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 ملخص البحث
 

Title of the study, the role  practice of the share of physical education in the 

mitigation of aggressive behaviors among students of the secondary phase, 

the study aims to find out if there was aggressive behavior by pupils during 

the stake physical education and sports. The sample is composed of 100 

students have been selected at random, it was used measure of aggression. 

The most important conclusion was that while the share of physical 

education and sports is that there is no aggressive behaviors or rather less, 

and mots important recommandation is the attention Bslokat more 

agressive pupilles. 

The opening  words: physical education and sports. Aggressive behavior 
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.l’échantillon est composé de 100 élèves il a été sélectionné aléatoirement il 

a été utilisé échelle agression la conclusion au cours de la part l’éducation 

physique il n’ya pas comportement agressifs .   
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éducation physique est sportive. 

Comportement  agressif  

 

                                                                                                                                                                               



 د

 

الجداول واألشكال                                                         
  

 الرقم العنوان الصفحة
نتائج اإلختبار لقيـ المتكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم كمعامؿ  39

القبمي اإللتكاء ككذا الكسيط كمعامؿ االرتباط لبيرسكف لبلختباريف 
 . كالبعدم لمحاكر التربية البدنية  كمقياس السمكؾ العدكاني

 

1 

معامؿ الصدؽ كالثبات لمقياس السمكؾ العدكاني عند درجة الحرية  41
0.01كمستكل الداللة9  

2 

(1لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 47  3 
(2لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 49  4 
(3لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 55  5 
(4لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 52  6 
(5لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 54  7 
(6لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 56  8 
(7لمسؤاؿ) 2كالنسب المئكية كقيـ كايمثؿ التكرارات  57  9 
(8لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 59  15 
(9لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 61  11 
(10لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 62  12 
(11لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 64  13 
(12لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 66  14 
(13لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 68  15 



 ه

 

(14لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 75  16 
(15لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 71  17 
(16لمسؤاؿ) 2التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كايمثؿ  73  18 
(17لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 74  19 
(18لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا 76  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و

 

 الجداول واألشكال

 قائمة األشكال

 الرقم العنوان الصفحة
تقبؿ التبلميذ النتقاد األستاذ لونسبة نسبية تبيف  دائرة 48  1 
نسبة التبلميذ الذيف يحممكف معيـ أدكات حادةدائرة نسبية تبيف  55  2 
 3 دائرة نسبية تبيف نسبة التبلميذ الذيف يشتمكف بعضيـ 52
بلميذ اتجاه االستاذبية تبيف إذا كاف ىناؾ عصياف لمتدائرة نس 53  4 
تخريب لممتمكات مف طرؼ التبلميذدائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ  55  5 
 6 دائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ استيزاء بالفريؽ الخصـ 57
 7 دائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ تشاجر بيف التبلميذ  58
 8 دائرة نسبية تبيف العبلقة بيف التبلميذ أثناء حصة التربية البدنية 65
بيف التبلميذدائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ شجار  62  9 
 15 دائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ تمرد أك عصياف مف طرؼ التبلميذ 64
أثناء تشاجر زمبلئيـ دائرة نسبية تبيف إذا كاف التبلميذ يفرحكف 66  11 
الضرر  دائرة نسبية تبيف إذا كاف التبلميذ يميمكف الى ايقاع 67

 باالخريف
12 

جك مف  السيؿ عمى التبلميذ خمؽدائرة نسبية تبيف إذا كاف مف  69
 التكتر فيما بينيـ

13 

يـندائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ تمفظ كبلـ بذمء فيما بي 71  14 
دائرة نسبية تبيف إذا كاف التبلميذ يتطاكلكف عمى االستاذ بكبلـ  72

 غير صحيح
15 



 ز

 

 16 دائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ سب كشتـ فيما بيف التبلميذ 74
دائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ رفع الصكت بيف التبلميذ أثناء  76

 الكبلـ
17 

 18 دائرة نسبية تبيف إذا كاف ىناؾ سخرية بيف التبلميذ 77
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح

 

 

أ                                                                           إىداء   

ب                                شكر كتقدير                                      
 ق                                                                   قائمة الجداكؿ 
ك                                                                  قائمة األشكاؿ   

 

محتوياتقائمة ال1  

التعريف بالبحث                                                                                 
                                                                                 .

  1مقدمة:.....................................................................-1
   2مشكمة:...................................................................  -2
   2أىداؼ البحث:..............................................................-3
  3..............................................................الفرضبات: ...-4
   3مصطمحات البحث: ........................................................-5
  4الدراسات المشابية: .........................................................-6
  5..............................................نقد الدراسات السابقة: .........-7

                                                                                    
الباب األول: الجانب النظري                                                   

ية والرياضيةالفصل األول:التربية البدن                       



 ط

 

       6 تمييد ....................................................................
        7مفيـك التربية البدنية كالرياضية .........................................-1
    7 مجاالت التربية البدنية كالرياضية . ......................................-2 
     8األسرة .............................................................. -2-1 
     8المدرسة ............................................................ -2-2 
     8المجتمع ............................................................ -2-3 
     9التربية بالنسبة لمفرد كالمجتمع ..................................... أىمية -3 
    9بالنسبة لمفرد ........................................................  -3-1
      9بالنسبة لممجتمع ....................................................  -3-2
    10دنية كالرياضة .......................................... أىداؼ التربية الب-4
    10التربية الجسمية ..................................................... -4-1
     10التربية العقمية .......................................................-4-2
     10ة في المرحمة الثانكية .......................أىداؼ التربية البدنية كالرياض-5
     11أىداؼ المجاؿ الحسي الحركي .......................................-5-1
     11أىداؼ المجاؿ االجتماعي العاطفي ..................................-5-2
     12...................أىداؼ المجاؿ المعرفي ...........................-5-3
     12عبلقة التربية البدنية كالرياضة بالتربية العامة ............................-6
      13خبلصة ...............................................................-7

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                                    



 ي

 

الفصل الثاني                                                                  
                             و السموك العدواني                            

المراهقة                                                               
   15.......................................................  تمييد ..............

    16مفيـك السمكؾ .......................................................... -1
     16السمكؾ التربكم الرياضي ................................................-2
     17المرحمة الثانكية ........................أنماط السمكؾ الشائعة بيف تبلميذ -3
     17العنؼ الجسدم .....................................................-3-1
      17العنؼ الرمزم ......................................................-3-2
     17....................العنؼ المفظي ...................................-3-3
    17مفيـك العدكاف ..........................................................-4
    18أنكاع العدكاف ...........................................................-5
    18......العدكاف العدائي ................................................-5-1
    18العدكاف الكسيمي ......................................................-5-2
  19العدكاف المحكؿ ......................................................-5-3
   19العدكاف التخيمي ......................................................-5-4
    19كاف الفردم .......................................................العد-5-5
    19العدكاف العقبلني......................................................-5-6
     20دكافع العدكاف ...........................................................-6
    20.....................................................طبيعة العدكاف ......-7
    20مفيـك السمكؾ العدكاني ..................................................-8



 ك

 

   21التعريؼ االجرائي ......................................................8-1
    21....................................لغة ..............................-8-2
    21اصطبلحا ............................................................-8-3
   21تعريؼ سيز.........................................................-أ-8-3
  21............ تعريؼ كيمي ..........................................-ب-8-3
   21تعريؼ فيشباخ .................................................... -ج-8-3
   21تعريؼ الفريد باندكرا ............................................... -د-8-3
    22أشكاؿ العدكاف .........................................................  -9
   22عدكاف اجتماعي ..................................................... -9-1
   22عدكاف الزاـ .......................................................... -9-2
    22عدكاف مباح ........................................................  -9-3
   22...................................................    حسب األسمكب .-أ-9
   22عدكاف لفظي ....................................................   -1-أ-9
    24عدكاف تعبيرم اشارم .........................................    -2-ب-9
   24 .......................  ......عدكاف جسدم ....................-3-ج-9
    24حسب الكجية .....................................................  -ب-9
    24عدكاف مباشر....................................................  1-ب-9
     24عدكاف غير مباشر ............................................. -2-ب-9

     25 خبلصة.................................................................. 
      26تمييد...................................................................   
      26........................ ............................... تعريؼ المراىقة-1
      26...................... ......................................... لغة-1-1



 ل

 

       26......................................................... اصطبلحا-1-2
      26........................................................ مراحؿ المراىقة-2
      26.................................................... المراىقة المبكرة-2-1
     27. ................................................ المراىقة المتكسطة-2-2 
       27المراىقة المتأخرة...................................................-2-3
        27.............................مشكبلت المراىقة........................-3
        27المشاكؿ النفسية...................................................-3-1
      28الصراع الداخمي.................................................-3-1-1
      28االغتراب كالتمرد..................................................3-1-2 
      28..................................................جالسمكؾ المزع-3-1-3
       28المشاكؿ االجتماعية............................................... -3-2
       28  ألسرة كأدكارىا....................................تغير تركيب ا-3-2-1
       28االنحراؼ.......................................................-3-2-2
       29المشاكؿ الدراسية...................................................-3-3

       30..................................خبلصة................................
                        الباب الثاني:الجانب التطبيقي                            

              منهجية البحث واالجراءات الميدانيةالفصل األول:              
  33 .................تمييد..................................................     
   34المنيج المتبع......................................................... -1    
  34 تحديد متغيرات البحث.................................................-2    
   34المتغير المستقؿ....................................................-2-1    



 م

 

   34تحديد المتغير المستقؿ..........................................-2-1-1    
   35المتغير التابع......................................................-2-2    
    35غير التابع............................................تحديد المت-2-2-1    
   35مجاالت البحث........................................................-3    
  35......................... المجاؿ الجغرافي المكاني..................-3-1    

  35.................................... المجاؿ البشرم.................-3-2    
  35المجاؿ الزمني......................................................-3-3    

   36...........................مجتمع البحث...............................-4   
   36..................عينة البحث..........................................-5   
   36الدراسة االستطبلعية................................................... -6   
     37الغرض مف الدراسة...............................................  -6-1  
    37أدكات الدراسة....................................................   -6-2  
    37االستبياف.....................................................   -6-2-1  
   37الدراسة األساسية.....................................................   -7  
   38 ........  .............................المستخدمةلؤلداة األسس العممية  -8  
    39  ميؿ كنتائج الدراسة االستطبلعية............................ عرض كتح-9 
   40الثبات.............................................................    -10 

      41الصدؽ............................................................   -11
                                                    خبلصة.                        

                   الفصل الثاني: عرض ومناقشة وتحميل النتائج              
        47تمييد..................................................................  

