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 ثلديرصكر و 
بسم هللا وامعالة وامسالم عىل ارشف اخللق واملرسلني س يدان محمد وعىل آ هل 

ال ما علمتنا فزدان علام واهفعنا مبا علمتنا اهم آ هت امعلمي  وآ حصابو وسمل، انليم ال عمل منا ا 

 احلكمي.

امباحث ابمضكر آ واًل وآ خريًا هلل عز وجل اذلي آ انر دربو ووفلو  امطامب يتوجو

هواحلامية، فهل س بحاهو وثعاىل امحلد لكو  ابعورهت امرساةل هال خراج ىذ هعم املوىل وهعم  ا 

 امنعري.

 وبعد ، واملرسلني ال هبياء آ رشف عىل وامسالم وامعالة امعاملني رب هلل امحلد

هن ل ىهل، ابمفضل اعرتافًا ىل ،ثلدير وخامط ،صكر جبزيل تلدمه  افا   رشفامل آ س تاذ  ا 

 ومسو ظدره، ورحابة بغزارة  علمو، آ فادين اذلي نــيــ رواش مل ـح /ادلنتور ال س تاذ

 ادلهيا يف هل املبول امكرمي هللا فأ سأ ل رساميت، متابعة يف املمتزي وآ سلوبو خللو،

 حس ناثو يوم امليامة  مزيان يف ذكل وجيعل وحصتو، علمو، يف هل يبارك وآ ن وال خرة،

ىل  مبعرفتو امعلمية اذلي مل يبخل علينا  عيلكريش ال س تاذ ونذكل ابمضكر اجلزيل ا 

 . وخربثو فهل اكمل اال حرتام و امتلدير و نرجو من هللا ثعاىل ابمتوفيق هل

ىذه  مناكضة بلبولمتفضليم  املناكضة ملك آ عضاء جلنة وامتلدير ابمضكر تلدمه  ونذكل

ثراهئا امرساةل،  امنافعة. واال رصادات امسديدة، ابمتوجهيات وا 

ىل تلدمه  نام  اجللفةثلنيات امنضاطات امبدهية و امرايضية جبامعة  معيد علوم آ ساثذة ا 

 مين فليم امعلمية، ثوهجاهتم يف امبارز ادلور هلم اكن ، اذلي والامتنان ابمضكر ،

 وامتلدير . امضكر وافر

 امتضجيع مهنم وجدت اذلينادلراسة و ال ساثذة  مزمالء وامتلدير ابمضكر دينه نام

 .ةوادلمع، واملساهد

 ادلهيا يف امطيبة واحلياة وامسداد ابمتوفيق كليب آ عامق من هللا آ دعو اخلتام ويف

عداد يف معنا سامه من وال خرة ملك  ومجيليم وآ خر بفضليم اعرتافًا امرساةل، ىذه ا 

 .ال هبياء و املرسلني آ رشف عىل وامسالم وامعالة امعاملني، رب هلل امحلد آ ن دعواان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء
بسم هللا وامصالة وامسالم عىل ارشف اخلوق واملرسوني س يدان محمد وعىل آ هل 

ل ما عومتنا فزدان عوام واهفعنا مبا عومتنا اهم آ هت امعومي  وآ حصابه وسمل، انوهم ل عمل منا اإ

 احلكمي.

ىلاهدي هذا امعمل املتواضع   :اإ

ىل ههيام والإحسان ابمرب وثعاىل س بحاهه هللا آ مرين من اإ   حممك يف فلال اإ

ل ثعبدوا آ ل ربم وكىض"  ثزنيهل ايه اإ حساان وابموادلين اإ  " اإ

ىل ابنايئ آ وس و جسنمي و  امفرح مشاعل عيين هبم ثلر ومن امعطاء رمز زوجيت اإ

 امربمع محمد آ مني

ىل لك من  خويتاإ ىلو  آ خوايتو  اإ  لك من حيمل ملب بن امعايب اإ

ىل   رساميت لإمتام واملساعدة ، امعون يد يل كدم من لك اإ

 . سالم آ مف مجيعا مين ممك و اجلهد هذا مثرة مجيعا هلم اهدي

 

 امطيب                                                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء
آ هل بسم هللا وامصالة وامسالم عىل ارشف اخلوق واملرسوني س يدان محمد وعىل 

ل ما عومتنا فزدان عوام واهفعنا مبا عومتنا اهم آ هت امعومي  وآ حصابه وسمل، انوهم ل عمل منا اإ

 احلكمي.

ىل:  اهدي هذا امعمل املتواضع اإ

ىل ههيام والإحسان ابمرب وثعاىل س بحاهه هللا آ مرين من اإ   حممك يف فلال اإ

ل ثعبدوا آ ل ربم وكىض"  ثزنيهل ايه اإ حساان وابموادلين اإ  " اإ

ىل   امعطاء رمز زوجيت اإ

خويت و آ خوايت  ىل لك من اإ  اإ

ىل   رساميت لإمتام واملساعدة ، امعون يد يل كدم من لك اإ

 . سالم آ مف مجيعا مين ممك و اجلهد هذا مثرة مجيعا هلم اهدي

 

  احلـــــــــــــــــــاج                                                   

 



 

 الإهداء
بسم هللا وامصالة وامسالم عىل ارشف اخلوق واملرسوني س يدان محمد وعىل آ هل وآ حصابه 

ل ما عومتنا فزدان عوام واهفعنا مبا عومتنا اهم آ هت امعومي احلكمي.  وسمل، انوهم ل عمل منا اإ

ىل:  اهدي هذا امعمل املتواضع اإ

ىل ههيام والإحسان ابمرب وثعاىل س بحاهه هللا آ مرين من اإ   حممك يف فلال اإ

ل ثعبدوا آ ل ربم وكىض"  ثزنيهل ايه اإ حساان وابموادلين اإ  " اإ

خويت و آ خوايت  ىل لك من اإ  اإ

 نام ل آ وىس امربامع مينة و برشى ، عبد اموهاب ،عبد امباسط

ىل   رساميت لإمتام واملساعدة ، امعون يد يل كدم من لك اإ

 . سالم آ مف مجيعا مين ممك و اجلهد هذا مثرة مجيعا هلم اهدي

 

 عــــــز ادليــــــــــن                                                       
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 مقدمة
 

 أ
 

 :مقدمة

 اآلونة يف خاصة الرتبية جمال يف العاملون اىتمام شغلت اليت ادلشاكل أىم من العدوان مشكلة عتربي
 الرتبية على الساىرين جعل ما ىذا ،تالميذال عند خاصة الرتبوية ادلؤسسات يف ادلفزع النتشارىا وىذا األخرية،
 فالتلميذ ادلؤسسة، وكذا واألستاذ التلميذ على أثرت انهأ حيث الظاىرة، ىذه أسباب لتقصي الدراسات يكثفون

 تعمل مؤثرات توجد أنو عال التلميذ، على السلوك ىذا عبأ األستاذ يلقي وبادلقابل األستاذ إىل عدوانو سبب يرجع
 تعلقت إذا خاصة السلوكات، ىذه ظهور تفرز اليت والنفسية الثقافية و االجتماعية منها السلوك ىذا إظهار على

 على تؤثر اهّنأل وذلك الطفل حياة يف خطري منعطف ىي اليت ادلراىقة مرحلة تقابل اليت الثانوية ادلرحلة بتلميذ
 اليت والسلوكية النفسية الظواىر ودراسة حتليل من البد لذلك والنفسي، اخللقي االجتماعي، سلوكو يف حياتو مدار

 .احلرجة الفرتة ىذه أثناء البشري الكائن تعرتي

 النشءخرى، فإهنا هتدف إىل تربية كانت الرتبية البدنية و الرياضية مادة تدرس مثل ادلواد األكادميية األ  دلا
من عدة جوانب بدنية و نفسية و معرفية و كذا سلوكية، و ىي تعمل على تنمية و حتسني بعض السلوكيات اليت 

اليت تنظم من طرف أستاذ الرتبية البدنية و يتميز هبا الفرد، و ىذا من خالل جمموعة من األنشطة و الربامج 
الرياضية، منها حصة الرتبية البدنية و الرياضية اليت تدرس ساعتني يف الربنامج األسبوعي، و خمتلف النشاطات 

لك النشاطات كذالداخلية كتنظيم الدورات الرياضية بني جمموعة من الفرق ادلتكونة من أقسام ادلؤسسة و  
  ة اليت تكون بني ادلؤسسات. ة يف الرياضة ادلدرسياخلارجية، بادلشارك

 :يف وادلتمثلة البحث، مبوضوع ادلرتبطة ادلصطلحات تعريف اىل انتطرق ادلنظور ىذا ومن

 من إليو وصلت وما السابقة الدراسات تناول مت العدواين، السلوك البدنية، الرتبية ادلراىقة، الالصفية، األنشطة
 .البحث ىذا عن ادلتوخاة واألىداف أمهيتو ذكر على أتى ذلك وبعد نتائج،

 :لنيفص ناه يفتناول النظري باجلانب وادلتعلق األول الباب أما

 وأىم أمهيتو ،تعاريفو ،مفهومو فتناولنا فيو النشاط البدين الرياضي الالصفي يف ادلرحلة الثانوية، األول الفصل *
 .الالصفي الرياضي البدين النشاط مبمارسة ادلرتبطة الدوافع



 مقدمة
 

 ب
 

أمهية   أسبابو،بعض ادلفاىيم، النظريات،   تعريفو، ، نا فيو السلوك العدواين لدى ادلراىقنيفتناول الثاني الفصل *
 .النشاط البدين لدى ادلراىقني

 :يلي ما ومها فصلني يتضمن الذي التطبيقي اجلانب فيتضمن الثاين الباب خيص فيما أما

 أدوات ذكر مع االستطالعية الدراسة وكذا ادلتغريات، حتديدات البحث منهجية إىل  فيو ناتعرض األول الفصل *
 .البيانات حتليل أدوات حتديد األخري ويف االستبيان، تعريف مت كما البحث، وعينة

 عامة خالصة إىل األخري يف  ناخلص وقد االستبيان، نتائج ومناقشة وحتليل عرض فتضمن الثاني الفصل *
 .وادلالحق ادلراجع مث االقرتاحات بعض مث للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 الجانب التمهيدي
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4 
 

 دراسة:ال إشكالية -1

كبريا خاصة أنو يراعي   اىتمامايعترب النشاط البدين الرياضي الالصفي من أىم األنشطة اليت يويل التالميذ ذلا 
رغباهتم و ميوذلم ، فتالميذ الطور الثانوي يف ىذه ادلرحلة تطرأ عليهم تغريات كثرية و ذلك من النواحي النفسية و 

و الفيزيولوجية و اجلسمية و حيت احلركية و من خاللو يعترب ىذا األخري سلوك حي يعتمد عليو التلميذ  اإلنفعالية
 يف توكيد ذاتو مع رفاقو الذين ينتمي إليهم.

إن النشاط البدين الرياضي الالصفي ىو جزء بالغ األمهية كونو نشاط يسعى إىل حتسني الفرد بصفة خاصة و  
 ختاطب اجلسم و العقل معا.خالل ما ميده لنا من أنشطة رياضية و تربوية اجملتمع بصفة عامة، من 

مبا أن التلميذ ادلراىق ترافقو عدة سلوكيات تطرأ عليو أثناء ىذه ادلرحلة و اليت تسبب لو تغريات كثرية من مجيع 
 من الحظناه دلا نظرا ادلوضوع ذلذا اختيارنا كانو السلوكية،   االنفعاليةالنواحي البدنية و النفسية و اإلجتماعية و 

 وخاصة الرياضية النشاطات دور إبراز يف البحث أمهية ودتت ادلعقول، احلد للتالميذ العدوانية السلوكات جتاوز
 حصيلة أو نتاج ىي العدوان ظاىرة أن باعتبار وىذا العدوان، ظاىرة من احلد أو التقليل يف الالصفية النشاطات
 .اجلانب ىذا على الرتكيز كان الدراسة هىذ ففي التالميذ، لتصرفات

 مما أدى بنا إىل طرح التساؤل التايل:

 .الالصفية؟ الرياضية األنشطة ممارسة مع العدوانية السلوكات ختتفي ىل *

 :الدراسة ذلذه عام وكتساؤل

يف  التالميذيف التخفيف من السلوك العدواين لدى  لنشاط البدين الرياضي الالصفي ا إىل أي مدى يساىم  *
 ادلرحلة الثانوية؟

 :يلي فيما اجلزئية األسئلة نطرح فإننا العام التساؤل ىذا خالل ومن

   ؟تالميذاجلسدي لدى الما مدى مسامهة األنشطة الرياضية الالصفية يف التخفيف من العدوان 
  ؟تالميذمن العدوان اللفظي لدى ال ما مدى مسامهة األنشطة الرياضية الالصفية يف التخفيف 
   ؟تالميذدرجة الغضب لدى الما مدى مسامهة األنشطة الرياضية الالصفية يف التخفيف من 



 مدخل عام
 

5 
 

  ؟تالميذغري مباشر لدى الما مدى مسامهة األنشطة الرياضية الالصفية يف التخفيف من العدوان ال 

  :الفرضيات -2

 :التالية الفرضيات نطرح فإننا السابقة التساؤالت خالل من

 :العامة الفرضية -2-1

 .تالميذال التالميذ عند العدواين السلوك من التخفيف يف كربى أمهية  الالصفية األنشطة دلمارسة إن *

 :الجزئية الفرضيات -2-2

 تالميذمن العدوان اجلسدي لدى ال تساىم األنشطة الرياضية الالصفية يف التخفيف. 
 تالميذمن العدوان اللفظي لدى ال تساىم األنشطة الرياضية الالصفية يف التخفيف. 
  تالميذ.خفيف من درجة الغضب لدى الاألنشطة الرياضية الالصفية يف التتساىم 
  التالميذتساىم األنشطة الرياضية الالصفية يف التخفيف من العدوان الغري مباشر لدى. 

 :دراسةال أهمية -3

 طالب لدى والعنف العدوان وقلة الالصفي الرياضي البدين النشاط ممارسة بني العالقة دلعرفة الدراسة ىذه تأيت
 :التالية النقاط يف األمهية تلخيص وميكن الثانوية، ادلرحلة

 .الالصفي الرياضي البدين النشاط ممارسة أثناء االجتماعي النفسي التوافق حتقيق *

 .الالصفي الرياضي النشاط أثناء للمراىق الكامنة الذاتية القدرات إبراز *

 .ادلراىق لدى الذات حتقيق يف الرياضية النشاطات وأمهية دور *

 :لدراسةا أهداف -4

 ادلرحلة يف الالصفي الرياضي البدين النشاط أمهية مدى على الوقوف زلاولة ىو البحث ىذا من ىدف أىم إن
 إعداد يف مسامهتها ومدى احلايل، الساعي حبجمها وحدىا تكفي ال والرياضية البدنية الرتبية حصة ألن الثانوية،
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 سن يف التالميذ مشاكل على الوقوف زلاولة ىو البحث ىذا من اذلدف وكذا جوانبو، مجيع من الصاٌف الفرد
 .معهم التعامل وكيفية ادلرحلة ىذه يف أبنائهم فهمل قليل بشكل ولو األسرة مساعدة وأيضا ادلراىقة،

 الرياضي البدين النشاط مكانة معرفة حنو الصحيح الطريق يف الرتبوية األسرة وضع ىو البحث ىذا من اذلدف وكذا
 الثانوية ادلرحلة يف التالميذ مشاكل معاجلة يف الرتبوية ادلنظومة يف عامة والرياضية البدنية والرتبية خاصة الالصفي

 .فيو يعيش الذي اخلارجي احمليط اجتاه عدوانية سلوكات من ذلك عن ينجر وما ادلراىق ابه مير اليت ادلراحل وتفهم

 :البحث اختيار أسباب -5

 :ذاتية أسباب -5-1

 وسلوكات صراعات من األحيان من الكثري يف الحظناه دلا وذلك ادلوضوع، ىذا معاجلة يف الشخصية رغبتنا
 ادلبادئ مع تتناىف واليت التالميذ بعض من تصدر اليت الالأخالقية السلوكات وكذا ادلنافسات، تسود عنيفة عدوانية
 .والرياضية البدنية للرتبية السامية والقيم

 :موضوعية أسباب -5-2

 .والتحليل للبحث وخصبا ثريا رلاال جيعلو مما بالذات، اللمجا ىذا يف الدراسات قلة *

 الرياضية األنشطة خالل من والرياضية البدنية الرتبية دتنحها اليت للفرص األساتذة استغالل عدم *

 وبالتايل اآلخرين، اجتاه العدوانية السلوكات عن التخلي حنو ودفعو التلميذ لتهيئة وذلك الالصفية،

 دتعلمجا حنو االجيايب بالسلوك والقيام اجلماعة داخل التفاعل

 :والمصطلحات المفاهيم تحديد -6

 :نشاطال تعريف -6-1

 هتيئة خالل ذلك من و دوافعو و الفرد حاجات إشباع خالذلا من يتم موجهة ممارسات تتضمن تربوية وسيلة ىو
 . 1اليومية حياتو يف الفرد يقابلها اليت ادلواقف

                                                           
 99 ص ، 0991 القاىرة ، العريب الفكر دار ، الرياضية و البدنية التربية برامج بناء أسس : اخلويل أنور ، احلمامي زلمد 1
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 :والرياضية البدنية التربية -6-2

 والعقلية البدنية الناحية من الالئق ادلواطن تكوين ىدفو جترييب وميدان العامة، الرتبية منة متكامل جزء ىي
  1.ادلهام حتقيق بغرض اختريت البدين النشاط ألوان طريق عن لكذو  واالجتماعية، واالنفعالية

 :الالصفية األنشطة -6-3

 للرفع اذلواية ودوي ادلتفوقني للتالميذ الفرصة إتاحة منها اذلدف الدوام ساعات خارج تربوي نشاط عن عبارة ىي
  2  . مستواىم وحتسني  ضعفهم تدارك من الضعيف ادلستوى ويذ التالميذ وميكن أدائهم مستوى من

 :العدواني السلوك -6-4

 األذى إحلاق إىل يهدف الذي السلوك لكذ أنو على االجتماعي النفس علم ميدان يف العدواين السلوك يعرف
 3.لديهم القلق يسبب أو باآلخرين

 رغبة حتقيق إىل  يهدف االجتماعي السلوك من نوع أنو كما اآلخرين، إيذاء ادلعتدي بو يقصد سلوك ىو أو
 4.التثبيط بسبب أو احلرمان عن تعويضا الذات أو الغري إيذاء السيطرة يف صاحبو

 :ة والمشابهةالسابق الدراسات -7

 :السابقة الدراسات

 متغريات عاًف منها حبث وكل واألجنبية، منها العربية العدواين السلوك موضوع تناولت اليت الدراسات ىي كثرية
 بعوامل ربطو ما ومنها السلوك العدواين أسباب كشف إىل يهدف كان ما فمنها اآلخر، البحث يف عنها ختتلف
 :يلي نذكرما الدراسات ىذه ومن البيئة، أو اجلنس حسب قارنو ما ومنها أخرى،

 

 

                                                           
  23 ص ، 2، 1992 ط اجلامعية ادلطبوعات ديوان ،البدنية التربية وطرق نظريات :وآخرون بسيوين عوض زلمد  1
 117 ص العريب، الفكر دار ،الرياضية التربية في واإلدارة التنظيم :وآخرون شلتوت حسن  2
 84 ص ، 01 مستغاًل،عدد جامعة ،والرياضية البدنية للثقافة العلمية لةلمجا :زلمد رومان  3
 84 ص ، 1962،1 العريب،ط الفكر دار ،األطفال عند النفسية المشكالت :الشربيين كريا   4
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 :القيوم عبد بالعالم للطالب مذكرة  1-7-

 البدنية الرتبيةقسم  سنة( 01-01) ادلراىقني لدى العدوانية السلوكات تقليل يف وأثره وشو فو الكونغ بعنوان
 التقليل يف فو الكونغ رياضة دور إبراز أو معرفة الدراسة ىذه من اذلدف كان 2002 .سنة إبراىيم دايل والرياضية

 اجلزائر يف فو للكونغ نوادي أربعة 4على  الدراسة اشتملت وقد ادلراىقني، ادلمارسني عند العدوانية السلوكات من
 .رياضيا 40 ب تقدر ممارسني عينة منها أخذت العاصمة،

 إليها توصل اليت االستنتاجات أما للممارسني، استبيان وقدم الوصفي ادلنهج على الدراسة ىذه يف الباحث اعتمد
  :يلي كما فكانت اإلحصائية الدراسة بعد

 انفعاالتو يف ويتحكم بنفسو يثق ادلراىق جتعل فو الكونغ يف التدريب طرق.  

 عنها والتنفيس العدوانية استعراض على يساعد اجتماعيا وسطا تتيح فو الكونغ ممارسة يف االستمرارية 
 .إجيابية بصورة

 للمراىق االحنرايف السلوك تسوية على يساعد فو الكونغ.  

 .العدوانية السلوكات من التقليل يف فعال دور فو الكونغ رياضة دلمارسة فإن عام وكاستنتاج

 العدوانية السلوكات تقليل في الكراتي رياضة دور: "بعنوان القادر عبد حناط للدكتور مذكرة  2-7-
 :للمراهقين العدوانيين

 سلوكهم وهتذيب للمراىقني النفسية احلاالت على الكرايت رياضة ممارسة تأثري مدى معرفة الدراسة ىذه من اذلدف
 .العدواين

 واليات 05 على موزعني رياضية نوادي 10 من تلميذ، 100 و مدربني: 10 عينتني على الدراسة اشتملت
 .صاٌف عني وزو، تيزي الدفلة، عني اجللفة، اجلزائر،

 االستنتاجات بني ومن وادلالحظة، الشخصية ادلقابلة استبيان باستخدام كانت البحث ذلذا ادليدانية الدراسة أما
 :الدكتور هبا خرج اليت
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 قبل بسلوكهم مقارنة ادلراىقني سلوك وحتسن العدوانية السلوكات من تقلل الكرايت رياضة ممارسة 
 .ادلمارسة

 يف  حتكما أكثر وجيعلو ادلراىق نفسية على يؤثر اجليد الرتبوي والتوجيو احلسنة ادلدرب معاملة طريقة 
 .وتصرفاتو انفعاالتو

 :الحبيب محمد محلي مذكرة  3-7-

 تالميذ لدى الالصفية األنشطة خالل من االجتماعية القيم تنمية يف والرياضية البدنية الرتبية دور عنوان حتت
 الكشف زلولة الدراسة ىده من اذلدف كان .بسكرة والرياضية البدنية الرتبية معهد 2012 سنة ادلتوسطة ادلرحلة

 حيث ادلتوسطة ادلرحلة تالميذ لدى االجتماعية القيم تنمية يف وأمهيتها الالصفية األنشطة رلموعة على والتعرف
 :كاآليت وىي للتالميذ موجهة 30 عليها وزعت ورقلة والية كمالياتإ  بعض مشلت

 ادلقارين دائرة اذلامشي زلمد السويف إكماليو -

 ادلقارين دائرة الفارايب إكماليو -

 عمر ببلدة السابح زلمد مواليت إكماليو -

 دتاسني لدائرة اخلطاب بن عمر إكماليو -

 تقرت لدائرة علي اإلمام اكمالية -

 ادلتغريات وحتليل وادلصطلحات ادلفاىيم لتوضيح الوصفي ادلنهج باستخدام كانت البحث ذلذا ادليدانية الدراسة أما
 :وىي االستبيان من انطالقا إليها ادلتوصل النتائج وإعطاء

 ادلتوسطة ادلرحلة تالميذ لدى االجتماعية القيم من العديد اكتساب يف تسهم الالصفية الرياضية األنشطة -
 الرياضية والروح االحرتام التنافس كالتعاون

 الالصفية الرياضية األنشطة يف أبنائهم مشاركة حول لألولياء خاطئة نضرة ىناك -
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 حاجاهتم من واإلقبال الرغبة وىده الالصفية الرياضية األنشطة يف وادلسامهة للمشاركة كبرية التالميذ رغبة -
 الداخلية.

 م : 2005األمين واضح األحمد  7-4

تناولت ىذه الدراسة دور الرتبية البدنية و الرياضية يف خفض السلوك العدواين للتالميذ ادلراىقني، وكان اذلدف من 
 الدراسة معرفة مدى مسامهة الرتبية البدنية و الرياضية يف الثانويات من التقليل من ظاىرة العنف ادلدرسي.

ميارسون الرتبية البدنية و الرياضية يف ثانويات اخرى، اختريت العينتني  ( تلميذ000وتكونت عينة البحث على )
 بطريقة عشوائية طبقية و ممثلة دلستويات الدراسية الثالثة من الثانويتني .

الباحث يف ىذه الدراسة لقياس السلوك العدواين الذي صممو)زلمد حسن العالوي( لقياس العدوان  و إستخدم
العام كسمة و ادلكونة من اربعة ابعاد للعدوان. و لقد توصل الطالب الباحث من خالل معاجلتو ذلذا ادلوضوع إلىل 

 النتائج التالية:

ة للعدوان *جسدي، لفظي، غضب، وعدوان غري ىناك فروق ذات داللة إلحصائية يف االبعاد األربع -
 مباشر*بني اجملموعة ادلمارسة و اجملموعة غري ادلمارسة للرتبية البدنية و الرياضية لصاٌف التالميذ ادلمارسني.

 للرتبية البدنية و الرياضة دور و تأثري يف خفض السلوك العدواين للتالميذ ادلراىقني. -

 



 

 

 

 

 
 الجانب النظري
 
 
 



 

 

 

 

 

 :الفصل األول
النشاط البدني 

 اضي الالصفيالري
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 تمهيد: 

يلعب دورا متميزا يف االرتقاء خبربة  لقد أصبعت الفلسفات الًتبوية على أن النشاط البدين و الرياضي الالصفي
الفرد الشخصية وسبيزىا من حيث اسهامها لتحسُت ادلستوى الصحي والبدين والنفسي وتنمية الروح االجتماعية 

يعلمون  رسُتذل مدإواالتصال باآلخرين وزيادة انتاجية الفرد فهو يسعى إذل ربقيق الًتبية الشاملة وىو الػلتاج 
ون على قيادة ظلو مللتقنيات وادلهارات الرياضية فحسب، بقدر ما ىو حباجة إذل مدرسُت يعا على تلقُت وتعليم

الشباب من الناحية النفسية واالجتماعية دبا يف ذلك من أثر بالغ على ربديد قيم ادلمارس واذباىاتو، فهدف 
ن صبيع جوانبها وليس أفراد النشاطات البدنية والرياضية الالصفية تكوين أفراد مقبولُت للحياة االجتماعية م

 رياضيُت ليصبحوا أبطال يف ادلستقبل.

