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 .وذوي الهمماألسوياء  للرياضييندراسة مقارنة للتمرد النفسي 

 *م.د/ إيمان مصطفى الشنواني

 

 المقدمة ومشكلة البحث:

على حد سواء،  والمعاقين بدنيايعد علم النفس الرياضي أحد المحاور المهمة التي تهتم بالرياضيين من األسوياء      

ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعلوم األخرى، مما يصب في مصلحة الرياضي ويعمل على تطوير مستواه وعالج المشكالت 

 .النفسية التي تواجهه وتؤثر سلبا على أدائه ومستوى إنجازه في المجال الرياضي

جة أبحاث ودراسات وجهود علمية والتطور الرياضي الحاصل في مختلف المجاالت الرياضية ماهو إال حصيلة نتي

مختلفة، ولعل علم النفس الرياضي هو أحد هذه المجاالت المهمة في الممارسات الرياضية، حيث أنه يهتم بدراسة 

 مختلف الظواهر النفسية التي يتعرض لها الالعبين.

وظروفها  هاورغبات هااحتياجاتمشكالته، ولكل مرحلة عمرية ، أهدافهته، طموحا فردالمسلم به أن لكل  منو     

الرياضيين من الجنسين الذين هم عماد البناء  وباتت ظاهرة التمرد النفسي تصيب شريحة كبيرة من ، وخصوصيتها

حيث أنها ظاهرة نفسية سلوكية تالحظ بشكل واضح في ردود األفعال، لذلك كان والبد من اإلجتماعي واإلقتصادي، و

 أداة لقياسها ومن ثم وضع البرامج اإلرشادية  كمحاولة للسيطرة عليها وتحجيمها. دراستها والوقوف عليها ووضع

الفرد كمن في شعور توبعد إطالع الباحثة على العديد من المراجع العلمية توصلت إلى أن ظاهرة التمرد النفسي 

 القوانينوالسخط والرفض للقيم  اإلحباط بالبعد عن الواقع ومحاولة الخروج عن المألوف، مع مشاعر  الرياضي

  الزمالء، المدرب، القوانين واألحكام. التمرد على الذات،حيطة، وقد يكون الم

 

قد يكون التمرد النفسي نابعا من صراع داخلي وعدوان للهدم والتدمير، وقد يكون نابعا من حب أصيل من أجل      

 (24: 22اإلستقاللية.)بر يمنح الفرد اإلحساس بالهوية وكيان أك اإلصالح، أو من أجل الرغبة في التميز واإلنتماء إلى

الفرد المتمرد نفسيا يتصف سلوكه بالمعارضة وسوء التعامل مع االخرين ومع كل ذي سلطة، فهو يرفض كما أن      

سلوك معين فإن بعض أو كل القيم والقوانين ويرفض أيضا اإللتزام بنماذج السلوك المقبولة، فعندما تسلب حريته في 

تمرده يكون على حجم أهمية السلوك بالنسبة له، ويحاول إستعادة حريته المسلوبة أوالمهددة وذلك باإلنخراط بالسلوك 

 (280: 24المحظور وتحريض االخرين الرتكاب هذا السلوك.)

اإللتزام بالقيم اإلجتماعية  ترى الباحثة أن الالعب المتمرد نفسيا يريد أن يسير كل شيء وفقا لرغباته، ويرفضكما     

والسلوكيات المقبولة كلها أو بعضها، يعترض على المدرب وطريقته في التدريب، القوانين والتحكيم، كما أنه الينصاع 

 لألفراد ذوي السلطة كالحكم والمدرب وولي األمر، يتعامل  في الملعب بمبدأ الممنوع مرغوب .

 

كون سببا في ضعفه إذا لم يتعامل المجتمع ومؤسساته المختلفة بصورة صحيحة التمرد النفسي في كل مجتمع قد ي    

مع متطلبات األفراد، فتظهر لديهم مايسمى بالتمرد السلبي الذي تكون عواقبه ضارة وهدامة ضد قيم وقوانين 

 (3: 15(كما أن هناك اتجاه اخر ايجابي يسهم في تطوير المجتمع والدفاع عن مصالحه.)2:امنةالمجتمع.)

 

 

 

 

   
 *مدرس دكتور بقسم العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان.
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النقد والتجريح فهو يصاب لإلهانة والفرد خاصة عندما يتعرض  إثبات الذات في أسباب التمرد النفسيكما تكمن      

فشل ، أيضا و األخالقية في سلوكه وتصرفاتهبما يسمى حمى االندفاع والتسرع، لذلك اليراعي الضوابط اإلجتماعية 

ويتمثل ذلك في شعور اإلبن بنقص العاطفة والحرمان من الدفء والحنان  ،الوالدين في تنشئة األبناء بالشكل الصحيح

ممارسة أساليب وطرق معينة في تعاملهم مع االخرين وفي الملبس والمأكل، فيعتقد اإلبن األسري، وإرغامهم على 

 (2)أن القوة والثورة مصدران إلثبات الذات وتحقيق الرغبات والطموحات.

 تضيف الباحثة من خالل عملها ومن خالل البحث القائم إضافة لألسباب السابقة للتمرد النفسي هي عالقة كما     

 الرياضيحيث أنها تلعب دورا مهما في التقليل من حدة ثورته في الملعب حتى وإن كان بطبيعة  بالرياضيالمدرب 

له، ومنحه الحب والدعم النفسي والمعنوي، والبعد عن أسلوب التهديد متمردة، فضال عن إحتوائه النفسي والفكري 

والتقليل من شأنه، فالمدرب الذي يحتوي ويتقبل فظية أوالجسدية، لوالعقاب المستمر بشكل مبالغ فيه، واإلهانة ال

بعالته يبني معه جسورا قوية من الود واأللفة والمحبة واإلحترام واإلنصياع لمتطلبات التدريب والمدرب ،  الرياضي

 سوي نفسيا يفيد نفسه ومجتمعه. رياضي مما يجني ثمارا طيبة ينتج عنها فرد

 نظريات التمرد النفسي:

تهم م(، أول من بحث في ردود أفعال االشخاص نحو إستعادة حريا 1966")Jack breamبريم"يعد جاك      

 (2: 31 المسلوبة أو المهددة بالسلب.)

أو هذه الحرية إذا قيدت أن الحرية أمر طبيعي في سلوك الفرد وحياته، ولكن " Jack breamجاك بريم"  وذكر     

مضادة لألحوال والبيئة المسئولة عن تقييد حريته فيتج مايسمى بالتمرد النفسي هددت بالتقييد فإنه يصبح لدى الفرد قوة 

لدى الفرد، والذي يتوقف حجم التمرد فيه على أهمية السلوك الحر المعاق أو المهدد باإلعاقة وحجم تهديد 

 (69:محمد عليةالسلوك.)

رد أثناء تمرده أنه قادر على فعل مايريده وليس أيضا أن من أهم اثار التمرد النفسي هو شعور الف "بريميرى"كما      

مجبرا على فعل مااليريده، وهو الذي يتحكم في سلوكه، ولذلك إذا كان حجم التمرد كبيرا نسبيا فتظهر مشاعر العدوانية 

 (1: 32 ضد االخرين.)

يأتي في صورتين إما مباشرة  للرياضيوتستخلص الباحثة من خالل نظرية"بريم" أن التمرد النفسي الرياضي       

بصورة غير مباشرة كتحريض وفعل ماهو ممنوع وغير مرغوب، أو باإلعتراض على اللوائح والقوانين والقواعد

 على فعل السلوكيات الغير مرغوبة. الزمالء

وإضافة للمجتمع بصفة عامة وفي  هم مكنون وجوهرأصحاب اإلعاقة البدنية كما أن الرياضيين ذوي الهمم       

       المجال الرياضي بصفة خاصة. 

أن مشكلة اإلعاقة من أخطر المشاكل اإلجتماعية في العالم، وهذا مايفسر اإلهتمام المتزايد للمجتمعات  حيث      

ظرة المجتمع متسمة متواجدين  منذ أقدم العصور وكانت ن فاألفراد المعاقين، ول والمنظمات العديدة بهذه الفئةوالد

بطابع غير إنساني، حيث كانوا يعتبرونهم مخلوقات بشرية ناقصة تعيش عالة على المجتمعات، مستهلكة غير 

 (321: 12منتجة.)

واألفراد ذوي اإلعاقة البدنية هم الذين يعانون من قصور جسمي غير حسي، مما يؤدي إلى إعاقة فرص التعلم       

واإلعتماد على النفس ويحتاجون إلى خدمات خاصة، واإلعاقات الجسمية متشابكة ومتعددة، وهي إما أن تكون خلقية 

طفال، وهي إما أن تكون بسيطة ومؤقتة، أو متقدمة البتر أو مرض كشلل األ مثلأي يولد بها الطفل أونتيجة لحدثة 

 (313:  14ودائمة.)

