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 لدى تالميذ الطور المتوسط ةالعدواني اتدور حصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من السموك
 دراسة ميدانية بغرب متوسطات والية البويرة

 ممخص الدراسة:
 تحت إعداد الطمبة:

 مخناش بميمي -
 عمور عزالدين -
 كمير بالل -

مفادىا أن حصة التربية البدنية والرياضية  التيييدف ىذا البحث إلى محاولة التحقق من صحة الفرضيات 
التعرف عمى مساىمة دور حصة  ليا دور في خفض السموك العدواني لدى تالميذ الطور المتوسط وىذا من خالل:

العدوان الغير و سرعة االستثارة و العدوان المفظي و  االعتداءالتيجم أو  كل من  البدنية والرياضية في التقميل التربية
متوسط لدى تالميذ الطور الالتعرف عمى مستوى السموك العدواني إضافة إلى  .دى تالميذ الطور المتوسطلالمباشر 

 الرياضية.والبدنية  أثناء ممارسة حصة التربية

استعمل الباحثون المنيج الوصفي ألنو أفضل المنياج وأيسرىا لموصول إلى تحقيق األىداف الموضوعية، 
موزعة عمى ثالث  تمميذ 09بشكل عشوائي وتمثمت في  ىاتم اختيار حيث أجري الباحثون دراستيم عمى عينة 
، العدواني ياس لقياس مستوى السموكلقياس السموك العدواني ومق استبيانمتوسطات بغرب والية البويرة، وتم توزيع 

 .االنحراف المعياري -المتوسط الحسابي - 2كاكاي تربيع  -النسبة المئوية خدمة ىيالطرق اإلحصائية المستأما 
التيجم أو  من والرياضية دور كبير في التقميللحصة التربية البدنية  أن :التالية النتـائجتوصل الباحثون إلى 

وتم التوصل أيضا إلى أن مستوى  لدى التالميذ وسرعة االستثارة والعدوان الغير المباشر المفظيالعدوان و االعتداء 
 .ة حصة التربية البدنية والرياضيةممارس لالسموك العدواني متوسطا لدي تالميذ الطور المتوسط خال

  :كانت اإلقتراحات كالتاليو 
   .المتوسطات من اجل مزاولة حصة التربية البدنية والرياضية بكل راحةالعناية بالقاعات الرياضية الموجودة داخل - 

عمرية أخرى غير التي  إجراء بحوث ودراسات مستقبمية تستقصي مظاىر وأسباب السموك العدواني لدى فئات -
 فتيا ىذه الدراسة. استيد

التربية ألجل العمل عمى بناء صفوف مدرسية جديدة في المدارس المكتظة بالتالميذ، مما يخفف  ارةمخاطبة وز - 
 عدد التالميذ في الصف وىذا يساعد في التقميل من حدة السموك العدواني وأسبابو.

في بعض  كيفية التعامل مع أبنائيم منذ مراحل النمو األولى، ألن السموك العدواني قد يكون ىتوعية األسرة عم -
 .األحيان مكتسب من األسرة

 المراىق.  –حصة التربية البدنية والرياضية  -السموك العدواني  - الكممات الدالة:
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 مقدمة:
بر حصة التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد األكاديمية مثل: عموم الطبيعية والكمياء والمغة ولكنيا عت

تختمف عن ىذه المواد لكونيا تمد أيضا الكثير من المعارف والمعمومات التي تغطي الجوانب الصحية والنفسية 
الجوانب المعرفية لتكوين جسم اإلنسان، وذلك باستخدام األنشطة  واالجتماعية، باإلضافة إلى المعمومات التي تغطي

التربوي لألساتذة الذين أعدوا  المختمفة: الجماعية والفردية، والتي تتم تحت اإلشراف البدنية مثل التمرينات واأللعاب
                                                                          ليذا الغرض.

الخطة و  الرياضية حصة التربية البدنية والرياضية ىي الوحدة الصغيرة في البرنامج الدراسي لمتربيةفأصبحت 
كل أوجو النشاط المراد أن يمارسو التالميذ في  ت عمىشممحيث الشاممة لمنياج التربية البدنية والرياضية في المدرسة 
 فيي ألنشطة، باإلضافة إلى ما يصاحب ذلك من تعميم مباشرالمدرسة، وأن يكتسبوا الميارات التي تتضمنيا ىذه ا

الليا يتسنى لمتالميذ خالوحدة األولى من برنامج التربية البدنية والرياضية في مختمف المدارس التعميمية والتي من 
، ممعيوسط مجموعة مّصغرة لمجت ونفي المدرسة يعيش لتالميذاف، السموكيخاصة و  الحركي والمياري ىماتطوير مستو 

ليذه  مفي سعيي مبينيم لكن قد يصدر عني اجتماعيةمكانة  تحقيق ونمع العناصر المتواجدة فييا، ويريد يتفاعمون
 ميذلمتال العدواني السموك السموكيات ىذه بين منو  ،االجتماعية مالمكانة سموكيات تنعكس سمبا أو ايجابا عمى مكانتي

، كمرحمة مفي سنوات الدراسة الموازية لمرحمة مراىقتي خاصة ليم اإلجتماعية بالمكانة عالقة لو تكون أن يمكن الذي
 .ميذما يجعميا مرحمة انتقالية ميمة في حياة اّلتال اّلتعميم المتوسط، خاصة وأن مرحمة المراىقة ليا من الخصائص

البدنية والرياضية في  ومن ىنا كان اختيارنا ليذا الموضوع، حيث تكمن أىمية بحثنا في إبراز دور حصة التربية
 لدى تالميذ الطور المتوسط. ةالعدواني اتالتقميل من السموك

فقد استعرضنا في الفصل التمييدي من البحث اإلشكالية والفرضيات أسباب اختيار الموضوع وأىمية البحث 
 والدراسات السابقة التي تخص موضوعنا. والمصطمحات وأىدافو مع تحديد المفاىيم

ألول والذي يضم الجانب النظري فيو مقسم إلى ثالث فصول، الفصل األول يحتوي عمى تعاريف متعمقة أما الباب ا
  وأىدافيا وأغراضيا وفوائدىا. بالتربية العامة والتربية البدنية والرياضية

ات الخاصة بالنسبة لمفصل الثاني فيو مخصص لمسموك العدواني مع ذكر أسبابو وأنواعو والعوامل المثيرة لو والنظري
 بو.

 حاجات المراىق األساسية.و أما الفصل الثالث فيو خاص بالمراىقة بذكر أنواعيا ومشاكميا وخصائصيا 
التي يحتوي عمى فصمين الفصل األول يحتوي عمى منيجية البحث  الذي الجانب التطبيقي الباب الثاني فيو يضم أما

 والزماني لمبحث. والمجال المكاني ،عينة البحث، أداة البحث تحتوي عمى
 يميياونتائج المقياس الخاصة بالتالميذ األساتذة بالفصل الثاني تناولنا فيو عرض وتحميل نتائج االستبيان الخاصة 

 .جع والمالحقااالستنتاجات مختومة بالخاتمة ثم تأتي التوصيات والمر 
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 : اإلشكالية -1

الرياضية في العصر الحديث من المجاالت التي توسعت بشكل كبير عمى البدنية و  التربية أصبحتلقد 
بعد أن زاد وعي الجماىير بقيمتيا الصحية والترويحية والتربوية والتعميمية ولقد أصبحت  جتماعي،إلالمستوى ا

فقد استوعبوا مفيوم ، وطبقاتيم عمارىم وثقافاتيمأمف مخت النشاطات الرياضية متداخمة في وجدان الناس جميعًا عمى
 .1الرياضة وأدركوا معناىا ومغزاىا

دورًا ميمًا في توفير فرص النمو المناسب  من خالل حصة التربية البدنية والرياضية وتؤدي الرياضة المدرسية
في  اً جتماعية، فيي ُتعد عنصرًا ميملنفسية واإلي البدنية والعقمية واسميمًا متكاماًل من النواح اً إعداد شئفي إعداد الن

  2.رعمميتي النمو والتطو 

وتعديل و القدرة عمى معايشة النشاط وفيم فالنشاطات الرياضية المدرسية المنظمة ُتسيم في إكساب التالميذ
ىا الفعال وماداىا أثير ليا ت ،جتماعيةإظاىرة  تعتبر التربية البدنية و الرياضية في العصر الحالي، كما أن سموكيم
يمارس النشاط البدني الرياضي خر آبأصبح كل فرد بشكل أو و  ،أصبحت ليا قوانين ومبادئ خاصة بيافالواسع 

، وقد وبذلك أصبحت لمممارسة الرياضية دور كبير في خمق المتعة والتفاعل بين أفراد المجتمع ،بمختمف أوجيو
ممارسة النشاط البدني الرياضي بإعتباره مجال واسع لتفريغ تكون ىناك سموكات عدوانية نتيجة التفاعل عند 

 المكبوتات وتصريف الطاقة الزائدة.

يعد السموك العدواني بأنو سموك ىجومي صفتو إلحاق األذى بالشخص الخصم أو تكسير األشياء التي 
 راً يفكث يقع منو في المدارسما  من أصعب ما يواجو أمن المؤسسات التربوية والتعميمية واستقرارىا وخاصةً  3تقابمو.

ما يصاحب ىذه  وكثيراً  ،ويجدون لذة في ذلك عتداء أو المشاجرة أو المشاكسةما نجد بعض التالميذ يميمون لإل
فسموك التمميذ في أي زمان أو مكان يتأثر بعوامل مختمفة إذ يتأثر بجنس  الغضب واإلحباط،و نفعال اإلالحالة 

جتماعية، وبخبرات طفولتو وقدراتو العقمية، كما يتأثر بظروف األسرة التي ينتسب إلالتمميذ، وبحاجاتو الشخصية وا
  .جتماعي والثقافيا اإلإلييا ومستواى

 تيالخطور  وىذا ما أدى بيذه الظاىرة إلى نيل الحيز الكبير من إىتمام العديد من الباحثين وذلك نظراً 
ة لدى فئة المراىقين ا وخاصً ا وعقميً ا ونفسيً جتماعيً إألفراد ل ذات الصمة بنمو شخصية اوارتباطيا بكثير من العوام

 بإعتبارىا الفئة األكثر عرضة ليذه الظاىرة.

تعد المراىقة من أىم المراحل العمرية لبروز ظاىرة السموك العدواني، وذلك نظرًا لتعرض المراىق لعدة  
ظل الظروف الراىنة والتحوالت اإلجتماعية عوامل تتداخل لتوفير السبب والفرصة لحدوث مثل ىذه السموكات في 

 واإلقتصادية ناىيك عن اإلحباط والتقميد وكذا التأثير الكبير لوسائل اإلعالم.
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تخاذ القرارات الحاسمة وتحول إحيث يرتكز عمماء النفس عمى أن المراىقة منعرج خطير، إذ تعتبر مرحمة 
 بكونيا مرحمة معقدة تحدث فييا تغيرات ىامة ومختمفة،تتسم  كما إلى عضو في مجتمع الراشدين، الفرد من طفل

كما تعتبر  ،، أي الجسمية عامة و كذلك الوظائف النفسية المختمفةالفزيولوجيةنضج الوظائف البيولوجية و  في
ندفاع، وىذا ما يالقي الرفض اإلالتي تمتاز بالعنف و بيا المراىق، و  مرحمة مشاكل ناتجة عن التطورات التي يمر

أن ىناك صراعات يعاني منيا  المراىق تؤدي  ىحيان ومن ىذا نر ن طرف المجتمع الراشد في أغمب األذ موالنب
 1اضطرابات انفعالية حادة.و بو إلى توترات 

 : من خالل ماسبق نتساءل

 ىل لحصة التربية البدنية والرياضية دور في التقميل من السموكات العدوانية لدى تالميذ الطور المتوسط؟ -

 :التالية الجزئية األسئلة نطرح العام التساؤل من نطالقاوا

  ؟تقمل من التيجم أو اإلعتداء لدى تالميذ الطور المتوسطىل حصة التربية البدنية والرياضية  -

 ؟لدى تالميذ الطور المتوسط تقمل من العدوان المفظيحصة التربية البدنية والرياضية  ىل -

 ؟لدى تالميذ الطور المتوسط تقمل من سرعة االستثارةياضية حصة التربية البدنية والر  ىل -

    ؟لدى تالميذ الطور المتوسط تقمل من العدوان الغير المباشرحصة التربية البدنية والرياضية  ىل -

 ؟ما مستوى السلوك العدواني لدى تالميذ الطور المتوسط أثناء ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية- 

 : الفرضيات -2

 كإجابة اقترحناىاالسابقة الذكر قمنا بوضع الفرضية العامة التي  اإلشكاليةفي  اهنأوردمن خالل الطرح الذي    
 كالتالي:لسؤال البحث وىي  مؤقتة

 : الفرضية العامة 1-2-

 .تالميذ الطور المتوسطالعدوانية لدى  لسموكاتاالتقميل من  لحصة التربية البدنية والرياضية دور في -

 الفرضيات الجزئية :2-2- 

 .تقمل من التيجم أو اإلعتداء لدى تالميذ الطور المتوسطحصة التربية البدنية والرياضية  -
 لدى تالميذ الطور المتوسط تقمل من العدوان المفظيحصة التربية البدنية والرياضية  - 

  .الطور المتوسط لدى تالميذ تقمل من سرعة االستثارةحصة التربية البدنية والرياضية  - 

    لدى تالميذ الطور المتوسط. تقمل من العدوان الغير المباشرحصة التربية البدنية والرياضية  -

     مستوى السلوك العدواني متوسط لدى تالميذ الطور المتوسط أثناء ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية. -
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 ختيار الموضوع:إأسباب 3- 

أىمية كبيرة في تحقيق التقدم الحضاري والرقي البشري في مجاالت الحياة المختمفة في  يمثل البحث العممي   
 يجابية واضحة بين البحث العممي والعصر الذي نعيشو.إمن المألوف أن نالحظ عالقة  ،العصر الحديث

 ومن ىذا المنطمق نجد أنفسنا مضطرين لمقيام بيذا البحث وذلك لألسباب اآلتية:

 :يةأسباب ذات 3-1

 مساعدة التمميذ في بناء شخصيتو. 

 اإلىتمام بالمراىق وتتبع مختمف مراحل نموه. 

 الميول والرغبة في لدراسة السموك العدواني لدى المراىقين. 
 :أسباب موضوعية 3-2

 التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التعميمية.حصة  لفت اإلنتباه والتنويو ألىمية 

 ثراء لمبحو ي  السابقة التي تيتم بيذا الجانب الميم.العممية ث عد تكممة وا 

 ثراء مكتبة الجامعة وتوفير البحوث لمدفعات القادمة.إ                                                                                                                  
 الدراسة: أهمية4- 

 جديدة حول موضوع السموكات العدوانية إثراء البيئة العممية بمعارف. 

 .الفائدة العممية التي تحمميا ىذه الدراسة في مجال البحث العممي 

  سات والبحوث السابقة المتناولة ليذا الموضوع .اتكميل وتعديل الدر 

  ة من الرياضيوإلقاء الضوء عمى األنشطة الرياضية الفردية والجماعية الممارسة أثناء حصة التربية البدنية
 الجانب السموكي.

  حصة التربية البدنية إلقاء الضوء عمى مستوى السموك العدواني لدى تالميذ الطور المتوسط أثناء ممارسة
 .الرياضيةو

  تالميذ طور لدى  االعتداءالتيجم أو إلقاء الضوء عمى دور حصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من
 .المتوسط

 تالميذ الطور لدى  العدوان المفظيصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من إلقاء الضوء عمى دور ح
 .المتوسط

  تالميذ الطور لدى  سرعة االستثارةإلقاء الضوء عمى دور حصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من
 المتوسط.
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  تالميذ لدى  دوان الغير المباشرالعإلقاء الضوء عمى دور حصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من
 الطور المتوسط.

 .المساىمة الكبيرة التي تمعبيا حصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من السموكات العدوانية 

 أهداف الدراسة: -5

  ييدف ىذا البحث إلى محاولة التحقق من صحة الفرضيات التى مفادىا أن حصة التربية البدنية والرياضية
 وىذا من خالل: تالميذ الطور المتوسطخفض السموك العدواني لدى ر في ليا دو 

  تالميذ لدى  التيجم أو اإلعتداءدور حصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من مساىمة التعرف عمى
 .الطور المتوسط

  تالميذ الطور  لدى العدوان المفظيحصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من  التعرف عمى مساىمة
 .المتوسط

     تالميذ الطور لدى  سرعة االستثارةحصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من التعرف عمى مساىمة
 .المتوسط

  تالميذ لدى  العدوان الغير المباشرحصة التربية البدنية والرياضية في التقميل من التعرف عمى مساىمة
 .الطور المتوسط

  البدنية   حصة التربية لدى تالميذ الطور المتوسط أثناء ممارسة السموك العدواني التعرف عمى مستوى
 .الرياضيةو

 :مرتبطة بالبحثالدراسات ا-6
 تحت عنوان: مذكرة ليسانس بوجمعة مكرودي افيعبد الرحمان ح من إعداد الدراسة األولى: 
 
 ( سنة.15-12دور الرياضات الجماعية في التقميل من السموكات العدوانية لدى المراىقين)  

 2009/2010السنة الجامعية 
 ىل لمرياضات الجماعية دور في التقميل من السموكات العدوانية لدى المراىقين ؟مشكمة الدراسة :

 فرضيات الدراسة :
 اليد ( في التقميل من اإلحباط لدى المراىقين. تساىم الرياضات الجماعية ) كرة القدم وكرة -
 تساىم الرياضات الجماعية ) كرة القدم وكرة اليد ( في التقميل من الغضب لدى المراىقين . -

 إجراءات الدراسة :
 .العب بين فريقي والية المسيمة 35تتكون من  العينة العشوائية البسيطة : العينة

 المنيج الوصفي . : المنهج
 االستبيان.  :المستعممة االدات
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دور في التقميل من السموكات العدوانية لدى المراىقين,كما تؤثر  أن الرياضات الجماعية ليا نتائج المتحصل عمييا:
في الالعبين وتحد من سموكيم العدواني و تكسبيم بعض السمات الشخصية التي تجعميم يحسنون المعاممة 

 واالحترام بين اآلخرين

 تحت عنوان:نومسجد عبد القادر  من إعدادنية: الدراسة الثا

-"استخدام المعب الحركي لخفض السموك العدواني لدى األطفال في المدرسة"، قسم التربية البدنية والرياضية
 .2003/2004ماجيستر،السنة الجامعية -مستغانم

 مشكمة الدراسة :
 ؟رسةىل لمعب الحركي دور لخفض السموك العدواني لدى أطفال في المد

 فرضيات الدراسة :
 لدى األطفال تابعا لسن.معرفة نوع الداللة اإلحصائية -
 معرفة نوع الداللة اإلحصائية لدى األطفال تابعا لمجنس.-

 إجراءات الدراسة :
 .طفل من جنسين يدرسون في الصفوف االبتدائية 40تتكون من  العينة العشوائية البسيطة : العينة

 . المنيج الوصفي : المنهج
 االستبيان.  :المستعممة االدات

سنوات أكثر عدوانية من األطفال التي تتراوح  8/7االطفال التي تتراوح أعمارىم مابين  :نتائج المتحصل عميها
 سنوات.الذكور أكثر عدوانية من اإلناث في كال المرحمتين 6/7أعمارىم بين 

 تحت عنوان: فضيمة إيمان بمعريبي طاىيري من إعداد :الثةالدراسة الث

،السنة سترماال-خميس مميانة-"، ( سنة15/18اثر الرياضة الترويحية في خفض السموكات العدوانية لممراىقين )"
 .2013/2004الجامعية 

 مشكمة الدراسة :
 ؟مامدى تأثير الرياضة الترويحية في خفض السموك العدواني لممراىق داخل المجتمع الذي نعيش فيو

 فرضيات الدراسة :
 في التقميل من االضطرابات النفسية المؤدية لمعدوان لدى المراىق. عب الرياضة الترويحية دورا فعالتم-
  راىقين.لمم االجتماعية العالقات توطيد في فعال بشكل تساىم الترويحية الرياضة-
 .انفعاالتيم في التحكم عمي رىقين ا الم الترويحية الرياضة تساعد-

 إجراءات الدراسة :
 .مراىق ممارسا لمرياضةطفل  40تتكون من  العينة العشوائية البسيطة : العينة

 المنيج الوصفي . : المنهج
 االستبيان.  :المستعممة االدات
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لمرياضة يتحكمون في انفعاالتيم وعالقتيم االجتماعية من  الممارسين راىقينأن جل الم :نتائج المتحصل عميها
 راباتكما بينت النتائج أن الرياضة الترويحية تقمل من االضط ى ممتازة،بينيا العالقة مع الزمالء من جيدة إل
يتبين أن لرياضة الترويحية دور جوىري في خفض  راسةو من خالل الد, النفسية المؤدية إلى السموك العدواني

  راىقين.السموك العدواني لمم

المرتبطة بموضوع الدراسة ية ليذا البحث و الدراسات المشاب خالل تحميل مختمف التعميق عمى الدراسات السابقة:*
، وىذا ما سمح لنا الطمبة الذين سبقونامن خالل الدراسات السابقة بأخذ العبرة من األخطاء التي وقع فييا  ستفدناا"

: الوصول يمي باإللمام والربط بين جوانب الموضوع، وضبط متغيرات الدراسة، كما أفادتنا ىذه الدراسات أيضا فيما
بناء االستمارة لصياغة النيائية إلشكالية الدراسة وكذا بناء الجانب المنيجي لمدراسة وتحديد فروض البحث و إلى ا
 ستبيانية باإلضافة إلى تحديد المنيج العممي المناسب ليذه الدراسة.اإل
 المصطمحات:و  المفاهيم  تحديد -7

  تربية البدنية والرياضية:ال*

 التربية: *

 لغة:- 

 نجد أن كممة تربية في المغة ليا ثالث أصول لغوية ىي: المغةمعاجم  بالعودة إلى
 "ويربي الصدقات ". تعالىنّميتو قال  :توأربيو  ،ونماد اربوا بمعنى ز  ،يربو ،ربا :األول

 " لك نعمة تربيا " :قال رسول اهلل " صمى اهلل عميو وسمم رعرعتو الثاني:ربى يربي بمعنى نشأ 

 .تراعيياأي 

 1بمعنى أصمحو وتولى أمره وساسو وقام عميو. يرب ،ربالثالث: 

 صطالحا:إ- 

من جميع  لمفرد إلحداث نمو وتغير وتكيف مستمر المقصودة يعني أنيا العممية الواعية المقصودة وغير
 جتماعيةاإلالمختمفة  وأنشطتو ثقافتو طاروا   من زوايا مكونات المجتمع،و والوجدانية والعقميةجوانبو الجسمية 

فتعمل عمى  لمستقبلاالماضي وخصائص الحاضر، واحتماالت  راتتصادية والثقافية والعممية عمى أساس خبقإلاو 
وبما يمكنيم مجتمع إنساني في زمان ومكان معين وتنمية مكونات شخصياتيم المتفردة،  تشكيل األجيال الجديدة في

كل فرد مواطنا،  ، تجعلراتتجاىات ومياأقصى درجة ممكنة من خالل ما يكتسبونو من معارف وا إلى تنميتيا من
يساىم في أحد مجاالت العمل  يحمل ثقافة مجتمعو، متكيفا مع نفسو، ومع بيئتو ومواقف الحياة المتغيرة ومنتجا

 قضايا أمتو، واإلنسانية جمعاء.و واإلنتاج، 

                                                 
1

 .157.ص -.1994، انقاهزج :انًعارف دار انعزب، نضاٌ :يُظىر اتٍ -
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يتطمبيا منو  وعقمية ليذا فإن دور كايم يرى بأن التربية تيدف إلى أن تثير وتنمي لدى الفرد حاالت جسمية
 1مجتمعو المحمي الذي يعده لمحياة.

 :الرياضة*

 لغة:- 

 راض، يرضو ورياضي ورياضة، رائض، مروض.-

 ومرونة. قوة الجسم تكسب بحركات القيام -

 2بدنية. ورياضة راض مصدرها -

  إصطالحًا:- 

 .البدنية والعقمية لناحيةلرياضة ىي مجموعة من التمرينات البدنية الممنيجة قصد تكوين الفرد من اا
  تعريف إجرائي:- 

 .التي تسمح بتحقيق أىداف حسية وحركية وتكامل العقل والجسم معامجموعة من األنشطة الرياضية ىي 
 :السموك العدواني* 

 3.الصريح الظمم :لغة- 
 إصطالحا:- 

 صد منو إيذاءىو التعويض عن اإلحباط المستمر الذي قد يتعرض لو اإلنسان في مواقف عدة، ويق

 4.الشخص اآلخر أو جرحو

 مسموك العدواني:لتعريف إجرائي - 

 ىو إلحاق الضرر لمفرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بأسموب لفظي أو جسدي.
 المراهقة:*

 لغة:- 

 جاءت مادة الفعل )راىق( في معجم المغة العربية بمعان عدة فقد جاء في لسان المسان من معاني -

 ي:)رىق( ما يم

 أي حانت. :دنا منا  وأرىقتنا الصالة رىقا :الرىق: الكذب. والرىق: الخفة والعربدة وأرىقنا الميل -
                                                 

1
 .11.ص -.1968، يصز :انًعارف دار ،1 ج انتذريش، زقوط انتزتيح:عثذانعزيز صانخ- 
2

 .236-211.ص -.2001،تيزوخ :دار انكتاب انعهًيح ،1 .ط ،يىصف شكزي فزداخ: انًعجى انعزتي نهطانة- 
3

  .493.ص -.1987  :انًُجذ في انهغح و االعالو - 
4

 .80ص  -.1984 تيزوخ، :صيكىنىجيح انجُىح، دار انُهضح انعزتيح :عثذ انزدًاٌ انعيضاوي- 
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 مقول: راىق الغالم، فيو مراىق إذا قارب اإلحتالم، والمراىق: الغالم الذي قد قارب الحمم، وجاريو

 مراىقة، والرىق: الكبر، والرىق: العجمة.

 1: المحاق، وراىق الحمم: قاربو....:والرىق: اليالك أيضا والرىق -

 : إصطالحا- 

الخامسة  ىي تمك الفترة الزمنية التي تستمر حتى سن"تسانمي هول"من الناحية االصطالحية حسب  المراىقة
 2.والعشرون والتي تقوده لمرحمة الرشد

 تعريف إجرائي:- 

 .والروحية والعقمية، واإلجتماعية في سموكو وتصرفاتو، وفي كفاءتو الجسمية،الفرد  جميع مظاىر نمو هي

   

                                                 
1

 .489ص. -.1999: تيزوخ، ، دار انكتة انعهًيح1ط. نضاٌ انهضاٌ تهذية نضاٌ انعزب، :جًال انذيٍ يذًذ تٍ يُظىر- 
2

 .301.ص -.1973، : يصز، دار انُهضح انعزتيح1.انًُى انُفضي، ط :عثذ انًُعى انًهيذي- 
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 تمهيد:
تعتبر عممية التربية العممية األساسية في إحداث التغير بالنسبة لقوى الطفل وتكوينو بالزيادة أو بالنقصان 

كما تعتبر التربية البدنية والرياضية ، سواء كان مصدر ىذه العممية الطفل نفسو أو األسرة أو المدرسة أو المجتمع
دل والمقنن والتي تستمد أسسيا وأطرىا من مقومات المجتمع وعاداتو جزء من التربية العامة والتراث الثقافي المع

 وتقاليده وثقافتو المتوارثة عن األجيال. 
فالتربية البدنية فن تربوي متكامل يراعي الجسم وينشط العقل في ميدان األخالق السامية والعادات فينشأ 

ميس غريبا أن نجد حصص التربية البدنية والرياضية المواطن الصالح الذي يشكل رفقة أقرانو مجتمعا نشيطا راقيا ف
ونظرًا ليذه األىمية البالغة أصبحت التربية البدنية والرياضية حمقة ، المواد ضمن البرنامج الدراسي لمتالميذ كباقي

 من سمسمة المواد الدراسية التي تصبوا إلى المعرفة والتطور أكثر في حياة اإلنسان.
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 مفهوم التربية العامة: -1-1
التربية لغة مأخوذة في الفعل الرباعي "ربى" فربى الولد: أي غذائو وجعمو ينمو والتربية عند العرب تفيد لغًة:- 

 1السياسة والقيادة والتنمية وكان العرب  يقولون عن الذي ينشىء الولد ويرعاه المؤدب والميذب والمربي.

