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  :مقدمة ال
لك من خالل دراسته فن الحركة في ذتعتبر التربية الحركية مدينة لرودولف البان و          

ما التربية أ. 1901حتى توفي  1838الرقص إبان إقامته في انجلترا حيث عاش ھناك عام 

مجتمع كما فھي عملية نمو كافة الجوانب االنفعالية و النفسية و الفكرية و االجتماعية للفرد أو ال

  .العامةإن التربية الحركية جزء من التربية 

الرياضية لألطفال البدنية وكما لنا إن نعتبر التربية الحركية مظھر من مظاھر التربية  -        

ھي مظھر من مظاھر التربية الرياضية :" من خالل اقتراح تعريفھا على النحو التالي 

تعليم الحركة و تنميتھا و التعلم من خالل ھذه  للمراحل األولى من عمر الطفل تھدف إلى

  )1.("  الحركة 

و تعد المرحلة االبتدائية تلك الفترة العمرية مابين ميالد الطفل حتى بلوغه و ھي           

الفترات الھامة و بمثابة األساس لبنيان الطفل كله إلى المستوى البدني  و الحركي و مستوى 

 .سلوكه و شخصيته 

           يظھر مشكل القلق و ھو مشكل نفسي و ھو من خالل  المراحلھذه و في مثل  -          

من  بالخوف يتميزھو عبارة عن انزعاج نفسي  ود األفعال التي تصدر عن الطفل ورد    

  بمشاعر الشك و الخوف  يتميز  الخطر و اإلحساس بعدم الطمأنينة و العسر و الضيق الذي 

 .القلب  واالرتعاش و خفقان

  و يعتبر كذلك السلوك العدواني احد المشاكل النفسية والتي ال تقل أھمية عن التوحد  ‐      

ير ـــن الغــاالحترام و السخرية م التھريج و االحتكاك بالغير و عدموالقلق و ھو ما يظھر 

المفكرون  والصراخ و التحدي و عدم االنتظام و إيذاء األطفال اآلخرين و لم يتفق العلماء و

حول إذا ما كان العدوان فطريا أو موروثا أو ظاھرة غريزية وانه شكل من إشكال السلوك 

  .الذي يتم تعليمه

  

  39-38التربية الحركية للطفل ،دار الفكر العربي ، الطبعة الثامنة ،ص : أسامة كامل راتب .أمين أنور الخولي  )1(
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إلى تكوين يھدف   ة تحقق أغراض المجتمع و ميدان و تعتبر التربية الحركية وسيل -          

الطفل و تعلمه الحركة على أسس صحيحة كما تحقق سيطرة الطفل على الجسم و كذلك فھي 

تحقق األھداف الحركية فحسب بل تعمل أيضا على تنمية الجوانب المعرفية و الوجدانية لدى 

  .الطفل كما أنھا تعتمد على احدث نظريات التعلم 

  :البحث مشكلة -1  

تعتبر التربية عملية تفاعل بين الفرد و مجتمعه عن طريق ھذا التفاعل يستفيد الفرد             

من تجاربه و خبراته و يمكن أن يكيف سلوكه و يغير اتجاھاته حتى يتالءم مع المجتمع الذي 

عن طاقة حيوية و  يعيش فيه و من أھم الميول التي تولد في الفرد الميل إلى اللعب و ھو عبارة

  . التي فيھا تظھر فيھا تسمية التربية الحركية 

و لعل اإلجماع على أن التربية الحركية نظام تربوي يعتمد بشكل أساسي على  -         

الحركية األساسية المتاحة للطفل وعلى األنماط الشائعة لھذه الحركات و المھارات و  اإلمكانات

ما تعتمد على مبدأ الشمولية في اشتقاق أھدافھا السلوكية فال ك. التي تعبر عن إسھاماتھا 

تقتصر على محاولة تحقيق األھداف الحركية فحسب و إنما تعمل على تنمية الجوانب المعرفية 

  .و الوجدانية و النفسية لدى الطفل

و  ومن أھم المشاكل النفسية التي تبقى مطروحة مشكلتي القلق و السلوك العدواني -         

الذي أثار اھتمامنا و شد اھتمامنا من خالل مالحظتنا لألطفال أثناء لعبھم مع بعضھم و كذالك 

و ,كانت النرفزة ظواھر سواءأثناء خروجھم من المدرسة في الحياة اليومية من خالل 

  .و شد في األعصاب و االرتباك و االنزعاج والتوتر العصبي ,االضطراب

ھرة السلوك العدواني عند الطفل تشكل أھمية بالغة ألنه يتم و كذلك دراسة ظا -         

التخلص من العنف و المھاجمة و تتضمن الشعور بالعنف و تعتبر األعراض األولية 

لالضطراب النفسي و ترجع العدوانية في أساسھا إلى إحباط دوافع الفرد و نزاعاته وتكون 

لك أحيانا يسقط الفرد نزواته على الغير و وسيلة لتعويض الشعور بالنقص و عدم األمن و كذ

  ذلك في شكواه من االضطھاد و بھذا أصبح مستحيل تكوين عالقة مع أي منھم كما يفعل 
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غيرھم من األطفال ومن خالل بحثنا نعمل على الوصول إلى إلقاء الضوء على مرحلة طبيعية 

ه مع وجود فارق مھم ھو أن في نمو الطفل و ھي الفترة التي يتمركز فيھا الطفل حول ذات

اغلب األطفال يتجاوزون ھذه المرحلة و لذا ارتأينا في بحثنا ھذا إلى معرفة دور و وظيفة 

التربية الحركية في التقليل من مشكلتي القلق و السلوك العدواني في المجتمع و لذا نطرح 

  : اإلشكال التالي 

لتي القلق و السلوك العدواني لدى أطفال ھو دور التربية الحركية في التقليل من مشك ما_  1

    المعلمين ؟ وجھة نظرالمرحلة االبتدائية من 
  

  :البحث أھمية -2 

إن موضوع بحثنا المتناول ھو دور التربية الحركية في التقليل من مشكلتي القلق و              

ومن خالل ,  األساسيم الطور الثاني من التعليالسلوك العدواني لدى أطفال المرحلة االبتدائية 

دراستنا لھذا الموضوع نعمل على إبراز و إظھار ھاتين المشكلتين النفسيتين و معرفة أسباب 

و لقد جاء بحثنا ھذا ليسلط الضوء ,كل منھما و إبراز دور التربية الحركية في التقليل منھما 

و الغالب في ,لمعتقد السائد على األھمية الكبيرة للتربية الحركية من الناحية النفسية و تصحيح ا

يقتصر على قضاء وقتا مرحا و سعيدا و  الحركية  مجتمعنا حيث يظن الجميع إن دور التربية

تنمية الجوانب الصحية مھملين بذلك عملھا على تنمية الجوانب المعرفية و الوجدانية لدى 

في الدرس كما أنھا الطفل كما إنھا تعتمد على احدث نظريات التعلم و ليس التطبيق السلبي 

  .في تعلم العلوم التربوية األخرى  إسھاماتھاتعتمد على التعلم القائم على المعنى و ال ننسى 

  : أھداف البحث -3

  :تتمثل أھداف بحثنا ھذا فيما يلي 

المرحلة في التقليل من مشكلتي القلق و  ھذه معرفة دور التربية الحركية بالنسبة لطفل -

  .لمعلمينوجھة نظرا  السلوك العدواني من
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  :الفرضيات -4

إن ممارسة التربية الحركية تساھم بشكل ايجابي في التقليل من مشكلتي القلق و السلوك  -

  .المعلمين  وجھة نظرالعدواني بالنسبة ألطفال المرحلة االبتدائية من 

  :التعريف بمصطلحات البحث  -5 

  :الحركيةالتربية  -1

الذي حدث من خالل محاوالت تحديث التربية الرياضية لتحقيق أھداف ذلك التتويج ھي        

  " تكيف الطفل حركيا مع جسمه "التربية األساسية و قد اعتبرت في جوھرھا أنھا  

   ".توازن بين الفرد و قدراته البدنية و العقلية و النفسية  خلق" أيضا العمل علىو ھي 

نب من التربية البدنية أو التربية األساسية التي تتعامل ھي ذلك الجا التربية الحركيةو  -         

مع النمو و التدريب ألنماط الحركة الطبيعية األساسية باعتبارھا تختلف عن المھارات الحركية 

  .الخاصة باألنشطة الرياضية 

  : القلق  -2

والقلق  ،نظرھمالقلق من باحث ألخر نظرا الختالف وجھات  تعريفلقد تعدد مفاھيم و         

  .ھو ذلك االنزعاج النفسي الذي يعيشه الفرد و كذلك ھو التميز بالخوف و عدم الطمأنينة

و كذلك ھو الخوف الشديد و المتكرر الذي يطغى على نفس اإلنسان مسببا الضيق و        

  .األلم 

  :العدواني السلوك -3

ل االنسحاب أو المساومة أو نه نزعة نحو الھجوم أو التھجم في مقابأيعرف العدوان          

  .التفاھم

موقف من مواقف الحياة و لكن يتسم ھذا الفعل بالعداء و التدمير و  فعل فيو ھو رد         

  .التحطيم
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  : تمھيد
 

 

تناولنا فيه  بحيث األول القلقو كان الفصل  فصول أربعةالباب إلى  ھذاالباحثان  قسم         

  .وأنواعهالمفاھيم التي تعرف ھذا المشكل 
لك طرق العالج  أما الفصل ذو كذلك نظرياته و العوامل المساعدة على ظھوره وأعراضه و ك

ك أنواعه لني و قمنا بتعريفه و ذكر األسباب المؤدية إليه و كذفتناولنا فيه السلوك العدوا الثاني

و كذلك نظريات العدوان و كذلك السلوك العدواني و اإلحباط و الفرق بين الجنسين في 

فقمنا بدراسة التربية الحركية و أھمية التبكير  الثالثالعدوان و العوامل المسببة له أما الفصل 

تطرقنا إلى  الرابع بھا و إسھاماتھا في تعلم العلوم األخرى و اشرنا إلى أغراضھا و في الفصل

  . الدراسات و البحوث المشابھة باعتبارھا وسيلة تساعدنا على التحليل في بحثنا
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: تمھيد      

راع، و ــي يتسم بالقلق و التوتر والصذاننا نعيش اليوم عصر القلق ، ذلك العصر ال

المنافسة ،و االحقاد ،و ارتفاع مستوى الطموح عند الناس بما يزيد عن مستوى ما لديھم من 

  .قدرات و امكانيات 

يومنا  إلىزل المعمورة منذ األ ذهفالقلق ظاھرة انسانية يعيشھا ماليير البشر فوق ھ

من الم  األخرىن االنفعاالت أنه شأش إحساسھذا بختالف درجاته و انواعه الن القلق انفعال و 

  .مكانيعيشه كل فرد في كل زمان و في كل ...و اصل ، من تعاسة و سعادة 

ن تدرس و كم ھي كثيرة أن القلق كما ذكرنا ظاھرة فكان البد لھذه الظاھرة من وأل

ن اختلفت ابحاث في ھذا الباب ،كل حسب مذھبه و طريقته و مدرسته و ألجدا المؤلفات و ا

الدراسات في اساسياته اال انھا اتفقت او كادت تتفق في كون القلق حالة غير سارة تعني 

  .الالرتياح و الالستقرار و في الفرد يحس به و يدرك معناه
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  :القلقمفھوم  -1

:القلق في المفھوم اللغوي  -  1-1 

اضطراب و شغل نفسه بھموم اضطراب شديد .قلقا بمعنى انزعج .من الفعل قلق : القلق       

  . )1(يحدث انقباضھا في الصدر مع الشعور بعدم االستقرار 

و تعني  "angustia"اسم مؤنث اصله التيني " :   Angois"  والقلق باللغة الفرنسية

  .التطبيق و االنقباض ، و ھو حصر من نوع خاص 

ھناك تعاريف مختلفة للقلق حسب عالماء النفس فكل : القلق في قاموس علم النفس  -       

  :منھم تطرق له من زاوية خاصة و سأورد االن بعضا من التعاريف 

يسبب له امض الشديد الذي يمتلك االنسان وحالة من الخوف الغ" فرويد"القلق حسب  -       

  .الشخص القلق يتوقع الشر دائما و يبدوا متشائما الكثير من الكدر و الذيق وااللم و 

لعصبي تدل على توقع خطر و يعرف على انه حالة نفسية غير سارة من التوتر ا -

  .الالوعي 

و القلق حالة من التوتر الشامل الذي ينشا من خالل صراعات الدوافع و محاواالت  -

  .الفرد للتكيف 

  .فالقلق ھو رد فعل لحالة خطر -

الفرد بالرعب و الخوف اتجاه قيم معينة  إحساسبانه " : حسن منسي"فه الدكتور و يعر -

  .يكون اما داخليا او من احداث خارجية 

  

  

اولى سنة  طبع. لبنان. بيروت –دار المشرق .مطابع نصر هللا . المنجد في اللغة العربية المعاصرة : صبحي حموي -)1( 

  .1180ص . 2000

  



 

 

القلق                                                                                                                                ولاأل الفصل

12

  

:التحليل النفسي  القلق حسب مدرسة -1-2  

   .في القلق" فرويدا"سنتوقف عند نظرية  فبالتأكيداذا تحدثنا عن مدرسة التحليل النفسي 

ينشا القلق من كبت الرغبة الجنسية او احباطھا او : النظرية الكالسيكية  - 1-2-1

ذ ھناك الى قلق بطريقة فسيولوجية ، ا) الليبدو(االشباع فيتحول تلك الطاقة الجنسية  نعھا منم

.عالقة بين القلق و الحرمان الجنسي و ھذا ما الحظه عند جميع مرضاه   

لق ــن القـارن بيــيث قـــح" قــالقل" ابه ــي كتــفصل فيھا ف :النظرية الحديثة  1-2-2

زناه ھو اننا تجاوزنا رلك في قوله ان التقدم الذي احذ الموضوعي و القلق العصابي فتجلى

ر ـــالقلق الموضوعي قلق حول خط...الت الخطر التي تكمن وراءھا حاالت القلق الى حا

   )1( . معروف و القلق العصابي قلق حول خطر غير معروف

:القلق في منظور المذاھب  -1-3  

ھو شعورالغربة ،شعور الضياع ،و يبدا القلق الفلسفي :في المذھب الفلسفي  -أ

ال الى القلق وھكذا الناس منذ وجدوا بين ھاتين بتساؤالت تكون اما دليال الى االمن و اما دلي

  .القلق ھو الذي ينبثق فينا من منظر الكون الصامت الھائل " : باسكال" الحالتين يقول 

ان القلق و ما ينبه االنسان الى وجوده و ھذا على نحوين : في المذھب الوجودي  -ب 

   . محتوى لھا و ال موضوع فانه مشاعر ال" سبيرز " قلق من شيء و قلق على شيء و حسب 

حقيقة القلق سرعة الحركة لنيل " :الغزالي"يقول االمام : في المذھب الديني  -ج  

المطلوب مع اسقاط الصبر اي انه دافع من الدوافع لتحقيق المرغوب و يكون الجسم ساعتھا 

حية النفسية و في حالة حركة مع اسقاط الصبر بمعنى ان ھدا التعريف يلم جانبين للقلق من النا

  .حركته الداخلية في الجسم 
  

  

  . 60:ص. 1991القلق االنساني ،مصادره، تياراته،عالج الدين له،مطبعة ابناء وھبة حسان :محمد ابراھيم الفيومي )1(
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:نظريات القلق  -1-3  

اط الجھاز العصبي ـادة نشين زـي مـينشا القلق النفس: النظرية الفيزيولوجية  - 1-3-1

بة ــــدي بنوعيه ،السمبيثاوي و البارسمبثاوي ، ومن ثم فان ذالك يؤدي الر زيادة نسالالارا

ع ـفي الدم م) الغدة فوق الدرقية (االدرينالين في الدم حيث تنشط الكبد و تولدالمادة السكرية 

تنبيه الجھاز العصبي السيمبيثاوي الذي يؤدي الى رفع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب و 

ق ــالعين و شحوب في الجلد و جفاف في الحلق ،و زيادة في افرازالعرق و عمجحوظ في 

ول و ـالتنفس و ارتجاف االطراف اما ظواھر نشاط الجھاز البارسيمبيثاوي فاھمھا كثرة التب

االسھال و زيادة الحركات المعوية و اظطراب النوم و النظريات الحديثة في االمراض النفسية 

 السيروتين،الدوبامين،(نفعاالت الى اظطرابات في الھرمونات العصبية و العقلية وترجع اال

ا ـو لھذا يمكننا ان نحدث نوع من التاثير في االنفعاالت المختلفة خصوص) النورادينالين

