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 الىاطعت وأطنىه فظُح حىاهه 
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ً
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 وجقدًس شنس

 على والظالم العظُم، والصالة وحهه بجالى ًلُق حمدا العاملين زب هلل الحمد

 ًىم إلى بإحظان جبعه ومً وأصحابه آله وعلى هللا بً عبد محمد وقدوجىا هبِىا

 وبعد الدًً،
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ً
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ُ
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 ( 15 : ألاحقاف طىزة )
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ُ
س ال مً هللا ٌشن

ُ
﴾ الىاض  ٌشن

   4811 زقم داود أبي طنن

 

قىاب الحاج  البروفِظىز بً املعطاء الناضل أطخاذي والخقدًس بالشنس أخص ثم

 مً لي قدمه السطالت وملا هره على إلاشساف على طُادجه باملىافقت جنضل على

 أن وحل عص هللا الىحى، فأدعى على هرا البحث إلخساج هرا ومثمس بىاء جىحُه

ه مخعه وزقخه هدوءه علُه ًدًم وأن الجصاء خير عن  ًجٍص  .بالصحت والعافُت ٍو

ل أجقدم أًضا أن ًنىجني وال  :مً مل إلى والعسفان الشنس بجٍص

 .املاحظخير زطالت على السطمي املشسف الُمين عبد بىداود الدلخىز  ألاطخاذ- 

 .اللِظاوع مرلسة على السطمي زمعىن محمد املشسف الدلخىز  ألاطخاذ - 



 

 حمُف إلى والاحترام والخقدًس الشنس عبازاث وأعمق بخالص أجىحه أن أود وفاء، و

ع والجهاش هُئت أعضاء  اليشاطاث وجقىُاث علىم إلادازي والعماى بمعهد الخدَز

اضُت البدهُت  جِظمظُلت لىالًت الجامعي باملسلص والٍس

 ٌظعنني لم والرًً العمل هرا إخساج في طاهم مً لهل بالشنس أجقدم وأخيرا

 في علُه والقائمين بالدها، في الخعلُم حمُف دعائم وإلى أطمائهم، لرلس املقام

 للطلبت جِظير املهماث في حهىدهم على والخقدًس الشنس عبازاث أفضل حامعخىا،

 ًجعل أن القدًس العلي هللا أطأى الخخام جخصصاتهم، وفي باخخالف والباحثين

م، لىحهه خالصا العمل هرا و بازك  وصلي اللهم علُه، والقادز ذلو ولى إهه النٍس

 .أحمعين  وصحبه آله وعلى محمد على طُدها وهبِىا

  

 

 

 

 

 

 

 س ي العسبي شازف: الباحث

SILARBI CHAREF 

 



 

 محتػػػػػول البػػػػحػػػػػث
 

 

 أ إىداء
 ب شكر ك عرفاف
 ت قائمة الجداكؿ

 خ قائمة األشكاؿ البيانية
 د محتول البحث

 1 ........................................................... ...................مقدمة
 التعريػػف بالبػػحث

 
 3 ...................................................................مشكلة البحث-1
 6 ...................................................................أىداؼ البحث-2
 7 ..................................................................فرضيات البحث-3
 7 ....................................................................أىمية البحث- 4
 8 .....................................................مفاىيم ك مصطلحات البحث-5
 9 ............................................الدراسات السابقة ك البحوث المشابهة -6

 9  .................الدراسات ك البحوث الخاصة بالنشاط الرياضي التركيحي -6-1       
 10  ........................... (ـ1992 )إسماعيل محمد ماجدة دراسة 6-1-1           
 10  ...................( ـ 1998) سمك  أبو العزيز عبد احمد دراسة 6-1-2           
 11  .....................(ـ 2002) دراسة حمو بن محمد ناكم العنزم  6-2-3           
 11 ................(ـ2003 )الطوخي محمد حسيني محمد دراسة حمادة 6-1-4           
 12 .................................(ـ 2004 ) متخصصة لجنة  دراسة6-1-5           
 12 .....................(ـ 2004) الصلوم  عبد اإللو بن أحمد دراسة 6-1-6           
 13 .........................................(ـ2004)نورالدين  عمارة دراسة 6-1-7           
 14 ...........................(ـ2004: )عزيزة أبو محمود نجيب  سبأ6-1-8           
 14 ...................................(ـ 2006 ) منير بوزايدم دراسة 6-1-9           



 

 15 ................................... (ـ2006: )حساـ بشير دراسة 6-1-10           
 16 .........................(ـ2007 ) زعزكع ليلى داككد، أبو دراسة 6-1-11           
 16 ..............................(ـ2008 ) قورة حلمي أحمد دراسة 6-1-12           
 17 .................................( ـ2009 ) سمير عمارنة دراسة 6-1-13           
 17 ..................................(ـ2009)أحمد  بوسكرة دراسة 6-1-14           
 18 .................................... (ـ2009: )مراد رحلي دراسة 6-1-15           

 19 ......................السلوؾ العدكاني تناكلت التي البحوث ك الدراسات- 6-2      
 19 .....................(ـ2000 )دراسة بشير معمرية ك إبراىيم ياحي  6-2-1            
 19 ...........................(ـ2000 )دراسة عبد الرحماف العيسوم  6-2-2            
 20 ...................................(ـ2001 )دراسة بوخملة سفياف  6-2-3            
 21 ..................................(  ـ2009 )دراسة ىياـ سعدكف عبود  6-2-4            
 21 ...................................(ـ2009 )دراسة قاسمي فيصل  6-2-5            
 22 ......................................(ـ2010 )دراسة جماؿ تالي  6-2-6            
 22 ............................(ـ 2011) دراسة صالح مهدم صالح  6-2-7            
 23 ..................................(ـ2013 )دراسة بوشاشي سامية  6-2-8            
 23 ..................................(ـ2013)دراسة عبد الرحمن النوفلي  6-2-9            
 24 ................ (ـ2013 )مخلوفي فاطمة ك بوضياؼ نادية دراسة 6-2-10            

 24 .................البحث متغيرات بين العالقة تناكلت التي البحوث ك الدراسات -6-3
 24 ..............................(ـ2001 )دراسة كاضح أحمد األمين  6-3-1            
 25........................ ........(ـ 2002) قمر توفيق عصاـ  دراسة6-3-2            
 25 ..............................(ـ 2003 ) عمارة علي محمد  دراسة6-3-3            
 26 ............................(ـ 2007) يوسف  بن حفصاكم  دراسة6-3-4            
 27 ....................................(ـ 2008 ) أحمد شناتي  دراسة6-3-5            
 27 ...............................(ـ2011 ) دراسة سي العربي شارؼ 6-3-6            
 28 .........................(ـ 2011) الضمور، كآخركف   دراسة ىشاـ6-3-7            

  (ـ2012)  دراسة جماؿ مرازقة 6-3-8           

 ..........................كافػػػػػػػػػػػبعن
28 



 

 29 ................................(ـ2014) دراسة عقيل خليل ناصر  6-3-9           
 30 ....................................(ـ2014)  دراسة قندكز علي  6-3-10            
 30 .............(ـ 2015)  دراسة يوسف محمد عبد اهلل عبد الرحماف 6-3-11            

 31 ..........................................................الدراسات األجنبية  -6-4
)  Darmawanدارماكف  دراسة6-3-10          
   ........................(ـ2010

31 

 31 .......................................   (ـ2006 ) Kim دراسة كيم 6-3-2          
 32 ......(ـ2006  ) Kuriakides, et al كزمالئو كيرياكيدز  دراسة6-3-3         

 33      ..............(ـ1998 ) .Craig, et alكزمالئو  كريج  دراسة6-3-4          
 33     .......... (ـ1988 ) .Olweus, et alكزمالئو  أكلويز  دراسة6-3-5          
 33  .....   (ـ1984  ) Huesmann, et alكزمالئو   دراسة ىيوسماف6-3-6          

 34  .....................(ـ 2003  )  Dekovic دراسة ديكوفك    6-3-7          
 34 ...................................................التعليق على الدراسات السابقة  -7

  الباب األكؿ الدراسة النظرية
 37 ...................................................................مدخل الباب األكؿ

 الفصل األكؿ النشاط الرياضي التركيحي
 

 38 ................................................................ تمهيد الفصل األكؿ
 39 .......................................الرياضي كالتركيح التركيحية التربية  مفهـو-1-1
 43 ........................الفراغ أكقات في التركيح لمفهـو التركيح علماء تعريفات -1-1
 44 ....................الرياضي كالتركيح التركيحية للتربية المفسرة العلمية النظريات -1-3

 44 ...............................(االسترخاء  ) االستجماـ ك التركيح نظرية -1-3-1     
 45 .........................................(الفائضة ) الزائدة  الطاقة نظرية -1-3-2     
 46   .......................(الممارسة نظرية ) للحياة اإلعداد ك التمرين نظرية -1-3-3     
 47   ...................................كالترفيو كالتركيح للعب المادية النظرية -1-3-4     
 48   ................................النفسي التحليل ) التركيح في التنفيسية النظرية -1-3-5     
 49 ...................................كالتركيح اللعب في بياجيو جاف نظرية -1-3-6     
 49 ...................الرياضي كالتركيح التركيحية التربية في اإلسالمية النظرة -1-3-7     



 

 51 ..............مناقشة عامة حوؿ النظريات كالتعليق على األفكار المطركحة-1-3-8     
 51 .................................التركيح مناشط في المشاركة  مستويات-1-4

 52 ........................................................ اإلبتكارية المشاركة-1- 1-4
 52 ........................................................اإليجابية المشاركة -2- 1-4
 53 .....................................................الخصائص العامة للتركيح- 1-5

 53 .................................................... التركيح نشاط -1-5-1
 54  ......................كالمجتمع الفرد على الرياضي للتركيح التأثيرات اإليجابية- 6- 1

 54 ....................الرياضي للتركيح الفسيولوجية ك  التأثيرات الجسمية-1- 6- 1      
 55 ..........................الرياضي التركيحي للنشاط التأثيرات االجتماعية -1-6-2     
 55 .............................الرياضي التركيحي للنشاط التأثيرات النفسية -1-6-2     

 56 ............................................ الرياضي التركيحي النشاط  أىداؼ-7- 1
 61 .................................................الرياضي التركيح مناشط  أنواع-8- 1
 62 ...........................................بالمدارس الثانوية التركيحية األنشطة- 1-9

 62 ...............................................الرياضية  األنشطة-1-9-1            
 63 ..................................................الفنية  األنشطة-1-9-2  
 63 ................................................الثقافية  األنشطة-1-9-3            

 ................................................................ خالصة الفصل األكؿ 
 

64 

  الفصل الثاني السلوؾ العدكاني
 65 ..............................................................................تمهيد الفصل الثاني 

 66 .....................................................العدكاني السلوؾ مفهـو- 2-1
 68 ............................................الفرؽ بين السلوؾ العدكاني كالعنف-2-1
 69 ......................................................أسباب السلوؾ العدكاني- 2-3

 69  ......................................................النفسية األسباب- 2-3-1    
 69 .......................................................الحرماف- 2-3-1-1        
 69 .......................................................اإلحباط- 2-3-1-2        
 70 .......................................................الغيرة- 2-3-1-3        



 

 70 ................................................الشعور بالنقص- 2-3-1-4       
 70 ..................................................االجتماعية األسباب- 2-3-2    

 70 ........................................................األسرة- 2-3-2-1         
 71 .....................................................المدرسة- 2-3-2-2           
 72 ....................................النموذج طريق عن العدكاف- 2-3-2-3           

 72 ................................................................العدكاف أنواع- 2-4
 72 ..................................................العدائي العدكاف- 2-4-1         
 72 ..................................................الوسيلي العدكاف- 2-4-2          

 72 ................................(السلوؾ الجاـز )العدكاف اإليجابي -2-4-3           
 73 ...............أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بين أنواع السلوؾ العدكاني- 2-4-4 

 74  .......................................................للعدكاف المثيرة العوامل- 2-5
 74 ....................................................باأللم الشعور- 2-5-1         

 74 ...................................الشخصية اإلىانة أك المهاجمة- 2-5-2
 74 ..........................................................اإلحباط- 2-5-3
 74 ...............................................الراحة بعدـ الشعور- 2-5-4
 74 ...............................العدائية كاألفكار كالغضب االستثارة- 2-5-5

 76 .....................................................العدكاني السلوؾ نظريات- 2-6
 76 ................................................نظرية العدكاف كغريزة- 2-6-1       
 77 ........................(تفريغ االنفعاالت المكبوتات)نظرية التنفيس - 2-6-2       
 77 .....................................................نظرية اإلحباط -2-6-3       
 79 .............................................االجتماعي التعلم نظرية- 2-6-4       
 80 .....................................................نظرية السمات-2-6-5       
 80 ..................................................الفسيولوجية النظرية -2-6-6     

 80 ........................................تعليق الطالب الباحث حوؿ نظريات العدكاف- 2-7
 81 ......................................................عالج السلوؾ العدكاني- 2-8

 81 ...................................................النفسي العالج -2-8-1           
 82 ...............................................االجتماعي العالج -2-8-2           



 

 82 .................................................السلوكي العالج -2-8-3           
 82 .................................................الطبي العالج -2-8-3        
 83 .................................................الديني العالج -2-8-3           

 83 ................... من السلوؾ العدكانيية كالوقايحية التركياضيةالممارسة الر- 2-9  
 87 .............................................................خالصة الفصل الثاني 

  تلميذ المرحلة الثانوية الخصائص ك الحاجات: الفصل الثالث
 88 ....................................................................تمهيد الفصل الثالث

 89 ........................................................المفهـو العاـ للمراىقة- 3-1
 89 ...........................................التعريف اللغوم للمراىقة- 3-1-1 
 89 ........................................التعريف االصطالحي للمراىقة- 3-1-2 
 91 .........................للمراىقة كاالجتماع كالتربية النفس علماء  تعريف-3-1-3 
 92 ................................................................. مراحل المراىقة3-2

 92 ...............................................مرحلة المراىقة المبكرة- 3-2-1    
 92 ...............................................مرحلة المراىقة الوسطى- 3-2-2    
 92 ..............................................مرحلة المراىقة المتأخرة- 3-2-3     

 93 ............................................................. أشكاؿ المراىقة-3-3
 93 ....................................................المراىقة المتكيفة- 3-3-1     
 93 .....................................المراىقة اإلنسحابية أك المنطوية- 3-3-2      
 94 ...........................................المراىقة العدكانية المتمردة- 3-3-3      

 94 ....................................................المراىقة المنحرفة-3-3-3       
 96 ............................................ خصائص النمو في رحلة المراىقة -3-5
 97 .............................................المراىقةمرحلة في  مظاىر النمو- 3-6

 97 ...............................مظاىر النمو الجسمي كالفسيولوجي -3-6-1         
 100 .............................................. مظاىر النمو العقلي -3-6-2        
 105 ........................................... االجتماعي النمو  مظاىر-3-6-2         

 106 ..........................الثانوية المرحلة للمراىقة في العامة الخصائص بعض - 3-7
 108 ........................................مرحلة المراىقة في األساسية الحاجات- 3-8



 

 109 ................................................ الحاجات النفسية- 3-8-1         
 115  .............................................الحاجات االجتماعية- 3-8-2          
 116 .................................................الثقافية الحاجات- 3-8-3         
 118 .................................... الجسمية كالتركيحية الحاجات- 3-8-4          

 119 ..................................................المراىق كالممارسة الرياضية- 3-9
 120 ..............المناخ النفسي المحيط بالمراىق ك حاالت القلق ك الثقة بالنفس- 3-10

 121 ...............................................................خالصة الفصل الثالث
 ...................................................................األكؿ الباب خاتمة

 الدراسػػػة الميػػػدانيػػػػػػػة: البػػػػػػاب الثػػػػػػػاني
123 

 124 ..………………………………………………لباب الثانيؿ مدخل
 

 الدراسة اإلستطالعية األكلى: الفصل األكؿ
 

 125 ..………………………………………………تمهيد الفصل األكؿ
 126 …...................…....................…………-المقابلة –القسم األكؿ -1-1

 126 ..…………..................………المجاؿ البشرم للمقابلة- 1-1-1
 126 ....….................………………لمجاؿ الزماني للمقابلةا- 1-1-2
 126 ..…...……..............…………لمجاؿ المكاني للمقابلةا- 1-1-3
 126 ..…….......…………………………أىم نتائج المقابلة- 1-1-4      

 127 -............................................... .دراسة مسحية-القسم الثاني -1-2
 127 ………………………عينة الدراسة المسحية األكلي- 1-2-1         
 127 ……………………مجاالت الدراسة المسحية األكلية- 1-2-2         

 128 .……………………أدكات الدراسة المسحية األكلية- 1-2-3           
 128 ………………………المعامالت العلمية لالستبياف- 1-2-4          

 130 .…………………… األساليب اإلحصائية المستعملة-1-2-5           
 130 ..……………… عرض كمناقشة نتائج الدراسة األكلية-1-2-6          

 الدراسة –أىم إستنتاجات القسم الثاني من الدراسة االستطالعية األكلى  -1-2-7          
 -.....................................................................................المسحية 

134 



 

 
 136 ………………………………………………خالصة الفصل األكؿ

 
 

 .منجية البحث ك اإلجراءات الميدانية :ثانيالفصل اؿ
 

 137 .................................................................تمهيد الفصل الثاني
 137  ……………………………………………منهج البحث- 2-1
 137 .……………………………………مجتمع كعينة البحث- 2-2
 138 ......................................................تكافؤ كتجانس عينتي البحث - 2-3
 139 ..........................………………………ضبط متغيرات الدراسة-2-4

 140 .……………………...........……………… مجاالت البحث -2-5   
 141 .…………………….....……………………أدكات البحث- 2-6

 141 ..………...................………… العدكانيمقياس السلوؾ  -6-1 -2
 141 ………...……………… دكاعي إستعماؿ ىذا المقياس-  2-6-1-1     

 142 ……………………………………الدراسة اإلستطالعية الثانية- 2-7
 142 .……………………  الدراسة االستطالعية الثانيةعينة- 2-7-1       
 142      ………………………المعامالت العلمية لمقاييس الدراسة-2-7-2      
 148 .................... تحديد مستويات السلوؾ العدكاني لدل التالميذ- 2-7-3       
 149 ......................................البرنامج الرياضي التركيحي المقترح- 2-7-4       

 150 …………………………………………ةاإلحصائياألساليب - 2-8
 153 ……………………………………………خالصة الفصل الثاني

  عرض ك تحليل ك مناقشة النتائج: الفصل الثالث
 154 ………….........………………………………تمهيد الفصل الثالث

 155 .........................… النتائج المتعلقة بالفرضية األكلى كتحليل كمناقشةعرض  -3-1
 159 ……........……… النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية كتحليل كمناقشةعرض  -3-2
 166 .........................… النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة كتحليل كمناقشةعرض  -3-3
 173 .........................… النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة كتحليل كمناقشةعرض  -3-4



 

 180 ......................… النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة كتحليل كمناقشةعرض  -3-5
 187 ……………………………………………اإلستنتاجات العامة-3-6
 188 ..……………………………………………مناقشة الفرضيات- 3-7

 188 ..……………………………لالفرضية األكؿمناقشة - 3-7-1         
 191 ………………………………مناقشة الفرضية الثانية- 3-7-2         
 193 ..………………………………مناقشة الفرضية الثالثة- 3-7-3   
 196 ………………………………مناقشة الفرضية الرابعة- 3-7-4   
 197 ..…………………………….مناقشة الفرضية الخامسة- 3-7-5   

 200 ..……………………………………………الخالصة العامة- 3-8
 203 ..………………………………………التوصيات ك اإلقتراحات- 3-9

  .المصادر ك المراجع- 
 المالحق - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قػػػػائمة الجػػداكؿ
 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدكؿ الصفحة

رقم 
 الجدكؿ

 01 يوضح أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بُت أنواع السلوؾ العدكآف 72
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 09 

132 
مستويات كأشكاؿ السلوؾ " يوضح إجابات السادة األساتذة كاػباصة بعبارات احملور الثآف
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 : مقدمة

يبثل العنف ظاىرة بشرية عرفها اإلنساف منذ أف خلقو اهلل تعاُف لیعمر األرض كيكوف خلیفة لو فیها كذلك عندما قتل 
قابیل أخاه ىابیل إرضاء لشهوتو كطاعة لنفسو ،كمنذ ذلك التاريخ تعددت مظاىر العدكاف ك العنف ك تنوعت من حیث 
طبیعتها كشدهتا ك أثارىا اػبطَتة على حیاة األفراد ك اجملتمعات، كقد بات العنف يف العصر اغبديث ظاىرة سلوكیة كاسعة 

االنتشار تكاد تشمل العاَف بأسره كىو ما يبلحظ يف ـبتلف أشكاؿ العنف ك اإلرىاب ك التخريب اليت تسود مناطق كثَتة 
. من العاَف ك اليت أصبحت هتدد كیاف األفراد ك اجملتمعات

 بو اؼبعتدم يقصد كبو شخص أك شيء أك ىو سلوؾ يوجو على أنو ىجـو السلوؾ العدكآف" سميرة البدرم "كتعرؼ 
 أك يرٕاما اللفظي كالتشو  اؼبمتلكات أك الضرب اعبسدم، كٔف كتحطيا أك ماديا  الشخص األخر إما لفظيذاءإ

 من كرائو يقصدعدكاف ىجومي  " ارديج ق" حسب رأم يكوفاالستخفاؼ أك النكت البلذعة أك اؽبجاء البلذع أك قد 
 ير أك ذبنب موقف غيو من كرائو اغبصوؿ على شيء مرغوب ؼيقصد يلي أك عدكاف سبين األذل كاألَف على اآلخريقاعإ

 (117، صفحة 2005سميرة البدرم، ) . دفاعا عن النفسيكوفأك قد يو مرغوب ؼ
ك وبضى موضوع السلوؾ العدكآف الیـو باىتماـ كبَت يف میداف البحث العلمي دبختلف زبصصاتو اؼبعرفیة ، علم االجتماع 

علم النفس ، علم النفس الًتبوم كغَتىا من التخصصات العلمیة ، حیث أصبح يشكل ؿبورا للعديد من الدراسات 
اؼبعاصرة نظرا ؼبا ىبلفو من أضرار ك خسائر سبس بسبلمة األفراد ك سبلمة اغبیاة االجتماعیة كنظامها العاـ، كقد ازدادت 

ـبتلفة يف صبیع اؼبیادين داخل اجملتمع بدءا بالشارع مث األسرة شكاال إشكالیة فبارسة السلوؾ العدكآف تطورا لتتخذ صورا ك أ
عآف من تزايد يف شىت أنواع مو  لتصل إُف الوسط اؼبدرسي الذم أصبح ىو اآلخر يعرؼ ارتفاعا يف معدالت حدكثو

السلوكات العدكانیة اليت يظهرىا التبلمیذ خاصة يف الطور الثانوم من خبلؿ الضرب باأليدم كاستخداـ األدكات اغبادة 
كالسب كالتفوه أللفاظ بذيئة كإتبلؼ أثاث اؼبؤسسات الًتبوية كأيضا اعتداء التبلمیذ على أساتذهتم كعلى القائمُت 

  (45، صفحة 2011علي عبد القادر، ) .كإداريُتبأعماؽبم اإلدارية من مساعدين كمستشارين 
لذا أصبح من الضركرم االىتماـ دبوضوع السلوؾ العدكآف كذلك بإجراء دراسات كأحباث تركز على طبیعة كأشكاؿ ىذا 

 اليت تعترب من أىم السلوؾ يف اؼبؤسسات الًتبوية اليت تعرؼ ازديادا يف معدالت حدكثو خاصة بُت طبلب اؼبرحلة الثانوية
على أهنا الفًتة " محمد إقباؿ محمود"أال كىي مرحلة اؼبراىقة كاليت يعرفها اؼبراحل التعلیمیة اليت يبر هبا الفرد يف حیاتو 

 يدة كاضطرابات شدية الفرد فىت أك فتات تغَتات أساسيعًتل يها البلوغ اعبنسي كسن الرشد،كؼيناليت تلي الطفولة، كتقع ب
 ك يرة كثالت عن ىذه التغَتات كاالضطرابات  مشكينتج جوانب مبوه اعبسمي كالعقلي كاالجتماعي كاالنفعاِف، كيعيف جم

 ين ك اؼبتصلين من احملتكيرىم أك غين أك اؼبدرسين باؼبراىق سواء األبويطُت ك ٕارشاد من الكبار اؼبحيومتعددة ربتاج إُف توج
محمد إقباؿ محمود، لمراىقة، ) .يعي الطبيقو مبوه يف طريسَت من التغلب على ىذه اؼبشكبلت، كحىت يتمكنبو حىت 
 (09، صفحة 2006

ىذه اؼبرحلة التعلیمیة يدخل الفرد أك التلمیذ يف مرحلة اؼبراىقة كاليت يراىا البعض على أهنا التدرج البدٓف إذف فبموجب 
األمر الذم يولد بعض   ك ما يبیزىا أيضا من تغَتات جسمیة ك فیزيولوجیة كفكرية كاجتماعیة،كاعبسمي كالعقلي كاالنفعاِف

الضغوطات كالتغَتات النفسیة لدل اؼبراىق نظرا غبالة االضطراب النفسي اليت يعآف منها جراء اؼبشاكل النفسیة ك 



 

الضغوطات اؼبًتاكمة داخل الوسط اؼبدرسي وبدث ىذا يف عدـ توفر كسائل الًتفیو ك الراحة سواء يف البیت أكيف اؼبدرسة 
 .كل ىذه األسباب تؤدم إُف تنامي ظاىرة العنف يف الوسط اؼبدرسي

 كبذلك فقد أصبح النشاط الرياضي الًتكوبي كسیلة عبلجیة ناجحة ك ىادفة أكثر من كوهنا مضیعة للوقت ك االستمتاع 
بأكقات الفراغ ، فهو يكسب الفرد عامة ك اؼبراىق خاصة خربات تساعد على التمتع باغبیاة ك التخلص من عقدة الشعور 

 يةرد فعل عاطفي أك حالة نفسىو  يح أف الًتكل علتهاني عبد السالـ محمد يرتش بالنقص ك اإلحباط، كيف ىذا الشأف
 الفرد يكوف أثناء كقت الفراغ ك أف يتم ىادفا، ك هبابیا أك إيا الفرد قبل ك أثناء فبارستو لنشاط ما سلبوبسوك شعور 

 يف ية غايس أكثر من نشاط، فالنشاط ؿيح ك غرضو يف ذاتو أم أف الًتكيار االختية حبريتصف ك يةمدفوعا برغبة شخص
 ك اإلحساس بالغبطة ك السعادة اليت تعمل على ية ك العاطفية يف اغبالة االنفعاؿيَت فهي ذلك التغيةحد ذاتو، أما الغا

 (104، صفحة 2001تهاني محمد عبد السالـ، ) .يد من تعقيها دبا ؼياة ؼبواجهة اٌفية البشريةشحن البطار
ك يتعدل أثر فبارسة اؼبهارات الًتكوبیة إُف االستمتاع بوقت الفراغ يف تنمیة الثقة بالنفس ك االعتماد على ذات الركح 

الرياضیة ك العمل ك الصداقات اليت زبرج الفرد أك اؼبراىق من عزلتو كتدؾبو بشكل جید يف اجملتمع ك بالتاِف تبعده عن كل 
. (56، صفحة 1997كماؿ دركيش، )سلوؾ عنیف ك غَت أخبلقي 

لذا كانطبلقا فبا سبق فقد جاءت ىذه الدراسة اؼبتواضعة اليت تتناكؿ من خبلؽبا الدكر الذم يبكن أف يلعبو النشاط 
الرياضي الًتكوبي كأحد اغبلوؿ اليت من شأهنا أف تقلل من ظاىرة السلوؾ العدكآف داخل الوسط اؼبدرسي دبختلف أطواره 

أىمية التعلیمیة ، كىي عبارة عن دراسة ذبريبیة أقیمت بثانوية ىٍت ؿبمد بدائرة كادم األبطاؿ كالية معسكر بعنواف 
  .ممارسة النشاط الرياضي التركيحي في التقليل من السلوؾ العدكاني لدل تالميذ التعليم الثانوم

حیث خصص   فصوؿ ةعلى ثبلثالباب األكؿ خصصناه للجانب النظرم احتول كقد قسمنا ىذه الدراسة إُف بابُت 
 . لدراسة النشاط الرياضي الًتكوبي دراسة ربلیلیة من خبلؿ كضع أىم التعاريف كالنظريات اليت اىتمت بو الفصل األكؿ

بینما تضمن الفصل الثآف السلوؾ العدكآف كالذم تناكلنا فیو ىو اآلخر معظم اآلراء كاؼبفاىیم اػباصة بالسلوؾ العدكآف 
باإلضافة إُف العوامل كاألسباب اؼبؤدية إلیو كما تطرقنا يف ىذا الفصل أيضا إُف ـبتلف النظريات اليت فسرت ىذا النوع من 

الفصل الثالث فتناكلنا فیو خصائص اؼبرحلة العمرية اؼبصاحبة ؼبرحلة التعلیم آخر فصل يف الباب النظرم السلوؾ، أما 
 .الثانوم فتكلمنا عن خصائص كحاجات تلمیذ التعلیم الثانوم

على ثبلثة فصوؿ، حیث خصص الفصل األكؿ للدراسة بدكره عبانب التطبیقي فاحتول فخصصناه ؿأما الباب الثآف  
يف حُت خصصنا الفصل الثآف ؼبنهجیة البحث ك اإلجراءات اؼبیدانیة اؼبتبعة حیث تضمن عینة ، االستطبلعیة األكُف

يف حُت عرضنا نتائج الدراسة يف الفصل الثالث باإلضافة إُف االستنتاجات اٍف ،  ...أدكات القیاس اؼبستعملة ك البحث
. العامة ك مناقشة فرضیات البحث فالتوصیات ك االقًتاحات

دكر إهبايب كفعاؿ يف التقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف لدل لو لنشاط الرياضي الًتكوبي  أف اكقد خلصت الدراسة إُف
 .تبلمیذ التعلیم الثانوم
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 : البحثإشكالية - 1

يعد السلوؾ العدكآف  ظاىرة سلوكیة كاسعة االنتشار يف ؾبتمعات العصر اغبديث خاصة ؼبا يتسم بو من ضغوطات 
كتعقیدات ككذلك من سرعة زائدة يف نسق التغَتات االجتماعیة ، فالعدكاف ىو السلوؾ الذم يتجو بو صاحبو إُف 

، 2009جماؿ أبو دلو، )إيقاع األذل باألشخاص اآلخرين أك دبمتلكاهتم إما بدنیا أك لفظیا أك بأم طريق آخر 
 فهو من جهة ضركرم يف حیاة اإلنساف من أجل البقاء كربقیق الذات كالعدالة ، كمن جهة أخرل (206صفحة 

 .أصبح سبلح فتاؾ يسبب األذل كاػبراب لئلنساف كالبیئة على حد سواء

إف السلوؾ العدكآف يبلحظ يف سلوؾ الفرد كيف سلوؾ الراشد كيف سلوؾ الذكر كيف سلوؾ األنثى كيف سلوؾ اإلنساف 
 (139، صفحة 2007بشير معمرية، )السوم كغَت السوم بغض النظر عن الدكافع كالوسائل كالنتائج الناصبة عنو 

كىو سلوؾ مرفوض من اآلباء كاؼبدرسُت وبرمو الدين كوبتقر علیو اجملتمع كيعاقب علیو القانوف، كرغم ذلك فإف أغلب 
الناس وبملوف يف أعماقهم مشاعر العنف كالعدكاف كإف كانوا ال يفصحوف عنها ، كىي يف ىذه اغبالة دبثابة تعمل على 

ىدـ تكامل الفرد كعدـ استقراره كاتزانو ، كردبا تتحوؿ إُف عقد الشعورية دفینة يف أعماؽ الفرد تسبب لو سلوكا 
 (136، صفحة 2005صالح حسن الداىرم، )منحرفا 

 ، فانتشر بصورة غريبة بُت صبیع أفراد اجملتمع جوانب عديدة يف اجملتمع ك قد مست ظاىرة السلوؾ العدكآف ؾباالتكؿ
الكثَت من النظم االجتماعیة كالنظاـ االقتصادم كالنظاـ السیاسي كالًتبوم ، كعلى دبختلف فئاهتم العمرية كمس 

 كبصفة التغلغل الرغم فبا ؽبذا األخَت كجانب رظبي من ضوابط ك قوانُت كأخبلقیات إال أف ىذه الظاىرة استطاعت
اليت تصاحبها مرحلة من أصعب غَت مسبوقة إُف اؼبؤسسات الًتبوية كخاصة باؼبدارس الثانوية ىذه اؼبرحلة العمرية 

مراحل النمو عند اإلنساف باعتبارىا مرحلة انتقالیة يعیش خبلؽبا الفرد عدة تغَتات معقدة سواء على الصعیدين 
النفسي كاعبسدم كىذا نتیجة الرتباطها بفًتة اؼبراىقة اليت يعتربىا اؼبختصُت مرحلة خطَتة ك حرجة يف حیاة الفرد 

كذلك لعدة اعتبارات منها ما تتمیز بو ىذه اؼبرحلة من عدة خصائص متمثلة يف التغَتات اليت تصاحب عملیة النمو 
من الناحیة اعبسمیة ك العقلیة ك ما يصاحب ىذه التغَتات من الناحیة االجتماعیة ك االنفعالیة فبا يبكن أف زبلق لدل 

اؼبراىق عدة صراعات نفسیة كاإلحباط التوتر القلق كنقص يف التوازف االنفعاِف، حیث يصبح اؼبراىق يعآف من صراع 
نفسي ك توتر دائم ك عدـ استقرار عاطفي مع ؿبیطو االجتماعي ك اؼبدرسي ك يؤدم بو إُف السلوؾ اؼبضطرب الذم 
 .يأخذ شكل العزلة أك اؼبیوؿ للعدكانیة من حقد ك اعتداء كزبريب ك غَت ذلك من صور السلوؾ العدكآف ك االكبراؼ

 (35، صفحة 2001حجاج، )

التدرج كبو النضج البدٓف ك اعبنسي ك العقلي ك االنفعاِف كىنا يتضح الفرؽ " ىي كما يعرفها البعض أيضا كاؼبراىقة 
بُت اؼبراىق ك كلمة البلوغ اليت تقتصر على الناحیة اعبنسیة ، فنستطیع أف نعرؼ البلوغ بأنو نضوج الغدد التناسلیة ك 

 ، (126 ص1974مصطفى، )  ."اكتساب معاَف جديدة  تنتقل بالطفل من فًتة الطفولة إُف فًتة اإلنساف الراشد
كتتمیز ىذه اؼبرحلة العمرية أيضا خبصائص مبائیة جد معقدة على كثَت من األصعدة النفسیة كاعبسمیة ك الفیزيولوجیة 

كاالنفعالیة فبا يسهل لديهم صدكر االستجابة العدكانیة كفقا لتوفر شركط معینة كاإلحباط كالتذمر كفقداف الثقة 



 

بالنفس ، ذلك ألف خصائصهم النفسیة ذبعلهم أكثر انفعاال كأقل قدرة على إخفاء مظاىر غضبهم ، فهم يسعوف 
دائما إُف ربقیق ذكاهتم بالنجاح كالتفوؽ كربقیق االستقبللیة ، كعندما يصطدـ  التبلمیذ اؼبراىقُت دبجموعة العراقیل 
اؼبختلفة اليت ربوؿ دكف ربقیق طموحاهتم كبُت اإلمكانات اؼبتواضعة لتحقیق ذكاهتم فإف ىذا الوضع يزيد من حجم 

جماؿ أبو دلو ، مرجع ). التذمر كالغضب لديهم فبا هبعلهم أكثر عرضة لبلستجابة السريعة للمنبهات اؼبثَتة للعدكاف
 (207، صفحة 2009سبق ذكره، 

نظرا يشكل ؿبورا للعديد من الدراسات اؼبعاصرة كلقد ناؿ ىذا النوع من اؼبواضیع اىتماـ العديد من الباحثُت كأصبح 
ؼبا يًتتب عنو من آثار سلبیة مدمرة تشمل األفراد كاجملتمعات ، كقد أصبح السلوؾ العدكآف من أخطر ما يهدد أمن 
كاستقرار اؼبؤسسات االجتماعیة كعلى رأسها اؼبؤسسات الًتبوية اليت أصبحت ىي األخرل تعآف من تزايد يف شىت 

أنواع السلوكات العدكانیة اليت يظهرىا التبلمیذ اؼبتمدرسُت خاصة يف الطور الثانوم من خبلؿ الضرب باأليدم 
كاستخداـ األدكات اغبادة كالسب كالتفوه أللفاظ بذيئة كإتبلؼ أثاث اؼبؤسسات الًتبوية كأيضا اعتداء التبلمیذ على 

 (45، صفحة 2011علي عبد القادر، )أساتذهتم كعلى القائمُت بأعماؽبم اإلدارية من مساعدين كمستشارين 

أف السلوؾ العدكآف من أصعب ما يواجو أمن اؼبؤسسات الًتبوية عبد الرزاؽ محمد الدليمي كيف ىذا الشأف يؤكد 
كالتعلیمیة كاستقرارىا كخباصة ما وبدث يف اؼبدارس الثانوية، فسلوؾ التلمیذ يف أم زماف أك أم مكاف يتأثر بعوامل 

ـبتلفة ، إذ يتأثر جبنس التلمیذ كحباجاتو الشخصیة كاالجتماعیة كخبربات طفولتو كقدراتو العقلیة ، كما يتأثر بظركؼ 
األسرة اليت ينتسب إلیها كمستواىا االجتماعي كالثقايف ، كأف ما يصدر عن التلمیذ من سلوؾ عدكآف ىو انعكاس 

، صفحة 2012عبد الرزاؽ محمد الدليمي، )لتأثَت ؾبموعة من العوامل االجتماعیة كاالقتصادية كاألكاديبیة 
321) 

كيضیف أيضا أف العدكانیة لیست شیئا مطلقا دبعٌت أهنا تدؿ على فعل ثابت لو أكصاؼ ؿبدكدة ، كلكنها شيء نسيب 
ربدده عوامل كثَتة كالزماف كاؼبكاف كالظركؼ االجتماعیة، كتظهر ىذه السلوكات يف اؼبدارس على شكل سلوؾ 

د السبلـ  عدكآف لفظي كالسب كالشتم كالتجريح كالتهديد كالوعید ، أك بالرمز كاالمتناع عن النظر كبو الزمیل أك ر
أك النظر بازدراء كعدـ اؼبشاركة أك التعاكف كالتفاعل مع ؾبموعة معینة ، أك على شكل سلوؾ عدكآف مادم يتمثل يف 

عبد الرزاؽ الديلمي مرجع ) الركل كالدفع كالعرقلة كالضرب كالشد كالتشابك باأليدم أك باألدكات اغبادة كاعبارحة
   (322سبق ذكره، صفحة 

من شأنو أف يساعد داخل الوسط اؼبدرسي كإف التوصل إُف حلوؿ تقید من االنتشار الغريب لظاىرة السلوؾ العدكآف 
يف االرتقاء بعملیة الًتبیة ك التعلیم لذا أصبح من الضركرم االىتماـ دبوضوع السلوؾ العدكآف كذلك بإجراء دراسات 

كأحباث تركز على طبیعة كأشكاؿ السلوؾ العدكآف يف اؼبؤسسات الًتبوية اليت تعرؼ ازديادا يف معدالت حدكثو خاصة 
بُت طبلب اؼبرحلة الثانوية اليت تعترب من أىم اؼبراحل التعلیمیة اليت يبر هبا الفرد يف حیاتو ؼبا ؽبا من تغَتات عديدة على 
كثَت من األصعدة ،األمر الذم يولد بعض الضغوطات كالتغَتات النفسیة لدل اؼبراىق نظرا غبالة االضطراب النفسي 
اليت يعآف منها جراء اؼبشاكل النفسیة ك الضغوطات اؼبًتاكمة داخل الوسط اؼبدرسي وبدث ىذا يف عدـ توفر كسائل 



 

الًتفیو ك الراحة سواء يف البیت أكيف اؼبدرسة كل ىذه األسباب تؤدم إُف تنامي ظاىرة السلوؾ العدكآف يف الوسط 
. اؼبدرسي

كيعد ؾباؿ الًتكيح أحد أىم اجملاالت العلمیة اغبديثة اليت ما فتئ اػبرباء ك الباحثوف يف میداف الرياضة ك الًتكيح يركزكف 
على دكره يف إهباد حالة التوازف النفسي كاؽبدكء العصيب ك التغلب على االضطرابات النفسیة ك يساىم يف تطوير 

كيف ىذا الشأف تضیف . كتنمیة شخصیة الفرد ك وبقق لو االسًتخاء ك الطمأنینة باإلضافة إُف الرضا ك التوازف النفسي
 أف النشاط الرياضي الًتكوبي ىو من أسالیب العبلج النفسي كالبدٓف كالذم يضمن سبلمة األبداف منى عبد الحليم

كالعقوؿ، كىو من األنشطة احملببة للقلب كاليت تنمي صفة الركح الرياضیة كحب اعبماعة كعدـ االنطواء كالعزلة 
 .االجتماعیة اليت يًتتب علیها مشاكل نفسیة كثَتة خاصة لدل الشباب كتفريغ الطاقات كاالبتعاد عن رفقاء السوء

 (115، صفحة 2009، .منى عبد الحليم ـ)

 إُف أف العديد من اؼبختصُت يف ؾباؿ الًتكيح الرياضي أصبعوا على أنو منى أحمد األزىرمكيف ىذا السیاؽ تشَت 
مظهر من مظاىر النشاط اإلنسآف يتمیز باذباىو لتحقیق السعادة للبشر كيساعد على توفَت فرص تتمیز بالصحة 
اعبسمانیة كالعقلیة كالعاطفیة كاالتزاف ، كيهدؼ أيضا إُف اكتساب اػبربات اؼبعرفیة كالنفسیة كاالجتماعیة كالبدنیة 

كهتیئة الفرد الستعادة الشفاء كالعودة إُف العمل بنشاط كحیوية ، فمن الناحیة االجتماعیة فؤلنشطة الرياضیة الًتكوبیة  
تنمي القیم االجتماعیة اؼبرغوب فیها كالتعاكف كالصدؽ كاحًتاـ اآلخرين كتكوين صداقات كالشعور باالنتماء إُف 
اعبماعة كتنمیة القدرة على قبوؿ اآلخرين كالتفاىم معهم كاحًتاـ آرائهم ، أما من الناحیة النفسیة فهي تسهم يف 

ربقیق الرضا كالتوازف النفسي للفرد كربقیق السركر كالسعادة يف اغبیاة كالتحرر من عقدة اػبوؼ كالبحث عن إثبات 
 (18، صفحة 2013منى أحمد األزىرم، ) .الذات كبالتاِف التخلص من اؼبیوؿ إُف التصرفات العدكانیة

كبذلك فقد أصبح النشاط الرياضي الًتكوبي كسیلة عبلجیة ناجحة ك ىادفة أكثر من كوهنا مضیعة للوقت ك 
االستمتاع بأكقات الفراغ ، فهو يكسب الفرد عامة ك اؼبراىق خاصة خربات تساعد على التمتع باغبیاة ك التخلص من 

عقدة الشعور بالنقص ك اإلحباط، ك يتعدل أثر فبارسة اؼبهارات الًتكوبیة إُف االستمتاع بوقت الفراغ يف تنمیة الثقة 
بالنفس ك االعتماد على ذات الركح الرياضیة ك العمل ك الصداقات اليت زبرج الفرد أك اؼبراىق من عزلتو كتدؾبو بشكل 

. جید يف اجملتمع ك بالتاِف تبعده عن كل سلوؾ عنیف ك غَت أخبلقي

 الذم يبكن أف يلعبو النشاط الرياضي الًتكوبي يف التقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف داخل دكراؿكيتجلى فبا سبق 
: ىذا ما هبعلنا كمن خبلؿ ىذا البحث نطرح السؤاؿ الرئیسي التاِف الوسط اؼبدرسي ك

ىل للنشاط الرياضي التركيحي دكر إيجابي كفعاؿ في التقليل من ظاىرة السلوؾ العدكاني لدل تالميذ  * 
التعليم الثانوم؟ 

:  كضمن ىذا التساؤؿ العاـ يبكن أف ندرج ؾبموعة من التساؤالت اعبزئیة نوردىا على النحو التاِف



 

تغَت تعزل َف يف مستويات أبعاد السلوؾ العدكآف لدل تبلمیذ التعلیم الثانوم ة إحصائيذات داللة ىناؾ فركؽ ىل- 1
؟  اعبنس

  السلوؾ العدكآفدرجة ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي بُت العینة الضابطة ك التجريبیة يف -2
اإلناث ؟ ك لدل كل من الذكور 

 السلوؾ درجةىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي ك االختبار البعدم لدل العینة الضابطة يف - 3
لدل كل من الذكور كاإلناث ؟  العدكآف

 السلوؾ درجةىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي ك االختبار البعدم لدل العینة التجريبیة يف - 4
 كل من الذكور اإلناث ؟  لدلالعدكآف

 السلوؾ درجة ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار البعدم بُت العینة الضابطة ك التجريبیة يف -5
 كل من الذكور اإلناث ؟  لدلالعدكآف

: يهدؼ ىذا البحث إُف :أىداؼ البحث- 2

 : الهدؼ الرئيسي

معرفة ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بُت النشاط الرياضي الًتكوبي ك فبارسة السلوؾ العدكآف عند تبلمیذ التعلیم الثانوم  *
 .قصد اغبصوؿ على نتائج تفید يف معاعبة اؼبشكل اؼبطركح

 :األىداؼ الفرعية

 الكشف عن ظاىرة السلوؾ العدكآف داخل اؼبؤسسات الًتبوية عن قرب من خبلؿ معرفة العوامل كاألسباب اؼبؤدية *
                                                                        . إلیو كذلك من خبلؿ االحتكاؾ باؼبختصُت كاؼبسئولُت كالتبلمیذ

معرفة كاقع فبارسة النشاط الرياضي الًتكوبي داخل اؼبؤسسات الًتبوية الثانوية ك الوقوؼ عند كیفیة قضاء التبلمیذ *  
.  ألكقات فراغهم سواء داخل الثانوية أك خارجها 

 أف ؼبمارسة النشاط الرياضي الًتكوبي دكر إهبايب كفعاؿ يف التقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف لدل كباكؿ أ نثبت* 
.   تبلمیذ التعلیم الثانوم

على شخصیة التلمیذ اليت يتضمنها الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح معرفة مدل انعكاس فبارسة األنشطة الًتكوبیة * 
 .كتصرفاتو كالتعاكف، تقبل كاحًتاـ اآلخرين ك االبتعاد عن السلوؾ العنیف كغَتىا

 الدكر الذم يبكن أف يلعبو النشاط الرياضي الًتكوبي يف إزاحة اغبواجز كالضغوطات كاؼبشاكل النفسیة اليت معرفة *
. يتعرض ؽبا التبلمیذ داخل الثانويات



 

 :فرضيات البحث- 3

 :الفرضية العامة

للنشاط الرياضي التركيحي دكر إيجابي كفعاؿ في التقليل من ظاىرة السلوؾ العدكاني لدل تالميذ التعليم * 
  .الثانوم

                     :الفرضيات الجزئية  

 .تعزل ؼبتغَت اعبنسيف أبعاد السلوؾ العدكآف لدل تبلمیذ التعلیم الثانوم فركؽ ذات داللة إحصائیة ىناؾ - 1

 السلوؾ العدكآف درجةال يوجد فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي بُت العینة الضابطة ك التجريبیة يف - 2
. اإلناثكلدل كل من الذكور 

 السلوؾ درجةىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي ك االختبار البعدم لدل العینة الضابطة يف - 3
 . اإلناثكالعدكآف لدل كل من الذكور 

 السلوؾ درجةىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي ك االختبار البعدم لدل العینة التجريبیة يف - 4
 .اإلناث العدكآف لدل كل من الذكور ك

 السلوؾ العدكآف درجةىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار البعدم بُت العینة الضابطة ك التجريبیة يف - 5
 .لدل كل من الذكور ككل من اإلناث

 :أىمية البحث- 4

 ظاىرة السلوؾ العدكآف كعبلقتها بالنشاط الرياضي الًتكوبي ،إذ تتجلى أنبیة ىذا البحث من الناحیة العلمیة يف دراسة
يبلحظ أثناء تواجد التبلمیذ داخل اؼبؤسسات الًتبوية ظهور العديد من السلوكات السلبیة اؼبتمثلة يف الركل كالدفع 

كالعرقلة كالضرب كالشد كالتهديد كالتجريح كالوعید كالتشابك باأليدم أك باألدكات اغبادة كاعبارحة كغَتىا من 
السلوكات اليت ربوؿ بُت التلمیذ كربصیلو الدراسي ، حیث يفرغ التبلمیذ من خبلؽبا طاقاهتم اؼبكبوتة نتیجة تراكم 

من ضوابط ك قوانُت كأخبلقیات الضغوطات اؼبتعددة ك الناصبة عن األسرة كاجملتمع من جهة كعن اؼبدرسة اليت ربكمها 
جهة أخرل ىذه األخَتة ذبعل من التلمیذ مكبل كمقید كغَت حر، كأردنا من خبلؿ ىذه الدراسة أيضا أف نثبت الدكر 

الذم يبكن أف تلعبو األنشطة الرياضیة الًتكوبیة اليت تعكس صور التعبَت الطبیعي ك التلقائي لبعض اىتمامات 
كاحتیاجات التلمیذ اؼبراىق باعتبارىا كسیلة لتحقیق النمو اؼبتكامل للتلمیذ من صبیع اعبوانب خاصة االتزاف النفسي 

 .   كالصحي على حد سواء كبالتاِف تبعده عن فبارسة مثل ىذه السلوكات السالفة الذكر



 

 من العبلقة اليت يبكن أف تكوف بُت فبارسة األنشطة الرياضیة فیسهم ىذا البحث يف التحققأما من الناحیة العملیة 
الًتكوبیة كأثرىا يف التقلیل من فبارسة السلوؾ العدكآف داخل اؼبؤسسات الًتبوية كىذا من خبلؿ الدراسة اؼبیدانیة اليت 

 .قمنا هبا بثانوية ىٍت ؿبمد بدائرة كادم األبطاؿ كالية معسكر

لقد كرد يف حبثنا ىذا مصطلحات عديدة تفرض على الباحث أف  :مفاىيم ك مصطلحات البحث- 5
: يوضحها كي يستطیع القارئ أف يتصفح ك يستوعب ما جاء فیها دكف عناء أك غموض كأنبها

يف كل مكاف كعلى كل لساف كلكن يف معظم األحیاف " التركيح" يف عصرنا اغباِف تًتدد كلمة  :التركيح - 5-1
ال يقصد هبا مفهـو كاحد، فهناؾ العديد من التعريفات اليت رباكؿ تفسَت معٌت كمفهـو الًتكيح كىذا حسب اختبلؼ 

 :كجهات نظر العلماء ك اؼبختصُت يف ؾباؿ الًتكيح 

راح القـو ك :اؽبواء ك يقاؿ ٔفنس: يحركح الرّ :يليما  ( ركح ) جاء يف لساف العرب من معآف :كم اللغالتعريف 
 (558، صفحة 1993جماؿ الدين بن منظور، ) .تنفس:  ك أراح ، تركحوا إذا ساركا أم كقت كاف

 بو الفرد من يقـو متصل بالعمل، يرنشاط غأما اصطبلحا فیعرفو ؿبمد عاطف غیث على أنو : التعريف االصطالحي
 ففي داخل الثقافة يا، كاجتماعيا ثقاؼيهیة ك الشعور بالسعادة، ك غالبا ما ربدد األنشطة الًتؼياحأجل اإلحساس باالرت

 نظمة متشاهبة، ك تعترب األلعاب اؼبختلفة إحدل ىذه احملاكالت اَفيهیة األشخاص إُف االىتماـ بأنشطة ترؼيبیلالواحدة 
  . اؼبختلفة، كالقلقيات الشخص من أعباء العمل العادم، ك اؼبسؤكؿيو ؼيسًتيح ين هبدؼ قضاء كقت معياثقاؼ

 (347، صفحة 2006محمد عاطف غيث، )

 ك ية من النشاطات البدفيد الذم تتضمن براؾبو  العديح ىو ذلك النوع من الًتك:الرياضيالتركيح - 5-2
 للفرد اؼبمارس ألكجو مناشطو اليت تشتمل النفسیة ك ية تأثَتا على اعبوانب البدفيح أكثر أنواع الًتكيعد كما ياضیة،الر

 (29، صفحة 1998محمد الحمامي، ) .ياضاتعلى األلعاب ك الر

 النشاط الرياضي اغبر على أنو ذلكرملي عباس كإبراىيم شحاتو يعرفو  :النشاط الرياضي التركيحي- 5-3
الذم ىبدـ عدة كظائف نافعة، إذ أف النشاط العضلي اغبر يبنح اؼبراىق إشباعا عاطفیا كما يزكدىم بوسائل التعبَت 

إٍف ...عن النفس، كاػبلق ك االبتكار كاإلحساس بالثقة كالقدرة على اإلقباز كيبد األغلبیة بالًتكيح اؽبادؼ بدنیا كعقلیا
محمد ابراىيم شحاتو، ) .كالغرض األساسي ىو تعزيز كظائف اعبسم من أجل لیاقة مقبولة كشعور بالسعادة كالرفاىیة

 (256، صفحة 1991

ىو ذلك النوع من الربامج الرياضیة الًتكوبیة اليت تتضمن العديد من : البرنامج الرياضي التركيحي- 5-4
اؼبناشط البدنیة ك الرياضیة ، كما أهنا تعد أكثر الربامج تأثَتا على اعبوانب البدنیة كالنفسیة للفرد اؼبمارس ألكجو 

 .مناشطو اليت تشتمل على األلعاب كالرياضات اؼبختلفة 



 

 اليت ية على أنو إحدل اغباجات الضركريحالًتكإجرائیا يعرؼ الطالب الباحث ك من خبلؿ ـبتلف التعاريف السابقة 
 النشاط كاالبتعاد عن كل الضغوطات اليت تسببها ارتباطات اغبیاة الیومیة كالشغل يد اإلنساف من أجل ذبدوبتاجها

 حرية كمن كلإٍف ، كيكوف عن طريق فبارسة ـبتلف النشاطات الرياضیة اؼبتعارؼ علیها ب....كالدراسة كالًتبیة ك
 كالعودة إُف اؽبدكء يبة الطياة عن النفس، كاالستمتاع بأكقات الفراغ كاالستمتاع باٌفيحاختیار الفرد ذاتو بغیة الًتك
. النفسي كاالستقرار اؼبعنوم 

 يقصد سلوؾ ىو أك شيء أك شخص كبو يوجو ىجـو  على أنوسميرة البدرمتعرفو  :السلوؾ العدكاني- 5-5
 اللفظي كٕاما اعبسدم، الضرب أك اؼبمتلكات كتحطیم ماديا أك لفظیا إما األخر إيذاء  الشخص اؼبعتدم بو

 ىجومي عدكاف" ىیجارد " رأم  حسب يكوف قد أك البلذع اؽبجاء أك البلذعة النكت أك أك االستخفاؼ كالتشهَت
 أك مرغوب فیو شيء على اغبصوؿ كرائو من يقصد سبیلي عدكاف أك اآلخرين على كاألَف األذل إيقاع كرائو يقصد من

 (117، صفحة 2005سميرة البدرم، ) .النفس عن دفاعا يكوف قد أك ، فیو مرغوب غَت موقف ذبنب

 اؼبعنوم أك اؼبادم كالضرر األذل إغباؽ كرائو من يقصد الذم السلوؾ كيعرفو الطالب الباحث إجرائیا على أنو ذلك
 .اآلخرين أك الذات ؼبمتلكات زبريب كاُف أك بالذات باآلخرين

 أهنا التدرج كبو النضج البدٓف ك اعبنسي ك العقلي ك االنفعاِف على" مصطفى فهمي" يعرفها  : المراىقة-5-6
كىنا يتضح الفرؽ بُت اؼبراىق ك كلمة البلوغ اليت تقتصر على الناحیة اعبنسیة، فنستطیع أف نعرؼ البلوغ بأنو نضوج 

مصطفى فهمي، ) ."الغدد التناسلیة كاكتساب معاَف جديدة  تنتقل بالطفل من فًتة الطفولة إُف فًتة اإلنساف الراشد
 (126، صفحة 1974

كيعرفها الطالب الباحث على أهنا من أصعب اؼبراحل العمرية اليت يبر هبا الفرد ؼبا ؽبا من تغیَتات على كثَت من 
 .األصعدة النفسیة كالعقلیة كاعبسمیة كاالجتماعیة كاالنفعالیة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األكؿ

الدراسات السابقة ك البحوث 
 المشابهة

 

 

 

 

 

 

 



 

 ك السابقة الدراسات من ؾبموعة يلي فیما نعرض سوؼ : الدراسات السابقة ك البحوث المشابهة- 1
 على الضوء إلقاء هبدؼ إقبازه بصدد كبن الذم البحث متغَتات كتناكلت إلیها التوصل أمكن اليت اؼبشاهبة البحوث

 اؼبستخدـ، اؼبنهج البحث، عینة اؼبشكلة، ربديد حیث من طريقو تنَت ك الباحث الطالب تفید اليت اؼبعاَف من الكثَت
 كطبیعة ػبصوصیة أنسب ىو ما توظیف ؿباكلة ك اؼبناسبة اإلحصائیة الوسائل ككذا اؼبستعملة كاالختبارات اؼبقايیس

 .النتائج مناقشة أثناء الدراسات هبذه االستدالؿ ك االستناد يبكن كما ىذا، حبثنا

 كىو ىذه دراستنا يف فیو البحث اؼبراد كاؼبوقف تتماشى اليت كالبحوث الدراسات على الباحث الطالب ركز كقد
 كعرضها الدراسات ىذه بتقدٔف نلتـز السلوؾ العدكآف، كما دبتغَت يرتبط كما خاص الًتكوبي بشكل النشاط الرياضي

 يكوف التقسیم هبعل ما كىو بعضها، مع اؼبتغَتات ىذه تناكلت اليت البحوث إُف التطرؽ مث البحث، متغَتات حسب
:   التاِف النحو على

 

 .الدراسات ك البحوث اػباصة بالنشاط الرياضي الًتكوبي -1

 .الدراسات ك البحوث اػباصة بالسلوؾ العدكآف -2

     .الدراسات ك البحوث اليت تناكلت العبلقة بُت متغَتات البحث -3

: الدراسات ك البحوث الخاصة بالنشاط الرياضي التركيحي- 1-1

 في الرياضي النشاط ممارسة أثر"  بعنواف (ـ1992 )إسماعيل محمد ماجدة  دراسة-1-1-1
 (.ـ1992ماجدة محمد إسماعيل، ) "ككسمة  كحالة على القلق الفراغ كقت

 .الوصفي اؼبنهج الباحثة اتبعت: البحث منهج

 طالبات عند القلق خفض مستول يف الفراغ أكقات يف الرياضي النشاط فبارسة تأثَت معرفة إُفالدراسة  ىدفت حیث
 ؽبذا اؼبمارسات الغَت ك الرياضي اؼبمارسات للنشاط الطالبات بُت الفرؽ دراسة خبلؿ من كذلك سعود اؼبلك جامعة
 كاآلداب اإلدارة ك العلـو كلیات من طالبة 80 من ؽبذا الغرض عینة الفراغ، كاختارت الباحثة أكقات يف النشاط
 بالعربیة صیغتو أعد كالذم كظبة كحالة للقلق" سبيلبيرجر " مقیاس ذلك يف سعود بالرياض مستخدمة اؼبلك جبامعة
 .عبلكم حسن ؿبمد

 الرياضي للنشاط اؼبمارسات لدل منخفض القلق كحالة القلق ظبة مستول أفأشارت النتائج إُف : نتائج الدراسة
 القلق خفض مستول يف تساىم الفراغ أكقات يف الرياضة لؤلنشطة اؼبمارسة كأف اؼبمارسات، غَت من الفراغ يف كقت
. اؼبنخفض ك العاِف القلق ذكات من كل لدل ككسمة كحالة



 

 في التركيحية التربية"  بعنواف ( ـ 1998) سمك  أبو العزيز عبد احمد دراسة- 1-1-2
   (187-165، الصفحات 2000أحمد عبد العزيز أبو سمك، )" الشرعية  كضوابطها أحكامها اإلسالـ

 .التحلیلي التارىبي كاؼبنهج ، التحلیلي الوصفي اتبع الباحث اؼبنهج:     منهج البحث
: التالیة األسئلة عن اإلجابة إُف الدراسة ىدفت حیث

 ؟ اإلسبلـ يف الًتكوبیة الًتبیة مفهـو ما -أ

 كاجملتمع؟ النفس يف – اإلسبلـ نظر يف – الًتكوبیة الًتبیة آثار ما  -ب

 خصائصها؟ كما الًتكوبیة الًتبیة أىداؼ ما -ج

 اإلسبلـ؟ يف الًتكوبیة للًتبیة الرعیة الضوابط ما  -د

 :أشارت النتائج إُف أف:     نتائج الدراسة
 ىم بعد أك " معاناة جسدية " كجهد تعب بعد يكوف ، غالبا الفرد ىبتاره الذم النشاط الًتكوبیة بالًتبیة اؼبقصود- 

 أنو كما ،" كأخبلقا أحكاما "الشرعیة منضبط بالضوابط نشاط كىو إُف كيبدلو التعب فیزيد" نفسیة معانات " كغم
  .عنها انقطاعا كلیس تعاُف هلل الفرد لعبودية ربقیق

 مباح  ، تركيح مكركه ، تركيح ؿبـر مندكب ،تركيح تركيح ، كاجب تركيح : إُف الًتكوبیة اؼبمارسات تنقسم- 

 شخصیة تكامل يف دكره منها كل فیؤدم ، تتناقض كال ، اؼبسلم اجملتمع يف الًتكوبیة الًتبوية احملاضن أدكار تتكامل- 
 . الًتكوبیة میولو كتلبیة ، الفرد

معوقات ممارسة األنشطة " بعنواف ( ـ 2002)  دراسة حمو بن محمد ناكم العنزم -1-1-3
التركيحية كعالقتها باالتجاه نحو التركيح كأكقات الفراغ لطالب جامعة الحدكد الشمالية 

 (144-123، الصفحات 2015محمد العنزم، ) " بالمملكة العربية السعودية 

 .الوصفي اؼبنهج الباحثة اتبعت: البحث     منهج

        لطبلب الفراغ كأكقات الًتكيح كبو باالذباه كعبلقتها الًتكوبیة األنشطة فبارسة معوقات إُفالدراسة  ىدفت    حیث
الشمالیة ، كلتحقیق ىذا الغرض استعمل الباحث مقیاس اذباه طبلب اعبامعة كبو الًتكيح من إعداد    اغبدكد جامعة

 طالب مت 1700الدكتور ؿبمد اغبمامي كمقیاس قضاء كقت الفراغ من إعداد الطالب نفسو طبقهما على عینة قوامها 
 .السعودية  العربیة باؼبملكة الشمالیة اغبدكد اختیارىم بطرقة عشوائیة من ـبتلف كلیات كمعاىد جامعة

 :أشارت النتائج إُف :نتائج الدراسة    



 

 .السعودية العربیة باؼبملكة الشمالیة اغبدكد كجود عزكؼ يف فبارسة النشاط الرياضي الًتكوبي لدل طبلب جامعة- 

 ,السعودية العربیة باؼبملكة الشمالیة اغبدكد عدـ كجود اسًتاذبیة كاضحة لقضاء كقت الفراغ لدل طبلب جامعة- 

 .كقت الفراغ َف يتم استغبللو يشكل أمثل كيتم قضاءه عرب مشاىدة الربامج كاإلتصاؿ عرب األنًتنت كاؽباتف- 

 برنامج تركيحي تأثير"  بعنواف(ـ2003: )الطوخي محمد حسيني محمد  حمادة-1-1-4
 (ـ2003حمادة محمد حسيني محمد الطوخي، )  "عقليا للمعاقين العاـ التكيف على رياضي

   .التجرييب اؼبنهج الباحثة اتبعت: البحث منهج

 تًتاكح للمعاقُت كالذين العاـ التكیف على تأثَته مدل ؼبعرفة رياضي تركوبي برنامج تصمیم إُفالدراسة  ىدفت حیث
 عینة على دراسة أجريت كلتحقیق ىذا الغرض كقد. % 75 ك 50مابُت  ذكائهم  سنة كنسبة12 ك9مابُت  أعمارىم

، بشبُت الفكرية الًتبیة تبلمیذ مدرسة من العمدية بالطريقة اختیارىم مت ، كتلمیذة تلمیذ 32 قوامها  تطبیق مت حیث الكـو
 زمنیة ؼبدة األسبوع يف كحدات 3 دبعدؿ أشهر ثبلث ؼبدة نفسو اقًتاح الباحث من العینة أفراد على رياضي تركوبي برنامج
) العاـ  التكیف اختبار خبلؿ من التجرييب اؼبنهج على ذلك يف معتمد التدريبیة الواحدة للوحدة دقیقة 45 تقارب

 للتبلمیذ موجهة استمارة إُف باإلضافة( بنيو استانفورد )الذكاء كاختبار ؿبمود عطیات أعده الدكتور الذم( الشخصية
. اؼبقًتح الًتكوبي الربنامج ذلك إُف ضف اػبرباء إُف كأخرل موجهة

 تنمیة علي إهبايب تأثَت لو الرياضي الًتكوبي الربنامج أف فبارسة أشارت نتائج الدراسة إُف :نتائج الدراسة
  .ذىنیا اؼبعاقُت لؤلطفاؿ العاـ التكیف

 التركيحية لحاجاتهم الشباب تقديرات" بعنواف( ـ 2004 ) متخصصة لجنة  دراسة-1-1-5
 (68-67، الصفحات 2004لجنة متخصصة، )   "السعودية في المدينة

 .التحلیلي الوصفي اتبع الباحثوف اؼبنهج:     منهج البحث
 استمارة بتطبیق كذلك السعودية يف اؼبدينة الًتكوبیة الشباب الحتیاجات اسًتشادية دراسة إُف الدراسة ىدفت حیث
 كخاصة الًتكوبیة األنشطة بتلك اؼبختلفة كاىتمامات الشباب الًتكوبي النشاط حوؿ األسئلة بعض تتضمن حبث

 كاؼبسرح كالسینما التلفزيوف كمشاىدة بالقراءة اؼبتعلقة اؼبختلفة الثقايف جبوانبو بالًتكيح تتعلق اليت الرياضیة غَت اعبوانب
 كلیة كطالبات طلبة من عینة على االستمارة طبقت كقد،  السعودية العربیة الرياض باؼبملكة مدينة يف للشباب بالنسبة
. إناث % 20 ك ذكور % 80 منهم نسبة حالة 33 بلغت الرياض جامعة اآلداب

  :أشارت النتائج إُف أف: نتائج الدراسة



 

 دبشاىدة اىتماماهتا على تؤكد العینة  من %93 نسبة ، القراءة هتول % 91 يبلغ العینة مفردات من عالیة نسبة
 93 نسبة السینما ؼبشاىدة بالنسبة ، اؼبتاحف ؼبشاىدة تؤكد ىوايتها العینة من % 79 نسبة ىناؾ أف كما ، اؼبسرح

 من % 79 إُف تصل إذ اإلذاعیة الربامج ىواة نسبة ،كترتفع العینة  من% 88 التلفزيوف يهول من نسبة كيبلغ ،% 
. العینة

 األنشطة ممارسة معوقات" بعنواف (ـ 2004) الصلوم  عبد اإللو بن أحمد  دراسة-1-1-6
عبد اإللو بن أحمد )  "السعودية العربية بالمملكة المعلمين كليات طالب لدل التركيجية الرياضية

 ( ـ2006الصلوم، 

 .الوصفي  اتبع الباحث اؼبنهج:     منهج البحث
 يف اؼبعلمُت كلیات طبلب لدل الرياضیة الًتكهبیة األنشطة فبارسة على معوقات التعرؼ إُفالدراسة  ىدفت حیث

 ،اغبالة العمر : )التالیة للمتغَتات تبعا األنشطة فبارسة معوقات يف  الفركؽةالسعودية باإلضاؼ العربیة اؼبملكة
 يف األنشطة اؼبشاركة نوع الدراسي، اؼبستول ، اإلقامة مكاف الثانوية ، اؼبرحلة يف الدراسي االجتماعیة، التخصص

طبقیة  عشوائیة طبقت  على عینة استبیاف للطالب بتصمیم الباحث قاـ الغرض ، كؽبذا....(اٍف الرياضیة الًتكهبیة
 .(طالب 950 ) الدراسة عینة بلغت حیث السعودية العربیة باؼبملكة اؼبعلمُت كلیات طبلب من جغرافیة

 :أشارت النتائج إُف أف: نتائج الدراسة

  :التاِف على النحو جاءت عاـ بشكل السعودية العربیة باؼبملكة اؼبعلمُت كلیات طبلب تواجو اليت اؼبعوقات أىم -أ

 بالنسبة اؼبرتبة األكُف يف للطالب جاءت الدراسیة باعبوانب اؼبرتبطة كاؼبعوقات باإلمكانات اؼبرتبطة اؼبعوقات - 1
  .للطالب

 األنشطة اؼبرتبطة بربامج كاؼبعوقات اإلدارية باعبوانب اؼبرتبطة كاؼبعوقات اإلدارية باعبوانب اؼبرتبطة اؼبعوقات - 2
 . الثانیة اؼبرتبة يف الرياضیة جاءت الًتكوبیة

 

جاءت  االجتماعیة للطالب النفسیة باعبوانب اؼبرتبطة كاؼبعوقات للطالب الشخصیة باعبوانب اؼبرتبطة اؼبعوقات - 3
 .الثالثة اؼبرتبة يف

 على الًتبوية الرياضیة األنشطة فبارسة معوقات يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود الدراسة نتائج أظهرت  -ب
 كفقا كذلك( الدراسیة كبُت السنوات ، الكلیة يف ككذا الثانوية باؼبرحلة الدراسة عینة زبصصات بُت : ) التاِف النحو
 .الدراسة حملاكر



 

 الرياضي النشاط ممارسة انعكاسات" بعنواف  (ـ2004)نورالدين  عمارة  دراسة-1-1-7
 (ـ2004عمارة نورالدين، )   "التمهين ك المهني التكوين لدل متربصي العمل قيم على التركيحي

. الوصفي اؼبنهج الباحث اتبع: البحث منهج

  العمل يف ،االندماجیة معرفة انعكاسات فبارسة النشاط الرياضي الًتكوبي على قیم العمل :إُفالدراسة  ىدفت حیث
التكوين  داخل مراكز التكوين اؼبهٍت ك التمهُت اؼبتكلفة بتوفَت فرصاإلقباز كىذا  يف ،الدافعیة االقتصادية االجتماعیة

للمًتبصُت الذين يأملوف يف االندماج اؼبهٍت ، حیث رأل أف ىناؾ إنباال كإجحافا كبَتين يف حق ىذه الفئة ا ؼبمارسة 
ؽبذا النشاط ، كىذا راجع إُف عدـ إدراؾ األنبیة الكربل لؤلنشطة الرياضیة الًتكوبیة يف خلق التوازف النفسي 

ستبیاف للمؤطرين كذلك قدـ الباحث ا  اؼبًتبصُت، كؽبذا الغرض ككذا تأثَتىا على قیم العمل اؼبختلفة لدلاالجتماعي
قیمة الفخر بالعمل ك االندماجیة يف : ؼبعرفة آرائهم حوؿ أنبیة النشاط الرياضي الًتكوبي على القیم الفرعیة اآلتیة 

استمارة على ؾبموعة سبارس النشاط  20ؾبموعتُت، فوزع ل العمل ، االقتصادية االجتماعیة الدافعیة يف اإلقباز عل
 استمارة على ؾبموعة السبارس النشاط الرياضي 20الرياضي الًتكوبي داخل مراكز التكوين ك التعلیم اؼبهٍت ك 

 .الًتكوبي

موعة اؼبمارسة اليت اؼبج أف ىناؾ فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائیة لصاٌف أشارت النتائج إُف أف: نتائج الدراسة
 كمبو خلق على الًتكوبي الرياضي للنشاط بارز إهبايب تأثَت ىناؾ أف نقوؿ كىو ما هبعلنا ـبتلفة رياضیة تقـو بنشاطات

 .للعمل اؼبختلفة القیم

 على المعدلة الرياضية األنشطة أثر" بعنواف (ـ2004: )عزيزة أبو محمود نجيب  سبأ-1-1-8
 (.ـ2004سبأ نجيب محمود أبو عزيزة، ) " حركيا للمعوقين النفسي البعد

 .التجرييب اؼبنهج الباحثة اتبعت: البحث منهج

 أثر فبارسة على التعرؼ كبالتاِف حركیا اؼبعوقُت عند النفسي البعد كاقع على إُف التعرؼالدراسة  ىدفت حیث
 من نوع يف ىناؾ فركؽ كاف إذا ما معرفة خبلؿ من كذلك اؼبستقلة اؼبتغَتات من لعدد تبعا اؼبعدلة الرياضیة األنشطة
 96 من تتكوف اؼبعدلة، كاستعمل ؽبذا الغرض عینة الرياضیة األنشطة فبارسة خبلؿ من حركیا اؼبعوقُت ند ع االكتئاب

معوؽ ضمن اجملموعة  36 الباحثة باختبار كقامت إُف ؾبموعتُت مقسمة سنة 22 عمرىم متوسط حركیا معوؽ طفل
 .قیاسها اؼبراد األبعاد يقیس الباحثة طرؼ من تصمیمو مت نفسي اختبار يف ذلك التجريبیة معتمدة

 اؼبًتاكح التدرييب بالعمر كبَت حد إُف مرتبطا كاف النفسي البعد يف تطور حدكثأشارت النتائج إُف : نتائج الدراسة
 َف كنوع اإلعاقة سبب يف متغَتات كإُف جديدة، خربة اؼبعوؽ فیها اكتسب اليت اغباالت يف أم أشهر كستة بُت طبسة

 داللة ذك أثر جود الدراسة إُف ك توصلت كباؼبقابل الدراسات، من الكثَت علیها تأكد كاليت اؼبتوقعة الداللة يعطي
 دالالت تظهر َف حُت كيف النفسي البعد على اؼبعدلة الرياضیة األنشطة ؼبمارسة إحصائیة



 

 الرياضیة األنشطة تلعبو الذم اإلهبايب الدكر إُف الدراسة األخرل، كخلصت الدراسة متغَتات باقي على إحصائیة
 كبالتاِف اؼبعوؽ كسلوكیات مشاعر يف اإلهبابیة النواحي كتطوير اغباالت السلبیة ؽبذه اؼبظاىر من اغبد سبیل يف اؼبعدلة
. باإلعاقة السلبیة اؼبرتبطة اؼبظاىر من زبلیصو

 في التركيحي الرياضي النشاط فعالية" بعنواف( ـ 2006 ) منير بوزايدم  دراسة-1-1-9
 ( ـ2006بوزايدم منير، )  "الجامعيين الطلبة عند حاالت القلق من الوقاية

 . الوصفي اؼبنهج الباحث اتبع: البحث منهج

 :التالیة األىداؼ ربقیق إُفالدراسة  ىدفت حیث

 .قلقان  أكثر اعبامعي الطالب فیها يكوف اليت األكقات معرفة - 1

 .الرياضیة الًتكوبیة األنشطة فبارسة عند الطالب يف تؤثر اليت كاالنفعالیة النفسیة العوامل معرفة - 2

 الرياضیة الًتكوبیة األنشطة ازباذ يف الطالب كمیوؿ الفراغ أكقات يف الرياضیة اؼبمارسة حجم على التعرؼ - 3
 .خاص بشكل القلق كحاالت عاـ بشكل النفسیة اؼبشاكل من للتخلص كوسیلة

 اؼبدرسة البحث طلبة  حیث مشلت عینة(اؼبقابلة االختبار، االستبیاف، ) استخدـ كاؼبعلومات البیانات كلغرض صبع
 كبذلك الذكور، جنس من سنة 21 ك 17 مابُت أعمارىم بالركيبة تًتاكح مهندس لدراسات التحضَتية الوطنیة

 (.الذات تقییم قائمة ) للقلق سبيلبرجر اختبار بتوزيع ،كقاـ الباحثطالب 346 على العینة إشتملت

 :أشارت النتائج إُف أف: نتائج الدراسة

 اغبسايب باؼبتوسط مقارنة منخفض الًتكوبي الرياضي للنشاط اؼبمارسُت الطلبة عند القلق لدرجات اغبسايب اؼبتوسط- 
 .فبارسة الغَت اجملموعة لدرجات

(. الًتكوبي الرياضي للنشاط فبارسة كالغَت اؼبمارسة) اجملموعتُت بُت إحصائیا دالة القلق مستول يف فركؽ كجود- 

 الرياضي النشاط ممارسة أىمية " بعنواف ( ـ2006: )حساـ بشير  دراسة-1-1-10
 (2006بشير حساـ، )  "حركيا المعاؽ الرياضي عند المشاكل النفسية من التقليل في التركيحي

 .الوصفي اؼبنهج الباحث اتبع: البحث منهج

 اليت النفسیة اؼبشاكل على التغلب يف دكر الًتكوبي الرياضي النشاط ؼبمارسة أف  إُف إثباتالدراسة ىدفت حیث
 الذين اؼبربُت على االستبیاف استمارات بتوزيع الباحث ىذا قاـ مستعمبل حیث حركیا الرياضي اؼبعوؽ ؽبا يتعرض

 معرفة بغیة كذلك مربيا 20 عددىم يًتاكح البواقي كالذين أـ بوالية حركیا للمعاقُت الًتبوم يزاكلوف عملهم باؼبركز



 

من  النشاط ىذا أنبیة اقًتاحاهتم حوؿ كمعرفة حركیا اؼبعوقُت لفئة اؼبوجو الًتكوبي الرياضي النشاط خاصة حوؿ أرائهم
 ىذه الفئة، تصادؼ اليت النفسیة اؼبشاكل من التقلیل يف اؼبريب يلعبو الذم الدكر ككذلك خاصة النفسیة الناحیة

 صممو القلق الذم كمقیاس 1990 سنة" شركجر سيدني "أعده الذم بالنفس الثقة ؼبقیاس استعمالو إُف باإلضافة
 اختار معاؽ 120 عددىم حركیا كالبالغ للمعاقُت موجو" عالكم حسن محمد " كعربو 1970 سنة"سبيلبرجر"

 .اؼبقیاسُت ىذين علیها طبق معاؽ شخصا 40 الباحث منهم

 تصريف على ستساعدىم الفئة ؽبذه الًتكوبي الرياضي النشاط فبارسة أف إُفأشارت النتائج : نتائج الدراسة

 مثبل كالقلق النفسیة اؼبشاكل ـبتلف من التخلص على تساعدىم كما استغبلؽبا، كحسن طاقاهتم كتوجیهها

تعترب  الًتكوبیة اليت لؤلنشطة اؼبعوقُت اختیار على اؼبربوف أصبع أخرل جهة كمن جهة، من ىذا النفس يف الثقة كزيادة
 على بالنفس كالتغلب الثقة كزيادة القلق حدة من التقلیل خبلؽبا من اؼبعوؽ يستطیع اليت الوحیدة الوسیلة

 .من اؼبهارات العديد اكتساب خبلؿ من الدراسي التحصیل على تساعده كما تصادفهم اليت النفسیة اؼبشاكل ـبتلف

- جدة في كالتركيح السياحة" بعنواف ( ـ2007 ) زعزكع ليلى داككد، أبو  دراسة-1-1-11
 (112-45 ـ، الصفحات 2007عبد الرزاؽ أبو داككد، ) "كالموارد المفاىيم كالسياسات

  .الوصفي اؼبنهج الباحثاف اتبع: البحث منهج

 :التالیة األىداؼ ربقیق إُفالدراسة  ىدفت حیث

 . كالًتكوبیة السیاحیة كاألنشطة ، كاؼبرافق اؼبوارد تطور مناقشة- 

 سیاحیة تنمیة كٕاهباد صیاغة يف اؼبعینة اػباصة، اغبكومیة اعبهات بعض كجهود كمسانبة دكر على التعرؼ ؿباكلة- 
 .جدة يف كمستدامة إهبابیة

  .اػبارجیة للسیاحة كبديل جدة يف كالًتكيح السیاحة لواقع كتقويبهم السیاح كمتغَتات خصائص على التعرؼ- 

 كالدكافع كاالقتصادية، كاعبغرافیة االجتماعیة، كالسمات تناكؿ اػبصائص استبیاف قاـ الباحثاف بوضع الغرض كؽبذا
 اؼبیدانیة اؼبباشرة مت كاالستقصاءات الشخصیة اؼبقاببلت اؼبفحوصة ككذلك السیاح اؼبتعلقة بشروبة كاآلراء ، كاؼبواقف

 . سائح400عشوائیة قدرىا  عینة على تطبیق ىذا االستبیاف

  :أشارت النتائج إُف أف: نتائج الدراسة

 عاما العشرين خبلؿ كتركوبیا جیدا سیاحیا تطور شهدت( كؿبافظة كمدينة )جدة أف كالدالئل اؼبؤشرات من كثَت- 
 .جبدة السیاحة كالًتكيح كتطوير تنمیة يف طیب بدكر اغبكومیة اعبهات بعض تقـو اؼبنصرمة،



 

 .كمستمرة فعالة مواجهة تتطلب كاؼبعوقات كاليت اؼبشكبلت بعض من تعآف جبدة السیاحیة اغبركة الزالت- 

 ىذه كتقؤف حصر عملیة أف اؼبساندة إال كاؼبرافق األنشطة من العديد قیاـ قي جبدة كالًتكيح السیاحة تطور أسهم- 
 . اؼببلئمة كاإلحصائیات البیانات غیاب ضوء يف الراىن الوقت يف مناسب غَت األنشطة

 جامعة لطالب المهارات االجتماعية" بعنواف  (ـ2008 ) قورة حلمي أحمد  دراسة-1-1-12
 ـ، صفحة 2009أحمد حلمي قورة، )" -تحليلية  دراسة –التركيحية لألنشطة حلواف الممارسين

54) 

  .الوصفي اؼبنهج الباحث اتبع: البحث منهج

 يبارسها اليت الًتكوبیة لؤلنشطة كفقا اؼبهارات االجتماعیة يف الفركؽ عن الكشف إُف إُفالدراسة  ىدفت حیث
 جامعة كلیات من عشوائیا اختیارىم متكطالبة   طالب523على  الدراسة عینة ، كاشتملت حلواف جامعة طبلب
 – االجتماعیة اؼبهارات قائمة ، البیانات عبمع اآلتیة األدكات الباحث الًتكوبیة كاستخدـ ألنشطة اؼبمارسُت حلواف
  .الباحث من إعداد الًتكوبیة األنشطة كتفضیل فبارسة ، كاستمارةريجيو ركنالد : إعداد

االجتماعیة  اؼبهارات يف كالطالبات الطلبة بُت إحصائیا دالة فركؽ كجود - :أشارت النتائج إُف: نتائج الدراسة
 اؼبفضل النشاط الًتكوبي لنوع كفقا االجتماعیة اؼبهارات يف إحصائیا دالة فركؽ كجود إُف باإلضافة ، الطلبة لصاٌف
  .كالطالبات الطلبة من لكل بالنسبة

 الرياضي النشاط ممارسة انعكاسات" بعنواف  ( ـ2009 ) سمير عمارنة  دراسة-1-1-13
 ( ـ2009عمارنة سمير، )  "الجزائر في الشرطي كفعالية على أداء التركيحي

. الوصفي اؼبنهج الباحث اتبع: البحث منهج

 اليت الًتكوبیة األنشطة أنواع معرفة ككذلك الشرطة جهاز داخل الًتكوبي النشاط كاقع  إبراز:إُفالدراسة  ىدفت حیث
 يعانوف الذين العماؿ كخاصة فرد أم لدل بالغة أنبیة كنشاط يكتسي إبراز الًتكيح إُف باإلضافة الشرطي، يفضلها

 .الشرطة أفراد السیما اؼبهنیة الضغوط من

 مام إُف مارس من اؼبمتدة الفقرة يف العلیا للشرطة اؼبدرسة مستول على البحث إجراء كمت الغرض ىذا كلتحقیق 
 إُف أفراد العینة توزيع كمت( كعمداء ؿبافظوف )أفراد الشرطة من فرد 60 الباحث اختار فقد العینة أما ، ـ 2009

  كقد.تركوبي نشاط يبارسوف ال فردا ( 30 ) ثبلثوف. تركوبي نشاط رياضي يبارسوف فردا ( 30 ) ثبلثوف ؾبموعتُت،
 .اؼبئوية النسب تربیع كحساب كاؼ اختبار طريق عن النتائج كربلیل العینة ألفراد ـبصص استبیاف بتوزيع الباحث قاـ

  :أشارت النتائج إُف أف: نتائج الدراسة



 

 اغبیوية من جو يف العمل التعب كخوض على القضاء على لدل أفراد الشرطة تساعد الًتكوبي النشاط فبارسة- 
 .الیومیة الطاقة كذبديد كالنشاط

 على يشجع كبالتاِف اؼبسؤكلیات كربمل الفوج، داخل العمل حب فیهم يزيد اؼبمارسُت لدل الًتكوبي النشاط- 
  .االندماج

 . لئلقباز الدافعیة وبقق كبالتاِف اؼبهاـ تأدية أثناء النفس يف الثقة زيادة على الًتكوبي النشاط يعمل- 

. الشرطي هبا اؼبطالب كالواجبات الصفات أىم يرقي الًتكوبي النشاط- 

 على التركيحي الرياضي أثر النشاط"بعنواف (ـ2009)أحمد  بوسكرة  دراسة-1-1-14
 (ـ2009أحمد بوسكرة، ) "  التربوية النفسية في المراكز عقليا المتخلفين األطفاؿ

. الوصفي اؼبنهج الباحث اتبع: البحث منهج

مبو  يف بسیطا زبلفا اؼبتخلفُت عقلیا األطفاؿ على الًتكوبي الرياضي النشاط تأثَت  معرفة:إُفالدراسة  ىدفت حیث
 اليت االجتماعیة الرعاية إُف بالنظر الرياضي الًتكوبي النشاط معاعبة ككذا العاطفي كاالجتماعي اغبركي اجملالُت اغبسي

 من علیو تعود اليت كالفائدة النشاط ىذا ؼبمارسة الطفل كرغباتو كمیوؿ الًتبوية النفسیة اؼبراكز طرؼ من ؽبم تقدـ
 .العاطفي كاالجتماعي اغبركي مبو اجملالُت اغبسي يف اؼبمارسة ىذه خبلؿ

 يبارسوف ىذا ال طفبل 20ك الًتكوبي الرياضي النشاط يبارسوف طفال 20 من متكونة ؽبذا الغرض عینة الباحث كاختار
أكلیاء  ك للمربُت االستبیاف كجهها استمارات ىذه دراستو يف كاستخدـ سنة 20 ك 09 بُت أعمارىم تًتاكح النشاط،

 .كبل اجملموعتُت

بُت اجملموعة   ألتكيفيمقیاس داللة دبستول إحصائیة داللة ذات فركؽ كجودأشارت النتائج إُف : نتائج الدراسة
 كاالجتماعي اغبركي يف اجملالُت اغبسي مبو خبلؿ من كذلك الًتكوبي الرياضي اؼبمارسة كاجملموعة غَت اؼبمارسة للنشاط

 .الًتكوبي الرياضي العاطفي لصاٌف كاجملموعة اؼبمارسة للنشاط

 تحقيق في التركيحي الرياضي النشاط دكر:" بعنواف ( ـ2009: )مراد رحلي  دراسة-1-1-15
  "البيداغوجية الطبية المراكز داخل ذىنيا للمتخلفين النفسي االجتماعي التوافق

 (ـ2009رحلي مراد، ) 

 .التجرييب اؼبنهج الباحث اتبع: البحث منهج

 من االجتماعي النفسي التوافق عملیة يف الًتكوبي الرياضي النشاط دكر على إُف الوقوؼالدراسة  ىدفت حیث
اؼبراكز  يف كمتوسطا بسیطا زبلفا ذىنیا اؼبتخلفُت لؤلطفاؿ الًتكوبي الرياضي النشاط يف مقًتح برنامج خبلؿ تطبیق



 

 كذلك كالعقلیة متناسبا كاستعداداهتم كقدراهتم البدنیة كاالجتماعیة كالنفسیة الربنامج جبعل كذلك البیداغوجیة الطبیة
. ذىنیا اؼبتخلفُت األطفاؿ ؽبؤالء التوافقي السلوؾ من للرفع

 بسیطا زبلفا عقلیا متخلفا طفال 20 من تتكوف ضابطةجملموعة  كبعدم قبلي اختبارين بتصمیم الباحث كقاـ
 سنة متخلفا زبلفا عقلیا12 ك 08مابُت  أعمارىم ككلتا العینتُت سبتدطفال  20 من تتكوف ذبريبیة كأخرل كمتوسطا،

 أعده كالذم األمريكیة العقلي التخلف عبمعیة التوافقي السلوؾ مقیاس الباحث كمتوسطا، كاستعمل بسیطا

" رمزم ناىد" ك" ج فر صفوت"كل اؼبصرية البیئة يف كتكییفو بًتصبتو كقاـ 1974 سنة" كازك نهيرا كزمالئو" 
 .االجتماعي التكیف مقیاس دلیل كتابو يف " الركساف فاركؽ" أعده  الذم االجتماعي التكیف مقیاس باإلضافة إُف

 خاصة الًتكوبي اعبانب إُف سبیل اليت األنشطة على عقلیا اؼبتخلفُت تدريب أف إُف أشارت النتائج :نتائج الدراسة
الشخصیة  السلوكیات بعض ربسُت على يساعد كالعقلیة، مع قدراهتم اعبسمیة تناسب كاليت األنشطة الرياضیة

 .كاالجتماعي الشخصي توافقهم مستول يف فركؽ وبدث فعاؿ وبي ترك رياضي لنشاط كإخضاعهم

: السلوؾ العدكاني تناكلت التي البحوث ك  الدراسات-1-2

أبعاد السلوؾ العدكاني " بعنواف  (2000 ) دراسة بشير معمرية ك إبراىيم ياحي -1-2-1
  (143،، صفحة 2007بشير معمرية ك ياحي إبراىيم، )" كعالقتو بأزمة الهوية لدل الشباب الجامعي 

 .الباحثاف اؼبنهج الوصفي اتبع: البحث منهج

 األكثر انتشارا يف الوسط اعبامعي كالتعرؼ على الفركؽ بُت أبعاد السلوؾ العدكآفإُف معرفة الدراسة  ىدفت حیث
اعبنسُت يف أبعاد السلوؾ العدكآف، باإلضافة إُف معرفة الفرؽ بُت اعبنسُت يف مراحل النمو النفسي االجتماعي ، 
كلتحقیق ىذا الغرض استعمل الباحثاف استبیاف السلوؾ العدكآف كاستبیاف مراحل النمو النفسي االجتماعي من 

 ك 17تًتاكح أعمارىم مابُت  ( طالبة 105 طالب ، 115 ) طالب ك طالبة 220إعدادنبا طبقا على عینة قوامها 
 . سنة من كلیات كمعاىد جامعة باتنة22

 :نتائج ىذه الدراسة إُف أشارت :نتائج الدراسة 

كجود اختبلؼ بسیط يف أبعاد السلوؾ العدكآف األربعة لدل عینيت البحث فجاءت على نفس الًتتیب الغضب ، - 
الغضب،  :  العدكاف اللفظي ، العداكة ، العدكاف البدٓف ىذا بالنسبة للذكور ، أما بالنسبة لئلناث فكاف ترتیبها كالتاِف 

 .العداكة ، العدكاف اللفظي ، العدكاف البدٓف

كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة بُت اعبنسُت يف العدكاف اللفظي كاعبسدم لصاٌف الذكور كغَت دالة يف بعدم - 
 .الغضب كالعداكة 



 

كجود عبلقة ارتباطیة سلبیة دالة إحصائیا بُت كل من اؽبوية كالغضب لدل الذكور كعدـ كجود ارتباط داؿ إحصائیا - 
 .بالنسبة لؤلبعاد الثبلثة اؼبتبقیة 

كجود عبلقة ارتباطیة سلبیة دالة إحصائیا بُت كل من اؽبوية كالغضب ك العداكة لدل الطالبات كبُت اؽبعوية -  
 .كالعدكاف اللفظي كىي غَت دالة إحصائیا بُت اؽبوية كالعدكاف البدٓف 

انتشار النزعات العدكانية كمدل " بعنواف  (2000 ) دراسة عبد الرحماف العيسوم -1-2-2
، صفحة 2007عبد الرحماف العيسوم، )" ارتباطها بمتغيرات السن كالمستول التعليمي كالجنس 

54)  

 .الباحث اؼبنهج الوصفي اتبع: البحث منهج

إُف التعرؼ على مدل انتشار النزعات العدكانیة كعن مدل ارتباطها دبتغَتات السن كاؼبستول الدراسة  ىدفت حیث
 .التعلیمي كاعبنس ، كعما إذا كانت الدراسة اعبامعیة ترتبط بزيادة أك بتقلیل ىذه النزعة يف نفوس الشباب اعبامعي 

 شاب كشابة من طبلب كلیة السیاحة كالفنادؽ جبامعة األسكندرية تراكحت  260كقد تكونت عینة الدراسة من 
  سنة 25 ك 18أعمارىم ما بُت 

نتائج ىذه الدراسة إلىأف الذكور أكثر عدكانا من اإلناث أك أكثر قبوال للفكر العدكآف  أشارت :نتائج الدراسة
 كالعنیف من اإلناث ، كتشَت النتائج أيضا أف الذكور يتصفوف بالعدكاف اللفظي كالعدكاف الفكرم أكثر من اإلناث 

السلوؾ العدكاني لدل تالميذ المرحلة " بعنواف  (2001 ) دراسة بوخملة سفياف -1-2-3
 (2001بوخملة سفياف، )" الثانوية خالؿ حصة التربية البدنية كالرياضية 

 .اؼبنهج الوصفي  الباحث اتبع: البحث منهج

إُف معرفة العبلقة بُت األسلوب البیداغوجي لؤلستاذ كدرجة العدكاف لدل تبلمیذ التعلیم الدراسة  ىدفت حیث
الثانوم كمعرفة الفركؽ يف درجة العدكاف عند التبلمیذ يف حالة االختبلط كعدـ االختبلط ككذلك بُت حاليت 

 .االكتظاظ كعدـ االكتظاظ كأخَتا معرفة الفركؽ بُت اعبنسُت يف درجة العدكاف بُت الذكور كاإلناث

كلتحقیق ذلك استعمل الباحث مقیاس العدكاف إضافة إُف مقیاس األسلوب اإلنسآف لؤلستاذ ككذلك شبكة مبلحظة 
 تلمیذ كتلمیذة اختَتكا من الصفوؼ الثبلثة 140السلوؾ العدكآف ، طبق الباحث ىذه األدكات على عینة قوامها 

 .للتعلیم الثانوم بثانوية طارؽ بن زياد دبدينة براقي باعبزائر العاصمة 

 :نتائج ىذه الدراسة إُف أشارت :نتائج الدراسة



 

كجود عبلقة قوية بُت األسلوب البیداغوجي لؤلستاذ كدرجة العدكاف عند التبلمیذ ، حیث تبُت أف األسلوب - 
 .األكتوقراطي لؤلستاذ يعزز يف ظهور كزيادة السلوؾ العدكآف عند التبلمیذ 

 توجد فركؽ يف درجة العدكاف عند التبلمیذ يف حاليت االختبلط كعدـ االختبلط حیث تبُت أف التبلمیذ يف حالة  -
 .عدـ االختبلط أكثر عدكانا من حالة االختبلط

 .كجود فركؽ بُت اعبنسُت يف درجة العدكاف يف حالة عدـ االختبلط لصاٌف اإلناث على الذكور - 

 .درجة العدكاف عند التبلمیذ يف حالة االكتظاظ أكرب من حالة عدـ االكتظاظ- 

 .كجود فركؽ بُت اعبنسُت يف درجة العدكاف يف حالة االكتظاظ لصاٌف الذكور على اإلناث -  

صورة الجسد كعالقتها بالسلوؾ " بعنواف   (2009 ) ىياـ سعدكف عبود دراسة -1-2-4
 .(2009ىياـ سعدكف عبود، )" العدكاني لدل طالبات كلية التربية الرياضية

 .اؼبنهج الوصفي  الباحثة اتبعت: البحث منهج

التعرؼ فیما اذا كانت ىناؾ عبلقة بُت صورة اعبسد كالسلوؾ العدكآف لدل طالبات كلیة  إُفالدراسة  ىدفت حیث
، كلتحقیق التعرؼ على العبلقة بُت اؼبتغَتات النفسیة للدراسة بعضها مع البعض، كىدفت أيضا إُف الًتبیة الرياضیة 

ذلك استعملت الباحثة مقیاس صورة اعبسد لركزين كآخركف ككذلك مقیاس السلوؾ العدكآف حملمد حسن عبلكم 
من طالبات كلیة الًتبیة الرياضیة جامعة دياُف كمت اختیارىن بطريقة عشوائیة من  طالبة 100طبقا على عینة قوامها 

 .طالبة من كل مرحلة (25)بُت اؼبراحل االربعة حیث مت اختبار

 لیس ىناؾ عبلقة بُت صورة اعبسد كالسلوؾ العدكآف لدل  كقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة إُف أنو:نتائج الدراسة
 ألنوكذلك .  حدث فذلك دبحض الصدفة أم لیس ىنالك عبلقة بُت اؼبتغَتين كإذاطالبات كلیة الًتبیة الرياضیة 
اضافة اُف فبارسة بعض ،  الرياضیة اؼبختلفةاألنشطة هتن اؽبادئة نتیجة ؼبمارسف باألعصابطالبات الًتبیة الرياضیة يتمیز

فبا هبعلها دائمان يف كضع مسًتخیان ،  األنشطةاغبركات الرياضیة مع اؼبوسیقى مثل االيركبك كاعبمناستك كغَتىا من 
 أسبابنتیجة التفريغ االنفعاالت عن طريق ىذه االنشطة كالتمارين اؼبختلفة فبا هبعلها تتمیز بركح رياضیة عالیة كاف 

 النفسیة كاالجتماعیة اليت يبر هبا الفرد نتیجة ظركؼ كضغوط األسباب عدد كثَت من إُفالسلوؾ العدكآف ترجع 
 القلق كاػبوؼ اؼبستمر فبا يولد ىذا السلوؾ العنیف بعیدان عن صورة إُف إضافةكاحباطات متكررة كعدـ الثقة بنفس 

.  اعبسد

مفهـو الذات ك عالقتو بالسلوؾ الجاـز " بعنواف  (2009 )دراسة قاسمي فيصل - 1-2-5
قاسمي فيصل، )  " العبي كرة القدـ دراسة ميدانية على عينة من العبي فئة أشباؿ كالية بجايةلدل

2009)  



 

 .الوصفي اؼبسحي  الباحث اؼبنهج اتبع: البحث منهج

أنواع الذات األكثر تنبئا كإُف معرفة  العبلقة القائمة بُت مفهـو الذات كالسلوؾ اعباـز إُف معرفةالدراسة  ىدفت حیث
مقیاس ، كلتحقیق ىذا الغرض طبق الباحث  كالية جبايةلا العيب كرة القدـ فئة األشباؿ علي مستودبالسلوؾ اعباـز ؿ

من تنسي ؼبفهـو الذات من تصمیم قسم الصحة النفسیة بالواليات اؼبتحدة ك مت تكیفیو علي البیئة الرياضیة كتعريبو 
 عبلكمحسن السلوؾ اعباـز يف الرياضة من إعداد ؿبمد  باإلضافة إُف مقیاس  عبلكمحسن الدكتور ؿبمد طرؼ 

كرة القدـ فئة أشباؿ على مستول كالية جباية الذين ينشطوف يف ـبتلف  العب 200أيضا، طبقا على عینة قوامها 
 .البطوالت

كجود عبلقة ارتباطیو بُت مستويات مفهـو الذات ك السلوؾ كقد اشارت نتائج ىذه الدراسة إُف : نتائج الدراسة
 . ىي األكثر تنبئا بالسلوؾ اعباـزاألخبلقیةالذات  كأف اعباـز لدل العيب كرة القدـ فئة أشباؿ على مستول كالية جباية

أساليب التنشئة األسرية غير السوية " بعنواف   (2010 )دراسة جماؿ تالي - 1-2-6
 (2010جماؿ تالي، ) "كالسلوؾ العدكاني لدل األطفاؿ الصم

 .الوصفي اؼبسحي الباحث اؼبنهج اتبع: البحث منهج

أسالیب التنشئة األسرية غَت السوية من طرؼ اآلباء كاألمهات يف ظهور معرفة تأثَت :إُف الدراسة  ىدفت حیث
 ، كلتحقیق ذلك استعمل الباحث استمارة خاصة بالتنشئة األسرية كمقیاس السلوؾ العدكآف لدل األطفاؿ الصم

فو عواض بن ؿبمد عويض اغبريب يف اقبازه لرسالة ماجستَت يف العلـو االجتماعیة، َكيالذم السلوؾ العدكآف الذم 
 1992ؿ من معتز عبد اهلل ك صاٌف أبو عباد عاـ ؾكاؼبعنونة بالعبلقة بُت مفهـو الذات كالسلوؾ العدكآف لدل كعربو 

 طبقا  كقد مت إجراء التعديبلت البلزمة من طرؼ الباحث لیتبلءـ تطبیقو على األطفاؿ الصمbuss باصكالذم أعده 
دبدرسة  تلمیذ يدرسوف 120 تلمیذ أصم يتمیزكف بدرجة عالیة من السلوؾ العدكآف من أصل 26على عینة قوامها 

