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أ.م.د /السيد سليمان حماد
أ.م.د /وليد سليمان اسماعيل
أ /فاتن فهمى عبدالحميد

ملخص البحث :

بمتابعة وتحليل مباريات كرة القدم ىف السنوات املاضية تم رصد العديد من التجاوزات من الالعبني داخل امللعب مما ترتب عليه الكثري من السلوكيات واإلنفعاالت
السلبية خارج امللعب سواء من املدربني أو اإلداريني أو البدالء أو الجمهور ىف املدرجات أو ىف الخارج .
لذا فقد هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل العالقة بني كالً من القيم الخلقية واإلجتماعية والحالة املزاجية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم  ،وقد
إستخدم الباحثان املنهج الوصفي باإلسلوب املسحى ىف هذه الدراسة ،وقد إشتملت العينة عىل ( )112العب من الالعبني املقيدين بسجالت اإلتحاد املرصي لكرة
القدم يف بعض أندية محافظة األسكندرية ،وقد قسمت العينة الكلية بني عينة تقنني وعينة أساسية للتطبيق ،وإشتملت الدراسة عىل مجموعة من املقاييس التى
تم إستخدامها كأدوات لجمع البيانات وهي ( مقياس القيم الخلقية واإلجتماعية ،مقياس الحالة املزاجية ،مقياس التعصب الريايض ) ،وقد تم دراسة الخصائص
السيكومرتية للمقاييس الثالثة للتحقق من مدي صالحيتها للتطبيق عىل عينة الدراسة الحالية ،وتم إستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للبحوث اإلجتماعية ( SPss
) للحصول عىل نتائج هذه الدراسة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بني منظومة القيم الخلقية واإلجتماعية وعنارصها املختلفة والتعصب الريايض لدي
عينة البحث ،كما أظهرت نتائج البحث وجود عالقة بني األنماط املزاجية املختلفة والتعصب الريايض لدي عينة البحث.
الكلمات املفتاحية  :القيم الخلقية واإلجتماعية  ،الحالة املزاجية  ،التعصب الريايض  ،العبي كرة القدم

املقدمة ومشكلة البحث :

