
 معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية



 مفيوم عمم النفس الرياضي
  Sport Psychology: الرياضيعمم النفس 

Psychologie du Sport : 
 ويدرس والداخمي، الظاىري الرياضي سموك يدرس عمم ىو    

 وانفعالية وجدانية تأثيرات من تمميو وما لمرياضي النفسية الحياة
 انفعاالت من الرياضية الممارسات أثناء طريقو يعترض ما وكل

 .نفسية وآثار وضغوطات
 



 يدرس الذي العمم أنو » الرياضي النفس عمم ويعرف   
 .«الرياضة في اإلنسان سموك
 العام، النفس عمم من فرع الحالي الوقت في  وىو      

 وأىدافو وموضوعاتو ومباحثو مشكالتو لو أصبحت و
 سواىا عن تتميز التي وطبيعتو خصائصو مع تتفق التي
  .األخرى المجاالت في المشاكل من

   

 



والمنافسةأىمية عمم النفس الرياضي في التدريب   

 البدني المستوى حيث من الدولي المستوى عمى الرياضيين األبطال يتقارب  
 أثناء كفاءتيم نتيجة يحدد ىام عامل ىناك أن إال ،والخططي والمياري

 ويعول ىاما دورا يمعب الذي النفسي العامل وىو أال الرياضية، الممارسات
 الرياضي التدريب خبراء أخذ لذلك نتيجة والتفوق االنتصار تحقيق في عميو

 الرياضي بالتدريب المرتبطة النفسية النواحي لمختمف فائقة عناية يوجيون
 أىم أحد باعتباره الرياضي النفس عمم عمى يعتمدون وأصبحوا والمنافسات،

 والمعمومات  المعارف من الكثير الرياضي منيا يستمد التي اإلنسانية العموم
 .األىداف   تحقيق في كبير بقسط تساىم التي



 دوافع النشاط الرياضي
  واالداريين المدربين من الكثير ذىانأ في يتبادر      
 :سوأل

 في وطاقاتيم جيدىم اقصى الالعبين بعض يبذل لماذا 
 الالعبين من االخر البعض ان تجد حين في المنافسة

 .؟ذاتيا المنافسة في المطموبتين والطاقة الجيد يبذل لم



 ليس الحياة مواقف من موقف أي في الفرد سموك نإ   
 ودقيقا حقيقيا وصفاً  وصفو أو وتحميمو فيمو السيل من
 .والتعقيد التنوع من البشري الفرد بو يتصف لما ىذاو 

 والعطش كالجوع حصر وال ليا عد ال االنسان ودوافع   
 االمن الى والحاجة والكراىية والحب والغضب والخوف
 وما الذات وحب الظيور في والرغبة االجتماعي والتقدير
 .والرغبات الحاجات ىذه عن يتفرع



 عمم في متميزة ىميةأ الدافعية موضوع يحتلو   
 او بأسباب ييتم انو الى ذلك ويرجع الرياضي النفس
 قوة وراءه سموك كل وان ،الرياضي السموك حركات
 تأخذ ان رياضي كمدرب ويمكنك ،معينة دافعية
 عمى تجبره ان تستطيع ال لكنك المنافسة الى الالعب

 بذلك سيقوم النو ،السباق في لمفوز جيده اقصى بذل
   .الدافعية لديو تتوفر عندما نفسو تمقاء من



 مفيوم الدافعية
 سموكو، تستثير الفرد في داخمية حالة انيا عمى الدافعية تعرف     

 .معين ىدف تحقيق نحو وتوجييو السموك ىذا استمرار عمى وتعمل
 االستعداد او ،الكامنة الحيوية الطاقة بانيا كذلك وتعرف   

 ال متواصالً  مستمراً  سموكاً  الفرد في يثير الذي النفسي الفسيولوجي
 ظاىراً  السموك ذلك كان سواء المحددة اىدافو الى يصل حتى ينتيي
 .ومالحظتو مشاىدتو يمكن ال خفياً  او مشاىدتو يمكن

  



أىمية الدوافع في الجانب الرياضي    
 لذا ،المختمفة المواقف في الفرد لسموك المحركات ىي الدوافع ان      
 السموك ضبط في يساعدنا استخداميا وكيفية الدوافع ىذه فيم فان

 الدراسات من تعتبر الدوافع موضوع دراسة فان وىكذا ،فيو والتحكم
 دوافع فيم طريق فعن ،الرياضيين مع يعمل مربي لكل االساسية
 ىو الرياضي النشاط ان وبما ،سموكيم توجيو المدرب يستطيع الرياضيين

 اتت ىنا ومن ،المختمفة بالدوافع يتأثر اذاً  فيو االنساني السموك انواع احد
 اعمى الى بالرياضي لالرتقاء الرياضي النشاط في الدوافع دراسة اىمية

 المستويات



الدافعيةالمرتبطة  صطلحاتالمبعض   

 التوتر من الحالة تمك او داخمي استعداد ىو :الدافع
 تحقيق نحو وتوجيو السموك تثير التي والنفسي الجسمي

 لممالحظة قابل سموك ليست فالدافعية ،معين ىدف
 اعميي يستدل ةضيار تفا اتتكوين ولكنيا مباشرة بطريقة

 .المختمفة المواقف في المختمفة اتسموكال خالل من



 
 يثير ما ىو او لمدوافع المحركة االلة ىو :الحافز
 التوترات من حالة انو كما لمعمل ويييئو السموك
 سموكو توجو ال لكنيا الرياضي تنشط والضيق

 .الداخل من دفعة مجرد اذا فالحافز الرياضي،



 يختزل الذي الخارجي الموضوع ىو :الباعث
 في بدافع ليس والباعث يشبعيا او الحاجة
   وموضوعات مواقف عن عبارة ولكنو ذاتو

 مادي باعثال يكون وقد الدافع عاشبإ وظيفتيا
 .معنوي او

 



 لدى حالة ىي او ما لشيء االفتقار وىي :الحاجة
 وعدم البيولوجية الشروط انحراف عن تنشأ الرياضي
 في االصل وان ،الخارجية وبيئتو الرياضي بين االتزان
 واختالل واالفتقار والعوز النقص من حالة الحاجة
 يمبث ال الضيقو  التوتر من بنوع تقترن والتي التوازن

 .الحاجة  تمك قضاء مجردب يزول ان



 ودرجة الالعب نجاح مقدار توقع وىو :التوقع
 نحو الرياضي االداء في الدافع مستوى تحديد
 فالالعب ،المنافسة من واليدف الفوز انجاز
 الفوز لتحقيق ايجابي بتوقع قناعة لديو الذي
 .الجيد من المزيد يبذل سوف

 



في المجال الرياضي للدافعيةالوظائف االساسية   

 في يكون ان بعد السموك وتنشيط تحريك -1
 فالدوافع ،النسبي االتزان او االستقرار من مرحمة
 تنشط دالالت نفسيا ىي تكون او السموك تحرك

 الحاجات بعض إلرضاء العضوية االجيزة
 .االساسية

 



 دون معينة وجية نحو السموك توجيو -2
 انيا أي ،اختيارية المعنى بيذا فالدوافع ،اخرى
 لتحقيق الوسائل اختيار في الفرد تساعد

 مع اتصال عمى وضعو طريق عن الحاجات
 .الميمة المثيرات بعض

 



 بقي طالما السموك استدامة عمى المحافظة -3
 ،قائمة الحاجة بقية طالما او ،مدفوعاً  السموك
 تعمل السموك تحرك انيا عن فضالً  فالدوافع

 .الحاجة تشبع حتى عميو المحافظة عمى
 



في المجال الرياضي الدافعيةمصادر   

 داخل من لصادرةا الداخمية الحاالت ىي :الداخمية الدافعية -1
 في كيدف لمعبة ممارستو تشبعيا والتي ،ذاتية وتكون نفسو الالعب

 والسرور الرضا او باالقتدار الشعور في الرغبة منطمق من ذاتو حد
 كنتيجة باالرتياح والشعور ،المعبة ممارسة عن الناتجة والمتعة
 "خصوصا بنجاح تجاوزىا عمى والقدرة البدنية التدريبات مع لمتكيف

 .االرادة وقوة والجرأة الشجاعة من المزيد تتطمب التي تمك
 



 التنبع التي الخارجية الحاالت ىي :الخارجية الدافعية -2
 عن وتتم خارجو من تأتي وانما نفسو الالعب داخل من

 وتوجو تثير والتي السمبي او االيجابي التدعيم طريق
 الرياضي االداري او فالمدرب ،المعبة ممارسة نحو السموك

 مصادر بمثابة ماعتبارى يمكن االصدقاء او الوالدين او
  الخارجية الدافعية صورة وتكون ،لالعب الخارجية لمدافعية
 عمى كالحصول والمعنوية المادية بالمكاسب  كذلك متمثمة
   ..التشجيع او جوائز او مكافأت



 تقسيم اخر لمدافعية
 يلي ما الفردية الدوافع على االمثلة ومن : الفردية الدوافع -أ

   :الحركة دافع -1
 الياديء الوقت عن تعويضا بالتحرك يرغبون األطفال نإ     

 الفــرح تولــد فالحركة الدراسية القاعات داخـل يقضونو الذي الطويل
 وقت خارج الرياضية بالفرق لأللتحاق منيم بالكثير وتحدو والسعادة
 ىـــذه يستغل أن ىـــو ىنا المدرس أو المعمم وواجب ، المدرسة
 .والسميمة االيجابية الوجية ويوجيا الطبيعية الحاجة



 :المغامرة وحب االستطالع حب دافع -2
 غير شي كل اكتشاف في رغبة لمرياضي نإ     

 في المغامرة حب الـى يدفعو وىـذا لو بالنسبة معروف
 السباقاتك جديد ىـــو بما والقيام جديد ىو ما أكتشاف

 إمكانات تقدم التي والطويمة القصيرة والمنافسات
 الحاجة ىذه يمبي أن أجـل مـــن لممربي متعددة

 .تربوي وبشكل واع بشكل لمرياضيين

 



   :والسرور المتعة دافع-3
 جميمة بحركات قيامو عند مسرورا ويكــون يرتاح الرياضي     

 كـــرة كحركات او الماء الـــى القفز او مثال الجمباز كحركات
 واالرتياح المتعة مـــن بنوع يشعر فالرياضي السمة كــرة او القدم

  اجةحال ىـــذه وتبرز االلعاب ىـــذه فــــي الحركات يتقن عندمــا
 من انيا من الرغم عمى الذكور عنــد منيا اكثر االناث عند

   .الرئيسية الحاجات

 



  :الذات تحقيق دافع-4
 لتحقيق يسعون الرياضيين مـــن كثيرا      
 فاألفراد الرياضي النشاط طريق عن ذاتيم

 األىداف وتحقيق األخرين عمى لمتفوق يميمون
 ان يمكن و تحقيقيا عن األخرون يعجز التي
 .الرياضي التفوق بتحقيق الحاجة ىذه تشبع

 



   :الذاتية القيمة ورفع بالنفس الثقة دافع -5
  السموك تنظيم في ميم دور الدافع ليذا يكون     

