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 إْذاء

 اسى َطمّ نساًَ أيًإنى يٍ اشرشخ ساحرً ٔسعادذً ترعثٓا ٔشمائٓا إنى أغهى 

 انغانٍح

إنى يٍ كاٌ نً تًثاتح انشًعح انرً ذحرشق نرٍُش طشٌك دستً إنى َعى انًثم َٔعى 

 انشٓى انمذٔج أتً

 ٌا انكشًٌٌٍٍا أغهى يا أيهك فً انحٍاج ٔانذ نكًا

 يحًذ ٔ انطاْش ٔ يصطفىإنى كم  إخٕذً 

 ذً ٔأتُائٓى، ٔأخٕانً ٔخاالذً ٔأتُائٓىاإنى  أعًايً ٔعً

 .لٌٕذسي ٔ تٍ يحًذ إنى كم يٍ ٌحًم نمة 

 إنى يٍ لضٍد يعٓى أجًم أٌاو انجايعح ٔطٕال فرشج انذساسح

إنى يٍ أحًم نٓى فً لهثً انطٍة ٔ يحًذ ٔيحًذ ٔ عثذ انعضٌض ٔ تهماسى ٔ ايٍٍ ... 

 يشاعش انحة ٔانخٍش

 انًرٕاضع انثحثإنى كم يٍ ساعذًَ  يٍ لشٌة أٔ تعٍذ فً إَجاص ْزا 

 .......خاصح

 ْزا. ًْذي ثًشج عًهأإنى كم ْؤالء 
 

 

 قويدري حمسة

  



 

 

 إهداء

انحًذ هلل انزي سهى نزٔي األنثاب ٔ اَضل عهٍٓى انكرة يثٍٍ نهخطأ ٔ انصٕاب ٔ احًذِ 

 حًذا يٍ ٌعهى اَّ يسثة األسثاب ٔ اشٓذ أٌ يحًذا عثذِ ٔ سسٕنّ.

انضاخش إَّ تحش انعهى انزي ٌخهذ ٌطٍة نً أٌ ألذو ْزِ انمطشج انرً ادفعٓا إنى انثحش 

 اإلَساٌ إنى انذْش.
 

أْذي ثًشج جٓذي إنى انحضٍ انذافئ ٔ انمهة انحً إنى انعٍٍ انرً لاطعد انُٕو 

نهسٓش عهى ساحرً إنى يٍ أدفأذًُ تضًٓا أغًشذًُ تحُآَا، إنى انرً ال يثٍم ٔ ال 

 خهف نٓا ، إنى االسى انزي ٌخفً حمٍمح َجاحً أيً انعضٌضج.
 

نٍك يٍ كُد نً يُثع انثمح ٔ انصثش ٔ حسٍ انخهك أتً انكشٌى إنى يٍ أذًُى نٓى إ

 انسعادج انذائًح، إخٕذً: "فاطًح" "عائشح" "عاتذ" " "فرٍحح" "يًٍَٕح"

 ٔصذٌمً انًخهص "ٌاسٍٍ" حفظٓى هللا جًٍعا.  ٔأتُائٓى
 

طهع عهى ْزا إنى جًٍع األساذزج ٔ انًعهًٍٍ  انزٌٍ كإَا يصثاح يعشفرً إنى يٍ كم أ

 انعًم ٔ ذضٔد تّ يعشفح إنى كم أصذلائً.
 

 ٔ إنى جًٍع أصذلائً تانًعٓذ ٔ إنى كم يٍ نذٌّ حة فً انشٌاضح.

 انعهى نهغًُ جًال ٔانعهى نهفمٍش يال
 

 

 

 بن عسوزي محم

  



 وتقـــدير شكـــر

 

فمذ أحٍاَا يٍ عذو، ْٔذاَا يٍ  انشكش ٔانحًذ هللا ذعانى عهى يا ْٔثُا يٍ انُعى ،

 ظالنّ،

 نجالل ٔجّٓ ٔعظٍى ُثغًٌٔعهًُا يٍ جٓانح، ٔعافاَا ٔأاَا فههّ ذعانى انحًذ آيا 

 سهطاَّ.

 نألسرار انذكرٕس يمشاًَ جًال  انزي ساَذَا فً جًٍعٌم ثى انشكش انٕافش انجض

هللا اِ ح فجضخطٕاخ ْزِ انذساسح ، فهى َجذ يُّ اال انصذس انشحة ٔانًعايهح انطٍث

 ذعانى

 عهٍّ انفضم انعظٍى. ٔأداوخٍشا 

 ٔ َرمذو تانشكش إنى إداسج يعٓذ انرشتٍح انثذٍَح جايعح يسرغاَى

 ٔ ذسٍٓالخ . حٌنًا لذيرّ نُا يٍ سعا

 عٍسى حًذ األسرار انًحرشو تٍ يمشيكًا ال ٌفٕذُا شكش يذٌش يؤسسح تٕصٌذي ي

 انراليٍز عهى يساعذذٓى نُا انزي سٓم عهٍُا انعًم انًٍذاًَ ٔ َشكش

يعٓذ انرشتٍح انثذٍَح ٔانشٌاضٍح نٕالٌح  ساذزجأ كًا ال ذفٕذُا انفشصح أٌ أشكش انسادج

يسرغاَى ٔ كم يٍ ساْى فً ْزا انثحث يٍ لشٌة أٔ تعٍذ تانُصٍحح ٔانعٌٕ 

 ٔانرشجٍع...
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 المقدمة :
لقد اصبح السلوؾ العدواين عند التالميذ ادلراىقُت من اكرب و اصعب ادلشاكل اليت تواجهها      

اعتداءات  ادلؤسسات التعليمية و األساتذة و اإلداريُت حىت أولياء التالميذ دلا صارت حتتويو من عنف و
من طرؼ التلميذ سواء يف اجتاه التلميذ او اإلداريُت او األساتذة و حىت على اجلنس االخر شلا جعل الكثَت 

من الباحثُت جيروف دراسات و حبوث حوؿ ىذه الظاىرة لتقسي أسباهبا و زلاولة التقليل منها و القضاء 
إمكانية اف تنتج عن ىذه السلوكيات عليها ، وما جعل التخوؼ كبَت من ىذا السلوؾ العدواين ىو 

مشاكل يعاين منها الفرد ادلراىق و ىو اللجوء دائما إىل العنف حلل مشاكلو شلا قد يدفعو ارتكاب أخطاء 
قد تنتج عنها جرائم و قد حيمل ىذه التصرفات حىت عندما يكرب و ينتج عن ذلك فرد ال خيدـ مصلحة 

 اجملتمع و  يضر اجملتمع .
دلا  لًتبية الرياضية مادة ذات أمهية كبَتة دلا تكتسيو من فوائد نفسية واجتماعية وتعليمية وىذاومبا أف ا    

 . تتميز بو عن باقي ادلواد الدراسية، حيث تساعد ادلراىق على اجتياز فًتة ادلراىقة على أحسن وجو
يها من رلاؿ واسع للتلميذ و تظهر ىذه السلوكات العدوانية بشكل أوضح يف حصة الًتبية البدنية دلا ف     

ادلراىق لإلفراج عن مكنوناتو و مكبوتاتو العدوانية ، شلا جعل عملية التدريس تبدوا اصعب على األستاذ 
،حملاولتو االنتباه الدائم لعدـ حدوث تصرفات عدوانية قد تكوف ذلا نتائج سلبية على التلميذ و على 

انو مل يعد العدواف مقتصرا فقط على الذكور بل انتقل إىل  األستاذ أيضا ، وشلا جعل االمر اصعب اكثر ىو
االناث أيضا حيث اهنم اصبحوا يتميزوف بنوع من العدواف يف اجتاه االخر و حىت يف اجتاه الذات لديهم و 

 زلاولة إظهار السلوؾ العدواين عن طريق إيذاء نفسهم .
 و ىذا ما جعلنا نتطرؽ إىل ىذا ادلوضوع ادلهم 

 جانب نظري وجانب تطبيقي .اجلانب النظري يشمل فصل دتهيدي، نا يف ىذه الدراسة جانبُت تناول     
الدراسة  إشكاليةالعاـ للدراسة انطالقا من طرح  اإلطار إىلتطرقنا فيو  و ثالثة فصوؿ ، فالفصل التمهيدي

البحث وحتديد  وأمهية أىداؼاجلزئية ( مث عرض  اتوضبط فرضيات البحث ) الفرضية العامة والفرضي
 ث .ادلصطلحات وادلفاىيم ادلتعلقة بالبحث مث سرد الدراسات ادلشاهبة ادلتعلقة بالبح

النظرية والعوامل ادلؤثرة  تعريفو، أسبابو، أنواعو، تفسَتاتو  السلوؾ العدواين تناولنا األوؿيف الفصل  أما    
مرحلة ادلراىقة،  إىل فصل الثاين تطرقنا فيوفيو، وظائفو، مع دراسة السلوؾ العدواين عند الرياضي. ويف ال
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ها ، مشاكل،  هاخصائص،  عالقة ادلراىق بأستاذ الًتبية البدنية الرياضية،  عالقات ادلراىق مفهومها،
 أما . إرشادات للقائمُت على تربية ادلراىقُت،  تأثَت السلوؾ الرياضي على شخصية ادلراىقمتطلباهتا ، 

ة البدنية و الرياضية ، مفهومها ، تفسَتاهتا ، أمهيتها ، أىدافها ، دوافعها ، الًتبييشمل الثالث الفصل 
 مشكالهتا ، مكانتها .

اىل  الدراسة االستطالعية وحساب  ألوؿتطرقنا يف الفصل اثالثة فصوؿ اجلانب التطبيقي يشمل  أما     
لمنهج ادلناسب للدراسة وحتديد لفيو  مث التطرؽ أما الفصل الثاين البحث  ألدوات اخلصائص السيكومًتية

بحث ال و البشري وأدوات الزمٍت وادلكاينالدراسة ورلاؿ وكيفية اختيارىا  رلتمع البحث والعينة ادلدروسة 
نتناوؿ حساب نتائج الدراسة وحتليلها  لثالثويف الفصل ا،  ادلستعملة يف الدراسة اإلحصائيةوكذا الطرؽ 

 مناقشة الفرضيات و يف األخَت بعض االقًتاحات و التوصيات.وتفسَتىا حسب ادلعارؼ النظرية مث 
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 :البحث مشكلة-1
 ادلشكالت إحدى فهي الًتبوية، العملية تعطيل يف أثر ذلا اليت ادلهمة ادلشاكل من العدواف مشكلة تعد     
والعدواف يكوف بدرجة  بالناس، االذى حلاؽ ا إىل يؤدي ا سلوؾ لكوهنا التعليمية ادلؤسسات منها تعػاين اليت

عدة تغَتات من بينها التغَت من الناحية  لإلنسافخالؿ ىذه ادلرحلة حتدث كبَتة يف مرحلة ادلراىقة، ألنو 
 حبيث ترمي اىل احلاؽ األذى السلبية السلوكياتو اليت ينجز عنها ظهور بعض التصرفات  النفسية والعقلية

 باآلخرين.
 عدـ خضوعهم إىل قوانُت األسرة يفالذكور واالناث  رة العدوانية عند ادلراىقُتفغالبا ما تتجسد ىذه الظاى

ادلقررة من طرؼ  واحمليط مثلما ىو احلاؿ عند التلميذ يف ادلرحلة الثانوية الذي يرفض التقيد بالضوابط وادلواد
 الوزارة فيما يتعلق باالنضباط والنظاـ.

حيتاج  بح متكامال ومتوازنا جسميا واجتماعيا مل يعدبأنو أص الفردكل ىذا راجع إىل شعور       
وحىت  واإلداريُت واألساتذة ويتفاقم ىذا السلوؾ العدواين ليشمل إيذاء الزمالء الغَت،للمساعدة من طرؼ 

سواء كاف باأللفاظ الفاسدة والقبيحة أو بالتعدي  إداء الفرد لنفسو وىذا صلده عند االناث خاصة،
 اجلسد.باستعماؿ 

توجيهات صائبة  كما حيتاج إىل  الشاذة،فادلراىق حيتاج إىل عناية كبَتة واىتماـ لضبط ىذه السلوكيات     
 .تربويةوقواعد 

ومبا أف الًتبية البدنية والرياضية ىي مادة من ادلواد األكادديية، وىي ذات أمهية كبَتة دلا تكتسبو من       
را كبَتا خاصة يز بو عن باقي ادلواد الدراسية. حيث تلعب دو فوائد نفسية واجتماعية وتعليمية وىذا دلا تتم

على اجتياز فًتة ادلراىقة يف أحسن وجو، وىذا دلا تتميز بو من  للمراىق حيث تساعد الذكور و االناث
دلراىق والتقليل من أثار اإلحباط و من ىنا جيدر بنا طرح التساؤؿ خصائص أمهها إشباع رغبات وحاجات ا

 التايل :
يف حصة  ادلرحلة الثانوية تالميذوجد فروؽ بُت الذكور و االناث يف السلوؾ العدواين عند ىل ت -

 ؟ الًتبية البدنية و الرياضية

 ومن خالؿ ىذا التساؤؿ العاـ طرحنا األسئلة اجلزئية التالية : 
 ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة العدواف اجلسدي بُت الذكور و اإلناث ؟   -1
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 اإلناث ؟  ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة العدواف اللفظي بُت الذكور و   -2
 اإلناث ؟ ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة عدواف الغضب بُت الذكور و   -3
 ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف العدواف غَت ادلباشر بُت الذكور و اإلناث ؟   -4

 :البحث :  أهداف. 3

 : يهدؼ البحث إىل .الهدف العام:3-1 

عند التالميذ ادلرحلة الثانوية خالؿ ة الفرؽ يف درجة السلوؾ العدواين بُت الذكور و اإلناث معرف      
 .صة الًتبية البدنية و الرياضية ح

 وتتمثل فيما يلي: .األهداف الجزئية:3-2      

 يف حصة الًتبية البدنية و الرياضية .معرفة درجة العدواف اجلسدي بُت الذكور و اإلناث  -
 معرفة درجة العدواف اللفظي بُت الذكور و اإلناث يف حصة الًتبية البدنية و الرياضية . -
 معرفة درجة عدواف الغضب بُت الذكور و اإلناث يف حصة الًتبية البدنية و الرياضية . -
 لًتبية البدنية و الرياضية .معرفة درجة العدواف غَت ادلباشر بُت الذكور و اإلناث يف حصة ا -

 .فرضيات البحث :4
 .الفرضية العامة : 4-1

خالؿ حصة الًتبية إناث(-التالميذ ادلراىقُت )ذكور السلوؾ العدواين بُت توجد فروؽ يف درجة -
 .البدنية والرياضية

 .الفرضيات الجزئية :4-2
 و اإلناث .الذكور  بُتتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة العدواف اجلسدي  -1
 اإلناث.  والذكور  بُتتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة العدواف اللفظي -2
 اإلناث. عدواف الغضب بُت الذكور و توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة-3
 اإلناث. يف درجة العدواف غَت ادلباشر بُت الذكور و توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -4
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 البحث:أهمية . 5
إف العلـو االجتماعية اليت تدرس اإلنساف يف كل جوانبو مازالت تواجو صعوبات كبَتة، وحيلل      

الكسيس كاريل بقولو:"إف معرفة أنفسنا لن تصل أبدا إىل تلك ادلرتبة من البساطة ادلعربة والتجرد واجلماؿ 
ليت أخرت تقدـ علم اإلنساف، فعلينا أف اليت بلغها عامل ادلادة، إذ ليس من احملتمل أف ختتفي العناصر ا

 (24، صفحة 1985)كاريل، االنساف ذلك اجملهوؿ، ندرؾ أف علم اإلنساف ىو أصعب العلـو مجيعا".  
وبالرغم من ذلك فاف الباحثُت واصلوا حبوثهم قصد فهم العالقة ومعرفة خبايا اإلنساف حىت يتسٌت       

توجيو ما يالءـ بناءه ادلورفولوجي والسيكولوجي والسوسيولوجي ،والًتبية باعتبارىا أىم اجملاالت اليت هتدؼ 
ؿ يف ىذا الصدد زلمد زياد إىل تكوين وهتيئة الشخص الذي يتكيف مع الظروؼ احمليطة بو، ويقو 

"إذا كاف التبدؿ و التطور ىي السمات اليت دتيز اجملتمعات احلديثة فاف مسؤولية الًتبية العظمى اجتاه :محداف
، 1961)ابراىيم، األفراد أف تعدىم للتكيف مع ظروؼ العمل ادلستجدة ومتطلبات اجملتمع ادلتغَت".  

 (75صفحة 
ويف ىذا اجملاؿ تأيت ىذه الدراسة دلعرفة األسباب اليت تؤدي إىل ظهور وزيادة السلوؾ العدواين خالؿ      

حصة الًتبية البدنية والرياضية عند التالميذ كال اجلنسُت "ذكور" و "إناث"، وديكن تلخيص األمهية يف 
 النقاط التالية:

 التحكم يف انسجاـ التالميذ داخل احلصة. -
 دور وأمهية النشاطات الرياضية يف حتقيق الذات لدى ادلراىق. -
 دور ومكانة الًتبية البدنية و الرياضية كجزء من الًتبية العامة. -

 مصطلحات البحث:.6
 التعريف االصطالحي للتربية البدنية و الرياضية: .6-1

ا و عقليا و انفعاليا و اجتماعيا ىي جزء ال يتجزأ من الًتبية العامة ، هتدؼ إىل تكوين الفرد بدني     
 (89، صفحة 2003)فريد صلار،  عدة ألواف من النشاط البدين ادلختارة لتحقيق اذلدؼ . بواسطة 

 : والرياضية التعريف اإلجرائي للتربية البدنية و الرياضية.6-2
 و حتقق بتناسق زلتوى ادلنهاج. لبنة أو الوحدة ادلصغرة اليت تبٌتىو ال     
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 التعريف االصطالحي للسلوك العدواني: 6-3
يشَت معجم علم النفس و الًتبية إىل اف العدواف ىو التهجم على االخرين رغبة يف السيطرة او نتيجة    

 )فؤاد ابو حطب و اخروف(للشعور بالظلم او ضلو ذلك 
و امنا يلجا اليو صاحبو لرغبتو يف  يشَت ىذا التعريف إىل اف السلوؾ العدواين ال ينشا يف الفراغ ،    

 او ضلو ذلك.  اص اخرين، او نتيجة لشعوره بالظلمالتحكم على بعض األمور ادلتعلقة بأشخ
السلوؾ العدواين على  "خليل عبد الرحمان المعايطة"و  "مصطفى نوري القمش"و يعرؼ الباحثاف     

انو سلوؾ يعرب عنو باي ردة فعل يهدؼ إىل إيقاع األذى او األمل باألخرين او إىل ختريب شلتلكاهتم  
 (202، صفحة 2006)مصطفى، 

شخاص يعٍت ذلك اف السلوؾ العدواين عبارة عن استجابة يقـو هبا الفرد قصد إحلاؽ األذى باأل   
االخرين، كما يهدؼ من خاللو إىل إحلاؽ اضرار و حتطيم شلتلكاهتم، فالسلوؾ العدواين حسب الباحثُت 

 يتضمن القصد و النية.
اف السلوؾ العدواين ىو إستجابة عنيفة فيها إصرار "عبد الحميد محمد الهاشمي"و يرى الباحث     

)،  و مادامت تقف يف طريق حتقيق الرغبات. للتغلب على العقبات من أي نوع كانت بشرية اـ مادية،
 عبداحلميد(

يشَت ىذا التعريف إىل اف السلوؾ العدواين ىو إستجابة ذلا طابع العنف يثَتىا وجود عقبة او عائق      
 الذي ديكن اف يكوف اشخاص اخرين او أشياء مادية دتنعو من الوصوؿ إىل حتقيق أىدافو و طموحاتو.

 :للسلوك العدواني التعريف االجرائي.6-4
السلوؾ العدواين يصدره الفرد ب ىدؼ إحلاؽ األذى او الضرر بفرد اخر )او رلموعة من االفراد(،     

حياوؿ اف حياوؿ اف يتجنب ىذا االيذاء سواء كاف بدنيا او لفظيا، و سواء مت بصورة مباشرة او غَت مباشرة 
  )اهلل(او افصح عن نفسو يف صورة الغضب او العداوة اليت توجو إىل ادلعتدى عليو، 

 
 .التعريف االصطالحي للمراهقة :6-5

ىي الفًتة اليت يكسر ادلراىق فيها شرنقة الطفولة ليخرج إىل العامل اخلارجي و يبدأ يف التعامل معو ،و      
االندماج فيو ،كما تصحب ىذه الفًتة  عدة حتوالت جسمية و نفسية فهي تعترب ثورة على أجزاء اجلسم 

 و الضغط النفسي .و يعاين التلميذ خالذلا مجلة من االضطرابات النفسية أبرزىا القلق 
 .التعريف اإلجرائي للمراهقة :6-6
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ىي مرحلة عمرية زلصورة بُت الطفولة ادلتأخرة و مرحلة الشباب و ىي يف غالب األحياف تكوف بُت     
 سنة.18سنة و13
      المشابهة:  الدراسات.7

 منها عاجل واألجنبية، وكل حبثكثَتة ىي الدراسات اليت تناولت موضوع السلوؾ العدواين العربية منها       
 متغَتات ختتلف عنها يف البحث األخر ، فمهما كاف يهدؼ إىل كشف أسباب السلوؾ العدواين

 ومنها ما ربط بعوامل أخرى، ومنها ما قارنو حسب اجلنس او البيئة، ومن ىذه الدراسات نذكر ما يلي :
 الدراسة االولى:7-1

بعنواف "استخداـ اللعب احلركي خلفض السلوؾ العدواين لدى أطفاؿ ما  حبث بومسجد عبد القادر     
 .2003مستغاًل -قبل ادلدرسة"، قسم الًتبية البدنية والرياضية

( سنوات 6-5(و)5-4اجري ىذا البحث على عينة أطفاؿ ما قبل ادلدرسة تًتاوح أعمارىم من )     
موضوع مداخلة يف ادللتقى الدويل الثاين طفال من اجلنسُت، وكاف ىذا البحث  40يقدر عددىا ب 

وكانت  2003ديسمرب  10-09حوؿ"النشاط البدين الرياضي والفئات االجتماعية" جبامعة مستغاًل يف 
 مشكلة البحث ىل للعب احلركي دور يف خفض السلوكات العدوانية ألطفاؿ التعليم التحضَتي؟".

 وكانت أىداؼ البحث كما يلي:    
-4اللة اإلحصائية يف السلوؾ العدواين لدى أطفاؿ موضوع البحث تبعا للسن من )معرفة نوع الد -
 ( سنوات .6-5(ومن)5
 معرفة نوع الداللة اإلحصائية يف السلوؾ العدواين لدى أطفاؿ موضوع البحث تبعا للجنس. -
 لتحضَتي.إعداد برنامج مقًتح للعب احلركي يسمح بتحقيق خفض السلوؾ العدواين عند طفل التعليم ا -

 أما عن أدوات البحث اليت استخدمها الباحث فيمكن إمجاذلا فيما يلي:
 اختبار رسم الرجل ؿ "جوندانف وىاريس" للذكاء. -
مقياس السلوؾ العدواين لطفل ما قبل ادلدرسة، من إعداد  د.فاطمة حنفي زلمود مدرسة يف علم النفس  -

 جبامعة عُت مشس)مصر( وتقنُت الباحث.
برنامج للعب احلركي خلفض السلوؾ العدواين لدى أطفاؿ التعليم التحضَتي من إعداد الباحث إعداد  -

 وبعد الدراسة ادليدانية واإلحصائية خرج الباحث باستنتاجات:
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( سنوات أكثر عدوانية من األطفاؿ ادلًتاوحة أعمارىم ما 6-5األطفاؿ الذين تًتاوح أعمارىم من ) -    
 ( سنوات.5-4بُت )
 الذكور أكثر عدوانية من اإلناث يف كال ادلرحلتُت. -    
 الربنامج ادلقًتح يعمل على خفض السلوؾ العدواين لدى ىاتو العينة. -    
وبالتايل كاستنتاج عاـ : اللعب احلركي لو دور يف خفض السلوؾ العدواين لدى أطفاؿ التعليم    

 التحضَتي.
 الدراسة الثانية:.7-2

حتت عنواف "دور الًتبية البدنية والرياضية يف التخفيف من االضطرابات السلوكية  ؿدراسة عكوش كما
 للمراىقُت اجلاضلُت".

بقسم الًتبية البدنية والرياضية،اجلزائر. كانت مشكلة  2003ىذا البحث عبارة عن مذكرة ماجستَت لسنة 
ضطرابات السلوكية لدى ادلراىقُت البحث:" ما مدى فاعلية الًتبية البدنية والرياضية يف التخفيف من اال

 اجلاضلُت؟".
مراىقا جاضلا مبؤسسة إعادة الًتبية باألبيار )اجلزائر(،توىل  20اشتملت الدراسة على عينة حبث من     

الباحث إعداد برنامج رياضي واإلشراؼ على النشاطات الرياضية للعينة، وقد طبق يف ىذه الدراسة مقياس 
 مالحظة دلدة ال تقل عن ثالثة أشهر.السلوؾ التكيفي وشبكات 

 ويف األخَت بعد الدراسة ادليدانية واإلحصائية خرج الباحث باالستنتاجات التالية:    
 ادلمارسة الفعلية للًتبية البدنية والرياضية تدفع اجلانح إىل مراعاة القواعد االجتماعية. -
 من أنواع الشذوذ.الًتبية البدنية وسيلة لإلفراج عن ادلكبوتات والتخلص  -
 اجلاضلوف الذين ديارسوف النشاطات البدنية يكونوف اقل عرضة لالضطرابات االنفعالية والنفسية.    -

 وكاستنتاج عاـ ذلذه الدراسة:    
 إف شلارسة الًتبية البدنية والرياضية أمهية كربى يف ختفيف االضطرابات السلوكية للمراىقُت اجلاضلُت.