)1(.نوع من التوازن  بإيجادانفعاالت القلق و االكتئاب و ذلك   

ج ـبة قد تنتـابة مكتسـاستج يرى السلوكيين ان القلق ھو : النظرية السلوكية - 1-3-2

.ي القلق العادي تحت ظروف معينة ثم تعمم االستجابة بعد ذلك ـف  

مفاھمھما االساسية في التعلم على كيفية اكتساب القلق و " ميلرودوالرد"و يجسد 

الخوف موضحان ذلك من خالل التجربة على الفئرانو الغرف الملونة حيث شبھوا خوف الفار 

  )2(اء بالقلق و المخاوفة الوھميةعند الفرد من الغرفة البيض

  

  

  

 – 1984الطبعة االولى  - دار القلم بيروت لبنان–السلوكية  االضطراباتھانية و دالعصابية و ال األمراض: محمد فيصل-)1(

  .  77- 76:ص

ص -1962الثانية  الطبعة–دمسق سوريا –نھظة طربين –الصحة النفسية في دراسة السيكولوجية التكيف : لرفاعينعيم )2(

:248.  
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 رة انالضروــلق ليس بـان الق" : كال روجرز"يرى : النظرية الظاھرية  - 1-3-3

يكون واقعيا اذ اثر على سلوك الفرد بل يتم ادراكه بحاسته ايضا ، و ان الصراع بين الخبرة و 

يمكن ان  شروط التقدير دافعھما داخلي و يرى ايضا ان الكائن الحي يعمل ككل منظم و القلق

يفھم على انه توتر صادر عن الذات و عندما  يشعر الفرد ان بعض الخبرات ستكون مدمرة 

).1(لنظامه يكون شعوره ھذا عن وعي كامل بل يكون على مستوى مادون االدراك    

:القلق  أنواع -1-4  

و اھو اقرب الى الخوف و ھو قلق واقعي خارجي المصدر و  : القلق الموضوعي- 1-4-1

ود بالفعل و يحدث لدى االسوياء و العاديين كالخوف من الحيوانات المفترسة او الحريق موج

او الغرق او خوف الطالب من نتيجة االمتحان و ھذا النوع من الخوف امر مفھوم و معقول 

القلق (القلق من الواقع " فرويد"فاالنسان يخاف االخطارالخاجية التي تھدد حياته و قد سماه 

  .)2() الصحيح

و ھو خوف غامض عام غير مفھوم و و ال يستطيع الشخص الذي  :القلق العصابي- 2- 1-4  

يشعر به ان يعرف سببه و مصدره غريزي داخلي فاذ ازداد التوتر الغريزي زيادة كبيرة او 

زاد ظغط الذات العليا اعتبر ذالك مصدر الضغط على االنا اي القلق ينتج بين قوتين في النفس 

ئز و قوة المعاير االخالقية و ھي الذات العليا و يكون االنا ھو موضوع الخطر ،قوة الغرا

  )3( .بسبب عجزه اتجاه الھوٮو الذات العليا فينتج القلق

  

  

 

.39-38:ص -1984مكتبة الھالل بيروت ، التغلب على القلق :مصطفى غالب)1(  

130- 129:،دار المعرفة الجامعية ص علم النفس الطبي و المرضي و االكلينيكي:دوي دارعبد الفتاح )2(  

7 :ص-1985الھالل بيروت  النفسية، مكتبةفي سبيل الموسوعة : مصطفي غالب)3(  
 

 



 

 

القلق                                                                                                                                ولاأل الفصل

15

 

ھو القل الناتج عن حكم االنا االعلى بوجود ذنب او اثم قد ارتكب او : األخالقيالقلق  - 1-4-3

يقوم  به االنا حيث تنتھك  نقول انه يلي االحباط بالنسبة لمكونات االنا االعلى حيث يسببه عمل

  ).1(القوانين االخالقية واالجتماعية فتتدخل الذات العليا ،فيشعر الفرد باالثم 

  :العوامل المساعدة على ظھور القلق  -1-5

دراسات الجھاز العصبي االرادي للتوئم المتشابھان ان  لقد اثبتت : العامل الوراثي - 1-5-1

مراض القلق حيث ان ھناك استجابة للمنبھات الداخلية و للعامل الوراثي تاثير على ظھور ا

بالمئة  50ان نسبة القلق في التوائم المتشابھة تصل الى " سيلترو سيلدر"الخارجية و قد وجد 

 41يعانون من بعض سيما ت القلق و قد اختلفت نسبته في التوائم الغير الحقيقية فوصلت الى 

  ).2(.لمئة ادن فالوراثة تلعب دورا كبيرا لالستعداد لالصابة بالقلق با

للسن عامل في نشوء القلق بحيث خوف الكبار ال يشبه : عامل السن و الجنس  - 1-5-2

و الحيوانات او  الظالمخوف الصغار حيث ان القلق عند الصغار يظھر في شكل مخاوف من 

و  اليأسا في مرحلة النضج لتظھر ثانية في سن الشعور بعدم االستقرار و ثقل ھاذه االعر

  ).3(الشيخوخة 

تارجح الفرد بين طموحاته الضغوطات الحضارية المفروضة عليه  :عامل البيئة  - 1-5-3

  .)4(. حيث يؤدي بالفرد الى حد عدم تقبل الحياة و ھذا يزيد من قلقه

  

  

 

.  275:ص  1985سنة .بيروت  ،مكتبة الھالل.التغلب عل القلق: نعيم رفاعي  )1(  

86:ص . 1956.الطبعة الجديدة .، النفسية األمراض : فيصل الصياغ )2(  

15:ص. نفس المرجع السابق .مصطفى غالب  )3(  

.  2.ج.الصحة النفسية في علم النفس االجتماعي و التربية الصحية : آخرونمحمود عبد السالم منسي و   )4(  

  .   75:ص .بدون سنة .بدون طبعة .مصر . االسكندرية       
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  : العوامل النفسية  - 1-5-4

  .الصدمات التي يتعرض لھا الفرد في معظم مراحل نموه  -

  الضغوطات النفسية الناتجة عن الحرمان و عدم تحقيق االھداف و الشعور الدائم باالحباط  -

  .مشاعر العجز و النقص و القصور الجسمي و النفسي  -

راع القائم بين الغرائز المتمثلة في الھوى التي تتناقض مع معايير الحرمان الجنسي و الص -

  .المجتمع من شانھا ان تحدث القلق 

  .االمراض العضوية التي يبدوا اثرھا واضحا في احداث اضطرابات نفسية اھمھا القلق  -

  :و تتمثل في مجموعة اعراض نذكر منھا : القلق  أعراض -1-6

  :تدرج ضمن عدة اعراض ھي  و: الجسمية  األعراض - 1-6-1

يشعر المريض باالم عضلية فوق القلب و الناحية اليسرى من الصدر مع : قلبي الدوري  - أ

سرعة دقات القلب ، االحساس بالنبضات في كل مكان في ذالك الراس و المخ مما يجعل 

  . المريض في حالة دعر مع احتمال حدوث انفجار في المخ 

اھم االجھزة التي تظھر بھا القلق النفسي و تتمثل في صعوبة البلع  من: الجھاز الھضمي  - ب 

،سوء الھضمو االنتفاخ و احيانا الغثيان و القيءو االسھال او االمساك و احيانا يتعرض 

  .المريض الى مغص شديد 

يشكوا المريض من سرعة التنفس مع الشعور بضيق الصدر و : الجھاز التنفسي  -ج 

و عدم القدرة على استنشاق الھواء،تقلص العضاالت وفي بعض االحيان  التنھيدات المتكررة

  )1(.االحساس بالتنمل في اطراف الجسم 

  

  

  . 27- 26- 25:ص . نفس المرجع السابق:مصطفى غالب ) 1(
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عند فحص الجھاز العصبي يظھر القلق في شدة االنعكاسات للمصاب : الجھاز العصبي  - د

اف االطراف و خاصة االيدي مع الشعور بالدوران و الصداع  مع اتساع حدقة العين و ارتج
)1.(  

يتعرض معظم االفراد لكثرة التبول و االحساس الدائم الفراغ : الجھاز البولي و التناسلي  - ه

المثانة و احيانا ما يحدث العكس رغم الرغبة الشديدة في التبول و من االعراض التي تسبب 

االنتصاب او سرعة القذف و التي يكون سببھا اللق النفسي  الما شديدا عند الرجل ھو ضعف

  .اما بالنسبة للمراة فيؤدي القلق النفسي الى البرودة الجنسيةو عدم االستجابة 

االم الظھر او الصدر االم الساقين او الذراعين كثيرا ما تشخ ھذه : الجھاز العضلي  -و

  .االعراض بالروماتيزم و ھذا خطا 

ما ،سقوط الشعر و غيرھا من االمراض ـاالكزي حب الشباب ،.مراض الجلدية اال: الجلد  -م 

  ) 2(.التي يكون القلق العامل النفسي لحدوثھا 

  :و تتمثل في : النفسية للقلق  األعراض - 1-6-2

اھر غربة كخوف الفرد ظم يأخذ أحياناعام بالخوف من ال شيء و نجده  إحساس :الخوف  -أ

  .او انفجار شرايين المخ . قف الطعام في حلقه من ابتالع لسانه او تو

في ھذه الحالة يصبح المريض حساسا للضوضاء لدا فانه يفقد اعصابه : التوتر العصبي  -ب 

بسھولة فيصبح مشدودا غير قادر على  االسترخاء و االنبساط قد تتشنج عضالته حتى في 

  .الحياة اليومية 

نسيان و الشعور باالختناق و الصداع يكون مصحوبا سرعة ال: عدم القدرة على التركيز  - ج 

  .في بعض االحيان  بشعور الفرد انه قد تغير عن السابق  و يقلق من االمور و يضخمھا 
  

  

  .37:ص . 1976. 1ط.،مكتبة االنجلو المصرية ".الطب النفسي المعاصر": احمد عكاشة) 1(

.56:مرجع سابق ص" نفس االجتماعي و التربية الصحية الصحة النفسية وعلم ال": محمود عبد الحميد منسي) 2(  
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فقدان الوزن نتيجة فقدان الشھية للطعام ، االرق الدي يتميز بصعوبة النوم : فقدان الشھية  - د

و كوابيس تجعل حياته سلسلة من العذاب و احيانا زيادة الشھية  أحالمحتى ان نام تصاحبه  او

  .مع زيادة الوزن 

كثيرا ما يبدوا القلق في عالقاتنا مع االخرين و ذالك عن : قة مع الناس صعوبة العال -  ه

  ).1(.طريق االحساس بعدم الراحة عند مالقاة اناس غرباء 

  :العالج  -1-7

  .يختلف العالج من شخص الى اخر حسب حدة و شدة القلق و الوسائل المتاحة للمعالج 

اض النفسية تتبع العالج النفسي المباشر و ان غالبية حاالت االمر: العالج النفسي  - 1-7-1

الذي يھدف الى اظھار الذكريات المكبوتة  في ذالك الالشعور و ظھورھا في حيز الشعور و 

  .يقصد به االستماع و االيحاء و التفكير و التوجيه و التشجيع على صراعات المريض 

ث يطلب من المريض  يتبع خاصة في حاالت الخوف المرضي بحي: العالج السلوكي - 1-7-2

تمرينات االسترخاء الرياضية او تحت تاثير عقاقير حاصة باالسترخاء ثم اعطاؤه  إجراء

منبھات اقل من تصدر قلقا وتزيد المنبه تدريجيا حتى يستطيع المريض مواجھة موقف الخوف 

و  و ھو في حالة استرخاء و ھذا يطفىء فعل المنعكس الشرطي و تكون عدة انفعاالت منعكسا

  .يطبق ھذا العالج في الخوف من االماكن المتسعة او الحيوانات 

يستخدم ھذا العالج عندما يصاحب القلق حالة اكتئابية شديدة  :العالج الكھربائي  - 1-7-3

  .الزالته و يفيد ھذا النوع من العالج في حالة القلق المصحوب باعراض جسمية 

  

  

  

  .  45:ص .1976. األولىالطبعة . االنجيلوا المصرية  مكتبة" ر الطب النفسي المعاص:"احمد عكاشة  -)1(



 

 

القلق                                                                                                                                ولاأل الفصل

19

  

يھدف ھذا العالج الى تعديل العوامل البيئية التي تؤثر على المريض : العالج البيئي  - 1-7-4

مثل تغير نوع من العمل او حل و تعديل المشكيالت  االسرية او االرشاد االسري على تغير 

  .على الشفاء  انما سلوكھم مما يساعد المريض

  :العالج الكيميائي  - 1-7-5

الحادة بل يجب ان يقدم  احيانا ال يعطي العالج النفسي اية نتيجة في الحالة              

للمريض بعض الكميات المنومة و المھدئة في البداية و بعد الراحة الجسمية نستطيع بدا العالج 

اعطاء بعض العقاقير الخاصة للھرمونات  النفسي اما في حاالت القلق الشديد فال مانع من

النارديل (العصبية في مراكز االنفعال بالمخ والتي اثبتت العديد فعاليتھا في استيحال القلق مثل 

  ). المار يالن –
  

  :خاتمـــــــــة 

لقد تعددت  التعاريف و وجھات النضر حول موضوع القلق فسيجمون فرويد يري              

عل لخطر خارجي معروف و ان مصدره يرجع الى الدوافع الجنسية في حين ان القلق رد ف

يرى الدكتور حسن عالوي ان القلق ھو انفعال مركب من التوتر الداخلي و الشعور بالخوف و 

  .توقع الشر 

يعتبر القلق كرد فعل يقوم به الفرد حينما تغزوا عقله قوى و خياالت غير معقولة او            

ه اي مشكلة و بالتالي يقع ھذا الفرد تحت ضغط معين و يزول ھذا الضغط بزوال عندما تواج

مفھوم ال يستطيع الفرد ان يشعر تلك المشكلة اما القلق العصابي فيعرف  على انه غامض غير 

ھاو يعرف سببه و يتضح ان مصدر القلق العصابي يكمن داخل الشخص ، و ھذا النوع له ب

رد و نشاطه خاصة اذا تكررت مواقف القلق فھو يسبب له عدم تاثير سلبي على نفسية الف

  . األزماتالشعور باالستقرار و يوقعه في العجز و الفشل في مواجھة 
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    :تمھيد
نشاھد العدوانية  أنناالشائعة جدا ، حيث  األمورمن  األطفالالعدوانية عند  أصبحت          

و .دور الحضانة  أوسواء كانت مناطق اللعب  األطفالفي الكثير من المدارس ومناطق تجمع 

،في  ذلك تعدي الطفل على نظيره في اللعب،و كذلك معر الوالدين و حتى المعلمين أمثلةمن 

  . المدرسة 

بالغة ، نظرا الن التربية  أھميةالحركية تشكل  عابلاألدراسة ظاھرة العدوانية في  إن          

  .الحركية انعكاس للمجتمع ككل ، فھي تعتبر المجتمع المصغر الذي يعكس المجتمع الكبير 
 
 

 

:العدوانية  تعريف - 1 – 2  

سد  إلىعال تھدف العضوية من ورائه انه سلوك نشط ف":تعريف علماء علم النفس  -

"غرائزھا  أو األساسيةحاجاتھا   

.العدوان خاصية رئيسية  لكل كائن حي :تعريف علماء الحياة  -  

و ھو  اإلنسانلغريزة الموت التي يملكھا  إسقاطاعتبر فرويد العدوان ي: "تعريف فرويد  -

".رغبة معينة إشباعالذي يحدث اثر منع  اإلحباطناجما عن  بالضرورةليس   

.اآلخرينالقوة و السيطرة على  إلرادةالعدوان تحقيقا  أنيعتبر ": الفريدادلر"-  

المستمر  اإلحباطالسلوك العدواني ھو سلوك تعويضي عن  أن إلىفيشير " : فليب ھاريمان"-

كلما  إذ اإلحباطجرحه بما يتناسب مع كثافة  أو أخرشخص  إيذاءو ھو السلوك الذي يقصد به 

.احباط الفرد كلما زاد عدوانه  زاد  

لفضيا عن  أوبدنيا  إماي غيره ذالسلوك العدواني ھو كل نشاط يقوم به الفرد ليؤ" : ھلجارد"-

.الجسدية  اآلالمو  األذى بإحداث أوطريق السخرية و االستھزاء   

يل الم أو اآلخرينالشروع في التشاجر و التعارك  مع  بأنهالسلوك العدواني :  " سايكس"-

.للعدوان و التدمير   
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 إلىيؤدي عادة ال دائما  فاإلحباطسابق ، إحباطالعدوان يكون في العادة نتيجة  إن" : دوالرد "-

.العدوان   

حبا و  أكثرتدميرا لبني جنسه و  األجناس أكثرھو  اإلنسان أنيرى :" انطوني ستو "-

)1(.استمتاعا بممارسة القوة مع بني جنسه   

)2(. الضرر بالغير إيقاع إلىالعدوانية تھدف :  "جون بارجوى"-  
 

العدوان سلوك قد يكون ظاھريا كالضرب و الشتم و السب و " : عبد الرحمان العيسوي "-

 إلىو قد يوجه العدوان  اآلخرينء اتجاه اضمنيا كما ھو الحال في الشعور بالعد األذىالقذف و 