 الثقة تقوية الى المرحمة ىذه في يسعي فالرياضي
  الشخصي والضعف قائصالن عمى والتغمب بالنفس

  المرحمة ىذه في اىميتو برازإ في توحاج الى ضافةا  و 
 جيده ويبذل أقرانو ضمن عالية مرتبة عمى محصولل

   .الذاتية قيمتو رفع بيدف
 



   :األىمية برازا  و  الشيرة دافع -6
 وبشكل الدراسية المراحل كل في الميمة الدوافع من الدافع ىذا يعتبر    

  يققلتح يسع فالرياضي والجامعية والثانوية المتوسطة المراحل في خاص
 قبل من واالعتراف والتصفيق االىتمام ويستيويو أقرانو بيــن ميـــــم مــركز

 وزيادة األداء مستوىب والرقي بالنفس الثقة توطيد الى يؤدي وىذا االخرين
 عمى التأكيد فــي المبالغة مــن التحذير يجب وىنا الجيد لبذل االستعداد

 والكبرياء الغرور الـى تؤدي قد عمية التأكيد في المبالغة ألن الدافع ىذا
  الــى بالرياضي يؤدي سمبي سموك مــن الصفات بيذه يقترن وما والعجرفة

 .المستوى وانخفاض الجيد بذلو  التدريب ىمالإ
 



 :  اإلنجازدافع  -7
يقل اىميـة عـــن دافـــع الشـيرة فالرياضـي يـــود ال      

فـــــي كـــل الميـــادين ويجـــب ة يـــعالان يحقــــــق انجـــازات 
النشاط الرياضـي فمـــن الطبيعـي فـي توجيو ىذا الدافع 

ان يرغــب الرياضــي فــي ان يكــون ســريعا فــي الــركض 
وخفيفا فـي القفز وبارعا فـي االلعـاب ويمكـن ان توجـو 

 .  ىذه الرغبة وىذا الدافع لتحقيق ىذه االىداف
 



   :االجتماعية الصمة دافع -8
 مـــن دافع ىـــو االجتماعية الصمة اجل مــن السعي ان      
 اجتماعية صمة عــن يبحث فالرياضي الرياضي النشاط دوافع

 العمرية المرحمة نفــس مـــن ىــم الذين خاصة بالناس تـــــربطو
  سموكف ،الرياضي الفريق نفس او الدراسية المرحمة نفس او

 االىتمام ىذا يستخدم ان ويمكن ،الرياضي اىتمام يثير األخرين
 حضور طريق عن الرياضي النشاط لممارسة توجييو في

 التدريب طريق عن او فييا المشاركة او الرياضية الميرجانات
 .رياضي فريق مع

 



 
 : االجتماعية الدوافع -ب
 من واسعة مجموعة عن تنجم االجتماعية الدوافع ان   

 مسؤوليتو أو باألخرين الرياضي ارتباط توضح التي الحاجات
 أو والمدرسة الصف زمالء أو بالوالدين كارتباطو تجاىيم
 : يأتي ما الدوافع ىذه ومن الدولة أو المجتمع

 



   :االجتماعي األخالقي الدافع -1
 أمل أخيب أن أستطيع ال الرياضي يقول عندما      
 ليحصل جيدي قصارى أبذل أن يجب يقول أو مدربي
   .. األولى المرتبة عمــــى مدرستي فريق

   :التربوي الدافع -2
 في التربوية القيم تمبية نحو موجو الدافع ىذا      

 زمالئو تجاه بالمسؤولية يشعر الذي فالرياضي المجتمع
 .بو يقتدى سموك تباعا الى يسعى

 
 



  :بالمواطنة الشعور دافع -3
 المذين ووطنو دولتو تجاه بألتزامو يشعر الرياضي يجعل الدافع ىـــذا     

 الذي بالشكل بمده لتمثيل الجيد بذل الـى يدفعو وىــذا الكثير أعطياه
 المرحمة ســـن فـــي الرياضي من نتوقع ال أن الطبيعي ومن يستحقو
 ىذا مثل يحمل أن األحيان بعض فــي المتوسطة حتى أو االبتدائية

 واجب من عمينا ما ندرك أن كمربين عمينا لكـن التفكير ىذا أو الدافع
 ىــو مما متدرجين االتجاه بيــذا الرياضي مدارك توسيع فــي ميم تربوي
 أو بالمدرسة بعالقاتو وعيو نربي وبذلك تعقيدا أكثر ىـــو الــى بسيط
  .والوطن البمد إلى األتساع ثم النادي أو الفريق

 



 :والبدني النفسي التكامل دافع -4
 ذوي الكبار الرياضيين لدى يتكون الدافع ىذا       
 حافزا بصفتو الثابتة والقناعات الواعية المواقف
 . الرياضي لنشاطيم

 النفسية قواىم تكامل يريدون الرياضيين يؤالءف   
 لممساىمة الرياضي النشاط ممارسة طريق عن والبدنية
   .مجتمعيم تطوير في فعال بشكل

 



 المكافأة والعقاب وعالقتيا بالدافعية

 في نميما أنشي المكافأة او التدعيم من كل يعد  
 او بتثبيت يرتبط حيث والعبيو المدرب بين التعامل
 يستخدمان ما غالباً  مصطمحان وىناك السموك، تعديل
 -:ىما الالعبين سموك عمى المترتبة النتائج لوصف

 



   :مكافأةال -1
 في الالعبين لدى الرغبة لزيادة يكون تيال وىو
 .السموك تكرار

   :العقاب -2
 سموك تكرار في الرغبة لعدم يكون الذي وىو
 .(سمبياً  الحال واقع في يكون والذي)ما

 



 واالتصال التعامل ميارات في قيمة المبدأ ىذا ويمثل  
 نحو عمى تطبيقو احسن ما اذا والعبيو المدرب بين

 انيا اال فيميا يسيل المبادئ ىذه ان ورغم .صحيح
  السميم النحو عمى لتطبيقيا كبيرة ميارة تتطمب

 .الصغرى والفئات الناشئين لدى وخصوصاً 



اطُت  :الشخصُت الٍش
 

        

 :جمهُذ

عىىن  ألاًام هزه هثحرا الشخصُت مصؼلح ٌعخخذم      فعىذما ؤلاعجاب، به َو

 ٌ  وعىذما به، معجبحن واهىا حزاب، اهه بها اإلاعني شخصُت دو  فالها ان جلى

 ٌ  وعىذما صحُذ، والعىغ وكىي  خاسم فهى  كىٍت شخصُت دو  فالها ان هلى

 ٌ  هزا أن غحر  خاصم، وغحر  ومهشوم مهشوم فهى  عُفت شخصُت دوي  فالها ان هلى

 ألادلت مً كذس  على جىؼىي  ول  الشخصُت، العلمُت الىـشة في واسدة غحر  الخعبحر 

ً ألافشاد عً همحره به خاصت شخصُت ًملً شخص وول ، العلمُت  ,آلاخٍش

   



Oالشخصُت حعٍشف: 

O ذ) ًشي  الالجُيُت الٍلمت مً مشخهت (Personality) الصخطُت ًلمت إن(أ,م,و ألبىسث هجري  فلٍى
(Persona) الهذًمت الػطىس  في اإلامثلىن  ًػػه ًان الزي اإلاعخػاس  الىجه وهـى  الهىاع، وحػني 

 للمثحراث اإلامحزة الكشد اظخجاباث وهي ًلػبىهه، الزي الذوس  في لِعاغذهم وجىههم غلى

 الاجخماغُت اإلاظاهش مؼ جىاقهه وأظلىب الاجخماغُت،

Oالسد حىسدن) ٌػشقها  الىكغ لألجهضة الكشد داخل الذًىامٍُي الخىظُم بأنها (أ,م,و ،ألبىسث ٍو

ذ الؿابؼ جهشس  التي جعمُت  أن لىا ًدبحن الخػٍشل هزا والخكٌحر،ومً العلىى في للصخظ الكٍش

، مخؿحرة ؾبُػت راث الصخطُت
ً
 جٍىن  الجعمُت والػىامل الىكعُت، الػىامل وأن أخُاها

   اإلاعخهلت شخطِخه مىا واخذ لٍل وأن الصخطُت، بجمىغها

Oػشقها ، ججػله الـتي الكـشد لخطائظ الٌلي اإلاجمىع بأنها (أ,,م,و هىلهذ هجري  حىن ) َو
ً
ذا  قٍش

 ألاظالُب مً مىخذ ًل هى  خُث مً الكشد ًطل الزي الاضؿالح رلَ هي والصخطُت

 اإلاىانل في وبخاضت الىاط؛ مً ؾحره غً جمحزه التي الخىظُم، اإلاػهذة وؤلادسايُت العلىيُت

 , الاجخماغُت

 



Oاطُت لشخصُتل ؼامل حعٍشف  : الٍش

O ًي همـ هي الصخطُت  غً الكشد ًمحز  يبحر  خذ إلى زابذ مشيب، ظلى

خٍىن  ألاقشاد، مً ؾحره ذ جىظُم مً ٍو  الىظائل مً إلاجمىغت قٍش

، اإلاخكاغلت وألاجهضة والعماث
ً
 هزه خطائظ جدذد التي وهى مػا

 الخٌُل غلى ونذستها مشوهتها ومذي ونىتها غػكها وههاؽ الصخطُت

  اجطال  الصخطُت في الىكعُت العماث هزه وجخطل
ً
 في جؤزش  ول  جاما

 اغؿشبذ العمـاث هزه جكٌٌذ ما وإرا مىكـشدة، بطىسة العلىى

 ًجػل الزي هى  الذنُـو الخىظُم وهزا مىدشقت، وأضبدذ الصخطُت

  الصخطُت ظماث نُاط
ً
  أمشا

ً
 .ضػبا

 



 :الشخصُتأهم اإلاالمذ التي جدذد • 
 

 :الخفشد. 1
أي أن الصخطـــُت جخخلــــل مــــً قــــشد إلــــى  خـــش سؾــــم حشــــابه ألاقــــشاد فــــي بػـــؼ الىــــىا ي بدٌــــم البِ ــــت والثهاقــــت، 
ــذ الــزي جيــخظم قُــه اظــخػذاداجىا الاجخماغُــت، وهـــزا مـــا ًـــؤدي إلــى اخــخالف  وبالخــالي ق ــي جمثــل الدشــٌُل الكٍش

 ,ألاقشاد غً بػػهم البػؼ 
 

 :العالكت الذًىامُىُت بحن الفشد وبُئخه. 2
إن الصخطـــــُت هـــــي هخـــــاع الخكاغـــــل الاجخمـــــااي وبالخـــــالي ق ـــــي مٌدعـــــبت، قالؿكـــــل خـــــذًث الـــــىلدة ل ًىجـــــذ لـــــه 

ً بِىه الاجخمااي الخكاغل لًٌ خطائظ جدذد شخطِخه،  وبحن مدُؿت وبُئخه ظِعاهم بشٍل يبحر في جٍٍى
 ,الصخطُت مخؿحرة شخطِخه  وهزا ًذُ يزلَ غلى أن 