نسان، ولكن لكلأما اصطالحا فإنإصطالحًا:-  منيا  يا تفيد معنى التنمية، وىي تتعمق بكل كائن من نبات وحيوان وا 
 طرائق خاصة لتربيتو.

وتربية اإلنسان تبدأ قبل والدتو وال تنتيي إال بموتو، وىي تعني باختصار أن تييأ الظروف المساعدة لنمو 
 2نية، والروحية.الشخص نموا متكامال من جميع النواحي. الخمقية، العقمية، الجسما

ولقد اختمفت اآلراء في تحديد مفيوم التربية فيي عند البعض عممية تدريب تأتي عن طريق الدراسة وعند 
البعض مجموعة الخبرات التي تمكن الفرد من فيم الخبرات الجديدة بطريقة أفضل، كما قد تعني البعض اآلخر 

 سفة حول مفيوم التربية وذلك بغية توضيح المصطمح.عممية النمو والتكيف وىذه بعض آراء المفكرين والفال
" ىي العممة التي تقوم بيا لتنشئة طفل أو شاب وأنيا مجموعة من العادات الفكرية، Littréفالتربية في نظر "

 3واليدوية التي تكتسب ومجموعة من الصفات الخمقية التي تنو.
د من أجل ذاتو بأن توقظ فيو ضروب ميولو " موضوع عمم يجعل غايتو تكوين الفر harbertوىي في نظر "

 4الكبيرة".
" تكوين األفراد تكوينا اجتماعيا وأنيا العمل الذي تحدثو األجيال drkémeفي حين يرى فييا عالم االجتماع "

 5الراشدة في األجيال التي لم تنضج بعد النضج الالزم لمحياة االجتماعية.
 أهداف التربية العامة: -2-1

العقمية الوجدانية، و التربية العامة في تكوين شخصية متكاممة من كل الجوانب الجسمية  تتجمى أىداف
 االنفعالية واالجتماعية ، فالنمو في جانب يؤثر عمى النمو في بقية الجوانب.

 * التربية الجسمية: 
ن طريق التدريبات اىتمت التربية الحديثة بالصحة الجسمية لمطفل فمم تكتفي بتنمية قواه البدنية والعقمية ع

الرياضية، وممارسة مختمف النشاطات البدنية، بل يجب أن يخضع لفحوصات طبية منتظمة، خاصة إذا ظيرت 
عميو عالمات المرض فيدرب عمى طرق الوقاية الصحية، وأساليب التغذية السميمة وطمك بتعميمو آداب الطعام و 

 آداب السموك  بصفة عامة.
 التربية العقمية:*

لتربية الحديثة إلى تربية الطفل عمى حسن التفكير، وحسن التصرف في المواقف الصحية، وتيتم تيدف ا
أيضا باكتشاف القدرات العقمية الخاصة بالتمميذ، وبالتالي يشترك التالميذ جسميا في العقل، وبالمقابل ىناك فروق 

رة الرياضية وىكذا عمى عكس التربية القديمة فردية، فيذا يممك درجة عالية في القدرة المغوية، وذلك يتفوق في القد
                                                 

1
 .18.ص -.1990انجسائر، :، د.و.ج2.، طيىأصىل انترثيخ وانتؼه :ريكيتراثخ  - 

2
 .18.ص -.1990، َفص انًرجغ انطبثكريكي، تراثخ  - 

3
 .21.ص -.1982 ثيرود، ،انترثيخ انؼبيخ، دار انؼهى نهًالييٍ :روَيه أيجير - 

4
 .21.، صَفص انًرجغ انطبثك :روَيه أيجير - 
5

 .21.ص َفص انًرجغ روَيه ايجير:-
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التي كانت تعتقد أن العقل ينمو بقدر ما يكتسب من معمومات، لدى كان ىميا الوحيد ىو حشو أذىان التالميذ 
بأكبر قدر ممكن من المعمومات، وذلك دون معرفة ما إذا كانت ىذه المعمومات مناسبة لمستوى النضج العقمي 

 لمطفل.
 الوجدانية:التربية  *  

أساس بناء شخصية كاممة،  شيء في التعميم ولقد أثبتت التربية الحديثة أنيا تعتبر الصحة النفسية أىم
والن نجاح عممية التعميم يتوقف عمى سالمة النفس، أصبح من الضروري االىتمام أكثر بالحالة  وسمميةناضجة 

 ل تحقيق التوازن النفسي لدييم.النفسية لمتالميذ والعمل عمى مساعدتيم نفسيا وذلك من اج
 التربية االجتماعية: * 

تعمل التربية الحديثة عمى تعميم الطفل كيفية التعامل مع اآلخرين، ومعرفة حقوقيم وواجباتيم اتجاه مجتمعيم، 
 .1وتعمم الطفل واألفراد التعاون فيما بينيم، والمبادرة الفردية التي تنتفع بيا الجماعة والمجتمع

أخرى لمتربية البدنية والرياضية مكانة كبيرة في عممية بناء التمميذ وتطوره بدنيا وعقميا ونفسيا من جية و 
واجتماعيا، فيو يحتاج إلى الحركة والمعب لينمو وتتكامل أجيزتو الداخمية مع الظروف الحياتية والعممية الكتساب 

الوسيمة األساسية لبناء شخصية التمميذ النفسية  المناعة والمقاومة ضد األمراض.وتعد التربية البدنية والرياضية
واالجتماعية فخالل درس التربية البدنية والرياضية والوحدات التدريبية في المدرسة يتعمم التمميذ من الصفات النفسية 

وير والتربوية االجتماعية مثل : الشجاعة، التضحية، التعاون، ولكون التربية الرياضية تعد الركن األساسي في تط
كافة قدرات التمميذ لذا وجب االىتمام بمادتيا وما تحتاج إليو من إمكانيات ومتطمبات بشرية، من مساحات وأجيزة 

 .2وبرامج ومناىج
كما أن مصداقية التربية البدنية عمى المستوى الدراسي يجب أن تتخطى مفاىيم التدريب، التعميم وصوال إلى 

فال يغمب مفيوم الميارة عمى مفيوم المعرفة و ال عمى مفيوم  لإلنسانيةصية التربية الشاممة لكافة الجوانب الشخ
االىتمام أو الميل، وذلك الن خبراء عمم النفس التربوي ينصحون بقوليم: أن الجوانب السموكية المختمفة من معرفة، 

رياضية في اكتساب إنما ىي وجود لشيء واحد اسمو اإلنسان، وتساىم التربية البدنية وال يةوجدان وأة يحرك
 الحصائل والقيم التربوية واالجتماعية التالية :

 اإلنسان ووظائفو وخصائصو. فيم جسم 
 .فيم دور الرياضة في الثقافة العالمية 
 المعرفة المتصمة بالصحة والمياقة الشاممة 
 .زيادة التحصيل الدراسي 
 أىداف نافعة مفيدة. توجيو حياة الفرد نحو 
 النفس. تأكيدات الذات وتقدير 
 .االتجاه  االيجابي نحو النشاط البدني 
 .التطبيع االجتماعي والثقافي لمعايير المجتمع 

                                                 
  .20.ص  -.1996، يصر :دار انفكر انؼرثي  ،1.ط -.انترثيخ انجذَيخ و انريبضيخ أصىل : أييٍ أَىر خىني -1
  .07.ص -.1999انمبهرح،  :يطبثغ انتؼهيى انؼبني انًىصم، ثذوٌ طجؼخ، دنيم انطبنت في انتطجيمبد انًجذئيخ :لبضى انًُذالوي -2
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 1تنمية مفيوم التعاون وقيمتو المجتمعية. 

 مفهوم التربية البدنية والرياضية : -1-3 
حياة التمميذ  تحتل التربية البدنية والرياضية مكانة ىامة في المنظومة التربوية ال يمكن االستغناء عنيا في

وخاصة انو يمر بمرحمة ىامة في حياتو وما تضمنو من تربية وتنمية وصقل لكل مركباتو البدنية، النفسية والفكرية 
واالجتماعية المؤسسة لو ، لذا أولتيا وزارة التربية الوطنية العناية الكاممة  وأدرجتيا كمادة تعميمية في جميع مراحل 

  .تمعب دورىا المنوط بياالتعميم حتى تأخذ مكانتيا و 
فممارسة األنشطة الرياضية ، تكسب الفرد الكثير من النواحي الخمقية والنفسية واالجتماعية وذلك من خالل 
االندماج في الجماعات المختمفة الخاصة بأنشطتيا الفردية أو الجماعية التي تتعامل مع الفرد داخل الجماعة وتنقل 

والمعارف والميارات من جيل إلى جيل فيي بذلك تعتبر عممية تتبع اجتماعي  من خاللو ىذا التعامل الخبرات
وتوجيو سميم لنمو الفرد النمو الشامل المتزن وتكسبو الصفات التي تميزه عن غيره مستمدة ذلك من حاجات المجتمع 

 ومتطمباتو .
الن عنيا " ىي العممية التربوية ولقد تطرق لمفيوم التربية البدنية والرياضية كل من " ويست " و"بوتشر" فيقو 

 . 2التي تيدف إلى تحسين األداء اإلنساني من خالل وسيط ىو األنشطة البدنية المختارة لتحقيق ذلك"
ومن ىذا يظير لدينا مفيوم التربية البدنية والرياضية من جية عمى انو مجموعة أساليب وطرق فنية تيدف 

رات الحركية والمعرفية واالتجاىات باإلضافة إلى أنيا مجموعة نظريات إلى إكساب الفرد القدرات البدنية والميا
ومبادئ تعمل عمى تبرير وتفسير واستخدام األساليب الفنية في حد ذاتيا ، أو ىي مجموعة قيم ومثل تشكل 
 األىداف واألغراض وتكون بمثابة محاكاة وموجيات لمبرامج واألنشطة ومن جية أخرى ىي التمرينات واأللعاب

 .3والمسابقات الرياضية بأنواعـيا
ولكن إذا أردنا توضيح المعنى المناسب لمتربية البدنية والرياضية فإنو يجب توضيح الدور الذي تمعبو في 
تحقيق التربية العامة عن طريق ممارسة أنشطتيا الموجية توجييا عمميا سميما بتحقيق االتزان العقمي والنفسي 

ر تربية شاممة وكاممة عن طريق نشاط عضوي أساسو الحركة  ويتميز ىذا النوع من واالجتماعي  فيي بذلك تعتب
التربية بشمولو الفرد كمو جسما وعقال ونفسا ووجدانا ، فمقد تحدث عنيا " ناش " حيث قال عن التربية البدنية بأنيا : 

تنميتو من الناحية العضوية " جزء من التربية العامة تستغل دوافع األنشطة الطبيعية الموجودة في كل شخص ل
 .4والتوافقية واالنفعالية "

أما " تشارلز بيوتشر " فقال عنيا "ذلك الجزء المتكامل من التربية العامة ىدفيا األساسي تكوين الفرد الالئق 
النشاط بدنيا في جميع النواحي العقمية الوجدانية واالنفعالية واالجتماعية وذلك من خالل الممارسة الفعالة ألوجو 

البدني " ومن ىذه التعاريف المتعددة لمتربية البدنية والرياضية نجد أن تعريف ىذا المصطمح البد أن يتضمن بعض 
من بينيا األنشطة البدنية المختارة والتعميم الذي يصاحب ىذه األنشطة والذي يتحقق عن طريق  ،المفاىيم األساسية
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زء ال يتجزأ من التربية العامة، وبذلك يمكن القول بان التربية البدنية وأن التربية البدنية والرياضية ج ممارستيا
والرياضية ىي: ذلك الجزء المتكامل من التربية العامة الذي يتم عن طريق األنشطة المختارة عن أسس عممية 

 .1والمطبقة تحت قيادة رشيدة لممساىمة في تحقيق النمو الشامل المتزن لمفرد
 : البدنية والرياضيةأهداف التربية  -1-4

 تحسين إن التربية البدنية والرياضية في مجال النظام التربوي بيا أىداف ما، التي تسعى إلييا والمتمثمة في
بخصائص تربوية تعميمية  من خالل األنشطة البدنية المختمفة في مختمف األوساط التربوية، والتي تتميز أداء األفراد

اكساب المياىامة وبذلك أن التربية البدني اتقانيا والعناية بالمياقة  راتة تعمل عمى تطوير الكفاءة البدنية و  الحركية و 
 جل تحسين صحة األفراد وتشمل أىداف التربية البدنية والرياضية عدة جوانب مختمفة.أالبدنية من 

 : التنمية البدنية* 
فيذا الجانب يتصل بصحة الفرد راد لألفيفية ت البدنية والوظرابالقد رتقاءاالل ذلك في اسيام التربية في ويشم

تنمية األجيزة الحيوية بطريقة مالئمة وتشغيميا عمى نحو  الى رالعنصفحسب الخولي يشير ىذا ، ولياقتو البدنية
خالل التكيف لألجيزة  أفضل ويعيون صحتو ويجعل أداء ،مناسب من شانو أن يضفي الحيوية النشاط عمى الفرد

 . 2وقابمية استعادة الشفاء يعد ىذا الجيد ومقاومة التعب وتوفير الطاقة المبذولالحيوية مع الجيد 
 ،التنفسي ومن خالل التنمية يكتسب الفرد السرعة والقوة والعمل الدوري التنفسي تحسين عمل الجياز القمبي

 3والسعة اليوائية وعمل الكميتين والكبد وىذا ما جاء في جمون آخرون.
 : التنمية الحركية* 

 ذلك بغرض تنميتيا والرفع راتويشمل ىذا اليدف عمى مجموعة الواجبات الحركية التي تتمثل في قيم وخب
في مختمف األنشطة  والعضميويتجمى ذلك من خالل العمل عمى توافق وتناسق الجيازين العصبي ، امرددىمن 

مختمف  وبذلك تنمو والجيدوالمسار  تجاهالكاويتبين ذلك من خالل خصائص ومفاىيم الحركة ، مثل:المشي والجري
ومن ثمة رد  ،ومعالجتيا والتي تتمثل في عممية إدارة وتنظيم المعمومات المستقبمية من الحواس ،الحركية الميارات

 الفعل من خالل سموك حركي مالحظ وىذا حسب الخولي.
وكذلك  ة والحركات األصميةإن التنمية الحركية تتأسس عمى المياقة البدنيف وكما جاء عند جمون واآلخرون

 كية الميمة في اكتساب المياارت المختمفة .اعتبارات الحسية اإلدر إلا
 عالية وفعالة نجاز والتحكم في جسمو بصفةإلنو من خالل التنمية الحركية ، يستطيع الفرد اأنستطيع القول 

 .دةوسيطيع توجيو جسمو بصفة سيمة لمتكيف مع مختمف المتطمبات والمواقف الجدي
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إن الجوانب المعرفية ضرورية لكل ممارس رياضي وذلك من اجل التحكم الدقيق بجميع التنمية المعرفية :* 
 المتعمقة النشاطات الرياضية ، فيقول الخولي إن التنمية المعرفية تتمثل في اكتساب الممارس المفاىيم الجوانب

  1المتعمقة بمختمف الرياضية. راتوالقيم والخب
النشاطات  المرتبطة بمختمف تنمية المعرفية المفاىيم والمبادئ ذات الطبيعة العقمية المعرفية،وتتضمن ال

معرفية مثل :التاريخ  المعرفية كالفيم والتحميل بجوانب لمياراتاو ويتجمى ذلك بتنمية مختمف المعمومات  الرياضية
كذلك طرق المعب والخطط بيا، الخاصة  دديةوقواعد التع أساليب التدريب وضبط الوزن، القوانينو  بمختمف األلعاب

عمى التفكير وىذا حسب ما جاء في جمون  األفراد نيا أن تساعدأالذىنية التي من شالميارات  األفرادتنمي لدى فيي 
 وآخرون.

تسيل ليم عممية  نستطيع القول أن التنمية المعرفية لمممارسين تساعدىم عمى فيم الواجبات الحركية ومن ثمة
 .2يق في الميدانالتطب

 التنمية النفسية :* 
يتكيف  ىاما في تكامل الفرد من جميع الجوانب والتنمية ضرورية حتمية لكي دوراإن الجانب النفسي يمعب 

 مع كل المعطيات الخاصة بالممارسة الرياضية. األفراد
التي و الطيبة والمقبولة   يةنفعالالاوالخصال  والخبراتيرى الخولي أن التنمية النفسية تعبر عن مختمف القيم 

  3التربية البدنية بالشمول والتكامل. برامجمن الممكن أن تكسبيا 
خارجو  داخل المعب إلى التربية البدنية تنعكس أثارىا برامجوفيما يرى البعض أن القيم النفسية المكتسبة في 

 ، إشباعالذات تأكيدو الثقة بالنفس  ،منيا تحسين مفيوم الذات النفسية والذات الجسمية، في سموكيات مقبولة
  4جمون وآخرون. ىذا حسبو  جتماعيةالاو الحاجات النفسية 

اكتساب و  االتزان واالنفعاليحاجات خاصة بيم ترفع من  األفرادنستطيع القول أن التنمية النفسية تنمي لدى 
 مستوى رفيع من الكفاية النفسية المرغوب فييا من طرف الممارسين.

 الجتماعية :التنمية ا* 
النشاط الرياضي بصفة عامة يعتبر كوسط اجتماعي ثري بمختمف العالقات التي تربط الرياضيين وبذلك  إن

اكتساب الممارس  نياأجتماعية التي من شإلجتماعي ووفرة التفاعالت اإلالمناخ ا بثراءفاألنشطة الرياضية تتسم 
لتكيف مع مقتضيات التي تؤثر عن شخصيتو و ، المرغوب فيياجتماعية اإلوالخصال االخبرات من القيم و  كبيراعددا 

 جتماعية واألخالقية.إلالمجتمع ومعاييره ا
قيم  لمعب فرصا كثيرة  لمتعرف عمىا حيث يتيح ،جتماعيإلعن التكيف ا تأثيرات إيجابيةولمنشاط البدني 

جتماعية اإلا ويدرك المعاني والرموز جتماعي لمطفل فيتفيم تقاليد مجتمعوإلوبالتدرج ينمو الحس انظمو، المجتمع و 
 المحيطة بو. 
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 عن مع المجتمع والتعبيرلإلحتكاك تتيح فرصا كبيرة لمفرد ، ومن ىنا نجد أن التربية البدنية والرياضية
 بغرض تكيفو مع الجماعة عن طريق ألوان من النشاط البدني .قدراتو، أحاسيسو و 

النظام التربوي  ضرورية لكل الفئات واألجناس وتحتل مكانة مرموقة في ،وبذلك تعتبر التربية البدنية والرياضية  
أن تساىم في  نياأشمن   من كل النواحي المختمفة والتي األفرادحيث تساعد عمى التنمية الشاممة لجميع ، الوطني

 إعداد مواطنين صالحين في المجتمع .
 لتنشئة وتربية التالميذ تربية صالحة وليذا فييحد المقومات الرئيسية أإن أىميتيا البالغة من حيث كونيا 

مياميا  وبذلك التربية البدنية والرياضية كحصة ليا كباقي المواد األخرى مثل الفيزياء والعموم، دراسيةتعتبر مادة 
بخصائص تعميمية  شاط بدني في وسط تربوي يتميزنوالمتمثمة في تحسين أداء التالميذ من خالل  ،التي تسعى إلييا
 وتربوية ىامة .

في  ولذلك فحصص التربية البدنية والرياضية في المدرسة ال تعتبر حصص ترفييية فقط، لكن تكمن مياميا
 ليم. بصحة التالميذ وتنمية السمات النفسية والشخصية ىتمامالا

 عالقة التربية العامة بالتربية البدنية والرياضية: -1-5
التربية العامة والتربية البدنية والرياضية عندما توصل عمماء النفس والتربية إلى السعي جاء الربط بين مفيوم 

لمحاولة التوصل إلى أقرب الطرق التي تساىم في زيادة حصيمة الفرد وتزويده بالخبرات اتضح أن ذلك يكون 
ية والتربية وكذا المظير الذي بالنشاطات الرياضية ومنذ ذلك أصبحت الصمة التي تربط بين التربية البدنية الرياض

يحدد تنمية وتطور وتكيف الناشئ من الناحية الجسمية والعقمية واالجتماعية والنفعية وذلك عن طريق النشاطات 
 الرياضية المختارة بغرض تحقيق أسعى المثل و القيم اإلنسانية، تحت إشراف قيادة صالحيو ومؤىمة تربويا.

من  يتجزأ" الذي يرى أن التربية البدنية الرياضية جزءا ال tiureماء منيم "وقد تعرض إلييا العديد من العم
التوافقية العقمية  ألعضويةوأنيا تشغل دوافع النشاطات المجردة في كل شخص لتنميتو من الناحية  ،التربية العامة
 واالنفعالية.
تكامل مع التربية العامة و ميدان " فيرى أن التربية البدنية الرياضية وىي جزء مtcharleze beutcherأما "

تجريبي ىدفو تكوين المواطن الالئق من الناحية العقمية، البدنية، االنفعالية واالجتماعية وكذلك عن طريق ألوان من 
النشاط البدني، واختبرت بغرض تحقيق ميام، ويعد النشاط الرياضي في صورتو التربوية الجديدة ونظمو وقواعده 

المتعددة مبدءا ىاما من ميادين التربية وعنصرا قوي في إعداد المواطن الصالح بتزويده بخبرات  السممية بألوانيا
وميارات واسعة تمكنو من أن يتكيف مع مجتمعو أو نجعل قادرا عمى أن يشكل حياتو، وتعينو عمى مسايرة العصر 

لتربية البدنية الرياضية التربية الشاممة في تطويره ونمو ويستطيع المرء أن يدرك بسيولة أىمية الدور الذي تمعبو ا
 .1الحديثة لمعمم مدى مشاركتيا في التنمية الشاممة لإلنسان جسميا، عقميا واجتماعيا
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 تعريف حصة التربية البدنية والرياضية: -1-6
لكيمياء تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية أحد أشكال المواد األكاديمية مثل: عموم الطبيعة والحياة وا

والمغة ولكنيا تختمف عن ىذه المواد لكونيا تمده أيضا بالكثير من المعارف والمعمومات التي تغطي الجوانب 
نسان، وذلك لتكوين جسم اال الصحية والنفسية واالجتماعية، باإلضافة لممعمومات التي تغطي الجوانب العممية

والفردية والتي تتم تحت اإلسراف التربوي  مختمفة: الجماعيةباستخدام األنشطة الحركية مثل التمرينات واأللعاب ال
 . 1ألساتذة أعدوا ليذا الغرض

برنامج التربية  من خالل ىذين التعريفين نستنتج أن حصة التربية البدنية والرياضية ىي الوحدة األولى في
وتطوير مستوى الجانب  تعميم البدنية والرياضية في مختمف المدارس التعميمية والتي من خالليا يتسنى لألستاذ

                 وطرق تعميمية من تمرينات وألعاب بسيطة. الحركي والمياري لمختمف الفعاليات الرياضية، وذلك في حدود أساليب
   ماهية وأهمية حصة التربية البدنية والرياضية: -1-7 

تتضح من خالل  اقي الحصص األخرىلمحصة التربية البدنية والرياضية أىمية خاصة تجعميا تختمف عن ب
حصة التربية البدنية والرياضية  بعض العمماء نجد من بينيم "محمود عوض البسيوني" والذي يقول: تعتبر تعريف

عن ىذه المواد بكونيا تمد التالميذ ميارات  أحد أشكال المواد األكاديمية مثل العموم، الكيمياء والمغة ولكن تختمف
والمعمومات بتكوين جسم اإلنسان وذلك باستخدام األنشطة  ا تمدىم أيضا الكثير من المعارفوخبرات حركية ولكني

 . 2التي تتم تحت اإلشراف التربوي من مربين أعدوا ليذا الغرض الحركية مثل التمرينات واأللعاب المختمفة،
الحركية وينطمقون  القدراتويحدد " أحمد خاطر" أىمية حصة التربية البدنية والرياضية في اكتساب التالميذ 

 . 3بكل قوائم لتحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر حظا من غيرىم
البدنية والرياضية  أما أىمية حصة التربية البدنية والرياضية تتجمى عند " كما عبد الحميد" إن حصة التربية

في المجتمع، فيما يتعمق بيذا  في المنياج المدرسي ىو توفير العديد من الخبرات التي تعمل عمى تحقيق المطالب
 . 4المعمومات وتطور البعد ومن الضروري االىتمام بتقويم التكيف البدني والمياري

 :أهداف حصة التربية البدنية والرياضية -1-8
مثل االرتقاء عمى  تسعى حصة التربية البدنية والرياضية إلى تحقيق ولو جزء من األىداف التعميمية والتربوية

السموكية السوية، وتتمثل أىداف  لوظيفية لألجيزة الداخمية لممتعمم وكذا إكسابو الميارات الحركية وأساليبالكفاءة ا
 الحصة فيما يمي:

 أهداف تعميمية: -1-8-1
القدرة الجسمانية لمتالميذ بوجو عام وذلك  إن اليدف التعميمي العام لحصة التربية البدنية والرياضية ىو رفع      

 وعة األىداف الجزئية اآلتية:بتحقيق مجم
 تنمية الصفات البدينة مثل: القوة، التحمل، السرعة، الرشاقة والمرونة. -

                                                 
1

  .94 .ص -.1990 انجسائر، : ، ديىاٌ انًطجىػبد انجبيؼيخيخوانريبض َظريبد وطرق انترثيخ انجذَيخ :ثطيىَي  ىضيذًذ ػ -
2

  .09 .ص -.1990 يرجغ ضبثك، :يذًذ ثطيىَي  -
3

  .18ص  -.1998ثغذاد،  :نًجبل انريبضيانميبش في ا :أدًذ خبطر -
4

  .64.ص  -.1968 دار انًؼبرف : انمبهرح، -.طرق انتذريص في انترثيخ انجذَيخ -.َبهذ يذًىد ضؼذ، َيهي ريسي فهًي -
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 تنمية الميارات األساسية مثل: الجري، الوثب، الرمي، التسمق، المشي. -
كساب التالميذ معارف نظرية رياضية، صحية وجمالية -  .1تدريس وا 
 :أهداف تربوية -1-8-2

األىداف إلى تحقيق  وبل تصبمساحة زمنية فقط،  يدف إلى تغطيةالتربية البدنية والرياضية ال تإن حصة      
 المستويات وىي: التربوية التي رسمتيا السياسات التعميمية في مجال النمو البدني والصحي لمتالميذ عمى كل

 :التربية االجتماعية واألخالقية-
مباشرة مما سبقو  ية في صقل الصفات الخمقية، والتكيف االجتماعي يقترنإن اليدف الذي تكتسبو التربية البدن    

تتجمد فييا الصفات الخمقية  من أىداف في العممية التربوية، وبما أن حصة التربية البدنية حافمة بالمواقف التي
حية، إنكار يظير التعاون، التض وكان من الالزم أن تعطي كالىما صيغة أكثر داللة، ففي األلعاب الجماعية

عنصر في الفريق أن يكمل عمل صديقو وىذا  الذات، الشجاعة والرغبة في تحقيق إنجازات عالية، حيث يسعى كل
 . 2أن يحقق أىداف الحصة قصد تحقيق الفوز، وبالتالي يمكن ألستاذ التربية البدنية

 :التربية لحب العمل-
المشاق وخير دليل  الكفاح في سبيل تخطي المصاعب وتحملحصة التربية البدنية والرياضية تعود التمميذ عمى     

والعراقيل وىذه الصفات كميا  عمى ذلك ىو تحطيم الرقم القياسي، الذي يمثل تغمبا عمى الذات، وعمى المعوقات
التي يقوم بيا التمميذ في حصة التربية  تييئ التمميذ لتحمل مصاعب العمل في حياتو المستقبمية وتمثل المساعدة

جسمانيا يربي عنده احترام العمل اليدوي وتقدير  بدنية والرياضية كإعداد الممعب وحمل األدوات وترتيبيا عمالال
 قيمتو.