ذات المعتدي ، فيؤذي نفسه معنويا و  إلىرتد سمعتھم و قد ي أوممتلكاتھم  إلى وذوات الناس أ

و الرغبة في  اإلحباطماديا ،و في الغالب ما يكون ھنا العدوان ناتجا عن الشعور بالفشل و 

)3(. التحريض السلبي   

حركي للدخول في  أسلوبذاتيا محضا بل ھو قبل كل ذلك  أمراالعدوان ليس " : الجاش"-

)4(.عالقة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80:ص .دار النھضة العربية للنشر و التوزيع.قدراسة في نمو الطفل و المراھ.حمان العيسوي سيكولوجية النموعبد الر)1(  

43: ص  1981طبعة الثانية .األحداث الجانحون ،دار الطليعة للطباعة النشر  -مصطفى حجازي)2(  

.167:ص .1994األولى  ةالطبع. كيف نفھمھا؟ دار الفكر اللبناني ..أيوب تشحيمي ومشاكل األطفال.د)3(  

.79:ص .1984بيروت سنة .سيكولوجية الجنوح بدار النھضة العربية للطباعة و النشر.عبد الرحمان العيسوي)4(  
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:العدوانية  أنواع - 2 -2  
 كالضربنجد العدوان الجسدي الذي يحمل مجموعة من المظاھر  الفسيولوجيعلى المستوى  -

.بالكالميتم فيه الشتم و القذف  إذقد يكون كالميا  كما.....و الرفس و الدفع   

 األذىالشخص  إيقاع األولوجود العدوان الفردي و الجماعي حيث نجد في  إلى إضافة -

في الثاني فيتم الجماعة للضرر بالغير و تتجه  أما األشياءالجماعات و  أو األفرادبغيره من 

ھذا نجد  إلى إضافةالكحول  أوعاطي المخدرات نحو ممتلكاتھا كت أينحو الذات مباشرة  أحيانا

  )1(. العدوانية نجد العدوانية الموجھة نحو الغير كالسطو مثال 

التميز بين نوعين من العدوانية ، العدوانية االنفعالية و العدوانية  إلىيذھب النفسانيون  - 

الم ھذا التنبيه الذي أو  طإحبا أوتعتبر المنبه في الدماغ نتيجة تحريض   فاألولى كأداةالمتخذة 

الثانية فيحتفظ الفرد فيھا ببرودة  أمايحدث سرعة في خفقات القلب ،و احمرار في الوجه 

)2(.للحصول على مكافأة أوو العدوانية ھنا تكون وسيلة لتحقيق ھدف معين  أعصابه  

:العدوانية عند الطفل  - 3 -2  
للطفل يكون لديه  األسنانحلة بروز فانه في مر" بول ايمارد"يرى بعض العلماء و حسب 

 أنلدرجة يكاد فيھا  أمهثدي  باألخصفمه  إلىعنيف بحيث يقوم بعض كل ما يصل  إحساس

. يأكله  

في الوقت الذي يتغذى فيه ) السيئالشيء ( ھذا الطفل يريد تحطيم " موالني كلين" تقول  -

 ألماھذين النوعين من شخص  انتشار بين األولى األسابيعمن خالل  نالحظبالشيء الجيد و 

) .الشيء السيئ(  

 

 
 

.103:ص -سالل سوفنير1997لبنان .بيروت .دار الراتب الجامعية .سيكولوجية المجرم  :عبد الرحمان العيسوي.د)1(  

ص . 1981منشورات دار األفاق الجيدة ،بيروت،الطبعة األولى سنة .علم النفس الفيزيولوجي : اغا يدتمھيدي كاظم ول)2(

:227  
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الدراسات فيھا يخص العدوانية عند الطفل ھي في محل  إن" : بول ايمارد"تصنيف  -

عند الطفل تظھر غالبا انفعالية العدوانية تتجاوز الحد عندما  العدوانيةالمظاھر  أنفرضيات و 

.نفسي يلحق األلم  أويكون السبب فيزيائي   

: رجية و خالل عقدة أديب انفعاالت البروز مثل العدوانية تترجم في المرحلة الش السلوكيات -

منافس في مرحلة الكمون تنطفئ ھذه السلوكيات لتأخذ شكال أخر تتجه لنشاطات  لألبالكفل 

.متعددة مثل الرياضة  

لعب التعلم الدراسي  اذ لم يتم اإلشباع لتلك الرغبة يحدث نكوصا و يتغير نمط السلوك و  

)1( .يتم إشباعه في مرحلة من مراحل النموليتجه نحو العدوانية ألنه لم   

:نظريات العدوانية  - 4 – 2   

   :نظرية التحليل النفسي  - 1- 4- 2

 مفھوم العدوانية مرتبط بالنزوات، فھي تبحث عن تحطيم الشيء في امتدادھا البسيكوسو       

 أشكالطبيقه في االنفعاالت و الصراعات الداخلية للجماعات و نشھد ت معاييرلوجي فمن  سيو

:متعددة و مختلفة   

. ي، تناسل الجنسي، فميتطور  مختلف مراحلفي  -  

.في التفاعل الفعال و غير الفعال  -  

 

 

 

 

 

 

 

 
دار النھضة العربية للطباعة و . اإلسكندريةبجامعة  اآلدابكلية .في الصحة النفسية و العقلية  :عبد الرحمان العيسوي.د)1(

.28بيروت .النشر   
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) .رغبة الحياة و الموت ،ايروس و تناتوس ( النزوات  اإلشكاليةداخل  -  

 أشياءفي استقبال ) ALFRED.ADLER(عالقة مع ديناميكية التحول حيث اشار اليھا  في -

مع  التقديربعين االعتبار  األخذو كنتيجة ) الحنان ،الصداقة( على غرار العواطف  أخرى

  .التحويل السلبي 

العدوان سلوك شعوري ناتج عن غريزة " عن العدوان لدينا (S.frend) و ضمن ما يقول -

  .الموت 

تظھر لنا  ألنھااذا كانت العدوانية حصيلة القلق ذلك ) Bierre.daco( يقول النفساني المحلل  -

  ".تقتنص ھذه العدوانية شيئا ما  أين.خطرا 

يفعل سواء بعدوانية  أن بإمكانية األخذ أنھذا يعني . من يقول العدوانية ، معاداة و معارضة  -

)1("بكره و حقد و احتكار  أو  

:الفروضنظرية  - 2 - 4 -2  

: اإلحباطفروض  - أ  

 Lars" (و ) Doob.miller(من بينھم " يول" أعمالظھر ھذا الفرض نتيجة مجموعة       

mourer (ية و تقول ھذه النظرية بان السلوك العدواني ھو عبارة عن استجابة النموذج

العدوان و كعالقة تكافئية فان العدوان ھو  إلىدائما يقود  اإلحباط، و في نظرھم فان  لإلحباط

  .الظھور، و عوامل التدريب تمنعه من  لإلحباطالنتيجة الطبيعية  أيضا

:كنموذج  اآلباء أھميةفرض  -ب   
ل العدواني و بين سلوك الف طبالطفل تؤكد ھذه النظرية و جود ارتبا األبعالقة           

المكافأة  آوالطفل عندما يقوم بسلوك عدواني يمتلكه شعور بالرضا  أن، حيث  اآلباءعقاب 

المزيد من السلوك  إلىو ھذا يقوده   باإلحباطالغير و لكن عند عقابه يشعر  إليذاءنتيجة 

.العدواني   

 
 

.79ص -1984يروت دار الطبع ب.سيكولوجية الجنوح دار النھضة العربية: عبد الرحمان العيسوي .د)1(  
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    :العدوان العائد لتسامح الوالدين  -ج 
  السلوك العدواني يزداد كلما كان السلوك مسموحا به  أن أساسيقوم ھذا الفرض على        

و يزداد كلما زاد التسامح في العدوان  و بالتالي يكون الربط طرديا بين العدوان و درجات 

                                                                                   .       التسامح فيه 

:فيزيولوجية  النورالنظرية  - د    
از ـــللجھ السيئالوظيفي  األداءسوء  إن) Chenk.krok(ترى مجموعة من بينھم        

نفعال و التھيج و زي يعتبر من العوامل المسببة لالضطرابات السلوكية فاالكالعصبي المر

  .االضطرابات السلوكية يكون مرجعا للعوامل الفيزيولوجية 

المخ ھو الذي  إنماو  و ترى ھذه النظرية انه ال مجال للعوامل النفسية في السلوك العدوانية

 إلىيتحكم في السلوك العدواني بحيث يتصل بالقشرة المخية الحواس الخارجية و من ھناك 

)1(.التكوين الشبكي في المخ العميق  

  :نظرية الطب العقلي  -ه 
و  األنابنية  إلى إسنادهتقييم السلوك العدواني في االضطرابات العقلية ، بحيث يمكن         

بنفس النموذج على العالقة بالموضوع ففي التنظيمات العصابية يتمثل السلوك العدواني في 

بالغير و المصاب بھذا الداء يستعمل ميكانيزمات دفاعية  األذى حاقإل أوة تدمير الذات ــــخشي

مھددا في كيانه ، لكن استخدام ھذه  األنامن بينھا التحويل و االحتباس حيث يكون 

) 2(.الميكانيزمات يسمح للمصاب بالحفاظ على ھذا الكيان   

: اإلحباطالسلوك العدواني و  - 5 -2  

د التوتر و االنفعال و يبقى في انتظار الفرصة التي تخلصه يكون الشخص المحبط شدي        

ذالك السلوك الدفاعي الذات من اجل التحرر  أحيانامن الضغط الذي يعيشه ،وتعتبر العدوانية 

)3( اإلحباطمن   

 

 

 
86ص.1984مسة االطبعة الخ.السيكولوجية الجنوح،دار النھضة العربية بيروت: عبد الرحمان العيسوي.د)1(   

.62:ص .2003.العدوانية عند المراھقين الجانحين،مذكرة التخرج:  طاھر ھجيرة )2(  
.166:ص  1978الصحة النفسية ،ابن حيان ،الطبعة الخامسة،: لرفاعينعيم .د )3(  
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و  اإلحباطيةمن خالل دراسته ربطا قاطعا بين مظاھر العدوان و المواقف "دوالرد"فيرتبط  *

)1(.السلوك االجتماعي  أشكال  

العدوانية قويا كلما اتجھت  إلىو تؤكد مالحظة العدوانية انه كلما كان المثير الذي يدفع * 

)2( اإلحباطالعدوانية نحو   

 الذيتوجيه نقمته المصدر  إلىالشديد سخطا كبيرا في النفس مما يدفع الفرد  اإلحباطيسبب  *

عجز الفرد عن  إذافعلي و  أوفعلي  أواعتداء لفضي  إلىبحيث تتحول النقمة  اإلحباطيسبب 

 آوضعيفا  إنسانان افانه يوجه عدوانه نحوى مصدر فرعي سواء ك األصليمواجھة المصدر 

. آخرشيء  أي آوحيوانا   

  ه ـــمن ردود الفعل ،ھناك العدوان يوج أنماطوجود ثالث  إلى) Rosenzweg(كما يشير * 

 أو اآلخرين األشخاصعلى عاتق ملقى  اإلعاقةاللوم في  إنغرض خارجي و ھذا يعني  إلى

الخارجة عن نطاقھا ،والعدوان الداخلي حيث يكون رد الفعل الذي يضم اللوم على  األشياء

  ) 3.(الذات و العدوان المخفف الذي ھو عبارة عن رد الفعل الذي يكون في اللوم قليال و ضعيفا

:الفرق بين الجنسين في العدوانية  - 6 -2  

فھي  للنموالمختلفة  األشياءالدھشة تلك  إلىالتي تلفت النظر و تدعوا  ياءاألشواحدة من        

من البنات و الذكور ، فالحضانات الخاصة و منحرفة بشكل واضح وذلك بالنسبة لكل  متشعبة

من  أكثرجانب الميول العدوانية الظاھرة و ذلك  إلىبالذكور عادة ما يظھر فيھا عدوانا و شرا 

.البنات   

العدوانية و  األنماطالدراسات المختلفة لكن من البنات و الذكور باختالف  أدلتما ك        

االعتداء أو بالثار بعد الھجوم  األخذحبا في االنتقام و  أكثرطرق التعبير عنھا ،فالذكور  أيضا

.من عند البنات أكثرميال للحدوث عند الرجال  أكثرالعدوان  أنمن البنات ،كما  أكثرعليھم   

 

 
.140ص.الطبعة الثانية .علم النفس المعاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية  إلىمدخل : مصطفى عشوي )1(   

157: ص .1978.الخامسةالطبعة .ابن حيان .النفسية  الصحة:لرفاعينعيم . د)2(  

.213:ص.نفس المرجع السابق: مصطفى عشوي  )3(  
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فة مقارنة بالذكور فالبنات يفضلن الطرد و عدوانية مختل أساليبكما تستفيد البنات من          

 أوالفردي من العصبية  اإلخراجاالجتماعي بدال من المواجھة المباشرة للعدوان و ھذا  اإلبعاد

ھي سياسة عدوانية تزيد عن البنات منذ الدخول في مرحلة المراھقة و تبقى  أنھاالجماعة، 

كان ھناك تزايدا تدريجيا في جرائم  أن مظاھر االختالف بينھم قائمة في مرحلة المراھقة ،و

العوامل البيئية و الوراثية تلعب دورا في تكوين نمو  أنالعنف التي تقوم بھا النساء و ال شك 

)1(.السلوك العدواني   

من البنات في السلوك أعلى درجات  يأخذونالذكور  األطفال أن "سيزر" و قد وجد -         

يسمح به  رح به الذكور في مراحل النمو المختلفة و لكن الالمضاد للمجتمع ،فالعدوان يص

.حيث تتميز بالرقة و النعومة و الجاذبية  األنوثةال يناسب  ألنه لاليناث  

:العوامل المرتبطة بالعدوانية  - 7 -2  

:العدوان  إلىالعوامل المتحكمة في الدافع -1 - 7 - 2  

حيث انه  اإلحباطتناسب بصورة طردية مع نسبة القوة الدافعة للعدوان ت أننجد ھناك          

:عوامل  أربعةضعف ضعفت ،و ترتكز ھذه القوة على  إذااشتدت و  اإلحباطكلما اشتد   

:إليهشدة الميل  أوقوة السلوك المحبط  - أ  

لديه لظھور  اإلحباط أدىكلما  و نعني بھا انه كلما كان االقتراب نحو تحقيق الرغبة         

. اإلشباعبزيادة مدى  يتأخرالسلوك العدواني  أن إي.وانية استجابة عد  

:شدة العرقلة في االستجابة المحيطة  - ب   

،و درجته تابعة لدرجة  اإلحباطو يكون السلوك العدواني فيھا تابع لشدته لدرجة          

قلة و كبير بين درجة العر طوبالتالي فانه ھناك تراب)بسيطة، متوسطة ، و شديدة( العرقلة 

. درجة السلوك العدواني  

 

 
 

145:ص.الجريمة و االنحراف، دار المعرفة الجامعية  سيكولوجية.: عبد الرحمان العيسوي.د)1(  
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: اإلحباطعدد مرات  -ج   
يكون  أن لوك العدواني الحادث يمكنسھناك دائما توافق بين مقدار السلوك العدواني و قوته وال

من خالل  أحياناطات السابقة ،وھذا ما يحدث ادد من االحبع أكثرحاضر و  إلحباطنتيجة 

.)1(الذي رافقه  الطفيف اإلحباطسلوك عدواني ال يتناسب في شدته مع   

: اإلحباطمقدرة الفرد على مواجھة  -د   
و  اإلحباطيةفي مدى مقدرتھم على مواجھة المواقف  األشخاصتتحكم الفروق الفردية لدى 

عدة عوامل منھا التربية في البيت و شروط البيئة االجتماعية  لىإيعود تكوين ھذه الفروق 

ما يتلقاه الطفل من دعم من قبل والديه في مواجھة  عوامل بنائية ، و كذا إلىيعود بعضھا 

. األزمات  

  :العوامل التي تعاكس النزوع العدواني  -7 - 2-2

قانون  إلىنرده  أننفسي يمكن  أساسالعدوانية و ھي توقع العقاب و ھو  األعمالالسبب وراء 

يكف  أن إلىاالنفعال التي  تجر على صاحبھا الم العقاب تنزع لصاحبھا  أنو معنى ذلك  األثر