وىذا يشَت إذل أعلية ادلمارسة الرياضية يف احلياة اليومية للتلميذ كي يتعلم، وتعبَت شلارسة األنشطة البدنية والرياضية 
 الرياضي الالصفي الالصفية يف حصة الًتبية البدنية والرياضية كأحسن دليل على ذلك، كما أن للنشاط البدين

ف أىداف عديدة وسلتلفة إضافة إذل العملية التعليمية وىذا ما سنتناولو يف ىذا الفصل من تعريفات وأعلية وأىدا
 للنشاط البدين الرياضي الالصفي.
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 النشاط البدني الرياضي  -1

 : النشاط تعريف -1-1

 هتيئة خالل من ذلك و دوافعو و الفرد حاجات إشباع خالذلا من يتم موجهة شلارسات تتضمن تربوية وسيلة ىو
 . 1اليومية حياتو يف الفرد يقابلها اليت ادلواقف

 : البدني النشاط تعريف- 1-2

 و الوىن و الكسل مقابل يف الًتبص و التنشيط و التدريب عملية كذلك و اإلنسان حلركة الكلي اجملال بو يقصد
 هبا يقوم اليت البدنية النشاطات لكل شامل تعبَت ىو العريض مفهومو يف البدين النشاط فإن الواقع ،يف اخلمول
 اعتبار على البدين النشاط تعبَت العلماء بعض أستخدم لقد و عام بشكل بدنو فيها يستخدم اليت و ، اإلنسان

 الذي larsen يربز ىؤالء ومن لإلنسان البدنية الثقافة أطوار و أشكال و ألوان على ادلشتمل الرئيسي اجملال أنو
 2.األخرى الفرعية األنظمة كل ضمنو تتدرج رئيسي نظام دبنزلة البدين النشاط اعترب

 : الرياضي و البدني النشاط تعريف -1-3

 األرفع و تنظيما األكثر ىو و اإلنسان لدى احلركية للظاىرة الراقية األشكال أحد الرياضي و البدين النشاط يعترب
 . البدين للنشاط األخرى األشكال من

 أقصى ضمان و القدرات قياس أجل من ادلنظمة ادلنافسة وىو خاص شكل ذو نشاط بأنو "فيف مات" يعرف و
 يف شلكنة نتيجة أفضل ربقيق هبدف البدين التدريب بأنو الرياضي النشاط ؽليز ما فعلى بذلك و ، ذلا ربديد

 مسة التنافس أن "كوسوال" تضيف و ذاتو حد يف النشاط أجل من إظلا و فقط الرياضي الفرد أجل من ال ادلنافسة
 للطبيعة ثقايف إنتاج الرياضي النشاط نأل ذلك و ضروريا اجتماعيا طبعا الرياضي النشاط على تضفي أساسية

 . ثقايف اجتماعي كائن أنو حيث من لإلنسان التنافسية

                                                           
 99 ص ، 0991 القاىرة ، العريب الفكر دار ، الرياضية و البدنية الًتبية برامج بناء أسس : اخلورل أنور ، احلمامي زلمد 1
 120 ،ص 2001 ، القاىرة ، العريب الفكر دار ، 3 ط ، الرياضية و البدنية الًتبية أصول : اخلورل أنور أمُت 2
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 البدين باالندماج البدين النشاط ألوان بقية عن الرياضي النشاط يتميز و على أيضا مؤسس أنو كما ، إليو نسبة أو
 و بعدالة ادلنافسة لتنظيم دقيقة قواعد رياضي نشاط أنو على نشاط أي نعترب أن ؽلكن ال دونو من و ، اخلالص

 . ىةزان

 الطاقة على أساسا يعتمد الرياضي النشاط و حديثا أو قدؽلا سواء التاريخ مدى على تكونت القواعد ىذه و
 .  1اللعب طرق و اخلطط مثل أخرى عناصر على الثانوي شكلو يف و للممارس البدنية

 دون الفرد يكتسبها أن ؽلكن اذباىات و معلمات ، ادلهارات من رلموعة عن عبارة الرياضي البدين النشاط إن
 شلارسة أن حيث ، رلتمعو و بيئتو مع الفرد تكيف من ادلزيد ضلو ةاحليا نوعية ربسُت يف تعلمو ما يوظف معُت سن

 على االغلايب التأثَت يتم أنو إال فقط البدين و الصحي اجلانب على ادلنافع تقتصر ال الرياضي و البدين النشاط
 ىذه كل و فٍت و صبارل ، ادلهارية و احلركية ، ادلعرفية و العقلية ، اجتماعية و نفسية ىي و الأ أخرى جوانب
 .  2متكامال منسقا شامال الفرد شخصية تشكل اجلوانب

 أىداف النشاط البدني الرياضي : -1-4

 ىدف التنمية البدنية :-1-4-1

يعترب ىدف التنمية البدنية و الرياضية عن إسهام النشاط البدين الرياضي يف االرتقاء باألداء الوظيفي اإلنساين و  
البدين الرياضي ،إن دل يكن أعلها  ألنو يتصل بصحة الطفل و لياقتو البدنية ،فهو يعد من أىم أىداف النشاط

على اإلطالق ،و تطلق عليو أىم ادلدارس ادلختصة ىدف التنمية العضوية ألنو يعتمد على ربسُت وظائف أعضاء 
اجلسم من خالل األنشطة البدنية احلركية ادلختارة و كذلك احملافظة على مستوى أداء ىذه الوظائف و صيانتها و 

ى أنو من األىداف ادلقصورة على النشاط البدين الرياضي ،و ال يدعي أي علم أو تتمثل أعلية ىذا اذلدف عل
نظام آخر  يستطيع أن يقدم ذلك  اإلسهام لبدن اإلنسان ،دبا يف ذلك الطب و ىذا يف سائر ادلواد الًتبوية و 

م بدنية جسمية مهمة ذلا التعليمية األخرى بادلدارس أو خارجها كاألندية مثال ، ىدف التنمية البدنية والعضوية قي
 أغراض مالئمة و مهمة على ادلستوى الًتبوي و االجتماعي و تتمثل فيما يلي:

 القوام السليم و اخلارل من العيوب .* 
                                                           

 .39، ص 0991اجملتمع، بدون ط، سلسلة عادل ادلعرفة، الكويت، سنة أمُت أنور اخلورل: الرياضة و  - 1
 .919، ص0990ن، مصر، سنة0علي ػلي ادلنصور: الثقافة و الرياضة، اجلزأ األول، ط - 2
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 *الًتكيب اجلسمي ادلتنافس و اجلسم اجلميل .

 . ن*السيطرة على البدانة و التحكم يف الوز 

 ىدف التنمية المعرفية:-1-4-2

قة بُت شلارسة النشاط البدين الرياضي  و بُت القيم و اخلربات و ادلفاىيم ادلعرفية اليت الالتنمية ادلعرفية العتتناول   
 ؽلكن اكتساهبا من خالل شلارسة ىذا النشاط و التحكم يف أداءاتو بشكل عام .

تخيل و التقدير جلوانب معرفية  و يهتم اذلدف ادلعريف بتنمية ادلعلومات و ادلهارات ادلعرفية كالفهم و التطبيق و ال
 يف جوىرىا رغم اكتساهبا النشاط الرياضي و البدين مثل:

 تاريخ الرياضة و سيطرة األبطال. -

 مواصفات األدوات و األجهزة و التسهيالت .-

 قواعد اللعب و لوائح ادلنافسة.-

 اخلطط و إسًتاتيجية ادلنافسة .-

 الصحة و الرياضة و ادلنافسة .-

 أظلاط التغذية و طرق ضبط اجلسم.-

 ىدف التنمية النفسية: -1-4-3

يعترب ىدف التنمية النفسية من سلتلف القيم و اخلربات و اخلصائل االنفعالية ادلقبولة اليت تكسب برامج      
سان واليت النشاط البدين الرياضي  ادلمارس ذلا ،حيث ؽلكن إصبال ىذه التأثَتات يف تكوين الشخصية ادلتزنة لإلن

تتصف بالشمول والتكامل .كما يؤثر النشاط البدين الرياضي على احلياة االنفعالية للفرد بتغلغلو إذل مستويات 
 السلوك .

 فاكتساب ادلهارة احلركية لو منافع كبَتة وفوائد ذات أبعاد نذكر منها :
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 ادلهارة احلركية تنمي مفهوم الذات وتكسب الثقة بالنفس .-

 احلركية توفر طاقتو للعمل وتساعد على اكتساب اللياقة البدنية .ادلهارة -

 ادلهارة احلركية سبكن الفرد من الدفاع عن النفس وزيادة فرص األمان .-

 ىدف التنمية االجتماعية: 1-4-4

ميز بثراء تعد التنمية االجتماعية عرب النشاط الرياضي والبدين احد األىداف ادلهمة الرئيسية فاألنشطة الرياضية تت
ادلناخ االجتماعي ووفرة العمليات والتفاعالت االجتماعية اليت من شاهنا اكتساب الرياضة وادلشاط البدين عددا  

كبَتا من القيم واخلربات واخلصائل االجتماعية ادلرغوبة واليت تنمي اجلوانب االجتماعية يف شخصيتو ،وتساعده يف 
وقد استعرض كل اجلوانب واألىداف االجتماعية للنشاط الرياضي فيما التطبع والتنشئة االجتماعية واألخالقية 

 يلي :

 الروح الرياضية.-

 تقبل اآلخرين بغض النظر عن الفروق .-

 التعود على القيادة والتبعية .-

 التعاون.-

 متنفس الطاقات .-

 التنمية االجتماعية .-

 االنضباط الذايت .-

ظلو العالقات االجتماعية كالصداقة و األلفة ،و غلعل الفرد يتقبل دوره  كما يعمل النشاط الرياضي و البدين على
 .معيف اجملتمع ،و يعلمو االنضباط االجتماعي و االمتثال لنظم اجملت
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 البدني الرياضي : خصائص  النشاط -1-5

 يتميز النشاط البدين الرياضي بعدة خصائص متنوعة منها:   

  متطلبات الفرد مع متطلبات  كل  و ىو يعرب عن تالقي اجتماعيالنشاط  البدين عبارة عن نشاط
 اجملتمع.

 .خالل النشاط الرياضي و البدين يلعب البدن و حركاتو الدور األساسي* 
 .أصبحت الصور اليت يتسم هبا النشاط الرياضي ىو تدريب مث تنافس* 
 بَتة من ادلتطلبات و األعباء *ػلتاج التدريب و ادلنافسة الرياضية أركان النشاط الرياضي إذل درجة ك

نتباه و إلالبدنية ،يؤثر اجملهود الكبَت على يسر العمليات النفسية للفرد ألهنا تتطلب درجة عالية من ا
 الًتكيز.

  لفوز أو اذلزؽلة أو النجاح أو الفشل بصورة لال يوجد رأي نوع من أنواع النشاط اإلنساين أثر واضح
ستقطاب صبهور غفَت من ادلشاىدين األمر الذي ال إشاط الرياضي برة مثلما يظهره النواضحة و مباش

ػلدث يف كثَت من فروع احلياة ،كما أنو ػلتوي على مزايا عديدة و مفيدة تساعد الفرد على التكيف 
سًتاحة  من عدة حاالت عالقة يف إلمع رلتمعو و زليطو ،حىت يستطيع إخراج العبق الداخلي و ا

 .ذىنو

 النشاط البدني الرياضي :أىمية  -1-6

يعتقد البعض أن النشاط الرياضي و البدين ؼلتص بتكوين الفرد من الناحية البدنية فقط ،و لكن ىذا غَت     
صحيح ،فالفرد عبارة عن وحدة متكاملة غَت منفصلة ،حيث أكدت االذباىات العلمية احلديثة أن ىناك وحدة 

 ناحية من ىذه النواحي يؤثر بسائر النواحي بُت صبيع النواحي اجلسمية و العقلية و االجتماعية ،و أن أي ظلو يف
األخرى ،فالعقل يؤثر على رلهود اجلسم ،و  اجلسم يؤثر على رلهود العقل،و ال ؽلكن فصل عمل االثنُت أحدعلا 

النشاط البدين و الرياضي على  على اآلخر ،كما يقول ادلثل :"العقل السليم يف اجلسم السليم"،فال يقتصر دور
ط كما يعتقد البعض بل يتعداه إذل أبعد من ذلك كتنمية النمو البدين،احلساسية الباطنية ألعضاء تنمية اجلسم فق

احلس من حيث العضالت و األوتار و ادلفاصل فهو يبعث الرضا و االرتياح لدى الفرد،ذلذا فادلراىق حباجة إذل 
 . يتفق مع قدراتو تفريغ الطاقة يف النشاط الرياضي الذي
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 : الرياضي البدني بالنشاط المرتبطة الدوافع- 1-7

 طريق عن ربقيقها ؽلكن اليت األىداف لتعدد انظر  دىاابتعد الرياضي و البدين بالنشاط ادلرتبطة الدوافع تتميز
 : يلي فيما الدوافع ىذه وتتمثل مباشرة غَت و مباشرة بصورة الرياضي للنشاط ادلمارسة

 : الرياضي البدني للنشاط المباشرة الدوافع -1-7-1

 : يلي فيما تتلخص

 .الرياضي و البدين للنشاط كنتيجة اإلشباع ،و بالرضا اإلحساس -

 .الذاتية احلركات ومهارة صبال و رشاقة بسبب اجلمالية ادلتعة -

 الشجاعة من ادلزيد تطلب اليت و بصعوبتها تتميز اليت البدنية التدريبات على للتغلب كنتيجة رتياحإلبا الشعور -
 للفرد النفسية الراحة توفر ادلباشرة الدوافع أن سبق شلا نستخلص .ادلتعددة الفعالية خبربات يرتبط ما  و الرياضية

 . ما رياضي بنشاط قيامو عند

 : الرياضي البدني للنشاط مباشرة الغير الدوافع -1-7-2

 : يلي ما الرياضي البدين للنشاط ادلباشرة الغَت الدوافع أىم ومن

 .الرياضي النشاط شلارسة طريق عن الصحة و البدنية اللياقة كتسابإ زلاولة -

 اإلحساس و العمل يف إنتاجو مستوى من ويرفع عملو يف قدراتو مستوى رفع يف يساىم البدين النشاط شلارسة -
 .الرياضي و البدين النشاط بضرورة

 : ىقاالمر  لدى الرياضي البدني النشاط أدوار 8--1

 ترا وادلها ، الرياضية الكفاءة تنمية على يساعده فهو ىقاادلر  حياة يف فعاال دورا الرياضي البدين النشاط يلعب
 للنشاط أن كما تعيقو اليت ادلخاطر و الصعوبات بعض اجتياز من سبكنو اليت و اليومية حياتو يف النافعة البدنية

 سلتلف و رسة ا كالد اجملاالت سلتلف يف متمكن ذبعلو اليت العقلية و الذىنية القدرات تنمية يف دور الرياضي
  ... اإلبداعات



ياضي الالصفي النشاط البدني الر                                                               لفصل األول ا  
 

20 
 

 السليمة التبعية و ، الصاحلة القيادة صفات فيو ينمي فهو ، ىقاادلر  لدى غا الفر  أوقات يستغل الرياضي النشاط و
 ، الرياضية ادلنافسات يف البطولة مرتبة إذل للوصول للطازلُت الفرصة تتاح الرياضي النشاط بفضل و ، ادلواطنُت بُت

 . اجملتمع يف يدرلو ،و اخللقية الصفات ىقُتاادلر  يف ينمي أنو كما

 التربية البدنية: -2

 :البدنية التربية مفهوم -2-1

 فالًتبية يتغَت، دل انهمضمو فإن شكلها يف زبتلف صلدىا وإن العلماء عند البدنية الًتبية مفاىيم تعددت لقد
 البدنية الناحية من الالئق أو الصاحل ادلواطن تكوين ىدفو ذبرييب وميدان العامة، الًتبية من متكامل جزء البدنية

 .1البدين النشاط من ألوان طريق عن وذلك جتماعية،إلوا نفعاليةإلوا والعقلية

 وضع أجل من اجلسم، لوظائف وتطويرية تربوية عملية انهبأ البدنية الًتبية   J.c le beuf '' لوبوف '' ويعرف
 .2ادلمارسة للحاالت حسنة تكيف حالة يف الفرد

 :والرياضية البدنية التربية -2-2

 االىتمام ضرورة ومن التطبيقية الناحية من ذلك عن يًتتب وما اجلسمي، النشاط طريق عن الًتبية :تعٍت
 البدنية الًتبية أن كما ، 3واجلمارل الوجداين االجتماعي، والسلوك الشخصية والعالقات االنفعالية باالستجابات

 حيث احلديث سبعلمجا ومتطلبات تتالءم واليت أجلها من وجدت اليت األغراض من مفهومها تستمد والرياضية
 تنمية يف بدورىا تقوم أن ىي رلتمعنا يف البدنية للًتبية الكربى ادلهمة أن الكرًن عبد عفاف الدكتورة ترى

 تقتضيو أساسي مطلب يعترب وىذا، 4 للناشئ والرياضي البدين بادلستوى النهوض خالل من ادلتكاملة الشخصية
 قوي مواطن بناء أجل من ادلشروعة الوسائل صبيع استعمال اجلهود فتضافر كان، بلد ألي تنموية سياسة أي

 للنهوض رلهوداتنا توجو أن وجب لذلك وحركي، وفعال قوي رلتمع إذل األخَت يف يوصلنا رلتمعو يف وفعال
 .5ئالنش لدى واخللقية االجتماعية الصفات وتكوين الصحة، وربسُت والعقلي البدين بادلستوى

                                                           
 57 ص ، 1968 مصر، القاىرة، ادلعارف، دار ،1 ج التدريس، وطرق الًتبية : العزيز عبد صاحل - 1
2 - le beuf. J.c : léveil sportif, édition l’ecol des classiques africain, paris, 1974, P60 
 .093،ص3،0993أضبد سلتار عضاضة: الًتبية العملية التطبيقية يف ادلدارس العراقية و التكميلية، مؤسسة الشرق األوسط للطباعة و النشر،ط - 3
 .19،ص0993الرياضية، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، عفاف عبد الكرًن: طرق التدريس يف الًتبية البدنية و  - 4
 .19عفاف عبد الكرًن: نفس ادلرجع ، ص - 5
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 :والرياضية البدنية التربية أىمية -2-3

 صحتو على وحفاظا لعضالتو كتقوية اإلنسان استعملها للرياضة متعددة أشكال قدؽلة عصور منذ عرفت قد
 تعدت كبَتة منفعة شبة أن أدرك ألنو وغَتىا، والسباقات والفروسية وادلبارزة كاللعب أشكال بعدة أخذىا وبنيتو،
 .االجتماعية بعالقاتو التواصل وزيادة اجتماعيا لًتقيتو نفسية أخرى جوانب إذل والصحة اللياقة حدود

 والرياضية البدنية بالًتبية أكثر االىتمام غلب لذا الرياضية، احلركة لبعث األساسية النواة ادلدرسية الرياضة تعد كما
 :اآلتية االتلمجا يف والرياضية البدنية الًتبية لتدريس العامة األىداف توضيح وؽلكن .الًتبوية ادلؤسسات يف

 احلركي األداء وربسُت وتطويرىا احلركية بادلهارات االعتناء يعترب:الحركية والمهارات القدرات تنمية-2-3-1
 بالغا، اىتماما والرياضية البدنية الًتبية مدرس يوليها اليت اجلوانب أىم أحد ادلختلفة، الرياضية التمارين خالل من

 ادلهارات ربسُت وكذلك وادلرونة، والتحمل الرشاقة والسرعة، كالقوة واحلركية، البدنية للقدرات الشاملة فالتنمية
 تدريس  يف ربقيقو غلب الذي ادلطلب يعترب الرياضية، والقدرات ادلهارات تنمية من عليها يًتتب وما األساسية

 .1والرياضية البدنية الًتبية

 البدنية للياقة اكتسابو خالل من لإلنسان احليوية الوظائف بتنشيط األول ادلقام يف هتتم والرياضية البدنية فالًتبية
 .احلياتية بواجباتو القيام على لإلنسان البيولوجية األجهزة تكييف على تعمل اليت احلركية والقدرات

 العقلي اجلهاز عمل ربسُت إذل باإلضافة البدنية اللياقة عناصر الفرد يكتسب الرياضية األنشطة خالل ومن
 مشاكل دون بأعمالو القيام اإلنسان يستطيع ذابهو األخرى، الوظيفية األجهزة وصبيع احليوية والسعة والتنفسي

 .صحية

 ىو اليت العملية ادلرحلة أو النسبية والفًتة تتالءم اليت والنشاطات التمرين يقًتح والرياضية البدنية الًتبية فمدرس
 األجهزة إمكانات تطوير ىو األول فهدفو العكسي، األثر التمارين ذلذه يكون ال حىت معها التعامل بصدد

  يف تقدم حدوث ويؤكد ملموس، بشكل سليما التلميذ جسم يكون كي والعضالت والرئتان كالقلب الوظيفية
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 منسقة، حركية سلوكات التلميذ يكسب أن ػلاول والرياضية البدنية الًتبية فأستاذ واحلركية، البدنية القدرات
 .1ومسلية مفيدة صبغة ذات تعقيدا األكثر الوضعيات يف أو الطبيعية الوضعيات كل يف احمليط مع ومالئمة

 :االجتماعية التنمية -2-3-2

 أوجو خالل فمن بعضهم، على الناس ليتعارف وسيلة وأقوى اإلخاء إذل للدعوة وسيط أسهل البدنية الًتبية تعترب
 بشكل تنجز اليت األنشطة ىذه فمعظم معها، والتكيف االجتماعية العالقات فهم على تساعد العديدة اتهنشاطا
 ادلناخ بثراء تتسم فهي ،للتلميذ سوية تنشئة ربقق أن ؽلكن اليت الًتبوية ادلواد أىم أحد البدنية الًتبية ذبعلها صباعي

 القيم من كبَتا عددا للرياضة ادلمارس إكساب انهشأ من اليت االجتماعية والتفاعالت العمليات ووفرة االجتماعي
 .2ادلرغوبة االجتماعية واخلصائل واخلربات

 يعتربان حيث وادلنافسة التعاون ىي وتنميتها ابه االعتناء غلب واليت إغلابية االجتماعية التفاعل مظاىر أىم ولعل
 والشعور اجلماعية بالوحدة الشعور خلق يف واقعي بشكل تسهم فالرياضة وادلتزنة، اجليدة الشخصية صفات

 .3باالنتماء

 وقيمها، اتهمتطلبا مع تكيفو سرعة وبالتارل اجلماعة يف الفرد اندماج تسهيل يف فعاال دورا البدنية الًتبية تلعب كما
 يعترب حيث الًتبوي، الوسط ىو سابقا ذكر ما ربقيق خاللو من البدنية الًتبية تتمكن الذي األمثل الوسط ولعل
  .ادلستقبل ومواطنو الغد، وطلبة اليوم تالميذ ليكونوا سبعلمجا أبناء صبيع فيو يلتقي ذبمع أكرب

 احلركية ادلعرفية، مظاىره يف التلميذ سلوكات بتطوير تسمح حيث ا،تهذا حد يف غاية وليست تربوية وسيلة وىي
 االجتماعية اآلفات من الناصبة األخطار من والوقاية الصحة على للحفاظ ادلبجل الفضاء وتعترب واالجتماعية،

 بالطرق سبارس النشاطات ىذه أن كما ادلستقبلية، اآلفاق على والتطلع البيئة على احلفاظ يف تساىم كما
 دببدأ عمال ادلتزايدة، رغباتو وتراعي ادلخزنة، التلميذ طاقات وتطوير االجتماعي باالندماج فتسمح النشيطة،

 بادلسؤولية الشعور على التلميذ ربفز - والرياضية البدنية الًتبية– فهي وبذلك التالميذ، بُت والتضامن التعاون
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 نزوتو ومراقبة اإلدراك، وقدرات الذكاء، تنمية احلركية، السالمة بتطوير عمال العام، الصاحل زبدم اليت والتصرفات
 .1 ادلستقبلية شخصيتو لبناء يؤىلو ىذا كل تردد بدون ادلواجهة وربدي وانفعاالتو

 باعتبارىا وخصائصها وأسسها أىدافها ذلا تربوية كمادة والرياضية البدنية الًتبية إدماج كان دبا الضرورة من فكان
 واحلركية، النفسية جوانبو من التلميذ ظلو يف تؤثر حبيث تربوية، أبعاد ذلا البيداغوجية التعليمات من رلموعة

 ذلا يكون وبذلك وادلتقنة، اذلادفة األلعاب وكذا والرياضية البدنية النشطات طريق عن وتتحقق وادلعرفية الوجدانية
 الذات على والتأكيد وادلعرفية البدنية القدرات يف التعاون من سبكن حيث التعليمية، ادلواد بقية مثل تساعلي دور
 .ادلقًتحة احليوية االتلمجا بُت وتوازن منسجم تكوين إطار يف

 :المعرفية القدرات تنمية -2-3-3

 التلميذ تساعد والرياضية البدنية فاألنشطة ادلعريف، اجلانب ظلو يعزز والرياضي البدين النشاط أن فيو شك ال شلا
 .2اجلماعية األلعاب أثناء خاصة التكتيكي والتفكَت اإلدراكية قدراتو ربسُت على

 اللعب يف مكانو إدراك أجل من التلميذ عند الذىنية العمليات ربفز التكتيكية خططها بتنويع اجلماعية فاأللعاب
 ادلسجلة، واألرقام اللعبة وتاريخ اللعب وطرق واخلطط القوانُت معرفة وجوب كذلك عليو ػلتم ما زمالئو، ومكانة

 للنشاط ادلعرفية األبعاد فهذه النشاط، يف والبدنية احلركية اجلوانب عن أعلية تقل ال معرفية طبيعة ذلا اجلوانب فهذه
 .3واإلبداع التصور على تساعده اليت الذىنية وادلهارات والقدرات والًتكيز والتخيل والفهم ادلعرفية للفرد تنمي

 :النفسية الناحية من -2-3-4

 يف بارزا دورا تلعب انهأ السيكولوجية الدراسات بينت فلقد النفسية الناحية من والرياضية البدنية الًتبية أعلية أما
 النفسية االضلرافات من كثَتا تعاجل انهأ كما السوية الناضجة الشخصية بتكوين ىاما وعنصرا النفسية، الصحة
 وعند والتحمل، والصرب بالنفس والثقة والشجاعة اجلرأة على الطفل تريب انهأ كما النفسي، التوازن ربقيق بغرض
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 األنانية، فيو وربارب الفوج، داخل والعمل للجماعة واإلخالص الطاعة روح عنده تنمو رياضي فريق يف االطلراط
 .1االجتماعي الشعور تربية يف فعاال عامال البدنية التمرينات تكون وبذلك

 البيئة على والسيطرة التدرج ضلو بالتدرج قابليتو الطفل عند ينمي اللعب أن بُّت  اخلوارل، أنور أمُت الدكتور أما
 سلوكها سببها معينة نتائج يتوقع أن لو ينتج التعلم خالل من اللعب يف بالسيادة اإلحساس اكتساب إن احمليطة،

 إذا أنو حيث عليو ادلفروضة القيود من ويتجرد األساسي، احلسي بسلوكو ويتنمى بذاتو يتجرد حيث اللعب يف
 لعبو يرقى عندما اآلليات نفس تتم وىكذا األلعاب، خالل من بذاتو ذاتو ػلقق اللعب من أرفع مستوى يف اطلرط

 حياتو وىو الكبَت عادلو إذل(ادللعب )الصغَت عادلو من يتخرج عندما وأيضا الرياضية، ادلنافسة مستوى إذل
 .2االجتماعية

 :الثانوية المرحلة في ر.ب.ت حصة أىداف -2-4

 الًتبية دلناىج التنفيذية الربامج خالل من ربقيقها على تعمل اليت أىدافها دراسية مرحلة لكل بأن نعلم أن غلب
 .تدريسها طرق و الرياضية

 .ادلدرسة داخل اخلربات التالميذ إلكساب الًتبوية و التعليمية العملية توجيو 1-

 .اخلاص باإلعداد االىتمام 2-

 .ادلدرسة خارج و داخل ادلنافسات خالل من لألنشطة احلركية ادلهارات صقل 3-

 .الرياضية ىوياهتم تشجيع 4-

 .الوجدانية و ادلعرفية القدرات تنمية 5-
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 النشاط الرياضي الالصفي-3