 ة:.الدراسة الثالث7-3
و اليت أوردت ثالث دراسات فرعية للعدوانية يف مالعب   (boullton 1993)دراسة بولتوف      

أسباب  أكثرادلقابالت و ادلالحظة ، يف الدراسة األوىل كانت  باستخداـ( 11-8ادلدارس االبتدائية)
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االستفزازية ، و عدـ االتفاؽ على  لالعتداءاتالشجار شيوعا ىي رد الفعل للمضايقات ، و رد الفعل 
أسس مل يتم لعبها ، و يف الدراسة الثانية كانت نسبة كبَتة من الشجار بُت التالميذ األصغر سنا بدوف 

ادلالحظ الشاب ،و لكن االعتداءات األخرى كاف سببها االنتقاـ و الثار من  لرأيسبب مباشر تبعا 
كانا رد الفعل العدواين   لالعتداءسببُت  أكثرميذ الكبار فإف التلميذ ادلازح  و العدواين ،و بُت التال

 اإلصابات العارضة .  أوللمضايقات 
سنوات و   10-9و يف الدراسة الثالثة دتت مالحظة ادلالعب اليت يلعب فيها أطفاؿ الفصوؿ ما بُت 

)خليفة، لثانية . الشجار مشاهبة دلا جاء يف الدراستُت األوىل وا أو لالعتداءكانت األسباب الشائعة 
 (319-317، الصفحات 1992دراسات يف علم النفس االجتماعي ، 

 
 .التعليق على الدراسات : 8
نظرا لتعدد ادلتغَتات ادلتضمنة بالبحث و ادلتمثلة يف السلوؾ العدواين و الًتبية البدنية و الرياضية و بعد      

تصنيف و عرض الدراسات ادلرتبطة و يف حدود ما أتيح للطالباف الباحثاف من إطالع و دراسة و إف قلت 
كن الباحثاف التوصل إىل دتاألخَت ،حيث وجد الطالباف صعوبة كبَتة يف إجياد ىذه الدراسات ،و يف 

 العامة التالية : اتاالستخالص
اتفقت الدراسات يف ادلنهج الذي يتناسب و أىداؼ الدراسة حيث مت استخداـ ادلنهج من حيث ادلنهج 

 .الوصفي جلميع الدراسات و البحوث تقريبا 
ة اختيارىا و يف مجيع لقد اختلفت الدراسات يف حجم و نوع و جنس العينة و كيفي من حيث العينة

الدراسية حيث لوحظ أف معظم الدراسات السابقة أجريت ما  األطوارمتغَتات البحث طبقت على سلتلف 
 تلميذ  ومت اختيارىم بالطريقة العشوائية.   220تلميذ إىل 20بُت   

 لقد تشاهبت الدراسات يف معظمها و قد اعتمدت طريقة االستبياف.من حيث األداة ادلستخدمة 
اختلفت األساليب اإلحصائية اخلاصة بالبحوث و الدراسات السابقة من حيث األدوات اإلحصائية 

باختالؼ اذلدؼ من كل دراسة حيث أف معظمها استخدـ ادلعاجلات األولوية ادلتداولة يف كل البحوث و 
 ادلتمثلة يف ادلتوسط احلسايب، االضلراؼ ادلعياري ، النسب ادلئوية 
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السابقة اتفقت الدراسات السابقة أف التالميذ يعانوف من مستويات سلتلفة من حيث نتائج الدراسات 
 العدواف و أف الًتبية البدنية و الرياضية ذلا دور يف ختفيض ىذه ادلشكلة النفسية . درجة

 : تنقد الدراسا
بُت  من خالؿ العرض للدراسات السابقة تبُت للطالباف بعض االختالفات و نقاط التشابو ما     

 الدراسات السابقة و الدراسة احلالية و من أمهها مايلي :
( إلجراء التجربة األساسية ذلذه الدراسة و اليت دتثلت يف 150نوعية العينة ادلختارة و عددىا بلغ )     

تالميذ ادلرحلة الثانوية لوالية تلمساف بادلقارنة مع الدراسات اليت كانت تتمحور معظمها حوؿ تالميذ 
و الذي جتاوز  220إىل  20ر الثانوي ،باإلضافة إىل العدد الذي تراوح يف معظم الدراسات من الطو 

 تلميذا .150الدراسة احلالية اليت كانت عينتها  
إف معظم الدراسات تناولت متغَت واحد مثل السلوؾ العدواين أما البعض األخر فتناوؿ متغَتين معا     

 ية و الرياضية .السلوؾ العدواين و الًتبية البدن
كما استفاد الطالباف من التعرؼ على وجود أداة حبث مت التحقق من صدقها و ثباهتا يف العديد من     

 الدراسات.
باإلضافة إىل التعرؼ على ادلنهج ادلستخدـ يف ىذه الدراسات، الطرؽ اإلحصائية ادلستخدمة و ذلك    

 من دراسة ألخرى حسب حجم و نوعية العينة اليت مت التطبيق عليها .



 

 

 الباب األول

 الدراسة النظرية
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 :تمهيد
يعترب السلوك العدواين ىو ذاك التعبري اخلارجي للمشاعر العدوانية ادلكبوتة ، حيث تعددت التعاريف       

و ادلقاييس اليت حتيط بو ، خاصة إذا تعلق  األبعاد الختبلفتلم هبذا السلوك  وأحتوصل  أن أرادتاليت 
ففي ىذا الفصل تعقيدا ،  أكثربادلراىق الذي يعاين من صراعات نفسية شلا جيعل تفسري ىذا السلوك  األمر

سيحاول الباحث التعرج عن العدوان يف الرياضة وىذا نظرا لنوعية احلصة وادلتمثلة يف حصة الرتبية البدنية 
أساسا على اللعب ومن ىذا وجب على الباحث تقصي ىذا النوع من العدوان حيث  والرياضية اليت تعتمد

كانت  عرف ىذا األخري منذ القدم، أي أن الرياضة قدديا مل ختلو أبدا من العدوان نظرا لؤلىداف اليت
مل خيتفي ترمي ذلا الرياضة سابقا وبالرغم من تطور األفكار العامة واخلاصة يف ىذا ادليدان إال أن العـدوان 

يف عصرنا احلديث نظرا لتعقد ىذه الظاىرة وكذا لصعوبة حتديد األسباب ادلباشرة يف ظهورىا لذلك حاول 
الباحث أن يشري للنظريات اليت تفسر ىذا العدوان عند الرياضي ، ويف األخري يعرج الباحث لؤلسباب 

 والعوامل اليت تزيد يف حدة ىذا السلوك.

 :الرياضة.مفهوم العدوان في 1-1
لقد تعددت التعاريف فيما خيص السلوك العدواين يف الرياضة إال أىنا تتفق يف رلموعها يف تعريف        

واحد على أنو ذلك السلوك الذي يهدف إىل زلاولة إصابة أو إحداث ضرر أو إيذاء لشخص آخر أي أن 
ة أي داخل قانون اللعبة أو بسوء نية البلعب أثناء ادلنافسة يسعى إليقاع الضرر واألذى بادلنافس بقصد ني

أي خارج إطار قانون اللعب وذلذا وجد الباحثني مشكبلت يف حتديد تعريف فاصل حاصل للسلوك 
أو  العدواين حيث أهنم مل يستطيعوا أن يضعوا خطا فاصبل بني العدوان الذي ديكن أن ضلتملو ونتجاوز عنو

)راتب، علم النفس الرياضة،  ا والعدوان ادلدمر وادلخرب.بني العدوان الضروري لبقائنا واستمرار حياتن
 (702مفاىيم وتطبيقات، صفحة 

بني  ال الرياضي ومنإال أهنا وجدت بذلك رلهودات حملاولة إلقاء الضوء على مفهوم العدوان يف اجمل      
العدوان  '' وقد شرح ىذا األخري 0828،وأورليك  Silva 0890احملاوالت ادلعتربة زلاولة '' سيلفا 

أنواع من  البلعب ىذا السلوك واستطاعوا تقسيمو إىل ثبلثة إتباعالرياضي على حسب الغاية واذلدف من 
 العدوان الرياضي وىم كالتايل:
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 :.أنواع العدوان الرياضي1-2
 :.العدوان العدائي1-2-1

إن السلوك العدائي ىو ذلك السلوك الذي يهدف الفرد منو إىل زلاولة إصابة كائن حي آخر      
إلحداث األمل أو األذى أو ادلعاناة للشخص اآلخر وىدفو التمتع والرضا مبشاىدة األذى واألمل اليت حلقت 

يكون اذلدف منو: ىو  بالفرد )....(، ويضيف ''أدروم: يكون السلوك العدواين كغاية يف حد ذاتو عندما
 لذلـك ''   إحلاق الضرر أو األذى النفسي أو البدين ضلو اآلخـرين مع الشعور بالتمتع والرضـا نتيجة

(Richard .B, 1986, p. 204) وقد حيدث مثل ىـذا العـدوان يف اجملال الرياضي يف العديـد من ،
مثل قيام مدافع كرة القدم مبحاولة إصابة منافسو بقدمو عقب زلاولة منافسة ختطيو ادلواقف التـنافسية  

 بالكرة، أو زلاولة العب كرة السلة دفع منافسو باليد للسقوط على األرض أثناء مراقبتو لو.
ثناء وىذا ما نبلحظو جليا يف حصة الرتبية البدنية والرياضية من خبلل زلاولة التلميذ إسقاط زميلو أ      

ادلنافسة أو أثناء اللعب خاصة يف حالة عدم انتباه األستاذ وىو يستعمل ىذا السلوك من أجل التمتع 
 وزميلو يتأمل.

 :العدوان الوسيلي .1-2-2
وىو الذي أشار إليو ''سيلفا'' إىل أن العدوان كوسيلة يتضح عندما يهدف إىل إحلاق األذى        

بشخص آخر ولكل ليس بغرض التمتع والرضا نتيجة ذلك ولكن بغرض احلصول على تدعيم أو تعزيز من 
، (01، صفحة 0889وجية العنف والعدوان، )عبلوي، سيكول اخلارج كتشجيع اجلمهور أو رضا ادلدرب 

، صفحة 0898)خليل، ويضيف '' حسن خليل '' أي أن ىذا: السلوك   العدواين وسيلة لغاية معينة 
97) 

ونبلحظ ىذا السلوك أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية لدى التبلميذ من خبلل زلاولة التلميذ       
ادلراىق إبراز نفسو أمام أستاذه وزميبلتو وزمبلئو يف الفوج من خبلل زلاولة االستحواذ على الكرة ونزعها 

أمام زمبلئو وخاصة زميبلتو أي أن من زميلو لتحقيق غايتو وىي االستيبلء على الكرة من أجل التعايل 
سلوكو العدواين توجد لو غاية من ورائو ولكن ادلوقف ال يرتبط بانفعال الغضب.  إن كبل من العدوان 
الرياضي العدائي والوسيلي يعتربان من بني السلوكات غري السوية وأهنما نوع من العدوان السليب ألن 

 عامة. أضرارىا وخيمة بالفرد وكذا بالرياضة بصفة
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أما خبلل حصة الرتبية البدنية والرياضية فإن ىذه السلوكات حترف من اذلدف ادلسطر ذلذه احلصة       
ويف ضوء ذلك أشار الباحثني يف رلال علم النفس وعلى رأسهم   اليت ىي ذات ىدف تربوي حبت.

السلوك خيتلف اختبلفا ''سيلفا'' إىل نوع من السلوك يطلق عليو السلوك العدواين اجلازم وىو نوع من 
 واضحا عن السلوك العدائي.

 :. السلوك العدواني الجازم )اإليجابي(1-2-3
وىو ذلك السلوك اللفظي والبدين الذي يتميز بو البلعب والذي يقصد إظهار مقدرة وطاقة بدنية        

، والذي  (709الرياضة، مفاىيم وتطبيقات، صفحة )راتب، علم النفس فائقة من أجل حتقيق الفوز 
)عبلوي، سيكولوجية يتميز بالقوة والشدة واحلزم والتصميم والكفاح يف إطـار لوائح وقوانني معرتف هبا 

ا ، حيث أنو ال يقصد منو إيقاع األذى بشخص آخر فهذ (01، صفحة 0889العنف والعدوان، 
السلـوك العـدواين ىو إجيايب نظرا للهـدف ادلراد منو ومن أمثلة ذلك العب كرة القدم الذي يسدد الكرة 

على ادلرمى بقوة، أو العب كرة السلـة الذي يؤدي التصـويب عـلى احللقة من خبلل ضرب الكرة بقوة على 
من إمكانية أن يكسب النقطة  اللوحة أو العب كرة الطائرة الذي يؤدي الضربة الساحقة بقسوة بالرغم

بأداء دتريرة عادية. وفيما يلي سنقدم مناذج تبني التداخل بني السلوكات العدوانية الثبلثة واليت قدمها 
 (.0'' أنظر الشكل رقم )silva''سيلفا 

(: يوضح الصعوبات المحتملة للتمييز بين العدوان كغاية والعدوان كوسيلة 1شكل رقم )
والسلوك الجازم
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'' شرحا دلفهوم العدوان على أساس درجة السلوك العدواين البدين Orlick 0891ويقدم ''أورليك      

 ادلتوقع من البلعب، حيث يرى إمكان تصنيفو إىل فئات مخس كما يلي:
)راتب، (: يوضح فئات السلوك العدواني البدني المتوقع من الالعب نبعا لدرجة العدوان 1جدول )

 (700-700علم النفس الرياضة، مفاىيم وتطبيقات، الصفحات 
فئة السلوك 

 العدواين
 الدافع األساسي للسلوك العدواين العدوان اجتاه

إحلاق األذى باآلخرين على ضلو يتسم بالقوة والقسوة  اإلنسانضد  العدوان
األمل مع الشعور بادلتعة والرضا مبشاىدة  البالغتني،

 الذي يلحق باآلخرين
إحلاق األذى، أو توجيو الضرر أو اإلصابة بشخص  اإلنسانضد  العدوان ادلدمر

 آخر، مع الشعور بادلتعة نتيجة لذلك
الشعور بالرضا وادلتعة نتيجة الضرب أكثر من الشعور  موجو للذات العدوان التعبريي

بالرضا وادلتعة نتيجة إحلاق األذى أو توجيو الضرر 
 لآلخرين

حتقيق ىدف أو إصلاز واجب معني، فهو وسيلة لغاية  ضلو اذلدف العدوان كوسيلة
ا، أي ال يتضمن اذلدف هتوليس غاية يف حد ذا معينة،

إحلاق األذى باآلخرين أو التمتع مبشاىدة  يف حد ذاتو
من جراء السلوك  هبمحلق  األمل أو األذى الذي

 العدواين نفسو
حيدث الضرر مثل إصابة ادلنافس بالصدفة ودون وجود  غري مقصود العدوان غري معتمد

 ىدف أو التمتع من جراء ما حدث
حتقيق اذلدف من األداء بكفاءة وفاعلية يف إطار  ضلو اذلدف السلوك اجلازم

والقوانني اخلاصة باللعبة أو الرياضة، وال يتسم  القواعد
 .أو النية لتحقيق السلوك العدواين السلوك بالعدوان
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 :العدوان كسمة وكحالة .1-3
لقد أشار الكثري من الباحثني إىل أنو ديكن تقسيم العدوان يف ضوء عامل ادلوقف إىل نوعني إحدامها      

 وقيت وأخرى مرتبطة بالفرد ومها:
 :.العدوان كحالة1-3-1

 ويعترب العدوان حالة ''انتقامية ''أو وقتية لدى الفرد وختتلف يف شدىتا وتتغري من وقت آلخر.      
 :.العدوان كسمة1-3-2

وتفسر على أساس الفروق الفردية الثابتة نسبيا وادلميـزة للشخـصية من حيث اختبلف الناس يف      
وقد يبدو العدوان كسمة لدى األفراد الرياضيني   نزعتهم ضلو السلوك العدواين يف مواقف متعددة وسلتلفة.

الذين يتصفون بالسلوك العدواين يف عدد كبري نسبيا من ادلواقف سواء يف مواقف ادلنافسات الرياضية أو 
أثناء تعاملهم مع اآلخرين يف احلياة اليومية، كما وقد يبدو العدوان كحالة لدى األفراد الرياضيني الذين 

اء العدواين يف مواقف ادلنافسات الرياضية يف حني جتد أهنم نادرا ما يقومون مبثل ىذا يبلحظ عليهم األد
 (08، صفحة 0889)عبلوي، سيكولوجية العنف والعدوان، السلوك يف مواقـف أخرى يف احلياة اليومية 

وقد نبلحظ العدوان كحالة يف حصة الرتبية البدنية والرياضية من خبلل التلميذ الذي يتبع  العدوان أثناء 
اللعب بغرض نزع الكرة أو ىزم ادلنافس ولكن ال يتصف هبذا السلوك خارج احلصة.  أما العدوان كسمة 

ليو لوصول غاياتو يف أي مشكلة فينطبق على التلميذ الذي يرى أن السلوك العدواين ىو احلل الذي يلجأ إ
 أو ىدف يريد حتقيقو إما أثناء احلصة أو أثناء حياتو اليومية. 

 :.نظريات السلوك العدواني الرياضي1-4
لقد رأينا آنفا نظريات السلوك العدواين وقمنا بتعريفها وربطناىا باجلانب النفسي االجتماعي أما اآلن       

 فسوف نتطرق إىل النظريات اليت ذلا عبلقة مباشرة باجلانب الرياضي وأمهها ما يلي:
 :.نظرية اإلحباط1-4-1

كلما زادت فرص إحباط الفرد كلما زادت رأينا أن اإلحباط يتناسب طرديا مع العدوان حيث أنو         
فرص ظهور وزيادة العدوان وكلما قلت فرص اإلحباط قل معها السلوك العدواين، واإلحباط ناتج عن 

)وملمان، وجود عائق دينعك عن الوصول إىل حاجاتك أو غاياتك أو دينعـك من الوصـول إىل ىدفـك 
، ويرى بعض الباحثني يف رلال علم النفس الرياضي أن ىذه النظرية قد توضح  (711، صفحة 0888
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بعض أنواع السلوك العدواين يف الرياضة وخاصة عندما يقوم البلعب بإعاقة منافسو عن حتقيق ىدفو عندئذ 
يصاب البلعب باإلحباط الذي يدفعو لسلوك عدواين ضلو منافسو، وقد تنتقل عدوانيتو على بديل آخر يف 

، 0889)عبلوي، سيكولوجية العنف والعدوان، حالة عدم قدرتو على العدوان على مصدر اإلحباط 
'' أن اإلحباط يتأثر بقوة الدافع من حيث شدة الرضا عن Bakker، ويضيف ''باكار  (71صفحة 

النتائج يف حتقيق ادلكسب أو اليأس عن النتائج يف اخلسارة فادلكسب . تدفعو أشياء ثانوية قد تكون 
 (Bakker. F.C, 1992, p. 124)التشجيع اخلارجي أو دعم مادي 

 .نظرية التنفيس )تفريغ االنفعاالت المكبوتة( 1-4-2
ويعتقد أنصار ىذه النظرية من الباحثني يف رلال علم النفس الرياضي أن األنشطة الرياضية اليت ،         

)عبلوي،  وىذا ما تتضمن درجة كبرية من االحتكاك البدين ديكن أن تكون مبثابة متنفس للسلوك العدواين
أشار إليو الباحثون، للمراىقني من أجل تعلم   (71حة ، صف0889سيكولوجية العنف والعدوان، 

استخدام التنفيس االنفعايل من الطاقة االنفعالية ادلكبوتة ، وذلك عن طريق التمارين الرياضية كاللعب 
على العدوانية ادلنظمة ألنو من أمناط الصراع الرمزي الذي يرتكز أساسا  (161، صفحة 0881)الطواب، 

 (111، صفحة 0861)األفندي، وادلقبولة اجتماعيا 
ميولو  ويرى ادلختصني أن الرياضي فرد ديكن أن يتسامى بعدوانيتو فيرتع إىل شلارسة الرياضة حسب       

قناة من القنوات اليت يتقبلها اجملتمع   واستعداده وىو زلرج اجتماعي مقبول فالرياضة على النحو السابق
، S ،0882). كوسيلة للتنفس ولعل الدوافع العدوانية اليت يرى بعض العلماء أىنا غريزة بيولوجية فطرية

 (782صفحة 
 .نظرية التعلم االجتماعي1-4-3

إن ىاتو النظرية تنظر للسلوك العدواين عكس نظرة أصحاب نظرية اإلحباط العدواين، فهي تنظر إىل        
أن السلوك العدواين ىو سلوك مكتسب نتيجة لعملية التعلم الشرطي أي حدوث رباط شرطي بني مثري 

)عبلوي، وىم يعتـدون واستجابة ومل يكن ىناك عبلقة من قبل وديكن اكتسابو عن طريق مشاىـدة اآلخرين 
، وىو بذلك: ذلك السلوك العدواين الذي يتعلمو  (71، صفحة 0889سيكولوجية العنف والعدوان، 

البلعب كما يتعلم أي نوع من أنواع السلوكات األخرى ومن مث فإن التعزيز اإلجيايب للسلوك العدواين 
 اب بفاعلو ديكن أن يدعم يف ظهور السلوك العدواين يف ادلستقبل.لبلعب أو عدم إنزال العق
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)راتب، علم النفس الرياضة، (: يوضح األفكار الرئيسية لنظريات العدوان في الرياضة 2جدول رقم )
 (708مفاىيم وتطبيقات، صفحة 

 األفكار الرئيسية النظرية
 نظرية الغريزة

 )التنفيس(
 يعترب العدوان دافعا فطريا بيولوجيا. -0
 ينظر إىل العدوان كمجال للتنفيس عن االنفعاالت ادلكبوتة. -7
 تعترب الرياضة سلرجا اجتماعيا مقبول لتنفيس العدوان. -1

 العدوان نتيجة طبيعة لئلحباط. -0 نظرية الدافع )اإلحباط(
 قوة، درجة وعدد اإلحباطات.ترتبط قوة ادليل إىل العدوان مبدى  -7
 العدوان ال خيدم كمتنفس ضد ادلؤيد من العدوان. -1

 نظرية التعلم
 االجتماعي

 تعترب احلاجة إىل العدوان استجابة متعلمة. -0
 العدوان يولد ادلزيد من العدوان. -7
 العدوان ال خيدم كمتنفس ضد ادلزيد من العدوان.  -1

 :.العوامل المثيرة للعدوان1-5
 :.اإلحباط5-1 -1
الرياضي أن اإلحباط يلعب دورا ىاما يف العدوان فهو يستثري الغضب ويتيح  الجمليرى الباحثون يف ا    

حالة من االستعداد للقيام بسلوك عدواين وكما أن مستوى الغضب أو العدوان الناتج عن اإلحباط  يتأثر 
)راتب، علم بقوة الدافع من حيث شدة الرضا الناتج عن حتقيق ادلكسب أو اليأس الناتج عن اخلسارة 

 (706النفس الرياضة، مفاىيم وتطبيقات، صفحة 
 :.الشعور باأللم1-5-2

وديكن مبلحظة ذلك عند إصابة العب دلنافسو إصابة بدنية أو زلاولة إصابتو نفسيا عن طريق       
)عبلوي، السخرية منو وشعور ىذا ادلنافس بصورة عدوانية اجتاه البلعب ادلسبب يف حدوث ىذا األمل. 

 (71، صفحة 0889سيكولوجية العنف والعدوان، 
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 :.المهاجمة أو اإلهانة الشخصية1-5-3
عندما يهاجم أو يهان شخص ما فإنو قد يكون يف موقف مثري ومشجع على السلوك العدواين اجتاه        

ويظهر ذلك جليا يف ادلنافسات الرياضية من بعض البلعبني ضد   الشخص الذي قام مبهامجتو أو إىانتو.
 منافسهم كنتيجة دلهامجتهم بعنف من ىؤالء ادلنافسني أو كنتيجة لشعورىم باإلىانة منهم.

 :.الشعور بعدم الراحة1-5-4
مكان أشارت نتائج بعض الدراسات إىل أن الشعـور بعدم الراحة مثل التواجـد يف أماكن مزدمحـة أو       

مغلق أو سكن غري مريح أو التواجد مع مجاعة غريبة عن الفرد وغري ذلك من ادلواقف اليت تثري لدى الفرد 
الضيق، وعدم الراحة ديكن اعتبارىا من العوامل اليت تشكل نوعا من الضغوط على الفرد وبالتايل قد تسهم 

 (79-72، الصفحات 0889)عبلوي، سيكولوجية العنف والعدوان، يف إثارة السلوك العدواين لديو. 
 :.أسباب السلوك العدواني في الرياضة1-6
 :.أسباب مرتبطة بخصائص المنافسة الرياضية1-6-1

إن ادلنافسة الرياضية ما ىي إال نشاط حياول فيو البلعب إحراز الفوز حيث حياول كل رياضي إحباط       
زلاوالت ادلنافس لتحقيق ىدفو ويف الوقت الذي يسعى فيو ادلنافس لتحقيق اذلدف أو أىداف متشاهبة، 

عل الرياضي أكثر هتيأ وبذلك فهي حتمل يف طياهتا الكسب واخلسارة، وىذا الفشل ديثل خربة إحباط جت
لظهور السلوك العدواين فاإلحباط ال يعترب السبب ادلباشر للعدوان بل أنو يؤدي إىل تعريض الفرد على 

)راتب، علم النفس الرياضة، العدوان أو ما يسمى بالدافع العدواين الذي يعزز بدوره السلوك العدواين. 
 (701صفحة مفاىيم وتطبيقات، 

 :.عوامل مرتبطة بخصائص األنشطة الرياضية1-6-2
ىناك أنشطة رياضية حتمل بني طياهتا خصائص نفسية تشجع العدوانية حيث من ادلفرتض أن ىناك       

أنشطة رياضية تتميز بدرجة عالية من العدوانية، فمنـها اليت تسمح قوانينها باالحتكاك ادلباشر )أنظر 
 (.7الشكل 
أما فيما خيص حصة الرتبية البدنية والرياضية وبرنارلها فإهنا ال تسهم األنشطة الرياضية اليت تسمح        

 بالعدوان ادلباشر، فاليت تعنيها تتمثل خاصة يف األنشطة اليت تشجع العدوان ادلباشر بدرجة زلدودة.
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للقواعد والقوانين الخاصة  : تصنيف األنشطة الرياضية على أساس درجة العدوانية تبعا2شكل رقم 
 (701)راتب، علم النفس الرياضة، مفاىيم وتطبيقات، صفحة لكل لعبة أو رياضة. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 ، كرةيتبلكمة، ادلصارعة، اجلودو، الكراادل  باشر                     أنشطة رياضية تشجع العدوان ادل
 القدم األمريكية.                                                                         

 أنظمة رياضية تشجع العدوان ادلباشر                               كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد.
 بدرجة زلدودة.

 الكرة الطائرة، التنس.             أنشطة رياضية تتميز بالعدوان غري                     
 ادلباشر.

 أنشطة رياضية تتميز بالعدوان ادلوجو                               الغولف
 ضلو األداة.