.بھا بعد ذلك  اإلتيان أوعن االستمرار فيھا   

:العدوانالعوامل التي تحدد الموضوع الذي ينصب عليه  - 8 -2   

:المباشرير موضوع العدوان و العدوان المباشر و غ -2-8-1  

العدوان ضعيفا ،كلما  إلىكلما كان المثير الذي يدفع  اإلحباطيتجه العدوان نحو مصدر        

كان العدوان غير مباشر و المالحظ انه كلما زادت درجة كف العدوان المباشر زاد احتمال 

انه بموضوع معين ف األذى إلحاق إمكانالغير المباشرة كما ينتج عن عدم  اجظھور االنزع

الموضوع و شكل العدوان أيالھدف و بالتالي ھنا يتم تغير  أخرشيء  ألي االعتداء إلىيميل   

 

 

 

 

 
.222- 223:ص.1978.مطبعة ابن حيان ،الطبعة الخامسة ، النفسية الصحة :  لرفاعيدكتور نعيم )1(    
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:تغير موضوع العدوان  -2-8-2  

عدم  أو لإلحباط األصليالمصدر الذي قد يكون سبب عجز الشخص على االعتداء على 

.عنده اإلحباطالمصدر الذي ولد  إلىاستطاعة الوصول   

:اعتداء على الذات  -2-8-3  

 أدرك إذااحتماال  أكثرالعدوان الغير المباشر ، يكون العدوان على الذات  أنواعيعتبر من       

العدوان  إلىوع حال عائق دون تحقق النز إذا اإلحباطالشخص انه كان وحده السبب في 

كانت  فإذافان نزوعا عدوانيا ثانيا يثور في نفس الشخص نجد ھذا العائق ، باإلحباطالالحق 

الذات ھي العائق دون تنفيذ العدوان فان الذات تصبح عندئذ ھدفا للعدوان الثاني حيث السلوك 

).1(العدواني للذات ضار بالنسبة للذات كونه يحوي نوعا من العقاب   
 

:ـــاتمة ـالخـــ  
على ضوء ھذه  العوامل و األسباب األنفة الذكر نرى إن للعدوانية عدة ارتباطات         

و اإلفراد و اللذان بدورھما يزيدان من استثار و انفعال سلوك األطفال و مما يؤدي  بالمحيط

يقوم بھم إلى الغضب و العصبية و يعتبر السلوك العدائي للطفل شانه مثل أي نمط سلوكي أخر 

.بھا الفرد و ھو ناتج عنه عدة متغيرات تتكامل مع بعضھا البعض لتعطي ھذا النمط أو ذلك   

و بما إن اللعب ھو المسؤول األول عن السلوك العدواني  و المصدر المباشر له يجب عالجه 

و التحكم به عن طريق مجموعة من الوسائل و الطرق التي يمكن من خاللھا الحد من ھذه 

. الظاھرة  
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  :مقدمة 

الذي تقوم عليه التربية الحديثة للطفل حيث  األساسيالحركية ھي المنعطف   التربية       

الحركية المحببة لدى الطفل و ھي وسيلة فعالة جدا في عملية التعليم و التعلم  األنشطة ھاأن

  .خاللھامن 

لتربية م و التعلم و او سائل التعلي إحدىة تعليم الطفل من خالل ما يحب ھي من ليفعم        

منذ والدته  اإلنسانالنشاط الحركي نشأ مع  أنخير ما يقوم بھذه المھمة حيث  الحركية ھي

 إلىدائما يميل  اإلنسانف. ذاته  اإلنسانللحركة من طبيعة  األساسية األشكالو قد نبعث 

كن الراحة و ر إذالكي يتحرك و  اإلنسانالحركة و النشاط بطبيعته منذ والدته بل لقد خلق 

  .جسمهو اعتل  اإلمراضعدم الحركة داھمته 

و التربية الرياضية و النشاط الحركي ليست حكرا على مكان بعينة ، فالمدرسة لھا     

عن المدرسة و النادي  أھميةله دوره ، و كذلك المنزل له دور ال يقل  أيضادورھا و النادي 

ل يساھم في تحقيق ھدف ھذا النوع الحيوي كلھا مؤسسات تربوية   ،و دور المنز إنھاحيث 

  )1(. الرياضية و الحركية تربية عن طريق الممارسة  فالتربيةمن التربية ، 

  

  

  

  
 

 

  .13:ص .2001الكتاب للنشر  شرف، مركزعبد الحميد  :اإلعاقةو متعدي  األسوياء لألطفالالتربية الرياضية و الحركية )1(
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  :مفھوم التربية الحركية  -3-1

 Tcharles( تشارلزبونشريرى  bucher ( و ھو من علماء التربية الرياضية

معينة  أنھاالرياضية حيث البدنية والتربية الحركية مدخل ھام لتدريس التربية  أنالبارزين 

الخ ،من ...مثل الجري ، المشي ، الوثب ، التسلق ، الحركة  لإلنسان األساسية بحركات

الحركية البسيطة و  المھاراتفي جميع  األصلكات ھي و ھذه الحر األساسيةالحركات 

المختلفة ،و التي تشكل في النھاية المھارات الرياضية الخاصة كما تعتبر  بأنواعھاالمركبة 

و التعلم ،و  اإلبداعدوافعھم  إثارةو  األطفالالتربية الحركية مدخال رئيسيا لتفجير طاقات 

التي تبد أمنھا  األساسيةبية الحركية ھي القاعدة التر نعتبر أنى ھذا انه يمكن ناالبتكار و مع

  .)1(. للتربية الرياضية  لىواألھي الخطوات  أوالرياضية البدنية و التربية 

تربية الحركية  ھناك مرادفات استخدمت لوصف ال أنھذا العالم  أيضا أوضحكما       

لتدريس التربية  األساسيالمدخل  اعتبرھاو ) االستكشاف الحركي) ( األساسيةالحركة (

حديثة كالتعلم  بأفكارفھي تستعين . للتربية البدنية التربويالبدنية باعتبارھا تشكل المضمون 

 محتوىتعتبر  األساسيةاالستكشافي و التعلم القائم على المعنى لتدريس الحركة ،و الحركة 

  .)2(.لرياضية ،التي تشكل بالتالي برنامج المھارات ا بأنواعھاالمھارات الحركية 

  :من خالل تعريفھا على النحو التالي  لألطفال أساسياو للتربية الحركية نظاما      

النفس حركية الطبيعية  اإلمكانيات إلى أساسيالتربية الحركية نظام تربوي مبني بشكل " 

  . )3( "المتاحة لدى الطفل 

  

  

  .40-39:ص .2001،مركز الكتاب للنشر،  اإلعاقة،و متعدي األسوياء لألطفالالتربية الرياضية و الحركية : عبد الحميد شرف)1(

  40-39:،ص 1982التربية الحركية للطفل، دار الفكر العربي ، :كامل راتب أسامةالخولي ،  ورنأ مينأ-)2(

 -)3(  .40-39ص . مرجع سبق ذكره ،: كامل راتب  أسامةالخولي،  أنورمين أ
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يعرفھا ديور   :المنشورة و الخاصة بالتربية الحركية  ا  يلي عرض الھم التعاريف مو في  

 )1.("التعلم للحركة و التحرك للتعلم ":بانھا ) Douret bangrazi(بانجرازي 

 Doughtrey(و يعرفھا دوتروودزا  et woods (1976  ھي تكيف الطفل :"  أنھام

  : بأنھا إبراھيميعرفھا مفتي . )2("حركيا مع جسمه 

تعليم  إلىمن عمر الطفل تھدف  األولىر التربية الرياضية للمراحل مظھر من مظاھ"    

  "الحركة و تنميتھا و التعلم من  خالل ھذه الحركة 

         :فكانت ) good frey et kephart(تعريف جود غري و كيفارت  أما

لتدريب التي تتعامل مع النمو و ا األساسيةالتربية  أولرياضية البدنية وا جانب من التربية " 

   "حيث تختلف عن المھارات الحركية المتاحة لدى الطفل األساسيةالحركة الطبيعية  ألشكال

  : الرياضية البدنية و  عالقة التربية الحركية بالتربية -3-2

البدنية و و برامجھا ، تمھيدا مالئما للتربية  أھدافھافي  تعتبر التربية الحركية      

  .تقريبا البلوغمبكرة من الميالد حتى  ىلاألو أنالرياضية باعتبارھا 

حركة التجريب و البحث  إلىو لقد كان الفضل في بروز شمس التربية الحركية يرجع     

المحتوى المنھجي في التربية الرياضية و تلك  إصالحالعلمي و مراجعته المناھج في سبيل 

لرياضي و علم الحركة و ا النفسالنھضة الرائعة التي فاقت كل التوقعات في مجاالت علم 

   . التعلم الحركي
  

  

  

  

 -)1(  . 40 -39كامل راتب، مرجع سبق ذكره، ص أسامةالخولي ، أنورمين أ

 -)2(  40 – 39: كامل راتب ،مرجع سبق ذكره ،ص  أسامةالخولي،  أنورمين أ
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ليعبر عن اتجاه تخصصي حيث " التربية الحركية " كل ذلك توج المفھوم التقدمي الجديد 

مرجعي  إطارو فلسفته و مبرزاته من منطلق  أصولهالرياضية له البدنية و في التربية 

الرياضية تتسع لتشمل المدرسة البدنية و التربية  أنو على الرغم من .واضح محدد 

الحركة  أنماطعلى  أساسيتعتمد بشكل  ھاأناالبتدائية حتى الجامعة و على الرغم من 

على المھارات الحركية الخاصة و خاصة في المدرسة االبتدائية من اعتمادھا  أكثر األساسية

تعتبر  إنما،  أنماطھاو  األساسيةالحركات  أن أوضحوامفكري التربية الحركية  أن إال

 األھميةو لذلك فانه من  بأنواعھاالمھارات الحركية  ألغلبمتطلبا قلبيا و رئيسيا و تمھيدا 

المكانة المالئمة المبكرة باعتبارھا  أنماطھاو  ساسيةاألتتبوأ برامج الحركات  أنبما كان 

تلك الفترة المھمة حركيا  إلى باإلضافة،  أنواعھاالمبكر للخبرة في الحركة في كل  األساس

 أنھاالدراسات بشكل حاسم  أثبتتو التي ) من الميالد حتى سن السادسة ( الطفلفي حياة 

 أكثرالرياضية ھي البدنية وبرامج التربية  للحياة الحركية للطفل و بالتالي أساساتشكل 

  )1(.التربية العامة بمفھومھا الشامل  ألھدافبرامج تحقيقا ال

 -3-3  :التبكير بالتربية الحركية  أھمية

و ال  االعتناء بھاسنوات فترة طويلة فيجب  6تعتبر الفترة ما قبل دخول المدرسة       

التربية الحركية  نبدأ أنھذا التقصير الواضح فيجب تعامل معھا بمثل الو  إھمالھاينبغي لنا 

التربية  إنر، بل يمن الجري بسھولة و يسالطفل تمكن  ، و ال تقتصر على آمكن امبكرا م

الحركية غير المتعلمة على الرغم  لألنماطتساھم في تنشيط النمو بالنسبة  أنالحركية يمكن 

  .ي مما قيل في ھذا الصدد فيما قيل قبل مرحلة الجر

  

  

  

 -1  .52:م، ص 1982التربية الحركية للطفل، دار الفكر العربي،: كامل راتب أسامةالخولي،  أنورمين أ
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الطفل كثيرا ما  أنھذه الفترة من الناحية التربوية الحركية ،  إھمالو تتلخص خطورة  

 اآلمرالحركية  البارعاتيصاب بالعيوب و االنحرافات القومية و ضعف في القدرات و 

و ما بعدھا ،مجرد  اإلعداديةالرياضية في المدرسة البدنية و   الذي يجعل برنامج التربية

تتركز  أنفي فترة التربية الحركية ، بدال من  أھملما فسد و عالج ما  إلصالحبرامج 

المعرفية كاكتساب المھارات اللياقة البدنية  أھدافھابرامج التربية الرياضية على تحقيق 

  )2(.الحركية  

  :محتوى درس التربية الحركية  -3-4

  : اآلتيةيشمل الدرس على لعناصر  أنحركية يجب مراعاة لعند تحضير درس التربية ا

:اإلحماء -3-4-1     

يكون متغيرا و  أندقائق قبل كل وحدة تعليمية و يالحظ  7 -  5و يحدد له زمن من        

و االنتقال من  األداءاعي فيه سرعة و الجذع و ير األطرافحركاته مترابطة تشترك فيه 

و بعضھا البعض و ربطھا بحركات  األطرافحركة و كذا الربط بين حركات  إلىالحركة 

 اإلحماء يبدأ أنتكون حركات بسيطة و سھلة و متنوعة و يفضل  أنالجذع و يراعي 

  .يرتبط بالجزء الرئيسي  أنبالمشي و الجري و 

  :الرئيسيالجزء  -3-4-2

من زمن الحصة و يشتمل على الوحدات التعليمية المختارة  األكبريحدد له الجز ء و        

 األساسيةتقوم على الحركات  أكثر أوو التي تحقق ھدف الدرس و قد تكون وحدة تعليمية 

مركبة طبقا لمتطلبات المادة المراد  أوثابتة  أوللطفل ، و تحتوي على حركات انتقالية 

  .تعلمھا 

  

 -)2(   .41:نفس المرجع ،ص  :  كامل راتب أسامة. الخولي أنورمين أ
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  :التھيئة  أوالختام  -3-4-3

 إيقاعدقائق و يشتمل على تمرينات بسيطة بحيث تكون ذات  5 – 3و يحدد له زمن من     

 إلى إعادتهبطيء و يفضل استخدام تمرينات التنفس و االسترخاء حتى تساعد الطفل على 

  كان عليھا قبل بدء الوحدة التعليمية بحيث يخرج من الدرس ھادئا و في حالته الطبيعية التي 

     .طبيعيةحالة 

 أواللغة العربية  أوذكره من نماذج سواء لمادة الحساب  مأتم أن أقولو في النھاية      

و المعارف  األخرىمن العلوم  األسلوبنفس  إتباعيمكن  بھا والعلوم ھي نماذج لالسترشاد 

زويد الطفل بھا ، و نماذج التربية الحركية كثيرة و متنوعة و ال حدود لھا لكن المطلوب ت

كل ما يتعلمه الطفل من خالل التربية الحركية ال ينسى حيث ان عملية  أن  أضيف أن أحب

التعليم و التعلم تمت عن طريق الممارسة الفعلية و ليست عن طريق التلقين النظري عالوة 

تعلم المطلوب من خالل ما يحب و يرضى ، أي ان التعليم و التعلم  على ذلك فان الطفل قد

عن طريق خبرة سابقة عاشھا الطفل و سوف ترى نماذج كثيرة من خالل ھذا البحث في 

  . المنزل  أمرو التعليم االبتدائي و ولي  األطفالمعظم فصوله تفيد معلم و معلمة رياض 

  :الحركية التربيةأغراض  -3-5

  :فيما يلي  أھمھاعديدة للتربية الحركية نوجز  ضغراأھناك   

و مشتقاتھا و ) انتقالية،غير انتقالية ،مركبة ( للطفل  األساسيةتعليم و تطوير الحركات "

  . أخرىاستخدامھا في تعليم مواد 

  .في حياة الطفل  أھميتھاو  األساسيةتطوير فھم الحركات  -1

  .الحركة الطفل بالمرح و المتعة بممارسة  إحساس -2

  . المشكالتالتعود على حل  -3
  



ة  
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  .الحركات مما يكسبه الثقة بالنفس  أداءالتعزيز الناتج عن نجاح الطفل في  -4

  .المعرفيةو  الخبرة الحركيةاكتساب الطفل  -5

  .يفكرفرصة للطفل كي يبتكر و يبتدع و  إعطاء -6

  .تعويد الطفل على توجيه ذاته و التعبير عن الذات  -7

 -8  .الطفل بالمتعة و السرور و الرضا عن الذات  ساسإح

  .تعليم الطفل بعض الصفات االجتماعية و البيئة المرغوبة  -9

  .الحركةمكونات  إدراكفھم و  -10

  .تكوين عالقات طيبة مع زمالئه  -11

  . أخطائهتعويد و تعليم الطفل تصحيح  -12

  . اطاإلحببالفشل الذي يولد  اإلحساستطعيم الطفل ضد  -13

  .المساھمة في تنمية عناصر اللياقة البدنية المختلفة  -14

  .صحيح و سليم بأسلوبتعليم الطفل الحركة  -15

  .حركاتهتكسب الطفل كيف يمكنه السيطرة على جسمه و  -16

ساعدة في تعليم مواد الحركية و الخاصة بالتربية الحركية في لم األنشطةاستخدام  -17

  )1( .أخرىدراسية 

  

  

  .41:، ص 2001عبد الحميد شرف، دار الكتاب للنشر  :اإلعاقةو متحدي  األسوياء لألطفالالتربية الرياضية و الحركية  -1



ة  
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 -6-3  : األخرىالتربية الحركية في تعلم العلوم التربوية   إسھامات