تعد الرياضة من أكثر الوسائل مناسبة لتحقيق النضج اإلجتماعي ونرش روح الجماعة بني األفراد ،وذلك ملا تضيفه أنظمتها من أسس ومبادئ وقيم إجتماعية
وخلقية كثرية كإحرتام األخرين والتحكم يف اإلنفعاالت يف مواقف اإلثارة كما يحدث يف املنافسات الرياضية .
فالرياضة كنظام إجتماعي تقيس تأثري كل األبعاد اإلجتماعية املوجودة يف الحياة ،ووظيفة الرياضة أنها تركز عىل املضامني الخاصة بالقيم اإلجتماعية والخلقية
والتي يمكن أن يعرب عنها وتنتقل من خالل الرياضة التي تعد مرآة للمجتمع تعكس عنارص الحياة اإلجتماعية ألنها توضح العالقات اإلجتماعية املتعلقة باإلنسان،
وتعد الرياضة من أهم الوسائل وأجداها لتحقيق النضج االجتماعي وإشاعة روح الجماعة بني األفراد  ،وذلك ملا تتيحه مجاالتها العريضة الواسعة من فرص
اللقاء والتعارف واألخذ والعطاء وما تضيفه أنظمتها من أسس ومبادئ اجتماعية آالعمل الصالح العام واحرتام اآلخرين ورضورة التحكم يف االنفعاالت يف مواقف
مشحونة باإلثارة آما يحدث يف أثناء النشاط الريايض ( .املطريي ،2011 ،ص)6
ً
ً
وتعد كرة القدم من األنشطة الرياضية املحببة لدى الشعوب يف حارضها ومستقبلها كما أنها معيارا أساسيا يف حضارة الدول العظمي وتقدمها ،ويعد اإلرتقاء
بمستوى الكرة مجد تعتز به الشعوب ومرآة تعكس شخصيتها وثقافتها ىف مختلف قطاعاتها اإلجتماعية واإلقتصادية ،فلعبة كرة القدم رياضة تنافسية رشيفة
ليست تعصبا ً أعمى ،ولكن غالبا ً ما تظهر ظاهرة التعصب نتيجة لبعض األحداث داخل املباراة ينتقل أثرها لباقي أطراف اللعبة سواء العبني أو أجهزة فنية
وإدارية أو جمهور ( .الداوود،عكور ،2012،ص)72
والتعصب يف الرياضة هو مرض الكراهية العمياء للمنافس ،ويف نفس الوقت هو مرض الحب األعمى لفريق املتعصب وهو حالة يتغلب فيها اإلنفعال عىل العقل
فيعمي البصرية حتى أن الحقائق الدامغة تعجز عن زلزلة ما يتمسك به املتعصب فردا ً كان أو جماعة ( .الجوهري ،2009 ،ص) 46
كما أن التعصب الريايض أحد أركان لعبة الكرة القدم ويشمل كل العاملني بهذا القطاع الكبري من إداريني ومدربني والعبني وجمهور وهذا األمر يسبب ىف كثري من
األحيان عائقا ً كبريا ً ومؤثرا ً سلبيا ً يف تطوير كرة القدم ،حيث أن ظاهرة التعصب الريايض ليست حديثة العهد لكنها كانت موجودة سابقا ً بنسبة أقل إذا ما قورنت
بوضعها الحايل وأصبحت تزيد بشكل تدريجي وذلك بسبب ترصفات يمارسها اإلداريون واملدربون والالعبون مما يشري إىل إمكانية ظهور حوادث ناتجة عن
التعصب الريايض ،فمباريات كرة القدم أصبحت بمثابة تعصب أعمى بني األندية وليست مجرد منافسة رشيفة ( .الداوود،عكور ،2012،ص)74
وحيث أن الالعبون هم أنفسهم أحد أهم محاور لعبة كرة القدم وأحد العوامل األساسية ىف توجيه إنفعاالت الجمهور ،كما أنهم أحد محركات توليد التعصب
الريايض داخل امللعب وخارجه.
وملا كانت القيم الخلقية واإلجتماعية هي الخصائص أو الصفات املرغوب فيها من الجماعة والتي تحددها الثقافة القائمة مثل التسامح والحق والقوة وهي أداة
إجتماعية للحفاظ عىل النظام اإلجتماعي واإلستقرار باملجتمع ،وهي بمثابة موجهات لسلوك األفراد وتخربهم الفرق بني الحالل والحرام أو الصحيح والخطأ
والجيد واليسء.
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( عبدالعزيز ،2001 ،ص)37
ً
وملا كان املزاج هو الخصائص النفسية الفردية التي تميز ديناميكية العمليات النفسية للفرد ،وهو بمثابة الطبيعة العامة لألفراد خصوصا يف جانبها الوجداني،
والنزوعي ،حيث أن النمط املزاجي أو نمط الجهاز العصبي السائد لدى الفرد قد يؤثر بدرجة كبرية يف مستواه وسلوكياته وعالقاته باألخرين داخل وخارج
امللعب.
( خريالله ،1996 ،ص ()78السعدني ،2008 ،ص ()102شاهني ،2001 ،ص ()32حسني ،2012 ،ص)114
ووفقا ً للدراسة( عبدالعزيز )2001 ،فإن هناك تباين بني األفراد رياضيني كانوا أو غري رياضيني ىف قيمهم الخلقية واإلجتماعية وفقا ً للمكون الثقايف لهؤالء
األفراد.
ووفقا ً لدراسة ( حسني )2012 ،فإن أهم مايميز تعامل الالعبني مع الزمالء واملنافسني والجمهور والحكام هو سلوكه وحالته املزاجية التي تعزز دوره ىف
املباراة إذا كانت حالته املزاجية مستقرة ومتوازنة وعىل العكس من ذلك إذا كانت الحالة املزاجية لالعب سيئة تجاه املحيط.
ونظرا ً إلختالف الثقافات والقيم والحاالت املزاجية لألفراد عموما ً وفقا ً ملتغريات بيئية ونفسية كثرية ،ونظرا ً للتباين بني األفراد ىف تلك املتغريات ،لذا فيسعي
الباحثون ىف هذه الدراسة ملحاولة التعرف عىل العالقة بني كل من القيم الخلقية واإلجتماعية والحالة املزاجية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم.

