائم ة التغيي ر حول ه )عب د الخ الق،
 ،١٩٩٢ص  (١ف انحراف الص غار ھ و خس ارة كبي رة لھ م ولمجتمع اتھم باعتب ارھم ق وى عامل ة
معطل ة ع ن العم ل واإلنت اج فإنت اجھم يك ون ض عيفا ،أو مع دوما ،كم ا أنھ م يعيش ون عال ة عل ي
ذويھم وعلي المجتمع )المغربي ،١٩٦٠ ،ص  (١٩وتدل اإلحص اءات عل ى أن أكث ر م ن نص ف
مجم وع الج رائم الت ي ترتك ب بح ق الف رد والمجتم ع م ن ص نع األح داث ال ذين ل م يبلغ وا الثامن ة
عشرة من العمر .وأسباب جنوح األحداث كثيرة منھا سوء التربية واضطراب الغدد الصماء .أما
أھم العوامل البيئية الخارجية فھي سوء حالة األسرة وتفككھا وتقص ير المدرس ة ف ي أداء وظائفھ ا
والبطالة والفقر ورفاق السوء وسوء استعمال وقت الف راغ .وال ش ك ف ي أن المؤسس ات والھيئ ات
المن وط بھ ا تطبي ق الق وانين ال تس تطيع بمفردھ ا معالج ة موض وع الجريم ة وانح راف األح داث
وانزالقھم في دروب المھاوي معالجة تامة .والسبب أن المجرم أو الحدث المنحرف إنما ھو نت اج
لتربيته االجتماعية  -وكما قيل :المجرمون يص نعون وال يول دون  -ف ان معالجت ه ومع اودة تربيت ه
وتھذيبه أمر يتعدى نطاق سلطة تلك المؤسسات والھيئات ،وبالتالي ال يمكن استئصال المج رمين
بمج رد إدان تھم وال يمك ن اإلق الل م نھم ع ن طري ق اإليع از والتوجي ه ب أن ھ ؤالء مخطئ ون
وخطرون ،إنم ا يمكنن ا اإلق الل م نھم وتص فيتھم ،وذل ك بتنمي ة اتجاھ ات األف راد نح و التع اطف
والمجامل ة والتس امح .أم ا القس وة ف يمكن الح د منھ ا ع ن طري ق التربي ة الرياض ية الت ي تنم ي
اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية .فاالشتراك مع جماعة باالنتماء إل ى فري ق يلع ب ك رة الق دم م ع
توافر قيادة حكيمة مؤھلة تنم ي الح س االجتم اعي وتؤك د مب دأ التع اون للف وز والمنافس ة الش ريفة
للربح وبالت الي ھ ي خب رات واتجاھ ات لمواق ف ش تى يتع رض لھ ا الع ب ك رة الق دم ف ي الملع ب
فتارة يص طدم م ع زمي ل وأخ رى م ع خص م وم رة ي ربح وأخ رى يخس ر وم رة يت وج وأخ رى ال
يتوج إنما يض طر لتق ديم التھ اني والتبريك ات واألم اني الطيب ة لخص مه ف ي الملع ب .ع دا ع ن أن
سلوكه قد يتغير في حالة اإلصابات ومعاناة الالعبين منھا ،فيأخ ذ التع اطف والتس امح س بيله إل ى
نفسه بدال من الحقد والكراھية ،وينزع إلى اللعب النظيف وروح المجاملة تمأل شخص ه ب دال م ن
الغ ش والتس بب ف ي اإلص ابات ويوج ه انفعاالت ه نح و الھت اف والتص فيق للع ب الجي د والع رض
الشيق بدال من الضرب واللكم وبالتالي تكون التربية الرياضية قد مارست وظيفتھ ا وس اھمت ف ي
تك وين العنص ر البش ري الخي ر )زي ن وآخ رون ،١٩٨٨ ،ص  (٣٢ – ٣١وھن اك عالق ة وطي دة
بين الصحة العض وية والتكي ف م ع المجتم ع ويش كل الف رد عادات ه واتجاھات ه م ن خ الل احتكاك ه
بأفراد المجتمع واشتراكه في أنشطة معينة )الرملي و شحاتة ،١٩٩١ ،ص (١٥٧ويثرى تط وير
اإلحساس الحركي الحياة وذلك بجعل الشخص أكثر حساسية واستجابة لبيئته ويمك ن للرياض ة أن
تكون عامال ھاما في تطوير السلوك األخالقي فبالمقارن ة ب ين الرياض يين وغي ر الرياض يين نج د
أن الرياض يين أكث ر تحقيق ا ألھ دافھم وأكث ر اتص اال م ع متطلب ات الحي اة بتط ور داف ع االنخ راط
والبقاء في مرحلة الطفولة بطريقة سليمة عن طريق العادات المكتسبة ب التعلم )الرمل ي و ش حاتة،
 ،١٩٩١ص  (١٦٠حيث يقول  finkفنك أن ميدان الجنوح واالنح راف يعتب ر م ن أھ م المي ادين
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التي تتعامل معھا الخدمة االجتماعية ،إال أن ھذا المي دان يحت اج إل ى مزي د م ن الوض وح بالنس بة
للع املين في ه ،ول ذلك فھ و مج ال واس ع ومفت وح يت يح الفرص ة لألخص ائيين االجتم اعيين ،وك ل
الع املين ف ي ھ ذا المج ال ،لك ي تنم و ط رقھم وت دخالنھم المھني ة .وم ن أج ل ذل ك كل ه أخ ذت
المجتمع ات ف ي الس نوات األخي رة تنظ ر للح دث الج انح نظ رة خاص ة قوامھ ا العط ف واإلش فاق
والرغبة الصادقة في مساعدته وإصالح شأنه بما يع ود علي ه وعل ي مجتمع ه .ھ ذا رغ م أن جن اح
األحداث يعتبر ظاھرة عامة في أغلب المجتمعات إال أنھا ظاھرة تختلف في مدى حجمھا وشكلھا
من مجتمع آلخر ،كما أنھا ترتبط بخصائص المجتمع وثقافت ه الس ائدة )بسيس و ،ص (٥١والفق ر
ال يعتبر عامال أساسيا في التوج ه إل ي االنح راف فان ه يمك ن التأكي د م ن خ الل الدراس ات العدي دة
التي ق ام بھ ا الب احثون عل ي وج ود عالق ة ب ين االنح راف م ن جھ ة وب ين طبيع ة ك ل م ن األس رة
والسكن والمناخ ،والرفقة والحيرة والبطالة والتربية وضعف االلتزام الديني والص حافة والس ينما
واألدب وبناء على تلك الدراسات يمكن القول بأن:
 .١أن التفكك العائلي يعمل على زي ادة مع دالت االنح راف فق د تب ين م ن تقري ر س نوي لمحكم ة
فالديفي ا أن س بب انح راف  %٤٧م ن ال ذكور و %٦٥م ن البن ات ف ي العين ة ھ و التفك ك
العائلي.
 .٢إن المناطق الحضرية وما يرتبط بھا من ھجرة من الق رى واألري اف أكث ر مالئم ة لحص ول
االنحراف فقد تبين من عينة مدرسة في مصر أن  %٨٧يسكنون في المحافظات.
 .٣إن العوام ل المناخي ة والجغرافي ة ذات ت أثير ف ي طبيع ة االنح راف فق د بين ت الدراس ات أن
الطقس ال يؤثر على الجريمة في ذاتھا وإنما على طابعھا فقط تتحول من العنف عن د اش تداد
الحرارة إلى المخاتة والخديعة عند برود الجو .وق د أك دت ذل ك دراس ات أب ن خل دون وإمي ل
دوركايم وغيرھا من الدارسين المحدثين.
 .٤إن وجود أصدقاء أو خدم أو رفقاء س وء أو جي ران منح رفين يس اعد عل ى زي ادة االنح راف
بين المختلط ين بھ م أو المج اورين لھ م وھن ا يمك ن الق ول أن مج رد اخ تالط الح دث الس وي
بآخر منحرف ال يكفي في ذاته لخلق االنحراف وإنم ا يرج ع األم ر إل ى م دى ھ ذا االخ تالط
وقوة استجابة الحدث السوي للحدث المنحرف ومقدار انفعاله بسلوكه وإعجاب ه أو اس تھجانه
له كما أن فرق السن بين االثنين له اثر كبير.
 .٥إن التعاليم الدينية إذا أثبت ت ف ي نف س الح دث بطري ق ص حيحة ف إن ذل ك يق وى األن ا األعل ى
ويقل ل االنح راف ،فف ي دراس ة أجري ت ف ي اإلس كندرية عل ي مجموع ة م ن األح داث
المنحرفين وجد إن  %٢فقط منھم يؤدون الصالة بطريقة غي ر منتظم ة) .عي وش،١٩٩٨ ،
ص .(٤٩ – ٤٨
أسباب االنحراف
يمكن إجمال العوامل المؤدية إلي االنحراف في ما يلي:
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(١)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمزي جابر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣

 .١العوام ل النفس ية :ھ ي الت ي ت ؤدي إل ي إيج اد المنح رف العص بي والمنح رف الس يكوباثي
وغيرھم .وأھم ھذه العوامل االض طرابات الوظيفي ة ،وع دم إش باع حاج ات الح دث النفس ية
والنضوب العاطفي داخل األسرة.
 .٢العوامل البيولوجية :وتتض من اآلث ار الوراثي ة أي الت ي تنش أ ع ن ت وارث الح دث للص فات
الجسمية والعقلية ،وخاصة العيوب العقلية واضطرا ب ات الغ دد ،واألم راض الوراثي ة الت ي
تصيب المخ أو غيره من أجزاء الجھاز العصبي.
 .٣العوامل االجتماعية :وأھمھا انھيار األسرة ،والفقر ،والبطالة ،وكيفية قضاء وقت الفراغ
ومخالطة المجرمين ورفقاء السوء والظروف االجتماعية الناتجة عن الحروب.
 .٤العوامل البنائية :حيث يكون البناء االجتماعي مصدرا للتدريب االجتماعي الخاطئ وتكون
جزاءات ه ض عيفة عل ي مس توى االمتث ال واالنح راف مم ا يخل ق حال ة متميع ة عن د األف راد،
تك ون مع اييره غي ر واض حة مم ا ي ؤدي إل ى بلبل ة االتجاھ ات واألفك ار خاص ة عن دما تفھ م
المعايير بطرق مختلفة ثم ضعف الرقابة الذي يعرض القيم إلي الھزال.
 .٥العوامل الثقافية :وذلك حين ينشأ اإلنسان في وسط ال يرى في االنحراف خط أ أو جريم ة،
أن يكون الفرد ضحية لثقافة فرعية صاخبة ،تشجع اإلجرام أو تمجد االنحراف وھن ا يمك ن
التنويه بأثر العوامل التوجيھية الت ي ت ؤثر عل ى س لوك الح دث س واء الت ي تنبع ث م ن داخ ل
المنزل أو المدرسة أو مصادر أخ رى كاإلذاع ة والص حافة والتلف از )عي وش ،١٩٩٨ ،ص
.(٤٧- ٤٦
 .٦العوامل السياسية :ومن أھم العوامل التي تشجع على االنحراف ما يل ي - :نم ط الشخص ية
السياسية الذي يعكس الطابع المتس لط  -وارتب اط السياس ة ب العنف المم ارس عل ى األرض -
الربط بين البعد السياسي واألمني والسلوك العنيف الذي مورس ف ي الم دة األخي رة  -انس داد
األفق السياسي واالحتقان السياسي واألمني.
 .٧عوامل وس ائل اإلع الم :وتعتب ر العناص ر التالي ة م ن أھ م العوام ل الت ي ت ؤدي إل ى ح دوث
االنحراف:
الفضائيات وما تنقله من أفالم عنف  -وتس ويق وتش جيع األعم ال العنيف ة "إب راز الشخص ية
العنيفة نموذج اجتماعي يقتدى به  -مشاھدة األلعاب العنيفة ومحاولة تطبيقھا  -تصوير الشخص ية
"الطيبة" على أنھا شخصية ضعيفة  -نقل ثقافات العنف من المجتمعات ال تؤمن بالتسامح وتمج د
العنف.
وصلة الرياضة بالجنوح مجال ما زال يحتاج إلى دراسات وجھود بحثي ة متتابع ة الس تجالء
طبيعة ھذه العالق ة والوق وف عل ى أبعادھ ا والعوام ل الم ؤثرة فيھ ا ،ولك ن يمك ن الق ول أن ھن اك
مدخلين على األقل يساعدان على فھم العالقة بين الرياضة والجنوح.
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المدخل األول) :التعويض وإشباع حاجات النفس االجتماعية(
األنش طة الرياض ية مح ط اھتم ام وإعج اب ع دد كبي ر م ن األح داث الج انحين وخاص ة تل ك
األنواع من الرياض ات الت ي تعتم د عل ى المن ازالت أو ذات الطبيع ة القتالي ة ،وھ ي أنش طة تؤك د
للج انح قدرات ه الب د ني ة وتحق ق ل ه ذات ه م ن ھ ذه الناحي ة ،كم ا أنھ ا تعطي ه المكان ة المتمي زة ب ين
أقرانه ،والتعويض الكافي من عوامل الحرمان التي تعرض لھا وعانى منھ ا ،فض ال عم ا تبيح ه
الرياضة للجانح المتفوق رياضيا من فرص للحراك االجتماعي )الخولي ،١٩٩٦ ،ص.(٢٦٤
المدخل الثاني) :اإلصالح والتقويم(
فھو مبني على افتراض أنه ما دامت الرياضة تنال اھتماما ملحوظا من األح داث الج انحين،
أو المنحرفين ،فلم اذا ال نوظفھ ا توظيف ا اجتماعي ا ل ه طبيع ة عالجي ة وتأھيلي ة ،عل ى اعتب ار أن
الوسط الذي تؤدى فيه المناشط الرياضية تحت قيادة واعي ة ،إنم ا ھ و وس ط إص الحي وإرش ادي
لتق ويم الح دث ،وتع ديل س لوكياته بم ا يتناس ب مع ايير وق يم مجتمع ه) .الخ ولي ،١٩٩٦ ،ص
 (٢٦٥ويفي د اللع ب ف ي تعل م مش كالته وتشخيص ھا ،وف ي ع الج اض طرابه الس لوكي ،أي أن ه
يستخدم لضبط سلوك الطفل وتوجيھه وتصحيحه .فاللعب يعتبر من الوسائل الھامة التي يعبر بھا
الطفل عن نفس ه ،وم ن خ الل اللع ب يس تطيع الطف ل أن يفھ م الع الم م ن حول ه .ك ذلك ف إن اللع ب
نش اط ض روري وھ ام لك ل المراح ل الس نية ،فھ و حاج ة نفس ية اجتماعي ة الب د م ن إش باعھا،
ويختلف اللعب من مرحلة سنية ألخرى ،فنجد أن اللعب في مرحل ة الطفول ة المبك رة يغل ب علي ه
الطابع الفردي ،ويتميز ببساطته ،ثم يتجه بعد ذلك إل ى المش اركة الجماعي ة م ع أص دقاء اللع ب،
وفي مرحلة الطفولة المت أخرة يب دأ ظھ ور مي ل الطف ل إل ى االرتب اط بالجماع ة ،وتظھ ر األلع اب
الجماعية ،وتتضح الميول واالھتمامات ،وف ي مرحل ة المراھق ة المبك رة تتض ح روح الجماع ة،
والميل للعب االجتماعي ،واالش تراك ف ي المباري ات ،ك ذلك نج د ف ي المراھق ة المت أخرة ظھ ور
التمسك بقواعد اللعبة وقانونھا .ويستخدم اللعب إلشباع حاجات الطفل المختلفة ،مثل :الحاج ة إل ى
الحرك ة والنش اط ،والحاج ة إل ى الس يطرة ،والحاج ة إل ى التمل ك ،والحاج ة إل ى االس تقالل،
والحاج ة إل ى التف وق ،والحاج ة إل ى المكان ة  ...ال خ .ك ذلك ف إن اللع ب يت يح الفرص ة لتفري غ
االنفعاالت لدى الطفل ،أي أن اللعب يعتبر نشاطا ھادفا يساعد على التنف يس االنفع الي ع ن القل ق
والت وتر ال ذي ينش أ نتيج ة للص راع واإلحب اط ال ذي يتع رض ل ه الطف ل )عب د الحف يظ،٢٠٠٢ ،
ص.(١١٦
الدراسات السابقة المرتبطة
 .١دراسة محمد زك ي ) :(١٩٧٧ھ دفت الدراس ة التع رف عل ى تق ويم ب رامج التربي ة الب د ني ة
والرياضية في مؤسسات األحداث الجانحين ،وقام الباحث باستخدام الم نھج المس حي ،وق د
أشارت النتائج إلى مدى القصور الذي تعانيه ھذه البرامج م ن نق ص ف ي اإلمكاني ات المادي ة
والبشرية ،كما تبين أن البرامج الموضوعة ال تحقق أھدافھا )الخولي ،١٩٩٦ ،ص .(٢٦٦
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 .٢دراس ة س ھير المھن دس ) :(١٩٧٨ھ دفت الدراس ة إل ى ت أثير ممارس ة النش اط الرياض ي
على بعض جوانب شخصية الحدث ،وقد أشارت النت ائج أن ممارس ة الرياض ة ت ؤثر ت أثيرا
إيجابيا في بع ض جوان ب شخص ية الح دث ،كاعتم اده عل ى نفس ه وش عوره بحريت ه وقيمت ه
وانتمائه )الخولي ،١٩٩٦ ،ص .(٢٦٦
 .٣دراس ة فاطم ة تم راز ) :(١٩٨٠ھ دفت الدراس ة لتع ديل س لوك الش ابات المنحرف ات
للمؤسسات االيداعية عن طريق األنشطة الرياضية ،والتع رف عل ى تحدي د س لوك الش ابات
المنحرفات بالمؤسسات االيداعية عن طريق األنشطة الرياضية ،وقد أشارت النتائج تع ديل
س لوك الش ابات المنحرف ات ع ن طري ق ممارس ة النش اط الرياض ي )عم ارة ،١٩٩٥ ،ص
.(٢٤٠
 .٤دراس ة بوھرم ان ) :(١٩٧٧ھ دفت الدراس ة التع رف عل ى بع ض جوان ب االنح راف،
وعالقاتھا بالنشاط الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية في أيوا ،وأشارت النتائج إل ى أن
المش اركة الرياض ية ذات عالق ة ارتب اط عكس ي )س لبي( م ع الت دخين ،وتع اطي الكح ول،
والغش في االمتحانات ،والوقوع مع متاع ب الش رطة ،كم ا أف ادت النت ائج أيض ا أن درج ة
األداء الرياضي ترتبط إيجابيا مع السلوكيات واألخ الق الحمي دة المتع ارف عليھ ا )الخ ولي،
 ،١٩٩٦ص .(٢٦٧
 .٥دراسة  :(١٩٧٨) lenders& lendersتھدف الدراسة التع رف عل ى الت أثيرات المفي دة
للمسابقات الرياضية في المدرسة في خفض مع دالت الجن وح ل دى األح داث ،وق د أظھ رت
النتائج أن أعلى معدالت للجنوح قد ظھرت بين فئة الطالب الذين ال يمارسون الرياض ة ف ي
ب رامج النش اط ال داخلي ف ي المدرس ة ،بينم ا أق ل مع دالت للجن وح كان ت ب ين الط الب
الرياضيين وقادة الخدمات الرياضية المدرسية )الخولي ،١٩٩٦ ،ص .(٢٦٨
 .٦الدراس ة بعن وان مس تويات العدواني ة ل دى المس اجين ال ذكور المش اركين ف ي الرياض ات
االحتكاكية والرياضات غير االحتكاكية ) :(١٩٨٦ھدفت الدراسة إل ى البح ث عم ا إذا ك ان
ھناك سلوك انتھاكي أم ال ،مرتبط بنوع النشاط الرياضي وعينه البحث م ن ھ م مقيم ين ف ي
إص الحيات أو س جون الرج ال ،وخاص ة ف ي زي ادة االحتك اك مث ل المالكم ة وق د ت م جم ع
بيان ات ومعلوم ات ھ ذه الدراس ة م ن ) (٨٠س جينا ف ي كاليفورني ا ف ي مدين ة س ان ل ويس،
وشكلت كل مجموعة من ) (٢٠سجينا تم تعليمھم المالكمة لمدة ثمانية أسابيع ،كما ت م عم ل
اختب ارات نفس ية ألف راد المجموع ات قب ل وبع د الدراس ة ،وكان ت النت ائج رائ دة ف ي إظھ ار
العدوانية )حجاج ،٢٠٠٢ ،ص  ،(٣٣١ومن الجانب األخر يفيد اللع ب األطف ال م ن خ الل
حصص التربية الرياضية لتفريغ طاقاتھم االنفعالية المكبوتة )العالج باللعب( ،أو اشتراكھم
في أعمال نظامية ،أو إشرافية ،أو أدانيه تتطلب جھدا )الخطيب ،٢٠٠٠ ،ص .(٥٨٩
 .٧دراس ة عب د العزي ز المص طفى وك اظم أب و ص الح ) (١٩٩٦بعن وان أث ر ممارس ة النش اط
الرياضي على مستوى القلق بين طالب جامعة الملك فيصل :وتھدف الدراسة إلى التع رف
على أث ر ممارس ة النش اط الرياض ي عل ى مس توى القل ق ل دى ط الب جامع ة المل ك فيص ل،
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والتعرف على الفروق ب ين الط الب الممارس ين وغي ر الممارس ين ف ي مس توى القل ق الع ام.
وأجريت ھذه الدراسة على عينة قوامھا ) (٢٠٠طالب من جامعة الملك فيصل ،وقد قس مت
العين ة إل ى مجم وعتين مجموع ة تجريبي ة مكون ة م ن ) (١٠٠طال ب م ن ال ذين س جلوا م ادة
بدن ،ومجموعة ضابطة مكونه م ن ) (١٠٠طال ب وم ن غي ر مس جلين لم ادة ب دن )،(١٠٠
وأستخدم الباحثان مقياس القلق العام للراشدين الذي أعده جمي ل اللي ل ) (١٩٩٤ويتك ون م ن
أربع ة أبع اد رئيس ية ت دخل ف ي إطارھ ا األع راض للقل ق .حي ث أظھ رت نت ائج الدراس ة
انخفاض مستوى القلق عند الطالب الذين مارسوا األنشطة الرياضية منه لدى الط الب غي ر
الرياضيين ،ال توجد فروق دالة إحصائيا ب ين المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة وأن قيم ة
)ت( المحس وبة تؤك د عل ى وج ود ف روق دال ة إحص ائيا عن د مس توى ) (٠.٠٥ب ين الط الب
الممارسين.
 .٨دراس ة عب د الح ق ) :(٢٠٠٢والت ي ھ دفت إل ى الكش ف ع ن فاعلي ة برن امج رياض ي ف ي
خفض مستوى التوتر النفسي لدى طلبة جامع ة النج اح الوطني ة ،لتحقي ق ذل ك تكون ت عين ة
الدراسة من ) (٣٣طالبا وطالبة ،وتم اختيار أف راد عين ة الدراس ة ال ذين يع انون م ن الت وتر
النفسي بناء على درجاتھم في مقياس التوتر النفسي ،وقد احت وى برن امج النش اط الرياض ي
عل ى تم ارين الج ري والك رة الط ائرة والق دم وق د اس تمر البرن امج م دة خمس ة أس ابيع وبع د
االنتھاء مباشرة من تطبيق البرنامج تم إعادة تطبي ق مقي اس الت وتر النفس ي .أظھ رت نت ائج
الدراسة وجود فروق ذات داللة عند أف راد المجموع ة التجريبي ة ف ي مس توى الت وتر النفس ي
بينما لم توجد فروق عند أفراد المجموعة الضابطة.
 .٩دراس ة عل ى الش كعة وعب د الناص ر الق دومي ) (٢٠٠١بعن وان القل ق النفس ي عن د
الممارس ين وغي ر الممارس ين لألنش طة الرياض ية ف ي جامع ات الض فة الغربي ة :وھ دفت
الدراسة إلى التعرف على درج ة القل ق النفس ي عن د الممارس ين وغي ر الممارس ين لألنش طة
الرياض ية ف ي جامع ات الض فة الغربي ة ،لتحقي ق ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا
) (٥٧٩طالبا وطالبة من جامعات النجاح الوطنية وبيرزيت وبيت لحم ،طبق عليھم مقي اس
القلق النفسي للباحث جميل الليل ) .(١٩٩٤وأظھرت النتائج أن ه ال توج د ف روق ذات دالل ة
إحصائية في القلق النفسي على المجال الجسمي بين الممارس ين وغي ر الممارس ين لألنش طة
الرياضية ،بينما كانت الفروق دالة إحصائيا عل ى المج ال االنفع الي ،والعقل ي ،والس لوكي
ودرجة القلق الكلية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح غير الممارسين ،وتب ين أن ه ال
توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي درج ة القل ق النفس ي عل ى الممارس ين ،وتب ين أن ه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة القل ق النفس ي عل ى المج االت )العقل ي والجس مي
والسلوكي( والدرجة الكلية تعزى لمتغير الجامعة.
 .١٠أج رى محم د عب د الس الم ) (٢٠٠١دراس ة اس تطالعية لمتغي رات البع د المھ اري لل ذكاء
الشخص ي :حي ث ق ام بھ ذه الدراس ة بھ دف التع رف إل ى طبيع ة البع د المھ اري لل ذكاء
الشخص ي ،م ن خ الل التع رف إل ى م دى ت أثير ممارس ة األنش طة المھاري ة الحركي ة عل ى
تنمي ة البع د المھ اري لل ذكاء الشخص ي ،وق د اخت ار عين ة مكون ة م ن ) (٢٨٠تلمي ذا م ن
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الص فوف ال ثالث بالمرحل ة الثانوي ة م ن مدين ة حل وان ،وق ام بت وزيعھم إل ى مجم وعتين
ممارسين وغير ممارسين لألنشطة الحركي ة الرياض ية ،وطب ق عل يھم مقي اس تق دير ال ذات
المھارية ،ومقي اس األداء المھ اري ،وأظھ رت النت ائج أن مس تويات البع د المھ اري لل ذكاء
تتباين ب ين الممارس ين وغي ر الممارس ين ،حي ث أنھ ا كان ت ف ي ص الح الممارس ين ،وع دم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في أبعاد الذكاء المھاري.
 .١١وق ام ب ارنيز ) (Parnes, 2003بدراس ة :ھ دفت إل ى معرف ة دور الس لوك المؤك د لل ذات
والفاعلي ة الذاتي ة ،ف ي الكف اءة االجتماعي ة واإلرھ اق النفس ي ل دى األمريك ان م ن أص ل
أفريقي.أجريت ھذه الدراسة على عين ة مكون ة م ن ) (٢٠٩م ن الطلب ة األمريك ان م ن أص ل
أفريق ي .وتوص لت الدراس ة إل ى أن الض غوط النفس ية يمك ن أن تتنب أ بالكف اءة االجتماعي ة
وتوكي د ال ذات .كم ا بين ت نت ائج الدراس ة أن الض غوط النفس ية وم ا ي نجم عنھ ا م ن قل ق،
ورھاب اجتم اعي ،واكتئ اب ،وح االت إحب اط ال تجتم ع م ع الس لوك المؤك د لل ذات ،وم ع
الكفاءة االجتماعية للفرد ،كما أشارت الدراسة إلى وجود عالق ة ب ين الس لوك المؤك د لل ذات
والس لوك المتمي ز بالكف اءة االجتماعي ة ب العمر ،حي ث أن األش خاص األكب ر عم راً يك ون
توكيدھم لذاتھم وكفاءتھم االجتماعية أعلى من األصغر سنا ً.
 .١٢أما وانات ) (Wanat, 1983فقد قام بدراسة ميداني ة :ھ دفت إل ى اختب ار فعالي ة برن امج
ت دريبي عل ى المھ ارات االجتماعي ة ف ي تحس ين مفھ وم ال ذات والكف اءة االجتماعي ة ،وق د
تكونت عينة الدراسة من ) (٣٠طالبا ً من طلبة المرحلة الثانوية ال ذي يع انون م ن ص عوبات
في الحركة ،والذين تم تقسيمھم إل ى مجم وعتين تجريبي ة وض ابطة ،وق ام الباح ث بت دريب
المجموعة الضابطة على برنامج تدريبي خاص بالمھ ارات االجتماعي ة لم دة ) (١٦أس بوع،
وبمعدل ) (٥جلسات أسبوعيا ً ،ومدة الجلسة ساعة ،أما المجموعة الض ابطة فل م تتلق ى ھ ذا
البرن امج الت دريبي .ث م ق ام الباح ث ب إجراء قياس ات قبلي ة وبعدي ة لمفھ وم ال ذات والكف اءة
االجتماعي ة لك ال المجم وعتين .ولق د تب ين م ن الدراس ة وج ود ف روق ب ين المجم وعتين
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في مفھوم الذات والكفاءة االجتماعية.
 .١٣دراسة نوال ككو بطرس ) (٢٠٠٤بعنوان "تأثير استخدام برن امج تربي ة رياض ية مقت رح
ف ي تنمي ة ال ذكاء والتواف ق الحرك ي والس لوك التكيف ي لتالمي ذ ذوي اإلعاق ة العقلي ة
البسيطة" :ھدف الدراسة إلى وض ع برن امج تربي ة رياض ية مقت رح ل ذوي اإلعاق ة العقلي ة
البسيطة والتعرف على نسبة التحسن ،وأجريت الدراسة على عينة من تالميذ معھد الرج اء
لإلعاقة العقلية في مدين ة الموص ل وھ م تالمي ذ ذوو اإلعاق ة العقلي ة البس يطة الق ابلون لل تعلم
وللعام الدراسي  ٢٠٠٣-٢٠٠٢وكان عدد التالميذ ) (٢٠تلميذا ت م تقس يمھم إل ى مجم وعتين
متساويتين في العدد ،المجموعة األولى تجريبية واألخرى ض ابطة وت م تحقي ق التك افؤ ب ين
المجم وعتين ف ي متغي رات العم ر الزمن ي والط ول وال وزن والتحص يل الدراس ي للوال دين
وال ذكاء والتواف ق الحرك ي والس لوك التكيف ي ،واخت ارت الباحث ة تص ميما ً تجريبي ا ً ذا
المجوعتين )التجريبية والضابطة( لتحقيق أھداف البحث ،وتم استخدام اختبارات س تانفورد
بيني ه م ن قب ل اللجن ة الطبي ة الخاص ة باألطف ال لقي اس ال ذكاء .وق د قام ت الباحث ة باس تخدام
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اختبارات التوافق الحركي المتمثلة في اختبار )الجري ،الدوائر الرقمية ،الحبو( ،ومقياس
السلوك التكيفي المعد من قبل الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية والذي طُوّر ف ي األردن م ن
قبل الكيالني والبطش ) (٢٠٠٠واستنتجت الباحثة ما يلي:
 .١برنامج التربية الرياضية المقترح له تأثير ايجابي في تنمية:
ج .السلوك التكيفي وإبعاده.
ب .التوافق الحركي.
أ .الذكاء.
 .٢برنامج التربية الرياضية المقترح أحدث تقدما ملموسا إذ حقق نسبة تحسن في معدالت:
ج .السلوك التكيفي وإبعاده.
ب .التوافق الحركي
أ .الذكاء
التعليق على الدراسات السابقة
بعد مراجع ة دقيق ة للدراس ات الت ي تناول ت موض وع ت أثير ممارس ة النش اط الرياض ي عل ى
تقويم سلوك انحراف األحداث تبين ما يأتي:


أن معظ م الدراس ات تناول ت جوان ب االنح راف بأبعادھ ا المختلف ة ،والت ي كان ت جميعھ ا
تھدف للتعرف على تأثير األنشطة الرياضية على أبعاد الشخصية من كال الجنسين.



لتحقيق أھدافھا – استخدمت معظم الدراسات المنھج التجريب ي ،وأس لوب الدراس ة الميداني ة
بإعداد استبانه تعكس أإلبعاد كما حددتھا الدراسة.



نتائج الدراسات السابقة عكست تأثير ممارسة األنشطة الرياضية على تعديل السلوك.

وعلية يرى الباحث أن ھدف البحث الحالي ينسجم مع ھدف معظم الدراسات الس ابقة ،وھ و
دراس ة ت أثير ممارس ة النش اط الرياض ي عل ى تق ويم س لوك األح داث ،وذل ك بإتب اع الم نھج
التجريبي ،ويرى الباحث أن معظم نتائج الدراسات السابقة اتفقت مع نتائج الدراس ة الت ي توص ل
إليه الباحث.
إجراءات الدراسة
المنھج المستخدم
استخدم الباحث المنھج التجريبي نظرا لمناسبته لطبيعة ھذه الدراسة ،وكذلك اعتمد في ھ ذه
الدراسة على التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة باستخدام القياس القبلي والبعدي.
مجتمع الدراسة
أش ملت ھ ذه الدراس ة عل ى عين ة مؤسس ة الربي ع لرعاي ة األح داث التابع ة ل وزارة الش ؤون
االجتماعية في مدينة غزة.
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عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة م ن ) (١٤ح دثا م ن ال ذكور ومتوس ط أعم ارھم ) (١٨-١٥س نة ،وت م
اختيار العينة بطريقة قصديه من األحداث في مؤسسة الربيع التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية.
األدوات المستخدمة في جمع البيانات
 .١استمارة بحث حالة :تتضمن ھذه االستمارة معلومات مختلف ة ع ن جمي ع الن واحي األس رية
أو االجتماعية أو االقتصادية أو التعليمية )العيسوي ،٢٠٠١ ،ص .(٣٠٧
 .٢قائمة فرايبورج للشخصية :استخدم الباحث قائمة فرايبورج لقي اس س مات الشخص ية ل دى
األحداث قبل وبعد برنامج األنشطة الرياضية .وتتكون ھذه القائم ة م ن  ٥٦عب ارة ،وتض م
 ٨أبعاد أساسية للشخصية ،وتتمث ل ف ي العص بية ،العدواني ة ،االكتئ اب ،الھ دوء ،القابلي ة
لالستثارة ،الكف والضبط ،االجتماعية وأخيرا السيطرة.
البرنامج الرياضي والھدف منة
وضع ھذا البرنامج على أس اس م دى مالئم ة الطبيع ة والعين ة ،ورغب ة مي ول األح داث ف ي
بعض الوحدات ،حيث يشمل البرنامج على أنش طة مھاري ة مث ل ك رة الس لة ،وك رة الي د ،وك رة
القدم ،وكرة الطاولة ،إضافة إلى التمرينات البدني ة واأللع اب الترفيھي ة ،وق د ت م مراع اة الج زء
التمھيدي والختامي وتمرينات التھدئة العام ة ،وت م تقس يم البرن امج المقت رح عل ى  ١وح دة بواق ع
ثالثة دروس أسبوعيا ولمدة عشر أسابيع.
خطوات تنفيذ البرنامج
 .١تحديد العينة المراد تنفيذ البرنامج عليھا ،وضبط جميع المتغيرات بھا.
 .٢بناء برنامج يتماشى مع أعمار األحداث وميولھم ورغباتھم.
 .٣تنفيذ القياس القبلي لقياس سمات الشخصية لألحداث.
 .٤تنفيذ البرنامج.
 .٥تنفيذ القياس البعدي.
الدراسة االستطالعية
تم اختيار عينة اس تطالعية قوامھ ا ) (٧م ن داخ ل العين ة األساس ية ،وذل ك تحقيق ا لألھ داف
اآلتية:
-

معرفة مدى مالئمة االستمارة للمستوى الثقافي والتعليمي للعينة الحقيقية.
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-

التأكد من سھولة ووضوح عبارات قائمة قياس سمات الشخصية.

-

تذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المفحوصين.
وكانت نتيجة الدراسة االستطالعية على النحو التالي:

-

مالئم ة العب ارات المس تخدمة ف ي االس تمارة للمس توى التعليم ي والثق افي للمفحوص ين ،وال
توجد أي مشكلة في فھم عبارات قائمة قياس سمات الشخصية.

-

صالحية قياس سمات الشخصية ومالئمتھا للدراسة.