 تھاأنشطبصورة فعالة لجاذبية  األخرىتسھم التربية الحركية في تعلم العلوم التربوية         

تحقيق  خاللھايمكن من  إذو للتربية الحركية صلة قوية بالعلوم التربوية  لألطفال،بالنسبة 

  :التالية األھداف

مثل اللغة و الحساب و مادة  حداالربط بين الحركة و كل علم من العلوم التربوية على * 

  .الفنالعلوم االجتماعية و الموسيقى و 

*   .لتعليم العلوم النظرية  التطبيقيةالمنطقية  األسس إيجاد

  .الحركية للطفل  األنشطةتحقيق التكامل بين العلوم النظرية و * 

و فيما يلي نعرض لبعض تطبيقات تعلم العلوم التربوية مثل اللغة و الحساب و مادة      

  .الحركيةالعلوم و العلوم االجتماعية و الموسيقى و الفن خالل برامج التربية 

تمثيل  أيضابمھارات االنتقال و  األرضعلى  األحرفمثال يظھر في رسم  فتعلم اللغة     

 إلىالرقم بالحركة او التحرك  أداءالكلمات المكتوبة بالحركة كما يظھر تعلم الحساب في 

على  اإلصبعتعلم مادة العلوم فيظھر مثال في وضع  أما،  األرضيةالمرسومة على  األرقام

و تقليدھا بينما يظھر تعلم علم  بالحيواناتم الخاصة بالعناية و المفاھي األفكار أوالشريان 

  المجتمع كالسائق، الجندي و يظھر تعلم الموسيقى أفرادكيف يعمل : االجتماع مثال في 

و كذلك الرسم في رسم خط  اإليقاعية األنشطةو الرسم من خالل القصص الحركي و  

ام من خالل الرسم و حتى تقليد حركات دائرة التعبير عن الفراغ الشخصي و الع أومنحني 

   )1(.للحيوانات أغنيةبعد سماع  الحيوانات

  

  

  .17-16-15:االبتدائية، مؤسسة المختار، ص  األطفالالتربية الحركية و تطبيقاتھا لرياض : حماد إبراھيممفتي  -1
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  :مةــخات

التخطيط  إلىحتاج تنمية المھارات الحركية و تطويرھا خالل مرحلة الطفولة ت إن        

و متابعة الطفل متابعة جيدة ،كما  ، المختلفة و انتقائھا بدقة األنشطةالتدرج في الجيد و 

 إلى باإلضافةطبقا لمراحلھم السنية  لألطفاليجب تطوير ھذه المھارات الحركية الضرورية 

لتنوع و تمتع الطفل و قضاءه و قتا مرحا با إلىالتي تھدف ، تنمية العديد من الجوانب 

التعدد و التحدي و التشويق لتزيد من خبراتھم الحركية و التعليمية بالصورة المطلوبة ، كما 

يتعلم الطفل منھا بعض الجوانب في  أنالحركية التي يمكن  األنشطةينصح بضرورة تطبيق 

 األولالتنمية الشاملة للطفل ھي الغرض  أنال ننسى  أن أيضاكما يجب  ، األخرىالعلوم 

املين في مجال الطفولة في وقتنا الحالي و سوف يحقق التخطيط الشامل و الخالق للع

برنامج التربية الحركية في بداية كل عام لتقديم  يبدأ أنيجب  أيضاللدرس ھذا الغرض ، و 

و يجب ،  األدواتكي يتحركوا في المساحات المتاحة دون استخدام  لألطفالالعرض 

و من المھم  مراعاة تكرار  األطفاليد تنفيذ نشاط جديد على مراعاة عدم التسرع  عندما نر

حركية  أنشطةالعاب و  ابتكار أنعلى االرتفاع بمستوى التقدم  للطفل كما  للتأكيد األنشطة

 .مرغوب فيه  أمرجديدة 
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  :تمھيد 

 أنالمحاور التي يجب على الطالب الباحث  أھممن من  المشابھةتعتبر الدراسات          

يتناولھا و يثري بحثه من خاللھا حيث انه يستعملھا للتحكم و المقارنة و االثبات او النفي و 

و في معرفة البعاد التي تحيط بالبحث و االستفادة منھا في توجيه و تخطيط  أھميتھاتكمن 

ضبط المتغيرات و مناقشة نتائج البحث و فما يخص الدراسات المشابھة لبحثنا فقد كانت قليلة 

  :و منھا 

  : السلوك العدوانيالدراسات الخاصة ب - 4-1

  "و ربيع عبد القادر و بن معزيز خالد  إسماعيلبوزيد " دراسة  - 1- 4-1

د بن باديس ، معھد التربية البدنية و بجامعة عبد الحمي 2008ھده الدراسة سنة  أجريت         

  :الرياضية بمستغانم و موضوعھا 

العدوانية لدى المراھقين الفئة  السلوكياتالجماعية في التقليل من  الرياضةدور "          

  :كالتالي  أھدافھاو كانت . سنة ) 15 - 12(العمرية 

  .ة العدواني السلوكياتدور الرياضة الجماعية في التقليل من * 

  .ايجابيات ممارسة الرياضة الجماعية  إضمار* 

  .البحث عن عالقة الرياضة الجماعية بالسلوك العدواني * 

  .و مقارنته بالفئة الغير ممارسة  للممارسيندراسة السلوك العدواني * 

  : كالتاليو كانت النتائج  

 إنماالنشاط الرياضي و ال يمتازون بالسلوك العدواني خالل ممارستھم  األواسطالالعبين  إن* 

  .حداثة سنھم  إلىيمتازون ببعض جوانبه و ھذا راجع 
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 .الجماعية تؤثر في الالعبين و تحد من سلوكھم العدواني  األلعاب إن* 

شخص  أيال يعتدون على  تجعلھمالجماعية تؤثر في نفسية الالعبين بحيث  الرياضة إن* 

  .بدون و جود سبب معقول 

  "ربطي احمد و مداني بوزيان و زناتي محمد م"  دراسة - 2- 4-1

معھد التربية البدنية و . بجامعة عبد الحميد بن باديس  2007ھذه الدراسة سنة  أجريت        

  :الرياضية مستغانم و موضوعھا 

سنة و ) 15 -13(العدوان الرياضي و مقارنته بين التالميذ الطور الثالث  أبعادقياس "    

  :الي كالت أھدافھاكانت 

  .سنة ) 15-13(السلوك العدواني الرياضي عند تالميذ  أبعادقياس درجة * 

  .السلوك العدواني الرياضي بين الواليات  أبعادمقارنة * 

  :و كانت نتائج الدراسة كالتالي   

تالميذ الطور الثالث ال يمتازون بالسلوك العدواني الرياضي خالل نشاط التربية البدنية و  إن* 

   .  ةالرياضي

  .مقياس السلوك العدواني  ألبعادمابين الواليات  إحصائيةھناك فروق ذات داللة  إن* 

  "موسى سمير ومرابط احمد وھواري يوسف "دراسة  -4-1-3

بجامعة عبد الحميد بن باديس ، معھد التربية البدنية  2006ھذه الدراسة سنة  أجريت       

وھو بحث " األحداثلوك العدواني عند جنوح في تعديل الس:"والرياضية وكان موضوعھا 

  :الدراسة كالتالي  أھداف تسنة وكان) .18-16(الجانحين  اإلحداثتجريبي على فئة 
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التخفيف  أوالطريق السليم وھو ممارسة النشاط الرياضي للتخلص  إلىتوجيه الحدث الجانح * 

  .من المسببات العدوانية 

 السلوكياتالمكيف حسب الفئة للتقليل من بعض بناء وتخطيط وحدات النشاط البدني * 

  السعي لتحقيق التنمية الترويحية للحدث الجانح عن طريق برنامج رياضي ھادف .* العدوانية 

  : وكانت النتائج كالتالي  -

لوحدات النشاط البدني في تعديل السلوكات العدوانية لعينة البحث والمتمثلة  ايجابيھناك تأثير *

  جم ، العدوان اللفظي ،سرعة في إبعاد التھ

 الفضلإن الطريقة في تطبيق وحدات النشاط البدني المكيف وكيفية التعامل مع ھذه الفئة لھا *

  .الكبير في الحصول على نتائج إجابة 

  : " عباس محمود عوض "دراسة الدكتور - 4 -4-1 

وعة من الطلبة العدوانية لدى مجم التجاھاتدراسة مقارنة : " وكان موضوعھا         

  "الممارسين لھا  والغيرالرياضية  لأللعابالممارسين 

حيث توصل الباحث في دراسة العدوانية كما يكشف عنھا لدى مجموعة من الطلبة         

العدوانية لدى مجموعة أخرى من  باتجاھاتوالطالبات اللذين يمارسون الرياضة ومقارنتھا 

  :كالتالين الرياضة وكانت النتائج الطلبة والطالبات اللذين ال يمارسو

وذلك بأن  للرياضة،العدوانية بين الطالبات الممارسات  اتجاھاتيوجد فروق ذات داللة في * 

العدواني واحد عند الرياضيين وأنھم يجدون لعدوانيتھم تنفيذا بالتنفس وتكون  االتجاهمستوى 

  . بطريقة بناءة  متساوية وأنھا تجري

ضيين أكثر عدوانية من الطالبات الغير رياضيات وذلك أن التكوين النفسي الطلبة الغير ريا* 

ھو يحدد بفعل المجموعة الحضارية التي تنشأ  إنماعنصر  أويرثه من جنس  ال يتحدد بفعل ما

  .بھا 
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العدوانية عند الممارسين للرياضة مقارنة   اتجاھاتممارسة النشاط الرياضي تؤثر على * 

  .لغير ممارسين بصفة عامة والطلبة بصفة خاصة ، ذكورا أو إناثا با

: الدراسات الخاصة  بالقلق  -4-2  

" همنسيزيان سعيدة وبراجي " دراسة  - 1 -4-2  

تحت ) كلية علم النفس و علوم التربية(بجامعة وھران 2003تمت ھذه الدراسة عام         

.حاالت  ألربعدراسة ) نوبة الصرعية الكبرىال(موضوع القلق عند الراشد المصاب بالصدع   

:ھذه الدراسة كالتالي  أھدافو كانت   

.المباشرة و الغير مباشرة للقلق عند الراشد المصاب بالصرع  األسبابمعرفة *   

.حالةقياس درجة القلق و تحديدي مستواه عند كل *   

.دراسة القلق لدى مريض الصرع *   

.النفسيةبل حالته و التحقق من حالته ممارسة مساعدة المريض على تق*   

:و كانت نتائج الدراسة كالتالي   

.يعاني الراشد المصاب بالصرع من القلق كحالة و سمة *      

.مشاكل نفسية بالخوف  إلىالقلق  أسبابترجع *      

: إليھاالتي تم التوصل  التوصيات أھمو   

.تقديم له كل العالج الالزم  بعين االعتبار الحاالت النفسية للمصاب ة األخذ*      

النفسية  االضطراباتلدى المريض و بعدھا نضبط السلوكيات و تزول  اإليمانتنمية قوة *    

. أسرتهتحكما مع نفسه و  أكثرفينضج عقله فيصبح  اإلنسان إرادةو تقوي   

.ھادفة  بأعمالالفراغ  أوقات ملءمحاولة *      
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و مسؤولياته اتجاه عائلته كي يتخطى فكرة انه  راتهبقدتحسين الراشد المصاب بالصرع *  

.عاجز و عديم الفائدة   

: آخرونو  إبراھيمدراسة موسى  -4-2-2  

بجامعة مستغانم ، كلية العلوم االجتماعية و التربية البدنية و  2004تمت ھذه الدراسة سنة  

.الرياضية ، قسم التربية البدنية و الرياضية تحت موضوع   

:كالتالي  افھاأھدو كانت   

مراكزھم  حسبفي حالة القلق المنافسة بين الالعبين  اإلحصائيةالبحث عن وجود الداللة *    

.القلق لدى الفرق الثالث حسب المراكز  إبعادتباين .   *   

:و كانت النتائج كالتالي   

.في حالة القلق المنافسة بين الالعبين حسب مراكزھم  إحصائيةتوجد داللة *      

.القلق لدى الفرق الثالث حسب المراكز  أبعادتباين *       

:التوصيات  اھممو كانت   

حالة القلق قبل المنافسة و  إلىيكونوا على دراية بجميع العوامل المؤدية  أنعلى المدربين *   

.فيهالمؤثرة   

.على المدرب مراعاة حاالت قلق الالعبين عند توزيعھم على مراكز اللعب *      

و االطالع على انجح و احدث الطرق للتعرف على حاالت القلق  البحث المدربينلى ع*    

.الرياضي  إليھايتعرض  أنقبل المنافسة التي يمكن   

.نوصي الفرق باالھتمام بالجوانب النفسية للرياضي *      
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: 2005محمد و اخرون  سعيداندراسة  – 4-2-3  

  ب في التقليل من السلوكيات العدوانية عند الالعب دور المدر" و كان عنوان الدراسة         

.أواسطكرة القدم صنف   

: كاآلتيالدراسة  أھدافو كانت    

.الملعبدور المدرب و تكوين سلوك الالعب في  إبراز*      

.الملعباقتراح بعض الحلول التي من شانھا التقليل من السلوك العدواني في *      

: كاآلتيو كانت نتائج الدراسة   

.السلوك العدواني في رياضة كرة القدم  إلىالمؤدية  األسباب أبراز*      

.الالعبدور المدرب في تكوين سلوك  إبراز*      

.الرياضيةلالعبين في الفرق و النوادي  نفسانيين أطباءيجب توفير *      

 :ات المشابھة سمناقشة نتائج البحث و نتائج الدرا -4-3

لظاھرتي القلق و السلوك العدواني  اإلكلينيكيالمشابھة تھتم بالعالج الدراسة  أنرغم          

في مجال التربية الحركية و التي الظاھرتين و دراستنا بحثت احد الوسائل التي تعالج ھاتين 

التربية الحركية تلعب دورا كبيرا في التقليل من ظاھرتي القلق و لسلوك : جاءت بما يلي 

  . العدواني بنسبة كبيرة جدا

:الخاتمة  

حاولنا قدر المستطاع  أننا إالمن الدراسات المشابھة لبحثنا  بالرغم من توفر عدد قليل       

 التأثيرو االختالف بينھما ، و قد اتفقت جميع الدراسات على  نقاط التشابه إيجادتحليلھا و 

.و تعامل المعلمين معھم بشكل علمي و صحيح ) الطفل(الكبير في نفسية الحالة   
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:تمھيد  

لقد تعرضنا من خالل ھذا الباب إلى تقديم ومناقشة وتحليل نتائج األسئلة التي طرحنھا        

على المعلمين والمعلمات والتي تتمحور أساسا حول الفرضيات التي قمنا بتحديدھا كما انتھجنا 

داقية طريقة التحليل لمناقشة النتائج حتى تعطي بحثنا المنھجية العلمية ومعرفة مدى مص

.الفرضيات المطروحة حيث قمنا بتوزيع االستمارات االستبيانية على المعلمين والمعلمات  

  :منھج البحث 1-1

الطريقة التي يتبعھا  الباحث في دراسته " محمود دنيبات" و" عمار بوقوش:" يعرفه         

ي الذي يمثل استخدم الطالبات في ھذه الدراسة المنھج المسح 1للمشكلة الكتشاف     الحقيقة

جمع البيانات والمعلومات التي  تخص المشكلة محل الدراسة عن طريق جمع المادة الغيرية 

ستبيانية على المعلمين والمعلمات في المدارس المتعلقة بالموضوع وتوزيع االستمارة اإل

ر القلق والسلوك العدواني من وجھة نظ: لمعرفة دور التربية الحركية في التقليل من مشكلتي

 .المعلمين

  :عينة البحث 1-2

عينة البحث ھي المعلومات من عدد الوحدات التي : " يذكر عبد العزيز فھمي ھيكل         

تسحب من المجتمع األصلي لموضوع الدراسة حيث تكون ممثلة تمثيال صادقا لصفات ھذا 

  2"المجتمع

كانت الدراسة من  والمجتمع األصلي لموضوع الدراسة ھم أطفال المرحلة االبتدائية ولكن

.معلم ومعلمة 60وجھة نظر المعلمين وكان عدد المعلمين   

 

 

 
                                                            

  89ص  1995ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  -" منھج البحث العلمي وطرق البحث:" عمار بوقوش ومحمود دنيبات  1
    95ص  1996الدار الجامعية  -" مبادئ في اإلحصاء التطبيقي :" عبد العزيز فھمي  2
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 :مجاالت البحث 1-3
 2009ظرية للبحث ابتداء من شھر ديسمبر من سنة نشرع في الدراسة ال :المجال الزمني -أ