أهداف البحث :

-

التعرف عىل العالقة بني القيم الخلقية واالجتماعية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم.
التعرف عىل العالقة بني الحالة املزاجية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم.

-

هل توجد عالقة بني بعض القيم الخلقية واالجتماعية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم.
هل توجد عالقة معنوية بني الحالة املزاجية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم.

تساؤالت البحث :

الدراسات السابقة :

دراسة (حسني ) 2012 ،بعنوان "األنماط املزاجية وعالقتها بتعلم بعض املهارات الهجومية بكرة اليد لدي الطالب "هدفت الدراسة إىل التعرف
عىل العالقة بني األنماط املزاجية للطالب وتعلم بعض املهارات الهجومية بكرة اليد ،وقد تمت الدراسة عىل عينة قوامها (  ) 30طالب من جامعة سوران ،
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي بإسلوب العالقات اإلرتباطية ،وكانت أدوات جمع البيانات هي مقياس األنماط املزاجية لعالوي ،واختبار املناولة والتصويب
من الكتف ىف كرة اليد ،وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة دالة إحصائيا ً بني ابعاد مقياس األنماط املزاجية ومهارة املناولة ،ووجود عالقة دالة
إحصائيا ً بني األنماط املزاجية اإلثارة واملرونة الشخصية ومهارة التصويب ىف كرة اليد.
دراسة (شاهني وأرشف ) 2008 ،بعنوان "الذكاء االنفعايل وعالقته باألنماط املزاجية لالعبي األنشطة الرياضية" دراسة تنبؤية "هدفت الدراسة
إيل التعرف عىل الذكاء االنفعايل وعالقته باألنماط املزاجية لالعبي األنشطة الرياضية"دراسة تنبؤية عىل عينة قوامها (  ) 121العباً ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي ،ومقيايس الذكاء االنفعايل ،واألنماط املزاجية .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة دالة إحصائيا ً بني النمط املزاجي لالعبي كل نشاط ريايض
واستجاباتهم عىل أبعاد الذكاء االنفعايل وذلك وفقا لنوع كل نشاط ريايض ،وكذلك تبعا لطبيعة األنشطة الرياضية ،وكذلك أسفرت النتائج عن وجود عالقة
ارتباطيه دالة بني األنماط املزاجية لالعبي كل نشاط ريايض ،والدرجة الكلية للذكاء االنفعايل وفقا ً لسنوات الخربة.
دراسة ( يحيى ) 2006 ،بعنوان "الحالة املزاجية ومستوى اإلجهاد العصبي وعالقتهما بنتائج املباريات لدى العبي الجودو" هدفت الدراسة إىل
التعرف عىل الحالة املزاجية ومستوى اإلجهاد العصبي وعالقتهما بنتائج املباريات لدى العبي الجودو وقد تم الدراسة عىل عينة قوامها (  ) 98العب جودو،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،ومقياس الحالة املزاجية ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط دال إحصائيا بني محور اإلثارة من الحالة املزاجية
لالعبي الجودو ،ووجود ارتباط دال إحصائيا بني محور الكف واإلثارة ومستوى الالعبني يشري إىل القدرة عىل االمتناع عن أداء ما ،وكذلك الصرب ،واملثابرة،
والقدرة عىل ضبط النفس ،والسيطرة عىل اإلنفعاالت ،ووجود فروق بني الفائزين واملهزومني يف متغريي الكف وديناميكية العمليات العصبية يشري إىل القدرة
عىل رسعة التكيف.
دراسة (جيمس  )James ،2005بعنوان "الحالة املزاجية والرضا والتماسك وعالقتهم بمستوى أداء العبي كرة القدم" هدفت الدراسة التعرف إىل
ً
مستوى تماسك الفريق ،والحالة املزاجية لالعبني ،ودراسة العالقة بمستويات أدائهم يف كرة القدم ،وقد أجريت الدراسة عىل (  ) 32العبا ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي ،ومقياس الحالة املزاجية .وقد أوضحت النتائج أن مستوى أداء الفريق يتأثر ايجابيا بالحالة املزاجية االيجابية (الرضا) ،وأن النجاح يف أداء
الالعبني لواجباتهم الدفاعية والهجومية يتأثر بمدى تماسك الفريق ،وقد أوضحت النتائج أيضا رضورة تدخل القائمني عىل النواحي الفنية التدريبية واإلدارية
للفريق لتقويم مستوى تماسك الفريق وتحسينها ،وأن مستوى أداء العبي كرة القدم يتأثر ايجابيا ً بالحالة املزاجية االيجابية ،والرضا وتماسك الفريق ،وأن
النجاح يف أداء الالعبني لواجباتهم الدفاعية والهجومية يتأثر بمدى تماسك الفريق.
دراسة (ديموك وجروف )Dimmock & Grove، 2005 ،هدفت إىل التعرف عىل تأثري التعصب الريايض لدى مشجعي الفرق الرياضية املحرتفة
يف أسرتاليا وتكونت عينة البحث من (  ) 112مشجعاً ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،ومقياس التعصب الريايض ،وقد توصلت النتائج إىل أن التعصب
الريايض لدى الجماهري يجعلهم غري قادرين عىل التحكيم يف ممارستهم السلوكية يف أثناء املباريات من املشجعني الذين يمتازون بصفة التعصب املتوسط.
دراسة ( خريالله )1988،بهدف التعرف عىل القيم الخلقية واالجتماعية لدي العبي بعض االلعاب الجماعية بجمهورية مرص العربية ،وقد طبقت
الدراسة عىل عينة مكونة من ( )296العب من املمارسني النشطة كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،ومقياس القيم الخلقية
واالجتماعية ،واسفرت نتائج الدراسة عن التوصل ملقياس للقيم الخلقية واالجتماعية لالعبي االنشطة الجماعية.