األسس العلمية لقائمة قياس سمات الشخصية
الصدق
أعتمد الباحث على نوعين من أنواع الصدق:
 .١صدق المحتوى :وللتحقيق من صدق المحتوى ،ت م ع رض قائم ة قي اس س مات الشخص ية
في ص ورته األولي ة عل ى الخب راء وع ددھم ) ٥خب راء( واتفق وا عل ى ص الحية قائم ة قي اس
سمات الشخصية على للبيئة الفلسطينية.
 .٢الصدق الذاتي :يتضح أن مع امالت الص دق ال ذاتي لمح اور قائم ة قي اس س مات الشخص ية
تراوح ت م ا ب ين ) ،(٠.٩٣ – ٠.٥٥و قائم ة قي اس س مات الشخص ية كك ل )،(٠.٩٨٩٨
ويمكننا الق ول أن ه إل ى جان ب ص دق المحكم ين والخب راء ،ف إن اس تمارة االس تبيان ص الحة
للتطبيق في ھذه الدراسة.
الثبات
ت م تق دير ثب ات قائم ة قي اس س مات الشخص ية عل ى أف راد العين ة وذل ك باس تخدام التجزئ ة
النصفية.
طريقة التجزئة النصفية
تم استخدام درجات العين ة االس تطالعية لحس اب ثب ات االس تبانة بطريق ة التجزئ ة النص فية،
حي ث احتس بت درج ة النص ف األول لك ل فق رات االس تبانة ،وك ذلك درج ة النص ف الث اني م ن
الدرجات ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باس تخدام معادل ة
سبيرمان براون ،فأتضح أن معامالت الثب ات بطريق ة التجزئ ة النص فية قب ل التع ديل )،(٠.٤٥٠
وأن معامل الثبات بعد التعديل ) (٠.٦٨٧وھذا يدل عل ى أن االس تبانة تتمت ع بدرج ة مقبول ة وتف ي
بأغراض الدراسة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقھا على عينة الدراسة.
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المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 .١التكرارات والمتوسطات.
 .٢اختبار )ت( لألزواج.
 .٣نسبة التحسن.
عرض النتائج وتفسيرھا
 .١محور العصبية
جدول ) :(١نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ألثر ممارسة
األنشطة الرياضية على محور العصبية لدى األحداث.
رق م
العبارة

العبارة

أحيانا ً تسرع دقات قلبي
أو تدق دقات غير منظمة
٣
بدون بذل مجھود عنيف
أشعر أحيانا أن دقات
قلبي تصل إلى رقبتي
٤
دون أن أعمل عمال شاقا
أشعر أحيانا ً بضيق في
التنفس أو بصق في
١٥
الصدر
معدتي حساسة )أشعر
بألم أو ضغط أو انتفاخ
١٨
معدتي(
اشعر كثيراً بانتفاخ في
بطني كما لو كانت
٢٣
مملوءة بالغازات
أجد صعوبة في محاولة
٣٨
النوم
غالبا ً ما أشعر باإلنھاك
٥٤
والتعب والتوتر
الدرجة الكلية للمحور

القياس القبلي

القياس البعدي

)ت(

التغيير

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

)(%

١٤.٥

١.٦٩

١٤.٠٦

١.٥٧

٠.٣٥٦

١٣.٤١

١٤.٦٦

١.٦٤

١٤.٠٦

١.٥٧

٠.٧٣٧

٢٢.٦٥

١٤.٦٦

١.٢٨

١٤.٠٦

١.٥

٠.٣٦٢

٨.٨٣

١٤.٦٦

١.٦٤

١٤.٠٦

١.٢٨

٠.٩٣

صفر

١٤.٥

١.٢٨

١٤.٠٦

١.١٤

٠.٦٦٦

٣٠.٤٢

١٤.٥

١.٦٩

١٤.٠٦

١.٥٧

٠.٣٥٦

٥٨.٤٧

١٤.٦٦

١.٧١

١٤.٠٦

١.٥

٠.٣٦٧

٨.٥٣

١٠٢.١٤

١.٦٤

٩٨.٤٢

٩.٨٩

٠.٥٣٩

٣.٧٢

المتوسط

االنحراف
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يتضح من الجدول رقم ) (١أن القيمة ت المحس وبة غي ر دال ة إحص ائيا م ن جمي ع العب ارات
التي يحتويھا محور العصبية ،كان ھناك فروق غير دالة إحصائيا ب ين القياس ات القبلي ة والبعدي ة
عل ى عب ارات مح ور العص بية ،ولك ن ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا عن د مس توى  ٠.٠٥ف ي حال ة
أجمالي المحور بين القياسات القبلية والبعدية لذلك يتراوح معدل التغيير .% ٣.٧٢
وھ ذا يتف ق م ع م ا أش ار إلي ه عب د ال رحمن العيس وي ) (٢٠٠١أن االض طرابات األس رية
المحيط ة بالش خص ق د ي ؤثر ت أثيرا كبي راً عل ى حي اة وشخص ية الح دث ،وع دم االس تقرار ،أو
الخالف ات األس رية ھ ي وجمي ع ھ ذه األس باب لھ ا دور كبي ر ف ي خل ق ج و العص بية ،ولق د دل ت
الدراسات أن الجانحين قد تربوا في بي وت محطم ة باالنفص ال ،أو الھج ر ،أو الط الق ،وم وت
الوالدين ،وبالتالي يتم سقوط جميع الظروف الصعبة من قبل اإلباء على أبنائھم.
كم ا يؤك د أس امة رات ب ) (٢٠٠٠أن لمواجھ ة القل ق ،والت وتر ،واالض طرابات الجس مية،
والنفسية استخدام طرق كثيرة ومتعددة كان أھمھا يدور حول ممارسة األنشطة الرياضية كاليوجا
والتدريب الذاتي واالسترخاء العضلي.
وھذا يتفق م ع الدراس ة الحالي ة م ع العل م أن الرياض ية لھ ا ت أثير كبي ر عل ى الجان ب النفس ي
والجس مي لألش خاص ،ويع زي ال دارس أس باب وج ود ف روق غي ر دال ة إحص ائية ب ين القياس ات
القبلية والبعدية إلى قصر مدة تنفيذ البرنامج.
 .٢محور العدوانية
جدول ) :(٢نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ألثر ممارسة
األنشطة الرياضية على محور العدوانية لدى األحداث.
رق
العبارة

٧
١٠
٢٦

٢٧

م

العبارة
أحيانا ً أجد متعة كبيرة في

القياس القبلي
المتوسط

مضايقة أو معاكسة اآلخرين ١٣.٧١
سبق لي القيام بأداء بعض
١٣.٧١
األشياء الخطرة بغرض
التسلية أو المزاح
يسعدني إظھار أخطاء
١٣.٧١
اآلخرين
يدور في ذھني غالبا ً
عندما أكون في وسط
١٣.٧١
جماعة كبيرة احدث
مشاجرة وال أستطيع
مقاومة ھذا التفكير

القياس البعدي

)ت(

التغيير
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المتوسط

االنحراف

المحسوبة

)(%
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٠.٩٠٩

١٧.٣٥

١.٥٧

١.٧٥ ١٣.٦٩

٠.٥٧٤

١٤.٠٤

١.٥

١.٢١ ١٣.٦٩

٠.٧٥٧

١٩.٣٣

١.١٤

١.٣٥ ١٣.٦٩

٠.٥٤٨

١٨.٤٢

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(١)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمزي جابر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣

 ...ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(٢
رقم
العبارة

العبارة

أحب أن أعمل في الناس
 ٤١بعض المقالب غير
المؤذية
أحب التكتيك على
٤٤
اآلخرين
أفرح أحيانا ً عند أصابه
٤٩
بعض من أحبھم
الدرجة الكلية للمحور

القياس القبلي

القياس البعدي

)ت(

التغيير

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

)(%

١٣.٧١

١.٤٢

١.٥٧ ١٣.٦٩

٠.٣٩١

١٠.٥٦

١٣,٧١

١.٦٤

١.٦٤ ١٣.٦٩

٠.٤٧٠

٠

١٣.٧١

١.٢١

١.١٤ ١٣.٦٩

٠.١٨٩

١٦.٥٢

٩٥.٩٧

٩.٦٩

٩.٦٨

٠.٥٤٨

١٠.١٤

٨٥.٨٣

يتضح من الجدول رقم ) (٢أن قيمة )ت( المحسوبة غير الدالة إحصائيا على جميع عبارات
المح ور )أي أن ھن اك ف روق غي ر دال ة إحص ائيا ب ين القياس ات القبلي ة والقياس ات البعدي ة عل ى
عب ارات مح ور العدواني ة( ولك ن ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا عن د مس توى  ٠.٠٥ف ي إجم الي
المحور بين القياسات القبلية والبعدية ،لذلك يتراوح معدل التغيير .% ١٠.١٤
وقد أوضحت "ك ونراد ل ورينز" ) (١٩٩٦أن العدواني ة أنم ا ھ ي رغب ة أص لية م ع اإلنس ان
تبقى وأن الرياضة نوع من تفريغ ھذا العدوان بشكل كبير.
وفي دراسة أجرتھا إدارة التعليم ف ي نيوجرس ي أف ادت النت ائج أن خ الل فت رة ث الث س نوات
كانت حاالت االنتحار ب ين تالمي ذ المدرس ة تح دث ب ين ح ين التالمي ذ الل ذين ال ص لة لھ م بب رامج
الرياضة واألنشطة التربوية.
وھذا يتفق مع دراستنا في إن الرياضة تعمل على تقليل معدل العدوانية.
 .٣محور االكتئاب
جدول ) :(٣نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ألثر ممارسة
األنشطة الرياضية على محور االكتئاب لدى األحداث.
رقم
العبارة

٢١
٢٥

العبارة

القياس القبلي

القياس البعدي

)ت(

التغيير

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

)(%

١٥.٩٣

١.٦٤

١٥.٢٣

١.٥٧

٠.١٧١

٤.٥٦

١.٦٤

١٥.٢٣

١.٧١

٠.٤٣٢

٤.٥٦

أفعل أشياء كثيرة أندم
عليھا فيما بعد
كثيراً ما أفكر أن الحياة ال
١٥.٩٣
معنى لھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(١)٢٢

 ٥٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر ممارسة األنشطة الرياضية على سمات الشخصية لدى األحداث"

 ...ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(٣
رقم
العبارة

العبارة

أحلم لدعة ليلي في أشياء
٣٤
أعمق في تحقيقھا
غالبا ً ما يدور في ذھني
 ٣٧أفكار غير مھمة تسبب لي
الضيق
كثيراً ما يراودني التفكير
٤٠
في حياتي الحالية
في أحيان كثيرة أفقد
٥٢
القدرة على التفكير
أحيانا ً يراودني التفكير
٥٥
بأنني ال أصلح ألي شيء
الدرجة الكلية للمحور

القياس القبلي

القياس البعدي

)ت(

التغيير

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

)(%

١٥.٩٣

١.٦٤

١٥.٢٣

١.٤٢

٠.١٧٥

١٣.٤١

١٥.٩٣

١.٦٤

١٥.٢٣

١.٧١

٠.١٧٥

٤.٥٦

١٥.٩٣

١.٧١

١٥.٢٣

١.٧٨

٠.١٧٥

٤.٠٩

١٥.٩٣

١.٧١

١٥.٢٣

١.٤١

٠.١٧٥

١٦.٩٠

١٥.٩٣

١.٣٥

١٥.٢٣

١.١٤

٠.٥٢٥

١٥.٠٠

٠.٢٦١

٤.٩

١١.٣٢ ١١١.٥١

١٠.٧ ١٠٦.٦١

يتضح من الجدول رقم ) (٣أن قيمة )ت( المحسوبة غير الدالة إحصائيا على جميع عبارات
المح ور )أي أن ھن اك ف روق غي ر دال ة إحص ائيا ب ين القياس ات القبلي ة والبعدي ة عل ى عب ارات
المحور االكتئابية( ولكن ھناك فروق دالة إحص ائيا عن د مس توى  ٠.٠٥ف ي إجم الي المح ور ب ين
القياسات البعدية والقبلية لذلك تتراوح معدل التغيير بين .%٤.٩
ويعزي الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وذلك لكراھية األحداث ألنفسھم ولمن
حولھم .فھذا يزيد الحقد عل ى المجتم ع وبالت الي عل ى نفس ه وحت ى ل و ك ان يم ارس الرياض ة فق د
يكون ھناك تغيير ولكن التغيير يكون وقتي.
كما أنه يرجع ذلك إلى قصر الفترة الزمنية لتطبيق البرنامج المقترح.
 .٤محور القابلية لالستثارة
جدول ) :(٤نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ألثر ممارسة
األنشطة الرياضية على محور القابلية لالستثارة لدى األحداث.
رقم
العبارة