   عن تخصيص عام  ت، أعلنذوي الهمم أصحاب اإلعاقةاألفراد على ضمان حقوق  الدولةوفي إطار حرص      

وامتيازات ، الذى ينص على حقوق م 2018لسنة  10رقم  ، وفيه صدر القانونلألفراد المعاقينليكون عاما  م،  2018

 خدمتهمتعمل الدول جاهدة على كما ، م أو الصحة أو العمل أو المعاشعديدة لهؤالء األشخاص سواء فى مجال التعلي

ودمجهم فى المجتمع فى جميع المجاالت المتاحة ومن أهمها ممارسة الرياضة، وتتضمن جهود وزارة الشباب 

محاور تتمثل فى اللجنة البارالمبية المصرية واالتحاد المصرى  العمل وفقا لثالثةهم ورعايتهم ووالرياضة فى شأن دعم
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ترتكز خطة وزارة الشباب والرياضة ، والشباب والرياضة لإلعاقة الذهنية ومكتب ذوى االعاقة بديوان عام وزارة

خالل عدة من خالل اإلشراف والتنسيق والمتابعة والتوجيه لمختلف الجهات المعنية والتابعة للعمل من  همعلى تمكين

من ممارسة الرياضة االحترافية وتحقيق البطوالت والمراكز الرياضية فى مختلف هم مسارات متوازية منها تمكين

وإتاحة أدوات الممارسات الرياضية فى مختلف الهيئات الشبابية ، البطوالت الرياضية اإلقليمية والعالمية والبارالمبية 

كود اإلتاحة إلى جانب تخصيص برامج ومشروعات متنوعة تنفذ خصيصا والرياضية فى جميع المحافظات من خالل 

فى العديد من المجاالت الرياضية والثقافية والفنية واألشغال اليدوية وغيرها من مجاالت االهتمام لديهم باإلضافة  لهم

 (37).الجمهورية سوياء فى مختلف قرى ومدن ونجوعنظرائهم من األإلى تنفيذ مشروعات وبرامج الدمج بينهم وبين 

وابتكرت الطرق التي تتالئم مع طبيعتهم، ووضعت  لذوي الهمملهذا أنشأت النوادي الرياضية والمراكز الخاصة      

المادة العلمية التي تتناسب مع مستوياتهم، وطرق القياس والتقويم ضمانا لحسن الممارسة واستغالل األهداف والغايات 

 (:أ13.)المنتظرة في هذا المجال

يعني ذلك الفرد الذي تعوق حركته البدنية ونشاطه الحيوي فقدان أو خلل أو عاهة  صاحب اإلعاقة البدنية والفرد     

 ( 206:  16أو مرض أصاب عضالته أو مفاصله أو عظامه، بطريقة تحد من وظيفتها العادية.)

القدرات العقلية أو الجسمية  ثإلى وجود اختالف جوهري عن الفرد العادي من حي معاقويشير مصطلح      

الحسية، أو من حيث الخصائص السلوكية أو اللغوية أو التعليمية، إلى درجة يصبح من الضروري تقديم خدمات أو

التربية الخاصة والخدمات المساندة لتلبية الحاجات الفريدة لهم، ويفضل معظم التربويون حاليا استخدام مصطلح ذوي 

الينطوي على المضامين السلبية التي ينطوي عليها مصلحات العجز أو اإلعاقة وما إلى اإلحتياجات الخاصة ألنه 

 (37:  29ذلك.)

وورد  أن اإلعاقة هي حالة إنحراف أو تأخر في النمو الجسمي أوالنفسي أوالعقلي أوالخلقي، ينجم عنه حاجات      

 (17: 9فريدة تقتضي من المجتمع تقديم خدمات خاصة لرعيتها.)

تعني القصور في وظائف الجهاز الحركي سواء أكان  البدنية م( أن اإلعاقة 2006وذكر "حسن النواصرة")     

 (25: 8)مرتبط باألعصاب أو العضالت أو العظام أو المفاصل.

الحرمان، فشعوره وبما يصيب حاجاته من اإلهمال في بعض األحيان يتأثر تأثيرا كبيرا  المعاق بدنياكما أن الفرد      

يعتبرها نقطة انطالق أنه مختلف عن غيره يؤثر بشكل أو باخر على سالمته النفسية وتوافقه النفسي، ولكن الكثير منهم 

 وبداية جديدة واكتشاف طاقته الكامنة وتوظيفها في المكان المناسب لها.

 

القصور في األعضاء تقوم على الربط  " أن نظريةEdler م( نقال عن "ادلر 2004"محمد فرحات") ذكرهوهذا ما  

بين قصور األعضاء والتعويض لنفسي الزائد،  فقصور بعض األعضاء يزيد من الشعور بالقلق وعدم األمان ولكن 

 (15: 23)هذا الشعور نفسه هو الذي يلهب اإلرادة، ويستثير الدافع إلقرار الشخصية وتأكيد الذات.

 إلى:اإلعاقات البدنية  وتنقسم 

إصابات العمود  -تيبس األنسجة -شلل األطفال -إعاقات الجهاز العصبي وتشمل )الشلل المخي  -

 الصرع( -الفقري

 -إلتهاب المفاصل -خلع مفصل الفخذ الخلفي -وتشمل )البتر إعاقات الجهاز العضلي العظمي -

 (315: 14الضمور العضلي(.) -إنحرافات القوام

   

له أهمية بالغه ومردود  بصفة خاصة وذوي الهمم المعاقين بدنيااألسوياء بصفة عامة لألفراد ويعد المجال الرياضي     

وإحراز وتحقيق امالهم وطموحاتهم، عليهم من حيث تحسين لياقتهم النفسية والبدنية، والرفع من روحهم المعنوية، 

ير من البطوالت المحلية وصول للبطوالت، وهذا مايالحظ في إحراز المستويات والميدليات في كثالميدليات وال

للنوادي ومراكز الشباب  ذوي الهمم المعاقن بدنياانضمام أبناؤنا ، لذلك فلذوي الهمموالعالمية أن النصيب األكبر 

بالحرية، م النفسية وإحساسه ملممارسة الرياضة، والمشاركة في البرامج واألنشطة الرياضية تساهم في إثراء صحته
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واإلحتكاك بأكبر قدر مع أفراد المجتمع مما ، وتوفر فرص لإلندماج إجتماعيا موتطوير سلوكياته موتنمية شخصيته

تظهر سلوكيات وردود أفعال  مع هذا اإلحتكاك في الملعب ومع الزمالء والمدرب اإلجتماعي، ولكن  ميزيد من نموه

كالتمرد النفسي، وهذا ما دعا الباحثة وأثار فكرها للبحث في هذه الظاهرة  ماهو إيجابي ومنها مادون ذلكنفسية منها 

 المعاقين بدنيا على حد سواء.ذوي الهمم للرياضين األسوياء و

 أهمية البحث والحاجة إليه:
 اإلضافة إلى الضغوطيادة اإلحتكاك والمنافسات بمع زيادة أعداد الممارسين للنشاط الرياضي من الجنسين، وز     

، يظهر على السطح سلوكيات وردود أفعال نفسية منها ماهو إيجابي الرياضيينالنفسية والقلق والتوتر الذي يقع على 

ومشاهدة  وبعد إطالع الباحثة على المراجع والدراسات العلمية -في الملعب ومع الزمالء والمدرب  -ومنها مادون ذلك

واإلستماع للخبراء في مجال علم النفس الرياضي، والمدربين الرياضيين لألسوياء  في الملعب، الرياضيينسلوكيات 

، ظاهرة التمرد النفسيك الحظت بعض سلوكيات وردود أفعال للرياضيين غير سوية   ،المعاقين بدنياذوي الهمم و

 الرياضيين نة مابينتبنت الباحثة ظاهرة تحتاج إلى دراسة لمعرفة دوافعها ومايترتب عليها، وعمل مقار وعليه

 لمعرفة مدى تأثير هذه الظاهرة في المجال الرياضي.، المعاقين بدنياذوي الهمم واألسوياء 
فكان من األجدى تسليط الضوء على هذه الظاهرة حيث أنها تعتبر إضافة للبحوث العربية الرياضية، آملة أن تحقق 

 من هذه الظاهرة. إستفادة وتفتح مجاالت لبحوث أخرى كبرامج إرشادية للحد

 هدف البحث:
ذوي والنفسي في المجال الرياضي لكل من الجنسين لألسوياء يهدف البحث إلى دراسة مقارنة لظاهرة التمرد      

مستوى التمرد النفسي في المجال الرياضي من  مقارنة لقياس التوجد دراسة -على حد علم الباحثة–، حيث أنه الهمم

 يتحقق ذلك من خالل:و، ذوي الهمم والجنسين لألسوياء 
 وذوي الهمم.بناء مقياس التمرد النفسي للرياضيين األسوياء  -1

 وذوي الهمم.معرفة الفروق في التمرد النفسي للرياضيين  األسوياء  -2

 .وذوي الهمماألسوياء  معرفة الفروق بين الجنسين في مقياس التمرد النفسي للرياضيين -3

 فروض البحث:

 . وذوي الهممفي التمرد النفسي للرياضيين  األسوياء ذات داللة إحصائية يوجد فروق  -1

 وذوي الهمم.مقياس التمرد النفسي للرياضيين األسوياء في  بين الجنسينذات داللة إحصائية يوجد فروق  -2

 بالمصصطلحات المستخدمة في البحث:التعريف 

 Insubordination  مرد:الت

، ورفض .الخروج على نواميس المجتمع وقوانين النظام العام، وعدم االعتراف بسلطان أيّة سلطة  "التمرد هو 

  (36) النصح" الطاعة وعدم تقبل

  Psychological insubordination التمرد النفسي:

ضمن ثالث مجموعة من السلوكيات المعبرة عن رفض المراهق لمحاوالت تقييد حريته الفكرية والسلوكية، التي تقع 

 (86: 30ردود األفعال النفسية.) -مقاومة النصاح واإلرشادات -أبعاد هي: حرية اختيار السلوك

 (24: 11الخروج عن قواميس المجتمع وقوانين النظام العام، وعدم اإلعتراف بسلطان أي سلطان.)