التعليق عىل الدراسات السابقة :

تناولت الدراسات السابقة متغريات البحث وهى القيم الخلقية واإلجتماعية والحالة املزاجية والتعصب الريايض إال أنها لم تتناولها مجتمعة ،ولم تتناولها
بالنسبة لالعبي كرة القدم ،ولم تحدد بعد العالقة بني القيم الخلقية واإلجتماعية والحالة املزاجية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم ،إضافة إيل ندرة
الدراسات ىف هذا اإلتجاه وحتى الدراسات التى تم الحصول عليها بعيدة العهد إىل حد كبري مثل دراسة (خريالله ،)1988 ،والتى توصلت لبناء مقياس للقيم
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الخلقية واإلجتماعية لالعبي بعض األلعاب الجماعية ،ىف حني أن أحدث الدراسات وهي دراسة ( حسني )2012 ،والتى تناولت دراسة العالقة بني األنماط املزاجية
وعالقتها ببعض املهارات الهجومية ىف كرة اليد لدي الطالب فقد تمت ىف مجال التعلم وليست ىف واقع املنافسة الفعلية وماتحتويه من متغريات تؤثر بشكل كبري
عىل الحالة املزاجية لالعبني وتتأثر بها ،كذلك فإنها تمت عىل الطالب وليس عىل الالعبني ،وكانت ىف كرة اليد وليست ىف كرة القدم ،لذا فإنه وبتحليل هذه الدراسات
نجد أنا هناك رضورة ملحة إلجراء الدراسة الحالية لإلجابة عىل التساؤالت املطروحة فيها.
وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة يف:
 -1تحديد مشكلة الدراسة.
 -2صياغة تساؤالت الدراسة.
 -3تحديد أداوات الدراسة.
 -4تحديد املعالجات اإلحصائية املناسبة.
 -5املساعدة يف تفسري نتائج الدراسة الحالية واالسرتشاد بها يف مناقشة هذه النتائج.

إجراءات البحث :
منهج البحث :

إستخدم الباحثون املنهج الوصفي باإلسلوب املسحي ملناسبتة لطبيعة البحث الحايل.
املجال البرشي :

مجتمع البحث :

العبي كرة القدم ببعض أندية محافظة االسكندرية بدورى الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والتى إشتملت عىل أندية األوليمبي ،فاركو ،أبو قري لالسمدة من الدرجة
الثانية وأندية الجياد ،سبورتنج ،اسكندرية للبرتول من الدرجة الثالثة.