 :يفتعريف النشاط الرياضي الالص -3-1

 ادلتفوقُت للتالميذ الفرصة إتاحة منها األساسي واذلدف الدوام ساعات خارج تربويا نشاطا الالصفية األنشطة تعترب
 ذوي للتالميذ وؽلكن الرياضية ادلزاولة ساعات من ادلزيد والرغبة اذلواية لذوي ؽلنح كما أدائهم مستوى من للرفع

 .مستواىم وربسُت ضعفهم تدارك من الضعيف ادلستوى

 و الدرس ىذا أىداف لتحقيق )أسبوعيا سا (2 كافية غَت والرياضية البدنية الًتبية درس ساعات كانت دلا
 ىذا تغطية يف البارز دورىا الالصفية للنشاطات كان فعالة شلارسة وشلارستها وأساسية أولية مهارات اكتساب

 .''ادلمارسة طريق عن التعليم فيها يطبق أن ؽلكن اليت ادليادين أفضل من'' 1 باعتبارىا النقص

ىو عبارة عن نشاط رياضي خارج ساعات الدوام  و يرى الدكتور عباس أضبد صاحل ان النشاط الرياضي الالصفي
الرمسي للربنامج ادلدرسي ، و من أىدافو إعطاء الفرصة للتالميذ ادلربزين يف ربسُت مستواىم و كذالك ذوي ادليل و 

 .2الرغبات إذل ادلزيد من ادلزاولة الرياضية

 بُت ما الدورات وتنظيم ادلهارات على التدريب تشمل أن ؽلكن الالصفية النشاطات رلاالت فإن ذلك وعلى
 الرحالت تنظيم أو ادلدرسية الرياضة إطار يف دورات يف ادلشاركة زبول كما السنوات بُت ما أو الفصول

 .وادلعسكرات

 النشاط مزاولة ؽلكن حيث الرمسية الدراسة برنامج وتوقيت يتعارض أن ينبغي ال الالصفي النشاط توقيتو 
 .ادلدرسة دوام ايةنه وبعد الراحة أوقات يف أو الدرس قبل صباحا الالصفي

 :الالصفية الرياضية األنشطة أنواع -3-2

 :الداخلي الالصفي الرياضي النشاط -3-2-1
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 :الداخلي الالصفي الرياضي النشاطتعريف   -3-2-1-1

 تلميذ لكل الفرصة إتاحة منو والغرض التعليمية اتادلؤسس داخل سو الدر  أوقات خارج يقدم الذي النشاط ىو
 اليت للخطة طبقا وينظم ادلدرسي، اليوم يف والطويلة القصَتة الراحة أوقات يف ويتمإليو   احملبب النشاط دلمارسة
 .1تنظيمية أنشطة أو فردية عروض أو األقسام بُت مباريات كانت سواء ادلدرس، يصنعها

 :بأنو كذلك الرياضي النشاط ويعرف

 نشاط الغالب يف وىو الالصفي، النشاط أي ادلدرسي اجلدول أوقات خارج ادلدرسة تديره الذي الربنامج *
 أكثر أو نوع يف يشًتك أن تلميذ لكل الفرصة يتيح ولكنو والرياضية البدنية الًتبية كدرس إجباري وليس اختياري

 النشاط دلمارسة حقو ويعترب ادلدرسي، للربنامج مكمال النشاط ىذا على التالميذ وإقبال الرياضي النشاط من
 .2الرياضية الًتبية درس يف التلميذ يتعلمها اليت احلركات تلك خصوصا احلركي

وعرفو أمُت أنور اخلورل و صبال الدين الشافعي ىو النشاط الذي يقوم خارج أوقات الدراسة داخل ادلذرسة و 
تطبيق للمهارات اليت كذالك الغرض منو ىو إتاحة الفرصة لكل التالميذ دلمارسة النشاط احملبب لديهم وىو  

 .3تعلمها التلميذ خالل الدرس

 الًتبوية ادلؤسسات يف الداخلية ادلسابقات تلك ىو الداخلي الالصفي الرياضي النشاط فإن تقدم ما ضوء وعلى
 .الفردية والرياضات اجلماعية الرياضات ويشمل األقسام بُت ذبري واليت

 (البدنية الًتبية حصة) الدراسة دوام خارج اإلضايف الوقت ىو الداخلي الالصفي النشاط فإن تقدم شلا انطالقا
 .والتنظيم اإلعداد يف وإشراكهم الفردية العروض أو واأللعاب بادلسابقات القيام من التالميذ ؽلكن الذي

 الًتبية مدرسو تنفيذىا على ويشرف وينظمها التالميذ ؽلارسها اليت النشاطات أوجو الداخلي النشاط يقصد كما
 الفرصة إتاحة إذل الداخلي النشاط ويهدف الًتبوية ادلؤسسة وداخل الدراسة أوقات خارج والرياضية البدنية
 لكل الفرصة يتيح النشاط وىذا الرياضي، البدين النشاط ألوان من أكثر أو لون يف يشًتك أن تلميذ لكل ادلناسبة
 .وحاجاتو وقدراتو ميولو حيث من لو ادلناسب الرياضي البدين النشاط ؼلتار أن تلميذ
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 ويوفر واحلركية، وادلهارات البدنية اللياقة التالميذ إكساب على يعمل الداخلي النشاط فإن ذلك إذل باإلضافة
 عنصر التالميذ ويكسب الًتبوية ادلؤسسة يف التالميذ من كبَت عدد يلتقي خاللو من اجتماعيا جوا للتالميذ
 .ادلتنوعة ادلختلفة الرياضية البدنية األنشطة طريق عن إليهم توكل اليت ادلهام خالل من ادلسؤولية وربمل القيادة

 إذل إضافة الًتبوي اجلانب من فيؤىلو التلميذ شخصية إثراء يف قصوى أعلية الًتبوي الرياضي البدين للنشاط إن
 ذلذا االجتماعية، حياتو ظلط تسهيل على تساعده واذباىات ومعارف مهارات باكتساب وىذا التعليمي اجلانب
 فساعتُت والفكري البدين اجلانب بُت تكامل ػلدث حيث ادلدرسة يف والرياضية البدنية الًتبية وقت ربديد وجب

 وتطبيقها احلركية ادلهارات إتقان للتلميذ يتسٌت حىت وىذا ذاتو التعليم حق ويف التالميذ حق يف ظلما تعد أسبوعيا
 الدراسي الربنامج احًتام وجب ادلقابل ويف نفسو القسم داخل أو األقسام بُت ادلنافسات يف سواء صحيح بشكل

 والرياضية البدنية الًتبية لدرس اجليدة الربرلة خالل من ىذا يكون التلميذ، وراحة بصحة االىتمام إذل باإلضافة
 .ادلرجوة األىداف إذل يصل حىت

 :ةالداخلي ةالالصفي ةالرياضي اتالنشاط أنواع -2 -3-2-1

زبتلف انواع النشاطات الرياضية الالصفية الداخلية من مؤسسة إذل أخرى و من منطقة إذل أخرى و ىذا حسب 
ادلتوفرة لكل مؤسسة و حسب ميةالت و رغبات تالميذ منطقة معينة و غالبا ما صلدىا يف الرياضات ادلرافق 

 ناىد زلمد سعد( يف :اجلماعية و أنواع الرياضات الالصفية الداخلية حددىا ) 

 والسنوات األقسام بُت (اليد كرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم، كرة) ادلختلفة اجلماعية األلعاب يف منافسات *
 .ادلختلفة

 ) اجلماعة الًتبوية(. .والتالميذ و التأطَتالتدريس ىيئة بُت اجلماعية األنشطة يف منافسات *

 الشطرنج(.القوى، وألعاب اجلمباز، الطاولة، تنس) الفردية األنشطة يف منافسات *

 .ادلختلفة األقسام بُت للتمرينات رياضية عروض *

 .1واالجتماعية الوطنية األعياد دبناسبة مدرسية حفالت  *
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 :الداخلي الالصفي الرياضي النشاط أىمية  -3-2-1-3

 أنو يف تكمن فأعليتو بادلدرسة، والرياضية البدنية الًتبية دلنهاج تكملة يعترب الداخلي الالصفي النشاط أن إذل إضافة
 أولية مهارات بضعة يتعلم فالتلميذ ادلمارسة، طريق عن التعلم مبدأ فيها يطبق أن ؽلكن اليت ادليادين أفضل من

 يفعل أن يستطيع ولكنو نفسو، الدرس يف فعالة دلمارسة الكافية الفرصة غلد وال الرياضية الًتبية درس يف أساسية
 .الداخلي النشاط منهاج يف ذلك

 :الداخلي الالصفي الرياضي النشاط أىداف -3-2-1-4

 .ادلدرسة يف التلميذ يتعلمها اليت ادلهارات لتنمية حقال الداخلي النشاط يعترب *

 .للجميع النشاط فرص إتاحة *

 .ادلمارسة طريق عن التعليم *

 .احلر للوقت الًتبية *

 (.اخل... ادلعاملة، وحسن الغَت احًتام التعاون، النفس، ضبط) االجتماعية الصفات تنمية *

 .اجلماعة روح تنمية *

 .الشخصية بالصحة العناية *

 .الالعبُت لتفريغ معمل يعترب *

 .والتبعية القيادة على التدريب *

 .ذلا تطرقوا أن للتالميذ يسبق دل جديدة ميادين اكتشاف *

 :الداخلي الالصفي النشاط نحو المدرس واجبات -3-2-1-5

 .بادلدرسة واضح مكان يف وادلباريات للمنافسات الزمٍت اجلدول وضع *

 .التالميذ وخصائص وميول الرغبات وفق األنشطة اختيار *
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 .الداخلي الالصفي النشاط برامج وتنفيذ وتنظيم زبطيط يف التدريس ىيئة أو ادلدرسة تالميذ اشًتاك *

 .بادلدرسة ادلادية واإلمكانيات األنشطة تناسب *

 .الًتبوية الدروس دلنهاج مكملة الداخلي الالصفي النشاط برامج تكون أن مراعاة *

 :الخارجي الالصفي النشاط  -3-2-2

 :مفهومو-3-2-2-1

 سبثل وحدات مع اذليئة ىذه سبثل وحدات فيو ىتتبار  الذي النشاط ذلك ىو ىيئة ألي اخلارجي الالصفي النشاط
 .اجلنس نفس إذل ينتمون أفراد بُت ادلباريات ىذه تكون ما غالبا أخرى ىيئات

 الرياضي األداء يف ادلمتازين ؼلتص أنو إال الرياضية للًتبية الشامل العام الربنامج من متميز جزء الربنامج ىذا ويعترب
 .1ادلشًتكُت بُت من الفائزين أو الفائز معرفة بغرض عليها متفق وشروط لقواعد وفقا النشاط ىذا مباريات وذبرى

 أعلية اخلارجي وللنشاط األخرى وادلدارس ادلدرسة فرق بُت رمسية منافسات صورة يف غلري الذي النشاط ذلك ىو
 لينتهي الداخلي النشاط مث اليومي الدرس من يبدأ الذي العام ادلدرسي الرياضي الربنامج قمة يف لوقوعو بالغة

 ادلباريات يف ادلدرسة لتمثيل األلعاب سلتلف يف الرياضية وادلواىب اجلد خالصة يف يصب حيث اخلارجي بالنشاط
 .2والدولية اإلقليمية ادلنافسات دبختلف ادلدارس منتخب اختيار خاللو من يسهل كما الرمسية

عرفو "زلمد عوض و فيصل ياسُت" ىو نشاطات الفرق ادلدرسية الرمسية كما ىو معروف أن لكل مدرسة  :كما
فريق ؽلثلها يف دوري ادلدارس سواء يف األلعاب الفردية أو األلعاب اجلماعية وىذه الفرق تعترب الواجهة الرياضية 

ة و يف ىذه الفرق يوجد أحسن العناصر اليت للمدرسة و عنوان تقدمها يف رلال الًتبية البدنية الرياضية للمدرس
   3الًتبية البدنية و النشاط الداخليتفرزىا دروس 
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 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط أىمية  -3-2-2-2

 منهاج يف مهمة أساسية ناحية اخلارجي الرياضي النشاط اخلطيب ىاشم الدكتور يرى اخلارجي، النشاط أعلية وعن
 الذي النشاط يكمل فإنو ذلك إذل باإلضافة ادلدرسة يف الرياضية احلركة عليها ترتكز قوية ودعامة الرياضية الًتبية
 .1ادلنهجية الدروس يزاول

 الرياضية الفرق ىذه ادلدرسية، الفرق ىو أو ادلدرسي الوسط يف التنافسية ادلمارسة تلك ىو اخلارجي النشاط إن
 وتشكيل الرياضيُت الطالب وانتقاء االختيار حيث من وىذا ادلنافسة يف االشًتاك قبل خاص إعداد إذل ربتاج
 ادلادة) نصت حيث الفرق ىذه وإعداد تدريب ؼلص فيما وكذلك الدراسي ادلوسم بداية يف ادلدرسية الرياضة الفرق
 متخصصة رياضية تدريبات من الًتبوية التنافسية ادلمارسة تتكون أنو 15 رقم ادلشًتكة الوزارية التعليمة من ( 07

 أوساط يف منافسة شكل يف للشباب االجتماعي واإلدماج التعبئة يف ادلشاركة تستهدف فهي للمنافسة وربضَتية
 .2والتكوين الًتبية

 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط أغراض-3-2-2-3

 سليمة تنمية الفرد تنمية وىو تربوية، عملية لكل العام اذلدف نفسو ىو اخلارجي للنشاط واألصلي العام اذلدف إن
 :يلي فيما إغلازىا فيمكن القريبة األغراض أما متكاملة،

 :الرياضي األداء بمستوى االرتفاع *

 كل ميدان يف اآلخرين على التفوق منها كل رباول فرق أو أفراد بُت منافسات إال ىي ما الرياضية، ادلباريات إن
 ادلنظم والتدريب باإلعداد ادلتنافسُت دلقاومة االستعداد يتم وبذلك واجلماعي، الفردي الرياضي األداء مقوماتو

 الفنية بالناحية التمتع ويزيد الرياضي األداء مستوى يرتفع وبذلك ادلهارية، للمستويات عال ووضع والصحيح،
 اعتباريا نويكو  والطويل، العارل القفز يف كما قياسو ؽلكن موضوعا ادلستوى ىذا يكون وقد الفن، ذلذا اجلمالية

 .3اجلماعية األلعاب يف كما نسبيا
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 :االنفعالي التطبع تنمية *

 عالمات من وعالمة الذايت النقد سبيل يف خطوة أول ىي ضعفو ونواحي قوتو لنواحي الفرق أو الفرد معرفة إن
 انفعال وعدم دوءبه كانت مهما النتائج، وتقبل اللعب أثناء النفس يف التحكم يعترب كما االنفعارل النضج
 يرتكبو دل أنو يعتقد خطأ على الالعب ػلاسب حينما أو آخر ضد خطأ الالعبُت أحد يرتكب عندما وخاصة
 .1االنفعارل النضج عالمات من عالمة ىذا ويعترب

 :النفس على االعتماد *

 اليأس وعدم اإلرادة وقوة ادلسؤولية كتحمل األخرى اخللقية الصفات وكذلك النفس على االعتماد شلارسة إن
 ادلقابالت يف االندماج أثناء وتوفرىا حضورىا واجب وصفات ميزات ىذه كل الذات وإنكار النصر على واإلحراز
 .ادلدرسية الرياضية

 :الفراغ وقت قضاء حسن *

 دبدى مرىون حديثا الدول تقدم مدى قياس وإن الفراغ، وقت وازدياد كثرة احلديث العصر مشاكل أكرب من إن
 .الفراغ وقت لقضاء الوسائل أصلع من يعترب الرياضي والتنافس فراغهم، أوقات قضاء لكيفية أبنائهم معرفة

 :اللعب وتكتيك األلعاب قوانين تعلم *

 مقدرة يتطلب صباعيا أو فرديا كان سواء التكتيك دراسة مث وروحا نصا القوانُت فتفهم اجتماعي عقلي غرض ىذا
 اجتماعية شلارسة يعترب والقواعد القوانُت تفرضو دبا االلتزام مع التكتيك ذلذا العلمي التطبيق أما معينة وفكرية عقلية
 .العام إطارىا من اخلروج وعدم حدودىا يف والعمل والقواعد واللوائح القوانُت احًتام على

 :وتنميتها عليها والمحافظة والعقلية البدنية الصحة اكتساب *

 العام التعريف أما فقط للصحة أساسية قاعدة ىذه بل األمراض، من اجلسم خلو على وفقا الصحة أمست لقد
 أن الرياضية ادلباريات وتتطلب االجتماعي التكيف على وادلقدر االنفعارل النضج مع والعقل اجلسم صحة فيشمل
 ادلباريات و الشخصية توازن إذل يؤدي وتنافس تكامل يف والوجدانية والعقلية اجلسمية قواه بكل الفرد يعمل
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 من كثَت يف انهأ كما والعواطف، ادلشاعر عن اإلفصاح رلال تعترب النفس عن وتعبَت انطالق من فيها دبا الرياضية
 ذاتو حد يف ؽلثل مدرستو فريق مع الفرد فاشًتاك يار،نهاال من الفرد لشخصية األمان صمام تكون األحيان

 .وامتيازه بذاتيتو االعًتاف

 :القيادة على التدريب *

 ىو الفريق رئيس أن اجلماعية الرياضات اغلب قوانُت وتنص رئيس، فريق ولكل قائد رلموعة لكل أن ادلعلوم من
 دلمارسة عديدة مواقف اخلارجي الرياضي النشاط مباريات وتوفر قيادية مسؤولية وىذه للفريق الرمسي ادلمثل

 .1القيادة على تدريب ىذا ويف وسلطات مسؤوليات من فيو دبا القيادي ادلركز ىذا اختصاصات

 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط وتنظيم إعداد أسس -3-2-2-4

 العادل دول بعض ويف الًتبوية الواجبات حيث من الربنامج، أجزاء بسائر اخلارجي الرياضي النشاط مفهوم يكتمل
 ربديات لو توجد الدول ىذه أغلب ويف ادلدارس بُت النشاط من اللون ىذا إلدارة للغاية متقدم تنظيم يوجد

 اخلارجي الرياضي للنشاط النجاح فرص نتيح ولكي ادلدرسي، الرياضي النشاط ىذا إدارة يف متخصصة رياضية
 غلب اليت األسس ىذه أىم من أن ( 180 ص.الرياضية الًتبية بناء أسس) كتابو يف احلماضبي زلمد الدكتور يرى

 :يلي ما اتهمراعا

 وقدرات بدنية خصائص يتطلب نشاط كل أن حيث الرياضية، الفرق اختبار عند للطالب السنية ادلرحلة مراعاة *
 .خاصة

 بتحديد االىتمام األداء، يف ادلناسب وادلستوى احلميدة األخالق ذوي من الرياضية الفرق أعضاء اختيار مراعاة *
 .الدراسي التحصيل عن التدريب يعوقهم ال وحبيث الرياضية الفرق أعضاء لتدريب فًتات

 متنوعة نشاطات عدة يف رياضية فرق تكوين على العمل النشاط، لنجاح الالزمة اإلمكانات بتوفَت االىتمام *
 .النشاط من نوعُت أو نوع على االقتصار وعدم

 للفائزين جوائز زبصيص الًتبوية، وللقيم الرياضية وللروح للقوانُت الرياضية الفرق أعضاء احًتام بضرورة االىتمام*
  .األخالق يف العب وألحسن مهزوم فريق وألحسن
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 الالصفية، والربامج الصفية الربامج بُت تنافس يكون أن غلب أنو صاحل أضبد عباس الدكتور يرى السياق، ىذا ويف
 :أساسُت إذل يهدف الالصفي النشاط أن حيث الدرس، من تعلموه ما على الطالب يتدرب أن غلب أي

 صفات وىي وادلرونة، الرشاقة ادلطاولة، السرعة، العضلية، القوى مثل الطالب عند األساسية الصفات تنمية *
 .تنميتها إذل ادلدرسة يف الدرس يسعنا ال حيث الالصفية النشاطات يف ابه والتقدم تنميتها ؽلكن

 يوجد حيث عليها والسيطرة الرياضية ادلهارات لًتقية كبَت رلال الالصفية، والنشاطات الرياضية ادلهارات ترقية *
 :يلي فيما الالصفية للنشاطات الرئيسية األسس ربديد ؽلكن ذلك وعلى لذلك، الوقت من متسع

 .السنة مدار على متقنة خطة وتتبع والرياضية البدنية الًتبية درس بنشاطات مرتبطة تكون أن •

 .األساسية البدنية الصفات تنمية إذل دفته أن •

 .اخلطة يف ادلوجودة الرياضية واأللعاب ادلهارات ترقية إذل دفته أن •

 .مؤىلُت ومدربُت مالعب من النشاط حجم مع تتالءم بإمكانات ربضا أن •

 .1ادلدرسية الرياضة أىداف ربقق وأن الطالب طموحات أدىن ربقق أن • 

 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط أىداف -3-2-2-5

 ادلؤسسات تالميذ من غَتىم مع باالحتكاك وذلك والنفسية االجتماعية للتنمية ادلدرسية للفرق اللمجا إفساح *
 .األخرى وادلدارس

 .التالميذ بُت الرياضي األداء دبستوى االرتفاع *

 .تطبيقها وكيفية األلعاب وقوانُت قواعد لتعلم الفرصة إتاحة *

 .2ادلسؤولية وربمل النفس على االعتماد وكذا والتبعية القيادة لتعلم الفرصة إعطاء *
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 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط مميزات -3-2-2-6

 .وتنميتها صقلها حيث من بادلدرسة الرياضية ادلواىب رعاية *

 .األصلي القطاع يف الرياضي اللمجا يستخدمها فعالة ذخَتة يكونوا حىت رياضيا ادلمتازين األفراد عن الكشف *

 .والدولية واإلقليمية احمللية ادلباريات يف الدولة لتمثيل صاحلة كفاءات *

 .ادلباريات أثناء القيادة على التدريب فرصة إتاحة *

 .األخرى الفرق العيب وبُت بينهم العالقات وتدعيم الفرق ألفراد االجتماعي السلوك تنمية *

 .والصحية االجتماعية واخلليقة البدنية الناحية من الرياضية الشخصية ربقيق *

 .ادلمتازين لألفراد الرياضي األداء دبستوى االرتفاع *

 .ادلختلفة األلعاب وقوانُت وادلهارية اخلططية النواحي تعلم *

 .1اخلارجي لالشًتاك بادلدرسة ادلتعلمُت بُت الشريف التضامن من نوع خلق *

 :الالصفي الرياضي النشاط اتجاه المدرس واجب -3-3

 .وتدريبها ادلختلفة األنشطة يف الرياضية الفرق على اإلشراف *

 .معها ودورية رياضية لقاءات وبررلة اورةلمجا ادلدارس مع الزيارات تبادل *

 .2احمللية البيئة وخدمة الكشفي بالنشاط االىتمام *

 :الالصفي الرياضي النشاط معوقات -3-4

 شلا وادلرافقة والتدريب التحكيم أمور يف الرياضية الًتبية دلدرسي ادلدرسي النشاط مديرية قبل من ادلستمر التكليف
 عدم منظمة، بصورة لواجبو ادلدرس أداء دون ربول ادلدرسة يف الشواغر كثرة رعاية، بدون وفرقو مدرستو يًتك ذبعلو

                                                           
 099، ص  0999البدنية والرياضية، مركز الكتب للنشر، القاىرة،  مكارم حلمي وآخرون: مناىج الًتبية - 1
 00، ص  0999زلسن زلمد ضبص: ادلرشد يف تدريس الًتبية البدنية، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية،  - 2
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 العملية وذبعل ادلدرس، نشاط من ربد ادلدرسة يف رياضية ساحات وجود وعدم ادلدارس من العديد صالحية
 يف الفرصة عليو يفوت شلا بعدىم اليت الدروس وكثرة الرياضية الًتبية دروس عدد قلة التحقيق، صعبة اإلشرافية
 ادلدرس أعمال يعيق للمداري زبصيصها وعدم الرياضية التجهيزات قلة الفرق، إعداد يف مهما يعترب الذي التدريب

 من األكرب اجلزء تعطل اجلهات بعض من عديدة وتكليفات والرياضية البدينة الًتبية دلدرسي زلفزات وجود وعدم
 .والرياضية البدنية الًتبية مدرس عمل
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 :خالصة

 النواحي من الكثَت ومشلت تعددت قد واخلارجي الداخلي بشقيو الالصفي الرياضي النشاط وأىداف مهمات إن
 اخلربات واكتساب النفس على واالعتماد والذىنية العقلية، البدنية، القدرات ادلواىب، تنمية فيها روعيت اليت

 وادلشاركة صحتو على احلفاظ يف القدرة الطالب اكتسب وبذلك وقوانينها وادلباريات األلعاب فنون وتعلم والتجربة
 ىذه اكتسب قد بذلك ويكون والبدنية الذىنية قابلياتو مع يتناسب شلا وتوجيهها اتهإدار وكيفية ادلنافسات يف

 يف الالحق مستقبلو وتطور ادلدرسة مستوى على كالعب بشهرتو ادلتعلق احلسي العامل إذل إضافة الصفات
 .الوطنية ادلنتخبات

 أغراض وال أىداف توضع دل إذ الًتبوية مؤسساتنا إليو تفتقر جوانبو بكافة النشاط ىذا مثل أن ادلالحظ، أن إال
 .التدريب مرحلة إذل ادلدرس وترقية وذىنيا بدنيا الطالب تنمية ىو منها ادلرجو يكون ومستلزمات

 جهة، من للمدرسُت وعالوات ترقية من ادلادية احلوافز وجود عدم إذل إضافة النشاط ىذا إذل ادلنهج افتقار إن
 أو داخلية كانت سواء الواليات كافة يف الًتبوية ادلؤسسات جلميع الفعالة وادلشاركة ادلدرسية الدورات تنظيم وعدم

 .ذلك عن للتساؤل الباحث يدعو ما وىذا واألساسي، احليوي مضمونو النشاط ىذا أفقدت خارجية
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 تمهيد:

أحد ادلظاىر السلوكية اذلامة و اخلطًنة ادلنتشرة يف اجملتمعات و لدى ادلراىقٌن يعد السلوك العدواٍل 

ر سلبية تعود على الفرد نفسو و على آثا، دلا يرتتب عليو من تبلميذ الثانوياتالتنظيمات و بٌن األفراد مبا فيهم 

ا أمام إشباع رغباتو ققف عائتكون ىناك عقبات تاألفراد اآلخرين و ادلمتلكات. فهو سلوك يلجأ إليو الفرد عندما 

 ذىطرق أو أساليب التعبًن عنو فهو سلوك يهدف من خبللو صاحبو إىل إحلاق األ اختلفتو حاجاتو، و مهما 

 والضرر.

ثار النامجة عن حدوث ىذه الظاىرة فقد اجتهت جهود العلماء والباحثٌن و من بينهم و نظرا لتلك اآل

إىل حتديد ماىيتو و األسباب و العوامل الكامنة وراء حدوثو. و يف ىذا الفصل من  االجتماعيعلماء النفس 

الدراسة سوف نلقي الضوء على مفهوم السلوك العدواٍل و أىم العناصر ادلتصلة بو، و أيضا أشكالو، أىدافو، 

 ك العدواٍل.مظاىره، العوامل ادلسؤولة عن حدوثو، النظريات ادلفسرة لو، وظائفو، و أخًنا آثار السلو 
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 السلوك العدواني: -1
  تعريف السلوك العدواني: -1 -1

يستخدم مفهوم السلوك العدواٍل مبعان سلتلفة، لذا ال يوجد تعريف واحد متفق عليو من جانب كل 

نظرا لتعقده و ألن أسبابو متشابكة. إال أن الغالبية العظمى فيهم قد توصلوا إىل أي ىذا النوع من  الباحثٌن

السلوك يهدف إىل إحلاق الضرر بالذات أو اآلخرين أو األشياء و سنحاول فيما يلي تناولو من خبلل استعراض 

 رلموعة من التعريفات ادلتعلقة بو.