 
 3  ٌ  :الؽمى

ـذ اإلامحـز لألهمـاؽ  إن الصخطُت ؤلاوعاهُت جيخظم قيهـا ظمـاث وخطائظ الكـشد جمُػها، وجمثل الخىظُم الكٍش
خٍــــىن مــــً الػــــاداث والعــــماث والهــــُم والــــذواقؼ  العــــلىيُت فــــي اإلاىانــــل اإلاخخلكــــت، وهــــزا الخىظــــُم ًدشــــٍل ٍو

 ,والاججاهاث
 
 :الذًمىمت أو الثباث اليعبي. 4 
 .لخٍىن مػشوقت وممحزة للكشدالـضمً أي أن الصخطُت بعماتها الباسصة ل بذ أن حعخمش إلى قترة مىاظبت مـً  

 



Oفي حعهم التي واإلاؤزشاث العىامل ً  :الشخصُت جىٍى

O في حعهم الـتي واإلاؤزشاث الػىامـل حػـذد إلى الذساظاث ثأشاس ً  وجدذًذها، الصخطُت جٍٍى

 : هاأهم مً

O-الجعمُت الىاخُت مً وصحخه للكشد الػام الشٍل وهي :الجعمُت اإلاىىهاث, 

O-ًاء) الػهلُت بالىظائل جخػلو التي وهي :اإلاعشفُت ؤلادساهُت اإلاىىهاث  الػام الذ

 (الخاضت والهذساث الاظخػذاداث

O - ت ًاهذ ظىاء الاهكػالي اليشاؽ أظالُب وجخػمً :اإلاضاحُت الاهفعالُت اإلاىىهاث   قؿٍش

ً مثل ُ  الػام اإلاضاجي الاجكػالي الخٍٍى  الخلهي الاججاه في اإلاٌدعبت الػىامل أو  ،ًالخمى

ً الػام، ُ  غىاؾل مً بها ًخطل وما الذًيُت الهُم مثل الشو ي، والخٍٍى  , وظلىى ومُى

O- الخاضت البِ ت مً والػىاؾل الاججاهاث ايدعاب وهـي :والاحخماعُـت البُئُت اإلاىىهاث 

 .الىادي اإلاذسظت، ًاألظشة، للكشد

 

 



Oاطُت الشخصُت دساظت أهمُت  :الٍش

Oحؿُحر  أو  حػذًل أجل مً الصخطُت دساظت في والاجخماغُت الىكعُت الذساظاث هخجه 

 بِىه الخاضت خُاجه في ؤلاوعان جكاغالث دساظت إلى الػلماء غمذ ولهزا ؛ الكشد ظلىى

، -في ًان ظىاء به اإلادیؿحن  وبحن شحر اإلالػب، أو  ، الذساظت أو  الػمل، أو  اإلاجُز   َو

اغُت الصخطُت دساظت مً الهذف أن إلى الباخثىن   الكشد ظلىى لخكعحر  الخىضل هى  الٍش

اض ي الحاُ في  :هما الصخطُت لذساظت سئِعُان هذقان وهىالَ أمًٌ ما به خيبؤال او الٍش

Oش  في ٍاغُتالش  ألاوشؿت جأزحر  جدذًذ ا مثل الصخطُت حؿُحر  أو  جؿٍى  نُمت البِذ هزا ٍو

اغُت ألاوشؿت أهمُت وجبحن اجخماغُت ش  - الٍش  بػؼ بشي  خُث ؤلاوعاوي العلىى جؿٍى

اض ي اليشاؽ مماسظت أن الػلماء  مً والخخلظ الػذواوي، ىى لعلا خكؼ إلى ًؤدي الٍش

   الايخ اب مثل الىكعُت ألامشاع

O2 اغت غلى الصخطُت جأزحر  جدذًذ  الػىامل مػشقت في ؤلاظهام الهذف هزا ًمثل الٍش

اض ي، ألاداء في اإلاؤزشة الىكعُت اغُحن اهخهاء وغملُت الٍش  الىاش حن الٍش

 



Oاطُت الشخصُت ظماث  :الٍش

Oاض ي للصخظ ًٍىن  أن بمػنى :الاحخماعُت ت والهذسة الشؾبت الٍش ً الخػاسف غلى اإلاهاٍس ً مؼ غالناث وجٍٍى  .آلاخٍش

Oاض ي ًٍىن   ن بمػنى :الاهفعالي الظبؽ  .متزن  بشٍل الُىمُت ألاخذار مؼ الخػامل غلى الهذسة ولذًه اهكػالجه جىجُه غلى الهذسة لذًت الٍش

Oاض ي ًٍىن  أن :العىد صالبت   الجعمُت البيُت نىي  الٍش
ً
 وان اليشاؽ مماسظت غً الىاجج والىكس ي البذوى واإلاجهىد وألالم الخػب جدمل غلى نادسا

 .مخىنؼ ؾحر  ونذ أي في جؿشأ التي الجذًذة ألاخىاُ مؼ للخٌُل اظخػذاد غلى ًٍىن 

Oًٍىن  ظىف الزي الهائذ في وزهخه باخخُاسه إل  لؿحره ًىهاد ول  اإلاىاظبت الهشاساث واجخار هكعه إلداسة الٍاملت الهذسة لذًه ًٍىن  أن وهى :اللُادًت 
 .له جابػا

Oجدهُو غىذ أو  الجهذ بزُ غىذ ومٍاق تها باألخؿاء نُامها غىذ هكعه ومداظبت والعلبُاث لالًجابُاث مػشقخه بمػنى :الزاث وجلبل اخترام 
 .ؤلاهجاصاث

Oالصخظ ًٍىن  أن وهى :الاهبعاػُت  
ً
دا   ضٍش

ً
 ومشاغشه وأخاظِعه باهكػالجه واإلاطاسخت شخظ أي أمام اإلاىاظب الىنذ في سأًه إبذاء غلى ونادسا

 .مهزب بشٍل وألاشخاص ألاخذار ججاه

Oلإلضابت والخػشع باإلاىاقغ، الاخخٍاى أو  الخؿشة، اإلاىانل مىاجهت مً الخىف غلى الخؿلب غلى الالغب نذسة :الشجاعت. 

Oوالاظخمخاع الكىص، جدهُو في والشؾبت اإلاىاقعت، هدى  الاًجابي والعلىى وؤلاهجاص، الىجاح في الشؾبت الالغب لذي ًٍىن  أن :الذافعُت  

Oاليشاؽ مماسظت أزىاء. 

Oالخاسجُت اإلاعاغذة مً نذس  بأنل أخؿائه وجصحُذ ظلىيه حػذًل في هكعه غلى الاغخماد الالغب ٌعخؿُؼ أن بمػنى :الاظخلاللُت. 

Oت البذهُت نذساجه وفى هكعه، في الالغب ًثو أن :بالىفغ الثلت خهبل ،واإلاهاٍس ً، مً الىهذ ٍو خخز آلاخٍش  .جشدد دون  الهشاساث ٍو

 



Oاطُت الشخصُت كُاط في اإلاعخخذمت ألادواث  ::الٍش

O1- الحُاة مىانل في الكشد لعلىى اإلاباششة اإلاالخظت الصخطُت جهُم في حعخخذم التي الؿشم  مً :اإلاالخـت 
لت مذة خالُ الؿبُػُت  الصخطُت ظماث ظهىس  حعخذاي بدُث جشجب الحُاة مً ضؿحرة مىانل في أو  ؾٍى
سجل اإلاالخظاث مً ًاف بػذد اإلاالخظ ًهىم أن غلى مشانب، بأهه الكشد ٌشػش  أن دون  نُاظها اإلاؿلىب  غذد َو
 التي لألؾشاع جبػا الصخطُت جهُُم في ألهمُتها جخخاس  العلىى مً مػُىت أهىاع خذور قيها ًخٌشس  التي اإلاشاث
 .الباخث بها يهخم

Oهخان للمالخظت  :اإلاىانل واخخباس  اإلاباششة اإلاالخظت هما سئِعِخان ؾٍش

Oاإلاباششة اإلاالخظت (أ 

Oعخؿُؼ الصخطُت، ظماجه وجهذًش  الحُاة مىانل أخذ في الكشد بمالخظت قيها الباخث ًهىم  ًػبـ أن الباخث َو
 اإلاالخظت لخٌشاس  اإلاىنل إغادة ٌعخؿُؼ يما مالخظخه، قُه ًجشي  الزي اإلاىنل

Oاإلاىانل اخخباس  (ب 

Oشبيهت مىانل للكشد جهذم اإلاىانل اخخباساث أن خُث مً اإلاباششة اإلاالخظت غً اإلاىانل اخخباساث جخخلل 
هت جشجب اجخماغُت غالناث جخػمً  الحُاة بمىانل ػشف نُاظها، اإلاؿلىب العماث ظهىس  حعخذاي بؿٍش  َو
 الاخخباس هزا ًهِعها ظماث أًت غادة ٌػشف ل  ولٌىه اخخباس  مىنل في أهه الحالت هزه في الكشد

 



O2- أؾشاع جمُؼ في حعخخذم وهي شُىغا الصخطُت جهُُم الؿشم  أيثر  مً اإلاهابلت وحػخبر  :اإلالابلت 
عخؿُؼ الصخطُت جهُُم  مثل الصخظ ظلىى مً مػُىت هىا ي ًالخظ أن اإلاهابلت أزىاء اإلاهابل َو
هت  الالشػىسٍت الىىا ي غً جٌشل غالماث وأًت الاهؿالم أو  الخدكظ إلى ومُله واجضاهه الٌالم ؾٍش

ًاث الطىث وهبرة الىجه مالمذ حؿحر  مثل شخطِخه مً  اإلاهابلت جٍىن  ونذ والُذًً، ألاضابؼ وخش
 .مهىىت ؾحر  أو  مهىىت

Oاإلاهىىت اإلاهابلت (أ. 

Oهت جىجه نبل، مً مػذة مدذدة أظ لت مً جخٍىن  مهابلت وهي  الىىع هزا مضاًا ومً مىخذة، بؿٍش
ُ  جػمً أنها يما ألاقشاد بحن اإلاهاسهت حعهل أنها اإلاهابلت مً  وجهلل الشئِعُت، اإلاىغىغاث جمُؼ جىاو

 الهامت اإلاىغىغاث لبػؼ اإلاهابل إؾكاُ اخخماُ

Oهىىتاإلا ؾحر اإلاهابلت (ب. 