        47عرض كمناقشة نتائج الدراسة.........................................-1



 ن

 

        78استنتاجات الدراسة..................................................  -2
        78مقابمة النتائج بالفرضيات............................................. -3
       78ألكلى................................................... الفرضية ا-3-1
       78الفرضية الثانية.................................................... -3-2
    79الفرضية الثالثة....................................................-3-3 
       79  ......................................االقتراحات كالتكصيات.........-4

      80خبلصة.................................................................. 
8 1المراجع                                                                     

المبلحؽ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف بالبحث
 

 

 

 

 



1 

 

المقدمة:                                                                                        
إف النشاط البدني الرياضي في صكرتو الجديدة مف خبلؿ الرياضة المدرسية,داخؿ 

المؤسسات التربكية يعتبر ميداف ىاـ مف مياديف التربية كىك بذلؾ يعتبر ركيزة يستعيف 
بيا الفرد في حياتو اليكمية,حتى يككف فردان صالحا مزكدا بخبرات كميارات كساعة 

,فممارسة االجتماعيعو مساير لتطكره كنمك محيطو تجعؿ منو جزء ال يتجزأ عف مجتم
الرياضة مف خبلؿ الرياضة المدرسية ليا قيمة أساسية في حياة الفرد لما تقدمو مف 

فكائد جسمية كنفسية كاجتماعية كتربكية,فمف الناحية الجسمية تقكم العضبلت كتنمييا 
كما تجنب الفرد الكجدانية,أما مف الناحية العقمية فتساعد عمى تطكير القدرات العقمية ك 

نفسية,أما مف الجانب  تكاضطراباالعقد النفسية التي غالبا ما تسبب لو صعكبات 
مع الغير مما يؤدم بو إلى ربط عبلقات  االحتكاؾاالجتماعي فإنيا تتيح لمفرد فرصة 

كالصداقة .أما مف الناحية التربكية فيي إلى اكتساب ميارات حركية كمعارؼ  حميمة
كالتصرفات السمبية.                                    السمكؾكما أنيا تعدؿ جديدة,

فالتغيرات المفاجأة التي تطرأ عمى المراىؽ في ىذه المرحمة خاصة منيا الفيزيكلكجية 
كالعقمية كالمرفكلكجية كاالجتماعية ىي التي مف شأنيا أف تؤثر سمبا عمى راحة المراىؽ 

كبيف غيره بدأن مف األسرة التي تبالغ في مراقبتو كتدخبلتيا في كىذا مايخمؽ صراع بينو 
كنجد المراىؽ يسعى دائمان إلى شؤكنو الخاصة مما يؤدم بسمككو إلى الطابع العدكاني 

ف صادفو عائؽ يتمرد  تمبية رغباتو بشتى الطرؽ سكاء كانت شرعية أك غير شرعية,كا 
فييا,كلعؿ السمكؾ العدكاني أحد  عمى الجميع فتصدر منو سمككات مختمفة غير مرغكب

 أىـ ىذه التصرفات السمبية )ابراىيـ(.                                                
                                                       

 



2 

 

:                                                                                      االشكالية
نتيجة تخمفيا عف السير في ركب  تنا اليـك بصفة عامة مشاكؿ عديدةتكاجو مؤسسا

الحضارة كالتطكر المستمريف,كتعتبر التربية البدنية كالرياضية أحد المكاد األساسية التي 
كسابيـ الميارات كأساليب التفكير كالقيـ التي تيدؼ إلى نقؿ  المعارؼ إلى التبلميذ كا 

يقبميا المجتمع كيرضاىا كبالتالي ىي تسعى إلى تغيير سمكؾ التبلميذ نحك األفضؿ 
كىناؾ بعض االنحرافات السمككية كالمشاكؿ النفسية التي تيدد الفرد ك المجتمع كمنيا 

لسمكؾ العدكاني.                              ما ىك متفشي بكثرة في مؤسساتنا مثؿ ا
كقد تككف ىناؾ مساحة لمعدكاف في النشاطات البدنية لكنيا محككمة بقكاعد المعبة كلقد 

لخطكرة  نالت إشكالية العدكاف اىتماما كبيرا مف قبؿ العديد مف الباحثيف كىذا نظران 
شخصية الفرد اجتماعيان كنفسيان الظاىرة كارتباطيا بكثير مف المتغيرات ذات الصمة بنمك 

كلعؿ مف األمكر التي زادت العنؼ كالسمكؾ العدكاني عند المراىقيف ناىيؾ عف التنشئة 
االجتماعية لمفرد ىي الظركؼ الراىنة في ظؿ التحكالت االجتماعية كاالقتصادية ككذا 

كمف خبلؿ المبلحظة الميدانية أثناء التربص الميداني التأثير الكبير بكسائؿ اإلعبلـ .
طرحنا التساؤالت التالية:  كبعد احتكاكنا بالتبلميذ أثناء حصة التربية البدنية كالرياضية 

ىؿ لحصة التربية البدنية كالرياضية أثر في التخفيؼ مف السمككات العدكانية لدل -
                                        التمميذ المراىؽ.                            

ىؿ لحصة التربية البدنية دكر في تحسيف العبلقات االجتماعية لدل التمميذ المراىؽ. -
                                                                                      األهداف: 
رياضية في التخفيؼ مف السمكؾ العدكاني عمى مدل أىمية التربية البدنية كال التعرؼ- 

لدل التمميذ المراىؽ.                                                                
از دكر التربية البدنية كالرياضية في بناء العبلقات االجتماعية لدل التمميذ ابر – 

                                                                  المراىؽ.
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                                                                                  :  الفرضيات
لحصة التربية البدنية كالرياضية أثر في التخفيؼ مف السمككات العدكانية لمتمميذ -

المراىؽ.                                                                            
لمتربية البدنية كالرياضية دكر في بناء العبلقات االجتماعية لدل التمميذ المراىؽ.    – 
حث:                                                                             مصطمحات الب 

يمكف تعريؼ النشاط البدني الرياضي عمى أنو النشاط البدني الرياضي: التعريف اإلجرائي: 
كذلؾ مف أجؿ  في المجاؿ التربكممجمكعة مف الحركات كالتماريف البدنية كالرياضية 

ركية قصد الترفيو كالتسمية كممئ الفراغ.                          تحسيف الميارات الح
يعتبر السمكؾ العدكاني أ حد المكضكعات التي اختمؼ العمماء في السموك العدواني:  

تحديدىا تحديدا دقيقا.                                                                
إيذاء الغير,ينبع العدكاف عند العاقميف مف  لىإمكقؼ ييدؼ التعريف االصطالحي: 

التعكيض عنيا بالسمكؾ  مشاعر الغضب كالنقص أك الحرماف حيث يحاكؿ صاحبيا
العدكاني.                                                                           

يتمثؿ في العنؼ حيث يؤدم  التبلميذىك ذلؾ السمكؾ الذم يتميز بو  التعريف اإلجرائي:
بصاحبو إلى إلحاؽ الضرر بغيره.                                              

.ترجع لفظة المراىقة الى الفعؿ العربي راىؽ فراىؽ الغبلـ ام قارب االحتبلـ المراهقة:  

                    الدراسات المشابهة:                                                        
مف المكاضيع التي سبقت كتناكلت بعض الجكانب ليذا المكضكع نجد الدراسات اآلتي 
ذكرىا:                                                                              

                                            -مذكرة تخرج شيادة الماستر-  2003عككش كماؿ سنةالدراسة األولى:
: دكر التربية البدنية كالرياضية في التخفيؼ مف السمككات العدكانية عنوان الدراسة

لممراىقيف.                                                                           
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ىؿ لمنشاط البدني الرياضي دكر في التخفيؼ مف السمككات العدكانية  مشكمة الدراسة:
لممراىقيف؟                                                                           

لمنشاط البدني الرياضي دكر في التخفيؼ مف السمككات العدكانية  فرض الدراسة:
                                                 لممراىقيف؟                          

مراىقا تتكؿ إعداد  20اشتممت ىذه الدراسة عمى عينة بحث تتككف مف  عينة الدراسة:
برنامج رياضي كاإلشراؼ عمى نشاطات رياضية.                                     

                                        .                               استبيافأدوات الدراسة: 

لمنشاط البدني الرياضي دكر في التخفيؼ مف السمككات العدكانية أهم نتائج الدراسة: 
                                                                لممراىقيف.    

  .     االجتماعيةلقكاعد ا مراعاةيدفع إلى الممارسة الفعمية لمتربية البدنية كالرياضية 

                                           -مذكرة تخرج شيادة الماستر.  2007بكحممة سفياف سنة الدراسة الثانية: 

:السمككات العدكانية لمتبلميذ أثناء حصة التربية البدنية كالرياضية.      عنوان الدراسة
ما ىك دكر السمككات العدكانية لمتبلميذ أثناء حصة التربية البدنية مشكمة الدراسة: 

كالرياضية.                                                                          
السمككات العدكانية لمتبلميذ أثناء حصة التربية البدنية كالرياضي دكر فرض الدراسة: 

                                                        إيجابي.                     
  : إعطاء أىمية قصكل لمسمكؾ العدكاني لمتبلميذ أثناء حصة التربية البدنية.أهم توصية

مف كراء ىذه الدراسة معرفة أسباب السمكؾ العدكاني لدل التبلميذ هدف الدراسة: 
                                      المراىقيف خبلؿ حصة التربية البدنية.          

أهم نتائج الدراسة:                                                                             
تكجد عبلقة قكية بيف األسمكب البيداغكجي لؤلستاذ كد رجة العدكاف عند التبلميذ -

                                  حيث يبيف األسمكب اإلفتراضي.                    
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تكجد فركؽ في درجة العدكاف.                                                     –
                                                                     الدراسة الثالثة: 

.              2008سنة : بكزياف اسماعيؿ,ربيع عبد القادر,أجريت ىذه الدراسةدراسة-
عنكاف الدراسة:دكر الرياضات الجماعية في التقميؿ مف السمكؾ العدكاني لدل 

                                                                          -ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماستر–المراىقيف. 
: ىؿ لمرياضات الجماعية دكر في التقميؿ مف السمكؾ العدكاني لدل مشكمة الدراسة

المراىقيف؟                                                                           
تـ اختيارىا بطريقة  تمميذ. 20: اشتممت ىذه الدراسة عمى عينة تتككف مف عينة الدراسة

                                                مقصكدة.                       
:                                                                      أهداف الدراسة

دكر الرياضة الجماعية في التقميؿ مف السمكؾ العدكاني.                             -
عدكاني.                             البحث عف عبلقة الرياضة الجماعية بالسمكؾ ال–
دراسة السمكؾ العدكاني لمممارسيف لمنشاطات الرياضية.                              –

:                                                                   أهم نتائج الدراسة
نما يمتازكف ـ أف التبلميذ ال يمتازكف بالسمكؾ العدكاني أثناء ممارستي- لمنشاط البدني كا 

ببعض جكانبو .                                                                     
                الدراسة الرابعة:                                                                 .  العدكاني أف األلعاب الجماعية تؤثر في البلعبيف كتحد مف سمككيـ

مربطي احمد,مداني بكزياف.                                                  دراسة: 
ككاف مكضكعيا:                                     2007أجريت ىذه الدراسة سنة 

,كانت أىدافيا كالتالي:قياس درجة  )المفظي,الجسدم(قياس أبعاد العدكاف الرياضي-
         (سنة.     15-13)المفظي,الجسدم( عند تبلميذ)أبعاد السمكؾ العدكاني

           الرياضي بيف الكاليات.  )المفظي,الجسدم(مقارنة أبعاد السمكؾ العدكاني
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                      نتائج الدراسة:                                                            
 ,سكاء كاف لفظي أك جسدمإف تبلميذ الطكر الثالث ال يمتازكف بالسمكؾ العدكاني

   خبلؿ نشاط التربية البدنية كالرياضية.                                        
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف الكاليات ألبعاد مقياس السمكؾ 

                                                        .جسدم()المفظي,الالعدكاني
 التعميق عمى الدراسات: 

مف خبلؿ الدراسات السابقة لممكاضيع التي ليا عبلقة ببحثنا سكاء كانت سابقة أك 
مشابية تتركب لمباحث فكرة حكؿ مكضكع البحث كلذلؾ يمكف القكؿ أف ىذه الدراسات 

 بحثنا.                                                                                           احتكت عدة نقاط اتفاؽ ل

أغمبية الدراسات تناكلت المنيج الكصفي في إجراء تمؾ البحكث أك  من حيث المنهج:-1
 الدراسات .

بطريقة مف حيث العينة ككيفية اختيارىا: تناكلت الدراسات تبلميذ البعض اختيركا -2
 عشكائية كالبعض االخر بطريقة مقصكدة.

األدكات المستخدمة: اعتمدت ىذه الدراسات عمى بعض المقاييس لمدافعية -3
                           كالسمككات العدكانية الى جانب بعض المقاببلت الشفكية.