 ، صغار الصم بوالية اؼبسیلة

أنو تؤثر أسالیب التنشئة األسرية غَت السوية من طرؼ اآلباء كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة : نتائج الدراسة
كاألمهات يف ظهور السلوؾ العدكآف لدل األطفاؿ الصم دبدرسة صغار الصم باؼبسیلة، حیث أف أسالیب اإلنباؿ 

ما ؾيف اؼبعاملة من طرؼ اآلباء كاألمهات على السواء تؤدم إُف السلوؾ العدكآف لدل األطفاؿ الصم،  كالتذبذب
أف التفرقة يف اؼبعاملة من طرؼ اآلباء تؤثر بدكرىا يف بظهور السلوؾ العدكآف لدل أيضا الدراسة  نتائج ىذه أظهرت

بَت يف ظهور السلوؾ ؾاألطفاؿ الصم من عینة الدراسة، أما عن التفرقة يف اؼبعاملة من طرؼ األمهات لیس ؽبا تأثَت 
العدكآف لدل األطفاؿ الصم، أما عن أسلوب التسلط من طرؼ اآلباء ك األمهات يف اؼبعاملة فانو ال يؤثر يف ظهور 

 .السلوؾ العدكآف لدل األطفاؿ الصم 



 

دراسة مقارنة للسلوؾ العدكاني               "  بعنواف (ـ 2011) دراسة صالح مهدم صالح  -1-2-7   
صالح مهدم صالح، ) "بين العبي أندية الدكرم الممتاز كالعبي فرؽ كليات جامعة بغداد لكرة القدـ 

2011) 

 .الوصفي الباحث اؼبنهج اتبعت: البحث      منهج

معرفة مستويات السلوؾ العدكآف عند العيب فرؽ الدكرم اؼبمتاز كمقارنتها مع السلوؾ نفسو : إُف الدراسة  ىدفت حیث
لدل العيب فرؽ كلیات جامعة بغداد ، كلتحیق ىذا الغرض استعمل الباحث مقیاس السلوؾ العدكآف على عینة قوامها 

 . العب من فرؽ كلیات جامعة بغداد 100 العب من فرؽ الدكرم اؼبمتاز ك 100

كقد أظهرت نتائج ىذه الدراسة أف مستول السلوؾ العدكآف عند العيب فرؽ الدكرم اؼبمتاز أكرب من :نتائج الدراسة
نظرائهم يف فرؽ كلیات جامعة بغداد ، كقد أرجع  الباحث ىذا اإللبفاض يف مستول السلوؾ العدكآف عند العيب فرؽ 
الكلیات  إُف اؼبستول العلمي كالثقايف الذم يتمتع بو طلبة الكلیات ، كمن أىم التوصیات أنو على اإلدارات األندية ك 
الفرؽ الرياضیة إلزاـ اؼبدربُت كمساعديهم من الفنیُت كاإلداريُت بعدـ سلوؾ أم تصرؼ من شأنو اؼبساعدة على ربريض 

 . كتشجیع البلعبُت على فبارسة السلوؾ العدكآف أثناء اؼبباريات 

السلوؾ العدكاني كعالقتو بالتوافق النفسي " بعنواف  (2013 ) دراسة بوشاشي سامية -1-2-8
 (2013بوشاشي سامية، )" االجتماعي لدل طلبة الجامعة 

 .الوصفي التحلیلي اؼبنهج الباحثة اتبعت: البحث منهج

معرفة العبلقة القائمة بُت السلوؾ العدكآف كالتوافق النفسي اإلحتماعي لدل طلبة اعبامعة ، : إُفالدراسة  ىدفت حیث
باإلضافة إُف مقیاس التوافق النفسي  " باص كبيرم" كلتحقیق ذلك طبقة الباحثة مقیاس السلوؾ العدكآف من إعداد 

 . كاللذاف مت تعديلهما على البیئة اعبزائرية " صالح الدين أحمد الجماعي" اإلجتماعي من إعداد الباحث 

 طالب كطالبة مت اختیارىم بطريقة عشوائیة طبقیة يدرسوف جبامعة 340طبقت الباحثة ىذه األدكات على عینة قوامها 
 .مولود معمرم تیزم كزك 

كقد أظهرت نتائج ىذه الدراسة أف طلبة جامعة مولود معمرم بتیزم كزك يتمیزكف بسلوؾ عدكآف متوسط : نتائج الدراسة
كتوافق نفسي اجتماعي متوسط أيضا ، كإُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف فبارسة السلوؾ العدكآف بُت اعبنسُت 

لصاٌف الذكور، كما توصلت نتائج ىذه الدراسة أيضا إُف عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف التوافق النفسي 
االجتماعي بُت اعبنسُت كأف ىناؾ عبلقة سالبة بُت ذات داللة إحصائیة بُت السلوؾ العدكآف كالتوافق النفسي 

 . االجتماعي



 

أثر العنف المتلفز على السلوؾ العدكاني " بعنواف  (2013) دراسة عبد الرحمن النوفلي -1-2-9
 (2013عبد الرحمن النوفلي، )" لدل أطفاؿ ما قبل المدرسة 

 .الوصفي اؼبنهج الباحث اتبع: البحث منهج

إُف معرفة أثر العنف اؼبتلفز يف السلوؾ العدكآف لدل أطفاؿ ما قبل اؼبدرسة بسلطنة عماف ، الدراسة  ىدفت حیث
 بعد تقنینو على البیئة العمانیة على عینة 1991كلتحقیق ىذا اؽبدؼ مت تطبیق مقیاس السلوؾ العدكآف للعمايرة 

 25 طفل من أطفاؿ ما قبل اؼبدرسة مت تقسیمهم بطريقة عشوائیة إُف ؾبموعتُت متساكيتُت كاحدة ذبريبیة 50قوامها 
 دقیقة للجلسة الواحدة كؾبموعة ضابطة تتكوف من  60طفل خضعت لربنامج العنف اؼبتلفز مدل أسبوعُت كؼبدة 

 .   طفل َف زبضع للربنامج 25

 البلمعلمي عدـ كجود أثر لربنامج العنف اؼبتلفز يف ما ف كيتنيكقد أظهرت نتائج ربلیل اختبار : نتائج الدراسة
   .متوسطات السلوؾ العدكآف لدل أفراد العینة التجريبیة مقارنة مع العینة الضابطة كذلك عند القیاس البعدم

 األسرم االتصاؿ:" بعنواف ( ـ2013 )مخلوفي فاطمة ك بوضياؼ نادية دراسة- 1-2-10
 (2013فاطمة ـبلويف، )  "التحضيرم القسم أطفاؿ لدل العدكاني بالسلوؾ كعالقتو

 .الوصفي اؼبنهج الباحثة اتبعت: البحث    منهج

 :إُف الدراسة  ىدفت    حیث

 .اكتشاؼ طبیعة العبلقة بُت األتصاؿ األسرم كظهور السلوؾ العدكآف لدل األطفاؿ    - 

 .تسلیط الضوء على السلوؾ العدكآف الذم يشهد انتشارا كاسعا يف الوسط اؼبدرسي  - 

 .التحسیس بأنبیة اإلتصاؿ األسرم  - 

  كلتحقیق ىذه األىداؼ اعتمدت الباحثتاف على أداتُت كاحدة لقیاس اإلتصاؿ األسرم كاألخرل لقیاس السلوؾ العدكآف     
 طفل من األقساـ التحضَتية بوالية كرقلة اختَتت بالطريقة القصدية حبسب اجملتمع األصلي 100طبقتا على عینة قوامها 

 .للعینة 

كقد أظهرت نتائج ىذه الدراسة إُف أف عرقلة اإلتصاؿ األسرم يؤدم إُف ظهور السلوؾ العدكآف لدل : نتائج الدراسة
 : الطفل كعلیو اقًتحت الباحثتاف مايلي 

 .اإلبتعاد عن األسالیب اػباطئة يف اإلتصاؿ مع األبناء- 

 .التواصل اؼبستمر بُت اؼبدرسة كاألسرة ؼبعرفة طبیعة سلوكیات األطفاؿ - 



 

 .إتاحة الفرصة للطفل العدكآف للتنفیس عن طريق اللعب كاألنشطة التعلیمیة - 

 .إدراج برامج إرشادية للخفض من السلوؾ العدكآف داخل األسرة كاؼبدرسة - 

: البحث متغيرات بين العالقة تناكلت التي البحوث ك  الدراسات-1-3

دكر التربية البدنية كالرياضية في : " بعنواف (2001 )دراسة كاضح أحمد األمين - 1-3-1
  .(2001كاضح أحمد األمين، )" التخفيف من السلوؾ العدكاني لدل التالميذ المراىقين 

 .الوصفي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

إُف معرفة الدكر الذم يبكن أف تلعبو حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة يف التقلیل من السلكات  الدراسة ىدفت حیث
العدكانیة لدل تبلمیذ التعلیم اؼبتوسط ، كلتحقیق ذلك استعمل الباحث مقیاس السلوؾ العدكآف حملمد حسن عبلكم 

من تبلمیذ متوسطة دائرة ثنیة اغبد كالية تیسمسیلت طبق  ( إناث 55 ذكور ، 65 ) تلمیذ 120على عینة قوامها 
 .علیهم عقب خركجهم مباشرة من حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة 

 البفاض يف مستول السلوكات العدكانیة عند التبلمیذ بعد فبارستهم دأشارت النتائج إُف كجو: نتائج الدراسة
 للنشاطات الرياضیة داخل اؼبؤسسات الًتبوية  

 التربوية الحرة األنشطة دكر تفعيل  "بعنواف( ـ 2002) قمر توفيق عصاـ دراسة- 2- 1-3
عصاـ توفيق قمر، ) "المرحلة ىذه لطالب السلوكية المشكالت مواجهة في الثانوية بالمرحلة

 (294-251، الصفحات 2002

 .التحلیلي الوصفي اتبع الباحث اؼبنهج:    منهج البحث
 ، الثقافیة ، كالكشفیة الرياضیة ، االجتماعیة )اغبرة الًتبوية دكر األنشطة على التعرؼ إُف الدراسة ىدفت حیث
 على العینة من البلزمة البیانات على اغبصوؿ يف الباحث للطبلب، اعتمد اؼبشكبلت السلوكیة مواجهة يف ( الفنیة

  القاىرة من البیئة متباينة ؿبافظات ثبلثة من اؼبدارس من عینة اختیار الغرض، كمت ؽبذا خصیصا أعد استبیاف
 مع مباشر بشكل يتعاملوف فبن ، العمدية الطبقیة العینة شكل على( فرد 220 ) ، دبجموع اؼبینا ، اإلسكندرية

 .النسيب كالوزف اؼبئوية النسب من كل النتائج ربلیل يف الباحث ـالسلوكیة كاستخد ذكم اؼبشكبلت الطبلب

 :أشارت النتائج إُف أف:    نتائج الدراسة
 السلوؾ ىو بُت الطبلب شیوعا السلوكیة اؼبشكبلت كأكثر الثانوية اؼبرحلة لطبلب السلوكیة اؼبشكبلت أنواع تعدد- 

 .اؼبدرسُت على اعتداء الطبلب مث ، الكذب مث ، اؼبتكرر الغیاب يلیو ، البعض بعضهم الطبلب بُت العدكآف



 

 اؼببلعب الشديد يف النقص بالًتتیب، ىي ك اؼبدرسُت اجملتمع إُف ترجع اليت السلوكیة اؼبشكبلت أسباب أىم -
 .اؼبدرسیة األنشطة ؼبمارسة البلزمة كاألجهزة

 ىو السلوكیة للطبلب اؼبشكبلت مواجهة يف دكر من كالكشفیة الرياضیة األنشطة تؤديو أف يبكن ما أىم أف- 
 بالعادات الطبلب الطبلب كتوعیة فراغ كأكقات طاقات تستثمر اليت الرياضیة كاؼبباريات اؼبسابقات إقامة : بالًتتیب
 .اؼبختلفة بأنواعها الرياضة يف فبارسة الطبلب فراغ أكقات كاستثمار اؼبخدرات كتعاطي التدخُت مثل الضارة

 مستول لخفض عالجية برامج " بعنواف( ـ 2003 ) عمارة علي محمد دراسة -1-3-3
 ( ـ2003محمد علي عمارة، ) "المراىقين العدكاني لدل السلوؾ

 .التجرييب اتبع الباحث اؼبنهج:     منهج البحث
 اؼبرحلة يف اؼبراىقُت السلوؾ لدل كأشكاؿ خفض يف اإلرشادية الربامج قباعة مدل اختبار إُفالدراسة  ىدفت حیث

 قاـ حیث التجرييب اؼبنهج الدراسة ىذه الباحث يف استخدـ كقد ، العبلج مث التشخیص عملیة خبلؿ من الثانوية
 أكثر أيهما ؼبعرفة( معا فردم / صباعي إرشاد – إرشاد فردم –صباعي إرشاد )إرشادية برامج ثبلثة بإعداد الباحث

 اؼبمتلكات كبو عدكاف – الذات كبو عدكاف – اآلخرين كبو عدكاف )السلوؾ العدكآف كأشكاؿ صور خفض يف فعالیة
 الدراسة ؽبذه الباحث حدد كما لؤلفراد العدكانیُت بالنسبة األمباط ىذه من مبط لكل البناء النفسي إلختبلؼ نظرا( 

 TAT  اختبار إجراء مع الثانوية اؼبرحلة لطبلب العدكآف مقیاس السلوؾ بناء

 :أشارت النتائج إُف أف:     نتائج الدراسة
 يف كاحدة بدرجة كتأثَتىم كانت فعالیتهم اعبماعي اإلرشاد ؾبموعة اعبماعي، / الفردم اإلرشاد ؾبموعة أف- 

 السلوؾ مستول البفاض درجة حیث من الفردم ؾبموعة اإلرشاد تلیها مت اؼبمتلكات كبو العدكاف متغَت يف اجملموعتُت
 .العدكآف

 أفضل من معا اعبماعي/ الفردم اإلرشادم الربنامج أف الدراسة ىذه خبلؿ من الباحث توصل ذلك على كبناء- 
. العدكآف السلوؾ كزبفیض معاعبة يف الفعالیة حیث

في  الموجهة الحركية األنشطة دكر"  بعنواف (ـ 2007) يوسف  بن حفصاكم  دراسة-1-3-4
حفصاكم بن يوسف، )  " ( سنة 12-9 )االبتدائية  المرحلة ألطفاؿ العدكانية السلوكيات تعديل
 (761-733، الصفحات 2009

  .التجرييب اتبع الباحث اؼبنهج:     منهج البحث
 العدكآف السلوؾ يعمل على تعديل كموجو مقًتح حركي برنامج فاعلیة على إُف ؿباكلة التعرؼالدراسة  ىدفت حیث

 يبكن ىل  :مفاده تساؤؿ طرح خبلؿ  من (سنة 12-9) مابُت  أعمارىم كاللذين تًتاكح اؼبرحلة االبتدائیة ألطفاؿ
الطفل  من لكل اهبايب سلوؾ إُف كربويلو األطفاؿ لدل العدكآف السلوؾ تعديل اؼبوجو الرياضي طريق النشاط عن



 

 كاستعمل ضابطة كاألخرل ذبريبیة إحدانبا متكافئتُت ك ؽبذا الغرض قاـ الباحث بإجراء ذبربة على عینتُت كاجملتمع؟،
 يعمل اغبركي للنشاط برنامج  كاقًتح الباحث كضع (سنة 12-9) اؼبرحلة االبتدائیة  العدكآف السلوؾ مقیاس الباحث

 .إهبايب سلوؾ إُف كربويلها العدكانیة الطاقة لتفريغ عنها كالتنفیس األطفاؿ لدل الزائدة من الطاقة التخلص على

 ثبلثة ؾبموعات إُف اؼبقیاس درجات حسب السادسة السنة تبلمیذ بتقسیم الباحث قاـ البحث بعینة يتعلق فیما أما
 :كاآليت موزعة

 . درجة50إُف  40 من ( عاؿ عدكاف )األكُف اجملموعة- 

 . درجة39إُف   20 من ( متوسط عدكاف )الثانیة اجملموعة- 

  . درجة39 إُف 9 من( منخفض عدكاف )الثالثة اجملموعة- 

 أشارت النتائج إُف أف:     نتائج الدراسة
 قبل العدكآف السلوؾ حیث من اجملموعتاف متكافئتاف كانت حیث دالة درجة إُف عدكاهنا قل التجريبیة اجملموعة- 

 الرياضي النشاط طريق عن يبكن أنو ىذا كمعٌت بعد التجربة العدكآف السلوؾ قي اجملموعتاف اختلفت بینما ، التجربة
 ( .اؼبتأخرة الطفولة ) العمرية اؼبرحلة ىذه يف سلوؾ مقبوؿ إُف العدكآف السلوؾ تعديل اؼبوجو

 من الحد في الرياضي البدني النشاط دكر" بعنواف  (ـ 2008 ) أحمد شناتي دراسة -1-3-5
 (262-237، الصفحات 2009أحمد شناتي، ) " المراىق  عند المدرسي العنف

 .الوصفي اؼبسحي اتبع الباحث اؼبنهج:     منهج البحث
 العنف من اغبد يف الرياضي البدٓف الذم يبكن أف يلعبو النشاطدكر اؿ على التعرؼ إُفالدراسة  ىدفت حیث

 كاألساتذة التبلمیذ من لكل االستبیانیة االستمارات توزيع على كؽبذا الغرض الباحث اعتمد اؼبراىق عند اؼبدرسي
 على وبتوم قسم كل قسمُت على موزعُت تلميذ 72 من الدراسة عینة ، كتكونت اعبزائر بوالية متوسط الرابعة للسنة
 . اؼبقصودة بالطريقة اختیار العینة  كمتتلميذ 36

 :أشارت النتائج إُف أف:     نتائج الدراسة
 مقارنة العنف استعماؿ إُف اؼبیل كعدـ باؽبدكء الرياضي يتسم البدٓف النشاط حصة فبارسة بعد التلمیذ سلوؾ- 

 أف على أصبعوا فقد األساتذة مبلحظات خبلؿ من ككذلك بعد اؼبمارسة األياـ من عدد ، علیهم مر الذين بالتبلمیذ
 لديهم اؼبیل يكوف ، أياـ عدة يبقوف الذين التبلمیذ عكس باؽبدكء تتسم اؼبمارسة لكوهنا بعد زبتلف التلمیذ تصرفات

. العنف استعماؿ إُف



 

أىمية ممارسة النشاط الرياضي  "   :بعنواف  (2011 )دراسة سي العربي شارؼ - 1-3-6
سي العربي شارؼ، )" التركيحي في التقليل من ظاىرة العنف المدرسي لدل تالميذ التعليم الثانوم 

 (102-90، الصفحات 2015

 .الوصفي اتبع الباحث اؼبنهج:     منهج البحث
إُف معرفة الدكر الذم يبكن أف يلعبو النشاط الرياضي الًتكوبي داخل اؼبؤسسات الًتبوية يف الدراسة  ىدفت حیث

 .التقلیل من ظاىرة العنف اؼبدرسي عند تبلمیذ التعلیم الثانوم

 أستاذ  يعملوف بثانوية علي بن 33كلتحقیق ىذا الغرض استعمل الباحث استبیاف قدـ جملموعة من األساتذة قوامها 
أيب طالب بدائرة مشرع الصفا كالية تیارت ، كاستعمل الباحث أيضا مقیاس الثقة يف النفس الذم أعده عادؿ عبد اهلل 

مت اختیارىا بالطريقة العمدية باعتبارىا  ( إناث 85 ذكر، 57 ) تلمیذ 142طبق على عینة من التبلمیذ قوامها 
 .األكثر عدكانیة بعدما ربصلت على اؼبستول العاِف يف فبارسة السلوؾ العدكآف يف الدراسة اإلستطبلعیة األكُف

األنشطة الًتكوبیة اليت تضمنتها حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة كاف ؽبا األثر : أشارت النتائج إُف أف: نتائج الدراسة
اإلهبايب يف التقلیل من العنف اؼبدرسي لدل التبلمیذ ، كمنو يوصي الباحث كل الفاعلُت يف القطاع الًتبوم بضركرة 
اإلىتماـ باالنشطة الرياضیة الًتكوبیة كاليت اصبحت كسیلة عبلجیة ناجحة تكسب التلمیذ اؼبراىق خربات تساعده 
على التمتع باغبیاة كالتخلص من عقدة الشعور بالنقص كاإلحباط كما تساعده أيضا يف تنمیة الثقة بالنفس كتبعده 

 .عن كل سلوؾ عنیف كغَت أخبلقي 

 في الرياضية التربية حصة أثر" بعنواف  (ـ 2011) الضمور، كآخركف  دراسة ىشاـ- 1-3-7
 محافظة في األساسي التاسع الصف طلبة لدل كالمادم اللفظي العدكاني السلوؾ عن الكشف
 (40-09، الصفحات 2011ىشاـ الضمور، ) " الكرؾ 

 .الوصفي اؼبسحي اتبع الباحث اؼبنهج:     منهج البحث
 التاسع األساسي طلبة  الصف لدل كاللفظي اؼبادم بشقیو العدكآف السلوؾ عن الكشف إُفالدراسة  ىدفت حیث
طلبة  لدل الرياضیة الًتبیة حصة يف كاللفظي اؼبادم بنوعیو العدكآف السلوؾ ربديد الرياضیة، الًتبیة حصة داخل

 كالسلوؾ اؼبادم، العدكآف السلوؾ بُت العبلقة الكرؾ، باإلضافة إُف ربديد ؿبافظة مدارس يف األساسي التاسع الصف
 عینة  كتكونت.الكرؾ ؿبافظة مدارس يف األساسي التاسع الصف طلبة الًتبیة الرياضیة لدل حصة يف اللفظي العدكآف
 األساسي التاسع الصف طلبة العنقودية من مت اختیارىا بالطريقة العشوائیة (طالبة 165 طالب ، 165 )من  الدراسة

 البیانات عبمع كأداة استبانة بناء مت ىذه الدراسة ىدؼ كلتحقیق  حملافظة الكرؾ، كالتعلیم الًتبیة مديرية يف
. اللفظي العدكاف كالثآف اؼبادم، العدكاف األكؿ: بعدين على موزعو  فقره 30 من االستبانة تكونت كقد كاؼبعلومات،

 



 

 :أشارت النتائج إُف أف:     نتائج الدراسة
 اؼبادم العدكآف السلوؾ نسبة حیث بلغت اؼبادم كاللفظي، بشقیو العدكآف السلوؾ من متوسطة نسبة كجود- 

.  درجات 4 أصل من  %2.13 اللفظي العدكآف السلوؾ كنسبة  2.14%

 .0.74 دبعامل ارتباط كاؼبادم اللفظي العدكآف السلوؾ بُت ارتباطیو عبلقة كجود- 

 بشكل كتفريغها الطلبة، استیعاب طاقات من لتتمكن الرياضیة الًتبیة مناىج تطوير بضركرة الدراسة ك أكصت- 
 اتزاهنم على احملافظة من الطلبة سبكن كاليت غَت الضارة، كاألنشطة الرياضیة األلعاب يف اؼبشاركة خبلؿ من صحیح

. االنفعاِف

مية استثمار أكقات الفراغ من ھأ :" كافػػػػػػػػػػػبعن  (2012) دراسة جماؿ مرازقة - 1-3-8
التركيح الرياضي كأثره في الوقاية من السلوؾ االنحرافي لدل طالب المرحلة  خالؿ مناشط 

 (2012جماؿ مرازقة، )  "الثانوية بالجزائر

 .الوصفي التحلیلي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

باعبزائر  الثانوية باؼبرحلة الًتبوم الوسط يف االكبرايف السلوؾ ظاىرة حجم على إُف التعرؼالدراسة  ىدفت حیث
 الًتكوبیة فبارسة األنشطة طريق عن الفراغ أكقات كشغل الًتكوبیة الًتبیة على تعتمد كقائیة إسًتاتیجیة كضع ؿباكلة

 يلعبو الذم الدكر الثانوم باعبزائر، معرفة التعلیم مرحلة يف الًتبوم الوسط ا االكبرايف يف السلوؾ ؼبواجهة الرياضیة
. ألنشطتو اؼبمارسُت كاعبسمیة للمراىقُت كاؼبعرفیة كاألخبلقیة الًتبوية اعبوانب ربقیق يف الرياضي الًتكيح

 عبارة من إعداد الباحث كمقیاس السلوؾ االكبرايف من إعداد 28كاستعمل لتحقیق ىذا الغرض استبیاف يتكوف من 
 . تلمیذ اختَتت بطريقة عشوائیة من ـبتلف ثانويات اعبزائر العاصمة 454الطالب أيضا طبقا على عینة قوامها 

  :من بُت النتائج اليت توصل إلیها الباحث ما يلي :نتائج الدراسة

 باقي على الًتكوبیة الرياضیة األنشطة فبارسة كبو التفضیل درجة يف متساككف تقريبان  الدراسة عینة أفراد أف كجدنا- 
 بذلك اػباصة نتائج األكؿ حسب االىتماـ ضمن التفضیل ىذا يكن َف لكن الفراغ ، أكقات أثناء األخرل األنشطة

 .الكبَت األثر كاألنًتنت التكنولوجیا للوسائل أصبح حیث

 العینة أفراد بُت الفراغ أثناء أكقات اؼبمارسة األنشطة لنوع العینة أفراد التبلمیذ تفضیل درجة يف ىناؾ تفاكت- 
 .اؼبمارسُت لصاٌف كىذا( فبارسُت كالغَت اؼبمارسُت)

 كالغَت الرياضیة الًتكوبیة لؤلنشطة التبلمیذ اؼبمارسُت بُت السلوكي البعد ؾباؿ يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود- 
 .اؼبمارسُت لصاٌف فبارسُت



 

النشاطات الرياضية المدرسية  :"كافػػػػػػػػػػػبعن  (2014) دراسة عقيل خليل ناصر - 1-3-9
عقيل خليل ناصر، )" كدكرىا في الكشف عن مظاىر السلوؾ العدكاني كالحد منو في محافظة بابل 

 (18، صفحة 2014

 .الوصفي اؼبسحي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

التعرؼ على دكر النشاطات الرياضیة اؼبدرسیة يف الكشف عن مظاىر السلوؾ العدكآف   إُفالدراسة ىدفت حیث
فضبل عن ربديد الفركؽ يف مستول مظاىر السلوؾ العدكآف تبعا ؼبتغَت  دبعناه اللفظي كاؼبادم كاغبد منو يف ؿبافظة بابل

مكاف الدراسة كاؼبرحلة التدريسیة ، كلتحقیق ذلك استخدـ الباحث االستبانة كأداة عبمع البیانات كاؼبعلومات من 
  . معلما من معلمي الًتبیة الرياضیة يف  مدارس ؿبافظة بابل بالعراؽ120عینة عشوائیة قوامها 

 كقد أظهرت نتائج الدراسة أف درجة مظاىر السلوؾ العدكآف خبلؿ النشاطات :نتائج الدراسة
الرياضیة اؼبدرسیة يف اؼبدارس كانت قلیلة ، كقد أظهرت النتائج أيضا أف السلوؾ العدكآف اللفظي جاء 
يف الًتتیب األكؿ كجاء السلوؾ العدكآف البدٓف يف  اؼبرتبة الثانیة كبدرجة أقل ، كدلت النتائج على عدـ 
كجود فركؽ يف مظاىر السلوؾ العدكآف تعزل ؼبتغَت مكاف الدراسة على الدرجة الكلیة ، يف حُت كانت 
ىناؾ فركؽ قي السلوؾ العدكآف البدٓف بُت تبلمیذ مدارس القرية كطلبة مدارس اؼبدينة كؼبصلحة مدارس 
اؼبدينة ، كأشارت النتائج أيضا إُف كجود فركؽ يف مظاىر السلوؾ العدكآف بُت تبلمیذ اؼبراحل التدريسیة 

اؼبختلفة ، كأكصى الباحث بالعمل على استثمار السلوؾ اإلهبايب لدل الطلبة كتعزيزىا كحصر السلوكیات السلبیة 
 .كتعديلها 

تأثير متغيرات الممارسة للنشاط  :" كافػػػػػػػػػػػبعن  (2014) دراسة قندكز علي  - 1-3-10
 "البدني الرياضي التربوم كالجنس على اإلضطرابات السلوكية لدل تالميذ المرحلة المتوسطة 

 (21، صفحة 2014قندكز علي، )

 .الوصفي التحلیلي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

 إُف التعرؼ على االضطرابات السلوكیة اؼبوجودة لدل تبلمیذ اؼبرحلة اؼبتوسطة كإُف التعرؼ الدراسة ىدفت حیث
 تبلمیذ لدل السلوكیة االضطرابات على كاعبنس الًتبوم الرياضي البدٓف للنشاط اؼبمارسة متغَتات أيضا على تأثَت

 فقرة مت توزيعها على 50اؼبتوسطة لوالية الشلف ، كمن أجل ذلك قاـ الباحث بإعداد إستبیاف مكوف من  اؼبرحلة
طبسة من  ؾباالت الدراسة كىي ؾباؿ السلوؾ العدكآف كؾباؿ تدٓف مفهـو الذات كؾباؿ النشاط الزائد كؾباؿ العناد 

 تلمیذ 885 فقرات مت توزيع ىذه االستمارة على عینة قوامها 10كالتمرد كؾباؿ االنسحاب االجتماعي كل ؾباؿ من 
 .من الذكور كاإلناث للمرحلة اؼبتوسطة بوالية الشلف 



 

كقد أظهرت نتائج الدراسة على كجود درجة استجابة عبمیع اجملاالت اػباصة باالضطرابات : نتائج الدراسة
 اؼبمارسة متغَتات  تأثَتكأظهرت أيضا كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة من حیث السلوكیة اؼبوجودة لدل التبلمیذ ،

اؼبتوسطة لوالية الشلف لصاٌف التبلمیذ الغَت  اؼبرحلة تبلمیذ لدل السلوكیة  االضطرابات الرياضي على البدٓف للنشاط
كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف ، كما أظهرت النتائج أيضا اؼبمارسُت للنشاط البدٓف الرياضي الًتبوم 

تعزل لصاٌف اعبنس ، حیث ظهر اختبلؼ يف مستول اإلظطرابات السلوكیة أكرب عند الذكور  السلوكیة  االضطرابات
كقد أكصى الباحث بعدة توصیات منها تفعیل فبارسة األنشطة الرياضیة الًتبوية كنشر الوعي داخل .بالنسبة لئلناث

 . اؼبدارس كخارجها نظرا ألنبیة اؼبمارسة الرياضیة على الصحة النفسیة 

فعالية برنامج " بعنواف  (ـ 2015) دراسة يوسف محمد عبد اهلل عبد الرحماف - 1-3-11
تركيحي لتخفيف السلوؾ العدكاني لتالمييذ المرحلة المتوسطة بمحافظة األحمدم بدكلة 

 (94-81، الصفحات 2016يوسف محمد، )"  الكويت

 .التجرييب اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

يف زبفیف السلوؾ العدكآف لدل  اؼبقًتح التعرؼ على فعالیة الربنامج الرياضي الًتكوبيالدراسة إلى  ىدفت حیث
 تلمیذ مت تقسیمهم إُف 127تبلمیذ اؼبرحلة اؼبتوسطة، كاستعمل ؽبذا الغرض برنامج رياضي تركوبي طبق على 

 .   تلمیذ37 تلمیذ كأخرل ضابطة قوامها 90ؾبموعتُت ؾبموعة ذبريبیة قوامها 

  :أشارت النتائج إُف أف :نتائج الدراسة

 .الربنامج الًتكوبي اؼبقًتح ساىم بشكل فعاؿ يف اغبد من السلوؾ العدكآف لتبلمیذ الدراسة - 

كأكصى الباحث بضركرة مشاركة التبلمیذ يف حصص ك برامج الًتبیة البدنیة كدمج الربامج الدراسیة بالربامج الًتكوبیة - 
 .ؼبا ؽبا من كبَت األثر إُف إتباع السلوؾ الرياضي اؼبتزف بعید عن العدكانیة 

 : الدراسات األجنبية- 1-4

  :كافػػػػػػػػػػػبعن  Darmawan  (2010)دارماكف  دراسة- 1-4-1

Bullying in school: A study of Forms and Motives of Aggression in 

Two Secondary Schools in the city of Palu  

  (Darmawan ،2010)   

 .الوصفي اؼبسحي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث     



 

 يف بالويف مدينة  ثانويتُت درستُتـإُف معرفة مستول العنف لدل الطلبة يف الكشف  إُفالدراسة  ىدفت حیث
ف الدافع مرتبطا بالقوة أـ باغباجة كا سواء)إضافة ؼبعرفة الدافع اؼبرتبط بالعدكاف  Palo, Indonesia اندكنيسيا

 ةالطلبة لعُتستبانة لتقدير الذات، كمقاببلت شخصیة مع إمت استخداـ ىذه الدراسة  ىدؼ كلتحقیق ، (لبلنتماء
 . طالبة يف اؼبستويُت السابع كالثامن 149طالبا، ك  97تكونت من 

 :أشارت النتائج إُف: نتائج الدراسة     
.  بأظباء بذيئة، كعمل مضايقات ثر يف نعت اآلخرينؾكر يف العنف، أما اإلناث فكن أؾ لدل الذكربنزعة أكجود - 

كفیما يتعلق بالعدكاف اؼبرتبط بالقوة . السابع لدل اعبنسُت ثر يف الصف الثامن منو يف الصفؾ أالعنف كافأف - 
دت اؼبقاببلت ىذه ؾكقد أ فكاف العدكاف مرتبطا لديهم باالنتماء للمجموعة كرؾثر لدل اإلناث، أما الذؾفكاف أ
. النتائج

 :بعنػػػػػػػػػػواف   Kim ( 2006)دراسة كيم - 1-4-2

 A Study of Personal and Environmental Factors 

Influencing Bullying     

  (Kim ،2006) 

 .الوصفي اؼبسحي  اتبع الباحث اؼبنهج:منهج البحث 

 من اإلناث 134من الذكور ك  271 من عینة على العنف يف اؼبؤثرة العوامل إُف التعرؼ علىالدراسة  ىدفت حیث
 كقد Mokpo, Korea بكوريا موكبو سنة يف 14 ك 12يف الصفُت السابع كالثامن، تراكحت أعمارىم بُت 

من اآلباء، ك  %   %30.72من األمهات، ك   %67.98 من أكلیاء األمور، بنسبة  306شارؾ يف الدراسة 
 ىذه الدراسة مت تطبیق كلتحقیق ىدؼ ذلك،فبن يعتنوف بالطلبة من غَت   %0.65من األجداد، ك   0.65%

اؼبسح مرتُت ؼبعرفة األثر بعید اؼبدل، كقد بدأ القیاس األكؿ يف شهر حزيراف مع بداية الدراسة يف كوريا، ككاف التطبیق 
أما بالنسبة لؤلىل فقد مت تطبیق اإلستبانة مرة كاحدة يف بداية . الثآف يف منتصف كانوف األكؿ يف هناية السنة الدراسیة

 .العاـ الدراسي

 :أشارت النتائج إُف: نتائج الدراسة

. عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة بُت اعبنسُت يف ارتكاب العنف أك التعرض لو- 

إف أسباب العنف من كجهة نظر اؼبعتدين فیعود لنظرات أعُت الضحايا، أك ؼبشكبلت يف اؼبهارات االجتماعیة ، - 
 باؼبقابل فإف أغلب الضحايا ال يعرفوف سببا للعنف لكن يبكن ؼبفهـو الذات كللدعم االجتماعي

. كؼبعتقدات اجملتمع التنبؤ بالنزعة كبو العنف لدل الطلبة، أك كبو ازباذ دكر الضحیة



 

إف أىم عامل يرتبط باؼبیل كبو العنف أك كبو دكر الضحیة ىو الدعم االجتماعي، كخصوصا دعم األىل، فاىتماـ - 
 .األىل بأطفاؽبم يشكل أكرب ضباية ؽبم ضد العنف

 :بعنػػػػػػػػػواف     Kuriakides, et al (  2006) كزمالئو كيرياكيدز دراسة - 1-4-3

 "An analysis of the Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire 

using the Rasch measurement model   

 (Kyriakides et al, 2006, pp. 781-801) 

 .الوصفي اؼبسحي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

الضحیة  /للعنف أكلويز ستبانةإ باستخداـ العنف من مباذج ـبتلفة كجود على للتأكید إُفالدراسة  ىدفت حیث

     تراكحت أعمارىم بُت   %52.2 طالبا بنسبة 175ك   %47.8 طالبة بنسبة 160 من طبقیة عینة على
صف من صفوؼ اؼبدارس االبتدائیة يف  21طلبة الصف السابع مت اختیارىم من من  (سنة 12.8ك  11.2)

. قبرص

اعبسدم  كر للعنف فاؽ استخداـ اإلناث، مستخدمُت العنفؾأف استخداـ الذ أشارت النتائج إُف: نتائج الدراسة
. ثر استخداما للعنف غَت اؼبباشر من الذكورؾاؼبباشر، أما اإلناث فكن أ

 :بعنػػػػػػػػػواف    Craig, et al. ( 1998 )كزمالئو  كريج دراسة-  1-4-4

 "  Bullying and Victimization Among Canadian School Children"   
(Craig et al ،1998) 

 .الوصفي اؼبسحي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

 دكر ىمازباذك معرفة األشكاؿ اؼبختلفة يف فبارسة العنف اؼبمارس بالنسبة لؤلصاغر الدراسة إلى  ىدفت حیث
 مت العتداءات أك التعرض العنف، على كاجملتمع العائلة تأثَت إُف التعرؼ كهبدؼ ،كنداب األطفاؿ مدارس يف الضحیة

 أعمارىم كانت عندما دراستهم من اإلناث بدأت 2309 ك الذكور من 2417 من عینة على طولیة دراسة إجراء
 . سنوات 9 ك 7 سنوات إُف أف أصبحت أعمارىم تًتاكح مابُت 6 ك4 بُت

دكرا لكل من  ىناؾ كأف العمر، مع تتزايد كانت االعتداءات التعرض نسبة أف إُف النتائج أشارت: نتائج الدراسة
 . سنة عند اإلناث كأكثر منو عند الذكور 11 إُف 10األسرة كاجملتمع على العنف يف اؼبرحلة من 

 .العنف مستول كَف ُتظهر النتائج تأثَتا يف اؼبرحلتُت السابقتُت، كما َف ُتظهر النتائج فركقا بُت اعبنسُت يف

 



 

 :بعنػػػػػػػػػواف    Olweus, et al. ( 1988 )كزمالئو  أكلويز دراسة - 1-4-5

“Circulating Testosterone Level and Aggression in Adolescent Male: 

A Causal Analysis" 

(Olweus et al, 1988) 

 .التجرييباتبع الباحث اؼبنهج : منهج البحث

 اختیار   يف العدكاف لدل الذكور، كؽبذا الغرض متالتستوستيركفىرموف  نسبة تأثَت معرفةىدفت الدراسة إلى حیث 
 ، كقد سولنا بالسويد  سنة من اؼبدارس اغبكومیة يف مقاطعة 17 ك 15 ذكرا تراكحت أعمارىم بُت  58عینة قدرىا 

 .التستوستيركفمت تقسیمهم إُف ؾبموعتُت حبسب ربلیل ببلزما 

 يف مرحلة اؼبراىقة زاد من استعداد الطلبة  التستوسيركف أشارت النتائج إُف أف اؼبستول العاِف من: نتائج الدراسة       
القوة كتوكید الذات عند التعرض لبلستفزاز أك التهديد، كجعلهم غَت صبورين، كسريعي الغضب، حىت عند تثبیت  ظهار إل

.                                         االستفزاز، كالعدكاف اللفظي، كغَتىاؾالعوامل اؼبسببة للعدكاف   

    :بعنػػػػػػػػػواف    Huesmann, et al (  1984)كزمالئو  دراسة ىيوسماف-  1-4-6

"Stability of Aggression Over time and Generations" 

(Huesman et al, 1984, pp. 1120-1134) 

 .الوصفي اؼبسحي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

 600 من عینة فیها استخدموا  سنة،22 امتدت كاألجیاؿ  الزمن ثبات العدكاف عربمعرفةالدراسة إلى  ىدفت    حیث
.   فرد  

 عمر يف عدكانیة أكثر كانوا الدراسة بداية يف سنوات 8 بعمر كانوا أف الذينأشارت النتائج إُف : نتائج الدراسة    
فالعدكاف  الذكور، لدل خاصة الزمن مع الذىنیة القدرة يف ثباتا الدراسة أيضا أظهرت كقد  هناية الدراسة، يف الثبلثُت
 االلتزاـ كعدـ كالعدكاف اعبسدم، القرين، معاملة كإساءة كاعبريبة، اجملتمع، ضد السلوكیات من بسلسلة ينبئ اؼببكر

 .الضوئیة باإلشارات

 :بعنواف  Dekovic  (  2003 )دراسة ديكوفك    - 1-4-7

 ,Dekovic) " المضاد للمجتمع في مرحلة المراىقة السلوؾ العدكاني كغير العدكاني " 
2003) 



 

 .الوصفي اؼبسحي اتبع الباحث اؼبنهج: منهج البحث

معرفة التعرؼ على السلوؾ العدكآف ك السلوؾ غَت العدكآف اؼبضاد للمجتمع يف مرحلة الدراسة إلى  ىدفت حیث
 أنثى 200اؼبراىقة كلتحقیق ىذا اؽبدؼ استعمل الباحث مقیاس السلوؾ العدكآف من إعداده طبق على عینة قوامها 

 . سنة18ك 12 ذكر من اؼبراىقُت اؽبولنديُت تًتاكح أعمارىم ما بُت 254ك 

 ىذه الدراسة إُف أف السلوكیات اؼبضادة للمجتمع ترتبط ارتباطا شديدا باغبرية ج كقد توصلت نتائ:نتائج الدراسة 
 . يف ذلك يرجع إُف مقدار اغبرية ك االستقبلؿ اؼبعطاة لكل جنسثكاالستقبلؿ، كاالختبلؼ بُت الذكور كاإلنا

يتضح من خبلؿ العرض السابق للدراسات السابقة كاؼبشاهبة أنو : التعليق على الدراسات السابقة - 1-4
قد مت عرضها يف جزئُت الدراسات العربیة كاألجنبیة كىذا عرب التسلسل الزمٍت ؽبا من القدٔف إُف اغبديث ، كما مت 

الدراسات اليت اىتمت بالنشاط الرياضي الًتكوبي ، الدراسات اليت اىتمت  )تقسیمها حسب متغَتات الدراسة اغبالیة 
 من ؾبموعة يلي فیما نعرض سوؼ،  ك(بالسلوؾ العدكآف ، كالدراسات اليت اىتمت بالعبلقة بُت متغَتات البحث 

 كبن الذم البحث متغَتات كتناكلت إلیها التوصل أمكن اليت اؼبشاهبة البحوث ك السابقة النقاط حوؿ الدراسات
 ربديد حیث من طريقو أنارت ك الباحث اليت أفادت الطالب اؼبعاَف من الكثَت على الضوء إلقاء هبدؼ إقبازه بصدد

 ؿباكلة ك اؼبناسبة اإلحصائیة الوسائل ككذا اؼبستعملة كاالختبارات اؼبقايیس اؼبستخدـ، اؼبنهج البحث، عینة اؼبشكلة،
 مناقشة أثناء الدراسات هبذه االستدالؿ ك االستناد يبكن كما ىذا، حبثنا كطبیعة ػبصوصیة أنسب ىو ما توظیف
 .النتائج

 السلوؾ إُف أدت اليت العوامل حوؿ تتفق َف أهنا  فبالنسبة للدراسات اليت اىتمت بالسلوؾ العدكآف نبلحظ:أكال 
 متغَتات اعبنس كالعمر، على ركز األخر كالبعض عاـ، بشكل العدكاف تناكؿ فبعضها كاؼبادم؛ بشقیو اللفظي العدكآف
 إُف االختبلؼ ىذا الصف،كيعود كحجم كالعمر، باعبنس متمثلة متغَتات ثبلثة على منها ركزت كاحدة كدراسة

 .كتنوعها البیئات اختبلؼ

 لدل منو أكثر لدل الذكور العدكاف فبارسة أف األطفاؿ بُت العدكاف انتشار يف حبثت اليت الدراسات أظهرت كقد
 العدكاف يف العمر كأثرة عامل أنبیة أكدت على فقد الصفي، العدكاف يف العمر أثر حبثت اليت الدراسات أما اإلناث،
 العمر، أما تقدـ مع األطفاؿ يبارسو الذم العدكآف مقدار السلوؾ البفاض إُف نتائجها أشارت حیث الصفي،

الصفوؼ  لصاٌف داللة ذات فركؽ كجود نتائجها أظهرت فقد العدكاف يف الصف كأثرة حجم تناكلت اليت الدراسات
 .اغبجم الكبَت ذات

 السلوؾ، ىذا ظهور الرياضیة، كمواطن الًتبیة حصة داخل العدكآف السلوؾ عن لتكشف اغبالیة الدراسة جاءت كقد
 .األحباث من اؼبزيد إُف أهنا ربتاج ترل كاليت كراءه، الكامنة األسباب يف الغوص دكف كأنواعو

أف معظمها ركز على الدكر العبلجي   أما بالنسبة للدراسات اليت اىتمت بالنشاط الرياضي الًتكوبي نبلحظ:ثانيا 
للًتكيح الرياضي كانعكاسو اإلهبايب على نفسیة الفرد سواء داخل اؼبؤسسات الًتبوية أك خارجها من حیث تنمیة الثقة 



 

بالنفس كتعلیم اؼبراىق كإكسابو اؼبهارات ك اػبربات كالقیم االجتماعیة اليت ذبعل منو فرد متزف من صبیع النواحي 
النفسیة كالفكرية كاالنفعالیة كيتعلم أيضا التلمیذ اؼبراىق من خبلؿ نشاطات الًتكيح الرياضي كیفیة التعامل مع 

اآلخرين كينموا لديو القیم كاالذباىات الًتبوية كالنفسیة كاؼبعرفیة كيسهم يف تطوير كتلبیة احتیاجاتو النفسیة كاحملافظة 
 .على اتزانو كربقق لو النجاح يف معامبلتو االجتماعیة مع زمبلئو

بینما الدراسات اليت اىتمت بالعبلقة بُت اؼبتغَتين فقد أصبعت جلها على الدكر اإلهبايب ؼبمارسة النشاط : ثالثا 
الًتكوبي كأثره على سلوؾ الفرد خاصة التلمیذ اؼبراىق ، حبیث يساعد النشاط الرياضي الًتكوبي يف تكوين  الرياضي

شخصیة اؼبراىق من صبیع النواحي كتنمیة ركح العمل اعبماعي بینو كبُت زمبلئو كتغرس لديو أيضا صفات نبیلة كحب 
الغَت كالتسامح كغَتىا، كقد أصبعت معظم الدراسات على أف أثر الربامج الًتكوبیة يتعدل ؾبرد االستمتاع بوقت الفراغ  
بل ينمي لدل الفرد الثقة بالنفس ككذا التفاؤؿ كيعد عامبل من العوامل اليت تكسب الفرد أيضا السركر كالفرح كيبنحو 

 .الشعور بالسعادة كالرضا كىبلصو من اؼبلل كاالكتئاب كالكره كفبارسة السلوؾ العنیف 

استعمل فیها اؼبنهج الوصفي  اتضح جلیا أف معظم الدراسات السابقة أما من حیث اؼبنهج اؼبستخدـ فقد: رابعا 
اؼبسحي كاؼبنهج الوصفي التحلیلي كىذا ما ىبتلف مع دراستنا اغبالیة اليت استعملنا فیها اؼبنهج التجرييب ، بینما تتفق 

 . الدراسة اغبالیة مع دراسة كاحدة أك اثناف استعمل فیهما اؼبنهج التجرييب على عینة ذبريبیة

كمن حیث عینة البحث فتتفق دراستنا اغبالیة مع معظم الدراسات السابقة الذكر ك اليت اىتمت ىي األخرل : خامسا
بفًتة اؼبراىقة كركزت علیها لكوهنا اؼبرحلة اغبرجة يف حیاة الفرد، بینما اختلفت الدراسة اغبالیة مع بعض الدراسات 

 .السابقة الذكر من حیث اؼبرحلة العمرية 

 )أما من حیث األدكات اؼبستعملة يف ىذه الدراسة فقد اتفقت الدراسة اغبالیة مع دراسة كاضح أضبد األمُت : سادسا
كاللذاف استعمبل مقیاس السلوؾ العدكآف حملمد حسن عبلكم كىو  (2009) ىیاـ سعدكف عبود كدراسة  (2001

ما استعملناه أيضا يف دراستنا ىذه ، بینما اختلفت دراستنا اغبالیة من حیث األداة اؼبستعملة مع معظم الدراسات 
 السابقة الذكر فمنها ما استعمل مقیاس القلق كمقیاس الثقة بالنفس كغَتىا 

أما من حیث النتائج فقد أصبعت معظم نتائج الدراسات السابقة الذكر على الدكر اإلهبايب لؤلنشطة الرياضیة : سابعا 
 .  الًتكوبیة يف تغیَت سلوؾ الفرد من صبیع النواحي النفسیة كاالجتماعیة كاالنفعالیة كغَتىا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 البػػػػػاب األكؿ

 الدراسة النظرية
 

      

 

 

 



 

 

 

 

 ثانيالفصل اؿ
 النشاط الرياضي التركيحي

 

 

 

 

 

 



 

:تمهيد  

 ك االقتصادية اغبضارية الظركؼ دبختلف اغبضارات تأثرت ظهور كاكبت قد اإلنساف، ك قدـ قديبة الًتكوبیة األنشطةإن  
 مفصلة الصعب دراسة الًتكيح دراسة من أنو اإلطار ىذا يف أف نذكره نريد الذم الشيء ك. اٍف....السیاسیة ك االجتماعیة

 الًتكيح نظرا الرتباط ىذا ك األخرل، االجتماعیة الظواىر ـبتلف عن منفصلة اجملتمعات كظاىرة من ؾبتمع أم يف
 يف ك ترعرعت الرياضة نشأت فلقد النواحي، صبیع من ذلك ك اجملتمع يف اغباصل التطور مواكبة ك باألحداث التارىبیة

 أك  أكقات الفراغ بأنشطة يعرؼ دبا مباشر بشكل ترتبط اليت الًتكيح مظاىر أحد الرياضیة اؼبمارسة تعترب إذ الًتكيح، كنف
 الذم البهجة ك السركر ك اؼبتعة خبلؿ من ىذا الًتكيح ك أشكاؿ أحد كوهنا يف الرياضة أنبیة تتجلى ك اغبرة، األكقات

 اؼبمارس للفرد يوفر الذم الرياضي الًتكيح قبد كالرياضة الًتكيح بُت العبلقة اؼبرتبطة عن ك الًتكوبي النشاط ـبرجات تعترب
ك  اعبسمیة الصحة اكتساب ك اؼبتعة، من الًتكوبي الطابع علیها يطغى اليت ك الرياضیة ك األنشطة البدنیة أنواع ـبتلف

على تصرفاتو كسلوكاتو  إهبابا ينعكس فبا للفرد التوازف األخَت يف ربقق اليت ك البدنیة اللیاقة عناصر اكتساب ك النفسیة،
 كمدخل الًتكوبیة كذلك الًتبیة مفهـو حوؿ نظرية مقاربة إعطاء إُف نتطرؽ سوؼ الفصل ىذا خبلؿ كمن داخل اجملتمع،

.أكقات الفراغ يف اؼبمارسة الرياضیة أشكاؿ من كشكل األخَت ىذا يعترب كالذم الًتكوبي، الرياضي النشاط ؼبفهـو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:الرياضي كالتركيح التركيحية التربية مفهـو- 2  

 غَت يف الرب يقاؿ ال ك جل، ك عز اهلل ىو : اّلربّ  (: ربب ) كلمة معٌت العرب لساف يف جاء :اللغوم التعريف- أ
 ك مالكو: شيء كل رب ك للملك، اعباىلیة يف قالوا قد ك اهلل، لغَت البلـ، ك باأللف الرب يقاؿ ك. إال باإلضافة اهلل،

 ك اؼبالك، على اللغة يف يطلق الرب ك البیت، رب فبلف ك الدار، رب ك الدابة رب ىو يقاؿ صاحبو، قیل ك مستحقو،
 أضیف غَته على أطلق إذا ك جل، ك عز اهلل على إال مضاؼ غَت يطلق ال ك اؼبنعم، ك القیم، ك اؼبريب، ك اؼبدبر، ك السید
، صفحة 1993منظور، ) .أصلحو إذا: الشيء رب ك. فوقهم كنت أم سیدىم: القـو بیت رب ك. كذا رب: فقیل

558)  

، 1993الرازم، ) .أم رباه دبعٌت تربیة ك كربیة رب باب من كلده: رب: يلي ما ربب معٌت جاء الصحاح مختار يف ك
(164صفحة   

 أك مستحقو، مالكو ك: شيء كل رب ، (ربب : )التاِف النحو على كرد اؼبعٌت فإف المحيط القاموس معجم يف أما
، كزاد ك صبع،: رب ك ربوب، ك أرباب اعبمع صاحبو، خلیل، ) .طیبو: الدىن ك األمر أصلحو، ك كأرب، أقاـ،، ك لـز
(481، صفحة 2007  

:االصطالحي التعريف- ب  

 تنتج ك اؼبمارسة طريق عن الوظائف من جملموعة التدرهبیُت االكتماؿ ك النمو ربقیق تستهدؼ سَتكرة: األكؿ التعريف
 الذم الفعل عن إما ك ( عمومیة األكثر ك اؼبعٌت األصلي ىذا ك ) اآلخر طرؼ من اؼبمارس الفعل عن إما السَتكرة، ىذه

 الراشدكف اآلباء خبلؽبا من يدرب العملیات من سلسلة ربديدا، أكثر دبعٌت الًتبیة، تفید ذاتو ك على الشخص يبارسو
، 1998عبد الكريم ك آخركف، ) .العوائد ك االذباىات بعض مبو لديهم يسلموف ك نوعهم نفس من عموما الصغار

(89صفحة   

 يف لشخصیتو تطور متكامل أجل من الفرد سلوؾ يف فیها تغَتات مرغوب إلحداث منظمة عملیة ىي :الثاني  التعريف
(47، صفحة 2005البدرم، ) .االجتماعیة ك االنفعالیة ك العقلیة ك اعبسمیة جوانبها  

السلوؾ أشكاؿ من غَتىا ك اذباىاتو ك قدرات الفرد تنمیة إُف هتدؼ نشاطات: الثالث التعريف ذات القیمة االهبابیة   

(159، صفحة 1998رمزم كامل، ) .سوية حیاة فیو وبیا أف يبكنو حىت يف ؾبتمعو  

Unesco من اؼبعارؼ تدريس منظم متصل يصمم هبدؼ توصیل مزيج ( )للیونسكو  طبقا ك: الرابع  التعريف   

(153رمزم كامل مرجع سبق ذكره، صفحة ) .كاؼبهارات ذات القیمة إُف صبیع أنشطة اغبیاة   



 

 تعمل ك جیل، إُف جیل من العلمي ك الًتاث الثقايف نقل فیها يتم اليت العملیة تلك ىي الًتبیة:التعريف الخامس
 ك اعبمعیة ك النادم ك ك اؼبسجد األكساط البیت ىذه من ك االنتقاؿ، ىذا حدكث على ؾبتمع كل يف ـبتلفة أكساط
(183، صفحة 1993سعيد التل، ) .اعبماىَتم االتصاؿ كسائل ك اؼبدرسة  

 يكتسب العادات اإلنساف قبعل أف ىي االعتیادم، دبعناه اإلنساف تربیة  إف"علي  إسماعيل سعيد"  األستاذ يقوؿ ك
 األخبلقیة باؼبهمات ك الشعور بالواجب يكتسب ك اعبیدين، العمل ك السلوؾ يف رغبتو يقوم ك األنظمة وبًـت ك السلیمة،

 ىذه ك إلیها، تنتمي اليت اعبماعة يف سلیما االندماج اندماجا من اؼبريب الفرد يتمكن حبیث اآلخرين، اذباه ك الذات اذباه
 أف غبیاهتا يبكن ال إٍف، ...عادات، تقالید، أنظمة، قوانُت،: أعراؼ ضمنیة أك قانونیة تنظیمات توجهها اليت اعبماعة
 بركح يتحلى أم العاـ، للصاٌف اػباصة مصاغبو ىبضع ك اآلخرين وبًـت فیها الفرد إذا كاف إال توفیق ك سبلمة يف تستمر
 ينتقي الطفل أف إُف االنتباه اؼبهم فمن ـبتلفة، سلوكیة ألمباط تعلم عملیة الًتبیة كانت الفهم، كإذا ك ك التسامح التعاكف

 االستجابات اؼبثَتات فإف ىذه ظهرت إذا حبیث مبطیة استجابات ؽبا يستجیب فیو مثَتات معینة يعیش الذم من اجملتمع
 ؽبا نتیجة تعلیمیة يكتسب بعملیة يبر الطفل أف ىذا معٌت ،ك اؼبثَتات ؽبذه اؼبباشر الفعل رد تكوف تعلمها اليت

إسماعيل علي، ) . الًتبیة ىذه ىي التعلم عملیة اؼبختلفة اغبیاة مواقف هبا اليت يواجو اؼبختلفة السلوكیة االستجابات
(18، صفحة 2007  

: الشجرراح  ك اؽبواء، نسیم: الّريح ركح:يلي ما ( ركح ) معآف من العرب لساف يف جاء :اللغة في التركيح- ج
 ك الريح زبًتقو الذم اؼبوضع ىي ك اؼبفازة،: بالفتح المركحة ك الريح، هبا ىب إذا مركحة شجرة ك أحسها ك الريح كجد

 ك برد: ركحا يراح راح ك التشمم: االستركاح ك آلة، ألهنا كسرت هبا يركح اليت: اؼبیم بكسر المركحة ك ، اؼبراكح اعبمع
 إذا تركحوا ك القـو راح:يقاؿ ك.رزؽ ك رضبو أم ؛ (ريحاف ك فركح : )تعاُف قولو ك. الريح طیب كل: الريحاف ك طاب
 يف ك ركعتُت، كل بعد القـو اسًتاحة بذلك ظبیت: رمضاف شهر يف الًتكايح ك تنفس، : أراح ك. كاف كقت أم ساركا

جماؿ الدين منظور مرجع سبق ذكره، صفحة ) .تسلیمتُت كل بعد كانوا يسًتحوف ألهنم ، التراكيح صالة: اغبديث
522)  

 الراحة، كجد: األنفس،ك اسًتكح حیاة بو ما: بالضم الركح: التاِف النحو على جاءت المحيط القاموس معجم يف ك
 من أك العشي: الركاح ك.البلیة من أنقذه لو برضبتو اهلل ارتاح الرضبة ك ك االرتیاح النشاط ك استناـ،: إلیو كاسًتاح كتشمم

خليل مرجع سبق ذكره، صفحة ) .فرح ك لو أشرؼ رياحة ك ك ركحا يراح ركاحا األمر كراح لذلك. اللیل إُف الزكاؿ
540)  

 ك الصباح ضد  الركاحك  ،األركاح اعبمع ك يؤنث ك يذكر ( الركح:) يلي ما الًتكيح معٌت الصحاح مختار يف جاء قد ك
 بالغدات اؼباشیة سرحت ك. يغدكا ضد غدا يركح راحمصدر  أيضا ىو ك اللیل إُف الشمس زكاؿ من للوقت اسم ىو

 قتل من: " اغبديث منو ك روبو، كجد أم يريحو  كيراحوالشيء (  راح  )رجعت، ك أم ركاحا تركح بالعشي  كراحت
(186الرازم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .الراحة اسًتاح من ك  النشاط،االرتياح ك ،" اعبنة يرح رائحة َف معاىدة نفسا  



 

 يكوف مثلو تركح ك ركاحا راح يركح ركح :التاِف النحو على كردت ( ركح  )الفعل مادة فإف المنير المصباح يف  أما
 ك رجوعها، ك ذىاهبا أم ؛ (شهر ركاحها ك شهر غدكىا: ) قولو تعاُف يف بینهما طابق قد ك الرجوع دبعٌت ك الغدك دبعٌت

اعبمع راح  ك الكف الراحة بطن ك كذلك، تكن َف أف بعد تطیب ك بو تلُت الريح الطیب ألف من كأنو باؼبركحة تركحت
(147، صفحة 2003المقرم، ) .التعب ك اؼبشقة الراحة زكاؿ ك راحات، ك   

:االصطالح في التركيح كلمة معنى- د   

 ك الشعور بالسعادة، ك باالرتیاح اإلحساس أجل من الفرد بو يقـو بالعمل، متصل غَت نشاط :ترفيو- تركيح -1
 ترفیهیة بأنشطة االىتماـ األشخاص إُف يبیل الواحدة الثقافة داخل ففي كاجتماعیا، ثقافیا الًتفیهیة األنشطة ربدد ما غالبا

 من الشخص فیو يسًتيح معُت كقت قضاء ثقافیا هبدؼ اؼبنظمة احملاكالت ىذه إحدل اؼبختلفة األلعاب تعترب ك متشاهبة،
  (347، صفحة 2006محمد عاطف غيث، ) .كالقلق اؼبختلفة، اؼبسؤكلیات ك العادم، العمل أعباء

تفسَتات  نظريات ك ىناؾ ك كاالبتكار، اػبلق ك التجديد تعٍت باإلقبلیزية الًتكيح كلمة إف: التجديد- التركيح- 2
. تفسَتا كاحدا الًتكيح اللعب ك يفسركف من ىناؾ بأف علما ، اللعب اصطبلحات تفوؽ الًتكيح مفهـو ك الًتكيح لكلمة

 أك سلبیا ما لنشاط فبارستو أثناء ك الفرد قبل وبسو شعور ك نفسیة حالة أك عاطفي فعل رد أنو على الًتكيح يفسر ك
 ذاتو يف غرضو ك االختیار حبرية يتصف ك شخصیة مدفوعا برغبة الفرد يكوف كأف الفراغ   كقت أثناء يتم ك ىادفا، إهبابیا

 ك االنفعالیة اغبالة يف التغیَت ذلك فهي الغاية أما ذاتو، حد يف لیس غاية فالنشاط نشاط، من أكثر الًتكيح أف أم
محمد، ) .تعقید من فیها دبا اغبیاة ؼبواجهة البطارية شحن على تعمل اليت ك السعادة بالغبطة اإلحساس ك العاطفیة
(104، صفحة 2001  

 يعٍت من اؼبصطلح األكؿ اؼبقطع أف إذ التجديد، إعادة يعٍت الًتكيح مصطلح إف: التجديد إعادة- التركيح- 3
 ؼبمارسة كحصائل االنتعاش أك التجديد أهنا على الًتكيح مصطلح من أيضا يفهم ك التجديد، يعٍت منو اعبزء بینما إعادة

(29، صفحة 1998مصطفى عبد العزيز، ) .مناشطو  

 األمر يف بادئ استخدامو مت لقد ك البلتیٍت األصل من مشتق الًتكيح مصطلح إف: إنساني نشاط- التركيح- 4
 فبارسة قادرا على حیوية الفرد لیكوف ذبديد إُف يؤدم الذم ك شخصي بدافع اختیاره يتم الذم اإلنسآف النشاط لتعريف

 ك فبارسة شخصیة تنمیة يف أىدافو اإلضافات خبصوص من العديد بالًتكيح غبق قد أنو إال اؼبختلفة، نشاطاتو أداء ك عملو
(54، صفحة 1997الحمامي، ) .اجملتمع تنمیة يف  

ربقیق يف للجمیع الرياضة أىداؼ "المنصورم  علي"  وبدد :للجميع الرياضة أىداؼ أحد- التركيح- 5  

 اللیاقة اإلنتاج، تطوير زيادة الرياضیة، الثقافة نشر النفس، عن الًتكيح تطويرىا، ك الفرد صحة ربسُت: التالیة األىداؼ
 تطوير ك رياضیا اؼبوىوبُت الوطن، تنمیة عن الدفاع على القدرة زيادة األفراد، بُت االجتماعیة إثراء العبلقات للفرد، البدنیة

(29، صفحة 1997، .الحمامي ـ) .أدائي مستول ألعلى مستواىم  



 

تعريف  نستطیع "  Dornhoff, Martin دكرنهوؼ   مارتن"  يقوؿ عامة، بصفة الرياضة معٌت ىبص ما يف أما   

 البدٓف النشاط بفضل يتحقق إال ال كالذم دينامیكیة، ألكرب كعامل البدنیة الثقافة من أساسي جزء باعتبارىا الرياضة
 الثقافة أىداؼ ـبتلف خبلؿ من ربقق النفس رياضیة األنشطة كىذه الركح، نشاط مع بارتباطو كذلك اؼبنظم الرياضي
:للرياضة أصناؼ أساسیة أربعة ىناؾ أف القوؿ نستطیع كبذلك البدنیة،  

. الصحة أجل من- 1  

.االجتماعي التفاعل أجل من- 2  

.  مستول أعلى إُف كالوصوؿ القدرات البدنیة أجل من- 3  

 (Habil Dornhoff, 1996, p. 6)  4 -(كهواية )اغبیاة يف كاؼبتعة كالبهجة السركر على اغبصوؿ أجل من.  

 تأخذ أشكاؿ اليت ك اؼبتنوعة األنشطة من ؾبموعة تشمل اؽبوايات: الهوايات أشكاؿ من شكل- التركيح- 6
، ) فیزيولوجیة ارتباطات ك لؤللفة،  أف اإلطار ىذا قبد يف حیث بالعمل، يتعلق ما أك ( اعبسمي التأىیل األكل، النـو
.االجتماعیة حسب اجملموعات ذلك ك اؽبوايات أنواع ـبتلف ك بدراسة الطبیعة يقوموف االجتماع علماء  

(Cherkaoui & Lécuyer, 2005, p. 135) 

 من براؾبو  العديد تتضمن الذم الًتكيح من النوع ذلك ىو الرياضي بالًتكيح اؼبقصود: الرياضي التركيح- 7
 ألكجو اؼبمارس للفرد ك الفسیولوجیة البدنیة اعبوانب تأثَتا على الًتكيح أنواع أكثر يعد كما الرياضیة، ك النشاطات البدنیة

(84الحمامي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .الرياضات ك األلعاب على تشتمل اليت مناشطو  

 كمهنة ىذا الرياضیة ك البدنیة الًتبیة تقابل أف على "الخولي  أنور أمين"  يشَت: كمهنة الرياضي التركيح- 8
 كل يف تنتشر اليت أخذت اؼبستحدثة األفكار ك اعبديدة اؼبعلومات حجم يعلم اؼبهنة يف األمور فاؼبراقب جملريات ؿبك،

 خدمات لتقدٔف اؼبهنیة األطر ك حیث الفلسفات من إمبا ك الفنیة األسالیب ك الطرؽ حیث من فقط لیس اؼبهنة، جوانب
 مثل قبل، من اجملاؿ يف مهٍت خدمي كإطار ك الًتكیز االىتماـ ىذا تنل َف األقل على كاردة أك تكن َف أيضا، جديدة
 سبیل يف ىذا ك. إٍف...االسًتخاء، اعبسم، كزف خفض البدنیة، اللیاقة الًتكيح الرياضي، اؼبعاقُت، رياضة للجمیع، الرياضة

 النظم إطار يف ك الندكات ك اللقاءات عقد إُف تعمد فإهنا ، رفیعا فبنیا خدمیا مستول ك الرياضیة البدنیة الًتبیة تقدـ أف
الخولي ) .(الرياضیة الًتبیة ) الرياضة تدريس البدٓف، النشاط أعضاء كظائف ك اغبركي كالتعلم الرياضیة، كالعلـو الفرعیة

(42مرجع سبق ذكره، صفحة   

 فعالیات الًتبیة استخداـ عن الناذبة العملیة: الرياضية ك البدنية التربية فعاليات أحد- البدني التركيح- 9
كمزاكلة  بدٓف، بنشاط سیاحیة مقركنة سفرة أك نزىة خبلؿ من يتم البدٓف مزاكلة الًتكيح أف اعتبار على الرياضیة ك البدنیة

 ربقیق طريق عن اعبماعیة التسلیة بغرض تنافس تركوبي فیها يتم رياضیة، يتخللها مزاكلة أنشطة بدنیة سبارين ك فعالیات



 

، صفحة 1998قاسم حسن، ) .السیاحة هتیؤىا صبیلة أماكن الراحة يف ك اؽبدكء يف الركوف مث التنافس ك األداء شدة
212)  

 ىم كغم      بعد أك" جسدية معانات " جهد ك تعب بعد يكوف غالبا، الفرد ىبتاره نشاط: التركيحية التربية- 10
 إما للفرد مفید ك ىو سركر، ك فرح إُف يبدلو ك الغم ك اؽبم يزيل ك نشاط، إُف يبدلو ك التعب فیزيل"  نفسية معاناة" 

 القیم أك األخبلقیة القیم يعلمو إما ك اإليباف، بقیم نفسیا إما ك بأنواعها، جسمانیا بالرياضة إما ك باؼبعرفة، عقلیا
 انقطاعا لیس ك تعاُف هلل الفرد لعبودية أنو ربقیق كما " أخالقا ك أحكاما  "الشرعیة بالضوابط منضبط ىو ك االجتماعیة،

(40، صفحة 2000أحمد عبد العزيز أبو سمك، ) .عنها  

:الفراغ  أكقات في التركيح لمفهـو التركيح علماء تعريفات- 2-2  

الحمامي مرجع سبق ). اغبیاة لتفهم طريقة ك سلوؾ أنو ك عاطفي فعل كرد كمشاعر نشاط ىو الًتكيح أف "ركمني "  يرل
(29ذكره، صفحة   

 بدافع شخصي الفرد ىبتارىا اليت الفراغ ك كقت يف سبارس اليت النشاط أكجو من نوعا يعد الًتكيح أف " بتلر "يرل ك
كما ؿ دركيش ) .ك اؼبعرفیة االجتماعیة ك اػبلقیة ك البدنیة القیم من للعديد اكتسابو نواذبها من يكوف اليت ك ؼبمارستها

(55مرجع سبق ذكره، صفحة   

 ىذا عن السركر الناتج أك الرضا األكلیة الفراغ كدكافعو كقت أثناء وبدث اختیارم نشاط الًتكيح أف يرل " براتبيل"  بینما
(19، صفحة 1982عطيات محمد خطاب، ). النشاط  

 استعادة سبل يوفر لو ك العمل عناء من الراحة للفرد توفَت يف يسهم الذم النشاط الًتكيح بأنو إُف" غرازيا  دم"  يشَت ك
(29الحمامي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .حیويتو  

 فبارستو أثناء ك الفرد قبل وبسو شعور ك نفسیة حالة أك عاطفي فعل رد الًتكيح أف علي محمد السالـ عبدتشَت  ك
 حبرية يتصف ك شخصیة مدفوعا برغبة الفرد يكوف أف الفراغ ك كقت أثناء يتم ك ىادفا، إهبابیا أك سلبیا ما لنشاط

 يف التغیَت ذلك فهي الغاية أما ذاتو، حد يف لیس غاية فالنشاط نشاط، من أكثر الًتكيح أف أم ذاتو يف غرضو ك االختیار
 فیها دبا اغبیاة ؼبواجهة البشرية البطارية شحن على تعمل اليت ك السعادة بالغبطة اإلحساس ك العاطفیة ك االنفعالیة اغبالة

(104، صفحة 2001تهاني محمد عبد السالـ، التركيح ك التربية التركيحية، ) .تعقید من  

 يف اجملتمع يبارس من مقبوؿ ك للفرد فبتع اختیارم نشاط أنو على للًتكيح تعريفها"  خطاب محمد عطيات "تقدـ  ك
(25عطيات مرجع سبق ذكره، صفحة ) .تنمیتو ك الفرد بناء يف يسهم الفراغ ك أكقات  

 اغبیاة يف بالوجود الطیب اإلحساس من ينتج ك اإلنساف ينتاب انفعاِف ظرؼ بأنو الًتكيح"  الخولي أنور أمين "يعرؼ  ك
 يدعم ىو ك السركر، الذاتیة، النجاح، القیمة القبوؿ، االنتعاش، ك اإلقباز، ك كاإلجادة دبشاعر يتصف ك ىو الرضا من ك



 

 الراجعة من التغذية ك األغراض الشخصیة كربقیق اعبمالیة، للخربة يستجیب كما الفردية، للذات االهبابیة الصورة
(82، صفحة 1995أمين أنور الخولي، ) .للفراغ مقبولة اجتماعیا مستقلة أنشطة فالًتكيح. اآلخرين  

 يبارسو ك ىبتاره الفرد ىادؼ نشاط الًتكيح بأف " إبراىيم المجيد عبد مركاف ك غولي القرة إسماعيل"  اؼبؤلفاف يرل ك
، 2001عبد اجملید إبراىیم، ) .تنمیتو ك الفرد بناء يف ك يسهم الشخصیة السعادة إُف يهدؼ ىو أسلوب فراغو ك كقت يف

(18صفحة   

 وبسو الذم ذلك الشعور ىو الًتكيح : يعترب أف الًتكيح الًتكيح إُف مدخل كتابو يف"  طو الرحيم عبد طو " الدكتور أما
 يهدؼ ك ذاتو يف غرضو اؼبادم بغرض الكسب لیس بّناء، ك ىادؼ تلقائي تركوبي لنشاط فبارستو بعد ك أثناء ك قبل الفرد
(15، صفحة 2006عبد الرحيم طو، ). الشخصیة السعادة إُف  

 اليت الضركرية اغباجات الًتكيح على أنو إحدل الطالب الباحث كعلیو كمن خبلؿ ـبتلف التعاريف السابقة يعرؼ
كاالبتعاد عن كل الضغوطات اليت تسببها ارتباطات اغبیاة الیومیة كالشغل  النشاط ذبديد أجل من اإلنساف وبتاجها

كيكوف عن طريق فبارسة ـبتلف النشاطات الرياضیة اؼبتعارؼ علیها بكل حرية كمن اختیار  إٍف ،....كالدراسة كالًتبیة ك
الطیبة كالعودة إُف اؽبدكء النفسي  باغبیاة الفراغ كاالستمتاع بأكقات كاالستمتاع النفس، الفرد ذاتو بغیة الًتكيح عن

.كاالستقرار اؼبعنوم   

:الرياضي كالتركيح التركيحية للتربية المفسرة العلمية النظريات- 2-3  

:  (االسترخاء  ) االستجماـ ك التركيح نظرية-  1- 2-3  

 كالًتكيح ألعاب للتدريب) كتابو  يف للعب الًتكوبیة القیمة أؼبانیا يف البدنیة للًتبیة األكؿ الرائد( موت جوتس  )يؤكد
 العصبیة اإلضطربات من طبیعیة للتخلص كسیلة يعد اللعب أف االستجماـ ك الًتكيح نظرية كتفًتض ( العقل ك للجسم

 على يساعد فبا كالتلقائیة باغبرية يتمیز اللعب كذلك ألف. طويلة ساعات ؼبدة العمل أداء يف االستمرار عن تنتج اليت
 النفسي القلق ك العقلي اإلجهاد ك العصيب التوتر من التخلص ك العمل من الطاقة اؼبستنفذة كاستعادة اعبسم نشاط ذبديد
 يتطلب ال اللعب نشاط إف ) بقولو النظرية ىذه( باتريك ) العاَف الًتكوبیة للعب، كيؤيد ما يؤكد القیمة كاألنبیة كذلك

 فطرة الفطرة كىي ىذه أف من الرغم كعلى ، (الذىٍت اجملهود هبا يتصف الذم االنتباه ك الًتكیز كشدة توتر األعصاب
 عادة تقًتف أهنا إال السابع عشر، القرف كتابات يف مصارفو كجدت فقد العمل بعد االستجماـ ك الًتكيح اللعب استخداـ

( شالر) ككاف اللعب عن كتابا ألفا اللذاف (الزاركس  )ك( شالر )كنبا. عشر التاسع القرف يف األؼباف الفبلسفة من باثنُت
 للقول، كمجدد االهبايب اللعب عن يدافع (الزاركس  )كاف  ككذلك االهنیار، على اؼبشرفة القول هبدد اللعب أنا يرل
 كعضلیة عصبیة طاقات يستخدـ لعبو يف الفرد أف يف تتلخص كجهت نظرنبا كاف فقد للجسم، االسًتخاء وبقق كبأنو
 الواقعة التعب آثار من التخلص ك يف الراحة كأعصابو لعضبلتو الفرصة يتیح فإنو عملو، كبذلك يف يبذؽبا اليت تلك غَت

(117مركاف عبد المجيد ابراىيم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .قواه ذبديد ك للجسم وبقق اإلسًتخاء فبا علیها  



 

 ك اػباصة يف ما ىبص اللعب النظرية ؽبذه كجهت اإلنتقادات من العديد ىناؾ : االستجماـ ك التركيح نقد نظرية
 بُت كمن اللعب خبلؿ للطفل من كبَتة حرية إعطاء كثَتا يف بالغت فهي االسًتخاء ك اإلستجماـ على أساسا اؼبعتمدة

 اؼبمثلوف كىم األطفاؿ ك قاسیة، من ؾبهودات فیها ؼبا علیها اإلقباؿ يزداد األلعاب بعض ىناؾ أف  االنتقادات ىذه
(29، صفحة 2004نبيل عبد الهادم، ) .ؾبهدين فعبل كانوا كأف حىت اللعب على يقبلوف ، اللعب لظاىرة  

: قواسم  مشًتكة ىي  الظاىرم، تضارهبما رغم( الزاركسك ستالر ) كنظرية( كسبنسر ستيلر ) نظرية بُت كىناؾ  

النشاط ك اغبركة دبقولة النظريتُت كلتا إعتناء- 1 .  

.اؽبادؼ النشاط من نوعا اللعب النظريتُت كلتا إعتبار- 2  

.الصحة على للحفاظ عامل اللعب أف إُف النظريتُت كلتا ذىاب- 3  

(71، صفحة 2004ىايدة موثقي، ) .كالتسلیة للًتفیو أسلوبا اللعب كوف على النظريتُت كلتا مصادقة- 4  

   : (الفائضة ) الزائدة  الطاقة نظرية- 2- 2-3

 الفضل الكبَت يف لو كاف األخَت ىذا أف القوؿ يبكن ك ، سبنسر ك ىربرت ،ستيلر فردريك النظرية ىذه ركاد أشهر
 طبیعیة نتیجة ىو بأف اللعب تؤكد كما الزائدة ، للطاقة تصريف ىو اللعب بأف النظرية ىذه كتصرح ، قواعدىا إرساء
 يف يصرؼ ال الذم فالنشاط اغبیاة، كفاحو يف يف ؽبا ربتاج أف بالضركرة كلیس ، اغبي الكائن الزائدة لدل الطاقة لوجود
 يف أنبیة للعب يكوف أف بد ال كؽبذا فیو، فائدة ال حركات كنشاط يف لو كـبرجا منفذا من البد الضركرية اغباجات تنفیذ
 لديهم الزائدة بكثرة الطاقة ىذه لوجود نظريا الكبار من أكثر يلعبوف أف األطفاؿ النظرية ىذه يؤيد كفبا الطاقة، ىذه تفريغ

.اػباصة مطالبهم ك شؤكهنم ترتیب يتولوف ما عادة غَتىم، فالكبار مع ذلك قورف ما إذا  

 ك ـبالف نشاط كل اللعب يقصد بل ، النشاط العضوم على قاصرة لیست الطاقة بأفسبنسر النظرية  رائد ىذه كيضیف
 ك األطفاؿ يفضلو بالًتاب الذم اؼبستمر التمرغ ك القفز ك اغبركة كاعبرم خبلؿ من ذلك ،كيظهر اعبسدم للنشاط مضاد
.التفسَت من نوع ـبتلف إُف وبتاج ،كىذا اغبیوانات صغار  

 الطاقة بنظرية اآلف دبا يعرؼ عشر التاسع القرف منتصف يف(  النفس علم مبادلء ) كتابو يف سبنسر ىربرت ربدث كقد
 استوحاه التفسَت كىذا قولو، حسب الذم لديهم البخار لتصريف يلعبوف األطفاؿ بأف ذلك فسر كقد ، اللعب الزائدة يف

  (30نبيل عبد الهادم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اعبمالیة ك الفلسفیة  ،(شيللر فرديريك  )كتابات من( سبنسر)

 فإف اإلنساف أما عند الفائض، البخار من بالتخلص البخارية للقاطرة يسمح الذم األماف كصماـ اللعب البعض يشبو ك
حسن الجبارم مرجع سبق ذكره، صفحة ). اؼبعیشیة الیومیة ألعمالو أدائو بعد الشخص لدل بقیت اليت الطاقة يبثل ىذا
78)  



 

 إُف باغباجة ال يشعر عندما األسد أف: الرأم بالقوؿ ىذا على عشر الثامن القرف يف ( شيللر ) النفسآف العاَف استدؿ ك
 طابع جسمو يف الزائدة اؼبًتاكمة علیو الطاقة تضفى عندئذ للمبارزة، يدعوه آخر حیواف مضايقة أك اعبوع يثَته ال ك الطعاـ
 مثل من اؽبدؼ إف الغابة، أرجاء صبیع يف صوتو يدكم حىت كجوده دبلء ( الصوت أم) فیزؾبر اؼببارزة طلب ك اؽبجـو
 على عثوره عدـ لديو اغبماس فیثَت عدكه زئَت ىو أف الزئَت األسد يفًتض اغبالة يف ىذه ك الطاقة، فائض تصريف ىو الزئَت
ما  حباجة شعوره عند ( عملو ) نشاطو ؼبمارسة اغبیواف يعمد طاقتو، إذا فائض بذلك يستهلك ك يف طلبو فیحث. العدك  

 بأية حاجة شعوره عدـ الزائدة ك طاقتو نتاج فإنو اللعب أما اؽبادؼ النشاط حافز من اغباجة فتلبیة. مثبل كاعبوع
(68ىايدة موثقي مرجع سبق ذكره، صفحة ). جسمیة  

اؼبراكز  قوة ك تبلشي اضمحبلؿ إُف يؤدياف اغبركة ك العمل بأف اللعب حوؿ الفیزيولوجیة نظريتو يف(  سبنسر  )يؤكد ك
. اللعب طريق عن إال سدىا ال يبكن اغباجة ىذه ك معُت نوع من نشاط إُف اللجوء يتحتم ذلك عن للتعويض ك العصبیة

.آخر بنوع اللعب أنواع من نوع أم استبداؿ إُف إمكانیة ذىب بل اللعب دبضموف نظريتو  يفسبنسر  يعن َف ك  

 يتعبو منا الكبَت ك الصغَت أف فهي النظرية ىذه إُف كجهت االعًتاضات اليت أىم  أما:الزائدة  الطاقة نظرية نقد
فائض من للتخلص مهمتو اللعب كاف فإذا اللعب أنبها عدة، أشكاؿ طريق عن الراحة ينشد كبعدما العمل،  

 من على لیس مقصورا  اللعب أف يف يبكن ذلك على اعبواب ك العمل؟ من متعبوف كبن ك الفائض ىذا كاف فأين الطاقة،
 نشاىد ما غالبا األطفاؿ يلعبوف، فاغبقیقة من اؼبسًتيح ك اؼبتعب ك القوم ك الضعیف نرل ألننا الطاقة، من فائض لديو

 لذلك ك لديهم الطاقة لتجديد ىذا ك من األلعاب، اؼبزيد يف يرغبوف كبَت، تعب حالة يف كىم يف األطفاؿ من الكثَت
 بعض يف كبَت حد إُف أصابت النظرية ىذه أف نقوؿ أف لذا نستطیع اآلخر، البعض بو يتمیز الذم اغبركي النشاط لفرط

 مت ك يندفع الذم البخار مثل الفائضة الطاقة ىذه شبو عندما خاصة ما حد إُف َف توفق اآلخر اعبانب يف لكن جوانبها،
 لديو اإلنساف كذلك ك خصوصیتها ؽبا فاآللة بو، القبوؿ يبكن ال الشبو كجو ك اإلنساف الفعل على ىذا إسقاط

(31نبيل عبد الهادم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .خصوصیتو اإلنسانیة  

 كارؿ ) العاَف النظرية ىذه أصحاب من : (الممارسة نظرية ) للحياة اإلعداد ك التمرين نظرية- 3- 2-3
 على تتدرب بدمیتها تلعب تكوف عندما فالبنت للحیاة اؼبستقبلیة، نفسو يعد لعبو يف الطفل بأف ذكر الذم(  جركس

 ك التطور ك للنمو طبیعیة ظاىرة فاللعب للرجولة، كمظهر الصعید يتدرب على دبسدسو يلعب عندما الولد ك األمومة،
. اغبیوانات من فصیلة كل صغار هبا يقـو اليت األلعاب أف لوحظ قد ك اغبیواف، ك العاـ لئلنساف التكوين من جزءا يعد

 إذ أنو يتلذذ بل ذلك من يبل ال ك يتبعها ك الصوفیة اػبیوط كرات يطارد لعبو ففي اؼبطاردة ألعاب قد يبارس فالقط
 ك الزحف حبركات عندما يقـو الطفل ك. الصید على قدرتو على تتوقف اؼبستقبلیة الفئراف فحیاتو اصطیاد على يتدرب
 إلیها حاجة يف يكوف سوؼ اليت اؼبهارات األساسیة على يتدرب فإنو اللقف ك الرمي ك القفز ك الوثب ك اعبرم ك اؼبشي

(121مركاف ابراىيم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .مستقببل   



 

 على اؼبهارات األساسیة األطفاؿ يتدرب مناشطو خبلؿ من ك ، للحیاة اإلعداد ىو اللعب أف إُف ،جركس كارؿ يشَت ك
 خَت  ك(59محمد الحماحمي مرجع سبق ذكره، صفحة ) ، (للحیاة اإلعداد نظرية) فطريا  نشاطا يعد اللعب أف ك

 الطُت ك بالرمل اؼبنازؿ ذلك بإقامة فبثبل اؼبستقبلیة، االجتماعیة بأدكارىم تتصل ألعابا يبارسوف الذكور بأف ذلك على مثاؿ
 للحیاة إعداد بأنو يفسر أف يبكن ىذا بدكره ك اؼبنزلیة، باألعماؿ متعلقة ألعاب فیلعنب اإلناث أما اػبشب، قطع أك

(35نبيل عبد الهادم مرجع سبق ذكره، صفحة ). اؼبستقبلیة  

 ك الطفل عند اللعب تفسَت يف اؼبهمة النظريات من النظرية ىذه تعترب: المستقبلية للحياة اإلعداد ك التمرين نقد نظرية
 ىذا مستقببل، إلیها الوصوؿ يريد اليت اؼبكانة هبا يقـو اليت األلعاب خبلؿ من الطفل أف يتصور يستطیع خبلؽبا من اليت
 يف مرحلة لعبهم خبلؿ من يصلوف األطفاؿ كل بالضركرة لیس أنو قبد فإننا للواقع عدنا إذا لكن ك ناحیة التخیل، من

 النظرية ىذه فإف ك بالتاِف اؼبهٍت، أك التعلیمي مسارىم خبلؿ األكاديبیة ك اؼبهنیة طموحاهتم ك آماؽبم ربقیق إُف الطفولة
 الطموح ىذا ذبسید لكن اؼبستقبل يف علیو الطفل يكوف سوؼ ؼبا العقلي التصور خبلؿ من الرمزم التخیل على اعتمدت

 من للطفل العلمي ك الفكرم الرصید تدعیم إُف كذلك ك وبتاج عديدة، ذبارب إُف وبتاج الواقع أرض على التخیل ك
.مستقبلو لبناء الًتبیة ك التعلم خبلؿ  

 يف اللعب تطور ك لنشأة( المادية النظرية )نشأت: كالترفيو كالتركيح للعب المادية النظرية- 4- 2-3
 كشخصیة فیو يظهر للفرد االجتماعي اعبوىر أف إُف ماركس كارؿ أشار اللعب كقد عبوىر التفسَتات اؼبثالیة الصراع مع

 ك البدنیة صفاتو فیها تتكوف اليت االجتماعیة للعبلقات شيء كل قبل الفردم بتطوره مدين ك اإلنساف األكُف اؼبرتبة يف
 طبیعة من حیث اإلنساف ك كمبوه الفرد تكوين بدكنو يبكن ال الـز ظرؼ ىي االجتماعیة البیئة إف ، العقلیة كاألخبلقیة

.فقط اجملتمع يف اغبقیقیة يكتشف طبیعتة ك اجتماعي كائن  

 الصفة هبب ذباىل ال ذلك كمع ، االجتماعیة العبلقات ك االجتماعیة بالبیئة ترتبط البیولوجیة اإلنساف صفات إف
 أكؿ أحد( بليخانوؼ)  كاف. االجتماعیة أيضا حیاتو يف األنبیة قلیل دكرا غَت تلعب كأهنا ،السیما اإلنساف يف البیولوجیة

 فبا بكثَت دكرا أقل تلعب اإلنساف تربیة يف الغرائز اؼبوركثة أف يرل ككاف. ماديا اللعب نشأة على الربىنة دبحاكلة قاـ من
.  بو احملیطة الظركؼ تأثَت ربت ذاؾ أك العمل هبذا متخصصا بل يصبح فبلحا أك صیادا يولد ال فاإلنساف اغبیواف ، لدل

 تفسَت يبكن كهبذا اللعب نشاط مصدرا حملتول تعترب بالطفل احملیطة اغبیاة يف ىذا الشأف إف ظركؼ ماركس كارؿ كيقوؿ
 كثیقا ارتباطا ترتبط شرطیة منعكسة أفعاؿ لديو تتكوف ك اللعب خبلؿ نفسو ينمي الطفل إف األطفاؿ، اؼبتغَت للعب الطابع

 كعملیة تربوية للًتبیة اغباسم التأثَت ظل كيف البیئة مع الدائم اعبسم تفاعل ظل يف الثآف ك بنظامي اإلشارات األكؿ
(15، صفحة 1986الشهباز،، ) .منظمة  

 قبدىا أننا اؼبقابل كيف اعبسم أم اؼبادة حوؿ كجهودىا أنظارىا كل كجهت النظرية ىذه إف: للعب المادية نقد النظرية
 مشاعر ك ك ركح ىو بل فقط جسم لیس فاإلنساف الركح، كىو أال اعبسم ىذا وبوم جوىر أك شيء أىم تغاضت عن

 بالبیئة فقط أك االىتماـ اؼبادية، النزعة بو تنادم كما اعبسم ك الركح بُت انفصاؿ ىناؾ لیس ك معا تتفاعل أحاسیس
 ك الدين فهناؾ كافیة غَت لكن كحدىا الفرد تكوين يف دكر لديها االجتماعیة البیئة أف صحیح نقوؿ فنحن االجتماعیة



 

 أف( بليخانوؼ  )قوؿ كعند ، اؼبتكاملة الشخصیة اإلنسانیة بلورة دكرا يف تلعب اليت القوانُت ك األعراؼ ك التقالید
 أنو علیو نرد فإننا بو، احملیطة الظركؼ إُف فبلحا أك صیادا يصبح اإلنساف كي يعزك مث فبلحا أك صیادا يولد ال اإلنساف
 اليت الداخلیة الدكافع ك اإلدراة فهناؾ عاؼبا أك مدرسا أك فبلحا أك صیادا اإلنساف أف ذبعل كافیة غَت كحدىا البیئة كذلك

.األخبلؽ ك الدين ك الًتبیة ىي ك أال مهمة عوامل شخص ككذا كل سبیز  

  :  (النفسي  التحليل ) التركيح في التنفيسية النظرية- 5- 2-3

 الطفل يساعد أف اللعب ترل إذ خباصة، األطفاؿ ألعاب على تركز ك الفركيدية النفسي التحليل مدرسة نظرية ىي ك
 تشبو ك الطرؽ ىذه إحدل اللعب طريقة، ك بأم منو التخلص إنساف كل وباكؿ الذم القلق من يعانیو فبا التخفیف على
 أك ؿببطة رغبات عن رمزم تعبَت النفسي التحلیل مدرسة عند اللعب الزائدة ك الطاقة نظرية ما حد إُف النظرية ىذه

كراىیة  أباه يكره الذم فالطفل. الطفل عند القلق ك التوتر مستول خفض على يساعد ىو تعبَت ك الشعورية، متاعب
 مشاعره عن يعرب اغبالة هبذه ىو ك األرض يف يدفنها أك عینیها فیفقأ األب، يعدىا اليت الدمى من دمیة قد ىبتار الشعورية

 قصد دكف عنو يعرب ؽبا عداء يضمر كالديو ؿببة تقاظبو اليت أختو من يغار الذم الولد ترل ك اللعب، بواسطة الدفینة
 الذم فالطفل اللعب، طريق عن ـباكفو على يتغلب الطفل أف الشك أختو ك شخص فیها يتوىم اليت دمیتو على بالقسوة
 إُف النفسي التحلیل مدرسة نظرية ترجع األسناف ، ك طبیب دكر فیها يبثل اليت من األلعاب يكثر األسناف أطباء ىباؼ
 على اؼبشاىدين مساعدة ىي احملزنة التمثیلیات كظیفة يرل أف كاف الذم (  أرسطو )اؼبشهور الیونآف الفیلسوؼ عهد
(50، صفحة 2006فضل سالمة، ) .ككقائع من أحداث فیها ما مشاىدة خبلؿ أحزاهنم من تفريغ  

 عن مباشر التلقائي كبديل اللعب استخدمت فقد .لؤلطفاؿ النفسي التحلیل بدأ من أكؿ( كالين ميالني ) كانت كقد
 إُف يرمز التلقائي، اللعب يف يفعلو الطفل ما أف(  مالني )، كافًتضت العبلج يف ( فركيد ) استخدمو الذم اغبر التداعي
(156، صفحة 1997فيصل عباس، ) .هبا على كعي يكوف ال اليت اؼبشكبلت الصراعات ك ك اؼبخاكؼ ك الرغبات  

 من يبكن حبلوؿ اليت جاءت النظريات أىم كأحد العبلجي اؼبیداف يف تعترب النظرية ىذه: النفسي  التحليل نظرية نقد
 من الكبار كحىت الصغار سبس النفسیة اليت اغباالت ك األمراض النفسیة، بعض عن الكشف يف اللعب إعتماد خبلؽبا
 ىذا ك عديدة ألسباب الطفولة مرحلة على لكن ؿبدكدة النفسیة الضغوطات بعض من التخفیف ك تفريغ اؼبشاعر خبلؿ

 اليت اػباصیة ىو انفعاالتو على السیطرة عن الطفل عجز أف ك الواقع: قاؿ حیث الجسماني العلي عبد الدكتور أقره ما
سبايزا  استجاباتو تزداد بالتاِف ك. تنوعا اػبارجیة اؼبوافق تزداد الطفل مبو مع لكن ك يف الطفولة، االنفعالیة االستجابات سبیز

 اليت ربیط االجتماعیة القیود زيادة مع بل( اعبوع كحالة )فحسب الفیزيقیة اإلحباطات من ال يغضب أف فالطفل تعلم 
 التعبَت يصبح دبركر الوقت لكن ك الغضب استجابة على الدلیل ىو البكاء يظل كقد ( الشارع يف اللعب من كمنعو)بو 
(62، صفحة 1994عبد العلي الجسماني، ) .العدكاف توجیو ك التمرد ك باالحتجاج الغضب عن  

 كمن يكفي، ال اللعب كحده ألف ملموسة، حلوؿ لوضع االجتماعیة التنشئة مؤسسات ك األسرة تتدخل أف هبب  لذا
 إعطاء يف كايف غَت األشیاء سبثیل الرمزم ك التعبَت خبلؿ من اللعب تفسَت اعتماد تبلحظ فإننا النظرية قراءتنا ؽبذه خبلؿ
 تبعث اليت األنشطة يف اؼبشاركة ك الًتكيح ك على التنفیس اؼبساعدة األخرل اعبوانب بتحقیق االىتماـ حوؿ كاملة صورة



 

، 2002دافيد باكاف، ) .النظرية ىذه يف غائبة كانت اليت ك اغبركة الفعلیة أللعاب اؼبمارسة خبلؿ من السركر ك البهجة
(09صفحة   

كثیقا  ارتباطا ترتبط اللعب  يفبياجيو جاف نظرية إف: كالتركيح اللعب في بياجيو جاف نظرية- 6- 2-3
 مثل كابسط عضوم، كائن كل لنمو ضركريتاف اؼبطابقة ك التمثیل عملیيت كجود أف بياجيو يعتقد ك ، الذكاء لنمو بتفسَته
 مع العاَف اغبي الكائن توافق اؼبطابقة تعُت بینما اغبي الكائن من جزءا يصبح ابتبلعو بعد فالطعاـ األكل ىو للتمثیل
 ال الوالدة حديث الطفل أف( بياجيو  )يرل إذ ، اغبركیة اغبسیة اؼبرحلة يف اللعب مثبل كيبدأ السَت خط كتغیَت اػبارجي

 الطفل فإف عند األفعاؿ ردكد اختبلؼ على حكمنا بنیتا فإذا اؼبكاف، ك الزماف يف اؼبوجودة األشیاء حدكد العاَف يف يدرؾ
 فمو لتنبیو االمتصاص ال يستجیب يف الطفل يأخذ كحُت ، األبد إُف مفقودة زجاجة ىي نظره عن الغائبة الزجاجة
 كاضحة بیولوجیة كظیفة على اللعب( بياجيو ) نظرية كتضفي – الطعاـ من خلوه كقت اؼبص بعملیة يقـو بل كحسب
. اؼبتتابعة لنوع اؼبناشط اؼببلئم الوصف عقلیا كتقدـ سبثبل اػبربات اعبديدة اؼبواقف ك يتمثل كتدريبا نشطا تكرارا بوصفو
:ثبلثة افًتاضات أساسیة ىي على تقـو اللعب يف( بياجيو  )نظرية قبد لذلك  

.تغیَته ال يبكنها كحدىا التجربة كلكن ، تأخَته أك تسروبو اؼبمكن كمن ؿبدد تسلسل يف يسَت العقلي النمو إف- 1  

 اؼبعرفیة تبدأ اؼبرحلة أف قبل منها مرحلة كل تتم أف مراحل هبب من يتألف يكوف مستمرا بل ال التسلسل ىذا إف- 2
.التالیة  

 العاطفة يشتمل علیها كتؤثر اليت اؼبنطقیة العملیات نوع على اعتمادا تفسَته يبكن العقلي النمو يف التسلسل ىذا إف- 3
(54فضل سالمة مرجع سبق ذكره، صفحة ) .النمو جوانب صبیع يف الطفل مبو على فعاؿ تأثَتا كبَتا ك األسرية  

 اللعب أنبیة بینت حیث اللعب يف اغبديثة النطريات من تعترب اللعب يف بياجيو نظرية: بياجيو جاف نظرية على مأخذ
النظرية  ىذه أحدث الًتبوية الناحیة ،فمن النفسیة ك اعبسدية ك اؼبعرفیة القدرات تنمیة يف إبراز دكره كال سیما الطفل عند
ك   النمو اؼبعريف تطوير يف الطفل عند اللعب مكانة توضیح يف بالتحديد ك الًتبوم النفس علم میداف يف حقیقیة ثورة

 من اؼبعريف النمو على ركزت أهنا النظرية ؽبذه كجهت االعًتاضات اليت لكن الطفل، سلوؾ تفسَت يف اللعب استغبلؿ
 باأللعاب كبَتة بصفة االىتماـ كعدـ ، الربامج اؼبسطرة خبلؿ من اعبسمي النمو أغفلت لكنها اؼبراىقة حىت الطفولة
 إال االجتماعیة ك كالنفسیة األخبلقیة، اؼبعرفیة اعبسمیة النواحي من صبیع اإلنساف تنمیة على تعمل بدكرىا كاليت الرياضیة

 لكن التوازف لتحقیق اؼبرحلة ىذه يف للطفل مكوف إبرازه كأىم ك الطفل عند اللعب يف تفسَت مهمة النظرية ىذه تبقى أنو
.هبم تعتٍت إشارات كاضحة َف قبد للكبار بالنسبة  

 أف هبب:  اهلل فتح كسيم يقوؿ: الرياضي كالتركيح التركيحية التربية في اإلسالمية النظرة -7- 2-3
 احملیط كمع الغَت مع التواصل كسیلة كأنو اغبركي للطفل، الركحي التطور من جدا مهم جزء اللعب أف بداية ندرؾ

 حولو، يدكر فیما التفكَت ك التأمل ك النظر ككسیلة ، الطفل لتطور اؼبراحل األكُف يف الذات عن للتعبَت ككسیلة االجتماعي
 أبیهم حرص رغم – استطاعوا السبلـ علیو يوسف أخوة أف حبیث دبكاف البداىة من حیاة الطفل يف اللعب ضركرة كٕاف



 

. يف اللعب"  الطبيعي حقو "يبارس لكي أخوتو مع الصغَت يوسف يرسل بأف السبلـ علیو يعقوب أباىم أف يقنعوا الشديد
 يلعب ك يرتع غدا أرسلو معنا. لناصحوف لو كٕانا يوسف على تأمنا ال مالك أبانا يا قالوا : ) تعاُف قولو يف جاء فقد
  (12-11  يوسف )،(لحافظوف لو كٕانا

 تلك يف حقو فتاه من يبنع أف قلبو يطاكعو َف يوسف كخوفو على الشديد حرصو رغم السبلـ علیو يعقوب أف كیف تأمل
 أيضا، للطفل بديهیة ك الشراب حاجة الطعاـ أف كما بديهیة حاجة ك حق فهو االنطبلؽ، ك اؼبرح ك اللعب من السن
 من الطفل حرماف هبوز ال فكذلك منها بفاسد أف يتضرر من خوفا الشراب ك الطعاـ من الطفل حرماف هبوز ال ككما

، 2003كسيم فتح اهلل، ). ككسائلو اللعب ؾباؿ يف متوفرة حدكد السبلمة أف طاؼبا علیو اػبوؼ حبجة اللهو ك اللعب
(290صفحة   

 شواىد الشريفة السنة النبوية كيف ، كسلم علیو اهلل صلى ؿبمد نبینا كعلى علیهم األنبیاء لساف على القرآف بو جاء ما ىذا
(كمسلم  البخارم ) الشیخاف ذكره ما على كنقتصر ، اللعب على ربث كثَتة   