( أن العدوان ىو سلوك عنيف يتمىن يف Jersilde et al" (1975" "جريسيلد" و زمالئهو يرى 

موجو ضلو شخص معٌن أو شيء ما. و يقصد بالعدوان  physicalأو فعل مادى  verbalقول لفظي 

او السخرية منو او التهكم عليو او ترويج  و أو لومو أو نقدهب  خر عن طريق سآاللفظي إحلاق األذى بشخص 

خر أو مبمتلكات أو بأشياء آبشخص  دلادي يعين إحلاق األمل أو الضررالعدوان ا. و ٥رضة ضدشاعات ادلغاإل

 .1و و قد يتجو ضلو ذاتوات قيمة لديذ

( فقد عرفوا السلوك العدواٍل بأنو سلوك يصدره الفرد 1983ا "زلي الدين أمحد حسٌن" و آخرون )أم

أو سلبيا، و حداده صاحبو بأنو سلوك أملتو عليو لفظيا أو بدنيا، صرػلا أو ضمنيا، مباشرا أو غًن مباشرا، ناشطا 

مواقف الغضب أو اإلحباط أو اإلنزعاج من قبل اآلخرين، أو مشاعر عدائية، و ترتب على ىذا السلوك أذى 

 .2بدٍل أو مادي أو نفسي لآلخرين أو للشخص نفسو

التعريفات، و على ذلك فإن السلوك  ٥ من التداخل بٌن بع  ىذو من ىنا يتضح أن ىناك الكثًن

ات أو ضد را، صرػلا أو ضمنيا، موجها ضد الذمباشغًن لفظيا، مباشرا أو  غًنالعدواٍل قد يكون لفظيا أو 

اآلخرين أو األشياء، و لكن يف النهاية ترتتب عليو إحلاق األذى و الضرر ادلادي أو اجلسمي أو النفسي للشخص 

 لؤلخرينسو أو نف

 

 

                                                           
 41،ص8003زلمد علي عمارة5 برامج عبلجية خلف  مستوى السلوك العدواٍل لدى ادلراىقٌن، ادلكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية، - 1
 411،ص8002،بين مسوس،3حبوث و دراسات متخصصة يف علم النفس،منشورات احلرب تعاونية عيسات إيدير،ج بشًن معمرية - 2



 
 

السلوك العدواني لدى التالميذ                                                           الفصل الثاني         

 

04 
 

  بعض المفاهيم المتصلة بالسلوك العدواني و الفرق بينها:-1-2

 :Hostilitéالعدائية -1-2-1

أو موقف  جو ضلو الذات أو ضلو شخصييقصد بالعداء شعور داخلي بالغضب و العداوة و الكراىية مو 

. فهي ٥الذي يقف خلف السلوك أو ادلكون اإلتفعايل لئلجتا االجتاهر العدائية كإشارة إىل اعما. و تستخدم ادلش

 .1ر العدائية و التقوؽلات السلبية لؤلشخاص و األحداثاعاستجابة اجتاىية تنطوي على ادلش

 . 2فالعدائية حالة دافعية قد تؤدي إىل سلوك عدواٍل"طلعت منصور" و آخرون و حسب 

احملفزة للسلوك العدواٍل ضلو تدمًن  االجتاىاتمعقد من ذتشحمن العدائية إضافة إىل مشاعر الغضب نظام 

 ادلوضوعات أو إصابة األشخاص.

 ،"Buss"باص" "و فيما يتعلق بالفرق بٌن مفهومي العدائية و العدوان فقد ميز بينهما 

حيث أن مفهوم العدوان يشًن إىل تقدَل منبهات منزة إىل اآلخرين، يف حٌن يشًن مفهوم العدائية إىل 

  .3اللفظية اليت تعكس مشاعر سلبية االستجاباتاىات العدائية نات الثبات النسيب و اليت تعرب عنها بع  اإلجت

بالتمييز بٌن العدائية والسلوك العدواٍل مركزا على احلالة الدافعية،  أبغئا" Zillman"زيلمان" "كما قام 

حيث يشًن إىل أن السلوك العدائي ىو أي نشاط يقصد بو الشخص إيذاء اآلخرين دون أن يتضمن ذلك إيذاءا 

بدنيا. بينما يشًن إىل أن السلوك العدواٍل ىو أي نشاط يقصد بو الشخص اإليذاء البدٍل أو األمل لشخص 

 .4اخر

و بالنعم من تعداد اآلراء حول الفرق بٌن مفهومي العدائية و السلوك العدواٍل إال أنو غلب أن ضلتفظ 

بالسلوك العدواٍل كمصطلح سلوكي فقط ، أيا كانت دوافعو سواء كانت دوافع إجرائية أو عدائية. و أن نتعامل 

و التهيؤ الذي قد يظهر يف ظروف معيقة هتيئ  االستعدادمع العدائية على أهنا العدوان اخلفي أو ادلضمر، و ىي 

 . 5حلدوثو، أو ال يظهر ىذا الفعل

                                                           
 .400ص،8004غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاىرة،،دار ترويضهاعصام عبد اللطيف العقاد5 سيكولوجية العدوانية و  - 1
 .10ص،4441الثقافة، القاىرة،العامة لقصور خليل قطب أبو قورة5 سيكولوجية العدوان، مكتبةاذليئة  - 2
 38زلمد علي عمارة5 نفس ادلرجع السابق، ص  - 3
 .10-34 5 نفس ادلرجع ،صخليل قطب أبو قورة - 4
 .81ص،8002،القاىرة،4حسٌن فايد5 العدوان و اإلكتئاب يف العصر احلديث.نظرة تكاملية،مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع،ط - 5
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طويلة ادلدى و تعمل كمثكون معريف للسلوك العدواٍل و تظهر كرغبة يف  انفعاليةكما أن العدائية حالة 

 . 1إيذاء أو إيقاع األمل باآلخرين

خبلل ما سبق نعتقد بأن السلوك إذا كان مدفوعا بالرغبة يف إيذاء اآلخر فهو يعرب عن العداء، أشلا  و من

 إذا بدا السلوك عدوانيا يف مظهره منوطا بو حتقيق أىداف عدوانية فإنو يعن عن السلوك العدواٍل.

 Colère 5 الغضب-1-2-2

مفهوم الغضب عن السلوك العدواٍل حيث أن الغضب يعين حالة انفعالية اليت ؽلكن اإلحساس هبا لفا ؼلت

 .للتعبًن عنو مهما شرطا يعد رغوب فيها و ىو غاليا ما يصاحب العدوان، ولكن المغًن الوقفا يف ادل

رة أو إشاسان و اليت تعترب نفعاالت أو العواطف األساسية لئلنىو أحد اإل أخرىو الغضب من ناحية 

 . 2داللة على مواجهة الضغوط و عوامل اإلحباط يف احلياة

كما يعين أيضا بأنو انفعال يتميز بدرجة عالية من النشاط يف اجلهاز العصيب السمبتاوي و بشعور قوي 

 . 3من عدم الرضا سببو خطأ وعلي أو حقيقي

( الغضب مبثابة ادلكون اإلنفعايل أو الوجداٍل للسلوك 1992ىذا و قد اعترب "باص" و "بًني" )

 العدواٍل.

و يف إطار ما مت عرضو يظهر الفرق بٌن الغضب و السلوك العدواٍل يف أن الغضب )كخربة( ؼلتلف عن 

 .فعالية شعورية داخلية ؽلكن التعبًن عنها بالسلوك العدواٍل. و أن الغضب حالة ان4السلوك العدواٍل )كسلوك(

 Agressivité 5 العدوانية-1-2-3

 العدوانية ىي ميل إىل مهامجة اآلخرين أو كل شيء يعيق إشباعا مباشرا.

و ؽلكن التمييز بٌن عدوانية مؤذية، مدمرة و عدوانية لطيفة حيث غلري التعبًن عن العراك بالتنافس و 

العدوانية من قبل التحليل النفسي إسقاط لغريزة ادلوت أو التدمًن )فرويد(، أو كمظاىر للرغبة يف  اإلبداع، و تعدبر

 التملط على اآلخرين و تأكيد النات "أدلر".
                                                           

 34عمارة5 نفس ادلرجع السابق، ص زلمد علي  - 1
 .24عصام عبد اللطيف العقاد5 نفس ادلرجع، ص - 2
 .10خليل قطب أبو قورة5 نفس ادلرجع ،ص  - 3
 .81حسٌن فايد5 نفس ادلرجع،ص  - 4
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خلاصة رغم ادلعارضة، و ىي كما ؽلكن تعريف العدوانية بأهنا ميل للقيام بالعدوان و لفرض مصاحل ادلرء وأفكاره ا

 .1خصوصا إذا وصل ادلرء إىل حدا التطرف (االجتماعيلط تسالسيطرة يف اجلماعة )اللسعي إىل ا لضميل أي

ن الصعب التفرقة فيما بينها نظرا ادلفاىيم األخرى أنو دل بع يبدو بعد ادلقارنة السابقة بٌن السلوك العدواٍل و 

ىو معرفة اجتاه و طبيعة  التفاقها على حتقيق ىدف واحد أال و ىو إحلاق الضرر، ولكن ما يساعدنا على فهمها

 و كذلك طريقة حدوثو. ى،ذىذا األ

 5نظرية السلوك العدواني -1-3

غريزة  والعدواٍل على أن كىناك بع  النظريات واالقرتحات اليت قدمها العديد الباحثٌن حملاولة تفسًن السلو 

االجتماعي و على أساس زلاولة تفريغ ادلكبوتة  قالتعلم و التطبي ةفطرية أو استجابة لئلحباط أو نتيجة لعملي

 داخل الفرد وفيما يلي عرض موجز ألىم النظريات و االفرتاضات السلوك العدواٍل 5

 نظرية العدوان كغريزة  -

 نظرية التنفيس ) تفريغ االنفعاالت ادلكبوتة ( -

 نظرية التعلم االجتماعية  -

 2العدوان –نظرية اإلحباط  -

 5 كعريزةنظرية العدوان  -1-3-1

و يف رأي "فرويد" إن  ،"سيجموند فرويد" الذي أشار إىل العدوان غريزة فطريةترجع جذور ىذه النظرية إىل ادلعلم 

الغرائز ىي قوى للشخصية حتدد االجتاه الذي يأخذه السلوك أي أن الغريزة دتارس التحكم االختياري للسلوك عن 

وقد افرتض " فرويد" أن اإلنسان يولد ولديو صراع بٌن  ،ثًنات طريق زيادة حساسية الفرد ألنواع معينة من ادل

غريزيت احلياة و ادلوت ,ومن ادلشتقات اذلامة لغريزة اجلنسية,كما أن غريزة العدوان تعترب من ادلشتقات اذلامة لغريزة 

 ادلوت.

ة الفرد تدمًن نفسو ونظرا وأشار "فرويد" إىل إن غريزة العدوان ىي قوة داخل الفرد تعمل بصورة دائمة على زلاول

                                                           
 .400عصام عبد اللطيف العقاد5 نفس ادلرجع، ص - 1
 .80سابق.ص زلمد حسن لعبلوي5سيكولوجية العدوان و العنف يف الرياضة.مرجع 2
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ألن غريزة العدوان فطرية ألنو ال ؽلكن اذلرب منها ولكن ؽلكن زلاولة تعديلها والسيطرة عليها عن طريق إشباعها 

أو إبداذلا و على ذلك و يف زلاولتو تدمًن ذاتو فإن غرائز احلياة قد تعوق ىذه الرغبة فعندئذ يتجو الفرد ضلو 

 زة العدوان كأن يقوم الفرد باعتداء على اآلخرين و تدمًن األشياء .موضوعات بديلة إلشباع غري

وىذا التفسًن قدمو فرويد لتفسًن العدوان الدموي بٌن احملاربٌن يف احلرب العادلية األوىل ويف ضوء ىذه النظرية يبدو 

طار يرى بع  الباحثٌن  أن العدوان غريزة فطرية البد من إشباعها أو زلاولة تعديلها والسيطرة عليها , ويف ىذا اإل

شلارسة األنشطة الرياضية تنافسية أو مشاىدة منافسة رياضية ؽلكن أن تساىم يف إشباع أو تعديل أو السيطرة على 

ىذه الغريزة . وقد أثار حول نظرية الغرائز الكبًن من اجلدل وعارضها بع  الباحثٌن على أساس أن ىذه النظرية 

البشري عند ميبلده يولد يف  لإال أنو يصعب تعميمها على اإلنسان ألن الطفوإن كانت تصدق على احليوان 

كما أن ىذه النظرية   ،مجاعة ويتعلم منذ اللحظة األوىل حاجاتو للجماعة ويكتسب عن طريقها دوافع تواجهو 

 غيبية وليست علمية أي تفتقر إىل التفسًن العلمي لسلوك .

 5نظرية تنفيس ) تفريغ االنفعاالت المكبوتة (  -1-3-2

يقصد بالتنفيس يف رلال علم النفس تفريغ أو إطبلق ادلشاعر أو االنفعاالت ادلكبوتة عن طريق التعبًن عنها أو 

التسامي هبا األمر الذي يؤدي إىل تفريغ أو ختفيف ىذه ادلشاعر أو االنفعاالت نظرا الن كبتها يسبب حدوث 

 النفسية واالجتماعية . تاالضطرابابع  

وتشًن نظرية التنفيس إىل أن السلوك العدواٍل ماىو إال تفريغ لبلنفعاالت ادلكبوتة لدى الفرد األمر الذي يؤدي إىل 

اإلقبلل من ادلزيد من العدوان ,يف حٌن أشارت بع  الدراسات األخرى إىل إن السلوك العدواٍل _يف ضوء ىذه 

 يؤدي إىل خف  العدوانية ,ويف بع  األحيان يؤدي إىل ادلزيد من العدوان.النظرية _ؽلكن أن 

ويعتقد أنصار نظرية التنفيس من الباحثٌن يف رلال علم النفس الرياضي أن األنشطة الرياضية اليت تتضمن درجة  

ادلشاىدين لبع  كما إن السلوك العدواٍل لدى ،كبًنة من االحتكاك البدٍل ؽلكن مبثابة متنفس للسلوك العدواٍل 

األنشطة الرياضية قد يكون تفريغا لبع  االنفعاالت ادلكبوتة كنتيجة ,ألسباب أخرى رلال الرياضة كالعوامل 

 1االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو غًن ذالك من العوامل 
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 نظرية اإلحباط _العدوان : -1-3-3

يعرف اإلحباط بأنو كل ما من شانو أن يسبب منع حتقيق ىدف أو إشباع حاجة ىامة لنا ,وليس من الضروري 

أن يواجو العدوان ضلو من سبب اإلحباط خاصة إذا كان ىذا ادلصدر قويا , بل صلد على العكس من ذلك,إذا 

ف بديلة ,فالولدان اللذان يشعران ترى ىذه النظرية إن العدوان الناتج عن اإلحباط ؽلكن إن يواجو إىل أىدا

باإلحباط بسبب كثرة خبلفتهما سوف يصبان عدواهنما على أطفاذلما والذين سوف يتحولون بدورىم إىل تفريغ 

انفعاالهتم على أىداف بديلة فيشدون ذيل قطتهم أو ػلطمون الدمى اليت يلعبون بتا ,ودتثل ىذه الفرضية واحدة 

، للعدوان ,اإلحباط ػلدث حالة من التحري  على العدوان دائما يسبقها إحباط من التفسًنات السببية الكربى

وبعد ذلك كلمن دوب وماورروسًنز أول كتاب ذلما بعنوان اإلحباط يقود  رم نشر دوالر ومليا4434ويف عام 

لنفسي ادلؤمل اوىو األثر ا ،إىل العدوان , وعرف اإلحباط بأنو تلك احلالة اليت حتدث عندما يعاق إشباع اذلدف 

وعرف العدوان بأنو أي تصرف يرتتب عليو ضرر واللذات  ،ادلرتتب على عدم الوصول للهدف أو تكرر الفشل 

أو آلخرين أو الوسط احمليط ,وعلا يفرتضان إن عدم حتقيق اذلدف يسبب اإلحباط و إن اإلحباط يؤدي بدوره إىل 

 1دون حتقيق اذلدف السلوك العدواٍل إزاء األشخاص أو األشياع اليت حالة

 5نظرية التعلم االجتماعي -1-3-4

تفسر نظرية التعلم االجتماعي العدوانية بأهنا سلوك يتم تعلمو عن طريق مبلحظة اآلخرين والقتداء بسلوكياهتم , 

( إن 4423مث احلصول على تعزيز والتشجيع إلظهار سلوكيات مشاهبة ,ولقد وجد عامل النفس ألربت باندورا )

الذين يشاىدون النماذج من الكبار يرتكبون أعماال عنيفة ,ولقد كانت ىذه التغًنات اشد عندما مت  األطفال

تشجيع األطفال على تقليد أفعال النماذج من الكبار ,وىكذا يتضح من ىذه النظرية إن السلوك العدواٍل يتم 

ٌن بتقدَل تعزيز اغلايب للسلوك العدواٍل ألحد تعلمو من خبلل التعزيز واحملاكاة فعلى سبيل ادلثال إذا قام احد ادلدرب

 البلعبٌن فان البلعب يف الغالب سيظهر نفس ىذا السلوك مرة أخرى يف ادلستقبل .

حيث تنظر إىل السلوك  إن النظرية التعلم االجتماعي على العكس من نظرية الغريزة ونظرية اإلحباط_العدوان

العدواٍل على انو سلوك متعلم وعلى ذلك ؽلكن توجيهو والسيطرة عليو ,فاألشخاص يسلكون عدوانية ألهنم 
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تعلموا مثل ىذا السلوك وليس نتيجة إلحباط أو امتبلك لغرائز معينة ومن ادلبلحظ يف اجملال الرياضي إن العدوانية 

عبٌن صغار السن يقتدون بالعنف السائد يف مباريات احملرتفٌن ,فهم وان البل ،ؽلكن أن حتدث يف كل رياضة 

السلوك العدواٍل ألبطال الذين يقتدون هبم ,وػلصلون على التشجيع عند إظهار سلوك  نيشاىدون يف التلفزيو 

 مشاهبة . 

 ة .وزمبلء فريق يشجعون ويعززون ىذه العدواني، "إن العديد من ادلدربٌن ,واآلباء4433ويذكر "مسيث

إن السلوك العدواٍل غالبا ما يرتكب كرد فعل لتصرف العدواٍل من شخص أخر فعلى سبيل ادلثال يتلقى العب  

ولكن ادلباراة تتميز باخلشونة ،كرة السلة تعليمات من ادلدرب باال ينتهك القواعد والقوانٌن وػلاول إيذاء ادلنافسٌن 

 لبلعب يتعلم أن يرد بادلثل .مثل اجلذب ادلبلبس الضرب بالكوع حتت السلة فان ا

إن نظرية التعلم االجتماعي ذلا العديد من األدلة العلمية اليت تؤيدىا , وىي تؤكد على الدور اذلام الذي يلعبو 

 1اآلخرون ذوي األعلية بالنسبة للشخص يف زيادة وظلو السلوك العدواٍل أو التحكم 

ا وتصبح غًن فعالة يف ظل حرارة الغضب فاألشخاص يقتلون ولذلك فان ادلعلومات ادلخففة رمبا تأيت متأخرة جد

 يف ظل الغضب الشديد بصرف النظر عن ادلعلومات اليت تصلهم عن ضحاياىم 

 العوامل الشخصية ادلسببة للسلوك العدواٍل 5

تناولنا مسبقا أسباب الغضب منفصلة عن العوامل الشخصية من اجل التميز الدقيق بٌن الغضب والسلوك 

اٍل ويبقى ضمن العوامل الشخصية اليت تؤثر يف السلوك العدواٍل نوعان من ىذه العوامل علا األسباب العدو 

 2العصبية والكيمائية للعدوان واالجتاىات التعصبية 

 العوامل المسؤولة عن حدوث السلوك العدواني : -1-4

العوامل  ٥السلوك العدواٍل، و من ىذأمجع الكثر من العلماء على أن ىناك بعفن األسباب اليت تؤدي إىل ظهور 

 أو األسباب 5
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 العوامل النفسية:-1-4-1

 اإلحباط:-1-4-1-1

اترتض رلموعة من العلماء من جامعة "بيل" أن فشل الفرد يف احلصول على ما يريد ينًن اإلحباط لديو، و أن 

على العائق الذي يعتقد أنو حجبو عن أىدافو، و حٌن يعجز الفرد  االعتداءالطاقة اليت يولدىا اإلحباط تدفعو إىل 

لزوجتو بدال من  شخصيعلى ىذا العائق يتجو بتلك الطاقة العدوانية إىل ىدف اخر مدل ضرب  االعتداءعن 

 الرئيس.

 جتدر اإلشارة إىل انو قد اثًنت عده حتفظات إزاء العاىة بٌن اإلحباط و العدوان.

رس السلوك العدواٍل يف ظل غياب اإلحباط، و يف ادلقابل قد يؤدي اإلحباط إىل ضروب غًن فالفرد ؽلكن ان ؽلا

إىل وصف الشروط  الباحثٌنو أحبلم اليقظة. يف حٌن توصل بع   االكتئابعدوانية من السلوك كالتعاطي او 

للعدوان، أو حٌن يعتقد اليت يف ظثها يؤدي اإلحباط إىل العدوان منها أن تكون منًنات اإلحباط أىدافا مقبولة 

الفرد بأنو لن يرتض للعقاب، أو يكون العائق الذي أثار اإلحباط منخف  ادلكانة، أو شعور الفرد بأن اإلحباط 

 .نتج عن سلوك غًن مشروع و نتعسف قام بو العائق أو منًن اإلحباط 

 :الحرمان-1-4-1-2

 .1فهو شعور ينتج عن عدم إشباع رغبة معينة وقد يكون مادي كما ؽلكن أن يكون معنويا

و يعترب احلرمان من بٌن أحد األسباب ادلؤدية للسلوك العدواٍل ألن ىذا األخًن ما ىو إال تعبًن ورد فعل عن 

احلرمان ػلاول التعوي  عنو احلرمان من العطف و احلنان و الرعاية و احلاجات األساسية فإن شعور ادلراىق هبذا 

من خبلل تصرفات و سلوكات عدوانية قد تكون يف بع  األحيان ال شعورية قصد التعوي  عن ىذا النقص و 

 .2احلرمان الذي يعاٍل منو

 رة:ـــــــالغي-1-4-1-3

يشعر هبا الشخص و تظهر متمثلة يف الثورة و النقد و العصيان و اذلياج و قد تظهر كذلك ىي حالة إنفعالية 

على شكل إنطواء وإنعزال مع اإلمتناع عن ادلشاركة كما تظهر يف شكل سليب للغاية كاإلعتداء و الضرب و 
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 ىر السلوك العدواٍل.التخريب وصلد أهنا حتمل صيغة القصوى و دتهد للهدم و التدمًن وكل ىذه األشكال من مظا

وتنجم الغًنة من متغًنات عديدة كاخلوف وإطلفاض الثقة يف النفس و عدم اإلحساس بالقيمة الذاتية فادلراىق 

إلنطواء و الغيور مثبل ال يرتاح لنجاح غًنه و من الصعب عليو اإلنسجام و التعاون معهم و ىذا ما يؤدي بو إىل ا

عدواٍل فإستجابة هنائية و قد يتولد ىذا الشعور من عدم القدرة على اإلنسحاب كإستجابة أوال مث رد فعل 

التكيف مع ادلواقف اجلديدة و ىذا ما غلعلو يلجأ إىل أسلوب التعوي  كأن يتوىم بأنو متوقف مع غًنه وىذا 

الذين الشعور يقلل من قدرتو على التكيف و التعامل مع غًنه وديا فيقف منهم موقف عدائي و صلد أن ادلراىقٌن 

يؤتون رفاق و أصدقاء ذلم من الطبقات و مستويات إجتماعية عالية تفوق أسرىم ،يعانون من مشاعر الغًنة 

حيث إهنم يصعب عليهم رلاراهتم و بالتايل يظهرون ذلم سلوك عدواٍل كإستجابة للغًنة و الشعور بالنقص و يرى 

دلراىق الذي يشعر بقصور يف عبلقتو مع األخرين و أساسا للعدوانية حيث أن اادلر إن الغًنة و الشعور بالنقص 

 لآلخرين ومنافستهم يف قدراهتم.  احمليط الذي يعيش فيو يستجيب بسلوك عدواٍل كإثبات لوجوده و زلاكاة

 :صــــــــــــــور بالنقــــــــــــالشع -1-4-1-4

تكون عادة دائمة نامجة عن اخلوف ادلرتبط بإعاقة حقيقية أو  أو ما يعرف باإلحساس بالدونية و ىو حالة إنفعالية

عقلي أو حقيقي أو خيايل وىو  من تربية تسلطية إظطهادية و الشعور بالنقص منتشر بكثرة سواء كان جسمي أو

ؽلثل دائما فقدان جانب مهم من الناحية العاطفية و بالتايل يؤدي إىل اإلنطواء وعدم ادلشاركة و منو إىل 

 ابات عدوانية إجتاه من يشعر ضلوىم بالنقص.إستج

من اإلعتبار إىل الذات و إحساسها بقدرهتا و سيطرهتا على طرفها  والسلوك العدواٍل ىنا يهدف إىل إعادة شيء

 الوجودي بدل أن تدرج حتت مشاعر النقص و الدونية.