وهذه الحالة اإلنفعالية  تبحث عن  "قوة فكرية انفعالية تنتج عندما تتناقص حرية الفرد الشخصية، أو تهدد باإللغاء،

يمكن التعبيرعنه إما سلوكيا أو إدراكيا أو عاطفيا من  دثة سلوكا تعويضيا أو تصحيحيا،استعادة السلوكيات المهددة مح

 (12 -2: 34 )خالل ممارسة بعض التصرفات المحظورة اجتماعيا"

  Athletic psychological rebellion  التمرد النفسي الرياضي:

وقد  واإلعتراض على اللوائح والقوانين، رفض الالعب لكل مايوجه إليه من قبل المدرب من فعل أو قول ومقاومته،"

  "*يكون الرفض بواسطته أوعن طريق تحريض الزمالء على الرفض

 -الءالزم -المدربوالذي يضم ثالث أبعاد هي:  "الدرجة التي يحصل عليها الالعب في المقياس )إعداد الباحثة(، 

الدرجة التي  حيث أنها كلما زادت الدرجة دل على زيادة مستوى التمرد النفسي لالعب، وكلما قلتالقوانين والنظام، 

 خفاض مستوى التمرد النفسي لديه"*يحصل عليه الالعب دل على ان



5 
 

 People of determination ذوي الهمم:

، إنحرافات القوام -بتر -إصابات العمود الفقري –شلل أطفال  -المصابين بدنيا بشلل مخيمن الجنسين " هم الرياضيين 

 "*ولهم إنجازات ومكاسب رياضية على المستوى المحلي والدولي

   physical disability  اإلعاقة البدنية:

مكتسبة ولها صفة الدوام،  هي اإلصابة البدنية من شلل أو بتر ألحد األعضاء الحركية للفرد، سواء كانت خلقية أو

 (15: 26والتي تؤثر تأثيرا حيويا على ممارسة الفرد لحياته الطبيعية.)

 

 الدراسات المرتبطة:
 الدراسات العربية:

م(، بعنوان" التمرد النفسي والتفكير المزدوج وعالقتهما بالعنف لدى  2013دراسة قام بها"علي محسن")  -

قياس التمرد النفسي لدى طلبة الجامعة وقياس التفكير المزدوج لهم، على طلبة الجامعة "، هدفت الدراسة إلى 

( طالب وطالبة، وتوصلت النتائج أن طلبة الجامعة من الجنسين لديهم تمرد نفسي وتفكير 400عينة قوامها)

 (18مزدوج.)
الوالدية"، هدفت م(، بعنوان " التمرد النفسي وعالقته بأساليب المعاملة  2012دراسة قام بها "فايز بشير") -

الدراسة إلى معرفة العالقة بين التمرد النفسي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طالب جامعة األزهر بغزة، 

التمرد النفسي على أفراد أن  الباحث إلى( طالب وطالبة، وبعد تحليل النتائج توصل 617على عينة قوامها)

عية التمرد على األنظمة الجام -(%52.8المجتمع)التمرد على  -(%46.3عينة الدراسة جاء بوزن نسبي)

وجود تبين كبير وملحوظ في استجابات أفراد العينة على أساليب ، (%42.8وعلى األسرة) -(44.3%)

 ( 19المعاملة الوالدية التي يتبعها الوالدان كما يدركها األبناء وهذا التباين لصالح أسلوب اإلرشاد والتوجيه.)

م(، بعنوان" العالقة بين الضغوط النفسية والتمرد لدى  2011سليمان، خولة محمد") دراسة قام بها" أحمد -

المراهقين في ضوء متغيرات الصف والجنس والمستوى التعليمي لوالديهم"، هدفت الدراسة إلى التعرف على 

( 435وامها )العالقة بين الضغوط النفسية والتمرد النفسي لدى المراهقين في ضوء عدة متغيرات، على عينة ق

( إناث، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين الضغوط النفسية والتمرد النفسي لصالح 426ذكور،)

الذكور، كما أن مستوى التمرد النفسي لدى الطالب الذين تعليم مستوى أمهاتهم جامعي أعلى، في حين كان 

 (3أدناها لدى الطالب الذين مستوى تعليم أمهاتهم أمي.)

م(، بعنوان" قياس التمرد النفسي لدى طلبة  2007اسة قامت بها " ندى العبايجي، ميساء المعاضيدي" )در -

المرحلة اإلعدادية"، هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التمرد لدى طالب المرحلة اإلعدادية من الجنسين، 

لنتائج وجود فروق في ( طالب وطالبة من القسمين األدبي والعلمي، وأظهرت ا356على عينة قوامها )

متوسطات الدرجات للتمرد النفسي لصالح الذكور، ووجود فروق في متوسطات الدرجات للتمرد النفسي 

 (27لصالح الفرع األدبي.)

م(، بعنوان" برنامج إرشادي سلوكي لخفض بعض اإلضطرابات  2007دراسة قام بها "علي عبد المطلب") -

ثانوي في صعيد مصر"، هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق السلوكية لدى عينة من طالب التعليم ال

( طالب وطالبة 500الدالة إحصائيا في بعض السلوكيات بين متوسطات الذكور واإلناث، على عينة قوامها)

العنف لصالح  -العدوان -من التعليم الثانوي، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في كل من التمرد

 (17)الذكور.

م(، بعنوان" أساليب المعاملة الوالدية وعالقتهما بالتمرد النفسي  2001دراسة قامت بها " ابتسام العتيبي")

لدى الشباب"، هدفت الدراسة إلى بناء مقياس التمرد لنفسي لدى الشباب والكشف عن داللة الفروق في درجة 

( طالب وطالبة من الجامعة 359امها )التمرد النفسي للجنسين وأساليب المعاملة الوالدية، على عينة قو

المستنصرية، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق في درجة التمرد النفسي لمتغير الجنس لصالح الذكور، 

ووجود فروق في التمرد النفسي يرجع إلى أساليب المعاملة الوالدية حيث يزيد التمرد مع زيادة درجة العداء 

  (1من قبل الوالدين تجاه أبنائهم.)

 

 تعريف إجرائي*
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 الدراسات األجنبية:

مWoller, K., Buboltz, M. & Loveland, J("2007  ،)لفيالندا  -بولتر -لرددراسة قام بها " و -

"، هدفت إلى معرفة الفروق في مستوى التمرد حسب التفاعل النفسي عبر العمر والعرق والجنس بعنوان"

( من الطالب الجامعيين، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة 3499)العمر والجنس، وأجريت على عينة قوامها 

بين العمر والتمرد، حيث كان ذوي العمر األكبر أكثر تمردا، كما تبين أن التمرد النفسي عند الذكور أعلى 

 (35من اإلناث.)

النفسي ومتغيرات العالقة بين احترام الذات والتفاعل م(، بعنوان "  1995")Jobertدراسة قام بها" جوبرت    -

( 111ى عينة قوامها)وكان هدفها معرفة العالقة بين التمرد النفسي وتقدير الذات، عل "،الشخصية األخرى

طالب وطالبة من جامعة كاليفورنيا، وأظهرت النتائج أن التمرد النفسي يرتبط إرتباطا سلبيا مع تقدير الذات، 

 (33لتمرد النفسي.)كما تبين أن الذكور كانوا أعلى من اإلناث في ا

 خطة وإجراءات البحث: 
 منهج البحث  

 خطواته وإجراءاته لتحقيق أهداف البحث.ب يإتبعت الباحثة المنهج الوصف 

 عينة البحث:مجتمع و

 مجتمع البحث:

تتراوح  ،المعاقين بدنياذوي الهمم ولألسوياء   األنشطة الرياضية المختلفة والعبات  يمثل مجتمع البحث العبين

 -كرة السلة -كرة الطائرة -رفع أثقال -سباحة -)ألعاب القوى بعض الرياضات مثلة في م( عام، 35 -25أعمارهم من )

 .(، من عدة أندية ومراكز شباب مختلفةكرة الطائرة من الجلوس

 عينة البحث:

وتم ، المعاقين بدنياذوي الهمم من األسوياء و العب والعبة (114)م والبالغ قوامه العمديةبالطريقة تم اختيار العينة  

(العب 30اختيارعينة البحث االستطالعية من خارج العينة األساسية للبحث بهدف حساب المعامالت العلمية وقوامها )

وقد تم تطبيق المقياس المستخدم في هذا البحث بشكل إلكتروني من  ،المعاقين بدنياذوي الهمم من األسوياء و والعبة

وتم إرسال النموذج لعينة البحث عبر التطبيقات المختلفة  ،Google driveخالل تصميم المقياس باستخدام نماذج 

 (1ويوضحه ذلك جدول)وعليه تم إرسال اإلستجابات إلكترونيا على المقياس، 

 (1جدول)

 لعينة البحثالعددي  التوزيع

 االستطالعيةعينة البحث             األساسيةعينة البحث                             

 طبيعة اإلعاقة ذوي الهمم األسوياء ذوي الهمم األسوياء الفئة

شلل  -شلل مخي 6 10 30 28 الالعبين

أطفال  إصابات 

 -العمود الفقري

إنحرافات  -بتر

 القوام

 4 10 24 32 الالعبات

 

  10 20 54 60 المجموع
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 (2جدول)

 التوصيف اإلحصائي لعينة البحث لمقياس

 "وذوي الهمم"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

 (114)ن = 

 وحدة القياس المحاور
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 اإللتواء

 1.80 2.54 10.46 درجة المحور األول "المدرب"

 1.35 3.24 11.17 درجة "الزمالء"المحور الثاني 

 2.32 3.61 9.88 درجة المحور الثالث "النظام والقوانين"

 2.15 8.89 31.51 درجة ككل المقياس 

 

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث في  ،(2جدول ) يتضح من     

، وتشير البيانات أن قيم معامل االلتواء لعينة البحث "الهمموذوي "التمرد النفسي للرياضيين األسوياء مقياس

 ( مما يدل علي أن بيانات العينة اليوجد فيها التواءات موجبة او سالبة.3تنحصر بين )+

 

 خطوات بناء المقياس 

تحديد محاور المقياس، توصلت الباحثة  من خالل دراسة وتحليل المراجع  :ولية  للمقياسالصورة األ  -أ

القوانين  –الزمالء  -: المدرب ( محاور وهي3والدراسات والبحوث  إلى تحديد   محاور المقياس متمثلة في )