 الحبشة إلى كأنا أنظر بردائو كسلم يسترني عليو اهلل صلى اهلل رأيت رسوؿ لقد :) قالت عنها اهلل رضي عائشة فعن
كركل  ،(اللهو على الحريصة السن الحديثة الجارية قدر فاقدر أسألو التي أنا أكوف حتى المسجد في يلعبوف

 عليو اهلل صلى –اهلل الرسوؿ بين يدم يلعبوف السوداف كجاءت :) قالت عنها يف حديث آخر النسائي ك البخارم
 كنت حتى عاتقو فوؽ من عليهم أطلع فكنت- عليو كسلم اهلل صلى –اهلل رسوؿ فدعاني العيد يـو في – كسلم

(انصرفت  التي أنا  

 ك اغبسن ظهره كعلى أربع يبشي على كىو- كسلم علیو اهلل صلى – النيب على دخلت : قاؿ عنو اهلل رضي جابر كعن
 مع – كسلم علیو اهلل  صلى –لعبو أف( أنتما كنعم الغزالف جملكما الجمل نعم ) يقوؿ كىو عنهما اهلل رضي اغبسُت
 كمدحو ثناءه ك األطفاؿ، مع اللعب يف التنوع فكرة إُف- كسلم علیو صلى اهلل النيب لیدلك إال ذلك كما كاغبسُت اغبسن

 كشغف حبب اللعب يتابعاف ك تعب كال كلل فیستمراف ببل اللعب يف النفسي من نشاطهما لیزيد كذلك اللعب يف ؽبا
(212، صفحة 1995محمد نور، ) .كاحد آف يف كنفسیا جسمیا لیكوف غذاء كذلك  

الفراغ  بعد لو أف يؤذف كينبغي: الغزاِف  حامد أبو اإلماـ فقاؿ جسمو بناء ك الطفل لعب أنبیة السلف علماء عرؼ كقد
 الصيب منع فإف اللعب، يف يتعب حبیث ال الكتاب تعب إلیو يستفرغ صبیبل لعبا يلعب أف – القرآٓف الكتاب- اؼبكتب من
 منو اػببلص يف اغبیلة يطلب حىت علیو العیش ذكاءه كينغص يبطل ك القلب يبیت دائما بالتعلیم إرىاقو ك اللعب من

(381، صفحة 2000أبو حامد الغزالي، ) .رأسا  

 ك الًتفیو، ك ك الًتكيح اللعب ك اللهو حوؿ اؼبتكاثرة اعبمهور كإزاء أسئلة: القرضاكم يوسف الدكتور العبلمة كيقوؿ
 يف كما – الفتول أىل تفاكتت إجابات كآلیات حديثة متنوعة كسائل من فیو أجد كبَتا ،كما اتساعا مساحتو اتساع
 كل هبعل يكاد حىت التضییق، ك يف التشديد يسرؼ من بُت بل میسر، ك مشدد كبُت كموسع، مضیف بُت – العادة
 كضاع- اغبقیقة ضاعت كىكذا. حبلال شيء كل يكاد هبعل حىت التسهیل ك الًتخیص يف يسرؼ كمن حراما، شيء



 

 إخسار كال اؼبیزاف ، يف طغیاف ال ، تفريط كال إفراط ال الوسط، لؤلمة يف اؼبنهج اػبَت ك التسبب ك الغلو بُت- معها الناس
 من ىناؾ كجدنا فقد عصرنا، يف اؼبشايخ ك العلماء تصرؼ من كلو لیس الًتكيح ك اللهو يف ؾباؿ كتضییق. اؼبیزاف يف

بو االستمتاع كرخص يف ، فیو كسع من جوار الًتكيح إُف ك اللعب ك اللهو ؾباؿ يف ضیق من قبلنا كاػبلف علماء  السلف  

اللعب  ك اللهو وبظر ما السنة النبوية صحیح يف الكرٔف كال القرآف ؿبكم يف هبد للشريعة َف اعبزئیة النصوص يف نظر كمن
(54، صفحة 2006يوسف القرضاكم، ) .ؿبققة مفسدة إُف أدل أك شرعا، ؿبـر أمر صاحبو ما إال  

 ؽبذه دراستنا خبلؿ من: مناقشة عامة حوؿ النظريات كالتعليق على األفكار المطركحة- 8- 2-3
 ىذا ك نظرية كل صبلحیة على الربىنة ك االستدالؿ أجل من منها كاحد لكل أمثلة إعطاء ك أفكارىا تبیاف ك النظريات

 منو لبرج أف يبكن الذم اليت جاءكا هبا فالشيء األفكار العلمیة ك األطركحات ـبتلف على أصحاهبا دفاع خبلؿ من
:يلي فیما نوجزه  

 علیو يوسف يف سورة بیناه كما الكرٔف القرآف يف مذكور ىو ك اإلنساف كجود مع كجد اجتماعیة كظاىرة اللعب أف- 1
.السبلـ  

.غَتىم ك أرسطو ك أفبلطوف كل من ذلك بُت قد ك اللعب إُف تطرقوا اإلغريق علماء إف- 2  

:قسمُت إُف تقسیمها يبكن النظريات ىذه عرض خبلؿ من- 3  

.نظرية الطاقة الزائدة أبرزىا من ك فیزيولوجیة ك نفسیة أسس على اللعب فسرت اليت التقلیدية النظريات فهناؾ- أ  

 كانت التعلیمیة فالبداية العملیات على للعب نظرياهتا تفسَت يطغى اليت ىي ك الدينامیكیة، النظريات كذلك- ب
.نقد كل نظرية بینا قد ك. اؼبعرفیة بیاجیو جاف نظرية كذلك ك ( النفسیة النظرية ) التحلیلیة مث اؼبادية، بالنظرية  

 أف بینا ك اجتهادات العلماء، كذا ك النبوية السنة القرآف ك من العلماء استنبطها اليت ك للعب اإلسبلمیة الرؤية ىناؾ- ج
 إعطاء خبلؿ من إبراز ذلك مت األلعاب، ك ـبتلف فبارسة ك النفس عن الًتكيح ك التنفیس ك اللعب إُف يدعو اإلسبلـ

 ىبص فیما أف بینا حیث العصور العلماء خبلؿ ـبتلف ما أقره كذا ك سلم، ك علیو اهلل صلى النيب سَتة من النماذج بعض
 علیو مؤكد ك بو مسموح اللعب أف ك ذكرنا التسیب  ك الغلو الوسطي بُت اؼبنهج اعتماد ك تفريط ال إفراط ك ال اللعب
 تنسى ال ك اآلخرة الدار اهلل أتاؾ فما ابتغي ك ) تعاُف لقولو مصداقا علینا كمسلمُت كاجب ىو دبا اإلخبلؿ دكف لكن

اآلية (.الدنيا من نصيبك  

 أكجو بتضییق بالًتكيح اؼبهتمُت ك اؼبربُت من العديد قاـ لقد: التركيح مناشط في المشاركة مستويات- 2-4
 ك مناشطو، ك الًتكيح كبو ؾبتمعاهتم لفلسفة كفقا أك منهم كل اذباه ك كفقا لفلسفة ذلك ك مستويات عدة يف مناشطو

:اآلراء لتلك توضیح يلي فیما ك الًتكيح، مناشط أنواع ك تصنیفات مستويات تعددت لذا  

:يف  تتمثل الًتكوبیة اؼبناشط يف اؼبشاركة مستويات أف يف ناش مع براتبيتل يتفق  



 

 ك ذلك كاالخًتاعات ك االبتكار، ك باإلبداع تتمیز اليت اؼبشاركة تلك ىي ك: اإلبتكارية المشاركة- 1- 2-4
.قبل من مألوؼ غَت بعمل القیاـ  

 باؼبمارسة الفعلیة خبللو من الفرد يقـو الذم اؼبشاركة من اؼبستول ذلك ىي ك: اإليجابية المشاركة- 2- 2-4
.الًتكيح مناشط ألكجو  

 دكف. االستماع ك باؼبشاىدة خبلؽبا من الفرد يستمتع اليت اؼبشاركة تلك ىي ك: السلبية المشاركة- 3- 2-4
(30، صفحة 1998محمد الحمامي، ) .الًتكوبیة اؼبناشط يف الفعلیة اؼبشاركة  

  :ىي ك الًتكيح ؼبناشط التالیة األربعة اؼبستويات ربديد يبكن أنوإبراىيم  حلمي كيرل

 اإلبداع ك االبتكار ك النشاط يف الكامل االندماج الًتكيح ؼبناشط اؼبمارس للفرد تتیح اليت ك: اإلبتكارية المشاركة- أ
.أدائو يف  

.الذاتیة التنمیة ربقیق ك النشاط يف الفعلیة اؼبشاركة للفرد تتیح كاليت: اإليجابية المشاركة- ب  

.مناشط الًتكيح دبشاىدة االستمتاع خبلؿ من للفرد الوجدانیة باؼبشاركة تسمح اليت ك: العاطفية المشاركة- ج  

 من ذلك اؼبستول فإف مث من ك هبا، االستمتاع أك الًتكيح مناشط فبارسة للفرد تتیح ال اليت ك: السلبية المشاركة- د
(60، صفحة 1997كماؿ دركيش، ) .للفرد الوجدآف أك االنفعاِف التأثَت درجة إُف يرقى ال اؼبشاركة  

:الثبلثة التالیة للمستويات كفقا الًتكيح مناشط أكجو تصنیف أك تقسیم يبكن أنو إُف ريبلتز يشَت كذلك ك  

  .الًتكيح مناشط أكجو ؼبختلف الفعلیة اؼبمارسة يف تتمثل ك :اإليجابية المشاركة- 1

 اغبواس عن طريق خارجي لنشاط الفرد استقباؿ خبلؽبا من يتم اليت اؼبشاركة تلك ىي ك: االستقبالية المشاركة -2
.االستماع أك باؼبشاىدة سواء  

 اغباؿ ىو استقباِف كما أك إهبايب نشاط بأم القیاـ تتطلب اليت اؼبشاركة من النوع ذلك كىي: السلبية المشاركة -3
(31محمد الحمامي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .االسًتخاء ك النـو يف  

 رخاء، ك سعادة من ؼبا توفره خبلفا الًتكوبیة األنشطة لتقسیم عديدة طرؽ ىناؾ أف إُف محمد السالـ عبد تهاني تشَت ك
 يكوف أك اٍف،.. اػببلء أنشطة ك الفنوف الیدكية، كاأللعاب، الرياضات: مثبل نوعیتها حسب تقسم ما عادة فاألنشطة
 يف مثبل أنشطة األنشطة ىذه ربتاجو الذم تبعا للمكاف أك - شیوخ- شباب- أطفاؿ من اؼبمارسُت حسب تقسیمها

تهاني عبد ) .التنظیم لنوعیة تبعا أك اؼبتطلبة اؼبهارات حسب أك فصوؿ السنة حسب أك ، اػببلء يف أنشطة أك مبآف
(243السالـ مرجع سبق ذكره، صفحة   



 

 لطبیعة تبعا األنشطة الًتكوبیة تقسیم يبكن كذلك ك ، تنظیم إُف كبتاج ال أك التنظیم من معُت مستول إُف ربتاج أف  فإما
 أك النشاط يف االشًتاؾ عند اؼبمارسة إهبابیة كذلك تكوف أك السلبیة اؼبمارسة يف كما اؼبشاىدة ؾبرد فإما االشًتاؾ،
 على كيعتمد ، الًتكوبیة األنشطة يف لبلشًتاؾ أرقى مستول يعترب ك ، اإلبداعي ك اإلبتكارم اؼبستول ىو ك الثلث اؼبستول

 أيضا نرل فإننا ، النشاط لنوعیة تبعا الًتكوبیة األنشطة تقسیم نظر كجهة من نظرنا اإلبداع كٕاذا ك االبتكار ك اػبلق
.الًتكوبیة األنشطة حصر معو يصعب فبا أكجو النشاط يف تداخبل  

كسبیزه عن يبكن أف يتسم هبا الًتكيح اليت ىناؾ العديد من اػبصائص العامة : الخصائص العامة للتركيح- 2-5
: مايليىا أبرز غَته من اؼبناشط األخرل  

كبدد نوعیة كطبیعة ىذا النشاط إذ البد أف  قد ال يكفي أف نذكر أف الًتكيح نشاط: التركيح نشاط- 1 -2-5
  :كيف ىذا اجملاؿ يبكننا أف كبدد اؼبعايَت التالیة للنشاط الرياضي الًتكوبي

 بناء يهدؼ إُف بناءا النشاط يكوف قد ك النشاط متعددة مستويات ىناؾ: (الهادفية  )التركيح نشاط بناء - أ
 لعب ك اػبمر شرب يف اؽبدامة األنشطة الغَت، كتتمثل أك النفس إيذاء يف يسهم ىداما النشاط يكوف قد ك الفرد شخصیة

 أنواع من ذلك غَت ك بإيذائهم أك منهم النیل أك اآلخرين معاكسة الشوارع هبدؼ يف التسكع ك اؼبراىنة ك اؼبقامرة ك اؼبیسر
(22عطيات محمدخطاب مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اجملتمع يتقبلها ال اليت السلوؾ  

األخرل  اؼبناشط الًتكوبیة من غَته عن يفضلو الذم النشاط نوع ىبتار الفرد أف دبعٌت : اختيارم نشاط التركيح -ب
 أك االجتماعي الًتكيع أك اػبلوم أك الًتكيح الرياضي الًتكيح مناشط باختیار الفرد يقـو بأف يسمح ذلك ك فیو للمشاركة

كماؿ ) . اؼبختلفة اؼبناشط تلك أنواع أحد يسمح باختیار كما العبلجي الًتكيح أك الفٍت الًتكيح أك الثقايف الًتكيح
(56دركيش مرجع سبق ذكره، صفحة   

 عند جاذبیة لو ال يكوف قد معُت لفرد الًتكوبي النشاط أف على اإلطار ىذا  يفخطاب محمد عطيات الدكتور كيعقب
 األساسي العامل الًتكوبیة كلكن أنواع األنشطة من معُت لنوع الفرد هتیؤ يف الوراثیة العوامل أف فیو شك ال كفبا آخر، فرد
 الفرد يتمتع اليت الًتكوبیة األنشطة أنواع ربديد يف أنبیة كربل ؽبا الًتبیة فإف ذلك كعلى السابق التعلیم بالتأكید ىو

 يف فاعلیتها ك بأنبیتها تتمیز اليت اؼبیوؿ التنمیة حملاكلة الشباب ك األطفاؿ االىتماـ دبیوؿ أنبیة تربز ىنا دبمارستها، كمن
 .الًتبوم التوجیو أنبیة على التأكید مع اختیارم نشاط الًتكيح أف القوؿ نستطیع ىنا كمن تنمیة شاملة الفرد تنمیة

(23عطيات محمد خطاب مرجع سبق ذكره، صفحة )  

 ك الًتكيح نضع قبد أننا ما أنبیتها كعادة كؽبا إنسانیة حاجة للًتكيح اغباجة إف :أكسار ممتع نشاط التركيح -ج
 كأف ، الفرد عند الًتكوبي الوعي على شیئا كيتوقف ذلك األنبیة من نعطیو كال حیاتنا من جانيب مكاف يف الًتكوبي النشاط

 وبقق باذباه يتمیز اإلنسآف النشاط مظاىر من مظهر اجملتمع ، فالًتكيح ك الفرد لصاٌف الًتكيح أنبیة مدل الفرد يدرؾ
 الذم الواسع دبعناىا ىنا الصحة ك االتزاف، ك بالصحة يتمیز الًتكيح بفرص حیاة غنیة يقود الذم الفرد فإف للبشر السعادة
 ك السركر، ك اؼبتعة يكتسب الفرد فإف اؼبتنوعة الًتكيح مناشط خبلؿ من العاطفیة ك ك العقلیة ك الصحة اعبسمانیة يشمل



 

تهاني عبد السالـ مرجع ) .  اغبالیة اغبضارة أفرزهتا اليت العصبیة الضغوطات ـبتلف ك مصادر القلق عن االبتعاد بالتاِف
(103سبق ذكره، صفحة   

 فلكي كقت العمل، يف لیس الفراغ ك كقت يف وبدث أف ينبغي الًتكيح إف :الفراغ كقت في يحدث التركيح- د
 الذم الوظیفي أك اؼبهٍت كقت العمل يف لیس الفراغ ك كقت يف يبارس أف ينبغي تركوبیا نشاطا اؼبمارس النشاط يكوف
 الطريقة الواجب ك الوقت ىذا استغبلؿ من حرية الفرد يف هبعل الذم اغبر الوقت بُت التنبیو ينبغي ىنا الفرد، ك يبارسو
 الفرد على العبادة الواجبة أكقات ك العمل أكقات خاصة ، علیو احملافظة الواجب الوقت ك ىذا على للحفاظ إتباعها
(23عطيات محمد خطاب مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اؼبسلم  

 يلعبو الذم للدكر توضیح يلي فیما ك: كالمجتمع الفرد على الرياضي للتركيح التأثيرات اإليجابية- 6- 2
 ك نفسیة، حاجات أك اجتماعیة حاجات أك حاجات فسیولوجیة كانت سواء للفرد األساسیة اغباجات ربقیق يف الًتكيح

 ؼبناشط اؼبباشرة غَت ك اؼبباشرة التأثَتات أىم سنربز أيضا كما( األماف  الذات، تقدير الذات، ربقیق ) خبلؿ من ىذا
.اجملتمع يف فعاؿ عضو يكوف كبالتاِف حیاتو، خبلؿ للفرد ربدث جوانب النمو اليت على اؼبختلفة الًتكيح  

 خباصة ك الًتكيح مناشط أكجو ؼبمارسة: الرياضي للتركيح الفسيولوجية ك التأثيرات الجسمية- 1- 6- 2
يلي  كفیما مناشطو يف اؼبشارؾ للفرد العضوم النمو على التأثَتات االهبابیة من بانتظاـ العديد الرياضي أك البدٓف الًتكيح
:ألىم ىذه التأثَتات توضیح  

 ك البدنیة ك اؼبناشط أداء التمرينات خبلؿ من ذلك ك البدين النمط عن البعد ك الرشیق ك اؼبعتدؿ القواـ على اغبصوؿ - 
.الرياضة ك األلعاب بعض فبارسة  

 الظهر كتطوير ك اؼبفاصل أالـ معاعبة ك كفاءهتا ربسُت ك العظاـ حجم زيادة ك اعبسم مفاصل كفاءة ك مركنة زيادة- 
 ك العصيب التوافق ك السرعة ك العضلي اعبلد ك ذلك كالقوة ك عناصرىا من الئق مستول على احملافظة ك البدنیة الیاقة

.الطبیعیة  لؤلمراض اؼبقاكمة زيادة ك العضلي،   

 حجم زيادة إُف البدٓف فبا يؤدم اجملهود متطلبات مع منهما كل يتكیف حیث التنفسي ك الدكرم اعبهازين كفاءة رفع- 
 ؽبما، العاِف اؼبعدؿ من التخفیض ك الدـ ضغط النبض ك من لكل الطبیعي اؼبعدؿ على احملافظة ك قوهتما ك القلب عضلة

  . للفرد اغبیوية السعة زيادة كذلك ك

 ترسب من ك من البدانة الوقاية خبلؿ من ذلك ك الدموية األكعیة ك القلب بأمراض اإلصابة احتماؿ من اإلقبلؿ- 
بأمراض  اإلصابة فرص من يقلل فبا الدىوف الثبلثیة ك الضار كالكولسًتكؿ ذلك ك الدموية جدراف األكعیة على الدىوف
 اإلصابة إُف اؼبؤدية العوامل من عامبل يعد الذم العصيب ك النفسي من التوتر ككذلك الدموية اعبلطة ك الشرايُت تصلب
.األمراض بتلك  



 

 نشاط ذبديد ك للجسم ك العصيب البدٓف االسًتخاء ربقیق يف يسهم فبا الفرد احتیاجات الزائدة عن الطاقة من التخلص- 
.الفرد حیوية ك  

 ك نشاط ذبديد ك اإلرىاؽ الذىٍت من التخلص إُف تؤدم الًتكيح مناشط فبارسة أف حیث الذىٍت التعب من الوقاية- 
.يف فبارستها الذىٍت الًتكیز على تعتمد اليت اؼبناشط تلك خباصة ك الفرد حیوية   

 ك األساسیة إشباع حاجاتو مث كمن اؼبادم دخلو زيادة فرصة لو يتیح فبا العمل يف إنتاجو على الزيادة الفرد قدرة زيادة- 
   (37عايدة عبد العزيز مصطفى مرجع سبق ذكره، صفحة ) . لو أفضل حیايت ك معیشي مستول توفَت

 الًتكيح مناشط أكجو ؼبمارسة أف كما: الرياضي التركيحي للنشاط التأثيرات االجتماعية- 1- 6- 2
 يلي فیما ك علیو تأثَتاهتا االجتماعیة أيضا تلك اؼبناشط فإف الفرد، على الفسیولوجیة ك التأثَتات البدنیة من العديد
:التأثَتات  تلك ألىم توضیح  

 حصة الرياضي يأخذ النشاط ك الًتبوية، ك االجتماعیة ك الصحیة النواحي من الفرد بناء يف الرياضیة دكرا كبَتا الًتبیة تؤدم
 االجتماعیة اكبداراهتم ك اؼبهنیة ك مستوياهتم الثقافیة ك العمرية فئاهتم اختبلؼ على ا األفراد فعالیات ك أنشطة من كاسعة

 ك كلیاهتم ك معاىدىم ك مدارسهم يف عملهم أماكن يف ك بیوهتم اػباصة يف األفراد يبارسها الرياضیة فاألنشطة الطبقیة، ك
 تسد ال فراغهم فهي أكقات يف اعبماعات ك األفراد يبارسها اليت الًتكوبیة أىم األنشطة من األنشطة ىذه تعد جامعاهتم،ك

 األفراد بُت اعبیدة االجتماعیة العبلقات تكوف ك العقوؿ ك األجساـ صحة ك بناء يف تساعد إمبا الفراغ فحسب ك أكقات
 صاحبها ك سبكن اؼببدعة طاقتها تفجر ك الشخصیة تطوير ك اؼبتعة ك التسلیة من كفَت بقسط الناس فهي تزكد اعبماعات ك

  (151، صفحة 2005إحساف محمد الحسن، ) .الوظیفي أدائو ربسُت ك إنتاجو زيادة من

 على فقط ال يقتصر ك لو اجملتمع وبددىا اليت االجتماعیة أىدافو لو ك أساسي اجتماعي نظاـ الًتكيح أف البعض يرل ك
 اػبدمة ك الًتكيح بُت كثیقة عبلقة كاحد كىناؾ آف يف الفردية ك االجتماعیة فائدتو للًتكيح أف أم الذاتیة، الصیغة

 باألسلوب ؼبساعدهتا صباعة مع يعمل موجو كجود تتمثل يف عمل طريقة يستخدـ الًتكيح أف يف تتمثل االجتماعیة
عطيات محمد خطاب مرجع ) .حاجاهتم قدرات األفراد ك مع تتفق طريق برامج عن قدرات أفرادىا لتنمیة الديبقراطي

(32سبق ذكره، صفحة   

 ك صداقات كتكوين هبا األفراد اؼبنتفعُت بُت اؼبرح ك اعبماعة ركح إشاعة إُف االجتماعیة الًتكوبیة األنشطة هتدؼ ك
 الًتبیة أف يتبُت لنا بذلك ك التكیف معها، ك اؼبختلفة االجتماعیة األجواء مع ك التبلـؤ الغَت مع طیبة إنسانیة عبلقات
 كما ، فیو يعیشوف الذين اجملتمع مع من تفاعلهم تزيد األفراد ك لدل االجتماعي النمو تستهدؼ الرياضیة ك البدنیة
(32، صفحة 2007محمد مصطفى السايح، ) .سامیة اجتماعیة مبادئ تكسبهم ك األكلیة میوؽبم هتذب  

 الفرصة للفرد الًتكوبیة األنشطة فبارسة توفر :الرياضي التركيحي للنشاط التأثيرات النفسية -2- 6- 2
 الفرص توفر كما ، النفس عن التعبَت ك الذات تأكید ك كاألنبیة الذاتیة باالطمئناف الشعور ك جديدة خربات لتجربة



 

 ك األمانة صفة تنمیة ك االحًتاـ ك اإلخاء ك كالصداقة القیم من الكثَت تنمیة اػبجل ك على القضاء ك بالنفس الثقة لتنمیة
(26طو عبد الرحيم طو مرجع سبق ذكره، صفحة ) .الشجاعة ك التلقائیة ك الصدؽ  

ارتباطا  ترتبط ك الرياضیة الصحة ربسُت يف تسهم الرياضیة األنشطة فبارسة بأف اؼبعاصرة العلمیة البحوث أشارت كقد
 ضغوط مقاكمة ك التحمل على الفرد قدرة يطور الرياضیة األنشطة فبارسة يف االنتظاـ بالتاِف ك النفسیة بالصحة إهبابیا
(11، صفحة 2007كفاء دركيش، ) .اغبیاة  

 النفسیة لدرجة للصحة العامة العوامل من يعد فالًتكيح النفس علم ك الًتكيح بُت كثیقة عبلقة كجدت فقد لذلك ك
الًتكوبي فیكسبو الصحة النفسیة كذلك  للنشاط رستو فبا أثناء الفرد تصحب نفسیة حالة أنو على يعرفونو العلماء جعلت

: عن طريق  

.اآلماف ك بالسعادة الذايت اإلحساس ك الشعور اكتساب-1   

.اؼبكبوتة االنفعاالت تفريغ ك النفسي التوتر ك القلق من  التحرر-2   

.الذات إثبات مثل النفسیة اغباجیات بعض إشباع- 3  

 من اغبد يف كما تساعد ، البدنیة الطاقة مستول زيادة تؤدم إُف البدٓف النشاط فبارسة أف قاسم مدحت الدكتور كيقوؿ
 احتماالت أيضا من أهنا تقلل كما الدـ، ضغط ك الصحیة غَت الكولسًتكؿ مستويات ك اػبفظ من التوتر ك االكتئاب
 ك الذىٍت ك البدٓف )الشباب ك مبو األطفاؿ اؼبنتظم ك النشیط اللعب يعزز ك السرطاف، أنواع ببعض اإلصابة ػبطر التعرض
مدحت قاسم، ) .أفضل حیاة باإلقباز كوبقق كالشعور الذات تقدير ك بالنفس الثقة يزيد ك صحیة بصورة( النفسي
(65، صفحة 2005  

 ك التبعیة ك بُت االستقبللیة التوازف ك النفسیة الصحة مستول رفع فرص ؼبمارسیها الًتكوبیة األنشطة فبارسة توفر كما
طو محمد ) اآلخرين مساعدة يف ك الرغبة التعاكف مثل االجتماعیة الصفات تنمیة ك العاطفي النضج تنمیة على تعمل

 النفسیة غباجتو الًتكيح ؼبناشط اؼبمارس الفرد إشباع خبلؿ من ذلك  ، ك(26عبد الرحيم طو مرجع سبق ذكره، صفحة 
 إُف تؤدم الًتكيح مناشط يف اؼبشاركة أف الفراغ كما كقت خبلؿ من إال بعضها يبكن إشباع ال النفسیة اغباجات تلك ك

(34عايدة مصطفى مرجع سبق ذكره، صفحة ) .النفسي التوازف للفرد وبقق فبا النفسي الرضا ك ربقیق االسًتخاء  

 اؼبقصود أف على مصطفى عايدة ك ،الحماحمي محمد من كل يشَت:  الرياضي التركيحي النشاط أىداؼ- 7- 2
 أكثر يعد أنو كما الرياضیة، ك البدنیة اؼبناشط من العديد تتضمن برا ؾبو الذم الًتكيح من النوع ذلك الرياضي بالًتكيح

 .الرياضات ك األلعاب تشمل اليت مناشطو ألكجو اؼبمارس للفرد الفسیولوجیة ك البدنیة اعبوانب تأثَتا على الًتكيح أنواع
 برنامج أم يف توجد أف ينبغي أنو الباحثُت من الكثَت يشَت كما(84عايدة مصطفى مرجع سبق ذكره، صفحة )

 أف حیث الفراغ ، أكقات أثناء الًتفیهیة ك الًتكوبیة األلعاب الختیار مكاف البدٓف للتحضَت أك الرشاقة على للمحافظة



 

 ك االجتماعیة النفسیة ك ك الًتبوية ك اؼبهارية ك البدنیة ك الصحیة باعبوانب تتعلق األىداؼ من العديد الرياضي للًتكيح
.االقتصادية ك الثقافیة  

 للمشاركُت ربقیقها إُف يسعى اليت األىداؼ كمن القیم الًتبوية من العديد الرياضي للًتكيح إف( السكا يريزا ك  )ترل ك
: أنبها كمن مناشطو يف  

 حركة إُف تقلیص أدل فبا العصر، هبذا غبق الذم التقٍت التقدـ عن الناتج ك للفرد البدنیة اغبركة نقص تعويض - أ
.اإلنساف  

.اغبركة يف النقص ك الطعاـ تناكؿ يف اإلفراط عن تنتج اليت البدانة الزائد أك الوزف من التخلص- ب  

.للفرد البدنیة اغبالة تطوير ك ربسُت- ج  

.النفسي التوتر من التخلص ك النفس عن الًتكيح - د  

 كقايتو إُف هتدؼ كما الفرد، جوانب العديد من على اإلهبايب التأثَت يف يسهم الرياضي لًتكيح أف الحمامي محمد يرل ك
 يف موضح ىو ؼبا كفقا أىدافها بتحديد قاـ قد لذا فإنو ك اإلنتاجي، مردكده زيادة إُف ك اغبديثة متغَتات اؼبدنیة من

:األىداؼ بطبیعة اؼبرتبط التاِف الشكل  

 أىداؼ الًتكيح الرياضي

االىداؼ الصحیة                                                         أىداؼ الوقاية من اؼبدنیة اغبدية  

 األىداؼ البدنیة                                                             األىداؼ االجتماعیة              

 األىداؼ اؼبهارية                                                            األىداؼ الثقافیة                 

الرياضي بالتركيح المرتبطة األىداؼ يوضح مخطط (1 )شكل رقم   

  مبط ربسُت يف عموما تشًتؾ ك عديدة الصحة على الرياضي الًتكيح ك الرياضة فوائد إف: الصحية أكال األىداؼ
(Denys Barrault, 2005, p. 15)  على تعمل كما اغبیاة:   

 تصلب ك الدموم ارتفاع الضغط مرض من الوقاية على تعمل اليت الدموية األكعیة ـبتلف ك القلب عضلة تقوية- 
.الشرايُت  

(ؿباربة اغبمل الزائد كالبدانة  ) اعبسم الزائدة يف الدىوف كتلة من التقلیل ك العضلیة الكتلة حجم يف زيادة-   

(التهاب اؼبفاصل مرض ك العظاـ ىشاشة ؿباربة ) تقويتها ك اؼبفاصل ك العظاـ صیانة-    

(كبار السن  عند اغبر السقوط ؿباربة ) العضلي ك اغبركي التنسیق ك األفعاؿ ردكد يف التحكم -  



 

.كاالكتئاب القلق ك الذات تقدير عدـ االنعزاؿ ككذلك عن االبتعاد ك النفسیة الضغوط مواجهة-   

.(سنة  40 من األكثر الرجاؿ عند ) القدرة مشاكل من الوقاية-   

 :ىي ؼبناشط الًتكيح الرياضي ك بانتظاـ للممارس البدنیة باغبالة هتتم اليت األىداؼ كتشمل: البدنية األىداؼ ثانيا
(33محمد الحماحمي مرجع سبق ذكره، صفحة )  

اعبسم حیوية ك نشاط ربديد- البدنیة                                            اللیاقة تنمیة-   

الرشیق بالقواـ االحتفاظ- اعبیدة                     البدنیة اغبالة على  احملافظة-  

القواـ رفات ا انح بعض تصحیح- اكبرافات القواـ                               بعض من الوقاية-   

الشیخوخة سن يف البدٓف االهنیار مقاكمة- العصيب                                  ك العضلي االسًتخاء-   

اعبوانب  يف تنحصر للًتكيح  الرياضي البدنیة أف األىداؼ ،محمد علي محمد السید ك الديرم علي من كل يرل ك
(109، صفحة 1993علي الديرم، ) : التالیة  

الرياضي ك البدٓف النشاط خبلؿ من البدنیة الكفاءة ك الصحة التلمیذ ينمى أف-  .  

اعبسم ، أجزاء صبیع ك الرجلُت ك الذراعُت تنمیة: تنمیة  القوة يف تتمثل ك الفسیولوجیة الكفاءة ربسُت-  : التحمل 2-
اؼبفاصل،  ك اغبركة مدل بتنمیة اؼبركنة التنفسي ، تنمیة الدكرم للجهاز التحمل ك العضلي التحمل تنمیة : الوزف ضبط 4-

.اعبسم يف العضبلت ك الشحم بُت التناسب ربقیق  

 ك اؼبهارات ) يشمل الذم العاـ دبعناه التعلم مظاىر من كمظهر اؼبهارات اغبركیة تعلم إف: المهارية ثالثا األىداؼ
 النوع ذلك إُف يشَت إمبا اغبركیة ك اغبسیة ك اللفظیة ك اؼبعرفیة اؼبختلفة دبظاىره ك ( السلوؾ ك اؼبعآف ك اؼبعارؼ ك العادات

 يبكن الذم ك اغبركي، يف األداء اؼبستمر التغَت بأنو يعرفو الذم ك الرئیسي اعبانب فیو اغبركة سبثل الذم التعلم من
(77، صفحة 2006بدكم عبد العاؿ، ) .اؽبادفة اإلرادم للحركات األداء خبلؿ من مبلحظتو  

 ك اعبلوس، اعبرم، كاؼبشي، بفعالیة غبیاتو البلزمة اغبركات صبیع أداء كیفیة بسهولة يتعلم أف على قادر اؼباىر الفرد ك
:يلي ما اؼبهارية األىداؼ بُت من اٍف،ك...العمل،  

.القول ألعاب: مثل اعبرم كذلك ك اؽبركلة طرؽ ك الصحیح، اؼبشي تعلم-    

.السلیم السقوط كیفیة ك اعبسم، توازف على احملافظة طرؽ تعلم-    

.اغباالت بعض يف ربدث اليت الطارئة اؼبواقف خبلؿ السلیم الفعل رد تنمیة-   

.اٍف...كرة الید، الطائرة، الكرة السلة، كرة القدـ، كرة: مثل اؼبقاببلت يف اؼبشاركة خبلؿ من اؼبهارات اغبركیة تعلیم -  



 

 ك الًتبوم، اعبانب ؼبناشط الًتكيح الرياضي من اؼبمارس بالفرد هتتم اليت األىداؼ تلك ىي  ك:التربوية األىداؼ رابعا
(34محمد الحماحمي مرجع سبق ذكره، صفحة ) :األىداؼ التالیة أىم تتضمن  

    .اإلرادة قوة تنمیة- .                                     للفرد اؼبتكاملة الشخصیة تنمیة ك تشكیل- 

.الفراغ أكقات استثمار.                                        - اػبربات اغبیاتیة من الفرد بالعديد تزكيد-    

الفرد بسلوؾ االرتقاء.                                 - اػببلء حیاة ك الطبیعة حبب اإلحساس تنمیة-    

الذات على التفوؽ.                         - للمستقبل طموحیو بنظرة اغبیاة إُف النظر ك التفاؤؿ-    

.الفٍت التذكؽ ك اعبمالیة القیم تنمیة-    

.بعضها ك اعبماعات أك بُت اعبماعات، بُت أك بعضهم، األفراد ك بُت للنشاط اؼبمارسة مواعید احًتاـ على التعود-   

التالیة من خبلؿ مناشط الًتكيح  العامة األىداؼ ربقیق يبكن أنو على بدير سهير ك المطوع، بدكر من كل تشَت ك
   (25، صفحة 2006بدكر المطوع، ) :الرياضي

(الرشاقة  اؼبركنة، التحمل، السرعة، العضلیة، القوة ) البدنیة اللیاقة عناصر تطوير ك تنمیة-   

.األكلیة اإلسعافات تعلم على التبلمیذ تدريب-    

.الفراغ كقت شغل يف الستغبلؽبا الرياضیة اؽبوايات ك اؼبیوؿ تثبیت ك تنمیة-   

.االبتكار ك التصرؼ حسن ك تذكقو ك باعبماؿ اإلحساس على التبلمیذ قدرة تنمیة-   

.الًتبوية القیم ك االنفعاِف ك االجتماعي السلوؾ عادات التبلمیذ اكتساب-   

   الفراغ يعترب كقت استخداـ ألف ضركرية إنسانیة الًتكيح الرياضي حاجة أصبح اجملتمع يف ربدث اليت للتطورات كتبعا 
 ك الفرد بثقافة كتكامل الرقي يف فعالة مساعدة الًتكيح يساعد الشخصیة كما البشرية تقوية اؼبصادر ك غبماية حیويا عامبل
 كما للوظیفة سباما باإلعداد اػباص اعبانب اؼبدرسة تؤكد ك الًتبیة، من يتجزأ ال جزءا اؼبدرسي الًتكيح بینما يعترب. اجملتمع

  .فراغهم لوقت كالبناء كاؽبادؼ اعبید االستخداـ كیفیة لتعلیمهم للطلبة الًتكوبیة الفرص توفر

- العب- الرياضي فیها يكوف نسبیا، دائمة حالة ىي الرياضي اجملاؿ يف النفسیة الصحة: النفسية األىداؼ خامسا
 ( بیئتو كمع نفسو مع أم اجتماعیا،- انفعالیا- شخصیا ) نفسیا متوافقا- رياضیة تربیة مدرس- مدرب- إدارم - حكم

 ك ك منافسات، تدريب من الرياضیة لؤلنشطة مشاىدتو أك فبارسة خبلؿ من اآلخرين مع ك نفسو مع بالسعادة ك يشعر
 مواجهة يكوف قادرا أيضا على كما فبكن، حد أقصى إُف إمكانیاتو قدراتو ك استغبلؿ ك ذاتو ربقیق قادرا على يكوف



 

 من بیئتو مع التوافق يستطیع عاديا، حبیث سلوكو سوية كيكوف متكاملة شخصیتو تكوف أك اؼبنافسات، ك اللعب أنشطة
(19،، صفحة 2002مصطفى حسين باىي، ) .الرياضیة لؤلنشطة الفعلیة اؼبمارسة خبلؿ  

:يلي ما ىذه األىداؼ بُت من اؼبمارس بالفرد هتتم النفسیة األىداؼ من ؾبموعة على الحمامي محمد الدكتور يشَت ك  

.ذاتو عن الًتكيح ك الفرد غبیاة السعادة ربقیق.         - اغبركي النشاط فبارسة كبو الفرد دافعیة كاستثارة الرغبة تنمیة-   

.اؼبكبوتة االنفعاالت تفريغ ك الذات عن التعبَت- الرياضة                        ؽبواية أك للعب أك للحركیة اؼبیل إشباع-   

محمد الحماحمي مرجع سبق ذكره، صفحة ) . الذات مفهـو تنمیة ك للفرد، النفسي التوازف ك االسًتخاء ربقیق- 
34)  

.اؼبعاصرة اجملتمعات يف اغبیاة ظركؼ عن الناتج العصيب ك النفسي التوتر من اغبد-   

 االجتماعیة، الًتبیة من ىاما جانبا اؼبختلفة بأنشطتها الرياضیة ك البدنیة الًتبیة سبثل: االجتماعية األىداؼ سادسا
 اؼبختلفة تشارؾ الًتبوية اؼبؤسسات يف أساسیة مادة باعتبارىا أنشطتها أىداؼ ك طبیعة حبكم القیم هتتم باكتساب فهي

 مراكز ك الساحات ك خارج األندية أك داخل منظمة غَت أك منظمة بطرؽ سبارس أك كأنشطة السلیمة للمواطنة اإلعداد يف
 األفراد على تساعد اليت اجملاالت لذلك تعترب من ك متعددة، مواقف يف البشرية دراسة للطبیعة الرياضیة ، فالًتبیة الشباب

  (29مصطفى السايح مرجع سبق ذكره، صفحة ) .العلیا كمثلو قیمو ك فیو يعیشوف الذم اجملتمع ك أنفسهم فهم

  بُت اؼبزج يقـو بعملیة نظاـ شكل على ذبتمع اليت التخصصات ـبتلف لتقدير مصدر ىي اغبقیقیة الرياضیة فاؼبمارسة
(NATACHAi, 2002, p. 31) االجتماعي الفضاء يف اغباصلة االختبلالت ك التناقضات ـبتلف  

 اليت بفضل اؼببادئ ك األعضاء ك القائد جهود بفضل متعاكنة ك منسجمة ك موحدة الرياضیة اعبماعة تكوف عندما ك
 استقرارىا ك قباحها سبلك مقومات ك متماسكة ك قوية تكوف فإهنا تواجهها اليت ك التحديات اؼبعطیات ك الظركؼ ربملها

إحساف محمد الحسن ): التالیة  النقاط من خبلؿ الرياضیة للجماعة الًتكوبیة األىداؼ ربقیق يبكن ك ديبومتها، ك
(123مرجع سبق ذكره، صفحة   

.غايتها بلوغ على مقتدرة تكوف لكي تدريبها مستول ك كفاءهتا درجة رفع-   

.اعبماعة الرياضیة ألعضاء الًتكوبیة ك الًتبوية ك االجتماعیة ك االقتصادية الظركؼ ربسُت-    

.األخرل الفرؽ ك مع اعبماعات الرياضیة اعبماعة ذبريها اليت البطوالت ك السباقات يف الفوز أجل من السعي-    

.هبا  اليت ربیط التحديات ك األخطار تصفیة ك مشكبلهتا مواجهة يف الرياضیة اعبماعة قابلیة-    

 الرياضة ك اعبماعة ىنا زبدـ ك الكبَت للمجتمع التكیف على اعبماعة قدرة ك عبماعتهم التكیف على اعبماعة قدرة- 
.اجملتمع نفسو الوقت يف زبدـ ك أعضاءىا  



 

 سوؼ الرياضي الًتكيح مناشط مظاىر عن أىم اغبديث يف البداية قبل: الرياضي التركيح مناشط أنواع- 8- 2
 النفسیة، البدنیة، القیم من العديد بتحقیق تقـو بدكرىا اليت ك عامة بصفة الًتكيح أىم مناشط ذكر إُف بإهباز نتطرؽ

(83محمد الحماحمي مرجع سبق ذكره، صفحة ) :يلي فیما األنواع ىذه تتلخص ك األخبلقیة، ك االجتماعیة،  

.الرياضیة باؼبناشط يهتم: الرياضي التركيح-   

.اػببلء يف الًتكوبیة اؼبناشط دبمارسة يهتم: الخلوم التركيح-   

الًتكوبیة اؼبناشط يف االجتماعیة اؼبشاركة على يعتمد: االجتماعي التركيح-    

.اللغوية ك العقلیة ك األدبیة الًتكوبیة باؼبناشط يهتم: الثقافي التركيح-   

.الفراغ لوقت الفنیة اؽبوايات يشمل: الفني التركيح-   

.اؼبصابُت ك اؼبعاقُت ك للمرضى الًتكوبیة باؼبناشط يهتم: العالجي التركيح-   

ذلك نظَت اؼباؿ يدفعو من مبلغ مقابل الفرد هبا يستمتع اليت الًتكوبیة اؼبناشط يشمل: التجارم التركيح-   

 األخرل اؼبناشط أف ال يعٍت ىذا ك الدراسة، ىذه يف هتمنا اليت مناشطو ك الرياضي الًتكيح إُف نتطرؽ سوؼ يلي فیما ك
 من كل آلراء كفقا الذكر، ك السالفة ىذه األنواع بُت كطیدة عبلقة ىناؾ أف لنا الدراسة يتبُت خبلؿ من بل مهمة غَت

 الًتكيح مناشط تقسیم يتم فإنو (بيتركسوف  جيمس)ك  (ديب  تيودكر )ك (ماكلين جانيت)ك  (كارلسوف رينولد)
(84عايدة عبد العزيز مرجع سبق ذكره، صفحة ): التالیة اجملموعات الرئیسبة إُف الرياضي  

 األطفاؿ كاىتمامات میوؿ اؼبسابقات ك األلعاب تلك تثَت: البسيط التنظيم ذات المسابقات ك األلعاب- 1
 إُف وبتاج ال مناشطها يف اإلشًتا ؾ أف ،كما لتنظیمها القواعد أك القوانُت على بعض اؼبناشط تلك السن كتعتمد كصغار
قدراهتم  مستول مع يتفق كدبا اؼبناشط تلك يف اإلشًتا ؾ األعمار ؼبختلف يبكن أنو إال األداء من اؼبهارة أك عاؿ مستول

اؼباء،  ،ألعاب ،التتابعات الكرة ألعاب : النشاط من األكجو على تلك میوؽبم ك كمثاؿ ك كاىتماماهتم العقلیة البدنیة ك
.إٍف...الرشاقة  ألعاب  

 ذلك يرجع قد كردبا دبفردىم، النشاط أكجو األفراد فبارسة من العديد يفضل: الفردية الرياضيات أك األلعاب- 2
 أك النشاط، من معُت نوع فبارسة على الزمبلء أك األصدقاء مع االتفاؽ لصعوبة أك باألداء الفردم، استمتاعهم إُف

 على التزحلق األظباؾ، صید القنص، : قبد الفردية الرياضات تلك أمثلة كمن.للممارسة معُت كقت على لصعوبة االتفاؽ
.الدرجات السباحة،كوب بالسهاـ، الرمي اعبولف، اعبرم،الفركسیة، ،اؼبشي، األرض أك اعبلید  



 

 معا للعب األقل ،على اشًتاؾ فردم تستلـز اليت الرياضات ك األلعاب بعض ىناؾ: الزكجية الرياضية األلعاب- 3
 الرياضات الزكجیة أك األلعاب أمثلة كمن الزكجیة الرياضات أك األلعاب علیها ،كيطلق النشاط يف لنجاح اؼبشاركة كذلك

.اإلسكواش اؼبضرب، كرة اؼببارزة، الطاكلة، تنس ،( بادمنتوف ) الطائرة، الريشة األرضي، التنس: قبد  

 أنبیة ذات الفرؽ تكوين على تعتمد اليت اعبماعیة الرياضات أك األلعاب تعد: الفرؽ أك رياضات األلعاب- 4
 كرة ،الكرة الطائرة، القدـ كرة: قبد الرياضات تلك أمثلة كمن اىتماماهتم، مع فهي تتوافق كلذا كبَتة بالنسبة للشباب،

.الرجيب السلة،اؽبوكي، كرة الید،  

 تنتهج الوقت اغباضر يف كالعريب اإلسبلمي عاؼبنا يف اؼبدارس معظم إف :الثانوية بالمدارس التركيحية األنشطة- 1-9
 على اؼبنهج اعتماد  معاستغبللو، كعدـ الطبلب لدل الفراغ كقت ظباهتا إنباؿ أىم من كاليت التقلیدية، اؼبدرسة منهج

.النشاط  كإنباؿ كاغبفظ كالتلقُت النظرية الناحیة  

 مكملة لرسالة تكوف اػبَتة كرسالتها الًتبیة، يف األسرة بعد الثانیة اللبنة ىي اؼبدرسة أف اؼبعلـو من فإنو ذاتو الوقت كيف
 على قائمنا لیكوف كاؼبنهج، اؼبدرسي، اػبطاب ذبديد إُف اغباجة تظهر لذلك تربیتهم، كسبلمة النشء إصبلح يف األسرة
ا، مثمرنا جدينا إنتاجان  اؼبدرسي الًتكوبي النشاط يكوف كي النشاط كحیوية الدرس، جدية بُت اؼبزج  تتبُت ىنا كمن كمفیدن

عطيات محمد خطاب، ) :األىداؼ تلك كمن منو اؼبرجوة األىداؼ على كبصل كي اؼبدرسي الًتكيح تنظیم إُف اغباجة
(8، صفحة 1988  

.كالناقد البناء للتفكَت كتوجیهها الطبلب عقوؿ لتفتیح اؼبناسب اعبو يئةتو-   

اغبمیدة األخبلؽ غرس مع الطبلب بُت كالتعاكف اعبماعة ركح تنمیة-  .  

.ىواياهتم مع تنمیة مهاراهتم كإشباع الطبلب مواىب كصقل إكتشاؼ-   

.اؼبناسبة البدنیة إكساهبم اللیاقة مع الطبلب نفوس يف السلیمة الصحیة العادات غرس-    

.الطبلب  على بالفائدة يعود دبا الفراغ أكقات السلیمة كشغل االجتماعیة العبلقات تكوين-   

 ، بًتبیتهم الًتكوبي، فاىتمت بتبلمیذىا يف أكقاهتم اغبرة كاعتنت يف اجملاؿ الًتبوية بوظیفتها الثانوية اؼبدرسة اىتمت لقد ك
:منها كاليت اؼبختلفة، الًتكوبیة األنشطة ؽبم كفرت كما  

 الطلبة حبیث شجعت الرياضیة كالقاعات كاؼببلعب األدكات بتوفَت اؼبدرسة اىتمت :الرياضية األنشطة -2-9-1
 كاؼبسابقات الفعالیات يف مراحل لتساىم إُف نفسها اؼبدرسة تقسیم مع صف كل يف ـبتلفة رياضیة فرؽ تكوين على

 يف الرغبة كتزداد كاؼبخاطرة، االكتشاؼ إُف يبیل حیث اؼبرحلة، تلك يف اؼبراىق التلمیذ طبیعة توافق حبیث اؼبختلفة،
 بعض ىناؾ أف إال األنشطة تلك إُف الطبلب حاجة رغم انو إُف ىنا اإلشارة ذبدر كلكن ، اؼبنظمة اعبماعیة األلعاب



 

 ذلك ال أف حُت يف صفیة، غرؼ إُف اؼبدرسة الطبلبیة، كحاجة للكثافة األنشطة،نتیجة تلك مقومات إُف تفتقر اؼبدارس
.رياضیة أنشطة كجود دكف وبوؿ  

 يف دركسو، الطالب يبارسو الذم الصف يف الفٍت النشاط عن النشاط ذلك ىبتلف: الفنية األنشطة- 2-9-2
 دبا االستمتاع على فیساعدىذلك اػببلقة طاقاتو يظهر مث يربز أف الفنیة اؼبوىبة صاحب للطالب الفرصة يتیح بأنو كذلك
الیدكم، كالتطريز الغزؿ اعبدراف، على كالرسم: التشكیلیة الفنوف منها متعددة أشكاؿ لو النشاط قدرات، كىذا من لديو  

.األخرل الفنیة األنشطة من كغَتىا كاؼبسرح التمثیل التعبَتية، الفنوف  

 الكافیة الختیار الفرصة تتیح حبیث النشاط ذلك من متعددة ألواف اؼبدرسة يف تتوفر:  الثقافية األنشطة- 2-9-3
 يتطلب اعبوانب، تركوبي متعدد نشاط حوؽبا يدكر أف يبكن مكتبة مدرسة كل يف فتوجد الطالب، إلیو يبیل الذم اللوف
 ألواف كمن اؼبكتبة، يف الذايت العمل على اإلعبلف، كتشجیع الطلبة كجذهبم مع أكقاهتم اغبرة يف الطلبة استخداـ تیسَت أكال

.اغبر الوقت لتنظیم االهبابیة الوسائل من كغَتىا الصحافة، كاإلذاعة، الندكات، احملاضرات: األخرل الثقايف النشاط  

 أكقاهتم قضاء حسن من التبلمیذ لتمكُت اعبزائر يف الثانوية اؼبدارس إلیو تسمو فبا كبالرغم ذكره سبق ما خبلؿ من لكن
 لوحدىا كالرياضیة البدنیة الًتبیة حصة على األحیاف غالب يف تعتمد إال أهنا تبقى الًتكوبیة بالنشاطات كاىتمامهم غبرة،ا

.الًتكوبیة األنشطة ـبتلف ؼبمارسة كفضاء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: خالصة الفصل  

 من اؼببلحظ ، فإف الرياضي كالًتكيح الًتكوبیة بالًتبیة يتعلق ما كل حوؿ خصصناه كالذم الفصل ؽبذا عرضنا خبلؿ من
 للًتكيح أف لنا تبُت ، عاـ الًتكيح بوجو دبوضع اػباصة كاألفكار اآلراء ربلیل ككذلك ، العلمیة النظريات تتبع خبلؿ

 كاؼبنتجعات العامة اغبدائق يف التنزه حىت أك أك اعبماعیة، الفردية الرياضات دبمارسة األمر تعلق سواء أشكالو بكل الرياضي
 على الًتكيح وبققو الذم الفعاؿ الدكر على أكدت األكاديبیة غالب الدراسات فإف الطاقة، كذبديد السیاحة أجل من

 الًتكيح فإف كبالتاِف ، النفسیة كالضغوطات االنفعاالت تفريغ ككذلك االجتماعي، للتفاعل كربقیق نفسي، توازف من الفرد
 يف مثل الفراغ اعبید ألكقات االستثمار أف باعتبار اإلكبرافیة كذلك السلوكات ـبتلف من الوقاية يف مهم عامل الرياضي

للجمیع  بالنسبة آثار إهبابیة كلو سواء حد على كالكبار سواء بالنسبة للصغار صبة لو فوائد الرياضیة الًتكوبیة األنشطة ىذه
.الذات ربقیق كبالتاِف النفس يف اؼبراىق الثقة خاصة الفرد لدل كيعزز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ثالثالفصل اؿ
 السلوؾ العدكاني

 
 



 

:تمهيد  

لقد تعددت التعاريف اليت حاكلت أف تلم دبفهـو السلوؾ العدكآف بالنظر إُف اختبلؼ األبعاد كاؼبقايیس اليت ربیط بو 
خاصة عندما يتعلق األمر باؼبراىق الذم يعآف من صراعات نفسیة فبا هبعل تفسَت ىذا السلوؾ أكثر تعقیدا لذلك حوؿ 
الباحثوف اإلؼباـ دبوضوع السلوؾ العدكآف أك باألحرل ؿباصرتو بتعاريف سبحورت جلها حوؿ إبرازه على أنو ذلك السلوؾ 

الذم يلحق الضرر بالفرد أك بالغَت ، أك ذلك التعبَت اػبارجي للمشاعر العدكانیة اؼبكبوتة ، كلقد تعددت مظاىره كعواملو 
.أيضا طبقا غبالة الفرد كالبیئة احملیطة بو  

لذلك سیحاكؿ الطالب الباحث يف ىذا الفصل اإلؼباـ هبذا اؼبوضوع من خبلؿ إعطاء ـبتلف التعاريف اػباصة بالسلوؾ 
العدكآف كأىم النظريات اليت تطرقت إلیو كمن مث ذكر مظاىره كأشكالو كالعوامل اؼبؤثرة كاحملفزة على ظهور ـبتلف 

السلوكات العدكانیة خاصة عند اؼبراىق ، ىذه األخَتة لیست كلیدة الصدفة بل ىي ناذبة عن تراكم عواـ كمشاكل أدت 
إُف تفريغها على شكل سلوكات عدكانیة ، كبعدىا نتحدث عن السلوؾ العدكآف يف اجملاؿ اؼبدرسي كالعوامل اليت تؤدم 

.إُف ظهوره كيف األخَت نعرج على الطرؽ اليت تضبط ىذا السلوؾ كربد منو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:العدكاني السلوؾ مفهـو- 3-1  

 من عديدة ألنواع كصفیة بصورة العدكاف كلمة استخدامات تعدد إُف الصعوبة ىذه كترجع صعبا أمرا العدكاف تعريف يعترب
 العوامل تعدد إُف باإلضافة ىذا التهیج، سرعة اللفظي كالعدكاف البدٓف كالتعدم االنفعاالت من ـبتلفة كمظاىر السلوؾ

 العوامل بعض تلعب كما نفسو الفعل على كاإلثابة كالتقلید كالتعلم اإلحباط بُت ما العدكآف السلوؾ ظهور يف أثر ؽبا اليت
 كضعها اليت العدكاف تعريفات فإف ذلك على كبناءا اؼبختلفة كاالستجابة العدكآف السلوؾ ظهور يف ىاما دكرا البیولوجیة

 العدكاف فیعرؼ العدكآف السلوؾ تناكلت اليت النظريات ىذه ألصحاب اؼبختلفة النظر لوجهات مطابقة جاءت العلماء
(439، صفحة 1976أحمد عزت راجع، ) .بأنو الظلم ، الصراع لغويا  

باندكرا  ألبرتأف بل دقیقا ربديدا مفهومها ربديد يف العلماء اختلف اليت أىم اؼبوضوعات أحد العدكآف السلوؾ لذا يعترب  

اؼبوضوعات من السلوؾ العدكآف دراسة  حیث اعترب أكثر الباحثُت يف اجملاؿ العدكآف منكىو "   A.BENDURU " 

  (8، صفحة 1987إبراىيم ريكاف، ) .اللفظیة الداللة جانب من ربديدىا يبكن ال اليت اؼبعقدة

:كالتاِف كىي إلیو تطرقت تعاريف عدة اخًتنا للعدكاف شامل مفهـو كإلعطاء  

كيكوف ىذا   أخر حي كائن إُف توجیهو يتم الذم السلوؾ أشكاؿ من شكل على أنو أم "  BASS   باص"  يعرفو- 

.مزعج سلوؾ كل ىو العدكآف السلوؾ أف التعريف ىذا يبُت "لو مزعجا السلوؾ ىذا  

LINN دبثابة كىو  لفظیا فعل عنیف موجو كبو ىدؼ معُت كقد يكوف ىذا الفعل بدنیا أكعلى أنو"   لين  كعرفو-   

 التعريف إُف ىذا أشار  كلقد(28، صفحة 1982عزت إسماعيل، )كاؽبیجاف ،  الغضب النفعاؿ اعبانب السلوكي
.ؿبدد العدكآف ىدؼ للسلوؾ باف أشار انو إُف باإلضافة كالبدٓف اللفظي كىو العدكانیة السلوكات من نوعُت  

كالغضب الكراىیة على اليت  تدؿ كاالذباىات اؼبشاعر من على أنو ؾبموعةفیعرفو   "  WATSON   كاطسن" أما - 

 عبوسا عنادا تكوف أك ما بسلطة توجیهها يف حالة خفیة تكوف قد متعددة أشكاال العدكاف كيأخذ اآلخرين من كالسخرية
 من ينبع العدكآف السلوؾ أف على التعريف ىذا  كدؿ(38، صفحة 1995سامي عبد القول، ) .اآلخرين كجو يف

.أيضا االذباىات كيشمل اؼبشاعر  

CHAPLIN ىجـو أك فعل معادم موجو كبو شخص أك شيء كىو إظهارعلى أنو "  شابلين " بینما يعرفو  -   

 أك اآلخرين االعتداء على يف الرغبة يعٍت كما ما لئلحباط استجابة كيعترب اآلخرين األشخاص على التفوؽ يف الرغبة
، 1997عبد الرحماف العيوسي، ) .هبم العقوبة إنزاؿ بغرض ـبتلفة بأشكاؿ السخرية منهم هبم كاالستخفاؼ إيذائهم
(103صفحة   



 

  أك السلوؾ بدنیا ذلك إلیو اؼبوجو الشخص إذاء أك إصابة إُف يهدؼ الذم السلوؾ " على أنو" دكالرد  أما يعرفو -  
(Brocnnieret al, 1980, p. 111)  إلیو معنويا  يشَت ما أك "  

(95، صفحة 2001العقاد، ) "اآلخرين  على القوة فبارسة يف الرغبة" على أنو    Adler " أدلركيعرفو  -   

 ؼبقاكمة أك صراعي، موقف من التخلص من أجل اختیارىا يتم توافقیة استجابة: " ىو العدكاف أف فَتلكولماف  أما- 
 استجابات فهناؾ لئلحباط الوحیدة لبلستجابة لیس العدكاف أف كوؼباف يرل أخرل ناحیة كمن اؼبعتدم على تقع ضغوط

." اؼبواجهة ذبنب أك كاالنسحاب ؼبواجهتو، أخرل (Games- colman, 1969, p. 34) 

 أك التثبیط أك – اإلحباط يثَته حافز كىو عدكانیة كمشاعر أفعاؿ على أنو العدكآف السلوؾ» عقل  فاخر"  كيعرؼ- 
(15، صفحة 1979فاخر عقل، ) .الغريزية  اإلثارة تسببو  

 أك معنوينا، مادينا مباشر غَت أك مباشر بشكل باآلخر األذل إغباؽ " أيضا على أنو  " ىين  أبو فضيل" كما يعرفو  - 
رمضاف القدافي، ) "الواقع مع إُف التوافق يهدؼ السلوؾ كىذا اآلخر، من كالكراىیة الضعف عن ينتج الذم كىو

(65، صفحة 1997  

(25، صفحة 1976كليم خولي، )" اؼبعنوم أك اؼبادم بالعنف يتم سلوؾ" ىو العدكاف أف " خولي كليم"  يرل بینما-   

 كبو يتجو الذم السلوؾ كىو ,الغضب الذم يصاحب اؽبجومي السلوؾ ىو العدكآف السلوؾ " بهاركف سعدية "كعرؼ- 
(246، صفحة 1977سعدية محمد بهاكرف، ) .أخر لفرد مادية إصابة إحداث  

إيذاء   اؼبعتدم بو يقصد سلوؾ ىو أك شيء أك شخص كبو يوجو ىجـو  العدكاف على أنو"سميرة البدرم  " كتعرؼ- 
 أك أك االستخفاؼ كالتشهَت اللفظي كٕاما اعبسدم، الضرب أك اؼبمتلكات كتحطیم ماديا أك لفظیا إما األخر الشخص

 األذل إيقاع كرائو يقصد من ىجومي عدكاف "ىيجارد " رأم  حسب يكوف قد أك البلذع اؽبجاء أك البلذعة النكت
 ، فیو مرغوب غَت موقف ذبنب أك مرغوب فیو شيء على اغبصوؿ كرائو من يقصد سبیلي عدكاف أك اآلخرين على كاألَف

.النفس عن دفاعا يكوف قد أك (117، صفحة 2005سميرة البدرم، )   

 الفصل كاالحتكاؾ يف التهريج: منها كثَتة مظاىر يف السلوؾ ىذا كيتمثل اؼبراىقُت بُت السلوكي النمط ىذا كيكثر
 األلفاظ كاستعماؿ أثناء الشرح، اؼبعلم كمقاطعة الدراسة، يف االنتظاـ كعدـ كالتعدم، كالعناد احًتامهم، كعدـ باؼبعلمُت

:أخرل عوامل كىناؾ اجتماعیة كأخرل شخصیة عوامل منها متشاهبة كثَتة عوامل إُف السلوكیة األمباط ىذه كترجع البذيئة  

.اؼبراىقُت كتوجیو سیاسة عن الوالدين عجز- 1   

.نظره  كجهة احًتاـ أك اؼبنزؿ يف الكبار من كالتقدير احملبة على اغبصوؿ يف اؼبراىق فشل- 2  

.تلك األعباء ربمل على قادر غَت باعتباره اؼبسؤكلیات بعض ربمل يف إشراكو كعدـ كطفل معاملتو- 3  



 

(179، صفحة 2008محمد مصطفى زيداف، ) .ذاتو ربقیق يف اؼبراىق فشل يف العدكاف يرجع قد- 4  

 يقًتف ما كغالبا إلیها، يرمز ما أك للذات أك للغَت إيذاء ىو " العدكاف أف " صليب كجميل راجح عزت أحمد"  كيرل- 
.كالتهديد كالتشهَت اللفظي، كالعدكاف البدٓف التهجم ـبتلفة صور كلو" الغضب بانفعاؿ  

 العدكاف يظهر كقد إلیهما، يرمز ما أك الذات أك الغَت إيذاء ىو العدكاف " أف يرل حیث"  عالكم حسن"  معهما كيتفق
 قد األشیاء إُف اؼبوجو كالعدكاف باإلشارة، أك بالقوؿ تعدم أك جسمآف عنف صورة يف اآلخرين األشخاص إُف اؼبوجو
 توبیخ صورة يف يظهر فقد الذات على اؼبوجو العدكاف إما" – األشیاء أك األدكات بعض ربطیم أك زبريب صورة يف يظهر
  (191، صفحة 1983حسن عالكل، ) .الذايت اإليذاء أك الذات عقاب إُف اغباجة أك النفس

 العلماء بُت االختبلؼ مدل عامة بصفة العدكاف ؼبفهـو الباحث عرضها اليت السابقة التعاريف من اؼبفاىیم ك يتضحك  -
 سلوؾ العدكاف أف على يتفقوف أهنم إال متعلم، سلوؾ أنو أك لئلحباط، نتیجة فعل رد انو أـ غريزة العدكاف أف اعتبار يف

ما سبق يبكن للطالب  خبلؿ إلیهما، إذف ك من يشَت ما أك باآلخرين النفسي أك اعبسمي، الضرر إغباؽ إُف يهدؼ
 كرائو من يقصد الذم السلوؾ ذلك ىو السلوؾ العدكآف : التاِف النحو على العدكآف السلوؾ مفهـو استنتاج الباحث

.اآلخرين أك الذات ؼبمتلكات زبريب كاُف أك بالذات باآلخرين اؼبعنوم أك اؼبادم كالضرر األذل إغباؽ  

:الفرؽ بين السلوؾ العدكاني كالعنف- 3-2  

 سیاؽ يف أحیانا بالتبادؿ آخركف كيستخدمهما مًتادفاف أهنما على كالعنف العدكاف مفهومي الباحثُت من كثَت يستخدـ
 أما من ناحیة من ىذا الواقعي أك النظرم التناكؿ يف سواء بینهما فاصلة حدكد كضع معو يصعب بشكل اغبديث نفس
 سنحاكؿ إبراز نفسو، لذلك الشيء يقصدكف اؼبفهومُت يستخدموف الذين أف األشخاص من التأكد يصعب أخرل ناحیة
.العنف ك العدكاف مفهومي بُت التمییز أنبیة  

 يف اؼبفهومُت بُت الفركؽ أىم تتحد كبالتاِف حقا خطَت بدٓف ضرر إلحداث متعمدة ؿباكلة على ينطوم فعل: ىو فالعنف 
 ذلك يف دبا مسبقا إلیها أشرنا اليت اإليذاء أشكاؿ كافة ربتو يندرج كالذم عمومیة األكثر اؼبفهـو: ىو  العدكاف:اآليت

.العنف   

أك  اؼبوت حىت الضرب: مثل للضحیة بالغ ضرر علیو يًتتب الذم اعبسیم أك اػبطَت البدٓف اإليذاء إُف فیهدؼ العنف أما
.سباما كاضحة اإليذاء مقصد أك نیة كتكوف اٍف،...االغتصاب أك مستديبة عاىات إحداث  

 غَت عدكانا،كالعكس يعد عنف ىو ما كل كاف العنف من عمومیة أكثر فالعدكاف كالعدكاف، العنف بُت الفرؽ عن أما
 مفهـو ربت يندرج ال فیحُت سلبیا عدكانا ( اإلضراب ) معینة مهاـ أداء عن االمتناع يعترب اؼبثاؿ سبیل فعلى ، صحیح

 ،  العدكاف غَت اؼبباشر كلكنو ال وبتسب عنفاقبیل من اآلخر الطرؼ ظبعة إُف تسيء إشاعات إطبلؽ فإف العنف،ككذلك
فالعدكاف إذف أمشل مدل،فهو يشَت إُف صورة من السلوؾ تتضمن غرضا عدائیا ، كمن مباذجو أف العدكاف يبكن أف يكوف 

أك قد يكشف نفسو خبلؿ تعديات لفظیة ، أك حىت خبلؿ سلوؾ غَت لفظي باعتبار أف كل  يف صورة تنافسیة بسیطة ،



 

 هناسلوؾ عدكآف لیس بالضركرة أف يكوف سلوؾ عنیف، كيبكن أف تظهر ىذه الظاىرة دكف أم حافز أك ربريض كما أ
 .  للقوة فبارسة أك سلوكا أك تصرفا يكوف رغباهتا ، فالعدكاف قد بتحقیق ؽبا تسمح اغبیة الكائنات ة لدلصفة أساسي

(154،، صفحة 2003عبد ا لمجيد سيد، )  

 أك كمصدر فعلى إدراكو يتم ما موضوع إيذاء أك تدمَت تستهدؼ جهودا تتضمن اليت القوة صورة فهو العنف أما-  
 كالتدمَت التخريب يستهدؼ كمنها عدكانیة، أفعاال يتضمن العنف أف دبعٌت اػبطر، أك اإلحباط مصادر من مستعمل
 الذم اإلنسآف العدكاف أشكاؿ يعد شكبل من العنف " موير" كالتسلط، كيرل  السیطرة بقصد شخص من يكوف كالعنف
(26، صفحة 1988عزت سيد إسماعيل، ) .كاؼبمتلكات األشخاص إيذاء بو يقصد  

 فیما يشَت اعبسدم، العنف إُف يشَت العنف أف يف يكمن كالعدكاف العنف بُت الفرؽ أف االجتماع علماء بینما يرل- 
ماديا  حرمانا أك يكوف انفعالیا بل جسديا فقط يكوف ال كالضرر بشخص، الضرر إغباؽ إُف يبیل حاقد فعل ألم العدكاف

(87، صفحة 1999جالؿ إسماعيل حلمي، )  

 ما إذا ك األسباب من صبلة بتوفر إال حدكثها يبكن ال اإلنسانیة السلوكات إف: أسباب السلوؾ العدكاني - 3-3
السلوكات  ىذه مثل غبدكث كالفرصة السبب لتوفر تتداخل عوامل عدة ىناؾ أف قبد فإننا السلوؾ العدكآف عن تكلمنا

.بالتفصیل األسباب ىذه كفیما يلي سنحاكؿ عرض بیولوجیة كأخرل اجتماعیة كأخرل نفسیة أسباب فهناؾ العدكانیة  

 اغبرماف :كسنذكر منها العناصر التالیة كمتنوعة متعددة النفسیة األسباب إف: النفسية األسباب- 3-3-1
.بالنقص كالشعور كالغَتة كاإلحباط  

 أف يبكن كما ماديا يكوف كقد معینة رغبة إشباع عدـ عن ينتج شعور يعرؼ اغبرماف: الحرماف- 3-3-1-1
 اؼبؤدية األسباب احد بُت من اغبرماف كيعترب، (82عبد الرحماف العيسوم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .معنويا يكوف

 كاغباجات كالرعاية كاغبناف العطف من اغبرماف ناتج عن تعبَت ك رد فعل إال ماىو األخَت ىذا ألف العدكآف السلوؾ إُف
 بعض يف تكوف قد عدكانیة كسلوكات تصرفات خبلؿ من عنو التعويض اغبرماف فیحاكؿ هبذا اؼبراىق شعور فإف األساسیة
(80، صفحة 1983حقي ألفة محمد، ) .منو يعآف الذم كاغبرماف النقص ىذا عن التعويض الشعورية قصد األحیاف  

 الفرد أىداؼ تعرقل اإلحباط مواقف ككل العدكآف للسلوؾ الرئیسة األسباب أحد كىو: اإلحباط- 3-3-1-2
عدكانیة، كقد بُت كل    سلوكات أداء إُف يدفعو فبا القلق ك كاالنفعاؿ الغضب لديو يثَت ما كىذا ربقق رغباتو دكف كتبقى

miller ك دكالرد  dollard لئلحباط كأف ىناؾ عبلقة أف السلوؾ العدكآف ىو استجابة مبوذجیة   "  ميلر "  من   

محمد جميل منصور، ) .إحباط كجود يستلـز شخص ما عند عدكآف سلوؾ ظهور أف يعٍت كىذا كالعدكاف اإلحباط بُت
 ؿبالة ال اليت اإلحباطیة للمواقف ضركرم كـبرج حتمیة استجابة العدكآف السلوؾ  ، كبالتاِف يعترب(165، صفحة 1981

 إُف كدكف الوصوؿ كربقیقها الدكافع إشباع دكف ربوؿ عتاب فهي اؼبراىقة مرحلة يف خاصة النمو مراحل يف ـبتلف منها
.كاقعو مع تتماشى ال غالبا كاليت اؼبراىق سطرىا اليت األىداؼ  



 

 كقد كاؽبیاج كالعصیاف كالنقد الثورة يف متمثلة كتظهر الشخص هبا يشعر انفعالیة حالة ىي: الغيرة- 3-3-1-3
 كاالعتداء كالضرب للغاية سليب شكل يف تظهر كما اؼبشاركة عن االمتناع مع كانعزاؿ انطواء شكل على تظهر كذلك

.العدكآف السلوؾ من مظاىر األشكاؿ ىذه ككل كالتدمَت للهدـ كسبهد القصول الصیغة ربمل أهنا كقبد كالتخريب  

 مثبل الغیور الذاتیة فاؼبراىق بالقیمة اإلحساس كعدـ النفس يف الثقة كالبفاض كاػبوؼ عديدة متغَتات من الغَتة كتنجم
 كاستجابة كاالنسحاب االنطواء إُف يؤدم بو ما كىذا معهم كالتعاكف االنسجاـ علیو الصعب كمن غَته لنجاح يرتاح ال

 ما كىذا اعبديدة اؼبواقف مع التكیف على القدرة عدـ الشعور من ىذا يتولد كقد هنائیة فاستجابة عدكآف فعل رد مث أكال
 مع كالتعامل التكیف على قدرتو من يقلل الشعور كىذا غَته مع متوقف يتوىم بأنو كأف التعويض أسلوب إُف يلجا هبعلو
اجتماعیة كمستويات الطبقات من ؽبم كأصدقاء رفاؽ يؤتوف الذين اؼبراىقُت أف كقبد عدائي منهم موقف فیقف كديا غَته  

 عدكانیة سلوؾ ؽبم يظهركف كبالتاِف ؾباراهتم علیهم يصعب إهنم حیث الغَتة مشاعر من أسرىم،يعانوف تفوؽ عالیة
 اؼبراىق أف حیث للعدكانیة يعترباف أساسا بالنقص كالشعور الغَتة أف " ادلر"  كيرل بالنقص كالشعور للغَتة كاستجابة

 كؿباكاة لوجوده كإثبات عدكآف بسلوؾ يستجیب فیو يعیش الذم كاحملیط اآلخرين مع عبلقتو يف بقصور يشعر الذم
(93، صفحة 2006بوخريسة بوبكر، ) .قدراهتم يف كمنافستهم لآلخرين  

 عن ناصبة دائمة عادة تكوف انفعالیة حالة كىو بالدكنیة باإلحساس يعرؼ ما  أك:الشعور بالنقص- 3-3-1-4
 عقلي أك جسمي كاف سواء منتشر بكثرة بالنقص كالشعور اضطهادية تسلطیة تربیة من أك حقیقیة بإعاقة اؼبرتبط اػبوؼ

 اؼبشاركة كعدـ االنطواء إُف يؤدم كبالتاِف الناحیة العاطفیة من مهم جانب فقداف دائما يبثل كىو خیاِف أك حقیقي أك
 إُف االعتبار من شيء إعادة إُف يهدؼ ىنا العدكآف كالسلوؾ بالنقص يشعر كبوىم من اذباه عدكانیة استجابات إُف كمنو

 الذم كالدكنیة، فاؼبراىق النقص مشاعر ربت تدرج أف بدؿ الوجودم طرفها على بقدرهتا كسیطرهتا كإحساسها الذات
األقراف من غَته على متفوؽ ربس بأنو نفسو جعل اجل من العدكآف بالسلوؾ ذلك يعوض بالنقص الشعور من يعآف  

 كاليت هبذه األسباب كبَتة كبدرجة يتأثر األخَت ىذا أف قبد العدكآف للسلوؾ النفسیة لؤلسباب التطرؽ خبلؿ إذف كمن
 تفسَت إعطاء نستطیع ال تكفي لكي كحدىا النفسیة األسباب أف غَت كالغَتة بالنقص كالشعور اإلحباط يف حصرت
(97بوخريسة بوبكر مرجع سبق ذكره، صفحة ) .العدكآف السلوؾ حدكث لسبب  

 نشوء يف كتتدخل تسهم اليت األسباب ينب من االجتماعیة األسباب تعترب: اإلجتماعية األسباب- 3-3-2
كلما أنو حبیث الفرد مبو على كبالغ قوم تأثَت ؽبا كاألسرية االجتماعیة كالظركؼ البیئة أف العدكآف حیث السلوؾ كتكوين  

 كمن كسلیمة سوية كقوية شخصیتو كلما كانت الطفل الحتیاجات مبلئمة بو احملیطة كالعوامل االجتماعیة التنشئة كانت
:ىي األسباب ىذه بُت  

التنشئة  يف سَتكرة كبَت دكر تلعب اليت القاعدية التكوين مصادر بُت من األسرة تعترب: األسرة- 3-3-2-1
 ،(99بوخريسة بوبكر مرجع سبق ذكره، صفحة ) العمومیة غَت كاؼبواقف باؼبفاىیم تزكده إهنا حبیث للطفل االجتماعیة



 

 اليت مسؤكلیات العدكاف ربديد يف كبَت دكر األسرة كلثقافة أفرادىا بُت السائدة العبلقات ظل يف األسرة بقالب كتصقلو
 ما خبلؿ من كذلك كقیمو األكُف ك اذباىاتو أصولو منها يكتسب فالفرد يواجهو كما ما يقابلو ذباه الطفل يتخذىا أف هبب

 كتكوين تنشئتو على تعمل األخَتة ىذه أف طفل كاؼببلحظ كىو يراقبها يظل كفبارسات عملیة أسالیب من يشاىده
:اذباىُت يف شخصیتو  

 الفرد فاف مع العدكاف تتناىف ثقافتها كانت إذا كبالتاِف األسرة ثقافة مع تتماشى اليت بالسلوكات تطبعو: األكؿ االتجاه
.عدكانیا حتما ينشأ الفرد العدكانیة فإف السلوكات كيدعم يشجع الثقايف األسرة مورث كاف إذا إما عدكانیا غَت ينشأ  

 علیها تكافئ باالذباىات اليت اإلطارين احد داخل يف األخَت ىذه مراحل كل خبلؿ الفرد مبو توجیو :الثاني االتجاه
، صفحة 1989فاطمي نافية، ) الطفل كشخصیتو حیاة يف بشدة تؤثر كاليت داخلها السائدة بالعبلقة ىذا كيرتبط األسرة

90).  

 ببعضهما الوالدين فعبلقة العدكآف للمراىق السلوؾ دعم يف البالغ كاألثر البارز الدكر ؽبا األسرة داخل العبلقات أف حیث
 بالسلوؾ اؼبليء األسرم اعبو أف القوؿ العدكانیة كيبكن كبو الطفل سلوؾ معاَف ربدد اليت كحدىا ىي الطفل مع أك

(169محمد جميل منصور مرجع سبق ذكره، صفحة ) .كخاصة األبناء أفرادىا شخصیة على سلبا يؤثر العدكآف  

 ىذه كلكن ينشأ فیها اليت األسرة لسلطة امتداد عن عبارة ك ىي للطفل الثآف الفضاء ىي: المدرسة- 3-2-2-2
 تعدم أك للتساىل ؾباؿ كال علیو كضوابط تفرض كأنظمة قوانُت من فیها ؼبا الطفل حیاة على شدة أكثر الثانیة السلطة

شحيمي محمد أيوب، بدكف سنة، ) .األسرة داخل كاف يبارسها اليت غبريتو حدكد تضع فهي اغبدكد أك الضوابط ىذه
(139صفحة   

 منها األسرة لیجعل إُف يلجا فانو لذلك قبل من يألفها َف حبیاة مصدكما الطفل ذبعل كالقیود كاغبدكد الضوابط كىذه
 ىذه فإف كبالتاِف العدكانیة منها السلوكات كاليت االضطرابات السلوكیة كـبتلف االكبرافات إُف منها يتسلل حینما نافذة

، 1989محمد سالمة، ) اؼبدرسیة كالصرامة من القوانُت أساسا اؼبشكلة ؼبكبوتات كإفراغا متنفسا تصبح السلوكات
 كىذا العدكانیة نزعتو على تؤثر حبق الطفل القسوة على تعتمد اليت اؼبدرسیة فاألسالیب ىذا إُف ، باإلضافة(121صفحة 

 لیشكلوا رفاقو إُف كاإلنضماـ لواجباهتا كإنبالو اؼبدرسة هبركبو من يبدأ انو حیث عدكآف بسلوؾ االستجابة إُف يدفعو ما
شحمي محمد أيوب مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اؼبدرسیة التجهیزات على العدكاف اعبماعي يبارسوف أشرار ؾبموعة
197)  

 عملو من خبلؿ كيبلحظ اؼبدرسي تكیفو سوء بسبب التلمیذ عند اغباالت بعض يف العدكآف يظهر السلوؾ ككذلك
 القدرة من ىبلو قبده بالنفس لذا الثقة كعدـ بالنقص الشعور إُف يدفعو دراسي تأخر من يعآف الذم فالطفل الدراسي

 حىت أك اؼبدرسة قبل من يتلقاه الذم اإلنباؿ دركسو مع يف فشلو إُف راجع ىذا ككل نشاطهم يف اعبماعة مع اؼبشاركة على
 إثبات يف كىدفو منو كعي دكف كذلك العدكانیة السلوكات يف للتعويض كاؼبتمثلة أسالیب الستعماؿ يدفعو ما ىذا الرفاؽ

.منهم كفرد أنبیتو اآلخرين كتأكید انتباه كجذب ذاتو  



 

 مشاىدتو دبجرد العدكاف يتعلم فالطفل الكبار مبدأ من انطبلقا :النموذج طريق عن العدكاف -3-3-2-2
 بینت ، كقد السلوكات ىذه ؼبثل إظهارىم زاد كلما ؼبواقف تعرضوا ككلما بسلوكات عدكانیة يتصرفوف ألشخاص مباذج
قطاني نايفة مرجع سبق ذكره، صفحة ) .بالتقلید يتعلم الطفل أف "  1973 دكرا  باف"  نذكر منها  دراسات عدة

155)  

 ضرر حدكث أك إصابة ؿباكلة إُف يهدؼ سلوؾ انو حیث من العدكاف تعريف أف من  بالرغم:العدكاف أنواع- 3-4
 إُف حاكلوا النظر األخَتة السنوات يف الباحثُت بعض أف إال للعدكاف، الرئیسیة اؼبعاَف وبدد قد أخر لشخص أك إيذاء
تقسیم العدكاف  استطاعوا ذالك ضوء العدكآف كيف السلوؾ أداء من اؼبعتدم الفرد يتوقعها اليت النتیجة أساس على العدكاف

: إُف مايلي   

 أك األَف إلحداث آخر حي كائن إصابة الفرد فیو وباكؿ الذم السلوؾ ىو بو اؼبقصود: العدائي العدكاف- 3-4-1
 ؽبذا علیو كنتیجة اؼبعتدم بالفرد غبقو الذم األذل دبشاىدة الرضى ك التمتع كىدفو لشخص آخر أك اؼبعانات األذل

 يف العدكاف ىذا مثل ذاتو، كقد وبدث حد يف غاية يكوف اغبالة ىذه يف العدكآف السلوؾ أف ، كيبلحظ العدكآف السلوؾ
 ؿباكلة عقب بقدمو منافسو إصابة القدـ دبحاكلة كرة مدافع قیاـ مثل التنافسیة اؼبواقف من العديد يف الرياضي اجملاؿ

 .لو مراقبتو أثناء األرض على للسقوط بالید منافسو السلة دفع كرة العب ؿباكلة بالكرة، أك مركره أك زبطیو منافسو
(13، صفحة 2004محمد حسن عالكم، )  

 أك األَف ألحداث آخر حي كائن من خبللو إصابة وباكؿ الذم السلوؾ بو  كيقصد:الوسيلي العدكاف- 3-4-2
 أك الزمبلء رضا أك اعبمهور تشجیع مثل خارجي تدعیم أك تعزيز على اغبصوؿ هبدؼ لشخص آخر اؼبعانات أك األذل

 كسیلة لغاية العدكآف السلوؾ يكوف اغبالة ىذه علیو، كيف اؼبعتدل معاناة مدل مشاىدة هبدؼ كلیس إعجاب اؼبدرب
 يف يتفقاف العدكاف النوعُت من ىاذين أف كيبلحظ, خارجي تشجیع أك رضا أك حافز أك ثواب على اغبصوؿ مثل معینة
   كوكس "كيرل, اؽبدؼ حیث من لكنهما ىبتلفاف لو اؼبعانات أك األذل أك األَف كإحداث آخر حي كائن إصابة ؿباكلة

 يف يكمن بینهما التمیز ؿبك أف إال العدكآف من السلوؾ النوعُت ىذين بُت التفريق صعوبة من بالرغم أنو" 1944  
 العدكآف     السلوؾ يف الغضب انفعاؿ تواجد يشًتط كال العدائي للسلوؾ العدكآف مصاحبا يكوف الذم الغضب انفعاؿ

(14محمد حسن عالكم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .الوسیلي  

 ) كىذا النوع من السلوؾ ىبیلف كثَتا عن النوعُت السابقُت  :(السلوؾ الجاـز )العدكاف اإليجابي - 3-4-3
حیث أنو سلوؾ يتسم بالكفاح كبذؿ اعبهد كاؼببادرة ، كيبتعد عن السعي لبو  (العدكاف العدائي ك العدكاف الوسیلي 

اإليذاء أك اإلصابة هبدؼ اإليذاء كالتمتع بآالـ اآلخرين أك الرغبة البديلة عن ذلك كىي اغبصوؿ على تعزيز أك تدعیم 
خارجي أك رضا اعبمهور أك رضا زمبلء الفريق ، كإمبا يتمیز السلوؾ اعباـز يف أنو منافسة بُت منافسُت يسعى كل منهما 

 ىذا النوع 1984 إلدرمافإُف ربقیق نفس اؽبدؼ اؼبشًتؾ كلكن يف ضوء اإللتزاـ بقواعد كقوانُت النشاط، كؽبذا يعرؼ 
، كيتضح من ىذا التعريف أف اؼببادرة باؼبهاصبة كالكفاح ك "اؼببادرة باؼبهاصبة يف ؾباؿ نطاؽ الرياضة :" من السلوؾ بأنو



 

اإلصرار على ربقیق الفوز كعدـ االستسبلـ للیأس متطلبات ضركرية يف ؾباؿ التنافس الرياضي كسبثل ىذه الصفات 
(21، صفحة 2007صدقي نور الدين محمد، ) . مضموف السلوؾ العدكاف اإلهبايب  

:كمن يسلك ىذا السلوؾ يتصف دبا يلي   

.يرغب يف ربدم اؼبنافس الذم يتمیز باػبشونة .                            - ال ىبشى احتماؿ اإلصابة -   

.يصر على ربقیق اؽبدؼ اإلهبايب للتنافس.              - يبذؿ اعبهد اؼبطلوب حملاكلة ربقیق الفوز -   

(22صدقي ؿبمد نور الدين مرجع سبق ذكره، صفحة ) .يركز على أداء اعبید كتكرار احملاكلة حىت لو فشلت-   

إف استعراض أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ : أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بين أنواع السلوؾ العدكاني- 3-4-4
:بُت أنواع السلوؾ العدكآف يقدـ رؤية أكرب ك مؤشرات أكثر دقة كتفسَتا كمبلحظة لكل نوع  

العدكاني السلوؾ أنواع بين كاالختالؼ االتفاؽ يوضح أكجو (01)جدكؿ رقم   

 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بين أنواع السلوؾ العدكاني
الوسيلي العدكاف العدكاف اإليجابي العدائي العدكاف   

 أكجو االتفاؽ
  التبارم على ىدؼ مشًتؾ– ضركرة العامل مع اؼبنافس – استخداـ القوة –لكل نوع ىدؼ ؿبدد - 

 أكجو االختالؼ
االستمتاع ببذؿ اعبهد -   
اإلصرار على احملاكلة -   
استخداـ قوة غَت مشركعة-   
اؼببادرة باؼبهاصبة -   
سلوؾ ملتـز بالقوانُت -   
يدعم االتصاؿ بُت عناصر اؼبوقف - 

 الرياضي 
يزيد تقدير الذات -   
يدعم الثقة بالنفس -   
يعزز الدافع الداخلي -   
وبقق أغراض الرياضة التنافسیة-   

االستمتاع بدعم اعبمهور أك - 
 اؼبدرب أك الزمبلء

اإليذاء كسیلة للحصوؿ على الدعم - 
 من اآلخرين

استخداـ قوة غَت مشركعة-   
عدـ توافر الغضب -   
اغبصوؿ على فرصة لتحقیق الفوز -   

االستمتاع باإليذاء لئليذاء-   
استخداـ قوة غَت مشركعة -   
إيذاء اؼبنافس-   
توافر انفعاؿ الغضب -   
توافر اإلحباط -   
البفاض تقدير الذات -   

 

 



 

 أك السارة غَت اػبربات من العديد ىناؾ أف إُف اؼبراجع من العديد  أشارت:للعدكاف المثيرة العوامل- 3-5
محمد حسن عالكم مرجع سبق ذكره، ) :نذكر منها ما يلي العدكآف السلوؾ تثَت أف اليت يبكن البغیضة اػبربات

(136-135-132الصفحات   

 يبكن أك البدٓف النفسي باألَف سواء الشعور أف إُف"  1989بركوفتز  ليونارد"   أشار:باأللم الشعور- 3-5-1
 مثبل يبكن الرياضي اجملاؿ العدكآف، كيف السلوؾ حدكث إمكانیة كبالتاِف االنفعالیة اعبوانب من اؼبزيد على وبرض أف

 ىذا كشعور منو السخرية طريق عن إصابتو نفسیا ؿباكلة أك بدنیة إصابة أثناء اؼبنافسة العب إصابة عند ذلك مبلحظة
 باألَف البلعب شعور أيضا ذلك إطار يف يدخل األَف، كما حدكث ىذا يف اؼبتسبب البلعب ذباه عدكانیة بصورة اؼبنافس
.مثَت ألقل العدكآف السلوؾ ارتكاب إُف قد يدفعو الذم اإلرىاؽ أك اإلجهاد عن الناتج  

 مثَت موقف يف يكوف قد فإنو ما شخص يهاف أك يهاجم عندما: الشخصية اإلىانة أك المهاجمة- 3-5-2
 كالبادئ بالسن كالسن بالعُت العُت : ضوء يف إىانتو أك دبهاصبتو قاـ الذم ذباه الشخص العدكآف السلوؾ على كمشجع

ؼبهاصبتهم  كنتیجة منافسیهم ضد البلعبُت بعض من العدكآف السلوؾ من أنواع بعض الرياضي يف اجملاؿ قبد كقد اظلم،
.منهم باإلىانة لشعورىم كنتیجة أك اؼبنافسُت ىؤالء من بعنف  

 يركف"  اإلحباط" نظرية كأصحاب ما،  ىدؼ ربقیق ؿباكلة عن الفرد إعاقة باإلحباط  يقصد:اإلحباط- 3-5-3
 كبو يتجو قد أك مصدر اإلحباط كبو موجها العدكآف السلوؾ ىذا يكوف كقد العدكآف السلوؾ إُف يؤدم اإلحباط أف

 من العدكآف السلوؾ حدكث اجملاؿ الرياضي يف نبلحظ لئلحباط، كقد اؼبسبب األصلي للمصدر كبديل آخر مصدر
.ىدفهم ربقیق عن منافسیهم بإعاقتهم مواجهة على قدرهتم لعدـ كنتیجة البلعبُت بعض  

 يف مثل التواجد الراحة بعدـ الشعور أف إُف الدراسات بعض نتائج أشارت: الراحة بعدـ الشعور- 3-5-4 
 تثَت اليت اؼبواقف من ذلك كغَت الفرد عن غريبة صباعة مع التواجد أك مريح غَت سكن أك مكاف مغلق أك مزدضبة أماكن
 يف تسهم قد الفرد كبالتاِف على الضغوط من نوعا تشكل اليت العوامل من اعتبارىا يبكن الراحة كعدـ الضیق الفرد لدل
 يف اشًتاكهم قبیل خاصة كبصفة لبلعبُت الشعور بالراحة توفَت بضركرة ننصح ذلك ضوء كيف. لديو العدكآف السلوؾ إثارة

.البلعبُت لدل العدكآف السلوؾ تثَت قد اليت العوامل عن بعض االبتعاد بذلك يبكن حىت الرياضیة اؼبنافسات  

     ذكرىا السابق العوامل أف إُف 1996ميرز  دفيد أشار: العدائية كاألفكار كالغضب االستثارة- 3-5-5
 أك الغضب أك االستشارة إُف تؤدم قد الراحة بعدـ كالشعور كاإلحباط الشخصیة أك اإلىانة كاؼبهاصبة باألَف الشعور
.العدكانیة االستجابات وبدث قد الذم األمر كىو الفرد لدل العدائیة أك الذكريات األفكار  

 

 

 



 

البغیضة أك السارة غَت اؼبواقف  
باألَف الشعور  

الشخصیة اإلىانة أك اؼبهاصبة  
 اإلحباط

الراحة بعدـ الشعور  
 

الغضب مشاعر األفكار كالذكريات العدائیة االستشارة   
 

الستجابة العدكانیة ا  
 

.1996يوضح عوامل السلوؾ العدكاني عند ميرز  ( 02)شكل رقم   

 أحد كسیضل النفس علم ؾباؿ يف اؽبامة اؼبوضوعات من السلوؾ العدكآف يعترب :العدكاني السلوؾ نظريات- 3-6
 إنسآف سلوؾ أم شأف شانو العدكآف السلوؾ أف الباحثُت من كثَت يرل حیث كالتمحیص بالبحث اعبديرة اؼبوضوعات

 العدكاف أشكاؿ تعدد ، كمع كاحد تفسَت إُف رده يبكننا ال حیث األسباب متباين اؼبتغَتات متشابك األبعاد متعدد
 مع ك االجتماع علماء عن زبتلف نظرة إلیو ينظركف النفس فعلماء العدكآف السلوؾ فسرت اليت النظريات تعددت
ك سنحاكؿ يف مايلي عرض أىم النظريات  النظر كجهات كتشاهبت تعددت اؼبوضوع هبذا اىتمت اليت االذباىات اختبلؼ

.السلوؾ ؽبذا منها كل نظرة ربكم اليت النظرية األطر على اليت حاكلت تفسَت السلوؾ العدكآف لنتعرؼ من خبلؽبا  

 العدكاف إُف أشار الذم" فركيد سيجموند "اؼبعلم إُف النظرية ىذه جذكر ترجع: كغريزة العدكاف نظرية- 3-6-1
سبارس  الغريزة أف أم السلوؾ يأخذه الذم االذباه ربدد للشخصیة قول ىي الغرائز إف" فركيد  "كيف رأم ، فطرية غريزة

 اإلنساف  أف"فركيد  "افًتض  ، كقد اؼبثَتات من معینة ألنواع الفرد حساسیة زيادة طريق عن للسلوؾ اإلختیارم التحكم
 اؼبشتقات اؼبوت كمن لغريزة اؽبامة اؼبشتقات من تعترب العدكاف غريزة أف كما كاؼبوت ، اغبیاة غريزيت بُت صراع كلديو يولد

.  لغريزتو اعبنسیة اؽبامة  

 ألف كنظرا نفسو الفرد تدمَت ؿباكلة على دائمة بصورة تعمل الفرد داخل قوة ىي العدكاف غريزة إف إُف " فركيد "كأشار
 إبداؽبا أك إشباعها طريق عن علیها تعديلها كالسیطرة ؿباكلة يبكن كلكن منها اؽبرب يبكن ال ألنو فطريو العدكاف غريزة
 موضوعات كبو الفرد يتجو فعندئذ الرغبة ىذه تعوؽ قد اغبیاة فاف غرائز ذاتو تدمَت ؿباكلتو يف اإلنساف فاف ذلك كعلى
.األشیاء كتدمَت آخرين على باعتداء الفرد كأف يقـو العدكاف غريزة إلشباع بديلة  



 

 العدكاف يبدك النظرية ضوء ىذه كيف األكُف العاؼبیة اغبرب يف احملاربُت بُت الدموم العدكاف لتفسَت فركيد قدمو التفسَت كىذا
 األنشطة فبارسة أف الباحثُت بعض يرل ىذا اإلطار كيف علیها، كالسیطرة تعديلها ؿباكلة أك إشباعها من البد فطرية غريزة

 كقد الغريزة، ىذه على السیطرة أك تعديل أك إشباع يف تساىم أف الرياضیة يبكن اؼبنافسات مشاىدة أك التنافسیة الرياضیة
 على تصدؽ كانت كإف النظرية ىذه أف أساس على الباحثُت بعض كعارضها اعبدؿ الكثَت من الغرائز نظرية حوؿ أثَت

 األكُف اللحظة منذ كيتعلم صباعة يف يولد میبلده عند البشرم الطفل ألف اإلنساف على تعمیمها يصعب إال أنو ف اغبیوا
 التفسَت إُف أم تفتقر علمیة كلیست غیبیة النظرية ىذه أف توجهو،كما دكافع طريقها عن كيكتسب للجماعة حاجتو
(20محمد حسن عالكم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .   للسلوؾ العلمي  

 رفض دكف جديدا شیئا أضاؼ مرحلة كل يف مراحل ثبلث إُف العدكاف لتفسَت " فركيد "  ؿباكالت تقسیم كيبكن
:األكُف التأكیدات  

 إُف تسعى اليت السوية الذكرية للجنسیة مكوف يف ىذه اؼبرحلة أف العدكاف " فركيد  "  رأل: 1905 األكلى المرحلة
اعبنسي الشيء مع للتوحد ىدفها ربقیق  رغبة كىي العدكانیة عنصر على ربتوم الذكور من اغبیة الكائنات معظم أقبسیة 

 الود، كخطب التغزؿ عملیة عن زبتلف بوسائل اعبنسي الشيء مقاكمة على كالتغلب اغباجة يف تتمثل أهنا ك يبدك ؽبا
 ؼبنع الطريق يف ما شيء يتدخل عندما اعبنسیة الغريزة تدعم قوة كانت "فركيد  " عند العدكاف ؼبفاىیم األكُف فالصیاغة
.اعبنسیة الغضبة على التغلب ترادؼ ىذه العدكاف ككظیفة اؽبدؼ الشيء مع كالتوحد اؼبرغوب  

 أصدره الذم " كتقلباتها الغرائز "كتابو يف الغرائز على " فركيد"  تفكَت تقدـ اؼبرحلة ىذه يف: 1910 الثانية المرحلة
 نؤكد أف يبكن أننا كالواقع ( اعبنسیة كالغرائز الذات حفظ كغرائز األنا)الغرائز من ؾبموعتُت بُت میز حیث 1910 عاـ
 لؤلنا البدائي الرفض كفاح من كلكن اعبنسیة اغبیاة عن مأخوذا لیس الكراىیة لعبلقة اغبقیقي األصلي النموذج أف على

 معظم زبصص النرجسیة الشخصیات أف ذلك بعد فركيد الحظ كما لديو، اؼبثَتات بفیض اػبارجي للعاَف النرجسیة
.إشارهتا رىن العدكاف من كبَت قدر لديهم كاألنا الذات على للحفاظ جهدىم  

 فركيد أعاد حیث "اللذة  مبدأ كراء ما " بعنواف فركيد كتاب ظهور بدأ مع اؼبرحلة ىذه بدأت :1920 الثالثة المرحلة
 دكافعها اغبیاة فغرائز كاؼبوت اغبیاة غرائز بُت كلكن اعبنسیة كالغرائز األنا غرائز بُت لیس الصراع أصبح فقد الغرائز تصنیف

 دائما ربارب غريزة كىي كالتدمَت العدكاف كدكافعو اؼبوت غرائز كبُت الفرد على اغبفاظ أجل من تعمل اليت كاعبنس اغبب
(190، صفحة 2001محمد يوسف حجاج، ).  الذات تدمَت أجل من  

 سكوتك( 1944)  ك ركزنويج (1935 )سوتي  أمثاؿ االجتماع علماء من ؾبموعة الغريزية النظرية عارض كقد
مكتسب سلوؾ كلكنو الفرد عند غريزيا لیس العدكاف أف على آراؤىم  ك اتفقت(1958)  

 القدرة عدـ مث كمن التغَت أك للتعديل قابلة غَت اإلنساف طبیعة أف فكرة تقبل ألهنا كغريزة العدكاف  نظريةفيشر كعارض
 السلوؾ أف أيدك كما للعدكاف، نظرية میوؿ كجود احتماؿ يستنكراف ال كلكنهما العدكآف السلوؾ على السیطرة على

.بالتعلیم كهتذيبو تقلیلو يبكن العدكآف  



 

 أك تفريغ النفس علم ؾباؿ يف بالتنفیس  يقصد:(المكبوتات االنفعاالت تفريغ )التنفيس نظرية- 3-6-2
 ىذه زبفیف أك تفريغ إُف يؤدم الذم األمر هبا التسامي أك عنها طريق التعبَت عن اؼبكبوتة االنفعاالت أك اؼبشاعر إطبلؽ
 إُف التنفیس نظرية اعبسمیة، كتشَت ك النفسیة االضطرابات بعض حدكث يسبب كبتها نظرا ألف االنفعاالت أك اؼبشاعر

 من اؼبزيد من اإلقبلؿ إُف يؤدم األمر الذم الفرد لدل اؼبكبوتة لبلنفعاالت تفريغ إال ما ىو العدكآف السلوؾ أف
 إُف يؤدم أف يبكن - النظرية ىذه ضوء يف - العدكآف أف السلوؾ إُف األخرل الدراسات بعض أشارت حُت يف,العدكاف
.العدكاف من اؼبزيد إُف األحیاف يؤدم بعض العدكانیة كيف خفض  

 من كبَتة درجة اليت تتضمن الرياضیة األنشطة أف الرياضي النفس علم ؾباؿ يف الباحثُت من التنفیس نظرية أنصار كيعتقد
 لبعض اؼبشاىدين لدل العدكآف أف السلوؾ ،كما العدكآف للسلوؾ متنفس دبثابة يكوف أف يبكن البدٓف االحتكاؾ
 كالعوامل الرياضة ؾباؿ خارج أخرل اؼبكبوتة كنتیجة ألسباب االنفعاالت لبعض تفريغا يكوف قد الرياضیة األنشطة