٥

العبارة
أفقد السيطرة على
أعصابي ولكني أستطيع
التحكم فيھا بسرعة أيضا ً

القياس القبلي

القياس البعدي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

)ت(
المحسوبة

١٥.٣٢

١.٤٢

١٤.٨٣

١.٤٩

٠.٤٦٧

التغيير
)(%

صفر
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رمزي جابر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥

 ...ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(٤
رق م
العبارة

العبارة

عندما أغضب أو أثور
٣١
فأنني ال أھتم بذلك
ال أستطيع غالبا ً التحكم
٣٣
في شخصيتي وغضبي
أنا لسوء الحظ من الذين
٣٦
يغضبون بسرعة
أقول غالبا ً أشياء بدون
 ٣٩تفكير وأندم عليھا فيما
بعد
ً
كثيرا ما استثار بسرعة
٤٦
مع اآلخرين
كثيراً ما أغضب بسرعة
٥٣
من اآلخرين
الدرجة الكلية للمحور

القياس القبلي

القياس البعدي

)ت(

التغيير

)(%

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

١٥.٣٢

١.٥

١٤.٨٣

١.٣٥

٠.٣٧٥

١٠

١٥.٣٢

١.٥

١٤.٨٢

١.٦٤

٠.٣٤٨

٩.٣٣

١٥.٣٢

١.٥

١٤.٨٢

١.٥٧

٠.١٧٩

٤.٦٦

١٥.٣٢

١.٧٦

١٤.٨٢

١.٥

٠.١٧٤

١٥.٧٣

١٥.٣٢

١.٥٧

١٤.٤٢

١.٤٢

١٤.٨٣

٩.٥٥

١٥.٣٢

١.٥٧

١٤.٨٢

١.٦٤

٠.١٧٤

٤.٤٥

١٠٧.٤٢

١٠.٨٤

١٠٣.٣٦

١٠.٤

٠.١٩١

٤.٠٦

يتضح من الجدول رقم ) (٤أن قيمة )ت( المحسوبة غير دالة إحصائية من جميع العب ارات،
فيما الفقرة ) (٥٦المتعلقة بـ "كثيرا ما أس تثار بس رعة م ع اآلخ رين" حي ث توج د بھ ا ف روق دال ة
إحصائيا بلغت ) ،(١٤.٨٣ولكن ھناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى  ٠.٥مع إجمالي المح ور
بين القياسات القبلية والبعدية بلغت ).(%٤.٠٦
ويتفق الباحث على ما أشار إليه أسامة كامل راتب حيث أوض ح أن ھ دف مقي اس االس تثارة
االنفعالية لدى الرياضة التعرف على درجة االستثارة لدى األفراد في المواقف المختلف ة والدرج ة
المرتفع ة تش ير إل ى زي ادة الت وتر واالس تثارة ،إض افة إل ى ض عف الف رد عل ى ض بط ال نفس
والس يطرة وال تحكم ف ي أدائ ه أثن اء المواق ف المختلف ة وم ن ث م الحاج ة إل ى اس تخدام أس اليب
االسترخاء الجسمي أو المعرفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(١)٢٢
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 .٥محور االجتماعية
جدول ) :(٥نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ألثر ممارسة
األنشطة الرياضية على محور االجتماعية لدى األحداث.
رقم
العبارة

العبارة

أستطيع أن أبعث المرح
١٢
بسھولة في سھرة مملة
يبدو علي النشاط
٢٨
والحيوية
أستطيع أن أصف نفسي
٤٨
بأنني شخص متكلم
يصعب علي أن أجد ما
أقوله عند محاولة التعرف
٢
على الناس
أعتبر نفسي غير لبق في
١٤
تعاملي مع اآلخرين
أجد صعوبة في كسب
٤٧
اآلخرين بصفي
أميل إلى عدم بدء الحديث
٥١
مع اآلخرين
الدرجة الكلية للمحور

القياس القبلي

القياس البعدي

)ت(

التغيير

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

)(%

١٤.٩٨

١.٥

١٤.٩٨

١.٢١

٠.٧٢٣

١٩.٣٣

١٤.٩٨

١.٧١

١٤.٩٨

١.٥

٠.٥٢٣

١٢.٢٨

١٤.٩٨

١.٦٤

١٤.٩٨

١.٧٨

٠.٣٤٩

٨.٥٣

١٤.٩٨

١.٤٢

١٤.٩٨

١.٥

٠.١٩٩

٥.٦٣

١٤.٩٨

١.٤٢

١٤.٩٨

١.٣٥

٠.١٧٤

٤.٩٢

١٤.٩٨

١.٧١

١٤.٩٨

١.٣٥

١.٧٧

٢١.٠٥

١٤.٩٨

١.٢١

١٤.٩٨

١.٩٢

١.٧٧

٥٨.٦٧

٠.٧٨٦

٠

١٠.٦ ١٠٤.٨٦

١٠.٦ ١٠٤.٨٦

يتضح من الجدول رقم ) (٥أن قيمة )ت( المحسوبة ذات الداللة إحصائية على عبارتين م ن
مجموع  ٧عبارات ،وأن ھناك ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين القياس ات القبلي ة أو البعدي ة عل ى
عبارات محور االجتماعية ،لذلك يتراوح معدل التغيير صفر.
وتشير بثينة محمد فاضل ) (١٩٩٠إلى أن الرياضة تعتبر من أھم الوس ائل وأج داھا لتحقي ق
النض ج االجتم اعي وإش باعه روح الجماع ة ب ين األف راد ،وذل ك لم ا تتيح ه مجاالتھ ا العريض ة
الواس عة م ن ف رص اللق اء والتع ارف واألخ ذ والعط اء ،وم ا تض يفه أنظمتھ ا م ن أس س ومب ادئ
اجتماعية كالعمل للصالح العام واحترام اآلخ رين ،وض رورة ال تحكم ف ي االنفع االت ف ي مواق ف
مشحونة باإلثارة ،كما يحدث في أثناء النشاط الرياضي.
كما أن ميادين الرياضة لم تھمل الن واحي الذاتي ة ف ي الف رد ،ب ل وج دت طريقھ ا إليھ ا عل ى
إع داده فردي ا واجتماعي ا ف ي آن واح د ،فقس مت ل ه مي ادين األلع اب إل ى فردي ة تنم ي االحت رام
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والش جاعة واالعتم اد عل ى ال نفس وتحم ل المس ئولية ،وألع اب جماعي ة يت درب خاللھ ا عل ى
التخط يط التع اوني وتنفي ذ الخط ة مع ا .فتق وي ب ذلك روح التع اون والعم ل م ن أج ل النھ وض
بالمجتمع وزيادة تماسك بنيانه.
وب ذلك يتب ين أن الرياض ة تس تھدف النم و االجتم اعي ل دى األف راد وتزي د م ن تف اعلھم م ع
المجتمع الذي يعيشون فيه ،كما تھذب مي ولھم األولي ة وتكس بھم مب ادئ ومكان ة اجتماعي ة س امية.
وھو ما أشارت إليه نتائج دراسة أحمد أمين فوزي ).(١٩٨٦
أما فاطمة عبد المقصود ) (١٩٨١فترى أن للرياضة وظائف اجتماعية متعددة.
 .٦محور الھدوء
جدول ) :(٦نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ألثر ممارسة
األنشطة الرياضية على محور الھدوء لدى األحداث.
التغيير
القياس البعدي
القياس القبلي
رقم
)ت(
العبارة
العبارة
االنحراف المحسوبة )(%
المتوسط
االنحراف
المتوسط
١٩.٣٣ ٠.٧٢٣ ١.٢١ ١٤.٩٨
أنا دائما مزاجي معتدل ١.٥٧ ١٥.٨١
١
عندما أصاب أحيانا ً
١٢.٢٨ ٠.٥٢٣
١.٥ ١٤.٩٨
١.٥٧ ١٤.٩٨
 ٢٠بالفشل فأن ذلك ال
يثيرني
أنا من الذين يأخذون
٨.٥٣ ٠.٣٤٩ ١.٧٨ ١٤.٩٨
١.٥ ١٥.٨١
 ٢٩األمور ببساطة وبدون
تعقيد
أنظر غالبا ً إلى المستقبل
٥.٦٣ ٠.١٩٩
١.٥ ١٤.٩٨
١.٤٢ ١٤.٩٨
٤٢
بمنتھى الثقة
عندما تكون كل األمور
٤.٩٢ ٠.١٧٤ ١.٣٥ ١٤.٩٨
١.٤٢ ١٤.٩٨
 ٤٣ضدي فأنني ال أفقد
شجاعتي
عندما أخرج عن
شعوري فأنني أستطيع
٢١.٠٥
١.٧٧ ١.٣٥ ١٤.٩٨
١.٧١ ١٤.٩٨
٤٥
غالبا ً تھدئة نفسي
بسرعة
عندما أفشل فأنني
٥٨.٦٧
١.٧٧ ١.٩٢ ١٤.٩٨
١.٢١ ١٤.٩٨
 ٥٦أستطيع تخطي الفشل
بسھولة
١٠٤.٨٦
١.٦٦ ٠.٧٨٦ ١٠.٦
١٠.٦١ ١٠٦.٥٢
الدرجة الكلية للمحور
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يتضح من الجدول رقم ) (٦أن قيمة )ت( المحسوبة غير دالة إحصائيا على جميع العب ارات
التي يحتويھا محور الھدوء أي )أن ھناك فروق غير دالة إحص ائيا ب ين القياس ات القبلي ة والبعدي ة
على عبارات محور الھدوء( ،ولكن ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا عن د مس توى  ٠.٠٥ف ي إجم الي
المحورين ،لذلك يتراوح معدل التغيير إلى .%١.٦٦
يتض ح م ن الج دول رق م ) (٦ال ذي يتن اول مح ور الھ دوء أن الف روق ب ين القياس ات القبلي ة
والبعدية فروق غير دالة إحصائيا ،ولكن مجموع الف روق دال ة إحص ائيا ،ويظھ ر ذل ك بوض وح
عند استخدام مقياس )ت( المحس وبة ال ذي ك ان مجم وع النھ ائي دال ة إحص ائيا بنس بة ،%٠.٧٨٦
حيث إن أكث ر نس بة  ،% ٠.٠٥وقي اس درج ة التحس ن ،أو التغيي ر ظھ ر التغيي ر ف ي المجم وع،
وك ان  ١.٦٦وحي ث تحت وي عل ى العب ارات الس لبية وااليجابي ة  ٣عب ارات س لبية ،و ٤عب ارات
ايجابية .،ولذا يتضح أن نسبة الھدوء لدى اإلحداث ارتفعت كما كانت.
 .٧محور السيطرة
جدول ) :(٧نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ألثر ممارسة
األنشطة الرياضية على محور السيطرة لدى األحداث.
رقم
العبارة

العبارة
إذا أخطأ البعض في حقي فأنني
أتمنى أن يصيبھم الضرر

٩
١١
١٦
٢٢
٢٤

إذا اضطررت الستخدام
القوة البدنية لحماية حقي
فأنني أفعل ذلك
أتخيل أحيانا ً بعض الضرر
الذي قد يحدث نتيجة لبعض
األخطاء التي أرتكبھا
الشخص الذي يثيرني أو
يؤذيني أتمنى له الضرر
عندما يغضب أحد أصدقائي
من بعض الناس فأني أدفعه
لالنتقام منھم

عندما يحاول البعض
 ٣٠إھانتي فأنني أحاول أن
أتجاھل ذلك
 ٥٠أفضل أن تلحق بي أصابه
بالغة على أن أكون جبانا ً
الدرجة الكلية للمحور