 ممن تتوافر فيهم الشروط االتية:الخبراء، من  خمس والنظام، وتم عرضها على 

 تقل عن عشر أعوام فى مجال التدريس الجامعى بكليات التربية الرياضية . أن يكون لديه خبرة ال  -

 أن تكون لديه خبرة فى مجال علم النفس الرياضي والقياس النفسي . -

 وقد جاءت نتائج العرض على الخبراء على النحو التالى: 

األسوياء  النفسي للرياضيين على مدى مناسبة وكفاية المحاور لتحديد مقياس التمرد %100موافقة الخبراء بنسبة 

 (3، جدول )وذوي الهمم

 (3جدول )

 النسبة المئوية ألراء الخبراء حول محاور  مقياس

 "وذوي الهمم" مقياس التمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

 (5)ن =                                                                                                                             

 المحاور
 تعديل موافق

 % ك % ك

 - - 100 5 المحور األول "المدرب"

 - - 100 5 المحور الثاني "الزمالء"
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 - - 100 5 المحور الثالث "القوانين والنظام"

 - - 100 5 ككل المقياس

     

وذوي األسوياء  التمرد النفسي للرياضيينالنسبة المئوية لموافقة الخبراء على محاور مقياس"  (،3يتضح من جدول ) 

" في صورته المبدئية، وقد استخدمت الباحثة مقياس )مناسب ، وغيرمناسب( للعرض على الخبراء، وأجمع الهمم

  %( موافقة. 100الخبراء على مناسبة المحاور وحققت )

 

لعدد من العبارات تحت كل محور تتناسب مع مفهومه  توصلت الباحثة عبارات كل محور، تحديد   -ب

 (،ملحق)ب(4م (،جدول) 2020 /2 /16 -9وتم عرضها على الخبراء في الفترة مابين ) ،ارة(عب23وعددهم)

 (4جدول )

 النسبة المئوية الراء الخبراء حول عبارات مقياس

 "وذوي الهمماألسوياء التمرد النفسي للرياضيين " 

 (5 = )ن                                                                                                                     

 م
 "القوانين والنظامالمحور الثالث " "الزمالءالمحور الثاني " المحور األول "المدرب"

 % ك % ك % ك

1  5 100 5 100 5 100 

2  5 100 5 100 5 100 

3  5 100 5 100 5 100 

4  5 100 5 100 5 100 

5  5 100 5 100 5 100 

6  5 100 5 100 5 100 

7  5 100 5 100 5 100 

8  5 100   5 100 

 (0.05) <( P-(Value)) *الداللة عند قيمة

النفسي التمرد النسبة المئوية لموافقة الخبراء على عبارات كل محور من محاور مقياس "  ،(4)يوضح جدول      

،وبذلك أصبح عدد  (%100لحصولها على ) المقياس "، تم قبول جميع عباراتوذوي الهممللرياضيين األسوياء 

ً ) تقدير ثالثي وهو،وقد استخدمت الباحثة مقياس ميزان وفقاً ألراء الخبراءعبارة  (23)عبارات المقياس  = دائما

ً  -ثالث درجات  ً  -=درجتان  أحيانا  = درجه واحده ( .مطلقا

على عينة  (عبارة23( محاور،)3قامت الباحثة بتوزيع عبارات المقياس المكون من) ،الدراسة اإلستطالعية -ج

يوما على نفس وتم إعادة التطبيق بعد مرور خمسة عشر ،وذوي الهمممن الرياضيين األسوياء ( 30قوامها)

 2020 /3 /12إلى )  (م 2020 /2 /27العينة مع مراعاة كافة شروط التطبيق األول وذلك في الفترة مابين)

بغرض إستخراج المعامالت العلمية والتحقق من سالمته السيكومترية ومعرفة مدى مناسبة المقياس للعينة  م(،

 (جقيد البحث. ملحق )

 Validityحساب الصدق  -د

 باحثة بعدة طرق لحساب الصدق هى : إستعانت ال

علم النفس  -ياضة مجال التربية البدنية والر في ، حيث قامت بتحليل الدراسات والمراجع العلميةصدق المحتوى  - 

كما قامت الباحثة بإجراء المقابالت مع  ،وإقتراح عبارات تحت كل محور محاور المقياسلتحديد ، القياس النفسي -

 (30(،)19)(،4)(،1).  والمتخصصين في المجالالمدربين 
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وفقا للمعايير  من الخبراء، خمسمحور على بعرض المقياس المقترح وعبارات كل  ةقامت الباحث، صدق المحكمين -

 . %100بالموافقة بنسبة  السابق ذكرها، وكانت نتائج العرض على الخبراء

 وذوي الهمم،األسوياء  مقياس التمرد النفسي للرياضيينللتحقق من مدى تمثيل عبارات  ي،صدق اإلتساق الداخل  -

( 5ومدى إرتباط درجة كل عبارة مع درجة المحور، ومدى إرتباط درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس ، جدول )

  يوضح ذلك.

 

 

 (5جدول )

اإلتساق  صدق كل محور والمقياس ككل لحساب ، وبينهالمنتمي إليمحور معامل االرتباط بين كل عبارة وال

 "وذوي الهمم"التمرد النفسي للرياضيين لألسوياء  لمقياس الداخلي

 (30)ن= 

 م

 المحور الثالث "النظام والقوانين" المحور الثاني "الزمالء" المحور األول "المدرب"

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط

1  0.36* 0.05 0.46* 0.01 0.60* 0.00 

2  0.39* 0.03 0.41* 0.02 0.48* 0.01 

3  0.38* 0.04 0.72* 0.00 0.56* 0.00 

4  0.51* 0.00 0.51* 0.00 0.48* 0.01 

5  0.55* 0.00 0.67* 0.00 0.48* 0.01 

6  0.36* 0.05 0.71* 0.00 0.67* 0.00 

7  0.71* 0.00 0.50* 0.01 0.48* 0.01 

8  0.46* 0.01   0.88* 0.00 

 0.00 *0.66 0.00 *0.89 0.00 *0.54 المحور ككل

 (0.05) <( P-(Value)) *الداللة عند قيمة

وبين  ،المنتمي إليهمحور الوارتباط دال إحصائيا بين كل عبارة  إلى وجود معامالت ،(5تشير نتائج جدول )     

 .مما يدل على صدق االمقياس ،كل محور والمقياس ككل

  Reliability الثبات: حساب  -هـ 

(، وطريقة معامل ألفا كرونباخ 6قامت الباحثه بحساب معامالت الثبات بطريقتي  التطبيق وإعادة التطبيق جدول)

 وذوي الهمم.من األسوياء  العب والعبة( 30(، على العينة االستطالعية التي قوامها)7جدول)

 (6جدول )

 والثاني لحساب مقياس التطبيق األولمعامل االرتباط بين 

 "وذوي الهمم"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

 (30)ن=                                                                                                                          

  التطبيق الثاني التطبيق األول جوانب المقياس

 االرتباط

 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
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 (0.05) <( P-(Value)) *الداللة عند قيمة

     

"التمرد لمقياساألول والثاني  ينإلي وجود معامل ارتباط دال إحصائيا بين التطبيق ،(6تشير نتائج جدول )   

 المقياس .مما يدل على ثبات  "، وذوي الهممالنفسي للرياضيين األسوياء 

 (7جدول )

 معامل الفا كرونباخ لحساب مقياس

 "وذوي الهمم"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

 ( 30= )ن 

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 المحور األول "المدرب"
8 

0.60 

 المحور الثاني "الزمالء"
7 

0.79 

 المحور الثالث "النظام والقوانين"
8 

0.93 

 ككل المقياس
23 

0.93 

 

وذوي األسوياء "التمرد النفسي للرياضيين  مقياس كرونباخ إلى قيمة معامل الفا ،(7تشير نتائج جدول )      

 ( مما يدل على ثبات المقياس.%75وهي تزيد عن ) ، "الهمم

 : البحث تطبيق -و

 م( 2020 /3 /31 –م  2020 /3 /17) ملحق)ج(، في الفترة مابين المقياس بتطبيق الباحثه قامت

 

 المستخدمة:المعالجات اإلحصائيه 
 -لحساب المعالجات اإلحصائيه التالية : SPSSالباحثة برنامج استخدمت 

  المتوسط الحسابي (�̅�)  

 اإل ( نحراف المعياري𝑺) 

 معامل اال( رتباطr )Spearman 

 معامل الفا كرون بخ 

 اختبار األهمية النسبية Friedman Test 

 2اختبار كــا((𝛘𝟐 

  اختبار داللة الفروق الالبارومتري(Z)  Test 

 

 

 عرض النتائج :
 

 0.00 *0.46 2.16 10.23 2.82 10.20 المحور األول "المدرب"

 0.00 *0.45 2.67 10.97 3.68 11.03 المحور الثاني "الزمالء"

 0.00 *0.53 3.03 9.98 3.99 10.33 المحور الثالث "النظام والقوانين"

 0.00 *0.82 7.34 31.83 10.10 31.97 ككل المقياس
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 (8جدول )

 لمقياسواألهمية النسبية لكل استجابة )دائماً، أحيانا، مطلقاً(  الفروقداللة 

 "وذوي الهمم"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

 (114)ن =                                                                                                                                                                                           

 م

 (54)ن =  ذوي الهمم (60)ن =  األسوياء

 ً ً  أحيانا دائما  مطلقا

الدرجة 

 المقدرة

الوزن 

الترجيحي

% 

 