Oت اإلاهابلت ًجشي  الزي الىكس ي لألخطائي جترى بل مدذدة أظ لت جخػمً ل  وهي  اخخُاس  في الحٍش
 أخش  إلى شخظ مً ًخخلل اإلاهابلت مػمىن  أن اإلاهىىت ؾحر  اإلاهابلت غُىب ومً اإلاىاظبت، ألاظ لت

  وشأ ونذ .ألاقشاد بحن اإلاهاسهت الطػب مً ًجػل مما
ً
 مهابلت هما اإلاهابلت، مً جذًذان هىغان خذًثا

 .اإلانهٌت واإلاهابلت الػؿـ

 



  الخهذًش  مهاًِغ وحػخمذ :الخلذًش ملاًِغ -3
ً
 أزىاء ججمؼ التي البُاهاث غلى أظاظا

 ًظهشها التي العماث مهذاس  لخدذًذ الخهذًش  مهاًِغ وحعخخذم اإلاهابلت أو  اإلاالخظت
ىغؼ مػحن، مىنل في الكشد  إلى حشحر  سنمُت مذسجت ضىسة في غادة الخهذًش  هزا ٍو
 دسجاث أو ههاؽ حعؼ أو  ظبؼ أو خمغ أو  زالر مً ًخٍىن  مخطل بػذ غلى مػُىت ههؿت

 الاظخخباساث الصخطُت جهُُم في الشائػت ألاظالُب مً :الشخصُت اظخخباساث -4

 الاظخبُان همـ غلى جؤلل التي الاخخباساث وهي لىكعه الكشد وضل غلى حػخمذ التي

  وهي
ً
 أخشي  بمشادقاث حعخخذم ونذ الصخطُت، باظخبُاهاث العبب لهزا حعمى ما يثحرا

ش  أو  ًالهائمت)  .(الزاحي الخهذًش  أو  الزاحي الخهٍش

 وقيها الصخطُت، لهُاط اإلاعخخذمت ألاظالُب أخذ هي :ؤلاظلاػُت الاخخباساث -5

 الخاسجي الػالم في أشُاء إلى مششوغت ؾحر  اهكػالث مً بذاخله ما الكشد ًيعب

 مؼ جخػامل الاخخباساث وهزه منها، ٌػاوي التي والطشاغاث الػؿىؽ مً لُخخلظ

 .مخٍاملت ًىخذة الصخطُت

 

 



Oذ التي الػلمُت البدىر هخائج بػؼ  :الخالي الىدى  غلى  اإلاجاُ هزا في أجٍش

Oاغُىن  ًخخلل خمخػىن  الاهكػالي، الاجضان بالىكغ، والثهت ًالظخهاللُت، الصخطُت ظماث مً يثحر  في ؾحرهم غً الٍش  ٍو

 .الهلو مً انل بذسجت

Oاغت لغبي جمحز  هىغُت شخطُت ظماث جىجذ اغت لغبي غً مػُىت ٍس اغيي بحن قشوم ًىجىد أخشي  ٍس ُ  ٍس  البِعبى

اغيي مهاسهت اغُى  ًخمحز  خُث الخيغ بٍش  .والعُؿشة والاظخهالُ، ؤلاهجاص  ظماث في أغلى بذسجت الخيغ ٍس

Oاغاث مً الػذًذ غً اإلااليمت لغبي لذي الػذوان دسجت جشجكؼ  .الؿائشة والٌشة والهذم ًالُذ ألاخشي  الٍش

Oاغاث بػؼ في الالغب ومشيض  الصخطُت بحن غالنت هىاى  .الجماغُت الٍش

O اغُى  ًخمحز اغيي مهاسهت الاهكػالُت والاظدثاسة الهلو ظمت باسجكاع الكشدًت ألاوشؿت ٍس  خحن في الجماغُت، ألاوشؿت بٍش

اغُى  ًخمحز   .الخاسجي الػبـ وجهت باسجكاع الجماغُت ألاوشؿت ٍس

O اغُى  ًخمحز ل أداء صمً معابهاتها جخؿلب التي ألاوشؿت ٍس  بالىكغ والثهت واإلاعؤولُت ؤلاضشاس  ظماث دسجت باسجكاع ؾٍى

 .نطحرة قترة أداء صمً جخؿلب التي ألاوشؿت غً

O اغُا اإلاخكىناث الالغباث جخمحز اغت اإلاماسظاث ؾحر  مً أنشانهً غً ٍس اغُحن، اإلامحزة العماث مً جهترب بعماث للٍش  للٍش

 نالػذوا – ؤلاهجاصي  الخىجه – العُؿشة – الاظخهاللُت – الجاصم العلىى العماث هزه ومً



اض يفي اإلاجاٌ الللم   :الٍش

 :جمهُذ 

ٌ  الغٍشب مً لِغ     على اليلمت هزه أػللذ فللذ الُىمُت، بدُاجىا ملترها أصبذ الللم بأن اللى

 وعذم بالخىجش  جمحزث التي الفترة و  ألاخحرة العاإلاُت الحشب ظىىاث هي البذاًت وواهذ ، الحالي العصش 

عت الخغحراث مً الىثحر  اإلااطُت العلىد ؼهذث هما العالم، مً هثحرة أهداء في الاظخلشاس   في العَش

 خُاة على ألازاس  مً الىثحر  جشهذ أنها فُه لؼً ومما الحظاسي، الخؼىس  مـاهش  و  الحُاة همؽ

عخبر  اإلاجالث، ول في ؤلاوعان اطُت باإلاماسظت جشجبؽ التي الحالث أخذ الللم َو عخبر  ، الٍش  أهم مً َو

اطُت، اإلاىافعاث في ٌؽترهىن  الزًً اإلاماسظحن جىاحه التي الاهفعالث  أعشاض جصاخبه بدُث الٍش

 الترهحز  على اللذسة وطعف والتهُج، الاسجُاح، وعذم الاظخلشاس، وعذم الخىجش  أهمها وحعمُت هفعُت

 طغؽ واسجفاع وألاسق، للؼعام، الؽهُت وفلذ العشق، وهثرة الللب، الىبع، وظشعت والاهدباه،

 على مداٌ ل  ظخأزش  فهي وعالحها جذاسهها ًخم لم إرا ألاعشاض وهزه مضعجت، بأفياس  والخدذر الذم،

اطُحن، مشدود  للحذ هفس ي جدظحر  بشهامج ووطع الجىاهب بهزه ؤلاإلاام اإلاخخصحن على وحب لزي الٍش

 .الاعشاض هزه مً



 :الللم مفهىم -1

 ألاولى اإلاشجبت الىكس ي الهلو ًمثل خُث الىكغ غلم في هامت مٍاهت الهلو مىغىع ًدخل

 مـً ٌػاوي أشخاص أسبػت بحن شخظ ًل أن خُث الىكعُت، ألامشاع بحن الاهدشاس  في

بذأ مدشابه، بيعب وؤلاهار الزًىس  ًطِب وهى  ، خُاجه، قترة خـالُ الىكعـي الهلو  ٍو

ىاث ظً في الػام الهلو ػخبر  بهلُل، رلَ نبل أو  الػشٍش  ل  التي الاهكػالث مً الهلو َو

 مداولجه أزىاء خلها غلُه ًطػب مشٌالث جىاجهه ؾاإلاا ؤلاوعان خُـاة مـً جخلـى  جٍاد

شجبـ أهذاقه، جدهُو  جٌمً هىا الهلو خذة صادث وإرا الىكس ي الخىاصن  بكهذ الهلو ٍو

مًٌ اظخمشاسه، دسجت أو  الهلو بشذة ظىاء اإلاشٍلت  اإلاؿش  بدعانـ الهلو حشبُه ٍو

  ًؤدي نؿشة نؿشة الهلو خذور أن ،يما نؿشة نؿشة نؿشة اإلاعخمش 
ً
 الجىىن  إلى ؾالبا

خ، نذم نذًم الكلو ضشاع أن يما والاهخداس،  ألامشاع مً يبحر  بػذد اسجبـ ونذ الخاٍس

ت، الىكعُت   ًالهلو اإلاشؾىب الؿبُعي الهلو بحن قشم  وهىاى والػػٍى
ً
 أًام مثال

 .ألاؾباء جذخل إلى ًدخاع الزي اإلاشض ي الهلو وبحن الامخداهاث

 



ف-2  :الللم حعٍش

 .الخؼش وجىكع بالخىف، والؽعىس  الذاخلي، الخىجش  مـً مـشهبـت الفعـاٌ خـالـت بأهـه الللم حعٍشف ًمىً
 .داخله مً ًيبعث هص ي، الفشد ًذسهها ظاسة غحر  الفعالُت خبرة وهى 

عشف  ىىن  أؼهش، ظىت عً جلل ل  وإلاذة عذًذة، ألخذار الخىجش  أهه على العام الىفس ي الللم َو  ٍو
  الؽعىس 

 
 الاظخلشاس، وعذم الؼمأهِىت، بعذم والؽعىس  .العظالث هألم حعمُت بأعشاض مصحىبا

  ألاخاظِغ وهـزه باإلعُاء، والؽعىس  الزهً، واطؼشاب الترهحز  وبظعف
 
 خُـاة علـى جـىزـش  مـا هـثحرا

ت اإلاٍشع   والعملُت، والاحخماعُت ألاظـٍش
 
 ًدذر ولىىه الؽباب، مً ألاولى ألاعماس  ًصِب ما وغالبا

 .ألاعماس لجمُع

عشف   أداء وأن والخؼش، الؽش  وجىكع بالخىف، والؽعىس  الذاخلي، الخىجش  مً مشهب اهفعاٌ بأهه َو
 الزي الللم بمعخىي  هبحر  لحذ ًخأزش  بمعخلبله عالكت لها التي اإلاىاكف في وخاصت ؤلاوعان وظلىن
 . الفشد به ًخصف

عشف   وجصاخب ، الفشد بها ًمش  مؤإلات اهفعالُت خبرة أو  اهفعالُت اظخجابت أهه على الللم (فشوٍذ) َو
 خؼش، لحالت فعل سد وهى  اإلاعخلل، العصبي للجهاص  جخظع التي الذاخلُت ألاحهضة مً عذد باظدثاسة

عىد  .الىىع رلً مً خؼش  خالت خذزذ ولما الـهىس  إلى َو

 



اطت في الللم أظباب-3  :الٍش

ً جـأزحر  مـً الىاجج الللم -أ  ورلً ألاصذكاء أو  اإلاذسب، أو  الىالذًً، مً اإلاىبعث الللم وهـى  آلاخٍش
 مً الخىف عً هاجج ؼعىس  هى  الللم فُىىن  ؛ الجُذ ألاداء على وخشصهم الفىس، لخدلُم
 .الفؽل

اطُحن عً الىاجج الللم -ب    :فشعُت أظباب زالزت وله أهفعهم، الٍش

 .الشاض ي والخذسب واإلاهىُت اإلاذسظُت الىاحباث بً الختافم على اإلالذسة عذم -

  بالللم لإلخعاط ًؤدي مما الاهجاصاث، أو  الفىص، جدلُم عذم عً الىاجج ؤلاخباغ-

اطُحن عالكت-  .والظُم بالللم ًصاب كذ جلذم ًدلم ل  الزي الىاش ئ أن خُث بأكشانهم الٍش

  

ب عً الىاجج الللم -ج   هـىسحً أبدـار هخائج أزبدذ العالُت،للذ ألاخماٌ لذي الخذٍس
(1987)Norgen لحمل أدائهم بعـذ والظُم الخىجش  ؼذًذي ًىىهىن  والعذائحن العباخحن أن 

ٌ  جدعم خشهُت  .لالعبحن اإلاضاحُت الحالت على جؤزش  هما اإلاعافت، بؼى

 