                            :                                                       نقد الدراسات
إف مختمؼ الدراسات التي تطرقنا إلييا تختمؼ مف دراسة إلى أخرل,ىناؾ دراسات 

عمى العكس مف ذلؾ اعتمدنا عمى الجنب الكصفي اعتمدت عمى الجانب التجريبي 
 ككاف ىناؾ اختبلؼ في عينة البحث مف ناحية الحجـ النكع كطريقة اختيارىا.
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 الباب األول 

  الدراسة النظرية 
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 الفصؿ األكؿ
 التربية البدنية والرياضية 

 
تمييد-  

مفيـك التربية البدنية كالرياضية.-  

مجاالت التربية البدنية كالرياضية.-  

أىمية التربية البدنية كالرياضية لمفرد كالمجتمع.-  

أىداؼ التربية البدنية كالرياضية.-  

كالرياضية في المرحمة الثانكية.أىداؼ التربية البدنية -  

عبلقة التربية البدنية بالتربية العامة.-  
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 تمهيد:

 جك في كاحد شخص مفر أكث فيو يشترؾ  جماعيال طابعذات ال التربية البدنية 
 كىذا الرياضييف بيف كبير فييا تفاعؿ كيحصؿ مشترؾ جماعي ىدؼ لتحقيؽ تنافسي
تنظيـ عبلقة الفرد  فييا يتحقؽ حيث الجماعية بالديناميكية مانسميو عنو ينتج التفاعؿ

 الرياضات كتتميز.بالخصـ الفرد لعبلقة دقيؽ ,كتنظيـالكاحد بالفريؽ الذم ينتمي إليو 
 في يككف الذم كالتنافسي الجماعية عف باقي النشاطات الرياضية بطابعيا الجماعي

الجانب الترفييي كىي    ككسيمة تربكية ,بيف فريقيف متجانسيف يغمب عمييا مقابمةشكؿ 
, 1990)زكي, لمعديد مف الجكانب عند الفرد . يميمة تساىـ في التطكر االيجاب

(26صفحة   
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مفهوم التربية البدنية والرياضة :                                                     -1
التربية البدنية جزءان ال يتجزأ مف التربية العامة نجد أف تطكرىا عبر العصكر باعتبار 

قد خضع لنفس المؤثرات التي خضعت ليا التربية العامة حيث اختمفت كتطكرت حسب 
كيفيـ  تطكر الحضارات كالثقافات باختبلؼ النظـ السياسية كاالقتصادية لممجتمعات

دنية فيما خاطئان لذلؾ مف الكاجب العمؿ عمى الكثيريف مف الناس تعبير التربية الب
تكضيح المقصكد بيذا التعبير في صفكؼ التبلميذ فبعض األفراد يعتقدكف أف التربية 

البدنية ىي مختمؼ الرياضات كآخركف يفسركنيا عمى أنيا عضبلت كعركؽ.كفيما يمي 
               بعض تعاريؼ العمماء لمتربية البدنية.                              

التربية البدنية ىي جزء مف التربية العامة كىي تشغؿ دكافع النشاطات الطبيعية   
المكجكدة في التنمية مف الناحية العضكية التكافقية,كالعقمية كاإلنفعالية كىذه األغراض 

تتحقؽ حينما يمارس أكجو نشاط التربية البدنية سكاء كاف ذلؾ في الممعب أك في حماـ 
احة أك في قاعة التدريب.                                                       السب

كيقكؿ نيكس في كصفو لمتربية البدنية أنيا ذلؾ الجزء مف التربية العامة التي تختص 
باألنشطة القكية التي تتضمف عمؿ الجياز العضمي                             

بدنية ىي مجمكعة األنشطة البدنية لئلنساف التي اختيرت كيقكؿ كيميامس أف التربية ال
كأنكاع كنفذت كحصائؿ.(56, صفحة 1996)أنكر,   

مجاالت التربية البدنية والرياضية:                                                         -2
االت,لذا ال يمكف حصرىا في مجاؿ كاحد بؿ إف مفيكـ التربية البدنية يتسع لعدة مج

يجب أف تككف دكر كؿ مجاؿ مف المجاالت التي سنتذكرىا مكممة لدكر بقية المجاالت 
 كمنو األسرة ك المدرسة كالمجتمع كىـ الذيف يمثمكف ىذه المجاالت التي سنذكرىا.
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سرة:األ2-1  

في العناية بالطفؿ فتغذم  كتعتبر المبدأ األكؿ لمعمؿ التربكم كيشارؾ كؿ أفراد األسرة
األسرة طفميا كتنميو كتعممو المغة كتعكده بعض العادات االجتماعية كتشرح لو آداب 

 المجتمع.

كفييا ما يتمقى الطفؿ التربية كالتعميـ المقصكد بما فييا النشاطات المدرسة :2-2
.اإلجتماعية العممية كالرياضية كالفنية فيي تصب كميا في عممية التربية  

بما يحتكيو مف مؤسسات دينية ثقافية اجتماعية كسياسية كميا تساىـ في المجتمع:2-3
تكجيو الفرد نحك احتراـ مثؿ معينة كالقياـ بكاجبات اجتماعية مفيدة كتزكده بالعادات 

يحسف العيش مع الجماعة .  (45, صفحة 1990)تركي, التي تجعمو   

التربية بالنسبة لمفرد والمجتمع:أهمية -3  

بالنسبة لمفرد:                                                                      -3-1
لمتربية أىمية بالغة بالنسبة لمفرد ككنو يحتاجيا في مختمؼ مراحؿ حياتو كتتمثؿ فيما 

                                                                                          يمي:

عداده لمحياة بنجاح.- إعداده -يكسب الفرد استقبلال إقتصاديا.-تنمية شخصية الفرد كا 
                                                                     لمقياـ بدكر اجتماعي.

ز ىذا التراث كتدعيمو بكؿ ما تعزي-االحتفاظ بتراثو الثقافي.-بالنسبة لممجتمع: -3-2
 يجسد مف عمكـ كاختراعات.

(82)حسف, صفحة  مف أجؿ التنمية اإلجتماعية ك اإلقتصادم-  

أهداف التربية البدنية والرياضية:                                                     -4
محاكلة الكصكؿ إلى بناء الشخصية المتكاممة مف تتمخص أىداؼ التربية البدنية في 
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                                                                                      حيث:

تيتـ التربية برعاية الجسـ كصحتو مقدار اىتماميا بتثقيؼ العقؿ التربية الجسمية:-4-1
بية إلى االتجاه نحك العناية بأجساـ كصقمو كمف أىـ األسباب التي دفعت برجاؿ التر 

الناشئيف كصحتيـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ نمكىـ أنيـ كجدكا أف العناية بصحة 
الجسـ كقياـ أجيزتو بكظائفيا تؤثر في أداء العقؿ لكظائفو أيضا كقديما شبو اإلغريؽ 

لعقؿ.المثؿ األعمى لئلنساف بالمثمث متساكم األضبلع قاعدتو الجسـ كضمعاه الركح كا  

إف العقؿ استعداد فكرم لدل كؿ إنساف لكنو ينمك كيزكك بالتدريب التربية العقمية:-4-2
كلقد كانت المدرسة القديمة تعتقد أف العقؿ ينمك بقدر ما يكسب مف المعمكمات فأصبح 
اليدؼ عندىا ىك حشك الذىف بأكبر قدر مف المعمكمات كالحقائؽ,دكف أف تيتـ بمدل 

نضج العقمي لممتمقي كال لمدل مبلءمتيا لحاجاتو كمطالبو النفسية مناسبتيا لمستكل ال
كالعقمية كاالجتنماعية إال أف عمـ النفس الحديث اثبت أف الذكاء قدرة تظير في حسف 

التصرؼ أماـ المشاكؿ أك حسف إدراؾ الفرد ليذه المشاكؿ كما فييا مف عناصر 
دؼ التربية الحديثة فيما يتعمؽ مختمفة تربط بينيا العبلقات المتبادلة لذلؾ كاف ى

بالناحية العقمية ىك تربية العقؿ عمى حسف التفكير كحسف إدراؾ الفرد لما يصادفو مف 
مكاقؼ معقدة كحسف تصرفو في ىذه المكاقؼ بناءا عمى ىذا اإلدراؾ السميـ كما اىتمت 

إكتشاؼ القدرات العقمية الخاصة لدل (1992)البسيكني, بو المدرسة الحديثة 
 التبلميذكتنميتيا. 

أهداف التربية البدنية في المرحمة الثانوية:-5  

التربية البدنية كالرياضية عبارة عف عممية كاسعة الشمكؿ متعددة الجكانب ألنيا تشمؿ 
حياة اإلنساف المادية كالمعنكية فيي مقسمة إلى ثبلث أقساـ:تربية بدنية .تربية 

ية.كتربية فكرية.كفصؿ إحداىف خطأ ألف كؿ قسـ  مكمؿ لآلخر كبذلؾ نستطيع خمق
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القكؿ بأف التربية البدنية كالرياضية كمادة دراسية ليست شيئا مضافا إلى البرنامج 
المدرسي بؿ تعتبر ىامة جد بحيث تكجو التمميذ تكجييا صيحا يكتسب مف خبللو 

تفيده صحيا بدنيا كعقميا فمف الناحية  الميارات البلزمة كيشارؾ في النشاطات التي
الصحية فيي تساىـ في التككيف الصحيح كالسميـ لمختمؼ كظائؼ الجسـ كالمتمثمة في 
سبلمة الجياز الدكرم كالتنفسي كالعصبي العضمي كسبلمة العظاـ أيضا أما مف ناحية 

كلكجية.التطكر الحركي فيي تساعد المراىؽ عمى الشعكر بجسمو كتحسيف قدراتو السيك  

أهداف المجال الحسي الحركي:                                                         -5-1
إدراؾ التمميذ لجسمو جيدا كتعممو تدريجيا حركات متزايدة الصعكبة كفنيات الكثب -

العالي .                                                                           
لتحكـ في الفنيات الحركية القاعدة كالكضعيات التكتيكية البسيطة المبرمجة في ا-

يكسب سمككات حركية منسقة كمتبلئمة مع المحيط في كؿ الكضعيات -المدرسة.
تعميمو كيفية االسترجاع كالراحة بطرؽ سميمة .-الطبيعية كالمشي.  

                                أهداف المجال االجتماعي العاطفي:                    -5-2
حب النشاط البدني الرياضي كامتبلؾ الرغبة كالقدرة عمى بذؿ الجيد قد تعكد عمى -

المتدرب باستمرار كدمجو في الفكج عف طريؽ مشاركتو في النشاط البدني كالتقمص 
 التدريجي لمختمؼ األدكار.

لمقكانيف داخؿ الفكج كاتجاه الزميؿ.    تيذيبو خمقيا بتقبؿ القكانيف كاحتراميا كتطبيقو -
تعبيره عف انفعاالتو بطريقة ايجابية بالفرح كاالرتياح أثناء ممارستو النشاط كتقبمو -

 اليزيمة.
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أهداف المجال المعرفي:                                                                -5-3
عرؼ عمى تاريخ األنشطة البدنية الت-كيفية كممارسة كتطبيؽ قكانيف المعب.-

فيـ معنى التربية كتأثيرىا عمى الجسـ مف الناحية التشريحية كالفسيكلكجية -كالرياضية.  

(126)الشافعي, صفحة   
  عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة:                                          -6

إف تعبير التربية البدنية كالرياضية اكتسب معنى جديدا بعد إضافة كممة التربية إليو 
فكممة بدنية تشير إلى البدف كىي كثيرا ما تستخدـ في اإلشارة إلى صفات بدنية مختمفة 
كالقكة البدنية كالنمك البدني أك الصحة البدنية كىي تشير إلى البدف مقابؿ العقؿ كعمى 

ضاؼ كممة التربية إلى كممة البدنية تحصؿ عمى تعبير تربية بدنية ذلؾ فحينما ت
كالمقصكد بيا تمؾ العممية التربكية التي عند ممارسك أكجو النشاط التي تنمي كتصكف 
جسـ اإلنساف كتساعده عمى تقكيتو كسبلمتو فاف عممية التربية البدنية تتـ في نفس 

ثر رغدا أك العكس فتككف مف اليدـ الكقت ىذه التربية قد تجعؿ حياة اإلنساف أك
كيتكقؼ ذلؾ عمى نكع الخبرة التي تصاحب ىذه التربية كتتكقؼ قكة التربية البدنية 

كالرياضية عمى المعاكنة في تحقيؽ أغراض التربية.(139, صفحة 1987)ريكاف,   
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خالصة:                                                                                     
إف تطكر التربية البدنية كالرياضية ىك تطكر إعداد األفراد إعدادا صالحا لمحياة 

االجتماعية كتككيف شخصية الفرد كتكجييو تكجييا سميما مف أجمؿ اإلعداد المتكامؿ 
عيا كعقميا كالتربية البدنية جزء ال يتجزأ مف التربية العامة كتعتبر كسيمة بدائيا كاجتما

مف أجؿ إعداد الفرد في كؿ النكاحي المرتبطة بحياتو.كدرس التربية البدنية ييدؼ إلى 
كسابيـ المعارؼ كالمعمكمات عف  تنمية الحكاس كالقدرة عمى التفكير لدل التبلميذ كا 