األهمية 

2كــا النسبية
 الداللة 

 ً ً  أحيانا دائما  مطلقا

الدرجة 

 المقدرة

الوزن 

الترجيحي

% 

األهمية 

2كــا النسبية
 الداللة 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

1  2 3 14 23 44 73 78 43% 12.47 46.8* 0.00 3 6 24 44 27 50 84 47% 12.25 19* 0.00 

2  4 7 - - 56 93 68 38% 10.57 45.1* 0.00 - - 15 28 39 72 69 38% 9.56 10.67* 0.00 

3  - - 63 60 24 40 150 83% 16.28 2.40 0.12 - - - - 45 100 45 25% 7.58 - - 

4  - - 8 13 52 87 68 38% 10.97 32.3* 0.00 3 6 12 22 39 72 72 40% 9.56 39* 0.00 

5  2 3 10 17 48 80 74 41% 11.78 60.4* 0.00 - - 12 22 42 78 66 37% 11.36 16.67* 0.00 

6  - - 4 7 56 93 64 36% 10.15 45.1* 0.00 12 22 18 24 24 44 96 53% 15.03 4 0.14 

7  - - 36 60 24 40 96 53% 16.30 2.40 0.12 - - 12 22 42 78 66 37% 8.92 16.67* 0.00 

8  - - 4 7 56 93 64 36% 10.23 45.1* 0.00 - - 12 22 42 78 66 37% 8.92 16.67* 0.00 

 0.00 *47.67 24.64 %39 564    0.00 *60.8 25.47 %46 662 المحور األول ككل

 (0.05) <( P-(Value)) *الداللة عند قيمة
 

"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء مقياس ل، المدربالمحور األول  عباراتلصالح اختيار )مطلقاً( في معظم وجود فروق دالة إحصائياً ، (8دول )يتضح من ج     

 "وذوي الهمم
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 (9جدول )

 لمقياسواألهمية النسبية لكل استجابة )دائماً، أحيانا، مطلقاً(  الفروقداللة 

 "وذوي الهمم"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

 (114)ن =                                                                                                                                                                                           

 م

 (54)ن =  ذوي الهمم (60)ن =  األسوياء

 ً ً  أحيانا دائما  مطلقا
الدرجة 

 المقدرة

الوزن 

الترجيحي

% 

 

األهمية 

2كــا النسبية
 الداللة 

 ً ً  أحيانا دائما  مطلقا
الدرجة 

 المقدرة

الوزن 

الترجيحي

% 

األهمية 

2كــا النسبية
 الداللة 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

9  - - 2 3 58 97 
62 34% 

9.80 

52.27* 0.00 
- - 12 22 42 78 

66 37% 

11.36 
16.67* 0.00 

10  - - 36 60 24 40 
96 53% 

16.28 
2.40 0.12 

15 28 12 22 27 50 
96 53% 

14.53 
7* 0.03 

11  4 7 42 72 14 23 110 61% 18.50 38.80* 0.00 6 11 33 61 15 28 99 55% 18.81 21* 0.00 

12  2 3 36 60 22 37 100 56% 16.83 29.20* 0.00 9 17 30 56 15 28 102 57% 16.53 13* 0.00 

13  2 3 20 33 38 63 
84 47% 

13.72 
32.40* 0.00 

9 17 30 56 15 28 
102 57% 

18.22 
13* 0.00 

14  - - 2 3 58 97 
62 34% 

9.82 

52.27* 0.00 
15 28 15 28 24 44 

99 55% 

15.19 

3 0.22 

15  - - 6 10 54 90 
66 37% 

10.53 
38.40* 0.00 

3 6 15 28 36 67 
75 42% 

10.14 
31* 0.00 

 المحور الثاني ككل
580 46% 

25.15 

80.00* 0.00 
   

639 51% 

25.44 

12.67 0.08 

 (0.05) <( P-(Value)) *الداللة عند قيمة
 

لمقياس ( 12،11) عبارات ( ، ولصالح اختيار )احياناً( في15،9) الزمالءعبارات المحور الثاني لصالح اختيار )مطلقاً( في وجود فروق دالة إحصائياً  ،(9دول )يتضح من ج

   .وذوي الهممالتمرد النفسي للرياضيين األسوياء 
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 (10جدول )

 لمقياسداللة الفروق واألهمية النسبية لكل استجابة )دائماً، أحيانا، مطلقاً( 

 "وذوي الهمم"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

                                                                                                                                                                                                                                               

 (114)ن = 

 

 (54)ن =  ذوي الهمم (60)ن =  ياءاألسو 

 م

 ً ً  أحيانا دائما  مطلقا
الدرجة 

 المقدرة

الوزن 

الترجيحي

% 

 

األهمية 

2كــا النسبية
 الداللة 

 ً ً  أحيانا دائما  مطلقا
الدرجة 

 المقدرة

الوزن 

 %الترجيحي

 

2كــا األهمية النسبية
 الداللة 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

16  - - 4 7 56 93 64 36% 10.1

5 
45.1 * 0.00 - - 15 28 39 72 69 38% 9.50 10.7* 0.00 

17  - - 4 7 56 93 64 36% 10.1

8 

45.1 * 0.00 - - 12 22 42 78 66 37% 8.92 16.67* 0.00 

18  - - 4 7 56 93 64 36% 10.2

0 

45.1 * 0.00 - - 12 22 42 78 66 37% 11.36 16.67* 0.00 

19  - - 2 3 58 97 62 34% 9.85 52.3* 0.00 - - 12 22 42 78 66 37% 11.36 16.67* 0.00 

20  - - - - 60 100 60 33% 9.47 - - - - 12 22 42 78 66 37% 11.36 16.67* 0.00 

21  2 3 2 3 56 93 66 37% 10.3

7 
97.2* 0.00 12 22 6 11 36 67 84 47% 12.56 28* 0.00 

22  - - - - 60 100 60 33% 9.47 - - - - 12 22 42 78 66 37% 8.92 16.67* 0.00 

23  - - 14 23 46 77 74 41% 12.0

8 
17.1* 0.00 3 6 33 61 18 33 93 52% 14.08 25* 0.00 

24.3 %36 514 المحور الثالث ككل

8 
57.9* 0.0

0 

   576 40% 24.92 16.67* 0.00 

27.0 %42 1756 ككل المقياس

0 
92* 0.0

0 

   177

9 

43% 27.00 9.00 0.17 

 (0.05) <( P-(Value)) *الداللة عند قيمة
 

"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء لمقياس  عبارات المحور الثالث النظام والقوانينوجود فروق دالة إحصائياً ولصالح اختيار )مطلقاً( في معظم  ،(10يتضح من جدول )

 "وذوي الهمم
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 (11)جدول 

 مقياسمحاور في  وذوي الهمماألسوياء داللة الفروق بين 

 "وذوي الهممللرياضيين األسوياء "التمرد النفسي 

 ( 114)ن=                                                                                                                   

 (0.05) <( p) *الداللة عند قيمة

َ بين  ،(11يتضح من جدول )    مقياسمحاور   في وذوي الهمماألسوياء وجود فروق دالة إحصائيا

 في التمرد النفسي. ذوي الهمملصالح  "وذوي الهمم"التمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

 

 

 
 

 (1شكل )

 "وذوي الهممألسوياء ل"التمرد النفسي للرياضيين  محاور مقياس  فيالمتوسط الحسابي 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

المحور األول  المحور الثاني المحور الثالث  المقياس ككل

10.13 9.67 8.57

28.37

10.83
12.83

11.33

األسوياء 35.00 ذوي الهمم

 المجاالت
 وحدة

 القياس

 (54)ن=  ذوي الهمم (60)ن =  األسوياء

 
 الفرق

متوسط 

 الرتب
Z المتوسط  الداللة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

األول المحور 

 "المدرب"
 0.70 3.39 10.83 1.35 10.13 درجة

63.25 

51.11 -2.05* 0.04 

المحور الثاني 

 "الزمالء"
 3.17 3.81 12.83 1.48 9.67 درجة

43.70 

72.83 -4.81* 0.00 

 المحور الثالث

 "النظام والقوانين"
 2.77 4.76 11.33 96 .0 8.57 درجة

64.55 

69.67 -4.02* 0.00 

 6.63 11.58 35.00 3.13 28.37 درجة ككل المقياس
47.15 

69.00 -3.58* 0.00 
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 (12)جدول 

 مقياسفي  لألسوياءداللة الفروق بين الجنسين 

 "وذوي الهممللرياضيين األسوياء "التمرد النفسي 

 ( 60)ن =                                                                                                                    

 (0.05) <( p) *الداللة عند قيمة

    

َ بين الجنسين  ،(12يتضح من جدول )     "التمرد النفسي في مقياسلألسوياء وجود فروق دالة إحصائيا

 " لصالح الالعبين.وذوي الهممللرياضيين األسوياء 

 

 
 

 (2شكل )
 "وذوي الهممألسوياء ل"التمرد النفسي للرياضيين  في مقياسلألسوياء  للجنسينالمتوسط الحسابي 

 

 

 (13)جدول 

 في مقياس ذوي الهمممن داللة الفروق بين الجنسين 

 "وذوي الهممللرياضيين األسوياء "التمرد النفسي 

 ( 54)ن =                                                                                                                   

0

5

10

15

20

25

30

المحور األول  المحور الثاني المحور الثالث  المقياس ككل

10.57 10.14
8.29

29

9.75 9.25 8.81

27.81
العبين  العبات 

 المجاالت
 وحدة

 القياس

 (32)ن =  العبات (28)ن =  العبين

 الفرق
متوسط 

 الرتب
Z المتوسط  الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري

المحور األول 

 "المدرب"
 0.82 1.16 9.75 1.43 10.57 درجة

37.07 

24.75 -2.95* 0.00 

المحور الثاني 

 "الزمالء"
 0.89 1.92 9.25 0.36 10.14 درجة

39.07 

23.00 -3.88* 0.00 

 المحور الثالث

 "النظام والقوانين"
 0.52- 1.09 8.81 71 .0 8.29 درجة

25.36 

35.00 -2.56* 0.01 

 1.19 3.54 27.81 2.49 29 درجة ككل المقياس
35.93 

25.75 -2.38* 0.02 
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 (0.05) <( p) *الداللة عند قيمة