   الىاؼئحن؟ الللم خذة مً لُخففىا لالعبحن ًلذمىا أن للمذسبحن ًمىً مارا

 الالعبحن خُث العابلت؛ اإلاـاهش  مً الللم على الخعشف ًمىً دسحت على الخعشف-

ت مً بالخىف ٌؽعشون  .الللم عً الخدذر عىذ اإلاذسب سخٍش

اطُحن Feedback الشاحعت الخغزًت جلذًم أظلىب-  حعهم الشاحعت الخغزًت أن خُث :للٍش

 الخغزًت صحُذ، والعىغ أدائهم أزىاء جدذر التي الللم دسحت بخللُل هبحرة بذسحت

 .الللم وصٍادة اسجفاع في حعهم العلُمت غحر  الشاحعت

اطُحن مؽـاسهت جىــُـم - م عً اإلاىافعاث في الٍش  على ظدعاعذ الاؼتران في الخـذسج ػٍش

اطُحن، جؼىس   .الللم مع الاًجابي جفاعلهم وحعهم الٍش

اطُحن جىعُت -   وصحي ػبُعي ش يء أهه على بالللم الؽعىس  وجىطُذ الللم بؼبُعت الٍش

اطت فخصبذ بالللم، الخدىم على ٌعاعذهم مما مىكعهم، ًىىن  فشد ألي ًدذر  أهثر  الٍش

ٌ  الهذف هـى  الفـىص  ولِغ وفائذة، مخعت  هي والخؼؽ واإلاهاسة، الجُذ، ألاداء بـل وألاخحر  ألاو

 .الشئِس ي الهذف

 



 :الللم أؼياٌ-4

 سئِعُحن شٍلحن إلى الهلو ًهعم أن ًمًٌ 

 في حشترى زابخت ظمت هي :هعمت الللم أو  الللم ظمت1.4

   .الكشد شخطُت حشٌُل

 مؼ وجخؿحر  مؤنخت ضكت هي :هدالت الللم أو  الللم خالت2.4

 ونذ في الكشد بها ًمش  التي الهلو دسجت غً حػبر  وهي الىنذ،

 .مػحن

 



اطُت اإلاىافعت كلم .5  :الٍش

هطذ  اغُت اإلاىاقعت بهلو " ٍو  مىانل في الىاجم الهلو أي " الٍش

اغُت اإلاىاقعت  لذي ًدذر الهلو مً خاص هىع وهى  ،" الٍش

اغُت، ألالػاب لغبي   اإلاىاقعاث بمىانل باسجباؾه ورلَ الٍش

اث) اغُت، (اإلاباٍس مًٌ الٍش  .خالت أو  ظمت إلى جطيُكه ٍو

 



اطُت اإلاىافعت كلم1.5    :هعمت الٍش

اض ي الالغب مُل هي اغُت اإلاىاقعت مىانل ادساى الى الٍش  أنها غلى الٍش

 خُث والخىجش  الخؿـش  جىنؼ بمشاغش  اإلاىانل لهزه والاظخجابت له مهذدة

 نلو ظمـت مـً مشجكػت بذسجاث ًخمحز  الزي الالغب بأن الخيبؤ  ًمًٌ

 ًخمحر  بالزي مهاسهت الهلو مً غالي بمعخىي  ٌشػش  ظىف اإلاىاقعت

 اإلاىاقعت نلو ظمت مً مىخكػت بذسجت

 



اطُت اإلاىافعت كلم2.5    :هدالت الٍش

اطُت اإلاىافعت خالت أو  مىكف هدُجت ًدذر الزي اإلاؤكذ الاظخلشاس  وعذم الخىجش  مً خالت  الٍش
مىً  :خالث عذة إلى جىلعم أن ٍو

 اشتراك قبل تقريبا يومين أو يوما تستغرق التي حالة وهي :المنافسة قبل ما القلق حالة - 

 .المنافسة في الالعب

 أو  ظاعاث ًظع) اللصحرة الضمىُت الفترة حعخعشق  التي الحالت وهي : اإلاىافعت بذاًت كلم خالت-
اطُت اإلاىافعت في الفعلي الالعب اؼتران كبل ( دكائم  اإلاباؼش  الاجصاٌ خالت في عادة وجدذر الٍش

 .الحالت وجضوٌ جيخهي اإلاىافعت ملعب الالعب ًذخل وعىذما اإلاىافعت، بِئت أو  حى  مع

 جىجشاث مً فيها ًدذر وما اإلاىافعت في الالعب فيها ٌؽترن التي الفترة وهي : اإلاىافعت كلم خالت -
اطُت اإلاىافعت ألخذار هىدُجت  .أخذار أو  حغحراث أو  مثحراث مً بها ًشجبؽ وما الٍش

 بعىامل وجشجبؽ مباؼشة اإلاىافعت بعذ الالعب جيخاب التي الحالت وهي :اإلاىافعت بعذ ما كلم خالت
اطُت اإلاىافعت في ألاداء مت خالث في وخاصت وهخائجها الٍش  للمعخىي  اإلاىافعت جدلُم وعذم الهٍض

 .اإلاخىكع

 



 :اإلاىافعت ماكبل كلم خالت مـاهش3.5

اطُحن مً مخعذدة مجمىعاث على والبدىر الذساظاث العذًذ مىىذ اطُت أوؽؼت في الٍش ٌ  الخعشف على مخخلفت ٍس  كبل الالعب كلم خالت مـاهش  خى
اطُت، اإلاىافعت اطُت اإلاىافعت أزىاء كذساجه على رلً وأزش  الٍش   :سئِعُت مـاهش  زالر إلى الخىصل جم خُث الٍش

   :البذاًت خمى خالت -1.3.5

شحع ادة الى ظببها ٍو  أعشاض ولها الىفعُت، ألاعشاض ببعع مُاؼشة جشجبؽ التي العصبُت الاظدثاسة وصٍادة الفعُىلىجي، الخيؽُؽ أو  الاظدثاسة عملُاث ٍص
 :وهفعُت فِعُىلىحُت

 :الفِعُىلىحُت ألاعشاض-أ

ادة-  الخىفغ ظشعت ٍص

ادة -  الللب هبظاث ظشعت ٍص

ادة -  العشق  إكشاساث ٍص

ٌ  اإلااظت الحاحت -  وجىشاسه لللبى

 .العاكحن أو  (ألاصابع) والُذًً ألاػشاف اسحعاػ -

 .حعمه خمل حعخؼُع ل  ظاكُه بأن الالعب ًدغ إر العفلي الجعم أػشاف في بالظعف ؤلاخعاط -

 : الىفعُت ألاعشاض-ب

 ظهىلت مالخـتها ًمىً التي الؼاهشة اللىٍت " اإلاشفضة" أو الاظدثاسة ؼذة-

 العابلت خحراجه وس ى كذ بأهه الالعب ٌؽعش  كذ إد الخزهش، طعف -  

 لالعب الذاهُت اللذساث في الثلت ًفلذ وؤلاخعاط اإلاىافعت، مً بالخىف الؽعىس  

 ألخشي  خالت مً حغحرها وظشعت الاهفعالُت الحالت زباث عذم -

 ٌعخلش  ًياد ول  آلخش  ميان مً ببصشه ًيخلل أو  ، البصش  سائع هجذه او  اإلاشاع، إلى ًىـش  الالعب أن هجذ كذ إر الترهحزا على اللذسة وعذم الاهدباء حؽدذ -
 .خاٌ على

 



 :بالبذاًت اإلابالة عذم خالت2.3.5

ادة إلى حعضي  إر " البذاًت خمى " خالت عىغ " اإلابالة عذم " خالت حعخبر   اإلالحىؾ والهبىغ اإلاخ في " الىـف " عملُاث ٍص
 أعشاض هزلً ولها العلبُت والاهفعالُت الىفعُت الحالث ببعع جشجبؽ هما الفعُىلىحُت، الاظدثاسة عملُاث في

 .وهفعُت فِعُىلىحُت

 :الفعُىلىحُت ألاعشاض-أ

 الىبحرة العظالث وبخاصت الجعم عظالث مـم في  الاسجخاء-

 والىاضحت اإلاىخفظت الفعُىلىحُت الاظدثاسة-

- ٌ  .الحشوي الحمى

 .الخىفغ ظشعت في اهخفاض-

 .الللب هبظاث اهخفاض-

 :الىفعُت ألاعشاض-ب

 .(اإلاباساة) اإلاىافعت في لالؼتران واإلاُل الشغبت وفلذ الاهترار وعذم اإلابالة عذم-

- ٌ  .الاهفعاٌ وفخىس  الخمى

 وعذم بالطجش  مصحىبت :ظلبُت (مضاحُت) اهفعالُت خالت -

 .والخزهش والخفىحر، والاهدباه، ؤلادسان، معخىي  في اهخفاض-

 .ؤلاسادة طعف -

 



 :للىفاح الاظخعذاد خالت 3.3.5

 الػملُاث بحن الػام بالخىاصن  جخمحز  إر العابهخحن الحالخحن ههُؼ غلى للمٌكاح الاظخػذاد خالت حػخبر 
   :وهكعُت قِعُىلىجُت أغشاع ولها الػطبي، الٌل وبحن الػطبُت ؤلازاسة بحن أي الػطبُت

 :الفعُىلىحُت ألاعشاض-أ

 للػمل حػب ت اظخػذاد أهبت وغلى الؿبُػُت؛ خالتها أجم في الكعُىلىجُت الػملُاث مػظم جٍىن  -
 ؤلاسادي

 نىاه لجمُؼ الالغب حػب ت ظشغت غلى الهذسة في حعهم لٍي لالغب مىاظبت مػخذلت قعُىلىخُت اظدثاسة -
 وؾاناجه

 :الىفعُت ألاعشاض-ب

 .اًجابُت مػشقُت خالت -

 .جأدًتها الالغب غلى ًيبغي التي للىاجباث والخزيش  والخكٌحر، ؤلادساى لػملُاث الهىة دسجت اسجكاع -

 .الطبر بكاسؽ البذء واهخظاس  اإلاباساة، في الاهدباه جشيحز  -

 .اإلاىاقعحن اظخجاباث وجطىس  مىانل مً اإلاباساة في ظُجشي  إلاا الالغب جطىس  -

 



 :اإلاىافعت كبل ما كلم خالث في اإلاؤزشة العىامل.6

اض ي الالغب ًمش  نذ      في ريشها العابو اإلاىاقعت نبـل مـا نلـو خالث مً مػُىت بدالت الٍش

اث  الالغب خالت في الاخخالف وهزا ألخشي، مباساة مً جخؿحر  ونذ قيها، ٌشترى التي اإلاباٍس

اض ي  :ماًلي في جلخُطها ًمًٌ غىامل  غذة لىجىد ًشجؼ الٍش

 لالعب العصبي الىمؽ 1.6

اض ي اإلامحز  الىمـ إن  هىاى أن ٌػشف والجمُؼ اإلاباساة، بذاًت خالخه يبحرة بذسجت ًؤزش  الٍش

 بػٌغ واهكػالتهم، اظدثاستهم غبـ غلى وبالهذسة ،بالهذوه ًخمحزون الزًً ألاقشاد بػؼ

دخاجىن  مثحر، اث يثحر  في خمى ٍو  اإلاباٍس

 :العابلت الخبرة2.6

ب في ظـىاء غاشها الخبرة إلاهـذاس  باليعبت لغب يـل ًدخلـل  ًخخلل اإلاىاقعاث، أو  الخذٍس