 التمرينات احلرة.                                    أنشطة رياضية ال تتضمن العدوان
 ادلباشر أو غري ادلباشر.
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 خالصة:
من خبلل ىذا الفصل تبني لنا أن العدوان يف الرياضة ىو زلاولة إصابة أو إحداث ضرر أو إيذاء         

لشخص آخر، وىو ذو حدين إجيايب وسلبا وىذا طبقا للهدف ادلراد منو، وقد حاول الباحثون التطرق 
ة متنفسا ذلاتو السلوكات للنظريات اليت درست ىذا السلوك ومن بينها نظرية التنفيس اليت جتعل من الرياض

ومن بني النظريات أيضا نظرية اإلحباط والتعلم االجتماعي اليت يرى أنصار ىاتو األخرية أن العدوان ىو 
سلوك مكتسب أما أنصار نظرية اإلحباط فريى أن العدوان نتيجة لطبيعة اإلحباط، وأن ىذا السلوك ىو 

نافسة اليت جتعل البلعب أكثر استعدادا وتأىبا ذلذا السلوك نتيجة عوامل كثرية حتفز يف ظهوره قبل وأثناء ادل
 وعلى رأس ىاتو العوامل عامل اإلحباط الذي لو عبلقة مباشرة بالعدوان.
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 تمهيد:
ضلو ربقيق غرض ضمٍت  يعترب النمو خاصية لدى كل الكائنات احلية وىو عبارة عن تغَتات متجهة     

والذي اليت هتدؼ إىل غاية واحدة وىي اكتماؿ النضج  ىو النضج والكرب فهو سلسلة متتابعة من التغَتات
 من مراحل العمر ادلختلفة. يظهر يف كل مرحلػة

وىي مرحلة ادلراىقة ونتناوؿ  ويف ىذا الفصل نتطرؽ إىل مرحلة ىامة وجد حساسة يف حيػاة اإلنسػاف       
الوزف والنمو الداخلي ونعٍت هبا منو الوظائف اجلسمية،  فيها النمو اخلارجي للمراىق كاجلسم، الشكل،

 اليت تساير تطور حياة ادلراىق واتساع نطاؽ بيئتو. فسيةالعقلية وكذا الن
دوف غَتىا بل أضحت تساير  وباعتبار ادلراىقة ليست ظاىرة زلدودة وزلصورة يف رلتمعات معينػة      

اجملتمعات بتفاوت خطورهتا وعاداهتا ودرجة فهمها واستيعاهبا فهذه  احلياة العامة مشػكلة فعليػة تواجههػا كػل
يعتربوهنا دبثابة ميالد  أصبحت زلل دراسة العلماء وادلفكرين باختالؼ أمناط علمهم فعلماء الػنفس ادلرحلة

 جديد للفرد وعلماء االجتماع والسلوكيوف يروهنا بداية تفتح الفرد مع بيئتو واحمليط اخلارجي.
 :. مفهوم المراهقة2-1

يكتمل النمو اجلسمي،  هناية فًتة الطفولة وفيهاادلراىقة فيما اتفق معظم العلماء أهنا بوابة الرشد و       
سنة ويف أحياف  29وسبتد يف أغلب األحياف إىل  سنة 23العقلي واالجتماعي وتبدأ بصفة عامة يف سن 

 سنة . 33أخرى إىل 
اجلسمي والتقلب الشديد  وتعترب ىذه ادلرحلة مرحلة التغيَتات العميقة يف حياة الفرد بػدءا بػالنمو      
الظواىر اخلاصة بادلراىقة كما تتميز بظهور ادلشاكل فػي  فعاالت والتغيػرات العضػوية األخيػرة تسػبباالن

اآلخر يكوف  التكوين النفسي وإذا كانت ىذه ادلشاكل تعود ألسباب عضوية فػإف بعضػها مجيػع أوجػو
وذلذا جيب على ادلربُت واألولياء  ، هبذه ادلرحلة نتيجة إمهاؿ تربوي أو اضطراب يف الرعاية أو عدـ االىتمػاـ

 مراعاة ما يلي ;
صحتهم وذلك بواسطة الًتبية  العمل على نشوء الثقافة الصحية بُت ادلػراىقُت وربديػد برنػامج رعايػة     

يف التفكَت وتنمية القدرة على التجديد واالجتهاد  اخللقية وتدريبهم على استخداـ األسلوب العلمي
 إقامة عالقة مستمرة مع مجيع أفراد اجملتمع وكذا جيب وقايتهم من االضلراؼ علػيهم واالبتكار كما جيػب

 (:1، صفحة 2:71)رزيق،  والتسيب.



    الفصل الثاني                                                                             المراهقة

 

 
47 

 

 :تعريف المراهقة .2-2
 وسن الرشد غَت أف ىذه ادلراىقة مرحلة حساسة يعيشها ادلراىق وىي مرحلة انتقالية بُت الطفولة     

حظيت باىتماـ السيكولوجيُت أخذت التعاريف تتوسػع  ادلرحلة ليست هبذه البساطة من التعريف فمنػذ أف
 واجلوانب اليت ربيط هبا . حسػب اجملػاالت

تطرأ على الفىت من الناحية البدنية  أصل الكلمة من فعل راىق دبعٌت تدرج ضلو النضج بدراسة التغَتات التػي
تنقل ادلرء من مرحلة الطفولة إىل فًتة الشباب فهي إذف جسر  جتماعية وىي اليتواجلنسية والعقلية واال

 (21، صفحة 2:71)رزيق، ادلرء من طفولتو إىل رجولتو .  يعبػر عليػو
الذي يدنو من احللم الطفل  ويرى توفيق احلداد ادلراىقة بأهنا االقًتاب والدنو من احللم، وادلراىق ىو      

 (215)احلداد، صفحة العقلي واالنفعايل .   واكتماؿ الرشد، والتدرج ضلو النضػج اجلنسػي،
جسدي وظاىرة  فهي فًتة منو ، وقد عرفت أيضا نواحيها ادلختلفة إذ ورد أف ادلراىقة متعددة      

 (336، صفحة 2::2)أسعد، .   فًتة ربوالت نفسية عميقةاجتماعية ومرحلة زمنية كما أهنا 
سنة أو  23وسبتد من سن  كما درست من ناحية السن فهي مرحلة انتقاؿ من الطفولة إىل سن الرشػد     

لصعب ربديد هنايتها . بداية ادلراىق ة لكن من ا قبل ذلك بعاـ أو عامُت أي أف من السػهل ربديػد
 (:38، صفحة 2:88)زىراف، 

التصرفات السلوكية للفرد   ومن ناحية التصرفات ىي الفًتة ادلمتدة مػن العمػر التػي تتميػز فيهػا     
 (36، صفحة 2:81)علي،  بالعواطف واالنفعاالت احلادة والتوترات العنيفة

انتقاؿ من الطفولة إىل  وىذا التعريف ىو الذي ذىب إليو مصطفى غالب الزيداف ادلراىقػة جسػر     
الشباب وىي مرحلة حرجة جد مشحونة بادلصػاعب واألزمات اليت ترافق عملية تأكيد الذات يف عامل 

 (328، صفحة 6::2)السيد،  يةلبوتقاآلخرين خالفا للطفولة اليت تتسم بأهنا مرحلة خضوعية 
أساسية من حياة الفرد  من خالؿ التعاريف السابقة نستطيع ربديد تعريف عاـ للمراىقة لكوهنا مرحلة     

اليت فيزيولوجية، انفعالية وعقلية وىذه التغَتات ىي  وفًتة حامسة يف تكوين شخصيتو، حيث تتسم بتغَتات
 على مواقفو احلياتية يف احمليط اخلارجي. ربدد ميوالت ادلراىػق
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 :.عالقات المراهق2-3
 :. عالقة المراهق باألسرة2-3-1

للروابط العائلية أمهية خاصة يف تنشئة ادلراىػق وتنميتػو فعالقػة الوالدين فيما بينهما واالتفاؽ بينهما       
متزنة يًتتب عليها سبتع األبناء بالثقة بالنفس أما إذا حدث العكس وخلق جو ىادئ ينشأ فيو الفرد نشأة 

سواء بالطالؽ أو اذلجر ينشأ يف األوالد مشكالت أو التهديد، كل ىذا لو أثر يف قدرة الطالػب على 
الًتكيز واالستيعاب خاصة أف بداية مرحلة ادلراىقة سبيزىا ادليػوالت األدبية فتعامل األسرة مع ىذا ادلشكل 

 . قالليتهم استخداما اجيابيا وبناءإجيابية يسػاعدىم علػى اسػتخداـ استب
 :. عالقة المراهق بالثانوية2-3-2
إذا كاف ادلنزؿ يعترب ادلكاف األوؿ الذي يعمل على تكػوين شخصػية ادلراىق وتوجيهو وجهة سليمة       

بدور ىاـ يف تنميػة شخصػيتو دلعطيػات ومتكاملة فإف ادلدرسة ادلكاف وىي الوحػدة االجتماعية اليت تقـو 
، وحجر األساس أو الطرؼ الفعاؿ يف ىذه العملية ىو األستاذ الذي جيب  اجملتمػع اخلارجي الذي يواكبو

 عليو ربقيق التوافق االجتماعي واالنفعايل للتالميذ . 
ء ومؤىلُت ويكونوا على دراية  تعترب الثانوية من أدؽ ادلراحل التعليمية، لذلك فهي تتطلب أسػاتذة أكفػا     

كاملة ألسرار ادلراىقة ومشاكلها كما جيب على اذليئات الًتبوية توعية ادلراىقُت يف ما خيص االىتماـ 
باجلسػم وصػحتو وكذلك ربقيق اإلشباع االنفعايل عن طريق النشاطات الرياضية واالسػتغالؿ  االجيايب 

 (298، صفحة 2:97)فخري، ألوقات الفراغ. 
 :. عالقة المراهقة بالتربية البدنية2-3-3

إف شلارسة الًتبية البدنية تؤدي إىل تغَتات فيزيولوجية ونفسية حبيث تؤثر نوعا ما يف التداوي الفكري     
كما أف الًتبية البدنية والبدين كما تزيدىم ادلهارات واخلربات احلركية نشاطا ملموسا وأكثر رغبة يف احلياة .   

 والرياضية تشتمل علػى صػقل ادلواىػب وربسػُت
القدرات الفكرية وشلارستها بصفة دائمة ومنظمة تؤدي إىل ابتعػاد التالميػذ عن الكسل وتنهي اإلحساس 

 (44، صفحة 4::2)بومعراؼ، بادللل والضجر. 
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 :النفسية بين المراهق واألستاذ. العالقة 2-3-4
إف عالقة األستاذ بالتلميذ تلعب دورا ىاما وأساسيا يف بنػاء شخصػية ادلراىق لدرجة انو ديكننا       

اعتبارىا ادلفتاح ادلوصل إىل النجاح التعليمػي أو فشلو إذ يعترب التلميذ مرآة تعكػس حالػة األسػتاذ ادلزاجيػة 
ألداء عملو، فهو إف أظهر روح التفتح للحياة، إذف فالعالقة التػي تربط األستاذ  واالنفعاليػة واستعداداتو

بالتلميذ ليست سهلة وباألمر اذلُت كما يتصوره البعض، فنجاح أو فشل ىذه العالقة مرتبط ارتباطا وثيقا 
ألسػتاذ وإف كػاف دبجموعة مػن العوامػل ادلعقػدة كعالقة التلميذ بوالديو فإف كاف االحًتاـ تكوف كذلك مع ا

 العكس حدث كذلك مع األستاذ .
كما جيب على األستاذ التعامل حبياد ولطف مع التلميذ كوف ىػذه ادلرحلػة يشعر التلميذ دبتطلبات     

نفسية ورفض التقيد حيث يبدأ يف الرغبة يف إثبػات الذات عن طريق ادلعارضة من أجل ادلعارضة ويتعرؼ 
 واكتشاؼ بعض ادلفاىيم اخلاصة بالعالقات اإلنسانية . وعليو جيب لفت انتباه على نوع التعامػل مع الغَت

األستاذ إىل الًتكيز إىل االنعكاسات النفسػية وعلػى التطبيقات الًتبوية، كما ال جيب إمهػاؿ تصػرفات 
، 6::2)العيساوي، األسػاتذة وسػلوكاهتم  وأخالقهم دلا لذلك من انعكاسات على شخصية التلميذ . 

 (37صفحة 
 : . عالقة المراهق بأستاذ التربية البدنية والرياضية2-4

يتعرض ادلراىق يف مرحلة الثانوية إىل عػدة اضػطرابات نفسػية ومشكالت سلوكية اليت تؤثر على منوه     
والرياضية التطرؽ إىل ذكر ومعرفة كل ما حيدث النفسي والعقلي، لذا يستوجب علػى أستاذ الًتبية البدنية 

للتلميذ من تغَتات سواء كانت فيزيولوجية أو سيكولوجية وذلك لكي تػتمكن مػن معرفة متطلبات ادلراىق 
األساسية وكيفية التعامل معها حتػى يكػوف اجلػو السائد بينهم وبُت التلميذ جوا اجيابيا وبالتايل يستطيع أداء 

ي على أحسن وجو وىذا كلو يأيت إف كاف األستاذ قادرا على إيصػاؿ الفكػرة وبالتايل يكسب واجبػو الًتبػو 
ثقة التالميذ ويصبح دبعٌت الكلمة مصدر عطاء . ونظرا دلا ذلذه العالقة من دور مهم وأساسي يف بناء 

ة أحيانا وىذا لتفادي فوجب على األستاذ يف تعاملو مع التالميذ ادلزج بُت احلرية والسيطر  ، شخصية ادلراىػق
)فخري، ألي انزالؽ ديس ىذه العالقة وىذا كلو يف حدود القيم األخالقية  للمجتمع الذي يعيشوف فيو . 

 (2:3، صفحة 2:97
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وخالصة القوؿ أف أفضل عالقة ىي اليت تقوي الصلة بُت األستاذ والتلميػذ واليت زبلوا من كل أنواع      
احلقد والكراىية، تغمرىا احملبة والتعاوف، فهػي تسهل من مهمة األستاذ يف أداء واجبو وإبالغ الرسالة ادلهنية 

ستاذ من مادتػو مػن مجيع النواحي يف جو مناسب والعنصر األساسي يف ىذه العالقة ىو قدرة وسبكن األ
وخاصة يف الًتبية البدنية والرياضية الذي يكوف فيها للتكوين النفسي احلظ الكبَت واآلخر على التكوين 

 (2:3، صفحة 2:97)فخري، البدين . 
 :. خصائص المراهقة2-5
 :. الخصائص االجتماعية2-5-1

االجتماعي الذي يعيش فيو ادلراىق حيتم عليو قوانُت وتقاليػد جيب عليو احًتامها وىو ال يريد اجملاؿ       
 التقيد هبا ألهنا ربد من حريتػو وبالتػايل التمرد عليها فينشأ صراع بينو وبُت اجملتمع الذي يعيش فيو ;

وحياوؿ جذب انتباه اجلنس  ادليل إىل اجلنس اآلخر، ويؤثر ىذا ادليل على منط السػلوؾ ونشػاطو -     
 اآلخر بطرؽ سلتلفة.

 الثقة وتأكيد الذات وخيفف من سيطرة األسرة ويؤكد شخصػيتو ويشػعر دبكانتو . -     
اخلضوع جلماعة النظائر حيث خيضع ألساليب مجاعة أقرانو ونظمهػم ويتحوؿ من والئو اجلماعي  -     

 من األسرة إىل النظائر .
ات بينو وبُت األفراد اآلخرين فيلمس حبريتو أثار تفاعلو مػع الناس فينفر حبريتو إىل يدرؾ العالق -     

 السلوؾ الذي يالئمو بُت الناس وبُت نفسو .
 اتساع دائرة التفاعل االجتماعي ; تتسع دائرة نشػاطو وسلػاطر حياتػو االجتماعية ويتضح فيما يلي ; -     

األسرة ليشعرىا بفرديتػو ونضػجو واستقالليو ويعصي ويتمرد ويتحدى التمرد ; حيث يتحرر من سيطرة • 
 السلطة القائمة يف أسرتو.

السخرية ; دييل ادلراىق أحيانا إىل السخرية من احلياة الواقعية التػي يعيشها ألنو ال يؤمن بادلثل العليا اليت • 
 من الواقع الذي حييط بو . ال عالقة ذلا بواقعو، ولكن باالقًتاب من الرشد، فإنو يقًتب أيضا

سػنة كما يبدو تعصبو يف السلوكات  23-27التعصب ; إف تعصب ادلراىق ألراء أقرانو يزداد بُت • 
 العدوانية كالنقد الالذع واأللفاظ الغَت الئقة.
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يعترب ادلنافسة ; دييل ادلراىق يف بعض األحياف إىل منافسة مجاعة أقرانو  يف نشاطاهتم ادلختلفة األبعاد و • 
 (2:2، صفحة 2::2)أسعد،  ذلك وسيلة لتأكيد مكانتو.

 :. الخصائص االنفعالية2-5-2
إف انفعاالت ادلراىق زبتلف يف نواحي كثَتة عن انفعػاالت الطفػل وكذلك الشباب حبيث سبتاز الفًتة     

األوىل من ادلراىقة بأهنا فتػرة انفعػاالت عنيفة إذ صلد ادلراىق يف ىذه السنوات يثور ألتفو األسباب شأنو فػي 
سريع والتغَتات  ادلفاجئة اليت تصعب ذلػك شأف األطفاؿ الصغار، وترجع ىذه الظاىرة إىل منو اجلسم ال

 (2:4، صفحة 2::2)أسعد، البلوغ . 
كل ىذه العوامل ادلتشابكة وادلعقدة تؤدي إىل مػا يعانيػو ادلراىػق مػن احلساسية الشديدة وصراع نفسي     

يو إىل أحالـ اليقظة اليت تأخذ معظم أوقات يومو وىذا ما حاد وأحيانا مظاىر يأس وكآبة وقد يفر شلا يقاس
 نوضحو فيمػا يلي;

حساسية شديدة ; يتأثر ادلراىق سريعا ألتفػو األسػباب والتػأثَتات االنفعالية فهو مرىف وىو رقيق الشعور • 
ولو كػاف تسيل مدامعو، ويكوف منطويا على نفسو وكذلك منعزال على اآلخرين ويتأثر حُت ينتقده الناس 

النقػد ىادفا وصحيحا مث إنو شديد احلساسية )ألي اختالؿ فػي اذلرمونػات التػي تفرزىا غدد جسمو(، دلا 
يسمع مواعظ خلقية أو قصص تارخيية أو بطولية، وترجع ىذه احلساسية إىل اختالؿ يف اذلرمونات اليت 

ادلراىق على التكيػف مػع البيئة ادلعقدة  تفرزىا غدد جسػمو وإىل النمو السريع كما سبق ذكره، مث إىل قدرة
بينما ىو ال يزاؿ عاجزا عن التحكم الكامل يف جسمو وتغَتاتو وجيب على اآلباء واألساتذة أف يراعوا ىذه 

 (6:، صفحة 5::2)فاخر، احلساسية وأف يكونوا أصػدقاء سللصُت . 
االنفعايل يف ادلراىقة ينشأ يف نفسية ادلراىق بُت رلموعة دوافع قوية جارفة ترتكز صراع نفسي ; الصراع • 

 حوؿ البحث لنفسو عن مركزه ودوره يف ىذا اجملتمع، وبُت مواقع العامل اخلارجي وتقاليده وعاداتو ...
ادلراىق، كونو ويبدوا أف ىذا الصراع يبلغ حده األقصى يف أوائل فًتة ادلراىقة ويؤثر فػي مجيع سلوؾ     

 ينتقل من حالة ألخرى .
مظاىر يأس وقنوط وكآبة ; يتعرض بعض ادلراىقُت حلاالت من يأس واحلزف والقنوط نتيجة دلا يتعرضوف • 

لو من فشل وإحباط بسػبب أمػانيهم العريضة وعجزىم عن ربقيقها، ويدفعهم ذلك إىل العزلة واالنطػواء 
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إىل التفكَت عن التخلص من احلياة وأعباءىا وىنا تظهر حوادث علػى الذات وقد يشتد اليأس ويسوقهم 
 االنتحار حيث يقدر بعض ادلراىقُت بدوف أمل نتيجة دلا يعيشونو من ضياع واغًتاب .

الرغبة يف مقاومة السلطة ; يعتقد ادلراىق أف النػاس ال يفهمػوف أي شيء رغم أنو شابا وأف والداه يريداف • 
 كأنػو ال يزاؿ طفال وأهنما من جيل قد م ال يفهم شيئا وقد يرى رغبتهما يف فرض السلطة عليو تػدخال

ادلساعدة تدخال نصيحتهما تسلطا وإىانة فيلجأ إىل إثبات شخصيتو احملالفة يف بعض األحياف قد يرفض 
 النظاـ ادلدرسي ألنو يرى قيودا عليو .

اعا ألمانػو ومتنفسا لرغبتو اليت مل يتمكن من كثرة أحالـ اليقظة ; جيد ادلراىق يف أحالـ اليقظػة إشػب• 
ربقيقها يف الواقع بسبب قيود اجملتمػع فيحلم يف صلاح دراسي متفوؽ ورجولة كاملة قوية أو ثروة طائلة أو 

مركػز مرموؽ أو أسرة سعيدة، وأوالد صلباء ويصل بو اخلياؿ إىل أف حيلم دبػوت أحد الذين حيالوف بينو وبُت 
، وفػوؽ ذلػك خياطػب نفسػو وحياورىا حوار صامتا أحيانا وعنيفا أحيانا أخرى بسبب أعماؿ ما يريد ربقيقو

 قاـ هبا .
 :. الخصائص العقلية2-5-3

من الناحية العقلية فهو ال ينمو بسرعة واحدة يف مجيع األعمار، فقػد أثبتت األحباث أف ىذا النمو     
سريع وذلك خالؿ فًتة الطفولة ادلتأخرة حىت فًتة ادلراىقة يكوف طبيا يف الصغر ويلي ذلك فًتة منو عقلي 

ادلبكرة مث يأخذ النمو العقلي ابتداء من عاـ السادس عشر يف البطء، إف ىذا االرتفاع يف عامل الطفولة 
وخاصة يف مرحلة ادلراىقة يؤثر بدوره على خربات الطفل وعلػى قدراتو العقلية ادلختلفة كاالنتباه والتذكَت 

 كَت واالستدالؿ والتخيل .والتف
القدرة على االنتباه ; تزداد القدرة على االنتباه اإلرادي فػي مرحلػة ادلراىقة فيصبح باستطاعتو استيعاب •   

مشاكل طويلة ومعقدة بيسر وسػهولة . إف التلميذ الثانوي يصبح قادرا على االستمرار يف الواحد دلدة 
 موضوع واحد معقد دوف ملل أربػع سػاعات كاملة كما يف أطػوؿ كمػا ديكن أف يفكر باستمرار يف

 االمتحانات العادية .
التذكر ; فالتذكر يقتصر على القدرة على استطاع العالقات اجلديدة بُت ادلوضوعات ادلتذكرة ولذلك •   

 فيو خرباتو . ال يتذكر ادلوضوع جيدا إال إذا فهمػو سبامػا وربطو بغَته، ووضعو يف الكل ادلنظم الذي تتبلور
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" أنو كلما كػاف الطفػل صغَت السن ازداد تركز تفكَته  Jitusالتفكَت واالستدالؿ ; يقوؿ "جيتػيس" "•   
خبرباتو الشخصية ادلباشرة وأموره الذاتية، فإذا ما تقدـ بو العمر  حوؿ احلػوادث العاديػة ادلتصػلة العادي

اشر وأف يعاجل أموره ادلعنوية التػي زبتلف عن ادلشكالت أصػبح إذا أكثر قدرة على أف يشغل نفسو بأمر مب
احملسوسة وديكن مالحظة ىذه التغَتات فيما يتصػل بزيادة ادلعاين ادلرتبطة دبختلف ألفاظ اللغة اليت 

يستعملها وفيها يظهر أىم اىتماماتو باألمور االجتماعية ومن القدرة على معاجلتها، ويف قدرتو علػى إدراؾ 
 (52-51، الصفحات 6::2)العيساوي، العامل الواسع من حوادث ماضية ومستقبلية . ما يقع يف 

القدرة على التخيل ; ادلراىق يف ىذه ادلرحلة يكوف واسع اخلياؿ وذا خصوبة كبَتة يبدو ذلك يف مواضيع • 
والزخرفة وحبو للطبيعة كما ينمو لديو التخيل اجملػرد والػذي التعبَت اليت يكتبها واليت تظهر ميلػو إىل التزيُت 

يعتمد على الصورة اللفظية وديكنو ىذا التخيل من التفكَت العلمي ويتجو ىذا التخيل أحيانا إىل أحالـ 
اليقظة اليت ذلا آثارىا االجيابية والسلبية فػي نفػس الوقت فمن ناحية ىي وسيلة مفيدة للتنفيس عن اخليبة 

 تولػدىا صػعاب احلياة، وتثَت مهة ادلراىق لتحقيق ما يفكر فيو عامل اخلياؿ وينمي االذبػاه إىل االبتكار اليت
ولكنها من ناحية أخرى مضيعة لوقت ادلراىق ومعرقلة لنمػو ميولو ونشاطو وجهوده من أجل ربقيق صلاح 

 (53، صفحة 6::2)العيساوي، واقعي . 
 :. الخصائص النفسية2-5-4

أبرز مظاىر احلياة النفسية يف فًتة ادلراىقػة رغبػة ادلراىػق فػي االستقالؿ عن األسرة وميلو ضلو االعتماد       
على الػنفس، فنتيجػة للتغيػرات اجلسمية اليت تطرأ على ادلراىق يشعر أنو مل يعد طفال قاصرا، كما ال جيب 

شديدة مػن طرؼ األسرة أو وصايتها، فهو أف حياسب على كل كبَتة وصغَتة، أو أف خيضع سلوكو لرقابة 
ال جيب أف يعامل كالطفل ولكنو من الناحيػة األخرى ما يزاؿ يعتمد على األسرة يف قضاء حاجاتو 

 االقتصادية ويف توفَت األمن والطمأنينة .
 :. الخصائص الجسمية و الفيزيولوجية2-5-5

ة فيزيولوجية تشمل نشاط الغدد واألجهزة إف اخلصائص اجلسمية للمراىق تظهر من ناحيتُت، ناحي    
الداخلية اليت ترافق بعض الظواىر اخلارجية، والناحيػة اجلسمية العامة واليت تشمل الزيػادة وطوؿ يف الطوؿ 

، وينعكس ذلك على اتساع الكتفُت والصدر وطوؿ اجلذع وزليط  (252، صفحة 2:91)هبادر، والوزف 
 الردفُت الساقُت.
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وسبتاز مرحلة ادلراىقة بسرعة النمو اجلسمي واكتماؿ النضج حيث يزداد الطوؿ والوزف وتنمو العضالت     
واألطراؼ، وال يتخذ النمو معدال واحدا يف سرعة النمو يف مجيع جوانب اجلسم، كذلك  تؤدي ىذه 

)العيساوي، السرعة إىل فقداف ادلراىق القدرة على احلركة ويؤدي ذلك إىل اضطراب السلوؾ احلركي 
سنة تظهر الزيادة والنمو عند ادلراىقُت  22-25ففي ادلرحلة ادلمتدة يرى من سن  (98، صفحة 6::2

معينة أف البنات يكن أطوؿ من األوالد وكذا أكثر  يف الطوؿ والوزف باختالؼ اجلنس، فنجد يف مراحل
)عالوي، منو عند اإلناث  26منهم وزنا ، يف حُت يفوؽ متوسط وزف جسم الولد وطولو بعد سن الػ

وتشَت متوسطات الطوؿ والوزف اليت أسفرت عنها  (251، صفحة 9::2سيكولوجية العنف والعدواف، 
 اسات اإلدارة العامػة للصحة ادلدرسيػة إىل النتائج ادلوضحة يف اجلدوؿ التايل;در 

 يمثل الخصائص الجسمية للمراهقة (3)رقم  جدول
متوسط الطوؿ عند  السن

 الذكور )سم(
متوسط الوزف عند 

 الذكور )كغ(
متوسط الطوؿ عند 

 االناث)سم(
متوسط الوزف عند 

 اإلناث )كغ(
 6.:4 258 48.11 254.2 سنة23

 61.6 268.2 59.91 2.:26 سنة26

 71.4 269.9 75.51 4.:27 سنة29

 66.9 4.:26 79.41 289 سنة32

 
ومن أىم التغَتات اجلسمية يف ىذه ادلرحلة ما يسمى باألعراض اجلنسية الثانوية نتيجة منو بعض       

 (341، صفحة 5::2وادلراىقة، )أسعد، مشكالت الطفولة الغدد  
وقد يصحب ظهػور ىذه األعراض ادلزيد من ادلشكالت اليت تعًتض األفراد كخشونة الصوت أو       

السمنة أو النحافة، وغالبا ما تعزى أسباب ظهور األعراض اجلنسية الثانوية إىل نشاط الغدد اجلنسية  
 كالغدة النخامية والغدة الدرقية.    ونضجها باإلضافة إىل عالقتها بغَتىا من الغدد
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ويالحظ أف ىذه التغَتات اجلسمانية والفيزيولوجية السابقة ترتبط بالعديد من التغَتات النفسية      
 (59)الشيبانُت، صفحة والسلوكية اليت تتميز هبا ىذه ادلرحلة . 