ه الفترة جمع المادة الخبرية الخاصة بالبحث أما الدراسة الميدانية ھذحيث تم في   

إلى غاية  18/04/2010من  ابتداء إجراء االستبيان والمقابلة مع المعلمينفقد شرع  في 

وبعد ذلك انتقلنا إلى التحليل والمناقشة لينتھي الوضع إلى وضع اللمسات  08/05/2010

.األخيرة لمتممات البحث  

وزعت استمارة البحث في المدارس االبتدائية وذلك على مستوى والية  :المجال المكاني -ب

)غليزان ومعسكر(الغربية  الجھة  

أجريت الدراسة على عينة البحث والمتمثلة في أطفال المرحلة االبتدائية : المجال البشري-ج

 لوالية من الجھة الغربية

.معسكرمقاطعة  5ط – 4ط – 3ـ معلمين التعليم األساسي ط  

فاطمةمدرسة اللة . 4مدرسة سيدي عثمان . 3مدرسة عبد اإلله . 2مدرسة سيدي عقبة .1  

مقاطعة غليزان 5ط – 4ط – 3ـ معلمين التعليم األساسي ط  

. 4مدرسة حمري القديمة . 3مدرسة أوالد بلجياللي . 2مدرسة حمري الجديدة . 1 .1

 مدرسة أوالد سي بن فغول

:أدوات البحث 1-4  

أدوات ، عينة ، (تتمثل في الطريقة أو إلى الوسيلة التي يستطيع بھا الباحث حل المشكلة  

التي تحدد للباحث بحثه حيث تتناسب األداة مع المشكلة : إن المشكلة المطروحة ھي)ةأجھز  
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ولھذا على الباحث أن يستخدم عدة أدوات من أجل القيام بأنسب الطرق واألدوات التي يستطيع 

.بھا اختبار صدقه 3 

الذي يشمل  تعتبر االستمارة أداة من أدوات جمع البيانات ويعني ذلك النموذج :االستمارة

.مجموعة األسئلة التي توجه األفراد للحصول على بيانات حول موضوع أو مشكلة أو موقف  

ووضعت االستمارة في شكلھا األخير بعد التحقق األولي وبعد عرضھا على ومجموعة من 

تحتوي االستمارة على مجموعة من األسئلة ووزعت : الخبراء والدكاترة واألساتذة حيث

رة في شكلھا النھائي على شرائح عينة البحث من المعلمين والمعلمات وكانت األسئلة االستما

.نابعة من جوانب المشكلة  

إن الوسيلة اإلحصائية في مجال التربية الحركية وعلم النفس : الدراسة اإلحصائية 1-5

 الرياضي ترتبط بالعمل والبحث المطلوب وھي جانب مھم ومكمل للبحث وفي ھذه الدراسة

:قمنا باستخدام األساس التالي للتحليل  
 

 

  x 100  ا                   

  %  =  

  ن                             

للعينة اإلجماليالعدد : ن  -عدد التكرارات   : أ  -   النسبة المئوية -   %  

²)التكرار المتوقع  –التكرار الحقيقي (            

           )2( = ²كا        

كرار المتوقع                                        الت  
 

                                                            

التربية البدنية و الرياضية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، التحليل اإلحصائي في :حسين احمد الشافعي )2(
  424:اإلسكندرية،ص

  
  148ص  1985العراق  –مطبعة جامعة الموصل  –" طرق البحث العلمي ومناھجه:" وجيه أحمد جاسم  3
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:االستطالعية  دراسةال - 1-6    

 إعدادالطرق التمھيدية الھامة و التي الغرض منھا  إحدىتعتبر الدراسة االستطالعية        

االختبارات في  إجراءللعمل و ضمان السير الحسن لتجربة البحث من اجل  المناسبة األرضية

البحث وھنا قام الباحثان  أثناءالصعوبات التي تواجه الباحث  لىوالوقوف ع الضر وف أفضل

معھد  أساتذةاالستمارة االستبيانية و عرضھا على المحكمين و كانوا مجموعة من  بإعداد

و الدكتور بومسجد عبد  وقراريو ھم الدكتور و لوالية مستغانم ة التربية البدنية و الرياضي

تور احمد أحسن و بعدة فترة زمنية حوالي أسبوع و نصف قام الباحثان  بتعديل و الدكالقادر 

غليزان و (االستمارة على الوجه المطلوب ثم قاما بتوزيعھا على المعلمين في الواليتين 

.)معسكر  

 الخاتمة:

 خالل أنجزتالميدانية التي  إجراءاتهالبحث و  لقد اھتم الطلبة في ھذا الفصل بمنھجية        

التجربة االستطالعية ،حيث تطرق الطلبة في ھذا الفصل إلى منھجية البحث و إجارته الميدانية 

حيث أشاروا إلى خطوات عملية أنجزت خالل التجربة االستطالعية ، وذلك تمھيدا للتجربة 

األساسية التي تضمنت توضيح المنھج المستخدم في البحث ، األدوات المستعملة ثم الوسائل 

.ية المستخدمة في ھذا البحث اإلحصائ  
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:تمھيد  

ليس لھا  أخرىبصيغة  أوالنتائج و الدرجات المحصل عليھا ال يمكن الحكم بھا ،  ان      

معالجة  إلىفي ھذا الفصل  الطلبة سيلجأنفيھا ، و لھذا  أومعنى في الحكم في صحة الفروض 

من عرضھا في الجداول ثم  اإلحصائيةالنتائج المتحصل عليھا باستخدام مجموعة من المقاييس 

 لإلحكام إصدارھمتحليلھا و مناقشتھا ،لنستخلص مجموعة من النتائج يستند عليھا الطلبة في 

.الموضوعية حول متغيرات البحث   

  ستبيانيةعرض وتحليل نتائج االستمارة اإل -2
  وتحليل ومناقشة االستبيان الموجه للمعلمينعرض  1-1

  الحالة الشخصيةالمحور األول:

 النسبة المئوية التكرار الجواب

 %68.33 41 ذكور الجنس 01
 %31.66 19 إناث

 السن 02

 %21.66 13 سنة 30- 20

 %58.33 35 سنة 40 - 31

 %20 12 فأكثر 41

المستوى  03
 الدراسي

 %31.66 19 ثانوي 3- 1

 %25 15 الليسانس

 %18.33 12 باكالوريا
 %25 15 مستوى جامعي

 سنوات الخبرة 04

 %33.33 20 سنوات 10 - 1

 %48.33 29 سنة20 - 11

 %18.33 11 سنة 32 - 21

سنة التخرج من  05
 الجامعة

1993- 2000 16 26.66% 

2001- 2007 19 31.66% 
 

 %41.66 25 لم يدخل الجامعة
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 0

10

20

30

40

50

60

70

الجنس السن المستوى الدراسي سنوات الخبرة متخرج من الجامعة

ذكور
إناث

سنة 30-20
سنة 40-31

فأكثر 41
ثانوي 1- 3

ليسانس
باكالوريا
مستوى جامعي

سنوات 10-1
سنة 20-11
سنة 32-21

2000-1993
من 2007-2001

لم يدخل الجامعة

 

 

 

 
للمعلمين الشخصية الحالة يمثل) 01( رقم بياني شكل
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 من خالل الجدول تبين لنا ما يلي:

و بلغت نسبة اإلناث  %68.33: فيما يخص الجنس النسبة الكبيرة كانت ذكور وقدرت -1

31.66.  

:   40 – 31:أما فيما يخص السن فكانت النسبة الكبيرة للذين تتراوح أعمارھم من سن  -2  

للذين تتراوح أعمارھم مابين  %21.66وثاني نسبة قدرت ب .   %58.33: وقدرت ب 

  سنة   41للذين أعمارھم أكثر من   %20وبنسبة قدرت ب . سنة  30- 20

 % 31.66: رة لديھم مستوى ثانوي وقدرتفيما يخص المستوى الدراسي النسبة الكبي -3

وآخر سنة قدرت    % 25: لشھادة الليسانس والمستوى الجامعي وقدرت : وثاني نسبة كانت

 .كما في شھادة البكالوريا  % 18.33

للذين لديھم سنوات الخبرة  % 48.33: فيما يخص عدد سنوات الخبرة أعلى نسبة كانت -4

سنوات  10إلى  1: للذين لديھم  % 33.33: ة قدرت سنة ثم ثاني نسب 20إلى  11: من

 .سنة 32إلى  21للذين لديھم عدد سنوات خبرة من   % 18.33: خبرة وآخر سنة قدرت

مستواھم  %41.66: فيما يخص نسبة التخرج من الجامعة فكانت النسبة الكبيرة تقدر -5

للذين تخرجوا من  % 31.66: ثانوي أي لم يدخلوا الجامعة ثم تليھا ثاني نسبة وقدرت

للذين تخرجوا من الجامعـــة  سنة  % 26.66ونسبة  2007 – 2001:  الجامعة سنة 

1993  – 2000 .  

  :االستنتاج

                         .بالنسبة للعينة كانت عبارة عن ذكور في غالبتھا -1

 سنة 40 – 31: بالنسبة للسن فأغلبية العينة كانت تتراوح أعمارھم من سن -2

األولى و :  النسبة للمستوى الدراسي نستنتج أن المستوى الدراسي ألغلبية العينة مابينب  -3

  .الثالثة  ثانوي وأيضا حاملي شھادة الليسانس وذوي المستوى الجامعي
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أن أغلبية المعلمين من العينة لم يدخلوا : فيما يخص سنة التخرج من الجامعة فنستنتج -4

 .الجامعة ومستواھم ثانوي

  سنة  20 -11خبرة منفيما يخص سنوات الخبرة نستنتج أن أغلبية العينة لھا عدد سنوات   -5

األسباب المؤدية للقلق: المحور الثاني  

الشعور بالنرفزة: األول  ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

33.7 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 41 68.33

 بقلة 07 11.66

 بمتوسط 12 20

لثانيامن المحور  األولنتائج االستبيان للسؤال )2(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  33.7المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

  بمتوسط اإلجابة  - 3

                      
يمثل االجابة على سؤال االول من المحور الثاني )2(رسم بياني    
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بعدم االستقرار اإلحساس:  لثانيا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

ةالجد ولي  المحسوبة 

 اإلجابة

 

0.10 

 

28.15 

 

0.05 

 

 

 

2 

 بكثرة 39 65

 بقلة 08 18.33

 بمتوسط 13 21.66

لثانيامن المحور  لثانيانتائج االستبيان للسؤال يبين  )3 (الجدول رقم  

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كالقد     

و ھذا يعني وجود فروق معنوية  28.15المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .بين التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

  بمتوسط اإلجابة  - 3

                     

من المحور الثاني الثاني يمثل االجابة على سؤال ا )3(رسم بياني  



  النتائج وتحليل عرض                                                                                                    الثاني الفصل
 

60 
 

اإلحساس باالرتباك:  لثالثا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

33.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 11 18.33

 بقلة 08 13.33

 بمتوسط 41 68.33

لثانيامن المحور  ثالثنتائج االستبيان للسؤال اليبين  )4(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا         

و ھذا يعني وجود فروق  33.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

  .بمتوسطمعنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

  بمتوسط اإلجابة  - 3

 

من المحور الثاني الثالث يمثل االجابة على سؤال ا )4(رسم بياني  
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الشعور بانخفاض في المعنويات:  رابعلا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

30.4 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 40 66.66

 بقلة 08 13.33

 بمتوسط 12 20

لثانيامن المحور  رابعنتائج االستبيان للسؤال اليبين  )5(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²أعاله أن قيمة  كالقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول          

و ھذا يعني وجود فروق  30.4المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

  .معنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

  بمتوسط اإلجابة  - 3

                

من المحور الثاني الرابع يمثل االجابة على سؤال  )5(رسم بياني  
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الشعور بالتعب في بعض العضالت:  لخامسا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

ةالجد ولي  المحسوبة 

 اإلجابة

 

0.10 

 

21.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 06 10

 بقلة 35 58.33

 بمتوسط 19 31.66

لثاني امن المحور  الخامسنتائج االستبيان للسؤال يبين  )6(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا         

و ھذا يعني وجود فروق  21.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

  .قلةمعنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة ب

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

  بمتوسط اإلجابة  - 3

         

من المحور الثاني  خامساليمثل االجابة على سؤال  )6(رسم بياني  
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الشعور بالثقة في النفس:  لسادسا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

24.4 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 38 63.33

 بقلة 12 20

 بمتوسط 10 16.66

لثاني امن المحور  سلسادنتائج االستبيان للسؤال ايبين  )7(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا         

و ھذا يعني وجود فروق  24.4المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

  .معنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

 

من المحور الثان االسادس يمثل االجابة على سؤال  )7(رسم بياني  



  النتائج وتحليل عرض                                                                                                    الثاني الفصل
 

64 
 

بالرضاالشعور :  لسابعا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

17.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 11 23.33

 بقلة 11 23.33

 بمتوسط 38 63.33

لثاني امن المحور  السابعنتائج االستبيان للسؤال يبين  )8(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا         

و ھذا يعني وجود فروق 17.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

  . توسطمعنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة ب

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

             

السابع  من المحور الثانيسؤال ال يمثل االجابة على )8(رسم بياني  
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الشعور بالھدوء:  لثامنا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

0.16 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 38 63.33

 بقلة 12 20

 بمتوسط 10 16.66

لثاني امن المحور لثامن نتائج االستبيان للسؤال ايبين  )9(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا         

و ھذا يعني وجود فروق  0.16المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

  .معنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

            

الثامن  من المحور الثاني  سؤالال يمثل االجابة على )9(رسم بياني  
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الشعور بالسعادة العميقة عدم:لتاسع ا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

21.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 06 10.00

 بقلة 35 58.33

 بمتوسط 19 13.66

لثاني امن المحور لتاسع نتائج االستبيان للسؤال ايبين  )10(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كالقد تبين لنا على ضوء          

و ھذا يعني وجود فروق  21.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

  . قلةمعنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة ب

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

     

التاسع  من المحور الثاني  سؤالال يمثل االجابة على )10(رسم بياني  
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الشعور بالتوتر العصبي: لعاشر ا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

16.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 34 56.66

 بقلة 17 28.33

 بمتوسط 09 15

لثاني امن المحور لعاشر نتائج االستبيان للسؤال ايبين  )11(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا         

و ھذا يعني وجود فروق  16.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

.معنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة   

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

            

العاشر من المحور الثاني  سؤالال يمثل االجابة على )11(رسم بياني  
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الالشعور باالطمئنان: لحادي عشرة ا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

22.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 37 61.66

 بقلة 09 15

 بمتوسط 14 23.33

لثاني امن المحور الحادي عشرة نتائج االستبيان للسؤال يبين  )12(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا لقد تبين لنا على ضوء النتائج         

و ھذا يعني وجود فروق  22.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

.معنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة   

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

                  

الحادي عشر من المحور الثاني  سؤالال يمثل االجابة على )12(رسم بياني  
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االرتفاع في دقات القلب:لثانية عشرة ا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

10.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 18 30.00

 بقلة 11 18.33

 بمتوسط 31 51.66

لثاني امن المحور لثانية عشرة  نتائج االستبيان للسؤال ايبين  )13(الجدول رقم   

ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا         

و ھذا يعني وجود فروق  10.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا 0.10

.متوسطمعنوية بين التكرارات لصالح اإلجابة ب  

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

               

الثاني عشر من المحور الثاني  سؤالال يمثل االجابة على )13(رسم بياني  
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 االستنتاج :

:للقلق ھي من خالل ما سبق الذكر نستنتج األسباب المؤدية  

  . شعور الطفل بالنرفزة .1

 .كذلك إحساس الطفل بعدم االستقرار .2

 .اإلحساس باالرتباك أحيانا .3

 .شعور الطفل بانخفاض المعنويات  .4

 .شعور الطفل بالتعب على مستوى بعض العضالت .5

 .الشعور بالثقة بالنفس .6

 .اإلحساس بالرضا أحيانا .7

 .الشعور بالھدوء .8

   .عور الطفل بالسعادة العميقة ش .9

    . شعور الطفل بالتوتر العصبي.10

.الشعور باالطمئنان. 11  

.االرتفاع في دقات القلب عند الطفل. 12  
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للسلوك العدوانياألسباب المؤدية : الثالمحور الث  

سرعة االستثارة من الغير: األول  ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

9.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 31 51.66

 بقلة 15 25.00

 بمتوسط 14 23.33

الثالث من المحور األولنتائج االستبيان للسؤال يبين )14(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

 و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين 9.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

  

                     

الثالثاالول من المحور   سؤالال يمثل االجابة على )14(رسم بياني  
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اإلحساس بعدم االستقرار:  يلثانا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

0.64 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 20 33.33

 بقلة 16 26.66

 بمتوسط 24 40

الثالث  من المحور ثانيالنتائج االستبيان للسؤال يبين  )15(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  0.64المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  . متوسطالتكرارات لصالح اإلجابة ب

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

                    

الثاني من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )15(رسم بياني  
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مالحظة اآلخرين عند قيامھم بھذه السلوكات:  الثالث ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