 البػؼ الخٌُل غلى الهذسة جٌعبه التي والخبراث الخجاسب بالػذًذ الذولي الالغب خالخه

  الىاش ئ
ً
 ؾالبا

 



بُت الحالت3.6  :لالعب الخذٍس

بُت الحالت جؤزش  اض ي لالغب الخذٍس  اإلاباساة بـذاًـت نبـل خالخـه غلى يبحرة بذسجت الٍش

اض ي قالالغب بُت ًخمحز  الزي الٍش بُت خالت في مؿاًشة ًمش  أن جخىنؼ غالُت؛ جذٍس  جذٍس

 مىخكػت

 :اإلاىافعت معخىي 4.6

  الالغب
ً
اث جهاسب غىذ الالغب خالت جخخلل اإلاىاقعت، إلاعخىي  ؾبها  خالخه اإلاعخٍى

 هاخُت ومً بٌثحر  أغػل مىاقعت ًٍىن  غىذما يبحرة، لذسجت اإلاىاقغ أن ًذسى غىذما

 غذم غىذ أو  اإلااض ي الحهُهي للمعخىي  مػشقخه غىذ الالغب خالت جخخلل أخشي 

ُ  اإلاعاغغ اخالت الػملي اإلاىاقغ مػشقت ذ ألاخحرة الحالت هزه وحعبب ،(اإلاجهى  اإلاٍض

اض ي الالغب غلى الىكعُت ألاغباء مً  الٍش

 



 :اإلاىافعت أهمُت 5.6 

اث في الالغب خالت جخخلل أن الؿبُعي مً اث في خالخه غً الشظمُت اإلاباٍس بُت، اإلاباٍس  الخجٍش
اض ي الالغب خالت جخخلل يما اث في الٍش اث قيي خالخه غً الػالُت أو  الذولُت اإلاباٍس  اإلاباٍس

  اإلادلُت الذوسٍت
ً
 .مثال

 اإلاىافعاث هـام 6,6

هت أو  هظام ًؤزش  اث) اإلاىاقعاث جىظُم ؾٍش اض ي الالغب خالت غلى (اإلاباٍس  اإلاثاُ ظبُل غمل الٍش
اض ي الالغب خالت جدخَ اث هظام ًٍىن  غىذما الٍش هت غلى الباٍس  واخذ، دوس  مً الذوسي ؾٍش
 واخذة مشة مً اإلاؿلىب وخشوع

 اإلاخفشححن اظخجاباث .7,6 

 أهم مً الاظخجاباث لهزه اإلامحزة والخطائظ للمخكشجحن اإلاخخلكت الاظخجاباث هىع أن
  بلػب اإلاخمشدًش  غذد أن يما اإلاباساة، + اشترايه نبُل الالغب خالت غلى اإلاؤزشة الػىامل

ً
 دوسا

 
ً
  هاما

ً
  غششاث ًدطشها مباساة في ٌشترى غىذما الالغب خالت جخخلل إر رلَ في أًػا
دػشها مباساة 4 ٌشترى غىذما خالخه غً اإلاخطشخحن  اإلاخطشخحن مً آلالف غششاث ٍو

 



 اإلاىافعت ميان .8,6

اض ي الالغب خالت جخخلل نذ  الزي اإلالػب غلى جهام مىاقعت في ٌشترى غىذما الٍش

 مخػب ي أو  اإلاىاقغ، ملػب غلى جهام مباساة في ٌشترى غىذما خالخه غً غلُه اغخاد

 هزا أسع غلى أنُمذ مىاقعاث في اشترى أو  غلُه، جذسب أن له ٌعبو لم مداًذ

 اإلاسخذمت وألاجهضة ألادواث هىع بزلَ ًشجبـ يما اإلالػب

 :اإلاىاخُت الحالت 9,6

اض ي الالغب خالت جخخلل اغُت اإلاىاقعت في ٌشترى غىذما الٍش  مىا ي جى  في الٍش

 
ً
  اخخالقا

ً
  واضحا

ً
ا شجبـ ، غليها اغخاد والتي قيها ٌػِش التي اإلاىاخُت البِ ت غً وجىهٍش  ٍو

  بزلَ
ً
 والتي البدش، ظؿذ غً اهخكاغها أو  باسجكاغها جخمحر  التي اإلاىاقعاث أمايً أًػا

ذ الى جدخاع  ) اإلاىاخُت ألاجىاء هزه مثل مؼ الخٌُل ليدعاب الىنذ مً اإلاٍض

 



اض ي  :العذوان والعىف في اإلاجاٌ الٍش

 :جمهُذ.

اض ي، اإلاجاُ في واضح بشٍل الػذواوي العلىى ًظهش         الػىل ظاهشة وأضبدذ الٍش

اغُت، اإلاالغب في الاهدشاس  واظػت ظاهشة والشػب اغُت معخهبل تهذد ؾذث ختى الٍش  الٍش

اغت في والػىل الخىاقعُت، اض ي اإلاجاُ في خذًثت بظاهشة لِغ الٍش  ظاهشة هي وإهما الٍش

اغت نذم نذًمت  قهذ ؾبُػخه، وحؿحر  مؿاهشه حػذد هى  ألامش  في الجذًذ أن إل  الخىاقعُت، الٍش

  ألامش  ًطل
ً
 التي الشؿب مظاهش  مً وؾحرها والخذمحر، والحشم  والاغخذاء الهخل إلى أخُاها

  حشٍل
ً
  خشنا

ً
دا ذ ونذ اإلاذهُت، للهىاهحن ضٍش   أجٍش

ً
 والبدىر الذساظاث مً الػذًذ خذًثا

 ُ اض ي، اإلاجاُ في والػىل الػذوان مىغىع خى  اًجاد ومداولت الاظباب غً للبدث الٍش

 ُ  .الظاهشة لهزه خلى

 



ف.1     :العـذوان حعٍش

ؿاوي الػالم غشف ُ   ي ًائً إًزاء إلى يهذف اإلاىجه العلىى أهه غلى :للػذوان(Baron)بـاسون البًر  ًداو

   .ألاري جكادي

 :منها هزيش  غذًذة حػاٍسل هىاى

  اليهما، ًشمض  ما أو  الزاث أو  الؿحر  إًزاء هى  -
ً
 الؿػب باهكػاُ ًهترن  ما وؾالبا

  هما او  الزاث او  الؿحر  اًزاء هى  -
ً
  .اليهما ٌشحر  وإلاا ، مػا

 مطذس  يهاجم بأن ورلـَ الحشمان، او  وؤلاخباؽ ألامل خُبت غلى اإلاشء بها ًشد قػل وسدة اظخجابت اهه -

 .غنها بذُ او  الخُبت

 .هكعه الصخظ أو   خـش  شـخظ هدـى  مىجهت بذهُت أو  هكعُت إضابت الى ًؤدي بذوي او  لكظي قػل - 

ُ   ي، ًائً اًزاء بهذف اإلاىجه العلىى أهه -  .ألاري جكادي ًداو



 :العذوان خصائص.2

  لٌػـذ قهـى وبزا ظلىى، باهه الػذوان ًخطل -
ً
  او  مىنكا

ً
 شخظ اًزاء في الشؾبت او  قالخكٌحر  ، اهكػـال

  ًلػب نـذ واهمـا بالػـذوان، لِغ ما
ً
 .لحذوزه غشوسة لٌػذ ولٌىه الػذواوي، العلىى خذور في دوسا

  لٌػذ بالطذقت ًدـذر الـزي او  الػـاسع الاري قئن وبزلَ مىجه، نطذي ظلىى الػذوان-
ً
 غذواها

  الؿحر  إلًزاء اإلاهطىدة الاقػاُ حػذ بِىما
ً
 .الهذف جدهُو في قشلها او  هجاخها غً الىظش  بطـشف غـذواها

 الجماهحر  او  الحٌم او  الخطـم بالالغـب الاري او  الػشس  الحام هى  الػام بمكهىمه الػذوان ان ؾاإلاا -

 الخطم إسباى بهطذ اللكظي الػذوان الى ًمخذ بـل البذوي الػذوان غلى بالػشوسة لًهخطش  رلَ قئن

   .وإهاهخه

 الٍائىاث مـً رلـَ إلى وما ، خُـىان او  -غـادي اوعـان - ، لغب مثل قهـ الحي للٍائً مىجه الػذوان -

و امـا ، اغُت اإلاالبغ جمٍض   ٌػذ ل  وهدىها، اإلاهاغـذ وسقغ الٍش
ً
  ٌـػـذ بـل غـذواها

ً
 الاظهاؽ مـً هـىغـا

 .الػلُا الػهلُت للػملُاث الذقاغُـت الحُـل يئخـذي

 



 :اإلافهىم خُث مً العذوان أهىاع.3

 ُ  :هىغحن إلى اإلاكهىم خُث مً الػذوان الباخثحن بػؼ جىاو

   :هغاًت العذوان.1.3

 وفي  خش، بصخظ الىكس ي أو  البذوي ألاري إًهاع إلى ًؤدي الزي اإلاهطىد الكػل إلى غامت بطكت الػذواوي العلىى ٌشحر 

ً إًزاء الػذواوي العلىى مـً الهـذف قيهـا ًٍىن  التي الحالث  الزي ألاري أو  ألالم بمشاهذة والخمخؼ بطـشس  وإضابتهم آلاخٍش

   خش  لغب ًػـشب الهذم يشة لغب نُام مثل راجه، بدذ ؾاًت الػذوان ٌػخبر  رلَ، جشاء مً بهم لحو
ً
 بؿشع ظانه غلى غمذا

 .العلىى رلَ ؾاًت الػذوان ٌػخبر  الحالت هزه قكي به، الػشس  وإلحام إًزائه

 :هىظُلت العذوان .2.3

اض ي، اإلاجاُ في شائؼ الػذواوي العلىى مً الىىع وهزا ُ  ٌؿُـت  خـش بصخظ ألاري إلحام إلى ويهذف الٍش ـض  غلى الحطى  حػٍض

ب خالت في وهـى  بػىل؛ للمىاقغ العلت يشة لغب غشنلت مثل اإلاذسب، سغـاء أو  الجمهـىس  يدصجُؼ خـاسجي  الهذف غلى جطٍى

هه، اإلاىالي الجمهىس  حصجُؼ غلى ًدطل ًي  ولِعذ مػُىت لؿاًت وظُلت الػذواهُت الاظخجابت جٌـىن  الحالث هـزه مثـل وي  لكٍش

شهما ًمًٌ ل  العلىيُحن يـال  قـئن خالـت أًت وغلى .راتها بدذ ؾاًت اغت؛ في جبًر  الالغب إًزاء وسائها مً الهطذ أن إر الٍش

   .اإلاىاقغ

 



 :العذوان أكعام.4

 :هما نعمحن إلى الػذوان جهعُم ًمًٌ أهه إلى الىكغ غلماء مً الػذًذ أشاس 

 :هعمت العذوان.1.4

اغُحن ألاقشاد لذي يعمت الػذوان ًبذو    يبحر  غذد في الػذواوي بالعلىى ًخطكىن  الذًً الٍش