 :التربية الجمالية-
تشمل عمى  إن حصة التربية البدنية والرياضية تساىم في تطوير اإلحساس بالجمال، فالحركة الرياضية    

الجمالية عن تعميقات األستاذ  انسياب ورشاقة وقوة وتوافق وتتم ىذه التربيةالعناصر الجمالية بصورة واضحة، من 
عمى تحقيق نظافة المكان واألدوات والمالبس  القصيرة، كان يقول ىذه الحركة جميمة. وتشمل التربية الجمالية أيضا

 . 3الحركي في حصة التربية البدنية حتى ينمو اإلحساس بالجمال
 لتربية البدنية والرياضية:ا حصةل الطبعة التربوية -1-9

جماعة فإن عممية  إن حصة التربية البدنية والرياضية ليا نفس ميام التربية وىذا من خالل وجود التالميذ في    
الصفات التربوية بحيث تقوم عمى  التفاىم تتم بينيم في إطار القيم والمبادئ لمروح الرياضية، التي تكسبيم الكثير من

والمثابرة والمواطنة، وتدخل صفة الشجاعة والقدرة عمى  األخالقية كالطاعة والشعور بالصداقة والزمالة تنمية السمات
والواجبات مثل: القفز في الماء والمصارعة، حيث كل من ىذه الصفات  اتخاذ القرار ضمن عممية تأدية الحركات

 . 4الشخصية لمتمميذ ليا دور كبير في تنمية
                                                 

1
  .64 .ص -.1968، َفص انًرجغ انطبثك -.َبهذ يذًىد ضؼذ، َيهي ريسي فهًي -

2
  .30 .ص -.1994 َفص انًرجغ انطبثك، -.ػذَبٌ درويش وآخروٌ -
3

 . 68/ 67 .ص -.1968يرجغ ضبثك،  -.َبهذ يذًىد ضؼذ، َيهي ريسي فهًي - 
 ص -.1992 انجسائر، : ديىاٌ انًطجىػبد انجبيؼيخ ،2ط. -.انترثيخ انجذَيخ َظريبد وطرق -.يصم يبضيٍ انشبطئ ،يذًىد ػىض ثطيىَي -4

.90.  
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 ية البدنية والرياضية:أغراض حصة الترب-1-11
المدرسي أوال ثم  إن لحصة التربية البدنية والرياضية أغراض متعددة تنعكس عمى العممية التربوية في المجال    

 عمى المجتمع كمو ثانيا.
والرياضية فجدد كل من  ولقد وضع الكثير من الباحثين والمفكرين ىذه األغراض الخاصة بحصة التربية البدينة    
أىم ىذه األغراض فيما يمي: الصفات البدنية، النمو  س أحمد صالح السمرائي" و " بسطوسي أحمد بسطوسي""عبا

عن الوطن، الصحة والتعود عمى العادات الصحية السميمة،  الحركي، الصفات الخمقية الحميدة، اإلعداد والدفاع
 1النمو العقمي، التكيف االجتماعي.

 ربية البدنية والرياضية كاآلتي:ويمكن تمخيص أىم أغراض حصة الت
 :تنمية الصفات البدنية* 
البدنية والرياضية:  ويرى "عباس أحمد السمرائي" و "بسطوسي أحمد بسطوسي" أن أىم أغراض حصة التربية    

والمرونة وتقع أىمية ىذه الصفات أو  تنمية الصفات البدنية األساسية كالقوة العضمية والسرعة والتحمل والرشاقة
ليس فقط من واقع عالقاتيا بتعمم الميارات والفعاليات الرياضية  العناصر وتنميتيا في مجال الرياضة المدرسية.

 . 2المدرسي، بل يتعدى ىذه األىمية لحالة التمميذ إلييا في المجتمع المختمفة الموجودة في المنياج
 تنمية المهارات الحركية:* 
الحركي تنمية  الرئيسية لحصة التربية البدنية والرياضية، ويقصد بالنمويعتبر النمو الحركي من األعراض     

والفطرية والتي يزاوليا الفرد  الميارات الحركية عند المتعمم، والميارات الحركية تنقسم إلى ميارات حركية الطبيعية
 تحت الظروف العادية، مثل العدو، المشي، القفز...

وليا تقنيات خاصة  أو الفعاليات المختمفة التي تؤدي تحت إشراف األستاذ، أما الميارات الرياضية فيي األلعاب
 . 3بيا، ويمكن لمميارات الحركية األساسية أن ترتقي إلى ميارات حركية رياضية

 :النمو العقمي* 
، وىي البشري إن عممية النمو معقدة ويقصد بيا التغيرات الوظيفية والجسمية والسيكولوجية التي تحدث لمكائن    

في ىذا النمو بصورة عامة،  عممية نضج القدرات العقمية، ويمعب أستاذ التربية البدنية والرياضية دورا إيجابيا وفعاال
 والنمو العقمي بصورة خاصة.

 :فوائد حصة التربية البدنية والرياضية -1-11
 :لقد تحددت فوائد وواجبات حصة التربية البدنية والرياضية في النقاط التالية

 المساعدة عمى االحتفاظ بالصحة والبناء البدني السميم لقوائم التالميذ. -
 داخل المساعدة عمى تكامل الميارات والخبرات الحركية ووضع القواعد الصحية لكيفية ممارستيا -

 وخارج المؤسسة مثل القفز، الرمي، الوثب.
 لمرونة،...الخ.المساعدة عمى تطوير الصفات البدنية مثل: القوة، السرعة، ا -

                                                 
1

  .73 .ص 1984 -.ثغذاد، دار انًشرق:  -.طرق انتذريص في يجبل انترثيخ انجذَيخ -.، ثططىيص أدًذ ثططىيصئيػجبش أدًذ انطًرا-
2

  .75-74. ص -.1984يرجغ ضبثك، -.ًرائي، ثططىضي أدًذ ثططىضيطػجبش أدًذ ان-
3

  .77 .يرجغ ضبثك، ص -.ًرائي، ثططىضي أدًذ ثططىضيطأدًذ ان-
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 التحكم قي القوائم في حالتي السكون والحركة. -
 والبيوميكانيكية. اكتساب المعمومات والحقائق والمعارف عمى األسس الحركية، والبدنية وأحواليا الفزيولوجية -
 ومما سبق ذكره يتبين لنا أن التربية البدنية تؤدي وظيفتيا القائمة عمى أسس عممية قادرة عمى   
 ية.طاء تفسيرات واضحة وأىميتيا وجوىرىا داخل المنظومة التربو إع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصــة
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 من التربية العامة، وذلك نظرًا لمدور الكبير الذي تمعبو أثناء يتجزأ تعتبر التربية البدنية والرياضية جزء ال
الحركية و  الفكرية البدنية، ونيم من جميع النواحي،ومختمف األطوار األخرى في تربية التالميذ وتكالطور المتوسط

التالميذ من  عتبر أىم األشكال األكاديمية في بناءتالذي  والرياضية التربية البدنية حصةسيم توحتى االجتماعية، و 
و تحسين حركية، مما يؤدي إلى زيادة القدرة عمى العمل وية والتنمى الطاقات النفس أنيا حيث البدن والشخصية حتى

يتعمم التمميذ كيفية تحدي الصعاب من والرياضية بفضل التربية البدنية  ، كما أناالنضباطو  الجماعة خمق روحو 
 ،في مجتمعناوالرياضية ترفيو من جية أخرى، ومنو فالكل يعترف باألىمية البالغة لمتربية البدنية ال جية و كيفية
نما ىدفيا األسمى ىو نستخمص أن التربية البدنية والرياضية ل وفي األخير يست مجرد حركات بدنية ورياضية وا 

ال تختمف عمى األقل في مسعاىا األول مع مسعى التربية العامة  المدرسةتكوين أفراد المستقبل وان الرياضة في 
  .المجتمع األصمي ومبادئ وأخالق وقيم والذي ىو تربية والنشء عمى أسس
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  السلوك العدواني
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 تمييد:
يا جممة من القواعد اليستطيع العيش إال في جماعات تربطو ب اجتماعينظرًا إلى  أن اإلنسان كائن       

قد مما  ،جتماعية واألخبلقيةاإل جتماعية واألخبلقية وفي ىذا السياق فأنو يحدث تفاعل بين المحدداتوالمحددات اإل
سواء داخمية تخص الفرد ذاتو أو  ،جماعات نتيجة لعدة أسباببين أفراد ىذه ال سمبية يؤدي إلى ظيور عدة سموكات

أحد المظاىر السموكية اليامة  مثل السموك العدواني الذي يعتبرلمحيط اخارجية يتأثر بيا الفرد من خبلل تفاعمو مع 
لما يترتب عميو  خاصةً  وتبلميذ األطوار الثبلثة عامة بما فييم األفراد ،ماتيطيرة المنتشرة في المجتمعات والتنظخوال

 من اثار سمبية تعود عمى الفرد نفسو وعمى األفراد األخرين والممتمكات.
 تتمفاخائقًا أمام إشباع رغباتو وحاجاتو، وميما عفيو سموك يمجأ إليو الفرد عندما تكون ىناك عقبات تقف       

 والضرر. حاق األذىلسموك ييدف من خبللو صاحبو الى إ إنوعنو ف طرق وأساليب التعبير
فقد اتجيت جيود العمماء الرياضية  خاصة في األوساط الناجمة عن حدوث ىذه الظاىرة اآلثارونظرا لتمك 

والباحثين ومن بينيم عمماء النفس الرياضي وعمماء اإلجتماع الرياضي إلى تحديد ماىيتو األسباب والعوامل الكامنة 
 وراء حدوثو. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 انسهىن انعذواٍَ                                           انفصم انثاٍَ                                              

 

 -26- 

 واني : مفيوم العد1-2- 
 العدوان: -

  1:العدوان يعني الظمم الصريح لغة
صرار لمتغمب عمى العقبات من أي نوعو : العدوان في الدراسات النفسية فيو استجابة عنيفة، إصطالحا    ا 

  .2كانت، بشرية أو مادية، فالعدوان سموك انفعالي عنيف
  :السموك العدواني2-2-
يستيدف إلحاق  النفس االجتماعي فيعرف عمي أنو ذلك السموك الذي السموك العدواني في نظر عمماء عمم     

اآلخر كما أنو نوع من السموك  األذى باآلخرين أو يسبب القمق ليم، أو ىو سموك يقصد بو المتعدي إيذاء الشخص
 ويضا عن الحرمان أو بسببتع الذات االجتماعي ييدف إلي تحقيق رغبة صاخبة في السيطرة و إيذاء الغير أو

  3.التثبيط
 سكوت: يعرفو- 

 العدوانية ترجع بالضبط إلى طابع المصارعة التي يستخدم فييا وسائل معينة
 4لمقيام بالتيجم و القتال

  :يعرفو نعيم رفيعي- 
 بأنو سموك ىجومي صفتو إلحاق األذى بالشخص الخصم أو تكسير األشياء

 . 5.التي تقابمو
ل محمد خير ىو ذلك السموك الذي يظير عمى شكل مباشر حيث يتعدى السموك العدواني حسب ما فسره فيص     

أي أن العدوان إما أن يكون موجيا نحو الخارج  المراىق مباشرة عمى مصدر اإلحباط أو يؤكد عدوانيتو نحو ذاتو،
س عندما يكون مصدر اإلحباط خارجيا أو يكون موجيا نحو الداخل عندما تكون الذات ىي مصدر الفشل أواإلحسا

 .6بالذنب، وتأتي عممية االنتحار في قمة اعتداء المراىق عمى نفسو
,وىو أكثر الباحثين في المجال العدواني اعتبر A.BENDURU""  -راباندو  ألبرتحسب يعتبر السموك العدواني    

  (7).دراسة السموك العدواني من الموضوعات المعقدة التي ال يمكن تحديدىا من جانب الداللة المفظية 
ىو سموك سمبي يمجأ إليو الشخص في حالة نيتو إلحاق الضرر  :المفيوم األجرائي لمسموك العدواني -2-3

 ، ويتضمن التيجم أو اإلحتكاك البدني أو العدوان المفظي ويكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة.بالشخص األخر
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 أنواع السموك العدواني : -2-4
 ال متعددة ترجع في أساسيا لطبيعة األسباب المؤدية إليو وتتمثل ىذه األشكال في :يتخذ السموك العدواني أشكا     

  
 العدوان المفظي : -2-4-1

يقف ىذا النوع من العدوان عند حد الكبلم، وال تكون المشاركة الجسدية ظاىرة فيو، مع ما يرافق الكبلم أحيانا      
البذيئة التي غالبا ما تكون بالشتم  واأللفاظلعنف بالصراخ من مظاىر الغضب والتيديد حيث ينساق الشخص نحو ا

 .1واستخدام كممات أو جمل التيديد بوالتنابز باأللقاوالسب 
 العدوان الجسدي : -2-4-2

في ىذا النوع من العدوان " يتدخل الجسد في االعتداء عمى األخر سواء أكان ذلك بالضرب أو الرفس أو الدفع      
.غالبا ما تكون أثار ونتائج ىذا العدوان 2جسده أو يديو وتكون لؤلرجل واألسنان دخل في ذلكويستخدم المعتدي 

  .سمبية جدا أي تؤدي إلى إصابات وجروح وكسور
 العدوان المستبدل : -2-4-3

وىو "استخدام بديل ليكون ىدفا لتفريغ المشاعر العدوانية عوض المثير األصمي لمغضب، وذلك نظرا لقوة      
أو جية أخرى وخاصة إذا كانت  عمو مكانتو، مما يدفع بالفرد بتوجيو عدوانو نحو شخص آخر واألصمي أثير الم

 3.الفرصة متاحة لمتعرض لذلك البديل
إذ يكون ىذا العدوان عمى شخص ليست لو صمة بإثارة غضب المعتدي، مما دفع المعتدي لبلعتداء عميو إال      

  .لضعفو وخوفو من المثير األصمي
 العدوان المرضي : -2-4-4

يرى الكاتب نعيم الرفاعي أن العدوان المرضي ىو عبارة عن زيادة في شكل وطبيعة السموك العدواني وىذه      
 . 4الزيادة يمكن أن تكون سمبية عندما يصاحب ىذه العدوانية بعض األمراض النفسية

 سمبية لمصاحبتو بعض األمراض النفسية.ويمكننا القول أن ىذا النوع من العدوان تنجر عنو آثار  
 العدوان المفاجئ : -2-4-5

والتي ال يمكن التحكم  ،يكون ىذا العدوان حسب رأي كاظم والي أغا " عمى شكل انفجار نوبة من الغضب 
 ".5فييا  ويستعمل في ىذا النوع من العدوان كل من الضرب والشتم والتوبيخ

بحيث تتعدد وسائمو  ويكون قوى الفعالية وال يمكن السيطرة عميو بسيولة،نفيم من ىنا أن العدوان يأتي فجأة 
  .من ضرب وشتم واحتقار، وتأتي صعوبة ىذا العدوان كنتيجة شحنة كبيرة من الغضب
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 العدوان الرمزي : -2-4-6
خر، أو يقود يرى كاظم والي أغا من جية أخرى أن " العدوان الرمزي يمارس فيو سموك يرمز إلى احتقار اآل     

إلى توجيو االنتباه إلى إىانة يمحقيا المعتدي إلى المعتدى عميو، مثل امتناع النظر إلى الشخص المقصود أو 
 ". 1االكتراث لو 

في ىذا النوع من العدوان يمجا المعتدي إلى أسموب غير مباشر إلىانة أو احتقار شخص آخر من غير     
 المواجية .

 : العدوان العشوائي -2-4-7
حسب رأي زكريا أحمد الشربيني " يكون العدوان العشوائي في بعض األحيان موجيا نحو أىداف معينة      

واضحة، وفي أحيانأخرى يكون طائش وعشوائي لو دوافع غامضة غير مفيومة، وأىداف غير واضحة ومشوىة 
حساسيم با لذنب الذي يرجع عادة إلى أغراض ويصدر ىذا العدوان خاصة من فئة األطفال لعدم شعورىم بالخجل أوا 

 ".2بسيكوباتية في شخصية الطفل 
ومنو يتبين لنا أن ىذا النوع من العدوان ينتج عن سموك طائش وعشوائي يمحق األذى باآلخرين حتى وىم غير      

  .معنيون بإثارة ىذا النوع من العدوان
 العدوان الموجو نحو الذات : -2-4-8

دائما " أن العدوانيين عند بعض األشخاص قد توجو نحو الذات، وتيدف إلى إيذاء  وحسب رأي نفس الكاتب    
لحاق الضرر بيا، ويتخذ ىذا العدوان صورة مختمفة مثل : تمزيق الشخص لمبلبسو أو كتبو أو لطم الوجو  النفس وا 
 ".3أو شد الشعر أو ضرب الرأس بالحائط، أو جرح الجسم باألظافرأو العض

ن إلى إلحاق الضرر بالذات ويتخذ صورا عديدة أخطرىا ظاىرة االنتحار، حيث يستجيب الشخص ييدف ىذا العدوا
  .لممثير األصمي ويؤذي نفسو كتعبير عمى ىذا العدوان

 السموك العدواني المباشر : -2-4-9
ة نرى بان يرى "مصطفى الشرقاوي"إن ىذا السموك العدواني المباشر قد يكون ناتج عن القمق وفي ىذه الحال     

األطفال الذين يعانون من اإلىمال والحرمان يندفعون مباشرة إلى الشخص أو الشيء الذي كان متسببا في ىذا 
اإلحباط أو الفشل، كما أوضح انو من الخطأ كبت المشاعر العدوانية حيث أن ىذا الكبت قد يؤدي إلى القمق 

ه المشاعر العدوانية بين الحين واألخر وعدم كبتيا وىذا والتعصب النفسي، وأنو من األفضل أن يتم التعبير عن ىذ
  .التقميل من حدة الضغط النفسي"

أن  إذن في ىذا النوع نرى بأن الفرد يندفع مباشرة نحو الشخص أو الشيء الذي سبب لو اإلحباط والقمق أي     
وعميو يقترح  ،ىذا السموكىذا األخير بعد تعرضو لضغط نفسي ينفجر بسموك عدواني مباشر نحو مصدر إثارة 
 .التعبير عن المشاعر العدوانية من حين ألخر وعدم كبتيا وىذا لمتقميل من الضغط النفسي
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 :  السموك العدواني غير المباشر -2-4-11
وفي ىذا رأي نفس الكاتب دائما "إن ىذا النوع من السموك العدواني يكون نتيجة لتأثير المحيط في بعض      

تخذ ىذا السموك صورا غير مباشرة كإبداء المبلحظات أو االنتقادات الخارجية نحو الشخص، كما قد األحيان وي
يستعمل الفرد سموكات عدوانية غير مباشرة بصورة أخرى مثل الغش والخداع ليوقع باآلخرين في مواقف تضرىم 

  1.وتمحق األذى بيم
اق األذى باآلخرين، أي ال يكون األذى موجو مباشرة إلى يتخذ ىذا النوع من العدوان صورا غير مباشرة إللح     

 .الشخص ويتم ذلك بالخداع والغش مثبل
 :أسباب السموك العدواني-2-5
 فإنناما تكممنا عن السموك العدواني  أذا و األسبابيمكن حدوثيا إال بتوفر جممة من  ال اإلنسانيةالسموكات  أن   

نفسية  أسبابفيناك  ،السبب والفرصة لحدوث مثل ىذه السموكات العدوانيةتتداخل لتوفر  ىناك عدة عوامل أننجد 
 بالتفصيل. األسبابوأخرى بيولوجية ومن خبلل ىذا المبحث نحاول عرض ىذه  اجتماعيةوأخرى 

 األسباب النفسية: -2-5-1
 .اإلحباط والغيرة والشعور بالنقصالنفسية متعددة ومتنوعة ونأخذ منيا الحرمان و  األسبابإن 
 الحرمان:* 
 .2يكون معنويا أنرغبة معينة وقد يكون مادي كما يمكن  إشباعفيو شعور ينتج عن عدم    

تعبير ورد فعل عن إال السموك العدواني ألن ىذا األخير ماىو  إلىويعتبر الحرمان من بين احد األسباب المؤدية 
ور المراىق بيذا الحرمان فيحاول التعويض عنو فإن شع ،الحرمان من العطف والحنان والرعاية والحاجات األساسية

الشعورية قصد التعويض عن ىذا النقص  قد تكون في بعض األحيان ،من خبلل تصرفات وسموكات عدوانية
 .3والحرمان الذي يعاني منو

 اإلحباط:* 
غباتو دون تحقق الفرد وتبقى ر  أىدافتعرقل  اإلحباط مواقفالرئيسة لمسموك العدواني وكل  األسبابوىو احد     

 سمك سموكات عدوانية. إلىمما يدفعو  القمق وىذا ما يثير لديو الغضب واالنفعال و
وان ىناك  لئلحباطالسموك العدواني ىو استجابة نموذجية  أن dollard ودوال رد -  millerوقد بين كل من ميمر  

 .4عند شخص ما يستمزم وجود إحباط ظيور سموك عدواني أنوىذا يعني  ،والعدوان اإلحباطعبلقة سببية بين 
التي ال محالة منيا في مختمف  اإلحباطيةيعتبر السموك العدواني استجابة حتمية ومخرج ضروري لممواقف    

 إلىالدوافع وتحقيقيا ودون الوصول  إشباعفيي عتاب تحول دون  ،مراحل النمو خاصة في مرحمة المراىقة
 تتماشى مع واقعو. البا الالتي سطرىا المراىق والتي غ األىداف
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 الغيرة: *
ىي حالة انفعالية يشعر بيا الشخص وتظير متمثمة في الثورة والنقد والعصيان واليياج وقد تظير كذلك عمى     

والتخريب  شكل انطواء وانعزال مع االمتناع عن المشاركة كما تظير في شكل سمبي لمغاية كاالعتداء والضرب
 ظاىر السموك العدواني.قصوى وتميد لميدم والتدمير وكل ىذه األشكال من متحمل صيغة ال نياأونجد 

فالمراىق  بالقيمة الذاتية اإلحساسنخفاض الثقة في النفس وعدم لغيرة من متغيرات عديدة كالخوف واوتنجم ا
االنطواء  إلىوىذا ما يؤدي بو  ،يرتاح لنجاح غيره ومن الصعب عميو االنسجام والتعاون معيم الغيور مثبل ال

ثم رد فعل عدواني فاستجابة نيائية وقد يتولد ىذا الشعور من عدم القدرة عمى التكيف مع ال أو واالنسحاب كاستجابة 
يقمل من  متوقف مع غيره وىذا الشعور بأنوالتعويض كأن يتوىم  أسموب إلىوىذا ما يجعمو يمجا  ،المواقف الجديدة

 وأصدقاءرفاق  يؤتونالمراىقين الذين  أنونجد  ،موقف عدائي ا فيقف منيمقدرتو عمى التكيف والتعامل مع غيره ودي
يصعب عمييم  إنيميعانون من مشاعر الغيرة حيث  ،أسرىمليم من الطبقات ومستويات اجتماعية عالية تفوق 

يرة الغ إن adler لي يظيرون ليم سموك عدوانية كاستجابة لمغيرة والشعور بالنقص ويرى ادلرامجاراتيم وبالت
والمحيط الذي يعيش  اآلخرينالمراىق الذي يشعر بقصور في عبلقتو مع  أنلمعدوانية حيث  أساساوالشعور بالنقص 

 لآلخرين ومنافستيم في قدراتيم. ومحاكاةبسموك عدواني كاثبات لوجوده  فيو يستجيب
  : الشعور بالنقص* 

من  أوحقيقية  بإعاقةدائمة ناجمة عن الخوف المرتبط بالدونية وىو حالة انفعالية تكون عادة  باإلحساسيعرف      
 وىو ،خيالي أو ،حقيقي أو ،عقمي أو ،تربية تسمطية اضطيادية والشعور بالنقص منتشر بكثرة سواء كان جسمي

استجابات  إلىاالنطواء وعدم المشاركة ومنو  إلىيمثل دائما فقدان جانب ميم من الناحية العاطفية وبالتالي يؤدي 
الذات  إلىمن االعتبار  شيء إعادة إلىوالسموك العدواني ىنا ييدف ، بالنقصيشعر نحوىم  ية اتجاه منعدوان

حساسيا بقدرتيا وسيطرتيا عمى طرفيا الوجودي بدل   نقص والدونية.التدرج تحت مشاعر  أنوا 
متفوق  بأنوحس لنقص يعوض ذلك بالسموك العدواني من اجل جعل نفسو تفالمراىق الذي يعاني من الشعور با 

 عمى غيره من األقران.
 األسبابوبدرجة كبيرة بيذه  يتأثرىذا األخير  إنمن خبلل التطرق لؤلسباب النفسية لمسموك العدواني نجد 

األسباب النفسية وحدىا التكفي لكي نستطيع إعطاء  أنوالشعور بالنقص والغيرة غير  اإلحباطوالتي حصرت في 
 .1دوانيتفسير لسبب حدوث السموك الع

 االجتماعية: األسباب -2-5-2
االجتماعية من يبن احد األسباب التي تسيم وتتدخل في نشوء وتكوين سموك عدواني حيث  األسبابتعتبر 

نو كمما كانت التنشئة أبحيث  ،ألسرية ليا تأثير قوي وبالغ عمى نمو الفرداالبيئة والظروف االجتماعية و  أن
و سايمة ومبلئمة الحتياجات الطفل كانت شخصية سوية وقوية وسميمة ومن بين االجتماعية والعوامل المحيطة ب

 ىذه األسباب ىي:
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 األسرة:* 
من بين مصادر التكوين القاعدية التي تمعب دور كبير في سيرورة التنشئة االجتماعية  األسرةتعتبر األسرة  

 .1ده بالمفاىيم والمواقف غير العموميةتزو  إنيالمطفل بحيث 
كبير في تحديد مسؤوليات  ولثقافة األسرة دور أفرادىابقالب األسرة في ظل العبلقات السائدة بين  وصقموت

واتجاىاتو وقيمو  األولى أصولووما يواجيو فالفرد يكتسب منيا  ،يتخذىا الطفل تجاه مايقابمو أنالعدوان التي يجب 
خيرة تعمل ىذه األ أنوىو طفل والمبلحظ  اعممية وممارسات يظل يراقبي أساليبيشاىده من  وذلك من خبلل ما

 وتكوين شخصيتو في اتجاىين: تنشئتوعمى 
: تطبيعو بالسموكات التي تتماشى مع ثقافة األسرة وبالتالي إذا كانت ثقافتيا تتنافى مع العدوان فان  األول االتجاه-

وكات العدوانية فإن الفرد ينشأ حتما الفرد ينشأ غير عدوانيا إما إذا كان مورث األسرة الثقافي يشجع ويدعم السم
 عدوانيا.