القياس القبلي

القياس البعدي

)ت(

التغيير

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المحسوبة

)(%

١٥.٨١

١.٥٧

١٤.٩٨

١.٢١

٠.٧٢٣

١٩.٣٣

١٤.٩٨

١.٥٧

١٤.٩٨

١.٥

٠.٥٢٣

١٢.٢٨

١٥.٨١

١.٥

١٤.٩٨

١.٧٨

٠.٣٤٩

٨.٥٣

١٤.٩٨

١.٤٢

١٤.٩٨

١.٥

٠.١٩٩

٥.٦٣

١٤.٩٨

١.٤٢

١٤.٩٨

١.٣٥

٠.١٧٤

٤.٩٢

١٤.٩٨

١.٧١

١٤.٩٨

١.٣٥

١.٧٧

٢١.٠٥

١٤.٩٨

١.٢١

١٤.٩٨

١.٩٢

١.٧٧

٥٨.٦٧

١٠٦.٥٢

١٠.٦١

١٠٤.٨٦

١٠.٦

٠.٧٨٦

١.٦٦
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يتضح من الجدول رقم ) (٧أن قيمة )ت( المحسوبة غير دالة إحصائيا على جميع العب ارات
التي يحتويھا محور الھدوء )أي أن ھناك فروق غير دالة إحصائيا بين القياسات القبلية والقياسات
البعدية على عبارات محور السيطرة( ،ولكن ھناك فروق داله إحصائيا في إجم الي المح ور عن د
مستوى ٠.٠٥حيث بلغت نسبة التغيير  ،%١.٦٦ويرجع الباحث ذلك لوجود اختالف ف ي أس باب
الجنوح عند المنحرفين.
ويؤك د الباح ث أن الح دث المنح رف ھ ادئ نس بيا ويبتع د ع ن القي ام بالمش كالت الت ي تثي ر
انفعاالته حيث يستطيع معظم أو غالبية األحداث في المؤسسة التحكم والسيطرة على انفعاالتھم.
 .٨محور الكف أو الضبط
جدول ) :(٨نتائج اختبار )ت( لألزواج لداللة الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ألثر ممارسة
األنشطة الرياضية على محور الكف أو الضبط لدى األحداث.
التغيير
القياس البعدي
القياس القبلي
رقم
)ت(
العبارة
العبارة
االنحراف المحسوبة )(%
المتوسط
االنحراف
المتوسط
يحمر أو يمتقع لوني
٥.٤٦ ٠.١٧٥ ١.٣٥ ١٥.١١
١.٢٨ ١٤.٦٨
٦
بسھولة
في بعض األحيان ال
أحب رؤية بعض الناس
١٠.٦٥ ٠.٣٧٥ ١.٥٧ ١٥.١١
١.٤٢ ١٤.٦٨
٨
في الشارع أو في مكان
عام
 ١٣أرتبك بسھولة أحيانا ً
 ٠.٤٠٠ ١.٦٤ ١٥.١١صفر
١.٦٤ ١٤.٦٨
أخجل من الدخول
بمفردي في غرفة يجلس
١٨.٦٦ ٠.٦٨٧ ١.٧٨ ١٥.١١
١.٥ ١٤.٦٨
١٧
فيھا بعض الناس وھم
يتحدثون
يبدو علي الخوف
٥.٤٦ ٠.١٧٥ ١.٢١ ١٥.١١
١.٢٨ ١٤.٦٨
١٩
واالضطراب
أرتبك بسھولة عندما
٥.٣٣
٠.٢ ١.٤٢ ١٥.١١
 ٣٢أكون مع أشخاص مھمين ١.٥ ١٤.٦٨
أو مع رؤسائي
يظھر علي االرتباك
٣.٩٣ ٠.١٧٥ ١.٧٢ ١٥.١١
١.٧٨ ١٤.٦٨
 ٣٥والتوتر بسھولة عند
مواجھة أحداث معينة
٣.٠١ ٠.٣١٢ ١٠.٦ ١٠٥.٧٧
١٠.٤ ١٠٢.٧٦
الدرجة الكلية للمحور
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يتضح من الجدول رقم ) (٨أن قيمة )ت( المحسوبة غير دالة إحصائيا على جميع العب ارات
الت ي يحتويھ ا مح ور الك ف ،أو الض بط أي )أن ھن اك ف روق غي ر دالل ة إحص ائيا ب ين القياس ات
القبلية والبعدي ة عل ى عب ارات مح ور الض بط ،أو الك ف( ولك ن ھن اك ف روق دال ة إحص ائية عن د
مستوى  ٠.٠٥في إجمالي المحور بين القياسات القبلية والبعدية ولصالح القياسات البع دي ،ل ذلك
تتراوح معدل التغيي ر ب ين )ص فر (%١٠.٦٥ - %ولك ن ھن اك ف روق دال ه إحص ائيا ف ي إجم الي
المح ور عن د مس توى  ،٠.٠٥حي ث بلغ ت نس بة التغيي ر  .% ٣.٠١وھ ذا يرج ع إل ى المس توى
التعليمي واالجتماعي واألسري عند أفراد العينة.
ج دول ) :(٩ترتي ب ك ل بع د م ن أبع اد االس تبانة تبع ا ً لمجم وع االس تجابات والمتوس طات
واالنحرافات المعيارية ومعدل التغيير والترتيب )ن = (١٤
م

المحور

الترتيب

١
٢
٣

العدوانية
االكتئاب
القابلية
لالستثارة
العصبية
الضبط
والتكيف
الھدوء
السيطرة
االجتماعية

٣.٧٢ ٠.٥٣٩
٩٨.٤٢
١٠ ١٤٠ ١٠٢.١٤ ١٠.٣٥ ١٤٥
٣.٠١ ٠.٣١٢ ١٠٥.٧٧ ١٠.٧١ ١٥٠ ١٠٢.٧٦ ١٠.٤٢ ١٤٦

الرابع
الخامس

١.٦٦ ٠.٧٨٦ ١٠٤.٨٦ ١٠.١٤ ١٤٢ ١٠٦.٥٢ ١١.٢٨ ١٥٨
١.٦٥ ٠.٧٨٦ ١٠٤.٨٦ ١٠.٧١ ١٥٠ ١٠٦.٥٢ ١٠.٢١ ١٤٣
٠ ٠.٧٨٦ ١٠٤.٨٦ ١٠.٦٤ ١٤٩ ١٠٤.٨٦ ١٠.٤٢ ١٤٦

السادس
السابع
الثامن

٤
٥
٦
٧
٨

ع س ٢قيمة ت معدل
ع س ١قيمة س-٢
قيمة س-١
التغيير
س
س
 ١٠.١٤ ٠.٥٤٨األول
٨٥.٨٣
٩.٧١ ١٣٦
٩٥.٩٧
٩.٧١ ١٣٦
الثاني
٤.٩ ٠.٢٦١ ١٠٦.٦١ ١٠.٧٨ ١٥١ ١١١.٥١ ١١.٣٥ ١٥٩
الثالث
٤.٠٦ ٠.١٩١ ١٠٣.٣٦ ١٠.٥٧ ١٤٨ ١٠٧.٤٢ ١٠.٨٥ ١٥٢

يتضح م ن الج دول ) (٩أن ھن اك ف روق مرتبط ة دالل ة إحص ائية ب ين القياس ات البعدي ة ف ي
المحاور الثمانية لمقياس فرايبوج للشخصية وأن معدل التغيير جاء بنسبة .%٣٠.٨
وم ن خ الل ع رض البيان ات لقي اس مع دل التحس ين ف ي ك ل مح ور م ن المح اور الثماني ة
أتضح األتي:
 .١محور العدوانية
ھو أكثر المحاور تأثيرا بالبرنامج الرياضي حي ث كان ت نس بة )ت( المحس وبة  ٠.٥٤٨عن د
مستوى  ،%٠.٠٥وأن مقدار التغيير أو التحسن كانت أعلى نسبة حيث بلغت .%١٠.١٤
وي رى الباح ث أن نس بة العدواني ة ف ي القياس ات القبلي ة كان ت مرتفع ة ل دى األح داث ف ي
المؤسسة ،فكان الحدث يتميز بالتعقيد في السلوك والتقلب المزاجي.
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والعدوانية من أھم السمات الشخصية الذي تمي ز المنح رفين أو الس لوك الس وي ع ن الس لوك
الغير سوي ،وھي م ن أكث ر الس مات وض وحا ف ي س لوكيات المنح رفين حي ث تتمي ز ھ ذه الس مة
بصعوبة التأثير عليھا ،ولكن قد يكون التأثير ممكنا.
 .٢محور العصبية
حصل على المرتبة الرابعة ،وكانت نتيجته سلبية على ھذا البعد حي ث كان ت ل دى األح داث
درجة العصبية ثابتة إلى حد ما حيث كانت  ،%٠.٥٣٩وبلغت نسبة التغيير .%٣.٧٢
ويعزي الباحث ھذه النسبة في العصبية إلى أنھا سمة من السمات الصعب الت أثير عليھ ا م ن
خالل برنامج رياضي مدته قليلة تراوحت  ١٠أسابيع فقط.
 .٣محور االكتئاب
حص ل عل ى المرتب ة الثاني ة ف ي ت أثير البرن امج الرياض ي حي ث تغي رت نس بة االكتئ اب،
وكانت في القياسات الفعلية .%٤.٠٦
 .٤محور السيطرة
حص ل عل ى المرتب ة الس ابعة م ن حي ث ت أثير البرن امج الرياض ي عليھ ا حي ث كان ت نس بة
الس يطرة ل دى المنح رفين بنس بة أق ل م ن األح داث وكان ت قيم ة )ت( المحس وبة ف ي الس يطرة
 ،%٠.٧٨٦أما معدل التحسن والتغيير كانت .%١.٦٥
 .٥القابلية لالستثارة
حصلت على المرتبة الثالثة ،حيث بلغت ت المحسوبة  ،%٠.١٩١ومقي اس درج ة التغيي ر
أو التحسن بنسبة .%٤.٠٦
ومن ھنا يجب التنويه إلى مدى قابلية المنحرفين لالستثارة كلم ا زادت ل دى األح داث الق درة
على ضبط النفس ،والصبر ،والقدرة على التحمل.
 .٦محور الھدوء
جاء في المرتبة السادسة ،وم ن خ الل البيان ات نس تنتج ثب ات درج ة الھ دوء ل دى المنح رفين
عند مالحظتھا من جانب المتوسط الحسابي.
 .٧محور االجتماعية
وك ان ف ي المرتب ة الثامن ة حي ث كان ت قيم ة )ت( المحس وبة  ،%٠.٧٨٦أم ا مع دل التغيي ر
فكان صفر.%
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وي رى الباح ث أن درج ة االجتماعي ة ل م ت زداد م ن منظ ورھم الخ اص ولك ن زادت قابلي ة
المنح رفين للتعام ل م ع أي ش خص داخ ل المؤسس ة ،وم ن خ الل تع املھم م ع ال دارس اتض حت
درجة احترامھم ،وحسن سلوكھم ،وحسن معاملتھم مع أي شخص.
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أوال :االستنتاجات
 .١ب رامج األنش طة الرياض ية المقت رح ل م يح دث ت أثير عل ى عب ارات ك ل مح ور م ن مح اور
المقي اس المس تخدم )العص بية ،العدواني ة ،االكتئ اب ،القابلي ة لالس تثارة ،االجتماعي ة،
الھدوء(.
 .٢البرن امج المقت رح م ن قب ل الباح ث أدى إل ى أح داث لھ ا ت أثيرات ذات دال إحص ائيا عل ى
المحور ككل ولكل أبعاد المقياس المستخدم.
ثانيا :التوصيات
 .١تطبيق البرنامج المقترح من قبل الباحث لما له من تأثير دال إحصائيا عل ى أبع اد الشخص ية
لسلوك انحراف األحداث.
 .٢يوص ي ال دارس بت دعيم وتوجي ه وتعزي ز ب رامج األنش طة الرياض ية داخ ل المؤسس ات
بالرياضات المختلفة.
 .٣يوصي الباح ث الجھ ات المختص ة بت دعيم األنش طة الرياض ية لتأثيرھ ا عل ى أبن اء المجتم ع
بأكمله باإليجاب ،واستغالل وقت الفراغ ،واالنتفاع به بدالً من االنحراف.
 .٤تشجيع أولياء األمور ألبنائھم على ممارسة األنشطة الرياضية.
 .٥يوص ي الباح ث المؤسس ات اإلذاعي ة بتش جيع ممارس ة األنش طة الرياض ية داخ ل وخ ارج
المؤسسات حيث لوحظ بتعطش الحدث داخل المؤسسة لرؤية العالم الخارجي.
ثالثا :المقترحات
 .١دراسة تأثير تنفيذ البرامج الرياضية خارج وداخل المؤسسة.
 .٢القيام بدراسة مكثفة للتعرف على األسباب التي ترجع إلى ارتفاع نسبة الجنوح في غزة.
 .٣دراسة مدى فاعلية مؤسسات رعاية األحداث للتحقق من مدى قدرتھا عل ى تحقي ق األھ داف
العامة.
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قائمة المراجع العربية واألجنبية
 عيوش ،ذياب .(١٩٩٨) .مدخل إلى المشكالت االجتماعية .فلسطين.
 راتب ،أسامه .(٢٠٠٠) .علم نفس الرياضة .دار الفكر العربي .القاھرة .مصر.
 الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .(٢٠٠٠) .إحصاء الجريمة والضحية .التقرير
السنوي .رام ﷲ.
 الطواب ،سيد .(١٩٩١) .علم النفس االجتماعي .اإلسكندرية .مصر.
 الخولي ،أمين .(١٩٩٦) .الرياضة والمجتمع .سلسلة عالم المعرفة .الكويت.
 األغا ،إحسان .(١٩٩٧) .المبحث التربوي عناصره وأدواته ومفاھيمه .ط  .٢مطبعة
الرنتيسي .غزة .فلسطين.
 عالوي ،محمد .(١٩٩٨) .موسوعة االختبارات النفسية لالعبين .ط  .١مركز الكتاب
للنشر .القاھرة .مصر.
 ﻤﻌﻭﺽ ،ﺤﺴﻥ .ﻭﻋﺒﺩﻩ ،ﻜﻤﺎل .(١٩٦٣) .ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﻤﺼﺭ.