.العوامل من غَت ذلك أك السیاسیة أك االقتصادية أك االجتماعیة  

 أك ىدؼ ربقیق منع يسبب أف شأنو من ما كل بأنو اإلحباط يعرؼ- العدكاف  – اإلحباط نظرية- 3-6-3
 بل قويا، اؼبصدر ىذا كاف إذا خاصة اإلحباط سبب من كبو العدكاف يوجو أف من الضركرم لنا، كلیس ىامة حاجة إشباع

 أىداؼ بديلة، فالولداف إُف يوجو أف يبكن اإلحباط عن الناتج العدكاف إف النظرية ىذه ترل إذ ذلك من على العكس قبد
 إُف بدكرىم يتحولوف سوؼ أطفاؽبما كالذين على عدكاهنما يصباف سوؼ خبلفتهما كثرة بسبب باإلحباط يشعراف اللذاف
 كاحدة الفرضیة ىذه ، كسبثل هبا يلعبوف اليت وبطموف الدمى أك قطتهم ذيل فیشدكف بديلة أىداؼ على انفعاالهتم تفريغ

 عاـ ، كيف إحباط يسبقها دائما العدكاف على التحريض من حالة اإلحباط وبدث ، للعدكاف الكربل السببیة التفسَتات من
كالعدكاف،  اإلحباط بعنواف ؽبما كتاب أكؿ " سيرزك كماكر دكب"  كل من ذلك كبعد" كميلر رد دكال"  نشر ـ 1939

 عندما ربدث اليت اغبالة تلك بأنو اإلحباط كعرؼ العدكاف، إُف يقود اإلحباط باف القاضي فركيدرأم  بتحلیل فیو كقاموا
 بأنو الفشل، كعرؼ العدكاف تكرار أك للهدؼ الوصوؿ عدـ على اؼبًتتب اؼبؤَف النفسي األثر ىو أك اؽبدؼ، إشباع يعاؽ
 يسبب اؽبدؼ ربقیق عدـ أف كنبا يفًتضاف ، احملیط الوسط أك أك لآلخرين للذات أذل أك ضرر علیو يًتتب تصرؼ أم

محمد ) .اؽبدؼ ربقیق دكف حالة اليت األشیاع أك إزاء األشخاص العدكآف السلوؾ إُف بدكره يؤدم اإلحباط كأف اإلحباط
(430، صفحة 2004السيد عبد الرحماف،   

 كالعدكاف اإلحباط بُت العبلقة على للتعرؼ أعوانو ك" دكالرد "إلیها  توصل اليت األساسیة العوامل أىم استخبلص كيبكن
:يلي فیما  

. معُت ىدؼ ربقیق أك معینة حاجة إشباع دكف عائقا الفرد يواجو عندما اإلحباط  وبدث-أ    

.خربهتم مستول باختبلؼ ك كطموحهم آماؽبم مستول باختبلؼ إحباطهم إُف يؤدم فیما بینهم فیما األفراد ىبتلف- ب  

 يطیق أف يستطیع ال اإلحباط من معُت مستول لو فرد فكل لئلحباط، ربملهم مدل يف بینهم فیما األفراد ىبتلف- ج 
.ما كدرجة ما صورة يف العدكآف السلوؾ ظهر الفرد مستول عن اإلحباط زاد فإذا منو أكثر  



 

.الذات إُف يوجو كقد( اإلحباط مصدر )اػبارج ضد اإلحباط عن الناشئ العدكاف يوجو قد- د  

.النفسیة للطاقة تفريغ دبثابة اإلحباط عن الناشئ العدكاف استجابة تعترب- ق   

:اآليت على الفرد حاجات إشباع إعاقة عن الناشئة اإلحباط كمیة تتوقف- ك  

.إحباطو  إُف تؤدم كاليت الفرد يواجهها اليت اإلعاقة مدل- 1    

.رغباتو ربقیق أك حاجاتو إشباع يف الفرد فیها يفشل اليت اؼبرات عدد- 2  

 ك العدكاف يف الرغبة لشدة الدالة اإلحباط كمیة أف ىذا كيعٍت احملیطة االستجابة يف الرغبة شدة أك اغباجة أنبیة مدل- 3
.متبادلة عبلقة كبینهما اإلحباط لكمیة دالة العدكاف يف الرغبة  

 اإلحباط مصادر كل إزالة خبلؿ من كالسیطرة علیو العدكآف السلوؾ يف التحكم يبكن أنو( 1979 )" زلماف"  كيرل
 اليت العدكآف السلوؾ حتمیة عن كاضح ىو ككما تقلیلو األقل على أك السلوؾ ىذا من التخلص يبكن كبالتاِف اػبارجي
.ىنا موجود غَت أصبح الغريزية النظريات افًتضتها  

 اعتبارىا يبكن كاليت كالعدكاف اإلحباط بُت العبلقة عن دراستهم من االستجابات بعض إُف النظرية ىذه ركاد توصل كما
:العبلقة نذكر منها ؽبذه احملددة النفسیة األسس دبثابة  

 كمیة يف االختبلؼ كيعترب الفرد يواجو الذم اإلحباط كمیة باختبلؼ العدكآف السلوؾ يف الرغبة شدة زبتلف: أكال
:ىي عوامل لثبلث دالة اإلحباط   

احملبطة االستجابة يف الرغبة شدة-     

احملبطة االستجابة إعاقة أك التدخل مدل-     

االستجابة فیها أحبطت اليت اؼبرات عدد-    

 الغَت لؤلعماؿ الفرد میل كيقل إلحباطو مصدرا أنو على الفرد يدركو ما ضد العدائي العمل يف الرغبة شدة تزايد: ثانيا
.إحباطو مصدر لیس انو على الفرد يدركو ما حیاؿ عدائیة  

 العدكآف للسلوؾ الفرد میل ازدياد إُف يؤدم آخر إحباط دبثابة اإلحباطیة اؼبواقف يف العدكآف السلوؾ كف يعترب: ثالثا 
.العدكآف كالسلوؾ دكنو ربوؿ اليت الكف عوامل ضد ككذلك األساسي اإلحباط مصدر ضد  

 إذا إال يظهر ال الذات ضد اؼبوجو العدكاف أف إال الذات عقاب على ينطوم اإلحباطي اؼبرفق أف من الرغم  على:رابعا
 األخرل العدائیة السلوؾ أسالیب كاجهت إذا إال ىذا وبدث كال اللذات ضد كظهوره توجیهو يكفي ما تغلب على

.قوية كف عوامل األصلي اإلحباط ضد مصدر اؼبوجهة  



 

 العدكآف للسلوؾ تفسَتىا يف اقتصرت ىذه النظرية أف يرل الذم" باس"  أمثاؿ الباحثُت من العديد االذباه ىذا رفض كقد
 يف ينهـز الذم فالبلعب العدكاف إُف يؤدم ال قد عديدة مواقف يف ، فاإلحباط إحباط يصاحبو الذم السلوؾ ذلك على

 قد آخر العب نرل قد كلكن اآلخرين اذباه عدكانیا يصبح أك اعبمهور أك اؼبنافس ضد بأشیاء يتلفظ قد( إحباط )مباراة
  أف فرضیة ناحیة من ىذا القادمة، اؼبرة يف الفوز وبقق حىت جبد يتدرب قبده ذلك كمع منافسة أك مباراة يف أيضا خسر

 يعتدم قد إذ علیو مردكد أيضا ىذا فإف اإلحباط من دائما يأيت العدكاف لكوف بالنسبة أما العدكاف إُف يؤدم اإلحباط
، 1988محمد حسن عالكل، ) .لئلحباط نتیجة العدكاف يكوف ال ذلك كيف النفس عن الدفاع هبدؼ اآلخر على الفرد

(40صفحة   

 طريق عن تعلمو يتم سلوؾ بأهنا العدكانیة االجتماعي التعلم نظرية  تفسر:االجتماعي التعلم نظرية- 3-6-4
 النفس عاَف كجد ، كلقد مشاهبة سلوكات إلظهار كالتشجیع التعزيز على اغبصوؿ مث كاإلقتداء بسلوكاهتم اآلخرين مبلحظة

 ىذه لقد كانت ، ك عنیفة أعماال يرتكبوف الكبار من النماذج يشاىدكف الذين األطفاؿ أف 1973باندكرا  ألبرت
 السلوؾ أف النظرية ىذه يتضح من كىكذا ، الكبار من النماذج أفعاؿ تقلید على األطفاؿ تشجیع مت عندما أشد التغَتات
 العدكآف للسلوؾ إهبايب تعزيز بتقدٔف اؼبدربُت قاـ أحد إذا اؼبثاؿ سبیل فعلى احملاكاة ك التعزيز خبلؿ من تعلمو يتم العدكآف

.اؼبستقبل يف أخرل مرة السلوؾ ىذا سیظهر نفس الغالب يف البلعب ىذا فإف البلعبُت ألحد  

 اؼبعززة االستجابات أف يركف حیث العدكآف للسلوؾ دراستهم يف كبَتا اىتماما كالتعزير اإلثابة النظرية ىذه أصحاب كيوِف
 أم العقاب أف كما ، لو مشابو آخر موقف أك اؼبثاب اؼبوقف تكرر إذ للظهور میبل االستجابات أكثر ىي اؼبثابة أك

:التالیة االفًتاضات على النظرية ىذه تقـو كلذلك العدكآف، السلوؾ تكرار عدـ إُف يؤدم السليب التعزيز  

ـبتلفة ظركؼ إلیو تؤدم الذم العدكآف السلوؾ تنوع تعلل ال الفطرية الدكافع-     

مؤثرة  اجتماعیة قول ؽبا كاف إذا سبیزا أكثر تكوف اآلخرين سلوؾ مبلحظة طريق عن السلوؾ مباذج اكتساب-  
(26، صفحة 1995إخالص محمد عبد اللطيف، ).  كاإلداريُت  كاؼبدربُت كاؼبدرسُت كاآلباء   

 إُف السلوؾ تنظر حیث-   العدكاف –اإلحباط نظرية ك الغريزة نظرية من العكس على االجتماعي التعلم نظرية إف
 تعلموا ألهنم عدكانیة ، فاألشخاص يسلكوف علیو السیطرة ك توجیهو يبكن ذلك على ك متعلم سلوؾ إنو على العدكآف

 أف يبكن العدكانیة أف الرياضي اجملاؿ يف اؼببلحظ ، كمن معینة لغرائز امتبلؾ أك لئلحباط نتیجة كلیس السلوؾ ىذا مثل
 التلفزيوف يف يشاىدكف فهم احملًتفُت، مباريات يف السائد بالعنف يقتدكف صغار السن البلعبُت رياضة كأف كل يف ربدث

 سميث  "مشاهبة، كيذكر سلوكات إظهار عند التشجیع على كوبصلوف هبم، يقتدكف الذين العدكآف لؤلبطاؿ السلوؾ
.العدكانیة ىذه كيعززكف يشجعوف الفريق كزمبلء كاآلباء، اؼبدربُت، من أف العديد " 1988  

 كرة العب اؼبثاؿ يتلقى سبیل ، فعلى آخر شخص من عدكآف لتصرؼ فعل كرد يرتكب ما غالبا العدكآف السلوؾ إف
 باػبشونة تتمیز اؼبباراة كانت كلكن إذا اؼبنافسُت، إيذاء كوباكؿ كالقوانُت القواعد ينتهك بأال اؼبدرب من تعلیمات السلة
 ؽبا االجتماعي التعلم فنظرية باؼبثل، لذا يرد أف البلعب يتعلم فإف السلة ربت بالكوع الضرب اؼببلبس من اعبذب مثل



 

 يف للشخص بالنسبة األنبیة ذكم اآلخركف الذم يلعبو اؽباـ الدكر على تؤكد تؤيدىا، كىي اليت العلمیة األدلة من العديد
(23محمد حسن عالكم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .التحكم فیو أك العدكآف السلوؾ كمبو زيادة  

تشَت نظرية السمات إُف أف الشخصیة نظاـ من السمات الداخلیة اليت ؽبا أثر يف : نظرية السمات - 3-6-5
سلوؾ الفرد ، حیث أف السمة ىي عبارة عن ؾبموعة من عادات السلوؾ ذات الصفات اؼبشًتكة ، كاليت يغلب ظهورىا يف 

اؼبواقف اؼبشًتكة أك يتفاعل فیها الفرد ، كينطبق ىذا على ظبة العدكاف باعتبارىا ظبة شخصیة ككنها ظبة تتمیز بالنوعیة 
:اؼبوقفیة حیث يبكن أف تظهر يف موقف معُت كزبتفیفي موقف آخر كعلى ىذا يبكن أف نستنتج من ىذه النظرية ما يلي  

.أف العدكاف ظبة شخصیة لدل الفرد تؤثر يف سلوكو كتتمیز بالثبات النسيب-   

.أف العدكاف يشًتؾ يف األتصاؼ هبا ـبتلف أفراد اجملتمع بدرجات متفاكتة-   

  (42صدقي نور الدين محمد مرجع سبق ذكره، صفحة ) .أف العدكاف ظبة تتمیز بالنوعیة اؼبوقفیة - 

 فهم البیئة على الفسیولوجیة العوامل تأكید إُف يبیلوف النظرية ىذه أصحاب: الفسيولوجية النظرية-3-6-6
 التكوين دراسة كذلك الفرد، كسلوؾ كظائفها بُت كالعبلقة العضوية األجهزة خبلؿ من السلوؾ دراسة إُف ينظركف

 األعضاء كظائف بعلم اؼبشتغلوف أجراىا اليت الدراسات السلوؾ، كتشَت على ذلك كتأثَت للفرد كالغددم الكیمیائي
 السلوؾ عن اؼبسئوؿ ىو الطريف باعبهاز يسمى اؼبخ يف جزء ىناؾ أف إُف اإلنسآف السلوؾ على أثره ك( الفسیولوجي)

(51، صفحة 1973احمد عكاشة، ) .كالتبلد اػبوؼ إستجابات كعن العدكآف  

 يف تاما تغَتا ربدث قد اؼبخ من الطريف اعبهاز ىذا أجزاء بعض يف بتلف اإلصابة أف إُف التجارب من الكثَت دلت كما 
 باؼبخ القشرة من جزء نزع أدل اغبیوانات على ذبارب عدة أجريت حیث عنده،  التوازف نظاـ كىبتل اغبي الكائن سلوؾ

 اؽبیاج أسباب من العدكاف، ك ارتكاب عند االندفاع ك التهیج اؽبدكء إُف سرعة من اغبیواف سلوؾ يف تاـ ربويل إحداث إُف
 ككثَتا البنكرياس غدة من األنسولُت إفراز الضطراب نتیجة الدـ يف السكر نسبة البفاض العدكاف كبو االندفاع ك العصيب

 عملي توافق تتطلب اليت باغبركات بالقیاـ التعذر مع لئلشارة القابلیة كسرعة للفرد الشديد التوتر إُف اغبالة ىذه تؤدم ما
.عصيب  

 العصيب التهیج كسرعة الدرقیة الغدد تفرزه  الذمالثيرككسين ىرموف زيادة بُت عبلقة ىناؾ أف العلماء بعض أثبت كما
 ارتكاب على مثاال اؽبیاج سريع قلقا الفرد يصبح الغدة ىذه نشاط يف اإلفراط زيادة أف حیث العدكآف السلوؾ إُف كاؼبیل

.العدكآف السلوؾ  

 اليت تطرؽ ؽبا العدكاف نظريات دراسة خبلؿ من :العدكاف نظريات حوؿ الباحث الطالب تعليق -3-7
 كاحد مصدر إُف العدكآف السلوؾ حدكث نظرية كل نسبت قد حیث كاضح اختبلؼ كبینها متعددة أهنا يتضح الباحث

 التغَتات بعض لنتیجة استجابة أك إلحباط استجابة انو يرل كبعضها غريزة العدكآف السلوؾ أف يرل من فمنها
 ك عامة اإلنسآف السلوؾ أف حیث ، البعض بعضها تكمل النظريات فهذه  كعموما اإلنساف، جسم يف الفیسیولوجیة



 

 من الرغم كعلى اؼبستويات كل على يتفاعل بل كاحدة بنظرية يتأثر ال كمتداخل، معقد سلوؾ خاصة العدكآف السلوؾ
:يلي فیما تتضح بینهما اتفاؽ أكجو فهناؾ النظريات ىذه بُت الواضح االختبلؼ ىذا  

 فرد من ىبتلف العدكانیة االستجابات كظهور معُت، بقدر األفراد صبیع لدل موجود استعداد أك میل عن عبارة العدكاف- 
.خارجیة أخرل ك داخلیة لعوامل تبعا آلخر   

 للوصوؿ العائق حوؿ الدكراف أك كاالنسحاب أخرل استجابات ىناؾ لئلحباط، الوحیدة االستجابة ىو لیس العدكاف- 
.اؽبدؼ إُف  

التعلم كالفطرة موجوداف عند اإلنساف فبینما يكوف لدل اإلنساف استعداد مسبق فطرم لبلستجابة ؼبواقف اإلحباط - 
البد من كجود أىداؼ كدكافع تكوف باعثا لكي يعتدم التعلم،ك بالعدكاف فإف ىذه االستجابة يبكن تعديلها عن طريق 

.اإلنساف    

 نضع أف علینا ينبغي فانو اؼبنطق ىذا كمن كاجملتمع الفرد منها  إف العدكانیة يعآف:العدكاني عالج السلوؾ -3-8
العديد من الباحثُت  لذا يرل لئلنساف العامة اغبیاة على سلبیا أثرت السلوكیة اليت االضطربات ىذه للعبلج ؼبثل طرؽ

:يلي كما كىي اؼبستويات ىذه العبلج على يكوف كاؼبختصُت أف  

 ىذه مثل عبلج يف الكبَت كاألثر البالغة األنبیة لو بالفرد النفسي التكفل إف:  النفسي العالج -3-8-1
 من نوع لو تسبب كاليت األساس من االنفعاؿ أسباب الطفل بتجنب النفسي العبلج السلوكیة كيكوف االضطربات

 بذاتو كتقديره كإشعاره الذم ارتكبو كاػبطأ بالذنب تغیَته كعدـ األطفاؿ من بغَته مقارنتو كعدـ قیمتو من اإلحباط كاغبط
(60، صفحة 1998محمد سعيد مرسى، ) .كاحًتامو  

 الطفل تعلیم لنا كالشارع ينبغي كاؼبدرسة البیت يف يواجهها اليت اػبربات من جزء الفشل ذاؾ كيصبح الطفل يفشل فعندما
 كيقوؿ لنفسو احًتامو من رببط أف كدكف اثر ضار نفسو يف تًتؾ أف دكف الفاشلة التجارب ىذه مثل مع التعامل كیفیة
 تشكیل يستطیع كال الفشل مع التعامل اليستطیع لنفسو احًتامو يف درجة البفاض من يعآف الذم الطفل أف الًتبیة علماء

(167زياد الحكيم، صفحة ) .العدكانیة مؤشر ظهور على ذلك كيًتتب غَته مع صدقات  

 معها أف نتجاكب كعلینا كاالستفسارات األسئلة بطرح ؽبم يسمح حبیث الكبت األطفاؿ ذبنب أيضا علینا ينبغي كما
 الشخص يستطیع كذلك بتنمیتو حىت كيكوف حاجیاتو كتلبیة رغباتو إشباع أيضا خبلؿ كمن كعقلو سنو تناسب بوضعیة

 كالتعاكف كاغبب اغبديث آداب الطفل تعلیم باإلضافة إُف مشكلة أك صعوبة ببل الصعاب يواجو كاف مشاكلو وبل أف
محمد سعيد مرسي مرجع سبق ذكره، ) .كمتساؿبة عالیة ركح تغرس فیو السامیة اؼبعآف ىذه فكل كاؼبشاركة كالتسامح
(60صفحة   

 

 



 

 

كىو عبارة عن التعامل مع البیئة البیئي  كيدخل ربت ىذا العبلج مايسمى بالعبلج :االجتماعي العالج- 3-8-2
كالعبلج االجتماعي يف ،  أك ضبطها سواء كانت ىذه البیئة األسرة أك اؼبدرسة ،االجتماعیة للعمیل كتعديلها أك تغیَتىا

األسرة يكوف عن طريق هتیئة اؼبناخ األسرم اؽبادئ كالسار ككذلك من خبلؿ معاملة الوالدين فیما يتعلق بًتبیة األطفاؿ 
كتوجیههم كقد يكوف ىذا عن طريق تدريب األىل على سلك تصرفات سلیمة حبیث يتعلموف كیف يعدلوف سلوكهم 

التدريب خاصة مع تفاعل األىل كقباكهبم إف العدكانیة البفضت عند ىذا  كيتعاملوف مع أبنائهم فقد أشارت نتائج  
.  يف اؼبئة60  إُف20األطفاؿ بنسبة   

ىذا فیما يتعلق باألسرة كفیما ىبص اؼبدرسة فیكوف العبلج عن طريق إعطاء فرصة لتبلمیذىا باغبركة كالنشاط سوءا 
 أشبعتإلعداد ؽبا كبذلك تكوف اؼبدرسة قد ابالنشاطات الرياضیة أك الثقافیة كإدماج التبلمیذ فیها كإشراكهم يف التحضَت ك

 الكفاءة لديهم معلمُت بإعداد كاالىتماـ التعلیم كتطوير العلم توفَت هبب ىذا إُف ، باإلضافةبعض حاجات تبلمیذىا
، 1997حامد ظهراف، )العلم  كحب كاإلنتاج العطاء على الطبلب يشجع جو إُف اؼبدرسة جو ربويل كالقدرة على

 كاعبماعة اليت الصاغبة الصحبة اختیار هبب حبیث التأثَت من ؽبا اليت الرفاؽ صباعة الننسى أف هبب كما(331صفحة 
.مقبوؿ كغَت طائش سلوؾ كل عن تبتعد كاليت الفاضلة كاألخبلؽ باآلداب تلتـز  

 العبلج میداف يف التعلیم كقوانُت كمبادئ لقواعد علمیا تطبیقا السلوكي العبلج  يعترب:السلوكي العالج- 3-8-3
 كيستفید الشرطي التعلیم يف"  كاطسن جوف" ك "  بافلوؼ ايفاف " من كل كضعو الذم النظرم على اإلطار السلوكي

 استخداـ مع التعلم نتائج كتقرير التعزيز يف " سكينر بورس" ك ىل كالرؾ "  ك " ندايك ثور "  من نظريات أيضا
 مع ما كصعبة نوعا مؤذية أهنا رغم اؼبوقفي اؼبثَت مع كتكرار بانتظاـ ترتبط حیث الكهربائیة الصدمة مثل منفردة مثَتات
.اغباالت بعض  

 تعريض عن طريق ذلك كيتم التدرهبي التحصُت أك,اغبساسیة من التخلص أسلوب السلوكي العبلج أسالیب بُت كمن 
 حالة يف كىو درجة بأقل فیها ظركؼ يشعر يف بالتدريج كتكرارىا عدكانیة استجابات ربدث اليت اؼبثَتات إُف العمیل

 ال تستثَت اؼبثَت الشدة من العالیة اؼبستويات إُف يتم التوصل حىت الشدة يف متدرج مستول على العرض يتم مث اسًتخاء
  (1998محمد سعيد مرسى مرجع سبق ذكره، )العدكانیة   االستجابة

 لسلوؾ مضطر كذبعلو الفرد لدل العقلیة للبصَتة اختفاء العدكآف السلوؾ على  ينتج:الطبي العالج -3-8-4
كاعبسم  النفس بُت كطیدة عبلقة ىناؾ باف معرفتنا من كانطبلقا كخطورهتا لؤلخطاء االنتباه فیها عدكانیة يغیب سلوكات

 كىناؾ كاغبركي كاؽبدكء النفسي العضلي االسًتخاء إُف تؤدم كمهدئات األدكية استعماؿ إُف األحیاف بعض يف يلجا كؽبذا
 النفسي، حىت اؽبدكء إُف يؤدم فبا اآلالـ اؼبركزم كتسكن العصيب اعبهاز كظائف تثبیط على تعمل الٍت ؼبسكنات أيضا

 ككسائل أنواع بقیة احملاكالت كفشلت ىذه صبیع فشلت ما إذا العمیل كبُت بینو تواصل عبلقة إقامة من اؼبعاًف يتمكن
 األمامي النص فصل يتم حیث متخصصة جراحة عصبیة كىي اعبراحیة بالعملیة حل كأخر االستعانة يتم العبلج كطرؽ



 

 االتصاؿ قطع يتم بذلك كاؼبهد األمامي الفص بُت اؼبوصلة األلیاؼ البیضاء قطع طريق عن اؼبخ أجزاء بقیة عن اعببهي
.(1997حامد ظهراف مرجع سبق ذكره، ) السلوؾ يف تغَت كوبد االنفعاِف الفعل رد تثبیط كبالتاِف العصيب  

 اإلنباؿ بسبب اؼبريض لضمَت سوية غَت استجابة الدين نظر يف العدكآف السلوؾ  يعترب:الديني العالج- 3-8-5
 كيكوف ذلك االضطرابات ىذه مثل من الدينیة الوقاية هبب فانو كؽبذا, الضمَت قوة فیو يتحدل بسلوؾ القیاـ الفرد أك

 من الدينیة الوقاية ؽبا كتتضمن كفقا يكوف أف هبب كالسلوؾ اؼبخلص كالعمل اػبالصة بالعقیدة كالتحلي باإليباف
 السوم للسلوؾ كمتینة أساسیة كدعامة القیم كبناء نظاـ كألخبلقیة الدينیة بالًتبیة االىتماـ كالسلوكیة النفسیة االضطرابات

.اللوامة كالنفس بالسوم اإلمارة بُت النفس توفق اليت اؼبطمئنة النفس ىو يطلب ما فغاية  

 الضمَت كعذاب اػبطأ كالذنب يف الوقوع كذبنبو السوم السلوؾ إُف الفرد هتدم كاألخبلقیة الركحیة كالقیم الدينیة فالتعالیم
 ذالك كيف كأخرتو حیاتو يف التوفیق الفرد حىت يستطیع كالركحي اؼبادم اعبانب بُت التوازف من نوع إحداث هبنب كعلیو
.77 سورة القصص اآلية "الدنيا من نصيبك كال تنسى اآلخرة الدار اهلل أتاؾ فيما كابتغ " تعاُف قاؿ  

 حیث بو لبلىتداء كاالقتداء النموذجي كالسلوؾ اغبسنة الصاغبة القدرة كتوفَت للفرد الديٍت بالنمو االىتماـ أيضا كهبب
 الفرد معرفة على الديٍت العبلج ، كيقـو21 سورة األحزاب اآلية " حسنة أسوة اهلل رسوؿ في لكم كاف لقد "تعاُف قاؿ

(1997حامد عبد السالـ مرجع سبق ذكره، ). كاألخبلقیة الركحیة كاؼببادئ كالقیم كلربو كلدينو لنفسو  

:العدكاني  السلوؾ من كالوقاية التركيحية الرياضية الممارسة- 3-9  

ريشارد ستيفنسوف" ك "    Harry Bredmeier بردميير  ىارم"  أمثاؿ من االجتماع علم يف اؼبؤلفُت بعض  يرل  

 Richard Stephenson للقواعد النظامیة يف الناس يبتثلوف ذبعل اليت الكربل العملیات من نوعُت ىناؾ أف "  

 عملیة ىي األكُف العملیة أف كيقوالف باآلخر سلوؾ أحدىم على كاالعتماد التنبؤ من الوقت نفس من سبكنهم كاليتاجملتمع 
 مع فیها سیتعامل اليت اؼبقبلة االجتماعیة للحیاة كتعده اؼببكرة مراحل الطفولة منذ الفرد تشكل اليت االجتماعیة التنشئة
 مع فیها سیشًتؾ اليت األساسیة كمعايَته اجملتمع قیم الطفل تعلم االجتماعیة التنشئة كلذلك فإف أسرتو، غَت من آخرين

 الذم اجملتمع أعضاء مع األساسیة شخصیتو خطوط يف متشاهبا آخرم ناحیة من ستجعلو كاليت ينضج، عندما غَته
 دكف للحیلولة األشیاء تنظیم على تعمل اليت االجتماعي الضبط میكانیزمات تشمل فهي األخرل العملیة أما. فیو سیعیش

(192-191، الصفحات 1991عاطف غيث، ) .عواملو من عامل أم إثارة أك السلوؾ العدكآف كقوع  

.االجتماعیة عملیة التنشئة إسراع يف مهم عامل تعترب الرياضة أف ، الرياضي االجتماع علم ؾباؿ يف الباحثُت بُت كقد  
(Pascal Duret, 2001, p. 63)  

 العمل كفريق،التواصل، بالنفس، الثقة منها عديدة، حیاتیة كمهارات أساسیة قیما تعلماف البدنیة كالًتبیة كالرياضة
 ردكد تكوين على تعمل كما ، كزيادة الًتكیز اإلحباط، تقلیل إُف باإلضافة. النظیف اللعب االحًتاـ، النظاـ، االندماج،

 على كقدرة ككفاءة كشجاعة حـز من اغبركیة األلعاب كالتدريبات تؤمنو دبا كذلك ، اجملتمع ذباه الفرد لدل ىادئة أفعاؿ



 

 كالرياضیة البدنیة للًتبیة دبا ، الفرد لدل الرياضیة الركح كبتعزيز ، سلفا األىداؼ احملددة إُف للوصوؿ كاؼبثابرة النفس ضبط
 الفرد خربات إكساب كبالتاِف كاغبقد، العنف أشكاؿ على القضاء يف تساىم فبا كاػبلق، النفس هتذيب يف تأثَت من

جماؿ محمد على كآخركف، ) .اجملتمع مع بإهبابیة تتفاعل مستقلة شخصیة تكوين على تساعد كسلوكیة معرفیة
(105، صفحة 2011  

طبقیة  كىي ظاىرة أىدافها، أحد يعترب األخَت كىذا اؼبمارسة، أثناء تقلیل الشغف أسباب أىم إحدل الرياضة كتشكل
 ذلك يف القناعة كتكمن الرياضة كقیمها، إنكار يبنو أحد كال اجتماعیة، ظاىرة ككذلك( الطبقات كل طرؼ من فبارسة)

حیاة  مبط أك كأخبلؽ كاذباىات، مرغوبة، سلوكات تنتج أف يبكن اللعب میادين يف البدٓف للنشاط البسیطة اؼبمارسة أف  
(Michael Attaleti autres, 2004, pp. 13-14) .عجیب بشكل  متطور  

 العمل عن التوتر الناتج من كزبفف الئقة، حالة يف اعبسم بأجهزة االحتفاظ على تعمل السلیمة البدنیة اللیاقة أف كما
 كاليت متزنة حیاتو كذبعل اجملتمع، أك خدمة كاؼبنزؿ العمل يف سواء كٕانتاجا حیوية أكثر اؼبرء ذبعل كسیلة أنو كما كالدراسة
حاـز نهار كآخركف، ) .البدٓف النشاط كفبارسة كالراحة من النـو مناسبا كقدرا صحیا كغذاء كالدراسة للعمل كقتا تتضمن
(31، صفحة 2010  

 لطاقاهتم كمتنفس طبیعي فراغهم أكقات يف الشباب إلیها يتجو اليت الرئیسیة اجملاالت احد ىو الرياضي كالنشاط
 للشباب بالنسبة ضارة تكوف قد ؾباالت أخرل إُف االذباه بدؿ كرغباهتا دكافعها الطريق ىذا عن تشبع اليت كحیويتهم

(96، صفحة 2006مركة شاكر الشربيني، ) .كاػبلقي االجتماعي لتكوينهم بالنسبة خاصة كبصفة  

 كالفسیولوجیة، الوظائف البیولوجیة كتنشط اعبسم تقوية إُف هتدؼ اليت الًتكوبیة األنشطة أىم من الرياضیة األنشطة كتعترب
 األنشطة كتؤثر كالنشاط، باغبیوية مرناَ، فبلوءا رشیقان  اعبسم هبعل فبا كاغبركي العضلي التآزر كتنمیة العضبلت كتقوية

:ىي  نواحي ثبلثة من النفسیة الصحة على الرياضیة  

Endorphine  العصبیة يف اؼبواصبلت  اإلندكرفين  مادة إطبلؽ إُف يؤدل الرياضة يف اعبهد بذؿ : أكال   

 Neurotransmitters  يف اؼبواصبلت   كعند االنتهاء من الرياضة يتوقف إطبلؽ ىذه اؼبادة كيقل كجودىا 

 بدنیا جهدا فیها يبذؿ اليت من األنشطة غَتىا أك السباحة أك اعبرم أك اؼبشي يف الرياضة بعد باالسًتخاء اإلنساف فیشعر
.الناس من كثَت عند كالتوتر القلق زبفیف مشاعر إُف الرياضة فبارسة بعد االسًتخاء مشاعر تؤدم كما  

 ) Argyle   1995 ) (مبلحظة ىرموف األندكرفُت ىو ىرموف السعادة يف اعبسم  )

 كاغبیوية اإلنساف بالرشاقة شعور خبلؿ من النفسیة الصحة على الرياضة يف كظائفو كتنشط اعبسم تقوية تنعكس ن: ثانيا
 اعبسم يف السلیم كبصحتو العامة فالعقل كبقدراتو، بنفسو ثقتو كينمى. اإلنساف معنويات يرفع الشعور كىذا. اعبسمیة
.السلیم  



 

 اإلنساف خبلؿ شعور من الطیب الذات مفهـو تنمیة يف تسهم طیبة مشاعر الرياضة فبارسة يف النجاح مشاعر ن: ثالثا
.الصحة النفسیة تنمیة يف تسهم اؼبشاعر كىذه. النفس عن كالرضا الذات، كتقدير كاعبدارة بالكفاءة  

ربقق  الفرد لدل البدٓف الرياضي النشاط فبارسة أف على   Bensedik Aissa صديق  بن عيسى الباحث  كيشَت  

:ما يلي ربقق النفسي اعبانب ففي النفسیة اغبالة كربسُت الصحیة الفوائد من عديد  (Bensedik Aissa, 
2009, p. 12) 

.االكتئاب كحاالت النفسیة الضغوط من التقلیل-   

.ساعات أربع إُف ساعتُت مابُت االضطرابات كـبتلف من القلق مابُت يقلص اؽبوائي مدتو الرياضي النشاط خبلؿ من-   

.النفسیة الضغوطات من يقلل اؼبشي مثل الشدة قلیل النشاط أف الدراسات أظهرت كذلك-   

.الذات تقدير ربقیق شبة كمن بالنفس الثقة زيادة على الرياضي النشاط يعمل كذلك-   

 النشاط ىذا يشملها اليت البدنیة  اغبركة فالتنمیة سلوكو كتعديل ، للفرد متزنة شاملة تنمیة ربقیق ىو الرياضیة الًتبیة فهدؼ
 كالرضا، بالسركر، فیشعر وببو، لنشاط الفرد فبارسة خبلؿ من النفسیة  كتتحقق التنمیة(اٍف...كدفع ككثب، جرم،) 

 اليت الفشل خربات من الكثَت تعوض اؼبلعب يف لو اآلخرين بتشجیع تصادفو اليت النجاح فبارستو، كخربات أثناء كالسعادة
  يعطیو الثقة خصمو على للفوز كٕاحرازه النفسي، االتزاف بذلك فیتحقق اؼبختلفة، حیاتو جوانب بعض يف قد تصادفو

ياسر ناصر، ) .ىدؼ معُت كربقیق الفوز، إلحراز زمیلو مع يتعاكف حُت االجتماعي اعبانب كيتحقق كىكذا،...بالنفس
(20-17، الصفحات 2010  

 بالسعادة النفسیة كالشعور بالصحة الرياضة فبارسة عبلقة الرياضي النفس كعلم النفس علم يف الدراسات أيدت كما
 ال الذين أقراهنم من أفضل يبارسوف الرياضة الذين فاألشخاص أف إُف الدراسات ىذه نتائج أشارت فقد اغبیاة، عن كالرضا

الصحة تنمي الرياضة فبارسة أف ذلك من الباحثوف كاستنتج .باغبیاة كالرضا بالسعادة كالشعور النفسیة الصحة يف يبارسوهنا  

) Coluin et Blok,1994   ).باغبیاة  كالرضا السعادة مشاعر كتقول  النفسیة،

Rejeski &al الرياضة الذين يبارسوف أف إُف إحدانبا نتائج أشارت  بدراستُت1992   رجيسكي كزمالئو   كقاـ  

الباحثوف كارجع األزمات، مع كالتعامل كاالجتماعیة النفسیة كالضغوط االحباطات ربمل يف يبارسوهنا ال الذين من أفضل  

  األفكار كينشط اؼبعنوية الركح يرفع فبا اعبسم كينشط الصحة العامة يقوم بانتظاـ الرياضة فبارسة أف إُف النتائج ىذه

، 2000كماؿ إبراىيم مرسي، )كالضغوط   لتحمل اإلحباط النفسیة تقوم اؼبناعة اليت االهبابیة، كاؼبشاعر التفاؤلیة
(173صفحة   



 

 بُت عبلقة أف ىناؾ اؼبمارسُت كالغَت للرياضة اؼبمارسُت اؼبراىقُت عند ايطالیا يف اؼبنجزة الدراسات بعض بینت كما
 يف مساعدة كسیلة ككذلك ، العدكاف تعديل على تسعد أف الرياضة النتائج ىذه أظهرت الرياضیة ، كقد كاؼبمارسة العدكاف

.الرياضي التمرين خبلؿ من التنفیسي كجود العامل ذلك إُف باإلضافة الشخصي، النمو  

Shields et Bredemeier,1995 ك من  لكل األحباث العلمیة الدراسات بعض أظهرت اؼبتحدة الواليات كيف   

.اعبنوح سلوكات من اؼبراىقُت ربمي الرياضیة األنشطة يف  أف اؼبشاركة الفاعلة  Seefeldt et Ewing, 1997 

 (Grégory Michel, 2001, pp. 40-41) 

 الفطرية كالغرائز اؼبشاعر كاألحاسیس عن نفوسهم؛ أعماؽ من الناس خبلؽبا من يعرب اليت الوسائل أىم من تعد فالرياضة
 إمكانیاتو ربقیق من يتمكن حىت الفرد الذات كتطوير ربقیق يف كالرياضیة البدنیة الًتبیة كتسهم اإلنساف، نفس يف الكامنة
(103جماؿ محمد علي كآخركف مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اجملتمع مع متبلئمان  عضوا كيصبح  

 الودية اؼبباريات يف اؼبختلفة، كاالشًتاؾ الرياضیة األنشطة فبارسة طريق عن كاغبركیة، البدنیة كاللیاقة الرياضیة الركح فتنمیة
: مثل اؼبرغوبة االذباىات تنمیة اجل من األلعاب الرياضیة، فبارسة بطرؽ اػباصة اغبركیة اؼبهارات تنمیة إُف هتدؼ اليت

 ، فراغهم بوقت االنتفاع على التبلمیذ كتعويد... التعاكٓف كالعمل اعبماعي الفريق بركح كالتحلي كالتسامح كالتعاكف القیادة
 التمسك تعلیمو كذلك...النفس عن كتركوبا ، لبلكبرافات التعرض من ؽبم كقاية من النشاط ألواف على التعرؼ طريق عن

إُف  التعرؼ على كتشجیعهم كمعامبلهتم، عبلقتهم يف اإلسبلمي السلوؾ على كتدريبهم كالدينیة، الًتبیة اػبلقیة دببادئ
 مثلهم_ كسلم اهلل علیو صلى – الكرٔف الرسوؿ كازباذ اؼبسلمُت، علماء كسَت كالسنة، الكتاب من اجملید اإلسبلمي الًتاث

(162، صفحة 2006كـر جميل قنبس، ) .كاحدة أسرة اجملتمع يكوف حىت األعلى،  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: خالصة الفصل   

 الًتبوم اغبقل يف نربز للمشتغلُت أف اؼبدرسي الوسط العدكآف يف للسلوؾ خصصناه كالذم الفصل ىذا خبلؿ من أحببنا
 كل ككذلك عامة، بصفة فیو مرغوب الغَت العدكآف أك السلوؾ السلوؾ السلوؾ تعديل دبجاؿ اؼبهتمُت ككل خاصة، بصفة

بتبلمذتنا يف ـبتلف األطوار التعلیمیة بصفة عامة كخاصة  البلزمة العناية ضركرة إُف زبصصو ؾباؿ كل حبسب الفاعلُت
 بأيديهم نأخذ أف علینا كجب لذا اؼبستقبل كأملها، يف األمة ثركة ىم األطفاؿ ىؤالء مرحلة التعلیم الثانوم اؼبراىقة باعتبار

 كاآلفات االكبرافیة السلوكات ـبتلف جملاهبة اغبلوؿ اؼبستقبلیة كضع على اؼبتوفرة الوسائل بكل كالعمل , النجاة بر كبو
 اغبنیف ديننا من اؼبستمدة الفاضلة كاألخبلؽ اغبسنة الًتبیة لزرع بكل إخبلص كالعمل ببلدنا، يف اؼبنتشرة االجتماعیة

 أشكاؿ صبیع من أبنائنا إبعاد أجل من كىذا األخبلؽ مساكئ عن االبتعاد على األخبلؽ كوبث مكاـر إُف يدعو الذم
.كمؤسساتو اجملتمع أفراد لكل ضباية اجملتمع يف اعبريبة من الوقاية إُف الوصوؿ كبالتاِف العنف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفصل الرابع
 التلميذ المراىق في المرحلة

 الثانوية الخصائص كالحاجات

 

 

 

 

 

 



 

 :تمهيػػػػػػػػػػػػد
لقد سبكن الباحثوف من تقسیم دكرة حیاة الفرد إُف فًتات كمراحل عمرية، كىذا بدءا من التقاء اغبیواف اؼبنوم مع البويضة 
كحدكث اإلخصاب حىت مرحلة الرشد كاكتماؿ النضج،حیث تتمیز كل مرحلة عن األخرل خبصائص معینة سواء أكاف 
ذلك من اعبانب اعبسمي أك العقلي أك االجتماعي أك االنفعاِف أك النفسي، كمن مث اعبانب السلوكي لؤلفراد، كوبدث 

 .االنتقاؿ بشكل متكامل كمنسجم بُت ـبتلف ىذه اؼبراحل
كاليت تبدأ بشكل عاـ من سن الثانیة عشر أك الثالثة عشر إُف سن - مرحلة المراىقة – كمن بُت ىذه اؼبراحل 

العشركف أك الواحد ك العشركف، كيعتربىا الكثَت فًتة جد حساسة كوهنا تتوسط مرحلة الطفولة اؼبتأخرة كمرحلة النضج أك 
الرشد، كما لذلك من تأثَت على حیاة الفرد الذم وباكؿ أف ينسلخ من حیاة الطفولة لَتسم لنفسو معاَف حیاة الراشدين، 

.  السريعة اليت تأثر على اغبالة النفسیة ك السلوكیة للفرد اؼبراىقةباإلضافة إُف ؾبموعة من التحوالت اعبسمیة ك الفسیولوجي
كسوؼ يستعرض الطالب الباحث من خبلؿ ىذا الفصل خصائص الفئة العمرية قید الدراسة كاليت سبثل مرحلة اؼبراىقة 

 سنة سواء من الناحیة االجتماعیة ك العقلیة كاعبسمیة كاالنفعالیة، مع ؿباكلة إبراز خصوصیات مرحلة اؼبراىقة 15-18
كىذا بعد التطرؽ إُف مفاىیم اؼبراىقة كمراحلها  ( السلوؾ العدكآف –النشاط الرياضي الًتكوبي)من ناحیة متغَتات الدراسة 

 .كأمباطها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

معوض، ) تعد مرحلة اؼبراىقة من اؼبراحل اغبساسة اليت يبر هبا اإلنساف، حىت أف :المفهـو العاـ للمراىقة -4-1
 دبرحلة االنتقاؿ اػبطَتة يف عمر اإلنساف، فیما كاف يطلق علیها يف خلیل میخايیلكصفها  (327، صفحة 2003

فكلمة اؼبراىقة تطلق على مرحلة تبدأ بالبلوغ كتستمر حىت مرحلة النضج أم . السنوات األكُف مصطلح السنوات اؼبزعجة
  (13، صفحة 2004نور، ) .سبتد سن الثانیة عشر أك الثالثة عشر إُف حواِف سن العشرين أك اغبادم كالعشرين

 :التعريف اللغوم للمراىقة - 4-1-1
  أك سواء أخذه منو، دنا أك كغبقو، غشیو كفرح{:رىقو   } ،{ رىق } معجم القاموس المحيطلقد جاء يف 

. اغبلم قارب: الغبلـ{ راىق  }      ك يطیقو، ماال على اإلنساف ربمل أف:كىو{ إلرىاقو  )ك يأخذه َف
 (537، صفحة 2007الفيركز، ) .يفوتو كاد حىت الوقت آلخر مقارب: مراىقا كدخل مكة

  إُف اػبفة أم { رىق،اّلرىق } :اآليت النحو علىمعجم محمود محمد شاكر  يف { رىق }كذكر لفظ 
 (136، صفحة 2007سعید، ) .إُف الشر سريع إُف اغبدة سريع ىو أم{ رىق }فیو كفبلف الشر،

 رىق: مايلي  علىالقرآف غريب في المفردات كتابو يف األصفهاني للراغب{ رىق }كلمة كردت كما، 
، صفحة 1998األصفهاني، ) .كابتعثتو كبعثتو كأردفتو رادفتو كبو كأرىقتو رىقتو رىقو يقاؿ غشیو،  األمررىقو

210) 

 األيت اللغوم التعريف فقد ذكر الوسيط النفائس معجم أما: 

 دخل  أمرىوقا كرىقا الصبلة كرىقكذب،  احملاـر كغشي كعجل ككذب  سیفو، كخفرىقا رىق الرجل رىق{: رىق}
 تكاد حىت رىقتك قدهتا إذا اليت اعبواد الوساع الناقة ىيالرىوؽ ك ،مراىق فهو اغبلم،  الغبلـ أم قاربراىقكقتها، 
 (492، صفحة 2007أبوحاقة، ) .الرشد سن إُف اغبلم بلوغ من الفًتة: المراىقة خبفیها، تطأؾ

:التعريف االصطالحي للمراىقة- 4-1-2  

"  Adolescere"مشتقة من الفعل البلتیٍت " Adolescence" تعٍت مراىقةمن الناحیة االصطبلحیة فإف كلمة 
كذبدر اإلشارة إُف . كمعناىا التدرج كبو النمو أك النمو للنضج، كتضمن النضج ىنا اعبوانب اعبنسیة كاالنفعالیة كالعقلیة

، فالبلوغ أك اغبلم إمبا ىي فًتة مبكرة "  Puberté"كجوب عدـ اػبلط ما بُت اؼبراىقة كما يطلق علیو بالبلوغ أك اغبلم 
من اؼبراىقة وبدث فیها النضج اعبنسي كلذلك فالبلوغ ىو جزء من اؼبراىقة كلیست مرادفة ؽبا، حیث أف اؼبراىقة تشمل 

مجدم أحمد، ) .كما سبق التطرؽ إلیو كل مظاىر النضج سواء اعبسمیة كاالنفعالیة كالعقلیة كلیس اعبسمیة فقط
   (233، صفحة 2003

كقد كردت عن مرحلة اؼبراىقة العديد من اؼبفاىیم كاليت تباينت ما بُت كصف ىذه اؼبرحلة كؾباالت التغَت ك النمو اليت تطرأ 
 :فیها نذكر منها ما يلي

 تعٍت العمر الذم يندمج فیو الفرد مع عاَف الكبار، العمر الذم َف المراىقةأف " Jean Piaget جوف بياجي"يرل 
، صفحة 2004سامي، ) .يعد فیو الطفل يشعر أنو أقل فبن ىم أكرب منو سنا بل ىو مساك ؽبم يف اغبقوؽ على األقل

341) 



 

 كتتسم اؼببكر كالرشد اؼبتأخرة الطفولة فًتة بُت تقع من مراحل النمو  على أهنا مرحلةالمراىقة "سميرة البدرم"تعرؼ 
  (163، صفحة 2005البدرم، ). سريعة أم حدكث طفرة يف النمو اجتماعیة نفسیة تغَتات بیولوجیة حبدكث

 عند حرجة عمرية ىو مرحلة المراىقة  فَتل أف سنمعجم علم اإلجتماع المعاصريف كتابو " معن خليل العمر"أما 
 النفس علماء ركز اؼبوقف االجتماعیة، كإزاء ىذا اؼبشكبلت ربت باب اؼبراىقة االجتماع علماء أدرجو لذلك اإلنساف

 عواطف على التحوؿ العمل كأثر ىذا إُف مث كمن اؼبدرسة، إُف اؼبنزؿ اؼبراىقة من يف سن الفرد ربوؿ تأثَت على كاالجتماع
 علماء االجتماع اؼبراىقُت كيسمى أعصابو، على ك كاؼبرىفة اغبساسة عواطفو على التحويبلت ىذه تضغط اؼبراىق ككیف

 (103، صفحة 2006خليل، ) .العمرية بالجماعة

 بُت كتقع النضج، كبو الفیزيقي التحوؿ ىي فًتة المراىقة أف قاموس علم االجتماع يف "محمد عاطف غيث"بینما يرل 
 كزبتلف عشر، الثالثة أك عشر الثانیة سن يف عادة النفس علماء كوبددىا بعض البلوغ، مرحلة كبداية النضوج سن بداية

 الختبلؼ طبقا أيضا ىبتلف للمراىقة كالسیكولوجي االجتماعي األثر أف كما الثقافات، اؼبراىقة باختبلؼ كبو االذباىات
 (17، صفحة 2006غيث، ) .كاالجتماعیة األمباط الثقافیة

 كاكتماؿ اعبنسي البلوغ بُت ما مبو ىي مرحلة  المراىقةفَتل أف العربي الطبي القاموسيف  "اللبدم العزيز عبد" أما 
 الضغوط عن أخرل جهة اعبنسي،كمن النضج إُف اؼبؤدية التغَتات الفسیولوجیة عن جهة من ناشئة أزمة الشباب،تكتنفها

 إُف النزعة ك الغَتية، كاعبنس اؼبثالیة اعبنس الصراع بُت اؼبراىق، ظبات أىم اغبضارات اؼبتطورة، كمن يف االجتماعیة
 اػبامسة إُف األربعة عشر من الصبا طور جاكز  منكالمراىقاألسرة،  قیود من اآلخرين كالتحرر عن كالتمیز االبتكار
 (102، صفحة 2005اللبدم، ) .اإلناث عند كف كالعشر الواحدة إُف عشر الثانیة كمن الذكور، عند كالعشرين

 مرحلة إُف الطفولة فصل فیها يتم تطور مرحلة  فاؼبراىقة ىي" J.Dervillonدر فيلو" كحسب 

 .مستول الشخصیة على ىامة تغَتات ربدث كمباغتو، كما قاسیة ما نوعا تكوف بیولوجیة بتحوالت كتتمیز النضج،
(lamotte, 2005, p. 135)  

 كالرشد الطفولة بُت كتقع اؼبتأخرة، الطفولة مرحلة تلي النمو من  فَتل أف اؼبراىقة ىي مرحلة" قاسم حسن حسين" أما 
البنُت  عند عشرة كالثامنة عشرة الثالثة بُت اؼبراىقة مرحلة كتقع اعبنسي، بالبلوغ كتبدأ كالرشد، الطفولة بُت انتقاؿ فًتة كتعد

 الغرائز كتنشط لديو الفسیولوجیة الفرد طبائع فیها تتغَت اليت اغبالة كىي. اإلناث عند عشرة كالسادسة عشرة كالثالثة
 بالقوة كيشعر كثَت اغبركة، شخصا اؼبراىق فیها يكوف  سنة حیت17 إُف 12سن  من اؼبراىقة مرحلة كتبدأ ، اعبنسیة
حسين، ) .علیها اؼبتعارؼ القوانُت االجتماعیة أك اؼبدرسة قبل من اؼبوضوعة كاألنظمة بالقوانُت كاالىتماـ اؼبیبلف كعدـ

  (714، صفحة 1998

 من كل ماسبق ذكره أف اؼبراىقة مرحلة من مراحل النمو ينتقل فیها الفرد من عاَف الطفولة إُف الطالب الباحثكيستنتج 
عاَف الرشد كتتمیز ىذه اؼبرحلة دبجموعة من التغَتات على كثَت من األصعدة اعبسمیة الفكرية العقلیة كاالنفعالیة يكوف ؽبا 

القوانُت  أك اؼبدرسة قبل من اؼبوضوعة كاألنظمة مهتم بالقوانُتاألثر البالغ على تصرفاتو كتغَت من سلوكاتو كذبعلو غَت 
  .علیها اؼبتعارؼ االجتماعیة

 
 



 

: للمراىقة كاالجتماع كالتربية النفس علماء تعريف -4-1-3
بوضع تعريف شامل للمراىقة فاختلفت تعاريفهم ؽبذه اؼبرحلة اغبرجة من  كاالجتماع كالًتبیة النفس لقد اىتم علماء     

 : مراحل مبو اإلنساف حسب اختبلؼ آراءىم ككجهات نظرىم سنذكر منها ما يلي 
 الطفولة هناية بُت ما سبتد اليت اإلنساف حیاة من الزمنیة الفًتة عن عبارة بأهنا" الزعبي محمد أحمد الدكتور"  يعرفها

الزغبي، ) .كاالجتماعیة كاالنفعالیة كالعقلیة اعبسمیة التغَتات من ؾبموعة بوجود تتمیز الرشد، كبداية سن اؼبتأخرة
 (220، صفحة 2007

 كسن الرشد،كفیها اعبنسي البلوغ بُت كتقع الطفولة، تلي اليت اؼبراىقة على أهنا الفًتة "محمود إقباؿ محمد" كيعرؼ
 كاالجتماعي كالعقلي مبوه اعبسمي جوانب صبیع يف كاضطرابات شديدة الفرد فىت أك فتات تغَتات أساسیة يعًتل

 الكبار من ك ٕارشاد توجیو إُف ك متعددة ربتاج كثَتة مشكبلت التغَتات كاالضطرابات  ىذه عن كاالنفعاِف، كينتج
 ىذه على التغلب من بو حىت يتمكن اؼبتصلُت ك من احملتكُت غَتىم أك اؼبدرسُت أك األبوين سواء باؼبراىق احملیطُت

 (09، صفحة 2006محمود، ) .طريقو الطبیعي يف مبوه يسَت كحىت اؼبشكبلت،

 ذلك فهم كلتسهیل اإلنساف هبا يبر اليت الطفولة مراحل من مرحلة اؼبراىقة  فاعترب"الحلبي صقر ىاشم موفق" الدكتور أما
 :مراحل ىي إُف ثبلثة الطفولة قسم

إُف  موعدىا يف طبیعیة كالدة الطفل كالدة مند سبتد اليت الفًتة كىي : ( infancy)األكلى  الطفولة -1
 .العمر من الرابعة السنة إسباـ

 عشرة اغبادية حىت كسبتد اػبامسة بالسنة تبدأ اليت الفًتة كىي: ( Chilhood)الثانية  الطفولة -2
 .الذكور عند عشرة الثالثة أك عشرة كالثانیة عند البنات

 عشرة عند اغبادية بسن الفًتة ىذه الشباب كتبدأ ك اؼبراىقة سن: ( yooth)الثالثة  الطفولة -3
اغبليب، ) .العمر مع العشرين سن حىت كتستمر البنُت عند عشرة الثالثة أك عشرة كالثانیة البنات

 (41، صفحة 2000
 تبدأ اليت اؼبرحلة ىي النفس علماء بعض عند اؼبراىقة :التاِف للمراىقة  التعريف "النغيمشي العزيز عبد" الدكتور كيضع

 عشرة الثانیة سن بُت عادة يقع كىذا الفرد، عند العضوم النمو تنتهي باستقرار حیث العظاـ، مبو اكتماؿ إُف البلوغ من
 هبا يتنقل شامل مبو فًتة كالفتیات، كىي بُت اعبنسُت الفتیاف تفاكت كعلى بُت األفراد تفاكت على عشرة، كالتاسعة
 البلوغ مظاىر بُت ذبمع مرحلة كاالستقرار، كىي الرشد مرحلة إُف الغَت على االعتماد الطفولة ك اؼبرحلة من اإلنساف
 (09، صفحة 2001النغمشي، ) .االتزاف كعدـ االضطراب كبُت مظاىر اؼبتعددة

 كىي اعبنسي، النضج فیها يكتمل اليت الفًتة ىي اؼبراىقة مرحلة أف على "عمارة فاتن"ك" المصرم رضا" من كل يشَت ك
من  أك أقل عشرة الرابعة من كالذكور عشرة، الثانیة من البلوغ سن البنت إُف تصل كعادة أخر، إُف شخص من زبتلف فًتة

 النمو الفًتات يف أسرع ىي الفًتة كىذه اعبنسي النضج لديو يكتمل حىت سنُت ثبلث فًتة قدرىا إُف اؼبراىق كوبتاج ذلك،
 الوزف يف التغَت كيسبق الطوؿ يف كالتغَت أعضائو، بُت كالنسب اعبسم  حجم تغَتات تشمل من علیها يطرأ اعبسمي كما

 (05 ، صفحة 2008عمارة، ) .مباشرة  البلوغ قبل ربدث الطوؿ يف نسبة كأكرب



 

 نظرة يوافق دبا تعريف أعطى باؼبراىقة اػباصة التعريف ـبتلف بذكر قاـ بعدما رسالتو يف" العلماف أحمد خالد" كيرل
 مكلفا أصبح اإلنساف بلغ فإذا ، البلوغ تتقدـ اليت الفًتة ىي اؼبراىقة إف القوؿ كخبلصة: يقوؿ الشريعة اإلسبلمیة إذ

 يف كخلقو اهلل كرمو الذم اإلنساف هبذا يلیق كال كأفعالو كتصرفاتو أقوالو عن(40، صفحة 2006العلماف، ) مسئوال
للمحاـر  كارتكاب عقل كضبق كسفو كؽبو لعب زمن اؼبراىقة أم ىي فًتة حیاتو يف عطاء فًتة أىم هبعل أف تقؤف أحسن

  (  من سورة التُت4اآلية )" تقويم أحسن في اإلنساف خلقنا لقد" كم قاؿ عز كجل 

أف تعريف اؼبراىقة ىبتلف من عاَف إُف آخر كلكن معظم ىذه التعاريف  الطالب الباحث إذف كمن خبلؿ ما تقدـ يرل
اليت كضعها علماء النفس كالًتبة كاالجتماع تكاد تتفق على أف مرحلة اؼبراىقة ىي مرحلة عصیبة يبر هبا كل إنساف ينتقل 

إٍف ...فیها من الطفولة إُف سن الرشد تتخللها ؾبموعة من التغَتات على كثَت من األصعدة جسمیة ، فكرية ، انفعالیة 
ىذه األخَتة تسبب لو ؾبموعة من االضطرابات تؤثر على تصرفاتو ك سلوكاتو كعلى اؼبراىق أف يعرؼ استغبلؽبا بشكل 

 .جید طبعا ربت إشراؼ كل من لو السلطة علیو سواء الوالدين أك اؼبدرسُت

لقد أمكن للباحثُت سبییز فًتات أك مراحل عمرية داخل نطاؽ مرحلة اؼبراىقة، كما اعتربكا أف  : مراحل المراىقة4-2
لكل مرحلة من ىذه اؼبراحل تتصف بصفات معینة تقررىا طبیعة النمو اعبسمي ك العقلي كاالنفعاِف كاالجتماعیة للطفل، 

كما كاالقتصادية احملیطة باؼبراىق باإلضافة إُف إطاره اؼبرجعي  كما تقررىا كبنفس الدرجة من األنبیة العوامل االجتماعیة
(224، صفحة 2003مجدم أحمد، ) .يسوده من قیم كمعايَت كأمباط سلوكیة مكتسبة   

كقد اختلفت تقسیمات الباحثُت للمراىقة، فیوجد من قسمها إُف مراىقة مبكرة كمراىقة متأخرة كىو ما يعرؼ بالتقسیم 
الثنائي، حیت سبتد اؼبراىقة اؼببكرة منذ بدء النمو السريع الذم يصاحب البلوغ حىت البلوغ بسنة تقريبا عند استقرار 

التغَتات البیولوجیة اعبديدة عند الفرد، تأيت بعدىا اؼبرحلة الثانیة كىي اؼبراىقة اؼبتأخرة فیها يتجو الفرد ؿباكال أف يكیف 
 Alkand""ألكايند ك كاينز" كما جاء كل من  (27، صفحة 2005ميخاييل، ) .نفسو مع اجملتمع الذم يعیش فیو

& Waner  " بتقسیم ثبلثي ؼبرحلة اؼبراىقة يسهل أكثر عملیة البحث كدراسة مظاىر النمو يف ىذه الفًتة من عمر
 كالذم يتناسب كيتماشى كالفئة العمرية قید الدراسة، كيتضمن ىذا التقسیم (23، صفحة 2009شريم، ) اإلنساف،

: اؼبراحل التالیة
 سنة، خبلؿ ىذه الفًتة ربدث سلسلة من التغَتات 14 ك 12تقع مابُت  :مرحلة المراىقة المبكرة- 4-2-1  

اعبسمیة كالفسیولوجیة الناصبة عن ربرر النضج اعبنسي كالتطور اغبیوم للهرمونات كالغدد اعبسمیة اليت تؤدم إُف مبو 
جسمي سريع، أما معرفیا فتطغى العملیات اؼبنطقیة كيبدأ اؼبراىق يف االنشغاؿ بتغَتات جسمو كالشعور بذاتو، فبا هبعلو 

     .يسعى إُف االستقبللیة للتجمع يف عصابات األقراف لبلنسجاـ كالتوافق مع أفراد من نفس اعبنس
 سنة، كتعد نبزة كصل بُت مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة اليت 17 ك 15تقع ما بُت  :مرحلة المراىقة الوسطى -4-2-2

تعقب البلوغ كمرحلة اؼبراىقة اؼبتأخرة اليت تفضي إُف النضج، كفیها يبكن التطور اغبیوم من زيادة يف الطوؿ كتكوين شكل 
  (604، صفحة 1988علواف، ) .اعبسم فینتظم االحتبلـ ك اغبیض كهبیش الدافع اعبنسي كيظهر التفكَت اجملرد

 سنة كلعل أبرز ما سبتاز بو ىذه اؼبرحلة يتمثل يف 21 ك 18كىي من سن  :مرحلة المراىقة المتأخرة -4-2-3 
ؿباكلة الفرد التغلب على اؼبصاعب كالتحديات التوافقیة اليت تواجهو كاجتیازىا بنجاح، كما تتبلور اذباىات الفرد إزاء أمور 



 

كيف هناية ىذه اؼبرحلة هتدأ سرعة النمو سباما، فبا هبعل الفرد . الشؤكف السیاسیة كاالجتماعیة كإزاء العمل الذم يسعى إلیو
 (151، صفحة 1993عريفج، ) .يعود إُف االستقرار ك اؽبدكء

         كسوؼ يعود الطالب الباحث يف ىذا الفصل إُف خصائص ىذه اؼبرحلة من اعبوانب االجتماعیة كالعقلیة ك 
 .   اعبسمیة الفسیولوجیة ك االنفعالیة

 :أشكاؿ المراىقة -4-3   

لقد أقرت األحباث على أف اؼبراىقة قد تتخذ أشكاال ـبتلفة حسب الظركؼ االجتماعیة كالثقافیة اليت يعیش يف كسطها  
 :اؼبراىق كنذكر من ىذه األشكاؿ ما يلي

 :المراىقة المتكيفة- 4-3-1      

 اغبرية، بنصیب كافر من للمراىق الوالدين ظبح ما إذا اؼبراىقة بفًتة مراىقة ىادئة اؼبراىق ك يبر أف يبكن أنو اغبقیقة 
 علماء يسمیها كما ك اؼبراىقة اؼبتكیفة. على احًتاـ رغباتو كحرصت اؼبراىق ، ألكامر ك حاجات العائبلت كتفهمت
تكوف خالیة من اؼبشاكل كالصعوبات، أم اؼبراىقة اؽبادئة نسبیا كاليت سبیل إُف االستقرار العاطفي كتكاد زبلو من  االجتماع

التوترات االنفعالیة اغبادة كغالبا ما تكوف عبلقة اؼبراىق باحملیطُت بو عبلقة طیبة، كما يشعر اؼبراىق بتقدير اجملتمع لو 
 .(193، صفحة 2001العيساكم، ) كتوافقو معو، أم أف اؼبراىقة ىنا أمیل إُف االعتداؿ

 اؼبراىق سلوكیات كتتسم العاطفي، االتزاف أك إُف االستقرار أمیل نفسي هبدكء اؼبراىقة متمتعان  اؼبراىق أك فیها  كما يكوف
األقصرم، كيف نفهم الشباب كنتعامل معهم، ) .اغبادة كالتوترات االنفعالیة العنف من زبلو كتكاد كاؽبدكء، بالتأٓف

 اؼبوجو موقف فیقف بالعقبلنیة، ألبنائو ىادئة مراىقة فًتة توفَت أجل من األب موقف ، كيتسم(110، صفحة 2002
 أف يشجع كهبب اؼبناسب، الوقت يف كيتدخل حبذر، يراقب أبنائو، كلكن على فرضا رأيو يفرض أف وباكؿ الناصح الذم

 يف الدينیة الشعائر على تأدية اغبرص مع جنب إُف جنبا األلعاب كفبارسة الًتفیهیة بالنواحي االىتماـ على أبناءىم اآلباء
 تكوف القیم الدينیة كلكن تفكَته على الفلسفیة أك الدينیة اؼبسائل تستوِف فبل متزنة، اؼبراىق حیاة بذلك أكقاهتا كتكوف

 أبدا يسرؼ ذبده لن اؼبتزف اؼبعتدؿ اؽبادئ اؼبراىق أف كما الدينیة للشكوؾ ؾباال ىناؾ يكوف كال أعماقو، داخل مغركسة
 يشعر فهو الذاتیة، مشكبلتو يف التفكَت يطیل أك يكثر كال السلبیة، االذباىات من كغَتىا الیقظة أحبلـ ك اػبیاالت يف

 بصفة بو طیبة وبیطوف دبن عبلقتو كتكوف عموما نفسو عن رضا يف حالة كيكوف ؾبتمعو، مع بتوافقو ك أسرتو بُت دبكانتو
 كبُت بینهم الثقة من جو توفَت كاألمهات اآلباء من أخوتو ، كاؼبطلوب على ثوراف أك على الوالدين لتمرد أثر كال عامة،

 إبداء مع اؼبناسب التوجیو على وبصل كي مشكبلتو، بعض يف أمو أك أباه يصارح أف للمراىق يتسٌت أبنائهم حبیث
، 2002األقصرم، ) .متزنة ىادئة شخصیة لصناعة مربرا الوالدين من جانب التقدير كاف ككثَتا ما كاالعتزاز، التقدير

 (111صفحة 
 : المراىقة اإلنسحابية أك المنطوية- 4-3-2

كىي صورة مكتئبة سبیل إُف االنطواء ك العزلة ك السلبیة ك الًتدد ك اػبجل ك الشعور بالنقص كعدـ التوافق االجتماعي، أم 
أف ؾباالت اؼبراىقة اػبارجیة االجتماعیة ضیقة ك ؿبدكدة كينصرؼ جانب كبَت من تفكَت اؼبراىق إُف نفسو ك حل 
مشاكلو، كما يسرؼ يف االستغراؽ يف اؽبواجس ك أحبلـ الیقظة اليت قد تصل يف بعض اغباالت إُف حد األكىاـ 

 .كاػبیاالت اؼبرضیة



 

 اػبارجیة اجملاالت كنقص بالنقص، كالشعور كاػبجل كالًتدد كالسلبیة كالعزلة االكتئاب ك أيضا االنطواء العامة كمن ظباهتا
زىراف، علم نفس ) .كالنقد االتصاالت حوؿ معظمها يدكر اليت اؼبذكرات ككتابة االنطوائي النشاط أنواع على كاالقتصار

 (439، صفحة 1999، "الطفولة كالمراىقة " النمو 
 على االجتماعیة كالثورة النظم نقد كيبیل إُف كاألخبلقیة الركحیة القیم يف التأمل كثَت كمشكبلتو، بذاتو مشغوؿ كاؼبراىق

 اعبنس إُف اؼبأكل أك من اؼبلبس حرمانو موضوعات حوؿ تدكر اليت الیقظة كأحبلـ الكثَتة اؽبواجس الوالدين كتنتابو تربیة
ؾباالت  إُف طاقتو توجیو لعدـ كذلك ككبت من ضیق بیو يشعر فبا زبلصا االستمناء يف يسرؼ كىو اؼبرموؽ، اؼبركز أك

 (155، صفحة 2000مخيمر، ) .االجتماعي النشاط أك كالرياضة نفسو خارج عملیة
  :المراىقة العدكانية المتمردة- 4-3-3  

 ك الزمبلء، اإلخوة على كالعدكاف اعبنسیة، كاالكبرافات عموما كالسلطة كاؼبدرسة األسرة ضد كالثورة التمرد العامة ظباهتا
 بركايات الزائد كالتعلق يف اإلنفاؽ كاإلسراؼ الشديد اؼبنزؿ، أدكات كربطیم الوالدين، من خاصة االنتقاـ بقصد كالعناد

 التقدير كاالستغراؽ يف كنقص بالظلم كالشكوؾ الدينیة كالشعور اإلغباد كٕاعبلف الدين رجاؿ ضد كاغبمبلت ، اؼبغامرات
 .الدراسي  كالتأخر الیقظة أحبلـ

 كالصحبة ،اؼبراىقتربیة  على كصرامة القائمُت كقسوة كتسلط اؼبتزمتة الضاغطة الًتبیة يف ذلك فهي اؼبؤثرة العوامل أما
 كضعف األصدقاء، كقلة، الًتفیهيالرياضي  كالنشاط الرياضة كنبد فحسب الدراسیة النواحي على األسرة كتركیز السیئة،
 اػباص كالوضع الدراسي ، كالتأخر النمو اعبسمي كنقص كتأخر اعبنسیة كالعاىات كاالجتماعي، االقتصادم اؼبستول
، 1999زىراف، نفس المصدر السابق، ). كاؼبیوؿ إشباع اغباجات كنقص توجیههم يف الوالدين كخطأ اؼبراىقُت لبعض

 (493صفحة 
 أف اؼبراىق يكوف ثائرا متمردا على السلطة سواء سلطة الوالدين أك سلطة محمد مصطفى زيدافكما يرل 

اؼبدرسة أك اجملتمع اػبارجي، كما يبیل اؼبراىق إُف توكید الذات كالتشبو بالرجاؿ ك ؾباراهتم يف سلوكهم 
كالسلوؾ العدكآف عند ىذه اجملموعة قد يكوف صروبا مباشرا يتمثل يف . كالتدخُت كإطبلؽ الشارب كاللحیة

اإليذاء، أك يكوف بصورة غَت مباشرة يتخذ صورة العناد، كما أف اؼبراىقُت من ىذا النوع قد يتعلقوف 
 (155، صفحة 2000زيداف، ). باألكىاـ كاػبیاؿ كأحبلـ الیقظة كلكن بصورة أقل اؼبراىقة اؼبنطوية

  :المراىقة المنحرفة- 4-3-4

يسود يف ىذا النوع االكببلؿ اػبلقي الذم ال يتماشى كاؼبعايَت األخبلقیة اؼبثلى اليت وبددىا اجملتمع لؤلفراد، فاؼبراىق من 
، صفحة 1999زىراف، نفس اؼبصدر السابق، ) .ىذا النمط يعیش حیاة االهنیار العصيب كالنفسي كاالكبراؼ اعبنسي

304) 
 يف اؼبتمثلة السلطة  ضدالثورة إُف اؼبراىق يدعو ما األسباب من السلطة كىناؾ مقاكمة يف اؼبراىق بالرغبة سلوؾ كيبتاز
 آخر عاَف يف نفسو هبد أف إُف ألف اؼبراىق يتسوؽ كاضحة، الو الدية السلطة ضد الثورة كتكوف العاـ، اجملتمع أك األسرة
 إذ كىو كالتحرر، كاالستقبلؿ اعبديدة كباغبرية باالذباىات ك مليء كالزمبلء، باألصدقاء ملیئ عاَف اؼبنزلیة، البیئة خارج
 (86، صفحة 2006الشربيني، ) .أمنیتو سبیل يف كمدرسیو عقبة كالديو يرل ذلك كل إُف يتطلع



 

: المراىقة مرحلة في النمو خصائص- 4-4
 ،الفسیولوجیة اغبركیة اعبسمیة التغَتات من مستمرة متكاملة متتابعة سلسلة يعٍت النمو أف "مخيمر محمد ىاشم" يرل 

كالكهولة، ك  الشیخوخة مرحلة اكبدار النمو يف كاستمراره كيبدأ النضج اكتماؿ إُف هتدؼ كاالجتماعیة االنفعالیة العقلیة،
 : نبا  رئیسُت جانبُت على النمو يشتمل
 الوزف-الطوؿ)مثل  كاغبسیة الفسیولوجیة، التغَتات اعبسمیة، بو  كيقصد:المورفولوجي أك البنائي الجانب  -

(. اؼبختلفة اغبواس- اللوف
 السلوكیة ، اعبسمیة، العقلیة، اعبوانب أم النفسیة الوظائف مبو يف كيتمثل: السلوكي أك الوظيفي الجانب 

 اػباصة بوظائفها اعبسم كأعضائو أجهزة صبیع كتقـو اؼبختلفة، النمو مراحل كذلك يف كاالجتماعیة االنفعالیة
 .منها بكل

 عودة محمد "حسب  تصنف العملیات كىذه كمتفاعلة متعددة عملیات نتاج ألهنا معقدة ظاىرة اإلنسآف كالنمو
:  إُف"كزمالئو  الريماكم  

اليت يرثها الطفل من    فاعبینات للفرد، البیولوجیة الطبیعة تغَتات يف تتضمن ( :  Physical   )عمليات جسمية - 1 

 تعكس كلها كاؼبهارات اغبركیة ، كالوزف كتزايد الطوؿ الدماغ يف اؼبستمرة كالتغَتات البلوغ إباف اؽبرمونیة كالديو كالتغَتات
  ".النضج"  إسم البیولوجیة التغَتات ىذه على النفس علماء كيطلق البیولوجیة، ؽبذه العملیات النهائي الدكر

 
إٍف ىذه ... كـبیلتو تتضمن تغَتات يف تفكَت الفرد كذكائو كلغتو كذاكرتو : (cognitive )معرفية  عمليات_  2

 .التغَتات تعكس آثار العملیات اؼبعرفیة 
 
 الفرد باآلخرين، عبلقات يف التغَتات تتضمن( :   socio émotionnel )عمليات اجتماعية انفعالية  - 3

 .الشخصیة يف كالتغَت االنفعاالت يف كالتغَتات
 بعد من جعل مث قوة ضعف بعد من جعل مث ضعف من خلقكم الذم اهلل" :الرـك  سورة يف اهلل تعاُف ك يقوؿ 

 ( من سورة الرـك 54اآلية  )" القدير  العلیم كىو ما يشاء ىبلق كشیبة ضعفا قوة

 فأصلو حاؿ بعد حاال اػبلق أطوار يف اإلنساف تنقل على اهلل تعاُف ينبو :  ىذه اآلية الكريبةمفسرايقوؿ العبلمة ابن كثَت 
 بطن من ىبرج مث الركح فیو كينفخ غبما العظاـ تكسى مث عظامان  يصَت مث مضغة من علقة مث من مث نطفة من تراب مث من
 كىو الضعف يهـر مث يشیخ مث فیكتمل النقص يف يشرع مث الضعف بعد القوة كىو شابان  مث القول كاىن ضعیفا كبیفان  أمو
 من جعل ثم: " تعاُف كؽبذا قاؿ كالباطنة الظاىرة الصفات كتتغَت اللحیة كتشیب كالبطش كاغبركة اؽبمة فتضعف القوة بعد
 حسب" القدير العليم كىو" يريد  عبیده دبا يف كيتصرؼ يشاء ما يفعل أم " يشاء ما يخلق كشيبة ضعفا قوة بعد

  (143، صفحة 2002ابن كثير، ) .كثَت ابن تفسَت



 

: المراىقةمرحلة في   مظاىر النمو-4-5   

 اعبسم، حجم يف هنائیة تغَتات اؼبراىقة فًتة بداية يف  تظهر:مظاىر النمو الجسمي كالفسيولوجي- 4-5-1
 اعبسمیة التغَتات أف الدراسات أكدت كقد التناسلیة، الغدد إ فرازات يف تغَتات اعبسم ك نسب يف التغَتات إُف باإلضافة

بعض أف إذا مرة ألكؿ اؽبرمونات إُف حركة تعود اؼبراىقة يف  

 تعد التغَتات كؽبذا اؼبرحلة، ىذه يتزايد إفرازىا يف أخرل ىرمونات حُت قبد يف اؼبراىقة، فًتة يف مرة ألكؿ تفرز اؽبرمونات
اػبارجیة للمراىقة  األبعاد مبو خبلؿ من يظهر اعبسمي فالنمو. األنوثة أك الرجولة إُف بدأ يتنقل الطفل مؤشرا بأف اعبسمیة

 الفسیولوجي النمو أما النمو، لعملیة خارجیة مظاىر من ذلك كغَت الوجو مبلمح كالعرض كالتغَتات يف كالطوؿ كالوزف
حیث  كالفسیولوجیة للتغَتات اعبسمیة نتیجة كىذا اعبنسیة، الغدد مبو كخاصة الداخلیة األجهزة على الذم يطرأ ذلك فهو

.التغَتات  تلك تًتكها اليت كاآلثار للنتائج جديدة كيستجیب تواجو اؼبراىق مطالب  

 أف حُت يف معها بسهولة ، كيتكیف يتقبلها فبعضهم التغَتات ، اؼبراىقُت ؽبذه استجابة يف فردية فركقا ىناؾ أف كاؼببلحظ
 انعكاس اعتبار يبكن التوافق، كؽبذا مشكبلت سوء من للكثَت يعرضو فبا كالقلق كاغبَتة اإلرباؾ يف توقعو األخر بعضهم

الزغبي، ). تلك التغَتات عن أنبیة تقل ال كمشاعره كسلوكو العاـ أفكار اؼبراىق على كالفسیولوجیة التغَتات اعبسمیة
(230، صفحة 2007مصدر سق ذكره،   

... الشخصیة اؼبقابلة التغَتات كاالىتمامات من عدد السريع اعبسمي النمو ىذا من كينتج :"إقباؿ  محمد"   يقوؿ
 طولو كيقارف يـو بعد يوما نفسو يقیس ذبده اٍف كلذلك...الطوؿ يف جسمو الطارئ على بالنمو االىتماـ فاؼبراىق شديد

 من تنقلو اليت اؼبظاىر من ذلك كغَت الذقن شعر مبو من أيضان بالتغَتات اؼبصاحبة االىتماـ شديد كىو اآلخرين بطوؿ
 مظهر من كيعدؿ نفسو يتأمل طويبل اؼبرآة كقتا أماـ بنفسو حیث يقف اإلعجاب شديد الرجل إُف شكل الطفل شكل

 أماـ أف يبدك يف رغبتو االىتمامات ىذه كتزيد طراز باستمرار، أحدث من تكوف أف كيتحرل دببلبسو العناية شعره ككثَت
 دبظهرىا أكثر يكن إف َف االىتمامات نفس الفتاة تبدل كباؼبثل صورة أهبى يف بالذات األخر اعبنس أصحابو كأماـ

 كال إلیو لكبل  اعبنسُت، يف اؼبرآة نظر كطوؿ بو خاصة كعناية باعبسد إعجاب شدة التغَتات البدنیة اعبديد، كتتبع األنثوم
 الزينة كأدكات كاؼبظهر باؼبلبس االستهبلكیة اؼبتعلقة اؼبنتجات لتسويق الدعائي الًتكیز نتیجة فیو اؼبغاالة سول ىذا يف عیب

(20، صفحة 2006محمود، مصدر سبق ذكره، ) .التجارية اإلعبلـ كسائل طريق عن للجنسُت  

 أنو قبد البنات حیث يف منها أكثر البنُت يف الطوؿ يف الزيادة تبدأ الطوؿ حیث من أنو "زيداف  مصطفى محمد"  يرل
 حیث من  سم ، أما157,5 التلمذة طوؿ كمتوسط سم 159,1 التلمیذ طوؿ متوسط يكوف عشرة سن اػبامسة يف

 كمتوسط كلغ 54,2 كزف التلمیذ عشرة السادسة سن يف قبد حیث البنات كزف معدؿ عن البنُت كزف معدؿ يزداد الوزف



 

 .كلغ 53,7 التلمیذة كزف كلغ كمتوسط 58,5 التلمیذ كزف يكوف عشرة السابعة سن كلغ كيف 52,4 كزف التلمذة
(154، صفحة 2008زيداف، )  

 الذكور عند أكضح بدرجة الطوؿ يزداد أنو اعبنسُت بُت الفردية بالفركؽ يتعلق فیما"  حامد زىراف  " الدكتور ك يقوؿ
عند  الطوؿ زيادة تستمر اؼبرحلة بینما ىذه هناية يف الطوؿ ألقصى اإلناث كتصل كيسبقوهنن، يلحقوف باإلناث حیث
 هبن يلحقوف حیث اإلناث عند منو الذكور عند أكضح بدرجة الوزف  سنة ، كما يزداد19-17سن   حىت الذكور

زىراف، ) :للجنسُت بالنسبة الفركؽ ىذه يوضح التاِف اعبسمیة كاعبدكؿ القوة يف اإلناث على الذكور كيتفوؽ كيسبقوهنن
(371، صفحة 1999مصدر سبق ذكره،   

(سنة 17 - سنة 15 إناث ذكور)للجنسين  كالوزف الطوؿ معايير يوضح (02 )جدكؿ رقم   

 ذكور  إنػػػػاث 
(سنة)العمر 15 16 17 (سنة)العمر 15 16 17    

(سم)الطوؿ 157.1 157.5 157.8 (سم)الطوؿ 159.1 164.6 167.6    
(كلغ)الوزف 50.5 52.4 53.8 (كلغ)الوزف 48.8 54.2 58.8    

 

باىي  حسين مصطفي الدكتور حسب( سنة 18 إلى سنة 15) اؼبراىقة  مرحلة يف النمو مظاىر ك من
  (100، صفحة 2002باىي، ) :ما يلي

.بوضوح اؼبرحلة ىذه يف اعبسمي النضج طريق عن كذلك البلوغ يتم- 1  

.الراشدين مظاىر سنا اؼبراىقُت األكرب على اؼبرتبطة التغَتات اعبسمیة تضفى- 2  

.اؼبراىقُت دبظهرىم قبل الزائد من االىتماـ- 3  

.توازف كعدـ تغَتات غددية إُف اعبنسي النضج يؤدم- 4  

.اعبسم شكل تناسق يبلحظ-5  

.تقريبا الكامل نضجهم إُف كالبنات األكالد بعض يصل-6  

.اؼبرحلة ىذه يف البنات من كزنان  كأثقل أطوؿ األكالد يكوف-7  



 

.دقة اغبواس تزداد-8  
 يسَت أف اؼبتوقع من فإنو السلوؾ اإلنسآف مبو مظاىر أحد باعتباره اغبركي النمو فإفراتب  كامل أسامة الدكتور كحسب

 بالنسبة اغبدكث مستمرة اغبلقات متصلة عملیة أف النمو كرغم النمو، لعملیة العامة اػبصائص من اؼبنحى ؽبذا كفقان 
 بسمات منها كل مراحل يتمیز يف يسَت النمو أف إال كاحدة، كحدة الطفل تشكل حیاة كأف كالوظیفي البنائي للجانیُت

(41، صفحة 1990رتب، ): اػبصائص ىذه يوضح كاعبدكؿ التاِف كاضحة كخصائص  

مرحلة لكل المتوقع الزمني كالعمر الحركي مراحل النمو يبين تقسيم  ( 03)رقم  جدكؿ  

الحركي النمو مراحل مراحل النمو بالسنوات التقريبي العمر   
اؼبهد سن  
اؼبهد سن  

اؼببكرة الطفولة  
اؼبتوسط الطفولة  
اؼبتأخرة الطفولة  

 اؼبراىقة

االنعكاسي السلوؾ  
األكلیة القدرات اغبركیة  
األساسیة القدرات اغبركیة  

العامة القدرات اغبركیة  
اػباصة القدرات اغبركیة  
اؼبتمیزة القدرات اغبركیة  

سنة 1 - شهور5  
سنة 2- اؼبیبلد  

  سنوات7- 2
  سنوات10- 7

  سنة13- 11
فأكثر  سنة14  

 

 كيزداد معینة يف أماكن فیًتاكم الدىن البنات ،أما عضبلهتم مبو حیث من البنات من نسبیان  جسمیا أقول البنوف كيكوف
 يف كتستمر 15 سن يف عند البنُت أقصاىا العضلیة القوة تعمل بینما 16 سن حىت البنات عند العضلي النشاط مبو

 كما كالوالدة اغبمل لوظیفة سبهیدان  الفىت منو عند أكضح بشكل الفتاة عند اغبوض عظاـ كتنمو ، 18 سن حىت الزيادة
، 2000، .مخيمر ـ) .القوة على يعتمد الذم الشاؽ سبهیدا  للعمل الفتاة عند منو الفىت عند أكًت الكتفُت اتساع نشهد

(179صفحة   

:العقلي النمو مظاىر- 4-5-2  

مفهـو التكیف كيشمل    ضوء يف إال يفهم أف يبكن ال الذىٍت أف النمو  (  Jean Piaget   )بياجيو  جاف يرل  

، االستیعاب عملیتا نبا أساسیتُت عملیتُت نظره يف التكیف  من عددا النمو من ؿبددة فًتة كل يف يبتلك فالطفل كالتبلـؤ
 أف تواجهو، بید جديدة كضعیة كل البٌت ىذه يف أف يستوعب إُف يتجو فهو لذا السابقة نشاطاتو خبلؿ صاغها اليت البٌت

 الطفل على اؼبؤثر الضغط نوعا من استیعاهبا عن البٌت السابقة قصور إُف كبالنظر ذاتو الوقت يف سبارس اعبديدة الوضعیات



 

 األخَت حالة التحلیل يف إذا التكیف كيشكل الوسط، مع التبلـؤ إُف أخر بكبلـ أك السابقة البٌت تعديل إُف يدفعو فبا
(99 ، صفحة 2005الرحو، ) .ىذا التوازف هبا يتحقق اليت العملیة إال ىو ما كالنمو توازف،  

 النمو أف نبلحظ نستطیع إذ اعبسمي النمو مبلحظة من أصعب العقلي النمو مبلحظة إف مخيمر الدكتور كيقوؿ
 النمو اؼبراىقُت من يطرأ على ما ربديد بواسطتها يبكن للقیاس كحدات ىناؾ أف إذ اؼبراىقة بسهولة لدل اعبسمي

 بو يقـو ما ضوء يف العقلي النمو إُف ينظر للقیاس، كعموما كحدة ال قبد العقلي النمو إُف ننتقل عندما كلكننا اعبسمي،
 يف بنضج تتمیز فًتة اؼبراىقة بأهنا مرحلة كتتمیز النشاط، من ـبتلفة من ألواف عنو يصدر كما عقلیة عملیات اؼبراىق من

.الفًتة خبلؿ القدرة االبتكارية تظهر كذلك أف كما العقلي عموما النمو القدرات كيف  

كما    ككیفیان  اختبلفا نوعیان  بینها فیما مراحل زبتلف أربعة العقلي النمو يف  (  Jean Piaget )بياجيو  جافكيبیز    

(241الرحو، مرجع سبق ذكره، صفحة ) :يوضحها اعبدكؿ التاِف  

العقلي لدل بياجيو يبين مراحل النمو  (04 )رقم  جدكؿ  

التقريبي العمر الخصائص  المرحلة 
اؼبهارات  الطفل يكتسب- 

كيبدأ اغبسیة كالتوافقیات  
 كالذاكرة، التقلید باستخداـ

تفٍت ال األشیاء أف كيدرؾ  
 اغبركة من ينتقل عندما

نشاط إُف اؼبفردة إالرتكاسیة  
.ىادؼ  

 
 

سنة 2 – اؼبیبلد من  

 
 
اغبركیة – اغبسیة  

 

 تدرهبي تطور أك باكتساب تبدأ
تطور تدرهبي أكباكتساب  تبدأ-   

على التفكَت كالقدرة للغتو  
الطفل الرمزم كيبدأ بالشكل  
 كالصور البسیطة األفكار بتكوين

التفكَت على الذىنیة، قادر  
اذباه كيف منطقیة بطريقة عملیا  

  سنوات7- 2
 
 
 

  سنوات7- 2
 

العملیات قبل ما  
 
 
 

العملیات قبل ما  



 

 تتمركز كلها كاللغة الفكر كاحد،
الذات ك البلمقلوبیة حوؿ  

 
 حسیة مسائل حل على يقدر- 

.منطقیة بطريقة  
  اغبسیة العملیات يفهم-  

 على كقادر االحتفاظ قوانُت
كالًتتیب اؼبثاِف التصنیف  

 الذات، حوؿ التمركز يقل- 
 ذاتو كالعاَف بُت يبیز كيبدأ

االنعكاسیة اػبارجي فیكتسب  
 

 

 
 
 
 

  سنوات11- 7
 

 
 
 
 
اغبسیة العملیات  

 اجملردة اؼبسائل حل على قادر- 
.منطقیة بطريقة  

 علمیا،ن  أكًت يصبح التفكَت- 
لغوية كافًتاضیة  مسائل وبل

.معقدة  
اجملرد التفكَت على القدرة تنمو -  

 تفكَت مستول إُف كتصل
 الراشدين 

 
 
 

  سنوات15- 11
 

 
 
 

اجملردة العملیات  

 

 مبو إمكانیة هبا كيقصد القدرات اػباصة ظهور فًتة اؼبراىقة ىي  إف فًتة:كالقدرات العقلية الذكاء- 4-5-2-1
 خاصة بقدرة ترتبط ما غالبا اليت میولو عن بالكشف لنا السلوؾ اؼبعريف كالنمو العاـ للمراىقُت يسمح أمباط من معُت مبط
زيداف، مصدر سبق ذكره، ). كمهنیان  تعلیمیا نوجهو أف يبكننا كبالتاِف الرابعة عشرة حواِف سن يبكننا الكشف عنها كاليت

 يف سن" تيرماف  "يرل كما ذركهتا إُف تصل كلكنها اغبیاة طوؿ ال تستمر  فالقدرات العقلیة،(157، صفحة 2007
 من كل بُت فقد تَتماف، لدراسة ـبالفة أخرل ىناؾ دراسات كلكن التدرهبي، االلبفاض يف تأخذ مث تقريبان  عشرة السادسة



 

 خبلؿ االزدياد يف كيستمر أيضا يتحسن قد كلكنو الزمٍت العمر يف التقدـ مع ينخفض ال الذكاء أف" آخركف ك بالتز" 
 متكررة، بصورة األفراد أنفسهم اختبار تتبع على تقـو اليت الطويلة الدراسات الطريقة ىذه مثل استخدمت كقد النضج سن
 .بقلیل بعدىا أك العشرين حىت النمو يف تستمر الذكاء دكائر تقیسها اليت الذىنیة القابلیة  أف"محمد الزغبي "  ذكر كقد

  (240، صفحة 2007، .الزغبي ـ)

 ذكاء حاصل غبساب نستعمل ألننا عشر، اػبامسة عمر يف يكتمل الذكاء مبو بأف افًتض فقد( بينيو-ستانفورد )أما
 ال الفرد أف ىذا يعٍت فهل اؼبفحوص، الفرد كاف  مهما (15) الزمٍت  عشر العمر اػبامسة سن فوؽ ىم األفراد الذين

 أك عشرين إُف عمره  ينمو (عقليان )النمو  على الفرد يستمر فقد كبّل، طبعان  العمر؟ من عشر اػبامسة بعد عقلیان  يتقدـ
 يف كىو األربعُت كجودهتا يف كىو جیدة تكوف كل اؼبشاكل اعبديدة حل على الفرد قابلیة أف يعٍت كىذا سنة ثبلثُت

 إدراؾ كحل يف قابلیتو أف إال عقلیا،ن  يتقدـ كاؼبهارات كهبذا اؼبعرفة التعلم  كاكتساب على الفرد يستمر كقد عشر، اػبامسة
(251، صفحة 2005، .الرحو ج) .العمر من عشر اػبامسة كبو يف ذركهتا قد بلغت تكوف اعبديدة، اؼبشاكل  

 ىذه كوف حیث من ال معینة ؼبؤثرات حسیة استجابة عن عبارة اإلدراؾ يف جوىره : اإلدراؾ- 4-5-2-2
 على حواس تقع كحُت. داللتها ؽبا رموز أهنا حیث من أك أيضان  معناىا حیث من كلكن فحسب حسیة اؼبؤثرات  أشكاال

 كلكننا عمیاء كمجرد إحساسات فقط كبس هبا ال فإننا اػبارجي مؤثرات العاَف كاللمس كالذكؽ كالشم كالبصر السمع
 يف عقلیة عملیة أهنا إال باإلثارة اإلدراؾ يبدأ أف من الرغم فعلى... مصدرىا ك اإلحساسات ىذه معٌت أيضان  ندرؾ

(271، صفحة 2004محمد، ). اػبارجي بالعاَف اإلنساف هبا يتصل اليت الوسیلة كاإلدراؾ ىو جوىرىا،  

كالدنیا باجملاؿ الذم  العلیا عتباهتا يف اإلدراكیة تتأثر اغبساسیة أف على (  S.Escalona )اسكالونا  أحباث  كتدؿ  

 التطور كبو بالفرد ينحو إدراؾ اؼبراىق اختبلفا إدراؾ الطفل عن  ىبتلف كعموما بو، احملیط كباؼبوقف الفرد على يهیمن
.اجملرد اؼبستول ؼبعنوم إُف اؼبباشر اغبسي اؼبستول من بو يرقى الذم  

للغارات اآلثار اؼبباشرة يف يتلخص للحركب إدراؾ الطفل أف على"   kimmins كيمينز  " كدراسات  أحباث كتدؿ  

 يهدد خراب مستقبل نظَت ىذه الغارات اعبوية يف لَتل إدراؾ اؼبراىق يستطرد كأف مباشر، زبريب من يراه فیها كما اعبوية
 إدراؾ الطفل يًتكز كالبعید بینما القريب اؼبستقبل كبو اؼبراىق يبتد عقلیا إدراؾ  أف أم: قائمة اغبرب مادامت الناس حیاة
كاستقرارا  ثبوتا كأكًت كيفهم يدرؾ ؼبا الطفل من انتباىا اؼبراىق أقول أف إُف ىذا باإلضافة.الراىن  حاضره يف كبَت حد إُف

، 2004جاسم، ) .الطويل كاالنتباه العقلي الًتكیز على الفرد يتطور قريب من الناحیة ىذه العقلیة، كترتبط يف حالتو
(271صفحة   



 

 علماء كيتناكؽبا اإلنساف، سلوؾ يف العقلي اعبانب ؿبددات من مركبة تعد عملیة ىي الذاكرة :التذكر - 4-5-2-3
ؼبثَتات  االستدعاء اؼبباشر تتطلب اليت اؼبواقف من اؽباـ كسبتد اؼبیداف ىذا إُف تنتمي ـبتلفة كوهنا كثَتة مواقف النفس يف
 االنتباه لعملیات( التاكتوسكوب)بواسطة جهاز تعرض اليت للوحدات اللفظي التقرير عن قلیبل إال زبتلف ال منفصلة

 إذف فهو غَتىا، أك ذىنیة صور ىیئة على يف اؼباضي كتعلمو الفرد كسبو ما كل اسًتجاع التذكر كيتضمن كاإلدراؾ ،
مخيمر مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اٍف...كمعآف كأرقاـ كاؼبهارات كاػبربات من ألفاظ اؼبعلومات اسًتجاع يتضمن
158)  

 سن اػبامسة يف ذركتو تبلغ حیث اؼبراىقة ، سن كحىت الطفولة من النمو يف يستمر التذكر الدراسات أف أكدت كقد
 يكوف التذكر بأف قديبا الرأم الذم ساد يدحض فبا الرشد، اؼبراىقة كسن فًتة يف النمو طوؿ اؼبعنوم التذكر عشرة كيستمر

 خبربات الفرد لو عبلقات كيكوف دبوضوعات معینة  يرتبط عقلیة كعملیة فالتذكر الطفولة، مرحلة يف يكوف فبا أشد
 إُف موضوعات اؼبراىق  میل أف كجد حیث اؼبراىق ، عند ضعفان  أك قوة التذكر يف تؤثر عديدة عوامل السابقة، كىناؾ

الزغبي مرجع سبق ). التذكر يف عملیة أساسیة عوامل ىي كخرباتو اؼبختلفة، انفعاالتو إُف باإلضافة عنها عزكفو أك معینة
(2007ذكره،    

 القادر التفكَت إُف فقط للخارج اؼبوّجو التفكَت اعبماعي كمن شبو التفكَت عن يبحث  الفرد: التفكير-4-5-2-4
 القابل السليب التفكَت من ربوال كاؼبراىقة  اؼبراىق  أف نفسو، كما الوقت يف اػبارجي احملیط كتأمل تأمل الذات، على

  .معا كاؼبستقبلي اآلٓف التفكَت إُف اآلٓف التفكَت كعن عن اؼبسئولیة الباحث اإلهبايب التفكَت إُف للتبعیة

أسَتا للمادة حبیث  كاف أف بعد كاؼبعنويات بإدراؾ اجملردات يبدأ الفرد حیث نوعیا ربوال تشهد مرحلة يف العقلیة القدرة إف 
كاألمثلة  اقًتاهنا بالنماذج بعد إال صحیحا استیعابا اؼبطركحة القضايا يستوعب كال للمادة، إال بالتمثیل األشیاء لو تتضح ال

 كالعزة الوفاء كالنبل كقیم كاألمانة خبلص ك ٕاال الصدقة معآف يدرؾ أف العقلي باستعداده يستطیع فاؼبراىق. اؼبوضحة
 ألف كاحد، كقت يف الواحدة اؼبتعددة للقضیة األبعاد اؼبراىق إدراؾ كيستطیع كاؼبسئولیة، كالعدؿ اغبرية، كصفات كالكرامة ،

 تفهم بإمكانو( استغبللو ككیفیة أسبابو،:الفراغ)مثل  قضیة علیو تعرض موجودة، فعندما كزبیلو اؼبوقف تصور على القدرة
 توضح ماَف( فراغ ) لكلمة اغبقیقي اؼبعٍت يدركوف ال فقد األطفاؿ، خببلؼ كالكیفیات كتصور األسباب القضیة، ىذه

.استغبللو الفراغ ككیفیات أسباب عن كسبثل، فضبل  

 فإف ، كالذكاء باؼبعرفة مباشرة عبلقة لو النمو اؼبعريف الذم لعملیة بالنسبة  أنو2008رفيقة  بلهوشات الباحثة كتشَت
 اؼبوضوعیة، إُف الذاتیة إُف العمل من باإلضافة اؼباضي، كسبثیل للمراىقُت بتجسید كالًتكيح تسمح كالًتفیو فضاءات التسلیة

 اػبضراء عنصر مهم بالنسبة لنمو اؼبساحات إُف باإلضافة الفضاءات ىذه تعترب احملسوس، كبالتاِف اؼبلموس إُف كمن



 

 كذبديد النفس كالًتكيح عن النفسیة الضغوطات تفريغ أجل من األماكن ىذه كتوظیف النواحي، صبیع من كاؼبراىق  الطفل
(Rafika, 2008, p. 112 ). لتحقیق السعادة الطاقة  

 فوؽ حواجز يتخیبلتو فاؼبراىق يقفز كالغموض، كالتنوع اؼبراىق بالغٌت عند التخیل  يتسم:التخيل -4-5-2-5
 فیتذكؽ طعم كمطاؿبو زبیبلتو وبقق للمراىق أف يبكن األشیاء كما كاقع عن يعجز ما لیتناكؿ قبضتو كاؼبكاف، كيبد الزماف

 ىاكية على قعد ؼبن التخیل يبٍت أف كجربكهتم، كما الناس ظلم عند بعیدان  حبرية ساقیو كيطلق األمل، بنور الوفرة كسیضيء
 ؾباهبة مشكبلتو زبیبلتو طريق عن فاؼبراىق ىنا وباكؿ جديد، من حیاتو لیستأنف منو االنطبلؽ يستطیع ملجأ االنتحار
 رؤية من يتمكن كؽبذا حیاتو، وبتضنها ؼبستقبل اليت كاؼبطامح كاآلماؿ التوقعات من سلسلة يبٍت حیث حبیاتو، اؼبرتبطة
.إُف اؼباضي جذكره سبتد الذم الواسع اؼبستقبل إطار يف اغباضرة اللحظة  

valentine  اؼبراىق كلقد  على كجود الفركؽ اؼبختلفة القائمة بُت زبیل الطفل كزبیل"  فالنتين" دراسة  دلت كقد   

 كصف إُف الطفل هبا، كيبیل كتفكَته مشاعره كانفعاالتو كصف إُف يبیل اؼبراىق  أف على نتائج ىذه الدراسة  دلت كلقد
بینما صباِف فٍت اؼبراىق بطابع كيتمیز أسلوب تفسَتات اؼبراىق ، يف بوضوح تظهر العاطفیة الناحیة أف كأفعالو،كما أعمالو  

كيتصل الفتیاف، مرامیو يف يعوؽ خصب خیاؿ على إجابات الفتیات تدؿ اعبماِف، كما اللوف ىذا من الطفل أسلوب ىبلو  

. التخیلیة القدرة يف متفوقوف أساسا ىم القدرات اإلبتكارية من أصحاب فالتبلمیذ اإلبتكارم، بالتفكَت التخیل
(16النغيمشي مصدر سبق ذكره، صفحة )  