 تكافئباالتجاىات التي  : توجيو نمو الفرد خبلل كل مراحل ىذه األخير في داخل احد اإلطاريناالتجاه الثاني -
 .2عمييا األسرة ويرتبط ىذا بالعبلقة السائدة داخميا والتي تؤثر بشدة في حياة الطفل وشخصيتو

ألثر البالغ في دعم السموك العدواني لممراىق فعبلقة األسرة ليا الدور البارز و احيث أن العبلقات داخل 
الجو  أنويمكن القول  مع الطفل ىي وحدىا التي تحدد معالم سموك الطفل نحو العدوانية أوالوالدين ببعضيما 

 .3األبناءوخاصة  أفرادىااألسري المميء بالسموك العدواني يؤثر سمبا عمى شخصية 
 المدرسة: * 

داد لسمطة اآلسرة التي ينشا فييا الطفل ولكن ىذه السمطة ىي الفضاء الثاني لمطفل والتي ىي عبارة عن امت
تعدي أو و وال مجال لمتساىل مة وضوابط تفرض عميلما فييا من قوانين وانظ ،اة الطفلشدة عمى حي أكثرالثانية 

   .4األسرةكان يمارسيا داخل الحدود فيي تضع حدود لحريتو التي  أوىذه الضوابط 
 األسرة إلىلذلك فانو يمجا  ،من قبل يألفياوابط والحدود والقيود تجعل الطفل مصدوما بحياة لم وىذه الض

العدوانية  االنحرافات السموكية ومختمف االضطرابات والتي منيا السموكات إلىليجعل منيا نافذة حينما يتسمل منيا 
فراغاصبح متنفسا وبالتي فان ىذه السموكات ت  .5وانين والصرامة المدرسيةمن الق أساساالمشكمة  لمكبوتات وا 

باإلضافة إلى ىذا فاألساليب المدرسية التي تعتمد عمى القسوة بحق الطفل تؤثر عمى نزعتو العدوانية وىذا ما 
ىمالو لواجباتيحيث انو يبدأ بيروبو من  ،يدفعو إلى االستجابة بسموك عدواني إلى رفاقو  واالنضماما المدرسة وا 

 .6ليشكموا مجموعة أشرار يمارسون العدوان الجماعي عمى التجييزات المدرسية

تكيفو المدرسي ويبلحظ من خبلل  وءبعض الحاالت السموك العدواني عند التمميذ بسبب س يظير فيوكذلك 
دم الثقة بالنفس لذا نجده يخمو الشعور بالنقص وع إلىدراسي يدفعو  تأخرفالطفل الذي يعاني من  ،عممو الدراسي
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الذي يتمقاه من   اإلىمالفشمو في دروسو مع  إلىمن القدرة عمى المشاركة مع الجماعة في نشاطيم وكل ىذا راجع 
مة في السموكات العدوانية وذلك دون أساليب لمتعويض  والمتمثحتى الرفاق ىذا ما يدفعو الستعمال  أو ،قبل المدرسة

 فرد منيم.ك أىميتو وتأكيد اآلخرينذاتو وجذب انتباه  ثباتإفي وعي منو وىدفو 
 العدوان عن طريق النموذج*  

عدوانية  سموكاتاليتصرفون ب ألشخاصفالطفل يتعمم العدوان بمجرد مشاىدتو نماذج  الكبار  مبدأانطبلقا من 
 .1تالسموكيالمثل ىذه  إظيارىموكمما تعرضوا لمواقف كمما زاد 

 ( أن الطفل يتعمم بالتقميد.   3791) baduraت نذكر منيا دراسة " بان دورا "وقد بينت عدة دراسا
 :العدوان في الرياضة -2-6

بأنو ذلك  اختبلفيا حول السموك العدواني في الرياضة، إال أن جميعيم يتفقوابالرغم من تعدد التعاريف و 
البلعب في المنافسة  وىذا يعني أن السموك الذي ييدف إلي محاولة إصابة أو إحداث ضرر أو إيذاء شخص آخر
 2.إطار المعب يسعي إليقاع الضرر بالمنافس داخل قانون المعبة أو بسوء النية أي خارج قانون

 الرياضة: في العدوان أنواع -2-7
  :العدوان العدائي* 

أو  األلم ويقصد بو ذلك السموك الذي ييدف الفرد من خبللو إلي محاولة إصابة كائن حي آخر إلحداث
  3.األذى أو المعانات لمشخص اآلخر، والتمتع والرضا بمشاىدة ما ألحقو بو

 : العدوان الوسيمي* 
التمتع ولكن  يتضح العدوان كوسيمة عندما ييدف إلي إلحاق الضرر أو األذى لشخص ما لكن ليس لغرض

 4.بغرض الحصول عمي تدعيم أو تعزيز من الخارج كتشجيع الجميور أو رضا المدرب
 : السموك العدواني الجازم* 

من أجل  وىو ذلك السموك المفظي والبدني الذي يتميز بو البلعب والذي يقصد بو إظيار مقدرة وطاقة بدنية
 5.تحقيق الفوز

 :نظريات السموك العدواني-2-8
 :نظرية العدوان كغريزة*  

ويعرفو بغريزة القاتمة حيث  ،يزة فطريةدوجل " والذي يعد أول مؤيدي ىذه النظرية لمعدوان عمى أنو  غر  كايرى " م
 6يكون الغضب ىو اإلنفعال الذي يكمن وراءىا.
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النزوعية، فيي تدفعيا إلي االىتمام المعرفية و  الغريزة عند " ماك دوجل " ىي استعداد فطري وليا جوانبيا اإلداركيةو 
 زاءأيضا أن تشعر بانفعال خاص إ المعرفي ليا، وتطمب بأنماط معينة من األشياء و المواقف، وىذا ىو الجانب

 1.بطريقة خاصة وىذا ىو جانبيا النزوع إزاءىانعمل  ىذه األشياء و المواقف، وكذلك تدفعنا إلي أن
  اإلحباط:نظرية  *

وىذه األخيرة تقوم بالتحريض عمى القيام بالسموك العدواني مما  يحدث العدوان نتيجة احباطات يواجييا الفرد،
لئلحباط  وىنا يوصف العدوان بأنو مباشر  إلى سموكيات عدوانية موجو نحو المصدر المسبب يجعل الفرد يمجأ

فإنو يمجأ إلى توجيو العدوان نحو مصدر آخر لو  وعندما ال يمكن توجيو العدوان نحو المصدر األصمي لئلحباط
 2.عبلقة مباشرة أو رمزية بالمصدر األصمي

ك العدائي ىو االستجابة النموذجية لئلحباط الذي يظير دائما عمى من خبلل ما ورد في ىذه النظرية فالسمو 
شكل عدوان، حيث تتبعيا عبلقة طردية أيأن السموك العدواني يستمزم دائما وجود إحباط وراء ذلك، وأن اإلحباط 

 .غالبا ما يؤدي إلى العدوان
 نظرية التعمم االجتماعي:* 

 الطريقة التي يتعممون بيا أنماط السموك األخرى، ،السموك العدواني بنفسترى ىذه النظرية أن األفراد يتعممون       
وأن عممية التعمم ىذه تبدأ باألسرة حيث يرى ىذا االتجاه أن التربية والتنشئة االجتماعية تمعب دورا ىاما في تعمم 

 .االفراد لؤلساليب السموكية التي تمكنيم من تحقيق اىدافيم
الطفل يتعمم السموك العدواني عن طريق المبلحظة لمنماذج السموكية التي  يرى أصحاب ىذه النظرية أن

يتعرض ليا في المحيط االجتماع من خبلل التجارب المباشرة التي يكون فييا الطفل ايجابي في ذالك السموك الذي 
نماذج تعممو من حاالت ووضعيات مختمفة وحسب ىذه النظرية توجد ثبلث مصادر رئيسية تؤدي إلى ظيور ال

السموكية لمفرد وتساىم في تشجيع وتدعيم السموك العدواني،وأوليا العائمة ونقصد بذلك السمطة األبوية وعبلقة الطفل 
 3.بعائمتو،ونجد كذلك الثقافات الفرعية الموجودة في المجتمع،وأخيرا وسائل اإلعبلم ونخص بالذكر التمفزيون والسينما

 :نظرية التحميل النفسي* 
فرويد أن العدوان سموك غريزي ييدف إلى تصريف الطاقة العدائية الموجودة داخل اإلنسان يجب إشباعيا يرى      

عمى غيره بالضرب أو اإليذاء أو اعتدى عمى  التي تل في اإلشباع وال تيدأ إال إذا اعتدى ،تماما كالطاقة الجنسية
في حين ترى الفرويدية الحديثة أن  الداخمي انوإتز  ويعود إلى ،نفسو باإلىانة والتحقير ،فينخفض توتره النفسي

االنفعالية والمشاعر غير الشعورية بالخوف وعدم األمان وعدم  عات الداخمية والمشاكلراالعدوان يرجع إلى الص
 .4المواءمة والشعور بالنقص
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 العوامل المؤدية إلى السموك العدواني: -2-9
 تحفيز السموك العدواني وىي :يرى زين العابدين درويش انو ىناك عوامل في 

 اإلحباط :-
شباعو لحاجاتو إذ نجد فشل الفرد في         يحدث اإلحباط " حين يحول عائق دون تحقيق المرء لميداف وا 

الحصول عمى ما يريد يثير اإلحباط لديو، والطاقة التي يولدىا ىذا اإلحباط تدفعو إلى االعتداء عمى ذلك الذي 
نعو من تحقيق أىدافو وفي عجز ىذا األخير عن اعتدائو عمى العائق يتجو بتمك الطاقة إلى يعتقد انو السبب في م

 ". 1ىدف أخر
غالبا ما كون اإلحباط سبب وجود عائق ما يمنع الفرد من إشباع رغباتو ، وىذا اإلحساس بالضعف أي بعدم     

 واالعتداء عمى ىذا العائق وان  قدرة الفرد تحقيق األىداف المرجوة ، يدفعو إلى انتياج سموك عدواني
أو قذف أي شيء يجده أمامو، أو  لم يتم ذلك يتوجو ىذا الفرد بذلك االنفعال إلى ىدف آخر، كتكسير األشياء

 االعتداء عمى نفسو وذلك بمحاولة االنتحار كأقصى اعتداء ذاتي.
 التعصب :  -

المنظور يعتبر " كمميد لمسموك العدواني ، ألنو  يكون التعصب بدون دالئل موضوعية وبالتالي فالتعصب وفق     
"، ومنو فان  2يقدم التبرير المنطقي والشحنة االنفعالية التي تحث الفرد عمى ارتكاب السموك العدواني نحو اآلخرين

التعصب بداية السموك العدواني ، حيث أن ىذا التعصب يجعل من الفرد جاىز الرتكاب السموك العدواني دون 
 ة بالنتائج .المباال

 التعرض لمشاىد العنف :   -
يتعمم الفرد العدوان إما بشكل تمقيني مقصود من اآلخرين، وخاصة في مرحمة الطفولة، أو بصورة غير      

مقصودة من خبلل المشاىدة والمبلحظة لآلخرين وىم يتصرفون بعدوانية سواء في الواقع أو من خبلل وسائل 
 اإلعبلم.

تحت عنوان "التعمم عن طريق التقميد والمحاكاة من أشخاص يتميز سموكيم بالعدوانية  وىؤالء  وكل ىذا يندرج    
 " 3.األشخاص يعطون صورة حية وواضحة لمفرد عن تقنيات وأساليب السموك العدواني

 نجد كذلك من بين العوامل التي تشير وتزيد من حدة السموك العدواني تعرض الفرد لمشاىد عنف بمشاىدة    
 وسائل اإلعبلم في مرحمة الطفولة حيث يكون سيل التأثير بيذه المشاىد وسريع النقل والتعمم. واآلخرين أ

 المرحمة العمرية : -
إن المرحمة العمرية وما بيا من خصائص ارتقائية تشكل في حد ذاتيا سياقا يسيل من ظيور االستجابة      

ي يكون فييا الفرد أكثر عدوانية ىي مرحمة الشباب والمراىقة "ذلك ألن العدوانية، ومن أكثر المراحل االرتقائية الت
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وأقل قدرة عمى إخفاء مظاىر غضبيم فضبل  الخصائص النفسية التي تميزىم في ىذه المرحمة تجعميم أكثر انفعاال 
 1".عن رغباتيم الممحة في تحقيق ذاتيم
ي بحيث أن الفرد من خبلل نموه يتعرض لتغييرات ثر ىام في السموك العدوانوأيعتبر عامل المرحمة العمرية 
 وىذا ما يجعمو غير مستقر نفسيا فتجده ينفعل ويضحك ويبكي. ،كثيرة سواء فيزيولوجية كانت أو نفسية

إذن ىناك عدة عوامل تؤدي إلى ظيور تمك االستجابات العدوانية من بينيا اإلحباط والتعصب والتعرض 
ة حيث أن لكل عامل من ىذه العوامل تأثير خاص وذلك حسب ظيور تمك والمرحمة العمري ،لمشاىد العنف

 .االستجابات العدوانية
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 :لخالصةا
تعاني  نستخمص مما سبق عرضو حول مفيوم السموك العدواني أنو أكثر المشكبلت النفسية واالجتماعية التي

وىي ظاىرة تتخذ أنماطا وأشكاال مختمفة  اصًة فئة المراىقينخ ،والفئات منيا كل المجتمعات وفي مختمف األعمار
المناسبات والمواقف والظروف التي قد تستثيره، كما أن أغمب العمماء والباحثين قد أجمعوا عمى أن ىذه  وذلك حسب

 إلىالعمرية وذلك حسب اليدف الذي يصبوا صاحبو  مراحموتبلحظ في الحياة اليومية لدى الفرد في كامل  الظروف
 .ائوور  تحقيقو من

 المختمفة التي قدميا ىؤالء العمماء والباحثين حول ىذا المفيوم يبدو أنو سموك غير راتومن خبلل التفسي
جسمية  رارخاصة فيو من جية يؤدي إلى إحداث أض والرياضية  مرغوب في المجتمع عامة والمؤسسات التعميمية

ممعتدي عميو أو الضحية، فيو سموك يدل في الغالب عمى عدم ومادية لممعتدي ونفس الشيء بالنسبة ل ونفسية
 صاحبو لدوافعو ورغبات ومتطمبات المجتمع. إشباع

اآلونة  لذا وجب عمينا التوصل إلي السبل المبلئمة لمحد من ىذه الظاىرة الخطيرة والتي انتشرت بكثرة في
وسائل لمتقميل من ظاىرة السموك العدواني، دفعنا الرياضة من أحد ىذه الالتربية البدنية و  حصة األخيرة، وباعتبار

 .والتأكد من صحة ذلكأثناء قياميم بالحصة  راىقينلمتقرب من الم ىذا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث :
 مرحلة المراهقة
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 تمهيد:
لكؿ مرحمة  يمر الطفؿ في حياتو بمراحؿ نمو متعددة، فمف طفولة إلى مراىقة، إلى مرحمة النضج و البموغ و    

 المختمفة منيا صفاتيا المعينة، و خصائصيا المميزة التي تعرؼ بيا مف غيرىا مف مراحؿ النمو
ي تبدو آثارىا الممموسة في سموكو وتصرفاتو يكتسب الطفؿ في كؿ منيا أبعادا مختمفة في جميع مظاىر النمو، والت

 والروحية. وفي كفاءتو الجسمية، والعقمية، واإلجتماعية
 عمماء النفس عمى أف المراىقة منعرج خطير، إذ تعتبر مرحمة اتخاذ القرارات الحاسمة و تحوؿ الفردكما يجتمع     

حيث يتـ تحدث فييا تغيرات ىامة ومختمفة، مرحمة معقدة  اتتسـ بكونيو في مجتمع الراشديف  مف طفؿ إلى عضو
 .خالليا نضج الوظائؼ البيولوجية و الفيزيولوجية، أي الجسمية عامة و كذلؾ الوظائؼ النفسية المختمفة

في  غير أف مرحمة المراىقة ىي أكثر مراحؿ النمو، حساسية في ىذا المجاؿ،و أكثرىا عبئا عمى اآلباء والمربيف    
اإلحتماؿ بط النفس، مع القدرة عمى الصبر و عمى حد السواء، وأكثرىا حاجة إلى التروي و ض ةالتعميميالمؤسسات 

سوؼ المرجوة مف رعايتنا ألبنائنا، و  خالؿ ىذه المرحمة بشكؿ سميـ يوصمنا إلى أىدافناوالتالميذ مع األبناء  لمتعامؿ
 ذكر كؿ ما ييـ المراىقة في ىذا الفصؿ. نتطرؽ إلى
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 : المراهقة مفهوم1- -3
 :التعريف المغوي: -3-1-1

في  إف كممة المراىقة لغة تفيد معنى االقتراب أو الدنو مف الحمـ و بذلؾ يؤكد عمماء فقو المغة ىذا المعنى 
 1ج.الفرد الذي يدنو مف الحمـ و اكتماؿ النض

 : طصلحااً  التعريف اال -3-1-2
 ىقة ىي " المرحمة النمائية الثالثة التي يمر بيا اإلنساف في حياتو مفيقوؿ الدكتور محمد الزعبالوي المرا

في جميع إتجاىات النمو،البدني  الطفولة إلى الشيخوخة، و ىي تتوسط بيف الصبا و الشباب، و تتميز بالنمو السريع
 2.اإلجتماعيوالنفسي والعقمي و 

يعقوب  ث روى اإلماـ البخاري بسنده : حدثنا قتيبة حدثناوقد وردت كممة المراىقة أو البموغ في السنة النبوية حي    
لي  عف عمرو عف أنس بف مالؾ ) رضي اهلل عنو(: " أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ألبي طمحة : إلتمس

 غالما مف غممانكـ يخدمني أخرج إلى خيبر، فخرج بي أبي طمحة مردفي و أنا غالـ راىقت الحمـ، فكنت أخدـ
  عميو و سمـ إذا نزؿ ، فكنت أسمعو كثيرا يقوؿ : )) الميـ إني أعوذ بؾ مف اليـ والحزف، والعجزالنبي صمى اهلل
 3والجبف، وضمع الديف وغمبة الرجاؿ، ثـ قدمنا إلى خيبر.(( والكسؿ، والبخؿ

 تاديد مرامة المراهقة: -3-2
 21إلى سف  21، وىي تبدأ مف سف األولى ويطمؽ عمييا أيضا أسـ المراىقة مرامة المراهقة المبكرة: -3-2-1

 4.سنة مف العمر
وتمتد ىذه الفترة مف بداية البموغ إلى ما بعد وضوح السمات الفزيولوجية الجديدة بعاـ تقريبا، وىي فترة تتسـ 
باالضطرابات المتعددة، حيث يشعر المراىؽ خالليا بعدـ االستقرار النفسي واالنفعالي وبالقمؽ والتوتر وبحدة 

الت والمشاعر المتضاربة، وينظر المراىؽ إلى اآلباء والمدرسيف في ىذه الفترة عمى أنيـ رمز لسمطة االنفعا
المجتمع مما يجعمو يبتعد عنيـ ويرفضيـ، ويدفعو إلى اإلتجاه نحو رفقائو وصحابتو الذيف يتقبؿ آرائيـ ووجيات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                نظرىـ، ويقمدىـ في أنماط سموكيـ.
فيذه المرحمة تعتبر فترة تقمبات عنيفة وحادة مصحوبة بتغيرات في مظاىر الجسـ ووظائفو، مما يؤدي إلى 

  .لفزيولوجية المصاحبة لتغيرات االنفعالية االضطراباتالشعور بعدـ التوازف ومما يزيد األمر صعوبة ظيور 

 : مرامة المراهقة الوسلى -3-2-2
نة مف العمر، وفييا يشعر المراىؽ بالنضج الجسمي واإلستقالؿ الذاتي س 21إلى  21وىي تبدأ مف سف      

 .(5)نسبيا، كما تتضح لو كؿ المظاىر المميزة والخاصة بمرحمة المراىقة الوسطى
 و يتميز المراىؽ في ىذه الفترة بالخصائص التالية: 

 النمو البطيىء  -
                                                 

1
 .05.ص -.1994انماهزج، ، :دار انفكز انعزتً ،1ط. فؤاد انثهً انظٍذ: األطض انُفظٍح نهًُى يٍ انطفىنح إنى انشٍخىخح، -

2
 .14.ص -.1998انًًهكح انعزتٍح انظعىدٌح،  :يكرثح انرىتح ،1ط. انًزاهك انًظهى، :ذ يذًذ انشعثالويد.يذًذ انظٍ -

3
، تاب يٍ غشا  2893فرخ انثاري تشزح صذٍخ انثخاري، ذذمٍك انشٍخ عثذ هللا تٍ تاس، انجشء انظادص، رلى انذذٌث  :انعظمالًَتٍ دجز  -

 .182ص -.1993تٍزوخ،  :انصثً نهخذيح، دار انفكز
4

 .51ص -.2004 : عًاٌ،انخُظاء نهُشز وانرىسٌع. -.انًُى يٍ انطفىنح إنى انًزاهمح -.سٌاٌ طعٍذ ،عثذ انزدًٍ انىافً -
5

 .55ص -.2004، يزجع طاتك -سٌاٌ طعٍذ. ،عثذ انزدًٍ انىافً -
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 زيادة القوة والتحمؿ. -
 التوافؽ العضمي والعصبي. -
 1مقدرة عمى الضبط والتحكـ في الحركات.ال -

 : مرامة المراهقة المتأخرة -3-2-3 
سنة مف العمر، وتعتبر ىذه المرحمة في بعض المجتمعات مرحمة  11-12إلى سف  21تبدأ مف سف       

 2.الشباب

جؿ إقامة أيوده مف وىي كذلؾ فترة يحاوؿ فييا المراىؽ لـ شتاتو ونظمو المبعثرة، ويسعى خالليا إلى توحيد ج     
يتميز المراىؽ في ىذه المرحمة بالقوة والشعور باإلستقالؿ،  مف مجموع أجزائو ومكونات شخصيتو. متآلفةوحدة 

 3المحددة. االختياراتعمى مجموعة مف  استقروبوضوح اليوية، وباإللتزاـ، بعد أف يكوف قد 
   : خطصًئص مرامة المراهقة-3-3
ه المرحمة مف النمو تغيرات جسمانية وعقمية و اجتماعية تصحبيا مشاكؿ تميز ىذه يصاحب المراىقيف في ىذ     

 المرحمة عف غيرىا مف مراحؿ النمو.
  : النمو الجسمًني-3-3-1   
 زيادة ممحوظة في النمو في ىذه المرحمة وخصوصا بالنسبة لمطوؿ والذي يسبؽ زيادة الوزف. -
لوزف مع مالحظة حيث يتميز بخشونة فيبدو عميو عدـ التحكـ في زيادة كبيرة في حجـ القمب مع الزيادة في ا -

 نبرات صوتو مف عمو أو انخفاض.
نمو ممحوظ في األعضاء التناسمية ونشاط بعض الغدد كالغدة النخامية والتناسمية مما يؤدي إلى الحيض عند البنات 

 4.والقذؼ المنوي عند البنيف
 :  النمو الاركـي -3-3-2  
نمو الجياز العضمي عف نمو الجياز العظمي بمقدار سنة تقريبا و يسبب ذالؾ لممراىؽ التعػػػب يتأخر        

رىػاؽ، ولػو دوف عمؿ يذكر وذالؾ لتوتر عضالتو و انكماشيا مع نمو العظاـ السريع.  وا 
كسؿ والتراخي كما أف سرعة النمو في الفترة األولى في المراىقة تجعؿ حركاتو غير دقيقة ويميؿ نحو الخموؿ وال  

حتى يتسنى لو إعادة تنظيـ عاداتو الحركية بما يالئـ ىذا النمو الجديد، أما بعد الخامسة عشر فتصبح حركات 
المراىؽ أكثر توافقا وانسجاما ، ويأخذ نشاطيـ بالزيادة، ويصبح نشاط بناء يرمي إلى تحقيؽ ىدؼ معيف عمى 

 .5و األطفاؿ في المدرسة االبتدائيةالعكس مف النشاط الزائد غير الموجو الذي يقـو ب
 
 
 

                                                 
1

 . 73 -72.ص -. 1997 ،عًاٌ :دار انفكز  ،1.ط  ،: انًُاهج انًعاصزج فً انرزتٍح انزٌاضٍح خطاتٍحأكزو ساكً  -
2

 .59 .ص -.2004، يزجع طاتك -سٌاٌ طعٍذ. ،عثذ انزدًٍ انىافً - 
3

 .357 .. يزجع طاتك . ص ،ريضاٌ يذًذ أنمذافً: عهى َفض انطفىنح وانًزاهمح  -
4

 .111-110 -.1981،طزق ذذرٌض فً يجال انرزتٍح انزٌاضٍح  :عثاص أدًذ انظًزاًَ -
5

 .109.ص  -.2002دار انعهى: تٍزوخ،  -.عهى انُفض انطفم نهطهثح انًعهًٍٍ وانًظاعذٌٍ فً يعاهذاخ نهرزتٍح عٍ -.يذًذ طاليح ، ذىفٍك دذاد -
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 : النمو اإلجتمًعي -3-3-3
   سيطرة وحب األطفاؿ وتقدير البطولة عمى التفكير.  -
 الرغبة في االنتماء والتوحيد مع الجماعة والوضع أو المكانة االجتماعية . -
 اإلدراؾ لممعنويات واألخالؽ في سياقاتيا الثقافية . -
 اإلثارة ومقاومة السمطة .الرغبة في تقميد الزمالء و  -
 الرغبة في تقميد الزمالء وأىمية تكويف صداقات دائمة . -
 الخجؿ الغالب والواعي لمذات وفقداف الثقة بالنفس . -
 عدـ الثبات أو االستقرار عمى حاؿ و قمؽ. -
 تحقيؽ لدور الذات ولعب الولد لدور الرجؿ ولعب البنت لدور األنثى . -
 ومات عف الجنس األخر وتكويف عالقات معو .الرغبة في التعرؼ وجمع المعم -
 الرغبة في التشبو باألصدقاء وكراىيتو التظاىر باالختالؼ . -
 البحث عف الميوؿ المينية اليادفة . -
 .1االعتماد عمى النفس الرغبة في االستقالؿ عف الوالديف و -

 :  النمو العقـمي -3-3-4    
( سنة ال تظير عمى ىيئة فقرة سريعة 21-21ذكاء في ىذه الفترة )تسير معظـ الدراسات إلى أف منحنيات ال       

كما ىو الحاؿ في النمو الجسماني ويالحظ زيادة القدرة عمى اكتساب الميارات والمعمومات وعمى التفكير 
ما عف واالستنتاج، كما تأخذ الفروؽ الفردية  في النواحي العقمية في الوضوح وتبدأ قدراتو واستعداداتو في الظيور أ

 خاصية التذكر عند المراىؽ فيعتمد عمى استنتاج العالقات الجديدة بيف الموضوعات المتذكرة.
ويأخذ البالغ في البمورة و التركيز  ,التخيؿ ,التذكر ,وبالتالي تزداد القدرة عمى الكثير مف العمميات العقمية كالتفكير  

 و نحو الدراسة العممية أو األدبية.                             حوؿ نوع معيف مف النشاط بدال مف تنوع نشاطو، كأف يتج
 :  النمو الفيزيولوجي -3-3-5  -  
نالحظ في الفترة عدة تغيرات فيزيولوجية ، فنالحظ تغير وظائؼ كؿ جياز مف أجيزة الجسـ . وقد ركز       

الذي يعتبر مف التغيرات الفيزيولوجية التي العمماء في دراستيـ عمى البموغ الجنسي لما يكسبو مف أىمية بالغة و 
 .2تحدث في المراىقة األولى

 :  النمو الجنسي -3-3-6
يتحدد البموغ الجنسي عند الذكور بحدوث أوؿ قذؼ منوي ، وظيور الخصائص الجنسية الثانوية وعند اإلناث       

سي بمثابة تحوؿ وعالمة انتقاؿ مف بحدوث أوؿ حيض وظيور الخصائص الجنسية الثانوية ، ويعتبر البموغ الجن
 الطفولة إلى المراىقة.