, صفحة 1992)عكض, كتنفيذ خطط المعب كيفية أداء الحركات الرياضية 
بتصرؼ سميـ كسمكؾ الئؽ بعبارات مف نشاط العقؿ. (226  
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 الفصؿ الثاني
 السموك العدواني

                                                                                        تمييد-
مفيـك السمكؾ.                                                                                -
                    السمكؾ التربكم الرياضي.                                                  –
أنماط السمكؾ الشائعة بيف تبلميذ الطكر الثانكم.                                                –
مفيـك العدكاف.                                                                                –
                                                  أنكاع العدكاف.                              – 
دكافع العدكاف.                                                                                – 
طبيعة العدكاف.                                                                               – 
مفيـك السمكؾ العدكاني.                                                                       – 
أشكاؿ العدكاف.                                                                              –  

                                                                                                

                         المراهقة                                                 
تمييد.                                                                                      - 

                                           تعريؼ المراىقة.                                  –  
مراحؿ المراىقة.                                                                             –  
مشكبلت المراىقة.                                                                          –   
خبلصة.–     
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 تمهيد:

ظاىرة العدكاف في الرياضة كبصفة خاصة في المنافسات الرياضية, باإلضافة تحتؿ 
إلى ما يرتبط بيما مف عكامؿ الشغب كالتعصب , مكانة كاضحة مف اىتمامات 
الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس الرياضي نظرا ألنيا مظاىر عمى جانب كبير مف 

ة الجكانب كمتشعبة الكجكه.    األىمية في مدلكالتيا كتأثيرىا . كما أف أسبابيا متعدد
ىذا مف ناحية , كمف ناحية أخرل يصعب تفسيرىا مف منظكر كاحد , إذ قد تحتاج إلى 

المدخؿ التكاممي لدراسة مثؿ ىذه الظكاىر التي أخذت في اآلكنة األخيرة تنتشر في 
المجاؿ الرياضي حتى كادت تيدد األسس الخمقية كالتربكية كاالجتماعية كاإلنسانية 
لمرياضة.                                                                        

كتكمف أىمية دراسة مظاىر العدكاف في الرياضة نظرا ألف الرياضة في عصرنا الحالي 
أصبحت ظاىرة اجتماعية كاسعة النطاؽ تغكص جذكرىا بعمؽ في حياة األطفاؿ 

كالشباب.(11, صفحة 2004)عبلكم,   
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مفهوم السموك.                                                                             -1
يعرؼ السمكؾ بأنو ام نشاط يصدر مف اإلنساف سكاءان كاف أفعاال يمكف مبلحظتيا 

تتـ عمى نحك غير ممحكظ  كقياسيا .كالنشاطات الفسيكلكجية كالحركية أك نشاطات
كالتفكير كالتذكر كالتخيؿ كغير ذلؾ.كيعرؼ 'الزريقات' السمكؾ عمى انو كؿ مايفعمو 

اإلنساف كيقكلو فالسمكؾ يتضمف أفعاؿ الشخص كليس حالتو الداخمية.كيقصد بالسمكؾ 
أيضان انو االستجابات الحركية كالغدية أم الصادرة عف عضبلت الكائف الحي أك الغدد 

كجكدة في جسمو.الم  

السموك التربوي الرياضي:                                                               -2
مصطمح السمكؾ يعني جميع األنشطة التي يقـك بيا الفرد أك التغيرات أك التصرفات 
الجسمية كالنفسية التي تجعؿ اإلنساف يتكافؽ مع الظركؼ التي تحدث لو كيتعايش 

ضمف المجتمع ليؤدم دكره فييا كتستخدـ كممة سمكؾ لمداللة عمى أشكاؿ كأنماط معيا 
الحركة اإلنسانية مثؿ األفعاؿ التصرفات كالتغيرات كمحاكالت التغيير كغيرىا مف 

األنشطة التي يمارسيا اإلنساف في حياتو.كيعرؼ أحمد اسينفكز السمكؾ الرياضي أنو 
ناء التدريب كالمنافسات كليس سمككا تمقائيا رد فعؿ طبيعي لمجمكعة مف الدكافع أث

.كىذا السمكؾ دائما غرضي إذ يتجو نحك أىداؼ رياضية معينة تظير في إشباع حاجة 
أك أكثر مف الحاجات النفسية لمشخص الرياضي .كلقد تعددت المظاىر السمبية لمسمكؾ 

, الصفحات 2001)آخركف, مع أىداؼ التربية  اكازدادت حدتيا مؤخرا بشكمياتي
البدنية كعمى جميع المستكيات.(351,352  

أنماط السموك الشائعة بين تالميذ المرحمة الثانوية: -3  

ف البيئات تتفاكت مف ألسمككيـ السمبي الخاص بيـ كبالرغـ مف  إف لممراىقيف أنماطان 
حيث أكلكياتيا كأىميتيا لكنيا تبقى متماثمة مف حيث ما يشغؿ كيستأثر تفكير المراىقيف 
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البحكث   بصكرة عامة حيث تبيف أف مجمؿ أنماط السمكؾ السمبي التي انتيت إلييا
كانت متعددة كشاممة تبلـز المراىؽ أينما حؿ كقد يصنؼ العنؼ الذم يظير بيف 

:                                           ىذه المرحمة بعدة أشكاؿ منيااألفراد في 
حيث يشترؾ الجسد في االعتداء عمى اآلخريف سكاء باستخداـ أداة العنف الجسدي: 3-1

                                       أك بدكنيا كمف أمثمتيا الضرب كالدفع كغيرىا.
مارس فيو سمكؾ يحتقر اآلخريف أك استفزازىـ كاالمتناع كىك الذم ي العنف الرمزي: 3-2

عف رد السبلـ أك تجاىؿ الفرد مف خبلؿ االستيزاء كالسخرية كمف خبلؿ الحركات 
.                                                                 كالنضرات كغيرىا

طبلؽ كىك الذم يقؼ عند حدكد الكبلـ كأمثم :العنف المفظي 3-3 تو الشتائـ كالتيديد كا 
الصفات غير المناسبة كقد يككف العنؼ فرديا حيث يسعى الفرد إلى إلحاؽ األذل بغيره 
مف األفراد كالجماعات كقد يككف جماعيا حيث تسعى جماعة إلى إلحاؽ األذل بغيرىا 

                                                                     مف الجماعات كاألفراد.
                                                                مفهوم العدوان: -4

ىناؾ مجمكعة مف التعاريؼ التي قدميا الباحثكف لتحديد مفيكـ العدكاف بصفة عامة, 
كيكاد يتفؽ العديد منيا عمى التعريؼ التالي:                                    

العدكاف ىك سمكؾ ييدؼ إلى محاكلة إصابة أك إحداث ضرر أك إيذاء لشخص آخر.  
كانب التالية:                                        فكأف ىذا التعريؼ يركز عمى الج

*أف العدكاف سمكؾ,إذ أف حدكث االنفعاؿ كالغضب مثبل أك كجكد الحافز أك الدافع  
أك التفكير كالرغبة في إيذاء فرد آخر ال يعتبر عدكانا.                                

كدا ضد كائف حي آخر بيدؼ *أف السمكؾ العدكاني ينبغي أف يككف مكجيا كمقص
اإليذاء أك إيقاع الضرر مع كجكد تكقع معقكؿ بأف, العدكاف سكؼ ينجح في إحداث 
األذل أك الضرر أك المعاناة بغض النظر عف نجاح أك فشؿ ىذا السمكؾ في تحقيؽ 
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ىدفو.                                                                           
مكؾ العدكاني يككف مكجيا نحك كائف حي آخر. فكأف السمكؾ العدكاني المكجو *أف الس

نحك األشياء المادية غير القادرة عمى الحركة ال يعتبر عدكانا حقيقيا.                  
           أنواع العدوان:                                                                    -5
مف أف تعريؼ العدكاف مف حيث أنو سمكؾ ييدؼ إلى محاكلة إصابة أك  بالرغـ  

حدكث ضرر أك إيذاء لشخص آخر قد يحدد المعالـ الرئيسية لمعدكاف, إال أف بعض 
الباحثيف في السنكات األخيرة حاكلكا النظر إلى العدكاف عمى أساس اليدؼ منو أك 

أداء السمكؾ العدكاني .         عمى أساس النتيجة التي يتكقعيا الفرد المعتدل مف 
كفي ضكء ذلؾ استطاعكا التمييز بيف نكعيف ىاميف مف العدكاف ىما:                

العدوان العدائي:                                                                           5-1

لعدكاف العدائي ىك إلى أف المقصكد با 1991سنة -اليث-ك-برندا بردماير–أشارت  
السمكؾ الذم يحاكؿ فيو الفرد إصابة كائف حي آخر إلحداث األلـ أك األذل أك المعاناة 
لمشخص اآلخر كىدفو التمتع كالرضا بمشاىدة األذل أك األلـ أك المعاناة التي لحقت 

بالفرد المعتدل عميو كنتيجة ليذا السمكؾ العدكاني,كيبلحظ أف السمكؾ العدكاني في ىذه 
الحالة يككف غاية في حد ذاتو.                                                      
كقد يحدث مثؿ ىذا العدكاف في المجاؿ الرياضي في العديد مف المكاقؼ التنافسية مثؿ 

قياـ مدافع في كرة القدـ بمحاكلة إصابة منافسو بقدمو عقب محاكلة منافسو تخطيو 
كرة السمة دفع منافسو باليد لمسقكط عمى األرض أثناء مراقبتو.  بالكرة أك محاكلة العب

:                                                                        يالعدوان الوسيم 5-2 
إلى أف العدكاف الكسيمي يقصد بو السمكؾ  -1993-بؿ-,ك1974-كاينبرج–أشار  

ث األلـ كاألذل أك المعاناة لمشخص اآلخر الذم يحاكؿ إصابة كائف حي آخر إلحدا
بيدؼ الحصكؿ عمى تعزيز أك تدعيـ خارجي مثؿ تشجيع الجميكر أك رضا الزمبلء 
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أك إعجاب المدرب كليس بيدؼ مشاىدة مدل معاناة المعتدل عميو,كفي ىذه الحالة 
يككف السمكؾ العدكاني كسيمة لغاية معينة مثؿ الحصكؿ عمى ثكاب أك حافز أك رضا 

ك تشجيع خارجي.                                                                  أ
كمف أمثمة ىذا النكع مف العدكاف العب كرة السمة الذم يقفز لمحاكلة االستحكاذ عمى  

الكرة المرتدة مف المكحة مع قيامو برفع الككعيف في اتجاه كجو المنافس أك قياـ العب 
نيفة لمنافسو لمنعو مف التصكيب عمى اليدؼ كي يحصؿ عمى كرة اليد بإعاقة ع

وتشجيع الجميكرل(52, صفحة 1990)كفيؽ,   
                                             كما ىناؾ أنكاع أخرل مف العدكاف ىي:

مف تقرير ذاتو, كيعالج  كينتج مف تدخؿ الكالديف كحرماف الطفؿالعدوان المحول:  5-3
 بمشاركتو ببعض أشياء البيت كرأيو في مبلبسو أك في كجبات الطعاـ أك غيرىا

كينشأ مف الصراع بيف المشاعر العدكانية عند الطفؿ ك مف  العدوان التخيمي: 5-4
المعايير الضابطة, كيعالج ببياف أّف شعكر المرء بالغضب أمر طبيعي ال غبار عميو 

ة.طفؿ أف يسيطر عمى مشكبلتو بحريلمإذا ما ترؾ   
:ىذا كقد حدد الرفاعي عدة أنكاع مف السمكؾ كصفيا بالعدكانية كىي  

حيث يسعى الفرد إلى إلحاؽ األذل بغيره مف األفراد كالجماعات أك  العدوان الفردي:-أ
األشياء. كقد يككف جماعيان حيث تسعى جماعة إلى إلحاؽ األذل بغيرىا مف الجماعات 

  .كاألفراد
يعتمد عمى مبررات عقمية في مكقؼ محدد. أّما النكع الثاني العدوان العقالني: -ب

        يك ينطكم عمى القميؿ مف المبررات العقميةبالنسبة لمستكل التبرير العقمي, ف
:دوافع العدوان-6  