 يتفاعل األكُف األياـ مند آخرين، أشخاص بُت حیاتو معظم الفرد يقضي: االجتماعي النمو مظاىر- 3 -4-5
 ما غالبان  كىو كاالىتمامات، العواطف لديو كتنشأ كاالذباىات اؼبعايَت منهم يكتسب فهو كيؤثر فیهم، هبم يتأثر أم معهم
 أشخاص آخرين اىتماـ يوضح ىو الوقت نفس كيف الوجدانیة حیاتو عن التعبَت يريد حینما أشخاص على كجود يعتمد
 بینو متنوعة عدة ارتباطات تنشأ بو، وبیط الذم كاجملتمع الطفل بُت التفاعل ىذا خبلؿ كاألخوة ،  كمن كاألب كاألـ

 أك أك اجتماعیة انفعالیة عبلقة االرتباط يكوف فقد كنوعها كعددىا كأنبیتها قوهتا يف زبتلف اجملتمع ىذا كبُت أعضاء
إٍف ...الفراغ  كأكقات كاؽبوايات حیاة العمل، العائلیة، كحیاتو اؼبنزؿ: عديدة نشاط ؾباالت من مكونو الفرد ثقافیة، فحیاة

(61، صفحة 2008رضواف، )  

الصفات اؼبرغوب فیها  اكتساب اؼبراىقوف كاؼبراىقات كوباكؿ تغَتات كثَتة، اؼبرحلة ىذه يف االجتماعي النمو كيشهد
 كاستدخاؿ تعلم يستمر حیث اإلجتماعي كالتطبیع االجتماعیة التنشئة عملیة اؼبرغوبة ، كتستمر غَت الصفات كذبنب
الثقافة   كمن الرفاؽ من كاؼبقربُت كالقادة الوالدين مثل الفرد حیاة يف اؽبامُت األشخاص من كاؼبعايَت االجتماعیة القیم



 

 عملیة يف تأثَت الفركؽ زيادة االجتماعي حیث كيبلحظ التطبیع مرحلة اؼبراىقة حبق كتعترب اؼبراىق، فیها يعیش اليت العامة
(356زىراف مرجع سبق ذكره، صفحة ) .سلوؾ اؼبراىق  يف كالتطبیع االجتماعیة التنشئة  

 "  كبَتا فیما علیو تأثَتىم يكوف حیث أقرانو، مع اؼبراىق بقوة كيتوحد االجتماعیة، اؼبراىقة العبلقات مرحلة يف تزداد كما
kosa األكالد أف "  Rogers  1962سا ك كو   1960ركجرز" كجد كالقیمي، فقد األخبلقي باعبانب  يتعلق

.حسنا توافقا اؼبتوافقُت أكلئك من الصف أقل تبلمیذ من أصدقاؤىم يكوف اؼبدرسة يف اؼبتوافقُت توافقا سیئا كالبنات  

berger االجتماعي حیث يشعركف القبوؿ ىو حیاهتم اؼبراىقُت يف يساعد ما  أف"    1966برجر"  يرل  كما

 اليت يكوهنا االجتماعیة العبلقات أف كما كسلوكو، اذباىاتو تأثَتا كبَتا يف يؤثر صباعتو من رفضو أك  فقبولوالقبوؿ هبذا
.إلیها  ينتمي اليت االجتماعیة بالطبقة كتشعبان ، كتتأثر تعقیدا أكثر تكوف           

 العامة  اػبصائص بعض إُف نشَت أف يبكن: الثانوية المرحلة للمراىقة في العامة الخصائص بعض - 4-6
:يلي ما منها نذكر كاليت ؼبرحلة اؼبراىقة  

 عبلماتو الذم لو البلوغ يف تتمثل فالبداية هنايتها، ربديد الصعب فمن اؼبراىقة  بداية ربديد السهل من كاف إذا: أكال
 ؽبا لیست كىذه كاالنفعاِف كاالجتماعي العقلي النضج يف فتتمثل النهاية اعبنسي، أما النضج دالالت يف كاؼبمثلة احملددة

 يتم ال النواحي ىذه يف النضج كما أف شخصیتو، كطبیعة عامة الفرد بصفة سلوؾ من خبلؿ تظهر كٕامبا ؿبددة، عبلمات
 أف إُف ناضج غَت سلوؾ إُف ناضج سلوؾ فمن.بندكؿ الساعة كحركة تذبذبیة حركة عرب يتم كٕامبا كاحدة دفعة أك فجأة

 تظهر كثَتة عوامل على يتوقف النضج قطب على السلوؾ فیو الذم يستقر الوقت كربديد النضج، قطب على يستقر
مخيمر ) .البینة الواضحة بعبلماتو البلوغ حدكث على قلنا كما فتعتمد البداية بصورة كاضحة أما الناحیة ىذه يف الفركؽ

(157مرجع سبق ذكره، صفحة   

 الصماء ضمور الغدد أك مبو كخاصة الداخلي العضوم بالنمو( اؼبراىق أم )الثانوم التعلیم تلمیذ انفعاالت تتأثر: ثانيا
فًتة  طواؿ نشاطهما بعد التیموسیة كالغدد الصنبورية الغدد كضمور الطفولة طواؿ كموهنا بعد التناسلیة الغدد فنشاىد
 كتتأثر ك االنفعالیة النفسیة آثارىا اؼبظاىر اؼبراىقة كؽبذه إُف الطفولة من للتطور داخلیة عضوية فسیولوجیة كمظاىر الطفولة

زيداف مرجع سبق ذكره، صفحة ) .أعضائو بنمو جسمو أجزاء تطرأ على اليت بالتغَتات اػبارجیة اؼبراىق أيضا انفعاالت
159)  



 

 يف كلها كذبتمع سبها، ينا كل مرحلة دبا العمرية اؼبراحل شىت يف اإلنساف يبارسها كظیفة الذات ربقیق ؿباكلة إف: ثالثا
 ينتج ك منو، لو كاؼبتوقعة اؼبناسبة األدكار لقدراتو كاستعداداتو، كيبارس اؼببلئمة بالوظائف يقـو أف اإلنساف ىو كاحد مفهـو
 يعیش الذات، فاؼبراىق شاب بتحقیق أك ما يسمى كغاياهتا جبدية اغبیاة كاإلحساس كاألنبیة بالقیمة الشعور ذلك عن

كمستواىا، لذا  طبیعتها حیث من األسرية كاالجتماعیة ككظیفتو موقعو تغَت يقتضي فبا الرجولة إُف الصبا من انتقاؿ مرحلة
 الدكر االجتماعي، دبمارسة رغبات نفسو يليب أف بذلك يريد كىو قدراتو كتفريغ طاقاتو كاختبار علیو ربقیق ذاتو ينبغي
 علیو الكبار يفرضها اليت االجتماعیة اؽبامشیة كنبذ البطالة، رفض نضجو يقتضیاف كمستول كمرحلتو باؼبسؤكلیة كالقیاـ
 منعهم، شاء كٕاف أعطاىم شاء إف غَتىم، على عالة يكونوا أف كيكرىوف التبعیة يبقتوف اؼبراىقُت كثَتان من إف بل أحیانان،

(31النغيمشي مصدر سبق ذكره، صفحة ) .التعامل يف األسلوب ىذا من أنفسهم داخل كىم يسخركف  

 يف ألنو لنفسو، كال يرضاه الوضع، ىذا تقبل يبكنو فاؼبراىق ال اغباؿ، تغرب اؼبراىقة، مرحلة إُف الطفل كصل إذا:  رابعا
 األبوين أماـ مث من صورتو فكرة اؼبستقل كتصبح كلو اػباصة، كتطلعاتو اػباصة حیاتو كبَتا لو أصبح األقل على نفسو نظرة
 إنساف لنفسو ،صورة كيفكر بنفسو يستقل أف يريد إنساف يتعودكا علیها صورة َف غريبة طفل، كىي صورة كىو صورتو غَت
 أكثر نفسو يرل األحیاف بعض كيف بل هبا الكبار، بنفس الطريقة اليت يعامل أف يعامل يف للكبار كيرغب ندا نفسو يرل

كما اػباصة أموره يف تدخلهم يتقبل كال قبل، من يسأؽبم كاف كما يسأؽبم ال ؽبذا كىو األمور، فهما جملريات تطورا كأكثر  

 كالطريقة ىذه اؼبشاكل يف تفكَتىم ىو ينتقد الذم بالقدر مشاكلو علیهم يطرح كال طفل، كىو أموره يف يتدخلوف كانوا
(14محمود مصدر سبق ذكره، صفحة ) .هبا يعاعبوهنا اليت  

اعبّد كاغبـز العاـ طابعها رظبیة عبلقة تكوف ال أف هبب كاألبناء اآلباء بُت  أف العبلقة"منصرل أحمد فيصل"  لذا يقوؿ  

أف وبل  األب فیستطیع أفراد األسرة ، لكل الصدر كفتح هبم، كاىتماـ كاعتناء كٕاخبلص كعطف كحب أخوة عبلقة ك ٕامبا
 صلى ؿبمد النيب كىدم اإلسبلـ بنور اؼبشاكل تلك ظلمات مطاردة كاألـ باستطاعتها حل مشاكل ابنتها كلده،  مشاكل

 الطريق السلیم اهلل بعوف فیسلكوا األبناء يعًتض ما لكل اغبلوؿ كتوضح السلوؾ من االعوجاج لیّقـو علیو كسلم، اهلل
 عبیل النفسي كاالجتماعي للًتكیب اعبّید الفهم من لآلباء كالبد آبائهم لفضل كشاكرين اهلل حامدين طائعُت الصحیح

منصرل، ) .األكالد لًتبیة التوجیو كالتخطیط يف اغبب على كاالعتماد اعبديدة، اغبضارية اغبیاة خضم يف الناشئ األبناء
  (40، صفحة 2006

يصف الباحثُت مرحلة اؼبراىقة بأهنا مرحلة الصراعات الداخلیة يف نفس اؼبراىق ، كىذا الصراع ينتج عن رغبة :خامسا 
 اعبنسیة دكافعو اؼبراىق يف االنفصاؿ كاالستقبلؿ عن كالديو كيف نفس الوقت عن حاجاتو إلیهما ، كما ينتج الصراع بُت

 االنطبلؽ رغبتو يف بُت كيولد الصراع كذلك. ذلك من الضمَت أك األعلى األنا يبنعو الذم الوقت يف إشباعا تتطلب اليت



 

 أك بو يلتحق الذم التعلیم لنوع يزيد الصراع بالنسبة كنظمو كفبا كتقالیده بقیمو للمجتمع خضوعو ضركرة كبُت كالتحرر
 يصطدـ فاؼبراىق قد صورىا، من كل يف السلطة مع الصداـ مرحلة كاؼبراىقة .اليت يتزكجها الزكجة كردبا ىبتارىا، اليت اؼبهنة

 الكبار ىؤالء بأف اؼبراىق إحساس إُف ذلك كيرجع النادم، يف باؼبشرؼ يصطدـ كقد مع مدرسیو يصطدـ كقد بوالديو،
 أكثر ما يناسبو كيعرؼ مصلحتو يعرؼ أنو يرل الذم الوقت رغباتو،يف مع يتفق ال قد فبا حريتو كتقیید فیو يريدكف التحكم

(160مخيمر مصدر سبق ذكره، صفحة ) .الكبار من  

:مرحلة المراىقة في األساسية الحاجات- 4-7  

 اغبي الكائن ؽبا يتعرض اليت التوازف عدـ حالة  علىحاجةكلمة  نطلق أننا تعريفها للحاجة يف ( 2005 الرحو)  تشَت
 اغباجة ىذه إلشباع كتدفعو اغبي الكائن لتحرؾ الدكافع تنشط كعندىا بفعالیتها اعبسدية العضوية اغبالة تقـو عندما
دافع ينشط كعندىا اؼباء، إُف حیوية حاجة يولد اإلنساف جسم يف اؼباء نقص مستمر، فمثبلن  توازف إُف حالو اعبسم كٕاعادة  

(43الرحو مصدر سبق ذكره، صفحة ) .اعبسدم التوازف كربقیق اغباجة ىذه لسد فیدفعنا العطش  

 كتوجیهو السلوؾ السیطرة على لو، كمفتاح اؼبوجهة القول تعد إهنا بل السلوؾ ، ربريك يف دكرا أساسیا اغباجات كتلعب
 كاالجتماعي الثقايف اإلطار خبلؿ خصائصها من تكتسب اغباجات أف كاؼبعركؼ كالدكافع، اغباجات فهم يف يبكن إمبا

 عن زبتلف الطفولة مرحلة يف الفرد االنتمائي لؤلفراد فحاجات اؼبستول على تتوقف أهنا كما الفرد فیو يعیش الذم
 أك ثابتة لیست الفرد حاجات أف إُف إشارة كىذه من مرحلة إُف أخرل، كمیلیها اؼبراىقة كالشباب مرحلة يف حاجاتو
األحمد، ) .اإلنساف ؽبا يتعرض اليت كالًتبوية كالنفسیة التغَتات البیولوجیة كالتطور بسبب للتغَت عرضة ىي بل مستقرة

 كىذا ،(ثقافية اجتماعية، نفسية، حاجات ) أنواع ثبلثة اؼبراىقُت إُف حاجات تقسیم كيبكن، (100، صفحة 2001
 معها كالنفس الصحیح التعامل ككیفیة اغباجات ىذه لفهم التیسَت يعٍت بقدر ما األنواع بُت ىذه الفصل ال يعٍت التقسیم
 كتتداخل، بعضها فاغبركات كاألفكار كاؼبشاعر كاالنفعاالت تتمازج مع البعض اآلخر، يف بعضو يتجزأ يؤثر ال كل البشرية
 ربقیق أجل من اغباجات ىذه فیو دبجموعو ال بأجزائها، فاؼبراىق ذبتمع كاجملتمع البیئة مع أيضا تتفاعل البشرية كالنفس
اؼبراىقُت  حاجات يوضح التاِف البیآف كالرسم . تتفاعل معا كمشاعر كركح جسم فاإلنساف النمو، مطالب من مطلب

(38النغيمشي مصدر سبق ذكره، صفحة ) .ترتیبها ككذلك أنواعها حیث من األساسیة  

.كترتيبها أنواعها حيث المراىقين من حاجات سياؽ يبين رسم  ( 03)رقم  شكل  

الثقافیة اؽبوية إُف اغباجة    
االستطبلع إُف اغباجة   

العمل كاؼبسئولیة إُف اغباجة   



 

الزكاج إُف اغباجة   
الرفقة إُف اغباجة   

القبوؿ إُف اغباجة   
العبادة إُف اغباجة األمن إُف اغباجة    

  
 

: التالیة اغباجات نوضح فإننا رعايتها اؼبراىقة كسبل حاجات يتعلق كفیما  

:كىي كثَتة كمتعددة نذكر منها مايلي: الحاجات النفسية - 4-7-1  

 كبو الشعور كىذا فطرل، أمر كتوحیده اهلل عبادة إُف اإلنساف حاجة إف :العبادة إلى الحاجة- 4-7-1-1
 دبا كالتعلق اهلل إُف الرجوع كجب لذا كاؼبعاصي، بارتكاب الذنوب أحس كلما اإلنساف عز كجل ينتاب اهلل كدعاء العبادة
 على أم الفطرة، على يولد اؼبولود أف كسلم علیو اهلل صلى الرسوؿ بُت الشريفة، كما النبوية كالسنة العزيز يف كتابو جاء بو
الدكر  الوالدين يكوف لتصرؼ كقد علیو تؤثر اليت ىي بو احملیطة البیئة مع التفاعل لكن فیها، اليت ال يشرؾ التوحید عقیدة

 على إال يولد مولود من ما)كسلم  علیو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أيب الفعاؿ يف ذلك ، فعن
  مسلم أخرجو(. كينصرانو كينجسانو  يهودانو فأبواه الفطرة

 البیت يف كأداء الصبلة اؼبساجد، ارتیاد على التعويد مع اغببلؿ، من فرع كىي العبادات أف فبارسة: الزحيلي العبلمة كيقوؿ
.كاؼبسنُت كاحًتاـ الكبار كمعاكنة العاجز كالفقَت، اعبار إُف الصیاـ كالصدقة كاإلحساف على كالتدريب كاؼبدرسة،  

عشر،  أبناء كىم عليها كاضربوىم سبع، أبناء كىم بالصالة، أكالدكم مركا ) كسلم علیو اهلل صلى اهلل رسوؿ كيقوؿ
.كالًتمذم داكد أبو ركاه( المضاجع في بينهم كفرقوا  

 إُف اؼبسجد، األكالد باصطحاب الًتبوية كالوسیلة علیها كيقاس الدين، عماد أهنا الصبلة على النص من كاغبكمة
 كيرغبهم الطاعات، كالعبادات، ؽبم كوببب هبا، يكلفهم كأف كالعمل، البیت يف الشرعیة تنفیذ األحكاـ يف كمشاركتهم

 الیومي بالتذكَت يستمر كأف األكامر، االكتفاء بإصدار دكف متعددة، أكقات يف هبالسهم كأف احملرمات، من كوبذرىم بأجرىا
سورة طو اآلية ) (.للتقول كالعاقبة نرزقك نحن نسألك رزقا ال عليها كاصطبر بالصالة أىلك كأمر )تعاُف لقولو
  (131رقم

 سبقت اليت يف الفًتة الدين مع عبلقاهتم فیها باختبلؼ نشئوا اليت البیئة باختبلؼ الدين اؼبراىقُت من موقف كىبتلف
 اؼبراىقة ، فًتة يف ىبتلف لن مع الدين تعاملو فإف كااللتزاـ الديٍت، الوعي من جو يف نشأ اؼبراىق قد كاف اؼبراىقة فإذا



 

، صفحة 2003الزحيلي، ) .اؼبراىقة فًتة يف كتدينان  يزداد ضباسة، كقد حیاتو، ؾباالت يف كمبادئو بالدين ملتزما كسیبقى
249)  

 الرغبة الدينیة من جو لو يتح َف الذم اؼبراىق اؼبراىقة ، أما مشاكل زبفیف يف كبَت اؼبراىق أثر لتدين أف يف شك كال
 بعض كيف الدين ، كمبادئ بقیم كاالستهتار الديٍت الشك من حالة يعیش أنو فمن اؼببلحظ اؼبراىقة ، فًتة قبل الواعیة

 إُف جاىدا يسعى بل الدين، مبادئ من بشيء يؤمن ال الذم اإلنساف الطبیعي أك اؼبلحد يتقمص اؼبراىق دكر األحیاف
 التجربة، يف رغبة منو ؾبرد كٕامبا اؼبراىق قناعة من نابعان  لیس ىذا اؼبراىق سلوؾ يكوف األحیاف من كثَت كيف ربدل الدين،

 كوباكؿ الدينیة، باؼبسائل يهتم اؼبراىق غالبان  أف اؼببلحظ غَته، كمن عن كسبیزه ذاتو إثبات كبو كالسعي اؼبألوؼ، على كالتمرد
(322، صفحة 1998، .الجليل) .بالدين اؼبتعلقة األمور عن بعض أمامو يدكر نقاش كل يف اؼبشاركة  

أجل توجیو ك  من مناسب جو توفَت كجب للمراىق فإنو النفسي باالطمئناف متعلقة األساسیة اغباجة ىذه كانت كٕاذا
.الصحیحة إُف الوجهة االكبرافات كتوجیههم ـبتلف اؼبراىقُت من ىؤالء كرعاية إرشاد  

 التوجیو على يعمل غَتىم، أك الشباب من ألبنائو كٕارشاده توجیهو يف اإلسبلـ إفالشربيني  منصور ك من كل كيقوؿ  
 يوضح كما كجملتمعو، لو كرائها اػبَت من اليت اؼبستقیمة الطرؽ من الفرد بو يبصر دبا كيؤكد ذلك. النفع فیو إُف ما

لیكوف اغبیاة يف اعبادة مسَتتو يعرقل ما أك سلوكو ، يضطرب عندما تواجهو اليت كالتحديات اؼبشكبلت كالعقبات  

 فیو لئلنساف اإلسبلـ أفراد ؾبتمعو، كتوجیو مع كحلها معاعبتها يف كيتعاكف أبعادىا كيدرؾ اؼبشكبلت، هبذه بصَتة على
 من أكرب تكلیف فیو كلیس فیو، كال غموض غلو ال سامیان  توجیها حكیم، عزيز لدف من توجیو فهو لئلنساف، تكرٔف

 للفرد، النفسي األمن وبقق كدبا اهلل، أحل دبا كرغباتو إشباع شهواتو إُف الفرد يوجو اإلسبلـ يف كالتوجیو. اإلنساف طاقات
(28 ، صفحة 2005، .الشربيني) .كاجملتمع للفرد اؼبثمر النافع اؼبنتج من العمل اؼبرجوة األىداؼ وبقق ما ىذا كيف  

 اغباجات إشباع ضركرة على النفس علم يف النظريات ـبتلف تتفق كادت :األمن إلى الحاجة -4-7-1-2
علیو  كيطلق األداء، كتناغم الشخصیة كتوافق اغبیاة ضركرات ديبومة من ضركرة ذلك لؤلمن بوصف اغباجة كمنها النفسیة

السلوكیوف  علیو التوثر بینما يطلق كخفض الثبات مبدأ كاالنسجاـ اسم  التوافق ىذا النفسي على أصحاب نظرية التحلیل
الطمأنینة  فهو ربديدا النفسي األمن ؼبفهـو بالنسبة االمتبلء أما اغبیوم أما اعبشطالتیوف فیعرفونو بقانوف اسم التوازف

 من النفسي مركب كاألمن للخطر، معرض كغَت مضمونان  اغباجات إشباع فیها حالة يكوف كىو كاالنفعالیة، النفسیة
 دكافع أىم كمن النفسیة أىم اغباجات من األمن إُف اغباجة آمنة، كتعد صباعة إُف االنتماء مع هبا كالثقة الذات اطمئناف
.البقاء احملافظة على بغريزة كثیقا ارتباطا اغباجة ىذه كترتبط اغبیاة، طواؿ السلوؾ  



 

 قائمة إُف ىنا نتطرؽ اؼبهمة، النفسیة اغباجات بُت من حاجة بوصفو النفسي، األمن مفهـو أنبیة على التعرؼ كهبدؼ
(145، صفحة 2006دايني، ) .ك ٕاغباحها أسبقیتها حسب مرتبة ماسلو النفس عاَف كضعها اليت اغباجات  

.كاالنتماء اغبب حاجات- 3األمن                   حاجات- 2 الفیزيولوجیة                     غباجاتا- 1   

            .كاؼبعرفة للعلم اغباجة- 6الذات                     ربقیق- 5الذات                     تقدير حاجات -4
.اعبمالیة  اغباجات-7                                               

:مايلي اؼبراىقُت تتضمن لدل األمن إُف اغباجة أف إُف  (1999زىراف )يشَت ك  

 ذبنب إُف البقاء حیا، اغباجة إُف الداخلي،اغباجة باألمن الشعور إُف اغباجة اعبسمیة، كالصحة اعبسمي األمن إُف اغباجة
 اآلمنة األسرية اغبیاة إُف أك اعبرح،اغباجة اؼبرض عند الشفاء إُف اغباجة كالراحة، االسًتخاء إُف اغباجة كاألَف، اػبطر

 .الشخصیة اؼبشكبلت حل يف اؼبساعدة إُف كاغباجة إشباع الدكافع، من اغبرماف ضد اغبماية إُف السعیدة،اغباجة اؼبستقرة
(436زىراف مرجع سبق ذكره، صفحة )  

اؼبراىق  كالعمل توعیة األمن، إُف حاجتو اؼبراىق نفسیا ك ٕاشباع كیاف يف الطمأنینة ببث الًتبوية البیئة إسهاـ من كالبد
 اؼبربُت كعلى للمراىق اغبجم اغبقیقي كالفعلي كحسب كمقنع، صادؽ كبأسلوب كاقعي متكلفة غَت عفوية بصورة بنفسو

 باػبربة اؼبصقولة كاإلشادة كالتوجیو بإعطاء السكن النفسي كاغبماية االجتماعیة، يقوموا أف كمعلمُت كأمهات آباء من
(46النغيمشي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .يكتمها قد كاليت اؼبختلفة كـباكفو مع اؼبراىق التعامل عند كالتجربة،  

 خبلؿ إشباع من الثقة ىذه يعكس كاغبناف الدؼء فیو يشیع الذم األسرل اعبو أف ( 2001 أمل األحمد، )كترل 
 الدافئة لعبلقتهما أبنائهما ككاف حیاة يف فعاؿ أثر للوالدين كاف ىنا كالطمأنینة، كمن األمن إُف حاجات اؼبراىق الشاب

 الشباب كينجو مبو إُف يسئ األسرة يف اؼبضطرب األبناء، فاعبو بسعادة كمباشرة قريبة عبلقة الزكجیة حیاهتم يف كسعادهتما
 أبنائو صداقة عن بعیدان  ينأل آلرائو، كيتزمت عبیلو، يتعصب عندما كالتوتر الدائم، فاألب مثبل كالثورة الشذكذ كبو هبم

 اليت الثقة انعداـ إُف كتؤدم األساسیة مبوىم ػبصائص فهمو دكف ربوؿ كحدكد بینو ك ينهم حواجز كيقیم كاالقًتاب منهم،
 كالغَتة  كاغبسد االنتقاـ إُف كسبیل الناس، كتكره األسباب تثور ألتفو اليت األسرةإف  كلديهم، السوم عملیة النمو تعیق
أمل األحمد مرجع سبق ذكره، ) .االضطرابات كالصراعات الدائمة كطأة يعیشوف ربت أفرادا مرضى تنشأ أف يبكن

  (103صفحة 



 

 يشعر اآلخرين، كىو وبب كاف اآلخركف وببو أف إُف وبتاج فالفرد :لحاجة إلى القبوؿ كالحب ا-4-7-1-3
 ال تزاؿ اؼبشكلة الناس، كىذه حبب يشعر أف يريد كىو علیو، كوبنو إلیو يشكو وببو كحینما من منو يقًتب حینما بالسعادة

ىذه إشباع يتحقق كال لديهم مقبوال يكوف ككیف اآلخرين، حب إُف يصل أف يستطیع كیف تفكَته دائما كىي على تلح  

المصرم، ) .سنة رسولو إتباع يف ك اهلل كحب كد يف النصیحة منو كيطلب الفرد ينصح اجتماعي كسط يف إال اغباجة
(86، صفحة 2000  

 أك قید بدكف اعبیاشة العاطفة أك كاغبناف الدؼء يتلقى انو االبن فیو يدرؾ الذم اؼبدل كىو الوالدم القبوؿ يتم خبللو كمن
 مداعبة أك تدلیل شكل على يكوف اؼبادم لفظي فالتعبَت تعبَت مادم أك تعبَت شكل على ذلك كاف سواء مبالغة أك شرط

سميرة ) .احملاسن ذكر خبلؿ من ؾباملة شكل على يكوف اللفظي إشارات التعزيز أما التعبَت غَتىا كابتساـ إُف كتقبیل
(143البدرم مرجع سبق ذكره، صفحة   

 مفهـو بنمو يتعلق فیما جدا ىامة اؼبراىقة ىي مرحلة مرحلة: الذات كتحقيق تقدير إلى الحاجة -4-7-1-4
 حیاة يعیش أف لو كاف إذا للفرد احملددة اؽبوية فیها تتكوف أف اليت يفًتض اؼبرحلة أيضان  ، كاؼبراىقة ىي الفرد لدل الذات
 أكثر الفرد حیاة من فًتة توجد ال ردبا قوؽبما يف" شافر  دفيد" ك" سيجلماف  كاركؿ "من  كل عنو عرب ما كىذا سوية،
 فیو يعرؼ كالذم نفسو، فیو الفرد هبد الذم الوقت حبق اؼبراىقة ىي اؼبراىقة ،أم أف مرحلة من الذات لنمو بالنسبة أنبیة
. يريده الذم الشخص يكوف لكي فیو الفرد يناضل الذم الوقت أيضان  كىي سیكونو، الذم الشخص كثیق كبو على

، صفحة 2006كفافي، ) :يلي فیما الفركؽ إصباؿ ىذه كيبكن الطفل عند عنو اؼبراىق عند الذات مفهـو كىبتلف
313)  

.النفسي كصف عبانب إُف أكرب بدرجة كيتجو اعبسمیة النواحي تركیزا على أقل يصبح اؼبراىق عند الذات مفهـو -    

 فیها يتحوؿ اليت" نظرية بياجيو "كبتذكر التجريد إُف أكرب بدرجة كتتجو عیانیة أقل اؼبراىق يصبح عند الذات ضركرة- 
 بإمكاف األطفاؿ عندما حیث يكوف العملیات الصورية، مرحلة إُف العینیة العملیات مرحلة من البلوغ بداية مع األطفاؿ
.بو الثقة يبكن أك بو موثوؽ شخص أنا اؼبراىق كأف يقوؿ الشخصیة ظباهتم كصف البلوغ سن إُفيصلوف   

 يبكن كمشاعرىم كأفكار غَتىم أفكارىم حوؿ التفكَت يف اعبديدة اؼبعرفیة فالقدرة الطفل، من بذاتو كعیا اؼبراىق أكثر- 
.بذكاهتم  يشعركف ذبعلهم أف  

 كسباسكان  تكامبل أكثر صورة يرظبوا على أف قادرين فهذا يعٍت أهنم شخصیاهتم، يف التأمل على اؼبراىقُت قادرين كألف- 
.األطفاؿ يفعل فبا أكثر  



 

ك قابلیتو بإدراؾ الفرد غبقیقتو يتصل ما األبعاد ىذه كتشمل سن اؼبراىقة  يف الذات أبعاد ( 2007 الزبيدم )حدد كقد  

 يعتقد الذم الشخص أم ما ىونوع اػبارجي، العاَف إُف نفسو عن الفرد يقدمها اليت بالصورة يتصل األمر كىذا كإمكانیاتو
 كدبظهره جسده عن بفكرتو كبَت حد يتأثر إُف ذاتو غبقیقة بإدراؾ الفرد اػباص اؼبفهـو إف لو، كفقان  يسلك كالذم ىو، أنو

 تعتدؿ أف يبكن ذاتو عن الفرد فكرة أك اؼبفهـو ىذا كمیولو كطموحو، إف كمعتقداتو كقیمو كأمزجتو كقابلیتو كملبسو اػبارجي
 صحیحة بطريقة علیو اؼبستجدة اؼبشاكل معاعبة يف الضركرية اؼبهارة مع من الذكاء كاؼ قسط الفرد لدل توافر إذا كتتطور
(100، صفحة 2007الزبيدم، ) .كسلیمة  

 يف أثر من ؽبا كما العقلیة كالقدرة اعبسم صورة كمنها الذات مفهـو يف تؤثر اليت ذلك ىناؾ اؼبؤثرات األخرل جانب إُف
 اؼبؤثرات األخرل كعلى عامة الذات بصفة مفهـو يف كاضح تأثَت ؽبا أف اؼبؤثرات االجتماعیة حیث قبد لذاتو، الفرد تقییم
كالتناسق  اغبركیة كسرعة اغبجم مثل اؼبوضوعیة خبصائصو تتأثر الطفل لدل اعبسم فصورة،  اعبسم صورة مثل أيضا

 الدائم بُت كالتقییم إلیو اآلخرين نظرة مثل اجتماعیة معايَت على تعتمد اػبصائص ىذه كانت إذا اٍف ، كلكن...العضلي 
(430حامد زىراف مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اجتماعیة خصائص دبثابة تكوف فإهنا كالردمء ، اغبسن  

 اؼبراىق يفضلو الذم اعبسم صورة مفهـو خبلؿ من كىذا ذاتو وبقق أم الرياضي للنشاط فبارسة خبلؿ للمراىق من كيبكن
 تتكوف خبللو من الذم اؼبیكانیـز بالنسبة للمراىق تعترب الرياضیة  فاؼبمارسة"كولي "  فحسب إلیو، يصل أف كيريد

  كالطريقة اجتماعیا اؼبقبولة الوسیلة باعتبارىا النفسیة لرغباتو اؼبمارسة إشباعان  ىذه يف هبد فقد كتتطور، اإلنسانیة العبلقات

 (Bentoumi.A B. , 1998, p. 73) .ذاتو من ربقیق سبكن اؼبراىق اليت   الوحیدة  

للمراىق  بالنسبة الثانوم التعلیم مؤسسات داخل الرياضیة اؼبمارسة إُف أنبیة( 2008سفياف  نافع)كقد نبهت دراسة 
 لو ربقق فهي. اجتماعیا بصورة مقبولة كمشاعره أحاسیسو عن يعرب اؼبراىق ذبعل خبلؽبا من لشخصیتو إذ مكیفة كمادة

 لو توفَتىا على اؼبنزؿ يعجز اليت القیمة على فتجعلو يتحصل اغبیاة يف كتفاعبلت رغبة تزيده اػبربات اليت فرصة اكتشاؼ
 كٕاثبات نفسو يف الثقة إلعادة كفرصة كتتطور، العبلقات فیو تتكوف اؼبراىق ؾباال هبد خبللو من الذم اؼبیكانیـز إذف فهي
  (315، صفحة 2007/2008نافع سفياف، ). ذاتو

 فًتة يف النفسیة اغبیاة مظاىر أبرز كمن ( 1984 العيسوم ) يقوؿ: االستقالؿ إلى الحاجة-4-7-1-5
 تطرأ على اليت للتغَتات اعبسمیة فنتیجة النفس على االعتماد كبو كمیلو األسرة عن اؼبراىق يف االستقبلؿ اؼبراىقة رغبة
 سلوكو لرقابة األسرة ىبضع كأف ككبَتة صغَتة كل على وباسب أف هبب ال أنو طفبل قاصرا ، كما يعد َف أنو اؼبراىق يشعر

 االقتصادية حاجاتو قضاء األسرة يف على مازاؿ يعتمد األخرل الناحیة من كلكنو كطفل يعامل أف هبب ال ككصايتها فهو
 سیاسة يقر ال كلكنو لو اغبماية توفَت هبدؼ ك إشرافها علیو رقابتها سبارس أف تود فاألسرة لو، كالطمأنینة األمن توفَت كيف



 

خربات  من االستفادة ضركرة مع نفسو على كاالعتماد التدرهبي على االستقبلؿ يشجع أف ينبغي كلذلك كالنواىي، األكامر
 بلیغا،ن  تلقینا األسرة لو لقنتها اليت تلك ال ىو هبا يقنع اليت كاؼببادئ القیم يعتنق أف يريد ىذه اؼبرحلة يف فهو الطويلة األسرة

 البد من كلكن اعبديدة كظركفو موقفو كتقدر مشكبلتو حل على اؼبراىق كتساعده بید تأخذ اليت ىي كاألسرة اؼبستنَتة
اآلباء ك  يتقبل نصح أف بد فبل كلذلك ؿبدكدة الزالت فهي تصورىا مهما خربتو كأف مصلحتو تستهدؼ أهنا إقناعو

 هبب كما اؼبرحلة ىذه يف اؼبسؤكلیة اؼبراىق ربمل يتعلم أف هبب حاؿ كل الكبار، كعلى من كغَتىم كاؼبدرسُت األمهات
مواىبهم  راهتم ك ٕاذكاء قد تنمیة على العمل هبب كما شبابو، يف الكامنة الطاقات من اجملتمع أف يستفید على العمل
 كاالجتماعیة كالعقلیة كالنفسیة اعبسمیة النواحي من سلیما مبو شخصیاهتم مبو إُف تؤدم أف شأهنا من اليت الفرص كتوفَت
(94العيسوم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .بو وبیط الذم اجملتمع كمع نفسو مع متكیفان  الشاب يصبح حبیث  

كمعناىا أنا  (  Valeo( )  مشتقة من الفعل البلتیٍت Value  )قیمة  كلمة: القيم إلى الحاجة- 4-7-1-6 
 كالقدرة األشیاء يف للتأثَتات كالتأثَت اػبضوع كعدـ كالصبلبة اؼبقاكمة معٌت على  يشتملقوم أك إنٍت بصحة جیدة أم أنو 

(248، صفحة 2003عبيداف، ) .علیها قوية ترؾ بصمات على  

 كل كيف صبیع األزماف كذلك يف اإلسبلمیة القیم مع تتعارض ال الطبیعیة أك الفطرية اغباجات إف :(الزعبالكم )يقوؿ
 األكُف يف: نبا أمرين أحد على دؿ تعارض شبة حدث فإف ، اجملتمع يف العاـ السلوؾ القیم ىذه تسود أف شريطة البیئات

 ككثَتا ما :النفس علماء من الذم يقوؿ فیو كثَت الصراع يرجع كلیهما أك أحدنبا ك ٕاُف للثانیة غیاب اكبراؼ يف األكُف أك
 اؼبراىق تفكَت كل على كيستوِف مداه يبلغ اعبنسي االجتماعیة، فالنضج كالتقالید بالقیم اؼبراىق كرغباتو حاجات تصطدـ
 بالقیم اؼبرسـو الطريق بغَت إشباعو دكف تقف قوم كدافع ملحة حاجو العبث كلكنو أك اللهو من نوعا لیس كىو كحیاتو،
 لو يتعرض ما الصراع حدة من كيزيد الداخلي، الصراع إُف اجملتمع كقیم اؼبراىق  بُت حاجات التعارض كيؤدم كالتقالید
 أدب اعبنس تركج اليت اجملبلت أك كالكتب الربامج اعبنسیة أك كاألفبلـ اإلغراء كاإلثارة، كسائل من أك اؼبراىقة اؼبراىق

اعبنسي  الدافع إلشباع الطرؽ اؼبشركعة على كاحًتاـ اعبنس كالتعرؼ اعبنسیة القیم تعلم إُف اغباجة تربز كىكذا الرخیص،
(414الزعبالكم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اؼبراىق  لدل الفطرية اغباجات ك إشباع العقبة ىذه لتجاكز  

 ترقیة على إُف العمل ماسة حاجة يف أننا يؤكد دراستو حیث نتائج خبلؿ من ( 2008 بوشلوش )يشَت الصدد ىذا كيف
 على العمل ينبغي كىكذا الدكؿ الراقیة ، مصاؼ إُف نرتقي حىت كذلك كاألخبلقیة كالًتبوية كالثقافیة الركحیة قیمنا منظومة
 كاالجتماعیة الثقافیة كالقیم العصر متطلبات التوفیق بُت على العمل شبة كمن شبابنا، لدل كالوطنیة الركحیة القیم ترسیخ

 من يعانوف قد الشباب بعض ىناؾ أف ذلك كل من نستنتج كتقدمو، كقد كسباسكو الستقرار اجملتمع أساسیة اليت تعترب
 ، 2008بوشلوش، ) .يف صراع قیمي يدخلوف قد شبة كمن الدينیة كالتعالیم اغبیاة العصرية متطلبات بُت التوفیق مشكلة
(507صفحة   



 

إف إحباط اغباجات النفسیة عند اؼبراىق ذبعلو يف  :إحباط الحاجات النفسية عند المراىق-4-7-1-7
حالة ضیق كقلق كتوتر إُف حُت إشباع ىذه اغباجات ذلك ما يبكنو من أف يستعید توازنو النفسي، كما توجد الكثَت من 

اؼبعوقات اليت تقف أماـ حاجات الفرد اؼبراىق، كربوؿ بینو كبُت حصولو على أىدافو أك ربقیق أىدافو، ىذا ما يشكل 
كمن بُت اؼبعوقات القوانُت االجتماعیة كالتشريعیة كشركط القبوؿ يف اؼبدارس كالكلیات كدرجات . لديو حالة من اإلحباط

التحصیل اليت ىي ؿبك اغبكم على صبلحیة الفرد، كاالمتحانات ك مشكبلهتا النفسیة ك االنفعالیة كاؼبستول االقتصادم 
ك االجتماعي الذم ينشأ فیو اؼبراىق، كل ىذه اؼبعوقات تقف أماـ اؼبراىق يف إشباع حاجاتو، األمر الذم يؤدم إُف قیاـ 

 .الصراع الداخلي لديو
 اغبیل ىي خاصة، كسائل إُف يلجأ اإلشباع معوقات نتیجة ينشأ الذم التوتر من التخفیف إُف اؼبراىق الفرد سعي كيف

 ك الذات كبو التمركز العكسي، التكوين اإلسقاط، التربير، التقمص، التعويض، كالعدكاف، التوافق میكانزمات أك الدفاعیة
 (145، صفحة 1999، .معوض ـ). االنسحاب

 

:الحاجات االجتماعية -4-7-2  

بالنسبة  كضركرم جدا مهم أمر الصداقة أف اآلباء يعرؼ الضركرم أف من: الرفقة إلى الحاجة- 4-7-2-1
 ما مشكلة لديو يكوف أف بد كال االجتماعیة، الناحیة من طبیعي غَت طفل أصدقاء لديو الذم لیس الطفل إف بل لؤلبناء،

 حاجة كتزداد معهم، كاللعب لقدكمهم أقرانو كيفرح كبو ينجذب الطبیعي الطفل ألف كذلك الغَت، مع عدـ التكیف يف
 مرحلة يف الطفل حیاة يف مرتبة الصداقة كربتل السن، يف تقدمو مع أقرانو مع عبلقات تكوين ك ٕاُف األصدقاء إُف الطفل

 أف يعتقد ألنو كذلك سنو، مثل يف ىم من مع عبلقات كطیدة تكوين اؼبراىق إُف حاجة فتزداد كبَتة، درجة اؼبراىقة  مثبلن 
(31، صفحة 2004عبد اهلل، ) .الكايف الفهم يفهموه أف ؽبم يبكن ال الكبار  

 األكقات يتم قضاء اؼبنسجمة الرفقة اؼبراىقة ،كبوجود مرحلة يف كخصوصا اإلنساف عنو يستغٍت ال نفسي مطلب كالرفقة
بإعطاء الرأم  األحیاف من يف كثَت الرفقة كتقـو كاؼبشاعر، األحاسیس يف كالتشارؾ اآلماؿ اآلراء كاػبربات كبث كتبادؿ
 يف كتنفیذم عملي بعد ذات أيضا ىي بل كنفسي فقط شعورم ؿبضن لیست فهي كتنفیذىا، اػبطة ككضع الفكر كبلورة
 كحرمانو من اإلنساف طبع مع يصطدـ أمر كىو علیة، العزلة أك فرض الرفقة الشباب اؼبراىق عن منع كيتعذر الشباب، حیاة

(62النغيمشي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .مهمة نفسیة حاجة  

اإلسبلـ  اعتٌت كقد األمم، صبیع عند كاؼبقبولة اؼبعركفة النظم من الزكاج نظاـ إف: الزكاج إلى الحاجة- 4-7-2-2
كالسنة  الكتاب يف الثابتة مشركعیتو على يدؿ فبا مثیل، لو يسبق َف تفصیبلن  أحكامو كفصل ، فائقة النظاـ عناية هبذا

 الرىبانیة عن كهنى بالشباب أف يتزكجوا، كهتیب الزكاج يف ترغب كثَتة نصوص اإلسبلمیة الشريعة يف كردت كاإلصباع كقد
(17، صفحة .2003األنصارم، ). كالعزكبیة  



 

3 سورة النساء اآلية "كرباع  كثالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا: " تعاُف قولو ذلك  فمن  

32  اآليةالنور سورة "ك ٕامائكم  عبادكم من منكم كالصالحين األيامى كانكحوا: " كقاؿ أيضا   

 للفرج، كأحصن للبصر فإنو أغض فليتزكج، الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا: " كقاؿ علیو الصبلة كالسبلـ
، فعليو منكم يستطع لم كمن   " كجاء لو فإنو بالصـو

 أمر للزكاج اؼببلئمة السن ربديد أف فیو شك ال فبا اؼبراىقة أنو سن يف بالزكاج يتعلق فیما"  المالح  حساف"  ك يقوؿ
 العربیة البیئة هبا سبر اليت أف التغَتات السريعة السائدة، كاغبقیقة للقیم إضافة كالثقافیة االجتماعیة بالظركؼ يتعلق

 األسرة كشكل كالعمل بالتعلیم تتعلق سابقان  معركفة َف تكن كمتنوعة جديدة مشكبلت أحدثت قد األخرل كاجملتمعات
 السن موضوع إُف الواقعیة كتغَتىا، كالنظرة اؼبرأة كالرجل أدكار إُف تنوع إضافة العديدة االستهبلكیة اؼبادية كاؼبتطلبات

 الناحیة ـبتلف الظركؼ، كمن يف الفتیات تبلئم صبیع كاحدة مثاِف كسن حل يوجد ال بأنو توحي الفتاة لزكاج اؼبناسب
 .لذلك البلزمة اإلمكانیات توفرت إذا كأـ بدكرىن كزكجة يقمن كأف يتزكجن أف الفتیات لبعض يبكن كالنفسیة العضوية

(249، صفحة 1997المالح، )  

 اليت التغَتات النوعیة من كالعمل اؼبسؤكلیة اؼبراىق إُف حاجة تنبع: كالمسؤكلية العمل إلى الحاجة-4-7-2-3
 اؼبعريف بالتمیز يتصف حیث كالعضوية، كاالجتماعیة كالوجدانیة العقلیة اؼبختلفة اؼبراىق من جوانبها حیاة تطرأ على
 على تصور قادر كىو( كاؼبستقبل اغباضر ، اؼباضي)الزمٍت كالفهم الرموز اؼبعنوم كاستخداـ التفكَت على كىو قادر كالعقلي
 الناحیة الشرعیة من كمكلفا مسؤكال كيكوف اؼبسؤكلیة، ربمل على اؼبراىق قادرا  يكوف ذلك حدكثها، كبسبب قبل األشیاء

 اؼبرتبطة كالنفسیة الناحیة العاطفیة كمن علیها، كؿباسبان  اإلسبلمیة الشريعة مصادر يف الواردة كالنواىي باألكامر ـباطبان  أم
 اغبقیقیة الصورة يف التفكَت أم اآلخرين كعند عند نفسو بقیمتو كالتفكَت كاؼبعاناة اؼبراىق باإلحساس يبدأ العقلیة، بالقدرة

 ىو ىل ؟ ضعیف أـ قوم ىو ىل مقبوؿ؟ غَت أـ مقبوؿ ىو ىل أف تكوف، يريدىا ككما الواقع يف ىي كما لشخصیتو،
 كبالنفس كاالعتداء كاألنفة كاإلباء االستقبلؿ مشاعر هبذا يرتبط ؟ مث ىذه الصورة يعمل لتحسُت ككیف ؟ فاشل أـ ناجح

(101النغيمشي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .كاإلىانة كاالحتقار الدكنیة كالكرامة ككره  

:الثقافية الحاجات-4-7-3  

 للكشف  جديدا عاؼبان  الطفل أماـ يفتح اؼبهارات اغبركیة مبو ف إ: االستطالع إلى الحاجة- 4-7-3-1
أكثر  بشكل يتفاعل كأف األحداث يستكشف أف مقدكره يف اغبركیة يصبح الناحیة من الطفل كلما مبا دبعٌت كاالستطبلع،

اؼبعرفیة العملیات تنمو كحركیان، حسیان  بو احملیط كالعاَف الطفل بُت اؼبستمر التفاعل ىذا طريق بو، كعن العاَف احملیط مع  



 

.علیو السیطرة كبالتاِف فهم ىذا العاَف على تساعده اليت  

 بو ، كال احملیط العاَف مع بفعالیة التفاعل على الكائن قدرة أم"  الكفاءة " دافع  ىو الطفل لدل النشاط إُف الدافع إف
 تكیفیا نشاطا اؼبوجو كاالستطبلع التلقائي النشاط كاف ىنا كمن عرفها إذا إال البیئة مع بفعالیة يتعامل أف للطفل يبكن
(20، صفحة 1997عباس، ) .الكفاءة ربقیق بدافع  

 دبعسكرات الكشافة العمل كبو النزعة ىذه توجیو كيبكن األخطار، اؼبغامرات كارتكاب اؼبراىق حبب يبتاز كبذلك
(101العيسوم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .العامة اػبدمة مشركعات كاالشًتاؾ يف كالرحبلت  

 معلومات إُف تأمُت يرمي قصد شكل على تصورىا يبكن الذاتیة الدافعیة من نوع كىي مثبل، االستطبلع حب فظاىرة
 الذايت الضبط كقدرتو على بفاعلیتو الشعور يف الفرد يرغب حیث استكشايف، سلوؾ عرب فكرة أك حادث أك موضوع حوؿ
 إُف الباحثُت أشار بعض كقد أساسیان  ذاتیا إنسانیا دافعا االستطبلع حب اعتبار اؼبعٌت يبكن كهبذا السلوؾ هبذا قیامو لدل

 االستجابة من األطفاؿ منهم للمتعلمُت كخاصة يبكن ألنو النفسیة، كالصحة كاالبتكار التعلم يف كأثره الدافع ىذا ضركرة
 اؼبثابرة كمن أنفسهم كبیئتهم، عن معرفة  اؼبزيد يف الرغبة إبداء كمن إهبايب كبو على كالغامضة كالغربیة اعبديدة للعناصر

(210، صفحة 1998نشواتي، ) .التحصیل القدرة على لتحسُت ضركرية أمور كىي كاالستكشاؼ البحث على  

 ؽبم ترسم فحسب بل ىذا لیس نفسو، عن اػبارجي العاَف مع معینان  سلوكان  لیسلكوا دفعا الشباب النفسیة الدكافع كتدفع
 يشئوف اؼبهتمُت الوالدين ككل على كاف ىنا كمن اػبارجیة، البیئة مع فبكن تكیف أحسن لتحقیق كغاياهتم أىدافهم
 اإلطبلؽ على اؼبرضي غَت السلوؾ ذلك يسلكوف ذبعلهم كاليت الشباب لدل النفسیة الدكافع دراسة تلك كرعايتو الشباب

(42يوسف األقصرم مرجع سبق ذكره، صفحة ) .تقويبو كالواجب  

 لیعرؼ لشيء أك لنوع أك لكائن تعطى صفة أهنا اؽبوية على تعرؼ: الهوية تحديد إلى الحاجة -4-7-3-2
 (642، صفحة 2000الحاج، ) اؽبوية، نفس ؽبما تكوف شيء كل يف اآلخر مع متشاهبان  يكوف الشيء كعندما هبا،
.اعبزائرية  اؽبوية مثل  

 العاَف كسط يف موقعو ؟ كما يريد كماذا ؟ ىو من حوؿ كثَتة أسئلة عن هبیب اؼبراىق أف إُف أنو على  "كفافي" ك يشَت 
 ربكم اليت باؼبعايَت كيقیمها كالتصرفات على األشیاء وبكم ككیف ؟ بو باحملیطُت عبلقتو وبدد ككیف ؟ فیو يعیش الذم
اؼبراىق  لنفسو، كبالتاِف يظل يكوهنا شخصیة ىوية إطار إال يف جوابا ؽبا هبد ال كغَتىا األسئلة ىذه التقییم ؟كل ىذا

 أف اؼبراىقة ىو مرحلة يف األساسي الطب النمائي فإف كمن ىنا سلوكو، توجو ىوية لو يكوف أف إُف كالتخبط اغبَتة يعآف
 فاؼبراىق يدخل ، الیسَت أك باألمر اؽبُت لیس الشخصیة اؽبوية عن الذاتیة ، كالبحث باؽبوية جديدا اؼبراىق إحساسا يبٌت
 أف اؼبهم لتوه، كمن اكتشفو جبسم قد جیدا يعرفو َف عاَف يف منها يتأكد َف صورة عن باحثان " جوكز"يقوؿ الرشد كما عتبة



 

 كموضوعیان  كمتزنان  عاقبلن  أحیانان  فهو الطفولة كالنضج، كثَتا بُت فاؼبراىق يًتدد كاحدة، مرة تكتسب ال اؽبوية أف نعرؼ
.أضبق مسؤكؿ غَت طفل منزلقان إُف سلوؾ قبده ما كأحیانان  اؼبسئولُت كالكبار كيتصرؼ  

 حلها ينبغي اليت الكربل األزمة أف يعتقد الذاتیة، كىو اؽبوية لدراسة تطور اؼبهنیة حیاتو معظم " إيريكسوف" كرس  قد ك 
كفافي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .اختبلطو أك تشتتو أك الدكر سبیع مقابل اؽبوية اكتساب مرحلة اؼبراىقة ىي خبلؿ
294)  

 فبل علیها، اهلل اليت خلقو اإلنساف يراعي فطرة –كشركطو بضوابطو- اإلسبلمي اؼبنهج أف على"    النغيمشي"كيؤكد
 كاالنضباط الفرد سلوؾ على تطبیق الضوابط يف تدرجي منهج اإلسبلمي اؼبنهج كىذا تطیق، ال ما يكلفها كال يصادمها،

 الشركط ىذه من كالقرب البعد حبسب اؼبسلم تتفاكت الشاب يبینها اليت فاؽبوية أخرل بعبارة أك كالسلوكي، الفكرم
 اعبزئي، بانضباطو ىوية، ربع أك بنصف يكوف كقد التاـ لبلنضباط، بالفقد ىذه اؽبوية سبامان  الشاب يفقد ، فقد كالضوابط

 التكیفیة التدرجات تلك يف يتمثل كالفكرم السلوكي التاـ، كالضبط كاملة باالنضباط شبو أك كاملة ىويتو تكوف كقد
(161النغيمشي مرجع سبق ذكره، صفحة ) :التاِف الشكل يوضح التطوعات كما دائرة إُف األصوؿ دائرة من للمسلم  

الهوية لبناء التكاليف في التصاعد يبين ( 04)الشكل رقم   

  الهوية الكاملة4
   التطوعات3
  الواجبات2

   األصوؿ كالعقائد 1
 

  :الجسمية كالتركيحية الحاجات- 4-7-4

 بُت الوثیقة العبلقة كاؼبؤشرات على الدالئل ازدياد لعل: كالرياضي البدني النشاط إلى الحاجة- 1- 4-7-4
 على البدٓف النشاط فبارسة بدراسة تأثَت االىتماـ إثارة إُف أدل قد لدل الكبار الصحیة كالفوائد البدٓف النشاط فبارسة
 النشاط فبارسة أنبیة إُف تشَت كالعريضة منها الطولیة العلمیة الدراسات خبلصة السلیم، بنموىم كعبلقتو األطفاؿ صحة
 اغبركیة، أجهزهتم كلتطور لديهم، كالعضلي اؽبیكلي اعبهاز لنمو الضركرية ، (اؼبراىقُت)كالناشئُت األطفاؿ لدل البدٓف

 األطفاؿ لدل البدٓف كالنشاط اغبركة البفاض أف إُف تشَت الدراسات من العديد إف بل كالتنفسیة، القلبیة أجهزهتم كلكفاءة
اٍف...التاجیة القلب خطورة ألمراض مكمن لیصبح الطفولة مراحل يف لديهم السمنة حدكث يتجاكز سليب تأثَت لو  



 

 فبارسة على تعويد األطفاؿ أف اؼبختصُت من الكثَت يعتقد الطفولة، منذ صحیة سلوكیة عادات تكوين كنظرا ألنبیة
 كاؼبیكنة التقنیة فیو سیطرت عصر كبار يف يصبحوف عندما فوائدىا تكمن إهبابیة جوانب طیاتو يف وبمل البدٓف النشاط

 التلیفزيوف أماـ بإغراءات اعبلوس حالیا ؿباصركف كالناشُت األطفاؿ أف اؼبختصة اؽبیئات بعض ترل كؽبذا الفرد، حیاة على
، صفحة 1997الهزاع، ) .البدٓف النشاط حساب على يكوف ذلك كبالطبع فإف طويلة، كغَتىا لفًتة كالكمبیوتر كالفیديو

289)  

 الًتكوبي النشاط علیها يقـو اليت األسس أىم من: الفراغ أكقات كشغل التركيحية الحاجات-2- 4-7-4
 يف تعنینا كاليت العمرية بالفئات يتعلق أخرل كفیما ناحیة من كالفئات اؼبهنیة ناحیة، من" العمرية الفئات" اجملتمع يف

 كالذين كاعبامعات، الثانوية باؼبدارس االلتحاؽ سن يف الذين يف الشباب تتمثل هبا هنتم اليت الشباب فئة فإف ىذه دراستنا
 دبا فراغهم أكقات استثمار إلمكاف اؼبوجو الًتكوبي للنشاط اغباجة أمس يف كالذين يعتربكف خاصة طاقات لديهم تتوافر
 الًتكوبیة األنشطة على تعتمد ىذه الشباب اعبماعات، كفئة مع تفاعلهم دعم على يساعد بالنفع، كدبا علیهم يعود

 الفئة ؽبذه كضركرية حیوية مسألة كتنمیتها األنشطة ىذه ترشید كلذلك يكوف أساسیة، بصفة( البیت خارج أم )اػبارجیة
 نظرا لطوؿ كالتوجیو، االستغبلؿ إُف حاجة يف فراغهم أكقات أكثر من كالسنوية العطبلت الفصلیة تكوف كاليت العمرية،

 الشباب من اؼبهنیة للفئات الًتكوبي النشاط لًتشید الوقت، كبالنسبة ىذا سب ينا معینان  تنظیمان  كىي ربتاج  الفًتة ىذه
قدراهتم  ينمي دبا الًتكوبي سلوكهم لًتشید كوبتجوف فراغ ؿبددة، كلديهم أكقات الدراسیة، ظركفهم التبلمیذ ؽبم أف قبد

 لبلستجابة االجتماعیة اؼبهارة لديهم ينمي دبا اؼبنظمة اعبماعات مع التفاعل كعلى تدريبهم االجتماعي، على كيساعد
عبد المجيد ) .كاجملتمع اعبماعات مع كتكاملها شخصیتهم مبو على يساعد كدبا اؼبستقبل، يف اعبماعات كالتفاعل مع

 أف على كالعمل اؼبدرسة عن التبلمیذ تغیب أسباب حبث طريق عن ، كيتم(139سيد أحمد مرجع سبق ذكره، صفحة 
 كعدـ الشباب مشكبلت اؼبدارس لدراسة كمعاعبة يف االجتماعیُت األخصائیُت كتفرغ ؿببب ؽبم ، اؼبدرسي اعبو يكوف

 كقت أطوؿ إُف ربتاج اليت اغباالت لعبلج كاإلرشاد للتوجیو مكتب ك ٕانشاء اؼبهٍت، عملهم غَت آخر تكلیفهم بعمل
 بكافة اجملهزة النشاط الدائم كمرتكز كالصیفیة اؼبراكز االجتماعیة ككذلك باألحیاء السكنیة النوادم إنشاء يف كالتوسع

(57، صفحة 2007فرج، ). يفیدىم فیما فراغ الشباب أكقات الستثمار اإلمكانیات  

ف النشاط الرياضي يعد أحد اىتمامات الفرد اؼبراىق يف ىذا العصر، حیث إ: المراىق كالممارسة الرياضية- 4-8
أف ىذا األخَت يربز اىتماما خاصا دبمارسة األلعاب كاألنشطة الرياضیة خارج اؼبنزؿ كاعبوالت كالرحبلت كالعطل الصیفیة 
ىذا ما يغطي اؼبتطلبات اعبسمیة لديو، كمن أىم ىذه األنشطة قبد كرة القدـ ككرة السلة كالكرة الطائرة كالتنس كاعبولف 

 (183، صفحة 2003معوض، ) .اليت يبارسها يف اؼببلعب كاؼبدارس كسبكنو من أف يزداد قوة
كقد أكدت العديد من الدراسات ك البحوث تأثَت النشاط البدٓف الرياضي على النواحي النفسیة كاإلجتماعیة للمراىق 

اليت أشارت إُف أف اللعب ك النشاط الرياضي يسهماف "   Richrd & Adermanرشارد كأدرماف"منها دراسة 



 

يف إلبفاض القلق ك التوتر اليت يتولد عن اإلحباط، فعن طريق النشاط الرياضي  يبكن ربوير الطاقة الغريزية إُف صفة 
األفندم، ) .مقبولة، كما يبكن اللعب أيضا تقؤف إمكانیاتو اؼبراىق الفكرية كالعاطفیة ك البدنیة كؿباكلة تطويرىا باستمرار

  (444، صفحة 1998
أنو بفضل الرياضة ىبفض اؼبراىق من الضغوطات الداخلیة ذات اؼبنشأ "  Van Schagen فاف شيغن"كما يرل 

الفسیولوجي ك يعرب عن مشاكلو ك طموحاتو، كما ذبعلو يعطي صورة حسنة لكینونتو الشخصیة ك حضوره اعبسدم إُف 
     (Schagen, 1993, p. 379) .اآلخرينغاية رغبة التفوؽ ك اؽبیمنة، ك ذلك بعرض صورة أناه اؼبثالیة على 

يتضح للطالب الباحث من خبلؿ ما سبق أف النشاط الرياضي ذك أنبیة كبَتة للمراىق حیث يبكنو من اكتساب كعلیو 
التوازف النفسي لكونو متنفس حقیقي لو يف حالة ما شعر باالستمتاع باؼبمارسة كأف ال يكوف مصدر لضغوط إضافیة اليت 

 .  تولد لديو انفعاالت سلبیة
      

لقد سبق التطرؽ إُف  :المناخ النفسي المحيط بالمراىق ك حاالت القلق ك الثقة بالنفس- 4-9
خصوصیات ىذه اؼبرحلة اغبساسة من حیاة اؼبراىق، إذ تعد اؼبراىقة مرحلة التقلبات خاصة من الناحیة النفسیة قد يرجع 

ذلك إُف التغَتات الفسیولوجیة ك اعبسمیة الكبَتة يف ىذه اؼبرحلة ككذا الصعوبات اليت هبدىا اؼبراىق يف التكیف مع 
اؼبطالب االجتماعیة، لذلك تظهر لدل اؼبراىق انفعاالت عديدة منها حالة القلق الذم تنتابو، كما تعد الثقة بالنفس أىم 

 أف إال التغَتات ىذه ظل يف اؼبراىق لدل القلق أسباب تعدد عامل وبدد طبیعة ك نوع اؼبراىقة اليت يبر هبا الفرد، كحىت كإف
 اإلحباط حاالت ككذا ، جهة من باآلخرين نفسو مقارنة عن الناتج النفسي الصراع إُف يرجعونو الباحثُت ك اؼبفكرين بعض
 على الشديد كحرصهم الوالدين مطالب ظل يف منها اؼبدرسیة خاصة كاإلقبازات األىداؼ ربقیق يف اإلخفاؽ عن الناذبة

 .اؼبتفوقُت من أبنائهم يكوف أف
أف اؼبراىقوف معرضوف للقلق ألهنم يعانوف مشاكل جديدة علیهم فبا "  الدين إسماعيل عماد"كيف ىذا اإلطار يشَت 

 مواقف يف قلق أسباب اؼبراىقُت يسبب الصراع أحیانا، كيضیف يف كصفو لتأثَت القلق علیهم أنو قد يكوف لدل بعض
 غَت كيصبحوف ذاهتا يف ؽبم ـبیفة اغبیاة فتصبح الوقت، طواؿ يستمر دائم قلق اآلخر البعض لدل يكوف بینما خاصة،

  ".كفاءهتم تقل اغبالة ىذه كيف طويلة، ؼبدة شيء يف انتباىهم تركیز على قادرين كغَت يهدئوف ال مستقرين
 

بأف مطالب اغبیاة " عماد الدين إسماعيل"كباإلضافة إُف خصوصیات بعض اؼبواقف كعبلقتها بالقلق، يرل  
أف جذكر " اإلقباز صادرة عن الوالدين تسبب القلق لدل اؼبراىق كقد يعود إُف فًتات الطفولة، كيتجسد ذلك يف قولو 

القلق توجد دائما يف العبلقات بُت األطفاؿ ك كالديهم يف اؼبرحلة اؼببكرة من حیاة ىؤالء الصغار، فعندما تصبح مطالب 
اآلباء من أطفاؽبم أعلى منا يستطیع ىؤالء األبناء أداءه ك عندما يستخدـ اآلباء يف سبیل ذلك العقاب القاسیة ك القیود 

اؼبتشددة، كعندما يقیم اآلباء ما ينجزه األطفاؿ تقییما سلبیا باستمرار، فإف القلق الذم يًتتب على مثل ىذه اؼبعاملة 
 (345-618-617، الصفحات 2010اسماعيل، ) ".السیئة يكمن يف خوؼ اؼبقیم

 

أماـ ىذه اغباالت من القلق اليت تنتاب اؼبراىق كاف من الواجب على احملیطُت بو خاصة األكلیاء كاؼبعلمُت يف  
اؼبدارس تنمیة الثقة بالنفس لديو كذلك لتمكینو من ؾباهبة اؼبشاكل اليت تعًتضو ك بلوغ مرحلة الرشد بشكل متكامل، كيف 



 

الثقة بالنفس من أىم األسس النفسیة للرعاية الصحیة للمراىق "   أف (245، صفحة 2001السيد، )ىذا الصدد يشَت 
فهي خَت كسیلة للتغلب على اؼبخاكؼ اليت تنشأ من شعور اؼبراىق بضعفو كعجزه اذباه اؼبطالب العلمیة ك االجتماعیة، 

كالفهم الصحیح للموقف ك اعبو االنفعاِف احملیط بو يساعد اؼبراىق على بناء ثقتو بنفسو كتزداد ىذه الثقة كلما ازداد 
". تدريبو على اؼبواقف اؼبماثلة، كىكذا يستطیع أف وبكم عقلو ك ال يندفع كراء نزكاتو كأف ىبفف من ـباكفو ك قلقو كارتباكو

كفبا سبق يتضح للطالب الباحث أنو من الواجب توفَت الرعاية النفسیة للمراىق حىت تزكؿ ـباكفو كبالتاِف أزمات  
القلق، كالعمل على تدعیم ثقتو بنفسو كيكوف ذلك تدرهبیا من خبلؿ مطالب إقباز تكوف يف متناكلو ككفق إمكانیاتو، 
كاؼبسؤكلیة يف ذلك تقع على الوالدين بدرجة أكرب مث اؼبعلمُت كحىت اؼبربُت الرياضیُت ألف اؼبوقف الرياضي يسهم بشكل 

باستطاعة جو األسرة اؼببلئم األخذ بید " أنو " Strenk" "سترانك"كبَت يف االتزاف االنفعاِف لدل اؼبراىقُت، كىنا يشَت 
اؼبراىق على ربقیق آمالو يف بلوغ مرحلة الرشد اليت يصبوا إلیها بلهفة عمیقة، حبیث تكوف الثقة بذكيهم اليت تؤىلهم 

لتحديد كیاهنم الوجدآف ك اؼبسألة تستلـز من غَت شك شیئا من اغبكمة من جانب اآلباء فبا ىبفف من كطأة الكبح اليت 
      (229، صفحة 1994الجسماني، ) ".كثَتا ما وبس هبا اؼبراىق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

كمن خبلؿ ما تقدـ يف ىذا الفصل تبُت للطالب الباحث مدل أنبیة مرحلة اؼبراىقة بشكل عاـ : خالصة الفصل
حیث تكتنفها ؾبموعة من التغَتات العضوية ك الفسیولوجیة كالذىنیة كاالنفعالیة اليت هتز شخصیة الفرد اؼبراىق كتأثر على 

میوالتو كتوجهاتو، ، كما أف الفرد اؼبراىق تواجهو مطالب أخرل قد تسبب لو ضغوط نفسیة كردكد انفعالیة كثَتة منها 
اليت قبد من بینها تفكَته يف مكانة اجتماعیة مرموقة كربقیق االستقبللیة  (اغباجات)القلق كنتیجة إلحباط ىذه اؼبطالب 

 كحىت كاؼبربُت اآلباء على عبئا كأكثرىا حساسیة، مراحل النمو أكثر اؼبراىقة من فمرحلة عن الوالدين كاألصدقاء،  إذف 
صبیع أفراد  لتمس تتعدل بل فحسب، ذكيهم على أك علیهم لیس اؼبراىقُت بعض تصرفات تنعكس حیث اجملتمع ككل،

 لنا يتسٌت حىت كاالحتماؿ ىذا الصرب على القدرة من شيء مع النفس كضبط الًتكم كمربیُت منا يتطلب لذا اجملتمع،
 اؼبرجوة، األىداؼ إُف أف نصل نستطیع لكي كذلك سلیم بشكل الفًتة ىذه خبلؿ األبناء ىؤالء مع التعامل حسن

  ،كتقدير قباح بكل اؼبرحلة ىذه هبتازكا الظركؼ اغبسنة حىت لديهم كتوفَت النجاة، بر إُف أبناءنا بأيدم نأخذ كبالتاِف
كعلى ذلك كجب رعاية اؼبراىق يف ىذه اؼبرحلة كتوفَت لو البیئة أك اؼبناخ مبلئمة لتحقیق اإلقبازات كبالتاِف الوصوؿ إُف 

 .توافق نفسي اجتماعي يسمح لو بدخوؿ عاَف الراشدين بشكل سلیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ثانيالبػػػػػاب اؿ

 الدراسة الميدانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  : الثانيب مدخل البا

وبتوم ىذا الباب على ثبلثة فصوؿ حیث خصصنا الفصل األكؿ لدراسة إستطبلعیة أكلیة قمنا هبا لتثمُت  
مشكلة الدراسة مشلت عینة متكونة من  مفتش الًتبیة البدنیة كالرياضیة لوالية معسكر ك كذا ؾبموعة من  أساتذة الًتبیة 

البدنیة كالرياضیة ؽبذه الوالية ، حیث استطلعنا رأم ىؤالء حوؿ ظاىرة السلوؾ العدكآف كعبلقة األنشطة الرياضیة يف 
 . التفلیل من فبارستو ، فیما تطرقنا يف الفصل الثآف إُف منهج البحث كاإلجراءات اؼبیدانیة اؼبتبعة يف ىا البحث

أما الفصل الثالث فیتضمن عرضا للنتائج اؼبتوصل إلیها مع التحلیل ك اؼبناقشة، كما قمنا دبقابلة النتائج بالفرضیات كعرض 
خاسبة البحث باإلضافة إُف ؾبموعة من التوصیات كاالقًتاحات انطبلقا فبا جاء يف اعبانب النظرم للدراسة ك كذا النتائج 

 .اؼبتوصل إلیها، كيف آخر ىذا الفصل الثالث عرضنا قائمة للمراجع كاؼبصادر اليت اعتمدنا علیها
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: مهيدت
تعترب مشكلة السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ  مشكلة موجودة على أرض الواقع خاصة يف السنوات األخَتة حیث يبلحظ 
ظهور ىذا السلوؾ بصورة كاضحة كبأشكاؿ ـبتلفة ، كمن أجل اإلحاطة هبذه اؼبشكلة كمعرفة اإلطار العاـ ؽبا سنقـو يف 
ىذا الفصل بالقیاـ بدراسة استطبلعیة يف اؼبیداف زبص عینة حبثنا من خبلؿ االعتماد على عناصر البیئة اليت يتواجد فیها 

التلمیذ ،فنجد أستاذ الًتبیة البدنیة كالرياضیة الذم يكوف دائما جبانب التلمیذ حبكم عملو فیكوف مصدر ىاـ للمعلومات 
اليت كبتاجها كزبدـ حبثنا ،كما قبد اؼبفتش اؼبسؤكؿ عن مادة الًتبیة البدنیة كالرياضیة يف اؼبرحلة الثانوية فهو اؼبوجو 

كاؼبشرؼ على النواحي التعلیمیة كالبیداغوجیة اليت ربكم الربامج كاؼبناىج اؼبعتمدة كيبتلك العنصرين السابقُت األستاذ 
كاؼبفتش العُت اؼببلحظة لسلوكات التبلمیذ كما وبدث فیها من تغَت خبلؿ اؼبوسم الدراسي ،كىذه اؼببلحظة ىي اليت كبتاج 

 .إلیها 
كالدراسة االستطبلعیة إذا كانت تتمیز بالتحكم كالسیطرة من قبل الباحث ستنَت الطريق لو ،كتوضح لو اؼبسالك اليت يبكن 

أخذىا فهي تكشف الظركؼ كالعقبات اؼبوجودة كالتغَتات اليت يبكن أف ربدث فهي بصفة عامة عملیة تشخیصیة 
 .للمشكل اؼبوجود

كلكل ىذا يلزمنا اتباع كضبط اؼبنهجیة العلمیة السلیمة كاليت تساعدنا يف حبث مشكلة دراستنا كاإلحاطة هبا من كل 
 .اعبوانب ،كاختصار الطرؽ اؼبؤدية للوصوؿ إُف نتائج أكثر دقة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :الدراسة االستطالعية األكلى- 1
 معرفة اعبوانب اؼبتعلقة بالسلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ داخل اقاـ الباحث بدراسة أكلیة من أجل حصر اؼبشكلة، ككذ

 : أجل ذلك مت القیاـ بدراسة استطبلعیة أكلیة انقسمت إُف قسمُتفاؼبؤسسات الًتبوية، ـك
 المقابلة : القسم األكؿ- 1-1

ؾبموعة من األسئلة موجهة ؼبفتشي الًتبیة البدنیة كالرياضیة  حوؿ السلوؾ قاـ الباحث بإعداد بطاقة مقابلة تتضمن 
العدكآف اؼبوجود لدل التبلمیذ أثناء حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة ،كمدل االعتماد على األنشطة الرياضیة اؼبختلفة  خبلؿ 

كماىو الدكر الذم يبكن أف تقـو بو ىذه  األنشطة الرياضیة داخل اغبصة ،ككذا معرفة الطرؽ اؼبستعملة من قبل  اغبصة ،
بطاقة اؼبقابلة سبت إقبازىا دبساعدة األستاذ اؼبشرؼ ككذلك األساتذة يف حالة كجود السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ، 

ككاف  بعض األساتذة ذكم االختصاص يف ؾباؿ العلـو النفسیة كالًتبوية، من أجل ربقیق األىداؼ اليت نصبو لتحقیقها
: اؽبدؼ من اؼبقابلة مايلي 

 .التعرؼ على مستول كجود السلوؾ العدكآف لدل تبلمیذ اؼبرحلة الثانوية   -1
 .التعرؼ على أشكاؿ السلوؾ العدكآف اؼبوجود لدل التبلمیذ -2
 .التعرؼ على أسباب ظهور السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ  -3
التعرؼ على الفركؽ اؼبوجودة يف مستويات السلوؾ العدكآف بُت الذكور كاإلناث قبل كبعد فبارسة النشاط  -4

 .الرياضي الًتكوبي
 .(الفرؽ يف األنشطة الفردية كاألنشطة اعبماعیة )التعرؼ على عبلقة السلوؾ العدكآف ببعض األنشطة الرياضیة  -5

 :المجاؿ البشرم للمقابلة- 1-1-1
 . من مفتشي الًتبیة البدنیة كالرياضیة  بوالية معسكر01سبت اؼبقابلة مع  

 :  المجاؿ الزماني للمقابلة- 1-1-2
 . 2012ىذه اؼبقابلة يف الفًتة ما بُت أكتوبر كديسمرب  

 :    المجاؿ المكاني للمقابلة- 1-1-3
الطالب الباحث الدكرة التكوينیة ألساتذة الًتبیة البدنیة كالرياضیة اليت يًتأسها اؼبفتش دبقر ثانوية صباؿ استغل 

 .الدين األفغآف بوالية دبعسكر 
 : أىم نتائج المقابلة- 1-1-4         
 .يرل اؼبفتش أف ىناؾ كجود للسلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ من خبلؿ اؼببلحظة اؼبباشرة لسلوكاهتم  - 
 .تنوعت  السلوكات العدكانیة اؼببلحظة من قبل اؼبفتش سلوكات جسدية كلفظیة  - 
 اإلدارية يف اؼبؤسسة التعلیمیة ؼيرل اؼبفتش من خبلؿ احتكاكو باألساتذة على أف الظركؼ اؼبعیشیة، كالظرك - 

 .كالتطور اغباصل يف مستول اغبیاة أثر بشكل كاضح على ظهور السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ
 .يرل اؼبفتش على أف غیاب التنوع يف داخل حصة لًتبیة البدنیة كالرياضیة يساىم يف ظهور السلوؾ العدكآف- 
 .السلوؾ العدكآف يكوف ظهوره جلیا لدل تبلمیذ السنة الثانیة ثانوم حسب اؼبفتش- 



 

 .يتنبأ اؼبفتش على أنو ىناؾ البفاض يف مستول السلوؾ العدكآف يكوف بعد فبارسة النشاط الرياضي الًتكوبي- 
 :دراسة مسحية - القسم الثاني - 1-2

من خبلؿ ىذا القسم حاكلنا التأكد أكثر من اؼبشكلة اليت كبن بصدد دراستها ،كالكشف عن اؼبتغَتات اليت تدخل 
يف دراستنا فقمنا بإجراء دراسة مسحیة  من خبلؿ استبیاف موجو ألساتذة الًتبیة البدنیة كالرياضیة يف اؼبرحلة الثانوية حیث 

يعترب األستاذ ىو الشريك األساسي للعملیة التعلیمیة ،كىو اؼبسَت غبصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة كاؼبسئوؿ األكؿ عن 
 .تنفیذىا 

 :كتنحصر أىداؼ ىذه الدراسة اؼبسحیة فیما يلي 
 .معرفة نظرة األستاذ حوؿ السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ- 
 .معرفة مستويات السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ- 
 .معرفة  كیفیة التعامل مع السلوؾ العدكآف الظاىر خبلؿ اغبصة- 
 .معرفة أىم األنشطة اليت فبكن أف تؤثر على مستول السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ- 

 :عينة الدراسة المسحية- 1-2-1
مت اختیار العینة بطريقة عشوائیة حیث مشلت أساتذة الًتبیة البدنیة كالرياضیة باؼبرحلة الثانوية  حیث بلغت عینة  

 :اؼبواِف (2) موزعُت حسب اعبدكؿ رقم أساتذة  10الدراسة اؼبسحیة 
 

 يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية األكلى: (05)جدكؿ رقم 
 

 سنوات التدريس أساتذة التربية البدنية كالرياضية 
 توزيع أفراد العينة

 
 سنوات5أكثر من  10

 

 : مجاالت الدراسة المسحية -  1-2-2
 . أساتذة للمرحلة الثانوية10سبت الدراسة األكلیة على عینة إصبالیة قوامها  : المجاؿ البشرم- 
مت تقدٔف االستمارات على مستول ثانوية صباؿ الدين األفغآف بوالية معسكر حیث :  المجاؿ المكاني- 

  .  كانت ىناؾ ندكة ينشطها اؼبفتش
 إُف 2013ربضَت االستمارات اػباصة بالعینة كصبعها كمناقشة النتائج سبت من جانفي :  المجاؿ الزماني- 

 .2013غاية أفريل 
    :  أدكات الدراسة المسحية- 1-2-3

قاـ الطالب الباحث دبراجعة ؾبموعة من الدراسات السابقة كاؼبشاهبة ك االعتماد على اؼبراجع كاؼبصادر من أجل 
ربضَت االستبیاف اػباص بالدراسة اؼبسحیة ،كمن مث قاـ الطالب الباحث بتصمیم إستمارة موجهة ألساتذة الًتبیة البدنیة 

كالرياضیة ربتوم على ؾبموعة من العبارات ؽبا سلم تقدير مناسب ،تقدـ لؤلساتذة لئلجابة انطبلقا من نظرتو حوؿ حصة 



 

الًتبیة البدنیة كالرياضیة ،ككذا اػبربة اليت اكتسبها من خبلؿ تدريس ىذه اؼبادة ألكثر من طبس سنوات كقد اشتملت كل 
 :استمارة على ثبلثة ؿباكر إضافة إُف األحواؿ الشخصیة، كىي

 .أسباب السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ: احملور األكؿ-  
 .مستويات كأشكاؿ السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ: احملور الثآف - 
اغبلوؿ اؼبقًتحة ػبفض مستول األنشطة الرياضیة اؼبستخدمة يف حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة ك: احملور الثالث -

 .           السلوؾ العدكآف 
كما ضمت الصورة األكلیة لبلستمارات ستة عبارات يف كل ؿبور تبعا لؤلىداؼ اؼبرجوة من الدراسة حیث استعملنا أسئلة 

 ".نادرا -أحیانا-غالبا" مغلقة يتم اإلجابة علیها عرب سلم تقدير ثبلثي يضم 
 :      المعامالت العلمية لالستبياف- 1-2-4
يعترب الصدؽ أىم شركط االستبیاف اعبید ، فاالستبیاف الصادؽ ىو الذم ينجح يف قیاس  :الصدؽ - 1-2-4-1

 . أف الصدؽ أىم اعتبار هبب توافره يف االختبار  " تايلر" ما كضع من أجلو فعبل ك لیس شیئا آخر ، ك يبشر 
أف الصدؽ يعٍت اؼبدل الذم يؤدم فیو االختبار الغرض الذم كضع من أجلو  " ماؾ جي"ك  " باركا" ك يرل كل من 

 (583، صفحة 1995محمد صبحي حسنين، )
 :  صدؽ المحكمين-1-2-4-1-1

قاـ الباحث بعرض ؿباكر االستبیاف ك عبارات كل ؿبور على عبنة ربكیم مكونة من أساتذة خرباء يف علم النفس، كعلم 
النفس الرياضي ك عددىم مشهود ؽبم دبستواىم العلمي، ك ذبربتهم اؼبیدانیة يف اجملاالت الدراسیة ك مناىج البحث العلمي 

 : هبدؼ التعرؼ على
 . مدل مناسبة احملاكر اؼبقًتحة للمقیاس، إضافة أكحذؼ أك تعديل احملاكر اليت من شأهنا إثراء اؼبقیاس - 
 : كمت كضع ثبلث ؿباكر يف القائمة كمشلت على- 
 .أسباب السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ: احملور األكؿ-  

 .مستويات كأشكاؿ السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ:احملور الثآف - 
اغبلوؿ اؼبقًتحة ػبفض مستول األنشطة الرياضیة اؼبستخدمة يف حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة ك: احملور الثالث -

 .           السلوؾ العدكآف 
 عبارة بعدما 18ك توصل الباحث من خبلؿ رأم األساتذة اػبرباء إُف حذؼ عبارات لیصبح عدد العبارات يف القائمة 

 .  عبارة21كانت 
ك إُف جانب ذلك مت االعتماد على اؼبراجع ك اؼبصادر ك بعض البحوث اؼبشاهبة بغرض التفكَت ك التحلیل اؼبنطقي من 

 ك اؼبناسبة ك كذا احملاكر اؼبناسبة اؼبتعلقة بالسلوؾ العدكآف كاليت زبدـ ىدؼ الدراسة ةأجل استخداـ العبارات البلـز
االستطبلعیة األكُف ، ك ىذا كلو من أجل إعداد االستبیاف يف صورتو النهائیة ك الواضحة لتقديبها لعینة البحث،ك بناء 

على مبلحظاهتم العلمیة مت التعديل يف العبارات إال أف أصبحت يف صورهتا النهائیة حیث كضعت عبارات مناسبة لكل 
 .ؿبور بشكل يتصف بالوضوح ك ال وبتاج إُف تفسَت أك شرح ، مع كجود سلم تقدير ثبلثي مناسب 

 



 

 :  ثبات االختبار-1-2-4-2
يعرؼ ثبات االختبار على أنو مدل الدقة أك االنسیاؽ أك استقرار نتائجو فیما لو طبق على عینة من األفراد يف - 

 (179، صفحة 2000إخالص محمد عبد الحفيظ، ) .مناسبتُت ـبتلفتُت

 كما أف االختبار ثابتا إذا كاف يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس اؼبفحوصُت ك ربت نفس الشركط- 
 (332، صفحة 2003عبد الرحماف عيسوم، )

للتأكد من مدل دقة كاستقرار  " تطبيق االختبار ك إعادة تطبيقو" ك استخدـ الباحث غبساب ثبات االختبار طريقة 
نتائج االختبار، ك ؽبذا قاـ الباحث بإجراء االختبار على مرحلتُت بفاصل زمٍت قدره أسبوع مع اغبفاظ على اؼبتغَتات 

  (نفس العینة، نفس التوقیت، نفس اؼبكاف  )التالیة 
حیث يدؿ االرتباط بُت درجات االختبار األكؿ ك االختبار الثآف على معامل استقرار االختبار، حیث كلما اقًتب ىذا 

 . زاد ىذا االختبار استقرارا ك ثباتا ( 01، 00 )اؼبعامل من الواحد 
 : ك استعملنا غبساب معامل الثبات الطريقة العامة غبساب االرتباط لبَتسوف كما ىو موضح يف اعبدكؿ التاِف 

 
 المقدـ لألساتذة لإلستبيافيوضح معامالت الثبات (: 06)جدكؿ رقم 

 
 اإلستبياف حجم العينة درجة الحرية مستول الداللة معامل ثبات االختبار القيمة الجدكلية

 احملور األكؿ 10 08 0.05 0 ، 73 0، 632

 احملور الثآف 10 08 0.05 0.80 0.632
 احملور الثالث 10 08 0.05 0.69 0، 632

االستبیاف  10 08 0.05 0.77 0.632
 ككل

  
 ك بعدما قمنا بالكشف يف جدكؿ دالالت االرتباط ؼبعرفة ثبات 05،0كجد " بيرسوف " بعد حساب معامل االرتباط 

 تبُت لنا أف االستبیاف  يتمیز بدرجة ثبات عالیة ألف 0 ، 05ك دبستول داللة  ( 2 –ف  )االختبار عند درجة حرية 
  . 0 ، 632الدرجة احملسوبة ؼبعامل الثبات كانت أكرب من القیمة اعبدكلیة ك اليت تساكم 

 :الموضوعية-1-2-4-3
 إدخاؿ العوامل الشخصیة يف أم شيء يصدر عن الباحث من ـيقصد باؼبوضوعیة التحرر من التحیز أك التعصب، كعد

 ركز ث التعلیمات اػباصة باالستبیاف كحساب الدرجات أك النتائج اػباصة بو، حيحأحكاـ، كما يقصد هبا أيضا كضو
 .الباحث على سهولة العبارات ككضوحها بعیدا عن الصعوبة أك الغموض

 .كقد مت تعزيز اؼبفحوصُت بكل تفاصیل كمتطلبات اإلجابة على االستبیاف من خبلؿ توضیح طريقة اإلجابة
 .كما التـز الباحث من خبلؿ توزيع االستمارات دبراعاة طبیعة األفراد ،إدارة االستبیاف ،درجة الدافعیة لدل اؼبختربين 



 

كما مت القیاـ بإجراء التعديبلت البلزمة حسب توجیهات األساتذة احملكمُت يف ضوء نتائج الدراسة االستطبلعیة حىت 
يتحقق لبلستبیاف شرط اؼبوضوعیة ، كاستنادا على كل اإلجراءات اؼبیدانیة كاالعتبارات السابقة الذكر يستخلص الباحث 

 .أف االستبیاف يف صورتو اؼبقًتحة يتمتع دبوضوعیة عالیة ،باإلضافة إُف الصدؽ كالثبات
 :األساليب اإلحصائية المستعملة في تحليل النتائج -1-2-5

من أىم الطرؽ اؼبؤدية إُف فهم العوامل األساسیة اليت تؤثر على الظاىرة اؼبدركسة من خبلؿ األسالیب اإلحصائیة تعترب 
الوصوؿ إُف نتائج يتم ربلیلها كمناقشتها بعد ذلك علما كأف لكل باحث كسائل إحصائیة خاصة كاليت تتناسب مع نوع 

على األدكات  (الدراسة اؼبسحیة)اؼبشكلة اليت يدرسها كخصائصها ،كقد اعتمدنا يف ىذه الدراسة االستطبلعیة األكُف 
  :اإلحصائیة التالیة 

  .2 اختبار حسن اؼبطابقة كا– معامل اإلرتباط بَتسوف –النسبة اؼبئوية 
 

 -المسحية الدراسة - القسم الثاني من الدراسة االستطالعية  عرض كمناقشة نتائج -1-2-6
قاـ الطالب الباحث بعرض نتائج الدراسة اؼبسحیة اليت كانت عن طريق استبیاف يتكوف من ثبلثة ؿباكر ،كسیتم عرض 

 2عبارات كل ؿبور مث النتائج اؼبتحصل علیها يف كل ؿبور باستخداـ الوسیلة اإلحصائیة اؼبتمثلة يف النسب اؼبئوية ككا
 .احملسوبة مث تأيت بعد ذلك عرض النتائج كربلیلها 

 
 . أسباب السلوؾ العدكاني لدل التالميذ: بالنسبة للمحور األكؿ- 1-2-6-1
 

 "أسباب السلوؾ العدكاني لدل التالميذ " يوضح عبارات المحور األكؿ (: 07)جدكؿ رقم 
 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياغة رقم العبارة
 الضغوط الدراسية تجعل التلميذ يقـو بسلوكات عدكانية   01
 إغفاؿ مناىج التربية البدنية كالرياضية لجزئية االىتماـ بالسلوؾ العدكاني  02
 ضعف اتصاؿ التلميذ مع األستاذ يؤدم إلى سلوكات عدكانية  03
 .ضعف العالقات االجتماعية بين التلميذ كزمالئو يؤدم إلى سلوكات عدكانية  04
 الضغوط األسرية تجعل التلميذ يقـو بسلوكات عدكانية  05
 خصائص األنشطة الرياضية تؤدم إلى سلوكات عدكانية  06

 
 
 
 



 

 يوضح إجابات السادة األساتذة كالخاصة بعبارات المحور األكؿ: (08)جدكؿ رقم 
 "أسباب السلوؾ العدكاني لدل التالميذ " 

 
 أساتذة التربية البدنية ك الرياضية

 اإلجابة
رقم 

 العبارة

  نادرا أحيانا غالبا
 2كا

 المحسوبة
 

 التكرار
 النسبة

المئوية 
% 

 
 التكرار

 النسبة
المئوية 

% 

 
 التكرار

 النسبة
المئوية 

% 
01 08 80 02 20 00 00 10.40* 
02 07 70 03 30 00 00 7.39* 
03 08 80 01 10 01 10 9.80* 
04 09 90 01 10 00 00 14.60 * 
05 07 70 03 30 00 00 7.39 * 
06 06 60 04 40 00 00 5.59 

 5.99 تساكم 0.05 كمستول الداللة 2 اعبدكلیة عند درجة اغبرية 2قیمة كا
 

: أسباب السلوؾ العدكاني لدل التالميذتحليل نتائج المحور األكؿ   
                                                
 يتبُت لنا أف ىناؾ اتفاؽ بُت األساتذة مفاده أف ىناؾ أسباب متعددة 08من خبلؿ النتائج احملصل علیها يف اعبدكؿ رقم 

حیث كانت اإلجابات لصاٌف عبارات  (5-4-3-2-1)لظهور السلوؾ العدكآف كىذا ما اتضح يف أغلب العبارات 
غلب أل احملسوبة 2كامة  قيكما توضح النتائج أيضا أف(  % 90 ك % 70)غالبا بنسب مئوية كبَتة تراكحت بُت 

 كمستول 2عند درجة حرية  5.99اؼبقدرة بكاعبدكلیة ؿ  2أكرب من قیمة كا( 5-4-3-2-1)العبارات 
إغفاؿ مناىج الًتبیة البدنیة كالرياضیة عبزئیة حیث اتضح أف  للضغوط الدراسیة ككذا  ،أم دالة إحصائیا 0.05الداللة

 ضعف اتصاؿ التلمیذ مع األستاذ ك ضعف العبلقات االجتماعیة كالضغوط األسرية تسهم  كاالىتماـ بالسلوؾ العدكآف
.                                                        يف ظهور السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ من كجهة نظر األساتذة  

 2اؼبرتبطة خبصائص األنشطة الرياضیة كانت غَت دالة إحصائیا حیث كانت قیمة كا (06) يف حُت كانت العبارة رقم 
،كبالتاِف فهناؾ عدـ اتفاؽ  0.05 كمستول الداللة2عند درجة حرية  5.99اؼبقدرة ب اعبدكلیة 2احملسوبة أقل من كا

.                           بُت األساتذة على دكر خصائص األنشطة الرياضیة كمدل إسهامها يف ظهور السلوؾ العدكآف  
                       
 
 
 
 



 

 . مستويات كأشكاؿ السلوؾ العدكاني لدل التالميذ:بالنسبة للمحور الثاني- 1-2-6-2
 

 يوضح عبارات المحور الثاني: (09)جدكؿ رقم 
 "مستويات كأشكاؿ السلوؾ العدكاني لدل التالميذ " 

 
 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياغة رقم العبارة

 أغلب التالميذ يكونوف عدكانيين خالؿ الحصة 01
 يستخدـ التالميذ األلفاظ لتهديد زمالئهم  02
 يقـو التالميذ بدفع بعضهم بقوة  03
 يقـو التالميذ بالغش كالمخالفة أثناء المنافسة  04
 يقـو التلميذ باالستهزاء خالؿ الحصة  05
 تظهر مالمح الغضب كالتسرع عند التالميذ خالؿ الحصة  06

 
 يوضح إجابات السادة األساتذة كالخاصة بعبارات المحور الثاني: (10)جدكؿ رقم 

 "مستويات كأشكاؿ السلوؾ العدكاني لدل التالميذ" 
 

 أساتذة التربية البدنية ك الرياضية
 اإلجابة

رقم 
 العبارة

  نادرا أحيانا غالبا
 2كا

 المحسوبة
 

 التكرار
 النسبة

المئوية 
% 

 
 التكرار

 النسبة
المئوية 

% 

 
 التكرار

 النسبة
المئوية 

% 
01 10 100 00 00 00 00 20.01 * 
02 08 80 02 20 00 00 10.40 * 
03 06 60 04 40 00 00 5.59 
04 08 80 02 20 00 00 10.40 * 
05 04 40 06 60 00 00 5.59 
06 07 70 03 30 00 00 7.39 *  

 5.99 تساكم 0.05 كمستول داللة 2اعبدكلیة درجة اغبرية عند درجة حرية 2كا
  
 
 



 

 :مستويات كأشكاؿ السلوؾ العدكاني لدل التالميذتحليل نتائج المحور الثاني 
 يتبُت لنا أف ىناؾ اتفاؽ بُت األساتذة على أف ىناؾ مستويات 10من خبلؿ النتائج احملصل علیها يف اعبدكؿ رقم 

ـبتلفة للسلوؾ العدكآف كأشكاؿ كمظاىر متنوعة تدؿ علیو حیث اتضح ذلك يف أغلب إجاباهتم بالنسبة لعبارات احملور 
 ، ( % 90 ك % 70)حیث كانت اإلجابات لصاٌف عبارات غالبا بنسب مئوية كبَتة تراكحت ما بُت  (1-2-4-6)

 2عند درجة حرية  5.99 اؼبقدرة ب2 احملسوبة أكرب من القیمة اعبدكلیة ؿ كا2 كامة قيكما توضح النتائج أيضا أف
حیث اتضح أف التبلمیذ يكونوف عدكانیوف خبلؿ اغبصة كيظهر ذلك جلیا يف ،أم دالة إحصائیا  0.05كمستول الداللة

 .سلوكاهتم من خبلؿ استخداـ ألفاظ للتهديد كالقیاـ باؼبخالفة كالغش أثناء اؼبنافسة كالغضب كالتسرع خبلؿ اغبصة 

 أثناء اغبصة كسلوكات يقوموف دفع التبلمیذ بعضهم البعض بقوة كاالستهزاءاؼبرتبطة ب (05-03) العبارة رقم يف حُت أف
 2عند درجة حرية 5.99اؼبقدرة ب اعبدكلیة 2 احملسوبة أقل من كا2هبا كانت غَت دالة إحصائیا حیث كانت قیمة كا

،كبالتاِف فهناؾ عدـ اتفاؽ بُت األساتذة على أف استعماؿ الدفع بقوة كبَتة يكوف بنسب قلیلة  0.05كمستول الداللة
لدل التبلمیذ حیث اليكوف اؽبدؼ ىو أف يؤذم التلمیذ زمیلو كاؼبخالفة ، كيرل الطالب الباحث أف صفة االستهزاء 
التوضح سلوؾ عدكآف كإمبا حالة من البلمباالة باغبصة كأىدافها ،كىذا ألسباب ـبتلفة كوجود حالة من اؼبلل لدل 

التبلمیذ أثناء اغبصص كىذا فبكن راجع لعدـ تنوع األنشطة اؼبستخدمة كاليت ذبلب حالة اؼبلل كالركود لدل التلمیذ كتقـو 
 .جبذبو كدفعو لبلجتهاد أكثر كاؼبشاركة الفعلیة خبلؿ اغبصة 

 
األنشطة الرياضية المستخدمة في حصة التربية البدنية كالرياضية  بالنسبة للمحور الثالث- 1-2-6-3

 :كالحلوؿ المقترحة لخفض مستول السلوؾ العدكاني
 

 يوضح عبارات المحور الثالث : (11)جدكؿ رقم 
الحلوؿ المقترحة لخفض األنشطة الرياضية المستخدمة في حصة التربية البدنية كالرياضية ك" 

 "مستول السلوؾ العدكاني
 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياغة رقم العبارة
 الحجم الساعي لحصة التربية البدنية كالرياضية  غير كاؼ بالنسبة للتالميذ إلشباع حاجياتهم 01
 يظهر السلوؾ العدكاني بشدة في األنشطة الجماعية الخاصة باالحتكاؾ   02
 االعتماد على نشاط أك نشاطين فقط خالؿ الفترة الدراسية يرفع مستول السلوؾ العدكاني  03
 تنويع األنشطة الرياضية  خالؿ الفترة الدراسية يسهم في الخفض من مستول السلوؾ العدكاني  04
 استخداـ األلعاب شبو جماعية يؤثر في مستول السلوؾ العدكاني  05
 استخداـ أنشطة ال تهتم بالنتيجة تؤثر في مستول السلوؾ العدكاني  06

  
 



 

 يوضح إجابات السادة األساتذة كالخاصة بعبارات المحور الثالث : (12) جدكؿ رقم 
الحلوؿ المقترحة لخفض األنشطة الرياضية المستخدمة في حصة التربية البدنية كالرياضية ك" 

 "مستول السلوؾ العدكاني
 

 أساتذة التربية البدنية ك الرياضية
 اإلجابة

رقم 
 العبارة

  نادرا أحيانا غالبا
 2كا

 المحسوبة
 

 التكرار
 النسبة

المئوية 
% 

 
 التكرار

 النسبة
المئوية 

% 

 
 التكرار

 النسبة
المئوية 

% 
01 08 80 02 20 00 00 10.40 
02 07 70 03 30 00 00 7.39 
03 08 80 01 10 01 10 9.80 
04 09 90 01 10 00 00 14.60 
05 09 90 01 10 00 00 14.60 
06 07 70 03 30 00 00 7.39 

 5.99تساكم 0.05 كمستول داللة 2اعبدكلیة درجة اغبرية عند درجة حرية 2كا
 

الحلوؿ المقترحة المحور الثالث األنشطة الرياضية المستخدمة في حصة التربية البدنية كالرياضية كتحليل نتائج 
 :لخفض مستول السلوؾ العدكاني 

 يتبُت لنا أف ىناؾ اتفاؽ بُت األساتذة على أف االعتماد على  12من خبلؿ النتائج احملصل علیها يف اعبدكؿ رقم   
األنشطة خبصائص بارزة كـبتلفة تؤثر يف السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ حیث اتضح ذلك يف صبیع إجاباهتم اػباصة 

 70)ككانت ىذه اإلجابات لصاٌف عبارات غالبا بنسب مئوية كبَتة تراكحت بُت  (6-5-4-3-2-1)بعبارات احملور 
عند 5.99 اؼبقدرة ب2 احملسوبة أكرب من القیمة اعبدكلیة ؿ كا2 كامة قي كما توضح النتائج أيضا أف، ( % 90 ك %

الًتبیة البدنیة كالرياضیة غَت كاؼ حیث أف اغبجم الساعي غبصة ،أم دالة إحصائیا 0.05 كمستول الداللة2درجة حرية 
إلشباع حاجیات التبلمیذ كأف السلوؾ العدكآف يكوف جلیا يف األنشطة اعبماعیة اليت سبتاز باالحتكاؾ اعبسمآف ككرة 
الید ككرة السلة ،كأف  االعتماد على نشاط كاحد يسهم يف الرفع من مستول السلوكات العدكانیة ،كأف اعتماد األستاذ 

على استخداـ ألعاب شبو صباعیة كأنشطة التكوف غايتها التنافس الشديد تساىم يف اػبفض من مستول السلوؾ العدكآف 
. 