من عدـ التوازف، فاجلهاز العضلي يكوف أسرع من منو اجلهاز  كما ديتاز النمو اجلسمي بنوع         
 العظمي، وردبا كاف ىذا سببا فيما يبدو على ادلراىق من قابليتو للتعب وعجزه عن القياـ دبجهودات .

 :. مشاكل المراهقة2-6
إف مشكالت ادلراىقة من ادلشكالت الرئيسية اليت تواجو ادلراىقُت يف ىذه ادلرحلة كعدـ التوافق مع       

البيئة واضلرافات األحداث من اعتداء والسرقة واذلروب، فاليـو ادلراىق أصبح يواجو اجملتمع كلو بنفسو دبا 
ا عالقة بػاألوالد، فكلها مسؤولة عن فيها ادلدرسة واذليئات االجتماعية بصفة عامة، وكل ادلنظمات اليت ذل

 حاالت القلق واالضطرابات يف حياة ىؤالء فػي الوقػت احلايل ومن بُت ىذه ادلشاكل نذكر منها .
 :. المشاكل النفسية2-6-1

من ادلعروؼ أف طبيعة ادلراىق يف ىذه ادلرحلة التطلع ضلو التحػرر واالستقالؿ بشىت الطرؽ والوسائل        
ب، فهو ال خيضع لقيػود البيئػة وتعاليمها وأحكاـ اجملتمع والقيمة اخللقية واالجتماعية، وعنػدما واألسالي

يشػعر أف احمليط اخلارجي لو يتصارع مع متطلباتو يسعى وبدوف قصد أف يؤكد نفسو، بثورتو وعناده وسبرده، 
يتفهموف أعمالو ومواىبو، وال  فإف كاف اجملتمع ادلكوف مػن األسػرة وادلدرسػة واألصدقاء ال يفهموف أو

يعاملوه كفرد مسػتقل وال تتبع فيو حاجات األساسية، جيب أف حيس بذاتو وأف يعًتؼ الكل بقدرتو 
 وقيمتو.

 :. المشاكل االنفعالية2-6-2
إف العمل االنفعايل يف حياة ادلراىق يبدوا واضحا يف عنػف انفعاليتػو وحدهتا وانفعاذلا واندفاعها،        
ا االندفاع االنفعايل أساسي، بل يرجع ذلػك للتغَتات اجلسمية، فإحساس ادلراىق بنمو جسمو وشعوره وىذ

جبسمو ال خيتلف عن أجساـ الرجاؿ وصوتو قد أصبح خشنا، فيشعر بالفخر واالعتػزاز كػذا يشعر يف 
ة اليت ينتقل إليها الوقت نفسو باحلياء واخلجل، كما يتجلى بوضوح خوؼ ادلراىػق من ىذه ادلرحلة اجلديد

 واليت تتطلب منو أف يكوف رجال يف سلوكو وتصرفاتو .
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 :. المشاكل االجتماعية2-6-3
إف مشاكل ادلراىق تنشأ من االحتياجات السيكولوجية األساسػية مثػل احلصوؿ على مركز ومكانة يف       

سرة واجملتمع وادلدرسة كمصدر اجملتمع، اإلحساس بأف الفرد مرغوب فيو، وذلذا فسوؼ نتناوؿ كل من األ
 (84، صفحة 3111)الزاىري، السلطة على ادلراىق . 

 :.المشاكل الصحية2-6-4
إف ادلتاعب ادلرضية اليت يتعرض ذلا الشباب من ادلراىقة ىي السمنة إذ يصاب ادلراىقوف بسمنة        

بسيطة مؤقتة ولكن إذا كانت كبَتة فيجػب أخػذ محية معينة واستشارة طبيب سلتص، فقد تكوف ورائها 
إلػى متاعبهم وىو اضػطرابات شػديدة بالغدد كما جيب عرض ادلراىقُت على انفراد على الطبيب لالسػتماع 
 يف حد ذاتو جوىر العالج ألف لدى ادلراىقُت إحساس فائق بأف أىلو ال يفهموف شيئا.

 :. المشاكل الجنسية2-6-5
وفيها يصطدـ ادلراىق بالتحوالت اجلسدية ادلميزة للبلوغ خاصة إذا مل هتيئو ادلسَتة الًتبوية جملاهبة       

وقبوؿ ىذه التحوالت فهو يف حَتة وتساؤالت واغًتاب أحيانا أماـ قضية التحوالت اجلسدية اليت ربدث 
دلراىقػة تتعلػق أغلبهػا جبسده وبتصوره بصفة غَت متناسقة أحيانا، إذ جيابو ادلراىق مسائل متعددة أثناء فًتة ا

 ذلذا اجلسد ومنها مسألة القبوؿ أو الرفض ذلػذه الصػورة اجلديدة أي بعد تغَتات مرحلة البلوغ وفيها ;
 مسألة ادلفهـو النفسي مث ادلفهـو االجتماعي ذلذه التغَتات . -     
 من شخصػيتو وأسلوبو العالئقي .مسألة إدماج ىذه الصورة اجلديدة للجسد ومفاىيمهػا ضػ -     
 مسألة الطابع اجلنسي لشخصيتو وإرادتو لقبوؿ أو رفض ىذا الطابع . -     
مسألة العالقة مع اآلخرين خاصة على الصعيد اجلنسي إذ على ادلراىق أف يقبل ذاتو ضمن جسده   -     

بل وأف يرضى عن ذاتيتو اجلنسية كما ىو يف شكلو وىيكلتو دبا عليها مػن نقػائص زلتملة كما عليو أف يق
 ذكرا كاف أـ أنثى .

بالنسبة لألنثى والظاىرة اجلديدة على اجلسد ومسألة قبوؿ أو رفض ذلػك ومن العالقة مع اجلنس  -    
 (86-85، الصفحات 3111)الزاىري، اآلخر. 
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 :. المتطلبات األساسية للمراهقة2-7
إف التغيَت الكبَت الذي يعرفو ادلراىق والتحوؿ فػي مجيػع مظػاىر الشخصية ذبعلو يبحث يف الشخص       

الذي جيعلو قدوة لو يف احليػاة، وىػذا باالحتكاؾ بو واكتساب الصفات احلميدة منو لكػي يسػاعده علػى 
بالتأثر هبػذا الشخص وىذا سواء اجتيػاز ادلصاعب والعراقيل اليت تقف يف حياتو ومن ىنا يبدأ ادلراىق 

بالصفات احلميدة أو القبيحة وىنا تظهر شخصية األستاذ عامة وأستاذ الًتبية البدنية والرياضية باألخص 
ألنو الفرد الوحيػد األكثػر قرابة واحتكاكا من التلميذ ادلراىق وبتعبَت آخر فإف الشعور بالرغبػة مػن تأكيد 

و إىل الصراع من اجل فرض مكانػة لو يف اجملتمع وىنا تظهر واجبات الذات من طرؼ ادلراىق يدفع ب
 ورغبات يسعى دوما ادلراىق إىل ربقيقها ولو كانت تتعارض مع طبيعة وتوجيهات اجملتمع واألسرة ومنها ;

 :. الحاجات االقتصادية2-7-1
اخلارجي أو حىت طرؽ إف تأثَت ادلراىق يكوف كبَتا بشخصيات مشهورة سواء مػن حيػث ادلظهر       

وعادات الشخصية ادلشػهورة وىنػا صلػد ادلراىق يقلد ادلتأثر بو كحالقة الشعر أو نػوع اللبػاس وطريقػة الكػالـ 
وادلعاملة وىنا يكوف حباجة ماسة للماؿ لشراء نوع من سرواؿ اجلينز شلػا يتعارض مع حاؿ األسرة خاصة 

 العدوانية اذباه األسرة كالنفور وإثارة ادلشاكل . ذات الدخل احملدود فتظهر للمراىق النزعة
 :. الحاجات النفسية2-7-2

ىي احلاجات اليت ربقق التوازف النفسي سواء لذاتيتو أو خالؿ تواجده فػي األسرة واحمليط اخلارجي       
 منها ;

 احلاجة إىل االستقرار واألمن واالطمئناف . -   
 احلاجة إىل توفَت الراحة والسرور والتخلص من األمل . -   
 (239، صفحة 5::2)فاخر، احلاجة إىل إشباع الرغبات وادليوؿ والتوافق لدى ادلراىق .  -   
 :. الحاجات االجتماعية2-7-3

 ;وىي اليت تتعلق بالبيئة االجتماعية اليت ينموا فيها     
 :. الحاجة إلى االستقاللية2-7-3-1

تتميز ادلراىقة دائما إىل التخلص مػن قيود اجملتمع فادلراىق يبحث عن كيفية التخلص من قيود        
األسرة وأف جيػد احلرية التامة يف ازباذ القرارات فهو يرغب دائما دبسؤولية ازبػاذ القػرار ودوف ربمل ادلسؤولية 
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، فعلى الوالدين ىنا أف يشعراه بأف لديو كفاءة وىو موضوع ثقة وأهنما أشعراه وعواقب القرار ادلتخذ
بالعطف واحلناف والضػماف، وىكذا يكتسب اذباىات تتمثل يف اللطف ويشعر معها بأنو مرغوب فيو ولػو 

ق حباجة بأخطائو شلا جيعلو قادرا على زبطي الصػعوبات بنفسػو، باإلضػافة إلػى احلاجات االجتماعية فادلراى
دائما إىل االستقرار األسري واالبتعػاد عن عوامل التفكك، كالطالؽ والشجارات كما حيتاج إىل االنتماء 

إىل اجلماعة إذ مع تعاملو داخل اجلماعة يدرؾ قيمتو وشخصيتو، ويكسب مهارات يتعلمها يف اجلو 
راىق اليت تتمثل يف بث روح ادلبادرة األسري، وىنا ردبا يوفر األستاذ حاجة من احلاجات الالزمة للفػرد ادل

 وتشجيعو على ربمل ادلسػؤولية يف بعض ادلواقف وعدـ االستهانة بالقدرات اليت ديتلكها.
 :. األسرة كمصدر للسلطة2-7-3-2

إف ادلراىق يف ىذه ادلرحلة من العمر دييل إىل االسػتقالؿ واحلريػة والتحرر من عامل األطفاؿ وعندما        
سرة يف شأنو فإنو يعتبػر ىػذا ادلوقف تصغَتا من شأنو وقيمتو واحتقارا لقدراتو كما أنو ال يريد أف تتدخل األ

يعامػل معاملة األطفاؿ الصغار لذلك صلد ميل ادلراىق النقد ومناقشة كل من يعرض عليو رأي أو فكرة، ومل 
ا لدرجة العناد، إف شخصية ادلراىق يعد يتقبل كل ما يقاؿ لو، بل تصػبح مواقػف وآراء يتعصب إليها أحيان

 تتػأثر بالصػراعات والنزاعات ادلوجودة بينو وأمثالو أو سبرده وعدـ استسالمو .
 :. المدرسة كمصدر للسـلطة2-7-3-3

إف ادلدرسة ىي ادلؤسسة اليت يقضي فيها ادلراىق معظم أوقاتو، وسلطة ادلدرسة تتعرض لثورة ادلراىق،        
ف يتخطاىا ويتمرد عليها حبكم طبيعة ىذه ادلرحلة من العمر، بل إهنَتى أف سلطة ادلدرسة فالتلميذ حياوؿ أ

أشد من سلطة األسرة، وذلذا فهو يأخذ مظهرا سػلبيا للتعبَت عن ثورتو كاصطناع الغرور بالدرس أو الدراسة 
، الصفحات 5::2)اجلرابة، أو ادلدرسُت بوجو خاص لدرجة تصل إىل العدواف وعدـ االكًتاث . 

235-236) 
 :سلطةلل . المجتمع كمصدر2-7-3-4

إف اإلنساف بصفة عامة وادلراىق بصفة خاصة دييل إىل احلياة االجتماعية والعزلة فالبعض منػو ديكنػو        
أف يعقػد عالقات اجتماعية بسهولة للتمتع دبهارات اجتماعية سبكنو من اكتساب صحية صحبة العديد من 

لنجاح االجتماعي، وينهض األشخاص، والبعض اآلخر دييلوف إىل العزلة واالبتعاد عن الفرد لكي حيقق ا
بعالقتو االجتماعيػة ال بػد أف يكوف زلبوبا لدى اآلخرين وأف يكوف لو أصدقاء. إف ادلراىق قد يوجو 
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انتقاداتو ضلو اجملتمع وضلو العادات والتقاليػد والقػيم اخللقية والدينية السائدة والعيوب ادلوجودة فيو، ويكوف 
فاعلو معو يؤكد رغبتو يف التعبَت عن ذاتو وشخصيتو، وحيقػق استقاللو للمجتمع، وت ادلراىق كفرد بانتمائو

 وفرديتو، وإننا نالحظ مقاومة وسبرد من ادلراىق إذا ما أعيقت ىػذه الرغبات من ادلدرسة أو من اجملتمع.
 :. الحاجة إلى المكانة وإثبات الذات2-7-3-5

لمتو يف مجاعتو وأف يعًتؼ بػو كشػخص ذو فادلراىق يريد أف يكوف شخصا مهما وأف تكوف لو ك       
قيمػة، فادلكانة اليت يطلبها ادلراىق بُت رفاقو أىم لديو مػن مكانتػو لػدى أبويػو ومعلمو، ومن ىنا كانت أمهية 

فرص األستاذ على أف تكوف فعالية ادلراىقُت شلا يوفر ذلم ادلكانة فادلراىق حساس وحريص على أف ال 
 .سػن معاملتػو كالراشد ال كالطفلاؿ، فاألستاذ إذا ما أراد كسب ود ادلراىق عليػو أف حييعامػل معاملػة األطف

 :. الحاجة إلى الحب والتقدير االجتماعي2-7-3-6
 إف حاجة احلب للمراىق زبتلف على الصورة اليت كانت يف مرحلة الطفولة وتتخذ يف ثالثة مظاىر;     

 أريد أف حيبٍت اآلخرين. -  
 أف أحب اآلخرين حبا عميقا صحيحا .أريد  -  
 أريد أف أحب نفسي . -  

فاحلب يف ادلراىقة يعترب شيئا أساسيا لصحة ادلراىق النفسية فهي السػبيل إىل أف يشعر بالتقدير       
والتقبل االجتماعي ولكي يكوف إحساسو هبذا الشػعور صحيحا فيجب أف يُعًتؼ لو هبذا احلب وأف يظهر 

سػرة أو أقرانو، فاحلب جيب أف يًتجم إىل أعماؿ وعبػارات يتأكػد ادلراىػق أنػو موضوع تقدير، لو سواء مع األ
)اجلرابة، أوؿ مػا يهػتم بػو والديػو ادلهتموف بو يف داخل نطاؽ األسرة .  -قبل مرحلة ادلراىقة–فالطفل 
 (237، صفحة 5::2

الطفولة يكوف زلدودا يف ىذا النطاؽ األسري، ولكن الطفػل عندما ينمو أو يكرب  وذلك أف عامل      
 ويدخل يف مرحلة ادلراىق تنشأ لديو حاجة االسػتقالؿ بنفسو وسط حب األسرة .

 :.تأثير السلوك الرياضي على شخصية المراهق2-8
 بعض علماء النفس الرياضي يروف أف شلارسة الرياضة تػؤدي إلػى خفض السلوؾ العدواين، باعتبار أهنا     

 وسيلة لتنفيس الطاقة، وشلارسة النشاط البدين يساعد على التخلص من بعض األمراض النفسية كاالكتئاب 
 الذات لدى الفرد . واحلد من العزلة، وأف تطوير اللياقة البدنية يؤثر يف ربسُت مفهـو وتقدير
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الصالت الوثيقة اليت تتم من خالؿ أوجو التنمية البدنية ىي صفات أخرى للنوع اإلنساين اليت ديكن أف  -
تنمو خالؿ ىذا الوسط، وىي صفات توجد فػي العقل والروح وادلشاعر اليت تشكل الفرد ككل، ذلك ألف 

)فاخر، اىق ضلو التنمية والنمو فػي ظػروؼ  جيدة. اشًتاؾ الفرد فػي األنشطة البدنية يفجر كل طاقات ادلر 
 (2:3، صفحة 5::2

 : . إرشادات للقائمين على تربية المراهقين2-9
 إعطاء ادلراىق جانبا من احلرية ومحلو ادلسؤوليات التػي تتناسػب مػع استعداداتو وقدراتو . -    
 آرائو وعدـ اإلسراؼ يف إعطائو األوامر .تركو يفصح عن  -    
 عدـ فرض قيود شديدة عليو . -    
 عدـ إحراجو أماـ زمالئو حىت ال ينفر منك . -    
 ال تكن قاسيا معو فينفر منك، وال تكن لينا معو حىت ال يتجاوز حدوده . -    
 نفسية . ال تستخدـ معو العقاب اللفظي واجلسدي حىت ال تتولد لديو أزمات -    
 عدـ إشراكو يف أمور ال يقدر على مواجهة صعوبتها . -    
 عدـ التحيز يف ادلعاملة حىت ال يشعر بالفروؽ الفردية . -    
 دعو يصحح أخطائو بنفسو فالتجربة خَت معلم . -    
)أسعد، مشكلة الطفولة وادلراىقة، كن متسازلا معو إىل أبعد حد شلكن حىت يشعر بالثقة واألماف .   -    

 (:34، صفحة 2::2
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 خالصة :
من خالؿ ما ذكرناه يف ىذا الفصل نذرؾ أف مرحلة ادلراىقػة ىػي ادلرحلة العمرية اذلامة واحلرجة يف       

يعيشها حبذر شديد وإذا  حياة اإلنساف ال ديكػن االسػتهتار أو التهاوف هبا، كما وجب التصرؼ مع من 
كانت ىػي مرحلة االنتقاؿ من الطفولة إىل مرحلة الشباب وما يصاحبها مػن تغيػرات كبَتة سواء اجلسمية، 

الفيزيولوجية، االنفعالية والعقلية، تأثر فيو وعلى عالقة احمليط بو، فهو يشعر بأنو ليس طفال صغَتا بػل رجػل 
باالستقالؿ الذايت فهو يعارض األوامر والعقوبات سػواء من األسرة أو يسػتحق التقػدير واالحًتاـ، ويتمتع 

اجملتمع وىذا ما ينشأ لو حالة الرفض والعدوانية تعبَتا عػن سخطو على السلطة ادلفروضة عليو، وذلذا صلػد 
من أف الكثيػر مػن العلمػاء والباحثُت اىتموا هبذه ادلرحلة من العمر وأمجعت دراستهم على أنو ال بد 

 االىتماـ هبا سواء كمرحلة أو كفرد من أفراد اجملتمع حىت يكوف صاحلا نافعا يفيد ويستفيد.
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 تمهيد:
تات ت وتف ع ى ض ورةرة ةفيةيا اغتا لؿ ارًتةيا ةيروقا ةء  ة وتفد ى ض اجملتاب ة رءةب جملإف مستقتل ا    

ةارًتةيا ىا يا اجتا ىيا ةاالغل ةيا، ةهي ة رتكس وتفد غ ت  ى ض اجملتاب إذا اغتا ت ةأغ ريب هداما. 
ختت ع من رلتاب آلخر ةوتترب ةغي ا اجملتاب ر اح فظا ى ض ةق ئه ةاغتاراره ةثت ت نظاه ةمت وَته 

االجتا ىيا ةهتدؼ إىل نقل ارًتاث ارثق يف ىرب األجي ؿ ةتد إجرا  ىا ي ت  ارتتدول ةاالنتق   ةادلة و ا 
جلدود، ةاجت ه وه احلض روا فهي ةذرك وتترب ىا يا إىداد ةُت مشتا لت هذا ارًتاث مب  و لئم رةح ارتصر ا

 ارةرد ر حي ة ةويتيته ةوءشئته.
ةدرس ارًتةيا ارتدنيا أحد أشك ؿ ةمظ هر ارًتةيا ارت ما، ةهف ار تءا األةىل ةارفحدة األغ غيا اريت حتقق      

ايذ وتت م من خ لؿ درس ارًتةيا ارتدنيا ارتء   ادلتك مل دلءه ج ارًتةيا ارتدنيا ةحتقيق أهدافه  ةغ و هت . ف رت 
ةاررو ويا أشي   فثَتة ةيف رل الت سلت ةا ف رتدروب ةارتارف، ةارءظروا ةارتيتيق ةارقي دة ةارتتتيا ةارتءايا 
ةارتيفر، ةارتفازف يف ةء   شخصيته ادلستقت يا ذلذا فإنء  ن قي ارضف  يف هذا ارةصل ى ض مةهـف ارًتةيا 

 مب وفويح أعليا درس ارًتةيا ارتدنيا ةاألغس اريت وقـف ى يه .ارتدنيا ةاررو ويا 
 :.مفهوم التربية البدنية3-1

رقد وتددت مة هيم ارًتةيا ارتدنيا ىءد ارت ا   ةإف صلده  ختت ع يف شك ه  فإف مضافهن  مل وتاَت،        
ارػػافاطن ارصػ حل أة ار لئق من  ف رًتةيا ارتدنيا جز  متك مل من ارًتةيا ارت ما، ةميداف جترويب هدفه وكفون

)ارتزوز،  ارء حيا ارتدنيا ةارتق يا ةاالنةت ريا ةاالجتا ىيا، ةذرك ىن طروق أرفاف من ارءش ط ارتدين.
 (35، صةحا 8746
'' ارًتةيا ارتدنيا ةأهن  ىا يا ورةفوا ةويفوروا رفظ ئع اجلسم، من  J.c le beufةوترؼ '' رفةفؼ        

 (J.c, 1974, p. 60)أجل ةوب ارةرد يف ح را وكيع حسءا ر ح الت ادلا رغا. 
سلت رة '' ىرؼ ارًتةيا ارتدنيا ى ض أهء  أنشيا ةدنيا  robert robinةمن فرنس  '' رةةرت رةةُت       

 رتحقيق ح ج ت ارةرد من اجلفانب ارتدنيا ةارتق يا، ةارءةس حرفيا هبدؼ حتقيق ارءاف ادلتك مل ر ةرد.
'' وتروع ارًتةيا ارتدنيا8 ' ذرك اجلز  ادلتك مل  peter arnoldةمن ةروي ني  ذفر '' ةيًت أرنفرد       

االجتا ىيا ةارفجدانيا رشخصيا ارةرد ةشكل من ارتا يا ارًتةفوا اريت وفافق اجلفانب ارتدنيا ةارتق يا، 
 (02، صةحا 8772)اررزت ف،  رئيسي ىرب ارءش ط ارتدين.
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'' ارًتةيا ارتدنيا8 ' هي ارتا يا ارًتةفوا اريت هتدؼ  west bucher 1990ةورى '' ةوستب ةوشر       
 هف األنشيا ارتدنيا ادلخت رة رتحقيق ذرك.  إىل حتسُت األدا  اإلنس ين من خ لؿ ةغيط

'' أف ارًتةيا ارتدنيا هي ارتا يا اريت وكسب ارةرد من  lumpikinةذفر فذرك '' رفميكُت        
خ لذل  أفضل ادله رات ارتدنيا ةارتق يا االجتا ىيا ةار ي  ا من خ لؿ ارءش ط ارتدين. ةرذا ضلن نتةق مب 

'' ارذي وترؼ ارًتةيا ارتدنيا ى ض أهء  جز  من ارًتةيا  Kopesky kozlikوتروع '' ففةسكي ففزريك 
 ارت ما، هدفه  وكفون ر افاطن ةدني  ةىق ي  ةانةت ري  ةاجتا ىي  ةفاغيا

 (73-72، ارصةح ت 8775)اخلفيل، ىدة أرفاف من ارءش ط ارتدين ادلخت ر رتحقيق هذا اذلدؼ. 
 :.التربية البدنية والرياضية3-2

إف ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا ريست ة ألمر اجلدود ةادلستحدث، ةإظل  هي  دؽلا ةأغ غيا، إال أف ارءظر       
إريه  ا تصر ى ض ارء حيا ارتدنيا ةحده  ةستب اروت ط أنشيته  ة جل نب اجلساي إىل حد فتَت، وتتقد 

آلخر وتتقد أهء  ىض لت ةىرةؽ، أة ارتتض أف ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا هي سلت ع اررو و ت، ةارتتض ا
ىا يا ودروب وأيت ىن طروق ادلا رغا، ركن ارفا ب أهء  رلافىا من اخلربات اريت دتكن ارةرد من فهم 

 جت رب جدودة ةيروقا أفضل، رذرك دخ ت ني ؽ مةهفمه  احلدوث ريتيتا ارك ئن ارتشري،
8 ارًتةيا ىن طروق ارءش ط اجلساي، ةم  وًتوب ارذي وربز ةحدة ارةرد ةجتل ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا وتٍت

ىن ذرك من ارء حيا ارتيتيقيا ةمن ورةرة االهتا ـ ة الغتج ة ت االنةت ريا ةارت ل  ت ارشخصيا ةارس فؾ 
ررو ويا ، فا  أف ارًتةيا ارتدنيا ةا (801، صةحا 8772)ىض وا، االجتا ىي، ارفجداين ةاجلا يل 

وستاد مةهفمه  من األغراض اريت ةجدت من أج ه  ةاريت وت ل ـ ةمتي ت ت اجملتاب احلدوث حيث ورى 
اردفتفرة ىة ؼ ىتد اركرمي أف ادلهاا اركربى ر ًتةيا ارتدنيا يف رلتاتء  هي أف وقـف ةدةره  يف وءايا 

ؿ ارءهفض ة دلستفى ارتدين ارشخصيا ادلتك م ا من ، ةهذا وتترب مي ب أغ غي وقتضيه أي غي غا خ ل
وءافوا ألي ة د ف ف، فتض فر اجلهفد اغتتا ؿ رتيب   (45، صةحا 8771)اركرمي، ةاررو وي ر ء شئ 

ارفغ ئل ادلشرةىا من أجل ةء   مفاطن  في ةفت ؿ يف رلتاته وفص ء  يف األخَت إىل رلتاب  في ةفت ؿ 
أف وفجه رلهفداوء  ر ءهفض ة دلستفى ارتدين ةارتق ي ةحتسُت ارصحا، ةوكفون ةحرفي، رذرك ةجب 

 (45، صةحا 8771)اركرمي، ارصة ت االجتا ىيا ةاخل قيا ردى ارءش  . 
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 :لتفسيرات االجتماعية للتربية البدنية والرياضية .ا3-3
إف ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا حتال يف طي هت  أعليا اجتا ىيا مءتثقا من جفهره  فهي وتترب ارةرد زلفر        