27.7 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 39 65.00

 بقلة 13 21.66

 بمتوسط 08 13.33

الثالث  من المحور لثالثنتائج االستبيان للسؤال ايبين  )16(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  27.7المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

                  

الثالث من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )16(رسم بياني  
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رد فعل لتصرف عدواني أخر:  لرابعا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

30.4 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 42 70

 بقلة 07 11.66

 بمتوسط 11 18.33

الثالث  من المحور لرابعنتائج االستبيان للسؤال ايبين  )17(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  9.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

                  

الرابع من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )17(رسم بياني  
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محاولة تقليد اآلخرين و وجود مشجعين :  الخامس ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

31.7 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 31 51.66

 بقلة 15 25.00

 بمتوسط 14 23.33
 

الثالث  من المحور الخامسنتائج االستبيان للسؤال يبين  )18(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين 31.7المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                           
الخامس من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )18(رسم بياني   
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الشعور بالرغبة بإيذاء اآلخرين :  السادس ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

21.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 19 31.66

 بقلة 12 20.00

 بمتوسط 29 48.33

الثالث  من المحور السادس نتائج االستبيان للسؤاليبين  )19(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  21.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  . متوسطالتكرارات لصالح اإلجابة ب

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                      

السادس من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )19(رسم بياني  
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الشعور بالنقص لدى الطفل :  السابع ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

21.75 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 12 20.00

 بقلة 19 31.66

 بمتوسط 29 48.33

الثالث  من المحور لسابعنتائج االستبيان للسؤال ايبين  )20(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية  21.75المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .متوسطبين التكرارات لصالح اإلجابة ب

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                

السابع من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )20(رسم بياني  
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النزفزة لدى الطفل :  الثامن ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

31.6 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 14 23.33

 بقلة 06 10.00

 بمتوسط 40 66.66

الثالث  من المحور لثامننتائج االستبيان للسؤال ايبين  )21(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا لقد    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  31.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  . بمتوسطالتكرارات لصالح اإلجابة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                       
الثامن من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )21(رسم بياني  
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الفشل في إقامة عالقات مع اآلخرين : لتاسعا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

13.9 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 33 55.00

 بقلة 17 28.33

 بمتوسط 10 16.66

الثالث  من المحور التاسعنتائج االستبيان للسؤال يبين  )22(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  13.9المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                       

   التاسع من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )22(رسم بياني               
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ھذه السلوكات في العائلةوجود مثل :  لعاشرا ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

9.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 31 51.66

 بقلة 16 26.66

 بمتوسط 13 21.66

الثالث  من المحور لعاشرانتائج االستبيان للسؤال يبين  )23(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  9.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                     

العاشر من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )23(رسم بياني  
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األسباب الوراثية:  الحادي عشر ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

0.4 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 22 36.66

 بقلة 20 33.33

 بمتوسط 18 30.00

ثالثال المحورمن  الحادي عشرنتائج االستبيان للسؤال يبين  )24(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  0.4المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                      

الحادي عشر من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )24(رسم بياني  
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الشعور بالخوف من اآلخرين :  الثاني عشر ببفيما يخص الس  

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

35.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 41 68.33

 بقلة 08 8.33

 بمتوسط 14 23.33

الثالث من المحور الحادي عشر نتائج االستبيان للسؤال يبين  )25(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  35.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                

الثاني عشر من المحور الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )25(رسم بياني  
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 استنتاج:

:من خالل ما سبق نستنتج األسباب المؤدية للسلوك العدواني  

  .سرعة االستثارة من الغير -1

.اإلحساس المتكرر عند الطفل بعدم االستقرار -2  

.قيامھم بھذه السلوكاتمالحظة اآلخرين عند  -3  

.رد فعل لتصرف عدواني آخر -4  

.محاولة تقليد اآلخرين مع وجود المشجعين -5  

.الشعور بالرغبة في إيذاء اآلخرين أحيانا -6  

.النرفزة لدى الطفل -7  

.الشعور الدائم بالنقص لدى الطفل -8  

.الفشل في إقامة عالقات مع اآلخرين -9  

.في العائلة أي أحد أفراد العائلةوجود مثل ھذه السلوكات  - 10  

.أسباب وراثية - 11  

.وكذلك شعور الطفل بالخوف يولد لديه السلوك و األفعال العدوانية - 12  
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كيفية مساھمة حصة التربية الحركية في التقليل من القلق: رابع المحور ال  

:التقليل من الشعور بالنرفزة فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

33.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 41 68.33

 بقلة 08 13.33

 بمتوسط 11 18.33

الرابع نتائج االستبيان للسؤال األول من المحوريبين  )26(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²أعاله أن قيمة  كالقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول     

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  33.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

  

                  

االول من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )26(رسم بياني  
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:من اإلحساس بعدم االستقرار التقليل فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

24.4 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 38 63.33

 بقلة 10 16.66

 بمتوسط 12 20

الرابع من المحور لثانيانتائج االستبيان للسؤال يبين  )27(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين 24.4المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                  

الثاني من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )27(رسم بياني  
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:جعل الطفل يحس باالطمئنانفيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

33.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 41 68.33

 بقلة 08 13.33

 بمتوسط 11 18.33

الرابع من المحور الثالثنتائج االستبيان للسؤال يبين  )28(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  33.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                

الثالث من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )28(رسم بياني  
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:االرتباك عند الطفل التقليل من فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

30.4 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 40 66.66

 بقلة 08 13.33

 بمتوسط 12 20

الرابع من المحور الرابعنتائج االستبيان للسؤال يبين  )29(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كالقد     

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  30.4المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

     بمتوسط اإلجابة  - 3

                        

  الرابع من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )29(رسم بياني



  النتائج وتحليل عرض                                                                                                    الثاني الفصل
 

88 
 

: التوتر العصبي لدى الطفلالتقليل من فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

17.5 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 35 58.33

 بقلة 10 16.66

 بمتوسط 15 25

الرابع من المحور لخامسنتائج االستبيان للسؤال ايبين  )30(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

وجود فروق معنوية بين و ھذا يعني 17.5المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

       بمتوسط اإلجابة  - 3

                        
  الخامس من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )30(رسم بياني
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: الرفع من معنويات الطفلفيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

24.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 38 36.33

 بقلة 11 18.33

 بمتوسط 11 18.33

الرابع من المحور لسادسنتائج االستبيان للسؤال ايبين  )31(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²الجدول أعاله أن قيمة  كالقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في     

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  24.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

       بمتوسط اإلجابة  - 3

                 

  السادس من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )31(رسم بياني
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: بالتعب في بعض العضالت عند الطفلالتقليل من الشعور فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

9.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 31 51.66

 بقلة 14 23.33

 بمتوسط 15 25.00

الرابع من المحور لسابع انتائج االستبيان للسؤال يبين  )32(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  9.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

       بمتوسط اإلجابة  - 3

                      

  السابع من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )32(رسم بياني
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:النفسجعل الطفل يشعر بالثقة فقي فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

2.8 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 24 40.00

 بقلة 14 23.33

 بمتوسط 22 36.66

الرابع من المحور الثامننتائج االستبيان للسؤال يبين  )33(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²كالقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة      

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  2.8المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                       
  الثامن  من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )33(رسم بياني 
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: جعل الطفل يشعر بالرضافيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

24.4 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 38 63.33

 بقلة 10 16.66

 بمتوسط 12 20.00

الرابع من المحور لتاسعانتائج االستبيان للسؤال يبين  )34(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  24.4المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                  

  التاسع  من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )34(رسم بياني
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:بالھدوءجعل الطفل يشعر فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

16.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 34 56.66

 بقلة 17 28.33

 بمتوسط 09 15.00

الرابع من المحور العاشر نتائج االستبيان للسؤاليبين  )35(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  16.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                     

  العاشر  من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )35(رسم بياني
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:بالسعادة العميقةجعل الطفل يشعر فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

33.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 37 61.66

 بقلة 07 11.66

 بمتوسط 16 26.66

الرابع من المحور الحادي عشرنتائج االستبيان للسؤال يبين  )36(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  23.7المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                        
  الحادي عشر  من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )36(رسم بياني
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:االرتفاع في دقات القلب التقليل من فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

30.4 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 40 66.66

 بقلة 08 13.33

 بمتوسط 12 20.00

الرابع من المحور الثاني عشرنتائج االستبيان للسؤال يبين  )37(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين 30.4المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                      
   الثاني عشر  من المحور الرابع   سؤالال يمثل االجابة على )37(رسم بياني

 



  النتائج وتحليل عرض                                                                                                    الثاني الفصل
 

96 
 

   من خالل ما سبق نستنتج أن حصة التربية الحركية تساھم في التقليل من القلق:االستنتاج:

  .التقليل من شعور الطفل بالنرفزة .1

 .التقليل من إحساسه بعدم االستقرار .2

 .تجعل الطفل يشعر باالطمئنان .3

 .تقلل من االرتباك عند الطفل .4

 .تقلل من التوتر العصبي لدى الطفل .5

 .تساھم في رفع معنويات الطفل .6

 .تعب في بعض العضالت عند الطفلتساھم في التقليل من الشعور بال .7

 .تجعل الطفل يشعر بالثقة في نفسه .8

 .تجعل الطفل يشعر بالرضا .9

 .جعل الطفل يشعر بالھدوءت10    

.اإلحساس بالسعادة العميقة.11     

.تقلل من ارتفاع دقات القلب.12    
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السلوك العدوانيكيفية مساھمة حصة التربية الحركية في التقليل من : لخامسالمحور ا  

: االستثارة من طرف الغير التقليل منفيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

15.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 34 56.66

 بقلة 15 25.00

 بمتوسط 11 18.33

الخامس االستبيان للسؤال األول من المحورنتائج يبين  )38(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين 15.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                     

   االول من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )38(رسم بياني
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:جعل الطفل يحس باالستقرارفيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

11.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 31 51.66

 بقلة 19 31.66

 بمتوسط 10 16.66

الخامس من المحور لثانينتائج االستبيان للسؤال ايبين  )39(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  11.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

   .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

                   

   الثاني من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )39(رسم بياني
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: لآلخرينتقليد الطفل التقليل من فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

35.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 41 68.33

 بقلة 05 08.33

 بمتوسط 14 23.33

الخامس من المحور لثالثانتائج االستبيان للسؤال يبين  )40(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  33.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

    .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                       
   من المحور الخامس  الثالث  سؤالال يمثل االجابة على )40(رسم بياني 
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: بأخرجعل الطفل ال يرد تصرف عدواني فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

40.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 43 71.66

 بقلة 06 10.00

 بمتوسط 11 18.33

خامسال من المحور لرابعنتائج االستبيان للسؤال ايبين  )41(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

وجود فروق معنوية بين  و ھذا يعني 40.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                    

   الرابع  من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )41(رسم بياني
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:اآلخرينالتقليل من شعور الطفل بالرغبة في إيذاء فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

30.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 40 66.66

 بقلة 09 15.00

 بمتوسط 11 18.33

الخامس من المحورالخامس  نتائج االستبيان للسؤاليبين  )42(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كالقد تبين لنا على ضوء     

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  30.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

   .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

    بمتوسط اإلجابة  - 3

                        

   االخامس من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )42(رسم بياني
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: التقليل من الشعور بالنرفزةفيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

21.9 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 37 66.66

 بقلة 13 15.00

 بمتوسط 10 18.33

الخامس من المحور لسادسانتائج االستبيان للسؤال يبين  )43(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  21.9المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

   .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                  

   االسادس من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )43(رسم بياني
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:ينجح في إقامة عالقات مع اآلخرينجعل الطفل فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

1.3 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 24 40.00

 بقلة 19 31.66

 بمتوسط 17 28.33

الخامس من المحور السابعنتائج االستبيان للسؤال يبين  )44(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²قيمة  كالقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن     

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  1.3المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

   .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                       
   السابع من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )44(رسم بياني 
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: يتوتر ألتفه األسبابجعل الطفل ال فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

30.9 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 40 66.66

 بقلة 07 11.66

 بمتوسط 13 21.66

الخامس من المحورالثامن نتائج االستبيان للسؤال يبين  )45(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  30.9المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

   .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                    

   الثامن من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )45(رسم بياني
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:يخضع للسلوكات و تقليدھا في العائلةجعل الطفل ال فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

7.6 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 30 50.00

 بقلة 14 23.33

 بمتوسط 16 26.33

الخامس من المحورالتاسع نتائج االستبيان للسؤال يبين  )46(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين 7.6المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                   

   التاسع من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )46(رسم بياني
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: اآلخرينيشعر بالخوف من جعل الطفل ال فيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

 المحسوبة الجدولية

 اإلجابة

 

0.10 

 

5.2 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 28 46.66

 بقلة 14 23.33

 بمتوسط 18 30

الخامس من المحور لعاشرانتائج االستبيان للسؤال يبين  )47(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  5.2المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                     

   العاشر من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )47(رسم بياني
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: التقليل من سلوك الطفل عند قيامه بسلوك عدوانيفيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 التكرار

ةالجد ولي  المحسوبة 

 اإلجابة

 

0.10 

 

3.9 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 25 41.66

 بقلة 22 36.66

 بمتوسط 13 21.66

الخامس من المحور حادي عشرالنتائج االستبيان للسؤال يبين  )48(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  3.9المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

  .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                        
   الحادي عشر من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )48(رسم بياني            



  النتائج وتحليل عرض                                                                                                    الثاني الفصل
 

108 
 

: التقليل من شعور الطفل بالنقصفيما يخص   

²كا ²كا  مستوى  
 الداللة

درجة 
 الحرية

النسبة 
 المئوية

 اإلجابة التكرار

 المحسوبة الجدولية

 

0.10 

 

27.1 

 

0.05 

 

2 

 بكثرة 39 65.00

 بقلة 11 18.33

 بمتوسط 10 18.66

الخامس من المحور ني عشرالثانتائج االستبيان للسؤال يبين  )49(الجدول رقم   

 0.10ھذه  ةالجد ولي ²لقد تبين لنا على ضوء النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة  كا    

و ھذا يعني وجود فروق معنوية بين  27.1المحسوبة و التي بلغت  ²كانت اصغر من قيمة  كا

   .التكرارات لصالح اإلجابة بكثرة 

  بكثرةاإلجابة  - 1

  بقلةاإلجابة - 2

   بمتوسط اإلجابة  - 3

                       
     الثاني عشر من المحور الخامس   سؤالال يمثل االجابة على )49(رسم بياني             
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 االستنتاج:

  :من خالل ما سبق نستنتج أن حصة التربية الحركية تساھم في التقليل من السلوك العدواني

  .التقليل من سرعة االستثارة من الغير .1

 .تجعل الطفل يحس باالستقرار .2

 .تجعل الطفل ال يرد بتصرف عدواني بتصرف آخر .3

 .يجعل الطفل يقلل من تقليد اآلخرين .4

 .تقلل الشعور بالرغبة في إيذاء اآلخرين .5

 . يقلل من الشعور بالنرفزة .6

 .يشجع الكفل بإقامة عالقات مع اآلخرين .7

 .تجعل الطفل ال يتوتر ألتفه األسباب .8

 . سلوكات الغير وتقليدھا في العائلةلع يجعل الطفل ال يخض .9

 .جعل الطفل ال يشعر بالخوف من اآلخرين .10

 .التقليل من سلوك الطفل عند قيامه بسلوك عدواني .11

  .يقلل من شعور الطفل بالنقص .12

 



مذكرة تخرج لنيل شھادة الماستير في التدريب الرياضي  -  
 

القلق و السلوك العدواني لدى أطفال المرحلة اإلبتدائية سن دور التربية الحركية في التقليل من : الموضوع  -
سنة من منظور المعلمين 11 – 09  

 
الحالة الشخصية:  المحور األول  

 
:..............................المستوى الدراسي  - : ......................        السن -  
 

: ........................عدد سنوات الخبرة   - :....................      الجنس   -  
 

: ..........................................................سنة التخرج من الجامعة  -  
 
 

القلق األسباب المؤدية إلى: المحور الثاني  
 
 

 األسباب نعم  ال أحيانا

الشعور بالنرفزة -1   

اإلحساس بعدم االستقرار -2

اإلحساس باالرتباك  -3

الشعور بانخفاض  المعنويات -4

الشعور بالتعب في بعض العضالت -5

عمد الشعور بالثقة في النفس  -6

عدم الشعور بالرضى -7

عدم الشعور بالھدوء -8

عادة العميقةعمد الشعور بالس -9

الشعور بالتوتر العصبي  - 10

عدم  الشعور باالطمئنان - 11

اإلرتفاع  في دقات القلب   - 12

 
 
 



األسباب المؤدية إلى السلوك العدواني : المحور الثالث   
 

 األسباب نعم  ال أحيانا
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اإلحساس بعدم االستقرار -2