 - الدراسة المسحية –أىم إستنتاجات القسم الثاني من الدراسة االستطالعية األكلى 
 : من خبلؿ  النتائج احملصل علیها يف الدراسة اؼبسحیة تبُت للطالب الباحث أف 

ىناؾ أسباب متنوعة لظهور السلوؾ العدكآف خبلؿ حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة كالضغوط الدراسیة كالضغوط األسرية - 
 . كمع زمبلئو ةكضعف اتصاؿ  التلمیذ مع األساتذ

 .يكوف السلوؾ العدكآف دبستويات ـبتلفة لدل التبلمیذ كيظهر ىذا السلوؾ بصورة كاضحة يف بداية اغبصة - 



 

يستخدـ التبلمیذ األلفاظ للتهديد كالغش كاؼبخالفة أثناء التنافس يف اغبصة ،ككذا تظهر علیهم مبلمح الغضب كالتسرع - 
 .لديهم

 .يظهر السلوؾ العدكآف بشدة يف األنشطة اعبماعیة اػباصة باالحتكاؾ  - 
 . تنوع األنشطة الرياضیة خبلؿ الفًتة الدراسیة يسهم يف اػبفض من مستول السلوؾ العدكآف-

 .استخداـ األلعاب شبو صباعیة يؤثر يف مستول السلوؾ العدكآف- 
 .استخداـ أنشطة ال هتتم بالنتیجة تؤثر يف مستول السلوؾ العدكآف- 

 ىذه فكستساعدنا نتائج ىذه الدراسة األكلیة يف حصر مشكلتنا كدراستها من صبیع اعبوانب ككذا القیاـ بتثمینها، فكأ
 .الدراسة تعترب منطلق لدراستنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 : الفصلخالصة

   كانت  ىذه الدراسة االستطبلعیة األكلیة كبداية إلقباز ىذا البحث حیث أكضحت لنا أسس مشكلة حبثنا ىذا ك      
مهدت لنا برسم طريق كاضح يساعدنا يف دراسة مشكلة السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ أثناء حصة الًتبیة البدنیة 

كالرياضیة يف اؼبرحلة الثانوية حیث سیتم من خبلؽبا اختیار العینة اؼبناسبة اليت يكوف السلوؾ العدكآف لديها كاضحا 
كنستطیع التعرؼ علیو بسهولو ،كما أهنا أتاحت لنا الطريق من خبلؿ إمدادنا بأفكار تساىم يف ربديد مستول السلوؾ 
العدكآف كالعمل على خفض مستوياتو ،حیث سیتم كضع برنامج مقًتح لؤلنشطة الرياضیة الًتكوبیة ،كالقیاـ بتحكیم ىذا 
الربنامج كفق األسس العلمیة السلیمة مث القیاـ بتطبیقو على التبلمیذ، كىذا كلو أمبل منا يف ترقیة فبارسة النشاط الرياضي 
الًتكوبي إُف مستويات أعلى تقـو على خدمة التلمیذ اؼبراىق كتبعده عن االكبراؼ كالسلوؾ العنیف كتعمل على توافقو يف 

 .  اجملتمع لكي ذبعلو شخصا سويا يف اؼبستقبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 :تمهيد
 النشاط الرياضي الًتكوبي كتأثَته على السلوؾ العدكآف  أنبیة فبارسةمن خبلؿ اؼبشكلة اؼبطركحة يف حبثنا ىذا كاليت تدرس 

 .لدل التبلمیذ يف اؼبرحلة الثانوية كاف لزاما علینا أف نوضح منهجیة الدراسة كإجراءاهتا اؼبیدانیة 
 : البحثمنهج- 2-1

دكف االعتماد على منهج علمي تسَت علیو، كتكوف مبنیة على أسس أف تنجز ال يبكن ألم دراسة علمیة مهما كانت 
كال يبكن للباحث االستغناء عن اؼبنهج، فتحديده يعترب اػبطوة  تتناسب كطبیعة اؼبوضوع اؼبراد دراستو كإتباع اؼبنهج اؼببلئم

.  على أساسها يتم اغبكم على مصداقیة نتائج البحثكاليت األكثر خطورة يف البحث 
 .ك لقد اعتمدنا يف دراستنا على اؼبنهج التجرييب  ك ىذا ؼببلئمتو ؼبوضوع حبثنا       

    ك اؼبنهج التجرييب ىو منهج البحث الوحید الذم يبكنو االختبار اغبقیقي لفركض العبلقات اػباصة بالسبب أك األثر 
كما أف ىذا اؼبنهج يبثل اإلقًتاب األكثر غبل العديد من اؼبشكبلت العلمیة بصورة نظرية باإلضافة إُف إسهامو يف تقدٔف 

 . (217، صفحة 1999أسامة كماؿ راتب، ) البحث العلمي يف العلـو اإلنسانیة ك االجتماعیة من بینها علم الرياضة

 :مجتمع كعينة البحث- 2-2
 سنة على 19 ك 17يبثل ؾبتمع البحث تبلمیذ اؼبرحلة الثانوية للصف الثآف  كالذين تًتاكح  أعمارىم ما بُت  

مستول كالية معسكر اجملتمع األصلي للدراسة، كألنو من الصعوبة دبا كاف القیاـ باختبار كافة تبلمیذ اجملتمع األصلي ؼبا 
 .يتطلبو ذلك من جهد ككقت كماؿ قاـ الطالب الباحث باختیار عینة ؿبدكدة من اجملتمع األصلي

للموسم  (مستول الثانیة ثانوم )سبثلت ىذه العینة اليت اختَتت بطريقة مقصودة يف تبلمیذ اؼبرحلة الثانوية الصف الثآف 
 كذلك من خبلؿ توجیهات السادة أساتذة الًتبیة البدنیة كالرياضیة للمرحلة الثانوية حیث 2015-2014الدراسي  

 تلمیذا من الثانوية اؼبتعددة االختصاصات ىٍت ؿبمد بدائرة كادم األبطاؿ كالية معسكر دبعدؿ 62بلغت العینة اإلصبالیة 
 : تلمیذا ، اعبدكؿ التاِف يوضح حجم العینة اليت أقیمت علیها ىذه الدراسة 31قسمُت كل قسم يتكوف من

 يوضح مجتمع ك عينة البحث (13)جدكؿ رقم 
 

 مديرية التربية لوالية معسكر المستول الدراسي 
 9651 السنة األكلى ثانوم
 8141 السنة األكلى ثانوم
 9153 السنة األكلى ثانوم
 8141مجتمع البحث  26945 المجموع العاـ 

 عينة البحث 
 

 



 

 
 

 إسم الثانوية
 

 المستول
 الدراسي

 
 القسم

 الجنس         
 العدد

 
 نوع العينة

 إناث ذكور 
الثانوية المتعددة 
االختصاصات 

 ىني محمد
 كادم األبطاؿ

 
السنة الثانية 
 علـو تجريبية

عينة ضابطة  31 14 17 1ع2

عينة تجريبية  31 14 17 2ع2

  62 28 34   المجموع
كألجل ربقیق ذلك قاـ الباحث بإجراء : تكافؤ كذبانس ؾبموعيت البحث :البحث كتجانس عينتي تكافؤ -2-3

العمر الزمٍت مقاسان بالسنة ، الطوؿ مقاسان بالسنتیمًت ، الكتلة  ): التكافؤ بُت ؾبموعيت البحث ، لضبط اؼبتغَتات اآلتیة 
كللتعرؼ على داللة الفركؽ بُت اؼبتغَتات اؼبذكورة أنفا مت ربديد التكافؤ بُت أفراد ؾبموعيت البحث  (مقاسو بالكیلو غراـ 

 . البحث عینيت كذلك بُت أفرادنفا آاؼبتغَتات اؼبذكورة ىذه داللة الفركؽ بُت بكاعبدكؿ االتاِف توضح النتائج اػباصة 
 كالكتلة ؿ، الطولمتغيرات العمر (ت)كقيمة يوضح مواصفات عينتي البحث  (14)جدكؿ رقم 

 
مواصفات 

 العينة

 

المتوسط  ةػػػػػالعين
 الحسابي

 سَس 

اإلنحراؼ 
المعيارم 

 ع± 

 

قيمة 
 المحسوبة"ت"

معامل 
 اإللتواء

 
 (سنة)العمر 

 
ذكور 

 0.539 *0.65 1.06 16.58المجموعة التجريبية 
 0.331- 1.00 16.82المجموعة الضابطة 

 
إناث  

 0.156 *0.36 1.04 16.78المجموعة التجريبية 
 0.216 1.00 16.64المجموعة الضابطة 

 
 (سم)الطوؿ 

 
ذكور 

 0.455 *0.92 6.52 170.64المجموعة التجريبية 
 0.357- 7.90 168.47المجموعة الضابطة 

 
إناث 

 0.195- *1.27 4.58 160.35المجموعة التجريبية 
 0.447 4.00 158.28المجموعة الضابطة 



 

 
 (كغ)الكتلة 

 
ذكور 

 0.098- *0.50 5.50 70.29المجموعة التجريبية 
 0.445- 6.73 69.23المجموعة الضابطة 

 
إناث 

 0.716 *0.06 5.50 65.21المجموعة التجريبية 
 0.162 6.41 65.07المجموعة الضابطة 

 0.05      ك مستول الداللة 32عند درجة حرية 1.96مقدرة ب   ( ذكور )     ت اعبدكلیة 

 0.05 ك مستول الداللة 26 عند درجة حرية 2.06اؼبقدرة ب   ( إناث ) ةت اعبدكِف
 
 

 :لنا مايلي يتضح 14 اعبدكؿ رقم من خبلؿ 

 :بالنسبة لمتغير العمر
 درجة عند 1.96 اؼبقدرة باعبدكلیة  (ت)أصغر من قیمة  0.65احملسوبة اؼبقدرة ب (ت)كانت قیمة  :الذكور- أ

على ذلك  يدؿ كىذا يعٍت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة  يف متغَت العمر ك( 0.05 ) داللة مستولك  32حرية 
. العینتُتتكافؤ 

درجة  عند 2.06 اؼبقدرة باعبدكلیة (ت)أصغر من قیمة  0.36 اؼبقدرة ببةكاحملس (ت) كانت قیمة :اإلناث- ب
على ذلك  يدؿ كىذا يعٍت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة  يف متغَت العمر ك( 0.05 ) داللة مستولك 26حرية 
 . العینتُتتكافؤ

 :بالنسبة لمتغير الطوؿ 

درجة حرية عند 1.96 اؼبقدرة باعبدكلیة  (ت) أصغر من قیمة 0.92 اؼبقدرة ببةكاحملس (ت)كانت قیمة  :الذكور -أ
على تكافؤ ذلك  يدؿ كىذا يعٍت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف متغَت الطوؿ ك( 0.05)داللة مستول  ك32

. العینتُت

درجة عند  2.06اؼبقدرة باعبدكلیة  (ت)أصغر من قیمة  1.27اؼبقدرة ببة كاحملس (ت) كانت قیمة :اإلناث -ب
على ذلك  يدؿ كىذا يعٍت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة  يف متغَت الطوؿ ك( 0.05 ) داللة مستولك  26حرية 

 . العینتُتتكافؤ 

 :بالنسبة لمتغير الكتلة 

درجة حرية عند  1.96باؼبقدرة اعبدكلیة  (ت)أصغر من قیمة  0.50اؼبقدرة ببة كاحملس (ت)كانت قیمة  :الذكور -أ
على تكافؤ ذلك  يدؿ كىذا يعٍت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف متغَت الكتلة ك( 0.05)داللة مستول  ك32

 .العینتُت



 

درجة  عند 2.06اؼبقدرة باعبدكلیة  (ت)أصغر من قیمة  0.06احملسوبة اؼبقدرة ب (ت) كانت قیمة :اإلناث -ب
على ذلك  يدؿ كىذا يعٍت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة  يف متغَت الكتلة ك( 0.05 ) داللة مستولك 26حرية 
.  العینتُتتكافؤ

 ما 3- ك 3+فیما جاءت قیم معامل االلتواء بالنسبة ؼبتغَتات السن، الطوؿ، الكتلة لعینيت البحث ككل ؿبصورة بُت 
يشَت إُف ذبانس العینة من حیث ىذه اؼبتغَتات، أما بالنسبة ؼبتغَت اؼبستول الدراسي فقد سجلنا أف العینة ككل ضمت 

كيف نفس التخصص أيضا علـو % 100 تلمیذ يدرسوف كلهم يف نفس اؼبستول  السنة الثانیة ثانوم أم بنسبة 62
. كىذا ما يعزز من ذبانس عینة الدراسة% 100ذبريبیة أم بنسبة 

 

 
 : ضبط متغيرات الدراسة - 2-4
 إف الدراسة اؼبیدانیة تتطلب ضبطا للمتغَتات قصد التحكم فیها قدر اإلمكاف ، ك قد مت ضبط متغَتات حبثنا على كبو   

 : التاِف 
 .ك يتمثل يف الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح كالذم سیطبق على العینة التجريبیة للبحث: المتغير المستقل- 2-4-1

 مدل العدكآف ؼبعرفةحیث قمنا بقیاس ىذه الصفة بواسطة مقیاس للسلوؾ  السلوؾ العدكآف: المتغير التابع- 2-4-2
.   تأثَت اؼبتغَت اؼبستقل علیها

 :مجاالت البحث- 2-5
 :إشتمل اجملاؿ البشرم للدراسة على ما يلي :المجاؿ البشرم- 2-5-1 

 .  أساتذة الًتبیة البدنیة كالرياضیة يدرسوف ببعض ثانويات بوالية معسكر10عینة الدراسة اإلستطبلعیة األكُف ضمت  -
من أجل حساب اؼبعامبلت  تلمیذ مت اختیارىم بطريقة عشوائیة 30عینة الدراسة اإلستطبلعیة الثانیة قدرت بػ  -

بدائرة كادم األبطاؿ الثانوية المتعددة االختصاصات ىني محمد  ،حیث أخذت ىذه العینة من ؼبقیاسالعلمیة ؿ
 .كىذه العینة استبعدت من عینة الدراسة األساسیة  ( قسم السنة الثانية آداب كلغات )كالية معسكر 

مقسمُت بالتساكم على قسمُت، السنة الثانیة  ( إناث 28 – ذكور 34 ) تلمیذ 62عینة الدراسة األساسیة مشلت  -
  إناث 14 – ذكور 17 ) 2ع2ك قسم السنة الثانیة علـو ذبريبیة  ( إناث 14 – ذكور 17 ) 1ع2علـو ذبريبیة 

 :اإلطار الزمآف للدراسة جاء حسب اؼبراحل التالیة :الزمانيالمجاؿ - 2-5-2
، 2013 إُف غاية أكتوبر 2011بالنسبة للجانب النظرم فقد شرع الطالب الباحث يف إعداده ابتداء من ديسمرب  - 

 . باإلضافة إُف القیاـ بتعديبلت دكرية كلما ظبحت للطالب الباحث الفرصة يف ذلك 
 .2013أجريت الدراسة االستطبلعیة األكُف يف الفًتة ما بُت أكتوبر كديسمرب  - 
 .2014بالنسبة للدراسة االستطبلعیة الثانیة فقد سبت يف الفًتة ما بُت جانفي ك أفريل  - 
 : كفقا ؼبا يلي2015 إُف غاية مارس 2014أما بالنسبة للدراسة األساسیة فقد أجريت بُت شهر نوفمرب - 



 

 .05/11/2014القیاس القبلي للسلوؾ العدكآف بالنسبة للعینة الضابطة كالعینة التجريبیة كاف يـو األربعاء - 1
 . 12/11/2014: بداية تطبیق الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح كانت بتاريخ- 2
 .11/02/2015: هناية تطبیق الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح كانت بتاريخ - 3
 . مساءا 11/02/2015: القیاس البعدم للسلوؾ العدكآف بالنسبة للعینة الضابطة كالعینة التجريبیة كاف بتاريخ - 4

 بعد التأكد من الوسائل اإلحصائیة اؼببلئمة لطبیعة ىذه 2015كقد شرعنا يف ربلیل النتائج كمناقشتها ابتداء من مام 
 . الدراسة

الثانوية اؼبتعددة االختصاصات  مت القیاـ بتطبیق الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح يف :المكانيالمجاؿ - 2-5-3
 . كالية معسكرىٍت ؿبمد

 
:  أدكات البحث- 2-6

قصد اإلؼباـ دبوضوع البحث كمتغَتاتو اعتمدنا أساسا على ؾبموعة من اؼبصادر كاؼبراجع باإلضافة إُف صبلة من       
البحوث كالدراسات اليت تناكلت بكیفیة أك بأخرل أحد جوانب دراستنا ىذه، ىذا ككأداة عبمع البیانات اعتمد الطالب 

 . الباحث على مقیاس العدكاف العاـ عبمع البیانات اػباصة دبوضوع حبثنا 
 صممو ؿبمد حسن عبلكم لقیاس العدكاف العاـ كسمة كيتكوف اؼبقیاس من :العدكانيمقياس السلوؾ  -6-1 -2

 منها سالبة أم 04 موجبة أم يف اذباه البعد ك 06 ) عبارات 10 عبارة كل بعد سبثلو 40 أبعاد للعدكاف كمن 04
موافق بدرجة كبَتة  ): عكس اذباه البعد يقـو التبلمیذ باإلجابة على عبارات اؼبقیاس كالقائمة على قیاس طباسي التدرج 
كذلك يف ضوء  (جدا ، موافق بدرجة كبَتة ، موافق بدرجة متوسطة ، موافق بدرجة قلیلة ، موافق بدرجة قلیلة جدا 

 : كاعبدكؿ التاِف يوضح أىم مواصفات ىذا اؼبقیاستعلیمات القائمة 
 يوضح أرقاـ العبارات الخاصة بكل بعد من أبعاد مقياس السلوؾ العدكاني: (15)جدكؿ رقم 

 
عدد 

العبارات 
 

 
 رقم العبارة في المقياس

 
 نوع العبارة

 
 أبعاد المقياس

 
 الرقم

 
 
 

40 

  العبارات اؼبوجبة 37 ، 33 ، 25، 17، 13، 1
 التهجمبعد 

01 
 العبارات السالبة 29، 21، 9، 5

  العبارات اؼبوجبة 38 ، 30 ، 22، 13، 10، 6
 بعد العدكاف اللفظي

02 
 العبارات السالبة 26،34، 18، 2

  العبارات اؼبوجبة 35،27،23،19،11،3
 سرعة االستثارةبعد 

03 
 العبارات السالبة 39،31،15،7

بعد العدكاف غير  العبارات اؼبوجبة 40 ، 32 ، 28، 20، 12، 8 04 



 

 المباشر العبارات السالبة 36، 24، 16، 4
 
 استعملنا مقیاس العدكاف العاـ حملمد حسن عبلكم كىذا لؤلسباب : دكاعي إستعماؿ ىذا المقياس- 2-6-1-1

 :التالیة
ىو قیاس يقیس أشكاؿ ـبتلفة من السلوؾ العدكآف تتكوف من أربعة مظاىر ىي التهجم كالعدكاف اللفظي كسرعة -   

 .االستثارة كالعدكاف غَت اؼبباشر
ىو مقیاس بالعربیة كىذا ما يساعدنا يف دراستنا ،فتكوف ىناؾ مصداقیة يف تطبیقو ،فهو الوبتاج لًتصبة فبا يبكن أف  - 

 .تؤثر يف مصداقیتو
 . سهلة ككاضحةقىو مقیاس يسهل تطبیقو كفهمو من قبل عینة دراستنا اؼبتمثلة يف تبلمیذ التعلیم الثانوم، فعبارات- 
 .مت استعمالو يف العديد من الدراسات السابقة خاصة يف البیئة العربیة كاعبزائرية كىذا مايتیح لنا فرصة االعتماد علیو- 
 : الدراسة اإلستطالعية الثانية- 2-6-1-2
قبل القیاـ بالتجربة األساسیة كتطبیق مقیاس السلوؾ العدكآف على عینة البحث كاف البد علینا من القیاـ  

بالدراسة االستطبلعیة الثانیة ، فقد قمنا بدراسة استطبلعیة أكلیة كاف اؽبدؼ منها حصر كتثمُت مشكلة حبثنا من خبلؿ 
االعتماد على أدكات حبث أخرل تتمثل يف اؼبقابلة كاالستبیاف ،كاآلف نتجو للقیاـ هبذه الدراسة االستطبلعیة الثانیة من 

 .معرفة مدل تقبل عینة البحث لعبارات مقیاس العدكاف العاـ : - أجل
 .معرفة الصعوبات اليت تظهر عند تطبیقو        - 
 .معرفة الوقت الكايف لتطبیقو       - 
 . (الصدؽ، الثبات)حساب األسس العلمیة ؼبقیاس العدكاف العاـ       - 

 30عینة قدرت بػ  مت تطبیق مقیاس السلوؾ العدكآف على : الدراسة االستطالعية الثانيةعينة- 2-6-1-3
الثانوية  ،حیث أخذت ىذه العینة من ؼبقیاسمن أجل حساب اؼبعامبلت العلمیة ؿتلمیذ مت اختیارىم بطريقة عشوائیة 
 .بدائرة كادم األبطاؿ قسم السنة الثانیة أداب كلغات  اؼبتعددة االختصاصات ىٍت ؿبمد

 :المعامالت العلمية لمقياس الدراسة- 2-6-1-4
يعترب الصدؽ أىم شركط االستبیاف اعبید ، فاؼبقیاس الصادؽ ىو الذم ينجح يف  : الصدؽ -2-6-1-4-1

 . أف الصدؽ أىم اعتبار هبب توافره يف االختبار  " تايلر" قیاس ما كضع من أجلو فعبل ك لیس شیئا آخر ، ك يبشر 
 .أف الصدؽ يعٍت اؼبدل الذم يؤدم فیو االختبار الغرض الذم كضع من أجلو  " جي ماؾ"ك " باركا " ك يرل كل من 

 (1995حسنُت، )
 :المحتول بالنسبة لمقياس العدكاف العاـ صدؽ -1 -2-6-1-4-1

 بصدؽ احملتول مدل توافر ديبدك اؼبقیاس أك االختبار صادقا ظاىريا إذا كاف يقیس القدرة اؼبوضوع لقیاسها، كيقص
 النوع من الصدؽ يتطلب ربلیبل منطقیا لفقرات كمواد االختبار لتحديد نسبة كل اجوانب السمة يف أسئلة االختبار، كىذ

 ، ؽبذا قاـ الباحث بعرض أبعاد اؼبقیاس كعبارات كل (60، صفحة 1998عباس محمود عوض، ) منها لبلختبار ككل



 

ستة مشهود ؽبم  (6)بعد على عبنة ربكیم مكونة من أساتذة كخرباء يف علم النفس ، ك علم النفس الرياضي ك عددىم 
دبستواىم العلمي كذبربتهم اؼبیدانیة يف اجملاالت الدراسیة كمناىج البحث العلمي هبدؼ التعرؼ على مدل مناسبة األبعاد 

 .اؼبقًتحة للمقیاس إضافة أك حذؼ أك تعديل األبعاد اليت من شأهنا إثراء اؼبقیاس
ك توصل الباحث من خبلؿ رأم األساتذة اػبرباء إُف تعديل صیاغة بعض العبارات كعناكين بعض األبعاد مع مدل 

 مناسبة األبعاد اؼبقًتحة للمقیاس، إضافة أك حذؼ أك تعديل األبعاد اليت من شأهنا إثراء اؼبقیاس 
 : ك مت توزيع االستمارات على األساتذة احملكمُت اآلتیة أظباؤىم

 .أستاذ التعلیم العاِف ،جامعة مستغاّف، معهد علـو كتقنیات النشاطات البدنیة كالرياضیة : بومسجد عبد القادر – 1
 .أستاذ التعلیم العاِف، جامعة مستغاّف، معهد علـو كتقنیات النشاطات البدنیة كالرياضیة:  حرشاكم يوسػػف  – 2
 .جامعة اعبزائر،معهد الًتبیة البدنیة كالرياضیة سیدم عبد اهلل. أستاذ ؿباضر:  لعباف كريم – 3
 .جامعة اعبزائر،معهد الًتبیة البدنیة كالرياضیة سیدم عبد اهلل.أستاذ ؿباضر : مكارنة جماؿ – 4
 .جامعة مستغاّف، معهد الًتبیة البدنیة كالرياضیة مستغاّف . أستاذ التعلیم العاِف: بن قالكز تواتي – 5
 .معهد علـو كتقنیات النشاطات البدنیة كالرياضیة. جامعة تسیمسلت. أستاذ ؿباضر: كاضح أحمد األمين – 6
 
 

 6=  ف :اؼبقًتحةك اعبدكؿ التاِف يوضح النسب اؼبئوية آلراء اػبرباء يف احملاكر 
 

 يبين النسب المئوية آلراء الخبراء حوؿ أبعاد مقياس العدكاف العاـ :(16)جدكؿ رقم
 

    النسبة المئوية    أرل التعديل    غير مناسب      مناسب        البعد 
       للموافقة

    % 33.33*                   -     2         التهجم
    % 83.33          - 1          5         العدكاف اللفظي
    % 33.33 *                   - 2         سرعة االستثارة

    % 100          -           - 6         العدكاف غير المباشر
      

من % 80 أف األبعاد مقیاس العدكاف العاـ اليت َف تتحصل على نسبة تفوؽ 16كعلیو يتضح من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
 .اؼبوافقة ىي البعد األكؿ كالبعد الثالث، كقد أكد األساتذة احملكمُت على ضركرة تعديلها

 : كتوصل الباحث إُف تعديل كصیاغة عناكين األبعاد التالیة 
 

 يبين األبعاد التي تم تعديل صياغتها في مقياس العدكاف العاـ:(17)جدكؿ رقم



 

 
 

 البعد بعد التعديل  البعد قبل التعديل 
 العدكاف اعبسدم التهجم

 - العدكاف اللفظي
 الغضب سرعة االستثارة
 - العدكاف غَت اؼبباشر

 
 يبين النسب المئوية آلراء الخبراء حوؿ عبارات أبعاد مقياس العدكاف العاـ:(18)جدكؿ رقم

  
                      النسبة المئوية التفاؽ الخبراء     أبعاد المقياس   

                              على العبارات
عدد العبارات  

 في كل بعد  
 10           % 100  ك 83.33تراكحت النسبة ما بُت   التهجم

       10           % 100  ك 83.33تراكحت النسبة ما بُت   العدكاف اللفظي
 10           % 100  ك 83.33تراكحت النسبة ما بُت   سرعة االستثارة
 ماعدا العبارة  % 100  ك 83.33تراكحت النسبة ما بُت   العدكاف غَت اؼبباشر

  % 50 حصلتا على نسبة اتفاؽ مقدرة ب 40 ك رقم 4رقم 
     10 

 
كبَتة،  أف أغلب عبارات األبعاد األربعة ؼبقیاس العدكاف العاـ قد ربصلت على نسبة اتفاؽ 18من اعبدكؿ رقم لنا يتضح ك

 يف حُت بعض كمعیار، كنسبة اتفاؽ للمحكمُت %80كقد عمد الباحث إُف إبقائها كما ىي مع أخذ نسبة أكثر من 
 .ذلك فقد مت تعديل صیاغتها كاعبدكؿ التاِف يوضح %80العبارات اليت حصلت على نسبة اتفاؽ اقل من 

 
 يبين العبارات التي تم تعديل صياغتها في مقياس العدكاف العاـ:(19)جدكؿ رقم

 
          األبعاد  رقم العبارة       العبارة قبل التعديل                  العبارة بعد التعديل  نوع العبارة 

 
 سلبیة

 ال أسقط غضيب على بعض زمبلئي 
 عندما ينتقدٓف أستاذم أك من ىو 

  أكرب مٍت  
 

ال أسقط غضيب على بعض 
زمبلئي عندما ينتقدٓف رئیسي أك 

  من ىو أكرب مٍت  

 
     4 

 
 البعد الرابع
 العدكاف



 

 
 إهبابیة

 أكاد أبكي عندما ال أستطیع مواجهة 
 انتقادات أستاذم  أك زمبلئي

أكاد أبكي عندما ال أستطیع 
مواجهة انتقادات رؤسائي أك 

 زمبلئي

 غَت اؼبباشر 40

 
 أف بعض العبارات يف البعد الرابع مت تعديل صیاغتها دبا يتماشى كالبیئة اعبزائرية 19يتضح لنا من خبلؿ اعبدكؿ رقم 

 .(الثانويات)،اؼبتمثلة يف اؼبؤسسات الًتبوية 
 
 
 
 : صدؽ االتساؽ الداخلي بالنسبة لمقياس العدكاف العاـ -2 -2-6-1-4-1
 

يبين معامل ارتباط كل عبارة من عبارات البعد  بالدرجة الكلية ألبعاد  مقياس : (20)جدكؿ رقم 
الفا كركنباخ (&)العدكاف العاـ 

 
 

رقم العبارة 
في 
 1البعد 

 
معامل 

االرتباط مع 
المحور 

 
رقم العبارة 

 في
 2البعد 

 
معامل 

االرتباط 
 مع المحور

 
   رقم العبارة 

 3في البعد 

 
معامل 

االرتباط مع 
 المحور

 
رقم العبارة 

 في 
 4البعد 

 
معامل 

االرتباط مع 
 المحور

1 0.65*  2 0.70*  3 0.49*  4 0.67*  
5 0.51*  6 0.64*  7 0.69*  8 0.78*  
9 0.63*  10 0.82*  11 0.66*  12 0.40*  

13 0.71*  13 0.58*  15 0.55*  16 *0.55 
17 *0.66 18 0.66*  19 0.51*  20 *0.49 
21 0.42*  22 0.73*  23 *0.78 24 0.70*  
25 *0.77 26 0.79*  27 *0.62 28 *0.62 
29 *0.74 30 *0.76 31 *0.53 32 *0.66 
33 0.57*  34 0.80*  35 0.58*  36 0.83*  
37 0.68*  38 0.61*  39 0.66*  40 0.57*  

 0.355  =0.05قیمة ر  اعبدكلیة  عند مستول الداللة  
 0.05صبیع قیم معامبلت االرتباط دالة عند مستول *



 

 دالة عند إلیو كانت أف صبیع معامبلت االرتباط بُت العبارة كالبعد الذم تنتمي 20رقم يتضح من خبلؿ اعبدكؿ - 
.  ،كىذا ما يؤكد أف ىناؾ اتساؽ داخلي بُت العبارة كالبعد الذم تنتمي إلیو 0.05مستول داللة 

يعرؼ ثبات االختبار على أنو مدل الدقة أك االنسیاؽ أك استقرار  : مقياس العدكاف العاـ ثبات-2-6-1-4-2
. (56، صفحة 1997مقدـ عبد الحفيظ، ) نتائجو فیما لو طبق على عینة من األفراد يف مناسبتُت ـبتلفتُت

إذا كاف يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس اؼبفحوصُت ك ربت نفس أيضا  االختبار ثابتا يعدكما 
كما يعٍت ثبات االختبار أنو إذا ما أعید االختبار على ،(179إخالص محمد باىي مرجع سبق ذكره، صفحة )الشركط 

عبد الرحماف ) نفس العینة ربت نفس الظركؼ يعطي نتائج معنوية أم كجود معامل ارتباط كبَت بُت نتائج االختبار
. (322عيسوم مرجع سبق ذكره، صفحة 

 
طريقة  " ك استخدـ الباحث غبساب ثبات االختبار :طريقة تطبيق االختبار كإعادة تطبيقو- 2-6-1-4-2-1

للتأكد من مدل دقة ك استقرار نتائج االختبار ، ك ؽبذا قاـ الباحث بإجراء االختبار  " تطبيق االختبار ك إعادة تطبيقو
  (نفس العینة ، نفس التوقیت ، نفس اؼبكاف  )على مرحلتُت بفاصل زمٍت قدره أسبوع مع اغبفاظ على اؼبتغَتات 

حیث يدؿ االرتباط بُت درجات االختبار األكؿ ك االختبار الثآف على معامل استقرار االختبار، حیث كلما اقًتب ىذا 
ك استعملنا غبساب معامل الثبات الطريقة العامة  زاد ىذا االختبار استقرارا ك ثباتا ( 01, 00 )اؼبعامل من الواحد 

 . غبساب االرتباط لبَتسوف
 يبين معامل الثبات لمقياس العدكاف العاـ   : (21)جدكؿ رقم

 
 أبعاد المقياس   حجم العينة  درجة الحرية مستول الداللة  معامل ثبات المقياس  القيمة الجدكلية 

العدكاف  30 29 0.05 0.81 0 ، 355
 الجسدم

العدكاف  30 29 0.05 0.78 0 ، 355
اللفظي 

 بعد الغضب 30 29 0.05 0.83 0 ، 355
 غير فالعدكا 30 29 0.05 0.71 0 ، 355

المباشر 
 

كجدنا قیمة معامل الثبات بالنسبة ألبعاد  " بيرسوف"  ك بعد حساب معامل االرتباط 21يتضح لنا من خبلؿ اعبدكؿ 
 كبعدما قمنا بالكشف يف جدكؿ دالالت االرتباط ؼبعرفة ثبات  (0.83 - 0.71)مقیاس العدكاف قد تراكحت بُت  

 تبُت لنا أف اؼبقیاس  يتمیز بدرجة ثبات عالیة ألف الدرجة 0 ، 05ك دبستول داللة  ( 1 –ف  )االختبار عند درجة حرية 
 . 0.355احملسوبة ؼبعامل الثبات كانت أكرب من القیمة اعبدكلیة كاليت تساكم  



 

 
 :طريقة التجزئة النصفية بالنسبة لمقياس العدكاف العاـ- 2-6-1-4-2-2

 مث قمنا حبساب معامل االرتباط 20 كعبارات زكجیة كعددىا 20مت ذبزئة عبارات اؼبقیاس إُف عبارات فردية كعددىا 
 . كاعبدكؿ التاِف يوضح ذلك سبيرماف براكفبَتسوف بینهما كبعد ذلك قمنا بتعديلو عن طريق معادلة 

 
 
 
 

 يبين معامل الثبات لمقياس العدكاف العاـ عن طريق التجزئة النصفية :(22)جدكؿ رقم
 

معامل االرتباط  حجم العينة
 بعد التعديل

  نوع العبارات  معامل االرتباط

 

 
 أبعاد المقياس

 
 القائمة

 الفردية الزكجية
 
 
 
30 

 
 
 

0.92 
 

 
 
 

0.85 

 
 
 
20 

 
 
 

20 
 

 

العدكاف 
 الجسدم

 
 

 العدكاف العدكاف العاـ
 اللفظي
 الغضب

العدكاف غير 
 المباشر

 
كىو يدؿ على معامل ارتباط عاِف كأكرب من       0.92 كجدنا أف معامل االرتباط بعد التعديل 22من خبلؿ اعبدكؿ رقم 

 . فبا يعٍت أف مقیاس العدكاف العاـ يتمیز بدرجة ثبات عالیة 0.05 عند مستول الداللة 0.355 اعبدكلیة اؼبقدرة بر
بعدما تأكدنا من الصدؽ كالثبات كاف لزاما على الطالب الباحث إعطاء حملة عن : الموضوعية -2-6-1-4-3

موضوعیة مقیاس العدكاف العاـ، كاؼبوضوعیة ىي مدل التحرر من التحیز أك التعصب ،كعدـ إدخاؿ العوامل الشخصیة 
 .(335عبد الرحماف عيسوم مرجع سبق ذكره، صفحة )فیم يصدر الباحث من أحكاـ 

إخالص محمد عبد )كما يقصد هبا كضوح التعلیمات اػباصة باؼبقیاس كحساب الدرجات أك النتائج اػباصة بو  
 ،حیث ركز الباحث على سهولة العبارات ككضوحها بعیدا عن الصعوبة أك (183الحفيظ مرجع سبق ذكره، صفحة 

الغموض من خبلؿ القیاـ بتحكیم اؼبقیاس كعرضو على ؾبموعة من اػبرباء ككذا توزيع اؼبقیاس على عینة استطبلعیة 
كمبلحظة السلوكات اؼبباشرة عند اإلجابة على اؼبقیاس كقد الحظ ذباكب للمفحوصُت دكف كجود صعوبات يف التطبیق 



 

أك غموض يف العبارات ،كقد مت تعزيز اؼبفحوصُت بكل تفاصیل كمتطلبات اإلجابة على اؼبقیاس  من خبلؿ توضیح طريقة 
 .اإلجابة 

كما التـز الباحث أيضا من خبلؿ توزيع االستمارات دبراعاة طبیعة األفراد ك إدارة االستبیاف باإلضافة إُف درجة الدافعیة 
لدل اؼبختربين، كما مت القیاـ بإجراء التعديبلت البلزمة حسب توجیهات األساتذة احملكمُت يف ضوء نتائج الدراسة 

 .االستطبلعیة حىت يتحقق للمقیاس شرط اؼبوضوعیة
كاستنادا إُف كل اإلجراءات اؼبیدانیة كاالعتبارات السابقة الذكر يستخلص الطالب الباحث أف اؼبقیاس  يف صورتو اؼبقًتحة 

 .يتمتع دبوضوعیة عالیة ،باإلضافة إُف الصدؽ كالثبات
بعد صبع االستمارات على عینة البحث نقـو حبساب درجة كل :طريقة تقييم مقياس العدكاف العاـ -2-6-1-5

 :فرد يف اؼبقیاس يف كل بعد كذلك حسب طريقة التقییم التالیة
 يبين أكزاف العبارات اإليجابية لمقياس العدكاف العاـ:(23)جدكؿ رقم 

 
 أكافق بدرجة كبيرة

 جدا
 بدرجة قليلة جدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

5 4 
 

3 2 1 

 
 يبين أكزاف العبارات السلبية لمقياس العدكاف العاـ :(24)جدكؿ رقم 

 
أكافق بدرجة كبيرة 

 جدا
 بدرجة قليلة جدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

1 2 
 

3 4 5 

 

قبل تفريغ اؼبعلومات كالقیاـ بالدراسة :  تحديد مستويات السلوؾ العدكاني لدل التالميذ- 2-6-1-6
اإلحصائیة البلزمة لتحلیل كمناقشة النتائج اؼبتوصل إلیها يف ىذه الدراسة اؼبیدانیة كاليت هتدؼ إُف معرفة الدكر الذم يبكن 

أف يلعبو النشاط الرياضي الًتكوبي من خبلؿ الربنامج اؼبقًتح يف التقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف لدل تبلمیذ التعلیم 
يتم على إثرىا معاعبة  (منخفض ، متوسط ، عاؿ  )الثانوم قاـ الباحث بتحديد ثبلث مستويات للسلوؾ العدكآف 
  مستويات 3/  أكرب إجابة ػػػػػػ أصغر إجابة :كمناقشة النتائج اؼبتوصل إلیها كذلك بالطريقة اغبسابیة التالیة 

.  لكل مستول53.33 كيتم بعد ذلك إضافة 53.33= 40/3 ػػػػػ 200



 

يوضح مستويات السلوؾ العدكاني للتالميذ  (25)جدكؿ 
 

 مستويات السلوؾ العدكاني منخفض متوسط عاؿ
 إُف 93.34من  200 إُف 146.68من 

146.67 
 93.33 إُف 40من 

 
القیم الدالة 
 

اؼبقًتح يف ىذه الدراسة يتكوف الًتكوبي إف الربنامج الرياضي :البرنامج الرياضي التركيحي المقترح- 2-6-2
 كحدة تعلیمیة تتماشى مع األىداؼ اؼبسطرة ؽبذا الربنامج بغیة ربسُت نظرة اؼبراىق إُف نفسو كالتأقلم كاالندماج 12من 

مع أقرانو كبالتاِف ربسُت مهاراتو االجتماعیة كصممت كحدات الربنامج باستعماؿ ألعاب تركوبیة بسیطة كمبلئمة من 
  .شأهنا مساعدة اؼبراىق على االبتعاد عن السلوكات العنیفة كالبلأخبلقیة داخل اؼبؤسسات الًتبوية 

كمن أجل تصمیم ىذا الربنامج الرياضي الًتكوبي قاـ الباحث باإلطبلع على العديد من اؼبصادر اؼبراجع العلمیة - 
 يف ذلك عامل اكالدراسات السابقة اليت تناكلت ؾباؿ الًتكيح الرياضي ك الربامج الًتكوبیة يف الًتبیة البدنیة  الرياضي مراعي

 .التشويق كإدخاؿ السركر على التبلمیذ كخلو الربنامج من التعقید
 يهدؼ الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح إُف التقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف :الهدؼ العاـ من البرنامج: أكال

من خبلؿ تنمیة ركح العمل اعبما عي للتبلمیذ كاالرتقاء بركح اعبماعة لديهم كتعويدىم  على  لدل تبلمیذ التعلیم الثانوم
  . التعاكف كالصفات اغبمیدة كاغبب كاالحًتاـ كحب االنتماء كحب الغَت كالتسامح

برنامج رياضي تركوبي كمعرفة أثره يف التقلیل من فبارسة السلوؾ  يهدؼ البحث إُف بناء: أسس بناء البرنامج:ثانيا
 :العدكآف لدل تبلمیذ التعلیم الثانوم كيف ضوء ذلك قاـ الطالب الباحث دبراعاة األسس التالیة

 .أف يعمل الربنامج على ربقیق األىداؼ اؼبوضوع من أجلها مع تنوع ؿبتوياتو- 1
 .    الوقوؼ على اإلمكانیات كالوسائل اليت يتوفر علیها تنفیذ الربنامج الرياضي الًتكوبي- 2
 .أف يتماشى الربنامج مع خصائص كحاجات كمیوالت كقدرات تبلمیذ التعلیم الثانوم - 3
 .              أف يراعي الربنامج اؼبقًتح الفركؽ الفردية اؼبوجودة بُت التبلمیذ- 4
 .أف يعمل الربنامج على إثارة الدافعیة كالتشويق- 5
 .أف يعزز الربنامج اؼبقًتح السلوؾ اإلهبايب كالسوم لدل التبلمیذ- 6
 :مت إعداد الربنامج الرياضي اؼبقًتح كفقا للخطوات التالیة: خطوات إعداد البرنامج: ثالثا  
 .ربديد اؽبدؼ من الربنامج - 1
 .اإلطبلع على الدراسات السابقة كاؼبراجع العلمیة اليت تناكلت الربامج الًتكوبیة كمرحلة اؼبراىقة- 2
 .التعرؼ على اػبصائص النفسیة كاالجتماعیة لعینة الدراسة-  3
 .ربديد ؿبتول الربنامج- 4
 .كضع كحدات الربنامج يف صورتو األكلیة -  5
 .عرض الربنامج على ؾبموعة من األساتذة كاػبرباء إلبداء أرائهم كمقًتحاهتم حوؿ الربنامج-  6



 

 .إجراء التعديبلت اؼبقًتحة من طرؼ السادة اػبرباء- 7
 .كضع الربنامج يف صورتو النهائیة-  8
مت ربديد ؿبتول الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح بناءا على األىداؼ اليت كضع من أجلها : محتول البرنامج:رابعا  

 :كاليت سبت اإلشارة إلیها سابقا كفیما يلي عرض حملتول الربنامج الًتكوبي اؼبقًتح
 . أسبوع12مدة تطبیق الربنامج الرياضي الًتكوبي - 
عدد الوحدات التعلیمیة يف األسبوع كحدة تعلیمیة كاحدة كل أسبوع كاليت تزامنت مع التوقیت الرظبي غبصة الًتبیة - 

 . كذلك كل يـو يـو األربعاء  على من الساعة العاشرة إُف الساعة الثانیة عشر2ع2 ك 1ع2البدنیة كالرياضیة لؤلقساـ 
 : كما يلية دقیقة الوحدة التعلیمیة مقسم45زمن الوحدة التعلیمیة الواحدة - 

 كيهدؼ إُف إعداد كهتیئة أجهزة كأعضاء اعبسم اؼبختلفة من خبلؿ سبارين اإلضباء يف زمن قدره :الجزء التمهيدم    - 
 . دقائق10

 كمن خبللو نسعى إُف ربقیق الغرض األساسي ؽبذه الدراسة كيتضمن ؾبموعة من األلعاب :الجزء الرئيسي   - 
 . دقیقة30كاألنشطة الرياضیة الًتكوبیة دبختلف التشكیبلت يف زمن قدره 

كالغرض منو العودة إُف اغبالة الطبیعیة للجسم من خبلؿ سبارين اإلطالة ك التهدئة كسبارين : الجزء الختامي   - 
 . دقائق5االسًتجاع كالتنفس العمیق يف زمن قدره 

 . أما خبصوص ؿبتول الوحدات التعلیمیة فهي موجودة يف اعبزء اػباص باؼببلحق - 
 من مديرية الًتبیة لوالية معسكر ةمت تطبیق الربنامج الًتكوبي اؼبقًتح بعد أخذ اؼبوافق:  تطبيق البرنامج المقترح:خامسا

 .11/02/2015إُف غاية  12/11/2014: كمدير ثانوية ىٍت ؿبمد كذلك إبتداء من بتاريخ
 
 
 : كفقا ؼبا يلي2015 إُف غاية مارس 2014أجريت بُت شهر نوفمرب   : الدراسة األساسية 
 
 .05/11/2014القیاس القبلي للسلوؾ العدكآف بالنسبة للعینة الضابطة كالعینة التجريبیة كاف يـو األربعاء - 1
 كدلك يف أكقات الفراغ اػباصة 12/11/2014: بداية تطبیق الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح كانت بتاريخ- 2

بالتبلمید كدلك كل يـو ثبلثاء مساء بالنسبة للعینة التتجريبیة أما بالنسبة للعینة الضابطة تبقى مع أستاد مادة الًتبیة البدنیة 
 . كالرياضیة بالثانوية مكاف الدراسة 

 .11/02/2015: هناية تطبیق الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح كانت بتاريخ - 3
 . مساءا 11/02/2015: القیاس البعدم للسلوؾ العدكآف بالنسبة للعینة الضابطة كالعینة التجريبیة كاف بتاريخ - 4

 بعد التأكد من الوسائل اإلحصائیة اؼببلئمة لطبیعة ىذه 2015كقد شرعنا يف ربلیل النتائج كمناقشتها ابتداء من مام 
 .الدراسة

 
 



 

 
 
 

 

 : الثاينالفصل 

مهنجية البحــــــث 

 والإجراءات امليــــدانيــــــــــة

 .تمهيػػد
 

 .منهج البحث- 1
 

 .عينة البحث ك مواصفاتها- 2
 

 .مجػاالت كأدكات البحث- 3
 

 .الدراسة االستطالعية الثانية- 4
 

 .األساليب اإلحصائية- 5
 

 .خالصة الفصل
 



 

 بعد توضیح مشكلة البحث من خبلؿ الدراسة االستطبلعیة الثانیة اليت مهدت كاختصرت لنا السبل السلیمة  :تمهيد 
اليت تساعد على حلها ،قمنا بالدراسة اؼبیدانیة من خبلؿ إجراء القیاس القبلي ؼبتغَت السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ مث قمنا 

بتطبیق الربنامج اؼبقًتح لؤلنشطة الرياضیة الًتكوبیة مث قمنا بعد ذلك بالقیاس البعدم ،ربصلنا على نتائج أكلیة من خبلؿ 
عملیة التفريغ ،كعلیو سنحاكؿ يف ىذا الفصل ربلیل النتائج كمناقشتها من خبلؿ الوسائل اإلحصائیة اؼبناسبة كاالعتماد 

على الدراسة النظرية كالدراسات السابقة يف عملیة اؼبناقشة ،مث سنقـو دبناقشة فرضیات حبثنا لنصل يف النهاية إُف 
 .االستنتاجات اؼبتوصل إلیها يف ىذه الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

في فركؽ دالة إحصائيا ىناؾ  ":النتائج المتعلقة بالفرضية األكلى كتحليل كمناقشةعرض - 3-1
"حسب متغير الجنسأبعاد السلوؾ العدكاني لدل تالميذ التعليم الثانوم   

استودنت المحسوبة  بالنسبة أبعاد السلوؾ العدكاني لدل التالميذ حسب " ت "يبين قيمة  (26)جدكؿ رقم 
 متغير الجنس

أبعاد 
 المقياس

 عدد المجموعات
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

معامل  الوسيط
 االلتواء

 ت
 المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

ذكور 
 إناث

34 
28 

36.24 
30.59 

3.60 
5.12 

36 
31 

+0.2 
-0.24 

4.76 
 

العدكاف 
 اللفظي

ذكور 
 إناث

34 
28 

40.21 
37.25 

3.53           
5.37 

40 
37.5 

+0.17 
-0.13 

2.50 

ذكور  الغضب
 إناث

34 
28 

35.06 
32.51 

5.54           
4.37 

35 
32 

+0.03 
+0.35 

1.99 

العدكاف غَت 
 اؼبباشر

ذكور 
 إناث

34 
28 

31.12 
37.14 

6.30            
3.42 

29 
37.5 

+1.00 
-0.31 

4.63 

  .0.05عند مستول داللة   1.96 تقدر ب ةت اعبد كِف

:                                                                            مايلي 26يتضح لنا من خبلؿ اعبدكؿ رقم     

فبا يدؿ  (1.00+ ،0.030+)بلغت يف صبیع أبعاد اؼبقیاس مابُت - الذكور- قیم معامل االلتواء لدل عینة التبلمیذ - 
 .على ذبانس ىذه العینة ،كأف ىناؾ إعتدالیة يف توزيع النتائج 

فبا  (0.35+،0.13-)يف صبیع أبعاد اؼبقیاس مابُت - اإلناث- كما بلغت قیم معامل االلتواء لدل عینة التبلمیذ -
 .يدؿ على ذبانس ىذه العینة ،كأف ىناؾ إعتدالیة يف توزيع النتائج 

 ) 60 حرية درجة عند 4.76 ؿ مساكية احملسوبة قیمة ت أف كجدنا - الجسدم العدكاف – األكؿ للبعد بالنسبة- 
 كجود يعٍت فبا  0.05 داللة مستول عند  1.96  ب اؼبقدرة اعبدكلیة قیمة ت من أكرب ىي ك ، ( 2 _ 2ف + 1ف

. الذكور لصاٌف كاإلناث الذكور التبلمیذ بُت اعبسدم العدكاف بعد يف إحصائیا دالة فركؽ



 

 
 

      60 عند درجة حرية 2.50  كجدنا أف قیمة ت احملسوبة مساكية ؿ - العدكاف اللفظي–الثاني   بالنسبة للبعد- 
  فبا يعٍت 0.05  عند مستول داللة 1.96 ك اؼبقدرة ب  ة، ك ىي أكرب من قیمة ت اعبد كِف ( 2 _ 2ف + 1ف )

 .كجود فركؽ دالة إحصائیا يف بعد العدكاف اللفظي بُت التبلمیذ الذكور كاإلناث لصاٌف الذكور
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ذكور إناث

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ الذكور ( 05)شكل رقم 
كاإلناث في بعد العدكاف الجسدم

ذكور

إناث

35

36

37

38

39

40

41

ذكور إناث

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ الذكور ( 06)الشكل رقم 
كاإلناث في بعد العدكاف اللفظي

ذكور

إناث



 

 + 1ف ) 60 عند درجة حرية 1.99كجدنا أف قیمة ت احملسوبة مساكية ؿ -  الغضب –بالنسبة للبعد الثالث  - 
  فبا يعٍت كجود فركؽ 0.05 عند مستول داللة 1.96 ك اؼبقدرة ب  ة، ك ىي أكرب من قیمة ت اعبد كِف ( 2 _ 2ف

 .دالة إحصائیا يف بعد الغضب بُت التبلمیذ الذكور كاإلناث لصاٌف الذكور 

 

 
      60 عند درجة حرية 4.63 كجدنا أف قیمة ت احملسوبة مساكية ؿ -  العدكاف غير المباشر–بالنسبة للبعد الرابع  - 
  فبا يعٍت 0.05  عند مستول داللة 1.96 ك اؼبقدرة ب  ة، ك ىي أكرب من قیمة ت اعبد كِف ( 2 _ 2ف + 1ف )

 .كجود فركؽ دالة إحصائیا يف بعد العدكاف  غَت اؼبباشر بُت التبلمیذ الذكور كاإلناث لصاٌف اإلناث 
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ذكور  إناث

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور (  07) الشكل رقم 
إناث في بعد الغضب

ذكور 

إناث

28

30

32

34

36

38

ذكور  إناث 

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور إناث ( 08)الشكل رقم 
في بعد العدكاف غير المباشر

ذكور 

إناث 



 

: استنتاج

 بُت الذكور إحصائیةأف ىناؾ فركؽ ذات داللة لنا تبُت  م26علیها كاؼببینة يف اعبدكؿ رقم من خبلؿ النتائج اؼبتحصل 
لصاٌف الذكور يف البعد األكؿ العدكاف اعبسدم كالبعد الثآف العدكاف اللفظي كالبعد  كاإلناث يف أبعاد السلوؾ العدكآف

كيرل الطالب الباحث على أف الفركؽ الفردية بُت الذكور كاإلناث ؽبا دكر يف ذلك حیث من  الثالث عدكاف الغضب ،
خبلؿ النواحي اعبسدية ككتلة العضبلت يسیطر على الذكور االندفاع البدٓف كاعبسدم ككذلك تكوف كاضحة مظاىر 

 كاليت ال تفرؽ بُت الذكور كاإلناث بشكل من طرؼ السادة األساتذةكإُف األسالیب كاػبطط الًتبوية اؼبتبعة  الغضب علیهم
.  خاص

  فعل عنیف موجو كبو ىدؼ معُت كقد يكوف ىذا الفعل بدنیا أك أنو السلوؾ العدكآف علىلينكيف ىذا الصدد يعرؼ 
 العدكانیة السلوكات من نوعُت التعريف إُف ىذا أشار كاؽبیجاف ، كلقد الغضب النفعاؿ دبثابة اعبانب السلوكي كىو لفظیا
 (28، صفحة 1982عزت إسماعيل، ) .كالبدٓف اللفظي كىو

يف اؼبقابل كجدنا أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة بُت التبلمیذ  الذكور كاإلناث يف بعد العدكاف غَت اؼبباشر لصاٌف 
كىذا راجع لسمات نفسیة للتلمیذات حیث يبلن إُف إبراز سلوكات ال تكوف بالضركرة متجهة كبو االحتكاؾ  اإلناث ،

كالعنف اعبسدم كاللفظي ، كيعزكا الباحث ذلك إُف عدـ إىتماـ أساتذة الًتبیة البدنیة كالرياضیة باإلناث كعدـ إشراكهن 
يف ـبتلف األنشطة الرياضیة خاصة الرياضات اعبماعیة خبلؿ حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة فبا يؤدم هبن إُف الكبت 

. كعدـ إهباد الشخصیة اؼبتوازنة ؽبن ك عدـ تفريغ الطاقة اؼبوجودة عندىن

 الكراىیة على اليت  تدؿ كاالذباىات اؼبشاعر من أف السلوؾ العدكآف ىو ؾبموعة يف ىذا الصدد كاطسنحیث يشَت 
 تكوف أك ما بسلطة توجیهها يف حالة خفیة تكوف قد متعددة أشكاال العدكاف كيأخذ اآلخرين من كالغضب كالسخرية

  .أيضا االذباىات كيشمل اؼبشاعر من ينبع العدكآف السلوؾ أف على التعريف ىذا اآلخرين، كيدؿ كجو عبوسا يف عنادا
 (38، صفحة 1995سامي عبد القول، )

أف العدكاف غَت اؼبباشر ىو سلوؾ يتبعو الفرد يكوف ىدفو تفريغ اؼبشاعر العدكانیة يف حالة  زين العابدين دركيش كيضیف
 (434، صفحة 1991زين العابدين دركيش مرجع سبق ذكره، ) .اؼبباشراستحالة العدكاف 

العدكاف غَت اؼبباشر ىو توجیو األذل كاألَف بطريقة ملتوية كغَت أف  P J. GALLOGHERكما يشَت أيضا 
 (Gallgher, 1982, p. 476) .مباشرة كفیو تنظم االستجابات بطريقة ال توصل إُف اؼبواجهة كجها لوجو

 



 

فركؽ ذات داللة ال يوجد " : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية كتحليل كمناقشةعرض - 3-2
 لدل كل إحصائية في االختبار القبلي بين العينة الضابطة ك التجريبية في ممارسة السلوؾ العدكاني

:بالنسبة للذكور- أ" من الذكور ككل من اإلناث  

في االختبار القبلي بين العينة الضابطة ك استودنت المحسوبة  " ت " يبين قيمة  (27)جدكؿ رقم 
 في ممارسة السلوؾ العدكاني (ذكور) التجريبية

أبعاد السلوؾ 
 العدكاني
 

قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية كحدة القياس 
 ع± سَس  ع± سَس  المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

 4.11 37.23 2.82 35.35 درجة
 

1.55 

العدكاف 
 اللفظي

 0.52 3.51 40.47 3.62 39.82 درجة

 0.33 4.43 35.52 6.52 34.88 درجة الغضب
العدكاف غَت 
 اؼبباشر

 0.03 2.95 35.11 6.17 35.17 درجة

  .0.05 ك مستول الداللة 32عند درجة حرية 2.58 مقدرة ب  ةت اعبدكِف

: يتضح لنا مايلي 27 رقم اعبدكؿ خبلؿ من

( 2.82±35.35)معیارم  كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الجسدم العدكاف -األكؿ بالنسبة للبعد- 
 الضابطة للمجموعة  بالنسبة(4.11±37.23 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط كعلى التجريبیة للمجموعة بالنسبة
قدرة ب  ك اَف  اعبدكلیة"ت"قیمة  من أصغر كىي1.55ب  كاليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا ذكور

 يف بعد العدكاف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ ، كبالتاِف 0.05 ك مستول الداللة 32 عند درجة حرية 2.58
.                                                                    لدل الذكور كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت اعبسدم  



 

 
 

  بالنسبة(3.62±39.82 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا  -اللفظي العدكاف -الثاني بالنسبة للبعد- 
 ذكور الضابطة للمجموعة  بالنسبة(3.51±40.47 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى التجريبیة للمجموعة
 اعبدكلیة ك اؼبقدرة ب "ت"قیمة  من قیمة أصغر  كىي0.52ب  كاليت قدرت احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا
 يف بعد العدكاف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ ، كبالتاِف  0.05 ك مستول الداللة 32 عند درجة حرية 2.58
.لدل الذكور كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت اللفظي  
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تجريبية ضابطة

يوضح المتوسط الحسابي  للتالميذ ذكور ( 09)الشكل رقم 
في بعد العدكاف ( االختبار القبلي)العينة التجريبية كالضابطة

الجسدم 

تجريبية

ضابطة
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تجريبية  ضابطة 

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور العينة ( 10)الشكل رقم 
في بعد العدكاف اللفظي(االختبار القبلي )النجريبية كالضابطة 

تجريبية 

ضابطة 



 

  بالنسبة(6.52±34.88 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا - الغضب -الثالث  بالنسبة للبعد- 
 ذكور الضابطة للمجموعة  بالنسبة(4.43±35.52 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى التجريبیة للمجموعة
  اعبدكلیة اؼبقدرة ب "ت"قیمة  من قیمة أصغر  كىي0.33كاليت قدرت ب  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا
 فیبعد الغضب إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ  ، كبالتاِف0.05 ك مستول الداللة 32 عند درجة حرية 2.58

.                                                                     لدل ذكور كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت  

 
 (6.17±35.17 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا -المباشر غير العدكاف-بالنسبة للبعد الرابع - 

 الضابطة للمجموعة بالنسبة(2.95±35.11 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى التجريبیة للمجموعة بالنسبة
كاؼبقدرة  اعبدكلیة"ت"قیمة  من قیمة أصغر  كىي0.03ب   احملسوبة كاليت قدرت "ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا ذكور

 الرابع البعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ  ، كبالتاِف0.05 ك مستول الداللة 32 عند درجة حرية 2.58ب
.                                                                              لدل الذكور كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت  
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تجريبية ضابطة 

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور العينة ( 11)الشكل رقم 
قي بعد الغضب(االختبار القبلي)التجريبية كالضابطة

تجريبية

ضابطة 



 

 

 داللة ذات فركؽ كجود عدـ تبُت كاليت أعبله اعبدكؿ يف علیها اؼبتحصل النتائج خبلؿ من: بالذكور خاص إستنتاج
 يرل ، للذكور بالنسبة كالتجريبیة الضابطة للعینة القبلي اإلختبار يف العدكآف السلوؾ ؼبقیاس األربعة األبعاد يف إحصائیة
 الدراسة تبلمیذ ذبانس إُف راجع للذكور بالنسبة العدكآف السلوؾ مستويات يف اؼبوجود التقارب ىذا أف الباحث الطالب
 نفس يواجهوف هبعلهم فبا البیئة نفس يف يعیشوف أهنم كما ( السن ، الوزف ، الطوؿ ) اؼبتغَتات بنفس يتمیزكف حبیث

 كنفس التوقیت كنفس الظركؼ نفس يف مت القبلي القیاس إجراء أف إُف باإلضافة اػبربات نفس كيكتسبوف التحديات
 بعبلج يهتم ال الوطنیة الًتبیة كزارة منهاج ضمن كاؼبوجود كالرياضیة البدنیة الًتبیة حبصة اػباص الربنامج أف كما ، الشركط

 الًتفیهیة األلعاب يستعملوف ال كالرياضیة البدنیة الًتبیة أساتذة معظم التبلمیذ،كأف لدل العدكانیة السلوكات ىذه مثل
.                                                                             كالًتكوبیة أثناء حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة   

:لإلناث  بالنسبة-ب  

في االختبار القبلي بين العينة الضابطة ك يبين قيمة ت ستودنت المحسوبة   (28)جدكؿ رقم 
 في ممارسة السلوؾ العدكاني(إناث)التجريبية 

أبعاد السلوؾ 
 العدكاني

 

قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية كحدة القياس 
 ع± سَس  ع± سَس  المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

 3.91 33.07 5.19 28.28 درجة
 

2.73 

العدكاف 
 اللفظي

 2.17 4.49 39.64 5.15 35.5 درجة

35,08

35,1

35,12

35,14

35,16

35,18

35,2

التجريبية  الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور العينة ( 12)الشكل رقم 
في بعد العدكاف غير المباشر (االختبار القبلي )التجريبية كالضابطة 

التجريبية 

الضابطة



 

 8.16 2.16 28.71 2.54 36 درجة الغضب
العدكاف غَت 

 اؼبباشر
 0.82 4.21 37.71 2.43 36.64 درجة

  .0.05 ك مستول الداللة 26عند درجة حرية 2.78 اؼبقدرة ب  ةت اعبدكِف

: يتضح لنا مايلي 27 رقم اعبدكؿ خبلؿ من

( 5.19±28.28)معیارم  كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الجسدم العدكاف -األكؿ بالنسبة للبعد- 
 للمجموعة  بالنسبة(3.91±33.07 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى التجريبیة للمجموعة بالنسبة

 اعبدكلیة "ت"قیمة  من قیمة أصغر  كىي2.73ب كاليت قدرت احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا إناث الضابطة
 يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ ، كبالتاِف 0.05 ك مستول الداللة 26 عند درجة حرية 2.78 كاؼبقدرة ب 
.لدل اإلناث كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت اعبسدم بعد العدكاف  

 
 

  بالنسبة(5.15±35.5 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا  -اللفظي العدكاف -الثاني  بالنسبة للبعد- 
 إناث الضابطة للمجموعة  بالنسبة(4.49±39.64 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى التجريبیة للمجموعة
ك اؼبقدرة ب  اعبدكلیة" ت"قیمة  من قیمة أصغر  كىي2.17ب كاليت قدرت احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا
 العدكاف بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ ، كبالتاِف0.05 ك مستول الداللة 26عند درجة حرية  2.78
.                                                            لدل اإلناث كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت اللفظي  
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التجريبية  الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ إناث العينة ( 13)الشكل رقم 
في بعد العدكاف الجسدم( االختبار القبلي)التجريبية كالضابطة 

التجريبية 

الضابطة



 

 
 

 للمجموعة بالنسبة(2.54±36 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الغضب –الثالث  بالنسبة للبعد- 
 ،كربصلنا إناث الضابطة للمجموعة بالنسبة(2.16±28.71 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى التجريبیة

عند درجة  2.78ك اؼبقدرة ب  اعبدكلیة"ت "من قیمة أكرب  كىي8.16ب كاليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على
 التجريبیة اجملموعة بُت الغضب بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود ، كبالتاِف0.05 ك مستول الداللة 26حرية 

                                                            .              التجريبیة اجملموعة لصاٌف إناث كالضابطة
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التجريبية  الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ إناث العينة ( 14)الشكل رقم 
في بعد العدكاف اللفظي( االختبار القبلي)التجريبية كالضابطة

التجريبية 

الضابطة
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التجريبية الضابطة 

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ إناث العينة (15)الشكل رقم
في بعد الغضب( االختبار القبلي)التجريبية كالضابطة 

التجريبية

الضابطة 



 

 معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا -المباشر غير العدكاف-بالنسبة للبعد الرابع - 
 بالنسبة(4.21±37.71 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى التجريبیة للمجموعة بالنسبة(36.64±2.43)

" ت"قیمة  من قیمة أصغر  كىي0.82ب  كاليت قدرت احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا إناث الضابطة للمجموعة
 داللة ذات فركؽ كجود عدـ ، كبالتاِف0.05 ك مستول الداللة 26عند درجة حرية  2.78اعبدكلیة ك اؼبقدرة ب 

.                                                            إناث كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت الرابع البعد يف إحصائیة  

                                                            

 
:استنتاج خاص باإلناث  

 الثبلثة األبعاد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ تبُت كاليت 28اعبدكؿ رقم  يف علیها اؼبتحصل النتائج خبلؿ من
 الضابطة للعینة القبلي االختبار يف ( مباشر الغَت كالعدكاف ، اللفظي العدكاف ، اعبسدم العدكاف ) العدكآف السلوؾ ؼبقیاس

 ( البحث متغَتات يف التلمیذات ) البحث عینة تكافؤ إُف الباحث الطالب حسب راجع كىذا لئلناث، بالنسبة كالتجريبیة
أف         الباحث الطالب يرل حیث ، التجريبیة العینة لصاٌف الغضب بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجدنا حُت يف

  الغضب مكوف انفعاِف يربز من خبللو السلوؾ العدكآف، كيف ىذا الصدد يشَت luk Bédard et al أف الغضب 

 يعد ال كلكن ك، العدكاف يصاحب ما غالبا كىو فیو اؼبرغوب غَت اؼبوقف يف هبا اإلحساس يبكن يعٍت حالة انفعالیة كاليت
(luk bédard et al, 2006, p. 256) . مهما للتعبَت عنو  شرطا  

 كىو ,الغضب الذم يصاحب اؽبجومي السلوؾ ىو العدكآف أف السلوؾ " بهاركف سعدية "كتضیف يف ىذا الشأف أيضا
(246، صفحة 1977سعدية محمد بهاكرف، ) .أخر لفرد مادية إصابة إحداث كبو يتجو الذم السلوؾ  
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التجريبية الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ إناث العينة ( 16)الشكل رقم 
التجريبية كالضابطة في بعد العدكاف غير المباشر

التجريبية

الضابطة



 

 لئلنساف األساسیة العواطف أك االنفعاالت أحد ىو الغضب أف أيضا 2001 العقاد اللطيف عبد عصاـ يشَت كما 
، 2001عصاـ عبد اللطيف العقاد، ) . اغبیاة يف اإلحباط كعوامل الضغوط مواجهة على داللة أك إشارة تعترب كاليت

                                                                                                                (76صفحة 

 إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ: "الثالثة بالفرضيةالنتائج المتعلقة  كتحليل كمناقشةعرض - 3-3
 كل لدل العدكاني السلوؾ ممارسة في الضابطة العينة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار في

"                                                                                     من الذكور كاإلناث   

:                                                                                                       للذكور  بالنسبة-أ  

 الضابطة العينة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار في  المحسوبة استودنت ت قيمة يبين( 29 )رقم جدكؿ
العدكاني السلوؾ ممارسة في( ذكور)  

أبعاد السلوؾ 
 العدكاني

 

 
 كحدة القياس 

قيمة ت  اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي
 ع± سَس  ع± سَس  المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

 7.14 33.29 4.11 37.23 درجة
 

2.00 

العدكاف 
 اللفظي

 5.92 5.16 31.70 3.51 40.47 درجة

 6.99 3.39 26.41 4.43 35.52 درجة الغضب
العدكاف غَت 

 اؼبباشر
 7.87 3.12 27.17 2.95 35.11 درجة

  .0.05ك مستول الداللة 16 عند درجة حرية 2.92 اؼبقدرة ب  ةت اعبدكِف

: يتضح لنا مايلي 29 رقم اعبدكؿ خبلؿ من

( 4.11±37.23)معیارم  كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الجسدم العدكاف -األكؿ بالنسبة للبعد- 
  بالنسبة(7.14±33.29 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى الضابطة للعینة القبلي لئلختبار بالنسبة

 قیمة أصغر  كىي2.00كاليت قدرت ب  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ، كربصلنا ذكور الضابطة للعینة البعدم لئلختبار
 فركؽ كجود عدـ ، كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 16 عند درجة حرية 2.92  اعبدكلیة ك اؼبقدرة ب "ت"قیمة  من

.         الضابطة ذكور  العینة لدل البعدم كاالختبار القبلي االختبار بُت اعبسدم العدكاف بعد يف إحصائیة داللة ذات
                   



 

 

 

  بالنسبة(3.51±40.47 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا -اللفظي العدكاف -الثاني  بالنسبة للبعد- 
 لبلختبار بالنسبة( 5.16±31.70 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى الضابطة للعینة القبلي لئلختبار
قیمة  من قیمة أكرب  كىي5.92ب  كاليت قدرت احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ، كربصلنا ذكور الضابطة للعینة  البعدم

 داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 16 عند درجة حرية 2.92 ك اؼبقدرة ب   اعبدكلیة"ت"
 القبلي االختبار ذكور لصاٌف الضابطة العینة لدل البعدم كاالختبار القبلي االختبار بُت اللفظي العدكاف بعد يف إحصائیة

.      
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االختبار القبلي االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 17)الشكل رقم
كالبعدم لدل العينة الضابطة ذكور في بعد العدكاف الجسدم

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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االختبار القبلي االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 18)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة الضابطة ذكور في بعد العدكاف اللفظي

االختبار القبلي

االختبار البعدي



 

 بالنسبة( 4.43±35.52 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الغضب –الثالث  بالنسبة للبعد- 
 لبلختبار بالنسبة( 3.39±26.41 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى الضابطة للعینة القبلي لبلختبار
قیمة  من قیمة أكرب  كىي6.99ب  كاليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ذكور ، كربصلنا الضابطة للعینة  البعدم

 ذات داللة فركؽ كجود ، كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 16 عند درجة حرية 2.92 ك اؼبقدرة ب  اعبدكلیة"ت"
.        القبلي االختبار ذكور لصاٌف الضابطة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت الغضب بعد يف إحصائیة

       

 

 

( 2.95±35.11 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا- المباشر غير العدكاف-بالنسبة للبعد الرابع - 
 بالنسبة( 3.12±27.17 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى الضابطة للعینة القبلي لبلختبار بالنسبة

 قیمة أكرب  كىي7.87ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا ذكور الضابطة للعینة  البعدم لبلختبار
 ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 16 عند درجة حرية 2.92 ك اؼبقدرة ب   اعبدكلیة"ت"قیمة  من

 ذكور لصاٌف الضابطة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت العدكاف غَت مباشر بعد يف احصائیة داللة
.القبلي االختبار  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

االختبار القبلي االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 19)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة الضابطة ذكور في بعد الغضب

االختبار القبلي

االختبار البعدي



 

 

 

:                 لإلناث  بالنسبة-ب  

 كاالختبار البعدم لدل العينة الضابطة في االختبار القبلييبين قيمة ت ستودنت المحسوبة   (30)جدكؿ رقم 
 في ممارسة السلوؾ العدكاني (إناث)

أبعاد السلوؾ 
 العدكاني

 

 
 كحدة القياس 

قيمة ت  اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي
 ع± سَس  ع± سَس  المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

 4.46 31.5 3.91 33.07 درجة
 

1.13 

العدكاف 
 اللفظي

 5.47 7.10 27.14 4.49 39.64 درجة

 4.01 2.34 25.57 2.16 28.71 درجة الغضب
العدكاف غَت 

 اؼبباشر
 8.15 3.56 22.35 4.21 37.71 درجة

  .0.05ك مستول الداللة 13 عند درجة حرية 3.01 اؼبقدرة ب  ةت اعبدكِف

: يتضح لنا مايلي 30 رقم اعبدكؿ خبلؿ من

 (3.91±33.07)معیارم  كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الجسدم العدكاف -األكؿ بالنسبة للبعد- 
 لئلختبار بالنسبة(4.46±31.5 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى الضابطة للعینة القبلي لئلختبار بالنسبة
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االختبار القبلي االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 20)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة الضابطة ذكور في بعد العدكاف غير المباشر                               

االختبار القبلي

االختبار البعدي



 

قیمة  من قیمة أصغر  كىي1.13ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ، كربصلنا إناث الضابطة للعینة البعدم
 داللة ذات فركؽ كجود عدـ ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 13عند درجة حرية 3.01 اؼبقدرة ب  ك  اعبدكلیة"ت"

.                      الضابطة إناث العینة لدل البعدم كاالختبار القبلي االختبار بُت اعبسدم العدكاف بعد يف إحصائیة  

                   

 

 

 بالنسبة(4.49±39.64 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا- اللفظي العدكاف -الثاني  بالنسبة للبعد- 
 لئلختبار بالنسبة( 7.10±27.14 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى الضابطة للعینة القبلي لئلختبار
قیمة  من قیمة أكرب كىي5.47ب ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "ؿ قیمة أيضا على إناث ،كربصلنا الضابطة للعینة البعدم

 داللة ذات فركؽ كجود  ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 13عند درجة حرية 3.01 اؼبقدرة ب   اعبدكلیة ك"ت"
.القبلي االختبار إناث لصاٌف الضابطة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار اللفظي بُت العدكاف بعد يف إحصائیة  
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االختبار القبلي االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 21)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة الضابطة  إناث في بعد العدكاف الجسدم

االختبار القبلي

االختبار البعدي



 

 

 

 بالنسبة( 2.16±28.71 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الغضب –الثالث  بالنسبة للبعد- 
 لبلختبار بالنسبة( 2.34±25.57 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى الضابطة للعینة القبلي لبلختبار
قیمة  من قیمة أكرب  كىي4.01ك اليت قدرت ب احملسوبة"ت "قیمة أيضا على إناث ، كربصلنا الضابطة للعینة  البعدم

 يف داللة ذات فركؽ كجود  ،كبالتاِف0.05 الداللة مستول ك13 حرية درجة عند3.01  ب اؼبقدرة ك  اعبدكلیة"ت"
.القبلي االختبار إناث لصاٌف الضابطة العینة لدل البعدم كاالختبار القبلي االختبار بُت بعد الغضب  
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االختبار القبلي االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 22)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة الضابطة إناث في بعد العدكاف اللفظي

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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االختبار القبلي  االختبار البعدي 

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 23)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة الضابطة إناث في بعد الغضب

االختبار القبلي 

االختبار البعدي 



 

( 4.21±37.71 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا -المباشر غير العدكاف-بالنسبة للبعد الرابع - 
 بالنسبة( 3.56±22.35 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى الضابطة للعینة القبلي لبلختبار بالنسبة

 قیمة أكرب كىي8.15ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على إناث ،كربصلنا الضابطة للعینة البعدم لبلختبار
 ذات فركؽ كجود  ،كبالتاِف0.05 الداللة مستول ك13 حرية درجة عند3.01  ب اؼبقدرة ك  اعبدكلیة"ت"قیمة  من

 إناث لصاٌف الضابطة العینة لدل البعدم كاالختبار القبلي االختبار بُت اؼبباشر غَت العدكاف بعد يف إحصائیة داللة
.                                                                                                           القبلي االختبار  

 

 تبُت  كاليت30ك اعبدكؿ رقم  29اعبدكؿ رقم  يف علیها اؼبتحصل النتائج خبلؿ من :بالذكور ك اإلناث  خاص إستنتاج
الضابطة  العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت اعبسدم العدكاف بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ

 العدكاف مظاىر من مظهر سبثل كاليت التبلمیذ لدل اعبسدية السلوكات ذكور ك إناث ، كيفسر الطالب الباحث ذلك كوف
 صاحب"  باندكرا"  يؤكد ، كخبصوص ذلك مكتسبة سلوكات ىي اعبسدية السلوكات لكوف كىذا كبَت بشكل تتغَت َف

 كأف ، الفرد فیو يعیش الذم اجملتمع خبلؿ من كمتعلمة مكتسبة اإلنسآف السلوؾ أنواع معظم أف االجتماعي التعلم نظرية
 اجملتمع بینها من عوامل عدة خبلؿ من كذلك التدعیم أنواع من نوع أم إُف ألسلوؾ ىذا أدل كلما قوتو تزداد التعلم ىذا

  .كالتدعیم التعزيز عملیة يف كبَت دكر تلعب يبكن أف اليت اإلعبلـ ككسائل

                                                                    (14، صفحة 2007البشير معمرية، )  

 فركؽ فقد أكضحت النتائج كجود (العدكاف اللفظي ، الغضب، العدكاف غَت مباشر  )أما خبصوص األبعاد الثبلثة اؼبتبقیة 
، ك  القبلي الضابطة ذكور ك إناث لصاٌف اإلختبار العینة البعدم لدل كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت إحصائیة داللة ذات

إُف أف حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة كاف ؽبا التأثَت يف خفض السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ يفسر الطالب الباحث ذلك 
، حیث تكمن أنبیة حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة من خبلؿ ما يستثمره التلمیذ من اؼبكتسبات خبلؿ النشاط البدٓف 

الرياضي الذم يهدؼ إُف ترقیة كاستثمار اعبانب الثقايف كاالجتماعي كتظهر أيضا من خبلؿ مساعدتو على التكیف مع 
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االختبار القبلي  االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 24)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة الضابطة إناث في بعد العدكاف غير المباشر

االختبار القبلي 

االختبار البعدي



 

صبیع احملیطات االجتماعیة كما تنمي قدرة االتصاؿ كالتوافق بُت الرغبة كالعمل من خبلؿ نشاط مبٍت على مواقف تعلیمیة 
.      منتظمة كىادفة ترمي إُف تفعیل اؼبعارؼ كاػبربات الفكرية اغبركیة كاػبلقیة كوهنا كسیلة تعزز العبلقات البشرية اؼبفیدة

(48-47، الصفحات 2005منهاج التربية البدنية، )   

 إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ : الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج كمناقشة كتحليل عرض- 3-4
 كل لدل العدكاني السلوؾ ممارسة في التجريبية العينة لدل البعدم االختبار ك القبلي االختبار في
اإلناث                                                                                 من ككل الذكور من  

: للذكور بالنسبة- أ  

 لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار في  المحسوبة ستودنت ت قيمة يبين( 31 )رقم جدكؿ
العدكاني السلوؾ ممارسة في التجريبية ذكور العينة  

أبعاد السلوؾ 
 العدكاني

 

 
 كحدة القياس 

قيمة ت  اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي
 ع± سَس  ع± سَس  المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

 6.76 25.70 2.82 35.35 درجة
 

5.40 

العدكاف 
 اللفظي

 12.52 3.80 24.52 3.62 39.82 درجة

 4.52 3.36 26.94 6.52 34.88 درجة الغضب
العدكاف غَت 

 اؼبباشر
 7.96 2.25 23.70 6.17 35.17 درجة

  .0.05ك مستول الداللة 16عند درجة حرية 2.92 اؼبقدرة ب  ةت اعبدكِف

: يتضح لنا مايلي 31 رقم اعبدكؿ خبلؿ من

 (2.82±35.35 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الجسدم العدكاف -األكؿ بالنسبة للبعد- 
 لبلختبار بالنسبة(6.76±25.70 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط للعینة التجريبیة ذكور كعلى القبلي لبلختبار بالنسبة
قیمة  من قیمة أكرب كىي 5.40ك اليت قدرت ب   احملسوبة"ت "قیمة أيضا على للعینة التجريبیة ذكور ، كربصلنا البعدم

 داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 16عند درجة حرية 2.92اؼبقدرة ب  ك  اعبدكلیة"ت"
 االختبار ذكور لصاٌف التجريبیة العینة لدل البعدم كاالختبار القبلي االختبار بُت اعبسدم العدكاف بعد يف إحصائیة
.                                                                                                                    القبلي  



 

 
 

 بالنسبة(3.62±39.82 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا- اللفظي العدكاف -الثاني  بالنسبة للبعد- 
 لئلختبار بالنسبة( 3.80±24.52 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط للعینة التجريبیة ذكور كعلى القبلي لئلختبار
قیمة  من قیمة أكرب كىي12.52ب  كاليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على للعینة التجريبیة ذكور ،كربصلنا  البعدم

 داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف  0.05ك مستول الداللة 16عند درجة حرية 2.92اؼبقدرة ب  اعبدكلیة ك "ت"

القبلي االختبار ذكور لصاٌف التجريبیة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار اللفظي بُت العدكاف البعد يف إحصائیة  
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االختبار القبلي االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 25)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة التجريبية ذكور في بعد العدكاف الجسدم

االختبار القبلي

االختبار البعدي
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االختبار القبلي  االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 26)الشكل رقم
كالبعدم لدل العينة التجريبية ذكور في بعد العدكاف اللفظي

االختبار القبلي 

االختبار البعدي



 

 بالنسبة( 6.52±34.88 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا – الغضب –الثالث  بالنسبة للبعد- 
 لئلختبار بالنسبة( 3.36±26.94 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط للعینة التجريبیة ذكور كعلى القبلي لئلختبار
قیمة  من قیمة أكرب  كىي4.52ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على للعینة التجريبیة ذكور ، كربصلنا  البعدم

 داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 16عند درجة حرية 2.92اؼبقدرة ب  اعبدكلیة ك "ت"
.       القبلي االختبار ذكور لصاٌف التجريبیة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت بعد الغضب يف إحصائیة  

         

 
 

( 6.17±35.17 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا -المباشر غير العدكاف-بالنسبة للبعد الرابع - 
 بالنسبة( 2.25±23.70 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط للعینة التجريبیة ذكور كعلى القبلي لئلختبار بالنسبة

 من قیمة أكرب كىي7.96ب  كاليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على للعینة التجريبیة ذكور ،كربصلنا البعدم لئلختبار
 داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 16عند درجة حرية 2.92اؼبقدرة ب ك  اعبدكلیة"ت"قیمة 

 االختبار لصاٌف ذكور التجريبیة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار  بُتالمباشر غير  العدكافبعد يف إحصائیة
.                                                                                                                    القبلي   
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االختبار القبلي  االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 27)الشكل رقم
كالبعدم لدل العينة التجريبية ذكورفي بعد الغضب  

االختبار القبلي 

االختبار البعدي



 

 

:لإلناث بالنسبة-أ  

 لدل البعدم كاالختبار القبلي االختبار في  المحسوبة ستودنت ت قيمة يبين( 32 )رقم جدكؿ
العدكاني السلوؾ ممارسة في( إناث )التجريبية العينة  

أبعاد السلوؾ 
 العدكاني

 

 
 كحدة القياس 

قيمة ت  اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي
 ع± سَس  ع± سَس  المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

 2.20 20.43 5.19 28.28 درجة
 

4.57 

العدكاف 
 اللفظي

 10.12 2.43 20.42 5.51 35.5 درجة

 15.31 3.03 22 2.54 36 درجة الغضب
العدكاف غَت 

 اؼبباشر
 18.43 2.2 19.07 2.43 36.64 درجة

  .0.05ك مستول الداللة 13عند درجة حرية 3.01 اؼبقدرة ب  ةت اعبدكِف

: يتضح لنا مايلي 32 رقم اعبدكؿ خبلؿ من

 (5.19±28.28 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الجسدم العدكاف -األكؿ بالنسبة للبعد- 
 لئلختبار بالنسبة(2.20±20.43 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط للعینة التجريبیة إناث كعلى القبلي لئلختبار بالنسبة
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االختبار القبلي  االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 28)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة التجريبية ذكور في بعد العدكاف غير المباشر

االختبار القبلي 

االختبار البعدي



 

قیمة  من قیمة أكرب  كىي4.57ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على للعینة التجريبیة إناث ،كربصلنا البعدم
 داللة ذات فركؽ كجود كبالتاِف، 0.05ك مستول الداللة 13عند درجة حرية 3.01اؼبقدرة ب  ك  اعبدكلیة"ت"

التجريبیة إناث لصاٌف اإلختبار  العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت اعبسدم العدكاف بعد يف إحصائیة
.                                                                                                                     القبلي   

 

 بالنسبة(5.51±35.5 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ربصلنا على- اللفظي العدكاف -الثاني  بالنسبة للبعد- 
 لئلختبار بالنسبة( 2.43±20.42 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط للعینة التجريبیة إناث كعلى القبلي لئلختبار
 من قیمة أكرب  كىي10.12كاليت قدرت ب  احملسوبة"ت "ؿ قیمة أيضا على للعینة التجريبیة إناث ،كربصلنا  البعدم
 داللة ذات فركؽ كجود ، كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 13عند درجة حرية 3.01اؼبقدرة ب  اعبدكلیة ك "ت"قیمة 

 .القبلي االختبار لصاٌف إناث التجريبیة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت اللفظي العدكاف بعد يف إحصائیة
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االختبار القبلي  االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 29)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة التجريبية إناث في بعد العدكاف الجسدم

االختبار القبلي 

االختبار البعدي
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االختبار القبلي االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسبي لالختبار القبلي ( 30)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة التجريبية إناث في بعد العدكاف اللفظي 

االختبار القبلي

االختبار البعدي



 

 لئلختبار بالنسبة( 2.54±36 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا – الغضب –الثالث  بالنسبة للبعد- 
للعینة   البعدم لئلختبار بالنسبة( 3.03±22 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط للعینة التجريبیة إناث كعلى القبلي

 اعبدكلیة"ت"قیمة  من قیمة أكرب  كىي15.31ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا التجريبیة إناث
 بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 13عند درجة حرية 3.01اؼبقدرة ب  ك 

.                         القبلي االختبار لصاٌف إناث التجريبیة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت الغضب  

 

 

( 2.43±36.64 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا- المباشر غير العدكاف-بالنسبة للبعد الرابع - 
 لئلختبار بالنسبة( 2.2±19.07 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط للعینة التجريبیة إناث كعلى القبلي لئلختبار بالنسبة
  كىي قیمة أكرب من18.43ك اليت قدرت ب    احملسوبة"ت "قیمة أيضا على للعینة التجريبیة إناث ،كربصلنا البعدم
 داللة ذات فركؽ كجود ، كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 13عند درجة حرية 3.01اؼبقدرة ب   اعبدكلیة ك "ت"قیمة 

 االختبار إناث لصاٌف التجريبیة العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار اؼبباشر بُت غَت العدكاف البعد يف إحصائیة
.                                                                                                                    القبلي   
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االختبار القبلي  االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 31)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة التجريبية إناث في بعد الغضب

االختبار القبلي 

االختبار البعدي



 

 

 

 خبلؿ  كمن32 رقم ك اعبدكؿ 31 رقم اعبدكؿ يف اؼبوضحة النتائج خبلؿ من :بالذكور ك اإلناث  خاص إستنتاج
 يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ أف لنا يتضح " ت" كالبعدم باستخداـ إختبار  القبلي بُت نتائج اإلختبارين اؼبقارنة

اإلناث  من ككل الذكور من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة العینة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار
 بأبعاده العدكآف السلوؾ تعديل اؼبقًتح قصد ك الربنامج الرياضي الًتكوبي لصاٌف اإلختبار القبلي كذلك بالنظر ؼبعايَت

 للفرد األساسیة اغباجات ربقیق إُف يهدؼ الًتكيح أف إُف النتائج ىذه الباحث التجريبیة، كيعزكا العینة أفراد لدل األربعة
 تقدير الذات، ربقیق ) خبلؿ من ىذا ك نفسیة، حاجات أك اجتماعیة حاجات فسیولوجیة أك حاجات كانت سواء

.                                                                                                          (األماف الذات،   

 صباعة خلق يف الضركرية الوسائل كمن الًتبوية العملیة يف كجوىريا مهما يعد عنصرا الًتكيح أف محمود محمد كيرل
 أزمات من يواجهها ما من التخلص على اعبماعة مساعدة يف قدرتو عن فضبل كاإلحًتاـ كاحملبة األلفة جو يسودىا

 األنشطة من ؾبموعة ىو الًتكوبي الربنامج أيضا أف محمود محمد، كيضیف  ؽبا أعدت اليت اغبیاة جوانب يف كمشكبلت
 ازباذ على كقدرهتم مشكبلهتم مع التعامل يف التبلمیذ مساعدة تستهدؼ كالثناء اإلحًتاـ من جو يسودىا ؽبا اؼبخطط
محمد محمود محمد كآخركف، ) اذباىاهتم  كتقدير كمهاراهتم قدراهتم اؼبناسبة كتنمیة اغبلوؿ كإهباد اؼبناسبة القرارات
                                                                        (78-65، الصفحات 2014

 كما الرياضیة، ك البدنیة النشاطات من العديد  براؾبو تتضمن الذم الًتكيح من النوع ذلك ىو الرياضي الًتكيح أف حیث
 على تشتمل اليت مناشطو ألكجو اؼبمارس ك النفسیة للفرد الفسیولوجیة ك البدنیة اعبوانب على تأثَتا الًتكيح أنواع أكثر يعد

                                               (31محمد الحماحمي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .الرياضات ك األلعاب
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االختبار القبلي  االختبار البعدي

يوضح المتوسط الحسابي لالختبار القبلي ( 32)الشكل رقم 
كالبعدم لدل العينة التجريبية إناث في بعد العدكاف غير المباشر 

االختبار القبلي 

االختبار البعدي



 

 ك االجتماعیة ك الصحیة النواحي من الفرد بناء يف كبَتا دكرا يؤدم الًتكيح أف محمد إحساف كيف ىذا الصدد يضیف
 مستوياهتم ك العمرية فئاهتم اختبلؼ على ا األفراد فعالیات ك أنشطة من حصة كاسعة الرياضي النشاط يأخذ ك الًتبوية،
 أماكن يف ك اػباصة بیوهتم يف األفراد يبارسها الرياضیة فاألنشطة الطبقیة، االجتماعیة ك اكبداراهتم ك اؼبهنیة ك الثقافیة
 يبارسها اليت الًتكوبیة األنشطة أىم من األنشطة ىذه تعد جامعاهتم،ك ك كلیاهتم ك معاىدىم ك مدارسهم يف عملهم
 العقوؿ ك األجساـ صحة بناء يف تساعد إمبا ك فحسب الفراغ أكقات تسد ال فهي فراغهم أكقات يف اعبماعات ك األفراد

 تطوير ك اؼبتعة ك التسلیة من كفَت بقسط الناس تزكد اعبماعات ك ك األفراد بُت اعبیدة االجتماعیة العبلقات تكوين ك
 الوظیفي  أدائو ك ربسُت إنتاجو زيادة من صاحبها سبكن ك األفراد من خبلؽبا طاقاهتم اإلبداعیة يفجر ك الشخصیة

                                                                        (151، صفحة 2005إحساف محمد الحسن، )

 إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ: الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج كمناقشة كتحليل عرض-3-5
 من كل لدل العدكاني السلوؾ ممارسة في التجريبية ك الضابطة العينة بين البعدم االختبار في

.                                                                                              اإلناث من ككل الذكور  

:للذكور بالنسبة- أ  

 بين العينة الضابطة ك البعدمفي اإلختبار ستودنت المحسوبة  " ت"يبين قيمة  (33)جدكؿ رقم 
في ممارسة السلوؾ العدكاني  ذكور التجريبية

أبعاد السلوؾ 
 العدكاني

 

 
 كحدة القياس 

قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
 ع± سَس  ع± سَس  المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

 7.14 33.29 6.76 25.70 درجة
 

3.17 

العدكاف 
 اللفظي

 4.60 5.16 31.70 3.80 24.52 درجة

 0.45 3.36 26.94 3.39 26.41 درجة الغضب
العدكاف غَت 

 اؼبباشر
 3.71 3.12 27.17 2.25 23.70 درجة

  .0.05ك مستول الداللة 32عند درجة حرية 2.58 اؼبقدرة ب  ةت اعبدكِف

 

 



 

: يتضح لنا مايلي 33 رقم اعبدكؿ خبلؿ من

 (6.76±25.70 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا-  الجسدم العدكاف -األكؿ بالنسبة للبعد- 
 الضابطة للمجموعة بالنسبة(7.14±33.29 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى التجريبیة للمجموعة بالنسبة

اؼبقدرة اعبدكلیة ك " ت"قیمة  من قیمة أكرب كىي 3.17 ب  احملسوبة كاليت قدرت"ت "قیمة أيضا على ذكور،كربصلنا
 العدكاف بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود كبالتاِف ،0.05ك مستول الداللة 32عند درجة حرية 2.58ب  

.                            البعدم اإلختبار يف  الضابطة اجملموعة لصاٌف ذكور كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت اعبسدم  

                           

 

 

  بالنسبة(3.80±24.52 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا -اللفظي العدكاف -الثاني  بالنسبة للبعد- 
 ذكور الضابطة للمجموعة  بالنسبة(5.16±31.70 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى التجريبیة للمجموعة
اؼبقدرة ب   اعبدكلیة ك "ت"قیمة  من قیمة أكرب  كىي4.60ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا
اللفظي  العدكاف البعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 32عند درجة حرية 2.58

.                                      البعدم اإلختبار يف الضابطة اجملموعة لصاٌف ذكور كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت  
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التجريبية الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور العينة ( 33)الشكل رقم 
في بعد العدكاف الجسدم(االختبار البعدم)التجريبية كالضابطة 

التجريبية

الضابطة



 

 
 

  بالنسبة(3.39±26.41 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا – الغضب –الثالث  بالنسبة للبعد- 
 ذكور الضابطة للمجموعة  بالنسبة(3.36±26.94 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى التجريبیة للمجموعة
 اؼبقدرة بك  اعبدكلیة"ت"قیمة  من قیمة أصغر  كىي0.45ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا
 الغضب بُت بعد يف احصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 32عند درجة حرية 2.58

.                                                                                        ذكور كالضابطة التجريبیة اجملموعة  
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التجريبية الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور العينة ( 34)الشكل رقم
في بعد العدكاف اللفظي(االختبار البعدم)التجريبية كالضابطة 

التجريبية

الضابطة
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التجريبية الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور العينة  ( 35)الشكل رقم 
في بعد الغضب (االختبار البعدم)التجريبية كالضابطة 

التجريبية

الضابطة



 

 (2.25±23.70 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا- المباشر غير العدكاف-بالنسبة للبعد الرابع - 
 للمجموعة  بالنسبة(3.12±27.17 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ذكور كعلى التجريبیة للمجموعة بالنسبة

  اعبدكلیة"ت"قیمة  من قیمة أصغر  كىي3.71ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا ذكور الضابطة
 بعد يف احصائیة داللة ذات فركؽ كجود  ،كبالتاِف0.05ك مستول الداللة 32عند درجة حرية 2.58كاؼبقدرة ب 

                   .البعدم اإلختبار يف الضابطة اجملموعة لصاٌف ذكور كالضابطة التجريبیة اجملموعة اؼبباشر بُت غَت العدكاف

 

 بين البعدمفي االختبار يبين قيمة ت ستودنت المحسوبة   (34) جدكؿ رقم :بالنسبة لإلناث- ب
 في ممارسة السلوؾ العدكاني(إناث)العينة الضابطة ك التجريبية 

أبعاد السلوؾ 
 العدكاني

 

 
 كحدة القياس 

قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
 ع± سَس  ع± سَس  المحسوبة

 العدكاف
 اعبسدم

 4.46 31.5 2.20 20.43 درجة
 

8.31 

العدكاف 
 اللفظي

 3.34 7.10 27.14 2.43 20.42 درجة

 3.48 2.34 25.57 3.03 22 درجة الغضب
العدكاف غَت 

 اؼبباشر
 2.93 3.56 22.35 2.2 19.07 درجة

  .0.05ك مستول الداللة 26عند درجة حرية 2.78 اؼبقدرة ب  ةت اعبدكِف
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التجريبية الضابطة 

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ ذكور العينة ( 36)الشكل رقم 
في بعد العدكاف غير المباشر (االختبار البعدم)التجريبية كالضابطة 

التجريبية

الضابطة 



 

: يتضح لنا مايلي 34 رقم اعبدكؿ خبلؿ من

 (2.20±20.43 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا - الجسدم العدكاف -األكؿ بالنسبة للبعد- 
 الضابطة للمجموعة  بالنسبة(4.46±31.5 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى التجريبیة للمجموعة بالنسبة
 ك اؼبقدرة  اعبدكلیة"ت"قیمة  من قیمة أكرب  كىي8.31ب   احملسوبة كاليت قدرت"ت "قیمة أيضا على ، كربصلنا إناث
 العدكاف بعد يف احصائیة داللة ذات فركؽ كجود ، كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 26عند درجة حرية 2.78ب  

.                             البعدم اإلختبار يف الضابطة اجملموعة لصاٌف إناث كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت اعبسدم  

                            

 

 

  بالنسبة(2.43±20.42 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ربصلنا على -اللفظي العدكاف -الثاني  بالنسبة للبعد- 
 إناث الضابطة للمجموعة بالنسبة(7.10±27.14 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى التجريبیة للمجموعة
 اعبدكلیة ك اؼبقدرة "ت"قیمة  من أكرب  كىي قیمة 3.34ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "ؿ قیمة أيضا على ،كربصلنا

 العدكاف بعد يف احصائیة داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 26عند درجة حرية 2.78ب 
                               .البعدم اإلختبار يف الضابطة اجملموعة لصاٌف إناث كالضابطة التجريبیة اجملموعة اللفظي بُت
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التجريبية الضابطة 

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ إناث العينة ( 37)الشكل رقم 
في بعد العدكاف الجسدم(االختبار البعدم)التجريبية كالضابطة 

التجريبية

الضابطة 



 

 

 للمجموعة  بالنسبة(3.03±22 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط على ربصلنا – الغضب –الثالث  بالنسبة للبعد- 
 ،كربصلنا إناث الضابطة للمجموعة بالنسبة(2.34±25.57 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى التجريبیة

 عند 2.78 اعبدكلیة كاؼبقدرة ب "ت"قیمة  من قیمة أكرب  كىي3.48ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على
 اجملموعة  بُت الغضبيف بعد احصائیة داللة ذات فركؽ كجود  ،كبالتاِف0.05ك مستول الداللة 26درجة حرية 
.                                                  البعدم اإلختبار يف الضابطة اجملموعة لصاٌف إناث كالضابطة التجريبیة   

 

 (2.2±19.07 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط ربصلنا على- المباشر غير العدكاف-بالنسبة للبعد الرابع - 
 الضابطة للمجموعة بالنسبة(3.56±22.35 )معیارم كاكبراؼ حسايب متوسط إناث كعلى التجريبیة للمجموعة بالنسبة
ك اؼبقدرة   اعبدكلیة"ت"قیمة  من أكرب  كىي قیمة 2.93ب  ك اليت قدرت  احملسوبة"ت "قیمة أيضا على ،كربصلنا إناث
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التجريبية الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ إناث العينة ( 38)الشكل رقم 
في بعد العدكاف اللفظي(االختبار البعدم)التجريبية كالضابطة 

التجريبية

الضابطة
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التجريبية الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ إناث العينة ( 39)الشكل رقم 
في بعد عدكاف الغضب(االختبار البعدم)التجريبية كالضابطة 

التجريبية

الضابطة



 

 غَت العدكاف بعد يف احصائیة داللة ذات فركؽ كجود ،كبالتاِف 0.05ك مستول الداللة 26عند درجة حرية 2.78ب 
.                             البعدم اإلختبار يف الضابطة اجملموعة لصاٌف إناث كالضابطة التجريبیة اجملموعة بُت اؼبباشر  

 

 

 خبلؿ  كمن34 رقم ك اعبدكؿ 33 رقم اعبدكؿ يف اؼبوضحة النتائج خبلؿ من :بالذكور ك اإلناث  خاص إستنتاج
 يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ أف لنا يتضح " ت" كالبعدم باستخداـ إختبار  القبلي بُت نتائج اإلختبارين اؼبقارنة

اإلناث  من ككل الذكور من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف الضابطة العینة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار
لصاٌف اإلختبار البعدم  ما عدا البعد الثالث كاؼبتمثل يف بعد الغضب بالنسبة للذكور كالذم َف قبد فیو فركؽ ذات داللة 

 الربنامج فاعلیة إُف النتائج ىذه الباحث الطالب إحصائیة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للعینتُت التجريبیة كالضابطة، كيعزكا
 بأبعاده العدكآف السلوؾ تعديل لغرض تنفیذىا مت اليت كاػبطوات العلمیة للمعايَت كفقا ببناءه قاـ الذم اؼبقًتح الًتكوبي
عامة، كإُف األسلوب البیداغوجي اؼبستعمل من طرؼ السادة أساتذة الًتبیة البدنیة  بصورة البحث عینة أفراد لدل األربعة

كالرياضیة ك الذم يكوف عادة أسلوبا أكتوقراطیا ال يدع ؾباال للتلمیذ إلفراغ كل ما يف جعبتو من طاقة زائدة أك من 
.                                                      مكبوتات ناذبة عن الضغط الزائد كاؼبًتاكم داخل اؼبؤسسات الًتبوية  

 ركح إشاعة هتدؼ إُف  الًتكوبیة الذم يرل أف األنشطة كمحمد مصطفى نستند على رأم  النتائج ىذه     كلتفسَت
 األجواء مع ك التبلـؤ الغَت مع طیبة إنسانیة عبلقات ك صداقات كتكوين هبا األفراد اؼبنتفعُت بُت اؼبرح ك اعبماعة

 لدل االجتماعي النمو تستهدؼ الرياضیة ك البدنیة الًتبیة أف يتبُت لنا بذلك ك التكیف معها، ك اؼبختلفة االجتماعیة
 .سامیة اجتماعیة مبادئ تكسبهم ك األكلیة میوؽبم هتذب كما ، فیو يعیشوف الذين اجملتمع مع من تفاعلهم تزيد األفراد ك

                                                                         (32، صفحة 2007محمد مصطفى السايح، )
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التجريبية الضابطة

يوضح المتوسط الحسابي للتالميذ إناث العينة ( 40)الشكل رقم 
في بعد العدكاف غير المباشر(االختبار البعدم)التجريبية كالضابطة

التجريبية

الضابطة



 

الربنامج الرياضي الًتكوبي اؼبقًتح كمن  تطبیق لنتائج اإلحصائیة اؼبعاعبة خبلؿ من: اإلستنتاجات العامة- 3-6
 إُف الباحث الطالب توصل كفرضیاتو، البحث ألىداؼ كفقا خبلؿ القیاس القبلي كالبعدم ؼبقیاس السلوؾ العدكآف

:                                                                                                      التالیة االستنتاجات  

لصاٌف الذكور يف البعد  السلوؾ العدكآفك مستويات  بُت الذكور كاإلناث يف أبعاد إحصائیةىناؾ فركؽ ذات داللة - 
.                      الغضب لصاٌف الذكوراألكؿ العدكاف اعبسدم كالبعد الثآف العدكاف اللفظي كالبعد الثالث عدكاف   