  

"التمرد  مقياس  في ذوي الهمممن وجود فروق دالة إحصائياَ بين الجنسين  ،(13يتضح من جدول )   

 ، لصالح الالعبات."وذوي الهممللرياضيين األسوياء النفسي 

 

 

 
 (3شكل )

 ".وذوي الهممللرياضيين األسوياء "التمرد النفسي  في مقياس من ذوي الهمم للجنسين المتوسط الحسابي 

 

 مناقشة النتائج:

وذوي األسوياء  ينالنفسي للرياضييوجد فروق في التمرد "ى لتفسير الفرض األول والذي ينص عل     

تبين أنه يوجد فروق دالة إحصائيا في التمرد ، (1شكل)(، 11 -10 -9 -8وبالرجوع إلى جدول ) ،الهمم"

، وظهر ذلك من خالل استجاباتهم على عبارات ذوي الهمملصالح  وذوي الهممالنفسي للرياضيين بين األسوياء 

المقياس والتي برزت بصورة أكبر في المحور الثاني الخاص بالزمالء يليه المحور الثالث الخاص بالنظام 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

المحور األول  المحور الثاني المحور الثالث  المقياس ككل

9.1 10.3 8.8

28.2

13
16 14.5

43.5
العبين  العبات 

 المجاالت
 وحدة

 القياس

 (24)ن =  العبات (30)ن =  العبين

 الفرق
متوسط 

 الرتب
Z المتوسط  الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري

المحور األول 

 "المدرب"
 3.9- 4.09 13 0.85 9.10 درجة

21.50 

35.00 -3.47* 0.00 

المحور الثاني 

 "الزمالء"
 5.7- 3.07 16 2.04 10.30 درجة

16.70 

41.00 -5.72* 0.00 

 الثالثالمحور 

 "النظام والقوانين"
 5.7- 5.62 14.50 1.19 8.80 درجة

19.10 

38.00 -4.68* 0.00 

 15.3- 12.77 43.50 2.87 28.20 درجة ككل المقياس
17.90 

39.50 -5.09* 0.00 
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والقوانين، حيث طبيعتهم تحتم عليهم فرض السيطرة وإظهار القوة والخروج عن المألوف وعدم اإلندماج 

 بسهولة مع الجماعات.

المعاقين بدنيا التي تتلخص في عدة أمور  ذوي الهمم جع الباحثة ذلك إلى الخصائص النفسية لألفرادوتر     

العزلة اإلجتماعية وغيرها من  -وإحساس الشفقة من االخرين -وعدم األمان -كالشعور بالنقص والعجز

ل سلبي على االخرين الخصائص التي تعمل على تكوين اضطرابات نفسية تظهر كسلوكيات تدفعهم ألداء رد فع

 وإلحاق الضرر بهم و بأنفسهم.

أيضا القلق والتوتر وحالة اإلكتئاب التي ينخرطوا فيها جراء إحساسهم أنهم مختلفين عن االخرين يجعلهم      

 يرفضون اإللتزام بالقواعد والقوانين والنظام العام .

م(، في تلخيص أهم  2005م(، "مدحت أبو النصر") 2008ما أشار إليه " رشاد علي")  ويتفق ذلك مع     

سيادة  -عدم اإلتزان اإلنفعالي -السمات السلوكية التي تنتج عن اإلصابة باإلعاقة البدنية كالشعور بالنقص 

 - 203: 25(،)222: 10شدة الحساسية من االخرين) -الشعور بالعدوانية والعصبية -مظاهر السلوك الدفاعي

206) 

م(، أن اإلعاقة بصفة عامة واإلعاقة البدنية بصفة خاصة  2008أيضا في نفس الصدد أشار" عبد الفتاح علي")

الميل إلى التقليل من  -اثارها تظهر بشكل أبعد من مجرد الحدود الفيزيقية وتكمن في الشعور الزائد بالنقص

عدم الشعور باألمن واألمان نحو  -واالسراف في تقدير الذات طابعه القهري كالعدوان واالستعالء -شأن نفسه

حالته الجسمية يجعله اليطمئن إلى الجري والوثب وقد يحدث إضطراب في اإلدراك لعدم قدرة المعاق على 

مات غير توافقية كاإلسقاط والعدوان واإلنكار والعناد ت الذي يضطره إلى استخدام ميكانيزالكب -التقدير الواقعي

 (211 -210: 16صرار على سلوك صعب واإلنطواء نتيجة الشعور بالنقص)واإل

(، أن ممارسة الرياضة للمعاقين لها تأثير م 2019ماأشارت إليه نتائج دراسة " حازم خزعل") أيضا يتفق مع

تمكنهم من إيجابي على العالقات اإلجتماعية والدعم اإلجتماعي من قبل أقرانهم، وبالتالي اكتساب الثقة التي 

التصرف بشكل طبيعي معهم، وبالرغم من أن الرياضة تصقل شخصية المعاق بشكل أفضل إال أنه يوجد بعض 

الصعوبات في التفاعل مع االخرين والشعور بالقلق والتوتر ألي شيء يسبب له اإلحراج، وأحيانا يظهر عداء 

 (6)لسوي.وسلوكيات سلبية متعمدا ذلك لعدم الشعور بالمساواة مع الشخص ا

م(، التي أشار فيها أن من خصائص  2019مع دراسة "حداد عبد الهادي، غيالم ياسين")ذلك يتفق  و     

الشعور بعدم  -اإلنطوائية -العدوانية -الشعور برفض الذات -النفسية للمعاقين بدنيا: الشعور الزائد بالنقص

 (7)الميكانيزمات الدفاعية. -التبرير -اإلسقاط -ظهور بعض السلوكيات الدفاعية كالتعويض -اإلتزان اإلنفعالي

م(، التي أشارت إلى أن  2014")McDermott & Baricأيضا يتفق مع دراسة "ماكدرو مات وبريك     

التمرد النفسي شكل من أشكال السلوكيات التي تحقق الشعور بالحرية من القيود وفق نمطين: إما سلوك متمثل  

  ،العدوانية واإلنتقامية الناتجة لتهديد والتي يشعر فيها الفرد باإلحباط أو اإلهانةبردود أفعال غير مسئولة ك

الرغبة بمخالفة السياق كمحاولة إلشباع سلبي لبعض الحاجات المحبطة وكيات ناتجة عن الشعور القهري أو سلأو

 (.36:  28بهدف الوصول إلى التفرد.)

يوجد فروق بين الجنسين في مقياس التمرد النفسي للرياضيين "لتفسير الفرض الثاني والذي ينص على و     

تبين أنه يوجد فروق دالة إحصائيا في مقياس ، (2شكل)،( 12بالرجوع إلى جدول ) ، و"وذوي الهمماألسوياء 

، لصالح الالعبين األسوياء، وترجع ذلك الباحثة إلى أن الطبيعة وذوي الهممالتمرد النفسي للرياضيين األسوياء 

الذكورية لالعبين تفرض نفسها في الموقف خاصة مع الالعبين الموهوبين والمستويات العليا وأنه صاحب 

القرار األول واألخير، وتتمركز أيضا في فرض السيطرة وعدم اإلنصياع لحديث المدرب بل وتحريض 
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سماع واإلنتباه للمدرب، أيضا يلعب العامل النفسي دورا هاما في هذا الصدد حيث انه ضغوط الالعبين لعدم ال

 المنافسة وضغوط التدريب واإللتزام بالتعليمات الصارمة تجعل الالعب يظهر تمرده في بعض األحيان.

اصة في المجتمعات أيضا التنشئة البيئية واألسرية والظروف المحيطة  لها دور وعامل أساسي  في هذا الصدد خ

الذكر على الخشونة وردود األفعال السلبية بدافع أنه رجل  األنثى على السمع والطاعة و العربية، حيث ينشأ

إظهار التمرد األمر الذي يتطور معه ومع مراحل عمره حيث وومن حقه اإلعتراض واإلعتداء والعدوان 

 .طرة فيما بعد عليه، حتى مع أقرانه ومدربهييصعب الس

الفروق بين الجنسين إلى طبيعة الفروق الوراثية، فالذكور بحكم تكوينهم البيولوجي  الباحثة أيضا ترجع     

 وهذا ماأشارت إليه" ليندا دافيدوف" أنيميلون إلى إظهار قوتهم وتوكيد ذاتهم والسيطرة على الموقف، 

ر من علماء النفس يعتقدون أن ى، والكثيلوك كل من الذكر واألنثالهرمونات الجنسية لها تأثيرات هامة على س

 (116:  20الذكور  يولدون ولديهم سلوكيات التمرد والعدوان.)

يتفق مع دراسة"االالمي"،"العبايجي والمعاضيدي"، " الزغايل والمطارنة"، "عبد المطلب" والتي كانت و     

 (17(، )3(، )27(، )1نتائجها أن التمرد النفسي لصالح الذكور.)

وترجع ذلك ، من الالعبات ذوي الهممالتمرد النفسي لصالح  أن يتبين(، 3شكل) ،(13وبالنظر إلى جدول )     

الباحثة إلى  أن اإلعاقة أو اإلصابة بالعجز تلعب دورا كبيرا في خلق اثار نفسية سلبية  في نفسية المعاقة بدنيا 

ا وردود أفعالها خاصة أن طبيعة األنثى قد تتكيف معها وقد يصعب التكيف معها، فتضطرب شخصيتها وسلوكه

الفطرية للحساسية الزائدة بصفة عامة والمعاقات بدنيا بصفة خاصة، للمواقف والتصرفات واإليماءات مما 

يجعلها في حالة من التأهب للهجوم والتمرد على االخرين، كما أن صورة الجسم وأهميتها للفرد بصفة عامة 

ر بالنقص مما يترتب عليه ردود أفعال وسلوكيات سلبية، قد تكون على علم ولإلناث بصفة خاصة تجعلها تشع

بالتصرفات الخاطئة لكن إثبات الذات وتعويض النقص يدفعها إلى التمرد النفسي، كما أن طبيعة اإلعاقة البدنية 

، على عكس من الممكن أن تسبب لها حالة من اإلحراج والعجز مما ينعكس على سلوكها واإلندماج مع اجتماعيا

 الطبيعة الذكورية التي ليس من المهم لديهم الصورة الجسمية أو صور الذات لديهم.