اغُت اإلاىاقعاث مىانل ظىاء اإلاىانل مً ً مؼ حػاملهم أزىاء في أو  الٍش    الُىمُت الحُاة آلاخٍش

 :هدالت العذوان.2.4

اغُحن ألاقشاد لذي يدالت الػذوان ًبذو    بػؼ في الػذواوي ألاداء غليهم ًالخظ الزًً الٍش

اغُت، اإلاىاقعت مىانل  أخشي  مىانل في العلىى هزا بمثل ًهىمىن  ل  أنهـم هجذ خحن في الٍش

 .الػامت خُاتهم مً

 



   :الجاصم العلىن و  العذواوي العلىن بحن الفشق .5

اغت في الجاصم والعلىى الػذواوي العلىى بحن الخمُحز  الػشوسي  مً هطذ الٍش اغت في الجاصم بالعلىى ٍو  بالٌكاح ًخمحز  الزي الشجىلي اللػب الٍش

ت بدىكُز الؿائشة يشة لغب نُام مثل الكىص، أجل مً واإلاثابشة  نُام أو  الشبٌت، قىم  الٌشة بىهش  الىهؿت جلَ غلى خطىله إمٍاهُت سؾم ظاخهت غٍش

  ظاخهت غشبت لدعذًذ الشبٌت هدى  بالخهذم ألاسض ي الخيغ لغب نُام أو  بهىة، العلت إلى الٌشة بذقؼ العلت يشة لغب
ً
 بخكت الٌشة غـشبت مـً بذل

 ُ ً في الػذواوي العلىى غً ًخخلل الجاصم والعلىى الىهؿت، غلى للحطى  :هما أمٍش

 واضح، وهذف مػحن ؾشع له ظلىى هى  بل  خش، بصخظ ألاري إًهاع مىه ًهطذ ل  الجاصم العلىى إن :أول  

اغت أو  باللػبت الخاضت والهىاهحن الهىاغذ غً ًخشع ل  الجاصم العلىى إن :زاهُا  لغب إًزاء إلى ما لغب ظلىى ًؤدي التي الحالث قكي وغلُه .الٍش

  العلىى رلَ ًان ما إرا جدذًذ اللػبت غً اإلاع ىلحن أو  الحٍام إلى ألامش  ٌػـىد اللػبت، ونىاهحن بهىاغذ العلىى لَ ًخل أن دون   خش 
ً
 أهه أم غذواهُا

اغُحن مً الػذًذ بجػل الزي العبب هى  هزا ولػل جاصم، ظلىى ً ألاًـام هـزه الٍش  أو  غىُكت بدشيت نُامهم بػذ الـبراءة بمظهـش  الظهىس  في مـاهـٍش

 .خؿشة

  ومهطذه، الالغب لىُت الزاحي والخهُُم العلىى مالخظت هـى  الػذواوي العلىى همحز  أن خالله مً حعخؿُؼ الزي الىخُذ ألاظلىب قئن لزا
ً
 ما وؾالبا

 لغبحن بحن ًدذر الزي الـىدي ؾحر  الاخخٍاى مثـل مـا، لغـب بمػانبت نـشاسهم اجخـار نبـل اإلاباساة في مـشث الـخـي ألاخـذار الاغخباس  بػحن الحٍام ًأخز

اض ي ظلىى ًٍىن  قػىذما العابهت ألاخؿاء أو  الٌالم، في اإلاىاوشاث أو  نلُل نبل   الٍش
ً
عبب بىغىح اللػبت ونىاهحن لهىاغذ مخالكا  للمىاقغ أري َو

، العلىى رلَ ٌػخبر 
ً
  نذمه بشقؼ ًهىم خاإلاا الهذم يشة لغب مػانبت ًجب اإلاثاُ، ظبُل قػلى غذواهُا

ً
 لغب وبحن بِىه الٌشة جٍىن  غىذما غالُا

 .الحالث مً يثحر  في ألاري حعبب أنها يما اللػبت، لهىاغذ مخالكت الحشيت هزه أن خُث مىاقغ

 



اث.6   :للعذوان اإلافعشة العلمُت الىـٍش

اث مً الػذًذ هىاى  الػذواوي، العلىى جكعحر  خاولذ التي اإلاخخلكت  الػلمُت الىظٍش

  :أهـمها ومـً

ت1.  Instinct Theory ٍضةؿش ال هظٍش

ت2.  Drive Theory الذاقؼ هظٍش

ت3.  Social Leaming Theory الاجخمااي الخػلم هظٍش

 



ت .1.6  ضة هـٍش  : الغٍش

ُ  حػـىد    ت هـزه اضـى  : (Freud Sigmund) قشوٍذ ظُجمىهذ الىكعـي الػالم يخاباث إلى الىظٍش

شحي بحن ضشاع ومػه ًىلذ ؤلاوعان أن قشوٍذ اقترع خُث شة وجظهش  واإلاىث، الحُاة ؾٍش  ؾٍش

ضة جخمثل بِىما الجيعُت، الذواقؼ في الحُاة شة قخػمل الػذوان، إلى الحاجت في اإلاىث ؾٍش  غٍض

 بمًٌ بىكعه ألاري إًهاع الكشد ًخكادي أن أجل قمً وغلُه .لىكعه الكشد جدؿُم هدى  اإلاىث

ـشة جلَ إشباع ً، غلى بالػذوان الؿـٍش عخخذم آلاخٍش  اشتراى ظبب لخكعحر  الانتراع هزا َو

ت الطشاغاث في ؤلاوعان شه ًبذو  الػذوان قئن اإلاىؿلو هزا ومً اإلاذمشة، والحشوب الذمٍى  ؾٍش

ت بُىلىجُت   أمشا الػذوان ٌػخبر  وغلُه ، إشباغها مً بذ ل  قؿٍش
ً
  مىه، مكش  ل  خخمُا

ً
 لهزه ووقها

ت اغت، مثل اإلاذهُت ألاوشؿت في لالشتراى غذًذة قـشص للىاط جخىقش  أن ًجب الىظٍش  ختى الٍش

 إلى ًؤدي وهزا ، غليها معُؿش  ظشوف في الػذواوي العلىى وإؾالم الؿانت جبذًذ مً ًخمٌىىا

 .للػذوان الحاجت مً الخهلُل

 



ت.2.6  : الذافع هـٍش

     ُ ت جداو ت هزه وجدظى مخخلل، مىظىس  مً الػذوان جكعحر  الذاقؼ هظٍش   دولسد " مثل الىكغ، غلماء مً الػذًذ باهخمام الىظٍش

Dollarde " دوب Doob " ،" مُللش Miller "، " مىسس Mawrer "،" ظحرص Sears"ًؤلاخباؽ، مدل ًدل الػذوان أن قشغُاتها أهم وم 

   :ماًلي غلى وحعدىذ

ًؤدي ؤلاخباؽ إن  
ً
 .غذواوي بعلىى الهُام إلى دائما

 ًظهش  الػذوان إن  
ً
 .لإلخباؽ هدُجت دائما

 ٌسمى ما أو العدوان على الفرد تحرٌض إلى ٌؤدي أنه بل للعدوان، المباشر السبب ٌعتبر ال اإلحباط أن الواقع وفً 

 خخمُت ولِعذ وعبُا مػهىلت حػخبر  الكشغُت قهزه الػذواوي، العلىى بذوسه ٌػـضص  والزي ،(Aggressive Drive) العدوانً بالدافع

ُ  اإلاالخظاث مً الػذًذ مؼ جيسجم قهذ مؿلها، اغت، في الػذوان خى  في اإلاذاقؼ الالغب ًىجح غىذما اإلاثاُ، ظبُل قػلى الٍش

  اإلاهاجم له ًخػشع الزي ؤلاخباؽ قئن هذف، حسجُل غلى أششف الزي اإلاهاجم مداولت إخباؽ
ً
 ؾحر  الػذوان، ظبب ًٍىن  ما ؾالبا

اغت قكي الحخمي، الاغخذاء إلى ًؤدي ؤلاخباؽ أن بالػشوسة ٌػني ل  رلَ أن   الٍش
ً
 غليهم جظهش  الزًً الالغبحن أن ًالخظ ما يثحرا

 بالُأط إلضابتهم هدُجت اليشاؽ في الاظخمشاس  غـً ًخىنكـىن  أخـشي  أخُـان وفي غـذائي، بعلىى ًهىمىن  ل  بىغىح ؤلاخباؽ غالماث

  ًدذر نذ الػذواوي العلىى قئن رلَ إلى إغاقت ألامل، خُبت أو 
ً
 .ؤلاخباؽ ٌعبهه أن دون  أخُاها

 



ت.3.6  :الاحخماعي الخعلم هـٍش

ت أصحاب ًىظش        ظلىى الػذوان أن إلى "Bandura باهذوسا " بُنهم مً الاجخمااي الخػلم هظٍش

ت وحشحر  .ألاخشي  العلىيُاث أهىاع مً يؿحره مثل مخػلم اجخمااي  أن إلى الاجخمااي الخػلم هظٍش

  ًٍىن  بالػشوسة لِغ الػذوان
ً
 مٌدعب، اجخمااي ظلىى هى  الػذواوي قالعلىى ؤلاخباؽ غً هاججا

 ًٌدعب أن ًمًٌ الػذواوي والعلىى ألاخشي، العلىى أهىاع مً هىع أي ًخػلم يما الكشد ًخػلمه

هخحن ت : هما بؿٍش ًاة، الخػٍض ض  جم ما قئرا واإلادا  الكـشد هـزا قـئن للكـشد الػذواوي للعلىى ؤلاًجابي الخػٍض

 أو  ألاب قشل إرا اإلاثاُ، ظبُل قػلى اإلاعخهبل، في أخشي  مشة العلىى هكغ ظُظهش  – ألاؾلب غلى –

ادة جٍىن  الىدُجت قئن :الػذواوي العلىى غلى الؿكل غهاب في اإلاذسب  .الؿكل لذي الػذوان ٍص

ُ  الؿكىلت مشخلت وفي  ًٌدعب الؿكل أن غلى غذًذة أدلت جىجذ وغلُه والذًه، جهلُذ الؿكل ًداو

شي  يزلَ، ماًٍىن  ؾالبا الؿكل قئن بالػذواهُت، الىالذًً اجطل قئرا لىالذًه، العلىيُت الطكاث  ٍو

ت أصجاب  .أيثر بطىسة الػذوان جٌشاس  إلى ًؤدي غلُه ٌػانب غىذما الػذوان أن الاجخمااي الخػلم هظٍش

 



 :العىف مفهىم .7

 الجماغاث خُاة و  ألاقشاد بحن الػالناث في واضحت وجبذو  وشاملت ًىمُت الػىل ظاهشة     

  ألامـم معخىي  وغلى
ً
 الػىل أن ويما واخذ  ن في وقشدًت اجخماغُت أظبابها أن خُث أًػـا

 البُئُت الػىامل مً مجمىغت هىاى أن إلى باإلغاقت ، للكشد البُىلىجُت البِ ت في ًائىا ًبذو 