أّما بالنسبة إلى العامؿ األساسي الذم يدفع لمعدكاف. فقد يككف ىذا العامؿ إحباطان, كما 
ىك الحاؿ في أكثر حاالت العدكاف, كقد يككف قمقان, فالطفؿ الذم يعاني مف اإلىماؿ 
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.يندفع إلى العدكاف ككسيمة دفاعّية كيعاني مف اإلحباط نتيجة ذلؾ, قد  
كمف الممكف القكؿ أخيران إّف العدكاف قد يبمغ درجة يصبح معيا مرضّيان, كمف ىذه 

.الناحية يمكف التمييز بيف المألكؼ مف العدكاف كالمرضي أك الشاذ منو  
إّف ىذه األنكاع ليست متمايزة كؿ التمايز, كال ىي مستقمة عف بعضيا, فقد يككف 

اف جسديان ككبلميان كرمزيان في كقت كاحد. كقد يتجو في كؿ ىذه الحاالت نحك العدك 
الذات أك نحك اآلخريف, كقد تظير األنكاع الثبلثة معان مألكفة, كقد تككف مرضية, إاّل 
أّف ذلؾ ال يمنع مف أّف الحديث عف أنكاعيا ال بد أف ينطمؽ مف أسس معينة بغية 

.التمييز كالتصنيؼ  
(109)إبراىيـ ع., العبلج السمكؾ لمطفؿ, صفحة .  
:طبيعة العدوان-7  

يأتي نزكع إلى العدكاف عند الفرد نتيجة لشعكر بالتيديد يصيب فيو فرد أك جماعة, أك 
لتعرض كرامة الفرد أك مكانتو لما يجرحيا. كقد يأتي مع الشعكر بأّف اآلخريف ال 

بأنو يستطيع إفياميـ نفسو... كقد يأتي مع تيديد لقيـ عند يفيمكف الشخص أك 
.الشخص  

كقد يتعمـ الفرد مف حياتو كيؼ يكظـ عند الغضب, كال يعني ىذا أّف النػزعة العدكانية 
ذا ما ربطنا بيف اإلحباط كالعدكاف استطعنا فيـ  التي تكلدت لديو قد تبلشت بؿ تبقى, كا 

.أثران كاضحان لمقمؽ كأثره عمى العدكافالكثير مف الظكاىر السمككية, كنرل   

مفهوم السموك العدواني:-8  
العدكاف نظريان مف عدا: عدا الرجؿ كالفرس كغيره يعدك عدكان كعدكان كعدكانان كتعداء 

 كعدل. كيقصد بو التجاكز كمجاكزة الشيء إلى غيره. 
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فيو إيذاء : يقصد بالسمكؾ العدكاني في ىذه الدراسة كؿ فعؿ التعريف اإلجرائي8-1

لمذات, أك لمغير, كيتضمف ىذا القكؿ أك الفعؿ, عدكانان مكجيان لمذات, لمزمبلء, 
لؤلميات الحاضنات, لؤلبنية, كاألدكات, لنظاـ الدار, كتقاس مف خبلؿ االستبيانات 

 كالمبلحظة.
                         :الظمـ كتجاكز الحد                              لغة-8-2
االخبلؿ بالعدؿ في المعاممة. اصطالحًا:-8-3  
:تعريف سيز-أ-8-3  

العدكاف ىك استجابةانفعالية متعممة تتحكؿ مع نمك الطفؿ كبخاصة في سنتو الثانية إلى 
 عدكاف كظيفيبلرتباطيا ارتباطان شرطيان بإشباع الحاجات. 

:تعريف كيمي-ب-8-3  
الخبرات  خبرات السابقة لمفرد معالعدكاف ىك السمكؾ الذم ينشأ عف حالة عدـ مبلئمة ال

ذا دامت ىذه الحالة فانو يتككف لدل الفرد إحباط ينتج مف جرائو  كالحكادث الحالية, كا 
 سمككات عدكاني مف شأنيا أف تحدث تغيرات في الكاقع حتى تصبح ىذه التغيرات

 مبلئمة لمخبرات كالمفاىيـ التي لدل الفرد.
:تعريف فيشباخ -ج-8-3  

لي لشيء ما, كبالتاسمكؾ ينتج عنو إيذاء لشخص آخر أك إتبلؼ  العدكاف ىك كؿ
             فالسمكؾ التخريبي ىك شكؿ مف أشكاؿ العدكاف المكجو نحك األشياء.

 تعريف البرت باندورا:
العدكاف ىك سمكؾ ييدؼ إلى إحداث نتائج تخريبية أكمكركىة أك إلى السيطرة مف 
خبلؿ القكة الجسدية أك المفظية عمى اآلخريف, كىذا السمككيعرؼ اجتماعيان عمى 

عدكاني .  (1977)اسماعيؿ,   
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:أشكال العدوان-9  
ف كاف ىناؾ تداخؿ بيف بعضيا البعض » يمكف تصنيؼ العدكاف إلى أشكاؿ مختمفة, كا 

 أىميا:
 يقسـ العدكاف مف الناحية الشرعية إلى ثبلثة أقساـ:

:كتشمؿ األفعاؿ العدكانية التي يظمـ بيا اإلنساف ذاتو أك غيره عدوان اجتماعي-9-1
عمى الكميات الخمس كىي: كتؤدم إلى فساد المجتمع, كىي األفعاؿ التي فييا تعد 

 النفس كالماؿ كالعرض كالعقؿ كالديف.
:كيشمؿ األفعاؿ التي يجب عمى الشخص القياـ بيا لرد الظمـ كالدفاع عدوان إلزام-9-2

 عف النفس كالكطف كالديف.
:كيشمؿ األفعاؿ التي يحؽ لئلنساف اإلتياف بيا قصاصان, فمف عدوان مباح -9-3

«. و أك مالو أك دينو أك كطنوعرضاعتدل عميو في نفسو أك   
حسب األسموب:-أ-9-3  
:عندما يبدأ الطفؿ الكبلـ, فقد يظير نزكعو نحك العنؼ بصكرة عدوان لفظي -1-أ-9-3

الصياح أك القكؿ كالكبلـ, أك يرتبط السمكؾ العنيؼ مع القكؿ البذمء الذم غالبان ما 
 يشمؿ السباب أك الشتائـ كاستخداـ كممات أك جمؿ التيديد.

:يستخدـ بعض األطفاؿ اإلشارات مثؿ إخراج المساف, شاريإعدوان تعبيري -2-أ-9-3
 أك حركة قبضة اليد عمى اليد األخرل المنبسطة, كربما استخداـ البصاؽ كغير ذلؾ.

:يستفيد بعض األطفاؿ مف قسكة أجساميـ كضخامتيا في عدوان جسدي -3-أ-9-3
كيستخدـ البعض يديو كأدكات فاعمة في إلقاء أنفسيـ أك صدـ أنفسيـ ببعض األطفاؿ 

السمكؾ العدكاني, كقد يككف لؤلظافر أك األرجؿ أك األسناف أدكار مفيدة لمغاية في 
دت الرأس في تكجيو بعض العقكبات.كسب المعركة, كربما أفا  



25 

 

 
«.االستقبال»حسب الوجهة -ب-9-3  
باشرة إلى يقاؿ لمعدكاف إنو مباشر إذا كجيو الطفؿ م:عدوان مباشر -1-ب-9-3

 الشخص مصدر اإلحباط كذلؾ باستخداـ القكة الجسمية أك التعبيرات المفظية كغيرىا.
:ربما يفشؿ الطفؿ في تكجيو العدكاف مباشرة إلى مصدره عدوان غير مباشر -2-ب-9-3

األصمي خكفان مف العقاب أك نتيجة اإلحساس بعدـ الندّية, فيحكلو إلى شخص آخر أك 
تربطو صمة بالمصدر األصمي, أم ما يعرؼ « , ممتمكاتصديؽ ,خادـ»شيء آخر 

بكبش الفداء. كما أف ىذا العدكاف قد يككف كامنان, غالبان ما يحدث مف قبؿ األطفاؿ 
يذاء اآلخريف سخريتيـ منيـ, أك تحريض  األذكياء, حيث يتصفكف بحبيـ لممعارضة كا 

(2004, 2كالعنؼ في الرياضةط )عبلكم, سيككلكجية العدكافاآلخريف.  

 خالصة:

 تصدر التي ردكدالك  فعاؿاأل مف متعاقبة سمسمة في متمثبل الرياضي السمكؾ نجد قد
.  تغيرةكالم المتطكرة حاجاتو تغير بعادبأ أىدافو لتحقيؽ المستمرة محاكالتو خبلؿ عنو

 حالةى عم سينعكس فراداأل سمكؾ في التطكر الغد,ىذا كثمار اليـك بذكر ىـ فالشباب
 السميمة الفكرة نغرس أف كعمينااإلنساف  ببناء نيتـ فأ بنا فأحرل المستقبؿ في المجتمع

.السالكيف دجى يرنت شمعة نكقدك  جكانحيـ بيف القكيـ السمكؾ ك  
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تمهيد:                                                                                      
تعتبر المراىقة مف أىـ كأصعب المراحؿ التي يتعرض ليا اإلنساف في مسار الحياة 

حيث تتميز بطابعيا النفسي المعقد ففييا يتعرض المراىؽ لصراع نفسي قكم أك تدىكر 
أخرل بحيث يميؿ إلى التفكير في المشاكؿ المحيطة بو  تأك تأجج لحاالت أك سمككيا

ير المحقؽ كلممراىقة كما ال يخفي جانب أك جكانب كما أنيا تعتبر مسرحا لمصالح الغ
ايجابية لعؿ أبرزىا نمك التذكر حيث يصبح الفرد أكثر استيعابا كتفكقا كقدرة عمى 

                 االحتفاظ كيعتمد عمى االستنتاج كالفيـ. (7, صفحة 2000)شرادم, 
                                                                 تعريف المراهقة:         -1
ىي مف فعؿ 'راىؽ' كراىؽ الغبلـ أم قارب الحمـ ام بمغ حد الرجاؿ فيك  :لغة-1-1

مراىؽ,تعني االقتراب مف الحمـ كالمراىقة بيذا المعنى الفتى الذم يدنك مف الحمـ 
كمعناىا االقتراب مف النضج البدني كالجسمي كالعقمي كاالنفعالي كالمراىقة تقع بيف 

     مراىؽ لـ يعد طفبل لكنو ليس راشدا كذلؾ .نياية الطفكلة كبداية الرشد كبذلؾ فال

سنة كىذه  20الى  12تعرؼ المراىؽ عمى أنيا المرحمة ما بيف :اصطالحا-1-2
بالتحديدات غير دقيقة ألف ظيكر المراىقة كمدتيا يختمفاف حسب الجنس كالظركؼ 

يف كقد سنة بعام 13البيئية كالعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية فقد تسبؽ المراىقة سف 
سنة. 21تتأخر إلى (42)أسعد, صفحة   

مراحل المراهقة:                                                                          -2
تعتبر فترة تقمبات عنيفة كحادة مصحكبة بتغيرات سنة(:  14-11المراهقة المبكرة)-2-1

 تكظائفو مما يؤدم إلى الشعكر بعدـ التكازف كما تظير اضطرابافي مظاىر الجسـ ك 
انفعالية مصحكبة بتغيرات فسيكلكجية كضغكط الدكافع الجنسية التي ال يعرؼ المراىؽ 

االىتماـ بتفحص -كيؼ كبحيا أك السيطرة عمييا كترتبط ىذه المرحمة بثبلث مراحؿ.
                                الذات كتحميميا ككصؼ المشاعر الذاتية            
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الميؿ إلى قضاء أكثر الكقت خارج البيت بعيدا عف أفراد األسرة كمراقبتيـ.          -
                                      .التمرد عمى تقاليد القائمة كالمعايير السائدة-
يممؾ المراىؽ في ىذه المرحمة طاقة ىائمة سنة(: 17-15المراهقة المتوسطة ) -2-2

يجاد نكع مف التكازف مع العالـ  كقدرتو عمى العمؿ كاقامات عبلقات "مع اآلخريف كا 
الخارجي دكف االعتماد كثيرا عمى الغير حيث يزداد الشعكر باالستقبللية .   تقابؿ ىذه 

كيقرب الذكاء إلى المرحمة الثانكية تتباطأ سرعة النمك الجسمي كتزداد الحكاس دقة 
االكتماؿ كتظؿ االنفعاالت قكية كتتسـ بالحماسة , يصبح المراىؽ أكثر تصادما مع 

العائمة كيصر عمى ما يحمك لو كيجرب الكثير مف المراىقيف األمكر الممنكعة 
كمصادقة رفقاء السكء المخدرات الكحكؿ كنكع مف التحدم لؤلىؿ .                    