ثر و بدرجة كبًنة هبذه األسباب و من خبلل التطرق لؤلسباب النفسية للسلوك العدواٍل صلد أن ىذا األخًن يتأ

اليت حصرت يف اإلحباط و الشعور بالنقص و الغًنة غًن أن األسباب النفسية و حدىا ال تكفي لكي يستطيع 

  .1إعطاء تفسًن لسبب حدوث السلوك العدواٍل
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 العوامل االجتماعية: -1-4-2

 عوامل تتعلق باألسرة و طريقة التربية: -1-4-2-1

 لآلخرالعوامل صلد خلل البيئة األسرية يف الطفولة، ففي حالة انفصال الوالدين أو ىجران أحدعلا  ٥و من بٌن ىذ
أو كون أحد أفراد األسرة شخصتا مضادا للمجتمع، أو كان أحدعلا مريضا نفسيا، أو معاناة األسرة من فقر و 

عف الرقابة الوالدية لؤلبناء و نقص التنظيم و زيادة عددىا ينحمي السلوك العدواٍل لدى أطفاذلا. كما أن ض
 . 1شلارسة الغربية القاسية اليت تقهر الطفل تنحمي العدوان لديو

 عوامل تتعلق بالمجتمع: -1-4-2-2

كما أن ختيط اجملتمع حول طرق  إن اجملتمع الذي يكثر فيو معدل الطبلق و األسر ادلمزقة تزداد فيو جرائم العنف،
، و غياب اذلدف القومي الذي ؽلشئ طاقات الشباب، و نقص شلارسة الدؽلقراطية احلقيقية، و اهنيار القيم الرتبية

، و البطالة و إىل جانب اهنيار مستوى التعليم و االجتماعياألخبلقية السائدة، و اىتزاز القدوة على ادلستوى 
بدنية كطريقة إلفراغ طاقاهتم. باإلضافة إىل بالرياضة ال االىتمامالفراغ الفكري الذي يعيشو الشباب و نقص 

 .وسائل اإلعبلم كنها من العوامل االجتماعية اليت تسبب العدوان 

 أهداف السلوك العدواني : -1-5

مفهوم السلوك العدواٍل البل من أن يشًن إىل غرض ادلهاجم أو ادلعتدي و  أنو يف ذرريف الباحثٌنيؤكد معظم 
 " كما يلي5عصام عبد اللطيف العقاداألىداف اليت يسعى إىل حتقيقها. و لقد حددىا الباحث "

يؤكد عدد كبًن من علماء النفس االجتماعيٌن على وجود نوعا من العدوان  لي:االنفعاالعدوان -1-5-1
ل ىدفو األساسي يف إحلاق األذى، ػلدث عندما يثار ثالعدائي أو العدوان الغاضب الذي يتمالعدوان  يسمى

 . 2الناس بصورة غًن سارة. و يكون ىذا النوع من العدوان غًن عقبلٍل إىل حدا كبًن

 

 

                                                           
 .24-23خليل قطب أبو قورة5 نفس ادلرجع ،ص  - 1
 .401-408عصام عبد اللطيف العقاد5 نفس ادلرجع، ص - 2
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 العدوان األداتي )الوسيلي( : -1-5-2

ؽلكن أن يكون للعدوان أىدافا أخرى يف التفكًن عند االعتداء على اآلخرين ما عدا اذلدف الرئيسي و ىو إحلاق 
األذى و الضنرر هبم. مثل القاتل احلحئزف الذي يتم تأجًنه من جانب رلموعة من اجملرمٌن ليحاول قتل شخصتا 

 حلاق األذى أو ح ى قتلو. ما و لكنو يفعل ذلك للحصول على مبلغ كبًن من ادلال و ليس إل

 مظاهر السلوك العدواني : -1-6

"باترسون" على غضبهم واستيائهم. و لقد صدقها  لتد سلتلفةيعرب األفراد عن سلوكهم العدواٍل بأظلاط و مظاىر 
 و آخرون كالتايل5

 .الشتم و االستهزاء5 كأن ينكر الشخص الوقائع أو ادلعلومات بلهجة سلبية 
  إطبلق العبارات اليت تقلل أو تنقص من قيمة الطرف اآلخرالتحفيز5 و ىو 

 وجتعلو موضئا للسخرية.

  باحلركات5 كالضرب على األرض بقوة. االستفزاز 
  آخر إلحلاق األٌل بو. شخصيالسلبية اجلسدية5 كمهامجة 
 .ندمًن أشياء اآلخرين و ختريبها 
 1طلب اإلنعان الفوري من شخصى آخر دون مناقشة . 

 شخصما ضد  شخص" فإنو ؽلكن اعتبار أي سلوك ) لفظي أو بدٍل( عنيف يقوم بو باترسونحسب الباحث "
آخر أو أشياء مادية بن مظاىر السلوك العدواٍل كالضرب على األرض بقوة.

                                                           
 .801،ص8001الطباعة،عمان،مصطفى نوري القمش5 اإلضطرابات السلوكية و اإلنفعالية، دار ادلسًنة للنشر و التوزيع و  - 1
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 المراهقة:  -2

 : المراهقة مفهوم -2-1

 اللغة فقو علماء يؤكد وبذلك الدنو، أو االقًتاب، معٌت تفيد: أهنا على السيد البهي فؤاد يعرفها اللغوية الناحية من
 واكتمال احللم من يدنو الذي الفرد ىو ادلعٌت هبذا فادلراىق .من دنا أو حلق أو غشى دبعٌت: قوذلم يف ادلعٌت ىذا

 . "1النضج

  . "2قاربو احللم، وراىق للحلم، مقارب أي : مراىق غالم : (العرب لسان)يف وجاء

 االقًتاب الالتيٍت الفعل من مشتقة وىي العمر، من لفًتة وصفي مصطلح وادلراىقة (Adolexere) وتعٍت
 : فهي واالكتمال، النضج من والدنو

 قد ويكون زلدودة، احلياة يف خرباتو وتكون ناضج، غَت الفرد فيها يكون اليت العمر من لفًتة وصفي مصطلح"
  ."والبدين العقلي النضج من اقًتب

 ديكن االنسان، عمر يف حساسة مرحلة وىي احللم، من والدنو االقًتاب، معٌت تفيد اللغوية الناحية من فادلراىقة
 وكيفية ورائها، الكامنة والعوامل خصائصها، الًتبية على القائمون وعى إذا سالمتها، وضلقق أمرىا  نتدبر ان

 من كثَتا تأيت اليت الوخيمة العواقب وجينب التصرف، وحسن التعقل، على يساعد الفهم ان إذ معها، التعامل
 .معو التعامل وكيفية جيري ما بطبيعة اجلهل

 :ادلراىقة ان اىل سلتار الدين زلي ويذىب 

 أهنا حيث من أمهيتها تكتسب وىي والرشد، الطفولة بُت ادلتوسطة النمائية ادلرحلة على للداللة وصفي مصطلح"
 طريق عن الكبَت، اجملتمع يف االشًتاك مسؤوليات يتحمل مواطنا يصبح كي النشء إعداد فيها يتم اليت ادلرحلة
 يف السائدة الثقافية للعوامل كبَت حد اىل زبضع وادلراىقة اجملتمع، بناء على حيافظ الذي واالنتاج ادلثمر، العمل

 مرحلة ادلتزامنة اجملتمعات يف وىي الطبيعي، والنمو اخلربات اكتساب مرحلة ادلتحررة اجملتمعات يف فهي اجملتمع،
 وادليول القدرات فيها تنفتح اليت ادلرحلة أهنا حيث من تربويا، وقيمتها ادلراىقة دراسة وتكمن .عسَتة توافق

                                                           
 .591ص،5791، دار الفكر العربُت القاىرة،4فؤاد البهي السيد: األسس النفسية للنمو نط - 1
 ص595،،571مجال الدين ايب الفضل: لسان العرب ، اجمللد العاشر،دار صادلر، بَتوت، - 2
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 سيكون ما يصبح الن يؤىلو ما السلوكية العادات الفرد فيها يكتسب واليت الشخصية، وصفات واالستعدادات،
  1.ادلستقبل يف عليو

 : أن اىل فيذىب دوباز موريس اما

 الطفولة بُت ما ربدث اليت والسيكولوجية اجلسدية التحوالت من رلموعة عادة بو يقصد عام مصطلح ادلراىقة
 الوظيفة ظهور وخاصة للمراىق، العضوي اجلانب بو نقصد البلوغ، عن نتحدث ودلا والرشد،

 من وتعترب والرشد، الطفولة مرحلة بُت ما انتقالية مرحلة ادلراىقة ان نقول السابقة التعريفات ىذه مجيع خالل ومن
 أثار عليها يًتتب سريعة، وجسمية فيزيولوجية تغَتات من فيها حيدث دلا وذلك الفرد، حياة يف احلساسة ادلراحل

 ادلراىق حياة اضطراب اىل تؤدي ما غالبا اليت والنفسية، االجتماعية واألزمات وادلتاعب القلق ويصحبها انفعالية،
 ألنو الرفاق، مجاعة من يقًتب جيعلو وىذا ذاتيتو، إلبراز منو زلاولة األسرة، أفراد وخاصة الكبار، مع عالقتو فتتوتر
 .اذلدف ووحدة باألمان معهم يشعر

 : المراهقة خصائص -2-2

  : والفيزيولوجية الجسمية الخصائص -2-2-1

 اذلرمونات، من نوعُت إلفراز النخامية الغدة من األمامي الفص نشاط يف ربدث اليت التغَتات تلخيص ديكن
 األخَتة ىذه نبهت، فإذا ادلناسل، بتنبيو خاص واألخر أعضائو، نسب اجلسم، حجم ربديد على يهيمن احدمها

  2 .االنثى يف عنها الذكر يف زبتلف خاصة ىرمونات تفرز فاهنا

 الطول منو ذلك يف ويربز والداخلية، اخلارجية اجلسمية التغَتات وكثرة النمو، بسرعة ادلرحلة ىذه تتميز حيث
 الذكر قبل األنثى نضج يالحظ حيث النمو، ىذا يف واألنثى الذكر بُت االختالف مع اجلنسي، والنضج والوزن،
 بينما عشرة، الثانية سن يف أقصاه ادلعدل ويصل تقريبا، والنصف العاشرة يف يبدأ البنات عند فالنمو .سنتُت حبوايل
 البيئة الظروف على فيتوقف أقصاه، الطول فيو يصل الذي السن اما البداية، يف األقل على سنتُت األوالد يتأخر

 اليدين يف أوال يكون واكتمالو اجلذع ذلك بعد مث الساقُت، طول منو ادلراىقة يف ويبدأ ادلراىق، فيها يعيش اليت

                                                           
 519،ص 5791زلي الدين سلتار:زلاضرات يف علم النفس اإلجتماعي: ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - 1
 .119،ص5791اجلديدة،بَتوت،،دار األفاق 5ميخائيل إبراىيم أسعد: مشكالت الطفولة و ادلراىقة،ط - 2
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 العضلي، النمو حيث من األوالد على متفوقات فًتة البنات وتظل .األكتاف يف جزء وأخر واألقدام، والرأس
  1 .الدىون تراكم فقط يقل البنات عند بينما السمنة، يف فقدان أحيانا األوالد عند العضلي النمو ويتبع

 ىذا وردبا العظمي، اجلهاز من منوا أسرع يكون العضلي فاجلهاز التوازن، عدم من بنوع اجلسمي النمو ديتاز كما
  2.باجملهودات للقيام وعجز للتعب، القابلية من ادلراىق على يبدو فيما سببا

 مصحوبة وىي الفتيان، عند الصباح بول يف ادلنيات وظهور الفتيات، عند الطمث ظهور ادلراىقة عالمات ومن
 بروز الثانوية اجلنسية الصفات ومن .الدم وضغط القلب ودقات االيض، عمليات سرعة يف أخرى بتغَتات عادة

 احلوض، عظام لنمو نتيجة واستدارة اتساعا اآلليتان تزداد كما الثديية، الغدة لنمو نتيجة الفتيات عند النهدين
 منخفض رخيم اىل الدرجة ادلرتفع الفتاة صوت ويتحول الفتاة، كتفا ويتسع البشرة، ربت الدىن كمية وازدياد
 .الدرجة

 الصوتية احلبال واستطالة للحنجرة السريع للنمو نتيجة الصوت تغَت الصدد ىذا يف التغَتات برزأف الولد اما
 الصدغُت من العلوي اجلانب وعلى الذقن، جانيب على الشعَتات بعض بالظهور تبدأ كذلك عليها، ادلشدودة

 .مسرة لونو ويزداد خشونة، أكثر العليا الشفة على النابت الشعر يصبح كما .مباشرة األذنُت أمام

  : العقلية الخصائص -2-2-2

 العقلية فالقدرة ...والتفكَت والتخيل والتذكر والذكاء اإلدراك على يقوم والذي التمايز، ضلو تتجو العقلية احلياة إن
 العقلية إمكاناتو عن اخلاطئة الفرد ففكرة .ذلا وتقييمو ذاتو عن صورتو تكوين يف كبَتا دورا تلعب ادلراىق لدى
 .الذىٍت تطوره وتعيق ذاتو، ربقيق وبُت بينو ربول

 فًتة يف قليال يتعطل مث (سنة 12 )عشرة الثانية سن حىت متزايدا منوا ينمو الذكاء ان الدراسات بعض أثبتت ولقد
 يف العاديُت فعند معُت، سن يف الذكاء منو ويتوقف ادلرحلة، ىذه يف السائد النفسي االضطراب حلالة نظرا ادلراىقة
 مقدرة وتزداد ومهنيا، تعليميا ادلراىق نوجو ان ديكننا وبالتايل .سنة 17 حوايل يف واألذكياء سنة، 16 حوايل
 اجملرد التفكَت على يساعد وىذا األلفاظ، على ادلبٍت اجملرد اخليال ضلو ادلراىق زبيل يتجو كما االنتباه، على ادلراىق

 من انتقالو يف .عمره من السابقة ادلراحل يف إدراكها عليو يصعب كان شلا واذلندسة، كاجلرب الدراسية ادلواد يف

                                                           
 94-99،ص5794،دار القلم، الكويت،1،ج1زلمد خليفة بركات: علم النفس التعليمي،ط - 1
 .49،ص5799عمر زلمد الشيباين: األسس النفسية و الًتبوية لرعاية الشباب،دار الثقافة، بَتوت، -2
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 حُت الطفل صلد بياجيو) عند الناشئ تفكَت ويتضح J.Piaget)  حبيث اجملرد، النمط اىل ادلشخص النمط
 يصبح باعتباره التفكَت من ادلستوى ىذا يتعدى ادلراىق بينما احملسوسة، باألشياء ذلك يف يستعُت منطقو يستعمل

  .رلرد ماىو ويدرك يفهم انو دبعٌت وباخلاص، باحملسوس عالقة ذلا ليس اليت األمور يف حىت ادلنطق

 اذلام اجلانب وتشكل لألشياء، الكيفية العالقات بفهم وثيقا ارتباطا ترتبط التجريدي التفكَت على فالقدرة
  1.واخللقي والعاطفي الذىٍت النضج من والضروري

 االستنتاج وعلى القدرة على عنده التذكر عملية تعتمد حيث وادليل، الفهم على ويؤسس يبٌت فانو ادلرافق تذكر اما
 ان سبق شلا بغَته وربطو سباما فهمو إذا إال موضوعا يتذكر ان ديكن وال ادلتذكرة، ادلوضوعات بُت اجلديدة للعالقات

 .السابقة خربتو يف بو مر

 يستعملها اليت اللغة ألفاظ دبختلف ادلرتبطة ادلعاين بزيادة يتصل فيما ادلراىقة فًتة يف التغَتات ىذه مالحظة وديكن
 حوادث من العامل يف يقع ما إدراك على قدرتو ويف معاجلتها ومن االجتماعية باألمور اىتمامو من يظهر فيما ىو

  2 .ومستقبلية ماضية

  : االنفعالية الخصائص -2-2-3

 ألخر ان من يساوره كما واالندفاع بالعنف ادلراىق ديتاز حيث االنفعالية، الناحية يف عنيفة مرحلة ادلراىقة تعترب
 حياتو، تسود اليت االنفعالية االضطرابات ىذه بواعث تقسيم يف الباحثون اختلف ولقد والزىد، بالضيق أحاسيس

 .بادلراىق احمليطة البيئية العوامل اىل يرجعها من وىناك الغدد، إفرازات تغَتات اىل يرجعها من فهناك

 

 اىل كذلك  بو تؤدي واليت واجلسمية، النفسية التغَتات نتيجة انفعايل قلق بفًتة ادلراىقة تتميز حال، أي فعلى
  3.أخر دافع كأي مثلو اجلنسي، القلق

 وتغَت الكبار، وتصرفات األطفال سلوك بُت سلوكو ربول يف متجليا للمراىق، االنفعايل الثبات عدم ويالحظ
 االنطوائية، وادليول اخلجل عليو يظهر وقد واالكتئاب واالنشراح واخلوف، والشجاعة والكره احلب بُت شعوره

                                                           
 .145،ص5797العربية،بَتوت،،دار النهضة 5كمال الدسوقي: النمو الًتبوي للطفل و ادلراىق،ط  - 1
 519-519،ص5791،دار الشروق،جدة،1زلمد مصطفى زيدان: علم النفس الًتبوين،ط - 2
 .،،5-5،1،ص5795مالك سليمان سلول: علم النفس الطفولة و ادلراىقة، مطابع مؤسسة الوحدة، القاىرة، - 3



تالميذال لدى العدواين السلوكالفصل الثاين                                                                          

 

54 
 

 .ادلرحلة ىذه بداية يف بالنفس الثقة عدم نتيجة والًتدد ادلفاجئة، اجلسمية التغَتات نتيجة الذات حول والتمركز
 على يساعده كما الواقع، يف ربقيقها يستطيع ال اليت الرغبات بتحقيق للمراىق يسمح شلا خصبا اخليال ويكون

 غَت عامل اىل الواقع عامل من فينتقل أحيانا، النفسي القلق وينتابو اليقظة، حلم يف ادلراىق ويستغرق مستقبلو، زبيل
   .واقعي

 : يلي ما ادلرحلة ىاتو يف االنفعالية ادلظاىر ومن

  .النمو يف ادلفاجئة للتغَتات والقلق باجلسم الشديد االىتمام* 

 وزلاولة اجلسم، ومظهر الصوت بتغَتات يتصل فيما وخاصة للنقد، شديدة وحساسية انفعايل، اضطراب مرحلة* 
 .التغَتات ىذه مع للتكيف ادلراىق

 اجلسمية، ادلظاىر عيوب لتعويض وذلك الزاىية، ادلالبس وحيبون الشخصي، دبظهرىم ادلرحلة ىذه أفراد يهتم* 
 . الرياضية الفرق وزى الكشافة كزي ادلوحد، الزى اىل ادليل ويزداد

 بالوالء ذلا ويدين ادلراىق، اذباىات يف شلتازا مركزا الشلة ىذه وربتل اجلنس، نفس من شلة اىل لالنتباه ادليل يزداد* 
 .األول

 .اجلماعة يف مكانة على حيصل حىت .نفسو ضلو الفرد فيها يًتكز كان اليت الفردية االنانية من التخلص يف يبدأ* 

  .العليا مثلو منهم يتخذ فهو التاريخ، وأبطال الزعماء حبب الوجداين منوه يتميز* 

  .الكبار لتوجيهات االستجابة يف الرغبة من أقوى األفراد زلاكاة يف الرغبة* 

 األقل على أو ألعاهبم يف الكبار مشاركة اىل ودييل الصغار، وتصرفات الكبار، سلوك بُت تصرفاتو يف يتقلب* 
 .تقليدىم

  .بالنفس االعتزاز يزداد* 

 .اجملتمع يف مركزه  الذات،ولتدعيم احًتام إلثبات العامة للخدمات التدريبية األعمال يف االشًتاك اىل حيتاج* 
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  1 .ووعي إدراك عن لزعمائو حبو يكون حىت القومية باالذباىات وعي اىل حيتاج* 

  : االجتماعية الخصائص -2-2-4

 ادلراىق ويتصف .أخرى جهة من وبالنضج جهة، من االجتماعية بالتنشئة ادلراىقة يف االجتماعي النمو يتأثر
 ادلراىق عند التالف ىذا مالحظة وديكن منهم، نفوره يف أو اآلخرين، األفراد مع تألفو يف تبدو رئيسية خبصائص

 الثقة عالمات عليو تظهر كما سلتلفة، بطرق انتباىو جذب حياول حبيث األخر، اجلنس اىل ميلو خالل من
 صلده كما دبكانتو، والشعور األسرة سيطرة من بالتخفيف الذات وتأكيد

 نشاطو دائرة تتسع كما.النظائر إىل األسرة من اجلماعي بوالئو يتحول حيث األقران جلماعة خيضع أيضا
 يف معهم ويتعاون الناس، معايَت من بسلوكو ويقًتب أنانيتو من وخيفف وواجباتو، حقوقو ويدرك االجتماعي،

 من يتحرر حىت األسرة، يف القائمة السلطة ويتحدى يعصي فنجده سبرده، يف ادلراىق نفور ويتضح نشاطو،
 يقًتب لكنو هبا، تؤمن اليت العليا ادلثل عن وبعدىا بو، احمليطة الواقعية احلياة من يسخر صلده كما سيطرهتا،
 .الرشد من اقًتب كلما الواقع من بالتدرج

 يتخذ وقد .إليها ينتسب اليت األقران مجاعة ومعايَت ألرائو متعصبا باعتباره وادلنافسة، بالتعصب ادلراىق يتميز كما
 ألعاهبم يف لزمالئو أحيانا منافستو طريق عن يكون دلكانتو ادلراىق وتأكيد الالذع، كالنقد عدوانيا سلوكا تعصبو

  .2وربصيلهم

 يشعر وقد األمورالدينية، ومناقشة الديٍت، االذباه ادلرحلة، ىذه يف بوضوح أثرىا يظهر اليت االذباىات أىم ومن

  .3الدينية واألمور العادات بعض يف بالتشكك ادلراىقُت بعض 

 على الصعب فمن أخرى، مرحلة أي من اكثر ادلراىقة مرحلة يف معهم وطيدة عالقات وتكوين الرفاق أمهية وتزداد
 من نفسو يف حيدث دبا إليهم فيفضي التامة، ثقتو فيهم يضع الذين وزمالئو أصدقائو، عن يتخلى ان ادلراىق
 جيد ال انو يعتقد ادلرحلة ىذه يف فهو" ...ونزعاتو وأمالو خططو عن حرية بكل ذلم ويعرب ومشاعر، وأفكار خواطر

                                                           
 .549-544،ص 5774،دار ادلعارف، القاىرة،9زلمد حسن عالوي: علم النفس الرياضي،ط - 1
 .5،1-517مالك سليمان سلول: مرجع سابق،ص - 2
 .599،ص 5794، دار القلم، الكويت،9رجاء زلمود أبو عالم: علم النفس الًتبوي،ط - 3
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 ان دون حائال تقف وبينهم، بينو واجتماعية ثقافية فجوة ىناك وان بو، حييطون الذين الكبار من كافيا فهما
  ."أحسن فهما يفهموه

 باخلجل فيتسمون العزلة، اىل دييلون (الرفاق صحبة) حياهتم يف اجلانب ىذا ربقيق يف يفشلون الذين وادلراىقون
 .اجلماعات من واالنسحاب

 القسم داخل بسلوكو يتأثر فهو وبالتايل حياتو، يف بو يقتدي الذي األعلى ادلثل انو معلمو اىل ادلراىق وينظر
 يف ادلناسب السليم االجتماعي اجلو يوفر الذي ذلك ىو لديو احملبوب فادلعلم لو، دبعاملتو يتأثر كما وخارجو،
 .االستقالل من شلكن قدر بأكرب لو يسمح الذي بالشكل ادلشوقة وادلادة األمن من الكايف والقدر القسم،

 : المراهقة حاجات -2-3

  1 : أساسية حاجات اىل زىران السالم عبد حامد جيمعها -

 : األمن إلى الحاجة  -2-3-1

 احلماية اىل احلاجة الداخلي، األمن إىل بالشعور واحلاجة اجلسمية، والصحة اجلسمي األمن اىل احلاجة وتتضمن
 .الشخصية ادلشكالت حل يف ادلساعدة اىل واحلاجة الدوافع، إشباع من احلرمان عند

 : القبول حب الى الحاجة -2-3-2

 اىل االنتماء اىل واحلاجة الشعبية، إىل واحلاجة األصدقاء، اىل واحلاجة االجتماعي، التقبل اىل احلاجة وتتضمن
 .مجاعتو لصاحل وإنتاجية فعالية أكثر ادلراىق جيعل ان شانو من وىذا اآلخرين، إسعاد اىل واحلاجة اجلماعات،

 : الذات مكانة الى الحاجة -2-3-3

 بالعدالة الشعور اىل احلاجة االجتماعية، والقيمة ادلركز إىل احلاجة الرفاق، للجماعة االنتماء اىل احلاجة وتتضمن
 إىل احلاجة والقيادة، االمتالك االجتماعي، النجاح اىل واحلاجة التقبل وكذا اآلخرين، من واالعًتاف ادلعاملة، يف

 يف والزمالء األنداد مع ادلساواة اىل احلاجة اآلخرين، تقليد اىل احلاجة اآلخرين، محاية اىل احلاجة قائد، إتباع
 .اللوم لتجنب احلاجة إىل إضافة االجتماعية، وادلكانة وادلال وادللبس ادلظهر

                                                           
 .411-415،ص5799حامد عبد السالم  زىران: علم النفس و الطفولة و ادلراىقة،عامل الكتاب ،القاىرة، - 1
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 : واالبتكار العقلي النمو إلى الحاجة -2-3-4

 وإشباع والتنوع، اجلديدة اخلربات اكتساب اىل احلاجة والسلوك، الفكر قاعدة وتوسيع التفكَت إىل احلاجة وتتضمن
 اإلثارة، وراء والسعي النفس على التعبَت إىل احلاجة الدراسي، والتقدم النجاح اىل احلاجة العمل، طريق عن الذات
 .واألسري وادلهٍت والًتبوي العالجي واإلرشاد التوجيو اىل احلاجة وكذا القدرات، ومنو ادلعلومات إىل احلاجة

 : الذات وتحسين وتأكيد تحقيق إلى الحاجة-2-3-5

 ومعرفة اآلخرين، دلعارضة احلاجة اذلادف، العمل اىل واحلاجة العوائق، على والتغلب النمو، اىل احلاجة وتتضمن
 .الذات تاكيد اىل واحلاجة ، الذات

 : الجنسي لإلشباع الحاجة-2-3-6

 اىل واحلاجة التوتر، من التخلص اىل احلاجة وحبو، األخر اجلنس واىتمام اجلنسية، الًتبية اىل احلاجة تتضمن اليت
 .الغَتي اجلنسي التوافق

 : يف تتمثل أساسية حاجة  )مغاريوس صموئيل (ويضيف

 : الذات تهذيب الى الحاجة -2-3-7

 ىي ادلراىقة الن وتصرفاتو، سلوكو يف التحكم على والقدرة الذات، يف والتحكم االنفعاالت ضبط يف تتمثل واليت
 حاجتُت فيضيف ) عوض زلمود عباس( اما .واالضطراب واالرتباك ادلفرطة، واحلساسية اجلنسي النضج مرحلة

 : التوايل على ومها

 : االستقالل إلى الحاجة-2-3-8

 اخلاصة القرارات ازباذ يف واالستقالل نفسو، على لالعتماد زلاولتو أسباب من ىو ادلراىق لدى اجلسمي فالنضج
 .حبياتو

 االنفعايل، االستقالل اجل من ادلراىق يعمل خاصة، واألصدقاء األقران مع االجتماعية العالقات لتعدد ونتيجة
 .أفعالو وردود سلوكاتو يف التوازن يفقد جيعلو قد أخرى جهة من السلطة وفرض جهة، من االقتصادية تبعيتو لكن
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 : االنتماء إلى الحاجة -2-3-9

 إطار خارج مجاعات اىل االنتماء يف برغبتو مرتبط األسرة عن والعاطفي ادلادي االستقالل يف ادلراىق رغبة ان
 ميول تفتح نتيجة وىذا منظمة، غَت أو منظمة مجاعة كانت سواء األصدقاء، مجاعة يف تتمثل واليت األسرة،
   .اىتماماتو دائرة واتساع ادلراىق

   .يناسبو الذي االجتماعي االنتماء لو ويضمن األبوية، السلطة من للتحرر كفرصة ادلراىق عند يعد فاالنتماء

 إذن؟ فاعل ىو فماذا الصغار، من قريب الكبار، على دخيل" : (عوض زلمود) يقول كما فادلراىق

 ويتقمص هبم، ويتوحد إليهم، فينتمي مشاعره، بنفس يشعرون سنو يف الشباب من شلة إال جيد ال انو
  .1يعتنقون ما ويعتنق شخصيتهم،

 :المراهقة مراحل -2-4

 مقاييس وجود لعدم نظرا والنهاية، البداية حيث من ادلراىقة مراحل وربديد تقسيم يف العلماء اختلف لقد
 مراحل ثالثة إىل قسمت ذلا وتسهيال دراستهم،ال أخضعوىا ولكنهم التقسيمات ىذه ذلا زبضع خاصة موضوعية