فل ارتا ي ت ارًتةفوا اريت ةءيت ى يه ، فهي وس ىد ارةرد ى ض ارتكيع مب اجلا ىا، شل  ودفته ر لنسج ـ 
 الجتا ىيا. مته  من خ لؿ ار تب مث ل ارذي وتترب أحد أهم مظ هر احلي ة ا

 ةفيا  و ي نذفر أهم ارءظرو ت اريت ح ةؿ من ةوته  وةسَت ىا يا ار تب ىءد ارء س من خ لذل 8      
 (:ية الطاقة الزائدة )سبانسر تشيلرنظر .3-3-1

ورى هذا ارةي سفؼ األدل ين أف ار تب سلرج ةشكل من أشك ؿ صرؼ اري  ا ارزائدة ردى اإلنس ف       
ػل ةؿ ةذذل  يف ار تب، ةوشَت هذه ارءظروا إىل أف ارك ئء ت ارتشروا  د ةص ت إىل  درات ىدودة ةركءه  

مرافز األىص ب ارس ياا  ال وستخدـ يف ة ت ةاحد، فءتيجا ةأثء   فًتة ارتتييل هذه وًتافم اري  ا يف
ارءشيا ةوزداد ورافاه  ةة رت يل حةظه ، حىت وصل إىل درجا وتحتم فيه  ةجفد مءةذ ر ي  ا، ةار تب 

 (87، صةحا 8774)ارش فتي، ةغي ا شلت زة ر لغتت دة من هذه اري  ا ارزائدة ادلًتافاا. 
 (:ماتس.نظرية الترويح )غوتس 3-3-2

ال أحد وءكر اردةر ارذي رتته غفوس م وس يف ويفور اررو وا ارت دليا ى ما ةاألدل نيا مءه  خ صا،       
حيث أنه أثء   انشا ره ة رتدروس مبتهد شءةت ؿ ةأدل ني  أون  دـ أنشيا شل ث ا دل   دمه ةيس دةا يف مدرغا 

)اخلفيل، اررو وا ةاجملتاب، ى مل ادلترفا، حب اإلنس نيا ة إلو فا إىل أفك ر جدودة رألجهزة اررو ويا . 
 (056، صةحا 8774

ةوتتربه ادلةكرةف رائد ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا يف أدل ني ، ةهذا من خ لؿ إغه م وه ارةكروا يف ويفور       
األرت ب، ةوةًتض نظروته أف اجلسم  اررو وا ةحتسيءه  خ صا اجلات ز، ةوظهر ذرك يف مؤرة وه8 اجلات ز،

ارتشري ػلت ج إىل ار تب ففغي ا الغتت دة حيفوته، ف ر تب ةغي ا رتءشيط اجلسم ةتد غ ى ت ارتال 
اريفو ا ةوس ىد أوض  ى ض اغتت دة اري  ا ادلستءةذة يف ارتال، ةهف مصدر مض د رتفور األىص ب 

 (02، صةحا 8774)ارش فتي، ةاإلجه د ارتق ي ةارءسي. 
اىترب غفوس م وس ار تب مصدرا الغًتج ع اري  ا ادلتذةرا ةهػف ىكس م  ج   ةه غت نسر، فا          

اىتربه فذرك أحد أهم ةغ ئل االغًتج ع ارتصيب ركءه أعلل ارتتد االجتا ىي ر تب من خ لؿ وكفون 
 ف رتت ةف ةارصدا ا.  ارت ل  ت االجتا ىيا ةوت م ارصة ت احلايدة
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 (:. نظرية الميراث )ستانلي هول3-3-3
ورى أصح ب هذه ارءظروا أف ار تب هف ىت رة ىن وق يد ةرثء ه ىن أجدادن  ةآة ئء ، ةهذا إجح ؼ       

 يف حق ارةكر ارًتةفي اررو وي، فإذا ف نت هذه نظرو هتم، فا ذا وةسرةف ظهفر األرت ب احلدوثا؟ 
فست ن ي هفؿ ورى أف8 ادل وي هف مةت ح ار تب فقد انتقل من جيل إىل جيل ف ر تب جز  ال وتجزأ       

 (02، صةحا 8774)ارش فتي، من مَتاث فل فرد 
تا ىيا ة ررغم من ففف ارءظرو ت ارس ةقا  د أعل ت أة مل و م جبايب أةت د ار تب ارءةسيا ةاالج       

ةارثق فيا مءه ، ةفسرت ةم رغت ارًتةيا ارتدنيا فل من زاةوا، ةاوسات نظروتهم ة رتتد األح دي غَت أنه ال 
أحد وءكر اردةر ارذي رتته يف ويفور ادلا رغا اررو ويا، فهذه ادلس علا أدت إىل ةء   نظرو ت جدودة 

 فثَتة.ج  ت فءقد رس ةقته  ةامت زت ة ر يفنا ةارءضج، ةم اا ةأةت د  
 :.التصور االجتماعي المعاصر للتربية البدنية والرياضية3-4

ف نت ارءظرة ارقدؽلا ر ًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا وفيل اهتا م  جب نب دةف اآلخر، فاءه  من اهتات        
ة جل نب ارتدين ف حلض رة اررةم نيا، ةمءه  من اهتات ة جل نب ارًتةػلي ف حلض رة اريفن نيا يف حُت أف 

اىتاد ارتصفر ادلت صر ر ًتةيا احلض رة اإلغ لميا اهتات ةاىتءت ة جل نب اررةحي ةاجلسدي مت ، ة د 
 ارتدنيا ةاررو ويا ى ض أف اإلنس ف ةحدة متك م ا ةجب ى يء  ارر ي هت  ةاالىتء   جبايب جفانته . 

ةرقد أحدث ارةكر ارًتةفي ارتقدمي ادلت صر واَتات مهاا ةفتَتة يف ةوب ادلء هج رتحدود ارربامج        
 أى ض ادلراوب، ف ىتربت ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا أحد أهم هذه اريت من شأهن  ارتس مي ة رك ئن ارتشري إىل

اريرؽ، ةارفا ب أف االجت ه ارتقدمي اررافض ة  تص ر ارًتةيا ارتدنيا ى ض وءفور ارتقل فقط، ف ف ره األثر 
ط خ رج األفرب يف ازده ر ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا ةرةيه  ةأغرة ادلءهج ادلدرغي، ف م وتد وءظر إريه  فءش 

جداةؿ اردراغا األف دؽليا، األمر ارذي فجر ط   ت ارتحث اإلمربوقي ةارة سةي يف ف فا اجمل الت ادلفص ا 
ةارفغ ئل، ةى م نةس اررو وا ةاجتا ىي ت  -ادلء هج ةاريرؽ–ر ًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا فاج الت ارتقفمي 

ارتدنيا ةاررو ويا وستييب أف وقع ش سل  جبفار ارًتةيا اررو ويا من أجل ةوب نظروا ةنظ ـ متك مل ر ًتةيا 
 (168، صةحا 8774)اخلفيل، اررو وا ةاجملتاب، ى مل ادلترفا، غ ئر ارءظم ادلترفيا ةاألف دؽليا . 

ف رًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا مل وادةا حتيسا ادل لىب ةارق ى ت ةل أصتحت وستض إىل م  هف أمسض من      
ذرك ةهف اغتثا ر اررأمس ؿ ارتشري، من خ لؿ االىتء   ة رةرد احل يل ةحتضَته ر استقتل ةشكل وساح ره 
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دلفاطءا ارص حلا اريت وستض أدا  ةاجته ى ض أحسن ةجه، ةوأيت ره ذرك ىن طروق وءايا إحس غه مبتٌت ا
ارق ئاُت ى ض ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا إىل وسهيل غتل حتقيقه  ةتتفود ارةرد ى ض ارتت ةف دةف انتظ ر ادلق ةل 

 ةارتتتيا ىن ةىي ةانصي ىه ألةامر من هم أحكم مءه ةأحق مءه ة رقي دة.
اف ىن اجت هُت فتَتون، ةعل  ارءظروا ةم  ؽليز ارتصفر االجتا ىي ادلت صر نظروتُت غ ئدوُت وترب       

 ارفظيةيا ةنظروا ارصراع.
 ( :FUNCTINALISTالوظيفية النظرية ) .3-4

ةوتٍت أنص ر هذه ارءظروا مةهفمهم ى ض أغ س أف اررو وا أصتحت نظ م    ئا  حبد ذاوه، وفجد        
ةُت سلت ع أجزائه ةأنظاته اروت ط ، هذا م  غلت ه ى ض ى ل ا دائاا ةمتش هبا مب سلت ع األنظاا 

ق وفجد ةيءه  ى ل  ت االجتا ىيا األخرى ف ررو وا من خ لؿ ادلءظفر ارفظيةي نظ ـ مروب األجزا  ةمتء غ
 (58، صةحا 8775)خَت اردون ى ض ىفوص ، ىص ـ ارة لو ي، مروتا ةمتت درا . 

هذا م  جتل األفراد ادلا رغُت ر رو وا أجزا  يف هذا ارءظ ـ ادلتك مل، ةمب  أف هء ؾ ى ل  ت وت دؿ       
ة رضرةرة ةجفد ى ل ا مها  ف ف نفىه  ةُت ارتثرات ذلذا ارءظ ـ،  متش ةكا ةُت سلت ع هذه األنظاا أصتح

)خَت اردون ى ض ىفوص ، ةمن ميزات هذا ارتءظيم، احلرفيا اردائاا فهف )أي اجملتاب( طتيتا ةيفرفجيا . 
 (58، صةحا 8775ىص ـ ارة لو ي، 

 أغس وتٌت ى يه  ةهي8 ة د ذفر أصح ب هذه ارءظروا ث لث      
 :.ظبط التوتر3-4-1

، 8777)فتيتا8، ف رتفور راا فا  ج   يف ارق مفس ارتريب ارفغػيط '' وفور8 اشتد ةذهػب ريءه''       
''  (871صةحا   (384صةحا ، 8776)مستفد، ، ةارضػتط هف ''حةظ ارشي  ة حلـز
ةة رت يل فضتط ارتفور هف ارتحكم يف ارءةس ىءدم  وكفف يف ح را غَت ى دوا ف رتفور، ف رتحكم يف        

ارءةس ريس غهل ادلء ؿ ةال ؽلكن إدرافه إال رذةي ارتقفؿ ارراجحا ةارءةفس اذل دئا، ةورى ارت ا   هذه 
ىءد شل رغته ر ءش ط ارتدين ةاررو وي، فهف أثء   ارساا ةظيةا من ارفظ ئع اريت ؽلكن أف وكتسته  ارةرد 

و ك ادلا رغا وتترض دلفا ع ةمءه  م  وتي ب جهدا ةدني ، ةمءه  م  وتي ب جهدا ىق ي ، ةمءه  م  
 وتي ب جهدا نةسي  ةيف مفا ع أخرى وستدىي حضفرهم ف هم ةةءسب سلت ةا. 
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فت ض ارق ئاُت ى ض ادلا رغا اررو ويا جبايب أشك ذل  غلب أف وتا فا ى ض8 ''وفغيب   ىدة  ادلش رفا     
 ارشتتيا ةشكل متقن ةالئق''

فا  ى يء  أف نشجب األفراد ى ض ادلش رفا اإلغل ةيا من خ لؿ هيئ ت ةرتتي ت ذل  ارقفة ةارشرىيا ةدال من 
، 8775)خَت اردون ى ض ىفوص ، ىص ـ ارة لو ي، ألحي ف . ارتتتَت ارتةفي غَت ار لئق يف متظم ا

 (51صةحا 
فتءد وفغيب ادلش رفا ةشكل وضان اشًتاؾ ىدد فتَت من األفراد يف ارءش ط ارتدين ةاررو وي جبايب       

 ض ويتيتهم اجتا ىي  مب ارتي ر أشك ره غلت هم ى ض اوص ؿ مت شر جبايب ففائد هذه ادلا رغا، فا  وتال ى
 (42، صةحا 8775)اخلفيل، االجتا ىي اررئيسي . 

 :. التكامل االجتماعي3-4-2
إف ادلا رغا االجتا ىيا رءش ط م ، خت ق يف نةس ارةرد ادلءتاي رت ك اجلا ىا رةح ارتت ةف اريت        

وستض من خ لذل  إىل حتقيق هدؼ مت االوة ؽ ى يه مستق  مب ة  ي األفراد '' ةأفد أصح ب نظروا ادلدخل 
)اخلفيل، اررو وا ةاجملتاب، ى مل ادلترفا، ارفظيةي ى ض م  وقدمه  اررو وا يف اجت ه ارتك مل االجتا ىي'' 

 (42، صةحا 8774
ةرتل أهم مث ؿ ؽلكن وقدؽله رتأفيد إمك نيا ارتك مل االجتا ىي ىن طروق شل رغا سلت ع ارءش ط        

'' ادلذففرة يف فت ب ''االجتا ع  GANET LEVERارتدين اررو وي8 دراغا '' ج نت ريةر 
ررو وي'' ر دفتفرون8 خَت اردون ى ي ىفوس ةىص ـ اذل لو ي، حفؿ وت ق ارشتب ارربازو ي ةكرة ارقدـ ا

 ةفيع أف رتيب أفراد اجملتاب وشًتففف يف حتهم رةروقهم.
 :. تحديد الهدف3-4-3

من ادلهم جدا أف وضب اإلنس ف نصب ىيءيه هدف  ةاوح  ةمسيرا وكفف خ دتا حتايا رت اه، ةإال         
فإنه وضيب ة ته، ة د وضره هذا ارتال أفثر شل  وءةته، ة'' رتل ارءش ط ارتدين ةاررو وي وتترب أحد 

 اا رغا ةإ ت ره ى يه  ةهدفه ادلا رغ ت اإلنس نيا اريت وتتدد أهدافه  ةختت ع ة خت لؼ اغتتدادات ارةرد ر
 من شل رغته  ''.

فتحدود اذلدؼ ةشكل ى ـ وت ل ـ ةطتيتا ارءش ط ارتدين ةاررو وي ةمؤه لت ارةرد، غفؼ غلت ء         
ضلقق م  نصتفا إريه من خ لؿ ارر ي ة رةرد و ايذا، ةط رت ، ةمفاطء ، ةإنس ن   تل فل ذرك '' فإف فهم هذه 
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ءظر يف أهداؼ اررو وا داخل ادلؤغس ت ادلخت ػةا غفا  ادلدرغا أة ارءػ دي أة االحت د ارقضيا غلت ء  نتيد ار
 (51، صةحا 8775)خَت اردون ى ض ىفوص ، ىص ـ ارة لو ي، أة ادلؤغسا ارتسكروا ''  

ةتد ىرض هذه ارءظروا ةاألغس اريت ةءيت ى يه ، نرى أف أصح هب   د أىيفا ر رو وا صفرة إغل ةيا       
مت رغ فيه ، ف ل أحد ؼلت ع متهم يف أعليته  ةحقيقا ةجفده ، ف رءش ط ارتدين ةاررو وي حقيقا وتال ى ض 

ى ت اجملتاب ، ةفذرك وتط حتقيق ارتك مل االجتا ىي رألفراد من خ لؿ وسهيل اندم جهم داخل اجلا 
ارتفور أثء   أدا  ارءش ط ارتدين ةاررو وي ةخ لؿ سلت ع ادلفا ع احلي ويا ر ةرد.  غَت أف هذه األةجه 

 اإلغل ةيا ريست م لزما دةم  ر ءش ط ةهء ؾ صفر غ تيا ىدودة ةٌت ى يه  أنص ر نظروا ارصراع فكرهتم.
 :.نظرية الصراع3-5

 ت ةجفد مثل هذا ارءفع من أنت ط ارتة ىل االجتا ىي يف أمسض صفرة ارس تيا، ال نذهب ةتيدا إلثت       
ف رره ن ت اركتَتة ةاألمفاؿ اري ئ ا اريت وصرؼ ى ض اررو وا ح ري  جت ته  وصتح أحد أشك ؿ االغتا لؿ 

 ارة حش رإلنس ف ةوسخَته را وا ةاحدة ةهي حتقيق ارءت ئج ةشىت اريرؽ ادلشرةىا ةغَت ادلشرةىا.
فءظروا ارصراع وقـف ى ض رفض فكرة اغتقرار اجملتاب ةدت غكه من خ لؿ  يم ى ما متص ا ةُت        

، صةحا 8775)خَت اردون ى ض ىفوص ، ىص ـ ارة لو ي، أجزائه، ةمتداخ ا وءشأ ةيءه  ى ل  ت ةظيةيا 
53) 

فإف رفض االغتقرار يف اجملتاب وق ة ه ةجفد طتقيا وتٌت ى ض أغ غه  ارتت م لت داخل هذا اجملتاب،        
حيث وسَت ارشؤةف ارت ما ةفق  فاىد ة فانُت نضته  فئا ورى أهء  األنسب ةاألص ح رقي دة اجملتاب ، ةرقد 

'' فيع Goodmanجفدم ف ''ج   ذرك يف فت ب ألمُت أنفر اخلفيل نق ل ىن ففف ي ارذي نق ه ىن 
أف أنشيا ار تب ارت ق ئيا احلرة رألطة ؿ حرمت ةشػكل   طػب ارشػفارع يف غتيل اردفب ةاإلجت ر ى ض 

 (45، صةحا 8774)اخلفيل، اررو وا ةاجملتاب، ى مل ادلترفا، ادلش رفا يف ةرن مج ادل لىب ارءظ ميا 
 أصح ب هذه ارءظروا ى ض ث لث أغس رةكرهتم ةهي8 ة د رفز        

 :.التحكم3-5-1
ر رو وا شل رغا ىةفوا ةورةػليا ف رءظر ةارقفانُت ادلسيرة  د  –حسب مةهفمهم –ف م وتد هء ؾ       

زادت مس حا ارتحكم يف اررو ويُت، يف حُت وق صت مس حا احلروا ةارتةفوا ةأصتحت ىت رة ىن مءةذ 
وتفغط ةُت ارفىي من مء فذ اذلرةب و جأ إريه ارةرد هرةة  من مش ف ه، فا  ةصةفه  ى ض أهء  ''سلدر 



   اضيةالتربية البدنية و الري                                                          الفصل الثالث

 

 
53 

 

، 8775)خَت اردون ى ض ىفوص ، ىص ـ ارة لو ي، ة دلشك لت االجتا ىيا ةاحمل ةرا شته اجلاتيا حل ه '' 
 (55صةحا 
ةة رت يل ف ررو وا م  هي إال ةغي ا من ةغ ئل االةتت د ىن ارفا ب ةجت ه ه ةوصتح ة رت يل أداة ف ى ا        

 أودي احلك ـ من أجل صرؼ نظر اجلاهفر ىن  ض و  جفهروا '' ف إلفراط يف وشجيب اررو وي حىت يف
)خَت اردون ى ض ارتتصيب  د وؤمن ارءظ ـ ارسي غي احل فم من مت ةتا ارةرد دلشك لوه اريفميا ادل حا'' 

 (55، صةحا 8775ىفوص ، ىص ـ ارة لو ي، 
 :.التحويل3-5-2

إف ارتقدـ ارذي غج ته اررو وا ةاألر  ـ ارقي غيا احملققا ةطءي  ةى دلي  جتل االهتا م ت ةأغ ريب        
ارتهيؤ ةارتدروب حيث وأخذ ةتُت االىتت ر رتيب ادلتيي ت احملييا حبي ة اررو وي حىت وتةرغ دت م  دلزاةرا 

ث ت يف ''ح را االنقس ـ اريت حدثت ةُت ارذات ةاجلسم  ارءش ط ارتدين ةاررو وي ره صفرة غ تيا أخرى دت
)خَت اردون ى ض ىفوص ، ىص ـ ارة لو ي، فءتيجا ركثرة ةفث فا ارتدروب ةدت وز ادلستفى ادله ري '' 

 (54، صةحا 8775
هذا األمر فتح ارت ب أم ـ ارتء فس ةارتحث ىن أغرع ارستل ةأ صره  إىل ارفصفؿ ة رةرد إىل أى ض       

مستفو ت األدا  اررو وي، حىت ةإف ف ف األمر وستدىي ارتء زؿ ىن أخ ل ي ت ارءش ط ارتدين ةاررو وي، 
ايا حتقيق ارءت ئج اجليدة اآلويا فظهر يف ارفغط اررو وي م  أصتح وترؼ ة دلءشي ت اريت وتء ةذل  اررو وي ة

 دةف ارءظر إىل ادلض ىة ت ارتتدوا، ف ضلرفت هذه ادلا رغا ة ررو وا ىن مس ره  احلقيقي.
 :.العنصرية3-5-3

إذا ف ف ارصراع مظهرا من مظ هر ارت ل ا االجتا ىيا، ف رتءصروا غتب من أغت ب حدةثه، ةؽلكن         
ىدة مءه  اردافب اجلءسي، أي احتك ر ادلا رغا من طرؼ ارذففر ارف فؼ ىءد ارتءصروا ى ض مستفو ت 

 ةىدـ ارسا ح رإلن ث ةذرك. 
اردافب ارث ين ورجب إىل أشك ؿ وكفف اجملتاب ، ةوتترب أحد نت ئج اريتقيا م  ةجفد أفراد   ي ُت أغي د        

ت وتترب حكرا ى ض اريتقا ةمتظم أفراد اجملتاب ىتيد وتحكم ى يهم ىدـ زل ةرا شل رغا نش ط ت خ صا ف ن
األرغتقراطيا، ةاردافب ارث رث وتاثل يف اىتت رات ىر يا زلضا ف فف ارتشرة مث ل، ف الجت ه ادلؤمن ةءظروا 
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)اخلفيل، اررو وا ةاجملتاب، ى مل ارصراع أف هء ؾ وضيق  غ لري  أة ىر ي  من حيث ادلك نا ةارصة ت. 
 (46، صةحا 8774ادلترفا، 
 تعقيب:

وتترب ارءظروت ف ارس ةقت ف نت ئج جهد ةشري متاثل يف شخص ةتض مةكري ى م االجتا ع مءهم       
نظروا –، ةأفك ر ف رؿ م رفس -ارءظروا ارفظيةيا -( أنص رParsons, Smslerة رغفنز ةمسيس ر )

ةغلتءب ارصفاب يف جفانته اريت  د وكفف ػلتال ةتض ارصفاب يف جفانته اريت  د وكفف خ طئا  -ارصراع
صحيحا، فكل األمفر احملققا وكفف دائا  مفوب ارشك حىت نتاكن من ارفصفؿ إىل حقيقا نستيا أخرى 

 نتاكن من خ لذل  وةسَت ارظفاهر احل دثا.
 :.أهمية التربية البدنية والرياضية3-6

ا ه  اإلنس ف فتقفوا رتض لوه ةحة ظ   د ىرفت مءذ ىصفر  دؽلا أشك ؿ متتددة ر رو وا اغتت       
ى ض صحته ةةءيته، أخذه  ةتدة أشك ؿ ف ر تب ةادلت رزة ةارةرةغيا ةارست   ت ةغَته ، ألنه أدرؾ أف ذتا 

مءةتا فتَتة وتدت حدةد ار ي  ا ةارصحا إىل جفانب أخرى نةسيا رًت يته اجتا ىي  ةزو دة ارتفاصل ةت ل  وه 
 االجتا ىيا.

ررو وا ادلدرغيا ارءفاة األغ غيا رتتث احلرفا اررو ويا، رذا غلب االهتا ـ أفثر ة رًتةيا فا  وتد ا      
 ارتدنيا ةاررو ويا يف ادلؤغس ت ارًتةفوا.

 ةؽلكن وفويح األهداؼ ارت ما رتدروس ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا يف اجمل الت اآلويا8        
 :.تنمية القدرات والمهارات الحركية3-6-1

وتترب االىتء   ة دله رات احلرفيا ةويفوره  ةحتسُت األدا  احلرفي من خ لؿ ارتا رون اررو ويا        
ادلخت ةا، أحد أهم اجلفانب اريت وفريه  مدرس ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا اهتا م  ة را ، ف رتءايا ارش م ا 

ادلرةنا، ةفذرك حتسُت ادله رات األغ غيا ةم  ر قدرات ارتدنيا ةاحلرفيا، ف رقفة ةارسرىا، اررش  ا ةارتحال ة 
وًتوب ى يه  من وءايا ادله رات ةارقدرات اررو ويا، وتترب ادلي ب ارذي غلب حتقيقه يف ودروس ارًتةيا 

 (54، صةحا 8771)اركرمي، ارتدنيا ةاررو ويا 
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ف رًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا هتتم يف ادلق ـ األةؿ ةتءشيط ارفظ ئع احليفوا رإلنس ف من خ لؿ افتس ةه       
ر ي  ا ارتدنيا ةارقدرات احلرفيا اريت وتال ى ض وكييع األجهزة ارتيفرفجيا رإلنس ف ى ض ارقي ـ ةفاجت وه 

 احلي ويا.
ء صر ار ي  ا ارتدنيا ة إلو فا إىل حتسُت ىال اجله ز ةمن خ لؿ األنشيا اررو ويا وكتسب ارةرد ى       

ارتق ي ةارتءةسي ةارستا احليفوا ةرتيب األجهزة ارفظيةيا األخرى، ةهبذا وستييب اإلنس ف ارقي ـ ةأىا ره 
 دةف مش فل صحيا.  

أة ادلرح ا ارتا يا فادرس ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا وقًتح ارتارون ةارءش ط ت اريت وت ل ـ ةارةًتة ارءستيا      
اريت هف ةصدد ارتت مل مته  حىت ال وكفف ذلذه ارتا رون األثر ارتكسي، فهدفه األةؿ هف ويفور إمك ن ت 

األجهزة ارفظيةيا ف رق ب ةاررئت ف ةارتض لت في وكفف جسم ارت ايذ غ يا  ةشكل م افس، ةوؤفد 
تدنيا ةاررو ويا ػل ةؿ أف وكسب ارت ايذ حدةث وقدـ يف ارقدرات ارتدنيا ةاحلرفيا، فأغت ذ ارًتةيا ار

غ فف ت حرفيا مءسقا، ةم لئاا مب احمليط يف فل ارفوتي ت اريتيتيا أة يف ارفوتي ت األفثر وتقيدا 
 (25، صةحا 8774)مءه ج ارتت يم ارث نفي ر ًتةيا ارتدنيا ة اررو ويا، ذات صتاا مةيدة ةمس يا. 

 :.التنمية االجتماعية3-6-2
وتترب ارًتةيا ارتدنيا أغهل ةغيط ر دىفة إىل اإلخ   ةأ فى ةغي ا ريتت رؼ ارء س ى ض ةتضهم، فان        

خ لؿ أةجه نش ط هت  ارتدودة وس ىد ى ض فهم ارت ل  ت االجتا ىيا ةارتكيع مته ، فاتظم هذه 
وا اريت ؽلكن أف حتقق وءشئا األنشيا اريت وءجز ةشكل رت ىي جتت ه  ارًتةيا ارتدنيا أحد أهم ادلفاد ارًتةف 

غفوا ر ت ايذ '' فهي وتسم ةثرا  ادلء خ االجتا ىي ةةفرة ارتا ي ت ةارتة ى لت االجتا ىيا اريت من شأهن  
، 8775)اخلفيل، إفس ب ادلا رس ر رو وا ىددا فتَتا من ارقيم ةاخلربات ةاخلص ئل االجتا ىيا ادلرغفةا 

 (847صةحا 
ةرتل أهم مظ هر ارتة ىل االجتا ىيا إغل ةيا ةاريت غلب االىتء   هت  ةوءايته  هي ارتت ةف ةادلء فسا         

حيث وتترباف صة ت ارشخصيا اجليدة ةادلتزنا، ف ررو وا وسهم ةشكل ةا تي يف خ ق ارشتفر ة رفحدة 
 (50، صةحا 8775)خَت اردون ى ض ىفوص ، ىص ـ ارة لو ي، اجلا ىيا ةارشتفر ة النتا   

فا  و تب ارًتةيا ارتدنيا دةرا فت ال يف وسهيل اندم ج ارةرد يف اجلا ىا ةة رت يل غرىا وكيةه مب         
متي ت هت  ة ياه ، ةرتل ارفغط األمثل ارذي وتاكن ارًتةيا ارتدنيا من خ لره حتقيق م  ذفر غ ةق  هف 
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ط ارًتةفي، حيث وتترب أفرب جتاب و تقي فيه رتيب أةء   اجملتاب ريكفنفا و لميذ اريـف ةط تا اراد، ارفغ
 ةمفاطءف ادلستقتل.