 لصاٌف الذكور يف البعد السلوؾ العدكآفك مستويات  بُت الذكور كاإلناث يف أبعاد إحصائیةىناؾ فركؽ ذات داللة - 
.                                                                                 غَت مباشر لصاٌف اإلناث العدكافالرابع  

 الضابطة للعینة القبلي اإلختبار يف العدكآف السلوؾ ؼبقیاس األربعة األبعاد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ- 
.                                                                                              للذكور بالنسبة كالتجريبیة  

 اللفظي، العدكاف اعبسدم، العدكاف ) العدكآف السلوؾ ؼبقیاس الثبلثة األبعاد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ- 
.                                  لئلناث بالنسبة كالتجريبیة الضابطة للعینة القبلي االختبار يف ( مباشر الغَت كالعدكاف  

.        الغضب  بعد لئلناث يف بالنسبة كالتجريبیة الضابطة للعینة القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات ىناؾ فركؽ-   

 العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت اعبسدم العدكاف بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ- 
.                                                                                                 الضابطة ذكور ك إناث  

 بُت (العدكاف اللفظي ، الغضب، العدكاف غَت مباشر  )يف األبعاد الثبلثة اؼبتبقیة  إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود- 
.                           القبلي الضابطة ذكور ك إناث لصاٌف اإلختبار العینة البعدم لدل كاإلختبار القبلي اإلختبار  

 السلوؾ فبارسة يف التجريبیة العینة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ-  
.                                                 اإلناث لصاٌف اإلختبار القبلي من ككل الذكور من كل لدل العدكآف  

 السلوؾ فبارسة ك التجريبیة يف الضابطة للعینتُت البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ- 
.                                                 اإلناث لصاٌف اإلختبار البعدم من ككل الذكور من كل لدل العدكآف  

ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائیة يف بعد الغضب بالنسبة للذكور بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للعینتُت التجريبیة - 
. كالضابطة  
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 :مناقشة الفرضيات- 3-7
  :مناقشة الفرضية األكلى- 3-7-1

 :جاءت الفرضیة األكُف على النحو التاِف
"الجنس متغير حسب الثانوم التعليم تالميذ لدل العدكاني السلوؾ أبعاد في إحصائيا دالة فركؽ ىناؾ"  

 بُت الذكور إحصائیةف ىناؾ فركؽ ذات داللة أ 26رقم علیها كاؼببینة يف اعبدكؿ اؼبتحصل  النتائج خبلؿ من يتبُت
لصاٌف الذكور يف البعد األكؿ العدكاف اعبسدم كالبعد الثآف العدكاف اللفظي كالبعد  كاإلناث يف أبعاد السلوؾ العدكآف

كيرل الطالب الباحث على أف الفركؽ الفردية بُت الذكور كاإلناث ؽبا دكر يف ذلك حیث من  الثالث عدكاف الغضب ،
 سريعيكوهنم  إُفباإلضافة خبلؿ النواحي اعبسدية ككتلة العضبلت يسیطر على الذكور االندفاع البدٓف كاعبسدم 

 يف التهريج: من مظاىر السلوؾ العدكآف داخل اؼبؤسسات الًتبوية منها كثَتةمظاىر  فبا يؤدم هبم إُف انتهاج الغضب
 أثناء الشرح، اؼبعلم كمقاطعة الدراسة، يف االنتظاـ كعدـ كالتعدم، كالعناد احًتامهم، كعدـ باؼبعلمُت الفصل كاالحتكاؾ

 شخصیة عوامل منها ك متشاهبة كثَتة عوامل إُف السلوكیة األمباط ىذه كترجع، باإلضافة  البذيئة األلفاظ كاستعماؿ
 .اجتماعیة كأخرل

 بو يقصد سلوؾ ىو أك شيء أك شخص كبو يوجو ىجـو  أف العدكاف ىو 2005سميرة البدرم كيف ىذا الشأف تشَت 
أك  كالتشهَت اللفظي ك ٕاما اعبسدم، الضرب أك اؼبمتلكات كتحطیم ماديا أك لفظیا إما األخر إيذاء  الشخص اؼبعتدم

 كرائو يقصد من ىجومي عدكاف "ىيجارد " رأم  حسب يكوف قد أك البلذع اؽبجاء أك البلذعة النكت أك االستخفاؼ
 غَت موقف ذبنب أك مرغوب فیو شيء على اغبصوؿ كرائو من يقصد سبیلي عدكاف أك اآلخرين على كاألَف األذل إيقاع

 (117، صفحة 2005سميرة البدرم، ) .النفس عن دفاعا يكوف قد أك ، فیو مرغوب

 فعل عنیف موجو كبو ىدؼ معُت كقد يكوف ىذا الفعل بدنیا  أنو أيضا السلوؾ العدكآف علىلينكيف ىذا الصدد يعرؼ 
 السلوكات من نوعُت التعريف إُف ىذا أشار كاؽبیجاف ، كلقد الغضب النفعاؿ دبثابة اعبانب السلوكي كىو  لفظیاأك

 (28، صفحة 1982عزت إسماعيل، ) .كالبدٓف اللفظي كىو العدكانیة

 الكراىیة على اليت  تدؿ كاالذباىات اؼبشاعر من أف السلوؾ العدكآف ىو ؾبموعة يف ىذا الصدد كاطسنأيضا يشَت ك
 تكوف أك ما بسلطة توجیهها يف حالة خفیة تكوف قد متعددة أشكاال العدكاف كيأخذ اآلخرين من كالغضب كالسخرية

  .أيضا االذباىات كيشمل اؼبشاعر من ينبع العدكآف السلوؾ أف على التعريف ىذا اآلخرين، كيدؿ كجو عبوسا يف عنادا
 (38، صفحة 1995سامي عبد القول، )

 يف الزيادة مع العنف بزيادة ارتبطت ـبتلفة زاكية من العنف تناكلت كاليت  1988 كزمالئو ألويز دراسة أكدتو ما كىذا
 يزيد اؼبراىقة مرحلة يف التستستَتكف ىرموف من العاِف اؼبستول أف النتائج أظهرت حیث اؼبراىقُت عند التستستَتكف نسبة
 كسريعي صبورين غَت كجعلهم التهديد أك لئلستفزاز التعرض عند الذات كتوكید القوة إلظهار التبلمیذ استعداد منة

، 2011ىشاـ الضمور كآخركف، ) اللفظي  كالعدكاف كاإلستفزاز للعدكاف اؼبسببة العوامل تثبیت عند حىت الغضب
                                                                                                           (09صفحة 



 

 يف ظاىريا عنها كيعرب كالعداكة، كاالستیاء بالغضب الداخلي الشعور ىو: "العدكاف بأف 1990 سالمة ممدكحة كترل
 الذات، إُف أحیانا يوجو كما القبیل، ىذا من شيء أم أك الضرر كإغباؽ األذل إيقاع بو يقصد سلوؾ أك فعل صورة

 (123، صفحة 1990ممدكحة سالمة مرجع سبق ذكره، ) ".بدٓف أك لفظي عدكاف شكل يف كيظهر

 حىت الدراسة كالضغط اؼبتزايد على التبلمیذ من جراء امتداد اؼبدرسي العبء أيضا إُف النتائج ىذه كيعزكا الطالب الباحث
ككذلك اإلمتثاؿ للقوانُت الداخلیة اليت تسَت اؼبؤسسات الًتبوية كاحًتامها كل ىذه األمور تزيد من احتماؿ  اؼبسائیة الفًتة

ظهور السلوكات العدكانیة لدل التبلمیذ، خاصة يف ظل عدـ توفر أدْف كسائل الراحة كالًتفیو داخل ىذه اؼبؤسسات 
 يف نقص إُف دائم ،يرجع كاليت ال يبارسها التبلمیذ بشكل الرياضیة الًتكوبیة كنقص الوقت اؼبخصص ؼبمارسة األنشطة

 الرياضیة، الًتكوبیة األنشطة بأنبیة يتعلق فیما عامة بصفة األسرة كتشجیع األمور أكلیاء جانب من ك التحسیس التوعیة
 إُف الرياضیة، الًتكوبیة األنشطة ـبتلف ؼبزاكلة اؼبخصصة األماكن يف األنشطة ىذه على اؼبؤىلُت اؼبشرفُت غیاب ككذلك
على   ذلك كل كتأثَت للفرد الشاملة التنمیة على الرياضیة الًتكوبیة األنشطة ىذه بأنبیة اؼبراىقُت إدراؾ التبلمیذ عدـ جانب

 الداخلي السليب الشعور عن كالتنفیس كاالسًتخاء بالراحة كالتمتع سلوكهم تعديل يف كدكرىا اؼبراىقُت كصحة شخصیة
 .فیو مرغوب الغَت السلوؾ كهبنبهم االكبراؼ عن يبعدىم فبا اؼبراىقُت لدل

 تعمل ك التبعیة ك بُت االستقبللیة التوازف ك النفسیة الصحة مستول رفع فرص ؼبمارسیها الًتكوبیة األنشطة فبارسة كتوفر
طو محمد عبد ) اآلخرين مساعدة يف ك الرغبة التعاكف مثل االجتماعیة الصفات تنمیة ك العاطفي النضج تنمیة على

 ك النفسیة غباجتو الًتكيح ؼبناشط اؼبمارس الفرد إشباع خبلؿ من ذلك  ، ك(26الرحيم طو مرجع سبق ذكره، صفحة 
 إُف تؤدم الًتكيح مناشط يف اؼبشاركة أف الفراغ كما كقت خبلؿ من إال بعضها يبكن إشباع ال النفسیة اغباجات تلك

 (34عايدة مصطفى مرجع سبق ذكره، صفحة ) .النفسي التوازف للفرد وبقق فبا النفسي الرضا ك ربقیق االسًتخاء

 ك ذاتو ربقیق الفرد قادرا على يكوف ،2002مصطفى حسين باىي الًتكوبیة يضیف  لؤلنشطة فبارسة خبلؿ ك من
سوية كمتزنة تنعكس عل سلوكاتو  متكاملة لديو شخصیت فبكن كتتكوف حد أقصى إُف إمكانیاتو قدراتو ك استغبلؿ

مصطفى حسين باىي، ) .ك اجملتمع الذم يعیش فیو بیئتو مع التوافق يستطیع حبیث باإلهباب حىت يكوف سلوكا عاديا
 (19،، صفحة 2002

يف اؼبقابل كجدنا أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة بُت التبلمیذ  الذكور كاإلناث يف بعد العدكاف غَت اؼبباشر لصاٌف 
كىذا راجع لسمات نفسیة للتلمیذات حیث يبلن إُف إبراز سلوكات ال تكوف بالضركرة متجهة كبو االحتكاؾ  اإلناث ،

كالعنف اعبسدم كاللفظي ، كيعزكا الباحث ذلك إُف عدـ إىتماـ أساتذة الًتبیة البدنیة كالرياضیة باإلناث كعدـ إشراكهن 

عدـ إهباد الشخصیة  كيف ـبتلف األنشطة الرياضیة خاصة الرياضات اعبماعیة خبلؿ حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة مم
 الذم يعترب من بُت أحد اإلحباط يؤدم هبن إُف الكبت ك، فبا عدـ تفريغ الطاقة اؼبوجودة عندىنبالتاِف اؼبتوازنة ؽبن ك 

 الذكور بُت العدكآف السلوؾ فبارسة يف أيضا ىذا اإلختبلؼ الباحث كيرجع الطالب،  العدكآف للسلوؾ الرئیسة األسباب
 . بالذكور مقارنة العنف ضد ؽبن ضباية أكرب يشكل اإلناث خاصة بأطفاؽبم األىل فاىتماـ ، األىل دعم إُف كاإلناث



 

 ما كىذا ربقق رغباتو دكف كتبقى الفرد أىداؼ تعرقل اإلحباط مواقف  كأف كلدكالرد كميلركيف ىذا الصدد يرل كل من 
أف السلوؾ العدكآف أيضا دكالرد  كميلرعدكانیة، كقد بُت  سلوكات أداء إُف يدفعو فبا القلق ك كاالنفعاؿ الغضب لديو يثَت

 شخص ما عند عدكآف سلوؾ ظهور أف يعٍت كىذا كالعدكاف اإلحباط  لئلحباط كأف ىناؾ عبلقة بُتىو استجابة مبوذجیة 
 منها ؿبالة ال اليت اإلحباطیة للمواقف ضركرم كـبرج حتمیة استجابة العدكآف السلوؾ إحباط، كبالتاِف يعترب كجود يستلـز

 إُف كدكف الوصوؿ كربقیقها الدكافع إشباع دكف ربوؿ عتاب فهي اؼبراىقة مرحلة يف خاصة النمو مراحل يف ـبتلف
 (165، صفحة 1981محمد جميل منصور، )  كاقعو  مع تتماشى ال غالبا كاليت اؼبراىق سطرىا اليت األىداؼ

أف العدكاف غَت اؼبباشر ىو سلوؾ يتبعو الفرد يكوف ىدفو تفريغ اؼبشاعر العدكانیة يف حالة  زين العابدين دركيش كيضیف
 (434، صفحة 1991زين العابدين دركيش مرجع سبق ذكره، ) .اؼبباشراستحالة العدكاف 

العدكاف غَت اؼبباشر ىو توجیو األذل كاألَف بطريقة ملتوية كغَت أف  P J. GALLOGHERكما يشَت أيضا 
 (Gallgher, 1982, p. 476) .مباشرة كفیو تنظم االستجابات بطريقة ال توصل إُف اؼبواجهة كجها لوجو

 انتشار" بعنواف  (54، صفحة 2007عبد الرحماف العيسوم، )كدراسة  الدراسات العديد مع النتائج ىذه  كتتفق
 أكثر الذكور أف  نتائجو علىأكدت اليت " كاعبنس التعلیمي كاؼبستول السن دبتغَتات ارتباطها كمدل العدكانیة النزعات
 كالعدكاف اللفظي بالعدكاف يتصفوف الذكور ك أف ، اإلناث من كالعنیف العدكآف للفكر قبوال أكثر أك اإلناث من عدكانا

 على اإلناث لصاٌف االختبلط عدـ حالة يف العدكاف درجة يف اعبنسُت بُت فركؽ اإلناث، ك إُف كجود من أكثر الفكرم
 الًتبیة حصة خبلؿ الثانوية اؼبرحلة تبلمیذ لدل العدكآف  السلوؾ " بعنواف(2001بوخملة سفياف، ) الذكور، كدراسة

 لصاٌف االختبلط عدـ حالة يف العدكاف درجة يف اعبنسُت بُت فركؽ  كاليت أشارت نتائجها إُف كجود "كالرياضیة البدنیة
اإلناث ،  على الذكور لصاٌف العدكاف درجة يف اعبنسُت بُت فركؽ كجود االكتظاظ حالة الذكور كالعكس يف على اإلناث

 "السلوؾ العدكآف كعبلقتو بالتوافق النفسي االجتماعي لدل طلبة اعبامعة " بعنواف  2013بوشاشي سامية  ك دراسة 
 الذكور، لصاٌف اعبنسُت بُت العدكآف السلوؾ فبارسة يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود  كإُف  كاليت أشارت نتائجها إُف

 بُت االجتماعي النفسي التوافق يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ إُف أيضا الدراسة ىذه نتائج توصلت كما
بوشاشي )االجتماعي  النفسي كالتوافق العدكآف السلوؾ بُت إحصائیة داللة ذات بُت سالبة عبلقة ىناؾ كأف اعبنسُت
 الًتبوم الرياضي البدٓف للنشاط اؼبمارسة متغَتات تأثَت :"  بعنػػػػػػػػػػػواف2014  علي قندكز ، ك دراسة(2013سامية، 
 فركؽ  كاليت أشارت نتائجها ىي األخرل إُف كجود "اؼبتوسطة اؼبرحلة تبلمیذ لدل السلوكیة اإلضطرابات على كاعبنس

 اإلظطرابات مستول يف اختبلؼ ظهر حیث ، اعبنس لصاٌف تعزل  السلوكیة االضطرابات يف إحصائیة داللة ذات
اليت  2010دارماكف  ، ك دراسة (21، صفحة 2014قندكز علي، )لئلناث  بالنسبة الذكور عند أكرب السلوكیة

 كعمل بذيئة بأظباء اآلخرين نعت يف أكثر فكن اإلناث أما العنف، يف الذكور لدل أكرب نزعة أكدت نتائجها على كجود
 .مضايقات



 

 تبلمیذ لدل العدكآف السلوؾ أبعاد يف إحصائیا دالة فركؽ األكُف القائلة بأف ىناؾ الفرضیة أف القوؿ يبكن ذلك كعلى
العدكاف  )جزئیا، حیث ربققت بالنسبة لؤلبعاد الثبلثة للسلوؾ العدكآف  ربققت اعبنس قد متغَت حسب الثانوم التعلیم

.كَف تتحقق بالنسبة للبعد الرابع العدكاف الغَت مباشر (اعبسدم ، كالعدكاف اللفظي ، كبعد الغضب   

  :مناقشة الفرضية الثانية- 3-7-2

 :جاءت الفرضیة الثانیة على النحو التاِف

 السلوؾ ممارسة في التجريبية ك الضابطة العينة بين القبلي االختبار في إحصائية داللة ذات فركؽ يوجد ال" 
 "اإلناث  ك الذكور من كل لدل العدكاني

 يف  إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود  أنو ال توجد عدـ27رقم علیها كاؼببینة يف اعبدكؿ اؼبتحصل  النتائج خبلؿ من يتبُت
 الطالب للذكور، كيرل بالنسبة كالتجريبیة الضابطة للعینة القبلي اإلختبار يف العدكآف السلوؾ ؼبقیاس األربعة األبعاد

 حبیث الدراسة تبلمیذ ذبانس إُف راجع للذكور بالنسبة العدكآف السلوؾ مستويات يف اؼبوجود التقارب ىذا أف الباحث
 التحديات نفس يواجهوف هبعلهم فبا البیئة نفس يف يعیشوف أهنم كما ( السن ، الوزف ، الطوؿ ) اؼبتغَتات بنفس يتمیزكف

 كما ، الشركط كنفس التوقیت كنفس الظركؼ نفس يف مت القبلي القیاس إجراء أف إُف باإلضافة اػبربات نفس كيكتسبوف
 ىذه مثل بعبلج يهتم ال الوطنیة الًتبیة كزارة منهاج ضمن كاؼبوجود كالرياضیة البدنیة الًتبیة حبصة اػباص الربنامج أف

كالًتكوبیة  الًتفیهیة األلعاب يستعملوف ال كالرياضیة البدنیة الًتبیة أساتذة معظم التبلمیذ، كأف لدل العدكانیة السلوكات
.                                                                                        أثناء حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة  

 األمرم األسلوب على معتمدا كبَتة بنسبة األستاذ بتسیَتىا يقـو البدنیة الًتبیة حصة أيضا أف الباحث الطالب كيرل
 ، العدكآف السلوؾ يف معُت مستول يبلك هبعلو ما ىذا دكافعو كربقیق قدراتو إبراز أجل من للتلمیذ الفرصة يتیح ال الذم
 األستاذ أسلوب كاف ككلما العدكاف درجة معو ارتفعت تسلطا أكثر كاف األستاذ أنو 1975 البهي فؤاد ذلك إُف كيشَت
 يف سیخلق فإنو متسلطة بطريق التلمیذ مع األستاذ ، كبتعامل اغبصة داخل العدكانیة درجة البفضت كلما إنسانیة أكثر

 أحد ىو الذم األستاذ أسلوب أف أم ىذه مرحلتو يف أزمة لو ىبلق ما كىو كاؼبادة لؤلستاذ كالكراىیة اغبقد اؼبراىق نفسیة
.                                                         (كاالقتصادية الثقافیة ، االجتماعیة ) باؼبراىق احملیطة البیئة عناصر  

 الفًتة ىذه يف كخاصة العدكاف لو يولد مث كمن إحباطو إُف أدل التلمیذ على الضغوطات كانت كلما أنو علینا ىبفى كال
 ذبعلو سريعة كنفسیة عضوية بتغَتات اؼبراىق فیها يفاجئ اليت اغبساسة النمو مراحل أىم من تعترب اليت اؼبراىقة فًتة اغبرجة
 ىذه الفًتة اليت يراىا ، (250، صفحة 1975فؤاد البهي السيد، ) كاإلندفاع  كالعنف كالطغیاف التمرد إُف اؼبیل شديد

 الشباب،تكتنفها كاكتماؿ اعبنسي البلوغ بُت ما مبو مرحلة أهناالعريب  الطيب يف القاموس 2005 اللبدم  العزيز عبد 
 يف االجتماعیة الضغوط عن أخرل جهة اعبنسي،كمن النضج إُف اؼبؤدية التغَتات الفسیولوجیة عن جهة من ناشئة أزمة

 عن كالتمیز االبتكار إُف النزعة ك الغَتية، كاعبنس اؼبثالیة اعبنس الصراع بُت اؼبراىق، ظبات أىم اغبضارات اؼبتطورة، كمن
                                           (102، صفحة 2005عبد العزيز اللبدم، ) .األسرة قیود من اآلخرين كالتحرر



 

 كمثَت اإلحباط بُت ارتباط يوجد حیث كالعدكاف اإلحباط بُت ارتباط كجود إُف سيزر ركبرت ك ميلر من كل  كيشَت
 يبكن اإلحباط عن الناصبة العدكانیة كأف العدكآف الفعل رد احتماالت من تزيد اإلحباطات أف ،أم كاستجابة كالعدكاف

 حبیث يصبح العدكانیة رمز تصبح اليت اػبارجیة اؼبوضوعات على إسقاطها إُف فیلجأ الداخل من الشخص كهتدد تًتاكم أف
 اعبسد صورة كعن الذات عن الرضا كعدـ كالقلق لئلحباط نتیجة ضدىم العدكانیة توجیو كهبوز ـبطئوف ىم اآلخركف

، صفحة 2004محمد السيد عبد الرحماف، ) . العدكآف كسلوكهم تصرفاهتم على ينعكس إحباطا يكسبهم فبا لديهم
430)                                                                                                                     

 ذات فركؽ كجود  أنو ال توجد عدـ28رقم علیها كاؼببینة يف اعبدكؿ اؼبتحصل  النتائج خبلؿ من أما بالنسبة لئلناث يتبُت
 ( مباشر الغَت كالعدكاف ، اللفظي العدكاف اعبسدم، العدكاف) العدكآف  السلوؾ ؼبقیاس الثبلثة  األبعاد يف  إحصائیة داللة

 عینة تكافؤ إُف الباحث الطالب حسب راجع لئلناث ، كىذا بالنسبة كالتجريبیة الضابطة للعینة القبلي اإلختبار يف 
 داللة ذات ،كما تبُت النتائج أيضا كجود فركؽ ( السن ، الوزف ، الطوؿ ) متغَتات الدراسة يف البحث التلمیذات

الباحث ذلك إُف كوف الغضب يعد من بُت األسباب اليت  الطالب التجريبیة كيرجع العینة لصاٌف الغضب بعد يف إحصائیة
 أف الذم يرل 1983 حسين أحمد الدين محيرأم  مع التفسَت ىذا تؤدم إُف فبارسة السلوؾ العدكآف كيتماشى

 أك ،ناشطا مباشر غَت أك مباشرا ضمنیا أك صروبا بدنیا أك لفظیا يكوف أف فبكن الفرد يصدره سلوؾ ىو العدكآف السلوؾ
البشير معمرية، ).  اذباىو عدائیة مشاعر أك اآلخرين قبل من االنزعاج أك اإلحباط أك الغضب مواقف علیو أملتو سلبا

 يف النشاط من عالیة بدرجة يتمیز إنفعاؿ ىو الغضب أف فَتل 1996 قطب خليل أما، (144، صفحة 2007
، صفحة 1996خليل قطب، ). حقیقي أك كنبي خطأ سببو الرضا عدـ من قوم كبشعور السمبتاكم العصيب اعبهاز
65)                                                                                                                       

إُف أف الشعور باألَف كاؼبهاصبة أك اإلىانة الشخصیة ك اإلحباط ك الشعور يف ىذا الصدد  1996دافيد ميرز   كيشَت
بعدـ الراحة قد تؤدم إُف اإلستثارة أك الغضب أك األفكار العدائیة لدل الفرد كىو األمر الذم قد وبدث اإلستجابات 

 2001 العقاد اللطيف عبد عصاـ يشَت كما، (135-132، الصفحات 1998محمد حسن عالكم، ) .العدكانیة
 الضغوط مواجهة على داللة أك إشارة تعترب كاليت لئلنساف األساسیة العواطف أك االنفعاالت أحد ىو الغضب أف أيضا

.                                      (76، صفحة 2001عصاـ عبد اللطيف العقاد، ) . اغبیاة يف اإلحباط كعوامل  

كىو  فیو اؼبرغوب غَت اؼبوقف يف هبا اإلحساس يبكن أف الغضب يعٍت حالة انفعالیة كاليت لوؾ كآخركف بینما يرل يشَت
(luk bédard et al, 2006, p. 256) .مهما للتعبَت عنو يعد شرطا ال كلكن ك، العدكاف يصاحب ما  غالبا  

 اؼبشاهبة منها دراسة كالبحوث السابقة الدراسات فصل يف بعرضها قمنا دراسات نتائج مع إلیها اؼبتوصل النتائج تتفق كما
 ك (254، صفحة 2006أحمد علي محمد قطب، ) ك دراسة   (243، صفحة 2007علي محمد عبد ربو، ) 

 ذات فركؽ كجود عدـ إُف دراساهتم يف ىؤالء توصل حیث (354، صفحة 2007عماد صالح عبد الحق، )دراسة 
.                                                          القبلي القیاس يف كالتجريبیة الضابطة العینة لدل إحصائیة داللة  



 

 العینة بُت القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ يوجد ال بأنو القائلة الثانیة الفرضیة أف القوؿ يبكن ذلك كعلى
كجدنا  حیث بالنسبة للذكور ، ربققت قد اإلناث ك الذكور من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة ك الضابطة

 العدكآف للسلوؾ األربعة لكل األبعاد بالنسبة ك التجريبیة الضابطة العینة بُت القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ
.                ىذا بالنسبة للذكور  ( الغضب، ك بعد العدكاف غَت مباشر بعد ، اللفظي العدكاف ، اعبسدم العدكاف)   

 داللة ذات كجدنا أنو ال توجد فركؽ  أما بالنسبة لئلناث نستطیع القوؿ بأف ىذه الفرضیة قد ربققت جزئیا، حیث
 ، اعبسدم العدكاف ) العدكآف للسلوؾ بالنسبة لؤلبعاد الثبلثة ك التجريبیة الضابطة العینة بُت القبلي االختبار يف إحصائیة
 الغضب حیث كجدنا فركؽ بعد الرابع للبعد ىذه الفرضیة بالنسبة تتحقق كَف ( كبعد العدكاف غَت مباشر ، اللفظي العدكاف
.                   التجريبیة العینة بالنسبة لصاٌف ك التجريبیة الضابطة العینة بُت القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات  

  :     مناقشة الفرضية الثالثة- 3-7-3

 :جاءت الفرضیة الثالثة على النحو التاِف

 السلوؾ ممارسة في الضابطة العينة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار في إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ" 
 " كاإلناث الذكور من كل لدل العدكاني

 يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود  عدـ30ك اعبدكؿ رقم  29اعبدكؿ رقم  يف علیها اؼبتحصل النتائج خبلؿ من يتبُت
الضابطة ذكور ك إناث ، كيفسر الطالب الباحث  العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت اعبسدم العدكاف بعد

 لكوف كىذا كبَت بشكل تتغَت َف العدكاف مظاىر من مظهر سبثل كاليت التبلمیذ لدل اعبسدية السلوكات ذلك كوف
 معظم أف االجتماعي التعلم نظرية صاحب"  باندكرا"  يؤكد ، كخبصوص ذلك مكتسبة سلوكات ىي اعبسدية السلوكات

 أدل كلما قوتو تزداد التعلم ىذا كأف ، الفرد فیو يعیش الذم اجملتمع خبلؿ من كمتعلمة مكتسبة اإلنسآف السلوؾ أنواع
 اليت اإلعبلـ ك األسرة ككسائل اجملتمع بینها من عوامل عدة خبلؿ من كذلك التدعیم أنواع من نوع أم إُف السلوؾ ىذا

                           (14، صفحة 2007البشير معمرية، )  .كالتدعیم التعزيز عملیة يف كبَت دكر تلعب يبكن أف

 يف كتتدخل تسهم اليت األسباب ينب  من(93، صفحة 2006بوخريسة بوبكر، ) حسب  االجتماعیة األسباب ك تعترب
 مبوه، على كبالغ قوم تأثَت ؽبا كاألسرية االجتماعیة كالظركؼ البیئة أف لدل الفرد حیث العدكآف السلوؾ كتكوين نشوء
 بُت كمن كسلیمة كقوية سوية شخصیتو كانت كلما مبلئمة بو احملیطة كالعوامل االجتماعیة التنشئة كلما كانت أنو حبیث
 للفرد التنشئة االجتماعیة يف سَتكرة كبَت دكر تلعب اليت القاعدية التكوين مصادر بُت اليت تعترب مناألسرة  األسباب ىذه

 كلثقافة أفرادىا بُت السائدة العبلقات ظل يف األسرة بقالب العمومیة كتصقلو غَت كاؼبواقف باؼبفاىیم تزكده إهنا حبیث
 أنو إذا كانت ثقافة ىذه 1989 فاطمي نافية مسؤكلیات العدكاف،  كيف ىذا الشأف تضیف ربديد يف كبَت دكر األسرة

العدكانیة  السلوكات كيدعم يشجع الثقايف األسرة مورث كاف إذا إما عدكانیا غَت ينشأ الفرد فاف مع العدكاف األسرة تتناىف
.                                                  (90، صفحة 1989فاطمي نافية، ) . عدكانیا حتما ينشأ الفرد فإف  



 

 الفضاء  ىيشحيمي محمد أيوبكمن بُت األسباب االجتماعیة أيضا اؼبدرسة أك اؼبؤسسات الًتبوية ، فاؼبدرسة حسب 
 الطفل حیاة على شدة أكثر الثانیة السلطة ىذه كلكن ينشأ فیها اليت األسرة لسلطة امتداد عن عبارة ك ىي للطفل الثآف

 حدكد تضع فهي اغبدكد أك الضوابط ىذه تعدم أك للتساىل ؾباؿ كال علیو كضوابط تفرض كأنظمة قوانُت من فیها ؼبا
.                                                                                     األسرة داخل كاف يبارسها اليت غبريتو  

 يألفها َف حبیاة مصدكما ذبعل التلمیذ كالقیود كاغبدكد الضوابط  أف ىذه1989 محمد سالمة  كخبصوص ذلك يضیف
 االضطرابات السلوكیة كـبتلف االكبرافات إُف منها يتسلل حینما نافذة منها األسرة لیجعل إُف يلجا فإنو لذلك قبل من

 من القوانُت أساسا اؼبشكلة ؼبكبوتات كإفراغا متنفسا تصبح السلوكات ىذه فإف كبالتاِف العدكانیة منها السلوكات كاليت
اؼبدرسیة كالصرامة  على تعتمد اليت اؼبدرسیة فاألسالیب ىذا إُف  ، باإلضافة(121، صفحة 1989محمد سالمة، ) 

 اؼبدرسة هبركبو من يبدأ انو حیث عدكآف بسلوؾ االستجابة إُف يدفعو ما كىذا العدكانیة نزعتو على تؤثر حبق الطفل القسوة
.         اؼبدرسیة التجهیزات على العدكاف اعبماعي يبارسوف أشرار ؾبموعة لیشكلوا رفاقو إُف كاإلنضماـ لواجباهتا كإنبالو

                                                                                                                                                                       (139شحيمي محمد أيوب، بدكف سنة، صفحة )   

 ك بوضياؼكتتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كالبحوث اؼبشاهبة اليت سبق لنا كأف ذكرناىا سابقا منها دراسة 
 كاليت  "التحضَتم القسم أطفاؿ لدل العدكآف بالسلوؾ كعبلقتو األسرم االتصاؿ:" بعنواف 2013 مخلوفي فاطمة

 لدل العدكآف السلوؾ ظهور إُف تؤدم األسرم اإلتصاؿ عرقلة أف إُف الدراسة ىذه نتائج أظهرت أشارت نتائجها إُف كقد
 السوية غَت األسرية التنشئة أسالیب:" بعنواف  2010  تالي جماؿ  ، كدراسة(2013فاطمة مخلوفي، ) الطفل

 اآلباء طرؼ من السوية غَت األسرية التنشئة كاليت أشارت نتائجها إُف أف أسالیب" الصم  األطفاؿ لدل العدكآف كالسلوؾ
.               الصم األطفاؿ لدل العدكآف السلوؾ ظهور تساعد يف اؼبعاملة يف ك التفرقة كالتذبذب كاإلنباؿ كاألمهات

                                                                                                  (2010جماؿ تالي، )   

 فركؽ فقد أكضحت النتائج كجود (العدكاف اللفظي ، الغضب، العدكاف غَت مباشر  )أما خبصوص األبعاد الثبلثة اؼبتبقیة 
، ك  القبلي الضابطة ذكور ك إناث لصاٌف اإلختبار العینة البعدم لدل كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت إحصائیة داللة ذات

إُف أف حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة كاف ؽبا التأثَت يف خفض السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ يفسر الطالب الباحث ذلك 
حیث تكمن أنبیة حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة من خبلؿ ما يستثمره التلمیذ من اؼبكتسبات خبلؿ النشاط البدٓف 

الرياضي الذم يهدؼ إُف ترقیة كاستثمار اعبانب الثقايف كاالجتماعي كتظهر أيضا من خبلؿ مساعدتو على التكیف مع 
صبیع احملیطات االجتماعیة كما تنمي قدرة االتصاؿ كالتوافق بُت الرغبة كالعمل من خبلؿ نشاط مبٍت على مواقف تعلیمیة 

.      منتظمة كىادفة ترمي إُف تفعیل اؼبعارؼ كاػبربات الفكرية اغبركیة كاػبلقیة كوهنا كسیلة تعزز العبلقات البشرية اؼبفیدة
                                                                 (48-47، الصفحات 2005منهاج التربية البدنية، ) 

 التحكم على التلمیذ تدريب خبلؿ من دكر الرياضیة ك البدنیة للًتبیة أف 1998 كآخركف الخولي أنور أمُت ِيؤكد كما
 يبارس أف فیو اؼبراىق يستطیع فبتاز معمل دبثابة يكوف فاللعب اؼبختلفة األلعاب يف إشًتاكو طريق عن اإلنفعالیة تعبَتاتو يف

.        (26، صفحة 1998أمين أنور الخولي، )بالبهجة  التمتع ك بالثقة الشعور ك القلق طرح ك عواطفو يف التحكم  



 

 إُف هتدؼ تربوية عملیة أهنا على الرياضیة اؼبمارسة  كالذم يرل أف2014عقيل خليل ناصر رأم   كىذا ما يتفق مع
 توفر  الرياضیة اؼبمارسة أف األخَت ىذا يضیف ك ، اؼبختارة البدنیة النشاطات ىو كسیط خبلؿ من اإلنسآف األداء ربسُت
 ؿببب أمر الرياضیة النشاطات فبارسة أف 1998 معوض يضیف للتلمیذ، ك ك التوازف النفسي الرضا ك اإلشباع من  حالة
 من أف إُف 1998 فرج أشارت النفسیة، كما ك اعبسمیة ك العقلیة اعبوانب صبیع يف الفرد على تأثَت لو ك التلمیذ لدل
 اؼبهارات ك للمعارؼ التلمیذ إكتساب طريق عن الشاملة التنمیة ربقیق ىو  الرياضیة الًتبیة  البدنیة  درس كاجبات  أىم
                                        .                               (2014عقيل خليل ناصر، ) الدرس   خبلؿ من

 كاضحكتتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كالبحوث اؼبشاهبة اليت سبق لنا كأف ذكرناىا سابقا منها دراسة 
  "اؼبراىقُت التبلمیذ لدل العدكآف السلوؾ من التخفیف يف كالرياضیة البدنیة الًتبیة دكر: " بعنواف 2001 األمين أحمد

 الرياضیة للنشاطات فبارستهم بعد التبلمیذ عند العدكانیة السلوكات مستول يف البفاض كجود كاليت أشارت نتائجها إُف
كاضح أحمد األمين، دكر التربية البدنية كالرياضية في التخفيف من السلوؾ العدكاني )الًتبوية   اؼبؤسسات داخل

 " بعنواف 2008  أحمد شناتي  دراسةكدراسة،  (2001لدل التالميذ المراىقين ، رسالة ماجيستير غير منشورة ،، 
 بعد التلمیذ  كاليت أشارت نتائجها إُف أف سلوؾ "اؼبراىق عند اؼبدرسي العنف من اغبد يف الرياضي البدٓف النشاط دكر

 ، علیهم مر الذين بالتبلمیذ مقارنة العنف استعماؿ إُف اؼبیل كعدـ باؽبدكء يتسم الرياضي البدٓف النشاط حصة فبارسة
 بعد زبتلف التلمیذ تصرفات أف على أصبعوا فقد األساتذة مبلحظات خبلؿ من ككذلك اؼبمارسة بعد األياـ من عدد

 سي كدراسةالعنف،  استعماؿ إُف لديهم اؼبیل يكوف ، أياـ عدة يبقوف الذين التبلمیذ عكس باؽبدكء تتسم لكوهنا اؼبمارسة
 لدل اؼبدرسي العنف ظاىرة من التقلیل يف الًتكوبي الرياضي النشاط فبارسة أنبیة"  : بعنواف 2011العربي شارؼ 

 كاف كالرياضیة البدنیة الًتبیة حصة تضمنتها اليت الًتكوبیة األنشطة  كاليت أشارت نتائجها أيضا   "الثانوم التعلیم تبلمیذ
 الًتبوم القطاع يف الفاعلُت كل الباحث يوصي كمنو ، التبلمیذ لدل اؼبدرسي العنف من التقلیل يف اإلهبايب األثر ؽبا

 تساعده خربات اؼبراىق التلمیذ تكسب ناجحة عبلجیة كسیلة أصبحت كاليت الًتكوبیة الرياضیة باألنشطة اإلىتماـ بضركرة
 عن كتبعده بالنفس الثقة تنمیة يف أيضا تساعده كما كاإلحباط بالنقص الشعور عقدة من كالتخلص باغبیاة التمتع على
                               (102-90، الصفحات 2015سي العربي شارؼ، ) .أخبلقي كغَت عنیف سلوؾ كل

        

 العینة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ كعلیو نقوؿ أف الفرضیة الثالثة القائلة  
كاإلناث قد ربققت ىي األخرل جزئیا ، حیث ربققت بالنسبة  الذكور من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف الضابطة

 داللة ذات فركؽ كاليت أكضحت النتائج بشأهنا كجود (العدكاف اللفظي ، الغضب، العدكاف غَت مباشر  )األبعاد الثبلثة 
القبلي، كَف تتحقق  الضابطة ذكور ك إناث لصاٌف اإلختبار العینة البعدم لدل كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت إحصائیة

 العدكاف بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود بالنسبة لبعد العدكاف اعبسدم كالذم أكضحت النتائج بشأنو عدـ
.                                      الضابطة ذكور ك إناث العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت اعبسدم  

 



 

 

                                      

  :              مناقشة الفرضية الرابعة - 3-7-4

 :جاءت الفرضیة الرابعة على النحو التاِف

 السلوؾ ممارسة في التجريبية العينة لدل البعدم االختبار ك القبلي االختبار في إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ" 
"اإلناث من ك الذكور من كل لدل العدكاني  

 القبلي بُت نتائج اإلختبارين اؼبقارنة خبلؿ  كمن32 رقم ك اعبدكؿ 31 رقم اعبدكؿ يف اؼبوضحة النتائج خبلؿ يتبُت من
 البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ أف لنا يتضح " ت" كالبعدم باستخداـ إختبار 

 الباحث ك اإلناث لصاٌف اإلختبار القبلي ، كيعزكا الذكور من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة العینة لدل
 لغرض تنفیذىا مت اليت كاػبطوات العلمیة للمعايَت كفقا ببناءه قاـ الذم اؼبقًتح الًتكوبي الربنامج فاعلیة أف إُف النتائج ىذه

  .                                              عامة بصورة البحث عینة أفراد لدل األربعة بأبعاده العدكآف السلوؾ تعديل

 صباعة خلق يف الضركرية الوسائل كمن الًتبوية العملیة يف كجوىريا مهما يعد عنصرا الًتكيح أف محمود محمد كيرل
 أزمات من يواجهها ما من التخلص على اعبماعة مساعدة يف قدرتو عن فضبل كاإلحًتاـ كاحملبة األلفة جو يسودىا

 األنشطة من ؾبموعة ىو الًتكوبي الربنامج أيضا أف محمود محمد، كيضیف  ؽبا أعدت اليت اغبیاة جوانب يف كمشكبلت
 ازباذ على كقدرهتم مشكبلهتم مع التعامل يف التبلمیذ مساعدة تستهدؼ كالثناء اإلحًتاـ من جو يسودىا ؽبا اؼبخطط
محمد محمود محمد كآخركف، ) اذباىاهتم  كتقدير كمهاراهتم قدراهتم اؼبناسبة كتنمیة اغبلوؿ كإهباد اؼبناسبة القرارات
                                                                       (78-65، الصفحات 2014

 كما الرياضیة، ك البدنیة النشاطات من العديد  براؾبو تتضمن الذم الًتكيح من النوع ذلك ىو الرياضي الًتكيح أف حیث
 على تشتمل اليت مناشطو ألكجو اؼبمارس ك النفسیة للفرد الفسیولوجیة ك البدنیة اعبوانب على تأثَتا الًتكيح أنواع أكثر يعد

                                               (31محمد الحماحمي مرجع سبق ذكره، صفحة ) .الرياضات ك األلعاب

 ك االجتماعیة ك الصحیة النواحي من الفرد بناء يف كبَتا دكرا يؤدم الًتكيح أف محمد إحساف كيف ىذا الصدد يضیف
 مستوياهتم ك العمرية فئاهتم اختبلؼ على ا األفراد فعالیات ك أنشطة من حصة كاسعة الرياضي النشاط يأخذ ك الًتبوية،
 أماكن يف ك اػباصة بیوهتم يف األفراد يبارسها الرياضیة فاألنشطة الطبقیة، االجتماعیة ك اكبداراهتم ك اؼبهنیة ك الثقافیة
 يبارسها اليت الًتكوبیة األنشطة أىم من األنشطة ىذه تعد جامعاهتم،ك ك كلیاهتم ك معاىدىم ك مدارسهم يف عملهم
 العقوؿ ك األجساـ صحة بناء يف تساعد إمبا ك فحسب الفراغ أكقات تسد ال فهي فراغهم أكقات يف اعبماعات ك األفراد

 تطوير ك اؼبتعة ك التسلیة من كفَت بقسط الناس تزكد اعبماعات ك ك األفراد بُت اعبیدة االجتماعیة العبلقات تكوين ك
 الوظیفي  أدائو ك ربسُت إنتاجو زيادة من صاحبها سبكن ك األفراد من خبلؽبا طاقاهتم اإلبداعیة يفجر ك الشخصیة

                                                                        (151، صفحة 2005إحساف محمد الحسن، )



 

 من كاغبد التخفیف يف كضركرهتا الًتكوبیة الربامج على أنبیة 2014محمد محمود حسب  اغبديثة الدراسات تؤكد إذ
 اؼبواقف مع كالتعايش للفرد النفسي التوافق إُف تؤدم اليت العوامل على كالًتكیز ( الضغط القلق التوتر ) اإلنفعاالت صبیع

، 2014محمد محمود محمد كآخركف، ) الفرد سلوكات يف تؤثر اليت الیومیة للحیاة منغصة كعوامل تعمل اليت البسیطة
                                                                                                     (78-65الصفحات 

 يوسفكتتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كالبحوث اؼبشاهبة اليت سبق لنا كأف ذكرناىا سابقا منها دراسة 
 اؼبتوسطة اؼبرحلة لتبلمییذ العدكآف السلوؾ لتخفیف تركوبي برنامج فعالیة " بعنواف 2015 الرحماف عبد اهلل عبد محمد

 ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كاليت أشارت نتائجها إُف كجود "الكويت  بدكلة األضبدم دبحافظة
 اؼبقًتح الًتكوبي أف الربنامجلصاٌف اإلختبار القبلي ك  العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة العینة لدل البعدم اإلختبار
،   (94-81، الصفحات 2016يوسف محمد، )الدراسة  لتبلمیذ العدكآف السلوؾ من اغبد يف فعاؿ بشكل ساىم  

 ألطفاؿ العدكانیة السلوكیات تعديل يف اؼبوجهة اغبركیة األنشطة دكر " بعنواف 2007  يوسف بن حفصاكم  ك دراسة
 حیث دالة درجة إُف عدكاهنا قل التجريبیة  كاليت أشارت نتائجها إُف أف اجملموعة ( "سنة 12-9 ) االبتدائیة اؼبرحلة
 بعد العدكآف السلوؾ قي اجملموعتاف اختلفت بینما ، التجربة قبل العدكآف السلوؾ حیث من متكافئتاف اجملموعتاف كانت
 اؼبرحلة ىذه يف مقبوؿ سلوؾ إُف العدكآف السلوؾ تعديل اؼبوجو الرياضي النشاط طريق عن يبكن أنو ىذا كمعٌت التجربة
                               . (761-733، الصفحات 2009حفصاكم بن يوسف، )  (اؼبتأخرة الطفولة ) العمرية

 العینة لدل البعدم االختبار ك القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كعلیو نقوؿ أف الفرضیة الرابعة القائلة ىناؾ
 ذات فركؽ ىناؾ حیث كجدنا أفاإلناث قد ربققت  من ك الذكور من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة

 من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة العینة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة
                              ك اإلناث لصاٌف اإلختبار القبلي الذكور

  :              مناقشة الفرضية الخامسة- 3-7-5

:جاءت الفرضیة الرابعة على النحو التاِف  

 السلوؾ ممارسة في التجريبية ك الضابطة العينة بين البعدم االختبار في إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ "
" اإلناث  من ككل الذكور من كل لدل العدكاني  

كالبعدم  القبلي بُت نتائج اإلختبارين اؼبقارنة خبلؿ  كمن34 رقم ك اعبدكؿ 33 رقم اعبدكؿ يف اؼبوضحة النتائج تبُت
 العینة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ أف لنا يتضح " ت" باستخداـ إختبار 

اإلناث لصاٌف اإلختبار البعدم ما عدا البعد الثالث  من ككل الذكور من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف الضابطة
كاؼبتمثل يف بعد الغضب بالنسبة للذكور كالذم َف قبد فیو فركؽ ذات داللة إحصائیة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للعینتُت 

إُف الفرؽ اؼبوجود بُت األنشطة الرياضیة اليت تضمنها الربنامج  النتائج ىذه الباحث الطالب التجريبیة كالضابطة، كيعزكا
 يتوفر اليت الرياضیة الًتكوبیة األنشطة أف الرياضي الًتكوبي كاألنشطة اليت تضمنتها حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة حیث 



 

 كالصحیة السلوكیة النواحي على كبَت تأثَت ؽبا كاف التجريبیة العینة أفراد على اؼبطبق الًتكوبي الرياضي الربنامج علیها
كالرياضیة، كيعزكا الطالب الباحث ىذه  البدنیة الًتبیة حصة ضمن اؼبدرجة بالنشاطات مقارنة التبلمیذ لدل كاالجتماعیة

النتائج أيضا إُف األسلوب البیداغوجي اؼبستعمل من طرؼ السادة أساتذة الًتبیة البدنیة كالرياضیة ك الذم يكوف عادة 
أسلوبا أكتوقراطیا ال يدع ؾباال للتلمیذ إلفراغ كل ما يف جعبتو من طاقة زائدة أك من مكبوتات ناذبة عن الضغط الزائد 

كاؼبًتاكم داخل اؼبؤسسات الًتبوية ك أهنم ال يهتموف بعبلج مشكل السلوؾ العدكآف أثناء حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة 
من خبلؿ اإلختیار األنسب لؤلنشطة كاأللعاب اؼبناسبة ، كإهنا نبهم الوحید ىو إكماؿ الربنامج اؼبسطر كاػباص دبادة 
.    الًتبیة البدنیة كالرياضیة الذم سطرتو كزارة الًتبیة ك التعلیم بالرغم من توفر ىذا األخَت على ىذه النشاطات كاأللعاب  

اليت ترل أف الًتكيح بالرياضة ىو من أسالیب العبلج  2009منى عبد الحليم نستند على رأم  النتائج ىذه كلتفسَت
النفسي ك البدٓف كالذم يتضمن سبلمة األبداف كالعقوؿ من األمراض الفتاكة كخاصة يف ىذا العصلر الذم يتصف بقلة 
اغبركة بالنظر إُف التطور التكنولوجي اغباصل يف كل ؾباالت اغبیاة ، ك الرياضة ىي من بُت األنشطة احملببة للقلب كاليت 

تنمي صفة الركح الرياضیة كحب اعبماعة كعدـ اإلنطواء ك العزلة اإلجتماعیة اليت تًتتب عنها ؾبموعة من اؼبشاكل النفسیة 
.   (115، صفحة 2009منى عبد الحليم، )كاإلجتماعیة تؤدم بالفرد إُف فبارسة سلوكات غَت سوية كغَت أخبلقیة   

 بُت اؼبرح ك اعبماعة ركح إشاعة هتدؼ إُف  الًتكوبیة حیث يرل أف األنشطة 2007محمد مصطفى ك يؤكد ذلك 
 ك اؼبختلفة االجتماعیة األجواء مع ك التبلـؤ الغَت مع طیبة إنسانیة عبلقات ك صداقات كتكوين هبا األفراد اؼبنتفعُت
 من تفاعلهم األفراد ك تزيد لدل االجتماعي النمو تستهدؼ الرياضیة ك البدنیة الًتبیة أف يتبُت لنا بذلك ك التكیف معها،

محمد مصطفى السايح، ) .سامیة اجتماعیة مبادئ تكسبهم ك األكلیة میوؽبم هتذب كما ، فیو يعیشوف الذين اجملتمع مع
.                                                                                                  (32، صفحة 2007  

 العديد  براؾبو تتضمن الذم الًتكيح من النوع ذلك ىو ، 1997محمد الحمامي حسب  الرياضي بالًتكيح ك اؼبقصود
 كالنفسیة للفرد الفسیولوجیة ك البدنیة اعبوانب على تأثَتا الًتكيح أنواع أكثر يعد كما الرياضیة، ك البدنیة النشاطات من

 .          (84، صفحة 1997، .محمد الحمامي ـ) الرياضات ك األلعاب على تشتمل اليت مناشطو اؼبمارس ألكجو
 ك الفرد قبل وبسو شعور ك نفسیة حالة أك عاطفي فعل رد الًتكيح أف علي 2001 محمد السالـ عبدتشَت         ك

 يتصف ك شخصیة مدفوعا برغبة الفرد يكوف أف الفراغ ك كقت أثناء يتم ك ىادفا، إهبابیا أك سلبیا ما لنشاط فبارستو أثناء
 ذلك فهي الغاية أما ذاتو، حد يف لیس غاية فالنشاط نشاط، من أكثر الًتكيح أف أم ذاتو يف غرضو ك االختیار حبرية

 اغبیاة ؼبواجهة البشرية البطارية شحن على تعمل اليت ك السعادة بالغبطة اإلحساس ك العاطفیة ك االنفعالیة اغبالة يف التغیَت
                                            (104، صفحة 2001، .تهاني محمد عبد السالـ ت)تعقید  من فیها دبا

                 

 فقط ال يقتصر ك لو اجملتمع وبددىا اليت االجتماعیة أىدافو لو ك أساسي اجتماعي نظاـ الًتكيح أف البعض يرل     ك
 اػبدمة ك الًتكيح بُت كثیقة عبلقة كاحد كىناؾ آف يف الفردية ك االجتماعیة فائدتو للًتكيح أف أم الذاتیة، الصیغة على

 باألسلوب ؼبساعدهتا صباعة مع يعمل موجو كجود تتمثل يف عمل طريقة يستخدـ الًتكيح أف يف تتمثل االجتماعیة



 

عطيات محمد خطاب مرجع ) .حاجاهتم قدرات األفراد ك مع تتفق طريق برامج عن قدرات أفرادىا لتنمیة الديبقراطي
 األفراد اؼبنتفعُت بُت اؼبرح ك اعبماعة ركح إشاعة إُف االجتماعیة الًتكوبیة األنشطة هتدؼ ك ، (32سبق ذكره، صفحة 

 ك التكیف معها، ك اؼبختلفة االجتماعیة األجواء مع ك التبلـؤ الغَت مع طیبة إنسانیة عبلقات ك صداقات كتكوين هبا
 الذين اجملتمع مع من تفاعلهم تزيد األفراد ك لدل االجتماعي النمو تستهدؼ الرياضیة ك البدنیة الًتبیة أف يتبُت لنا بذلك

، 2007محمد مصطفى السايح، ) .سامیة اجتماعیة مبادئ تكسبهم ك األكلیة میوؽبم هتذب كما ، فیو يعیشوف
                                                                                                              (32صفحة 

 للفرد الًتكوبیة األنشطة فبارسة  توفرطو عبد الرحيمك لؤلنشطة الًتكوبیة أيضا تأثَتات من الناحیة النفسیة ، فهي حسب 
 توفر كما ، النفس عن التعبَت ك الذات تأكید ك كاألنبیة الذاتیة باالطمئناف الشعور ك جديدة خربات لتجربة الفرصة
 صفة تنمیة ك االحًتاـ ك اإلخاء ك كالصداقة القیم من الكثَت تنمیة اػبجل ك على القضاء ك بالنفس الثقة لتنمیة الفرص

الشجاعة ك التلقائیة ك الصدؽ ك األمانة ، كىي كذلك حسب (26طو عبد الرحيم طو مرجع سبق ذكره، صفحة )  
 التوتر ك القلق من اآلماف ك التحرر ك بالسعادة الذايت اإلحساس ك الشعور  سبكن  الفرد من اكتساب2007كفاء دركيش 

كفاء دركيش، ) الذات  إثبات مثل النفسیة اغباجیات بعض اؼبكبوتة من خبلؿ إشباع االنفعاالت تفريغ ك النفسي
  .                                                                                                 (11، صفحة 2007

كيعزا الطالب الباحث أيضا الفرؽ الداؿ إحصائیا بُت اجملموعة الضابطة كالتجريبیة يف فبارسة السلوؾ العدكآف إُف فاعلیة 
الربنامج الًتكوبي اؼبقًتح للتقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف اليت أصبحت هتدد أمن كاستقرار اؼبؤسسات الًتبوية كترىن 

دبوجبها العملیة الًتبوية كالتحصیل الدراسي للتلمیذ اؼبراىق الذم أصبح يعآف من ضغط رىیب جراء  القیود اؼبفركضة علیو 
داخل ىذه اؼبؤسسات الًتبوية من احًتاـ لؤلشخاص كاؼبواعید كالتوقیت كغَتىا ،وبدث ىذا يف غیاب أدْف كسائل الراحة 
كالًتفیو ما عدا حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة باعتبارىا اؼبتنفس الوحید للتلمیذ داخل ىذه اؼبؤسسات الًتبوية  كاليت ىبرج 

من خبلؽبا  التلمیذ كل ما يف جعبتو من مكبوتات كطاقة زائدة تتجلى من خبلؿ سلوكات عدكانیة أثناء حصة الًتبیة 
البدنیة كالرياضیة كالضرب كالتشابك باأليدم كاستخداـ األدكات اغبادة كاعبارحة كالسب كالتفوه بالكلمات البذيئة ك 

باإلضافة إُف جهل التبلمیذ ألنبیة  (45، صفحة 2011علي عبد القادر القرالة، )اإلخبلؿ بالنظاـ داخل اؼبدرسة 
األنشطة الرياضیة الًتكوبیة يف إهباد التوازف النفسي كاإلجتماعي لديهم كتبعدىم عن كل سلوؾ عنیق غَت مرغوب فیو  

. لیس فقط خبلؿ حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة فقط ك إمبا من خبلؿ اإلستغبلؿ األمثل ألكقات فراغهم خارج اؼبدرسة   

 خليل عقيل كتتفق نتائج ىذه الدراسة مع بعض الدراسات كالبحوث اؼبشاهبة اليت سبق لنا كأف ذكرناىا سابقا منها دراسة
 يف منو كاغبد العدكآف السلوؾ مظاىر عن الكشف يف كدكرىا اؼبدرسیة الرياضیة النشاطات :"بعنػػػػػػػػػػػواف 2014  ناصر

 میةھأ :" بعنػػػػػػػػػػػواف  2012  مرازقة جماؿ  ك دراسة(18، صفحة 2014عقيل خليل ناصر، )   "بابل ؿبافظة
  كآخركف الضمور، ىشاـ  ك دراسة (2012جماؿ مرازقة، ) "  الًتكيح  مناشط خبلؿ من الفراغ أكقات استثمار
 التاسع الصف طلبة لدل كاؼبادم اللفظي العدكآف السلوؾ عن الكشف يف الرياضیة الًتبیة حصة أثر " بعنواف 2011

 العدكآف السلوؾ مستول ػبفض عبلجیة برامج " بعنواف 2003  عمارة علي محمدكدراسة " الكرؾ ؿبافظة يف األساسي
                                                                                            ( ـ2003محمد علي عمارة، )  "اؼبراىقُت لدل



 

ما بالنسبة لبعد الغضب فقد كجدنا أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائیة يف القیاس البعدم بُت العینة التجريبیة أ
كالضابطة لدل الذكور  بالرغم من تطبیق الربنامج الًتكوبي اؼبقًتح علیهم كىذا مايفسره الطالب الباحث على أف الغضب 
يعد دائما من بُت األسباب اليت تؤدم إُف فبارسة السلوؾ العدكآف ك ىو ظبة يتمیز هبا الذكور عن اإلناث كوهنم يغضبوف 

 السلوؾ أف الذم يرل 1983 حسين أحمد الدين محيرأم  مع التفسَت ىذا دائما ألتفو األسباب  ، كيتماشى
 سلبا أك ،ناشطا مباشر غَت أك مباشرا ضمنیا أك صروبا بدنیا أك لفظیا يكوف أف فبكن الفرد يصدره سلوؾ ىو العدكآف

البشير معمرية، ).  اذباىو عدائیة مشاعر أك اآلخرين قبل من االنزعاج أك اإلحباط أك الغضب مواقف علیو أملتو
 يف النشاط من عالیة بدرجة يتمیز إنفعاؿ ىو الغضب أف فَتل 1996 قطب خليل أما، (144، صفحة 2007
، صفحة 1996خليل قطب، ). حقیقي أك كنبي خطأ سببو الرضا عدـ من قوم كبشعور السمبتاكم العصيب اعبهاز

65)                                                                                                                        
 ك الضابطة العینة بُت البعدم االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ كعلیو نقوؿ أف الفرضیة اػبامسة القائلة

اإلناث قد ربققت ىي األخرل جزئیا ، حیث ربققت  من ككل الذكور من كل لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة
بالنسبة لئلناث كاليت  (العدكاف اعبسدم ، العدكاف اللفظي ، الغضب، العدكاف غَت مباشر  )األبعاد األربعة بالنسبة 

الضابطة كالعینة التجريبیة لصاٌف  البعدم بُت العینة يف اإلختبار إحصائیة داللة ذات فركؽ أكضحت النتائج بشأهنا كجود
العدكاف اعبسدم ، العدكاف اللفظي ، العدكاف غَت  )األبعاد األربعة بالنسبة اإلختبار البعدم ، كربققت أيضا ىذه الفرضیة 

 البعدم بُت العینة يف اإلختبار إحصائیة داللة ذات فركؽ بالنسبة للذكور، كاليت أكضحت النتائج بشأهنا كجود (مباشر 
الضابطة كالعینة التجريبیة لصاٌف اإلختبار البعدم ، كَف تتحقق ىذه الفرضیة كَف تتحقق بالنسبة لبعد الغضب عند الذكور 

الضابطة كالعینة  البعدم بُت العینة يف اإلختبار إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود كالذم أكضحت النتائج بشأنو عدـ
.                                                                                                                التجريبیة   

: العامة الخالصة- 3-8  

 تكسب اليت االجتماعیة التنشئة مؤسسات ثآف كىي األسرة بعد للتلمیذ أك للفرد الثآف احملضن الًتبوية اؼبؤسسات تعد
 للتلمیذ االجتماعیة التنشئة عملیة إسباـ يف   األسرة مع جنب إُف جنبا تعمل حیث ، أخبلقیة ك تربوية ك دينیة قیما الفرد
على  األخَتة العقود يف العاَف أرجاء يف حدثت اليت التغَتات ظل يف كلكن ، اجملتمع يف نافعا ك صاغبا عضوا يصبح لكي

 من للعديد ؿبورا يشكل أصبح الذم ظاىرة السلوؾ العدكآف تعآف الًتبوية اؼبؤسسات ىذه أصبحت كثَت من األصعدة ،
،  العاـ كنظامها االجتماعیة اغبیاة سبلمة ك األفراد بسبلمة سبس خسائر ك أضرار من ىبلفو ؼبا نظرا اؼبعاصرة الدراسات

 ك العمدم القتل جرائم كانتشرت بصورة غَت عادية داخل اؼبؤسسات الًتبوية من خبلؿ أسالیبو ك أمباطو تطورت حیث
.                    ك اليت أصبحت هتدد أمنها كاستقرارىا خاصة يف مرحلة التعلیم الثانوم  أنواعو بكل الشتم ك الضرب  

 ك الًتبیة بعملیة االرتقاء يف يساعد أف شأنو  السلوؾ العدكآف من لظاىرة الغريب االنتشار من تقید حلوؿ إُف التوصل كإف
السلوؾ  كأشكاؿ طبیعة على تركز كأحباث دراسات بإجراء كذلك هبذا اؼبوضوع االىتماـ الضركرم من أصبح ،لذا التعلیم

 اليت الثانوية اؼبرحلة طبلب بُت خاصة حدكثو معدالت يف ازديادا أصبحت تعرؼ اليت الًتبوية العدكآف داخل اؼبؤسسات



 

 الفرد ،كيدخل األصعدة من كثَت على عديدة تغَتات من ؽبا ؼبا حیاتو يف الفرد هبا يبر اليت التعلیمیة اؼبراحل أىم من تعترب
 ك كاالنفعاِف كالعقلي كاعبسمي البدٓف التدرج أهنا على البعض يراىا كاليت اؼبراىقة مرحلة التعلیمیة اؼبرحلة ىذه يف التلمیذ أك
 النفسیة كالتغَتات الضغوطات بعض يولد الذم األمر كاجتماعیة، كفكرية فیزيولوجیة ك جسمیة تغَتات من أيضا يبیزىا ما

 الوسط داخل اؼبًتاكمة الضغوطات ك النفسیة اؼبشاكل جراء منها يعآف اليت النفسي االضطراب غبالة نظرا اؼبراىق لدل
 تنامي إُف تؤدم األسباب ىذه كل اؼبدرسة أكيف البیت يف سواء الراحة ك الًتفیو كسائل توفر عدـ يف ىذا وبدث اؼبدرسي
.                                                                                         اؼبدرسي الوسط يف العنف ظاىرة  

 يركزكف الًتكيح ك الرياضة میداف يف الباحثوف ك اػبرباء فتئ ما اليت اغبديثة العلمیة اجملاالت أىم أحد الًتكيح ؾباؿ كيعد
 كتنمیة تطوير يف يساىم ك النفسیة االضطرابات على التغلب ك العصيب كاؽبدكء النفسي التوازف حالة إهباد يف دكره على

 البدٓف النشاط أصبح فقد النفسي، كبذلك التوازف ك الرضا إُف باإلضافة الطمأنینة ك االسًتخاء لو وبقق ك الفرد شخصیة
 فهو ، الفراغ بأكقات االستمتاع ك للوقت مضیعة كوهنا من أكثر ىادفة ك ناجحة عبلجیة كسیلة الًتكوبي الرياضي
 اإلحباط، ك بالنقص الشعور عقدة من التخلص ك باغبیاة التمتع على تساعد خربات خاصة اؼبراىق ك عامة الفرد يكسب

 الركح ذات على االعتماد ك بالنفس الثقة تنمیة يف الفراغ بوقت االستمتاع إُف الًتكوبیة اؼبهارات فبارسة أثر يتعدل ك
 كل عن تبعده بالتاِف ك اجملتمع يف جید بشكل كتدؾبو عزلتو من اؼبراىق أك الفرد زبرج اليت الصداقات ك العمل ك الرياضیة
.                                                                                              أخبلقي غَت ك عنیف سلوؾ  

 كالسلوكیة  األخبلقیة القیم على فبارستو كانعكاس الًتكوبي الرياضي النشاط أنبیة ىذه  الدراسة اؼبتواضعة لتربز جاء كعلیو
 ذباكز على عزيبتهم من تزيد اليت الًتكوبیة الرياضیة األنشطة ىذه دبثل للقیاـ الثانوم الطور تبلمیذ احتیاج كمدل للفرد

 داخل البلأخبلقیة ك البلئقة الغَت التجاكزات ك العنیفة السلوكات فبارسة عن كتبعدىم النفسیة االضطرابات ك الضغوطات
.                                                             العصيب اؽبدكء ك النفسي التوازف ؽبم كتعید الًتبوية اؼبؤسسات  

 للمتصفح يتسٌت حىت بالبحث للتعريف خصص قسما يستبقهما بابُت إُف البحث تقسیم على الباحث الطالب عمد كقد
 السابقة كالدراسات البحث كمصطلحات مفاىیم إُف باإلضافة كفرضیاهتا كأىدافها الدراسة مشكلة على التعرؼ لؤلطركحة

                                                                                               .البحث متغَتات تناكلت اليت

حیث خصص   فصوؿ ةعلى ثبلثالباب األكؿ خصصناه للجانب النظرم احتول كقد قسمنا ىذه الدراسة إُف بابُت 
 . لدراسة النشاط الرياضي الًتكوبي دراسة ربلیلیة من خبلؿ كضع أىم التعاريف كالنظريات اليت اىتمت بو الفصل األكؿ

بینما تضمن الفصل الثآف السلوؾ العدكآف كالذم تناكلنا فیو ىو اآلخر معظم اآلراء كاؼبفاىیم اػباصة بالسلوؾ العدكآف 
باإلضافة إُف العوامل كاألسباب اؼبؤدية إلیو كما تطرقنا يف ىذا الفصل أيضا إُف ـبتلف النظريات اليت فسرت ىذا النوع من 

الفصل الثالث فتناكلنا فیو خصائص اؼبرحلة العمرية اؼبصاحبة ؼبرحلة التعلیم آخر فصل يف الباب النظرم السلوؾ، أما 
 .الثانوم فتكلمنا عن خصائص كحاجات تلمیذ التعلیم الثانوم

أما الباب الثآف فخصصناه للجانب التطبیقي فاحتول بدكره على ثبلثة فصوؿ، حیث خصص الفصل األكؿ للدراسة  
االستطبلعیة األكُف، لتثمُت  مشكلة البحث، حیث مشلت يف قسمها األكؿ عینة قوامها مفتش الًتبیة كالتعلیم ؼبادة الًتبیة 

 من مستشارم الًتبیة لبعض ثانويات كالية معسكر كيف قسمها 10من اؼبدراء ك10البدنیة كالرياضیة لوالية معسكر ك 



 

 أساتذة للمرحلة الثانوية، كأكدت نتائج ىذه الدراسة االستطبلعیة األكُف  ىناؾ أسباب 10الثآف على عینة قوامها 
متنوعة لظهور السلوؾ العدكآف خبلؿ حصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة كالضغوط الدراسیة كالضغوط األسرية كضعف اتصاؿ  

التلمیذ مع األساتذة كمع زمبلئو من كجهة نظر السید اؼبفتش كالسادة اؼبدراء كمستشارم الًتبیة ك السادة األساتذة  ، 
كأكد ىؤالء أف السلوؾ العدكآف يكوف دبستويات ـبتلفة لدل التبلمیذ كيظهر ىذا السلوؾ بصورة كاضحة يف بداية اغبصة 

تتجلى من خبلؿ استخداـ التبلمیذ أللفاظ التهديد كالغش كاؼبخالفة أثناء التنافس يف اغبصة ككذا تظهر علیهم مبلمح 
الغضب كالتسرع ، ما حفزنا على الولوج يف الدراسة األساسیة، حیث عمدنا يف البداية كما ىو موضح يف الفصل الثآف 

يدرسوف يف السنة الثانیة علـو ذبريبیة بثانوية  ( إناث 28 ذكور ك 34 ) تلمیذ 62إُف ضبط العینة حیث استقرت على  
 ، كما تأكدنا يف دراسة استطبلعیة ثانیة من اؼبعامبلت العلمیة التجرييب متبعُت اؼبنهج ىٍت ؿبمد كادم األبطاؿ معسكر

. ألدكات البحث
 لنستخلص البحث الفرضیات كمناقشة إحصائیا معاعبتها بعد البحث لنتائج ربلیبل ك عرضا الثالث الفصل كتضمن
: أنبها االستنتاجات من ؾبموعة

لصاٌف الذكور يف البعد  السلوؾ العدكآفك مستويات  بُت الذكور كاإلناث يف أبعاد إحصائیةىناؾ فركؽ ذات داللة - 
.                      الغضب لصاٌف الذكوراألكؿ العدكاف اعبسدم كالبعد الثآف العدكاف اللفظي كالبعد الثالث عدكاف   

 لصاٌف الذكور يف البعد السلوؾ العدكآفك مستويات  بُت الذكور كاإلناث يف أبعاد إحصائیةىناؾ فركؽ ذات داللة - 
.                                                                                 غَت مباشر لصاٌف اإلناث العدكافالرابع  

 الضابطة للعینة القبلي اإلختبار يف العدكآف السلوؾ ؼبقیاس األربعة األبعاد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ- 
.                                                                                              للذكور بالنسبة كالتجريبیة  

 اللفظي، العدكاف اعبسدم، العدكاف ) العدكآف السلوؾ ؼبقیاس الثبلثة األبعاد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ- 
.                                  لئلناث بالنسبة كالتجريبیة الضابطة للعینة القبلي االختبار يف ( مباشر الغَت كالعدكاف  

.        الغضب  بعد لئلناث يف بالنسبة كالتجريبیة الضابطة للعینة القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات ىناؾ فركؽ-   

 العینة لدل البعدم كاإلختبار القبلي اإلختبار بُت اعبسدم العدكاف بعد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود عدـ- 
.                                                                                                 الضابطة ذكور ك إناث  

 بُت (العدكاف اللفظي ، الغضب، العدكاف غَت مباشر  )يف األبعاد الثبلثة اؼبتبقیة  إحصائیة داللة ذات فركؽ كجود- 
.                           القبلي الضابطة ذكور ك إناث لصاٌف اإلختبار العینة البعدم لدل كاإلختبار القبلي اإلختبار  

 السلوؾ فبارسة يف التجريبیة العینة لدل البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ-  
.                                                 اإلناث لصاٌف اإلختبار القبلي من ككل الذكور من كل لدل العدكآف  

 السلوؾ فبارسة ك التجريبیة يف الضابطة للعینتُت البعدم اإلختبار ك القبلي اإلختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ- 
.                                                 اإلناث لصاٌف اإلختبار البعدم من ككل الذكور من كل لدل العدكآف  



 

ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائیة يف بعد الغضب بالنسبة للذكور بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للعینتُت التجريبیة - 
.                                                                                                                 كالضابطة  

 من العديد اكتساب على اؼبراىق التلمیذ تساعد الًتكوبي النشاط فبارسة أف ىي أيضا إلیها اؼبتوصل النتائج كمن بُت
 اعبید، الدراسي التحصیل على يساعده فهو أيضا، الدراسي اؼبستول على كإمبا فقط، النفسیة الناحیة من لیس اؼبهارات

 ظاىرة من التقلیل يف كبَت دكر يلعب الًتكوبي الرياضي النشاط أف على تنص اليت فرضیتنا، صحة أثبتت النتائج فهذه إذف
 يف التلمیذ مساعدة يف النشاط ىذا يلعبو الذم الكبَت الدكر خبلؿ من كذلك الثانوم التعلیم تبلمیذ لدل العدكآف السلوؾ
.                                 سلوكاتو على يطرأ قد الذم االضطراب عن إبعاده كبالتاِف النفسیة اؼبشاكل على التغلب

                                                                           

 : التوصيات ك االقتراحات- 3-9
 :يقدـ التوصیات ك االقًتاحات التالیةمن نتائج  الطالب الباحث ضوء ما توصل إلیو يف
االىتماـ باألنشطة الرياضیة الًتكوبیة ؼبا ؽبا من أنبیة على نفسیة التلمیذ اؼبراىق يف التقلیل من ـبتلف اؼبشاكل ك * 

 .الضغوط النفسیة
 تكثیف النشاطات الرياضیة كالدكرات اليت تتم بُت األقساـ من قبل اإلدارة كتشمل اؼبنافسة بُت ـبتلف التبلمیذ* 
التحسیس بالدكر الذم يلعبو للنشاط الرياضي الًتكوبي يف ربقیق التوافق النفسي ك االجتماعي للتبلمیذ اؼبراىقُت داخل * 

 .اؼبؤسسات الًتبوية
تشجیع التبلمیذ على فبارسة النشاطات الرياضیة خارج نطاؽ اؼبدرسة، حىت تعمل على التقلیل من السلوكات العدكانیة * 

 .لديهم  ككذلك تكوف دعمنا غبصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة
 توفَت نادم ـبصص للتبلمیذ ؼبمارسة األنشطة الًتكوبیة الرياضیة توفر فیو صبیع اإلمكانات كاألدكات الرياضیة* 

بكمیات سبكن التبلمیذ من فبارسة األنشطة الًتكوبیة الرياضیة بُت فًتات الدركس ككذلك يف أكقات الفراغ بشكل میسر 
 .كمستمر

توفَت اغبیز اؼببلئم ؼبمارسة النشاط الرياضي الًتكوبي داخل اؼبؤسسات الًتبوية من خبلؿ إعادة النظر يف اغبجم الساعي * 
األسبوعي غبصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة ألف الدراسة أكضحت لنا أنو كلما كاف الوقت طويبل يف فبارسة حصة الًتبیة 

 .البدنیة كالرياضة كلما ابتعد التبلمیذ عن السلوكات العنیفة كالعدكانیة كالتصرفات البلأخبلقیة
توفَت الوسائل كالعتاد الرياضي الرياضیة كاالىتماـ باؼبنشئات الرياضیة من مبلعب رياضیة كصاالت مغلقة كتوفَت * 

األدكات اؼبناسبة لؤلنشطة الًتكوبیة الرياضیة أك على األقل هتیئة مساحات ؼبمارسة النشاط الرياضي داخل اؼبؤسسات 
 .الًتبوية



 

االىتماـ بالربامج الرياضیة الًتكوبیة اؼبقدمة للتبلمیذ كذلك من خبلؿ االستفادة من اػبرباء يف ؾباؿ الًتكيح الرياضي ك * 
مشاركة ىؤالء اؼبتخصصُت يف كضع برامج الًتكيح الرياضي داخل اؼبؤسسات الًتبوية دبشاركة التبلمیذ كذلك بأخذ آرائهم 

. حوؿ الربامج اؼبقدمة كالربامج اؼبقًتحة
كذلك من خبلؿ   التنويع يف الربامج ك اؼبناىج الرياضیة لتفابل احتیاجات كرغبات التبلمیذ يف مرحلة التعلیم الثانوم*

االستفادة من اػبرباء كاألساتذة يف ؾباؿ الًتكيح يف إعداد برامج زبصص األنشطة الًتكوبیة قصد العناية اعبیدة بفئة 
 .التبلمیذ اؼبراىقُت خاصة من الناحیة النفسیة

ال بد على اؼبختصُت يف میداف الًتكيح كالرياضیُت كاؼبربُت أف يكثفوا من ؾبهوداهتم إلقامة شبكة علمیة زبتص بالبحوث * 
 .اؼبختصة يف رياضة الًتكيح لفئة تبلمیذ مرحلة التعلیم الثانوم كفتح األبواب أماـ اعبمیع للمسانبة كاإلثراء

 فاؼبطلوب تفكَتا جدم كعمیق من صبیع الفاعلُت الًتبويُت، العدكآف،عدـ التجاىل كالتهاكف بشأف أثر ظاىرة السلوؾ * 
 .كالتدخل بأسرع طريقة فبكنة للحد من االنتشار الغريب ؽبذه الظاىرة

 .التحسیس خبطر السلوؾ العدكآف داخل اؼبؤسسات الًتبوية كإهباد األشیاء اليت  ربد منو أك تعمل على تقلیلو*  
كللحد من ظاىرة السلوؾ العدكآف نوصي أيضا بضركرة تكاثف جهود األساتذة كاألسرة كاجملتمع حىت ينشأ التلمیذ * 

اؼبراىق يف بیئة مبلئمة يكتسب من خبلؽبا ؾبموعة من القیم كاالذباىات كالسلوكیات تنمي فیو ثقافة السلم كاغبوار كتقبل 
اآلخر، كذلك باعتبار أف النشاط البدٓف ك الرياضي أداة للتنشئة االجتماعیة ككسیلة للتنفیس ك الًتفیو يبكن أف تساىم يف 

. اغبد من ظاىرة السلوؾ العدكآف
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 الكتاب مركز القاىرة، الثانیة، الطبعة التطبیق، ك النظرية بُت الًتكيح مصطفى، العزيز عبد عايدة ، ؿبمد  اغبمامي- 12
. 1998 للنشر،  

 للنشر، الكتاب مركز القاىرة، األكُف، الطبعة الفراغ، أكقات ك للًتكيح ؿبمد اغبمامي، رؤية عصرية دركيش، كماؿ- 13
1997 .  

.  1997 للنشر، الكتاب مركز القاىرة، ،1ط- كالتطبیق الفلسفة- للجمیع الرياضة اغبمامي، ؿبمد ؿبمد- 14  

 الطبعة- الرياضیة العلـو ك الفعالیات ك األلعاب يف- الشاملة البدنیة ك الرياضیة اؼبوسوعة قاسم، حسن قاسم- 15
. 1998 التوزيع، ك النشر ك الفكر للطباعة دار األردف، األكُف،  



 

. 2000 النفائس، دار عماف، األكُف، الطبعة اإلسبلـ، يف الًتكوبیة الًتبیة ظبك، أبو العزيز عبد أضبد - 16  

. 2006 النشر، ك الطباعة لدنیا الوفاء دار األكُف، الطبعة الًتكيح، إُف مدخل طو، الرحیم عبد طو -17   

.2004عماف   ك التوزيع ، للنشر كائل ،دار1 ط األطفاؿ، تعلم يف أثرىا ك اللعب سیكولوجیة اؽبادم، عبد نبیل- 18  

  . 2004كالتوزيع ، بَتكت ،  النشر ك للطباعة اؽبادم دار ، األكُف، الطبعة اللعب، النفس علم موثقي، ىايدة- 19

 علي السبلـ عبد ترصبة اؼبدارس، يف البدنیة الًتبیة ؼبعلمي دلیل اغبركة ألعاب تكوؼ، كورك ايغور بیلییفا، میبل لیود- 20
.1986دار رادكغا  طشقند، الشهباز،  

.2006 الثقايف، اؼبشرؽ أسامة دار عماف، ،1 ط األطفاؿ، عند اللعب سیكولوجیة سبلمة، فضل- 21  

 العريب، الفكر دار بَتكت، األكُف، الطبعة- للطفل- االنفعاِف ك النفسي النمو - الطفل نفس علم عباس، فیصل- 22
1997.  

، العربیة الدار بَتكت، األكُف، الطبعة الًتبوية، ك االجتماعیة تطبیقاتو ك النفس علم اعبسمآف، العلي عبد - 23  للعلـو
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1998 .  

  2007 كالنشر كالتوزيع، للطباعة النفائس دار األكُف،بَتكت، الطبعة الوسیط، النفائس معجم حاقة، أبو أضبد- 82

 كالنشر  للطبعاعبامعیة اؼبعرفة دار: اإلسكندرية اؼبرض، ك السواء بُت النفسي النمو أضبد، ؾبدم اهلل عبد ؿبمد- 83
  . 2003 ، مصر ، كالتوزيع

  .2004،  دار الفكر العريب للنشر كالتوزيع،  عماف، األردف.علم النفس النمو، سامي ؿبمد ملحم- 84
 . 2005 كالتوزيع، للنشر الثقافة دار عماف األكُف، الطبعة كنفسیة، تربوية مصطلحات البدرم، ظبَتة- 85

 . 2006 كالتوزيع، للنشر الشركؽ دار عماف األكُف، الطبعة اؼبعاصر، االجتماع علم معجم العمر، خلیل معن- 86



 

 . 2006 كالتوزيع، كالنشر للطبع اعبامعیة اؼبعرفة دار اإلسكندرية، االجتماع، علم قاموس غیث، عاطف ؿبمد- 87

 . 2005 كالتوزيع، كالنشر للطباعة البشَت دار األردف، عماف، العريب، الطيب القاموس اللبدم، العزيز عبد- 88

 األكُف، الطبعة الرياضیة، كالعلـو كالفعالیات األلعاب يف الشاملة كالبدنیة الرياضیة اؼبوسوعة حسُت، حسن قاسم- 89
. 1998 كالتوزيع، للطباعة كالنشر الفكر عماف،دار  

 األكُف، الطبعة ،(عبلجها كسبل  اؼبشكبلت –مراحل النمو)كاؼبراىقة  الطفولة يف اإلنسآف النمو الزغيب، ؿبمد أضبد- 90
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 اؼبتحدة، ،اإلمارات العربیة اػبیمة األكُف،رأس الطبعة ، كالسنة الكتاب ضوء يف األسرة نظاـ األنصارم، ضباد أبو- 123
. 2003الثقافیة ،  مكة مكتبة  

 دمشق، الثآف، الكتاب األكُف، الطبعة فوائد، ....مشكبلت ... مقاالت كاغبیاة، النفسي الطب اؼباٌف، حساف- 124
.1997 اإلشراقات ، دار  

 العريب، الفكر دار بَتكت،- األكُف الطبعة- للطفل كاالنفعاِف النفسي النمو - الطفل نفس علم عباس، فیصل- 125
1997.  

  .1998 ناشركف، الرسالة مؤسسة ، بَتكت التاسعة، الطبعة ، الًتبوم النفس علم نشوايت، اجملید عبد -126

 ، ناشركف لبناف مكتبة بَتكت ، األكُف الطبعة كاالجتماعي، الفلسفي الفكر يف اؼبیسرة اؼبوسوعة كمیل اغباج،- 127
2000 ..  

- الرياضي للطب السعودم االرباد - كالناشئُت األطفاؿ لدل البدٓف اعبهد فسیولوجیا اؽبزاع ، ؿبمد بن ىزاع -128
.1997الرياض،مرامر للطباعة االلكًتكنیة ،  ، األكُف الطبعة  

. 2007 كالتوزيع، للنشر اغبامد دار عماف، جديدة، رؤية الثانوم التعلیم فرج، حسُت اللطیف عبد- 129  

الشیخوخة ، القاىرة ، دار اؼبعرفة اعبامعیة -اؼبراىقة-الطفولة -النمو النفس علم إُف معوض ؿبمد عباس ، اؼبدخل- 130
،1999.  

للكتاب،  اإلسكندرية اؼبراىقة ، اإلسكندرية ، مركز ك الطفولة -النمو معوض خلیل میخائیل ، سیكولوجیة- 131
2003.  

.1999ؿبمد األفندم ؿبمد، علم النفس الرياضي، القاىرة، عاَف الكتب، - 132  

.2001فؤاد هبى السید ، األسس النفسیة للنمو ، القاىرة ، دار الفكر العريب ، - 133  

.1994اؼبراىقة، القاىرة، الدار العربیة للعلـو ،  ك الطفولة عبد العلي اعبسمآف ، سیكولوجیة- 134  



 

.2003اؼبرض، اإلسكندرية ، دار اؼبعرفة اعبامعیة ،  ك السواء بُت النفسي اهلل ، النمو عبد ؿبمد, أضبد ؾبدم- 135  

الطموح اإلسكندرية  ك السلطة -الريف ك اؼبدف يف اؼبراىقة مشكبلت يف مقارنة معوض خلیل میخائیل ، دراسة- 136
.2005للكتاب،  اإلسكندرية ، مركز   

.2009الطباعة ،  ك التوزيع ك للنشر اؼبسَتة رغدة شرٔف ، سیكولوجیة اؼبراىقة ، األردف ، دار- 137  

.1993التوزيع،  ك للنشر جرالكم سامي عريفج ، علم النفس التطورم ، القاىرة ، دار- 116  

.1988علواف عبد اهلل ناصح ، تربیة األكالد ، اعبزائر ، دار الشباب ، - 138  

 رسالة اعبامعي، الشباب لدل اؽبوية بأزمة كعبلقتو العدكآف السلوؾ أبعاد ياحي، إبراىیم ك معمرية بشَت-  -139
 عیسات تعاكنیة ، اغبرب منشورات ، النفس علم يف متخصصة كدراسات حبوث النفس علم معهد ، منشورة ماجستَت

.2007 ، اعبزائر مسوس بٍت ، الثالث اعبزء إيدير  

 اعبامعیة كالدراسات للخدمات ضبادة مؤسسة ، العاـ النفس علم ، الكبیسي ؾبید كىیب ، الداىرم حسن صاٌف- 140
.2005 األردف ، أربد ، األكُف الطبعة ، كالتوزيع للنشر الكندرم دار ،  

.2009 عماف كالتوزيع، للنشر أسامة دار األكُف، الطبعة النفسیة، الصحة دلو، أبو صباؿ- 141  

  .2011 ، عماف ، الثقافة عاَف دار ، كاعبانعات اؼبدارس يف العنف ظاىرة مواجهة ، القرالة القادر عبد علي -142

.2012 عماف اؼبسَتة دار ، كالطفل اإلعبلـ كسائل الدلیمي، ؿبمد الرزاؽ عبد- 143  

 ، األكُف الطبعة ، اعبامعیة الرتب دار ، كعبلجها كاؼبراىقة الطفولة الطفولة إضطرابات ، العیسوم الرضباف عبد - 144
.2007 ، بَتكت ، سوفینَت  

 ، دار الفكر العريب 2ؿبمد صبحي حسنُت ، القیاس ك التقؤف يف الًتبیة البدنیة ك الرياضیة ، اعبزء األكؿ ، ط  145
.1995القاىرة ،   

 إخبلص ؿبمد عبد اغبفیظ، مصطفى حسُت باىي، طرؽ البحث العلمي كالتحلیل اإلحصائي يف اجملاالت الًتبوية -146
.2000كالنفسیة كالرياضیة، مركز الكتاب للنشر، القاىرة   

. 2003عبد الرضباف ؿبمد عیسوم ،االختبارات كاؼبقايیس النفسیة ،منشاة اؼبعارؼ باإلسكندرية ،-  147  

.1988العراؽ، اؼبوصل، مطبعة كالرياضیة، البدنیة الًتبیة يف اإلحصاء مبادئ ، ناجي ك ؿبمد كامل قیس- 148  

 دار ، 2 ط ، الرياضي النفس علم ك الرياضیة الًتبیة يف العلمي البحث : راتب كماؿ أسامة ، عبلكم ؿبمد- 149
. 1999 ، العريب الفكر  



 

. 1997 ، اعبامعیة اؼبطبوعات ديواف ، الًتبوم ك النفسي القیاس ك اإلحصاء ، اغبفیظ عبد مقدـ -150  

 الوفاء دار ، 2 الطبعة ، ( تطبیقات - مفاىیم ) الرياضي اجملاؿ يف النفسیة للصحة مدخل ، اغبلیم عبد مٌت- - 151
.2009 ، مصر ، اإلسكندرية النشر، ك الطباعة لدنیا  

مصرية ، القاىرة ، -  مٌت أضبد األزىرم ، الًتكيح كتربیة األطفاؿ يف اػببلء ، الطبعة األكُف، اؼبكتبة األقبلو- 152
2013. 
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 مؤسسات داخل اؼبمارس الرياضي البدٓف النشاط خبلؿ اؼبراىقُت من فئة لدل الذات ربقیق مفهـو سفیاف، نافع- 153
 سنة 18-15شروبة  كالًتبوم، االجتماعي النفسي البعد حوؿ كنقدية بالشماؿ اعبزائرم دراسة كصفیة الثانوم التعلیم

   .2007/2008اعبامعیة  كالرياضیة السنة  الًتبیة البدنیة معهد جامعة اعبزائر ، ،( منشورة دكتوراه غَت رسالة)

 الشباب من اعبزائرم لعینة اجملتمع يف القیم على كآثارىا كاالقتصادية االجتماعیة التحوالت بوشلوش، ؿبمد طاىر- 154
كالتوزيع  للنشر مرابط بن اعبزائر دار األكُف، االجتماع، الطبعة علم قسم ،(منشورة دكتوراه دكلة أطركحة ) اعبامعي،
2008.  