 :ىي رئيسية

 :المبكرة المراهقة -2-4-1

 بيولوجية بتغَتات تتميز ادلتوسط، الطور الًتبوي النظام يف تقابل وىي سنة، 15 إىل 12 من ادلرحلة ىذه سبتد
 بو، ربيط اليت والسلطات القيود من التخلص يف ويرغب االستقالل إىل ادلراىق يسعى ادلرحلة ىذه يف سريعة،

 ومنو البيولوجية التحوالت جراء ربدث اليت اجلنسية االستشارة وتصحبها وكيانو بذاتو إحساس لديو ويستيقظ
 . 2ادلراىق عند التناسلي اجلهاز

  :الوسطى المراهقة -2-4-2

 النمو سرعة يف بطء ادلرحلة ىتو دييز و الثانوية، ادلرحلة أيضا عليها يطلق سنة، 18 إىل 15 من ادلرحلة ىذه سبتد
 اجلسمية التغَتات تزداد فيها و البيولوجية، التغَتات اكتمال مرحلة ىي و السابقة ادلرحلة مع مقارنة نسبيا اجلنسي

                                                           
 .119،ص 5791عباس زلمود عوض: علم النفس اإلجتماعي،دار النهضة العربية،بَتوت، - 1
 .5794،1،9،عامل الكتاب،القاىرة،1حامد عبد السالم زىران: علم النفس اإلجتماعي،ط - 2
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 قوتو صحتو، اجلسمي، دبظهره يهتم ادلراىق صلد ادلرحلة ىذه يف و الوزن، و الطول يف زيادة من الفيزيولوجية و
 . 1اجلسمية

 :المتأخرة المراهقة -2-4-3

 بادلظهر راشدا الفتاة أو الشاب يصبح حيث الشباب، اسم عليها يطلق و 21 إىل 19 بُت ادلرحلة ىذه تكون و
 النضج مرحلة إىل النمو يصل ادلرحلة ىذه ويف مهنة اختيار مثل احلامسة القرارات ازباذ مرحلة تعترب و التصرفات، و

 طريقة و اخلارجي بادلظهر كاالىتمام الشخصية، العواطف بعض بروز و االنفعايل الثبات ضلو يتجو و اجلسمي
 . اآلخر واجلنس الطبعة مث اجلماليات ضلو عواطف وجود مع االجتماعية ادلكانة عن البحث و الكالم

 :المراهقة مشاكل  -2-5

 :االنفعالية المشاكل -2-5-1

 االنفعايل االندفاع ىذا و اندفاعها و حدهتا و فعاليتو عنف يف واضحا يبدأ ادلراىق حياة يف االنفعايل العامل إن
 جسمو بأن   شعوره و جسمو بنمو ادلراىق فإحساس اجلسمية للتغَتات ذلك يرجع بل خالصا نفسيا أساسا ليس

 الطارئ، النمو ىذا من أخرى أحيانا اخلجل و باحلياد و أحيانا لالفتخار يقوده ىذا الرجال أجسام عن خيتلف ال
 يف رجال يكون أن منو تتطلب اليت و إليها ينتقل الٍت اجلديدة ادلرحلة ىذه من ادلراىقُت خوف بوضوح يتجلى كما

  سلوكاتو و تصرفاتو

 :النفسية المشاكل -2-5-2

 و القرارات، ازباذ يف التسرع و اخلجل عن احلاصل الكبت و التوتر عن ادلراىقُت لدى النفسية ادلشاكل تنجم
 اإلحباط نفسو يف ذلك عن فينشأ ادلدرسية، و األسرية السلطة و الواجبات من التملص و احلرية إىل دييل ادلراىق

 قد و ضررىا، أو صالحها عن النظر بغض قيمتو من تنقص اجملتمع يف يعترب فادلراىق الضياع و باليأس الشعور و
 قد مكبوتة داخلية صراعات يف يعيش فهو لذلك رلتمعو أو ألسرتو ادلتاعب من الكثَت بتصرفاتو ادلراىق جيلب

 تؤدي قد و بشخصيتو االعًتاف اجلميع على جيب أنع يعتقد فهو التقاليد، و األعراف على التمرد أحيانا يظهرىا

                                                           
 .11،ص 5791، دار البحوث العلمية،الكويت،5سعدية زلمد علي هبادر: يف سن ادلراىقة ،ط - 1
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 السلوك إىل أو االنعزال و االكتئاب إىل بو فيؤدي القهر و بالذنب اإلحساس إىل النفسية الصراعات ىذه
 .العدواين

 :االجتماعية المشاكل -2-5-3

 اإلحساس و اجملتمع يف مكانو و مركزه على احلصول مثل السيكولوجية االحتياجات من تنشأ ادلراىقة مشاكل إن
 .ادلراىق على االجتماعية السلطة مصادرأىم   نذكر سوف اإلطار ىذا يف و فيو، مرغوب فرد بأنو

 .سلطة كمصدر األسرة* 

 .للسلطة كمصدر ادلدرسة* 

 .للسلطة كمصدر اجملتمع* 

 :المراهق المتمدرس وسلوكات العنف -2-6

يعترب الدخول يف مرحلة ادلراىقة مرحلة ىامة لغاية , فادلراىق جيد نفسو يف عامل أخر, وىو عامل الكبار, فنجده 
 عنيفة خاصة يف اجملال ادلدرسي .يلجأ لسلوكيات جديدة قصد التكيف, وعادة ما تكون سلوكيات 

يف ىذه ادلرحلة تبدأ الغرائز اجلنسية العنيفة بالنمو , ففي وجهة نظر التحليل النفسي ىذه الغرائز اجلنسية زبلق  
 صراعات و ضغوطات.

ادلراىق يف ىذه ادلرحلة يتعرض إلحباطات عديدة, وذلك إلشباع حاجاتو,فإذا كانت احلاجة بيولوجية ظل يف حالة 
عدم التوازن , أما إذا كانت احلاجة نفسية فنجد أن ادلراىق يف زلاولتو التعايش معها يلجأ إىل إستعمال 

 .  1ميكانيزمات دفاعية سلتلفة,وديكن أن يكون العدوان أحدىا

سلتلف فادلراىق إذا يف ىذه ادلرحلة حياول إشباع حاجاتو النفسية و االجتماعية و البيولوجية و االنفعالية من خالل 
 السلوكيات اليت يقوم هبا مثل العنف و العدوان .

 

                                                           
.541،ص،111مدخل إىل علم النفس النمو الطفولة و ادلراىقة و الشيخوخة،دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،عيايل زلمد عوض : - 1  
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أوضحت دراسة أن مرحلة ادلراىقة تعترب من أكثر ادلراحل عرضة لإلضطرابات السلوكية عند التالميذ ادلتمدرسُت, 
وللمؤسسات الًتبوية دورا ىاما يف حدوث ذلك. ويف ىذا الصدد يشَت "كازدين" إىل وجود عوامل تساعد على 

الضطرابات السلوكية للمراىقُت منها العوامل ادلدرسية,و اليت تعد من أبرز العوامل اليت تزيد من تعرض حدوث ا
 ىذه الفئة ذلذه االضلرافات .

كما أشار "زىران" أن يف ىذه ادلرحلة يزداد لدى الفرد الوعي االجتماعي و ادليل إىل العنف, وزلاولة ربقيق مزيد 
 غبتو يف مقاومة السلطة .من االستقالل االجتماعي , ور 

 المراهق المتمدرس و المرحلة الثانوية : -2-7

يعاين ادلراىق يف ادلدرسة الثانوية رلموعة من األزمات و الصراعات, وذلك بسبب دراستو, وتفكَته دبستقبلو , 
وىو ما يزيد من شدتو ,ما يعلقو  الدخول إىل الثانوية يواجو بضغط،فاالمتحان الذي يطلب اجتيازه من أجل 

 والديو من أمال على ادلدرسة الثانوية .

كما تطلب مدرسة  و السلوك العنيف وية الكثَت من القلق و الصراعات،لذلك صلد بُت التالميذ ادلدرسة الثان
 .1رالثانوية من ادلراىق جهدا غَت قليل من أجل متابعة الدراسة و االنتقال من مستوى تعليمي إىل أخ

امل الواقع أن طبيعة العالقات اليت يكوهنا ادلراىق مع ىذا الوسط ادلدرسي اجلديد ذات تأثَت كبَت يف ربديد مع
ة تتعرض وذلا إنعكاس يف بلورة شخصيتو وتكوينها ىذا فضال عن أن الشخصي مستقبلو االجتماعي و ادلهٍت،

بإختالف فتكييف مع البيئة ادلدرسية خيتلف  كلما تعرضت دلوقف مواجهة جديدة ,  إختبارات توافقية عديدة،
فمتطلبات التعليم الثانوي جيعل حياة التلميذ سلسلة من عمليات تكييفو مع ادلواقف مستويات النظام ادلدرسي، 

 . 2اجلديدة

فمرحلة ادلراىقة تعترب أرضا خصبة تنتشر فيها االضطرابات النفسية كالضغط و السلوك العنيف , وذلك كون 
ادلراىق يف ىذه ادلرحلة عرضة لتغَتات عديدة ,يف سلتلف األعضاء ما خيلق لو ضغوطات و توترات نفسية ما 

ء يتفقون بأهنا مرحلة صراعات و يتوجب عليو البحث عن وسائل جديدة لتكييف مع كل األخَت , فكل العلما
أزمات نفسية ,أضف إىل ذلك ادلشكالت السلوكية اليت تظهر من خالل التصرفات اليت تصدر من ادلراىق 

                                                           
.459،ص5799،دار العلمية للنشر و التوزيع،دمشق،1نعيم الرفاعي: الصحة النفسية،ط - 1  
5771،ادلغرب،،الشركة الوطنية للطباعة و النشر 5أمحد أوزي : ادلراىق و احلياة ادلدرسية،ط - 2  
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ادلتمدرس داخل ادلؤسسات الًتبوية , وىكذا جيد التلميذ ادلراىق نفسو حباجة إىل بذل أقصى جهوده لتالءم مع 
 متطلبات الواقع اجلديد .

 : المراهقة في والرياضي البدني النشاط أهمية -2-8

 اىتم حيث العلماء بعض طرف من أقيمت اليت التجارب بعض على االستناد إال علينا ما األمهية ىذه لتوضيح
 عملية يف ىاما دورا تلعب اليت والنفسية العقلية القدرات على احلركية والتمرينات اجلسد تأثَت بدراسة بعضهم
 .االجتماعي-النفسي التوازن باكتساب لو يسمح ما وىذا اجلماعة، مع ادلراىق واحتكاك اندماج

 أكثر ىم السن، نفس من البدنية القوة حيث من ادلتفوقُت التالميذ إن" : (صاك)و (قزازيارون) العادلان فحسب
 ."الدراسي والتحصيل الرياضي النشاط حيث من ديناميكية

 بفرنسا، (لويز لوسان) يف وادلتوسطة االبتدائية للمدرسة تلميذ 3500 على (روتر) النفساين الباحث الحظ كما
 أثبتت ادلالحظات ونفس جيد، بدين بنمو يتمتعون جيدة دراسية نتائج على ربصلون الذين التالميذ ان واستنتج

  األدلانية ادلدارس إحدى يف مراىقُت تالميذ على

 بالقدرات الرياضية البدنية التمرينات بُت عالقة وجود على يؤكد (بارقر روزن) الباحث فان ىذا إىل باإلضافة
 .االجتماعي -النفسي التوازن عملية ربسُت يف تساىم اليت واالجتماعية النفسية واحلالة العقلية

 يعٍت السليم، اجلسمي والنمو البدن، سالمة ان اإلشارة بنا ذبدر والنفسية العلمية التجارب ىذه خالل فمن
 سلوكو على واضحا يكون ادلراىق الفرد لدى والشعور النفس، ىداءة إىل يؤدي ما وىذا والتفكَت، العقل سالمة

 كمحض الرياضي والنشاط اللعب اعتبار يف (فرويد) مع ( 1983 ادلرمان ريتشارد) ويتفق .االجتماعي-النفسي
 للهو الغريزية الطاقة يعرقل ان شانو من (اإلحباط) األخَت وىذا اإلحباط، وليد ىو الذي والتوتر (ca)، فعن للقلق
 مراعاة يف التحكم أو حل ادلراىق يستطيع إذ مقبولة، اجتماعية بصفة تتحرر ان الغريزية للطاقة ديكن اللعب طريق

 .الواقع ويف ذاتو يف التحكم وبالتايل الطفولة، دبرحلة ادلرتبطة الالشعورية

 البدنية، و والعاطفية، الفكرية إمكانياتو وتقومي تقييم من ادلراىق يتمكن أيضا الرياضي والنشاط اللعب وبفضل
 عامل يف ذلواماتو واقعي صدى عن حبثا الواقع، عن ادلؤقت باالنفصال لو تسمح باستمرار،كما تطويرىا وزلاولة
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 ادلنظمة العدوانية على أساسا يرتكز الذي الرمزي الصراع أمناط من والرياضة فاللعب .األشخاص وعامل األشياء
  1.اجتماعيا وادلقبولة

 الرياضية، ادلمارسة بفضل وتوجيهو فيو التحكم ديكن والعدوانية، اجلنسية النزوات تولده الذي الضغط ان كما
 وتكوين ذاتيتو، إثبات من ادلراىق سبكن اليت الوحيدة الطريقة كذلك وباعتبارىا اجتماعيا، ادلقبولة الوسيلة باعتبارىا

 كما ادلعاصر الشباب ظواىر من ان .االجتماعي التكيف قصد االندماج وبالتايل انفعاالتو، يف والتحكم ىويتو،
 كيفية على األزمة ىذه زبطي يف الشباب صلاح فيتوقف اذلوية، تكوين أزمة حول تتمحور (ايركسون إيريك) قال

 اجلنسية الدوافع على الذاتية السيطرة ربقيق ىي ادلرحلة ىذه يف األساسية وادلشكلة دلشاكلهم، مواجهتهم
  2.كبتها دون فيها التحكم يتم حىت والعدوانية

 تلك إشباع ديكنها الرياضية فادلمارسة والتفوق، الظهور إىل احلاجة بفعل األسرة، عن االستقاللية ربقيق وكذلك
 ضد وغضب التفاىم، وعدم السيئ، واحلظ الالعدالة من الغضب ادلراىق، شليزات أىم من أن كما احلاجات،

 يف االجتماعية ادلؤسسات كل فجعل العامل أضلاء كل يف منتشرا الغضب أصبح احلايل وقتنا ويف .الذات
 .وادلسكن للغضب الوحيد ادلثبط ىي فالرياضة اجملتمع، وسالمة واستقرار الفرد راحة نزع كما اضطراب،

 كما اجلسدي، احلضور أنكر قد للمعلومات، وادلتنوع السريع احلصول يف اإلعالم وتطور احلضارة، وتعقد سرعة إن
 ادلنشأ ذات الداخلية الضغوطات من ادلراىق خيفف الرياضة فبفضل .اإلنسانية العالقات يف فاعليتو مهش

 الشخصية، لكينونتو حسنة صورة يعطي ذبعلو كما ومطازلو، مشاكلو، عن ويعرب طاقاتو، حيرر كما الفيزيولوجي،
 .اآلخرين على ادلثالية أناه صورة بفرض وذلك واذليمنة، التفوق رغبة ربقيق غاية إىل اجلسدي، وحضوره

 مكوناتو عن ادلطلق التعبَت لو تسهل اليت اجلسدية، اللغة إىل اللغوي احلوار ذباوز من ادلراىق سبكن فالرياضة
 مجيع ادلراىق يتجاوز احلركة طريق فعن احلضارة، مادية مهشتو منها كبَتا جزءا أن حيث فيزيولوجية، -السيكو

 احلياة مع قطيعة حيدث أخر ودبعٌت الواقع، ذباوز حياول وبذلك ادلفروضة، التقليدية وادلقومات والتقنيات القوانُت،
 .القطيعة إحداث بدل الرياضية، ادلمارسة ضلو باذباىو الروتينية اليومية

 

                                                           
 .441-444،ص57،1زلمد زلمد األفندي: علم النفس الرياضي و األسس النفسية للًتبية البدنية،عامل الكتب،القاىرة، 1
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:خالصة  

 خاصة ادلفزع النتشارىا وىذا الباحثُت اىتمام شغلت اليت ادلشاكل أىم منلدى ادلراىقُت  العدوان مشكلة تعترب
 دراسات وكذا ملتقيات بعدة القيام الًتبية على الساىرين جعل ما وىذا للمراىقُت بالنسبة الًتبوية ادلؤسسات يف

 الثقافية االجتماعية منها السلوك ىذا إظهار على تعمل مؤثرات توجد حيث الظاىرة ىذه أسباب لتقصي
 فوائد من تكتسيو دلا كبَتة أمهية ذات وىي األكادديية ادلواد من مادة ىي الرياضية البدنية الًتبية أن ودبا, والنفسية

 على تساعده حيث للمراىق خاصة العدواين السلوك معاجلة يف كبَتا دورا تلعب فإهنا وتعليمية واجتماعية نفسية
 والتقليل ادلراىق وحاجات رغبات إشباع أمهها خصائص من بو تتميز دلا وىذا وجو أحسن يف ادلراىقة فًتة اجتياز

.اإلحباط آثار من  

 التلميذ ذبعل حيث واالجتماعية البدنية ادلهارات من العديد اكتساب على تساعد الرياضية البدنية الًتبية أن وصلد
 دللء ادلراىق للتلميذ واسع فضاء سبثل الرياضية البدنية فالًتبية, أعصابو على السيطرة ويف انفعاالتو يف ربكما أكثر
 الغضب عن واالبتعاد الزائدة الطاقة وتفريغ األخالقية االضلرافات وتفادي اجليدة الصحة على واحلفاظ الفراغ

.والتهور  

 إجيابا تؤثر فهي عامة بصفة الفرد أو التلميذ لدى السلوك تعلم ناحية من اجيابيا دورا الرياضية البدنية الًتبية تلعب
 هبا يتغذى اجتماعية ظاىرة ىي إمنا ادلدرسي الوسط يف فقط ليس والعدوان العنف ان حيث العامة العالقات على

.ادلختلفة اإلعالم كوسائل خارجية تأثَت وقوى داخلية غريزية قوى تأثَت ربت اجملتمع من ادلراىق التلميذ  

 يف تتخبط اجملتمع من كبَتة فئة معاناة من نابع ىو وإمنا مشاغبة مجاعة قضية ليس إذن ادلالعب يف فالعنف
 الالشعور يف ادلكبوتة االنفعاالت من مجلة عن تعبَتا إال ماىي العدوانية األعمال وتلك يومية ومشاكل أزمات

 اجلانب من ىذا ، ادلعيش االجتماعي الواقع ورفض لالحتجاج وملجأ كأسلوب مقصودة عملية أهنا كما اجلماعي
 نفسية على تأثَت ذلا ادلختلفة االداء ودبواقف بادللعب احمليطة الظروف فان النفسي اجلانب من اما االجتماعي

عدوانية سلوكات ارتكاب إىل يؤدي الذي واليأس اإلحباط لو تسبب شلا ادلتفرجُت  
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 :االستطالعية الدراسة -1

بل تتعدى ىذه األمهية إىل  تعد الدراسة االستطالعية واحدة من أىم اخلطوات لبناء أدوات الدراسة فحسب ،
ضبط الدراسة من بدايتها حىت هنايتها ، وذلك مبا تقدمو من بناء تصورات حول جوانب الدراسة . وىي مرحلة 
جتريب مكونات األدوات بعد إعدادىا وصياغتها، وذلك للتأكد من مدى صالحيتها ومالئمتها كما أهنا توفر 

اليت قد تواجهو يف الواقع وىو يعاجل الظاىرة . وهتدف الدراسة للباحث فرصة للتعرف على سلتلف الصعوبات 
اإلستطالعية إىل التأكد من صالحية أدوات مجع ادلعلومات ادلطلوبة اليت أعدىا الباحث ذلذا الغرض وكذلك 

 التأكد من صدقها وىو قدرة األداة على قياس ما أعدتو لقياسو.

وم هبا الباحث قصد جتربة وسائل حبثو دلعرفة صالحيتها، وصدقها فالدراسة اإلستطالعية إذا ىي عملية يق      
لضمان دقة وموضوعية النتائج احملصل عليها يف النهاية وتسبق ىذه الدراسة اإلستطالعية العمل ادليداين، وهتدف 

ث على لقياس مستوى الصدق والثبات الذي تتمتع بو األداة ادلستخدمة يف الدراسة ادليدانية، كما تساعد الباح
 معرفة سلتلف الظروف احمليطة بعملية التطبيق.

وقد قمنا قبل ادلباشرة بإجراء الدراسة ادليدانية بدراسة استطالعية كان الغرض منها ما يلي8       

حتديد حجم اجملتمع األصلي للدراسة وخصائصو وشليزاتو. -  

لك من خالل التعرض للجوانب التالية8التأكد من صالحية أداة البحث "االستبيان" ادلطبق يف الدراسة وذ -  

مالئمة االستبيان ادلستخدم دلستوى العينة وخصائصها. -  

راقيل اليت من شأهنا أن ادلعرفة ادلسبقة لظروف إجراء الدراسة ادليدانية األساسية، وبالتايل تفادي الصعوبات والع -
 تواجهنا.

.تذة الًتبية البدنية و الرياضية للطور الثانويوذلذا الصدد قمنا بزيارة رلتمع حبثنا وادلتمثل يف أسا  

 :دراسةال منهج -2

 ادلنهج على نااعتمد الثانوية، ادلرحلة يف التالميذ لدى بالعدوانية ادلتعلقة ومشكلتو حبثنا موضوع لطبيعة نظرا
 ووصف وأبعادىا، خصائصها حتديد خالل من الظاىرة وتفسري وحتليل دراسة ىعل يقوم الذي الوصفي

 . متكامل علمي وصف إىل الوصول هبدف وذلك بينها، ادلوجودة العالقات
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 على التعليمية ادلؤسسات يف الالصفية الرياضية النشاطات شلارسة تأثري مدى معرفة الباحث حياول حيث
     .التابع ادلتغري على ادلستقل ادلتغري تأثري توضيح بغرض كان ادلنهج ذلذا وإتباعنا التالميذ، سلوكات تعديل

                                                                                                            :الدراسة مجاالت -3

 .اجللفة بلدية ثانويات مستوى على ادليدانية دراستنا أجرينا لقد :المكاني المجال 1--3

 شهر غاية إىل 2017فيفري  شهر بني ما ادلمتدة الفًتة يف الدراسة ىذه أصلزنا :الزماني المجال -3-2
  :مرحلتني على 2017 افريل

 عالقة ذلا اليت ادلراجع مجيع تفحصنا خالذلا من اليت و النظري اجلزء و االستطالعية الدراسة إجراء مرحلة  -
 2017. افريلشهر  غاية إىل 2017 فيفري شهر بني ما ادلرحلة ىذه متت و مبوضوعنا

 و البيانات حتليل و اسًتجاعها مث توزيعها و أسئلتو و االستبيان زلاور يف متثلت و التطبيقي اجلانب مرحلة  -
 .2017 أفريل يف شهر ادلرحلة ىذه متت و تفسريىا،

 8مجتمع وعينة الدراسة -4

الدراسة يف حبثنا أساتذة نعين مبجتمع الدراسة مجيع مفردات الظاىرة اليت يقوم بدراستها الباحث .وميثل رلتمع     
 الًتبية البدنية و الرياضية )الطور الثانوي(.

فالباحث يواجو مشكلة حتديد نطاق العمل يف حبثو أي إختيار رلتمع البحث والعينة ومن ادلعروف أن أحد      
ر، والذي أىداف البحث العلمي ىو إمكانية إقامة تعميمات على الظاىرة موضوع الدراسة إىل غريىا من الظواى

 يعتمد على درجة كفاية العينة ادلستخدمة يف البحث.

فالعينة إذا ىي ذلك اجلزء من اجملتمع، يتم اختيارىا وفق قواعد وطرق علمية، حبيث متثل اجملتمع متثيال      
صحيحا. إن اذلدف األساسي من إختيار عينة ىو احلصول على معلومات عن اجملتمع األصلي للبحث، وليس 

 هل على الباحث أن يقوم بتطبيق حبثو على مجيع أفراد اجملتمع األصلي .من الس

فاإلختيار اجليد للعينة جيعل النتائج قابلة للتعميم على اجملتمع األصلي الذي أشتقت منو، ومبقدار متثيل العينة  
جلهد وادلال، كما تيسر للمجتمع تكون نتائجها صادقة بالنسبة لو ولطريقة العينة شليزات كبرية فهي توفر الوقت وا
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استخدام رلموعة صغرية من الباحثني ادلدربني، وتتيح للباحث فرصة مجع معلومات وافية ودقيقة هتيئ لو إصدار 
 أحكام أكثر تعمقا.

 :دراسةال عينة -4-1

 والرياضية البدنية الًتبية مادة يدرسون ينذال أستاذا 20 ب قدرت البحث ىذا إلجراء عينة بتحديد مناق
 ىذا دلعاجلة واستعملنا .اجللفة والية ثانويات أساتذة رلموع ميثل الذي إحصائي رلتمع من مأخوذة والعينة

 . العشوائية البسيطة العينة ادلوضوع

 :دراسةال أدوات -5

  :االستبيان

 ويستعمل فرضيات البحث، نفي أو إثبات نستطيع خالذلا من اليت األسئلة من قائمة عن عبارة ىو االستبيان
 األساتذة إىل األسئلة موجهة من رلموعة بوضع قمنا ىذه دراستنا ويف االجتماعية، العلوم حبوث يف كثريا

 النشاط شلارسة فيما بينهم، ودور التالميذ وعالقات التالميذ، لدى العدوانية بالسلوكات متعلقة عنها، لإلجابة
 .سلوكهم هتذيب يف الالصفي الرياضي

 .تساؤالت اإلشكالية على واإلجابة البحث فرضيات نفي أو إثبات أجل من وضعت االستمارة وىذه

 بعض وحذف تعديل وبعد والرياضية، البدنية الًتبية معهد من دكاترة طرف من االستمارة حتكيم مت وقد
 األخري. بشكلها االستمارة وضعت األسئلة

 12-11-5-3-1احملور األول 8 الفرضية األوىل و تشمل األسئلة رقم 

 02-17-16-15-14 احملور الثاين 8 الفرضية الثانية و تشمل األسئلة رقم

 11-12-7-6-4 رقم األسئلة تشمل و الثالث الفرضية8  الثالث احملور

 13-10-2-1-0 رقم األسئلة تشمل و الرابع الفرضية8  الرابع احملور
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 :دراسةال متغيرات  -6

 :المتغير المستقل -6-1

 .الالصفي الرياضي النشاط ىو ادلستقل ادلتغري

 :المتغير التابع -6-2

 . التالميذ يبديها اليت العدوانية السلوكات ىو التابع ادلتغري

  :الدراسة تصميم -7

 ما غالبا الوصفية الدراسات ألن لألساتذة، موجو استبيان استمارة باستخدام قمنا الدراسة هبذه القيام أجل من
 أكرب من وادلقاييس االختبارات أصبحت حيث ادلشاىدة، وأساليب وادلقاييس االستبيانات خالل من مجعها يتم

 .رىا وتطو منوىا وسائل أىم من فهي مث ومن العلوم، ىذه يف البحوث دعائم

 ما غالبا الوصفية الدراسات ألن لألساتذة، موجو استبيان استمارة باستخدام قمنا الدراسة هبذه القيام أجل من
 أكرب من وادلقاييس االختبارات أصبحت حيث ادلشاىدة، وأساليب وادلقاييس االستبيانات خالل من مجعها يتم

 .رىا وتطو منوىا وسائل أىم من فهي مث ومن العلوم، ىذه يف البحوث دعائم

 :الصدق اختبار -7-1

 صفة عليو قبتنط ال غريه وقاس سلوك لقياس أعد إذا أما لقياسو، أعد ما فعال يقيس كان إذا صادقا االختبار يعد
                                                                                             .1الذات والصدق احملتوى، وصدق الفرضي، الصدق: منها عديدة أنواع وللصدق الصدق،

 عدد زاد فكلما احملكمني، بني االتفاق نسب حساب طريق عن الصدق درجة حساب ميكن أنو أيضا ويركز
 نسب أن على ذلك دل الدراسة ىذه أىداف لتحقيق واألسلوب األداة صالحية على يوافقون الذين احملكمني
 .عالية الظاىري الصدق

 موضوع يناسب مبا التعديل بعض إجراء ومت االختصاص، يف دكاترة على (االستمارة) االستبيان بعرض قمنا حيث
 .البحث

                                                           
 111، 31 ، ص 2003 ط والتوزيع، للنشر رحيانة دار ،العلمي البحث منهج: حامد خالد  1
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 :الدراسة أدوات ثبات -7-2

 مناسبتني يف األفراد من عينة على طبق لو فيما االختبار نتائج استقرار أو واالتساق الدقة مدى بالثبات يقصد
 أيام 7 بعد اسًتجاعو ومت األساتذة على وزع فقد االستبيان أما تقريبا النتائج نفس إىل نصل أن على سلتلفتني،

 .اجللفة والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد أساتذة طرف من حتكيمو مت أن بعد

تعترب األدوات اإلحصائية من أىم الطرق ادلساعدة يف حتليل النتائج وىي متعددة، األدوات اإلحصائية:  -8
 فإعتمدنا يف حبثنا ىذا على الدوائر النسبية كطريقة من طرق ادلعاجلة اإلحصائية.