ةهي ةغي ا ورةفوا ةريست غ وا يف حد ذاهت ، حيث وساح ةتيفور غ فف ت ارت ايذ يف مظ هره        
ادلترفيا، احلرفيا ةاالجتا ىيا، ةوتترب ارةض   ادلتجل ر حة ظ ى ض ارصحا ةارف  وا من األخي ر ارء رتا من 

ادلستقت يا، فا  أف هذه  اآلف ت االجتا ىيا فا  وس هم يف احلة ظ ى ض ارتيئا ةارتي ب ى ض اآلف ؽ
ارءش ط ت دت رس ة ريرؽ ارءشييا، فتساح ة الندم ج االجتا ىي ةويفور ط   ت ارت ايذ ادلخزنا، ةوراىي 

حتةز  -ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا–رغت وه ادلتزاودة، ىا ل مبتدأ ارتت ةف ةارتض من ةُت ارت لميذ، ةةذرك فهي 
رف ت اريت ختدـ ارص حل ارت ـ، ىا ل ةتيفور ارس لما احلرفيا، وءايا ارت ايذ ى ض ارشتفر ة دلسؤةريا ةارتص

ارذف  ، ة درات اإلدراؾ، ةمرا تا نزةوه ةانةت الوه ةحتدي ادلفاجها ةدةف وردد فل هذا وؤه ه رتء   شخصيته 
 (0221)مءه ج ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا ر تت يم ادلتفغط، ادلستقت يا 

فك ف من ارضرةرة مب  ف ف إدم ج ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا فا دة ورةفوا ذل  أهدافه  ةأغسه        
ةخص ئصه  ة ىتت ره  رلافىا من ارتت يا ت ارتيداغفجيا ذل  أةت د ورةفوا، حبيث وؤثر يف ظلف ارت ايذ من 

ءشي ت ارتدنيا ةاررو ويا ةفذا األرت ب جفانته ارءةسيا ةاحلرفيا، ارفجدانيا ةادلترفيا ةوتحقق ىن طروق ار
اذل دفا ةادلتقءا، ةةذرك وكفف ذل  دةر وس علي مثل ةقيا ادلفاد ارتت يايا، حيث دتكن من ارتت ةف يف 

 ارقدرات ارتدنيا ةادلترفيا ةارتأفيد ى ض ارذات يف إط ر وكفون مءسجم ةوفازف ةُت اجمل الت احليفوا ادلقًتحا.
 :معرفية.تنمية القدرات ال3-6-3

شل  ال شك فيه أف ارءش ط ارتدين ةاررو وي وتزز ظلف اجل نب ادلتريف، ف ألنشيا ارتدنيا ةاررو ويا        
)مءه ج وس ىد ارت ايذ ى ض حتسُت  دراوه اإلدرافيا ةارتةكَت ارتكتيكي خ صا أثء   األرت ب اجلا ىيا 

 (26، صةحا 8774ارتدنيا ة اررو ويا، ارتت يم ارث نفي ر ًتةيا 
ف ألرت ب اجلا ىيا ةتءفوب خييه  ارتكتيكيا حتةز ارتا ي ت ارذهءيا ىءد ارت ايذ من أجل إدراؾ          

مك نه يف ار تب ةمك نا زم لئه، م  ػلتم ى يه فذرك ةجفب مترفا ارقفانُت ةاخليط ةطرؽ ار تب ةو روخ 
هذه اجلفانب ذل  طتيتا مترفيا ال وقل أعليا ىن اجلفانب احلرفيا ةارتدنيا يف ار تتا ةاألر  ـ ادلسج ا، ف

ارءش ط، فهذه األةت د ادلترفيا ر ءش ط وءاي ر ةرد ادلترفيا ةارةهم ةارتخيل ةارًتفيز ةارقدرات ةادله رات 
 (02صةحا ، 8772)درةوش، ارذهءيا اريت وس ىده ى ض ارتصفر ةاإلةداع 
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 : .من الناحية النفسية3-6-4
أم  أعليا ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا من ارء حيا ارءةسيا ف قد ةيءت اردراغ ت ارسيكفرفجيا أهء  و تب        

دةرا ة رزا يف ارصحا ارءةسيا، ةىءصرا ه م  ةتكفون ارشخصيا ارء وجا ارسفوا فا  أهء  وت جل فثَتا من 
 اريةل ى ض اجلرأة ةارشج ىا ةارثقا ة رءةس االضلراف ت ارءةسيا ةارض حتقيق ارتفازف ارءةسي، فا  أهء  وريب

ةارصرب ةارتحال، ةىءد االطلراط يف فروق رو وي وءاف ىءده رةح اري ىا ةاإلخ لص ر جا ىا ةارتال 
داخل ارةفج، ةحت رب فيه األن نيا، ةةذرك وكفف ارتاروء ت ارتدنيا ى م ل فت ال يف ورةيا ارشتفر االجتا ىي 

 (811، صةحا 8762)اجلفزي، 
أم  اردفتفر أمُت أنفر اخلفايل، ةُتن أف ار تب وءاي ىءد اريةل   ة يته ة رتدرج ضلف ارتدرج ةارسييرة      

ى ض ارتيئا احملييا، إف افتس ب اإلحس س ة رسي دة يف ار تب من خ لؿ ارتت م وءتج ره أف وتف ب نت ئج 
سي األغ غي، ةوتجرد من ارقيفد متيءا غتته  غ ففه  يف ار تب حيث وتجرد ةذاوه ةوتءاض ةس ففه احل

ادلةرةوا ى يه حيث أنه إذا اطلرط يف مستفى أرفب من ار تب ػلقق ذاوه ةذاوه من خ لؿ األرت ب، ةهكذا 
وتم نةس اآلري ت ىءدم  ور ض رتته إىل مستفى ادلء فسا اررو ويا، ةأوض  ىءدم  وتخرج من ى دله  ارصاَت 

، صةحا 8774)اخلفيل، اررو وا ةاجملتاب، ى مل ادلترفا، الجتا ىيا. )ادل تب( إىل ى دله اركتَت ةهف حي وه ا
080) 

 :.درس التربية البدنية والرياضية3-7
وتترب درس ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا ةغي ا من ارفغ ئل ارًتةفوا اذل ما رتحقيق األهداؼ ادلسيرة       

رتكفون ارةرد )ادلفاطن(، فهف جز  متك مل )درس ارًتةيا ارتدنيا( من ارًتةيا ارت ما ةوتتاد ى ض ادليداف 
اررو ويا اريت وتكيع مته  ةوس ىده ى ض ارتجرويب ةوكفون ادلفاطن، ىن طروق أرفاف من ارءش ط ت ارتدنيا ة 

االندم ج االجتا ىي.  فا  ػلقق ارءاف ارش مل ةادلتزف ر ت لميذ ى ض مستفى ادلدرغا، ةػلقق احتي ج هتم 
ارتدنيا طتق  دلراحل ظلفهم ة دراهتم احلرفيا، فا  وتيي ارةرصا ر لشًتاؾ يف أةجه ارءش ط اررو وي ارتء فسي 

ةهبذا ارشكل فإف درس ارًتةيا ارتدنيا ػلقق األغراض اريت رمسته  ارسي غا داخل ادلؤغسا ةخ رجه ، 
)ةسيفين، نظرو ت ةطرؽ ارًتةيا ارتت يايا يف رل ؿ ارءاف ارتدين ةارصحي ر ت لميذ ى ض فل ادلستفو ت. 

 (70، صةحا 8770ارتدنيا ةاررو ويا، 
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 :رس التربية البدنية.واجبات د3-7-1
 رقد حتددت ةاجت ت درس ارًتةيا ارتدنيا فيا  و ي8      

* ادلس ىدة ى ض االحتة ظ ة رصحا ةارتء   ارتدين ارس يم رقفاـ ارت ايذ ادلس ىدة ى ض وك مل ادله رات 
 ةاخلربات احلرفيا، ةةوب ارقفاىد ارصحيا ركيةيا شل رغته  داخل ةخ رج ادلؤغسا.

 (88، صةحا 8747)ىفض، * ادلس ىدة ى ض ويفور ارصة ت ارتدنيا مثل ارقفة ةارسرىا ةارتحال 
 * ارتحكم يف اجلسم يف ح را احلرفا ةارسكفف.

 * افتس ب مت رؼ ادلت فم ت ىن أغس احلرفا ارتدنيا ةأصفذل  ارتيفرفجيا ةارةيزوفرفجيا ةارتيففياي ئيا.
 ودىيم ارصة ت ادلتءفوا ةارسا ت اإلرادوا ةارس فؾ ار لئق. *

 * ارتتفد ى ض ادلا رغا ادلءظاا رألنشيا اررو ويا.
)ةسيفين، نظرو ت ةطرؽ ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا، * وءايا االجت ه ت اإلغل ةيا ضلف شل رغا ارءش ط اررو وي 

 (74، صةحا 8770
 :.بناء درس التربية البدنية3-7-2

)حسن ش تفت ةآخرةف، درس ارًتةيا ارتدنيا هف ارفحدة ارصاَتة يف ارربن مج اردراغي ر ًتةيا ارتدنيا        
، ةهي ارفحدة ارتشكي يا ر دةرة وتاثل مرفز اهتا مه  يف ارءش ط اررو وي أة  (824، صةحا 8772

ارتتتَت اجلسدي، ةوتم مرفز االهتا ـ ادلفوب وتت  رألهداؼ ادلسيرة من طرؼ األغت ذ ةفذرك ةرن رله 
ارسءفي، ةوتكفف حصا )درس( ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا من ث لثا مراحل، فل مرح ا يف خدما احملفر 

 دلخت ر. ا
 ادلرح ا ارتاهيدوا8 ةوشال اإلجرا ات اإلداروا ةاإلزت  . -
 ادلرح ا اررئيسيا8 ةوشال ارءش ط ارتت ياي ةارءش ط ارتيتيقي. -
)مءه ج ارتت يم ارث نفي ر ًتةيا ارتدنيا ة ادلرح ا اخلت ميا8 ةوشال ارتفدة إىل ح را اذلدة  ةادلء  شا.  -

 (85، صةحا 8774اررو ويا، 
 :.أهداف التربية البدنية والرياضية3-8

شل  ال شك فيه أف ر ًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا أهداؼ فثَتة ال ؽلكن حصره  يف ةضتا أغير، ركن نذفر       
 ةإغل ز هذه األهداؼ8
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 داخل ةخ رج ادلؤغسا.* ادلس ىدة ى ض االحتة ظ ة رصحا ةاخلربات احلرفيا ةشل رغته  ةشكل صحيح 
* شل رغا احلي ة ارصحيا ارس ياا ةوتروع ارت لميذ حب جي ت ارءاف اجلساي يف فل من دةري ادلراهقا ةارت فغ 

 ةدةر ارًتةيا ارتدنيا يف حتقيق هذه احل ج ت.
جلا م  * ارتء وا ة رقفائم ارصحيحا ةم لحظا األةو ع ارتدنيا اخل طئا يف ح ريت احلرفا ةارسكفف ةارستي دلت 

  د وصيب اجلسم من ىيفب )ىن طروق ارءش ط احلرفي ادلكيع(.
* ودىيم ارصة ت ادلتءفوا ةارس فؾ ار لئق، ةوءايا االجت ه ت اإلغل ةيا ضلف شل رغا ارءش ط اررو وي من 

 (75، صةحا 8770 )ةسيفين، نظرو ت ةطرؽ ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا،خ لؿ األنشيا 
* ادلس علا يف خدما اجملتاب ىن طروق ارءش ط اررو وي ةذرك ةتدروب ارت لميذ خ لؿ مزاةرتهم ارةت ري ت 

م هبى ض شل رغا ارت ل  ت اإلنس نيا ارسفوا يف اجملتاب داخل ادلدرغا ةخ رجه  ةودىيم أخ ل هم ة إفس 
 (850، صةحا 8768)ارسارائي، اخل ق اررو وي يف اجت ه هتم ةغ فف هتم 

 هذه األهداؼ يف اجلدةؿ ادلفايل8 ةةصةا ى ما ؽلكءء  و خيص      
 (28، صةحا 8743)ى مل،  ( يمثل أهداف التربية البدنية والرياضية4جدول رقم )
 ورةفوا مت شرةأهداؼ  أهداؼ جزئيا أهداؼ رئيسيا

 االنتت ه، ارتفازف. وءايا ارقدرات احلرفيا. ارتحكم يف اجلسم.
 مترفا ارزمن ةأة  ت ارةراغ.

 مترفا ارصفرة اجلسايا.
 اإلوق ع.. اإلدراؾ، ارتكيع

ارتحكم يف ارفغط 
 ارداخ ي.

 ارتءايا ارتق يا.
 وءايا األجهزة ارةكروا.

 وءايا ارفظ ئع ارتضفوا.
 ادلردةد ارتض ي.

 ارتفافق احلسي احلرفي.
 ارتفازف ارتصيب ارتض ي.

 ارتاثيل ارتق ي.
ارتحكم يف ارفغط 

 االجتا ىي.
 ارفىي االجتا ىي.
 ارتحث ىن ارًتةيا.

 ورةيا نةسيا اجتا ىيا.
 حسن مت م ا غَت. ارتت ةف.

 ارتكيع مب ادلراهق.
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 :.الدوافع المرتبطة بممارسة النشاط البدني الرياضي3-9

وتددت اآلرا  يف حتدود مةهـف اردافب، إال أف م  وهانء  يف رل رء  هذا هف أف اجلايب وقروت  اوةقفا ى ض       
أف اردافب، غفا  ف ف مثَتا ةاغتتدادا داخ ي  أة ح جا فهف ارستب األغ غي يف ارس فؾ.  ةمب ذرك نشَت 

ردافتيا إىل ارتا يا ارداخ يا اريت وضير إىل ةتض اآلرا  ادلخت ةا يف وتروع اردةافب، حيث وشَت مصي ح ا
، ةوس ند هذا ارتتروع ''زلاد ى طع'' ةتتروةه  (04، صةحا 8766)مفراي، ارشخص إىل ارةتل 

، ةيءا  وترؼ ''ارزوٍت''  (073، صةحا 8757)غيث، ر دافب8 هف ة ىث ارةكر )ارس فؾ( ةيروقا متءيا 
اردافب ةقفره مثَت داخ ي ةزلرؾ غ فؾ ارك ئن احلي، ةوفاص ه ةوفجهه ضلف هدؼ متُت ؼلةض ارتفور ةوتيد 

 (820، صةحا 8755)أةىدوا، ارتفازف . 
رقفى ارداخ يا اريت حترؾ فا  وتةق مته ''زلاد حسن ى لةي'' حيث وقصد ة ردةافب احل الت أة ا      

 (823، صةحا 8770)ى لةي، ى م ارءةس اررو وي، ارةرد ةوفجهه رتحقيق هدؼ متُت . 
ةيءا  وترنؼ ىتد اررزت ف ىيسفي أف اردافتيا ىت رة ىن ح را ر ستي رتحقيق أة إشت ع ح جا متيءا أة 

 (802)ىيسفي، صةحا دت ارتفازف . إلى دة ارتفازف حل را داخ يا فق
أم  ىة ؼ ىتد اركرمي وترنؼ اردافب ى ض أنه ى مل ةجداين نزةىي )انةص ؿ حرفي( من شأنه حتدود      

اجت ه غ فؾ ارةرد ضلف غ وا أة غرض، غفا  ف ف ارةرد مدرف  رذرك ىن ةىي أة دةف ةىي، ةاردةافب هي 
 (866، صةحا 8771)اركرمي، ي وس ىد ى ض حتروك ارةرد ر تال. ح ج ت، ةه

فان خ لؿ مء  شا هذه اآلرا  نرى أنه هء ؾ من أدىل ةأف اردةافب ح ج ت داخ يا ةآخر وذفر ةأهن        
 فوا داخ يا، ةرةط ةتضهم ةُت اردةافب ةحتقيق هدؼ متُت، ةرةط ارتتض اآلخر ةُت اردافب ةإشت ع ح جا 

ة إشت ع ح جا متيءا أة إلى دة متيءا، ةضلن نرى أف اردافب مثَت داخ ي ػلرؾ غ فؾ ارةرد ةوفجهه رتحقيق أ
 ارتفازف.

 :.العوامل التي تساهم في تشكيل دوافع الفرد لإلقبال على ممارسة النشاط البدني الرياضي3-11
من أهم ارتفامل اريت وس هم يف وشكيل دةافب ارةرد رإل ت ؿ ى ض شل رغا ارءش ط ارتدين اررو وي م         

 و ي8
 رةرد ةأثر ارتيئا اريت وتيش فيه .* ادلتي ت ت األغ غيا حلي ة ا
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 * احلي ة ارت ئ يا ر اراهق ةاجت ه ارفاردون ضلف ارءش ط اررو وي.
 * ارًتةيا اررو ويا يف ادلرح ا اردراغيا األةىل ةم  وشال ى يه من مثَتات ةمءته ت.

 * ارًتةيا ارتدنيا يف ارس ح ت ةادلؤغس ت ةاألندوا اررو ويا.
 اررو ويا.* ادلهرج ن ت ةادلء فس ت 

 * ارفغ ئل اإلى لميا ر ًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا غفا  ىن طروق ارصحع أة اجمل لت أة ارت ةزوفف أة غَته .
، صةحا 0228)زلاد، * ارتشروت ت اررو ويا ةاإلمك ني ت اريت وتيحه  اردةرا ر ًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا 

35) 
ركثَت من اردةافب ارت ما اريت وتال ى ض وفجيه ارةرد ضلف شل رغا ارءش ط اررو وي، ةمءه  م  ةهء ؾ ا      

وروتط ةصفرة مت شرة مبا رغا ارءش ط اررو وي فهدؼ يف حد ذاوه، ةم  وروتط ةذرك من نفاحي متتددة، 
، ، ةطتق  رذرك وقسم ةمءه  م  وروتط مبح ةرا حتقيق ةتض األهداؼ اخل رجيا ىن طروق ادلاػػ رغا اررو ويػػا

، صةحا 8776)زلاد حسن ى لةي، غتد ج لؿ، )رةدوك( اردةافب ادلروتيا ة رءش ط ارتدين اررو وي 
 إىل 8 (848

 *دةافب مت شرة.
 *دةافب غَت مت شرة.

 :.الدوافع المباشرة لممارسة النشاط البدني الرياضي3-11-1
 ؽلكن و خيص هذه اردةافب فيا  و ي8       

 * اإلحس س ة رروض ةاإلشت ع فءتيجا ارءش ط ارتدين.   
 * ادلتتا اجلا ريا ةستب رش  ا ةرت ؿ ةمه رة احلرف ت ارذاويا ر ةرد.   
* االشًتاؾ يف ادلء فس ت )ادلت رو ت( اريت وتترب رفء  ه م  من أرف ف ارءش ط اررو وي ةم  وروتط من    

 خربات انةت ريا متتددة.
* ارشتفر ة الروي ح فءتيجا ر تا ب ى ض ارتدروت ت ارتدنيا اريت وتايز ةصتفة هت  أة اريت وتي ب مزود من    

 ارشج ىا ةاجلرأة ة فة   اإلرادة. 
، 8776، غتد ج لؿ، )زلاد حسن ى لةي* وسجيل أر  ـ ارتيفالت ةإثت ت ارتةفؽ ةإحراز ارةفز.    

 (840صةحا 
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 :.الدوافع الغير المباشرة لممارسة النشاط البدني الرياضي3-11-2
 * زل ةرا افتس ب ارصحا ةار ي  ا ارتدنيا ىن طروق شل رغا ارءش ط ارتدين اررو وي.   
* شل رغا ارءش ط اررو وي ةإغه مه يف رفب مستفى  درة ارةرد ى ض ارتال ةاإلنت ج، فقد غليب ارةرد    

)ادلراهق( ةأنه ؽل رس ارءش ط اررو وي ألنه وسهم يف زو دة  دروه ى ض أدا  ىا ه ةرفب مستفى إنت جه يف 
 ارتال.

 ذ )ادلراهق( مب  و ي8* اإلحس س ةضرةرة شل رغا ارءش ط اررو وي إذ  د غليب ارت اي   
''ةدأت يف شل رغا ارءش ط اررو وي ألنه ف ف من ارضرةري ى ي حضفر حصص ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا  

 ة دلدرغا ألهء  إجت روا ةودخل وان اجلدةؿ اردراغي''.
ف وكفف * ارفىي ة ردةر االجتا ىي ارذي وقـف ةه ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا، إذ ورى ادلراهق أنه ورود أ  

)زلاد حسن رو وي  وشًتؾ يف األندوا ةارةرؽ اررو ويا وستض إىل االنتا   إىل رت ىا متيءا ةدتثي ه . 
 (840، صةحا 8776ى لةي، غتد ج لؿ، 

 : . مشكالت التربية البدنية والرياضية3-11
أف هء ؾ غ تي ت مترةفا مثل نقص ميزاني ت ارءش ط اررو وي  8772ورى اردفتفر ىدن ف درةوش       

ةارتسهي لت ةإهدار ادلس ح ت ادلخصصا ر ا لىب يف ةء   فصفؿ ةوفزوب حصص ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا 
يا يف ادلءهج أة ىت رة ىن حصا ى ض ادلفاد األجدر ة ررى وا فا زارت ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا م دة غَت أغ غ

ةاحدة يف األغتفع يف غ رتيا ادلراحل ادلتفغيا ةارث نفوا األمر ارذي أدى إىل انتش ر ادلة هيم ةادلدرف ت 
اخل طئا ةإحس س ارت م ُت يف اجمل ؿ ةفوب اجتا ىي متدين فػا  أدى ىدـ ةجفد وءظيا ت مهءيا  فوا إىل 

ؿ ارءاف ادلهػٍت ةويػ ع احلقفؽ ادل دوا ةاألدةيا رتتض ارت م ُت ةرقد فقداف اررةاةط ادلهءيا ةوتع أة إعل 
( إىل مدرغي ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا يف ةداوا  Nelson, Bronsonأش ر )ني سفف ة ةرةنسفف 

حي هتم ارتا يا يف ادلدرغا ةمفاجهتهم ة دلشك لت ارتدودة اريت غلب ى يهم أف وتترففا ى يه  ةأف وتق فه  
ه  ةوتا فا ى ض ح ه  فان األمفر اردارجا أهنم وتفدةا ى ض اغتظه ر هذه ادلشك لت ىن ظهر   ب ةػل  ف 

 ,Scott تل ارتخرج دةف إفا ؿ ارتقل يف دةاىيه  ةارتةكَت يف ح فذل  ةوفصي )غكفت ةغء ودر 
Snyderه ادلشك لت ( ةإوت ع اريرؽ ادلءيقيا دلفاجها مشك لت ارًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا ةذرك ةإدراؾ هذ
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مث حتدود اركة و ت ادلهءيا اريت حتت ج إريه  يف غتػيل احلػػل مث ةصع اخلربات ارتت يايا ارةت را رتءايا هذه 
 اركة و ت  تل اخلرةج.

 :. مكانة التربية البدنية والرياضية3-12
ورى اردفتفر ىت س أزتد ص حل أنه وكفف يف مرح ا اردراغا ارث نفوا افتا ؿ ارءضج ارتدين ةاروة ع        

مستفى اركة  ة ارتدنيا ةى يه فإف متي ت ت ادلدرس وكفف ذات أثر فت ؿ ألجل وففَت أرو  أفثر خصفةا 
يا مب اراَت، ةارًتةيا ارتدنيا ر ءاف ةارتت رؼ ةارتت ةف ةادلء فسا، ةف لعل  وتضان ى ل  ت مت شرة حقيق

ةاررو ويا يف هذه ادلرح ا ة إلمك ف أف وصتح  فة ذل  أثره  يف مس ىدة اري لب ى ض وكفون أظل ط مرويا 
حلي ة وضب ارتال ةار تب ةارتا رون ةارًتةوح فل يف مك نه ارصحيح، ةوتيي ىء وته  ركل من هذه ادلظ هر 

ات ةاالجتػ ه اريت جتتل اريػ لب أف وتػ درةا يف وففَت ارصحا ى ض حدا، ةةذرك وس ىد ى ض إرغ   ارت د
ارتدنيا ةارقدر ارك يف يف اإلصل ز ةاالفتس ب ةارت ل  ت ارييتا مب اآلخرون، ةهء  وربز ادلك نا احلقيقيا 
ر ًتةيا ارتدنيا ةاررو ويا يف مرح ا ارتت يم ارث نفي، ف جملتاب ارتقدمي ارفاىي وستييب أف وقدر مستقت ه 

، 8768)ارسارائي، ةأخت ر ارًتةيا ةنفع ادلء هج ةاألهداؼ اريت وقدمه  ألةء ئه من األجي ؿ ارص ىدة 
 ةةذرك وكفف ارًتةيا اررو ويا ى م ل مكا ل رشخصيته ةةء ئه  ةء   غ يا . ، (852صةحا 
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 خالصة:
إذا ف نت ارًتةيا ارت ما يف مةهفمه  ارت ـ وضب فأحد أهدافه  صء ىا رجل اراد ةهتيئته في وتاكن        

من شل رغا حي وه االجتا ىيا ةفق م  دت يه متي ت ت و ك احلي ة اريت هف ةصدد مت شرهت ، فإف ارًتةيا ارتدنيا 
 ض ى وقه  هذا اإلىداد ةوفريه أعليا فتَتة يف ةاررو ويا ةة ىتت ره  أحد أهم مكفن ت ارًتةيا ارت ما وأخذ ى

جفانب ىدودة  د غتق ذفره ، ةرتل ارتصفر االجتا ىي ادلت صر ألعليا شل رغا ارءش ط ارتدين ةاررو وي 
جبايب أنفاىه ةى ض فل ادلراحل ارءستا اريت ؽلر هت  ارةرد  د أحدث اركثَت من ارتايَت فيه  ؼلص نظرة 

ادلا رغا، فأصتحت أحد أهم ادلفاد اريت ودرس يف ادلؤغس ت ارًتةفوا ردى  اجملتاب دلخت ع أنفاع هذه
 ارت داف ادلتقدما، ةهذا م  وستض ارق ئافف ى ض ارًتةيا ةاررو وا إىل حتقيقه يف ة لدن . 