عينة البحث :

اشتملت عينة البحث عىل عدد ( (142العب تم تقسيمهم لـ ( )112العب للدراسة االساسية و( )30العب للدراسات االستطالعية وتقنني املقاييس املستخدمة ىف
الدراسة والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد العينة وفقا ً لألندية التى يلعبون بها.
املجال املكاني :
تم تطبيق البحث ىف أماكن تواجد الالعبني بأنديتهم.
املجال الزماني :
تم تطبيق البحث خالل الفرتة من 2017 / 11 / 22م وحتي 2018 / 1 / 2م

أدوات البحث :

تم إستخدام االستبيان كوسيلة لجمع البيانات ىف هذا البحث وذلك وفقا ً ملا ييل -:
مقياس القيم الخلقية واالجتماعية لالعبي كرة القدم إلبراهيم عبدالعزيز ابراهيم ( 2001م ) مرفق ()1
1استخدم الباحثون مقياس القيم الخلقية واالجتماعية لالعبي كرة القدم من تصميم (ابراهيم ) 2001 ،وتتضمن املقياس ( )9محاور هي :االمتثال ،املساملة،
الصدق ،االمانة ،التواضع ،االيثار ،االنتماء ،حب االخرين ،التسامح ويمثل كل محمور من املحاور بثالث عبارات منها عبارة واحدة ايجابية وعباراتان سلبيتان
مقياس األنماط املزاجية ملحمد حسن عالوي ( 1998م ) مرفق ()2
2استخدم الباحثون قائمة األنماط املزاجية للرياضيني من تصميم (عالوي ) 1998 ،وتتضمن القائمة (  ) 30عبارة لقياس األبعاد الثالثة التالية  :قوة عمليات
اإلثارة ،قوة عمليات الكف ،املرونة الشخصية ( ديناميكية العمليات العصبية ) ويقوم الالعب الريايض باإلستجابة عىل عبارات القائمة عىل مقياس ثالثي التدريج
(بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة).