                                        سنة(: 21-18اهقة المتأخرة )المر  -2-3       
يسعى المراىؽ في ىذه المرحمة إلى تكحيد جيكده مف أجؿ إقامة كحدة متآلفة مف      

مجمكعة أجزائو كمككناتو كما يتميز في ىذه المرحمة بالقكة كالشعكر باالستقبلؿ.    
تعتبر مرحمة تفاعؿ كتكحيد أجزاء الشخصية  حيث يشير العمماء إلى أف ىذه المرحمة

كالتنسيؽ فيما بينيا بعد أف أصبحت األىداؼ كاضحة كالقرارات مستقمة.              
في نياية ىذه المرحمة يتـ النضج الجنسي كيصؿ الذكاء الى قمتو كيبدأ االستعداد 

               لمحصكؿ عمى عمؿ دائـ كتككيف أسرة .                              
كفي ىذه المرحمة يعكد الكثير مف المراىقيف لطمب النصيحة كاإلرشاد مف األىؿ كىذا 
التصرؼ يككف مفاجئا لؤلىؿ إذ يعتقد الكثير منيـ أف النزاع كالصراع أمر محتـ قد ال 

ينتيي أبدان.(80, صفحة 1994)الخميفي,   

المراهقة:مشكالت -3  
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                                                        المشاكل النفسية :-3-1
:كاالستقبلؿ عف األسرة كبيف االعتماد عمييا كبيف مخمفات الصراع الداخمي-3-1-1

الطفكلة كمتطمبات الشباب كبيف طمكحاتو الزائدة كالتقصير الكاضح في التزاماتو.     
:يتجو المراىؽ في البداية إلى كالديو ليتخذ منيما نمكذجا يمكف التمرداالغتراب و -3-1-2

االستفادة منو في في تككيف ىكيتو غير أنو يبدأ في رفض الصكرة التي رسميا لكالديو 
مما يجعمو يتجو نحك الجماعات الخارجية مما يؤدم إلى التمرد الحاد.              

ىذه المرحمة باألنانية كحب الذات في  يتصؼ المراىؽ فيالسموك المزعج:-3-1-3
تحقيؽ مصالحو الخاصة كال يبالي بمشاعر اآلخريف كبالتالي فقد تصدر منو بعض 
التصرفات مثؿ السب كالشتـ كعدـ االستئذاف                                      

                                                       المشاكل االجتماعية:-3-2
حيث يحـر المراىؽ مف لحظة األدكار التي يقـك تغير تركيب األسرة وأدوارها:-3-2-1

بيا أفراد األسرة كذلؾ بخركج الكالديف ككقكع فراغ أسرم لـ يكف مف قبؿ ككذلؾ حرماف 
المراىؽ مف مساعدة األسرة كتغيير األدكار االجتماعية كالمينية كفي مقدمتيا اقتحاـ 

غؿ كقضاء أكقات طكيمة خارج المنزؿ                              المرأة لعالـ الش
كثيرا ما يستاء المراىقكف مف تدخؿ الكبار فيما يعتبركنو شؤكنا خاصة بيـ كينظركف 

إلى ىذا التدخؿ ككأنو سمطة عمييـ كسمب لحريتيـ بؿ ككاف سيفا مسمطا عمى رؤكسيـ 
                                                                 ييددىـ كؿ حيف.

نتيجة لمحالة النفسية التي يعيشيا المراىؽ في ىذه الفترة كالتي يعتبر :االنحراف3-2-2
فييا نفسو بأنو ناضج كعاقؿ كنتيجة لمعكامؿ المؤثرة عميو يمجأ إلى االنحراؼ كالضرر 

 بالنفس كالمجتمع.
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أجؿ تحاشي الصراعات الداخمية يقدـ بعض المراىقيف عمى تعاطي المخدرات مف 
كاأللـ عمى أمؿ أف يعمؿ المخدر عمى حمايتيـ  تكمصادر الشعكر بالقمؽ كاالضطرابا

مف مشاكؿ النمك كالتخفيؼ مف حدة الشعكر بالخكؼ ك اليأس ك الكحدة.            
ى إف إطالة فترة الدراسة تؤدم إلى إطالة فترة اعتماد المراىؽ عمالمشاكل الدراسية:3-3

كالديو بشكؿ كامؿ كتؤدم إلى خمؽ بعض المشاكؿ االجتماعية كفي مقدمتيا الفاصؿ 
بيف فترتي البمكغ الجسمي المبكر كالبمكغ االقتصادم المتأخر مما يؤدم إلى تأخر الفرد 
في االلتحاؽ بعالـ الشغؿ .                                                         

ط كعدـ الرضا عف كالديو كعادة ما يتـ تكجيو تمؾ المشاعر شعكر المراىؽ بالسخ
العدكانية نحك األساتذة,المدير,الزمبلء.(157, صفحة 2002)محمد,   
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خالصة:                                                                                      
اعتمادا عمى ما سبؽ ذكره في المراىقة فإننا تكصمنا إلى حقيقة مفادىا أف المراىقة 

مرحمة حساسة كىامة في حياة اإلنساف حيث تنقؿ الشخصية مف الطفكلة "إلى النضج 
بسبب التغيرات المصاحبة ليا كمنيا الجسدية العقمية كالجنسية كاالجتماعية 

المراحؿ المحرجة الصعبة في النمك اإلنساني إذ كاالنفعالية.تعتبر ىذه المرحمة إحدل 
انو عمى جانب التغيرات السريعة التي تعترض نمك المراىؽ فاف الخبرة لو بشاف ىذه 

المتغيرات كالمعرفة منيا تككف مف القصكر بحيث ال يستطيع أف يكاجييا مكاجية كاممة 
سة كيكلي أىمية لذلؾ مف كاجب األستاذ أف يككف ممما بخصائص ىذه المرحمة الحسا

لكؿ االعتبارات التي تصدر عف المراىؽ اك المراىقة كيعمؿ عمى السير بيما كمساعدة 
تجاكز دكف انعكاسات سمبية تؤثر عمى مسار الحياة. (220)إبراىيـ أ., صفحة   
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 الباب الثاني

 الجانب التطبيقي
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األكؿالفصؿ   

 منيجية البحث 

 كاالجراءات الميدانية
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 تمهيد
الحقيقة كاإلجابة عمى  كتشاؼكالممشكمة ف الطريقة التي يتبعو الباحث في دراستو إ

األسئمة التي يثيرىا مكضكع البحث كطبيعتو كنكع المشكمة المطركحة لمدراسة, ىي 
, صفحة 1974)كالغناـ, تحديد نكع المنيج الذم يتبعو مف بيف المناىج المتبعة

 (2002)زركاتي, (51
كعميو فإف منيجية البحث تعني مجمكعة المناىج كالطرؽ التي تكاجو الباحث في بحثو, 
كبالتالي فعف كظيفة المنيجية ىي جمع المعمكمات, ثـ العمؿ عمى تصنيفيا كترتيبيا 
كقياسيا كتحميميا مف أجؿ استخبلص نتائجيا كالكقكؼ عمى ثكابت الظاىرة االجتماعية 

 .                                                     المدركسة
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:المنهج المتبع-1  

المنيج الكصفي عبارة عف طريقة لكصؼ المكضكع كدراستو مف خبلؿ المنيجية 
معبرة يمكف تفسيرىا  أرقاـعمى شكؿ  إليياكتطكير نتائج التي يتـ التكصؿ  ,الصحيحة

كمية  أكمكضكع محدد في صكرة نكعية  أك,ىك كصؼ دقيؽ كتفصيؿ لمظاىرة  أك
مي التعبير الك أمارقمية , فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة كيكضح خصائصيا , 

درجة ارتباطيا مع الظاىرة حجميا ك  أكيعطينا كصفا رقميا يكح مقدار ىذه الظاىرة 
 (183, صفحة 2000)دكيدرم, األخرلالمختمفة 

إف المنيج الكصفي الذم يعتمد عمى دراسة الكقائع كالظكاىر كما تكجد في الكاقع, 
كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا كيعبر عنيا تعبيرا كيفيا كتعبيرا كميا, فالتعبير الكيفي, 

لنا الظاىرة كيكضح خصائصيا, أما التعبير الكمي فيعطييا كصفا رقميا يكضح  يصؼ
مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة 

 (119, صفحة 1999)الذنيبات, األخرل
اىرة مكضكع إف الميمة الجكىرية لمكصؼ ىي أف يحقؽ لمباحث فيما أفضؿ لمظ

البحث حتى يتمكف مف تحقيؽ تقدـ كبير في حؿ المشكمة, فالمنيج الكصفي يحاكؿ 
اإلجابة عمى السؤاؿ األساسي في العمـ, ماذا؟ أم ما ىي طبيعة الظاىرة مكضكع 

 (83, صفحة 2000)باىي, البحث
تحديد متغيرات البحث: -2  

.                                                         :المتغير المستقل -2-1
 السمكؾ العدكاني.تحديد المتغير المستقل : 2-1-1
 التربية البدنية كالرياضية.تحديد المتغير التابع :-2-2-1
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 مجاالت البحث: -3

اتفؽ كثيرا مف المشتغميف في منياج البحث االجتماعي,عمى أف لكؿ دراسة مجاالت 
 ثبلثة رئيسية:ىي المجاؿ الجغرافي كالمجاؿ البشرم كالمجاؿ الزمني.  

 تـ تكزيع االستمارة عمى المؤسسات التالية. المجال الجغرافي المكاني":-3-1

 ثانكية بف قابمية كلد صميحة)مستغانـ(

 التكاتي )مستغانـ( متقف بف قمة

 ثانكية إدريس السنكسي)مستغانـ(  

 المجال البشري:-3-2

الذيف تشمميـ الدراسة,كىـ في ىذا البحث تبلميذ التبلميذ يتضمف المجاؿ البشرم في 
 تمميذ.100الطكر الثانكم كيقدر عددىـ 

 المجال الزمني:-3-3

مراحؿ البحث المختمفة كىي يتحدد المجاؿ الزمني في ىذا البحث,كفقان لما استغرقتو 
 كاالتي:

-08,فيما كانت المرحمة الثانية في 2016-02-28المرحمة األكلى كالتي كانت في 
03-2016                     . 

مجتمع البحث: -4  
إذا كاف تعريؼ مجتمع البحث ىك جميع األفراد أك األحداث أك األشياء الذيف يككنكف 

احتكائو عمى -يشمؿ مجتمع البحث عف النقاط التالية:مكضكع مشكمة البحث, يجب أف 
 جميع أفراد المجتمع األصمي.
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 أف يشمؿ جميع أفراد المجتمع األصمي.-
 البيانات تككف دقيقة.-
 .(45, صفحة 1999)مرسي, مراعاة عدـ تكرار األشخاص أك بعض عينة البحث-

(تمميذ. 2965)كعددىـ تبلميذ الطكر الثانكم لبمدية مستغانـفإف مجتمع بحثنا ىك لذا
  :عينة البحث-5

محاكلة منا لتحديد العينة التي تككف أكثر تمثيبل لممجتمع األصمي شممت عينة بحثنا 
 ( تمميذا .100تبلميذ المرحمة الثانكية )
العينة ,ككانت بطريقة عشكائية ة اختيار العينة فقد تـ اختيارىاأما فيما يخص طريق

 ذككر
 
 :منهجية البحث واالجراءات الميدانية-6
 الغرض من الدراسة : -6-1

لمعرفة الطريقة السميمة كالصحيحة إلجراء االختبار المستخدـ في البحث كالكصكؿ إلى 
أفضؿ طريقة إلجراء االختبارات كتييئة الظركؼ التي تؤدم بدكرىا إلى نتائج مضبكطة 

بالمرحمة ال بد عمى الباحثاف إجراء تجربة استطبلعية عمى عينة مف األساتذة  كالتبلميذ 
 ع عمى الصعكبات التي تكاجييـ في الدراسة مثؿ : قصد اإلطبلالثانكية  

 معرفة الصعكبات التي قد تكاجينا ميدانيا كتفادييا .-
 إمكانية تفيـ العينة لمعبارات المطركحة .-
 مدل تناسب االختبار لعينة البحث .-
 المختبرة ة إلجابة عف األسئمة مف طرؼ العينتحديد الكقت الكافي إلجراء االختبار كا-
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 :نتائج الدراسة االستطالعية

لقد كجدنا أف أغمب التبلميذ قامكا باإلجابة عمى األسئمة كىذا مايدؿ عمى اف العبارات 
 كاضحة كفي متناكؿ الجميع.