                                                 
1

 .149-148ص  -.1990 : انماهزج،دار انفكز انغزتً ،أطض تُاء تزايج انرزتٍح انثذٍَح وانزٌاضٍح  :انخىنًيٍٍ أ  -
2

 .40. ص -.2005 يُشؤج انًعارف: يصز، ،د.ط،ًانظهىن اإلَظاَ دراطاخ فً عهى َفض :عثذ انزدًٍ عٍظىي -
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ويسبؽ البموغ الجنسي فترة نمو جسمي سريع خاصة في الطوؿ وليس ليذا النمو السريع نتيجة لمبموغ الجسمي إنما 
ىنا  النمو الجنسي يبدأ بنمو الغدد التناسمية ، ويالحظ –باعث لو ، وأىـ شيء في البموغ ىو نضج الغدد الجنسية   

 أىمية الغدة النخامية و كذالؾ تأثر الغدة الكظرية بيرموناتيا، ويالحظ أيضا ظيور الغدة التيموسية.
  : كما أف ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في موعد البموغ الجنسي منيا

 .1حالة النشاط الغددي ، الحالة الصحية، االستعداد الفردي، وبعض العوامؿ كالتغذية
جنسي ىناؾ تغيرات أخرى تحدث عمى مستوى جسـ المراىؽ و ىذه التغيرات تتمثؿ في نمو وباإلضافة إلى النمو ال

 حجـ القمب نسبة أكبر مف األوردة و الشراييف مع زيادة ضغط الدـ الذي يعتبر انعكاس لنمو حجـ القمب.
يزيد الشيية لألكؿ وكذلؾ نالحظ اتساع المعدة تماشيا مع احتياجات الجسـ النامي مع تذبذب لممثيؿ الغذائي مما 

 عند المراىؽ.
 : النمو االنفعًلي النفسي -3-3-8 
تتصؼ االنفعاالت في ىذه المرحمة بأنيا انفعاالت عنيفة منطمقة متيورة ال تتناسب مع مثيراتيا، وقد ال       

 يستطيع المراىؽ التحكـ فييا وال في المظاىر الخارجية ليا.
ثنائية المشاعر نحو نفس الشخص أو الموقؼ ، كما يظير عميو الخجؿ  ويظير التذبذب االنفعالي والتناقض و

والميؿ إلى االنطواء والتمركز جوؿ الذات والشعور بالذنب وقد أثبتت بعض الدراسات أف لمخياؿ دور في إنفاعاالت 
حقيقو في المراىؽ ففي الخياؿ يتخطى المراىؽ حدود الزمف والمكاف وجدود قدرتو العقمية والجسمية ويستطيع ت

 .2الواقع
ويعبر عف ىذه المرحمة بأنيا مرحمة االضطراب االنفعالي وحساسية شديدة لمنقد وخاصة فيما يتصؿ بالتغيرات      

في الصوت ومظير الجسـ و محاولة المراىؽ التكيؼ مع ىذه التغيرات وينقمب بتصرفاتيا بيف سموؾ الكبار 
 .3ألعابيـ أو عمى األقؿ تقميدىـ ويزداد االعتزاز بالنفس وتصرفات الصغار ويميؿ إلى مشاركة الكبار في

ويتأثر النمو االنفعالي بالتغيرات الجسمية الداخمية والخارجية والعمميات والقدرات العقمية، والتالؼ الجنسي ونمط 
 .4التفاعؿ اإلجتماعي ومعايير الجماعة والمعايير االجتماعية العامة والشعور الديني

 :مة المراهقةمشًكل مرا -3-4
إف العامؿ االنفعالي في حياة المراىؽ يبدأ واضحا في عنؼ فعاليتو و حدتيا واندفاعيا و ىذا االندفاع 
االنفعالي ليس أساسا نفسيا خالصا بؿ يرجع ذلؾ لمتغيرات الجسمية فإحساس المراىؽ بنمو جسمو و شعوره بأّف 

أحيانا و بالحياد و الخجؿ أحيانا أخرى مف ىذا النمو جسمو ال يختمؼ عف أجساـ الرجاؿ ىذا يقوده لالفتخار 
الطارئ. كما يتجمى بوضوح خوؼ المراىقيف مف ىذه المرحمة الجديدة الني ينتقؿ إلييا و التي تتطمب منو أف يكوف 

 5.رجال في تصرفاتو و سموكاتو
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 .332-333ص -.1972عانى انكرة: انماهزج،  يٍ انطفىنح إنى انًزاهمح، د.ط، سهزاٌ عثذ انظالو " عهى انُفض انًُى حداي -
2

 .252.ص ،َفض انًزجع انظاتك ،عثذ انزدًٍ عٍظىي -
3

 .225.ص -.1972،عثذ انظالو سهزاٌ: يزجع طاتك حداي -
4

 .144/145 .ص -.1996 :انماهزج،دار انفكز انعزتً  ،9،ط.عهى انُفض انزٌاضً :دظٍ عالوي يذًذ -
5

 .73/74.ص -.1971يصز،  :دراطح يمارَح فً يشكالخ انًزاهمٍٍ فً انًذٌ و انزٌف، دار انًعارف :يٍخائٍم خهٍم عىض -
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 المشًكل النفسية: -3-4-1
و  ,و الكبت الحاصؿ عف الخجؿ و التسرع في اتخاذ القراراتتنجـ المشاكؿ النفسية لدى المراىقيف عف التوتر      

المراىؽ يميؿ إلى الحرية و التممص مف الواجبات و السمطة األسرية و المدرسية، فينشأ عف ذلؾ في نفسو اإلحباط 
والشعور باليأس والضياع فالمراىؽ يعتبر في المجتمع تنقص مف قيمتو بغض النظر عف صالحيا أو ضررىا. و قد 

جمب المراىؽ بتصرفاتو الكثير مف المتاعب ألسرتو أو مجتمعو لذلؾ فيو يعيش في صراعات داخمية مكبوتة قد ي
يجب عمى الجميع االعتراؼ بشخصيتو و قد تؤدي ىذه  وأحيانا التمرد عمى األعراؼ والتقاليد، فيو يعتقد أن يظيرىا

 .أو إلى السموؾ العدواني االنعزاؿو ى االكتئاب الصراعات النفسية إلى اإلحساس بالذنب و القير فيؤدي بو إل
 :المشًكل االجتمًعية -3-4-2

المجتمع و إف مشاكؿ المراىقة تنشأ مف االحتياجات السيكولوجية مثؿ الحصوؿ عمى مركزه و مكانو في      
كمصادر مف  اإلحساس بأنو فرد مرغوب فيو، و في ىذا اإلطار سوؼ نتناوؿ كال مف األسرة و المدرسة و المجتمع

 مصادر السمطة االجتماعية عمى المراىؽ.
 :األسرة كمطصدر سملة* 
 إف المراىؽ في ىذه المرحمة مف العمر يميؿ إلى الحرية و التحرر مف عالـ الطفولة و عندما تتدخؿ األسرة في     

عامؿ معاممة الصغار, لذا شأنو فإنو يعتبر ىذا الموقؼ تصغيرا مف شانو  و احتقارا لقدراتو. كما أنو ال يريد أف ي
نجد أف المراىؽ يميؿ إلى مناقشة و نقد كؿ ما يعرض عميو مف آراء و أفكار و لـ يعد يتقبؿ كؿ ما يقاؿ لو 
بسيولة. ىذا ما يجعؿ شخصية المراىؽ تتأثر بالصراعات و النزاعات الموجودة بينو و بيف أسرتو، و تكوف نتيجة 

 .(1)دـ استسالموالصراع إّما المتثالو أو تمرده و ع
  المدرسة كمطصدر لمسملة:* 
إف المدرسة ىي المؤسسة االجتماعية التي يقضي فييا المراىقوف معظـ أوقاتيـ   و سمطة المدرسة تتعرض      

لثورة المراىؽ. فالتمميذ يحاوؿ أف يتمرد عمييا بحكـ طبيعة ىذه المرحمة مف العمر، بؿ إنو يرى أف السمطة المدرسية 
 .1لسمطة األسريةأشد مف ا

 :المجتمع كمطصدر لمسملة* 
إف كؿ فرد يريد أف يحقؽ النجاح االجتماعي و ينيض بعالقاتو االجتماعية التي البد منيا و المراىؽ أحد ىؤالء »

قاء و أف يشعر بتقبؿ اآلخريف لو... و األفراد... فيجب أف يكوف محبوبا مف اآلخريف      و أف يكوف لو أصد
يكوف المراىؽ كفرد بانتمائو إلى المجتمع و يحقؽ استقاللو و فرديتو، و إننا نالحظ مقاومة و ثورة  و تمردا مف 

 .2«المراىؽ إدا ما أعيقت ىذه الرغبات مف أي سمطة...
 
 
 

                                                 
1

زِ فً اخرٍار انًزاهمٍٍ نهزٌاضاخ انفزدٌح، دانً إتزاهٍى جايعح يذكزج نٍظاَض: اإلعالو انزٌاضً انًرهفش و أث -.واتذ رضا، تهمٍُش يذًذ -

  .28.و، ص 2001 - 2000انجشائز، دشاشً عثذ انىهاب، 
2

 .39.ص 2000واتذ رضا، تهمٍش يذًذ، يزجع طاتك، -



 انًزاهمح وخصائصها                         انفصم انثانث                                                         
 

 -44- 

 : أنمًل المراهقة -3-5
 :1مة لممراىقة يمكف تمخيصيا فيما يمييرى صموئيؿ مغاريوس أف ىناؾ أربعة أنماط عا

  : المراهقة المتكيفة -3-5-1
 الحادة، وعالبا التوترات االنفعالية ىي المراىقة اليادئة نسبيا والتي تميؿ إلى االستقرار العاطفي وتكاد تخموا مف    

لو وتوافقو معو وال يسرؼ المراىؽ بتقدير المجتمع  ما تكوف عالقة المراىؽ بالمحيطيف بو عالقة طيبة، كما يشعر
 االعتداؿ. أحالـ اليقضة أو الخياؿ بؿ يميؿ المراىؽ إلىالمراىؽ في 

 : المراهقة اإلنساًبية المنلوية -3-5-2
لتوافؽ ا الخجؿ والشعور بالنقص وعدـ و  وىي صورة مكتئبة تميؿ إلى االنطواء والعزلة والسمبية و التردد     

وينصرؼ جانب مف تفكير المراىؽ إلى نفسو،  خارجية االجتماعية ضيقة محدودة،االجتماعي، ومجاالت المراىؽ ال
واألخالقية كما يسرؼ في االستغراؽ في اليواجس  وحؿ مشكالت حياتو أو التفكير الديني والتأمؿ في القيـ الروحية

 وأحالـ اليقظة، وتصؿ أحالـ اليقظة في بعض الحاالت حد
 2.مطابقة المراىؽ بيف نفسو وبيف أشخاص الروايات التي يقرأىااألوىاـ والخياالت المرضية والى 

 :المراهقة العدوانية المتمردة -3-5-3
ويكوف فييا المراىؽ ثائرا متمردا عمى السمطة سواء سمطة الوالديف أو سمطة المدرسة أو المجتمع الخارجي، كما     

طالؽ الشارب والمحية. والسموؾ العدواني يميؿ إلى تأكيد ذاتو والتشبو بالرجاؿ ومجاراتيـ في سموكيـ  كالتدخيف وا 
عند ىذه المجموعة قد يكوف صريحا مباشرا يتمثؿ في اإليذاء، أو قد يكوف بصورة غير مباشرة يتخذ صور العناد، 

 3.وبعض المراىقيف مف ىذا النوع الثالث قد يتعمؽ باألوىاـ والخياؿ وأحالـ اليقظة لكف بصورة أقؿ مما سبقيا
 :  المراهقة المنارفة -3-5-4

السابقتيف غير  كانت الصورتيف وحاالت ىذا النوع تمثؿ الصورة المتطرفة لمشكميف المنسحب والعدواني، فإذا     
البادية في الشكؿ الرابع حيث نجد  متوافقة أو غير متكيفة إال أف مدى االنحراؼ ال يصؿ في خطورتو إلى الصورة

ويدخميا البعض أحيانا في عداد  المجتمع نفسي، وحيث يقوـ المراىؽ بتصرفات تروعاالنحالؿ الخمقي واالنييار ال
 4.الجريمة أو المرض النفسي والمرض العقمي

 اًجًت المراهق األسًسية -1-6
قريبة راىؽ  وألوؿ وىمة تبدو حاجات الم راىؽفي حاجات الم راتالتي تحدث مع البموغ تغي راتيصاحب التغي    

 :ما يمييالحاجات األساسية ف ويمكف تمخيصديف راشمف حاجات ال
 :الاًجة إلى األمن

البقاء  وتتضمف الحاجة إلى األمف الجسمي والصحة الجسمية، الحاجة إلى الشعور باألمف الداخمي، الحاجة إلى    
ض أو الجرح، المر  ، الحاجة إلى الشفاء عند راحةحيا، الحاجة إلى تجنب الخطر واأللـ، الحاجة إلى االسترخاء وال

                                                 
1

 .11.ص -.2000يصز ،  :دار انرىسٌع و انُشز اإلطاليٍح  ،1ط. ،يزاهمح تال أسيح :أكزو رضا -
2

  .161 .ص -.1999جذج،  :، دار انشزوق3 .انًُى انُفظً نهطفم و انًزاهك، ط :ٌد.يصطفى سٌذا -
3

لظى انرزتٍح انثذٍَح ، جايعح لظُطٍُح  ، أطزودح انذكرىراِ ، دوافع ذاليٍذ انطىر انثاَىي َذى يًارطح انرزتٍح انثذٍَح وانزٌاضٍح :يزاد خهٍم -

 .64.ص -.2012/2011 ز،انجشائ،وانزٌاضٍح
4

  162ص  -.1999 سٌذاٌ، َفض انًزجع انظاتك،د. يصطفى  -
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مف إشباع الدوافع والحاجة  الحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة المستقرة السعيدة، الحاجة إلى الحماية ضد الحرماف
 1.إلى المساعدة في حؿ المشكالت الشخصية

 :الاًجة إلى مكًنة الذات
بالعدالة  لشعورااعية الحاجة إلى وتتضمف الحاجة االنتماء إلى جماعة الرفاؽ الحاجة إلى المركز والقيمة االجتم    

االجتماعي الحاجة إلى  مع اآلخريف الحاجة إلى التقبؿ مف اآلخريف الحاجة لمنجاح راؼفي المعاممة الحاجة لالعت
 .2أف يكوف قائدا

 :الاًجة إلى النمو العقمي و االبتكًر
 حصيؿ الحقائؽ الحاجة إلىتتضمف الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر و السموؾ الحاجة إلى ت    

التعبير  سي الحاجة إلىاتفسير الحقائؽ الحاجة إلى إشباع الذات عف طريؽ العمؿ الحاجة إلى النجاح والتقدـ الدر 
التوجيو واإلرشاد  والحاجة إلى راتاإلثارة الحاجة إلى المعمومات ونمو القد راءعف النفس الحاجة إلى السعي و 

 .3لزوجيواالميني والتربوي واألسري 
 :الاًجة إلى تاقيق وتأكيد وتاسين الذات

 إلى أف يصبح سويا وعادال الحاجة إلى التغمب عمى العوائؽ المعوقات وتتضمف الحاجة إلى النمو الحاجة    
والتسمية  الحاجة إلى العمؿ نحو ىدؼ الحاجة إلى معرفة الذات وتوجيييا وحاجات أخرى مثؿ الحاجة إلى الترفيو

 4الماؿ ...الخ والحاجة إلى
 :ةمهًم التربية البدنية والريًضية لممراهق في المتوسل -3-7

النواحي  تنمية متكاممة مف التالميذيدؼ إلى تنمية ت والرياضية لتربية البدنيةا لحصة إف الغرض التربوي    
عداد ميولو ورغباتو وتكوينو  برامج تتماشى مع )الصحة الجسمانية، العقمية، االجتماعية( مع مراعاة نمو المراىؽ وا 

عداده الصحي، حتى يصؿ إلى المطالب المنشودة، وعميو ندرج األىداؼ المسطرة لألغراض العامة فيما  الجسمي وا 
 :يمي

 : تنمية القدرة الاركية -3-7-1
ت عمى يؤدي جميع الحركات في الكفاءا ترجع تنمية ىذه القدرة أثر مف الناحية البدنية التي تأىؿ الجسـ، ألنو    

يمكنو مف ممارسة مختمؼ األلعاب بطالقة ،  المفاصؿ، و سالمة أجيزتو بشكؿ حساب رشاقة الجسـ ومرونة
 5.خاصة عمى حسب ما تستطيع أف تتحممو القدرة العقمية لكؿ حركة و لكؿ نشاط بمراعاة السف في إعداد برامج

 : تنمية العحاقًت االجتمًعية -3-7-2
البدنية والرياضية تعمؿ عمى توزيع  نظاـ واحتراـ القوانيف تقبؿ النشاط والحيوية في التربيةاالعتماد عمى النفس وال   

 6واحتياجاتو. برامجيا لتتيح الفرصة لكؿ فرد لكي يكتسب ميولو
 

                                                 
1

 .293ص -.2006: عًاٌ،دار انًظٍزج نُشز وانرىسٌع ،5ط.عهى انُفض انرزتىي،: صالح انذٌٍ انعًزٌح -
2

 .293 .ص -.2006، صالح انذٌٍ انعًزٌح، َفض انًزجع انظاتك -
3

 .293.صالح انذٌٍ انعًزٌح، َفض انًزجع انظاتك ص - 
4

 .263ص  -.1972َفض انًزجع انظاتك،  ،سهزاٌعثذ انظالو  حداي -
5

 .16ص. -.1983طزاتهض،  :انًزشذ انرزتىي انزٌاضً، انًُشآخ انعايح نهُشز وانرىسٌع  :عهً تشٍز انفائذي -
6

 .17.ص -.1983 عهً تشٍز انفائذي َفض انًزجع انظاتك، -
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 : تنمية الكفًءة العقمية -3-7-3
عف العقؿ واإلرادة وأف مجاالت  لسالمة البدف تأثير عمى سالمة العقؿ والنمو لمقوى العقمية ، فيي وسيط لمتعبير    

 1ؿ.األلعاب المختمفة واكتساب الميارات الرياضية تتماشى مع عممية التفكير العميؽ وتشغيؿ العق
 : الممًرسة الريًضية وعحاقتهً بًلمراهق -3-8

راىقيف إال لألطفاؿ والم تشير النتائج والبحوث المعنية بدراسة دوافع المشركة أو االنسحاب مف الرياضة وخاصة    
لممشاركة في الرياضة، الرغبة في  أف تمؾ الدوافع تتميز بالتعدد والتنوع، ومف أمثمة عف الدوافع التي عبروا عنيا

مياراتيـ واالرتقاء والتقدـ بمستوى المياقة البدنية،  تحقيؽ االستمتاع، والمشاركة واكتساب األصدقاء، وتحسيف وتطوير
تصنيؼ أسباب مشاركة النشء في  2191"بيتمشكوؼ" ووقد استطاع كممف "ويس" وتحقيؽ خبرات النجاح والتفوؽ، 

 ىي: الرياضة إلى فئات أربعة
 .الكفاية 
  .االنتماء 
 .االستمتاع 
 2المياقة. 

 :3وتقسيميا إلى نوعيف ىي تحديد أىـ الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي" ولقد حاوؿ العالـ البحث "روديؾ
 :الدوافع الغير المبًشرة

 ممارسة النشاط البدني إلسيامو في رفع قدرة الفرد.  
 محاولة اكتساب الصحة والمياقة البدنية عند ممارسة النشاط البدني.  
 الوعي بالشعور االجتماعي الذي يقوـ بو الرياضي بانتمائو إلى النوادي. 

 : الدوافع المبًشرة
 ةالشعور باالرتياح كسبب لمتغمب عمى التدريبات الشاقة والصعب.  
 المتعة الجمالية كنتيجة الرشاقة والميارة، وجماؿ الحركات.  
  اإلحساس بالرضا بعد نشاط بدني أو عضمي يتطمب جيدا أو وقتا وخاصة إذا ارتبط بالنجاح 
 المشاركة في المنافسات الرياضية والمنافسات التي تعتبر ركنا ليا مف أركاف النشاط البدني 

 .والرياضي
 : بية البدنية والريًضية لممراهقأهمية اطصة التر  -1-1

فرص الكتساب الخبرات  تتميز أىمية الحصة كمادة مساعدة ومنشطة ومكيفة لنفسية المراىؽ وتحقؽ لو    
الحياة، وتجعمو يتحصؿ عمى القيـ التي يعجز عمى  والميارات البدنية والحركية التي تزيده رغبة وتفاعالت في

والعقمية بما تتماشى مع متطمبات ىذا العصر ليذا يجب عمى مناىج التربية  لبدنيةتوفيرىا لو، وتقوـ بصقؿ مواىبو ا
، ألنيا تشغؿ المتوسطة أف ال تقؼ عائؽ لذلؾ وال يأتي ذلؾ إال بتكييؼ ساعات الرياضة داخؿ و خارج البدنية

                                                 
1

 .18.ص عهً تشٍز انفائذي َفض انًزجع انظاتك، -
2

 .100.ص -.2004انماهزج،  دار انفكز انعزتً: -.كايم اطايح راذد ،عصاو تذوي،ذزجًح  ،ة انزٌاضً عهى وفٍانرذرٌ: تىري ودياٌ -
3

 .87 .ص -.1986 : يصز،دار انًعارف -.عهى انُفض انرزتىي -.طعذ جالل، عالوي يذًذ -
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يستسمـ لمراحة والنـو  الرياضي المراىؽ . نفسو الوقت الذي يحس فيو المراىؽ بالممؿ والضجر والقمؽ وعندما يتعب
ويضيع وقتو بما ال تحمد عقباه وال يستعيد نشاطو الفكري والدراسي بعد ذلؾ،  بدال مف أف يستسمـ لمكسؿ والخموؿ،

تكويف المواطف  التربية البدنية والرياضية بصفة عامة ىي جزء متكامؿ مف التربية العامة والميداف ىدفو وبما أف
طريؽ ألواف مف النشاط البدني اختيرت لغرض  والعقمية واالنفعالية واالجتماعية، وذلؾ عفالالئؽ مف الناحية البدنية 

 تحقيؽ ىذه األغراض فإف باستطاعة التربية البدنية والرياضية أف تساىـ في تحسيف الصحة
صحة الجسمية أفضؿ مف ال العقمية وذلؾ بإيجاد منفذ سميـ العواطؼ وخمؽ نظرة متفائمة جميمة لمحياة والتنمية حالة

 .والعقمية
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 :خحاطصة
ىي مرحمة  وأىميايمر بعدة مراحؿ في عمره  اإلنساف أف نستخمصطرح في ىذا الفصؿ  مف خالؿ ما       

 تأثيروذلؾ بما تتميز بو مف متغيرات الفزيولوجية والمرفولوجية التي ليا  ،مرحمة في حياتو أصعبالمراىقة التي ىي 
 شر عمى نفسيتو والتي تنعكس بصورة واضحة في سموكو .مبا
وليذا فالفرد يعيش في جممة مف الصرعات النفسية واإلجتماعية، وتواجيو جممة مف المشكالت النفسية،االسرية،     

المدرسة ويتوقؼ مرور المراىؽ مف ىذه المرحمة عمى الدور الذي تمعبو المؤسسات التعممية في تكويف وتعديؿ 
المراىؽ، فإذا كانت االسرة  تمثؿ األرض الذي تنبت فييا الشخصية فإف المدرسة بمختمؼ وسائميا تساىـ   شحصية
دوف أف ننسى دور األنشطة الرياضية التي تساعد ىي األخرة  في تشكيؿ شخصية و   و إما سمبيًا أو إجابياً في تعديم
شتى الوسائؿ لضماف استقرار وتنشئة المراىؽ تنشئة  استعماؿلذى عمينا ، يقضي أوقات فراغ فييا هباعتبار المراىؽ 

 .والرياضية ليا دور ميـ في تحقيؽ ذلؾ لما تحممو مف فضائؿ سميمة، والتربية البدنية
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 منهجية البحث

جراءاته الميدانية  وا 
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 تمهيد:

بعد محاولتنا لتغطية الجانب النظري ليذه الدراسة سنحاول في ىذا الجزء أن نحيط بالموضوع من الجانب 
التطبيقي، بالقيام بدراسة ميدانية وذلك عن طريق توزيع استبيان لألساتذة ومقياس السلوك العدواني على تالميذ 

نا بوضعيا، ومن ثم تقديم مناقشة وتحليل النتائج الطور المتوسط ولقد تمحورا أساسا حول الفرضيات التي قم
المقياس وفي األخير نقوم بعرض االستنتاج وسنحاول في توضيح مدى صدق و المتوصل إلييا من خالل االستبيان 

 .الفرضيات التي تضمنتيا ىذه الدراسة ومدى تحقق ىذه الفرضيات
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 :الدراسة االستطالعية -4-1

لقاء نظرة عامة حول اافة الجوانب إلحث إلى الميدان ايقوم بيا الب خطوةاالستطالعية أول تعد الدراسة 
الخاصة بدراستو وقد قمنا بدراسة استطالعية إلى الميدان قبل الغوص في غمار ىذا الموضوع واانت ىذه الدراسة 

 :عبارة عن تجربتين استطالعيتين نعرضيما االتالي

 : األولى التجربة االستطالعية -4-1-1

بمدرية التربية لوالية البويرة إلستطالع أىم المعلومات حول مجتمع  االتصالاان اليدف من ىذه الدراسة 
لقاء نظرة حول العينة التي سيجرى علييا و الدراسة وزيارة بعض المتوسطات قصد التعرف أاثر على ميدان الدراسة  ا 

 ىذا البحث وأىم النتائج ىي:

 (55 ة بدقة)أنظر نفس الفصل صفحةتحديد مجتمع الدراس -

 التعرف على عينة الدراسة وخصائصيا. -

 .اء أسئلة االستبياننفي بناء فروض البحث واذلك في بإجراء بعض المقابالت الشخصية التي ساعدت  -

 : التجربة االستطالعية الثانية -4-1-2

 البحث:اان اليدف منيا التحقق من الشروط العلمية )السياومترية( ألدوات 

 الشروط السياومترية لمقياس السلوك العدواني: -

يشير إلى الصدق يعني "المدى الذي يؤدي فيو االختبار للغرض الذي وضع من أجلو، حيث يختلف  الصدق: -
 بمعنى أن يقيس فعال ما ، الصدق وفقا لألغراض التي يود قياسيا، واالختبار الذي يجري إلثباتيا

 1.ئا بديال عنو أو باإلضافة إليوأعد لقياسو وال يقيس شي

"إن االختبار يعتبر ثابتا إذا اان  (Van dalin) "فان دالين"يعني ثبات االختبار "درجة الثقة" ويقول  الثبات: -
وقد اعتمدنا على يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تارر تطبيقو على نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط" 

 .2عادة تطبيقو بعد أسبوع لحساب الثباتطريقة تطبيق االختبار وا  

 

                                                           

1
  .167ص. -.2002ت، االصكُدري :يكخبت ويطبعت اإلشعاع انعهًيت ،1.ط .-أصش انبحث انعهًي .-فاطًت عىض صابر، ييرفج عهي خفاجت  - 
2

 .193ص. -.1995 انقاهرة،: ، دار انفكر انعربي1انقياس وانخقىيى في انخربيت انبدَيت وانرياضيت، ج :يحًد صبحي حضاَيٍ -
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، وأن تعتمد نتائجو على )المحكمين(يقصد بيا عدم التأثر باألحاام الذاتية للمصححين  :االختبار الموضوعية -
يعتبر االختبار موضوعيا إذا اان يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن الحقائق المتعلقة بموضوع االختبار وحده، و 

 .1من يصححو

  .SPSS23االجتماعية                       استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم قمنا ب

 إلستخراج المعادالت التالية:

 * المتوسط الحسابي.