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
مقياس التعصب الريايض ملحمد حسن عالوي ( 2004م ) مرفق ()3
3تم اإلعتماد عىل املقياس املعد من قبل (عالوي )2004 ،الذي يتضمن األجزاء اآلتية:
الجزء األول :عبارة عن معلومات شخصية للمفحوصني تشمل :املؤهل العلمي ،والحالة االجتماعية وسنوات الخربة.
الجزء الثاني  :ويشتمل عىل مقياس التعصب الريايض الذي اشتمل عىل ( )62عبارة تمثل تحليالً للمواقف الرياضية املختلفة يف أثناء مشاهدة املباريات الرياضية
 ،إذ تم تقسيمها ألربع محاور رئيسة هي:
املحور األول :العنف الريايض ( )19عبارة
املحور الثاني :اإلنفعاالت الال إرادية ( )15عبارة
املحور الثالث :املعرفة الرياضية ( )11عبارة
املحور الرابع :االنتماء الريايض ( )17عبارة
ً
وقد خضعت االستبانة ملقياس إجابة متدرج مكون من خمسة مستويات وفقا لطريقة ليكرت  Likertوهي موافق بشدة وتعطي خمس درجات ،وموافق وتعطي
أربع درجات ومحايدة وتعطي ثالث درجات وغري موافق وتعطي درجتان وغري موافق بشدة وتعطي درجة واحدة.
الخصائص السيكومرتية ملقاييس البحث -:
 1تم التحقق من صدق وثبات املقياس من خالل ماييل -:إجراء اختبار صدق االتساق الداخيل حيث بلغت قيم معامل صدق االتساق الداخيل ملحاور االمتثال ،املساملة ،الصدق ،االمانة ،التواضع ،االيثار ،االنتماء،
أ-
حب االخرين ،التسامح وللمقياس ككل كما ييل (  )0.68،0.82، 0.79 ، 0.78 ، 0.77 ، 0.80 ، 0.74 ، 0.70 ، 0.77مما يشري إىل صدق االتساق الداخيل
للمقياس .
استخدام الباحثون طريقة التطبيق واعادة التطبيق حيث تم حساب معامل الثبات بإيجاد معامل االرتباط بريسون بني االختبار واعادة تطبيقه بعد
ب-
اسبوع من التطبيق وقد بلغ معامل الثبات (  ) 0.88وهذا يدل عىل أن القائمة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمنئ الباحثون إىل تطبيقها عىل العينة.
 2تم التحقق من صدق وثبات املقياس من خالل ماييل -:إجراء اختبار صدق االتساق الداخيل حيث بلغت قيم معامل صدق االتساق الداخيل للمحور األول :قوة عمليات اإلثارة واملحور الثاني :قوة عمليات الكف
أ-
أما املحور الثالث :املرونة الشخصية وللمقياس ككل كما ييل (  ) 0.84 ، 0.81 ، 0.74 ، 0.72مما يشري إىل صدق االتساق الداخيل للمقياس .
استخدام الباحثون طريقة التجزئة النصفية حيث تم حساب معامل الثبات بإيجاد معامل االرتباط بريسون بني مجموع درجات الفقرات الفردية
ب-
ومجموع درجات الفقرات الزوجية للقائمة وقد بلغ معامل الثبات (  ) 0.85وهذا يدل عىل أن القائمة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمنئ الباحثون إىل تطبيقها
عىل العينة.
 3تم التحقق من صدق وثبات املقياس من خالل ماييل -:أ -إجراء اختبار صدق االتساق الداخيل حيث بلغت قيم معامل صدق االتساق الداخيل للمحور األول :العنف الريايض واملحور الثاني :اإلنفعاالت اإلرادية أما املحور
الثالث :املعرفة الرياضية واملحور الرابع ،االنتماء الريايض وللمقياس ككل كما ييل (  ) 0.89 ، 0.80 ، 0.85 ، 0.78 ، 0.82مما يشري إىل صدق االتساق الداخيل
للمقياس .
تم حساب ثبات اإلختبار عن طريق التجزئة النصفية وحساب معامل االرتباط حيث بلغ معامل ثبات املقياس ( ) 0.77
ت-
املعالجات اإلحصائية املستخدمة ىف البحث -:
تم إستخدام برنامج الحزم اإلحصائية ىف البحوث اإلجتماعية (  ) SPssوفقا ً للمعالجات اإلحصائية التالية:
املتوسط الحسابي
اإلنحراف املعياري
النسبة املئوية
معامل ألفا لكرونباخ
معامل اإلرتباط
عرض ومناقشة النتائج :
أوال ً  :عرض النتائج:

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
تشري نتائج جدول ( )2الخاص بمصفوفة االرتباط بني متغريات القيم الخلقية واالجتماعية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم إىل وجود عالقة ارتباط معنوية
بني أغلب محاور مقياس القيم الخلقية واالجتماعية ومحاور مقياس التعصب الريايض ،حيث تشري أهم النتائج إىل أن املساملة أكثر املحاور ارتباطا ً بمحور العنف
الريايض حيث يقل العنف الريايض بزيادة املساملة ،وتشري النتائج أيضا ً بأن حب األخرين أكثر املحاور إرتباطا ً باإلنفعاالت الالرادية ،والصدق هو أكثر املحاور
ارتباطا ً باملعرفة الرياضية  ،واالنتماء أكثر املحاور ارتباطا ً بمحور اإلنتماء الريايض.
جدول ( )3مصفوفة االرتباط بني متغريات مقياس الحالة املزاجية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم
محاور مقياس الحالة املزاجية
ن =  112محاور مقياس التعصب الريايض