قيامھم بھذه السلكات مالحظة اآلخرين عند -3

رد فعل لتصرف عدواني آخر -4

محاولة تقليد اآلخرين ووجود مشجعين -5

الشعور بالرغبة في إيذاء اآلخرين -6

الشعور بالنقص لدى الطفل  -7

النرفزة لدى الطفل  -8

الفشل في إقامة العالقات مع اآلخرين  -9

وجود مثل ھذه السلوكات في العائلة  - 10

وراثية  أسباب - 11

الشعور بالخوف من اآلخرين - 12
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  نعم  ال أحيانا

التربية الحركية تقلل من الشعور بالنرفزة  -1   

التربية الحركية تقلل من اإلحساس  بعدم االستقرار -2

التربية الحركية  تجعل الطفل يشعر باإلطمئنان   -3

التربية الحركية تقلل من اإلرتباك عند الطفل -4

التربية الحركية تقلل من التوتر العصبي لدى الطفل -5

التربية الحركية ترفع من معنويات  الطفل -6

التربية الحركية تقلل من الشعور بالتعب في بعض العضالت عند الطفل  -7

تربية الحركية تجعل الطفل يشعر بالثقة في النفسال -8

التربية الحركية تجعل الطفل يشعر بالرضى  -9

التربية الحركية تجعل الطفل يشعر بالھدوء - 10

التربية الحركية تجعل الطفل يشعر بالسعادة العميقة - 11

التربية الحركية تقلل من  اإلرتفاع  في دقات القلب   - 12
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  نعم  ال أحيانا

سرعة اإلستثارة من طرف الغيرالتربية الحركية تقلل من  -1   

ستقرارتجعل الطفل يحس باالالتربية الحركية  -2

 لآلخرين الطفل تقلل من تقليدالتربية الحركية    -3

تجعل الطفل ال يرد تصرف عدواني بآخرالتربية الحركية  -4

شعور الطفل بالرغبة في إيذاء اآلخرينالتربية الحركية تقلل من  -5

تقلل من الشعور بالنرفزةالتربية الحركية  -6

تجعل الطفل ينجح في إقامة عالقات مع اآلخرين التربية الحركية  -7

تر ألتفه األسباب ال يتوالتربية الحركية تجعل الطفل  -8

 ال يخضع لسلوكات وتقليدھا في العائلة التربية الحركية تجعل الطفل -9

بالخوف من اآلخرين يشعر ال التربية الحركية تجعل الطفل - 10

تقلل من سلوك الطفل عند قيامه بسلوك عدوانيالتربية الحركية  - 11

تقلل من شعور الطفل بالنقصالتربية الحركية  - 12
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  :االستنتاجات -2-2
   

بعض ـــروج بـــري أو بحث علمي ھو الخــكـھد فــإن الھدف من كل عمل أو ج          

االستنتاجات والتوصيات واالقتراحات التي يمكن أن يعتمد عليھا باحثون آخرون واتخاذھا 

ة ــبنسب راء بحوثھم بالمعلومات واالستفادة منھا ولوــكمرجع أو كمنطلق لدراستھم بغية إث

ج ــج خرج الطلبة الباحثون بالنتائـالنتائ يلتحلضئيلة ومن خالل موضوع بحثنا ھذا وبعد 

:التالية  

اره أداة لتنمية ـــ إن المستوى التعليمي والثقافي للمعلمين عامل ھام وأساسي باعتب          

لق ـة للقـاب المؤديبـة األسـات وإن معرفــالنفسية وبناء مواقف وتوجيھ درات الفعلية وـالق

.لوك العدواني عند الطفل تلعب دورھا في القضاء عليھاــوالس  

لق ـال وخاصة المصابين بالقــاة األطفـام في حيــھ ـ إن التربية الحركية تلعب دور          

ال ــاب تجعل األطفــھا من ألعـا فيـا وذلك لمـحيث تقلل منھمـدواني بـلوك العـوالس

.البعض ميبعضھيندمجون   

القلق كانت  إلىالمذكورة في المحور الثاني و التي ھي مؤدية  األسبابكل  إن -          

.الحقيقية المسببة للقلق األسبابفي معظمھا   

المؤدية لھذا  األسبابالمذكورة في السلوك العدواني كانت ھي  األسبابجل  -         

.المشكل   

:البحثمناقشة فرضيات  -2-3  

:ض الباحثان الفرضية التالية افترلقد   

المرحلة االبتدائية من وجھة  أطفالالتربية الحركية تقلل من مشكلتي القلق و السلوك العدواني لدى 

.المعلميننظر   
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 األسبابفي محتواھا على  تضمنتستمارات الموزعة على المعلمين و التي و من خالل اال    

في التقليل منھما  الحركيةدواني و كذلك كيفية مساھمة التربية كل من القلق و السلوك الع إلىالمؤدية 

في ممارسة التربية الحركية  ضرورةعلى  تأكدنسبة كبيرة من المعلمين و المعلمات  أننالحظ  

التربية الحركية احد الوسائل العالجية كما تعتبر عامال  أنداخل المدارس االبتدائية و يؤكد غالبيتھم 

التربية البدنية  أن" كالبويجك"يؤكد  إذلدى الطفل  األخرىية نب المعرفھاما تنمية الجوا

تعد عامل للحصول على  أنھاو  األطفالالحركية ال تقدر بثمن لھؤالء  األنشطةوالرياضية و 

التي تعكس على النواحي  اإلضافيةھدف عظيم مملوء بالمتعة و السرور كجزء من الفوائد 

. اعيةاالجتمالمعرفية و النفسية و   

:الخالصة العامة للبحث  -2-4  

 األطفال طرف من الحركية التربية ممارسة أن نكتشف جعلتنا البحث لھذا دراستنا إن         

 المرحلة ألطفال بالنسبة العدواني السلوك و القلق مشكلتي من التقليل في ايجابي بشكل تسھم

 و، سلوكه في ضبط من الطفل تحكم في اإسھاماتھ فيھا بما أھميتھا إلى راجع ذلك و االبتدائية

 جعله و معنوياته ترفع ،و لديه العصبي التوتر و ارتباكه و نرفزته من تقلل و عالقاته تطوير

 لآلخرين تقليده من تقلل و الرضا و الھدوء و العميقة السعادة و االطمئنان و باالستقرار يحس

 سلوك من تقلل ،كما بالنقص شعوره و اآلخرين من بالخوف شعوره و األسباب ألتفه توتره و

   .المجتمع في اندماجا أكثر تجعله و اجتماعيا حراكه تسھل عدواني،كما بسلوك قيامه عند الطفل

 في الحركية التربية دور إبراز إلى الھادف و ھذا بحثنا موضوع جاء السياق ھذا من و         

 بتقسيم فقمنا في المرحلة االبتدائية الذين لألطفال العدواني السلوك و القلق مشكلتي من التقليل

  : بابين إلى البحث
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  : فصول أربعة إلى الدراسة ھذه قسمنا و نظرية دراسة عن عبارة كان :األول الباب 

 نظريات و المذاھب منظور من والقلق القلق تعريف إلى الفصل ھذا في تطرقنا :ولاأل الفصل

  . العالج طرق و إعراضه و ظھوره إلى المساعدة العوامل و أنواعه و القلق

 العدوانية و أنواعه ذكر و بتعريفه قمنا و العدواني السلوك إلى فيه تطرقنا :الثاني الفصل أما 

 المرتبطة العوامل و اإلحباط و العدواني السلوك كذلك و العدوان نظريات و الطفل عند

 .بالعدوان

 الرياضية بالتربية عالقتھا و تعريفھا بذكر حركيةال التربية إلى فيه تطرقنا :الثالث الفصل - 

 التربوية العلوم تعلم في إسھاماتھا و بھا، التبكير أھمية فيھا، و الدرس محتوى إلى تطرقنا كما

  . خرىاأل

  :ھي و المشابھة الدراسات إلى الفصل ھذا في تطرقنا :رابعال الفصل - 

  . حمدم زناتي و بوزيان مداني و احمد مرابطي دراسة*  

  . خالد معزيز بن و القادر عبد ربيع و إسماعيل بوزيد دراسة*  

  . يوسف ھواري و احمد مرابط و سمير موسى دراسة*  

  .  نسيمه براجي و سعيدة ريان دراسة*  

  . آخرون و إبراھيم موسى دراسة*  

  . 2005 آخرون و محمد سعيدان دراسة*  

  : فصلين إلى بتقسيمھا مناق قد و التطبيقية الدراسة:  الثاني الباب

 المنھج على اعتمدنا البحث لطبيعة تبعا ،و البحث منھجية و طرق فيه تناولنا األول الفصل 

 معلمة و معلم بين 60 على البحث عينة شملت حيث االستبيانية االستمارة استخدام و المسحي

  . إحصائيا تحليلھا و النتائج بجمع قمنا حيث
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 مناقشة و االستنتاجات بأخذ قمنا ثم مناقشتھا و النتائج بعرض فيه اقمن و:  الثاني الفصل

 . التوصيات و العامة الخالصة و العامة الفرضية

  :التوصيات -2-5

 و القلق إلى بالطفل تؤدي أسباب عدة لنا برزت الحساس الموضوع لھذا دراستنا خالل من   

 جعلنا االبتدائية المرحلة لطفل بالنسبة الحركية التربية دور معرفة أن ،كما العدواني السلوك

 شكل على بتلخيصھا قمنا و ناضجة عقول و ، صاغية أذان تجد لعلھا التوصيات بعض نضع

  : نقاط

  .التربية الحركية كمنھاج تربوي معتمد في المدارس االبتدائية  إدراج*  

  .فل الكبرى بالنسبة للط أھميتھاالتوعية بمحتوى درس التربية الحركية و *  

  .األخرىتدخل السلطات المعنية في جعل حصة التربية الحركية كباقي المقاييس *  

  ).التربية الحركية(في ھذا المجال  األبحاثتوسيع *  

  .تدعيم المدارس االبتدائية بمتخصصين في التربية الحركية *  

  . وجودھا عند سرعة بأقصى و المشاكل حل و تجنب*  

  :ـــاتمةالخـــــــ

 وفق النتائج استخالص و تحليلھا و عرضھا و االستمارات جمع فيه تم الفصل ھذا إن            

 الخاصة االقتراحات و التوصيات بعض وضع إلى صوال و بحثنا عليھا قام التي الفرضية

  .البحث بموضوع
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النتائج تحليل و عرض  

 
 

 

  : المشابھة الدراشات نتائج و البحث نتائج مناقشة

  : ھي التي و العدواني السلوك او القلق درست سواء التالية الدراسات من كل ان

  " احمد زناتي و بوزيان مداني و احمد مرابطي"  دراسة -  

  " خالد معزيز و القادر عبد ربيع و اسماعيل بوزيد"  دراسة -

  " يوسف ھواري و احمد مرابط و سمير موسى" دراسة -

  " نسيمة براجي و سعيدة زيان"  دراسة -

  " اخرون و ابراھيم موسى"  دراسة -

  " م 2000 اخرون و محمد سعيداني"  دراسة -

  " عوض محمود عباس الدكتور"  دراسة -

 و العدواني السلوك و القلق لظاھرتي االكينيكي بالعالج تھتم المشابھة الدراسة ان رغم    

 جاءت التي و الحركية التربية مجال الظاھتينفي ھاتين تعالج التي الوسائل احد بحثت دراستنا

 العدواني لسلوك و القلق ظاھرتي من التقليل في كبيرا دورا تلعب الحركية التربية:  يلي بما

 . جدا كبيرة بنسبة

 

 

 

 

 

 



النتائج تحليل و عرض  

 
 

 

  : العامة الخالصة

 االطفال طلرف من الحركية التربية ممارسة ان نكتشف جعلتنا البحث لھذا دراستنا ان         

 الطفال بالنسبة العدواني السلوك و القلق مشكلتي من التقليل في كبير و ايجابي بشكل تسھم

 الطفل تحكم في اسھاماتھا فيھا بما اھميتھا الى راجع ذلك و سنة) 11-9( من االبتدائية المرحلة

 ،و لديه العصبي التوتر و ارتباكه و نرفزته من تقلل و عالقاته تطوير و سلوكه في ظبط من

 و الرضى و الھدوء و العميقة السعادة و االطمئنان و باالستقرار يحس جعله و معنوياته ترفع

 شعوره و االخرين من بالخوف شعوره و االسباب التفه توتره و لالخرين تقليده من تقلل

 و اجتماعيا حراكه تسھل ،كما عدواني بسلوك قيامه عند الطفل سلوك من تقلل ،كما بالنقص

  . المحتمع في اندماحا اكثر تجعله

 في الحركية التربية دور ابراز الى الھادف و ھذا بحثنا موضوع جاء السياق ھذا من و         

) 11-9( بين ما اعمارھم تتراوح الذين لالطفال العدواني السلوك و القلق مشكلتي من التقليل

  : بابين الى البحث بتقسيم فقمنا سنة

  : فصول خمسة الى الدراسة ھذه قسمنا و نظرية دراسة عن عبارة كان:  االول الباب 

 من جوانبه جميع بدراسة قمنا و سنة) 11-9( العمرية المرحلة الى فيه تطرقنا: االول الفصل

 االنفعالي الجانب و الحركي و الحسي و الفسيولوجي و االجتماعي و النفسي و العقلي و البدني

  . تطويرھا الواجب القدرات و

 و المذاھب منظور من والقلق القلق تعريف الى الفصل ھذا في تطرقنا:  الثاني الفصل 

  . العالج طرق و اعراضه و ظھوره الى المساعدة العوامل و انواعه و القلق نظريات

 العدوانية و انواعه ذكر و بتعريفه قمنا و العدواني السلوك الى فيه تطرقنا:  الثالث الفصل اما 

 المرتبطة العوامل و االحباط و العدواني السلوك كذلك و العدوان نظريات و الطفل عند

  . بالعدوان
 

 

 



النتائج تحليل و عرض  

 
 

 

 الرياضية بالتربية عالقتھا و تعريفھا بذكر الحركية التربية الى فيه تطرقنا:  الرابع الفصل - 

 التربيوية العلوم تعلم في اسھاماتھا ،و بھا التبكر اھمية ،و فيھا الدرس محتوى الى تطرقنا كما

  . االخري

  : ھي و المشابھة الدراسات الى الفصل ھذا في تطرقنا:  الخامس الفصل - 

  . محمد زناتي و بوزيان مداني و احمد مرابطي دراسة*  

  . خالد معزيز بن و القادر عبد ربيع و إسماعيل بوزيد دراسة*  

  . يوسف ھواري و احمد مرابط و سمير موسى دراسة*  

  .  نسيمة براجي و سعيدة ريان دراسة*  

  . اخرون و ابراھيم موسى دراسة*  

  . 2005 اخرون و محمد سعيداني دراسة*  

  : فصلين الى بتقسيمھا قمنا قد و التطبيقية الدراسة:  الثاني الباب

 المنھج على اعتمدنا البحث لطبيعة تبعا ،و البحث منھجية و طرق فيه تناولنا االول الفصل 

 معلمة و معلم بين 60 على البحث عينة شملت حيث االستبيانية االستمارة استخدام و المسحي

  . إحصائيا تحليلھا و النتائج بجمع قمنا حيث

 مناقشة و االستنتاجات باخذ قمنا ثم مناقشتھا و النتائج بعرض فيه قمنا و:  الثاني الفصل

 . التوصيات و العامة الخالصة و العامة الفرضية

 

 

 

  



النتائج تحليل و عرض  

 
 

 

  : التوصيات

 الى بالطفل تؤدي مھمة اسباب عدة لنا برزت الحساس الموضوع لھذا دراستنا خالل من   

 االبتدائية المرحلة لطفل بالنسبة الحركية التربية دور معرفة ان ،كما العدواني السلوك و القلق

 على بتلخيصھا قمنا و ناضجة عقول و ، صاغية اذان تجد لعلھا التوصيات بعض نضع جعلنا

  : نقاط شكل

  . فيھا ليعيش للطفل مضطربة وغير ھادئة بيئة خلق*  

  . االحباط عامل و النفسية الظغوط و الصدمات الطفل تجنيب*  

  . مباشرة سلوكه رفض عدم و الطفل القول االستماع*  

  . باالمان اشعاره و غضبه يثير ما عن الطفل ابعاد*  

  . االخرين مع العالقات اقامة حب تعليمه و الوالدين بعاطفة الطفل احساس*  

  . وجودھا عند سرعة باقصى و المشاكل حل و تجنب*  

  : ـــاتمةالخـــــــ

 وفق النتائج استخالص و تحليلھا و عرضھا و االستمارات جمع فيه تم الفصل ھذا ان            

 الخاصة االقتراحات و التوصيات بعض وضع الى صوال و بحثنا عليھا قام التي الفرضية

  .   البحث بموضوع
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