م(، أن الفرد المعوق بدنيا يجمع كل خبراته الداخلية  2008ما أشار إليه" عبد الفتاح علي")يتفق ذلك مع و     

والخارجية في ضوء تصوره لذاته الجسمية، أي الفكرة أو الصورة الذهنية للفرد المعوق بدنيا تبنى على أساس 

ومستقبله وتؤدي إلى  إعاقة في هذه القدرات تهدد االنسان في حاضره أيجسمه وشكله وهيئته ووظيفته، 

أيضا  يد من المشاكل السلوكية، إضطراب قدراته اإلنسانية وبالتالي تؤدي إلى إثارة مخاوفه وقلقه وظهور العد

:  16جنس المعوق لها عامل كبير حيث أنه التشوه في الشكل العام يكون أشد تأثيرا في األنثى عنه في الذكر.)

 لنفسي يكون أشد على اإلناث من الذكور.وبناء على ذلك فالمردود ا. (215، 210

"، أن بعض المعاقين بدنيا يفتقدون إلى المهارات اإلجتماعية  Bawla fornyوهذا ماذكره " باوال فورني     

ويواجهون صعوبة في تقبل أقرانهم واإلستمرار في التفاعالت اإلجتماعية أو دخول في أنشطة مستمرة مع 

 (81: 5)أقرانهم.

م( أن المعاق بدنيا يتعرض لضغوطات نفسية أكبر من اإلنسان السوي،  2006إليه "مروان إبراهيم")وأشار      

إذ أن الفرد المعاق بدنيا هو الشخص الذي اليستطيع الوصول إلى مستوى األفراد االخرين في مثل سنه، بسبب 

يتفق مع دراسة  وهذا، (20: 26عاهة جسمانية أو اضطراب في سلوكه أو قصور في مستوى قدراته.)

 (18"العامري" أن الذكور واإلناث لديهم تمرد نفسي.)

 . رضه تم التحقق من صحة فروض البحثع تقدممما 
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 : والتوصيات االستخالصات

 Abstracts  اإلستخالصات:
 من خالل نتائج البحث وفي حدود العينة أمكن التوصل إلى اإلستخالصات االتية : 

 .وذوي الهممبناء مقياس التمرد النفسي للرياضيين األسوياء  -1

 .مقارنة باألسوياء ذوي الهممارتفاع مستوى التمرد النفسي للرياضيين  -2

 من الذكور بانخفاض مستوى التمرد النفسي مقارنة باإلناث. ذوي الهممتميز الرياضيين  -3

 النفسي مقارنة بالذكور.تميز الرياضيين األسوياء من اإلناث بانخفاض مستوى التمرد  -4

  Recommendations    :التوصيات

اإلتحادات الرياضية التوصيات إلى  الباحثة ليها وفى حدود عينة البحث توجهفي ضوء النتائج التى تم الوصول إ

 -وتوصي باالتى :  والمدربين وذوي الهمملألسوياء 

قد تفيد الدراسة الحالية في إعداد برامج إرشادية تهدف إلى تعديل وتنمية الجوانب النفسية والسلوكية  -1

 .وذوي الهممللرياضيين من األسوياء 

 اإلستفادة من المقياس وتطبيقه على رياضات مختلفة. -2

 .ذوي الهمم الرياضيين مراعاة الجوانب النفسية عند التعامل مع -3

 التمرد النفسي لدى الرياضيين وتحجيمها حتى التتفاقم المشكلة مع الرياضيين.الوقوف على أسباب  -4

 دور المدرب الفعال والضروري تجاه أبنائه من الرياضيين وطمئنتهم واألخد بيدهم. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 المراجع:

 أوال: المراجع العربية:

"أساليب المعاملة الوالدية وعالقتهما بالتمرد النفسي لدى الشباب"،  :م( 2001ابتسام العتيبي الالمي) .1

 ، كلية االداب، الجامعة المستنصرية، العراق.رسالة ماجستير

 ، بيروت، لبنان.1(: "لسان العرب المحيط"، ج1990ابن منظور ) .2

ة والتمرد لدى " العالقة بين الضغوط النفسي :م( 2011أحمد سليمان الزغاليل، خولة محمد المطارنة ) .3

مجلة مؤتة للبحوث المراهقين في ضوء متغيرات الصف والجنس والمستوى التعليمي لوالديهم"، 

 العراق. والدراسات،

، شهادة بكالريوس"التمرد النفسي لدى كلية التربية"،  :م 2017آمنة عويد،داليا كاظم،منتظر إسماعيل) .4

 كلية التربية، جامعة القادسية، العراق

اإلعاقات الجسمية والحسية واإلعاقات "م(:  2014ي واخرون ترجمة ياسر فارس خليل )باوال فورن .5

 دار الفكر، عمان، األردن "المتعددة،

ورقة بحثية غير :(: "بعض مظاهر البعد النفسي لدى المعاقين حركيا"م 2019حازم جاسم خزعل) .6

 ، العراقمنشورة

م(: "مستوى التوافق النفسي والصحة النفسية لدى المعاقين  2019حداد عبد الهادي، غيالم ياسين ) .7

 ، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر.رسالة ماجستيرالممارسين للنشاط الحركي المكيف"،  حركيا

ار الوفاء، مدخل في التأهيل البدني" د -م(: " ذوي اإلحتياجات الخاصة 2006حسن محمد النواصرة) .8

 مصر

م(: "رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت  2008محمد أبو الكاس) رائد .9

 غير منشورة، كلية التربية بالجامعة اإلسالمية. رسالة ماجستير، "التي يواجهونها

 ."، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، مصرعلم نفس اإلعاقة" :م( 2008علي موسى ) رشاد .10

، كلية رسالة ماجستيرم(: "ظاهرة التمرد في أدبي الرصفي و الزهاوي"،  2007سلفانة داود سلوم ) .11

 التربية ابن رشد، جامعة بغداد، العراق.

م(: دوافع ممارس األنشطة الرياضية لدى الالعبين المعاقين  2009سهاد حسين، بان عبد الرحمن) .12

 ، العراق.59المستنصرية،العدد  ، الجامعةمجلة كلية التربية األساسيةحركيا، 

م(: دور النشاط البدني المكيف في تنمية بعض السمات الشخصية لدى المعاقين  2019شرقي حسام ) .13

 المسيلة، الجزائر-، جامعة محمد بو ضيافرسالة ماجستيرحركيا، 

ز الكتاب م(: التربية البدنية والتأهيل الحركي لذوي اإلحتياجات الخاصة، مرك 2020عادل علي حسن ) .14

 للنشر، القاهرة، مصر.

، دار الشروق، الصحة النفسية الوقائية" -التوجيه واإلرشاد النفسيم(: " 2000عبد الحميد الهاشمي) .15

 جدة، المملكة العربية السعودية.

، ماهي للنشر والتوزيع، االسكندرية، "سيكولوجية الفئات الخاصة" :م( 2008عبد الفتاح علي غزال ) .16

 مصر.

م(: " برنامج إرشادي سلوكي لخفض بعض اإلضطرابات السلوكية لدى  2007علي عبد المطلب ) .17

 جامعة المنيا. رسالة ماجستير،عينة من طالب التعليم الثانوي في صعيد مصر"، 

م(، " التمرد النفسي والتفكير المزدوج وعالقتهما بالعنف لدى طلبة  2013علي محسن العامري ) .18

 ، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، العراق.كتوراهرسالة دالجامعة "، 



21 
 

 رسالة ماجستير،" التمرد النفسي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية"، : م( 2012فايز خضر بشير) .19

 جامعة االزهر، غزة، فلسطين.

، ترجمة "البيئه  -الوراثة -السلوك اإلجتماعي -موسوعة علم النفس"م(:   2001) ليندا دافيفدوف .20

 جيب خزام وسيد الطواب، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة.ن

 (: علم النفس اإلجتماعي، مكتبة جامعة األقصى، غزة، فلسطين.2005) محمد علية، أنور البنا .21

م(، "التنبؤ بالتمرد النفسي في ضوء إشباع الوالدين للحاجات النفسية لدى  2014محمد ماجد الشاعر) .22

، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية ، غزة، رسالة ماجستير، "قين بمحافظة خان يوسفعينة من المراه

 فلسطين.

وعالقته ببعض  -فقدان أحد أعضاء الجسم –سيكولوجية األطراف "م(:  2004) محمد محمد فرحات .23

 ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة."سمات الشخصية

"الخبرات الصادمة وعالقتها بالتمرد النفسي لدى طلبة المرحلة  :م( 2015) محمد يونس شاليل .24

 غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. رسالة ماجستيراإلعدادية بغزة" 

، مجموعة المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية" -" اإلعاقة النفسيةم(،  2005مدحت أبو النصر ) .25

 مصرالنيل العربية، القاهرة، 

، مؤسسة الوراق رعاية وتأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة"م(: " 2006) مروان عبد المجيد إبراهيم .26

 للنشر والتوزيع، األردن.