 هزه بخطىص (1987) الُىوعٍى مىظمت دساظت إلُه أشاسث ما وهزا الػىل، جىلذ أن ًمًٌ

الخظ .الظاهشة  بطـىسة، الػىل مطؿلح حعخخذم الىكعُت اإلاشاجؼ مً الػذًذ هىاى بأن ٍو

 بػػهما غً مخخلكان مطؿلحان هما ألامش  خهُهت وفي الػذوان، مطؿلح مؼ متراقهت

كه ظبو يما قالػذوان  إًزاء أو  غشس  إخذار أو  إضابت مداولت إلى يهذف ظلىى بأهه حػٍش

 إظاءة غلى ًىؿىي  قػل ًل بأهه الباخثىن  قُػشقه غامت بطكت الػىل بِىما  خش، شخظ

 .وظُادجه الكشد لحو وإهٍاس  الهىاهحن مخالكت في (ؾحرها أو  البذهُت) الهىة اظخخذام

 



اض ي اإلاجاٌ في العىف حعٍشف.8  :الٍش

 في (ؾحرها أو  البذهُت) الهىة اظخخذام إظاءة غلى ًىؿىي  قػل هى       

 قئهه الخػٍشل هزا غىء وفي وظُادجه، الكشد لحو وإهٍاس  الهىاهحن مخالكت

اغت في ًمًٌ  للهىة الهاهىوي ؾحر  أو  اإلاششوع ؾحر  الاظخخذام بأهه الٍش

اض ي اإلاجاُ في أهىاغها بمخخلل  .الٍش

 



 :العىف أهىاع .9 

اض ي الػىل جهعُم الباخثىن  اظخؿاع      اغت في الٍش  :ًلي ما إلى الٍش

   :اإلاادي العىف.1.9 

 بحن أو  مخػمذة، بطىسة الالغبحن باًً اإلاششوغت ؾحر  البذهُت الهىة واظخخذام اللػب، نىاهحن لؿاث ًخػمً     

 .قيها مبالـ بطىسة للهىة الالغبحن اظخخذام أو  والالغبحن، الجمهىس  بحن أو  أهكعهم، الجمهىس 

 :الىفس ي العىف.2.9

حن، أو  الالغبحن، بحن اإلاخبادلت الهاظُت اللكظُت الخػابحر  ًخػمً      الالغبحن، إسهاب مداولت أو  الجمهىس، أو  ؤلاداٍس

اغُت الكشم  أو  الالغبحن غذ اإلاكشؽ الخػطب ؤلاؾاس  هزا في ًذخل يما  .الٍش

  :اإلاعختر العىف.3.9

ظهش       اض ي اإلاجاُ في اإلامىىغت اإلايشؿاث اظخخذام خالُ مً ٍو ب الٍش  باليشىة ًخمحز  الزي اإلاكشؽ والخذٍس

 .اإلاشجكؼ والحجم اإلاشجكػت،

 



اض ي العىف مصادس.10  :الٍش

 :الخالُت الك اث في اإلاباششة وؾحر  اإلاباششة الػىل مطادس  خطش  ًمًٌ     

 :اإلاخىافعحن الالعبحن .1.10

اغُت لأللػاب اإلاماسظىن  وهم   .أوإلابُت أو  دولُت أو  مدلُت، ًاهذ ظىاء الٍش

اطُحن اإلاعاعذًً .2.10  :الٍش

ً الكىُحن الحٍام، اإلاذسبحن وهم   .واإلاػالجحن آلاخٍش

حن .3.10  :ؤلاداٍس

اغت غلى الهائمىن  وهم   اغُت والاجداداث ألاوإلابُت، اللجان أغػاء أبشصهم ومً شؤونها، ومخابػت الٍش    وألاهذًت الٍش

 :ؤلاعالم .4.10

اض ي، باإلغالم ًخػلو ما ًل ٌشمل      التي الاجخمااي الخىاضل وظائـ إلى إغاقت ،(واإلاشئُت واإلاعمىغت اإلاهشوءة) اإلاخخلكت ؤلاغالم ووظائل أجهضة غلى ًبث مما الٍش

هت اظخػملذ إرا للػىل هانلت أداة حشٍل أضبدذ     .ظلبُت بؿٍش

اض ي الجمهىس  .5.10  :الٍش

اغت اإلاىاؾىحن مً اإلاؤاصسًٍ مجمىغاث وهـم     اغُت ألالػاب لدصجُؼ واإلاخدمعحن لها واإلاخابػحن للٍش  .اهخماءاتهم إلاُىلهم وقها أهىاغها، اخخالف غلى الٍش

 



اض ي اليؽاغ وػبُعت والعىف العذوان .11     :الٍش

اض ي والػىل الػذوان أشٍاُ جخخلل        الٍش
ً
 ًمًٌ اإلاماسط اليشاؽ لؿبُػت ؾبها

 ُ اغت مً خخللج دللتهما والػىل الػذوان أن الهى  جهعُم ًمًٌ يما ألخشي، ٍس

اغُت ألاوشؿت  اإلاثاُ ظبُل قػلى منها قشع ًل ًخػمىه الزي الػذوان دسجت وقو الٍش

 في اإلاعخخذم الػذوان غً ًخخلل العلت، الهذم، الُذ، يشة في اإلاعخخذم الػذوان

اغُت أوشؿت ي، اإلااليمت، مثل أخشي  ٍس هبي والهًى اغاث مً وأهىاع ،والٍش  الهخالُت الٍش

 .ألاخشي 

 



اطُت باإلاىافعاث والعىف العذوان عالكت.12  :الٍش

اغت، وجذث أن مىز        ًان وألاخالقي، الكٌشي  والخكىم  البذوي الخكىم  بحن جشبـ ًاهذ الهذًمت الُىهان في وختى الٍش  وو

  الػىل
ً
اغت، مالصما  إلى الىظؿى الهشون مباسصاث ومً الشوماوي، اإلاذسع ألػاب إلى الهذًمت الُىهاهُت ألالػاب قمً للٍش

اث  ؤلاجهاص  وختى نكاص  بذون  اإلااليمت إلى اإلاىث ختى الحُىاهاث بحن الطشاع ومً الٍىلىمبي، نبل الػطش  إبان الٌشة مباٍس

  العلؿاث خاولذ ونذ ودامُت، ناظُت ألاخُان مً الٌثحر  في البذهُت اإلاجابهت ًاهذ الخطم، غلى
ً
خ غبر  مشاسا  مىؼ الخاٍس

اغُاث نىامها ًان التي الهذًمت اإلاماسظاث  .غىُكت اخخذاماث إلى جؤدي بذهُت ٍس

اغُت اإلاىاقعت قؿبُػت       مً البذهُت، ونىاه ؾانخه ًل ٌعدىكش  أن مخباسي  يـل مـً ًهخػُان الخكىم  إلى والععي الٍش

اغت قشوع بػؼ أن ختى إليها، ًطبى  التي الىدُجت إخشاص  أجل اغاث وبػؼ اإلااليمت مثل الٍش  الهجىم جذسع الهخالُت الٍش

ل ًيبغي لزا ، نىاهُنها في الخطم مً والخخلظ والػشب اض ي، اليشاؽ في الػىل حػٍش  غً جمُحزه ًدعنى بدُث الٍش

مًٌ للهمم، والشاخز الذًىامٍُي شٍله في شامل هدى  غلى خظشه ًمًٌ ل  الزي الجاصم العلىى  وعمي أن غام بشٍل ٍو

اغـي اإلاجاُ في الػىل  اإلاماسظحن خشم  وفي  الهاهىن  مخالكت في البذهُت الهىة اظخخذام إظاءة غلى ًىؿىي  مـا يـل بأهه الٍش

اغُت، للهىاهحن   الػىل بحن الخلـ ًيبغي ول  الػام، بالىظام اإلاخكشجحن إخالُ في أو  الٍش
ً
 سوح وبحن الىدى، هزا غلى مػشقا

اض ي بها ًخدلى أن ًيبغي التي الىػاُ  .الٍش

 



اطت في والعذوان العىف أهىاع .13   :الٍش

اغت، ًل هىغُت غً الىظش  بػؼ      اغُت اللهاءاث ظحر  أزىاء جؿشأ التي الػىل أخذار قئن ٍس  ًمًٌ الٍش

 : الخالُت الثالر الك اث غمً ناهىهُت، هخائج مً غليها ًترجب ما بدعب جطيُكها،

 الخدٌُم ؾائلت جدذ اإلاخالكاث هزه وجهؼ :اللعب كىاهحن مخالفاث.1.13

ً الالعبحن طذ اإلاخعمذ الاعخذاء .2.13   وخُمت هخائج الاغخذاءاث لهزه وجٍىن  :آلاخٍش
ً
 الكشد صحت غلى أخُاها

ترجب الحظ، لحعً الحذور هـادسة وهـي : ؤلاحشامُـت ألاعماٌ .3.13   غليها ٍو
ً
 الهػاء إلى اللجىء اغخُادًا

اض ي يهذد غىذما :الىفس ي العىف.4.13 ُ  أو  إليهما، إهاهاث ًىجه غىذما أو  الحٌم، أو  خطمه، ٍس  ًداو

كهما، هه خماط مذسب ٌعدثحر  غىذما أو  جخٍى ؿالبه قٍش اغاث قبػؼ زمً، بأي بالكىس  ٍو  ٌػتريها نلما التي الٍش

اغت مثل الالغبحن بحن مباشش  اخخٍاى وجىد لػذم البذوي الػىل مًٌ والؿائشة الخيغ، ٍس  مهذدة جٍىن  أن ٍو

 .الػىل مً الىىع بهزا ألاخُان مً يثحر  في

 



14.  ٌ اطت في والعذوان العىف ؿاهشة مً للحذ الحلى  :الٍش

ُ  بػؼ اًجاص  ًمًٌ اض ي اإلاجاُ في والػذوان الػىل ظاهشة مً للحذ اغخمادها ًمًٌ التي الحلى  :الٍش

والذساظاث والذساظاث البدىر إجشاء  ُ اض ي اإلاجاُ في الػىل ظاهشة خى  .الٍش

اغت الىظُل ؾحر  الخجاسي  الاظخؿالُ مٍاقدت  .والاغالم اإلااُ أصحاب ؾشف مً للٍش

اغُت الشوح جىمُت  .لألؾكاُ الشاملت بالتربُت والاهخمام الىاش حن، لذي الٍش

اغت الاجخماغُت الهُم حػلُم ت باألهذاف والخىغُت الك اث، لجمُؼ وجلهُىيها للٍش اغت الىبُلت التربٍى  .للٍش

 اغُت والجمػُاث اإلاذوي اإلاجخمؼ ومؤظعاث الحٍىمي الهؿاع بحن الخػاون اغت اإلاماسظت زهاقت وشش  في الٍش  وهبز الٍش

اغُحن وحصجُؼ الػىل، اغُت بالشوح الخدلي غلى الٍش  .الٍش

اغُت، ألالػاب لهىاغذ اإلاىخظم الخهىحن  .ومٍاهتهم الحٍام أوغاع وجدعحن الٍش

 اغُت والثهاقت اإلاػشقت وشش اغُت الجماهحر  أواظـ في الٍش و غً الٍش  .الاجخمااي الخىاضل ومىانؼ الاغالم وظائل ؾٍش

 