    الفاعل العددالنسبة ادلئوية)س(=
 التكراري اجملموع

122 142 

 ع س

 

    س= ع              
   

 



 

 
:الثاني الفصل  

 تحليل و مناقشة 
و تفسير نتائج 

 الدراسة
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 ؟)والرياضية البدنية التربية حصة (الحصة داخل بتوبيخو قمت إذا التلميذ فعل رد ىو ما 1)

 :السؤال من الهدف

 .األستاذ مع تربطهم اليت العامة والعبلقات احلصة أثناء التبلميذ سلوؾ معرفة

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخائ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػق ادئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػعن اجلػػػػػػػػػػواب النتائج
 2 15 1 2 رلموع التكرارات

 11 75 5 11 % ويةئالنسبة ادل
 .والرياضية البدنية التربية حصة أثناء التالميذ سلوك يبين -1-رقم  جدول

 

 
 :النتائج ومناقشة تحليل

 بأف أجابوا األساتذة من %5 أف والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء التبلميذ فعل رد لنا يتضح اجلدوؿ خبلؿ من
 وجود يؤكد ما وىذا ، قلق سلوكات يبدوف التبلميذ أف أجابوا 75% و ذلم، احرتاما ويبدوف ىادئوف التبلميذ
 .الرياضية احلصص أثناء التبلميذ لدى عدوانية سلوكات

 

 

10% 
5% 

75% 

10% 

دائرة نسبٌة تمثل سلوك التالمٌذ أثناء حصة 
 ر,ب ,ت

 عنيف

 هادئ

 قلق

 خائف
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 الالصفي؟ الرياضي النشاط يمارسون ال الذين التالميذ سلوكات ترى كيف( 2 

 :السؤال من الهدف

 .البلصفي الرياضي النشاط ميارسوف ال الذين التبلميذ يبديها اليت العامة السلوكات حوؿ األساتذة آراء معرفة

 :النتائج مناقشة و تحليل

 ارسوفمي ال الذين التبلميذ سلوكات أف على أمجعوا منهم  80% أف األساتذة إجابات خبلؿ من النتائج أظهرت
 وقلة متوترة وعبلقات عنيفة وسلوكات نضباطإلا وعدـ والعشوائية بالفوضة تتميز البلصفي الرياضي النشاط

 أىداؼ عن غريبة سلوكات من ذلك إذل وما واألنانية الفريق روح نعداـإو  جتماعيإلا ندماجإلا يف ونقص حرتاـإلا
 .عامة بصفة الرياضية ومبادئ

 الصفي رياضي نشاط لهم كان لتالميذ الحصة سيرورة في فرق ىناك أن ترى ىل( 3

 .اليوم؟ نفس في الصفي نشاط لهم يكن لم وتالميذ

 :السؤال من الهدف

 .والرياضية البدنية الرتبية حصة يف التبلميذ على البلصفي الرياضي النشاط أثر حوؿ األساتذة رأي معرفة

 ال نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اجلػػػػػػػػػػواب النتائج                 
 2 18 التكرارات
 11 91 %وية ئالنسبة ادل

 .والرياضية البدنية التربية حصة في التالميذ على الالصفي الرياضي النشاط أثر يبين -3-رقم  جدول
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 :النتائج ومناقشة تحليل

 حصة سًنورة يف فرؽ ىناؾ أف على موافقوف األساتذة من 90% أف نرى اجلدوؿ يف الظاىرة النتائج خبلؿ من
، نفس يف الصفي نشاط لو يكن دل وقسم الصفي رياضي نشاط لو كاف قسم مع والرياضية، البدنية الرتبية  اليـو

 سلوؾ على البلصفي الرياضي للنشاط بالغ أثر ىناؾ أف نستنتج ىذا ومن فرؽ، يوجد ال بأنو أجابوا %10
 للتبلميذ الزائد والنشاط احليوية من نوع ىناؾ بأف األساتذة يبينو ما وىو البدنية، الرتبية حصص خبلؿ التبلميذ

 .ادلمارسٌن غًن بالتبلميذ مقارنة ادلمارسٌن

 الالصفي؟ الرياضي النشاط ممارسة على أيام عدة مرور بعد التالميذ سلوكات في تغير ترى ىل (4

 :السؤال من الهدف

 البدنية الرتبية حصة أثناء التبلميذ سلوؾ على البلصفي الرياضي النشاط تأثًن حوؿ األساتذة رأي معرفة
 .والرياضية

 ال نعم اجلػػػػػػػػػػواب                   النتائج
 3 17 التكرارات
 15 85 %وية ئالنسبة ادل

 ر ب ت حصة أثناء التالميذ سلوك على الالصفي الرياضي النشاط تأثير يبين -4-رقم جدول

90% 

10% 

دائرة نسبٌة تمثل أثر النشاط الرٌاضً الالصفً 
 على التالمٌذ فً حصة ت ب ر

 نعم

 ال
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 :النتائج ومناقشة تحليل

 سلوؾ على البلصفي الرياضي للنشاط كبًن تأثًن ىناؾ أف يروف 85% أف لنا اتضح اجلدوؿ نتائج خبلؿ من
 وكذا والرياضية، البدنية الرتبية حصة خبلؿ وتصرفاهتم سلوكاهتم على الواضح بالتغًن يكوف وذلك التبلميذ،
 يسهل ما وذلك الفوضى انعداـ إذل التأثًن يتعدى بل احلصة، أثناء الفعالة وادلشاركة بينها فيما العامة العبلقات

 .للقسم اجليد التحكم يعين ما وىو التبلميذ مع التعامل

 التالميذ؟ عند ظهورا األكثر العدوانية السلوكات ىي ما (5

 :السؤال من الهدف

 .التبلميذ لدى العدوانية السلوكات من نوع حوؿ األساتذة آراء معرفة

 شيئ اخر عدواف ضلو الذات عدواف لفظي عدواف جسدي اجلػػػػػػػػػػواب      النتائج
 1 1 12 6 التكرارات
 5 5 61 31 %وية ئالنسبة ادل

 يبين نوع السلوكات العدوانية لدى التالميذ. -5-رقم جدول

85% 

15% 

دائرة نسبٌة تمثل أثر النشاط الرٌاضً الالصفً 
 على سلوك التالمٌذ أثناء حصة ت ب ر

 نعم

 ال
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 :النتائج ومناقشة تحليل

 ما وىذا التبلميذ عند جسدي عدواف ىناؾ بأف يروف ، 30%أف اجلدوؿ يف ادلبينة النتائج خبلؿ من لنا يتضح
 ىو اللفظي العدواف بأف يروف األساتذة من60 % و التبلميذ، بٌن ادلتكررة االعتداء حاالت خبلؿ من يظهر

 وسلتلف الوعيد التهديد وألفاظ الكبلمية وادلناوشات اجلارحة األلفاظ خبلؿ من وذلك التبلميذ بٌن ظهورا األكثر
 السب أشكاؿ

 عدوانيةال سلوكاتونفس النسبة لل  الذات، ضلو العدواف ىو ظهورا العدواف حاالت أكثر يروف 5% و والشتم،
 وذلك اللفظي أو اجلسدي العنف حاالت يسبق الغالب يف وىو الغضب أو االستثارة يف تتمثل و باشرة،ادل غًن

 .أمامو ادلوجودة األشياء ضد العدواف وكذلك وانفعاالتو، أعصابو يف التحكم على التبلميذ قدرة عدـ نتيجة

 

 

 

 

 

30% 

60% 

5% 

5% 

دائرة نسبٌة تمثل نوع السلوكات العدوانٌة لدى 
 التالمٌذ

 عدوان جسدي

 عدوان لفظي

 عدوان نحو الذات

 عدوان غير مباشر
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 اآلخرين على يتهجم ال التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى ىل (6

  إيذاءه؟ أو مضايقتو يحاول من على أو

 :السؤال من الهدف

 .التبلميذ عند السلبية الفعل ردود على البلصفي الرياضي النشاط أثر حوؿ األساتذة رأي معرفة

 ال نعم اجلػػػػػػػػػػواب                   النتائج
 5 15 التكرارات
 25 75 %وية ئالنسبة ادل

 .التالميذ عند السلبية الفعل ردود على الالصفي الرياضي النشاط أثر يبين -6-رقم جدول

 
 :النتائج ومناقشة تحليل

 ال التلميذ جتعل البلصفي الرياضي النشاط شلارسة أف يروف األساتذة من 75% أف اجلدوؿ خبلؿ من لنا يتضح
 العدوانية السلوكات من يقلل البلصفي النشاط أف مبعىن البدين العنف استعماؿ عن ويبتعد اآلخرين على يتهجم

 الرياضي البدين النشاط مبمارسة يتأثر ال التبلميذ سلوؾ بأف يروف األساتذة من 25% و التبلميذ، لدى اجلسدية
 التأثًن يف فعاؿ دور ذلا البلصفي البدين النشاط شلارسة أف لنا يبٌن سبق وشلا اآلخرين، على التهجم يف البلصفي

75% 

25% 

دائرة نسبٌة تمثل أثر الشاط الرٌاضً الالصفً 
 على ردود فعل السلبٌة عند التالمٌذ

 نعم

 ال
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 الدبلوماسية إذل وادليل حقوقو عن الدفاع يف البدين العنف استعماؿ وعد أعصابو يف والتحكم التلميذ سلوؾ على
 .إجيايب سلوؾ وىذا الفعالة وادلناقشة

 البدني العنف يستعمل ال التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن تعتقد ىل (7

 حقوقو؟ عن الدفاع في

 حقوقهم عن الدفاع يف البدين للعنف التبلميذ استعماؿ مدى حوؿ األساتذة آراء معرفة :السؤال من الهدف
 .والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء

 ال نعم  اجلػػػػػػػػػػواب            النتائج
 7 13 التكرارات
 35 65 %وية ئالنسبة ادل
 .ر ب ت حصة أثناء حقوقهم عن الدفاع في البدني للعنف التالميذ استعمال مدى يبين -7-رقم جدول

 
 :النتائج ومناقشة تحليل

 جتعل البلصفي الرياضي النشاط شلارسة أف يروف األساتذة من 65% فإف اجلدوؿ يف ادلسجلة النتائج خبلؿ من
 يف تعقبل أكثر يكوف أنو يعين شلا حبكمة، وتصرفاتو أعصابو على سيطرة وأكرب انفعاالتو يف حتكما أكثر التلميذ
 ىو البلصفي الرياضي النشاط أف يروف األساتذة وىؤالء ببل، أجابوا أساتذة 35% أف حٌن يف حقوقو عن الدفاع

65% 

35% 

دائرة نسبٌة تمثل مدى إستعمال التالمٌذ للعنف 
 البدنً فً الدفاع عن حقوقهم أثناء حصة ت ب ر

 نعم

 ال
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 لصرؼ رحب رلاؿ ىي والرياضية البدنية الرتبية أف تثبت النظريات كل أف حٌن يف والعنف، القوة الستعماؿ زلفز
 .الزائدة الطاقة

 وتجعلهم المناقشات أثناء التالميذ سلوك من تهذب الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى ىل (8
 اآلخرين؟ من السخرية وعدم بهدوء الحديث إن يميلون

 :السؤال من الهدف

 اآلخرين مع ادلعاملة حيث من التبلميذ على البلصفي الرياضي النشاط أثر مدى حوؿ األساتذة آراء معرفة
 .غًن مع العامة والعبلقات

 ال نعم اجلػػػػػػػػػػواب                  النتائج
 4 16 التكرارات
 21 81 %وية ئالنسبة ادل

 اآلخرين مع المعاملة حيث من التالميذ على الالصفي الرياضي النشاط أثر يبين -8-رقم جدول
 .الغير مع العامة والعالقات

 
 

 

80% 

20% 

دائرة نسبٌة تمثل أثر النشاط الرٌاضً الالصفً 
على التالمٌذ من حٌث المعاملة مع اآلخرٌن و 

 العالقات العامة مع الغٌر

 نعم

 ال
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 :النتائج ومناقشة تحليل

 كبًن تأثًن البلصفي الرياضي النشاط دلمارسة أف يروف األساتذة من 80% أف لنا يتبٌن النتائج حتليل خبلؿ من
 مباشر احتكاؾ من فيها يوجد ما بفضل عامة بصفة والرياضية البدنية الرتبية مادة لطبيعة نظرا وىذا التلميذ، على
 التلميذ يتعلم ىنا ومن البعض بعضهم ضد ويتنافسوف بينهم فيما يتعاونوف جتعلهم كثًنة مواقف يف التبلميذ بٌن

 واحرتاما هتذبا أكثر يصبح وبالتارل الرياضية بالروح يسمى ما ويقبل احلسنة وادلعاملة والتسامح واالحرتاـ االنضباط
 .رحب بصدر منهم النقد وتقبل واألحاديث النقاشات أثناء اآلخرين آلراء

 أو جارحة كلمات يستعمل الالصفي الرياضي النشاط يمارس الذي التلميذ أن ترى ىل (9

 غضبو؟ حالة في تهديد ألفاظ

 .التبلميذ عند البلصفي الرياضي النشاط أثر مدى حوؿ األساتذة آراء معرفة :السؤال من الهدف

 ال نعم اجلػػػػػػػػػػواب                   النتائج
 13 7 التكرارات
 65 35 %وية ئالنسبة ادل

 .التالميذ عند الالصفي الرياضي النشاط أثر يبين -9-رقم جدول

 
 

35% 

65% 

دائرة نسبٌة تمثل مدى أثر النشاط الرٌاضً 
 الالصفً عند التالمٌذ

 نعم

 ال
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 :النتائج ومناقشة تحليل

 حالة يف التلميذ أف على يوافقوف، األساتذة من35 %  أف نبلحظ اجلدوؿ على الظاىرة النتائج خبلؿ من
 أف يروف األساتذة من 65 % وأف وشتم، سب من التهديد ألفاظ إذل ويلجأ جارحة كلمات يستعمل الغضب
 إذل يلجأ ال أنو كما رزانة وأقوى انفعاالتو يف حتكم أكثر يكوف البلصفي الرياضي النشاط ميارس الذي التلميذ

 (.اللفظي العدواف( العنف استعماؿ إذل يسعى وال التهديد ألفاظ أو اجلارحة الكلمات استعماؿ

 في نفعاالتوإ في يتحكم الالصفي الرياضي النشاط يمارس التلميذ أن على توافق ىل ( 10

 حقو؟ في شخص أخطأ ما حالة

 :السؤال من الهدف

 .عندالتبلميذ والغضب ستثارةإلا على البلصفي الرياضي النشاط أثر حوؿ األساتذة آراء معرفة

 أوافق ال  متوسطةأوافق بدرجة  أوافق بدرجة كبًنة اجلػػػػػػػػػػواب         النتائج
 1 15 4 التكرارات
 5 75 21 %وية ئالنسبة ادل
 حالة في انفعاالتو في الالصفي الرياضي النشاط يمارس الذي التلميذ تحكم مدى يبين -11-رقم جدول

 .حقو في شخص أخطأ ما

 

20% 

75% 

5% 

دائرة نسبٌة تمثل  مدى تحكم التلمٌذ الذي 
ٌمارس النشاط الرٌاضً الالصفً فً إنفعاالته 

 فً حالة ما أخطأ شخص فً حقه

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجةمتوسطة

 ال أوافق
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 :والسؤال النتائج تحليل

 النشاط تأثًن عن متوسطة بدرجة يوافقوف األساتذة من 75% أفنبلحظ   اجلدوؿ يف الظاىرة النتائج خبلؿ من
 أبدو ألساتذة من 20% و التبلميذ، لدى) ستثارةإلا (الزائد واالنفعاؿ والنرفزة الغضب عن البلصفي الرياضي
 حيث التلميذ لدى الغضب على إجيايب بشكل يؤثر البلصفي الرياضي النشاط أف على كبًنة بدرجة موافقتهم

 أعصابو يف التحكم وبإمكانو والقلق، واالرتباؾ الغضب تفادي يستطيع أنو كما انفعاالتو، يف حتكما أكثر جيعلو
 التلميذ يتعلم وبذلك الرياضي، احلركات على بدورىا تؤثر اليت الوجدانية انفعاالتو على السيطرة يف كبًنة قدرة ولو
 ضبط خبلؿ من والرياضية البدنية للرتبية العامة واألىداؼ بادلبادئ االلتزاـ البلصفي الرياضي النشاط خبلؿ من

 مهما اجلميع واحرتاـ األوقات كل يف الرياضية بالروح وااللتزاـ االنفعاؿ يف والتحكم والسيطرة اإلرادة وقوة النفس
 .معو تصرفاهتم كانت

 ال انفعاالتو وأن أعصابو، في يتحكم التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى ىل ( 11
 قراراتو؟ على تؤثر

 :السؤال من الهدف

 .التبلميذ انفعاالت على البلصفي الرياضي النشاط تأثًن حوؿ األساتذة رأي معرفة

 ال نعم اجلػػػػػػػػػػواب                  النتائج
 5 15 التكرارات
 25 75 %وية ئالنسبة ادل

 .التالميذ انفعاالت على الالصفي الرياضي النشاط تأثير يبين -11 –رقم  جدول
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 :النتائج ومناقشة تحليل

 على تؤثر ال البلصفي الرياضي النشاط شلارسة أف يروف األساتذةمن  25% أف لنا يتبٌن النتائج حتليل خبلؿ من
 من تقلل البلصفي الرياضي لنشاطل الفعلية ادلمارسة أف يروف األساتذة من 75%وأف التبلميذ انفعاالت

 ردود عن عبارة قراراتو تصبح ال وبالتارل وانفعاالتو أعصابو يف أكثر يتحكم وجتعلو التلميذ عند السلبية االنفعاالت
 .سابقة النفعاالت أفعاؿ

 أن يمكن التي والنشاطات المجاالت ىي ما التلميذ، غضب حالة في رأيكم حسب ( 12

 خاللها؟ من عدوانيتو أو غضبو يفرغ

 :السؤال من الهدف

 لدى غًنمباشر عدواف شكل على ادلكبوتات تفريغ على التبلميذ تساعد اليت النشاطات حوؿ األساتذة آراء معرفة
 .التبلميذ

 نشاطات أخرى رياضات مجاعية رياضات فردية اجلػػػػػػػػػػواب           النتائج
 4 11 6 التكرارات
 20 51 30 %وية ئالنسبة ادل

 لدى مباشر غير عدوان شكل على المكبوتات تفريغ على التالميذ تساعد التي النشاطات يبين -12-رقم جدول
 .التالميذ

75% 

25% 

دائرة نسبٌة تمثل تأثٌر النشاط الرٌاضً الالصفً 
 على إنفعاالت التالمٌذ

 نعم

 ال
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 :النتائج ومناقشة تحليل

 عن عبارة ىي الفردية الرياضات أف يروف األساتذة من 30% أف لنا يتبٌن اجلدوؿ على الظاىرة النتائج خبلؿ من
 استعماؿ تتطلب الفردية الرياضات ىذه ألف الرياضة، تلك يف غضبو جم وتفريغ ادلكبوتات لتفريغ واسع رلاؿ

 فيها أخرى نشاطات مجاعية نشاطات فردية نشاطات صلد اليت القتالية الرياضات وخاصة كبًن بدين رلهود
 الرياضات بأف يروف األساتذة من 50% وأف .اخل ...ادلبلكمة، الكرايت، اجليدو، من كبًن بشكل العدواف
 العدوانية والتصرفات الزائدة الغضب شحونات إفراغ على التبلميذ تساعد اليت ادلناسبة النشاطات ىي اجلماعية

 إلسقاط كثًنا تساعد اليت الكرة أداة وجود الفعل ورد واحلركة ادلباشر باالحتكاؾ تتميز باعتبارىا وذلك لديو
 .االجتماعي للتفاعل التلميذ هتز كما العدوانية السلوكات

 

 

 

 

 

 

30% 

50% 

20% 

دائرة نسبٌة تمثل النشاطات التً تساعد التالمٌذ 
على تفرٌغ المكبوتات على شكل عدوان غٌر 

 مباشر لدى التالمٌذ

 رياضات فردية

 رياضات جماعية

 نشاطات أخرى
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 على تساعد التي البيداغوجية الوسائل من الالصفي الرياضي النشاط أن تعتقد ىل ( 13 

 التالميذ؟ لدى العدوانية السلوكات من التقليل

 :السؤال من الهدف

 .التبلميذ لدى العدواين السلوؾ من التخفيف يف البلصفي النشاط دور حوؿ األساتذة رأي معرفة

 ال نعم اجلػػػػػػػػػػواب                   النتائج
 2 18 التكرارات
 11 91 %وية ئالنسبة ادل

 .التالميذ عند السلوك على الالصفي الرياضي النشاط تأثير يبين -13-رقم جدول

 
 :النتائج ومناقشة تحليل

 :يلي ما نستنتج اجلدوؿ على الظاىرة النتائج خبلؿ من

 عند العدواين السلوؾ من التخفيف يف فعاؿ دور البلصفي النشاط دلمارسة أف على موافقوف األساتذة من %90
 التعاوف، مبدأ التبلميذ بتعلم يسمح الذي الفعاؿ السوي، السلوؾ اكتساب تعلم خبلؿ من وىذا التبلميذ،
 مسؤولة بروح يتصرؼ جتعلو عالية رياضية ثقافة وتكوين الرياضية، بالروح التحلي مع ادلسؤولية وروح التسامح،

 .وفعالة

90% 

10% 

دائرة نسبٌة تمثل تأثٌر النشاط الرٌاضً الالصفً 
 على السلوك عند التالمٌذ

 نعم

 ال
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 عند منها تقلل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن تعتقد التي العدوانية السلوكات أنواع ىي ما ( 14
 التالميذ؟

 :السؤال من الهدف

 .التبلميذ عند العدواين السلوؾ أبعاد على البلصفي النشاط تأثًن حوؿ األساتذة آراء معرفة

 عدواف غًن مباشر غضب عدواف لفظي عدواف جسدي اجلػػػػػػػػػػواب    النتائج
 1 4 7 8 التكرارات
 5 21 35 41 %وية ئالنسبة ادل

 .التالميذ عند العدواني السلوك أبعاد على الالصفي النشاط تأثير يمثل -14-رقم جدول

 

 
 :النتائج ومناقشة تحليل

 بعد على يكوف البلصفي النشاط تأثًن أف يروف األساتذة من 40%  فإف اجلدوؿ يف ادلبينة النتائج خبلؿ من
 و اللفظي، العدواف بعد على يكوف البلصفي النشاط تأثًن أف يروف األساتذة من 35% و اجلسدي، العدواف
 تأثًن أف يروف األساتذة من 5% و الغضب، بعد على يكوف البلصفي النشاط تأثًن أف يروف األساتذة من %20

40% 

35% 

20% 
5% 

دائرة نسبٌة تمثل تاثٌر النشاط الالصفً على 
 أبعاد السلوك العدوانً

 عدوان جسدي

 عدوان لفظي

 الغضب

 عدوان غير مباشر
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 السلوؾ على تأثًن البلصفي للنشاط أف القوؿ ميكن ومنو ادلباشر غًن العدواف بعد على يكوف البلصفي النشاط
  .بآخر أو بشكل التبلميذ عند العدواين

 لتالميذ؟ا عند العدواني والسلوك الالصفي الرياضي النشاط يخص آخر شيء إضافة يمكنك ىل ( 15

 :السؤال من الهدف

 يف جتارهبم خبلؿ من والعدواف، البلصفي النشاط خيص فيما عبلقة لو يكوف أف ميكن ما األساتذة آراء معرفة
 .التبلميذ مع ادليداف

 :ومناقشة تحليل

 اخلارجي أو الداخلي سواء البلصفي النشاط أف يروف معظمهم أف لنا تبٌن األساتذة إجابات حتليل خبلؿ من
 يف حرية بكل ومكبوتاهتم إحساساهتم عن يعربوف التبلميذ جتعل اليت الرتفيهية التنافسية النشاطات من واحد
 وتوازف صحة على واحلفاظ الفراغ دلؤل واسع فضاء تعترب والرياضية البدنية الرتبية وألف الرياضية، اللعبة مبادئ حدود

 يف الزائدة الشحنات لتفريغ نصب رلاؿ أهنا كما سلوكهم وهتذيب التبلميذ لرتبية أداة ىي الرياضة ألف اجلسم،
 وأ اخلصم أو الزميل مع سواء والعدوانية ادلنحرفة السلوكات عن االبتعاد وبذلك اللعبة قوانٌن بو تسمح ما  إطار

 .نتيجة تكوف أف قبل تربية الرياضة حبتص وبذلك احلكم

 ( ىل التالميذ الممارسين للبرامج الخاصة بالرياضة ال يتكلمون بألفاظ مسيئة مع زمالئهم؟16

 :السؤال من الهدف

 .يف تغيًن السلوؾ اللفظي معرفة مدى أثر الربامج اخلاصة بالرياضة

 ال أحيانا نعم اجلػػػػػػػػػػواب         النتائج
 2 12 6 التكرارات
 11 61 31 %وية ئالنسبة ادل

 السلوك اللفظي للتالميذ.يبين مدى أثر البرامج الخاصة على  -16-رقم جدول
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 :النتائج تحليل و مناقشة

من األساتذة يروف أف للنشاط الرياضي البلصفي أمهية كبًنة  %61 أكثر من خبلؿ النتائج احملصل عليها صلد أف
فقط منهم يروف عكس ذالك وىو ما يرجح كفة  %11، بينما يف التخفيف من السلوكات اللفظي لدى التبلميذ

   وأمهية األنشطة الرياضية البلصفية يف هتذيب السلوكات اللفظية.