ل فإىداد اجملتاب ارس يم ال ؽلر دةف االىتء   ة رةػرد ارذي هف ار تءا األغ غيػا ةاجلػز  ارػد يق يف وشكي      
اجملتاب، ف رًتةيا ةةأنفاىه  ادلخت ةا وتتٍت هبػذا ارةرد مءذ نشأوه األةىل ةحىت وا در احلي ة، ةهف يف فل مراحل 
حي وه وتت م شيئ  جدودا وساح ره ةأدا  م  هف مي فب مءه مق ةل أف وتاتب جبايب حقف ه، ةارًتةيا ارتدنيا 

ةرد من جفانب ىدة مءه  8 ادلتريف ةارت طةي، ةاحلسي ةاررو ويا جز  من ارًتةيا ارت ما وستض إىل هتييئ ار
احلرفي ةارءةسي، فهي ةذرك هتدؼ ضلف ويفور شخصيا ارةرد ففحدة حيفوا حتت وأثَت اجلا ىا يف إط ر 

 ارفوتي ت االجتا ىيا.
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 تمهيد

تعد ظاىرة السلوك العدواين من الظواىر اإلنسانية اليت تناوذلا العديد من الباحثني يف ميدان علم      

النفس و أن التعرف عليها تعرتي تالميذ الثانوي و يساعدنا على فهم أسباهبا و العوامل اليت تؤثر فيها مث 

قائما بذاتو و قابال للقياس معتمدا يف ذلك معاجلتها عن طريق الرتبية البدنية و الرياضية اليت أصبحت علما 

على سلتلف الطرق و األساليب اإلحصائية و التحليلية ادلعتمدة و غريىا من األساليب األخرى و ما 

اكسب الرتبية البدنية و الرياضية الصبغة العلمية ىي تلك النتائج ادلوضوعية و الدقيقة اليت تصل إليها 

انب التطبيقي يف الدراسات ادليدانية و ذلك تدعيما للاانب النظري لكل الدراسات و ىنا تكمن أمهية اجل

دراسة هبدف اإلجابة على التساؤالت ادلطروحة و الوقوف على مدى ربقق الفرضيات و عليو سنتطرق يف 

ىذا اجلانب إىل ادلنهج ادلستعمل و كذا اإلجراءات التطبيقية ادلتبعة و عرض العينة و ربديد خصائصها و  

 ك أدوات القياس و الوسائل ادلستعملة و مدى صدقها و ثباهتا كما سنتطرق إىل ادلعاجلة اإلحصائية .كذل
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 الدراسة االستطالعية : .1

 قام الباحثان بزيارة إىل مؤسسة بوزيدي زلمد وىذا للتعرف على إمكانية الدخول للمؤسسة  إلمكانية      

توزيع ادلقاييس ، مث قمنا بتفقد ادلؤسسة وخاصة التالميذ، كما قمنا بإجراء مقابالت شخصية مع كل من 

مدير الثانوية ،مفتش التوجيو ادلدرسي ، ومستشار التوجيو ادلدرسي ، وكذا مع أساتذة الرتبية البدنية 

 لوك العدواين عامة.والرياضية ،ومت طرح عدة أسئلة خبصوص سلوكات التالميذ فيما يتعلق بالس

ظاىرة السلوكات  أنفمن الناحية النظرية ومن خالل ادلقابالت الشخصية والزيارة ادليدانية استنتانا     

كبري يف أوساط التالميذ لكن من الناحية اإلدارية ال توجد إحصائيات العدوانية واالضلرافات منتشرة بشكل  

وكان ىدفنا من ىذا التفقد ، ىل اجمللس التأدييب مسالة إدارياذلذه احلاالت ، إال القليل منها اليت توجو إ

 .ىو اختبار مدى ارتباط أدوات البحث بادلوضوع 

 الدراسة األساسية :. 2

 ىذا الفصل عرض ادلنهج ادلستخدم والتعريف دبكان الدراسة و خطوات اختيار العينة و يتضح يف    

حامها إضافة إىل وضع أداة الدراسة وأدوات البحث وإجراءات التطبيق ادليداين و ادلعاجلة اإلحصائية 

 وأخريا صعوبات البحث . 

 منهج البحث :.2-1

  عريف المنهج :ت

احلقيقة يف العلم ،أو ىو الطريقة اليت  إىليعين رلموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول      

)عمار بوحوش،زلمد زلمود الذنبيات، صفحة  يتبعها الباحث يف دراسة ادلشكلة الكتشاف احلقيقة .

99) 
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طريقة مجاعية الكتساب ادلعارف القائمة على االستدالل و على إجراءات معرتف هبا للتحقق يف الواقع     

 (102، صفحة 2006)موريس اصلرس،  .

 (76، صفحة 1996العسوي، )عبد الرمحن زلمد  و ادلنهج لغتا :ىو الطريق الواضح ادلستقيم .

 الوصفي :المنهج 

أغراض زلددة لوضعية  إىلطريقة من طرق التحليل و التفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول     

عدة عمليات كتحديد الفرض منو و تعريف مشكلة البحث و  اجتماعية أو مشكلة اجتماعية ،يتضمن

ربليلها و ربديد نطاق و رلال ادلسح و فحص مجيع الوثائق ادلتعلقة بادلشكلة و تفسري النتائج و أخريا 

  الوصول إىل االستنتاجات و استخدامها لألغراض احمللية أو القومية .

  (157، صفحة 1982احلسن، )إحسان زلمد 

طريقة لوصف الظاىرة ادلدروسة و تصويرىا كميا عن طريق مجع معلومات مقننة عن ادلشكلة و تصنيفها و 

 (80، صفحة 1985)زلمد شفيق،  ربليلها و إخضاعها للدراسة الدقيقة.

يعترب اختيار منهج الدراسة مرحلة ىامة يف عملية البحث العلمي إذ حيدد كيفية مجع البيانات و     

ادلعلومات حول ادلوضوع ادلدروس لذا فإن منهج الدراسة لو عالقة مباشرة دبوضوع الدراسة و بإشكالية 

اف الدراسة و ادلشكلة البحث ،حيث طبيعة ادلوضوع ىي اليت ربدد اختيار ادلنهج ادلتبع ،و تبعا ألىد

علم النفس الرياضي و ذو بعد تربوي شلا جعلنا نستخدم  إىلادلطروحة و طبيعة ادلوضوع و الذي دييل 

 الظاىرة يدرس ىذا فادلنهج ، مسحية دراسة بإجراء ذي يراه الباحثان مناسب للدراسة ،ادلنهج الوصفي ال

 تنبؤات وبناء مؤشرات ووضع داللتها، صالستخال وتفسريىا ربليلها مث احلاضر يف عليو ىي كما
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 ادلشكالت من للعديد دلالئمتو والرتبوية النفسية البحوث رلال يف خاصة دبكانة حيظى أنو كما مستقبلية،

 .الرتبوية

 .مجتمع عينة البحث:2-2

إن رلتمع الدراسة ديثل الفئة االجتماعية اليت نريد إقامة الدراسة التطبيقية عليها وفق ادلنهج ادلختار و      

الثالث لثانوية  بأطوارىاادلناسب ذلذه الدراسة ،و يف ىذه الدراسة رلتمع البحث ىو تالميذ ادلرحلة الثانوية 

 .  اتلميذ 772ىذه ادلؤسسة التالميذ يف بوزيدي زلمد صربة والية تلمسان حيث بلغ عدد 

 نظرا لكون البحث ذو طبيعة تربوية فتم اختيار عينة الدراسة من الوسط الرتبوي و ربديدا من ثانوية    

بوزيدي زلمد  و قد اعتمد الباحثان اختيار أفراد الدراسة على الطريقة العشوائية و ذلك لتمثيل اجملتمع 

 تلميذا من اجلنسني. 150النتائج ،فتشمل عينة الدراسة األصلي الذي يسمح لنا فيما بعد بتعميم 

 يوضح توزيع العينة حسب المستوى الدراسي"( 5جدول رقم )"

 ادلستوى األوىل ثانوي الثانية ثانوي الثالثة ثانوي اجملموع

 1العينة  25 25 25 150

 2العينة  25 25 25

 

    مجاالت البحث : .3

 المجال البشري :.3-1

أما  رلتمع الدراسة و ىو تالميذ ادلرحلة الثانوية بأطوارىا الثالثسبثل اجملال البشري ذلذه الدراسة يف      

      .تلميذ و تلميذة 150فتكونت من  العينة
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 :المجال المكاني .3-2

                                                                             أجريت الدراسة ادليدانية يف ثانوية بوزيدي زلمد صربة والية تلمسان .     

 المجال الزماني :.3-3

حيث سبت ادلوافقة على ادلوضوع يف بداية 2014/2015أجريت ىذه الدراسة خالل ادلوسم الدراسي     

الدراسة النظرية و ذلك بعد ضبط و ربديد موضوع الدراسة بدقة ،و استغرق البحث  ادلوسم ،وانطلقت

مارس ،أما االستبيان بدأ ربضريه  20فيفري إىل غاية  20فيما خيص اجلانب النظري فرتة زمنية سبتد من 

ليل و فرز افريل و قد مت رب 05إىل  مارس25يف شهر مارس و مت توزيع االستبيان يف الفرتة ادلمتدة ما بني 

 جوان . 5افريل و اهنينا حبثنا يوم   26إىل  6النتائج من 

 متغيرات البحث :.4

إن اإلشككككالية والفرضكككيات تبككك  علكككى شككككل أو علكككى أسكككاس متغكككريات، وىكككي متغكككريات البحكككث ادلسكككتقلة     

 ما:ذلوالتابعة ويف ىذه الدراسة يوجد متغريان أو 

 المتغير المستقل :.4-1

اليت تؤثر يف ادلتغري التابع، ادلتغريات اليت يتناوذلا الباحث يف الدراسات العلمية ادلختلفة و ىو تلك      

 : وبتعريف آخر ىو السبب يف عالقة السبب والنتياة، و ادلتغري ادلستقل يف ىذه الدراسة ىو

 . الرتبية البدنية و الرياضية-         

  المتغير التابع :.4-2

لتحكم الباحث و ديكن التعبري عنها بالبيانات أو الناتج احملصل من التاربة و يف  ىي متغريات ال زبضع   

 و حددت فيما يلي: السلوك العدواين  أبعاد بع يتمثل يفدراستنا ىذه ادلتغري التا



    فصل األول                                              منهجية البحث واإلجراءات الميدانيةال
 

 
26 

 

 العدوان اجلسدي -

 العدوان اللفظي -

 عدوان الغضب -

 العدوان غري ادلباشر -

 :  البحثالضبط اإلجرائي لمتغيرات .4-3

إن الدراسة ادليدانية تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة وعزل بقية ادلتغريات من جهة    

أخرى ، كما يذكر زلمد حسن عالوي وأسامة كمال راتب " يصعب على الباحث أن يتعرض على 

)زلمد حسن عالوي أسامة   ادلسببات احلقيقية للنتائج بدون شلارسة الباحث إجراءات الضبط الصحيحة .

بينما يذكر ديوبلد داليب أن ادلتغريات اليت تؤثر يف ادلتغري التابع ،(243، صفحة 1987كامل راتب، م، 

 من الواجب ضبطها وىي ادلؤثرات اخلارجية وادلؤثرات اليت ترجع إىل رلتمع العينة " .

 وانطالقا من ىذه االعتبارات عمل الباحثون على ضبط تغريات البحث واليت سبثلت فيما يلي :    

 الدراسة االستطالعية بطريقة إعادة االختبار لقد أشرف الطلبة بأنفسهم على اصلاز. 

 . لقد أشرف الطلبة بأنفسهم على توزيع االستمارات وشرحها مث مجعها وتفريغها 

 و إناث ذكور نيمن اجلنس أفراد العينة. 

يف مجع البيانات ادلرتبطة دبوضوع البحث من أىم اخلطوات وتعترب  انتعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث

  (2006)عطاء اهلل أمحد، احملور األساسي والضروري يف الدراسة . 
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 أدوات البحث:.5

 )تحليل الذات(:مقياس العدوان العام . 5-1

اذبو تفكري الباحث إىل إعداد مقياس ربليل الذات يشمل بنودا سبثل إضافة علمية و تتيح مسامهة      

  .فعالة يف ربقيق أىداف الدراسة احلالية 

 تعريف ووصف مقياس العدوان: 

صممو "زلمد حسن عالوي" لقياس العدوان العام كسمة ويتكون ادلقياس من أربعة أبعاد للعدوان      

عبارات ويقوم الالعب باإلجابة على عبارة القائمة  10عبارة ،كل بعد سبثلو  40وتتكون القائمة من 

 -ة قليلةبدرج -بدرجة متوسطة -بدرجة كبرية -على قياس مخاسي التدرج )أوافق بدرجة كبرية جدا

 بدرجة قليلة جدا( وذلك يف ضوء تعليمات القائمة:

  كما يلي:  (التهامالعدوان اجلسدي )عبارات 

 37/33/25/17/13/1العبارات ادلوجبة )يف اذباه البعد( أرقام :-

 29/21/9/5العبارات السالبة )يف عكس اذباه البعد(:-

 :عبارات بعد العدوان اللفظي كما يلي 

 38/30/22/14/10/6يف اذباه البعد( أرقام:العبارات ادلوجبة)-

 34/26/18/2العبارات السالبة) يف عكس اذباه البعد( أرقام:-

  كما يلي:  (االستثارةعدوان الغضب )عبارات 

 35/27/23/19/11/3العبارات ادلوجبة) يف اذباه البعد( أرقام:-

 39/31/15/7العبارات السالبة )يف عكس اذباه البعد( أرقام:-
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  العدوان غري ادلباشر كما يلي:عبارات 

 40/31/29/20/12/8العبارات ادلوجبة )يف اذباه البعد( أرقام:-

، صفحة 1998)عالوي،   36/24/16/4العبارات السالبة )يف اذباه البعد( أرقام:-

57) 

الذي يكشف عن السلوك العدواين عند الفرد ،  حيث استعمل الباحث ادلقياس يف ىدفو العام ،و    

عبارة( حيث العبارات ادلوجبة تعين أن الفرد ذو طابع ديتاز باخلشونة والعدوان 40وأخذناه بشكلو العام)

يف نوع معني من أنواع السلوك العدواين ،والعبارات السالبة تشري إىل السلوك السوي غري العدواين )انظر 

 (( .6اجلدول رقم )

 الموجبة و العبارات السالبة في المقياس اتيمثل العبار  (6رقم ) جدول

عدد  رقم العبارات في المقياس العبارات

 العبارات

العبارات 

 الموجبة

1-6-8-10-11-12-13-14-17-19-20-22-23-

25-27-28-30-32-35-37-38-40 

24 

 العبارات

 السالبة

2-4-3-5-7-9-15-16-18-21-24-26-29-31-

33-34-36-39 

16 
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 تنقيط المقياس :.5-2

ينقط ادلقياس وفق التدرج اخلماسي أوافق بكككككككككككك : )درجة كبرية جدا ، درجة كبرية ، درجة متوسطة ،      

 درجة قليلة ، درجة قليلة جدا (.

 الموجبة تيمثل طريقة تنقيط العبارا (7رقم ) جدول

 )العبارات ادلوجبة(طريقة التنقيط التدرج

 5 أوافق بدرجة كبرية جدا

 4 أوافق بدرجة كبرية

 3 أوافق بدرجة متوسطة

 2 أوافق بدرجة قليلة

 1 أوافق بدرجة قليلة جدا

 

 ت السالبةيمثل طريقة تنقيط العبارا (8رقم ) جدول

 )العبارات السالبة(طريقة التنقيط التدرج

 1 كبرية جداأوافق بدرجة  

 2 أوافق بدرجة كبرية 

 3 أوافق بدرجة متوسطة 

 4 أوافق بدرجة قليلة 

 5 أوافق بدرجة قليلة جدا
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  :األسس العلمية لالختبار.6

لكي يتم استخدام وتطبيق بعض االختبارات ينبغي أن يتم مراعاة العديد من الشروط أو األسس العلمية    

 وىي كما يلي : 

 :            االختبارصدق 6-1

إن مقياس الصدق من أىم ادلقاييس اليت جيب على الباحث مراعاهتا عند القيام بالبحث ويقصد     

                               .(146، صفحة 1993)مقدم، بالصدق صحة االختبار بقياس ما وضع لقياسو 

ويركز أيضا على انو ديكن حساب درجة الصدق عن طريق حساب نسب اتفاق بني ىؤالء احملكمني ، 

فكلما زاد عدد احملكمني الذين يوافقون على صالحية األداة أو األسلوب لتحقيق أىداف ىذه الدراسة دل 

 .(48، صفحة 1991)عبيد، ذلك على أن نسب الصدق الظاىري عالية  

تلميذا ، 45الدراسة حيث وزعنا ادلقياس على عينة تتكون من  أدواتعلى  أوليةكما قمنا بدراسة      

من ىؤالء التالميذ وجدوا معظم العبارات ادلدونة  %90 أنومن خالل ادلناقشة مع ىؤالء التالميذ وجدنا 

 .الظاىري للمقياسالصدق من  تأكدنايف ادلقياس واضحة ومفهومة، وبذلك 

 : ثبات مقياس العدوان.6-2

 ( يوضح ثبات مقياس العدوان بطريقة إعادة االختبار9جدول رقم )

 معامل االرتباط ادلقياس

 0994 مقياس العدوان
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ى رلموعة من عل Test retestقد اتبعنا يف حساب ثبات مقياس العدوان طريقة إعادة االختبار        

ايام( بني التطبيق األول والتطبيق الثاين حيث كان 8، بفاصل زمين ) وتلميذة تلميذ 30التالميذ سبثلت يف 

 .95%دبقدار  0,05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  R=0,96معامل االرتباط 

               مرحلة إجراء االختبار على العيىتيه: 

   االختبار حيث مت العمل خالل يومني لكل رلموعة : إلجراءمت وضع خطة زلددة     

وضبط ادلتغريات ،  إجرائوالعينة ، شرح اذلدف من االختبار ، وكيفية  أفراد: التعرف على  األولاليوم *

 االختبار. إجراءوربديد يوم 

 على العبارات . لإلجابةاليوم الثاين : مت توزيع ادلقاييس على التالميذ *

 الموضوعية:.6-3

الكككيت اعتمكككدنا عليهكككا واضكككحة وسكككهلة الفهكككم وغكككري قابلكككة للتأويكككل وبعيكككدة عكككن  والقياسكككات إن االختبكككارات   

ذات ادلوضككككوعية اجليكككدة وىكككي الكككيت تكككككون بعيكككدة عكككن الشكككك ،وبعككككد أن مت  أن األداةالتقكككول الكككذا  ،حيكككث 

 وضعنا حيز التطبيق ادليداين. ومناقشتها معوعرضها على األستاذ ادلشرف 

 دراسات اإلحصائية :.ال7

"علم اإلحصاء ىو ذلك العلم الذي يبحث يف مجيع البيانات و تنظيمها و عرضها و  يقول أبو صاحل    

 . (766، صفحة 7666)صاحل،  ربليلها و ازباذ القرارات بناء عليها

 :يف البحث ىذا يف ادلستعملة اإلحصائية الطرق سبثلتحيث   

 "ستيودنت ت" اختبار ادلعياري، االضلراف احلسايب، ادلتوسط الثبات، معامل ،"R" االرتباط معامل

(T.Test)، يلي شلا عليها ضلصل واليت: 
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ىو من أشهر مقاييس النزعة ادلركزية ويستخرج جبمع قيم كل عناصر اجملموعة مث : المتوسط الحسابي* 

 موضح من خالل ادلعادلة التالية: قسمة النتياة على عدد العناصر كما ىو

    

   

وىككو مككن أىككم مقككاييس التشككتت وأدقهككا ويسككتخدم دلعرفككة مككدى تشككتت القككيم عككن  االنحررراا المعيرراري :* 

 : احلسايب وحيسب وفق ادلعادلة اإلحصائية التالية متوسطها

 

 

 

 : االرتباط معامل* 

)عيسوي، مبادئ اإلحصاء يف الرتبية وعلم  

 (178، صفحة 1998، 4،ط2النفس ج

  :حيث

 .العينة أفراد عدد= ن

 .س للمتغري القيم رلموع= س مج

 .ص للمتغري القيم رلموع= ص مج

 

 

 ع =
َس( –مج )س ن 

2
 

 ن

 َس: المتوسط الحسابً

 ع: االوحراف المعياري

 ن: عدد أفراد العيىة
 حيث

 

 
 =س 

 مج س

 ن
 حيث

 َس: المتوسط الحسابً

 مج: مجموع القيم

 . ن: عدد أفراد العيىة
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 .س ادلتغري قيم مربعات رلموع=  ²س مج

 . ص ادلتغري قيم مربعات رلموع= ²ص مج

 .االختبارات يف ادلتقابلة الدرجات حاصل ضرب= ص×س مج

الباحثان حبساب الصدق الذا  ،حبساب اجلذر الرتبيعي دلعامل الثبات ،وبذلك  قام الصدق الذاتي :

 يستخرج الصدق من الثبات  بادلعادلة التالية:

 صدق االختبار : 

صدق االختبار    (766، صفحة 7666)حسانين،      معامل الثبات√ 

 الصدق الذا  =الثبات

 0994:ثبات ادلقياس =حيث 

 0996=ومنو صدق ادلقياس

 . من أجلو وضعت ومن خالل النتياة يتبني أن األداة صادقة دلا

 ستيودنت :  Tإختبار * 

)عيسوي، مبادئ اإلحصاء يف الرتبية  

 (17، صفحة 1998، 4،ط2وعلم النفس ج
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)عيسوي، مبادئ اإلحصاء يف الرتبية وعلم  

 (16، صفحة 1998، 4،ط2النفس ج

 .درجة= س

 .احلسايب ادلتوسط= ¹س

 .العينة أفراد عدد= ن

 :الثبات معامل* 

 (141، صفحة 1978)السيد،  

 

 صعوبات البحث :.8

 وسبثلت الصعوبات اليت القاىا الباحثان فيما يلي:  

 يف قطاع الرتبية و التعليم و طول مدهتا . راباتاإلضكثرة   -       

 صعوبة مجع نتائج ادلقياس من بعض التالميذ . -       

 صعوبة إمضاء تسهيل مهمة من طرف مديرية الرتبية لوالية تلمسان. -       
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 خالصة

إن قيمة البحث العلمي تكمن يف مدى مالمستو للواقع باعتباره ادلرجع احلقيقي لقياس درجة تطابق       

ادلعارف النظرية و ادليدانية ،و الدراسة ادليدانية تتحقق بإتباع منهج معني و اختيار أدوات تتالءم مع طبيعة 

راسة التطبيقية ،بداية من ادلنهج ادلتبع  البحث و يف ىذا الفصل تناولنا أىم العناصر اليت اصلرت يف الد

رلتمع البحث ،عينة البحث و كيفية اختيارىا ،رلاالت البحث ،متغريات البحث ،سلتلف أدوات البحث 

مث العمليات اإلحصائية  و يعترب ىذا الفصل الدليل و ادلرشد الذي ساعدنا على زبطي كل الصعوبات و 

 ث .بالتايل الوصول إىل ربقيق أىداف البح



 

 الفصل الثاني

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 

 تمهيد

 عرض النتائج  -1

 االستنتاجات -2

 مناقشة و تحليل النتائج -3

 خالصة عامة
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 : تمهيد
ادلرحلة  بعد عرضنا يف الفصل السابق اإلجراءات ادلنهجية لدراسة العدوان مبختلف أبعاده عند  تالميذ    

إناث( من خالل القيام بدراسة استطالعية للتأكد من صدق أدوات البحث و ضبط -الثانوية )ذكور
ادلشكلة و فرضيات البحث من خالل حساب اخلصائص السيكومًتية و حتديد األساليب اإلحصائية 

 ادلستعملة .
ل ادلعاةجة اإلحصائية سنتطرق يف ىذا الفصل إذل عرض نتائج الدراسة ادليدانية و ىذا من خال    

إلجابات أفراد العينة ادلختارة يف البحث بإتباع ادلنهج الوصفي و باستعمال أدوات البحث ادلتمثلة يف 
مقياس العدوان العام )حتليل الذات( ،كما سنقوم مبناقشة ىذه النتائج بتحليل القيم احملسوبة مبختلف 

 لدراسة .الطرق اإلحصائية  يف ظل اإلطار النظري اخلاص با
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 : عرض النتائج.1
 عرض نتائج الفرضية األولى : .1/1 

 بني الذكور و اإلناث ؟ اةجسدي ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة العدوان -
فحروق ذات داللحة إحصحائية يف درجحة العحدوان اةجسحدي بحني  ىنحاك أنحو القائلحة الفرضحية صححة من للتحقق    

اسححتخدمنا ادلتوسححطات ،خححالل حصححة الًتبيححة البدنيححة والرياضححية  ادلرحلححة الثانويححة الححذكور واإلنححاث عنححد تالميححذ
 احلسابية و االحنرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية لدى أفراد عينة الدراسة .

 
 النتائج
السلوك 
 العدواين

  اإلناث الذكور  
T 
 

مستوى 
 2ع  2م  1ع  1م  الداللة

العدوان  
 اةجسدي

دال عند  7.32 2.92 25.6 1.72 26.98
2.21 

 *الجسدي يبين داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين في العدوان (10رقم ) جدول*
حيث  اجملموعتني بالنسبة لبعد العدوان اةجسدي ، جملموعة الذكور نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا   

واضح جملموعة الذكور على حساب رلموعة اإلناث ،حيث بلغت قيمة بينت النتائج على تفوق كبري و 
( عند درجة حرية 2.21( عند مستوى الداللة )2.61( وقيمة )ت( اةجدولية )7.32)ت( احملسوبة )

148. 
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 : يبين الفرق بين المتوسط الحسابي للذكور و اإلناث في بعد العدوان الجسدي 3شكل رقم 

 
 
 عرض نتائج الفرضية الثانية :.1/2

 اإلناث ؟  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة العدوان اللفظي بني الذكور و-
فروق ذات داللة إحصائية يف درجة العدوان اللفظي  ىناك أنو القائلة الفرضية صحة من للتحقق   

استخدمنا ،خالل حصة الًتبية البدنية والرياضية  ادلرحلة الثانوية بني الذكور واإلناث عند تالميذ
 ادلتوسطات احلسابية و االحنرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية لدى أفراد عينة الدراسة .

 
 النتائج      
السلوك 
 العدواين

  اإلناث الذكور
T 
 

مستوى 
 2ع  2م  1ع  1م  الداللة

العدوان  
 اللفظي

دال عند  2.75 1.39 26.73 1.59 26.88
2.25 

 *اللفظي يبين داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين في العدوان (11رقم ) جدول*

26.98 

25.6 

24.5

25

25.5

26

26.5

27

27.5

 إنلث ذكور

 العدوان الجسدي

Série 1
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حيث أسفرت النتائج على تفوق واضح لصاحل رلموعة الذكور على حساب رلموعة اإلناث ،حيث      
 .148( عند درجة حرية 2.276( وقيمة )ت( اةجدولية )2.75بلغت قيمة )ت( احملسوبة )

 
 

 : يبين الفرق بين المتوسط الحسابي للذكور و اإلناث في بعد العدوان اللفظي 4شكل رقم 
 

 
 
 عرض نتائج الفرضية الثالثة:.1/3

 بني الذكور و اإلناث ؟ غضبىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة عدوان ال-
يف درجة عدوان الغضب فروق ذات داللة إحصائية  ىناك أنو القائلة الفرضية صحة من للتحقق   

استخدمنا ،خالل حصة الًتبية البدنية والرياضية  ادلرحلة الثانوية بني الذكور واإلناث عند تالميذ
 ادلتوسطات احلسابية و االحنرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية لدى أفراد عينة الدراسة .