 * االنحراف المعياري.

 * التجزئة النصفية.

 :معامل التجزئة النصفية

  0.59سبرمان براون يساوي:  -

   0.45معامل جيتمان يساوي:  -

 حساب المعادالت التالية يدوياً  يساوي :جيتمانمعامل   
 

  الصدق الذاتي= الثبات
 

 .القياس ألداة السياومترية الخصائص نتائج يبين: 1رقم جدول
 

 الصدق الذاتي الثبات المتغيرات

 7.68=559 جتمان التجزئةالنصفية المتغيرات

 0.45 0.59 السموك العدواني 

تتمتع بمعامالت صدق وثبات عالية مما يجعليا مناسبة أاثر اأداة قياس الأداة ضح أن من خالل نتائج الجدول يت
 للدراسة.

                                                           

1
 نجزائر،ا :ديىاٌ انًطبىعاث انجايعيت -.انًرشد في انبحث انعهًي نطهبت انخربيت انبدَيت وانرياضيت -.بىداود عبد انيًيٍ، عطاء هللا أحًد  - 

 .107ص . -.2005
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 :* بالنسبة لالستبيان

)صدق المحامين( بعد توزيع استمارات االستبيان على  لالستبيان: تم التأاد من الصدق الظاىري الظاهري الصدق
ية والرياضية مشيود ليم  بخبرتيم العلمية وتجربتيم الميدانية ثالثة دااترة من معيد علوم وتقنيات النشاطات البدن

فما يخص البحث العلمي وذلك إلبداء آرائيم ووجيات نظرىم حول صحة العبارات ومدى انسجاميا مع المجال 
ا وقد اسفرت ىذه العملية على بعض المالحظات التي أبداىا السادة المحامين والتي التزمنالمحدد لذلك )الفرضيات( 

 .نحن الباحثين بتعديلييا والوقوف علييا، وىو ما أسفر عنو من جانب االستبيان

 .المحامين االساتذة توزيع يوضح :2جدول رقم 

 القبول الجامعة الدرجة العلمية المحامين

1- 

2- 

3- 

 "أ" أستاذ محاضر

 "أ أستاذ محاضر

 "أ أستاذ محاضر

 جامعة آالي محند أو لحاج البويرة

 حند أو لحاج البويرةجامعة آالي م

 جامعة آالي محند أو لحاج البويرة

 موافق+تعديل

 موافق+تعديل

 موافق+تعديل

  .03لإلطالع على أسماء السادة المحامين أنظر الملحق رقم مالحظة:

 المنهج العممي المتبع في الدراسة: -4-2

ن منيج واضح يلزم الباحث نفسو ن البحث في الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانين عامة ال ياون أبدا بدو إ
ألى وصف الظواىر بتتبع خطواتو ومراحلو بال دقة وصرامة ولقد استخدمنا في بحثنا المنيج الوصفي الذي ييدف 

 .1توجد عليو في الواقع وىذه البحوث تسمى بالبحوث المعيارية أو التقويمية اما

التفسير بشال علمي منظم من اجل الوصول والمنيج الوصفي من ناحية أخرى ىو طريقة من طرق التحليل و 
إلى أىداف محددة إزاء مشالة اجتماعية ما يعتبر المنتيج الوصفي طريقة لوصف الظاىرة المدروسة وتصويرىا 

خضاعيا للدراسة  .2اميا عن طريق جمع معلومات مدققة عن المشالة وتصنيفيا وتحليليا وا 

 

 

 

                                                           

 .19ص  -.1984انجزائر،  :حركي رابح : انًُهاج في عهىو انخربيت وعهى انُفش، انًدرصت انىطُيت نهكخاب -1

2
 18ص -.2003عيٍ يهيهت،:دار انهدي نهطباعت وانُشر -.يُهجيت إعداد بحث عهًي -.ورابح طاهير ،كًال ايج يُصىر -
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 متغيرات الدراسة: -4-3

 لظاىرة المدروسة وعامة يعرف باسموىو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثيره في ا المتغير المستقل: -
 .حصة التربية البدنية والرياضيةالمتغير أو العامل التجريبي ويتمثل في دراستنا في 

لسلواات المتغير التابع في دراستنا ىو اتاج العامل المستقل في الظاىرة و وىذا المتغير ىو نالمتغير التابع: - 
 العدوانية.

أنو  اما األحداث او األشياء الذين ياونون موضوع مشالة البحث،: وىو جميع األفراد و البحث مجتمع-4-4-
 يشتمل مجتمع البحث على النقاط التالية:

 أن يشمل جميع المجتمع األصلي-

 أن تاون البيانات صحيحة-

 مراعاة عدم تارار األشخاص أو بعض عينات البحث-

مجتمع بحثنا ىذا في تالميذ السنة الرابعة للطور المتوسط صنف ذاور وأساتذة التربية البدنية والرياضية  ويتمثل
 بمتوسطات غرب والية البويرة

  عينة البحث:* 

تلميذ صنف ذاور الطور  90ماونة من تندرج العينة المأخوذة ضمن مجتمع ما , وبذلك اانت عينة البحث 
 استاذ تربية بدنية ورياضية بمتوسطات غرب والية البويرة. 30متوسطات و  المتوسط موزعين على ثالثة

 عن طريق القرعة بطريقة عشوائية  االساتذةلتالميذ و طريقة اختيار العينة: حيث اان اختيار ا

 ماني والمااني يتم توضيحيا على الشال التالي:ال بحث ميداني لو مجالو الز  مجاالت البحث: -4-5

  :يلزماناالمجال 

بعد اختيار موضوع دراستنا،انطلقنا في الدراسة النظرية للموضوع من بداية شير جانفي إلى غاية نياية شير 
 2017أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد دام من شير افريل إلى غاية شير ماي سنة  2017سنة  أفريل

 :المجال المكاني

 ت غرب والية البوية وىي:بعض متوسطا قمنا بانجاز البحث الميداني على مستوى

 .متوسطة مولود قاسم نايت بلقاسم، متوسطة ميراد لخضر،متوسطة بورقبة لخضر 
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في البحث على البيانات الخاصة بالظواىر والموضوعات  الوصفي يعتمد المنيج أدوات وتقنيات البحث: -4-6
 تصنيفيا تمييدا لتحليليا واستخالصالتي يدرسيا وعلى وسائل وأدوات القياس التي تساعد على جمع البيانات و 

اساتذة التربية البدنية تتضمن مجموعة من األسئلة موجية إلى استبيان استمارة  وليذا اعتمدنا على النتائج منيا،
 الرياضية ومقياس السلوك العدواني الموجو للتالميذ.

 االستبيان :  -

مال في العلوم اإلنسانية حيث يستخدم في يعتبر االستبيان من أدوات البحث األساسية الشائعة االستع
معلومات ال يملايا  لاونيا الحصول عن معلومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتيا بنفسو في المجال المبحوث،

إال صاحبيا المؤىل قبل غيره على البوح بيا،وىو تلك القائمة من األسئلة التي يحضرىا الباحث بعناية في تعبيرىا 
مبحوث في إطار الخطة الموضوعية لتقدم إلى المبحوث  من اجل الحصول على إجابات تتضمن عن الموضوع ال

 . 1المعلومات والبيانات المطلوبة لتوضيح الظاىرة المدروسة وتعريفيا من جوانبيا المختلفة

 وتنقسم اسئلة االستبيان الى: 

وتامن خاصيتيا في تحديد  استفيامأسئلة ليا طرح بسيط في أغلب األحيان تطرح على شال  وىي :األسئمة المغمقة
 من نوع موافق أو غير موافق بنعم أو ال. لألجوبةمواقف 

 .في إبداء آرائيم أو لتعبير عن المشالة المطروحة للمستجوبينالتامة  الحرية: ىذه األسئلة تعطي األسئمة المفتوحة

، الجزء األول مغلق أي تاون فيو اإلجابات مفيدة ينأجز يحتوي ىذا النوع من األسئلة على  :األسئمة نصف مفتوحة
 لإلدالء بآرائيم. المستجوبينأما الجزء الثاني تاون اإلجابة عليو بال حرية من طرف  بنعم أو ال،

لقائمة أربعة أبعاد صمم محمد حسن عالوى قائمة لقياس العدوان العام اسمة وتتضمن ا :السموك العدواني قياسم
 :2للعدوان وىي

 : التهجم أو االعتداء -1
أصحاب الدرجات المرتفعة على ىذا البعد يتميزون بالعنف البدنى ضد اآلخرين وال يستطيعون التحام في 
اندفاعيم نحو إيذاء اآلخرين وقد يبادرون إلى االعتداء إذا شعروا بنية اآلخرين في االعتداء علييم أو االندفاع 

ولة االعتداء عندما يشعرون بالغضب أو المضايقة ويعرفيم الناس بأنيم أشخاص ىجوميين ولدييم استعداد لمحا
واضح لالعتداء على اآلخرين عندما يتملايم االنفعال، أو الغضب اما قد يشعرون باالرتياح عندما يعتدون على 

                                                           

  .220.ص  -.2003 ،بٍ عكُىٌ :هًي في عهىو اإلعالو واالحصال،د ط،ديىاٌ انًطبىعاث انجايعيتاحًد بٍ يىصهي: يُاهج انبحث انع -1

 564-565ص. -.5991 ،القاهرة:مركز الكتاب للنشر ،5.ط ،محمد حسن العالوي:موسوعة اإلختبارات النفسية للرياضيين -2
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 األشخاص الذين ال يميلون إلييم.
 :العدوان المفظي  -2

المرتفعة على ىذا البعد يستخدمون ليجة عنيفة أو المات جارحة عندما يغضبون أو أصحاب الدرجات 
عندما يفقدون أعصابيم وقد يميلون إلى رفع أصواتيم والحديث بعصبية أثناء المناقشات ويتلفظون بألفاظ غير 

ن للنقاش الحاد عندما مناسبة عن األشخاص الذين ال يميلون إلييم ويستخدمون التيديد اللفظي لمن يضايقيم ويميلو 
 يختلف البعض معيم.

 :سرعة االستثارة -3
أصحاب الدرجات المرتفعة على ىذا البعد يفقدون أعصابيم بسيولة ويظير علييم االضطراب أو االرتباك في 
المواقف الصعبة ويظير على وجوىيم الغضب بصورة واضحة وتسيل استثارتيم ويبدو علييم العصبية والنرفزة في 

 ن المواقف اما يصعب علييم السيطرة على انفعاالتيم.العديد م
 :العدوان غير المباشر -4

أصحاب الدرجات المرتفعة على ىذا البعد يسقطون غضبيم على اآلخرين عندما يشعرون باإلحباط ويقومون 
ؤساء أو الزمالء بإلقاء األشياء أو يحاولون اسرىا عندما يفقدون أعصابيم وقد ينتابيم البااء في مواجية انتقادات الر 

اما قد يحاولون العدوان على مصدر خارجي غير المصدر األصلي المسبب لإلحباط أو الغضب اما قد يتميزون 
 باستجابات غاضبة غير محددة االتجاه.

عبارات ويقوم الالعب باإلجابة على عبارات القائمة على  10عبارة ال بعد تمثلو  40وتتاون القائمة من 
دريج )أوافق بدرجة ابيرة جدا، بدرجة ابيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا( وذلك مقياس خماسي الت

 في ضوء تعليمات القائمة.

 وعبارات بعد التهجم كما يمي: 

 1/13/17/25/33/37العبارات الموجبة )في اتجاه البعد( أرقام:  -
 5/9/21/29العبارات السالبة )في عاس اتجاه البعد( أرقام:  -

 وعبارات بعد العدوان المفظي كما يمي:

 6/10/13/22/30/38العبارات الموجبة )في اتجاه البعد( أرقام:  -
 2/18/26/34العبارات السالبة )عاس اتجاه البعد( أرقام:  -

 وعبارات سرعة االستثارة كما يمي:

 3/11/19/23/27/35العبارات الموجبة )في اتجاه البعد( أرقام:  -
 .7/15/31/39عاس اتجاه البعد( أرقام: العبارات السالبة ) -
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 وعبارات العدوان غير المباشر كما يمي:

 8/12/20/28/32/40العبارات الموجبة )في اتجاه البعد( أرقام:  -
 4/16/24/36العبارات السالبة )عاس اتجاه البعد( أرقام:  -

 التصحيح 
 العبارات الموجبة في جميع األبعاد يتم تصحيحيا اما يلي:   

درجات بدرجة قليلة =   3درجات، بدرجة متوسطة =  4درجات، بدرجة ابيرة =  5بدرجة ابيرة جدا = أوافق 
 درجتان، بدرجة قليلة جدا = درجة واحدة.

 والعبارات السالبة في جميع األبعاد يتم تصحيحيا اما يلي:
 4درجات، بدرجة قليلة =  3أوافق بدرجة ابيرة جدا = درجة واحدة، بدرجة ابيرة = درجتان، بدرجة متوسطة = 

 درجات. 5درجات، بدرجة قليلة جدا = 
ويمان تطبيق القائمة على الناشئين والمتقدمين الممارسين للرياضة للتعرف على سمة العدوان العام لدييم ومقارنتيا 

 بسمة أو حالة العدوان الرياضي في ال بعد من أبعاد القائمة.

 األدوات اإلحصائية : -4-7

 النسب المئوية وتحليل المعطيات تم االعتماد على القاعدة الثالثية المبينة في القانون التالي:  في استخراج

 100 0) عدد التارارات / المجموع(  =النسبة المئوية 

 :2قانون كا

 2التارارات المتوقعة( –مجموع )التارارات المشاىدة  =2كا

 التارارات المتوقعة

القانون  يتاون ىذامقارنة بين مختلف النتائج المحصل علييا من خالل االستبيان، و  يسمح لنا ىذا االختبار بإجراء
 :من

 .: وىي التارارات التي نتحصل علييا بعد توزيع االستبيانالتكرارات المشاهدة

 .مجموع التارارات يقسم على عدد اإلجابات المقترحة )االختيارات( وىو : التكرارات المتوقعة

 :الجدول على ذاى يحتوي  2كا جدول

 .المحسوبةإلتخاذ القرار اإلحصائي2كا المجدولة:وىي قيمة ثابتة نقارنيا مع 2كا

 .[،حيث ىي عدد اإلجابات المقترحة1ىو] ن ـــــــ  وقانونيا :الحرية درجة
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  0.01 أو 0.05 : نقوم بمقارنة النتائج عندىا وأغلب الباحثين يستعملون مستوى داللةمستوى الداللة

ىو قيمة تتجمع حوليا قيم مجموعة ويمان من خالليا الحام على بقية قيم المجموع فتاون ىذه  :الحسابي طالمتوس
               .الوسط الحسابي، واستخدم من أجل تحديد متوسط مستويات الضغط واألداء القيمة ىي

 x
x

n




 

 أي الحسابي وسطيا عن القيم رافاتانح لمربعات الحسابي للوسط الموجب التربيعي الجذر ىو: المعيارياالنحراف 
 :يلي اما البيانات طبيعة رياضيا ويعرف للتباين الموجب التربيعي الجذر ىو
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 خالصة:

 من التحقق قمنا التي الميدانية اإلجراءات أىم أوضحنا قد ناون الفصل ىذا في عرضو تم ما خالل من
 لتيا العناصر بعض عند الغموض أو اللبس أزلنا دق بذلك وناون الواقع، أرض على تحققيا ومدى الفروض صدق
 عالية درجة اانت التي والثبات الصدق في المتمثلة القياس أداة صحة شروط من تأادنا اما الفصل، ىذا في وردت
 .إلييا نتوصل التي النتائج في بالوثوق لنا تسمح

تغيرات البحث، المنيج المتبع أدوات ، منيا ممباشردراستنا بشال  خدماما تناولنا فيو أىم العناصر التي ت
من العناصر التي يعتمد علييا أي باحث  في الجانب  ،...الخالعمليات اإلحصائية، مجتمع الدراسة، جمع البيانات

 التطبيقي لدراستو.



 

 

 

 

 

 

 
 :خامسالفصل ال
 تحليلو  عرض
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:تمهيد  
جراءاتيا سنتطرق إلى عرض وتحميل نتائج االستبيان الموجو لألساتذة         بعد أن تطرقنا إلى منيجية البحث وا 

بعد جمع المعمومات والبيانات ومناقشة  السنة الرابعة متوسط صنف ذكور لتالميذ ومقياس السموك العدواني الموجو 
   .محاور الفرضيات، ثم معرفة االستنتاج العام لمدراسة
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:ومناقشة نتائج عرض -5-1  
 االستبيان:

 المحور األول :حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من التهجم أو االعتداء لدى تالميذ الطور المتوسط
ىل ترى أن حصة التربية البدنية والرياضية تجعل التمميذ ال يتيجم عمى زمالئو أو عمى من يحاول  :1السؤال رقم 
 مضايقتو؟

حصة التربية الدنية والرياضية تجعل التمميذ ال يتيجم عمى زمالئو أو عمى من  معرفة ما إذا كانت :الغرض منو 
.يحاول مضايقتو  

حصة التربية الدنية والرياضية تجعل  ابات المبحوثين حول معرفة ما إذا كانتيوضح توزيع إج :03الجدول رقم
 التمميذ ال يتيجم عمى زمالئو أو عمى من يحاول مضايقتو وكذا االختبار اإلحصائي ليا.  

النسبة  التكرارات اإلجابات
(%)المئوية   

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
α 

اإلحصائيةالدالة   

% 033 03 نعم  
% 33 3 ال دال 3.30 0 3..0 03  

% 033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية : 01الشكل رقم 
 إلجابات المبحوثين حول

حصة التربية الدنية  معرفة ما إذا كانت
والرياضية تجعل التمميذ ال يتيجم عمى زمالئو 

 أو عمى من يحاول مضايقتو
 
 

03الدائرة النسبية لمجدول رقم(: 01)الشكل رقم  
نالحظ أن من  30من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال األول

أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية تجعل التمميذ ال يتيجم عمى زمالئو أو عمى من يحاول مضايقتو كانوا 
%، في حين من أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية ال تجعل التمميذ ال يتيجم 033بنسبة مئوية بمغت  03

المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا 03المحسوبة: 2عمى زمالئو أو عمى من يحاول مضايقتو كانت معدومة وكانت كا
.ومنو نرفض الفرضية الصفرية، ، بما يفسر وجود داللة إحصائية3..0 البديمةونقبل الفرضية    

االستنتاج: نستنتج أن جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا أن حصة التربية الدنية والرياضية تجعل 
.التمميذ ال يتهجم عمى زمالئو أو عمى من يحاول مضايقتو  

0% 

100% 

 نعم ال
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.أثناء ممارستياىل تعتقد ان حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من السموك العدواني لدى تالميذ :  2السؤال رقم   
ما اذا كانت حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من السموك العدواني لدى تالميذ أثناء  معرفة: الغرض منو 

.ممارستيا  
يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة ما اذا كانت حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من  :04الجدول رقم

.أثناء ممارستياالسموك العدواني لدى تالميذ   

النسبة  التكرارات اإلجابات
(%)المئوية   

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
α 

 الدالة اإلحصائية

% 033 03 نعم  
% 33 3 ال دال 3.30 0 3..0 03  

% 033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية : 02الشكل رقم 
 معرفة ما إذا كانت إلجابات المبحوثين حول

حصة التربية الدنية والرياضية تقمل من 
.السموك العدواني لدى التالميذ أثناء ممارستيا  

  
 

 
(4)الدائرة النسبية لمجدول رقم ( :2)الشكل رقم  

نالحظ أن من  32من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال الثاني
بنسبة  03أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من السموك العدواني لدى التالميذ أثناء ممارستيا كانوا 

%، في حين من أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية ال تقمل من السموك العدواني لدى 033مئوية بمغت 
 ، بما يفسر3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا 03المحسوبة: 2كانت كاالتالميذ أثناء ممارستيا كانت معدومة و 

.ونقبل الفرضية البديمة وجود داللة إحصائية ومنو نرفض الفرضية الصفرية  
 االستنتاج: نستنتج أن جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا أن حصة التربية الدنية والرياضية

.لدى التالميذ أثناء ممارستهاتقمل من السموك العدواني   
 
 
 
 

0% 

100% 

 نعم ال
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.ىل يمكن لحصة التربية البدنية والرياضية أن تبادر في نشر قيم التسامح بين التالميذ:  3السؤال رقم   
.معرفة مدى مبادرة حصة التربية البدنية والرياضية في نشر قيم التسامح بين التالميذ:الغرض منو   
المبحوثين حول معرفة مدى مبادرة حصة التربية البدنية والرياضية في نشر يوضح توزيع إجابات  :05الجدول رقم

.قيم التسامح بين التالميذ  

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
المئوية 

(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة   

الدالة 
 اإلحصائية

% 033 03 نعم  
% 33 3 ال دال 3.30 0 3..0 03  

% 033 03 المجموع  
يوضح النسب المئوية : 03الشكل رقم 

إلجابات المبحوثين حول معرفة مدى مبادرة 
حصة التربية البدنية والرياضية في نشر قيم 

.التسامح بين التالميذ  
  
 
 
 

(5)الدائرة النسبية لمجدول رقم ( :3)الشكل رقم  
نالحظ أن من  30من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال الثالث

بنسبة مئوية بمغت  03أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية تبادر في نشر قيم التسامح بين التالميذ كانوا 
بين التالميذ كانت %، في حين من أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية ال تبادر في نشر قيم التسامح 033

ومنو بما يفسر وجود داللة إحصائية  3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا 03المحسوبة: 2معدومة وكانت كا
  .ونقبل الفرضية البديمة نرفض الفرضية الصفرية

 
االستنتاج: نستنتج أن جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا أن حصة التربية الدنية والرياضية تبادر في 

.نشر قيم التسامح بين التالميذ  
 
 

 

0% 

100% 

 نعم ال
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 المحور الثاني :حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من العدوان المفظي  لدى تالميذ الطور المتوسط.
ىل ترى أن حصة التربية البدنية والرياضية تيذب من سموك التمميذ أثناء المناقشات وتجعمو يميل :  4السؤال رقم 

الحديث بيدوء؟إلى   
معرفة ما اذا كانت لحصة التربية البدنية والرياضية دور في تيذيب سموك التمميذ أثناء المناقشات  :الغرض منو

.وتجعمو يميل إلى الحديث بيدوء  
يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة ما اذا كانت لحصة التربية البدنية والرياضية دور في  :06الجدول رقم
. وك التمميذ أثناء المناقشات وتجعمو يميل إلى الحديث بيدوءتيذيب سم  

النسبة  التكرارات اإلجابات
(%)المئوية   

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
α 

 الدالة اإلحصائية

% 033 03 نعم  
% 33 3 ال دال 3.30 0 3..0 03  

% 033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية : 04الشكل رقم    
 إلجابات المبحوثين حول

معرفة ما اذا كانت لحصة التربية البدنية 
. والرياضية دور في تيذيب سموك التمميذ  

 
 

(6)الدائرة النسبية لمجدول رقم ( :4)الشكل رقم  
نالحظ أن من  33من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال الرابع

أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية تيذب من سموك التمميذ أثناء المناقشات وتجعمو يميل إلى الحديث بيدوء 
%، في حين من أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية ال تيذب من سموك 033بنسبة مئوية بمغت  03كانوا 

والتي ىي أكبر  03المحسوبة: 2ى الحديث بيدوء كانت معدومة وكانت كاالتمميذ أثناء المناقشات وتجعمو يميل إل
.ونقبل الفرضية البديمة، ومنو نرفض الفرضية الصفرية بما يفسر وجود داللة إحصائية. 3..0المجدولة  2من كا  

 
االستنتاج: نستنتج أن جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا أن حصة التربية الدنية والرياضية تهذب من 

 سموك التمميذ أثناء المناقشات وتجعمو يميل إلى الحديث بهدوء 
 
 

0% 

100% 

 نعم ال
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ىل يمجأ التالميذ إلى السخرية من بعضيم البعض أثناء قياميم بحصة التربية البدنية والرياضية: 05السؤال رقم   
معرفة إذا كان التالميذ يمجؤون إلى السخرية من بعضيم البعض أثناء قياميم بحصة التربية  الغرض من السؤال:
 البدنية والرياضية.

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة إذا كان التالميذ يمجؤون إلى السخرية من بعضيم : 07الجدول رقم 
.البعض أثناء قياميم بحصة التربية البدنية والرياضية  

اباتاإلج النسبة المؤوية  التكرارات 
(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة  

الداللة 
 اإلحصائية

%03 20 نعم   
33.. 

 
0..3 

 

 
0 

 
3.30 

 
%03 30 ال دال  

%033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية إلجابات  :05الشكل رقم 
معرفة إذا كان التالميذ يمجؤون إلى  المبحوثين

السخرية من بعضيم البعض أثناء قياميم 
.بحصة التربية البدنية والرياضية  

 

(7)الدائرة النسبية لمجدول رقم ( :5)الشكل رقم  
نالحظ أن من  30من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال الخامس

 20أجابوا بأن التالميذ يمجؤون إلى السخرية من بعضيم البعض أثناء قياميم بحصة التربية البدنية والرياضية كانوا 
%، في حين من أجابوا بأن التالميذ ال يمجؤون إلى السخرية من بعضيم البعض أثناء قياميم 03بنسبة مئوية بمغت 

 3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا ..3المحسوبة: 2، كما لدينا كا30ا بحصة التربية البدنية والرياضية كانو 
.ونقبل الفرضية البديمة ،ومنو نرفض الفرضية الصفرية ،بما يفسر وجود داللة إحصائية  

 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا أن التالميذ يمجؤون إلى السخرية من 

.البعض أثناء قيامهم بحصة التربية البدنية والرياضيةبعضهم   
 
 
 

30% 

70% 

 نعم ال
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ىل ترى أن التمميذ الذي يمارس حصة التربية البدنية والرياضية يستعمل كممات جارحة أو الفاظ : 06السؤال رقم 
 التيديد في حالة غضبو ؟

معرفة ما اذا كان التمميذ الذي يمارس حصة التربية البدنية والرياضية يستعمل كممات جارحة  الغرض من السؤال:
. أو الفاظ التيديد في حالة غضبو  

حول معرفة ما اذا كان التمميذ الذي يمارس حصة التربية البدنية  يوضح توزيع إجابات المبحوثين: 08الجدول رقم 
.والرياضية يستعمل كممات جارحة أو الفاظ التيديد في حالة غضبو  

النسبة المؤوية  التكرارات اإلجابات
(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة  

الداللة 
 اإلحصائية

%03 30 نعم   
33.. 