 ، (منشورة ماجستَت رسالة )، الشرعیة كضوابطها أحكامها اإلسبلـ يف الًتكوبیة الًتبیة ظبك، أبو العزيز عبد أضبد- 155
.ـ 2000 ، كالتوزيع للنشر النفائس ، دار عماف ، األكُف الطبعة  

 میدانیة، دراسة – الثانوية اؼبرحلة لطبلب السلوكیة اؼبشكبلت مواجهة يف الًتبوية األنشطة دكر قمر، توفیق عصاـ- 156
 العريب اؼبركز عن تصدر البشرية، التنمیة يف كاإلبداع التجديد قضايا تعاًف ؿبكمة دكرية عملیة العربیة ؾبلة الًتبیة مستقبل
. 2002 أبريل كالعشركف كالتنمیة اإلسكندرية ، العدد اػبامس للتعلیم  

  .2004 ، اؼبصرية اؼبكتبة اإلسكندرية، العريب، اجملتمع يف كالشباب للطفولة الًتكوبیة اغباجات متخصصة، عبنة  - 157

 باؼبملكة اؼبعلمُت كلیات طبلب لدل الرياضیة الًتكهبیة األنشطة فبارسة معوقات الصلوم، أضبد بن اإللو عبد- 158
 سعود، اؼبلك جامعة ، الًتبیة كلیة اغبركیة، كعلـو البدنیة الًتبیة قسم( منشورة غَت )،رسالة ماجستَت السعودية العربیة

ـ 2006  

 طلبة حاؿ ) اعبامعیُت، الطلبة عند القلق حاالت من الوقاية يف الًتكوبي الرياضي النشاط فعالیة منَت، بوزايدم-  159
 كالرياضیة، البدنیة الًتبیة معهد ،(منشورة غَت ماجستَت رسالة )،(بالركيبة مهندس لدراسات الوطنیة التحضَتية اؼبدرسة
ـ 2006اعبزائر، جامعة  

 ماجستَت ، رسالة كاؼبوارد كالسیاسات اؼبفاىیم جدة يف كالًتكيح السیاحة زعزكع، لیلى ، داككد أبو الرزاؽ عبد-  160
  .2007ناشركف،  لعلـو العربیة الدار ، بَتكت 1 منشورة ، ط



 

 ،- ربلیلیة دراسة - الًتكهبیة لؤلنشطة اؼبمارسُت حلواف جامعة لطبلب االجتماعیة اؼبهارات ، قورة حلمي أضبد- 161
 ، الرياضیة الًتبیة كلیة الَتموؾ  ، جامعة شاملة بدنیة لثقافة مستقبلیة رؤية كبو الثالث، العلمي الدكِف للمؤسبر مقدـ حبث

.7-6 البحوث ،ملخصات - ـ 2009 األردف، أيار  

 ماجستَت رسالة اعبزائر، يف الشرطي كفعالیة أداء على الًتكوبي الرياضي النشاط فبارسة انعكاسات ، ظبَت عمارنة- 162
ـ 2009 ، اعبزائر جامعة ، كالرياضیة البدنیة الًتبیة معهد  (منشورة  غَت)    

 اؼبراىقُت، رسالة دكتوراه غَت منشورة،  لدل العدكآف السلوؾ مستول ػبفض عبلجیة برامج عمارة، علي ؿبمد- 163
.ـ 2007 اغبديث اعبامعي اؼبكتب القاىرة،  

 ( سنة 12-9) االبتدائیة  العدكانیة السلوكیات تعديل يف اؼبوجهة اغبركیة األنشطة دكر يوسف، بن حفصاكم- 164
 كلیة الَتموؾ، شاملة ، جامعة بدنیة لثقافة مستقبلیة كبو رؤية : الثالث الدكِف العلمي مقدـ يف اؼبؤسبر حبث ، ذبريبیة دراسة
 أيار 7-6كالتوزيع،  كالنشر اعبامعیة للدراسات ضبادة مؤسسة ، األردف األكؿ، البحوث اعبزء ؾبلة ، الرياضیة الًتبیة

.ـ2009  

 البدنیة للًتبیة العلمیة اجمللة ، اؼبراىق عند اؼبدرسي العنف من اغبد يف الرياضي البدٓف النشاط دكر شنايت، أضبد- 165
.2009العاشر، العدد ، 3 اعبزاائر جامعة ، كالرياضیة البدنیة الًتبیة عن معهد تصدر كالرياضیة  

 ك اؼبهٍت التكوين مًتبصي لدل العمل قیم على الًتكوبي الرياضي النشاط فبارسة انعكاسات ، نورالدين عمارة- 166
. ـ2004اعبزائر  ااهلل عبد سیدم كالرياضیة البدنیة الًتبیة ، معهد(غَت منشورة  ماجستَت رسالة )التمهُت   

 رسالة )النفسیة الًتبوية  يف اؼبراكز عقلیا اؼبتخلفُت األطفاؿ على الًتكوبي الرياضي النشاط أثر أضبد، بوسكرة- 167
.ـ2009اعبزائر  ااهلل عبد سیدم كالرياضیة البدنیة الًتبیة ، معهد (غَت منشورة  ماجستَت  

 اؼبراكز داخل ذىنیا للمتخلفُت النفسي االجتماعي التوافق ربقیق يف الًتكوبي الرياضي النشاط مراد، دكر رحلي -168
.ـ2009اعبزائر  ااهلل عبد سیدم كالرياضیة البدنیة الًتبیة ، معهد (غَت منشورة  ماجستَت رسالة )البیداغوجیة  الطبیة  

حركیا اؼبعاؽ الرياضي عند النفسیة اؼبشاكل من التقلیل يف الًتكوبي الرياضي النشاط فبارسة أنبیة حساـ، بشَت -169  

  .ـ2006 اعبزائر ااهلل عبد سیدم كالرياضیة البدنیة الًتبیة معهد ، ( منشورة غَت ماجستَت رسالة

 ككسمة رسالة ماجستَت كحالة القلق على الفراغ كقت يف الرياضي النشاط فبارسة إظباعیل ، اثر ؿبمد ماجدة- 170
  .ـ1992 سعود، اؼبلك جامعة ، الًتبیة كلیة اغبركیة، كعلـو البدنیة الًتبیة قسم( منشورة غَت)

 غَت)ماجستَت رسالة حركیا، للمعوقُت النفسي البعد على اؼبعدلة الرياضیة األنشطة أثر عزيزة، أبو ؿبمود قبیب سبأ- 171
.ـ2004 عماف األردنیة اعبامعة الرياضیة، الًتبیة كلیة قسم( منشورة  



 

 ضمن عقلیا ،حبث للمعاقُت العاـ التكیف على رياضي برنامج تركوبي الطوخي، تأثَت ؿبمد حسیٍت ؿبمد ضبادة- 172
 ،القاىرة حلواف جامعة للبنُت الرياضیة الًتبیة الرياضي،كلیة قسم الًتكيح اؼباجستَت درجة على اغبصوؿ متطلبات
.ـ2003  

 عن الكشف يف الرياضیة الًتبیة حصة أثر ، طراكنو كطو عرنكي كرغده قببلف، كصبحي الضمور، ىشاـ دراسة- 173
 كلیة اإلنسانیة، العلـو قسم ، الكرؾ ؿبافظة يف األساسي التاسع الصف طلبة لدل كاؼبادم اللفظي العدكآف السلوؾ
  .2011  ،2 ؾبلد ،(اإلنسانیة العلـو )لؤلحباث النجاح جامعة ؾبلة ، التطبیقیة البلقاء اعبامعیة،جامعة الكرؾ

 اؼبتوسطة اؼبرحلة لتبلمییذ العدكآف السلوؾ لتخفیف تركوبي برنامج فعالیة " الرضباف عبد اهلل عبد ؿبمد يوسف- 174
 لكلیة الًتبیة الرياضیة للبنُت باؽبـر جامعة 16حبث مقدـ ضمن فعالیات اؼبؤسبر الدكِف " الكويت  بدكلة األضبدم دبحافظة

.2016حلواف ، اجمللة العلمیة للًتبیة البدنیة كعلـو الرياضة ، العدد الرابع ، القاىرة ،   

التحضَتم،  القسم أطفاؿ لدل العدكآف بالسلوؾ كعبلقتو األسرم ـبلويف ، االتصاؿ فاطمة ك بوضیاؼ نادية- 175
دراسة میدانیة على عینة من ابتدائیات كالية كرقلة ، رسالة ماجیستَت غَت منشورة ، جامعة قاصدم مرباح كرقلة ، كلیة 

.2013العلـو اإلنسانیة كاإلجتماعیة ، قسم العلـو االجتماعیة   

دراسة مقارنة للسلوؾ العدكآف بُت العيب أندية الدكرم اؼبمتاز كالعيب فرؽ كلیات " بعنواف صبلح مهدم صاٌف -  176
 . 2011 اؼبؤسبر الدكرم الثامن عشر لكلیات كأقساـ الًتبیة الرياضیة يف العراؽ" جامعة بغداد لكرة القدـ 

" أثر العنف اؼبتلفز على السلوؾ العدكآف لدل أطفاؿ ما قبل اؼبدرسة " عبد الرضبن بن مبارؾ بن اؼباس النوفلي -  177
 .2013رسالة ماجیستَت غَت منشورة ، جامعة نزكم سلطنة عماف 

سي العريب شارؼ ، أنبیة فبارسة النشاط الرياضي الًتكوبي يف التقلیل من ظاىرة العنف اؼبدرسي لدل تبلمیذ - 178
، 2011 ، 3التعلیم الثانوم ، رسالة ماجیستَت منشورة ، معهد الًتبیة البدنیة كالرياضیة ، سیدم عبد اهلل جامعة اعبزائر 

 لكلیة الًتبیة البدنیة للبنُت حلواف 16اجمللة العلمیة للًتبیة البدنیة كعلـو الرياضة ، عدد خاص باؼبؤسبر العلمي الدكِف اؿ 
  .  2015القاىرة بعنواف الرياضیة اؼبدرسیة كربديات التغیَت يف الوطن العريب 

كاضح أضبد األمُت ، دكر الًتبیة البدنیة كالرياضیة يف التخفیف من السلوؾ العدكآف لدل التبلمیذ اؼبراىقُت ، - 179
.2001، 3رسالة ماجیستَت غَت منشورة ، معهد الًتبیة البدنیة كالرياضیة سیدم عبد اهلل ، جامعة اعبزائر   

 رسالة ، الرياضیة الًتبیة كلیة طالبات لدل العدكآف بالسلوؾ كعبلقتها اعبسد صورة عبود، سعدكف ىیاـ -180
.2009 ، العراؽ ، دياِف جامعة ، كاألمومة الطفولة أحباث مركز ، منشورة غَت ماجیستَت  

 العيب من عینة على میدانیة دراسة القدـ كرة العيب لدل اعباـز بالسلوؾ عبلقتو ك الذات مفهـو ، فیصل قاظبي - 181
 ، كاالجتماعیة اإلنسانیة العلـو كلیة ، كالرياضیة البدنیة الًتبیة قسم ، منشورة غَت ماجیستَت رسالة جباية، كالية أشباؿ فئة

.2009 ، بسكرة خیضر ؿبمد جامعة  
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( – 1)الملحق رقم - 

إستمارات الخاصة بالدراسة اإلستطالعية األكلى التي شملت عينة أساتذة 
 التربية البدنية كالرياضية

 

 

 

يف إطار حبث علمي يندرج ضمن متطلبات اغبصوؿ على شهادة دكتوراه يف نظريات كمنهجیة 
: الًتبیة البدنیة ك الرياضیة ربت عنواف 

أىمية ممارسة النشاط الرياضي التركيحي في التقليل من ظاىرة السلوؾ العدكاني لدل " 
 "تالميذ التعليم الثانوم

  تجريبية أجريت بالثانوية المتعددة اإلختصاصات ىني محمد كادم األبطاؿ كالية معسكردراسة  
 
 

 هبذه اإلستمارة اإلستبیانیة راجُت منكم مؤلىا كالرياضیة البدنیة الًتبیة أساتذةنتقدـ إلیكم السادة 
لكي نتمكن من اإلحاطة دبشكلة البحث على النحو كبكل صدؽ كموضوعیة خدمة للبحث العلمي 

 . ، كاألخَت نتقدـ لكم خبالص الشكر كالتقديرالسلیم
 

: تحت إشراؼ الدكتور           :                                     الطالب الباحث

  بن قناب حاج                                           سي العربي شارؼ  

 

  2015/2016السنة الجامعية 

 

 



 

رقم 
 العبارة

 
 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 
 اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابة

 نادرا أحيانا غالبا المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور األكؿ 
    الضغوط الدراسية تجعل التلميذ يقـو بسلوكات عدكانية   01

إغفاؿ مناىج التربية البدنية كالرياضية لجزئية االىتماـ بالسلوؾ  02
 العدكاني

   

    ضعف اتصاؿ التلميذ مع األستاذ يؤدم إلى سلوكات عدكانية 03

ضعف العالقات االجتماعية بين التلميذ كزمالئو يؤدم إلى  04
 سلوكات عدكانية 

   

    الضغوط األسرية تجعل التلميذ يقـو بسلوكات عدكانية 05

    خصائص األنشطة الرياضية تؤدم إلى سلوكات عدكانية 06

 نادرا أحيانا غالبا المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
    أغلب التالميذ يكونوف عدكانيين خالؿ الحصة 01

    يستخدـ التالميذ األلفاظ لتهديد زمالئهم 02

    يقـو التالميذ بدفع بعضهم بقوة 03

    يقـو التالميذ بالغش كالمخالفة أثناء المنافسة 04

    يقـو التلميذ باالستهزاء خالؿ الحصة 05

    تظهر مالمح الغضب كالتسرع عند التالميذ خالؿ الحصة 06

 نادرا أحيانا غالبا المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالث
الحجم الساعي لحصة التربية البدنية كالرياضية  غير كاؼ بالنسبة  01

 للتالميذ إلشباع حاجياتهم

   

يظهر السلوؾ العدكاني بشدة في األنشطة الجماعية الخاصة  02
 باالحتكاؾ  

   

االعتماد على نشاط أك نشاطين فقط خالؿ الفترة الدراسية يرفع  03
 مستول السلوؾ العدكاني

   

تنويع األنشطة الرياضية  خالؿ الفترة الدراسية يسهم في الخفض  04
 من مستول السلوؾ العدكاني

   

    استخداـ األلعاب شبو جماعية يؤثر في مستول السلوؾ العدكاني 05

استخداـ أنشطة ال تهتم بالنتيجة تؤثر في مستول السلوؾ  06
 العدكاني

   



 

( – 2)الملحق رقم - 

 مقياس السلوؾ العدكاني لمحمد حسن عالكم 

ىو قیاس يقیس أشكاؿ ـبتلفة من السلوؾ العدكآف تتكوف من أربعة مظاىر ىي التهجم كالعدكاف اللفظي كسرعة 
 أبعاد 04 صممو ؿبمد حسن عبلكم لقیاس العدكاف العاـ كسمة كيتكوف اؼبقیاس من االستثارة كالعدكاف غَت اؼبباشر،

 منها سالبة أم عكس اذباه 04 موجبة أم يف اذباه البعد ك 06 ) عبارات 10 عبارة كل بعد سبثلو 40للعدكاف كمن 
موافق بدرجة كبَتة جدا ، موافق  ): البعد يقـو التبلمیذ باإلجابة على عبارات اؼبقیاس كالقائمة على قیاس طباسي التدرج 
 :كذلك يف ضوء تعلیمات القائمة  (بدرجة كبَتة ، موافق بدرجة متوسطة ، موافق بدرجة قلیلة ، موافق بدرجة قلیلة جدا 

 :                 الجسدم العدكاف بعد عبارات/ 1

 ػ 37ػػػػػػ  33ػػػػػػ  25ػػػػػػ  17ػػػػػػ  13ػػػػػػػػ 1: اؼبوجبة العبارات ػػػػػػػػػػ

 .29ػػػػػػ  21ػػػػػػ  9ػػػػػػػػ 5: السالبة العبارات                                ػػػػػػػػػػ

 :اللفظي العدكاف بعد عبارات/  2         

 ػ 38ػػػػػػ  30ػػػػػػ  22ػػػػػػ  14ػػػػػػ  10ػػػػػػػػ 6: اؼبوجبة العبارات ػػػػػػػػػػ

 .       36ػػػػػػ  26ػػػػػػ  18ػػػػػػػػ 2: السالبة العبارات                               ػػػػػػػػػػ

 :الغضب بعد عبارات/ 3          

 ػ 39ػػػػػػ  35ػػػػػػ  27ػػػػػػ  23ػػػػػػ  19ػػػػػػػػ 11: اؼبوجبة العبارات ػػػػػػػػػػ

 .31 ػػػػػػ 15ػػػػػػ  7ػػػػػػػػ 3: السالبة العبارات                              ػػػػػػػػػػ

 :المباشر غير العدكاف بعد عبارات/  4          

 ػ 40ػػػػػػ  32ػػػػػػ  28ػػػػػػ  20ػػػػػػ  12ػػػػػػػػ 8: اؼبوجبة العبارات ػػػػػػػػػػ

 .36 ػػػػػػ 24ػػػػػػ  16ػػػػػػػػ 4: السالبة العبارات                               ػػػػػػػػػػ

 



 

 
 

 الرقم

 
 

 العبارة

 اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابة
موافق 

بدرجة كبيرة 
 جدا

موافق 
 بدرجة كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسط

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 

 قليلة جدا
 

1 
 

يبدك أنني غير قادر على 
التحكم في اندفاعي نحو 
 إيذاء من يحاكؿ مضايقتي 

     

 
2 

عندما أغضب فإنني ال 
 أستخدـ لهجة عنيفة 

     

      ال أفقد أعصابي بسهولة  3
 
 

4 

 بعض على غضبي أسقط ال
 ينتقدني زمالئي عندما

مني ىو أكبر من أ ك أستاذم     

     

إذا شعرت بنية شخص ما في  5
االعتداء علي فإنني أحاكؿ 

 أف أتجنب ذلك 

     

عندما أفقد أعصابي فإنني  6
أتلفظ ببعض الكلمات 

 الجارحة 

     

في المواقف الصعبة ال يظهر  7
 علي اإلضطراب أك اإلرتباؾ

     

أفقد أعصابي في بعض  8
المواقف إلى الدرجة التي 
 أقـو فيها بإلقاء األشياء  

     

أعتقد أنو اليوجد سبب  9
معقوؿ لإلعتداء على أم 

 شخص 

     

في بعض المناقشات أميل  10
إلى رفع صوتي كالحديث 

 بعصبية 

     



 

عندما أغضب فإف ذلك  11
يظهر على كجهي بصورة 

 كاضحة 
 

     

عندما أنفعل بشدة فإنني  12
أحاكؿ أف ألتقط أقرب شيء 

 لي أحاكؿ أف أ كسره

     

عندما يحاكؿ شخصا ما  13
مضايقتي فإنني أندفع 

 لإلعتداء عليو 

     

أتلفظ ببعض األلفاظ الغير  14
مناسبة عن األشخاص الذين 

 ال أميل إليهم 

     

الكير من قراراتي ال تتبع  15
 إنفعاالتي 

     

ال أفقد أعصابي إلى الدرجة  16
 التي أقـو فيها بإلقاء األشياء 

     

بعض األشخاص يصفونني  17
 بأنني شخص ىجومي 

     

ال أخاطب بعض الناس  18
بقسوة كإف كانوا يستحقوف 

 ذلك 

     

بصورة  من السهولة استثارتي 19
 كاضحة 

     

في بعض المناقشات أظهر  20
 غضبي بالضرب على المائدة 

     

ال أعتدم على الناس الذين  21
 يحولوف مضايقتي 

     

عندما يخاطبني بعض الناس  22
بصوت عالي فإنني أرد 
 عليهم بالصوت العالي 

     



 

يغلي الدـ في عركقي إذا  23
 ضايقني شخص ما 

 

     

الناس الذين يرموف األشياء  24
عندما يغضبوف أعتبرىم مثل 

 األطفاؿ

     

عندما أغضب كأنفعل فإنني  25
أكوف مستعدا لإلعتداء على 
الشخص الذم أغضبني أك 

 أثار إنفعالي 

     

ال أحاكؿ أف أتلفظ ببعض  26
التهديدات للشخص الذم 

 يسعى إلى مضايقتي 

     

أشعر في بعض المواقف أنني  27
مثل كعاء الباركد قابل 

 لإلنفجار 

     

عندما أتضايق أك أغضب  28
فإنني أسقط ذلك على أم 

 شخص أقابلو 

     

ال أستخدـ العنف البدني  29
 للدفاع عن حقوقي 

     

ال أستطيع أف أمنع نفسي  30
عن النقاش الحاد عندما 

يختلف رأم البعض مع رأيي 
 الشخصي 

     

عندما يخطأ البعض في حقي  31
فإنني أستطيع أف أتحكم في 

 انفعاالتي 

     

إذا لم أستطيع النيل من  32
الشخص الذم ضايقني 
 فإنني أحاكؿ مضايقة أم

     



 

 شخص آخر 
أشعر باإلرتياح عندما أعتدم  33

على بعض األشخاص الذين 
 ال أميل إليهم 

     

أميل إلى الحديث بهدكء  34
كأحاكؿ عدـ السخرية من 

أم شخص في بعض 
 المناقشات مع اآلخرين

     

أنا شخص يبدكا علي  35
العصبية كالنرفزة في العديد 

 من المواقف 

     

36 
 

إذا لم أستطيع النيل من 
الشخص الذم يضايقني 

فإنني ال أحاكؿ أف أسقط 
 غضبي على اآلخرين 

     

إذا شعرت بنية شخص ما في  37
اإلعتداء علي فإنني أبادر 

 باإلعتداء عليو 

     

عندما أغضب فإنني أستخدـ  38
 بعض الكلمات العنيفة 

     

ال أستطيع السيطرة على  39
 إنفعاالتي في بعض المواقف

     

أكاد أبكي عندما الأستطيع  40
نتقادات رؤسائي أك إمواجهة 
 زمالئي 

     

 

 

 

 

 



 

( – 4)الملحق رقم - 

  أسبوع12:   المدة الزمنية للبرنامج 12: البرنامج الرياضي التركيحي المقترح  عدد الوحدات التعليمية 

:01الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

األىداؼ  المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 اإلجرائية

فترات 
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ - 

 اغبصة
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء اؼبرضى-   
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة التسخُت -  

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  
 

إحًتاـ الزمیل اؼبسَت - 
 كاؼبشارؾ يف التنظیم

 
 

إدراؾ أنبیة كقیمة - 
تكاثف اعبهود من أجل 

الوصوؿ إُف مسعى 
 مشًتؾ

 
تشجیع الزمبلء _ 

 كحثهم على الفوز
 

إحًتاـ قوانُت اللعبة-   
 

:02الحالة التعليمية   
الجرم من جانب آلخر بعيدا عن  :01  رقملعبةاؿ

  الصيادين
 يقف التبلمیذ يف صف منتشرين يف :كصف اللعبة  

كعند ظباع  (صیادين  )جانب من اؼبلعب كىبتار تلمیذين 
اإلشارة هبرم التبلمیذ للمس اعبانب اآلخر من اؼبلعب 
متحاشُت إمساؾ الصیادين ؽبم كيستمر تكرار ذلك مع 

.تغیَت الصیادين   
لعبة المطاردة : 02  رقملعبةاؿ  

يقسم التبلمیذ إُف أربع قاطرات متساكية : كصف اللعبة 
كعند ظباع اإلشارة هبرم التلمیذ األكؿ من كل قاطرة لكي 

خلف  )يلمس خط اؼبطاردة مث يعود كيقف خلف القاطرة 
كىكذا يتكرر بالنسبة لبقیة التبلمیذ   (أصحابو   

نقل الكرات : 03  رقملعبةاؿ  
  حلقات دائرية  04 كرات ، ، 02 :الالزمةاألدكات 

 
 

د10  
 

 
 

د10  
 

 
 

د10  

 
تنشیط اغبركة - 

 الكلیة
 
 
 
 
 

معرفة أنبیة الوقت - 
 كالتعاكف بُت اعبمیع

 
 

اإلحساس بتغیَت - 
كف داغبركة باغبمل كب

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

نقل الكرات يف أقل - 
 زمن فبكن

يقف التبلمیذ يف قطارين خلف خط : كصف اللعبة 
 3 إُف 2البداية ك أماـ كل قطار دائرتاف اؼبسافة بینهما من 

أمتار يوضع يف الدائرة األكُف كرتاف أك مكعباف صغَتاف 
كعند إعطاء اإلشارة هبرم التلمیذ األكؿ يف كل قطار لیقـو 

بنقل الكرة من الدائئرة األكُف إُف الدائرة الثانیة كيرجع لیقف 
خلف قطاره مث هبرم التلمیذ الذم يلیو لیقـو بنقل الكرة 

من الدائرة الثانیة إُف الدائرة األكُف كىكذا حىت ينتهي صبیع 
 التبلمیذ يف كل قطار

 ضبل

 
التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف - 

 النقاش
تقبل النقد-   

:03الحالة التعليمية   
القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
 

د05  

 
 

العودة إُف حالة - 
 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:02الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

– صدريات – صفارة 2  – میقايت –أقماع 
 علم – علم أخضر– حلقات دائرية –كرات 
  علم أضبر–أصفر 

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء - 

 اؼبرضى
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة -

 التسخُت 

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة كبدنیة - 

 عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  

 
إستغبلؿ كامل اؼبلعب-   

 
 
 

السرعة كالدقة -   
أداء التمرين بدكف ارتباؾ -   

 
 
 

الًتكیز كاإلنتباه أثناء أداء - 
 التمرين

 
فهم طريقة اؼبنافسة -   

:02الحالة التعليمية   
صفارة كصفارتاف  :01  رقملعبةاؿ  

ينتشر التبلمیذ يف الساحة كعند : كصف اللعبة 
صماع صفارة هبلسوف يف األرض بًتبع كعند 
ظباع صفارتاف يقفوف للجرم كاإلنتشار مرة 

 أخرل كىكذا 
كرة اللقف :02  رقملعبةاؿ  

يقسم التبلمیذ إُف دائرتُت يقف  :اللعبةكصف 
األستاذ كسطهما كيعُت قائد لكل دائرة وبمل 

كرة مث ينادم على أم تلمیذ يف الدائرة األخرل 
فیجرم التلمیذ اؼبنادل علیو لیلتقط الكرة قبل 

سقوطها على األرض ك إذا قبح وبل ؿبل القائد 
.كىكذا  
  إشارة المركر :03  رقماللعبة

ينتشر التبلمیذ يف اؼبلعب كعندما  :اللعبةكصف 
يرفع األستاذ العلم األخضر هبرم التبلمیذ بسرعة 

كعندما يرفع العلم األصفر هبرم التبلمیذ ببطء 

 
 

د10  
 

 
د10  
 

 
 

د10  

 
 

الًتكیز كسرعة - 
 اإلستجابة   

 
 
 

التعرؼ على أظباء - 
 أصحابو

 
 
 

النشاط  كسرعة - 
اإلستجابة باإلضافة إُف 

 اػبربات اؼبعرفیة

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

كعندما يرفع األستاذ العلم األضبر يقف التبلمیذ 
.كىكذايف أمكنتهم   

 

 
التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف - 

 النقاش
تقبل النقد-   

 
:03الحالة التعليمية   

القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
 

د05  

 
 

العودة إُف حالة اؽبدكء-   

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:03الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–

.سلة  

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء - 

 اؼبرضى
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة -

 التسخُت 

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة كبدنیة - 

 عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  

 
إدراؾ أنبیة كقیمة - 

تكاثف اعبهود كالتعاكف 
 اعبماعي

 
تشجیع الزمبلء كحثهم - 

 على الفوز
 

التعاكف مع الزمبلء من - 
أجل توزيع اؼبهاـ ك 

 التنظیم اعبید 
 

 
 

الًتكیز كاإلنتباه أثناء - 

:02الحالة التعليمية   
التفاح كتوزيع جمع :01  رقماللعبة  

تفاح ببلستیك أك كرات زائد  :الالزمةاألدكات 
 سلة 

يقسم التبلمیذ إُف قطارين يقفاف : كصف اللعبة 
على خط البداية  كأماـ كل قطار كعلى بعد ثبلثة 

أمتار ترسم عدة دكائر متقاربة كعلى بعد مًت 
كاحد توضع سلة كعند اإلشارة هبرم التلمیذ 

األكؿ من كل قاطرة عبمع الكرات اؼبوضوعة يف 
الدكائر كيضعها يف السلة مث يعود بالسلة مسرعا 
لیسلمها إُف الزمیل الذم يلیو كالذم يقـو بدكره 

بإعادة السلة إُف مكاهنا كتوزيع الكرات يف الدكائر 
.الصغَتة   

  الوثب في الدكائر :02  رقماللعبة
يقسم التبلمیذ إُف فريقُت يقف : كصف اللعبة 

 
 

د10  
 
 
 
 

د10  
 
 
 

 
إتقاف العمل كسرعة - 

 اإلقباز 
 
 
 
 
 
 

 
التوافق العضلي كتنمیة - 

 عضبلت الرجلُت
 
 
 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

 القیاـ بالتمرين
 
 

الًتكیز كاإلنتباه أثناء - 
 القیاـ بالتمرين

كل فريق عند خط البداية ترسم طبس دكائر 
صغَتة كعند اإلشارة هبرم التلمیذ األكؿ من كل 

فريق لیقـو باغبجل داخل الدكائر أك القفز 
بالقدمُت حىت يصل غلى خط النهاية كتكرر 

.العملیة مع كافة التبلمیذ على التواِف   
  :السلةإصابة : 03  رقماللعبة

يقسم التبلمیذ إُف فريقُت، يقف : كصف اللعبة 
التبلمیذ على ؿبیط دائرة كبَتة كتوضع يف كسط 

كل دائرة سلة وبوؿ كل تلمیذ من كل فريق رمي 
.الكرة إلصابة السلة من مكانو يف ؿبیط الدائرة  

د10   
 تنمیة التوافق البصرم ك - 

 اغبركي 
 
 

 
التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف - 

 النقاش
تقبل النقد-   

:03الحالة التعليمية   
القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
 

العودة إُف حالة اؽبدكء-   

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:04الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

 حبل – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  - 

 

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة - 

 البدلة، إعفاء اؼبرضى
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ -

 بعملیة التسخُت 

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية كالنفسي -   
هتیئة فیزيولوجیة كبدنیة عامة-   
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  

 
يتكوف الفريق من ستة إُف - 

 شبانیة تبلمیذ
 

التعاكف مع الزمبلء من أجل - 
 توزيع اؼبهاـ ك التنظیم اعبید 

 
 

إحًتاـ قوانُت األمن - 
 كالسبلمة

 
 
 
 

إحًتاـ قوانُت األمن - 
 كالسبلمة

:02الحالة التعليمية   

الطيور المغماة :01  رقماللعبة  
تغطى أعُت التبلمیذ : كصف اللعبة 

صبیعا عدا كاحد وبمل يف يديو جرس 
كعند ظباع اعبرس يبشي كراءه األطفاؿ 
كوباكلوف اإلمساؾ بو كعند اإلمساؾ بو 

 الذم التلمیذىبرج من اللعبة كوبل ؿبلو 
 أمسك بو 

قفص الضالؿ : 02  رقماللعبة  
هبرم التبلمیذ كهبرم : كصف اللعبة 

كراءىم زمیلهم الذم وباكؿ الوقوؼ 
على ظل أحد زمبلئو إذا قبح يف ذلك 

 يأخذ مكانو 
حركات الساعة : 03  رقماللعبة  

يثبت حبل على عمود : كصف اللعبة 
يف كسط اؼبلعب كيبسك بطرفو اغبر 
أحد التبلمیذ الذم يقـو بالدكراف 

 
د10  
 
 
 

د10  
 
 
 

د10  

 
تنمیة مهارة اإلنصات لدل - 

 التبلمیذ
 
 
 
 
 

  تنمیة التوافق البصرم اغبركي-
 
 
 

 اإلنتباه كتقدير الوقت ك - 
 اؼبسافة 

 
 
 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

باغببل باذباه عقارب الساعة ببطئ مث 
بسرعة مث بأقصى سرعة كعلى التبلمیذ 
اللذين يقفوف حوؿ العمود أف يقفزكا 

.عند كصوؿ اغببل إُف ؿبل كقوفهم   

 
 

التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف النقاش-   
تقبل النقد-   

 
:03الحالة التعليمية   

القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع - 

 التبلمیذ
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
 

العودة إُف حالة اؽبدكء-   

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:05الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء اؼبرضى-   
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة التسخُت -  

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  
 

تكوف اللعبة يف شكل - 
 منافسة بُت التبلمیذ

 
تشجیع الزمبلء كحثهم - 

 على الفوز
 
 

إحًتاـ قوانُت األمن - 
 كالسبلمة

 
 
 
 

إحًتاـ قوانُت األمن - 
 كالسبلمة

  
 

التعاكف مع الزمبلء من - 

:02الحالة التعليمية   

  مناكلة الكرات: 01  رقماللعبة
يعد األستاذ كرتُت أك أكثر حسب : كصف اللعبة 

عدد الفرؽ كتكوف متعددة األلواف كمنفوخة جیدا كعند 
إعطاء اإلشارة يقـو التلمیذ األكؿ باعبرم إُف اغبافة 
الثانیة من اؼبلعب لیضع الكرة ىناؾ مث يعود بسرعة 

لیصافح زمیلو الثآف الذم يقـو جبلب الكرة كتسلیمها 
 إُف الزمیل الذم يلیو دكف أف تسقط الكرة 

  لعبة الثعلب ك الديكة :02  رقماللعبة
يقسم القسم إُف عدة دكائر كل دائرة : كصف اللعبة 

تتكوف من طبسة إُف ستة تبلمیذ منتشرة على كامل 
ؿبیط اؼبلعب يقف كسط كل دائرة تلمیذ يبثل الديك  
داخل بیتو كيقف خارج كل دائرة تلمیذ يبثل الثعلب 
كعند اإلشارة هبرم الثعلب لیدخل إُف دائرة الديك 

الذم وباكؿ اؽبركب إُف الدكائر األخرل حبیث يساعد 
 التبلمیذ الديك كوباكلوف إعاقة  الثعلب 

  السمك كشبكة الصياد: 03  رقماللعبة
يقسم التبلمیذ إُف فريقُت يبثل إحدنبا : كصف اللعبة 

السمك كيبثل اآلخر شبكة الصیاد يقف فريق الشبكة 

 
د10  

 
 
 

د10  
 

 
 

د10  

 
االًتكیز يف التسلیم - 

 كاإلستبلـ 
 
 
 
 
 
 

النشاط العاـ كتنمیة - 
 الفكر

 
 
 

 التعاكف كاغبركة - 
العامة كالتفكَت 
 بأسالیب مبتكرة

 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

أجل توزيع اؼبهاـ ك 
 التنظیم اعبید 

 

على خط هناية اؼبلعب متشابكي األيدم كينتشر فريق 
السمك يف ساحة اؼبلعب يبدأ اللعب بأف يتحرؾ فريق 

الشبكة بتماسك األيدم لؤلماـ ؿباكلُت اصطیاد 
السمك يف الوقت الذم وباكؿ فیو السمك اإلفبلت 
من الشبكة مع مراعاة عدـ خركج فريق السمك من 

حدكد اؼبلعب السمك الذم يتم اصطیاده يوضع خارج 
اؼبلعب كىكذا  إُف آخر ظبكة لیتبادؿ الفريقُت فیما 

.بعد األدكار كتبدأ اللعبة من جديد   
التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف - 

 النقاش
تقبل النقد-   

:03الحالة التعليمية   
القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
العودة إُف حالة - 

 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:06الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء اؼبرضى-   
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة التسخُت -  

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  
 

من أجل ربح الوقت - 
 يبكن كضع صیادين

 
الًتكیز كاإلنتباه أثناء - 

 القیاـ بالتمرين
 

إحًتاـ الزمیل أثناء أداء - 
 التمرين 

 
إحًتاـ قوانُت األمن - 

 كالسبلمة
 

التعاكف مع الزمبلء من - 
أجل توزيع اؼبهاـ ك 

 التنظیم اعبید 
 
 

إدراؾ أنبیة كقیمة - 

:02الحالة التعليمية   

كالحيوانات  الصياد لعبة: 01  رقماللعبة  
يقف التبلمیذ داخل دائرة كبَتة يبثلوف : كصف اللعبة 

اغبیوانات ماعدا كاحد يقف خارج الدائرة معو كرة 
صغَتة يبثل الصیاد كعند بداية اللعب وباكؿ الصیاد أف 

صابة أحدىم إيصوب الكرة باذباه أرجل التبلمیذ كعند 
ىبرج من الدائرة لیحل ؿبل الصیاد كيدخل الصیاد 

 داخل الدائرة كىكذا 
كرد كشوؾ  :02  رقماللعبة  

يقف التبلمیذ داخل دائرة كبَتة ك :  كصف اللعبة 
ىبتار األستاذ أحد التبلمیذ الذم يبثل البستآف لیسَت 

حوؿ الدائرة مع ؼبس كل تلمیذ كذكر كلمة كرد 
كالتلمیذ الذم يلمسو البستآف كيقوؿ كلمة شوؾ عند 
ؼبسو يقـو باعبرم كراء البستآف قبل كقوؼ ىذا األخَت 
مكانو فإف ؼبسو يكرر البستآف احملاكلة كىكذا كإف َف 

.يستطیع ؼبسو يصبح ىذا التلمیذ بستانیا  
لعبة التخلص من الكرة  03  رقم اللعبةا  

يقسم التبلمیذ إُف فريقُت  يقف كل : كصف اللعبة 
فريق على جانب اؼبلعب كمع كل فريق عدد متساكم 

 
د10  

 
 
 

د10  
 

 
 

د10  

 
تنمیة الدقة كاإلنتباه - 

 كالًتكیز 
 
 
 

إحیاء رد الفعل - 
 كتنمیة الیقظة 

 
 
 
 
 

تنمیة ركح العمل - 
 اعبماعي 

 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

تكاثف اعبهود كالتعاكف 
 اعبماعي

من الكراة كعند ظباع اإلشارة وباكؿ كل فريق رمي 
الكراة إُف منطقة الفريق اآلخر يف اعبهة اؼبقابلة من 

اؼبلعب من فوؽ حاجز مرتفع بینهما ك إعادة أم كرة 
تصل إلیو من الفريق اآلخر بسرعة كبعد فًتة ؿبددة 

يوقف اللعب كربسب عدد الكراة يف كل منطقة 
 كالفريق الذم وبصل على عدد قلیل ىو الفائز كىكذا

 
التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف - 

 النقاش
تقبل النقد-   

 
:03الحالة التعليمية   

القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
 

العودة إُف حالة - 
 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:07الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء اؼبرضى-   
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة التسخُت -  

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  
 

إدراؾ أنبیة كقیمة  -  
تكاثف اعبهود كالتعاكف 

 اعبماعي
 

تشجیع الزمبلء  - 
 كحثهم على الفوز 

 
إحًتاـ قوانُت األمن - 

 كالسبلمة
 
 

أخذ اغبیطة كاغبذر - 
 أثناء أداء التمرين

 
التعاكف مع الزمبلء من - 

أجل توزيع اؼبهاـ ك 
 التنظیم اعبید 

 

:02الحالة التعليمية   

سباؽ الحصوؿ على الكنز :01  رقماللعبة  
يقف التبلمیذ يف صفُت متساكيُت : كصف اللعبة 

متواجهُت تفصل بینهما مسافة مناسبة يرقم الصفُت يف 
كعند  (الكنز  )اذباه عكسي ، توضع يف الوسط كرة 

ما ينادم األستاذ بأحد األرقاـ هبرم التلمیذ الذم 
وبمل الرقم من كل صف ؿباكال أخذ الكرة قبل زمیلو 

 يف الصف األخر كالفائز ربسب لو نقطة كىكذا 
  العقدة: 02  رقماللعبة

يقـو التبلمیذ باعبرم على طوؿ : كصف اللعبة 
اؼبلعب كعند ظباع اإلشارة من األستاذ يقـو كل تلمیذ 
باللف كالدكراف حوؿ نفسو مث اإلستمرار باعبرم بنفس 

 اإلذباه كىكذا مع بقیة التبلمیذ 
لعبة األرقاـ كتكوين مجموعات : 03  رقماللعبة
   بالعدد

ينتشر التبلمیذ يف كافة أرجاء اؼبلعب : كصف اللعبة 
كيقوموف باعبرم العشوائي يف كل اإلذباىات ككل 

تلمیذ لوحده كعند ظباع الرقم من طرؼ األستاذ وباكؿ 
التبلمیذ تشكیل ؾبموعات على حسب ذلك الرقم 

 
د10  

 
 
 

د10  
 

 
 

د10  

 
تنمیة سرعة رد - 

الفعل كالتعاكف 
 اعبماعي 

 
 
 

 
إضفاء ركح اؼبرح - 

 كالسعادة بُت التبلمیذ 
 
 
 

تنمیة سرعة - 
اإلستجابة كالتعاكف 

 اعبماعي 
 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

كالتبلمیذ الذين َف يلتحقوا باجملموعات يوضعوف خارج 
 اؼبلعب كىكذا حىت آخر تلمیذ

 
التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف - 

 النقاش
تقبل النقد-   

 
:03الحالة التعليمية   

القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
 

العودة إُف حالة - 
 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:08الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–طبیة 

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء - 

 اؼبرضى
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة -

 التسخُت 

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  

 
تشجیع الزمبلء كحثهم على - 

 الفوز
 

فهم طريقة اؼبنافسة -   
 
 

إحًتاـ قوانُت األمن - 
 كالسبلمة

 
 
 
 

الًتكیز كاإلنتباه أثناء القیاـ - 
 بالتمرين

 
 
 

:02الحالة التعليمية   

  سباؽ حمل المصابين: 01  رقماللعبة
يقسم التبلمیذ إُف أربع قاطرات : كصف اللعبة 

كمع كل قاطرة كرة طبیة كوبدد خط البداية 
كالنهاية كعند ظباع الصافرة هبرم أكؿ تلمیذ من 
كل قاطرة حامبل الكرة ذىابا كإيابا مث يسلمها 

للذم يلیو كىكذا ك القاطرة اليت تنتهي أكال ىي 
 الفائزة 

سباؽ المطاردة :02  رقماللعبة   
يقف كل تلمیذ إُف جانب زمیلو : كصف اللعبة 

كقوؼ الظهر إُف الظهر كعند ظباع اإلشارة يقـو 
التلمیذ اػبلفي باللحاؽ بالتلمیذ األمامي كعند 

 اؼبسك بو يتم التبديل بینهما 
لعبة التوازف  :03  رقماللعبة  

ىناؾ خط بداية كخط هناية : كصف اللعبة 
 مًت يوجد قمع يف خط 35تفصل بینهما مسافة 

البداية كآخر يف خط النهاية ، كمع بداية الصافرة 
يبشي التلمیذ كالقمع مثبت على رأسو كيداه 

 
 

د10  
 

 
 

د10  
 

 
 

د10  

 
التعود عل التحمل - 

اآلخرين كمساعدة   
 
 
 
 

كالسركر اؼبرح إضفاء-   
 
 
 

تقدير قیمة النظاـ - 
كالتعاكف اعبماعي 

باإلضافة إُف التوازف ك 
اغبركي التوافق   

 
 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

التعاكف مع الزمبلء من أجل - 
 توزيع اؼبهاـ ك التنظیم اعبید 

 

فبدكدتاف ال يسمح لو بلمس القمع ك إذا سقط 
القمع على األرض يقـو باعبلوس كتثبیت القمع 

مرة أخرل على رأسو مث يكمل اؼبسافة لیقـو 
بعدىا بالدكراف حوؿ القمع اؼبوجود على خط 

النهاية مث يعود لیسلم القمع لزمیلو اؼبواِف كىكذا  
.كالفريق الذم يكمل أكال ىو الفائز   

 
 

التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف النقاش-   
تقبل النقد-   

 
:03الحالة التعليمية   

القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
 

العودة إُف حالة - 
 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:09الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
ثبلث سبلت -  حلقات دائرية–  

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء - 

 اؼبرضى
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة -

 التسخُت 

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  

 
التعاكف مع الزمبلء من أجل - 

 توزيع اؼبهاـ ك التنظیم اعبید 
 

فهم طريقة اؼبنافسة-   
 
 
 

إحًتاـ الزمیل أثناء أداء - 
 التمرين 

 
إحًتاـ قوانُت األمن - 

 كالسبلمة
 
 
 

الًتكیز كاإلنتباه أثناء القیاـ - 

:02الحالة التعليمية   

البحث عن األدكات : 01  رقماللعبة  
ؾبموعة من األدكات الرياضیة كور : األدكات 

 أقماع صحوف الإلضافة إُف ثبلث سبلت  
يقف التبلمیذ الثبلثة من كل فريق : كصف اللعبة 

أماـ السلة اؼبخصصة ؽبم ك يتم ربط أعینهم لكي 
ال يشاىدكف األدكات كىي منتشرة يف اؼبلعب 

بشكل عشوائي كبعد ظباع الصافرة ينطلق التبلمیذ 
للبحث عن األدكات ككضعها داخل السلة  

بتوجیهات زمبلئهم الواقفُت خلف السلة اػباصة 
  ( دقائق 03 )هبم كبعد انتهاء الوقت احملدد

فالتلمیذ الذم يقـو هبمع أكربعدد من األدكات 
.ىو الفائز   

  كرد كشوؾ :02  رقماللعبة
يقف التبلمیذ داخل دائرة كبَتة :   كصف اللعبة 

ك ىبتار األستاذ أحد التبلمیذ الذم يبثل البستآف 
لیسَت حوؿ الدائرة مع ؼبس كل تلمیذ كذكر كلمة 

كرد كالتلمیذ الذم يلمسو البستآف كيقوؿ كلمة 

 
د10  

 
 
 

د10  
 

 
 

د10  

 
تعزيز مفهـو الشجاعة 

 التعاكف كإبرازلديو 
 كبناء الثقة بُت التبلمیذ

 
 
 
 
 
 

إحیاء رد الفعل - 
 كتنمیة الیقظة 

 
 

 
 تنمیة التوافق - 

 البصرم ك اغبركي 
 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

شوؾ عند ؼبسو يقـو باعبرم كراء البستآف قبل  بالتمرين
كقوؼ ىذا األخَت مكانو فإف ؼبسو يكرر البستآف 

احملاكلة كىكذا كإف َف يستطیع ؼبسو يصبح ىذا 
.التلمیذ بستانیا  

إصابة السلة:03  رقماللعبة    
يقسم التبلمیذ إُف فريقُت، يقف : كصف اللعبة 

التبلمیذ على ؿبیط دائرة كبَتة كتوضع يف كسط 
كل دائرة سلة وبوؿ كل تلمیذ من كل فريق رمي 

.  الكرة إلصابة السلة من مكانو يف ؿبیط الدائرة  

 
 
 

التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف النقاش-   
تقبل النقد-   

:03الحالة التعليمية   
القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
العودة إُف حالة - 

 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:10الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء - 

 اؼبرضى
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة -

 التسخُت 

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  

 
إحًتاـ الزمیل اؼبسَت - 

 كاؼبشارؾ يف التنظیم
 

التعاكف مع الزمبلء من أجل - 
 توزيع اؼبهاـ ك التنظیم اعبید

 
السرعة كالدقة -   
أداء التمرين بدكف ارتباؾ-   
  
 

الًتكیز كاإلنتباه أثناء القیاـ - 
 بالتمرين

 
التعاكف مع الزمبلء من أجل - 

 توزيع اؼبهاـ ك التنظیم اعبید 
 

:02الحالة التعليمية   
الجرم من جانب آلخر بعيدا : 01  رقماللعبة

 عن الصيادين
 يقف التبلمیذ يف صف منتشرين :كصف اللعبة 

 (صیادين  )يف جانب من اؼبلعب كىبتار تلمیذين 
كعند ظباع اإلشارة هبرم التبلمیذ للمس اعبانب 

اآلخر من اؼبلعب متحاشُت إمساؾ الصیادين ؽبم 
.كيستمر تكرار ذلك مع تغیَت الصیادين   

  كرة اللقف:02  رقماللعبة
يقسم التبلمیذ إُف دائرتُت يقف  :اللعبةكصف 

األستاذ كسطهما كيعُت قائد لكل دائرة وبمل كرة 
مث ينادم على أم تلمیذ يف الدائرة األخرل 

فیجرم التلمیذ اؼبنادل علیو لیلتقط الكرة قبل 
سقوطها على األرض ك إذا قبح وبل ؿبل القائد 

.كىكذا  
الوثب في الدكائر: 03  رقماللعبة  

يقسم التبلمیذ إُف فريقُت يقف : كصف اللعبة 
كل فريق عند خط البداية ترسم طبس دكائر 

د10  
 

 
 

د10  
 

 
 

د10  

 
تنشیط اغبركة الكلیة-   

 
 
 
 

التعرؼ على أظباء - 
 أصحابو

 
 
 

التوافق العضلي - 
كتنمیة عضبلت 

 الرجلُت
 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

صغَتة كعند اإلشارة هبرم التلمیذ األكؿ من كل 
فريق لیقـو باغبجل داخل الدكائر أك القفز 

بالقدمُت حىت يصل غلى خط النهاية كتكرر 
.العملیة مع كافة التبلمیذ على التواِف   

 
 

 
التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف النقاش-   
تقبل النقد-   

 
:03الحالة التعليمية   

القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
 

العودة إُف حالة - 
 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:11الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء - 

 اؼبرضى
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة -

 التسخُت 

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  

 
التعاكف مع الزمبلء من أجل - 

 توزيع اؼبهاـ ك التنظیم اعبید 

 
تكوف اللعبة يف شكل - 

 منافسة بُت التبلمیذ
 

تشجیع الزمبلء كحثهم على - 
 الفوز

 
 

إحًتاـ قوانُت األمن - 
 كالسبلمة

  
 

التعاكف مع الزمبلء من أجل - 
 توزيع اؼبهاـ ك التنظیم اعبید 

:02الحالة التعليمية   
  الطيور المغماة:01  رقماللعبة

تغطى أعُت التبلمیذ صبیعا عدا : كصف اللعبة 
كاحد وبمل يف يديو جرس كعند ظباع اعبرس 

يبشي كراءه األطفاؿ كوباكلوف اإلمساؾ بو كعند 
 التلمیذاإلمساؾ بو ىبرج من اللعبة كوبل ؿبلو 

 الذم أمسك بو 
  مناكلة الكرة:02  رقماللعبة

يعد األستاذ كرتُت أك أكثر : كصف اللعبة 
حسب عدد الفرؽ كتكوف متعددة األلواف 

كمنفوخة جیدا كعند إعطاء اإلشارة يقـو التلمیذ 
األكؿ باعبرم إُف اغبافة الثانیة من اؼبلعب لیضع 
الكرة ىناؾ مث يعود بسرعة لیصافح زمیلو الثآف 

الذم يقـو جبلب الكرة كتسلیمها إُف الزمیل الذم 
 يلیو دكف أف تسقط الكرة 

  السمك كشبكة الصياد:03  رقماللعبة
يقسم التبلمیذ إُف فريقُت يبثل : كصف اللعبة 

إحدنبا السمك كيبثل اآلخر شبكة الصیاد يقف 

د10  
 

 
 

د10  
 

 
 

د10  

 
تنمیة مهارة - 

اإلنصات لدل 
 التبلمیذ

 
 

االًتكیز يف التسلیم - 
 كاإلستبلـ 

 
 
 
 

 التعاكف كاغبركة - 
العامة كالتفكَت 
 بأسالیب مبتكرة

 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

فريق الشبكة على خط هناية اؼبلعب متشابكي  
األيدم كينتشر فريق السمك يف ساحة اؼبلعب 
يبدأ اللعب بأف يتحرؾ فريق الشبكة بتماسك 

األيدم لؤلماـ ؿباكلُت اصطیاد السمك يف الوقت 
الذم وباكؿ فیو السمك اإلفبلت من الشبكة مع 

مراعاة عدـ خركج فريق السمك من حدكد اؼبلعب 
السمك الذم يتم اصطیاده يوضع خارج اؼبلعب 
كىكذا  إُف آخر ظبكة لیتبادؿ الفريقُت فیما بعد 

.األدكار كتبدأ اللعبة من جديد   
 

التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف النقاش-   
تقبل النقد-   

 
:03الحالة التعليمية   

القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 
د05  

 
 

العودة إُف حالة - 
 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:12الوحدة التعليمية رقم   

المستول  النشاط مدة اإلنجاز مكاف العمل الوسائل
 الدراسي

كرات – صدريات – صفارة – میقايت –أقماع 
  حلقات دائرية–

ألعاب شبو   دقیقة50 ملعب اؼبؤسسة
 رياضیة

 الثانیة ثانوم

 

فترات  األىداؼ اإلجرائية المدة ظركؼ اإلنجاز معايير اإلنجاز
 التعلم

 
التنظیم ك اإلنضباط-   
إستیعاب ىدؼ اغبصة-   
  التسخُت اعبید- 

:01الحالة التعليمية   
اإلصطفاؼ ، اؼبناداة ، مراقبة البدلة، إعفاء - 

 اؼبرضى
شرح ىدؼ اغبصة، التحیة الرياضیة -  
تقسیم القسم إُف أربع أفواج -   
جرم خفیف حوؿ اؼبلعب ، القیاـ بعملیة -

 التسخُت 

 
 

د15  

 
التحضَت الًتبوية - 

 كالنفسي 
هتیئة فیزيولوجیة - 

 كبدنیة عامة
هتیئة بدنیة خاصة -    

 
المرحلة 

 التحضيرية
 

  

 
إدراؾ أنبیة كقیمة تكاثف -  

 اعبهود كالتعاكف اعبماعي
 

تشجیع الزمبلء كحثهم  - 
 على الفوز 

 
 

الًتكیز كاإلنتباه أثناء القیاـ - 
 بالتمرين

 
 
 

التعاكف مع الزمبلء من أجل - 
 توزيع اؼبهاـ ك التنظیم اعبید 

 
إستغبلؿ كامل اؼبلعب-   

:02الحالة التعليمية   
  سباؽ الحصوؿ على الكنز:01  رقماللعبة

يقف التبلمیذ يف صفُت متساكيُت : كصف اللعبة 
متواجهُت تفصل بینهما مسافة مناسبة يرقم 

 )الصفُت يف اذباه عكسي ، توضع يف الوسط كرة 
كعند ما ينادم األستاذ بأحد األرقاـ  (الكنز 

هبرم التلمیذ الذم وبمل الرقم من كل صف 
ؿباكال أخذ الكرة قبل زمیلو يف الصف األخر 

 كالفائز ربسب لو نقطة كىكذا 
  لعبة التوازف:02  رقماللعبة

ىناؾ خط بداية كخط هناية : كصف اللعبة 
 مًت يوجد قمع يف خط 35تفصل بینهما مسافة 

البداية كآخر يف خط النهاية ، كمع بداية الصافرة 
يبشي التلمیذ كالقمع مثبت على رأسو كيداه 

فبدكدتاف ال يسمح لو بلمس القمع ك إذا سقط 
القمع على األرض يقـو باعبلوس كتثبیت القمع 

مرة أخرل على رأسو مث يكمل اؼبسافة لیقـو 
بعدىا بالدكراف حوؿ القمع اؼبوجود على خط 
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د10  
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تنمیة سرعة رد - 

الفعل كالتعاكف 
 اعبماعي 

 
 
 
 
 

تقدير قیمة النظاـ - 
كالتعاكف اعبماعي 

باإلضافة إُف التوازف ك 
اغبركي التوافق   

 
 
 
 

الًتكیز كسرعة - 

  
 
 
 

المرحلة 
 الرئيسية 

 
 
 

 



 

 
الًتكیز أثناء القیاـ بالتمرين-   

النهاية مث يعود لیسلم القمع لزمیلو اؼبواِف كىكذا  
.كالفريق الذم يكمل أكال ىو الفائز   

  صفارة كصفارتاف:03  رقماللعبة
صفارة كصفارتاف  :01  رقملعبةاؿ  

ينتشر التبلمیذ يف الساحة كعند : كصف اللعبة 
صماع صفارة هبلسوف يف األرض بًتبع كعند ظباع 

صفارتاف يقفوف للجرم كاإلنتشار مرة أخرل 
 كىكذا 

 اإلستجابة   
 
 
 

 
التخلص من التعب -   
مشاركة التبلمیذ يف النقاش-   
تقبل النقد-   

 
:03الحالة التعليمية   

القیاـ بعملیة سبديد العضبلت -   
نظرة ربلیلیة حوؿ موضوع اغبصة مع التبلمیذ-   
التحیة الرياضیة مث اإلنصراؼ-   

 

 
د05  

 
 

العودة إُف حالة - 
 اؽبدكء

 
المرحلة 
 الختامية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( – 5)الملحق رقم - 

 نتائج اإلختبار القبلي في أبعاد السلوؾ العدكاني للعينة الضابطة

 ذكور
 الرقم البعد األكؿ البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع

35 40 38 38 01 
36 41 33 40 02 
32 45 40 30 03 
37 36 42 35 04 
33 38 36 37 05 
38 35 47 40 06 
35 32 41 42 07 
30 33 42 45 08 
33 31 45 38 09 
40 35 42 36 10 
41 36 40 38 11 
35 37 36 42 12 
36 35 39 39 13 
32 40 40 35 14 
37 33 45 30 15 
35 28 42 32 16 
32 40 40 36 17 

 إنػػػػػػػاث
 الرقم البعد األكؿ البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع

38 28 46 35 01 
36 27 40 30 02 



 

40 26 33 38 03 
42 30 32 39 04 
45 31 36 36 05 
40 33 35 40 06 
41 31 38 42 07 
40 30 39 43 08 
38 27 40 41 09 
35 28 42 42 10 
36 29 41 45 11 
37 25 45 48 12 
30 28 42 40 13 
30 29 46 32 14 

 

 نتائج اإلختبار القبلي في أبعاد السلوؾ العدكاني للعينة التجريبية

 ذكور
 الرقم البعد األكؿ البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع

40 38 40 38 01 
36 36 45 35 02 
35 35 47 37 03 
38 32 42 36 04 
40 37 36 35 05 
42 34 35 40 06 
45 40 38 28 07 
47 48 39 32 08 
32 45 34 36 09 



 

30 40 36 35 10 
28 28 39 37 11 
27 25 40 36 12 
28 27 45 32 13 
29 26 42 35 14 
35 30 41 34 15 
36 33 40 36 16 
30 39 38 38 17 

 إنػػػػػػػاث
 الرقم البعد األكؿ البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع

32 36 37 38 01 
35 35 36 39 02 
36 36 35 40 03 
40 36 40 44 04 
38 35 42 18 05 
40 34 45 25 06 
36 32 28 27 07 
36 40 23 26 08 
35 32 32 24 09 
34 35 35 27 10 
38 38 38 30 11 
38 36 37 32 12 
40 39 36 35 13 
35 40 33 36 14 

  

 



 

 نتائج اإلختبار البعدم في أبعاد السلوؾ العدكاني للعينة الضابطة

 ذكػػػػػػػػػػور 
 الرقم البعد األكؿ البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع

33 30 32 35 01 
30 28 36 38 02 
29 27 35 28 03 
35 25 32 40 04 
28 26 31 33 05 
27 25 37 38 06 
25 22 40 37 07 
26 24 41 39 08 
24 26 25 41 09 
25 25 22 45 10 
26 21 27 25 11 
24 23 26 20 12 
26 28 28 22 13 
24 30 30 31 14 
25 33 33 33 15 
28 32 31 36 16 
27 24 33 25 17 

 إنػػػػػػػاث
 الرقم البعد األكؿ البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع

21 25 38 29 01 
23 26 35 26 02 
20 27 39 35 03 
18 28 36 32 04 



 

17 25 18 33 05 
20 30 19 34 06 
22 21 22 30 07 
26 26 21 38 08 
20 22 25 36 09 
21 28 24 39 10 
25 25 27 28 11 
28 26 28 27 12 
29 24 22 25 13 
23 25 26 29 14 

 

 نتائج اإلختبار البعدم في أبعاد السلوؾ العدكاني للعينة التجريبية 

 ذكػػػػػػور
 الرقم البعد األكؿ البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع

25 30 20 23 01 
20 32 25 25 02 
21 28 26 36 03 
24 33 30 29 04 
23 35 38 38 05 
25 26 33 40 06 
22 28 35 28 07 
27 27 23 27 08 
25 25 24 25 09 
23 24 27 22 10 
20 25 25 17 11 



 

21 25 28 18 12 
25 26 29 20 13 
24 28 30 21 14 
27 30 25 25 15 
26 31 24 23 16 
25 35 21 20 17 

 إنػػػػػػاث
 الرقم البعد األكؿ البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع

22 30 28 21 01 
20 32 27 25 02 
21 28 29 28 03 
23 29 26 20 04 
20 21 23 23 05 
21 17 33 22 06 
25 19 35 24 07 
24 25 32 25 08 
20 22 36 21 09 
21 25 25 20 10 
20 24 21 19 11 
23 26 20 18 12 
19 25 25 15 13 
18 24 24 20 14 

 

 

 



 

 النتائج الخاصة بتكافؤ كتجانس العينتين الضابطة كالتجريبية

 العينة الضابطة ذكور  العينة التجريبية ذكور
 الرقم الكتلة الطوؿ العمر  الرقم الكتلة الطوؿ العمر
15 160 66 01  16 162 61 01 
17 183 68 02  17 177 88 02 
16 170 70 03  15 166 75 03 
19 166 75 04  18 165 63 04 
16 165 80 05  17 167 70 05 
16 164 77 06  16 170 71 06 
17 173 75 07  17 185 74 07 
15 171 74 08  16 177 68 08 
16 180 75 09  18 160 62 09 
16 172 62 10  16 163 69 10 
17 165 68 11  17 167 66 11 
18 164 69 12  18 166 74 12 
17 166 71 13  16 162 60 13 
16 178 74 14  17 160 65 14 
17 177 65 15  16 185 68 15 
18 175 66 16  19 168 70 16 
16 174 60 17  17 164 73 17 

  

 

 

 



 

 العينة الضابطة إناث  العينة التجريبية إناث
 الرقم الكتلة الطوؿ العمر  الرقم الكتلة الطوؿ العمر
18 165 58 01  16 163 56 01 
19 160 52 02  18 158 50 02 
17 155 68 03  16 155 66 03 
16 160 69 04  17 154 72 04 
16 163 71 05  17 160 69 05 
17 158 70 06  16 152 68 06 
18 160 72 07  15 159 72 07 
17 155 65 08  16 158 66 08 
17 164 68 09  17 153 70 09 
16 163 63 10  17 163 65 10 
16 166 65 11  16 166 63 11 
16 165 67 12  16 157 70 12 
17 161 65 13  17 158 66 13 
15 150 60 14  19 160 58 14 

 

 

 

 

 

 



 

( – 6)الملحق رقم - 

 أسماء األساتذة المحكمين الذين تمت اإلستعانة بخبراتهم 

 أسماء  الرقم

 المحكمين 

 الدرجة 

 العلمية 

 *  طبيعة اإلستشارة اإلمضاء  الجامعة 

1 2 3  

 * * *  مستغانم أستاذ التعليم العالي بومسجد عبد القادر 01

 * * *  مستغانم أستاذ التعليم العالي حرشاكم يوسػػف 02

 * * *  سيدم عبد اهلل أستاذ محاضر لعباف كريم 03

 * * *  سيدم عبد اهلل أستاذ محاضر مكارنة جماؿ 04

 * * *  مستغانم أستاذ التعليم العالي بن قالكز تواتي 05

 * * *  تيسمسيلت أستاذ محاضر كاضح أحمد األمين 06

 

   طبيعة اإلستشارة  *

 عرض إستمارة كبطاقة المالحظة لمقياس السلوؾ العدكاني - 

 عرض البرنامج الرياضي التركيحي - 

 أخذ اآلراء عن طريق المقابلة الشخصية - 

 

 



 

( – 7)الملحق رقم - 

 ملخص البحث باللغة العربیة، الفرنسیة كاإلقبلیزية 

 "أىمية ممارسة النشاط الرياضي التركيحي في التقليل من ظاىرة السلوؾ العدكاني لدل تالميذ التعليم الثانوم"
 

سي العربي شارؼ 
هتدؼ ىذه الدراسة إُف معرفة الدكر الذم يبكن أف يلعبو النشاط الرياضي الًتكوبي داخل اؼبؤسسات الًتبوية يف التقلیل 

 أسبوع ، 12من ظاىرة السلوؾ العدكآف عند تبلمیذ اؼبرحلة الثانوية كذلك من خبلؿ اقًتاح برنامج تعلیمي تركوبي ؼبدة 
كيف ىذا السیاؽ استعاف الباحث دبراجع كمصادر يف ؾباؿ الًتكيح الرياضي باإلضافة إُف اؼبقاببلت الشخصیة مع ذكم 

اػبربة ك االختصاص إلثراء الربنامج التعلیمي اؼبقًتح ، كقد اعتمد الباحث على اؼبنهج التجرييب مستخدما بذلك مقیاس 
السلوؾ العدكآف الذم أعده ؿبمد حسن عبلكم الذم طبق على مرحلتُت قیاس قبلي كقیاس بعدم على عینيت البحث 

 14 إناث ، 17 ) تلمیذ 62 كالذم يضماف 2ك1قسمي السنة الثانیة علـو ذبريبیة عینة ضابطة كأخرل ذبريبیة سبثلتا يف 
مت اختیارنبا بطريقة عمدية باعتبارنبا األكثر عدكانیة بعدما ربصبل على اؼبستول العاِف يف مستويات فبارسة  (ذكور 

السلوؾ العدكآف يف الدراسة االستطبلعیة ، كللتحقق من فرضیات البحث استعمل الباحث الوسائل اإلحصائیة اؼبناسبة 
كمن أىم النتائج اؼبتوصل إلیها ىي أف الربنامج الًتكوبي اؼبقًتح كاف لو األثر اإلهبايب يف التقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف 

االىتماـ باألنشطة الرياضیة بضركرة كل الفاعلُت يف القطاع الًتبوم لدل التبلمیذ التعلیم الثانوم، كمنو يوصي الباحث 
الًتكوبیة داخل اؼبؤسسات الًتبوية كعدـ االكتفاء حبصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة فقط، ىذه األنشطة اليت أصبحت كسیلة 
عبلجیة ناجحة ك ىادفة أكثر من كوهنا مضیعة للوقت ك االستمتاع بأكقات الفراغ ، فهي تكسب الفرد عامة ك اؼبراىق 

خاصة خربات تساعده على التمتع باغبیاة ك التخلص من عقدة الشعور بالنقص ك اإلحباط كما تساعده أيضا يف تنمیة 
الثقة بالنفس ك االعتماد على ذات الركح الرياضیة اليت زبرج الفرد أك اؼبراىق من عزلتو كتدؾبو بشكل جید يف اجملتمع ك 

. بالتاِف تبعده عن كل سلوؾ عنیف ك غَت أخبلقي
  .النشاط الرياضي التركيحي، السلوؾ العدكاني، المراىقة، التعليم الثانوم: الكلمات الدالة

 : ىذه الدراسة حوؿ ىذا التساؤؿ العاـ إشكالیة كانطبلقا فبا سبق سبحورت 
 :كمن خبلؿ ىذا الطرح يبكننا أف نقوؿ أف إشكالیة ىذا البحث تقـو عل ىذا التساؤؿ

ىل للنشاط الرياضي التركيحي دكر إيجابي كفعاؿ في التقليل من ظاىرة السلوؾ العدكاني لدل تالميذ التعليم * 
 الثانوم؟

 : ك ضمن ىذا التساؤؿ العاـ يبكن أف ندرج ؾبموعة من التساؤالت اعبزئیة نوردىا على النحو التاِف



 

 ؼبتغَت تعزل الثانوم التعلیم تبلمیذ لدل العدكآف السلوؾ أبعاد مستويات يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ ىل- 1
 ؟ اعبنس

 العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة ك الضابطة العینة بُت القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ ىل- 2
 ؟ اإلناث ك الذكور من كل لدل

 السلوؾ فبارسة يف الضابطة العینة لدل البعدم االختبار ك القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ ىل- 3
 ؟ كاإلناث الذكور من كل لدل العدكآف

 السلوؾ فبارسة يف التجريبیة العینة لدل البعدم االختبار ك القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ ىل- 4
 ؟ اإلناث الذكور من كل لدل العدكآف

 العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة ك الضابطة العینة بُت البعدم االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ ىل- 5
 ؟  اإلناث الذكور من كل لدل

 :كبناءا على ىذه التساؤالت كضعنا ؾبموعة من الفرضیات صغناىا كالتاِف
. اعبنس ؼبتغَت تعزل الثانوم التعلیم تبلمیذ لدل العدكآف السلوؾ أبعاد يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ- 1
 العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة ك الضابطة العینة بُت القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ يوجد ال- 2

. كاإلناث الذكور من كل لدل
 السلوؾ فبارسة يف الضابطة العینة لدل البعدم االختبار ك القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ- 3

. اإلناث ك الذكور من كل لدل العدكآف
 السلوؾ فبارسة يف التجريبیة العینة لدل البعدم االختبار ك القبلي االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ- 4

. اإلناث ك الذكور من كل لدل العدكآف
 لدل العدكآف السلوؾ فبارسة يف التجريبیة ك الضابطة العینة بُت البعدم االختبار يف إحصائیة داللة ذات فركؽ ىناؾ- 5

    .اإلناث من ككل الذكور من كل
 :كعلى ذلك فإف ىذا البحث يهدؼ إُف

معرفة كاقع فبارسة النشاط الرياضي الًتكوبي داخل اؼبؤسسات الًتبوية الثانوية ك الوقوؼ عند كیفیة قضاء التبلمیذ *  
.  ألكقات فراغهم سواء داخل الثانوية أك خارجها 

 .    التعريف باألنبیة البیولوجیة للنشاط الرياضي الًتكوبي من لیاقة بدنیة، صحیة كنفسیة * 
إثبات أف ؼبمارسة النشاط الرياضي الًتكوبي دكر إهبايب كفعاؿ يف التقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف لدل تبلمیذ التعلیم * 

 .  الثانوم



 

معرفة مدل انعكاس فبارسة األنشطة الًتكوبیة على شخصیة التلمیذ كتصرفاتو كالتعاكف، تقبل كاحًتاـ اآلخرين ك * 
االبتعاد عن السلوؾ العنیف كغَتىا، كما نبُت الدكر الذم يبكن أف يلعبو النشاط الرياضي الًتكوبي يف إزاحة اغبواجز 

. كالضغوطات كاؼبشاكل النفسیة اليت يتعرض ؽبا التبلمیذ داخل الثانويات
كألجل ربقیق ىذه األىداؼ كاف لزاما على الطالب الباحث اإلؼباـ بالدراسة من الناحیة النظرية ككذا التحقق من 

 :الفرضیات عملیا عن طريق التطبیق، لذلك احتوت الدراسة على بابُت على النحو التاِف
  الدراسة النظرية     :الباب األكؿ

 :    وبتوم الباب األكؿ على ثبلثة فصوؿ ك ىي
 .النشاط الرياضي الًتكوبي: الفصل األكؿ- 
 . السلوؾ العدكآف :الفصل الثآف- 

  .تلمیذ التعلیم الثانوم اػبصائص كاغباجات :الفصل الثالث          - 
  الدراسة اؼبیدانیة :الباب الثاني 

 :     كيضم ثبلثة فصوؿ كىي
 .الدراسة االستطبلعیة األكُف: الفصل األكؿ -
 .منجیة البحث ك اإلجراءات اؼبیدانیة :الفصل الثآف   -
 .عرض ك ربلیل ك مناقشة النتائج: الفصل الثالث -

 لتثمُت  مشكلة أكُف استطبلعیة دراسة بإجراء للبحث التطبیقي اعبانب الباحث الطالب باشر فقد أعبله موضح ىو ككما
قوامها مفتش الًتبیة كالتعلیم ؼبادة الًتبیة البدنیة كالرياضیة لوالية معسكر ك  يف قسمها األكؿ عینة مشلت البحث، حیث

 أساتذة 10ؾبموعة من اؼبدراء كمستشارم الًتبیة لبعض ثانويات كالية معسكر كيف قسمها الثآف على عینة قوامها 
 خبلؿ العدكآف السلوؾ لظهور متنوعة أسباب األكُف  ىناؾ االستطبلعیة الدراسة ىذه نتائج كأكدت الثانوية، للمرحلة

 زمبلئو من كمع األساتذة مع التلمیذ  اتصاؿ كضعف األسرية كالضغوط الدراسیة كالضغوط كالرياضیة البدنیة الًتبیة حصة
يكوف  العدكآف ىؤالء أف السلوؾ كأكد نظر السید اؼبفتش كالسادة اؼبدراء كمستشارم الًتبیة ك السادة األساتذة  ، كجهة

 التبلمیذ اغبصة تتجلى من خبلؿ استخداـ بداية يف كاضحة بصورة السلوؾ ىذا كيظهر التبلمیذ لدل ـبتلفة دبستويات
 . كالتسرع الغضب مبلمح علیهم تظهر ككذا اغبصة يف التنافس أثناء كاؼبخالفة كالغش أللفاظ التهديد

 تلمیذ من قسم السنة الثانیة أداب كلغات بثانوية ىٍت 30كتبعث ىذه اػبطوة دراسة استطبلعیة ثانیة على عینة قوامها 
الصدؽ، الثباث، )ؿبمد بوادم األبطاؿ كالية معسكر كاف اؽبدؼ منها التأكد من األسس العلمیة ألدكات البحث 

، ككذا الوقوؼ على ـبتلف الصعوبات اليت يبكن أف يصادفها الطالب الباحث أثناء تطبیق مقايیس الدراسة (اؼبوضوعیة
 .األساسیة

 كعلى ىذا األساس كبعد إجراء التعديبلت البلزمة شرع الطالب الباحث يف الدراسة األساسیة متبعا اؼبنهج التجرييب  على 
     1ع2مقسمُت بالتساكم على قسمُت، السنة الثانیة علـو ذبريبیة  ( إناث 28 – ذكور 34 ) تلمیذ 62مشلت عینة 



 

كسبثلت أدكات الباحث  ( إناث14 – ذكور 17 ) 2ع2ك قسم السنة الثانیة علـو ذبريبیة  ( إناث 14 – ذكور 17) 
 :فیما يلي

 أبعاد 04صممو ؿبمد حسن عبلكم لقیاس العدكاف العاـ كسمة كيتكوف اؼبقیاس من مقیاس السلوؾ العدكآف الذم - 
 منها سالبة أم عكس اذباه 04 موجبة أم يف اذباه البعد ك 06 ) عبارات 10 عبارة كل بعد سبثلو 40للعدكاف كمن 

موافق بدرجة كبَتة جدا ، موافق  ): البعد يقـو التبلمیذ باإلجابة على عبارات اؼبقیاس كالقائمة على قیاس طباسي التدرج 
 (بدرجة كبَتة ، موافق بدرجة متوسطة ، موافق بدرجة قلیلة ، موافق بدرجة قلیلة جدا 

 نظرة ربسُت بغیة الربنامج ؽبذا اؼبسطرة األىداؼ مع تتماشى تعلیمیة كحدة 12 الربنامج الرياضي الًتكوبي كيتكوف من - 
 باستعماؿ الربنامج كحدات كصممت االجتماعیة مهاراتو ربسُت كبالتاِف أقرانو مع كاالندماج كالتأقلم نفسو إُف اؼبراىق
 داخل كالبلأخبلقیة العنیفة السلوكات عن االبتعاد على اؼبراىق مساعدة شأهنا من كمبلئمة بسیطة تركوبیة ألعاب

 اػبرباء من ؾبموعة على عرضو بعد إال للتطبیق القابلة النهائیة صورتو يف الربنامج ىذا كضع يتم كَف ، الًتبوية اؼبؤسسات
 أخذت كاليت اؼبقًتحة التعديبلت بعض عدا ما اؼبقًتح الربنامج على موافقتو معظمهم أعطى كقد ربكیمو قصد كاألساتذة

 .   االعتبار بعُت
كبعدما استوىف الطالب الباحث عملیة صبع ك تفريغ البیانات، عمد على ربلیل ك مناقشة النتائج باستخداـ الوسائل 

 :اإلحصائیة اؼبناسبة كفقا للفرضیات اؼبطركحة، كجاءت النتائج على النحو التاِف
 .كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي بُت العینة الضابطة ك التجريبیة يف فبارسة السلوؾ العدكآف*

كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي ك االختبار البعدم لدل العینة الضابطة يف فبارسة السلوؾ * 
 .العدكآف

 .كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار القبلي ك االختبار البعدم لدل العینة التجريبیة يف فبارسة السلوؾ العدكآف*
. كجود فركؽ ذات داللة إحصائیة يف االختبار البعدم بُت العینة الضابطة ك التجريبیة يف فبارسة السلوؾ العدكآف* 
 .الثانوم التعلیم التبلمیذ لدل العدكآف السلوؾ ظاىرة من التقلیل يف اإلهبايب األثر لو كاف اؼبقًتح الًتكوبي  الربنامج*

 للنشاط الرياضي الًتكوبي دكر إهبايب كفعاؿ يف التقلیل من :أفكبالتاِف ربققت الفرضیة العامة ؽبذه الدراسة كاليت تقوؿ 
. ظاىرة السلوؾ العدكآف لدل تبلمیذ التعلیم الثانوم

كعلى ضوء النتائج اليت ربصلنا علیها من خبلؿ ىذه الدراسة اليت تتعلق بالدكر الذم يلعبو النشاط الرياضي الًتكوبي يف 
التقلیل من ظاىرة السلوؾ العدكآف لدل تبلمیذ التعلیم الثانوم ، كمن أجل الوصوؿ إُف ربقیق الغاية اؼبرجوة من ىذه 

الدراسة نوصي القائمُت أك اؼبشرفُت على اؼبؤسسات الًتبوية كاعبهات اؼبعنیة بذلك سواء كانت رظبیة منها أك غَت رظبیة 
 :ببعض االقًتاحات أك التوصیات كاليت يبكن إهباز بعضها يف النقاط التالیة

االىتماـ باألنشطة الرياضیة الًتكوبیة ؼبا ؽبا من أنبیة على نفسیة التلمیذ اؼبراىق يف التقلیل من ـبتلف اؼبشاكل ك * 
 .الضغوط النفسیة

 تكثیف النشاطات الرياضیة كالدكرات اليت تتم بُت األقساـ من قبل اإلدارة كتشمل اؼبنافسة بُت ـبتلف التبلمیذ* 



 

التحسیس بالدكر الذم يلعبو للنشاط الرياضي الًتكوبي يف ربقیق التوافق النفسي ك االجتماعي للتبلمیذ اؼبراىقُت داخل * 
 .اؼبؤسسات الًتبوية

تشجیع التبلمیذ على فبارسة النشاطات الرياضیة خارج نطاؽ اؼبدرسة، حىت تعمل على التقلیل من السلوكات العدكانیة * 
 .لديهم  ككذلك تكوف دعمنا غبصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة

 توفَت نادم ـبصص للتبلمیذ ؼبمارسة األنشطة الًتكوبیة الرياضیة توفر فیو صبیع اإلمكانات كاألدكات الرياضیة* 
بكمیات سبكن التبلمیذ من فبارسة األنشطة الًتكوبیة الرياضیة بُت فًتات الدركس ككذلك يف أكقات الفراغ بشكل میسر 

 .كمستمر
توفَت اغبیز اؼببلئم ؼبمارسة النشاط الرياضي الًتكوبي داخل اؼبؤسسات الًتبوية من خبلؿ إعادة النظر يف اغبجم الساعي * 

األسبوعي غبصة الًتبیة البدنیة كالرياضیة ألف الدراسة أكضحت لنا أنو كلما كاف الوقت طويبل يف فبارسة حصة الًتبیة 
 .البدنیة كالرياضة كلما ابتعد التبلمیذ عن السلوكات العنیفة كالعدكانیة كالتصرفات البلأخبلقیة

توفَت الوسائل كالعتاد الرياضي الرياضیة كاالىتماـ باؼبنشئات الرياضیة من مبلعب رياضیة كصاالت مغلقة كتوفَت * 
األدكات اؼبناسبة لؤلنشطة الًتكوبیة الرياضیة أك على األقل هتیئة مساحات ؼبمارسة النشاط الرياضي داخل اؼبؤسسات 

 .الًتبوية
االىتماـ بالربامج الرياضیة الًتكوبیة اؼبقدمة للتبلمیذ كذلك من خبلؿ االستفادة من اػبرباء يف ؾباؿ الًتكيح الرياضي ك * 

مشاركة ىؤالء اؼبتخصصُت يف كضع برامج الًتكيح الرياضي داخل اؼبؤسسات الًتبوية دبشاركة التبلمیذ كذلك بأخذ آرائهم 
 .حوؿ الربامج اؼبقدمة كالربامج اؼبقًتحة

االستفادة من اػبرباء كاألساتذة يف ؾباؿ الًتكيح يف إعداد برامج زبصص األنشطة الًتكوبیة قصد العناية اعبیدة بفئة * 
 .التبلمیذ اؼبراىقُت خاصة من الناحیة النفسیة

ال بد على اؼبختصُت يف میداف الًتكيح كالرياضیُت كاؼبربُت أف يكثفوا من ؾبهوداهتم إلقامة شبكة علمیة زبتص بالبحوث * 
 .اؼبختصة يف رياضة الًتكيح لفئة تبلمیذ مرحلة التعلیم الثانوم كفتح األبواب أماـ اعبمیع للمسانبة كاإلثراء

عدـ التجاىل كالتهاكف بشأف أثر ظاىرة السلوؾ العدكآف ، فاؼبطلوب تفكَتا جدم كعمیق من صبیع الفاعلُت الًتبويُت، * 
 .كالتدخل بأسرع طريقة فبكنة للحد من االنتشار الغريب ؽبذه الظاىرة

 .التحسیس خبطر السلوؾ العدكآف داخل اؼبؤسسات الًتبوية كإهباد األشیاء اليت  ربد منو أك تعمل على تقلیلو*  
كللحد من ظاىرة السلوؾ العدكآف نوصي أيضا بضركرة تكاثف جهود األساتذة كاألسرة كاجملتمع حىت ينشأ التلمیذ * 

اؼبراىق يف بیئة مبلئمة يكتسب من خبلؽبا ؾبموعة من القیم كاالذباىات كالسلوكیات تنمي فیو ثقافة السلم كاغبوار كتقبل 
اآلخر، كذلك باعتبار أف النشاط البدٓف ك الرياضي أداة للتنشئة االجتماعیة ككسیلة للتنفیس ك الًتفیو يبكن أف تساىم يف 

. اغبد من ظاىرة السلوؾ العدكآف
    



 

 

 ملخص البحث باللغة الفرنسیة 

L’importance de l’activité sportive récréative pour diminuer 

le comportement agressif chez les lycéens 

Silarbi charef 

On considère le sujet de comportement agressive aujourd’hui d’une grande 

importance dans le domaine de la recherche scientifique, la problématique 

de la pratique de ce comportement augmente en évoluant, s traduisant par 

des formes diverses au sein de la société en partant de la rue puis la famille 

pour parvenir ai milieu scolaire. Alors on estime l’activité sportive 

récréative comme l’un des principaux domaines scientifiques modernes sur 

lequel repose le travail des experts dans le secteur sportif et récréatif pour 

atteindre un état psychologique et vaincre les troubles psychiques. 

Cette étude proposée mettant en évidence l’importance de la pratique de 

l’activité physique sportive récréative qui diminue le phénomène de 

comportement agressive chez les élèves de l’enseignement secondaire. 

Les mots clés : l’activité physique sportive récréative, le comportement 

agressive, l’adolescence, l’enseignement secondaire. 

Et de ce qui précède découle la problématique de notre étude qui s’intitule 

sous la question suivante:             

- Est-ce que l’activité sportive récréative a un rôle positif et efficace 

dans la diminution du comportement agressif chez le lycéen? 

 Et dans cette question générale, on peut introduire une série 

d’interrogations partielles suivantes: 

- Ya-t’il distinction dans les niveaux de comportement agressif chez les 

lycéens entre les filles et les garçons ? 

- Ya-t’il des différances avec preuve statistique dans le test initial chez                                      

un échantillon ciblé et un échantillon expérimenté dans la pratique du 

comportement agressif ? 

- Ya-t’il des différances avec preuve statistique dans l’épreuve initiale 

et l’examen programmé chez l’échantillon ciblé dans la pratique du 

comportement agressif ?        

- Ya-t’il des différances avec preuve statistique durant le test initial et 

le test programmé chez l’échantillon expérimenté dans la pratique du 

comportement agressif ?  



 

- Ya-t’il des différances avec preuve statistique dans le test programmé 

entre l’échantillon ciblé et expérimenté dans la pratique du 

comportement agressif ? 

- Sur la base de ces questionnements nous avons avancé ces 

hypothèses : 

         Hypothèses De L’étude : 
- L’activité sportive récréative a un rôle positif et efficace dans la 

diminution du phénomène du comportement agressif chez les 

lycéens.  

         Hypothèse partielle : 
- Il ya une distinction dans les niveaux de la portée du comportement 

agressif chez les lycéens et les lycéennes. 

- Il ya des différances avec preuve statistique dans le test initial chez                                      

un échantillon ciblé et un échantillon expérimenté dans la pratique 

du comportement agressif.  

- Il ya des différances avec preuve statistique dans l’épreuve initiale et 

l’examen programmé chez l’échantillon ciblé dans la pratique du 

comportement agressif.         

- Il ya des différances avec preuve statistique durant le test initial et le 

test programmé chez l’échantillon expérimenté dans la pratique du 

comportement agressif.  

- Il ya des différances avec preuve statistique dans le test programmé 

entre l’échantillon ciblé et expérimenté dans la pratique du 

comportement agressif. 

De se fait l’étude à pour objectifs : 

a) Connaissance réelle de la pratique sportive récréative au sein des lycées 

et recherche sue la manière utilisée par les élèves pour occuper le temps 

libre à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. 

b) Apporter la preuve que la pratique de l’activité sportive récréative a un 

rôle positif et efficace dans la diminution du phénomène comportemental 

agressif chez les lycéens. 

c)Connaissance de l’impact de la pratique des activités récréatives sur la 

personnalité de l’élève et de ses comportements comme la coopération, 

accepter et respecter les autres et s’éloigner des attitudes violentes et 

d’autres. 

d) Ajouter de nouvelles informations et un lexique scientifique et cognitif 

dans le domaine récréatif. 

Afin d'atteindre ces objectifs il incombait à l'étudiant-chercheur de cerner 

les aspects théoriques de cette étude Ainsi que la vérification pratique des 

hypothèses. Par conséquent, l'étude comporte deux parties comme suit :  



 

Première partie : l’étude théorique ; 

Cette première partie comporte trois chapitres : 

 Chapitre1 : l’activité sportive récréative. 

 Chapitre 2 : le comportement agressif. 

 Chapitre 3 : les caractéristiques de la tranche d’âge de la partie 

secondaire. 

Deuxième partie : l’étude pratique. 

Cette deuxième partie comporte trois chapitres : 

 Chapitre1 : une première étude exploratoire. 

 Chapitre 2 : méthodologie de la recherche et procédures 

pratiques. 

 Chapitre 3 : présentation, analyse et discussion des résultats. 
Comme cela a été évoqué plus haut, l’étudiant-chercheur a procédé à une 

étude exploratoire préliminaire pour évaluer la problématique de recherche. 

Cette étude préliminaire a englobé un échantillon composé d’un inspecteur 

de l’éducation et l’enseignement du sport de la willaya de mascara et 10 

enseignants de l’éducation physique et sportive de cette willaya aussi. Les 

résultats de cette étude préliminaire ont confirmé une augmentation du 

comportement agressif chez les lyciennes et avec plusieurs  niveaux et  

plusieurs manières.  

Cette étude fut suivie d’une seconde étude prospective sur un échantillon 

composé de 30 élèves de la 2 eme année littéraire dans le lycée de Hanni 

Mohamed daïra d’oued el abtal willaya de mascara. L’objectif était de 

s’assurer de la fiabilité scientifique des outils de recherche (fidélité, 

régularité, objectivité), ainsi que de s’enquérir sur les différentes difficultés 

que peut rencontrer l'étudiant-chercheur lors de l'application des mesures 

de l’étude principale. 

Sur cette base, et après avoir fait les ajustements nécessaires l’étudiant-

chercheur a entamé l'étude principale utilisant la méthode expérimentale 

appliqué sur L’échantillon au niveau de deux classes de 2AS S EXP 1, 2 

qui compte 62 élèves (17F – 14G)  

Les outils de recherche utilisés étaient : 

- Questionnaire du comportement agressif: MOHAMED HASSEN 

ALLAOUI a classé le critère d’agression générale et ce critère comprend 

04 options: (corporel, verbal, coléreux, indirect) et ce critère se compose 

de 40 termes chaque option représenté par 10 termes (06 termes positifs 

vers l’option et 04 termes négatifs c'est-à-dire contraire à la direction de 

l’option)               



 

Alors que les termes positifs signifient que l’individu se caractérise par la 

brutalité et l’agression, les termes négatifs montrent que l’individu se 

caractérise a un comportement non agressif car les élèves réponds au critère 

et là liste des critères à 5 notation (a réussi avec une très bonne note, a 

réussi avec une bonne note, a réussi avec une moyenne note, a réussi 

avec une insuffisante note, a réussi avec une très insuffisante note)  

Tableau N°1: montre les termes du critère positifs et négatif de chaque 

option 

 

N° 

Les options 

du critère 

Le genre 

du terme 

Le numéro du terme 

au critère 

Le nombre 

des termes 

01 corporel positifs 1-13-17-25-33-37  

 

 

40 

négatifs 5-9-21-29 

02 verbal positifs 6-10-14-22-30-38 

négatifs 2-18-26-36 

03 coléreux positifs 11-19-23-27-35-39 

négatifs 3-7-15-31 

04 indirect positifs 8-12-20-28-32-40 

négatifs 4-16-24-36 

 

- Le programme sportif récréatif proposé: Ce programme est constitué 

de 12 unités d’apprentissage qui va rapport avec les objectifs assignés pour 

ce programme et ce pour améliorer le regarde de l’adolescent sur lui-même 

et pour qu’il s’adapte et s’intègre avec ces amis et de ce fait améliorer ses 

performances sociale et des unités du programme ont été élaborées pour la 

pratique de jeux récréatifs simples appropries pour aider l’adolescent à 

s’éborgner de comportements violents et immoraux au sein l’établissement 

éducatif. 

La finalisation de ce programme n’a en lieu qu’après consultation d’experts 

et de professeurs pour sa maitrise qui ont donné leur accord sauf pour 

certains modifications qui été prisés en considération.     

Après avoir collecté et traité les données, l’étudiant-chercheur s’est attelé à 

analyser et discuter les résultats en utilisant les outils statistiques 

correspondants et conformément aux hypothèses avancées au départ. Les 

résultats ont montré que : 

- Existence d’écarts avec preuve statistique dans le test initial entre 

l’échantillon ciblé et expérimenté dans la pratique du comportement 

agressif. 



 

- Existence d’écarts  avec preuve statistique dans le test initial éloigné chez 

l’échantillon ciblé dans la pratique du comportement agressif. 

- Existence d’écarts avec preuve de statistique dans le test initial et le test 

éloigné chez  l’échantillon expérimenté dans la pratique du comportement 

agressif. 

- Existence d’écarts avec preuve de statistique dans le test éloigné entre 

l’échantillon ciblé et expérimenté dans la pratique du comportement 

agressif. 

Et de ce fait l’hypothèse générale de cette étude s’est réalisée et qui 

s’intitule : 

L’activité sportive récréative a un rôle positif et efficace dans la diminution 

du phénomène du comportement agressif chez les lycéens. 

A la lumière de ces résultats nous avançons un ensemble de propositions et 

de recommandations plus importantes dont cette Conclusion générale:  

 

Le besoin de se divertir est un besoin humain et a son importance, Il est 

courant que se divertir ou l’activité récréative est laissé de coté dans notre 

vie sans leur donner de l’importance. Cela concerne la conscience 

récréative chez l’individu qui doit connaitre son importance pour lui et la 

société. 

La détente est un phénomène de l’activité humaine qui se caractérise par la 

santé, santé au sens propre du mot physique et mentale, 

Sentimentale et non un manque de force (un individu animé de faiblesse) et 

de maladie.  

L’activité physique récréative a pour but le bonheur  pour chaque individu 

sans distinction de sexe, de couleur ou de foi. Le bonheur finalité d’une vie.  

le divertissement (activité récréative) a une part importante pour une vie 

harmonieuse entre le travail et la détente, elle complète la vie, par le 

divertissement et devient plus lumineuse plus belle. 

C’est pour cela l’intégration de l’activité sportive récréative et sa pratique 

sous toutes ses variantes et formes est considérée comme activité très 

profitable à toutes les tranches d’âges de la société en général et en 

particulier dans les établissements scolaires, grâce à  l’activité récréative 

l’élève adolescent exprime ses sentiments et développe ses acquis, innove 

et comprend(réagit), produit et son énergie démarre et apparaissent ses 



 

préférences, ses choix(orientation) sont influencés, ses comportements 

changent et se développent dans la bonne voie qui est le but de l’activité 

récréative et distractive. 

Parmi les résultats obtenus, on constate que la pratique de l’activité 

récréative encourage l’élève adolescent à acquérir un nombre de prouesse 

non seulement sur le plan psychologique mais aussi sur au niveau scolaire, 

car elle permet d’étudier de très bonne manière. 

Par conséquent ces résultats  ont prouvé la fiabilité de notre hypothèse qui 

postule que l’activité sportive récréative joue un grand rôle dans la 

diminution du phénomène du  comportement agressif chez les lycéens, rôle 

qui consiste à aider l’élève à  vaincre ses problèmes psychologiques et de 

ce fait à l’éloigner des perturbations dans son comportement et de pratique 

violente et inconcevable au sein du milieu scolaire, ce milieu qui est 

devenu actuellement un foyer de conflits et de sujet ou se reflète les 

soubassements de la vie sociale dans tous les domaines.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص البحث باللغة اإلنجليزية

_ The Importance of Recreational Sport Activity in Reducing 

Aggressive Behaviors for Secondary Education Students 

Silarbi Charef :Institute of Sciences & Technologies of Physical and Sport Activities, 

University Center of Tissemsilt Province, Algeria, 

ABSTRACT: 

This study aims to define the role that may be played by recreational sport 

activity inside educational institutes in reducing aggressive  behavior for 

secondary stage students through proposing a recreational educational 

program for 12 weeks. In this context, the researcher  used references and 

researches in the field of sport recreation in addition to interviews with 

experts and specialists to enrich the proposed  educational program. The 

researcher depended on the empirical method using the aggressive behavior 

scale prepared by Allawi and applied it on two stages (pre- and post-tests) 

on two samples of the study: Empirical and control groups representing 

both divisions  of the second empirical sciences 1 and 2 including 62 

students (17 females and 14 males for the single group). 

They were selected  as a simple random sample being the most aggressive 

after obtaining high levels in practicing aggressive behavior in the 

exploratory  study. To ensure hypotheses of the study, the researcher used 

appropriate statistical methods. Among the most significant results is  that 

the proposed recreational program had a positive effect on reducing 

aggressive behavior for secondary education students. Thus, the researcher 

recommends that all actors in the educational sector have to consider 

recreational sport activities inside educational institutions and not only use 

sport but also physical education lessons. These activities became 

successful means more than being a waste of time and enjoying free time. 

They give individuals in particular and teenagers in particular experiences 

that help them enjoy life and get rid of frustration and inferiority complex. 

They also help them develop self-confidence and self-dependence that 

make an individual or a teenager gets out of his isolation and incorporated 

well in society, and therefore, is away from each violent unethical 

behaviors. 
Keywords: Recreational sport activity, aggressive behavior, 

adolescence, secondary education 



 

Problem of the Study : 

The topic of aggressive behavior happens in many aspects and fields in 

society as it characterizes a lot of systems such as economic, political, and 

educational systems. Although this latter has an official aspect including 

regulations, rules and ethics, this phenomenon managed to be involved in 

it, especially in the secondary stage as a transitional stage in which an 

individual lives 

through numerous complex procedures whether at physical and 

psychological levels. This was a result of relation with adolescence period 

which is considered by specialists as a dangerous and critical stage on the 

individual’s life for many considerations. Some of these considerations that 

characterize this stage such as changes accompanying physical and 

psychological 

growth aspects in addition to social and emotional changes may create 

multiple psychological conflicts for adolescents such as frustration, stress, 

anxiety, and lack in emotional balance. This makes an adolescent 

suffer from psychological conflict, continuous stress, and emotional 

imbalance with his social and school settings leading to disordered 

behavior. This behaviour takes the form of isolation or aggressive 

tendencies including hatred, assault, damage, other forms of aggressive 

behavior and deviation (Haggag, 2001). All of these occur in the absence of 

the least means of convenience and comfort and lack of understanding of 

supervisors of these educational institutions to provide means of comfort to 

students that reduce their stress, psychological pressure and make players 

away from involvement in all types and patterns of aggressive behaviors. 

According to Dobe and Dollard, aggression is the behavior which aims to 

injure or harm the targeted person physically or morally. Baron et al. also 

defined aggression as any form of behavior which leads to injure or harm 

other person or living creature motivated to avoid such behavior (Eid, 

2007). An adolescent student often revolts against authority (e.g., parents, 

school, or outer society). In addition, an adolescent tends to approve 

himself and imitate men’s behavior such as smoking, growing mustaches or 

beards. Aggressive behavior of this group of people may be direct as in 

harming or indirect as in defiance. Moreover, such adolescents may be 

attached to illusions, imagination or daydreams (Zidan, 2001). 

Based on the previous illustration, this study seeks to answer the following 

questions: 



 

1. General question: Does recreational and sport activities play positive 

and effective roles in reducing aggressive behavior for secondary education 

students? 

Out of this main question, we can extract the following secondary 

questions: 

• Is there any variation in the levels of aggressive behavior aspects for 

secondary education male and female students? 

• Is practicing recreational activities reflected on the student’s personality 

and behaviors such as cooperation, accepting and respecting others and 

staying away from violent behavior? 

• Does the proposed recreational program play a role in enhancing the 

adolescent’s view of oneself, adapt, interact with peers and, in turn, 

enhance his social skills? 

• Does recreational sport activity helps adolescent students stay away from 

all kinds of aggressive behavior? 

• Does recreational sport activity have priority over normal circumstances 

of secondary education students in reducing aggressive behavior? 

2. General hypothesis of the study: 

• The recreational sport activity plays a positive and effective role in 

reducing aggressive behavior for secondary education students. 

METHODOLOGIES 

Methodology of the Study  

Any empirical study, whatever it is, cannot be achieved without depending 

on a methodology that can be guided with. This methodology should be 

built on bases appropriate to the nature of the topic under study with the 

adoption of suitable methodologies. Moreover, a researcher cannot do 

without the methodology as determining it is considered the most critical 

step in the study upon which we can judge research findings’ reliability. In 

this study, the researchers depended on the empirical method as it is proper 

to the subject of the study as it is the only research methodology that is able 

to make real testing of cause and effect relation hypotheses. Moreover, this 

method represents being more close to solution of many scientific and 

theoretical problems besides its contribution in prioritizing academic 

literature over humanistic and social sciences including sport sciences 



 

(Rateb, 1999). In this study, the researchers conducted a pre-test of 

aggressive behaviour for both control and empirical samples of the study 

and then applied recreational sport program on the empirical sample. 

Finally, the researchers conducted a post-test of aggressive behavior for 

both control and empirical samples followed by a comparison between 

them to determine the effect of the proposed recreational sport program on 

students’ behavior. 

Exploratory Study 

The researchers made a field visit to Hana Mohamed Secondary School, 

ourd el Abtal Circle, Moascar District directly after collective joining to the 

studying year 2014/2015. In this period, the researchers conducted 

interviews with the educational manager, educational consultant and a 

group of teachers of this 

school to give them an insight about the subject and objective of the study. 

The researchers gave a clear and complete picture about the reality of 

practicing sport activities inside this educational institution, challenges 

facing them such as lack of sport equipment and facilities in addition to the 

reality of aggressive behaviour inside this school by reference to some data 

collected 

from documents, records and reviewing them by the educational consultant 

with the purpose of detecting some aggressive students recorded in the 

disciplinary councils of this school. 

Sample of the Study and its Properties: The researchers selected both 1 

and 2 sections of the second year. Empirical sciences including 62 students 

(17 females and 14 males for the single group) selected as a simple random 

sample being the most aggressive after obtaining high levels in practicing 

aggressive behavior after measuring the level of this behavior for students 

at all departments of the second secondary year at Hana Mohamed 

Secondary School, Wadi Al Abtal Circle, Moascar Al Jazair District by 

applying aggressive behavior scale. The 2nd prep section No. 1, including 

31 students (17 females and 14 males) obtained first place in terms of 

practicing aggressive behaviour followed by 2nd prep section No. 2 which 

obtained the second place in terms of practicing aggressive behaviour 

including 31 students too: 17 females and 14 males. After that, the most 

aggressive section was selected (2nd prep No. 1) as an empirical sample to 

apply the proposed recreational sport program, while the 2nd prep section 

No. 2 was selected as a control sample. 

Asymmetry and Homogeneity of Samples 



 

To achieve these goals, the researcher performed asymmetry between 

samples of the study to adjust the following variables: Age in years, length 

in cm and mass measured in kg. To define significance of differences 

among the previously mentioned variables, asymmetry was determined as 

shown in Table 2 showing related results: 

Throughout Table 2, and after counting means and standard deviations 

(SD) of the sample, we found out the following section. 

• As for the variable of age: A. Males: The counted (T) value of 0.65 is less 

than tabulated (T) value of 1.96 at freedom degree 32 and significance level 

0.05 which means that there are no statistically significant differences in 

the variable of age which also.  

Table 1: Size of the study sample 

Secondary 

schools 

 

Number 

Gender  

Level 

Sample 

type Males Females 

Hani 

Mohamad 

O/ el -Abtal 

 

31 

 

17 

 

14 

 

 

Second 

experimental 

year, science 

 

Control 

sample 

Hani 

Mohamad 

O/ el -Abtal 

 

31 

 

17 

 

14 

 

Empirical 

sample 

Total 62 34 28   

 

Limits of the Study 

• Human limit: It includes 62 students (17 females and 14 males for the 

single group). 

• Time limit: Between November 2014 and May 2015. 

• Spatial limit: The proposed sport recreational program was applied in 

Hana Mohamed Secondary School, oued el Abtal, Mascara Algeria 

District. 

Tools of the Study 

The proposed sport recreational program 

The proposed sport program in this study consists of 12 educational units 

consistent with objectives of this program to enhance adolescents’ view to 

themselves, integrate with others and, in turn, enhance their social skills. 



 

The program units were designed using simple and appropriate recreational 

games that help an adolescent be away from violent and unethical 

behaviors inside educational institutions. This program was not set in its 

final applicable form unless after being presented to a set of experts and 

professors to examine it. Most of them approved the proposed program 

unless some proposed adjustments that were put into account.  

Aggressive behavior scale 

 It was designed by Allawi to measure aggression as a feature. This scale 

consists of four items: Physical aggression, verbal aggression, anger and 

indirect aggression. This scale includes 40 phrases as 10 phrases for each 

item (6 are positive in item’s direction and 04 are negative against item 

direction). 

In addition, positive phrases mean that an individual is characterized with 

aggressive traits in a certain item of aggressive behavior, whereas negative 

phrases refer that an individual is characterized with non-aggressive 

behavior. Students answer phrases of the scale based on five grades (agree 

to a very great extent, greatly agree, moderately agree, agree a little, and 

very slightly agree). 

 Counting Scientific Coefficients of Measurement Validity Reliability is 

the most important condition of good and successful questionnaire actually 

(Hassanin, 1995). Taylor refers that validity is the most important element 

in a test. Both Barwa and McGee also define validity as 

Table 2: Distribution of positive and negative scale phrases for each 

variable 

Number Scale 

items 

 

Phrase type 

 
Phrase number 

in scale 

Number 

of 

phrases 

 

01 

 

Physical 

aggression 

Positive 

phrases 

 

1, 13, 17, 25, 33, 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Negative 

phrases 

 

5, 9, 21, 29 

 

02 

 

Verbal 

aggression 

Positive 

phrases 

 

6, 10, 14, 22, 30, 38 

 

Negative 2, 18, 26, 36 



 

phrases 

 

 

03 

 

Anger 

Positive 

phrases 

 

11, 19, 23, 27, 35, 39 

 

Negative 

phrases 

 

3, 7, 15, 31 

 

04 

 

Indirect 

aggression 

Positive 

phrases 

 

8, 12, 20, 28, 32, 40 

 

Negative 

phrases 

 

4, 16, 24, 36 

 

Validity of internal consistency of general scale ofaggression 

To get validity coefficient for the used scale in this study, the researcher 

used internal consistency method by applying the scale on members of the 

exploratory sample, department 2, Electrical Engineering which includes 

30 students (17 females and 13 males). We selected 12 students randomly 

(6 females and 6 males). This sample was eliminated from the main sample 

of the study. Simple correlation coefficients were counted between each 

phrase on these elements by total degree for items of general aggression 

scale as shown in Table 4. 

Throughout Table 4 that all correlation coefficient between phrases and 

numbers are significant at level 0.05 which refers to internal consistency 

between phrases and related items. 

Reliability coefficient to measure aggressive behavior 

In counting test reliability, the researcher carried out (application and 

reapplication) for the test to ensure accuracy and stability of this test. 

Therefore, the researcher conducted the test on two levels among them one-

week interval with keeping the same variables (the same sample, the same 

timing, the same place). The researcher used general method of counting 

reliability coefficient, Pearson. As correlation between degrees of the first 

and second test refers to test stability coefficient as the more it is closer to 

(1.00), the more reliably and stable the test will be. 

 



 

Objectivity 

After ensuring validity and reliability, the researcher had to tackle 

objectivity of the general aggression scale. Objectivity is the extent of 

being free from bias and not involving personal factors in the researcher’s 

judgments (Essawy, 2003). It is also defined as clarity of instructions 

related to the scale and counting its degrees or results (Abdelhafeez and 

Bahy, 2000).  

The Researcher focuses on easy and clarity terms outof difficulty or 

uncertainty by conducting a measure and presenting it to a group of 

experts, as well as the distribution of the scale on an exploratory sample 

and observing direct behaviors when answering scale. He observed 

response of the studied persons without the existence of difficulties in 

application or ambiguity in statements. The studied persons were provided 

with all details and requirements to answer on the scale by clarifying how 

to answer, as committed to the researcher through the distribution of forms 

taking into account the nature of individuals, questionnaire administration, 

the degree of motivation among the studied also been done to make 

necessary adjustments as directed by professors arbitrators in light of the 

results of the exploratory study to achieve scale objectivity requirement. 

The Statistical Methods 

The researcher used the following statistical methods: Percentage, 

arithmetic mean, standard deviation (SD), Pearson correlation coefficient, 

T Test (for students) and skewness coefficient. 

GENERAL CONCLUSION 

The need for self-recreation is an important human need. We usually put 

recreation and entertaining activities in marginalized places in our lives 

without any importance. This depends on individual’s entertaining 

awareness and how he perceives its importance for him and for society. 

Recreation is one of the human activity features that is characterized with 

health, balance in their wide meaning that includes physical, mental and 

emotional health not merely the absence of individual weakness and illness. 

A recreational physical activity aims to happiness that is sought by 

everyone, no matter what race, color and belief. Happy is a result of a life 

characterized by balance and recreation has a special position to make a 

balanced life between work and the rest as a result of complete life 

meaning and increasingly in its splendor with recreation to become brighter 

and happier. Therefore, the inclusion of different types and the forms of 



 

recreational sports activity and practice is very beneficial to all segments of 

society, in general, and in private educational institutions in particular. It is 

during leisure activity a teenager student expresses his feelings, develops 

talents, innovates and understands, produces, releases energies, shows his 

talents, grows his information and trends affected by the change, evolves 

his behavior in a good direction and that in itself is the goal of recreation 

and recreational education. 

Moreover, among results, it was found that the practice of recreational 

activity helps the teenager student to gain many skills not only 

psychologically but also at the academic level as well. It assists in good 

academic achievement, then these findings vindicated our hypothesis, 

which states that recreational sport activity plays a big role in reducing the 

phenomenon of aggressive behavior among students in secondary 

education through the great role played by this activity to help students 

overcome psychological problems and thus be away from the turmoil that 

may occur to their behaviors. It also keeps them away from practicing 

every violent and unaccepted behavior inside school setting which became 

now a field of struggle and a field for reflections of social life with all of its 

various aspects. 

RECOMMENDATIONS 

Based on the result, we have obtained through this study that relate to the 

role played by recreational sport activity in reducing the phenomenon of 

aggressive behavior among students in secondary education, it is intended 

to bring about the desired end of this study. We recommend officials or 

supervisors of educational institutions and stakeholders, either the formal 

or informal, to include some suggestions or recommendations which can be 

summarized in the following points: 

• Consideration of recreational activities for their importance on adolescent 

students’ psychology in reducing different problems and psychological 

pressures. 

• Intensive sport activities and tournaments between departments by 

management including competition among all students. 

• Feeling the role played by recreational sport activity in achieving social 

and psychological adjustment for adolescent students inside educational 

institutions. 

• Encouraging students to practice sport activities out of schools to reduce 

their aggressive behaviours and support the PE class. 



 

• Provide a club for students to practice recreational sport activity with all 

sport facilities and equipment. 

• Provide suitable space to practice recreational sport activity inside 

educational institutions through reconsidering weekly classes of physical 

and sport education as the study shows that the longer the period of 

physical and sport education are, the more students be away from violent, 

aggressive and unethical behaviors. 

• Provide sport facilities and equipment, interest in sport facilities including 

playgrounds, closed indoor or outdoor fields through benefiting from 

experts in the recreational sport with their participation in setting 

recreational sport activities inside educational institutions and involving 

students by taking their opinions about the proposed programs. 

• Making use of experts and professors in the field of recreation in 

preparing programs specialized in recreational activities aiming to good 

care adolescent students, especially from psychological aspects. 

• Specialists in recreation, such as athletes and trainers, should intensify 

their efforts to set a global network for researches about recreational sports 

for secondary education students and open doors for all to contribute and 

enrich it. 

• Not ignoring the effects of aggressive behaviours as deep thinking is 

needed from all educators to quickly interfere to reduce the strange spread 

of this phenomenon. 

• Feeling the danger of aggressive behavior inside educational institutions 

and finding things thatreduce it. 

• To reduce aggressive behavior, we also recommend that efforts of 

teachers, professors, families and society should cooperate to make 

students grow in suitable environments in which they acquire a set of 

values, attitudes and behaviors that developthe culture of peace, dialogue 

and accepting others considering that physical and sport activities as tools 

of socialization and a means for entertainment that may contribute to 

reduce aggressive behavior. 

 

 



 

 

                                                                             ببلدية كادم األبطاؿ كالية معسكر1979 ديسمبر 08 من مواليد الطالب سي العربي شارؼ                  
  بالثانوية المتعددة اإلختصاصات2000    تحصل على شهادة البكالوريا في علـو الطبيعة كالحياة سنة 

 بدائرة كادم األبطاؿ كالية معسكر ليلتحق بعدىا بمعهد التربية البدنية كالرياضية بجامعة عبد الحميد 
ابن باديس بوالية مستغانم أين تحصل على شهادة الليسانس في نظرية كمنهجية التربية البدنية           

، إشتغل كأستاذ للتربية البدنية كالرياضية بثانوية مالك بن نبي ببلدية الركيسات كالية كرقلة ابتداء من 2004كالرياضية سنة 
 ثم كأستاذ للتربية البدنية كالرياضية أيضا بثانوية علي ابن أبي طالب بدائرة مشرع الصفا كالية تيارت 2007 إلى 2005

 2011، تحصل على شهادة الماجيستير في نظرية كمنهجية التربية البدنية  كالرياضية سنة 2011 إلى 2007ابتداء من 
، ليلتحق بعدىا بمعهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية 03بمعهد التربية البدنية كالرياضية بسيدم عبد اهلل جامعة الجزائر 

 إلى غاية يومنا ىذا.                  2011كالرياضية با لمركز الجامعي لوالية تيسمسيلت ليشتغل كأستاذ مساعد ابتداء من  
                                                                           

: الدراسة ملخص  

تهدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة الدكر الذم يمكن أف يلعبو النشاط الرياضي التركيحي داخل المؤسسات التربوية في التقليل 
 أسبوع ، 12من ظاىرة السلوؾ العدكاني عند تالميذ المرحلة الثانوية كذلك من خالؿ اقتراح برنامج تعليمي تركيحي لمدة 

كفي ىذا السياؽ استعاف الباحث بمراجع كمصادر في مجاؿ التركيح الرياضي باإلضافة إلى المقابالت الشخصية مع ذكم 
الخبرة ك االختصاص إلثراء البرنامج التعليمي المقترح ، كقد اعتمد الباحث على المنهج التجريبي مستخدما بذلك مقياس 

السلوؾ العدكاني الذم أعده محمد حسن عالكم الذم طبق على مرحلتين قياس قبلي كقياس بعدم على عينتي البحث عينة 
 ذكور ( 14 إناث ، 17 تلميذ ) 62 كالذم يضماف 2ك1قسمي السنة الثانية علـو تجريبية ضابطة كأخرل تجريبية تمثلتا في 

تم اختيارىما بطريقة عمدية باعتبارىما األكثر عدكانية بعدما تحصال على المستول العالي في مستويات ممارسة السلوؾ 
العدكاني في الدراسة االستطالعية ، كللتحقق من فرضيات البحث استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة كمن أىم 

النتائج المتوصل إليها ىي أف البرنامج التركيحي المقترح كاف لو األثر اإليجابي في التقليل من ظاىرة السلوؾ العدكاني لدل 
االىتماـ باألنشطة الرياضية التركيحية بضركرة كل الفاعلين في القطاع التربوم التالميذ التعليم الثانوم، كمنو يوصي الباحث 

داخل المؤسسات التربوية كعدـ االكتفاء بحصة التربية البدنية كالرياضية فقط، ىذه األنشطة التي أصبحت كسيلة عالجية 
ناجحة ك ىادفة أكثر من كونها مضيعة للوقت ك االستمتاع بأكقات الفراغ ، فهي تكسب الفرد عامة ك المراىق خاصة خبرات 

تساعده على التمتع بالحياة ك التخلص من عقدة الشعور بالنقص ك اإلحباط كما تساعده أيضا في تنمية الثقة بالنفس ك 
االعتماد على ذات الركح الرياضية التي تخرج الفرد أك المراىق من عزلتو كتدمجو بشكل جيد في المجتمع ك بالتالي تبعده 

عن كل سلوؾ عنيف ك غير أخالقي. 
 الكلمات الدالة: النشاط الرياضي التركيحي، السلوؾ العدكاني، المراىقة، التعليم الثانوم.

 



 

 

 