 
 
 
 
 

26.88 

26.73 

26.65

26.7

26.75

26.8

26.85

26.9

 إناث ذكور

 العدوان اللفظي

 العدوان اللفظي
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 النتائج
السلوك 
 العدواين

  اإلناث الذكور
T 
 

مستوى 
 2ع  2م  1ع  1م  الداللة

دال عند  4.42 2.92 25.4 1.66 26.24 الغضب
2.21 

 *يبين داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين في الغضب (12رقم ) جدول*
من خالل النتائج ادلبينة يف اةجدول اخلاص مبستوى داللة الفروق اإلحصائية بني اجملموعتني بالنسبة لبعد    

 الغضب جملموعة الذكور واإلناث نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا.
حيث بينت النتائج على تفوق كبري لصاحل رلموعة الذكور على حساب رلموعة اإلناث ،وقد بلغت      

(ودرجة حرية 2.21( عند مستوى الداللة )2.61( وقيمة )ت( اةجدولية )4.42( احملسوبة )قيمة )ت
148. 

 : يبين الفرق بين المتوسط الحسابي للذكور و االناث في بعد عدوان الغضب 5شكل رقم 

 
 
 

26.24 

25.4 

24.8

25

25.2

25.4

25.6

25.8

26

26.2

26.4

 إناث ذكور

 عدوان الغظب

Série 1
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 عرض نتائج الفرضية الرابعة :.1/4

 بني الذكور و اإلناث ؟ ادلباشرغري ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة العدوان -
فروق ذات داللة إحصائية يف درجة العدوان غري  ىناك أنو القائلة الفرضية صحة من للتحقق   

استخدمنا ،خالل حصة الًتبية البدنية والرياضية ادلرحلة الثانوية ادلباشر بني الذكور واإلناث عند تالميذ
 والنسب ادلئوية لدى أفراد عينة الدراسة .ادلتوسطات احلسابية و االحنرافات ادلعيارية 

       
 النتائج
السلوك 
 العدواين

  اإلناث الذكور
T 
 

مستوى 
 2ع  2م  1ع  1م  الداللة

العدوان غري 
 ادلباشر

دال عند  11.93 2.72 25.22 1.22 27.21
2.21 

 *يبين داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين في العدوان غير المباشر (13رقم ) جدول*
حيث بينت النتائج على تفوق كبري لصاحل رلموعة الذكور على حساب رلموعة اإلناث ،وقد بلغت       

(ودرجة حرية 2.21( عند مستوى الداللة )2.61( وقيمة )ت( اةجدولية )11.93قيمة )ت( احملسوبة )
148. 

 : يبين الفرق بين المتوسط الحسابي للذكور و اإلناث في بعد العدوان غير المباشر 6م شكل رق
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27.01 

25.22 

24

24.5

25

25.5

26

26.5

27

27.5

 إناث ذكور

 العدوان غير المباشر

Série 1
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 .عرض نتائج السلوك العدواني:1/5
 النتائج
السلوك 
 العدواين

  اإلناث الذكور
T 

مستوى 
 2ع  2م  1ع  1م  الداللة

العدوان 
 اةجسدي

دال عند  7.32 2.92 25.6 1.72 26.98
2.21 

العدوان 
 اللفظي

دال عند  2.75 1.39 26.73 1.59 26.88
2.25 

دال عند  4.42 2.92 25.4 1.66 26.24 الغضب
2.21 

العدوان غري 
 ادلباشر

دال عند  11.93 2.72 25.22 1.22 27.21
2.21 

العدوان 
 الكلي

دال عند  24.42 3.91 122.95 6.12 127.11
2.21 

 *يبين داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين في السلوك العدواني (14) جدول*
من خالل نتائج اةجدول اخلاص مبستوى داللة الفروق اإلحصائية بني اجملموعتني، بالنسبة للسلوك      

 العدواين جملموعة الذكور ورلموعة اإلناث ، وجود فروق دالة إحصائيا.
األربعة على تفوق كبري وواضح جملموعة  زلاورهلوك العدواين من خالل حيث بينت النتائج ادلتعلقة بالس    

( وقيمة )ت( اةجدولية 24.42الذكور على حساب رلموعة اإلناث ،حيث كانت قيمة )ت( احملسوبة )
 .148عند درجة حرية  %98( أي مبقدار ثقة 2.21( عند مستوى الداللة)2.61)
يزون بسلوكات عدوانية على حساب فئة اإلناث وبذلك تثبت وىذا إمنا يدل على أن فئة الذكور يتم    

الغضب  -العدوان اللفظي -صحة فرضيات البحث اةجزئية بأبعادىا األربعة ادلتمثلة يف ) العدوان اةجسدي
وضوح أن ىذه النتائج تعرب بطريقة على أن فئة الذكور أكثر عدوانية  رأكثعدوان غري ادلباشر (، ومبعٌت ال –

 ناث وىذا ما يثبت صحة الفرضية العامة.من فئة اإل
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 : يوضح الفرق بين الذكور و اإلناث في السلوك العدواني. 7شكل رقم 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدوان الكلي العدوان غير المباشر عدوان الغضب العدوان اللفظي العدوان الجسدي

26.98 28.88 26.24 27.01 

107.11 

25.6 26.73 25.4 25.22 

102.95 

اعمدة بيانية لداللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين في  
 السلوك العدواني

 إناث ذكور
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 االستنتاجات : -2

 من خالل ما سبق نستنتج ما يلي:
بدين كبحريين مقارنحة بحأقرامم محن اإلنحاث يف االعتحداء ادلباشحر علحى بعضحهم  يتميز الذكور بعدوانية  واندفاع -

 .البعض خالل حصة الًتبية البدنية والرياضية
إن التالميحححذ الحححذكور يسحححتخدمون ألفحححاظ جارححححة وليسحححت يف ادلسحححتوى تزيحححد محححن العحححدوان اللفظحححي عكححح   -

 اإلناث فهو قليل إن دل نقل معدوم.
 من الذكور يف حصة الًتبية البدنية والرياضية.. اإلناث اقل استثارة وغضبا -
 خيتلف السلوك العدواين من تلميذ إذل آخر. -
 يؤثر السلوك العدواين عند التالميذ على العالقة اةجيدة اليت تربط بعضهم . -
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 مناقشة و تحليل النتائج في ضوء الفرضيات :.3
 األولى:تحليل النتائج في ضوء الفرضية .3/1

 يف درجة العدوان اةجسدي بني الذكور و اإلناث .يوجد فروق ذات داللة إحصائية      
أثبتت نتائج إجابات التالميذ يف بعد العدوان اةجسدي أن التالميذ الذكور يتميزون بنسبة عالية من      

حيث جند فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ الذكور و اإلناث يف حصة الًتبية  العدوان اةجسدي ،
البدنية و الرياضية ،حيث النتائج تشري إذل وجود عدوان جسدي عند كل التالميذ و لكن بدرجة أكرب عند 

 الذكور .
 :يل النتائج في ضوء الفرضية الثانيتحل.3/2
 رجة العدوان اللفظي بني الذكور و اإلناث .يف ديوجد فروق ذات داللة إحصائية     
أثبتت نتائج إجابات التالميذ يف بعد العدوان اللفظي أن التالميذ الذكور يتميزون مبستوى عارل من     

ىذا العدوان، حيث جند فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ الذكور و اإلناث ،حيث النتائج تشري إذل 
 لتالميذ و لكن بدرجة أكرب عند الذكور .وجود عدوان لفظي عند كل ا

 :يل النتائج في ضوء الفرضية الثالثةتحل.3/3
 يف درجة عدوان الغضب بني الذكور و اإلناث.يوجد فروق ذات داللة إحصائية     
انو يوجد عدوان عند تالميذ ادلرحلة  التالميذ يف بعد عدوان الغضب ،توصلنا من خالل نتائج إجابات     

الثانوية و لكنو بدرجة متفاوتة من حيث نسبتو ما بني الذكور و اإلناث ، حيث وجدنا أن ىناك فروق 
ذات داللة إحصائية بني كال اةجنسني ، حيث أن درجة ىذا العدوان تكون مرتفعة عند الذكور مقارنة بو 

 عند اإلناث .
 :الفرضية الرابعة  يل النتائج في ضوءتحل.3/4
 يف درجة العدوان غري ادلباشر بني الذكور و اإلناث .يوجد فروق ذات داللة إحصائية     
حظنا انو توجد فروق ذات داللة الر يف بعد العدوان غري ادلباشمن خالل النتائج ادلتحصل عليها     

اإلناث ، حيث أن درجة ىذا العدوان يف العدوان غري ادلباشر بنسبة أعلى لصاحل الذكور على إحصائية 
 تكون مرتفعة عند الذكور عليها عند اإلناث.
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 : خالصة عامة

إن للًتبية البدنية والرياضية مكانة تربوية مهمة وذلك بعد أن اتضح دورىا الفعال ألفراد اجملتمع بكل      

نية ،خلقية، اجتماعية، ومعرفية شرائحو وفئاتو، فهي تساعد يف اكتساب العديد من القيم ادلختلفة دي

 ...اخل.

كما تعترب من أجنع الوسائل الًتبوية اليت هتدف إذل إزالة العراقيل اليت حتول دون حتقيق التوازنات       

االجتماعية لدى التالميذ ومواجهة الصعوبات، والن ىذه الفئة)ادلراىقني( حتتاج إذل ميكانيزمات زلددة 

حلساسة من اجل اكتمال بناء الشخصية السوية ويف حالة العك  تتأثر سلبا على وفهم واعي ذلذه ادلرحلة ا

بعض مكتسباهتا من الناحية السلوكية يف ظل سلتلف التغريات النفسية أو االجتماعية أو االنفعالية السريعة 

 وادلعقدة ،وىو ما ميهد للوقوع  يف صراعات نفسية داخلية أو اجتماعية خارجية.

النتائج اليت توصلنا إليها بعد تطبيق مقياس السلوك العدواين دلعرفة أن ىذا األخري يتواجد ومن خالل     

 –اللفظي  –عند فئة الذكور بدرجة كبرية على حساب فئة اإلناث ،وىذا على أبعاده األربعة )اةجسدي 

لصاحل الذكور على  غري ادلباشر (، وتوصلنا إذل انو توجد فروق ذات داللة إحصائيىا -الغضب)االستثارة(

حساب اإلناث أي أن الذكور أكثر عدوانية من اإلناث أثناء حصة الًتبية البدنية والرياضية وىذا ما يثبت 

 صحة الفرضية العامة.
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 :االقتراحات والتوصيات
 : بعد الدراسات اليت قمنا هبا يف ىذا البحث توصلنا إذل بعض التوصيات و من أمهها مايلي    

الغالب أسباب  ال بد من حتديد األسباب ومعرفة الدوافع ادلؤدية إذل تزايد السلوك العدواين وىي يف -
 .نفسية أو اجتماعية أو ثقافية

مراعات و تفهم خصائص و مشاكل ىذه ادلرحلة اليت مير هبا التلميذ من طرف األستاذ و  -
 اإلداريني و االولياء و عدم الضغط على اليهم .

ادلراىق حبساسية ىذه ادلرحلة وعليو ان يلتزم بالعقالنية واذلدوء يف تصرفاتو واالبتعاد عن توعية  -
 السلوك العدواين.

نفع ذلم وتتفق  وتكليفهم بأداء أعمال منزلية ذات ،حنو أنشطة حركية مييلون إليها ادلراىقنيتوجيو  -
 .دوانيةالع مع ميوذلم كي يتم صرف الطاقة حنو سلوكيات إجيابية تبعدىم عن

تشجيع التالميذ على مزاولة أنشطة أخرى خارج نطاق ادلدرسة حىت تعمل على التقليل من العنف       -
 و كذلك تكون دعما حلصة الًتبية البدنية و الرياضية.

 إجراء دراسات أخرى حول السلوك العدواين يف سلتلف اطوار ادلنظومة الًتبوية لتوضيح موطن الداء  -
 ية صحيحة.و معاةجتو بطرق عمل

إجراء دراسات أوسع و امشل فيما خيص االختالط بني اةجنسية و مدى تأثريه على نسبة العدوان  -
 عند كال اةجنسني.
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1الملحق رقم   

 

 نتائج مجموعة الذكور ألبعاد العدوان :

العدوان الغير  عدوان الغضب العدوان اللفظي العدوان الجسدي التالميذ

 مباشر

 المجموع

1 28 27 25 28 801 

2 27 28 24 28 801 

3 24 26 27 28 801 

4 29 29 28 29 881 

5 28 27 25 28 801 

6 27 28 27 28 880 

7 29 29 28 29 881 

8 24 25 29 28 801 

9 25 26 28 28 801 

11 28 28 25 28 801 

11 28 30 29 26 881 

12 28 29 29 28 881 

13 29 27 24 29 801 

14 27 27 26 29 801 

15 26 29 27 29 888 

16 25 26 27 27 801 

17 27 28 26 28 801 

18 25 26 29 28 801 

19 26 27 25 27 801 

21 24 23 28 27 801 

21 29 29 25 29 881 

22 25 26 28 27 801 

23 28 26 24 28 801 

24 28 28 25 28 801 

25 25 27 28 27 801 

26 28 28 25 28 801 

27 24 22 24 27 11 

28 27 25 27 27 801 

29 25 27 25 27 801 

31 27 26 27 27 801 



31 25 26 25 27 801 

32 28 28 28 28 881 

33 28 28 28 28 881 

34 25 27 25 27 801 

35 28 28 28 28 881 

36 24 25 24 27 800 

37 27 26 26 27 801 

38 25 27 28 27 801 

39 25 27 28 27 801 

41 30 29 28 26 881 

41 26 26 27 27 801 

42 24 27 27 28 801 

43 25 26 25 27 801 

44 29 26 24 28 801 

45 25 27 25 26 801 

46 27 28 27 28 880 

47 25 29 28 27 801 

48 25 26 26 26 801 

49 26 26 25 25 801 

51 25 27 26 26 801 

51 29 30 28 25 881 

52 26 26 25 25 801 

53 25 28 28 27 801 

54 26 29 27 26 801 

55 25 27 28 27 801 

56 28 26 25 26 801 

57 26 29 27 26 801 

58 28 27 25 27 801 

59 28 26 25 27 801 

61 25 25 28 27 801 

61 29 27 25 29 880 

62 25 28 29 27 801 

63 29 30 28 29 881 

64 25 29 28 27 801 

65 30 29 27 28 881 

66 27 29 28 27 888 

67 25 26 28 28 801 

68 24 25 27 28 801 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2رقم الملحق   

69 28 20 29 28 881 

71 27 28 27 27 801 

71 26 29 28 27 880 

72 28 29 28 28 881 

73 25 26 28 27 801 

74 27 28 24 28 801 

75 26 29 28 28 888 



 

 نتائج مجموعة االناث ألبعاد العدوان :

العدوان الغير  عدوان الغضب العدوان اللفظي العدوان الجسدي التالميذ

 مباشر

 المجموع

1 25 26 26 25 801 

2 26 27 26 24 801 

3 26 26 26 24 801 

4 26 26 25 25 801 

5 25 27 26 25 801 

6 27 26 25 25 801 

7 25 26 24 25 800 

8 26 27 25 26 801 

9 24 28 26 24 801 

11 26 26 25 26 801 

11 26 26 26 26 801 

12 25 26 25 25 808 

13 26 27 26 26 801 

14 25 25 25 25 800 

15 25 26 25 25 808 

16 25 28 26 25 801 

17 26 26 25 26 801 

18 25 27 26 25 801 

19 26 26 27 26 801 

21 26 27 25 26 801 

21 26 27 25 26 801 

22 26 26 25 26 801 

23 25 25 25 26 808 

24 24 25 24 27 800 

25 26 26 28 25 801 

26 24 27 26 24 808 

27 26 25 26 26 801 

28 27 25 25 26 801 

29 27 28 24 26 801 

31 25 26 26 24 801 

31 26 25 26 24 808 

32 28 25 25 25 801 



33 26 28 24 25 801 

34 27 26 25 25 801 

35 25 28 25 26 801 

36 26 26 27 25 801 

37 25 24 28 25 801 

38 25 26 28 25 801 

39 25 25 25 25 800 

41 25 27 25 26 801 

41 27 24 26 24 808 

42 25 26 25 25 808 

43 27 26 26 26 801 

44 26 28 26 26 801 

45 25 25 25 25 800 

46 26 25 25 26 801 

47 26 26 27 26 801 

48 25 25 25 25 800 

49 29 25 26 25 801 

51 26 26 27 27 801 

51 26 24 24 26 800 

52 24 26 24 24 11 

53 25 24 26 24 800 

54 25 27 25 25 801 

55 26 25 27 26 801 

56 26 28 27 26 801 

57 27 26 29 26 801 

58 26 26 26 27 801 

59 27 27 24 25 801 

61 26 24 26 26 801 

61 25 29 26 25 801 

62 26 26 27 24 801 

63 26 26 25 24 808 

64 25 26 24 25 800 

65 25 25 29 25 801 

66 27 29 26 25 801 

67 26 26 26 24 801 

68 27 26 27 24 801 

69 26 24 25 26 808 

71 25 29 25 25 801 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3الملحق

 : مقياس تحليل الذات موجه للتلميذ

71 26 26 24 29 801 

72 27 26 25 25 801 

73 29 26 24 25 801 

74 27 26 29 25 801 

75 26 24 27 25 801 



يف ما يلي قائمة حتتوي على بعض العبارات اليت ديكن ان تصف هبا شعورك او إجتاىك او سلوكك حنو نفسك او 
.حنو االخرين يف اثناء ادلواقف العامة يف حياتك   

  إقرا كل عبارة جيدا وحاول ان حتدد مدى موافقتك عليها 

(5فإذا وافقت على العبارة بدرجة كبرية جدا فارسم الدائرة حول الرقم )  -      

(4فإذا وافقت على العبارة بدرجة كبرية فارسم الدائرة حول الرقم ) -      

(  3فإذا وافقت على العبارة بدرجة متوسطة فارسم الدائرة حول الرقم ) -      

(2الدائرة حول الرقم ) فإذا وافقت على العبارة بدرجة قليلة فارسم -      

(1فإذا وافقت على العبارة بدرجة قليلة جدا او ال توافق عليها مطلقا فارسم الدائرة حول الرقم ) -      

ال توجد إجابات صحيحة و أخرى خاطئة و لكن ادلهم ىو صدق إجابتك مع نفسك              

و ال تًتك أي عبارة بدون إجابة .  ارسم دائرة واحدة فقط امام الرقم ادلناسب لكل عبارة         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حنو إيذاء من حياول مضايقيت  اندفاعي. يبدو انين غري قادر على التحكم يف  1 2 3 4 5  1 



 1 . عندما اغضب فإنين ال استخدم ذلجة عنيفة  1 2 3 4 5

افقد اعصايب بسهولة ال. 1 2 3 4 5  1 

غضيب على بعض زمالئي عندما ينتقدين رئيسي او من ىو اكرب مين  . ال اسقط 1 2 3 4 5  1 

فإنين أحاول ان اجتنب ذلك  علي االعتداء. إذا شعرت بنية شخص ما يف  1 2 3 4 5  1 

 1 . عندما افقد اعصايب فإنين اتلفظ ببعض الكلمات اجلارحة  1 2 3 4 5

االضطراب او االرتباك ليعيف ادلواقف الصعبة ال يظهر .  1 2 3 4 5  1 

اء األشياء قبإل اهفي. افقد اعصايب يف بعض ادلواقف إىل الدرجة اليت أقوم  1 2 3 4 5  1 

على أي شخص  لالعتداء. اعتقد انو ال يوجد سبب معقول  1 2 3 4 5  1 

 80 . يف بعض ادلناقشات اميل إىل رفع صويت و احلديث بعصبية  1 2 3 4 5

 88 . عندما اغضب فإن ذلك يظهر على وجهي بصورة واضحة  1 2 3 4 5

يل و أحاول ان اكسره  شيءاقرب  التقاط فإين احاول. عندما انفعل بشدة  1 2 3 4 5  81 

عليو  تداءعلال. عندما حياول شخص ما مضايقيت فإنين اندفع  1 2 3 4 5  81 

 81 . اتلفظ بعض االلفاظ غري ادلناسبة عن األشخاص الذين ال اميل إليهم  1 2 3 4 5

الفاظي بعتمن قرارايت ال ت. الكثري  1 2 3 4 5  81 

 81 . ال افقد اعصايب اىل الدرجة اليت أقوم فيها بإلقاء األشياء  1 2 3 4 5

 81 . بعض األشخاص يصفونين بانين شخص ىجومي  1 2 3 4 5

 81 . ال اخاطب بعض الناس بقسوة حىت و لو كانوا يستحقون ذلك  1 2 3 4 5

بصورة واضحة  استثاريت. من السهولة  1 2 3 4 5  81 

ر غضيب بالضرب على ادلائدة ه. يف بعض ادلناقشات اظ 1 2 3 4 5  10 

 18 . ال اعتدي على الناس الذين حياولون مضايقيت  1 2 3 4 5

 11 . عندما خياطبين بعض الناس بصوت عايل فإنين ارد عليهم بالصوت العايل  1 2 3 4 5

 11 . يغلي الدم يف عروقي إذا ضايقين شخص ما  1 2 3 4 5

األشياء عندما يغضبون اعتربىم مثل األطفال  رمون. الناس الذين ي 1 2 3 4 5  11 

على الشخص الذي اغضبين او اثار  لالعتداء. عندما اغضب او انفعل فإنين أكون مستعد  1 2 3 4 5
 انفعايل

11 

 11 . ال أحاول ان اتلفظ ببعض التهديدات للشخص الذي يسعى إىل مضايقيت  1 2 3 4 5

 11  لالنفجار. اشعر يف بعض ادلواقف انين مثل وعاء البارود قابل  1 2 3 4 5

ذلك على أي شخص اقابلو عندما اتضايق او اغضب فإنين اسقط.  1 2 3 4 5  11 

 11 . ال استخدم العنف البدين للدفاع عن حقوقي  1 2 3 4 5

ن النقاش احلاد عندما خيتلف راي البعض معم. ال استطيع ان امنع نفسي  1 2 3 4 5  10 رايي الشخصي 

 18  انفعااليتاستطيع التحكم يف  عندما خيطئ البعض يف حقي فإنين.  1 2 3 4 5



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 . إذا مل استطع النيل من الشخص الذي ضايقين فإنين أحاول مضايقة أي شخص آخر  1 2 3 4 5

 11 . اشعر ببعض االرتياح عندما اعتدي على بعض األشخاص الذين ال اميل إليهم  1 2 3 4 5

اول عدم السخرية من أي شخص يف بعضح. اميل إىل احلديث هبدوء و ا 1 2 3 4 5 ادلناقشات مع  
 االخرين

11 

 11 . انا شخص يبدي العصبية و النرفزة يف العديد من ادلواقف  1 2 3 4 5

غضيب على  . إذا مل استطع النيل من الشخص الذي ضايقين فإنين ال أحاول ان اسقط 1 2 3 4 5
 االخرين

11 

علي فإنين ابادر باالعتداء عليو  باالعتداء. إذا شعرت بنية شخص ما  1 2 3 4 5  11 

 11 . عندما اغضب فإنين استخدم بعض الكلمات العنيفة  1 2 3 4 5

يف بعض ادلواقف  انفعااليت. ال استطيع السيطرة على  1 2 3 4 5  11 

 10 . اكاد ابكي عندما ال استطيع مواجهة انتقادات رؤسائي او زمالئي  1 2 3 4 5



Résumé : 

Titre de l’étude : 

     Etude comparative du comportement agressif chez les élève de 

cycle secondaire pendant la séance de l’éducation physique et 

sportive  

     L’étude vise a trouve la déférence dans le degré de comportement 

agressif chez les élève s du cycle secondaire (masculin et féminin) au 

cours de la séance de l’éducation physique et sportive et l’objectif de 

cette analyse c’est de savoir s’il existe des différences dans le degré 

de comportement agressive chez les élève du cycle secondaire 

(masculin et féminin) au coures de la séance de l’éducation physique 

et sportive l’échantillon de recherche a été représenté sur 810 élèves 

(masculin et féminin) d’une effectif de 111 élève au lycée de bouzidi 

Mohammed a sabra dans la wilaya de Tlemcen ce qui reprisant un 

taux de 19,34 % les élève ont été choisis au hasard et ceci a course de 

la sensibilité de cette période d’Age (adolescence) et son impact sur 

l’avenir de l'individu et aussi les souffrance dans ce comportement , 

et l’outil utilisé étaient : l’auto-analyse de l’échelle , a conclu de cette 

étude que les hommes sont caractérise par une large mesure , 

l’agression clair que les femmes par les biais de l’action éducation 

physique et sportive ,ainsi que la recommandation la plus importante 

dans notre recherche sont rendre les étudiants un débouché pour 

leur comportement agressif similaire a la part de l’éducation 

physique et sportive, non seulement pour les étudiants mais de 

fusionner (male-femelle( dans les associations sportives, même 

réduit la pression sur l’action. 

 

 

 

 



 

 ملخص الدراسة

 خالل تالميذ المرحلة الثانوية في السلوك العدواني عند ناثاإلذكور و بين العنوان الدراسة / دراسة مقارنة 
 والرياضية البدنية التربية حصة

عند التالميذ ادلرحلة الثانوية ة الفرق يف درجة السلوك العدواين بني الذكور و االناث معرفهتدف الدراسة إىل    
و الغرض من الدراسة ىو انو توجد فروق يف درجة السلوك العدواين بني  ، صة الًتبية البدنية و الرياضيةحخالل 

ية من ثانوية بوزيدي حممد صربة والية إناث( ، و العينة كانت تالميذ ادلرحلة الثانو -التالميذ ادلراىقني )ذكور
تلمسان ، و مت اختيار العينة حلساسية ىذه ادلرحلة العمرية )ادلراىقة( و انعكاساهتا على الفرد مستقبال  و ما تعانيو 

تلميذ و تلميذة ، كما مت استخدام أداة قياس لقياس درجة  151من مشاكل يف العدوان ، و تكونت العينة من 
متثلت يف مقياس حتليل الذات استنتجنا من خالل ىذا البحث انو توجد فروق واضحة و كبرية بني  العدوان اليت

لسلوكهم  متنفساجعل للتالميذ درجة العدوان عند الذكور و درجة العدوان عند االناث اىم االقًتاحات ىو 
إناث ( يف مجعيات –تالميذ )ذكور ذلك إال بدمج الياضية وال يتأتى العدواين على غرار حصة الًتبية البدنية والر 

وادلنزل قصد التعاون على توفري اجلو  ال ادلباشر بني ادلدرسةاالتصو ياضية حىت ينقص الضغط على احلصة ر 
 وباخلصوص التالميذ ذوي الذات ادلنخفض والتوافق السيئ. ناسب  للتلميذادل
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