"قياس التمرد النفسي لدى طلبة المرحلة  :م( 2007ندى فتاح العبايجي، ميساء يحي المعاضيدي ) .27

 ،  العراق.3، ع 14، مجلدمجلة التربية والعلماإلعدادية"،  

م(: "الحاجات النفسية وسمات الشخصية وعالقتهما بالتمرد النفسي  2015هاجر عادل عبد الرازق ) .28

جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة،لدى الشباب الجامعي في ضوء بعض المتغيرات المجتمعية"، 

 المنصورة، مصر

موحد لمصطلحات الدليل الم(:  2001وزارة العمل والشئون اإلجتماعية لمجلس التعاون الخليجي) .29

 ، المملكة العربية السعودية.اإلعاقة والتربية الخاصة والتأهيل

" تقنين مقياس التمرد النفسي لدى المراهقين عللى البيئة م(:  2010ياسرة محمد أبو هدوس) .30

 ، جامعة األقصى، فلسطين.3، عدد11مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلد  الفلسطينية"،

 االجنبية:ثانيا: المراجع 

31- Christier, j.et (2001): The effects of bar-sponsoreol alcohol beverage 

promotion crossings and non-binges drinkers, journal of publicly policy & 

marketing.   

 32-Engs ,R&Hanison D(1989): Riddance theory :a test with colligate 

dining,Indiana university :Bloomington and state university of new York collage. 
  33Joubert, E. (1995). Relationship among self-esteem, psychological 

reactance, and other personality variables.Psychological Reports, 66 (3), 
1147-1151 

34-Thomas, A., et al (2001): The Hong psychological reactance scale A 

confirmatory factor analysis, measurement & evaluation in counseling & 

development, 34(1),2-12.  

 



22 
 

Woller, K., Buboltz, M. & Loveland, J. (2007).Psychological reactance 
35examination across Age, ethnicity, and gender. The American 

Journal Of Psychology, 120(1): 15-24. 
 ثالثا: المواقع اإللكترونية:

-https://www.maajim.com/dictionary36 

37-https://www.sis.gov.eg/Story/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 المالحق  قائمة

 ملحق)أ(

 اسماء السادة الخبراء*

 الوظيفة االسم م

 -أستاذ التدريب الرياضي ورئيس قسم تدريب الرياضات األساسية عبيد أبو الحمد د أبو المكارم.أ 1

 جامعة حلوان. -كلية التربية الرياضية للبنين

أستاذعلم النفس الرياضى بقسم علم النفس واالجتماع والتقويم  أ.د أحمد محمد السنتريسي 2

 جامعة حلوان –الرياضي بكلية التربية الرياضية لبنين 

أستاذعلم النفس الرياضى بقسم علم النفس واالجتماع والتقويم  أ.د.رشا محمد أشرف 3

 جامعة حلوان –الرياضي بكلية التربية الرياضية لبنين 

النفسيه  أستاذعلم النفس الرياضى بقسم العلوم التربوية و أ.د غادة فاروق عبد العزيز  4

جامعة  –كلية التربية الرياضية للبنات  –واالجتماعية الرياضية

 حلوان .

أستاذعلم النفس الرياضى بقسم العلوم التربوية والنفسية  منى مختار المرسي  أ.د 5

جامعة  –واالجتماعية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات 

 .حلوان
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 ملحق )ب(

 الصورة األولية
 

 

 .وذوي الهمم لتمرد النفسي للرياضيين األسوياءل مقياساستمارة استطالع رأي السادة الخبراء لبناء 

 األستاذ الدكتور / 

 تحية طيبة وبعد  

الهمم ذوي وتقوم الباحثة / إيمان مصطفى، بمحاولة لبناء مقياس مقياس التمرد النفسي في المجال الرياضي لألسوياء  

رفض الالعب لكل مايوجه إليه من قبل المدرب من فعل أو قول ومقاومته،  " بأنه الرياضي ويعرف التمرد النفسي، (المعاقين بدنيا)

وهذه االستمارة  ، واإلعتراض على اللوائح والقوانين، وقد يكون الرفض بواسطته أوعن طريق تحريض الزمالء على الرفض"

 راء فى المجال وذلك للتفضل تحديد مايلى : الستطالع رأى سيادتكم كخب

 أوالً  :  مدى مناسبة المحاور ، ومدى كفايتها ، ودرجة األهمية النسبية لكل محور . 

 ثانياً  :  تحديد مدى مناسبة العبارات لقياس المحور المقترح من حيث :

 مدى مناسبة صياغة العبارات .  -

 مدى إرتباط العبارات بالمحور .  -

سوف يستخدم عند خرى، علما بأن ميزان التقدير الذي العبارات تحت كل محور بالحذف أو بإضافة عبارات أكفاية  -

 (.1 -2 -3، بميزان تقدير ثالثي )تطبيق المقياس سيكون ثالثي )دائما ــ أحيانا ــ مطلقا (

 

 

 مفتاح التصحيح:

 مطلقا أحيانا دائما

3 2 1 

 

 

 

 والباحثة تتوجه لكم بخالص الشكر على تعاونكم إلثراء العمل العلمى .                          

                                                                 

 الباحثة                  

                                                                                                                                                                              علي الشنواني إيمان مصطفى                                                                

 وية والنفسية واإلجتماعية الرياضيةمدرس دكتور بقسم العلوم الترب                                                      
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 " وذوي الهممالتمرد النفسي في المجال الرياضي لألسوياء  " لمقياس األولية الصورة

 أرى التعديل غير مناسب مناسب المحور األول: المدرب

    أنصاع إليها النصائح المقدمة من المدرب ال 1

    بهأغضب عندما يحدد ل المدرب نموذجا لالقتداء  2

    أحبط عندما ينصاع فريقي لتعليمات المدرب 3

    أخالف نصائح المدرب في الملعب 4

    تستفزني نصائح المدرب في الملعب 5

    اعترض على تعليمات المدرب في الملعب 6

    أصمم على فعل األشياء التي نهاني عنها المدرب 7

    سعادتي تكمن في اإلعتراض على حديث المدرب 8

 المحور الثاني: الزمالء

    زمالئي يصفونني بأنني كثير االعتراض 9

    أرفض فكرة مساعدة زمالئي في الملعب 10

    اتخذ قررات اللعب بعيدا عن زمالئي ومدربي 11

    أشعر باإلرتياح عندما أتعارض مع زمالئي في الملعب 12

    أتصرف بشكل يزعج زمالئي في التمرين 13

    انحاز للزمالء المعارضين لتعليمات المدرب 14

    أشوه سمعة زمالئي في التمرين 15

 المحور الثالث: األنظمة والقوانين

    يستفزني االلتزام باألنظمة والقوانين الخاصة برياضتي  16

    اغضب عندما تؤيد حريتي بقواعد اللعب في التمرين 17

    أثناء التمرين الممنوع مرغوب 18

    أغضب عند إلتزامي بالتمرين بطريقة معينة 19

    أرفض السيطرة على سلوكياتي في الملعب 20

    أتعمد الخروج عن الخطة المتفق عليها من قبل 21

    أثور ألبسط األشياء أثناء التمرين 22

    أرفض أن يضع المدرب مسئوال عني في التمرين 23
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 ملحق )ج(

 للمقياس النهائيةالصورة 

 
 عزيزي/تي الرياضي،،                                     

فيما يلى مجموعة من العبارات التي تعكس بعض المواقف  التي تواجهوها  نأمل اإلجابة بصدق ألهمية رأيك وان تعبر/ي عن  

امام االختيار الذى يعبر عن √( استجابتك من خالل اختيارك إلحدى االستجابات الموجودة بعد كل عبارة وذلك بوضع عالمة) 

 وأخرى خاطئة، وجميع االجابات تستخدم لغرض البحث العلمي فقط.شكرا رأيك، علما بأنه اليوجد إجابة صحيحة

 

 الرياضة الممارسة:           االسم)إذا رغبت(:                                                       

    أو الهيئة التابعة مع ذكر المحافظة:النادي                           الجنس:                                                     

 السن:              

                                                                       

 مطلقا أحيانا  دائما العبارات م

    النصائح المقدمة من المدرب ال أنصاع إليها 1

    النصائح المقدمة من المدرب الأنصاع إليها 2

    أغضب عندما يحدد ل المدرب نموذجا لالقتداء به 3

    أحبط عندما ينصاع فريقي لتعليمات المدرب 4

    أخالف نصائح المدرب في الملعب 5

    زمالئي يصفونني بأنني كثير االعتراض 6

    تستفزني نصائح المدرب في الملعب 7

    اعترض على تعليمات المدرب في الملعب 8

    فكرة مساعدة زمالئي في الملعبأرفض  9

    اتخذ قررات اللعب بعيدا عن زمالئي ومدربي 10

    اغضب عندما تؤيد حريتي بقواعد اللعب في التمرين 11

    أثناء التمرين الممنوع مرغوب 12

    أغضب عند إلتزامي بالتمرين بطريقة معينة 13

    أرفض السيطرة على سلوكياتي في الملعب 14

    أشعر باإلرتياح عندما أتعارض مع زمالئي في الملعب 15

    أتصرف بشكل يزعج زمالئي في التمرين 16

    أصمم على فعل األشياء التي نهاني عنها المدرب 17

    أتعمد الخروج عن الخطة المتفق عليها من قبل 18

    سعادتي تكمن في اإلعتراض على حديث المدرب 19

    للزمالء المعارضين لتعليمات المدربانحاز  20

    أثور ألبسط األشياء أثناء التمرين 21

    أشوه سمعة زمالئي في التمرين 22

    أرفض أن يضع المدرب مسئوال عني في التمرين 23
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 (دملحق )

 ي الهمم"د النفسي للرياضيين األسوياء وذومفتاح تصحيح مقياس "التمر

 

 

 

 

 

 مطلقا أحيانا دائما

3 2 1 

 

 