 أدوات الدراسة : -6-2-

تحريا لمدقة كالصدؽ كالمكضكعية في نتائج البحث كعمبل بالمعايير المنيجية لمبحث 
أنجح الطرؽ كذلؾ مف خبلؿ الدراسة كالتفحص, حيث تـ استخداـ  إتباعالعممي, لـز 

 األدكات التالية:
: االستبياف ىك الطمب الكتابي لكجية نظر أك رأم حكؿ مكضكع االستبيان 6-2-1

أك مسألة معينة مف شخص أك مجمكعة مف األشخاص عف طريؽ كرقة أك استمارة 
ماـ اإلجابة التي يراىا مناسبة في محررة بيا أسئمة محددة لكي يجيب المكجو إليو أ

 أك كتابة عبارة Xنظره أك أف يترؾ بعض الفراغات في االستبياف بكضع عبارة 
 : الدراسة األساسية-7

بمدية يدرسكف في ثانكيات التبلميذ االختبار عمى مجمكعة مف  الطالباف الباحثافأجرل 
 اختيارىـ بالطريقة العشكائية كفيما بعد تـ استبعادىـ مف التجربة األساسية مستغانـ تـ 

كقاـ بتكزيع استمارات االختبار عمييـ كما قاـ بشرح مبسط عف كيفية اإلجابة كسير 
 . 2016-03-10كانت بتاريخ االختبار , حيث 

 المستخدمة: لألداة األسس العممية -8
الطكر الثانكم كىي  ة مكجية لمتبلميذستبيانيإ استمارةفي ىذا الجانب بتحضير لقد قمنا 

 عبارة عف استمارة السمكؾ العدكاني .
 استبياف السمكؾ العدكاني : 
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استخدمنا في دراستنا استبياف عمى تبلميذ الطكر الثانكم بعد عرضو عمى المحكميف 
 ( 1سؤاؿ عمى أربع محاكر كما ىك مبيف في الجدكؿ الشكؿ ) 18يتككف مف 

 األسئمة حسب ترتيبيا في اإلستبياف المحكر قـ الر 
السمكؾ المتسـ بالعنؼ كشدة  01

 اإلنفعاؿ كعدـ اإلمتثاؿ لمنظاـ
01_05_09_13_17_ 

العبلقات السائدة بيف تبلميذ  02
المرحمة الثانكية خبلؿ حصة 

 التربية البدنية

02_06_10_14_18_ 

السمكؾ العدكاني لمتبلميذ  03
 اتجاه االخريف

03_07_11_15_ 

 _16_12_08_04 السمكؾ العدكاني المفظي 04
 

 طريقة تقييم استمارة البيئة المدرسية :
 يتـ تفريغ اإلستمارات بتفريغ كؿ محكر عمى حدا بما يحتكيو مف عبارات .

( أماـ العبارات سكاء بشكؿ : نعـ _ أحيانا _ Xيقكـ المختبر باإلجابة بكضع عبلمة )
 ال _ 

 انطباؽ العبارة عمى الحالة تككف أكزاف اإلجابات عمى العبارات كالتالي :تبعا لدرجة 
 درجات   3عند اإلجابة بنعـ : 

 درجات 2عند اإلجابة بأحيانا : 
 درجات  1عند اإلجابة ببل : 
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 عرض وتحميل نتائج الدراسة االستطالعية :-9
كاإلنحراؼ المعيارم ( يبيف نتائج اإلختبار لقيـ المتكسط الحسابي 04الجدكؿ رقـ )

كمعامؿ اإللتكاء ككذا الكسيط كمعامؿ االرتباط لبيرسكف لبلختباريف القبمي كالبعدم 
 . لمحاكر التربية البدنية  كمقياس السمكؾ العدكاني

معامل  اإلختبار البعدي اإلختبار القبمي  

 و م ع س و م ع س  اإلرتباط 

السمكؾ 

المتسـ 

 بالعنؼ

6.8 1.31 0.22 7 7.2 1.39 0.68 7.5 5.85 

العبلقات 

السائدة 

بيف 

 التبلميذ

5.5 1.95 0.54 4.5 6 1.41 0.66 5.5 5.82 

السمكؾ 

العدكاني 

لمتبلميذ 

اتجاه 

 االخريف

6 6.5 0.12 6 1.76 1.58 -

0.08 

6 5.67 

 5.84 7- 1.34 1.94 7- 7.6 7السمكؾ 
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العدكاني 

 المفظي

0.12 0.14 

 

يقكؿ مقدـ عبد الحفيظ أف ثبات االختبار ىك مدل الدقة كاالتساؽ  :الثبات -15
.   كما يقكؿ مختمفتيف كاستقرار نتائجو فيمالك طبؽ عمى عينة مف األفراد في مناسبتيف

" فاف راني " عف ثبات االختبار : يعتبر االختبار ثابتا إذا كاف يعطي نفس النتائج إذا 
, 2000)محمد حسف عبلكم,  س الشركط.ما تكرر عمى نفس المفحكصيف كتحت نف

 (86صفحة 
كيعتبر أسمكب الثبات عف طريؽ االختبار , إعادة االختبار مف أكثر طرؽ إيجاد 
معامؿ الثبات صبلحية بالنسبة الختبارات األداء في التربية البدنية كالرياضية كيصطمح 

كفي  (197, صفحة 1987)محمد صبحي حسنيف,  عميو البعض بمعامؿ االستقرار
ف أف درجة العبلقة بيف ىذا الشأف يؤكد كؿ مف محمد حسف عبلكم كمحمد نصر الدي

( فإف ىذا 1-( أك )1ظير مقدار االرتباط بينيما بحيث إذا بمغت "ر" قيمة )+ي المتغير
( فإف ىذا 0.88( أك)0.95اـ أما إذا بمغت "ر" قيمة )االرتباط يعني كجكد ارتباط ت
صدق -11(223, صفحة 2000)محمد حسف عبلكم,  يعني كجكد ارتباط عالي .

يشير محمد صبحي حسنيف إلى أف صدؽ االختبار يشير إلى الدرجة التي  :  االختبار
يمتد إلييا في قياس ما كضع مف أجمو فاالختبار الصادؽ ىك الذم يقيس بدقة كافة 

 الظاىرة التي صمـ لقياسيا . 
)محمد صبحي كيقاس صدؽ االختبار بقياس الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار . 

 (153, صفحة 1987حسنيف, 
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كأفرزت ىذه المعالجة اإلحصائية عف مجمكعة مف النتائج يكجزىا الطالباف الباحثاف 
 في الجدكؿ التالي : 

 

حجـ  المحاكر اإلستبياف
 العينة

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

معامؿ 
ثبات 
االختبار 

 "ر"

معامؿ 
صدؽ 
االختبار 

 "ر"

القيمة 
الجدولية  

 "ر"

استبياف 
 التبلميذ

السمكؾ المتسـ بالعنؼ 
كشدة االنفعاؿ كعدـ 

 االمتثاؿ لمنظاـ

 

 

10 

 

 

09 

 

 

0.01 

 

00.8 

 

0.89 

 

 

5.52 

العبلقات السائدة بيف 
تبلميذ المرحمة الثانكية 

 خبلؿ حصة التربية البدنية 

 

0.82 

 

0.90 

السمكؾ العدكاني لمتبلميذ 
 اتجاه اآلخريف

 

0.67 

 

0.81 

  السمكؾ العدكاني المفظي

0.84 

 

0.91 

 (يوضح صدق وثبات االختبارات 03الجدول رقم )
يبلحظ مف خبلؿ النتائج المدكنة في الجدكؿ أعبله أف القيـ المتحصؿ عمييا حسابيا 

 دكر مدرس التربية البدنية كالرياضية( كأدنى قيمة في محكر 0.67بدت عالية كىي )
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( ككؿ ىذه القيـ اكبر 0.84دكر األنشطة التعميمية ) ك اعمى قيمة جاءت في محكر
" كمستكل الداللة 09( عند درجة حرية "0.52مف قيمة "ر " الجدكلية التي بمغت )

( كىي قيمة 0.98, أما في مقياس دافعية التعمـ  فكانت قيمة معامؿ االرتباط ) 0.01
" كمستكل 09( عند درجة حرية "0.52بمغت )اكبر مف قيمة "ر " الجدكلية التي 

البعدم كىذا األخير ك مدل ارتباط نتائج االختبار القبمي مما تشير إلى  0.01الداللة 
 .يؤكد عمى ثبات كصدؽ جميع االختبارات المستخدمة

االدوات والوسائل االحصائية: 5 -  
في التعرؼ ما مف عمؿ يتضمف تحميؿ كمناقشة أرقاـ إال كيستعمؿ اإلحصاء كأداة 

عمى الفركؽ كاالختبلفات ما بيف األرقاـ المسجمة, كذلؾ لككنو كسيمة فعالة ال يمكف 
ألم باحث االستغناء عنيا كبما أف بحثنا يتضمف تحميؿ كمناقشة البيانات المجمعة مف 

 االستبيانات المكزعة.
 الكسائؿ اإلحصائية في الدراسة االستطبلعية :

 - . المتكسط الحسابي 
 الكسيط  . 
 . االنحراؼ المعيارم 
 . معامؿ االرتباط "ر" لكارؿ بيرسكف 
 . درجة الحرية 

 مف أجؿ فيـ كيفية استعماليا يككف تكضيحيا كالتالي :
 : المتوسط الحسابي 

ك  
 س 

ف
 (135, صفحة 1999)ابراىيـ., ...... 

 حيث أف 
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 : ىك المتكسط الحسابي المراد حسابو . س
 مج : مجمكعة قيـ س .

 ف : عدد قيـ س .
  : الوسيط 
 : طريقة حساب الوسيط 
 ترتيب المفردات كفقا لمقدارىا تصاعديا أك تنازليا . -
 يسجؿ عدد القيـ أك المفردات )ف( . -
 تـ تحديد ترتيب الكسيط .  -
 يحب مقدار قيمة الكسيط . -

 (138, صفحة 2003)رضكاف, القيمة التي تتكسط القيـ.الكسيطيك 
 : معامل االلتواء 

إللتكاءا   معامؿ 
⃗⃗س)  (ك–⃗ 

ع
 (79, صفحة 2000)حسنيف, .........

 االنحراؼ المعيارمع = 
 المتكسط الحسابي=   س

 الكسيطو = 
 : االنحراف المعياري 

ع  √
  س  س  

ف
 (146, صفحة 2004)الحكيـ,  

 ع : االنحراؼ المعيارم.      
 س: درجات معيارية.      
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 س: المتكسط الحسابي .       
 ف: عدد األفراد .            
 مج: اختصار لكممة مجمكع .          
 لبيرسون : معامل االرتباط 

 نكتب معادلة االرتباط لبيرسكف كالتالي :

(مج  ص) (مج س) (س  ص)  ف مج

(مج ص)  √ مجف²ص  (مج س)     مج²س   ف 
 ر 

 حيث أف :
 مج س : مجمكع قيـ االختبار )س( .
 مج ص : مجمكع قيـ إعادة االختبار .

 : مجمكع مربعات قيـ االختبار س . ²مج س
 : مجمكع مربعات قيـ إعادة  االختبار . ²مج ص
 (: مربع مجمكع قيـ االختبار س . ²) مج س
 (: مربع مجمكع قيـ إعادة االختبار ص .²)مج ص

 مج ) س.ص( مجمكع القيـ بيف االختبار القبمي س كاالختبار البعدم ص 
 ف : عدد أفراد العينة .