تشري نتائج جدول ( )3الخاص بمصفوفة االرتباط بني الحالة املزاجية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني أنماط الحالة
املزاجية ومحاور مقياس التعصب الريايض وفقا ً لنتائج الجدول السابق ،حيث تشري النتائج أيضا ً إىل أن نمط اإلثارة أكثر األنماط املزاجية ارتباطا ً بالتعصب
الريايض.
ثانيا ً  :مناقشة النتائج:
وفقا ً لنتائج جدول ( )2الخاص بمصفوفة اإلرتباط بني متغريات القيم الخلقية واإلجتماعية والتعصب الريايض لدي العبي كرة القدم فإن املساملة أكثر املحاور يف
مقياس القيم الخلقية واإلجتماعية إرتباطا ً بمحور العنف الريايض حيث يقل العنف الريايض بزيادة املساملة ،وهو مايتفق مع مفهوم املساملة الذي يشري إىل تفاعل
الالعب مع األخرين وعدم التعصب والبعد عن السلوك العدواني ( .عبدالعزيز ،2001 ،ص)40
كما تشري النتائج ىف جدول ( )2إىل أن حب األخرين أكثر املحاور إرتباطا ً عكسيا ً باإلنفعاالت الالرادية ،وهو مايفرسه الباحثون من خالل التضاد املنطقي بني مفهوم
حب األخرين الذي يدور حول إهتمام الالعب بغريه من الناس ومحاولة تقديم املساعدة لهم ،ومفهوم اإلنفعال الريايض الذي يتملك بعض الالعبني من أجل إرضاء
رغباتهم الشخصية ورغبات مؤيديهم ومن أجل تحقيق أهدافهم لتعصبهم لناديهم حتى وإن كان ذلك بمخالفة األنظمة والتعليمات الخاصة باللعبة وذلك بسبب
الرغبة الشخصية يف إحراز نتائج وتحقيق مراكز متقدمة برصف النظر عما يقدمه الفريق من أداء وعدم اإللتزام بالتعليمات الخاصة بلعبة كرة القدم.
( الداوود ،عكور،2012 ،ص ( )85عبدالعزيز ،2001 ،ص)40
ً
ً
وتشري النتائج ىف جدول ( )2أيضا ً إىل أن الصدق هو أكثر املحاور إرتباطا إيجابيا باملعرفة الرياضية ،حيث يفرس الباحثون ذلك بأن املعرفة الرياضية إذا لم يكن من
يدري بها يمتلك الصدق فال سبيل لتنفيذها أو اإلحتكام إليها واألشخاص الصادقني هم من يقرون بالحق ىف اإلخبار عما يرونه ومطابقة الكالم بالواقع بغض النظر
عن العواقب ،واملعرفة الرياضية بكل ما يتعلق بلعبة الكرة القدم يكون أمانا ً وحفاظا ً عىل هيكلية النادي والالعب واملدرب واإلداري وهي تفيد يف إنتقاد املنافسني
واإلستفادة منها كونها سالحا ً قويا ً ضد املنافسني ونالحظ من خالل ذلك بأن املعرفة الرياضية هامة جدا ً ىف مواجهة الفرق املنافسة من خالل املعرفة بالقوانني
واألنظمة ويف تعليمات البطوالت والرشوط الخاصة بإقامتها.
( الداوود ،عكور،2012 ،ص ( )87عبدالعزيز ،2001 ،ص)40
وأخريا ً تشري النتائج ىف جدول ( )2إىل وجود إرتباط إيجابي قوى بني محور اإلنتماء كأحد القيم الخلقية واإلجتماعية ومحور اإلنتماء الريايض كأحد محاور التعصب
الريايض لدي العبي كرة القدم وهو مايفرس الباحثون باألمر املنطقي لتطابق مفاهيم اإلنتماء ،حيث أنه ووفقا ً لطبيعة كرة القدم العربية فإن أركان اللعبة هم عىل
األغلب من أبناء األندية سواء كانوا من الالعبني من الفئات العمرية الذين إنتقلوا من فئة إيل فئة أخرى أعىل ،واملدربني فمنهم من كان العبا ً يف نفس النادي وبعد
إعتزالهم أصبحوا مدربني ومنهم اإلداريون الذين قد يكونون من املهتمني واملتابعني لنفس النادي وإنهم من الالعبني القدامى بنفس النادي وهذا يوضح اإلنتماء
الريايض حتما لدى هؤالء بوالئهم املطلق للنادي مما يجعل اإلنتماء عند هذه الرشيحة كبريا ً لنفس النادي ويتعاملون مع هذه املفاهيم دون تميز بني اإلنتماء
والتعصب الريايض ( .الداوود ،عكور،2012 ،ص)82
وفيما يخص نتائج البحث بالنسبة ملجال الحالة املزاجية فتشري نتائج جدول ( )3إيل وجود عالقة إرتباط معنوية بني أنماط الحالة املزاجية ومحاور مقياس
التعصب الريايض وأن نمط اإلثارة هو أكثر األنماط املزاجية إرتباطا ً بالتعصب الريايض ،وهو مايمكن أن ندلل عليه بطبيعة حالة اإلثارة املزاجية كأحد األنماط التى
تفرضها طبيعة الحياة والظروف التى يوجد اإلجتماعية واإلقتصادية التى يعيشها الالعبني وطبيعة الضغوط الكبرية ىف نشاط كرة القدم مثل موقع الفريق ىف ترتيب
الجدول واملستحقات املالية حال تأخرها وأرضية امللعب والعالقة مع املدرب والالعبني بالفريق وطبيعة العالقة مع الفريق املنافس إىل أخره من العوامل التى تؤثر ىف
درجة إثارة الالعب وتحولها للجانب السلبي وهو العنف أو التعصب الريايض .
االستنتاجات :
ىف ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يستنتج الباحثني ماييل :