 و الرياضية ال يرد بالمثل عند تعرضو لعنف لفظي؟ ( ىل التلميذ الممارس ألنشطة التربية البدنية17

 :السؤال من الهدف

 .أثناء تعرضهم لئلحتكاؾ بزمبلئهم  سلوكاهتمبالتعرؼ على مدى قدرة التبلميذ يف التحكم 

 ال أحيانا نعم اجلػػػػػػػػػػواب         النتائج
 1 15 4 التكرارات
 5 75 21 %وية ئالنسبة ادل
 .يبين أثر ممارسة األنشطة الرياضية على سلوكات التالميذ عند التعرض لعنف لفظي -17-رقم جدول

30% 

60% 

10% 

دائرة نسبٌة تمثل مدى أثر البرامج الخاصة على 
 السلوك اللفظً للتالمٌذ 

 نعم

 أحيانا

 ال
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 :النتائج تحليل و مناقشة

دلا ذلا من أثر يف تغيًن سلوؾ التبلميذ  البلصفية يؤكدوف على أمهية شلارسة األنشطة الرياضية %81أكثر من 
 يروف عكس ذالك.   %5بينما مانسبتو، إلحتكاؾ بزمبلئهما الذين يتعرضوف للعنف اللفظي أثناء

من ىنا نبلحظ الدور اإلجيايب الذي تلعبو ادلمارسة الرياضية لؤلنشطة البلصفية يف هتذيب وتغيًن السلوكات لدى 
 التبلميذ.

 ( ىل ترى أن ممارسة التالميذ لالنشطة الرياضية تؤدي إلى عدم الصراخ داخل القسم؟18

 :السؤال من الهدف

 .طة الرياضية البلصفية داخل القسمالتبلميذ ادلمارسٌن لؤلنشمعرفة سلوؾ 

 ال أحيانا نعم اجلػػػػػػػػػػواب         النتائج
 2 12 6 التكرارات
 11 61 31 %وية ئالنسبة ادل
 .على ردود أفعالهمفي السيطرة  الممارسين لألنشطة الالصفية مدى قدرة التالميذيبين  -18-رقم جدول

 

20% 

75% 

5% 

دائرة نسبٌة تمثل أثر ممارسة األنشطة الرٌاضٌة 
 على سلوكات التالمٌذ عند التعرض لعنف لفظً

 نعم

 أحيانا

 ال
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 :النتائج و مناقشة تحليل

 %11صلد أف ما نسبتو  األفاضل من خبلؿ النتائج احملصل عليها و ادلبلحظات ادلقدمة إلينا من طرؼ األساتذة 
دورا رئيسيا يف عملية التحكم على ردود األفعاؿ  يروف أف النشاطات الرياضية البلصفية التلعب ال على األكثر

فينظروف على أف للنشاط البدين الرياضي  %91وىذا شلكن يرجع إذل عوامل وراثية أو بيئية، أما األغلبية الساحقة 
البلصفي أمهية بالغة يف عملية التحكم يف ردود الفعل لدى التبلميذ وىذا راجع إذل نوع الرياضة ادلمارسة من طرفو 

  و تركيز. ألف أغلب الرياضات حتتاج إذل ىدوء و حتكم يف األعصاب

( ىل التالميذ الذين يمارسون مختلف النشاطات الرياضية يتسمون بالرزانة أثناء الكالم مع بعضهم 19
 البعض؟

 :السؤال من الهدف

  االخبلقية.توضيح اثر شلارسة االنشطة الرياضية بالتحكم يف الصفات  

 ال أحيانا نعم اجلػػػػػػػػػػواب         النتائج
 1 11 9 التكرارات
 5 51 45 %وية ئالنسبة ادل
يبن أثر التالميذ الممارسين للنشاطات الرياضية بسمة التحكم في الكالم والرزانة أثناء  -19-رقم جدول

 الحوارات مع بعضهم.

30% 

60% 

10% 

دائرة نسبٌة تمثل مدى قدرة التالمٌذ الممارسٌن 
لألنشطة الرٌاضٌة الالصفٌة فً السٌطرة على 

 ردود أفعالهم

 نعم

 أحيانا

 ال
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 :النتائج تحليل و مناقشة

من األساتذة يوافقوف على أف للنشاطات الرياضية  %91اجلدوؿ نبلحظ أف اكثر من من خبلؿ النتائج ادلبينة يف 
 البلصفية أمهية بالغة يف تعليم التبلميذ أسلوب احلوار و الكبلـ أثناء حصص الرتبية البدنية و الرياضية.

نية و الرياضية أقل د( ىل التالميذ الذين يمارسون مختلف األنشطة الرياضية الخاصة بالتربية الب21
 إستعماال للسب و الشتم مقارنة بالغير الممارسين؟

 الهدف من السؤال:

 مقارنة بٌن ادلمارسٌن و غًن ادلمارسٌن لؤلنشطة الرياضية من الناحية األخبلقية.

 ال أحيانا نعم اجلػػػػػػػػػػواب         النتائج
 2 11 7 التكرارات
 11 55 35 %وية ئالنسبة ادل
السب و الشتم للتالميذ الممارسين لالنشطة الرياضية  ألفاظ إظهار نسبة إستعماليبن  -21-رقم جدول

 رسين.مع غير المما

45% 

50% 

5% 

دائرة نسبٌة تمثل أثر التالمٌذ الممارسٌن 
للنشاطات الرٌاضٌة بسمة التحكم فً الكالم و 

 الرزانة أثناء الحوارات مع بعضهم

 نعم

 أحيانا

 ال
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 :النتائج تحليل و مناقشة

من األساتذة يصوتوف على أف ىناؾ  %85من خبلؿ النسب الظاىر يف اجلدوؿ  أعبله يتبٌن لنا أف أكثر من 
فروؽ واضحة و لصاحل  التبلميذ ادلمارسٌن للنشاطات الرياضية البلصفية مع غًن ادلمارسٌن ويتجلى ذالك من 

حلصص الرياضية سواء مع الزمبلء يف أثناء إجراء اة مع الزمبلء ادلستعمل و األلفاظ ادلنتقات خبلؿ أسلوب الكبلـ
 رىنفس القسم أو مؤسسات أخ

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

55% 

10% 

دائرة نسبٌة تمثل إستعمال ألفاظ السب و الشتم 
للتالمٌذ الممارسٌن لألنشطة الرٌاضٌة مقارنة 

 بغٌر الممارسٌن

 نعم

 أحيانا

 ال
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 اص باألساتذة:خال االستبيانمناقشة 

 : المحور األول

الذي وزعناه على رلموعة من أساتذة  ،االستبياف استمارةبعد عرض و حتليل النتائج ادلتوصل إليها عن طريق 
 الرتبية البدنية و الرياضية تل الثانوي ، مت التوصل ألغلبية النتائج اليت طرحناىا من خبلؿ فرضيات حبثنا .

من الفرضية األوذل و اليت مفادىا  تساىم األنشطة الرياضية البلصفية يف التخفيف من العدواف  وانطبلقا
( كانت ما 1أف جل اإلجابات اثبتت صحة ىذه الفرضية ، ففي اجلدوؿ رقم )اجلسدي لدى التبلميذ حيث 

( يتضح 5تبلمذتو ىادؤوف ويف اجلدوؿ )يوافقوف أف شلارسي النشاط البدين الرياضي البلصفي  %75نسبتو 
يروف اف شلارسة  %75( كانت نسبة 7يروف اف العدواف اللفظي اكثر ظهورا و يف اجلدوؿ ) %61أف نسبة 

( فغالبية االساتذة يروف اف 13النشاط البدين الرياضي البلصفي جتعل التبلميذ أكثر ىدوءا ،اما اجلدوؿ )
النشاط البدين الرياضي البلصفي لو دور فعاؿ يف التخفيف من السلوكات العدوانية و ىذا من خبلؿ تعلم 

 تأثًنمن االساتذة فيعتقدوف اف  %  41سبة (  و بن14،واجلدوؿ ) %91إكتساب السلوؾ السوي بنسبة 
 النشاط البدين الرياضي يكوف اكثر على بعد السلوؾ العدواف اجلسدي.

 اجلسدي تأثًن بالغ يف التقليل من العدواف وشلا سبق تبٌن لنا اف للنشاط البدين الرياضي البلصفي أمهية و
 . لدى التبلميذ

و اليت إعتمدنا فيها على ادلنهج الوصفي من خبلؿ إستخداـ حيث توصلنا و من خبلؿ الدراسة ادليدانية 
ضحة و بليغة يف االستبياف و التحليل اإلحصائي ، حبيث تبٌن اف للنشاط البدين الرياضي البلصفي أمهية وا

اجلسدي وىذا ما تطابق مع الدراسة السابقة من اعداد الطالب بالعادل عبد القيـو   التخفيف من العدواف
 دور فعاؿ يف التقليل من السلوكات العدوانية. رياضة الكونغ فولواليت استنتج منها اف 

و اليت مفادىا أف لنشاط البدين الرياضي البلصفي أمهية يف التخفيف  وعليو فإف الفرضية األوذل قد حتققت
  ن العدواف اجلسدي لدى التبلميذ.م
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 : المحور الثاني 

الفرضية الثانية بعد عرض و حتليل النتائج ادلتوصل إليها عن طريق استمارة االستبياف، والذي يقـو على اساس 
للنشاط البدين الرياضي البلصفي امهية يف التخفيف من العدواف اللفظي للتبلميذ، حيث صلد اف اإلجابات 

اخلاصة امهية   لؤلنشطةمن األساتذة اف  %61(يرى 16الفرضية و بشكل كلي ، ففي اجلدوؿ) أثبتت صحة
يتبٌن اف التبلميذ (17كربى يف التخفيف من إستعماؿ الكلمات و األلفاظ غًن األخبلقية ، ويف اجلدوؿ)

، و يف %91 ؽ إجتاه اآلخرين ما نسبتو تفو  انفعاالهتمالرياضية أكثر حتكما يف ردود  لؤلنشطةادلمارسٌن 
ال يبدوف اي تصرفات داخل % 91الرياضية اي  لؤلنشطةادلمارسٌن  التبلميذيتضح أف (18اجلدوؿ)

من % 91اكثر من  (19،ويف اجلدوؿ)اقسامهم اي لديهم القدرة يف ضبط انفسهم و التحكم يف اعصاهبم
احلوار وىذا من خبلؿ مبلحظتهم  االساتذة يروف اف النشاط الرياضي لو امهية بالغة يف تلقٌن التبلميذ اسلوب

من االساتذة يروف اف ىناؾ فرؽ كبًن  %91يتضح أف  (21، ويف اجلدوؿ)البعض  اثناء الكبلـ مع بعضهم
بٌن التبلميذ ادلمارسٌن و الغًن شلارسٌن لؤلنشطة الرياضية لصاحل ادلمارسٌن من خبلؿ ألفاظهم ادلستعملة مع 

 الزمبلء وغًنىا .

اف للنشاط البدين الرياضي البلصفي أمهية و تأثًن بالغ يف التقليل من  العدواف اللفظي لدى  وشلا سبق تبٌن لنا
 .التبلميذ

حيث توصلنا و من خبلؿ الدراسة ادليدانية و اليت إعتمدنا فيها على ادلنهج الوصفي من خبلؿ إستخداـ 
االستبياف و التحليل اإلحصائي ، حبيث تبٌن اف للنشاط البدين الرياضي البلصفي أمهية واضحة و بليغة يف 

زللي زلمد احلبيب  د الطالب التخفيف من العدواف اللفظي وىذا ما تطابق مع الدراسة السابقة من اعدا
واليت استنتج منها اف األنشطة الرياضية البلصفية تسهم يف اكتساب العديد من القيم اإلجتماعية لدى تبلميذ 

 .ادلرحلة ادلتوسطة كالتعاوف و التنافس و اإلحرتاـ و الروح الرياضية 

ين الرياضي البلصفي أمهية يف التخفيف وعليو فإف الفرضية الثانية قد حتققت و اليت مفادىا أف للنشاط البد
 من العدواف اللفظي لدى التبلميذ.
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 : المحور الثالث

بعد عرض و حتليل النتائج ادلتوصل إليها عن طريق استمارة االستبياف، والذي يقـو على اساس الفرضية الثانية 
، حيث صلد اف اإلجابات للنشاط البدين الرياضي البلصفي امهية يف التخفيف من درجة الغضب للتبلميذ

من األساتذة اف للنشاط الرياضي  %75(يرى 6أثبتت صحة الفرضية و بشكل كلي ، ففي اجلدوؿ)
(يتبٌن اف 8، ويف اجلدوؿ) والتحكم يف االعصابالبلصفي امهية كربى يف التخفيف من ردود الفعل السلبية 

، و %81ما نسبتو تفوؽ  البلصفية  أكثر هتذبا و احرتاما لآلخرين اي الرياضية لؤلنشطةالتبلميذ ادلمارسٌن 
يستعملوف كلمات جارحة تؤدي  ال% 65الرياضية اي  لؤلنشطةبلميذ ادلمارسٌن يتضح أف الت(9يف اجلدوؿ)

لرياضي لو امهية بالغة من االساتذة يروف اف النشاط ا% 71( اكثر من 11،ويف اجلدوؿ)اذل سرعة الغضب 
ن االساتذة يروف اف م% 75( يتضح أف 11، ويف اجلدوؿ) فيف من عوامل االستثارة و الغضبيف التخ

 . شلارسي النشاط الرياضي البلصفي اكثر حتكما يف اعصاهبم و إنفعاالهتم

لدى   درجةفي أمهية و تأثًن بالغ يف التخفيف من  وشلا سبق تبٌن لنا اف للنشاط البدين الرياضي البلص
 التبلميذ.لغضب لدى 

حيث توصلنا و من خبلؿ الدراسة ادليدانية و اليت إعتمدنا فيها على ادلنهج الوصفي من خبلؿ إستخداـ 
يغة يف االستبياف و التحليل اإلحصائي ، حبيث تبٌن اف للنشاط البدين الرياضي البلصفي أمهية واضحة و بل

 .  الغضب درجةالتخفيف من 

 قد حتققت و اليت مفادىا أف للنشاط البدين الرياضي البلصفي أمهية يف التخفيف وعليو فإف الفرضية الثالثة
 لدى التبلميذ. من درجة الغضب
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 : المحور الرابع

 .تبلميذتساىم األنشطة الرياضية البلصفية يف التخفيف من العدواف الغًن مباشر لدى ال

من  %81صلد أف اكثر من  (15-12-4-3-2لجداوؿ ادلبينة سابقا)ل من خبلؿ التحليل السابق
لدى من العدواف الغًن مباشر أف النشاط الرياضي البلصفي يساىم بدور كبًن يف التخفيف  األساتذة يروف

 التبلميذ.

و من خبلؿ الدراسة النظرية فإف الفرضية الرابعة قد حتققت و اليت مفادىا أف للنشاط البدين الرياضي 
 ف من العدواف الغًن مباشر لدى التبلميذ.البلصفي أمهية يف التخفي
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 :خالصة

 بطابعها وأشكاذلا، أنواعها اختبلؼ على احلياة مراحل مجيع يف وشلارستها والرياضية البدنية الرتبية إدراج إف
 ذلا اجملاؿ ىذا يف وادلختصٌن القائمٌن من كثًن هبا ينادي اليت ادلواضيع بٌن من الرتوجيي، أو التنافسي أو التكويين

 فإف فيها، القضايا من العديد حوؿ بعضهم اختلف وإف اجملتمعات، كل يف للفرد كبًنة ومنفعة قصوى أمهية
 .اجملتمع شرائح جلميع الرياضية األنشطة أمهية على يتفقوف كلهم نقل دل إف معظمهم

 خطًن منعرج باعتبارىا ادلراىقة مرحلة عن احلديث يف منهم الكثًن اجتهد ولقد الفرد، مبراحل الباحثوف اىتم ولقد
 تتأثر واليت واالنفعالية، والعقلية والبدنية النفسية النواحي يف ومفاجئة سريعة تغًنات من بو تتميز دلا الفرد، حياة يف

 القيم مع لتنافيها نظرا سيئة السلوكات ىذه تكوف ما وكثًنا سلتلفة، مهارات يكتسب ادلراىق جتعل عديدة مبتغًنات
 دراستنا موضوع كاف الذي العدواين السلوؾ بينها من اإلنسانية، احلياة يف عليها ادلتعارؼ والسلوكية األخبلقية

 .ادلراىقٌن التبلميذ سلوؾ على البلصفي الرياضي النشاط دلمارسة اإلجيايب التأثًن إبراز فيها زلاولٌن ىذه،

 لؤلنشطة التبلميذ شلارسة أف تبٌن الثانوي، التعليم ألساتذة ادلقدـ االستبياف خبلؿ من عليها احملصل النتائج وإف
 بطريقة تساعد أهنا كما استغبلذلا، وحسن وتوجيهها الطاقات تصريف على تساعدىم ادلرحلة ىذه يف البلصفية

 :النتائج أىم بٌن ومن العدوانية السلوكات بعض من التخلص يف جيدة

 العديد اكتساب على التبلميذ تساعد عامة والرياضية البدنية والرتبية خاصة البلصفي الرياضي النشاط شلارسة إف-
 االندماج على التبلميذ تساعد فهي األخبلقية االجتماعية، العقلية، البدنية، النواحي كل من ادلهارات من

 .االجتماعي

 السلوؾ يف الواضح التغًن حيث من ادلمارسٌن، وغًن البلصفي للنشاط ادلمارسٌن التبلميذ بٌن كبًن فرؽ كناؾ-
 .النشاط احليوية، الفعالة، ادلشاركة العشوائية، الفوضى، قلة من التبلميذ عند العاـ

 مباشر، غًن وعدواف غضب لفظي، عدواف جسدي، عدواف من ختتلف فإهنا ادلنتشرة العدوانية السلوكات أما -
 .الفردية بالرياضات مقارنة اجلماعية الرياضات خبلؿ بكثرة تظهر وىي

 وأكثر عدوانية، أقلية دائما صلدىم البلصفي للنشاط ادلمارسٌن التبلميذ أف على األساتذة معظم أمجع كما-
 .البلصفية األنشطة يف ادلشاركٌن غًن بزمبلئهم مقارنة واإلرشادات للنصائح واستيعابا تفهما



 

 

 خاتمـــــــــــــة
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 :الخاتمة

 أثناء املراىقني التالميذ لسلوك اإلجيايب التغيري مدى إظهار حاولنا ىذا حبثنا يف هبا قمنا اليت الدراسة خالل من
 .الالصفية األنشطة يف مشاركتهم

 اإلستبيان باستعمال أجريناىا اليت التطبيقية الدراسات على استنادا استخلصناىا، اليت الرئيسية الفكرة فكانت
 أصعب من مبرحلة مير املراىق أن وجدنا النتائج، واستخالص التحليل وبعد) ألساتذة التعليم الثانوي املوجو)

 ومع نفسو مع صراع يف فيقع نفسية، واضطرابات فيزيولوجية لتغريات يتعرض إذ حياتو، يف الفرد هبا مير اليت املراحل
 .بو احمليطون يرضاىا ال سلوكات يسلك وقد غريه،

 يعيش الذي احمليط مع التكيف حتقيق على تساعده اليت الالصفية األنشطة يف املشاركة املراىق على يستوجب هلذا
 اجلسمي التوافق حتقيق من نوع ىناك ألن املراىق على فعال تأثري هلا الالصفية لألنشطة املستمرة فاملمارسة فيو،

 يف الالصفية الرياضية األنشطة إدراج وجوب على النفسانيون املختصون بو ينصح ما وىذا واحد، آن يف والنفسي
 .الدراسية املقررات

 سلوكو تكييف على )املراىق( الفرد تساعد خاصة، الالصفية واألنشطة عامة، والرياضية البدنية الرتبية ممارسة إن
 .ككل واجملتمع املؤسسة يف قدوة مثاال فيكون املنحرفة السلوكات عن إجيابية بصفة ويبتعد الصعبة، املواقف مع

بني ممارسة  وجود عالقة إرتباطيةعن الكشف إىل البحث ىذا يف توصلنا والتطبيقية، النظرية املعطيات خالل ومن
 بني) مباشر غري عدوان الغضب، بعد اللفظي، اجلسدي، (للعدوان األربعة األبعاداألنشطة الرياضية الالصفية و 

 .املمارسني التالميذ لصاحل املمارسة غري واجملموعة الالصفية األنشطة متارس اليت اجملموعة

 من التخفيف يف الالصفية األنشطة ممارسة تلعبو الذي الكبري التأثري ذلك أن لنا يتبني النتائج ىذه خالل ومن
 وحدىا الرياضية النشاطات ىذه أن ىو األخري يف إليو اإلشارة ميكن وما املراىقني، التالميذ لدى العدواين السلوك

 جهود تظافر جيب بل الرتبوية، املؤسسات يف فشيئا شيئا تنتشر بدأت اليت اخلطرية الظاىرة ىذه ملواجهة تكفي ال
 .مدروسة وخطة واعية بطريقة الظاىرة ىذه معاجلة وحماولة اجلميع

 

 



 االقتراحات 
 

 
 

 : االقتراحات

 عامة، والرياضية البدنية الًتبية وقدرة أمهية تثبت اليت والنتائج ادلعطيات حتليل خالل من إليو توصلنا دما انطالقا
 ادليول يف التحكم على قدرتو خالل من شخصيتو وتسوية الفرد، سلوك هتذيب على خاصة الالصفية واألنشطة

 :يلي ما نقًتح فإننا منها العدوانية وخاصة ادلنحرفة السلوكات وتفادي واالنفعاالت،

 مبادئ على تعتمد  الًتبوي الرياضي ادليدان يف خمتصني طرف من الالصفية الرياضية األنشطة خيص برنامج إعداد 
 .لو حتدث اليت التغريات كل مع الفرد منو مراحل مراعاة مع علمية

 داخل من اجلميع  طرف من والتشجيع االىتمام خالل من الالصفية الرياضية األنشطة دلمارسة واسع فضاء جعل 
 ادلنافسة أمهية يدرك ادلراىق جعل أجل من تشجيعية وىدايا جوائز برصد وذلك خارجها، ومن الًتبوية ادلؤسسات

 .السامية بادلبادئ والتحلي الشريفة
 بتسهيل يكون وذلك ورياضيا، تربويا للمراىق النجاح ظروف توفري خالل من الرياضية لألنشطة األولوية إعطاء 

 من عامال تكون قد فإهنا لصرفها سوية طرق جيد مل إن عنده الزائدة الطاقة ألن الرياضية، النوادي إىل التالميذ انضمام
 .العدواين السلوك ظهور يف الرئيسية العوامل
 حدوث دون ادلراىقة مرحلة مع يتكيف أن يستطيع حىت الًتبوية، ادلؤسسة وخارج داخل للتلميذ ادلالئم اجلو توفري 

 .التعليمية احلصص وخمتلف أثناء العدواين سلوكو ضبط على يساعده ما وىذا أزمات،
 وذلك أنواعها، مبختلف الرياضية األنشطة دمارسة على للتالميذ وادلسؤولني الوالدين طرف من والتشجيع الدعم 
 الذي واالنعزال بتالك نتيجة العدواين السلوك ظهور لتفادي) التالميذ (األطفال لدى واحلماسة الدافعية من نوع خللق
 .والتنفيس الًتفيو أماكن انعدام جراء التالميذ منو يعاين
 أثناء النشيطة احليوية،  الطرق على واالعتماد احلصة، داخل التالميذ مع التعامل يف الدميقراطي األسلوب استعمال 

 .واجلنس السن حسب العمر من مرحلة كل متطلبات تفهم وحماولة التدريس
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 ةذساتلأل موجو استبيان استمارة
 ومن المدرسي، الوسط في التالميذ لدى العدواني السلوك بدراسة تهتم التي التربوية البحوث إطار في

 العدواني السلوك من التخفيف في الالصفي الرياضيالبدني  النشاط أىمية يتناول الذي البحث ىذا خالل

 .الثانوية المرحلة تالميذ لدى

 .الموضوع ىذا على الغموض بعض كشف في والمساىمة األسئلة ىاتو على اإلجابة منكم نرجو لذلك-

 

 ....................................................................................: المهنة:......................................................... المستوى

 ....................................................................................: الثانوية اسم:.............................................................    الخبرة

 

 :مالحظة

 التي الخانة في اإلجابة ثم المواليتين، الصفحتين في عبارة كل قراءة الرجاء

 عالمة بوضع عليهما (×) .شعورك تناسب

 

 

 

 

 



 .؟ الحصة أثناء بتوبيخو قمت إذا التلميذ فعل رد ىو ما 1-

 خائف                                 قلق                         ىادئ                   عنيف

 .؟ الالصفي الرياضي النشاط يمارسون ال الذين التالميذ سلوكات ترى كيف 2-

.................................................................................................................................................................. 

......... 

 نشاط لهم يكن لم والتالميذ الالصفي رياضي نشاط لهم كان لتالميذ الحصة سيرورة في فرق ىناك أن ترى ىل 3-

 الالصفي

 .؟ اليوم نفس في

.................................................................................................................................................................. 

......... 

 .الالصفي؟ الرياضي النشاط ممارسة على أيام عدة مرور بعد التالميذ سلوكات في تغير ترى ىل 4-

 ال نعم                                                       

 : ذلك؟ كيف-

................................................................................................................................................. 

 .؟ التالميذ عند ظهورا األكثر العدوانية السلوكات ىي ما 5-

 حدد( (آخر شيء الذات            نحو عدوان               لفظي عدوان جسدي              عدوان

.................................................................................................................................................................. 

......... 

 مضايقتو يحاول من على أو اآلخرين على يتهجم ال التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى ىل 6-

 .؟ إيذاءه أو

 ال                                                نعم

 .؟ حقوقو عن الدفاع في البدني العنف يستعمل ال التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن تعتقد ىل 7-

 ال نعم                                               



 الحديث إلى بميل وتجعلو المناقشات أثناء التلميذ سلوك من يهذب الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى ىل 8-

 .؟ الناس من السخرية وعدم بهدوء

 ال نعم                                               

 : ذلك؟ كيف-

................................................................................................................................................. 

 حالة في تهديد ألفاظ أو ، جارحة كلمات يستعمل الالصفي الرياضي النشاط يمارس الذي التلميذ أن ترى ىل 9-

 .؟ غضبو

 ال نعم                                             

 شخص أخطأ ما حالة في انفعاالتو في يتحكم الالصفي الرياضي النشاط يمارس الذي التلميذ أن على توافق ىل 10-

 .؟ حقو في ما

 أوافق ال                      متوسطة بدرجة أوافق                         كبيرة بدرجة أوافق

 قراراتو؟ في تأثر ال انفعاالتو وأن ، أعصابو في يتحكم التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى ىل 11-

 ال                                             نعم

 

 : ذلك؟ كيف-

................................................................................................................................................. 

 من عدوانيتو أو غضبو يفرغ أن يمكن التي النشاطات أو المجاالت ىي ما التلميذ، غضب حالة في رأيك حسب 12-

 .؟ خاللها

.................................................................................................................................................................. 

 

 



 العدوانية السلوكات من التقليل على تساعد التي البيداغوجية الوسائل من الالصفي الرياضي النشاط أن تعتقد ىل 13-

 .؟ التالميذ لدى

 ال نعم                                     

 : ذلك؟ كيف-
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 .؟ التالميذ عند منها تقلل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن تعتقد التي العدوانية السلوكات أنواع ىي ما 14-
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 .؟ التالميذ عند العدواني والسلوك الالصفي الرياضي النشاط يخص آخر شيء إضافة يمكن ىل 15-
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