عبد الحفيظ ،إخالص .(٢٠٠٢) .التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضي .ط .١
مركز الكتاب للنشر .مصر.
بسيسو ،سعدي .محاكم اإلحداث والمدارس اإلصالحية .مطبعة النقيض .بغداد .العراق.
الرملي ،عباس .وشحاتة ،محمد .(١٩٩١) .اللياقة والصحة .ط  .١دار الفكر العربي.
القاھرة .مصر.
المغربي ،سعيد .(١٩٦٠) .انحراف الصغار والجريمة والعلم .دار المعارف.
عبد الرحمن ،العيسوي .(٢٠٠١) .سيكولوجية االنحراف والجنوح والجريمة .ط  .١دار
الكتب الجامعية .بيروت.
غباري ،محمد .(٢٠٠٢) .أسباب جنوح اإلحداث .ط  .٢مطبعة االنتصار .اإلسكندرية.
مصر.
خميس ،محمد .وسعادة ،نايف .(٢٠٠٠) .طرائق التدريس في التربية الرياضية .منشورات
القدس .غزة .فلسطين.
ﻨﻭﻓل ،ﻤﺤﻤﺩ .ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ .(١٩٦٦) .ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ .ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﻤﺼﺭ.




رمضان ،مؤيد .اسھمات الخدمة االجتماعية في مجال انحراف األحداث .دار المعرفة
الجامعية .اإلسكندرية .مصر.
حجاج ،محمد .(٢٠٠٢) .التعصب والعدوان في الرياضة )رؤية نفسية – اجتماعية(.
مكتبة االنجلو المصرية .القاھرة .مصر.
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العيسوي ،عبد الرحمن .(٢٠٠٤) .اتجاھات جديدة في علم النفس الجنائي .منشورات
الحلبي القانونية .اإلسكندرية .مصر.
الخطيب ،محمد .(٢٠٠٠) .التوجيه واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق .ط  .٢مطبعة
المقداد .غزة .فلسطين.
ﺯﻴﻥ .ﻤﺤﻤﺩ .ﻭﺸﺎﻻﺘﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ .ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ .(١٩٨٨) .ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ.
ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ .ﺩﻤﺸﻕ.

ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ.







عبد الخالق ،عصام .(١٩٩٢) .التدريب الرياضي )نظريات – تطبيقات( .دار المعارف.
القاھرة .مصر.
لطفي ،عبد الفتاح .وسالمة ،إبراھيم .(١٩٦٠) .المدخل في أصول التربية الرياضية
وتاريخھا .دار الكتب المصرية .اإلسكندرية .مصر.
بطرس ،نوال" .(٢٠٠٤) .تأثير استخدام برنامج تربية رياضية مقترح في تنمية الذكاء
والتوافق الحركي والسلوك التكيفي لتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة" .رسالة دكتوراه
غير منشورة .كلية التربية الرياضي .جامعة الموصل .القاھرة .مصر.
عبد الحق ،عماد" .(٢٠٠٢) .فاعلية برنامج رياضي لخفض مستوى التوتر النفسي لدى
طلبة جامعة النجاح الوطنية" .مجلة جامعة اليرموك .(٢)١٨ .أربد .األردن.
فاضل ،بثينة" .(١٩٩٠) .دراسة تأثير الرياضة على النسق القيمي للشخصية" .رسالة
دكتوراه غير منشورة .كلية التربية الرياضية للبنات .جامعة اإلسكندرية.
ﻓﻭﺯﻱ ،ﺃﺤﻤﺩ" .(١٩٨٦) .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ".
ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ .(٣) .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ .ﻤﺼﺭ.

- عبد المقصود ،فاطمة" .(١٩٨١) .اثر ممارسة األنشطة الرياضية على التدريب القيمي
لدى طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بالقاھرة" .رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية
التربية الرياضية للبنين .جامعة حلوان .القاھرة.
 Wanat, Paul. (1983). Social Skills: “An A wariness program with
learning disabled Adolescents”. Journal of learning disabilities.
25(1). 119-128.
 Parnes, Peter W. (2003). “The roles of assertiveness and generalized
self-efficacy in the relationship between social efficiency and
psychological distress among African- American”, PhD DAI, B64/06
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المالحق
مرفق يوضح محتوى كل درس من الدروس ولمدة عشر أسابيع
الوحدة التربوية رقم )(١
أج زاء
الوحدة
اإلحماء

ال زمن/
د
٥د

األھداف الخاصة

المحتوى

التكرار

أن يتع ود الطال ب
عل ى تنمي ة الجس م
واالشتغال

جري خفيف حول الملعب على شكل دائرة
لعبة كرة الصياد:
األدوات :كرة قدم  /يد
المكان ٢٦×٢٦
فك رة اللعب ة :ص يادان يح اوالن إص ابة اآلخ رين
ب الكرة م ن نقط ة الركب ة فيم ا دون ذاك يمن ع عل ى
الص ياد ال ذي يحم ل الك رة أن يج ري بھ ا يس مح ل ه
بالتحرك فقط عندما تكون الكرة معه ،كل من يصاب
من الالعبين أما أن ينض م للص يادين أو يخ رج مؤقت ا
من اللعبة
تعليم مھارة ضرب الكرة بباطن القدم في كرة القدم

يك رر
التم رين
م ن ٣-٢
مرات

٥د
تنمي ة الق درة عل ى
الدقة والتركيز

النش اط
التعليمي

١٠د

النش اط

٢٥د

أن يتع رف الطال ب
عل ى المھ ارة الم راد
تدريبھا
أن يتع رف الالع ب
عل ى ق انون مبس ط
لكرة القدم

٥د

أن يتع ود إعط اء
تمرين ات لع ودة
الجس م للحال ة
الطبيعية

التطبيقي

الج زء
الختامي

الھدف المھاري :تعليم مھارة ضرب الكرة بباطن القدم
الھدف التربوي :تنمية الدقة والتركيز ،روح الجماعة

تقسيم الطالب إلى مجموعتين
 -١المجموعة األولى تقوم بتطبيق المھارة
-٢المجموع ة الثاني ة تش ترك م ع المجموع ة األول ى
عن طريق مباريات ودية
تمرينات استرخاء وأرجحة-:
)-١وقوف( تبادل مرجحة الرجلين
)-٢وقوف انحناء( ارتخاء الذراعين
)-٣جلوس طويل( ارتخ اء ال رجلين م ع تب ادل ثنيھم ا
خفيفا

الھدف المھاري :تعليم المھارات في كرة السلة
الھدف التربوي :تنمية اإلدراك الحركي

الوحدة الثانية
أج زاء
الوحدة
اإلحماء

ال زمن/
د
٥د

من٣-٢
من٣-٢
من٣-٢

األھداف الخاصة

المحتوى

التكرار

أن ي تم التنوي ع ف ي
اإلحم اء بغ رض
المرح والسرور
أن يھي أ جمي ع
الجسم

 -١حجل على القدم اليمنى ثم اليسرى بالتبادل
) -٢وقوف فتحا ثبات الوسط( الوثب في المكان
) -٣وقوف( تبادل مرجحة الذراعين أماما خلفا
) -٤وق وف فتح ا( تب ادل مرجح ة ال رجلين أمام ا خلف ا
جانبا بالتبادل

من ٣-٢
من ٣-٢
من ٣-٢
من ٣-٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(١)٢٢

 ٦٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر ممارسة األنشطة الرياضية على سمات الشخصية لدى األحداث"

النش اط

١٠د

النش اط

٢٥د

التعليمي
التطبيقي

الج

زء

٥د

الختامي

أن ي تعلم الالع ب
مھارات كرة السلة
أن يوظ ف المھ ارة
الت ي تعلمھ ا ف ي
المباراة
أن يرج ع الجس م
لحالته الطبيعية

تعليم مھارة المحاورة السفلى والعليا
تقسيم الطالب إلى مجموعتين
 -١المجموعة األولى تؤدي المحاورة العليا
-٢المجموعة الثاني ة ت ؤدي المح اورة الس فلى وتش ترك
المجموعتين بمباراة ودية
تمرينات استرخاء وأرجحة-:
)-١وقوف( تبادل مرجحة الرجلين

الھدف المھاري :تعليم مھارة اإلرسال في كرة الطائرة
الھدف التربوي :اتخاذ القرارات واالعتماد على النفس

الوحدة الثالثة
أج زاء
الوحدة
اإلحماء

ال زمن/
د
٥د
٥د

النش اط
التعليمي
النش اط
التطبيقي

١٠د

الج زء
الختامي

٢٥د

٥د

من٣-٢

األھداف الخاصة

المحتوى

التكرار

أن يتع ود االرتق اء
إلى المستوى اللعبة

المش ي البط ئ ث م الس ريع عل ى ش كل جراف ة ح ول
الملعب
أسم اللعبة الكلب الحيران:
ع دد الالعب ين عش رة حي ث ي تم اص طفاف  ٤العب ين
على خط محصور بين مس افة معين ة وب اقي  ٨العب ين
في المنطقة المحصورة حي ث ي تم تالق ف الك رة ب ين ٤
العبين م ن ف وق المنطق ة المحص ورة وعل ى الالعب ين
الذين بداخلھا محاولة مسك الكرة الالع ب ال ذي تمس ك
منه يدخل داخل الدائرة والفائز يبقى على الخط.
تعليم مھارة االستقبال بكرة الطائرة

يك رر
التم رين
م ن ٣-٢
مرات

أن يتع رف عل ى
قانون كرة الطائرة

تقسيم الطالب إلى مجموعتين.
 -١تقوم المجموعة األولى بتطبيق مھارة االستقبال في
كرة الطائرة.
-٢المجموعة الثانية تشترك مع المجموعة األولى عن
طريق مباريات ودية.
تمرينات استرخاء وأرجحة-:
)-١وقوف( تبادل مرجحة الرجلين.
)-٢وقوف انحناء( ارتخاء الذراعين.
)-٣جل وس طوي ل( ارتخ اء ال رجلين م ع تب ادل ثنيھم ا
خفيفا.