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
تؤثر الحالة املزاجية لالعبي كرة القدم ىف درجة التعصب الريايض لديهم وفقا ً ملحاور مقياس التعصب الريايض قيد البحث
ً
نمط اإلثارة كأحد األنماط املزاجية هو أكثر األنماط املزاجية إرتباطا بالتعصب الريايض وذلك لطبيعة نشاط كرة القدم والعوامل والظروف املحيطة
بممارسيها والعاملني بها وجمهورها.
تؤثر القيم الخلقية واإلجتماعية اإليجابية بشكل كبري ىف الحد من درجة التعصب الريايض لذا فيوجه الباحثني العاملني عىل نشاط كرة القدم برضورة
التأكيد عىل تلك القيم وغرسها ىف الرباعم والناشئني املمارسني لألنشطة الرياضية عىل وجه العموم ولنشاط كرة القدم عىل وجه الخصوص.
التوصيات :
يف ضوء نتائج البحث الحايل وإستنتاجاته يويص الباحثون بما ييل-:
رضورة اإلهتمام بقياسات القيم الخلقية واإلجتماعية كأحد معايري اإلنتقاء لالعبي كرة القدم .
االهتمام بربامج االعداد النفيس للحد من مستوي اإلثارة لالعبني قبل املنافسات .
إجراء املزيد من الدراسات املشابهة للتعرف عىل تأثري مستوى املمارسة وعدد سنوات املمارسة واملستوى التعليمي ىف نتائج البحث الحايل.
التوعية بسلبيات ظاهرة التعصب الريايض من خالل عقد الندوات والدورات واللقاءات عرب وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات ألنها تتزايد بشكل
ملحوظ رغم كل اإلجراءات واإلحتياطات الوقائية ضدها وعىل كافة املستويات املحلية والدولية.
املراجع :
الجوهري ،يارس (  : ) 2009تنمية القدرات التوافقية لتطوير مستوى أداء بعض املهارات األساسية لدى براعم كرة القدم  ،مجلة بحوث الرتبية البدنية والرياضية،
ص .45-75
الداوود ،عكور ( : ) 2012تحليل ظاهرة التعصب الرياىض ىف األردن من وجهة نظر املدربني واإلداريني والالعبني بكرة القدم ،مجلة العلوم الرتبوية والنفسية –
البحرين ،مج ،13ص.60-90
السعدني ،هويدا وغادة عبد الحميد : )2001 )،الخصائص املزاجية واألنماط الحيوية لدى العبي السباحة والعاب القوى ،مجلة عالم الرياضة ،ص . 121-137
حسني ،فاطمة ( : )2012األنماط املزاجية وعالقتها بتعلم بعض املهارات الهجومية بكرة اليد لدي الطالب ،مجلة علوم الرياضة ،املجلد السابع ،العدد  ،23ص
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