 
0..3 

 

 
0 

 
3.30 

 
%03 20 ال دال  

%033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية إلجابات  :06الشكل رقم 
المبحوثين حول معرفة ما اذا كان التمميذ الذي 
يمارس حصة التربية البدنية والرياضية يستعمل 
.كممات جارحة أو الفاظ تيديد في حالة غضبو  

 
 

(8)الدائرة النسبية لمجدول رقم ( :6)الشكل رقم  
نالحظ أن من  30من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال السادس

أجابوا بأن التمميذ الذي يمارس حصة التربية البدنية والرياضية يستعمل كممات جارحة أو ألفاظ تيديد في حالة 
%، في حين من أجابوا بأن التمميذ الذي يمارس حصة التربية البدنية 03بمغت بنسبة مئوية  30غضبو كانوا 

%، كما لدينا 03بنسبة مئوية بمغت  20والرياضية ال يستعمل كممات جارحة أو ألفاظ تيديد في حالة غضبو كانوا 
نرفض الفرضية  ومنو ،بما يفسر وجود داللة إحصائية 3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا ..3المحسوبة: 2كا

.ونقبل الفرضية البديمة الصفرية  
 

االستنتاج: نستنتج أن أغمب أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا أن التمميذ الذي يمارس حصة التربية البدنية 
.والرياضية ال يستعمل كممات جارحة أو ألفاظ تهديد في حالة غضبو  

 
 

70% 

30% 

 نعم ال
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.من سرعة االستثارة لدى تالميذ الطور المتوسطحصة التربية البدنية تقمل : المحور الثالث  
ىل يظير عمى التمميذ نوع من االرتباك أو االضطراب أثناء ممارستو لحصة التربية الدنية :  07السؤال رقم 
 والرياضية؟

معرفة إذا كان يظير عمى التمميذ نوع من االرتباك أو االضطراب أثناء ممارستو لحصة التربية  :الغرض منو  
.ية والرياضيةالدن  

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة إذا كان يظير عمى التمميذ نوع من االرتباك أو  :09الجدول رقم
. االضطراب أثناء ممارستو لحصة التربية الدنية والرياضية  

 
 
 
 
 
 
 
 

يوضح توزيع إجابات المبحوثين :07الشكل رقم
حول معرفة اذا كان يظير عمى التمميذ نوع 
من االرتباك أو االضطراب أثناء ممارستو 

.لحصة التربية البدنية والرياضية  
 
 
 

(9)الدائرة النسبية لمجدول رقم (: 7)الشكل رقم   
نالحظ أن من  30من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال السابع

أجابوا بأنو يظير عمى التمميذ نوع من االرتباك أو االضطراب أثناء ممارستو لحصة التربية الدنية والرياضية كانوا 
%، في حين من أجابوا بأنو ال يظير عمى التمميذ نوع من االرتباك أو االضطراب أثناء 33بنسبة مئوية بمغت  02

والتي  0.2المحسوبة: 2%، كما لدينا كا03بنسبة مئوية بمغت  .0ممارستو لحصة التربية الدنية والرياضية كانوا 
 نرفضو  الفرضية الصفرية نقبلومنو ، وجود داللة إحصائية بما يفسر عدم 3..0المجدولة  2ىي أصغر من كا
.الفرضية البديمة  

االستنتاج: نستنتج أن أغمب أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا بأنو ال يظهر عمى التمميذ نوع من االرتباك 
. أثناء ممارستو لحصة التربية البدنية والرياضية االضطرابأو   

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
المئوية 

(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة   

الدالة 
 اإلحصائية

% 33 02 نعم  
% 03 .0 ال دال 3.30 0 3..0 0.2  

% 033 03 المجموع  

60% 

40% 

 نعم ال
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تساعد حصة التربية البدنية والرياضية التالميذ في السيطرة عمى انفعاالتيم ؟ىل :  8السؤال رقم   
.معرفة إذا كانت حصة التربية البدنية والرياضية تساعد التالميذ في السيطرة عمى انفعاالتيم :الغرض منو    

والرياضية تساعد  يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة ما إذا كانت حصة التربية البدنية :10الجدول رقم
.التالميذ في السيطرة عمى انفعاالتيم  

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
المئوية 

(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة   

الدالة 
 اإلحصائية

% 033 03 نعم  
% 3 3 ال دال 3.30 0 3..0 03  

% 033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية : 08الشكل رقم 
 إلجابات المبحوثين حول

معرفة ما إذا كانت حصة التربية البدنية 
والرياضية تساعد التالميذ في السيطرة 

.عمى انفعاالتيم  
 

(10)الدائرة النسبية لمجدول رقم (: 8)الشكل رقم   
نالحظ أن من  .3من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال الثامن

بنسبة مئوية بمغت  03أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية تساعد التالميذ في السيطرة عمى انفعاالتيم كانوا 
رة عمى انفعاالتيم ال تساعد التالميذ في السيط %، في حين من أجابوا بأن حصة التربية البدنية والرياضية033

إحصائية  بما يفسر وجود داللة 3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا03المحسوبة: 2كانت معدومة ، كما لدينا كا
 ومنو نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرض البديل.

  
االستنتاج: نستنتج أن جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا بأن حصة التربية البدنية الرياضية تساعد 

.التالميذ في السيطرة عمى انفعاالتهم  
 
 
 
 

0% 

100% 

 نعم ال
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ىل يشعر التالميذ بالمرح والسرور أثناء ممارسة أنشطة حصة التربية البدنية والرياضية ؟: 9السؤال   
معرفة ما اذا كان التالميذ يشعرون بالمرح والسرور أثناء ممارسة أنشطة حصة التربية البدنية : الغرض منو 
.والرياضية  

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة ما إذا كان التالميذ يشعرون بالمرح والسرور أثناء  :11الجدول رقم
.ممارسة أنشطة حصة التربية البدنية والرياضية  

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
المئوية 

(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة   

الدالة 
 اإلحصائية

% 033 03 نعم  
% 3 3 ال دال 3.30 0 3..0 03  

% 033 03 المجموع  
يوضح النسب المئوية : 09الشكل رقم 

 إلجابات المبحوثين حول
معرفة ما إذا كان التالميذ يشعرون بالمرح 
والسرور أثناء ممارسة أنشطة حصة التربية 

.البدنية والرياضية  
 
 
 

(11)الدائرة النسبية لمجدول رقم (: 9)الشكل رقم   
نالحظ أن من  30من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال التاسع

بنسبة مئوية  03أجابوا التالميذ يشعرون بالمرح والسرور أثناء ممارسة أنشطة حصة التربية البدنية والرياضية كانوا 
ن أجابوا بأن التالميذ ال يشعرون بالمرح والسرور أثناء ممارسة أنشطة حصة التربية %، في حين م033بمغت 

بما يفسر  3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا 03المحسوبة:  2البدنية والرياضية كانت معدومة، كما لدينا كا
.الفرضية البديمة ونقبل، ومنو نرفض الفرضية الصفرية وجود داللة إحصائية.  

 
االستنتاج: نستنتج أن جميع أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا بأن التالميذ يشعرون بالمرح والسرور أثناء 

.ممارسة أنشطة حصة التربية البدنية والرياضية  
 
 

0% 

100% 

 نعم ال
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حصة التربية البدنية تقمل من العدوان غير المباشر لدى تالميذ الطور المتوسط: المحور الرابع  
ىل يمجأ التمميذ إلى مضايقة زمالئو عندما يتعرض إلى انتقادات االستاذ ؟:  10السؤال رقم    

.معرفة إذا كان التمميذ يمجأ إلى مضايقة زمالئو عندما يتعرض إلى انتقادات االستاذ  :الغرض منو    
حول معرفة إذا كان التمميذ يمجأ إلى مضايقة زمالئو عندما  يوضح توزيع إجابات المبحوثين :12الجدول رقم

.يتعرض إلى انتقادات االستاذ  

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
المئوية 

(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة   

الدالة 
 اإلحصائية

% 03 03 نعم  
% 30 20 ال دال 3.30 0 3..0 00.2  

% 033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية إلجابات  10الشكل رقم 
المبحوثين حول معرفة إذا كان التمميذ يمجأ إلى 
مضايقة زمالئو عندما يتعرض إلى انتقادات 

.االستاذ   
 
 

  
(12)الدائرة النسبية لمجدول رقم (: 10)الشكل رقم   

نالحظ أن من  03من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال العاشر
%، 03بنسبة مئوية بمغت  30كانوا  أجابوا أن التمميذ يمجأ إلى مضايقة زمالئو عندما يتعرض إلى انتقادات االستاذ

بنسبة  20ذ كانوافي حين من أجابوا بأن التمميذ ال يمجأ إلى مضايقة زمالئو عندما يتعرض إلى انتقادات االستا
بما يفسر وجود داللة  3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا 00.2المحسوبة:  2% ، كما لدينا كا03مئوية بمغت 
.الفرضية البديمة نقبل و ،ومنو نرفض الفرضية الصفرية إحصائية.  

 
االستنتاج: نستنتج أن أغمب أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا بأن التمميذ ال يمجأ إلى مضايقة زمالئو 

.عندما يتعرض إلى انتقادات االستاذ  
 
 

90% 

10% 

 نعم ال
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ىل ترى أن التمميذ يقوم بتكسير وتخريب األشياء عندما يتعرض إلى مضايقة زمالئو أثناء حصة :  11السؤال رقم 
 التربية البدنية والرياضية ؟

ما يتعرض إلى مضايقة زمالئو أثناء حصة معرفة إذا كان التمميذ يقوم بتكسير وتخريب األشياء عند :الغرض منو  
. التربية البدنية والرياضية  

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة إذا كان التمميذ يقوم بتكسير وتخريب األشياء عندما  :13الجدول رقم
. يتعرض إلى مضايقة زمالئو أثناء حصة التربية البدنية والرياضية  

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
المئوية 

(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة   

الدالة 
 اإلحصائية

% 03 03 نعم  
% 30 20 ال دال 3.30 0 3..0 00.2  

% 033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية  :11الشكل رقم   
معرفة إذا كان  إلجابات المبحوثين حول

بتكسير وتخريب األشياء عندما التمميذ يقوم 
يتعرض إلى مضايقة زمالئو أثناء حصة 

                    .التربية البدنية والرياضية
       

(13)الدائرة النسبية لمجدول رقم (: 11)الشكل رقم   
نالحظ  00من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : عرض وتحميل نتائج السؤال الحادي عشر

أن من أجابوا أن التمميذ يقوم بتكسير وتخريب األشياء عندما يتعرض إلى مضايقة زمالئو أثناء حصة التربية البدنية 
%، في حين من أجابوا بأن التمميذ ال يقوم بتكسير وتخريب األشياء 03بنسبة مئوية بمغت  30والرياضية كانوا 

% ، كما 03بنسبة مئوية بمغت  20ربية البدنية والرياضية كانوا عندما يتعرض إلى مضايقة زمالئو أثناء حصة الت
بما يفسر وجود داللة إحصائية. 3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا 00.2المحسوبة:  2لدينا كا  

 .الفرضية البديمة ونقبل ومنو نرفض الفرضية الصفرية
االستنتاج: نستنتج أن أغمب أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا بأن التمميذ ال يقوم بتكسير وتخريب األشياء 

.عندما يتعرض إلى مضايقة زمالئو أثناء حصة التربية البدنية والرياضية  
 

 

90% 

10% 

 نعم ال
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ىل تعتقد أن حصة التربية البدنية والرياضية تساعد التالميذ عمى التحكم في استجاباتيم غير :  12السؤال رقم 
  محددة اإلتجاه؟

كانت حصة التربية البدنية والرياضية تساعد التالميذ عمى التحكم في استجاباتيم غير معرفة إذا :الغرض منو 
  محددة االتجاه؟

يوضح توزيع إجابات المبحوثين حول معرفة إذا كانت حصة التربية البدنية والرياضية تساعد  :14الجدول رقم
. التالميذ عمى التحكم في استجاباتيم غير محددة االتجاه  

 التكرارات اإلجابات
النسبة 
المئوية 

(%)  

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
درجة 
 الحرية

مستوى 
αالداللة   

الدالة 
 اإلحصائية

% 03 20 نعم  
% 30 30 ال دال 3.30 0 3..0 00.2  

% 033 03 المجموع  
 

يوضح النسب المئوية  12الشكل رقم 
حول معرفة إذا كانت  إلجابات المبحوثين

حصة التربية البدنية والرياضية تساعد 
التالميذ عمى التحكم في استجاباتيم غير 

                             .محددة االتجاه
(14)الدائرة النسبية لمجدول رقم (: 12)الشكل رقم                                                              

نالحظ أن  02من خالل نتائج عينة الدراسة والموضحة في الجدول رقم : تائج السؤال الثاني عشرعرض وتحميل ن
من أجابوا أن حصة التربية البدنية والرياضية تساعد التالميذ عمى التحكم في استجاباتيم غير محددة االتجاه كانوا 

ة والرياضية ال تساعد التالميذ عمى %، في حين من أجابوا أن حصة التربية البدني03بنسبة مئوية بمغت  20
 00.2المحسوبة:  2%  كما لدينا كا03بنسبة مئوية بمغت  30التحكم في استجاباتيم غير محددة االتجاه كانوا 

 ونقبل، ومنو نرفض الفرضية الصفرية بما يفسر وجود داللة إحصائية. 3..0المجدولة  2والتي ىي أكبر من كا
.الفرضية البديمة  

االستنتاج: نستنتج أن أغمب أساتذة التربية البدنية والرياضية أكدوا بأن حصة التربية البدنية الرياضية تساعد 
.التالميذ عمى التحكم في استجاباتهم غير محددة االتجاه  

 
 
 

10% 

90% 

 نعم ال
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:المقياس  
:لنتائج المتعمقة بالسؤال الذي مفادها   
.المتوسط أثناء ممارسة حصة تربية بدنية ورياضيةما مستوى السموك العدواني لدى تالميذ الطور -  

ولإلجابة عن التساؤل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة اعتمدنا في ىذه 
لتقدير مستوى السموك العدواني. ,الدراسة عمى المقياس  

( = مستوى منخفض.2.0-0) -  
( = مستوى متوسط.0.0-2.3) -  
( = مستوى مرتفع...0-0) -  

( يمثل مستوى السموك العدواني لتالميذ الطور المتوسط أثناء ممارسة حصة التربية البدنية 15جدول رقم )
.والرياضية  

 

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري

 

يبدو أنني غير قادر عمى التحكم في اندفاعي نحو ايذاء من   (1
 ر-ب-ت-أثناء حصةيحاول مضايقتي 

 مرتفع العشرون 1.31523 2.5778

-ت-أثناء حصةعندما أغضب فإنني ال أستخدم ليجة عنيفة   (2
 ر-ب

الثالثة  1.54018 3.1444
 مرتفع عشر

الرابعة  1.37795 2.0111 ر-ب-ت-أثناء حصةأفقد أعصابي بسيولة   (3
 متوسط والثالثون

ال أسقط غضبي عمى بعض زمالئي عندما ينتقدني أستاذي أو   (4
 من ىو أكبر مني

 متوسط الخامسة 1.50056 3.4667

-ب-ت-أثناء حصة إذا شعرت بنية تمميذ ما في االعتداء عمي (5
 فإنني أحاول أن اتجنب ذلك  ر

 متوسط الثانية 1.50803 3.8000

فإنني أتمفظ ببعض   ر-ب-ت-أثناء حصة عندما أفقد أعصابي (6
 الكممات الجارحة

السادسة  1.31466 1.9556
 متوسط والثالثون

-أثناء حصةفي المواقف ال يظير عمي االضطراب أو االرتباك  (7
 ر-ب-ت

 متوسط الثالثة 1.53205 3.7000

بعض المواقف إلى  في  ر-ب-ت-أثناء حصة أفقد أعصابي (8
 الدرجة التي أقوم فييا بإلقاء األشياء

 متوسط الثالثون 1.32537 2.2556
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 متوسط السابعة 1.74623 3.3889 أعتقد أنو ال يوجد سبب معقول لالعتداء عمى أي تمميذ (9

أميل إلى رفع  ر-ب-ت-أثناء حصةفي بعض المناقشات  (10
 صوتي والحديث بعصبية

السابعة  1.46861 2.4222
 والعشرون

 متوسط

فإن ذلك يظير عمى  ر-ب-ت-أثناء حصة عندما أغضب (11
 وجيي بصورة واضحة

الحادية  1.44806 3.2444
 عشر

 متوسط

أقوم بالتقاط أقرب  ر-ب-ت-أثناء حصةعندما أنفعل بشدة  (12
 شيء لي وأحاول أن أكسره

السادسة  1.54455 2.4556
 والعشرون

 متوسط

الخامسة  1.40753 2.4556 عندما يحاول تمميذ ما مضايقتي فإنني أندفع لالعتداء عميو  (13
 والعشرون

 متوسط

أتمفظ ببعض األلفاظ غير المناسبة عن التالميذ الذين ال  (14
 أميل إلييم

الثالثة  1.33071 2.0667
 والثالثون

 متوسط

ال تنبع من  ر-ب-ت-أثناء حصةالكثير من قراراتي  (15
 انفعاالتي

الثانية  1.49343 2.5000
 والعشرون

 متوسط

 ال أفقد أعصابي إلى الدرجة التي أقوم فييا بإلقاء األشياء (16
 ر-ب-ت-أثناء حصة

الواحد  1.56194 2.5333
 والعشرون

 متوسط

الثانية  1.56650 2.0778 بعض التالميذ يصفونني بأنني شخص ىجومي (17
 والثالثون

 متوسط

أخاطب بعض التالميذ بقسوة حتى ولو كانوا يستحقون  ال (18
 ذلك

الرابعة  1.59525 2.4889
 والعشرون

 متوسط

الثامنة  1.49640 2.6889 ر-ب-ت-أثناء حصة من السيولة استثارتي بصورة واضحة (19
 عشر

 متوسط

 متوسط الثامنة 1.50836 3.2889 في بعض المناقشات أظير غضبي بالضرب عمى المائدة (20

الثامنة  1.45957 2.4000 أعتدى عمى التالميذ الذين يحاولون مضايقتيال  (21
 والعشرون

 متوسط

عندما يخاطبني بعض التالميذ بصوت عال فإنني أرد عمييم  (22
 بالصوت العالي أيضا

الثالثة  1.81628 3.2667
 والعشرون

 متوسط

الثالثة  1.71739 2.5000 يغمي الدم في عروقي إذا ضايقني تمميذ ما (23 
 والعشرون

 متوسط

 متوسط االولى 1.50691 3.9000 التالميذ الذين يقذفون األشياء يغضبون اعتبرىم مثل األطفال (24

التاسعة  1.37523 2.3444عندما أغضب أو انفعل فإنني أكون مستعدا لالعتداء عمى  (25
 والعشرون

 متوسط
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 التمميذ الذي أغضبني أو أثار انفعاالتي
أحاول أن أتمفظ ببعض التيديدات لمتمميذ الذي يسعى إلى  ال (26

 مضايقتي
 الرابعة 1.49075 3.5889

 متوسط

أشعر في بعض المواقف أنني مثل وعاء من البارود قابل  (27
 لالنفجار

 التاسعة 1.58111 3.2889
 متوسط

عندما أتضايق أو أغضب فإنني أسقط ذلك عمى أي تمميذ  (28
 أقابمو

2.0000 1.38207 
الخامسة 
 والثالثون

 متوسط

-أثناء حصة ال أستخدم العنف البدني لمدفاع عن حقوقي (29
 ر-ب-ت

التاسعة  1.51332 2.9556
 منخفض والعشرون

ال أستطيع أن أمنع نفسي من النقاش الحاد عندما يختمف  (30
 ر-ب-ت-أثناء حصة رأي البعض مع رأي الشخصي

2.2111 86757. 
الواحد 
 والثالثون

 منخفض

فإنني  ر-ب-ت-أثناء حصة يخطئ البعض في حقي عندما (31
 أستطيع أن أتحكم في انفعاالتي

2.6556 760869. 
التاسعة 

 عشر
 منخفض

إذا لم أستطع النيل من التمميذ الذي ضايقني فإنني احاول  (32
 مضايقة أي تمميذ آخر

1.9444 1.65744 
السابعة 
 والثالثون

 منخفض

التالميذ الذين ال أشعر باالرتياح عندما أعتدى عمى بعض  (33
 أميل إلييم

 االربعون .73685 1.4556
 منخفض

أميل إلى الحديث بيدوء وأحاول عدم السخرية من أي تمميذ  (34
 في بعض المناقشات مع اآلخرين

 السادسة 1.51320 3.4111
 منخفض

 أنا تمميذ يبدو عمى العصبية والنرفزة في العديد من المواقف (35
2.9333 1.95957 

الخامسة 
 عشر

 منخفض

إذا لم أستطع النيل من التمميذ الذي يضايقني فإنني ال  (36
 اآلخرين أحاول أن أسقط غضبي عمى التالميذ

3.1556 1.53543 
الثانية 
 عشر

 منخفض

 باالعتداء عميو إذا شعرت بنية تمميذ ما في االعتداء عمى فإنني أبادر (37
2.8444 1.56194 

السادسة 
 عشر

 منخفض

أثناء  أستخدم بعض الكممات العنيفة عندما أغضب فإنني (38
 ر-ب-ت-حصة

1.6311 95963. 
الثامنة 
 والثالثون

 منخفض
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أثناء  ال أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي في بعض المواقف (39
 ر-ب-ت-حصة

1.5776 92311. 
التاسعة 
 والثالثون

 منخفض

أكاد أبكي عندما ال أستطيع مواجية انتقادات أساتذتي أو  (40
 يزمالئ

2.8000 1.86288 
السابعة 

 عشر
 منخفض

 متوسط المستوى العام لمسموك العدواني:

 
 االستنتاج:

أما  0.03303وانحراف معياري  0.0333تأتي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  23نستنتج أن العبارة      
تأتي في  0والعبارة  0.03.30وانحراف معياري  333..0تأتي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  0العبارة 

تأتي في المرتبة الرابعة  20وبالنسبة لمعبارة  0.00230وانحراف معياري  0.0333المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
تأتي في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  3أما العبارة  0.30300وانحراف معياري  0..0.0بمتوسط حسابي 

وانحراف  0.3000تأتي في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي  03والعبارة  0.03300وانحراف معياري  0.3000
وانحراف معياري  0..0.0تأتي في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي  0وبالنسبة لمعبارة  0.00023معياري  

والعبارة  0.03.00وانحراف معياري  0..0.2تأتي في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي  23والعبارة  0.03020
تأتي في  22والعبارة  0.0.0003وانحراف معياري  0..0.2المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي تأتي في  20

تأتي في المرتبة الحادية عشر  00والعبارة  .002..0وانحراف معياري  0.2000المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي 
ة عشر بمتوسط حسابي تأتي في المرتبة الثاني 00والعبارة  0.33.30وانحراف معياري  0.2333بمتوسط حسابي 

 0.0333تأتي في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي  2والعبارة  0.00030وانحراف معياري  0.0000
وانحراف معياري  2.0000تأتي في المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي  20والعبارة  .0.0330وانحراف معياري 

 0.00000وانحراف معياري  2.0000توسط حسابي تأتي في المرتبة الخامسة عشر بم 00والعبارة  0.00002
 33أما العبارة  0.00003وانحراف معياري  333..2تأتي في المرتبة السادسة عشر بمتوسط حسابي  00والعبارة 

تأتي في  00والعبارة  ..02..0وانحراف معياري  333..2تأتي في المرتبة السابعة عشر بمتوسط حسابي 
تأتي في المرتبة  00اما العبارة  0.30033وانحراف معياري  0..2.0حسابي  المرتبة الثامنة عشر بمتوسط

تأتي في المرتبة العشرون  0والعبارة . 003.00وانحراف معياري  2.0000التاسعة عشر بمتوسط حسابي 
تأتي في المرتبة الواحد العشرون بمتوسط  00اما العبارة  0.00020وانحراف معياري  .2.000بمتوسط حسابي 

تأتي في المرتبة الثانية والعشرون بمتوسط حسابي  00والعبارة  0.00003وانحراف معياري  2.0000حسابي 
 2.0333تأتي في المرتبة الثالثة والعشرون بمتوسط حسابي  20اما العبارة  0.30030وانحراف معياري  2.0333

وانحراف  0..2.3تأتي في المرتبة الرابعة والعشرون بمتوسط حسابي  .0العبارة  اما 0.00000وانحراف معياري 
وانحراف معياري  2.3000تأتي في المرتبة الخامسة والعشرون بمتوسط حسابي  00أما العبارة  0.00020معياري 
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عياري وانحراف م 2.3000تأتي في المرتبة السادسة والعشرون بمتوسط حسابي  02أما العبارة  0.33000
وانحراف معياري  2.3222تأتي في المرتبة السابعة والعشرون بمتوسط حسابي  03اما العبارة  0.03300
وانحراف معياري  2.3333تأتي في المرتبة الثامنة و العشرون بمتوسط حسابي  20أما العبارة  0.30.00
وانحراف معياري  2.0333ي تأتي في المرتبة التاسعة والعشرون بمتوسط حساب 20أما العبارة  0.30000
 0.00200وانحراف معياري  2.2000الثالثون بمتوسط حسابي تأتي في المرتبة  .وبالنسبة لمعبارة  0.00020

 00أما العبارة . 0000.وانحراف معياري  2.2000تأتي في المرتبة الواحد والثالثون بمتوسط حسابي  03والعبارة 
تأتي  03وبالنسبة لمعبارة  0.20000وانحراف معياري  .2.300تأتي في المرتبة الثانية والثالثون بمتوسط حسابي 

تأتي في المرتبة  0أما العبارة  0.00300وانحراف معياري  2.3000في المرتبة الثالثة والثالثون بمتوسط حسابي 
تأتي في المرتبة الخامسة  .2أما العبارة  0.00000ي وانحراف معيار  2.3000الرابعة و الثالثون بمتوسط حسابي 

تأتي في المرتبة السادسة و الثالثون  0والعبارة  0.0.230وانحراف معياري  2.333والثالثون بمتوسط حسابي 
تأتي في المرتبة السابعة والثالثون  02أما بالنسبة لمعبارة  0.00300وانحراف معياري  0.0000بمتوسط حسابي 