من٣-٢
من٣-٢
من٣-٢

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(١)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمزي جابر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٧

الھدف المھاري :تعليم مھارة التصويب في كرة اليد
الھدف التربوي :توجيه وضبط انفعاالته على ھدف معين

الوحدة الرابعة
أج زاء
الوحدة
اإلحماء

ال زمن/
د
٥د

األھداف الخاصة

المحتوى

التكرار

أن يتعلم التشكيالت
المنظمة

 -١جري خفيف حول الملعب
-٢جري متقطع على شكل خط مستقين
أسم اللعبة  :الكرة من بين القدمين
يوض ع الالعب ين ف ي ق اطرات المس افة بل ين ك ل الع ب
١متر ومع إشارة البدء يبدأ كل العب بمناوبة الكرة من
ب ين الق دمين إل ى الزمي ل الخلف ي ويمك ن زي ادة المس افة
بين كل العب  ٣-٢م حي ث يك ون رم ي الك رة م ن ب ين
القدمين.
تعليم مھارة التصويب في كرة اليد

يك رر
التم رين
م ن -٢
٣مرات

٥د
أن يك ون لدي ه
مرون ة ف ي
المفاصل
النش اط
التعليمي
النش اط
التطبيقي
الج زء
الختامي

١٠د

أن ي تعلم الالع ب
مھارات كرة اليد

تقسيم الطالب إلى مجموعتين:
 -١المجموعة األولى تقوم بتطبيق مھارة التمرير.
-٢المجموعة الثانية تشترك معھا عن طري ق منافس ات
ودية.
تمرينات استرخاء وأرجحة-:
)-١وق وف فتح ا ذراع ين جانب ا( رس م دائ رة كبي رة
بذراعين.

٢٥د

٥د

الھدف المھاري :تعليم مھارة الجري من البدء المنخفض
الھدف التربوي :امتصاص الطاقة الزائدة

الوحدة الخامسة
أج زاء
الوحدة
اإلحماء

النش اط
التعليمي
النش اط
التطبيقي
الج زء
الختامي

ال زمن/
د
٥د

األھداف الخاصة

المحتوى

التكرار

أن يعتم د الالع ب
على نفسه

 الج ري الح ر ف ي الملع ب ف ي أي اتج اه م ع التوجي هالمستمر
 الجري على شكل وثبات إلى األمام حول الملعب الجري جانبي حول الملعب )وقوف( ثني الجدع لألمام والخلف بالتبادلتعليم الجري من البدء المنخفض في العاب القوى

م ن ٣-٢
من ٣-٢
م ن ٣-٢
من ٣-٢

٥د

أن ينتظم في اللعب

١٠د

أن نس تغل الع دوان
والعنف في الجري

٢٥د
٥د

من٣-٢

بقوم الطالب بأداء مسابقة للجري
أن يتع ود س رعة
االس تجابة ولك ن
بشكل منظم

لعبة الم رآة العاكس ة - :يق وم الم درب بتوجي ه التالمي ذ
لعمل انتشار حر في الملعب ،وعند رف ع إش ارة ال ذراع
مفتوح ة ف ي أي اتج اه ي تم الج ري ف ي ھ ذا الج ري،
والعكس ومن يخالف االتجاه يخرج من اللعبة وھكذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(١)٢٢

 ٦٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر ممارسة األنشطة الرياضية على سمات الشخصية لدى األحداث"

الھدف المھاري :تعليم الحركات التقليدية
الھدف التربوي :تنمية القدرة على التخيل واالبتكار

الوحدة السادسة
أج زاء
الوحدة
اإلحماء

ال زمن/
د
٥د
٥د

النش اط
التعليمي

١٠د

النش اط
التطبيقي

٢٥د

الج زء
الختامي

٥د

األھداف الخاصة

المحتوى

التكرار

أن يھي أ الالع ب
للقيام بمجھود عقلي
وبدني.
أن يتع ود الالع ب
االش تراك م ع
زمالئه.

 -١المش ي أم ا م ع تنوي ع وض ع ال ذراعين )أمام ا،
عاليا ،جانبا في الوسط
-٢الج ري عل ى خ ط مس تقيم عن د س ماع اإلش ارة،
دوران ك ل ح ول نفس ه لليس ار ،م ع اليم ين ،م ع
عقارب الساعة.
) -٣وق وف فتح ا( ثن ي الج دع أم ام أس فل ب بطء ف ي
ثالث مرات ثم مد الجدع في ثالث مرات.

رر
يك
التم رين
م ن -٢
٣مرات

أن يتع ود الالع ب
عل ى إعط اء
تمرينات تھدئة

تعل يم الحرك ات التقليدي ة الت ي تعم ل عل ى إكس اب
التالميذ بعض الصفات البدنية والتعرف عل ى ح رمتن
الحيوانات ونمو النباتات
 -١حرك ات ال ذراعين :تقلي د الطي ور )الحمام ة،
النعام ة ،الدجاج ة( ،تقلي د الحيوان ات )النم ر ،الق رد،
األرنب(.
 -٢حرك ات الق دمين :تقلي د الحيوان ات مث ل )قف زة
الضفدعة ،مشية الحصان( ،تقليد النباتات مث ل )نم و
األشجار ،نمو األزھار(.
 -٣حرك ات الج ذع - :تقلي د الحيوان ات مث ل )حرك ة
القط ة( ،تقلي د النبات ات مث ل )مي ل األش جار ،نم و
النباتات(.
تمرينات استرخاء وأرجحة-:
)-١وق وف فتح ا ذراع ين جانب ا( رس م دائ رة كبي رة
بذراعين

الھدف المھاري :تعليم اإلرسال في كرة الطاولة
الھدف التربوي :غرس الھدوء واالتزان في الالعب

الوحدة السابعة
أج زاء
الوحدة
اإلحماء

ال زمن/
د
٥د

من ٣-٢
من٣-٢

األھداف الخاصة

المحتوى

أن يتع رف عل ى
فائدة اإلحماء

جري خفيف حول الملعب على شكل دائرة
لعبة) :الصياد(
يق وم الم درب بتوجي ه الط الب لعم ل دائ رة ث م يعط ي
العب رقم يسمى به ويخت ار الع ب ق وي ويعم ل إفاق ة
في الوسط ويكون ھو الصياد وعند نداء الم درب عل ى
األرقام بتغيير أماكنھم حيث يظھ ر دور الص ياد ويق وم
بإمساكھم والالعب الذي يصاد يدخل في الدائرة

التكرار
يك

رر

التم

رين

م ن ٣-٢
مرات

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(١)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمزي جابر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩

النش اط
التعليمي

١٠د

النش اط
التطبيقي

٢٥د

الج زء
الختامي

٥د

أن يتع رف عل ى
المھ ارة الم راد
تدريبھا
أن ي تعلم اللع ب
بھدوء

تعليم مھارة اإلرسال في لعبة التنس
تقسيم الطالب إلى مجموعتين
 -١تقوم بتطبيق مھارة اإلرسال في لعبة التنس
-٢المجموعة الثانية تشترك مع المجموعة األولى عن
طريق المنافسات
تمرينات مرجحة واسترخاء- :
)-١وق وف فتح ا ذراع عالي ا( دوران ال ذراعين أمام ا
عاليا خافا بالتبادل
)-٢وق وف فتح ا ثب ات الوس ط( تب ادل ل ف الج دع عل ى
الجانبين
)-٣وقوف( رفع العقبتين بالتبادل مع تحريك ال ذراعين
جانبا

أج زاء
الوحدة
اإلحماء

٥د

النش اط
التعليمي
النش اط
التطبيقي

٢٥د

الج زء
الختامي

٥د

من٣-٢

األھداف الخاصة

المحتوى

التكرار

أن يتع ود الالع ب
عل ى اإلحم اء دائم ا
لما له من فائدة.

 -١جري زيج زاج بين األقماع
-٢جري بين الزمالء
أسم اللعبة  :مسك الذيل
تنف ذ ھ ذه اللعب ة ألكب ر ع دد م ن الط الب ،حي ث يق ف
التالميذ على ش كل قاطرت ان متقابلت ان ،ث م يمس ك ك ل
العب بوسط الالعب الذي أمامه اليدين مع ا ،ويح اول
كل قائد قاطرة لمس آخر العب م ن الق اطرة األخ رى،
والفريق الذي يمسك آخر الع ب قب ل اآلخ ر يعتب ر ھ و
الفائز
تعليم مھارة التمريره المرتدة في كرة السلة

من٣-٢
من٣-٢

أن ين دمج الالع ب
مع زمالئه

١٠د

من٣-٢

الھدف المھاري :تعليم مھارة التمرير في كرة السلة
الھدف التربوي :تنمية روح المنافسة والمغامرة

الوحدة الثامنة
ال زمن/
د
٥د

من٣-٢

أن يتع رف الالع ب
عل ى المھ ارات
الم راد ت دريبھا ف ي
اللعبة

أن ي تعلم الطال ب
عم ل تمرين ات
خفيفة للجسم

تقسيم الطالب إلى مجموعتين
 -١المجموعة األولى تؤدي مھارة التمريرة المرتدة
-٢المجموعة الثانية تشترك معھا في مباراة ودية
تمرينات استرخاء وأرجحة-:
)-١وقوف فتحا( ثبات الوسط مرجح ة ال رجلين لألم ام
بالتبادل
) -٢وقوف فتحا ثبات الوسط( تبادل رفع الرجلين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(١)٢٢
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الوحدة التاسعة
أج زاء
الوحدة
اإلحماء

ال زمن/
د
٥د

المحتوى

التكرار

ين

 -١جري بين األقماع )زيج زاج(
) -٢وق وف فتح ا وثب ات الوس ط( طع ن بالق دم اليمن ى
والتبديل
)-٣وقوف فتحا( جري في المكان
) -٤وق وف فتح ا( وث ب ف ي المك ان م ع لم س الي دين
للقدمين عند الوثب
تعليم مھارة اإلرسال في كرة الريشة

من٣-٢
من٣-٢

٢٥د

أن ي تعلم الالع ب
الفرق بين اإلرس ال
والتمرير

٥د

أن يتع ود الالع ب
عل ى التع اون م ع
بعضھم البعض

تقسيم الطالب إلى مجموعتين
 -١تؤدي المجموعة األولى اإلرسال
-٢المجموع ة الثاني ة تواج ه المجموع ة األول ى وي تم
التمرير فيما بينھم
تمرينات استرخاء وأرجحة-:
)-١وقوف( تبادل مرجحة الرجلين
)-٢وقوف انحناء( ارتخاء الذراعين
)-٣جل وس طوي ل( ارتخ اء ال رجلين م ع تب ادل ثنيھم ا
خفيفا
 -٤جري خفيف حول الملعب

٥د
النش اط
التعليمي
النش اط
التطبيقي
الج زء
الختامي

الھدف المھاري :تعلم مھارة اإلرسال في كرة الريشة
الھدف التربوي :امتصاص العنف وتعلم الھدوء واالتزان
األھداف الخاصة
أن يف رق ب
الجري والمشي.
أن يتع ود الالع ب
عل ى وج ود مس افة
بين كل العب

١٠د

الوحدة العاشرة
أج
الوحدة
اإلحماء

زاء

النش
التعليمي
النش اط
التطبيقي

الج
الختامي

زء

الھدف المھاري :تعلم مھارة االستقبال في كرة الطائرة
الھدف التربوي :تنمية سرعة األداء الحركي ،والروح االجتماعية

الزمن /د

األھداف الخاصة

المحتوى

التكرار

٥د

أن يتع ود النظ ام
والتناسق.
أن يتع ود الالع ب
ات
ألداء تمرين
تس اعده عل ى أداء
المھارة

 -١خطوات تنظيم في المكان
) -٢وق وف فتح ا ذراع ين ثب ات الوس ط( وثب ات
ألعلى لألمام والخلف
) -٣وقوف فتحا( دوران الذراعين
 -٤الحج ل عل ى الق دم اليمن ى واليس رى والتب ادل
حول الملعب
تعليم مھارة االستقبال في كرة الطائرة

من٣-٢
من٣-٢

٥د

اط

من٣-٢
من٣-٢

١٠د
٢٥د

٥د

من٣-٢
من٣-٢

تقسيم الطالب إلى مجموعتين
 -١المجموعة األولى تقوم بتطبيق مھارة االس تقبال
في كرة الطائرة
-٢المجموعة الثانية تشترك مع المجموع ة األول ى
عن طريق منافسات ودية
تمرينات استرخاء وأرجحة-:
)-١وق وف فتح ا ذراع ين جانب ا( رس م دائ رة كبي رة
بذراعين
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