تأتي في المرتبة الثامنة والثالثون بمتوسط  .0أما العبارة  0.00033وانحراف معياري  0.0333ابي بمتوسط حس
تأتي في المرتبة التاسعة والثالثون بمتوسط حسابي  00أما العبارة . 00000وانحراف معياري  0.0000حسابي 
الربعون واألخيرة بمتوسط حسابي تأتي في المرتبة ا 00أما بالنسبة لمعبارة . 02000وانحراف معياري  0.0000
.   000.0وانحراف معياري  0.3000  

 
 
 

 
(15)تمثيل بياني لعبارات الجدول رقم (: 13)الشكل رقم   
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فراد العينة لدى ألسموك العدواني كما يراىا لدرجة االمستوى العام يتضح لنا من خالل الجدول أن  :االستنتاج العام
.مستوى متوسطصنف ذكور لمسنة الرابعة الطور متوسط  تالميذ  

مناقشة ومقابمة النتائج بالفرضيات  -2-5- 
:استنتاج المحور االول  

  .حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من التيجم أو االعتداء لدى تالميذ الطور المتوسط 
من خالل االسئمة الموجية لألساتذة وبعد عرض وتحميل نتائج المحور االول اتضح لنا من خالل اإلجابات       

المتحصل عمييا، أن لحصة التربية البدنية والرياضية دور كبير في التقميل من التيجم أو االعتداء لدى التالميذ 
مضايقتو او اذائو بواسطة خمق روح الجماعة  وذلك من خالل جعل التمميذ ال يتيجم عمى زمالئو وعمى من يحاول

وكذلك التقميل من السموك العدواني من خالل امتصاص الطاقة الزائدة و ضبط الحالة النفسية واالجتماعية لممراىق 
وكذلك لمدور الجوىري الذي تمعبو الحصة في نشر قيم التسامح بين التالميذ من خالل صفة التعاون التي تظير 

.في االلعاب الجماعية، ومنو يمكن القول أنو تم تحقيق الفرضية االولىبينيم وخاصة   
  :استنتاج المحور الثاني

.حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من العدوان المفظي لدى تالميذ الطور المتوسط  
خالل اإلجابات من خالل االسئمة الموجية لألساتذة وبعد عرض وتحميل نتائج المحور الثاني اتضح لنا من    

المتحصل عمييا، أن لحصة التربية البدنية والرياضية دور كبير في التقميل من العدوان المفظي لدى التالميذ وذلك 
من خالل تيذيب سموك التمميذ أثناء المناقشات وجعمو يميل إلى الحديث بيدوء وىذا راجع إلى األىداف التربوية 

ئمتنا أن ىناك بعض السخرية من طرف التالميذ قصد المزاح والتسمية التي تحققيا الحصة، كما صادفنا في أس
والترويح عن النفس كما أن الحصة تبادر من التقميل من العدوان المفظي، من خالل تجنب استعمال الكممات 
ذكرنا الجارحة والتخمي عن الفاظ التيديد في حالة الغضب ويرجع ذلك لألىداف التربوية المسطرة أثناء الحصة كما 

.سابقا، ومنو يمكن القول أنو تم تحقيق الفرضية االولى  
:استنتاج المحور الثالث  

. حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من سرعة االستثارة لدى تالميذ الطور المتوسط  
اإلجابات من خالل االسئمة الموجية لألساتذة وبعد عرض وتحميل نتائج المحور الثالث اتضح لنا من خالل      

المتحصل عمييا، أن لحصة التربية البدنية والرياضية دور كبير في التقميل من سرعة االستثارة لدى التالميذ وذلك 
من خالل إجماع اغمب األساتذة، عمى أن التمميذ يتخمص من االرتباك أو االضطراب أثناء ممارستو لحصة التربية 

التمميذ بنفسو إضافًة إلى مساعدة الحصة لمتالميذ في السيطرة عمى البدنية والرياضية  مبرزين ذلك بتنمية ثقة 
انفعاالتيم والشعور بالمرح والسرور أثناء ممارستيم لألنشطة الرياضية، ومنو يمكن القول أنو تم تحقيق الفرضية 

.الثالثة  
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:استنتاج المحور الرابع  
. المباشر لدى تالميذ الطور المتوسطحصة التربية البدنية والرياضية تقمل من العدوان غير   

من خالل االسئمة الموجية لألساتذة وبعد عرض وتحميل نتائج المحور الرابع اتضح لنا من خالل اإلجابات       
المتحصل عمييا، أن لحصة التربية البدنية والرياضية دور كبير في التقميل من العدوان غير المباشر لدى التالميذ 

إجماع اغمب األساتذة، عمى أن التمميذ ال يقوم بمضايقة زمالئو عندما يتعرض إلى انتقادات وذلك من خالل 
األستاذ وذلك بتقبمو ليذه االنتقادات ومحاولة تصحيح أخطائو الحقا كما أجمع األغمبية عمى أن التمميذ ال يقوم 

حصة التربية البدنية والرياضية  بتكسير وتخريب األشياء عندما يتعرض إلى مضايقة زمالئو كما اتضح لنا بأن
تساعد التالميذ عمى التحكم في استجاباتيم غير محددة االتجاه من خالل التعامل العقالني في األوقات الحرجة، 

.ومنو يمكن القول أنو تم تحقيق الفرضية الرابعة  
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:خالصة  
تضمن ىذا الفصل عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث، لكل من الفرضيات التي تناولناىا عمى شكل          

حصة التربية البدنية والرياضية في دور  في أساتذة التربية البدنية والرياضيةمحاور وذلك لمعرفة آراء ووجيات نظر 
عمى االستبيان وكذلك معرفة مستوى السموك التقميل من السموكات العدوانية لدى تالميذ الطور المتوسط معتمدين 

العدواني لدى تالميذ الطور المتوسط أثناء ممارستيم حصة التربية البدنية والرياضية، وذلك باإلعتماد عمى مقياس 
واستخدمنا في الحصول عمى النتائج كل من النسبة  السموك العدوني المصمم من طرف محمد حسن العالوي

أما في ما يخص المقياس فقد استخدمنا كل من المتوسط الحسابي ، بالنسبة لإلستبيان 2المئوية واختبار كا
وذلك لمعرفة الداللة اإلحصائية ليذه النتائج، وفي األخير توصمنا إلى مجموعة من الحقائق واالنحراف المعياري، 

                                                                         جاءت في سياق الفرضيات المطروحة.
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:االستنتاج العام  
العدوانية لدى  دور في التقميل من السموكات أن حصة التربية البدنية والرياضية ليا نستنتج من ىذه الدراسة      

تالميذ الطور المتوسط، وذلك من خالل  التقميل من التيجم أو االعتداء لدى التالميذ بنشر قيم التسامح، وتنمية 
صفة التعاون وتقوية روح الجماعة بين التالميذ كما أنيا تساىم في التقميل من العدوان المفظي لدى التالميذ من 

وتجعميم يميمون إلى الحديث بيدوء وعدم استعماليم كممات جارحة أو ألفاظ  خالل تيذيب سموكيم أثناء المناقشات
تيديد في حالة غضبيم، وكذلك لمدور الفعال الذي تمعبو في التقميل من سرعة االستثارة لدى التالميذ المراىقين من 

مى انفعاالتيم خالل تخميصيم من االرتباك واالضطراب أثناء ممارستيم لمحصة، كما تساعدىم في السيطرة ع
وتشعرىم بالمرح والسرور، ناىكا عن الدور الجوىري الذي تؤديو في التقميل من العدوان الغير مباشر لدى التالميذ 

، وذلك بعدم لجوئيم إلى مضايقة زمالئيم االتجاهمن خالل مساعدتيم عمى التحكم في استجاباتيم غير محددة 
تكسير وتخريب األشياء عندما يتعرضون إلى مضايقة زمالئيم أثناء عندما يتعرضون إلى انتقادات األستاذ وعدم 

الحصة، فيي تعتبر  بيئة فعالة لمتعاون مع اآلخرين والتحمي بالروح الرياضية كما تقنع ممارسييا بعدم االعتداء 
انبو وىذا عمى الغير بأي سبب من األسباب وال يمتازون بالسموك العدواني خالل ممارستيا إنما يمتازون ببعض جو 

 راجع لحداثة سنيم.                                                                                            
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 خــــاتمـــــــة:
 التربيةحصة  تمعبو الذي الميم الدور مدى إظيار حاولنا ىذا، بحثنا في بيا قمنا التي الدراسة خالل من

 بالنشاطات القيام خالل من المتوسطتالميذ الطور  لدى السموكات العدوانيةالتقميل من  في والرياضية البدنية
 أصعب من التي تعتبر المراىقة مرحمةي فخاصًة  ،تمميذال سموك عمى ايجابي بشكل ذلك وانعكاس الرياضية،
 خالل ةاجتماعي وتغيرات وفيزيولوجية نفسية الضطرابات يتعرض إذ حياتو، في الفرد بيا يمر التي المراحل واخطر

عدواني مثل التيجم  سموك يسمك وقتيا حولو، من ومع غيره ومع نفسو مع صراع في يكون حيث المرحمة، ىذه
 بو المحيطون وعن يرضىأو العدوان المفظي أو حتى سرعة اإلستثارة و العدوان الغير مباشر وىذا ماال  واإلعتداء

 .المجتمع وعادات وقيم تتناقض تصرفات فيتصرف األحيان، بعض في نفسو ىو حتى وال
من السموكات العدوانية من خالل  التقميل في والرياضية البدنية التربيةحصة  تمعبو الذي الدور يتبين ىنا ومن

كساب تمقين  التوازن تحقيق عمى هتساعد كما رياضية، بنشاطات القيام أثناءفي انفعاالتو عمى التحكم  القدرة التمميذ وا 
 حصة خالل من البدنية لألنشطة والمنظمة المستمرة فالممارسة الوقت، نفس في البدنية الصفات وتنمية النفسي
 مع واالحتكاك الجماعة في إدماجو في تساىم فيي المراىق، التمميذ عمى فعال تأثير ليا والرياضية البدنية التربية
 والزمالة األخوة عالقات إلنشاء وسيمةأيضا  والرياضية البدنية التربية كما تعتبر الحضارية، السموك وتعمم زمالئو

 والتخمص المسؤوليات وتحمل الرياضية والروح باألمل مفعم جو وخمق وتوطيدىا المراىقين بينوتنمية روح الجماعة 
 .بالنفس الثقة وتكسبو عزلتو من المراىق وتخرج النفسية والراحة االستقرار تحقق فيي المشاكل، من

وخاصة إذا توفرت  مجتمعو، في وقدوة مثاال يكون أن عمى المراىق تساعد والرياضية البدنية فالتربيةإذا 
التنشئة  المراىق الجيل تنشئة التي تساعدىم عمى والمختصين واألساتذة لممربين المادية واإلمكانات واألجيزة الوسائل
  .عامة بصفة واألمة خاصة بصفة والدولة المجتمع عمى إيجابا تنعكس التي يمكن من شئنيا أنو  الحسنة

ىا قد وصمنا إلى الختام، إذ ال يخطر عمى بالنا إال ان نقول أننا وبحمد هلل عرضنا رأينا وفي األخير 
تعبير عنو وفي اللينا بفكرتنا البسيطة في موضعنا ىذا لعمى اهلل قد يكون وفق قممنا في تقديم فكرنا و دالمتواضع وأ

أن نجد في سعة صدركم مغفرة أخطائنا  فنرجو من اهلل النياية ما نحن إلى بشر والبشر قد يخطئون وقد يصيبون،
والحمد هلل الذي ىدانا ووفقنا لما  وأن ينال البحث إعجابكم، وأن يتسع صدركم لدراسة ماقدمناه دون ممل، وذالتنا
 قدمنا.
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 اقـتراحات وتوصيـات : 

 لقد كانت دراستنا ليذا الموضوع المتواضع في حدود اإلمكانيات المتوفرة لنا، وبودنا أن تكون ىذه الدراسة 
ىي نقطة بداية لبحوث أخرى في ىذا المجال الواسع والحساس لكونو يمس مستقبمنا كأساتذة لمادة التربية البدنية 

 حصل عمييا من خالل دراستنا الميدانية، تتجمى لنا بعض االقتراحات :عمى ضوء النتائج المتالرياضية و و 
إعطاء حصة التربية البدنية والرياضية أىميتيا الحقيقية في المؤسسات كسائر الحصص التربوية األخرى من  -

 .حيث الوسائل المخصصة والقاعات الخاصة لذلك
 .من اجل مزاولة حصة التربية البدنية والرياضية بكل راحةالعناية بالقاعات الرياضية الموجودة داخل المتوسطات  -
عمرية أخرى غير التي  إجراء بحوث ودراسات مستقبمية تستقصي مظاىر وأسباب السموك العدواني لدى فئات -

 .استيدفتيا ىذه الدراسة
تالميذ، مما يخفف ألجل العمل عمى بناء صفوف مدرسية جديدة في المدارس المكتظة بال ،ة التربيةير مخاطبة وز  -

 عدد التالميذ في الصف وىذا يساعد في التقميل من حدة السموك العدواني وأسبابو.
توعية األسرة عمي كيفية التعامل مع أبنائيم منذ مراحل النمو األولى، ألن السموك العدواني قد يكون في بعض  - 

 األحيان مكتسب من األسرة
توعية المجتمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة عمي أىمية مرحمة المراىقة وخصائصيا وكيفية التعامل مع  -

 ىذه التغيرات.
إقامة ندوات ومناقشات عمى المستوى الوطني يمكن من خالليا تحديد المواقف وأسباب السموك العدواني،  -

في جميع األنشطة وعدم جعميم اليدف لتصويب النقد  ومحاولة تشجيع المراىقين عمى مواجيتيا بشجاعة ومشاركتيم
 والموم عمييم أمام اآلخرين مما يساعدىم عمى توسيع إدراكيم وتنمية شخصياتيم.
لعـرض ومعـالجة الجوانب المتعـمقة وأخيـرا نـأمل أن نكـون قد أسيمنـا بيـذا العمـل المتـواضع بشكـل إيجـابي 

ـرى كـانت تستحقـق منـا التفسيـر والتعـمق، إال أننـا لم نوافييـا حقيـا ونرجو بيـذا بيـذا البحث ، وال شك أن أمـور أخ
 البحث أننـا أتحنـا أفـاقـا جـديدة ألبحاث ودراسـات في ىـذا المـوضوع بجـوانبو المختمفـة . 
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 ممحق:10

 استبيان خاص باألساتذة

حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من التهجم أو االعتداء لدى تالميذ الطور لمتوسط.المحور األول:  

يتيجم عمى زمالئو أو عمى من يحاول حصة التربية البدنية والرياضية تجعل التمميذ ال  / ىل ترى أن1
 مضايقتو أو إيذائو؟

ال                                   نعم                               

 

/ ىل تعتقد أن حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من االعتداء لدى التالميذ أثناء ممارستيا؟2  

نعم                                    ال                 

 كيف ذلك................................................................................

/ ىل يمكن لحصة التربية البدنية والرياضية أن تبادر في نشر قيم التسامح بين التالميذ؟3  

                                                ال    نعم                                   

 كيف ذلك..................................................................................

 

 المحور الثاني: حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من العدوان المفظي لدى تالميذ الطور المتوسط.

التربية البدنية والرياضية تيذب من سموك التمميذ أثناء المناقشات وتجعمو يميل إلى /ىل ترى أن حصة 4
 الحديث بيدوء؟

نعم                                  ال                   

......................................................................................كيف ذلك  



 

التالميذ إلى السخرية من بعضيم البعض أثناء قياميم بحصة التربية البدنية والرياضية؟ / ىل يمجأ5  

              ال                               نعم                

/ ىل ترى أن التمميذ الذي يمارس حصة التربية البدنية والرياضية يستعمل كممات جارحة، أو ألفاظ 6
ضبو؟تيديد في حالة غ  

 نعم                                  ال  

 

 كيف ذلك.........................................................................................

 

.حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من سرعة االستثارة لدى تالميذ الطور المتوسط المحور الثالث:  

التمميذ نوع من االرتباك أو االضطراب أثناء ممارستو لحصة التربية البدنية / ىل يظير عمى 7
 والرياضية؟

 نعم                                  ال  

/ ىل تساعد حصة التربية البدنية والرياضية التالميذ في السيطرة عمى انفعاالتيم؟8  

 نعم                                  ال  

........................................................................................كيف ذلك  

/ ىل يشعر التالميذ بالمرح والسرور أثناء ممارسة أنشطة حصة التربية البدنية والرياضية؟9  

 

 نعم                                  ال  

..........................................................كيف ذلك..............................  



 

المحور الرابع: حصة التربية البدنية والرياضية تقمل من العدوان غير المباشر لدى تالميذ الطور 
 المتوسط.

/ ىل يمجأ التمميذ إلى مضايقة زمالئو عندما يتعرض إلى انتقادات األستاذ؟10  

 

 نعم                                  ال  

 

/ ىل ترى أن التمميذ يقوم بتكسير األشياء عندما يتعرض إلى مضايقة زمالئو أثناء حصة التربية 11
 البدنية والرياضية؟

 

 نعم                                  ال  

ذ عمى التحكم في استجاباتيم الغاضبة / ىل تعتقد أن حصة التربية البدنية والرياضية تساعد التالمي12
 غير محددة االتجاه؟

 نعم                                  ال  

 

 كيف ذلك....................................................................................

 

 

 

 



 

 

 20ممحق:
 الخاص بالتالميذ )بعد التكيف( مقياس السموك العدواني 

 اإلجابة  في سمم( )ضع عالمة فما يمي مجموعة من الفقرات يرجى اإلجابة عميها بو 

 العبارات

 الدرجات

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا  

أوافق 
بدرجة 

 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 

 قميمة

أوافق بدرجة 
 قميمة جدا  

أثناء  نحو ايذاء من يحاول مضايقتي ييبدو أنني غير قادر عمى التحكم في اندفاع  -1
 ر-ب-ت-حصة

     

      ر-ب-ت-أثناء حصة عندما أغضب فإنني ال أستخدم ليجة عنيفة  -0
      ر-ب-ت-حصةأثناء  أفقد أعصابي بسيولة  -3
      أو من ىو أكبر مني أستاذيال أسقط غضبي عمى بعض زمالئي عندما ينتقدني   -4
فإنني أحاول أن   ر-ب-ت-أثناء حصة ما في االعتداء عمي تمميذإذا شعرت بنية  -5

      اتجنب ذلك

      فإنني أتمفظ ببعض الكممات الجارحة  ر-ب-ت-أثناء حصة عندما أفقد أعصابي -6
      ر-ب-ت-أثناء حصة المواقف ال يظير عمي االضطراب أو االرتباكفي  -7
في بعض المواقف إلى الدرجة التي أقوم فييا   ر-ب-ت-أثناء حصة أفقد أعصابي -8

      بإلقاء األشياء

      تمميذأعتقد أنو ال يوجد سبب معقول لالعتداء عمى أي  -9
      صوتي والحديث بعصبيةأميل إلى رفع  ر-ب-ت-أثناء حصةفي بعض المناقشات  -12
      فإن ذلك يظير عمى وجيي بصورة واضحة ر-ب-ت-أثناء حصة عندما أغضب -11
أقوم بالتقاط أقرب شيء لي وأحاول أن  ر-ب-ت-أثناء حصةعندما أنفعل بشدة  -10

      أكسره

      ما مضايقتي فإنني أندفع لالعتداء عميو تمميذعندما يحاول   -13
      الذين ال أميل إلييم لتالميذغير المناسبة عن اأتمفظ ببعض األلفاظ  -14
      ال تنبع من انفعاالتي ر-ب-ت-أثناء حصةالكثير من قراراتي  -15
      ر-ب-ت-أثناء حصة ال أفقد أعصابي إلى الدرجة التي أقوم فييا بإلقاء األشياء -16
      يصفونني بأنني شخص ىجومي تالميذبعض ال -17
      بقسوة حتى ولو كانوا يستحقون ذلك لتالميذال أخاطب بعض ا -18
      ر-ب-ت-أثناء حصة من السيولة استثارتي بصورة واضحة -19
      في بعض المناقشات أظير غضبي بالضرب عمى المائدة -02
      الذين يحاولون مضايقتي لتالميذال أعتدى عمى ا -01
      بصوت عال فإنني أرد عمييم بالصوت العالي أيضا التالميذعندما يخاطبني بعض  -00



 

 

      ما تمميذيغمي الدم في عروقي إذا ضايقني  -03
      الذين يقذفون األشياء يغضبون اعتبرىم مثل األطفال لتالميذا -04
الذي أغضبني أو  لتمميذعندما أغضب أو انفعل فإنني أكون مستعدا لالعتداء عمى ا -05

      أثار انفعاالتي

      الذي يسعى إلى مضايقتي تمميذأحاول أن أتمفظ ببعض التيديدات لم ال -06

      أشعر في بعض المواقف أنني مثل وعاء من البارود قابل لالنفجار -07
      أقابمو تمميذعندما أتضايق أو أغضب فإنني أسقط ذلك عمى أي  -08
      ر-ب-ت-أثناء حصة ال أستخدم العنف البدني لمدفاع عن حقوقي -09
ال أستطيع أن أمنع نفسي من النقاش الحاد عندما يختمف رأي البعض مع رأي  -32

      ر-ب-ت-أثناء حصة الشخصي

فإنني أستطيع أن أتحكم في  ر-ب-ت-أثناء حصة عندما يخطئ البعض في حقي -31
      انفعاالتي

      آخر تمميذالذي ضايقني فإنني احاول مضايقة أي  التمميذإذا لم أستطع النيل من  -30

      الذين ال أميل إلييم لتالميذأشعر باالرتياح عندما أعتدى عمى بعض ا -33
في بعض المناقشات مع  تمميذأميل إلى الحديث بيدوء وأحاول عدم السخرية من أي  -34

      اآلخرين

      يبدو عمى العصبية والنرفزة في العديد من المواقف تمميذأنا  -35
الذي يضايقني فإنني ال أحاول أن أسقط غضبي عمى  لتمميذإذا لم أستطع النيل من ا -36

      اآلخرينالتالميذ 

      ما في االعتداء عمى فإنني أبادر باالعتداء عميو تمميذإذا شعرت بنية  -37

      ر-ب-ت-أثناء حصة عندما أغضب فإنني أستخدم بعض الكممات العنيفة -38
      ر-ب-ت-أثناء حصة ال أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي في بعض المواقف -39
      يأو زمالئ أساتذتيأكاد أبكي عندما ال أستطيع مواجية انتقادات  -42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السموك العدواني الخاص بالتالميذ )قبل التكييف(مقياس 
 الدرجات العبارات

أوافق 
بدرجة 

 كبيرة جدا  

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة 

أوافق 
بدرجة 
 متوسطة

أوافق 
بدرجة 

 قميمة

أوافق 
بدرجة 
قميمة 

 جدا  
 

يبدو أنني غير قادر عمى التحكم في اندفاعي نحو ايذاء من يحاول    -1
 مضايقتي

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 عندما أغضب فإنني ال أستخدم ليجة عنيفة  -2

 1 2 3 4 5 أفقد أعصابي بسيولة  -3

ال أسقط غضبي عمى بعض زمالئي عندما ينتقدني رئيسي أو من ىو   -4
 أكبر مني

5 4 3 2 1 

إذا شعرت بنية شخص ما في االعتداء عمي فإنني أحاول أن اتجنب  -5
 ذلك

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 عندما أفقد أعصابي فإنني أتمفظ ببعض الكممات الجارحة -6

 1 2 3 4 5 في المواقف ال يظير عمي االضطراب أو االرتباك -7

أفقد أعصابي في بعض المواقف إلى الدرجة التي أقوم فييا بإلقاء  -8
 األشياء

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 أعتقد أنو ال يوجد سبب معقول لالعتداء عمى أي شخص -9

 1 2 3 4 5 في بعض المناقشات أميل إلى رفع صوتي والحديث بعصبية -11

 1 2 3 4 5 عندما أغضب فإن ذلك يظير عمى وجيي بصورة واضحة -11

 1 2 3 4 5 عندما أنفعل بشدة أقوم بالتقاط أقرب شيء لي وأحاول أن أكسره -12

 1 2 3 4 5 عندما يحاول شخص ما مضايقتي فإنني أندفع لالعتداء عميو  -13



 

 

 1 2 3 4 5 أتمفظ ببعض األلفاظ غير المناسبة عن األشخاص الذين ال أميل إلييم -14

 1 2 3 4 5 الكثير من قراراتي ال تنبع من انفعاالتي -15

 1 2 3 4 5 ال أفقد أعصابي إلى الدرجة التي أقوم فييا بإلقاء األشياء -16

 1 2 3 4 5 بعض األشخاص يصفونني بأنني شخص ىجومي -17

 1 2 3 4 5 ال أخاطب بعض الناس بقسوة حتى ولو كانوا يستحقون ذلك -18

 1 2 3 4 5 من السيولة استثارتي بصورة واضحة -19

 1 2 3 4 5 في بعض المناقشات أظير غضبي بالضرب عمى المائدة -21

 1 2 3 4 5 مضايقتيال أعتدى عمى الناس الذين يحاولون  -21

عندما يخاطبني بعض الناس بصوت عال فإنني أرد عمييم بالصوت  -22
 العالي أيضا

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 يغمي الدم في عروقي إذا ضايقني شخص ما -23

 1 2 3 4 5 الناس الذين يقذفون األشياء يغضبون اعتبرىم مثل األطفال -24

لالعتداء عمى الشخص عندما أغضب أو انفعل فإنني أكون مستعدا  -25
 الذي أغضبني أو أثار انفعاالتي

5 4 3 2 1 

ال أحاول أن أتمفظ ببعض التيديدات لمشخص الذي يسعى إلى  -26
 مضايقتي

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 أشعر في بعض المواقف أنني مثل وعاء من البارود قابل لالنفجار -27

 1 2 3 4 5 عندما أتضايق أو أغضب فإنني أسقط ذلك عمى أي شخص أقابمو -28

 1 2 3 4 5 ال أستخدم العنف البدني لمدفاع عن حقوقي -29

ال أستطيع أن أمنع نفسي من النقاش الحاد عندما يختمف رأي البعض  -31
 مع رأي الشخصي

5 4 3 2 1 



 

 

 1 2 3 4 5 عندما يخطئ البعض في حقي فإنني أستطيع أن أتحكم في انفعاالتي -31

فإنني احاول مضايقة  إذا لم أستطع النيل من الشخص الذي ضايقني -32
 أي شخص آخر

5 4 3 2 1 

أشعر باالرتياح عندما أعتدى عمى بعض األشخاص الذين ال أميل  -33
 إلييم

5 4 3 2 1 

أميل إلى الحديث بيدوء وأحاول عدم السخرية من أي شخص في بعض  -34
 المناقشات مع اآلخرين

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 المواقفأنا شخص يبدو عمى العصبية والنرفزة في العديد من  -35

إذا لم أستطع النيل من الشخص الذي يضايقني فإنني ال أحاول أن  -36
 أسقط غضبي عمى اآلخرين

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 إذا شعرت بنية شخص ما في االعتداء عمى فإنني أبادر باالعتداء عميو -37

 1 2 3 4 5 عندما أغضب فإنني أستخدم بعض الكممات العنيفة -38

 1 2 3 4 5 السيطرة عمى انفعاالتي في بعض المواقفال أستطيع  -39

 1 2 3 4 5 أكاد أبكي عندما ال أستطيع مواجية انتقادات رؤسائي أو زمالئي -41

 

 















40ملحق  

 

البويرة )غرب(احصاء تالميذ التعليم المتوسط   

32عدد المتوسطات غرب الوالية:  

48عدد أساتذة التربية البدنية:  
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