  درجة الحرية 
 1-دح= ن
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 :خالصة
يكف اعتبار ىذا الفصؿ الذم تناكلنا فيو منيجية البحث, ف بيف أىـ الفصكؿ التي 
ضمتيا دراستنا ىذه, ألنو يحتكم عمى أىـ العناصر األساسية التي قادتنا غمى احتكاء 
المتغيرات كالعكامؿ التي كاف باإلمكاف أف تعيؽ السير الحسف ليذه الدراسة.إف ىذا 

ك المرشد الذم ساعدنا عمى تخطي كؿ الصعكبات, الفصؿ يعتبر بمثابة الدليؿ أ
كبالتالي الكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ البحث بسيكلة كبيرة.كما تناكلنا فيو أىـ العناصر 
التي تيـ دراستنا بشكؿ كبير, منيا متغيرات البحث, المنيج المتبع, أدكات 

 .طبيقي البيانات...الخ, مف العناصر التي يعتمد عمييا أم باحث في الجانب الت
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 الفصؿ الثاني

 عرض كتحميؿ النتائج
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تمهيد:                                                                                          
تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى المعالجة اإلحصائية الكصفية لممعطيات التي لدينا ككؿ ما 
يتعمؽ بعرض كتحميؿ النتائج كبعد ذلؾ قمنا بعرض كتحميؿ كمناقشة لكؿ محكر لكي 

نتكصؿ في النياية إلى االستنتاجات العامة,كنخرج بخاتمة البحث مع جممة مف 
                                                 االقتراحات كالفرضيات المستقبمية.   

عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       

السمكؾ المتسـ بالعنؼ كشدة االنفعاؿ كعدـ االمتثاؿ   عرض وتحميل نتائج المحور األول: 
                                                     لمنظاـ.                         

عندما ينتقدني األستاذ أرد عميو بعنؼ.                                  (:1السؤال رقم)
معرفة إذ كاف التمميذ يتقبؿ انتقاد األستاذ لو أـ ال.                  الغرض من السؤال:

اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار 
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
43.76 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 
 

 
33.3 

06%  نعـ 06 
34%  أحيانا 34 
60%  ال 60 

100%  المجمكع 100 
 

(.                   1لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:1جدول رقم)
(,يتبيف أف 1مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)

%(مف عينة 06أم بنسبة) 06عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
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%(,كالذيف 60بنسبة )"أم 60البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"
عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا34بنسبة) 34أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 

كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 
المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا

ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                               عمى أف ىناؾ فركؽ
: نستنتج أف معظـ التبلميذ يتقبمكف انتقاد األستاذ لو.                          إستنتاج 

                                                                                    
                                                                               

 
 

عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       
السمكؾ المتسـ بالعنؼ كشدة االنفعاؿ كعدـ عرض وتحميل نتائج المحور األول: 

اة حادة ألدافع عف نفسي.أحمؿ معي أد (:2السؤال رقم)االمتثاؿ  

معرفة إذا كاف التمميذ يحمؿ معو أسمحة بيضاء.الغرض من السؤال:   

6% 

34% 

60% 

 دائرة نسبية توضح نسبة تقبل التالميذ النتقاد األستاذ لهم

نعم

أحيانا

ال
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السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
19.22 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 

 
33.3 

23%  نعـ 23 
23%  أحيانا 23 
54%  ال 54 

100%  المجمكع 100 
 

(.                     2لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:2جدول رقم)
(,يتبيف أف 2خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ) مف  

%(مف عينة 23أم بنسبة) 23عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ  
%(,كالذيف 54"أم بنسبة )54البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2إختبار المطابقة كا%(,كعند استخداـ 23بنسبة) 23أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              
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.دكات حادةنستنتج أف معظـ التبلميذ ال يحممكف معيـ أج: إستنتا 

 
عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       

السمكؾ المتسـ بالعنؼ كشدة االنفعاؿ كعدـ االمتثاؿ   عرض وتحميل نتائج المحور األول: 
السؤال                                                 لمنظاـ.                   

ال أتردد في سب كشتـ زمبلئي الذيف اختمؼ معيـ في الرأم. (: 3رقم)  

معرفة إذا كاف التبلميذ يشتمكف بعضيـ البعض.الغرض من السؤال:   

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

االجابة 
 بالدرجات

 
18.32 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

14%  نعـ 14 
38%  أحيانا 38 
48%  ال 48 

23% 

23% 

54% 

 دائرة نسبية توضح اذا كان التالميذ يحممون معهم ادوات حادة 

نعم

أحيانا

ال
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100%  المجمكع 100 
 

(.3لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:3جدول رقم)  

(,يتبيف أف 3مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)
%(مف عينة 14بنسبة)أم  14عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 

%(,كالذيف 48"أم بنسبة )48البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"
عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا38بنسبة) 38أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 

كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 
المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99اكمالجدكلية تس 2كا

عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                            
: نستنتج في ىذا السؤاؿ أف معظـ التبلميذ ال يشتمكف بعظيـ البعض.         إستنتاج
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عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       
السمكؾ المتسـ بالعنؼ كشدة االنفعاؿ كعدـ االمتثاؿ   عرض وتحميل نتائج المحور األول: 

                                    لمنظاـ.                                          
أرفض أف أقـك بأم عمؿ يأمرني بو األستاذ. (:4السؤال رقم)  

معرفة إذا كاف ىناؾ عصياف مف طرؼ التمميذ عمى التمميذ.الغرض من السؤال:   

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
22.64 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

12%  نعـ 12 
38%  أحيانا 38 

14% 

38% 

48% 

 دائرة نسبية توضح إذا كان هناك شتم بين التالميذ

نعم

أحيانا

ال
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50%  ال 50 
100%  المجمكع 100 

 

(.4لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:4جدول رقم)  

مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)(,يتبيف أف عدد 
%(مف عينة البحث,كالتبلميذ 14بنسبة)أم  14التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف أجابكا ب"أحيانا" 50"أم بنسبة )50الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند مستكل الداللة  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا38بنسبة) 38عددىـ 
الجدكلية  2كعند التأكد مف أف قيمة كا 2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ عمى أف ىناؾ  2كىي أصغر مف كا 5.99اكمتس
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                                            

أغمبية التبلميذ ال يعصكف أستاذىـ:نستنتج مف ىذا السؤاؿ أف إستنتاج  

 

12% 

38% 

50% 

دائرة نسبية توضح إذا كان هناك عصيان لمتالميذ اتجاه 
 األستاذ

 نعـ

 أحيانا

 ال
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                                                      عرض النتائج ومناقشتها:                 
السمكؾ المتسـ بالعنؼ كشدة االنفعاؿ كعدـ االمتثاؿ   عرض وتحميل نتائج المحور األول: 

لمنظاـ.                                                                              
ض الممتمكات داخؿ كخارج الممتمكات.ال أمانع في إتبلؼ بع (:5السؤال رقم)  

معرفة إذا كاف ىناؾ إلحاؽ الضرر بالمنشآت العامة مف طرؼ الغرض من السؤال: 
 التبلميذ.

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

االجابة 
 بالدرجات

 
25.34 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

12%  نعـ 12 
35%  أحيانا 35 
53%  ال 53 

100%  المجمكع 100 
 

                     (.5لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:5جدول رقم)
(,يتبيف أف 5مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)   

%(مف عينة 12أم بنسبة) 12عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 53"أم بنسبة )53البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا35بنسبة) 35أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
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كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 
المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا

               عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.            
معظـ التبلميذ ال يخربكف الممتمكات العامة.إستنتاج:  

 

 

تطرقنا في المحكر االكؿ الى معرفة السمكؾ المتسـ بالعنؼ استنتاج المحور االول : 
كشدة االنفعاؿ كعدـ االمتثاؿ لمنظاـ,كمف خبلؿ المعالجة االحصائية تبيف لنا أف معظـ 

كانيـ يمتثمكف لمنظاـ خاصة في حصة التربية البدنية التبلميذ تككف سمككاتيـ جيدة 
 كالرياضية.

عرض النتائج ومناقشتها:                                                                   

العبلقات السائدة بيف تبلميذ المرحمة الثانكية خبلؿ عرض وتحميل نتائج المحور الثاني: 
 حصة التربية البدنية.

12% 

35% 53% 

دائرة نسبية توضح إذا كان هناك تخريب لممتمكات من 
 طرف التالميذ 

 نعـ

 أحيانا

 ال
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عند انتياء المقابمة بفكز فريقكـ ىؿ تستيزئ بالفريؽ الخصـ. (:1ال رقم)السؤ   

معرفة إذا كاف ىناؾ استيزاء مف طرؼ الفريؽ الفائز.الغرض من السؤال:   

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
بةالمحسك   

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
19.76 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

14%  نعـ 14 
36%  أحيانا 36 
50%  ال 50 

100%  المجمكع 100 
 

(.                     1لمسؤاؿ) 2كقيـ كايمثؿ التكرارات كالنسب المئكية (:6جدول رقم)
(,يتبيف أف 1مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)  

%(مف عينة 14أم بنسبة) 14عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 50"أم بنسبة )50البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا36بنسبة) 36ب"أحيانا" عددىـ أجابكا 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
جابات.                             عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإل  
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التبلميذ اليستيزؤف بالفريؽ الخصـ,كلكف ىذا ال يدؿ عمى  معظـ: نستنتج أف إستنتاج
أنو ال يكجد ىناؾ استيزاء.                                                           

                 

 
 

                                                      عرض النتائج ومناقشتها:                 
العبلقات السائدة بيف تبلميذ المرحمة الثانكية خبلؿ عرض وتحميل نتائج المحور الثاني: 

 حصة التربية البدنية.

إذا انتيت المقابمة بانيزاـ فريقؾ ىؿ تتشاجر. (:2السؤال رقم)  

ر بعد انتياء المقابمة .معرفة إذا كاف ىناؾ تشاجالغرض من السؤال:   

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

14% 

36% 

50% 

 دائرة نسبية توضح إذا كان هناك استهزاء بالفريق الخصم

 نعـ

 أحيانا

 ال
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 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
22.64 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

12%  نعـ 12 
38%  أحيانا 38 
50%  ال 50 

100%  المجمكع 100 
 

(.                    2لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:7جدول رقم)  

(,يتبيف أف 2مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)
%(مف عينة 12أم بنسبة) 12عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 

%(,كالذيف 50"أم بنسبة )50البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"
عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا38بنسبة) 38أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 

كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 
المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا

عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              
: نستنتج أف معظـ التبلميذ ال يتشاجركف فيما بينيـ.إستنتاج   



59 

 

 
شتها:                                                                       عرض النتائج ومناق

العبلقات السائدة بيف تبلميذ المرحمة الثانكية خبلؿ عرض وتحميل نتائج المحور الثاني: 
 حصة التربية البدنية.

ىؿ عبلقتؾ بزمبلئؾ تككف جيدة أثناء الحصة. (:3السؤال رقم)  

معرفة إذ كانت العبلقة بيف التبلميذ جيدة أـ ال.الغرض من السؤال:    

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
شاىدةالم  

اإلجابة 
 بالدرجات

 
12.38 

 
5.99 

 
2 
 

 
0.05 

 
33.3 

17%  نعـ 17 
39%  أحيانا 39 
44%  ال 44 

12% 

38% 

50% 

 دائرة نسبية توضح إذا كان هناك تشاجر بين التالميذ

نعم

أحيانا

ال
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100%  المجمكع 100 
 

(.                     3لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:8جدول رقم)
حكؿ السؤاؿ رقـ)(,يتبيف أف مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات    

%(مف عينة 17أم بنسبة) 17عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 44"أم بنسبة )44البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا39بنسبة) 39أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-درجة الحرية )عدد الحاالت ,ك 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              

ميذ أثناء حصة التربية البدنية : نستنتج مف ىذا السؤاؿ أف العبلقة بيف التبلإستنتاج 
 تككف جيدة.

 
 

17% 

39% 

44% 

 دائرة نسبية توضح العالقة بين التالميذ أثناء حصة التربية البدنية

نعم

أحيانا

ال
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عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       
العبلقات السائدة بيف تبلميذ المرحمة الثانكية خبلؿ عرض وتحميل نتائج المحور الثاني: 

 حصة التربية البدنية.

ىؿ تدخؿ في شجار دائـ مع زمبلئؾ أثناء الحصة. (:4السؤال رقم)  

معرفة إذ كاف ىناؾ شجار بيف التبلميذ أثناء الحصة.الغرض من السؤال:    

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
لحريةا  

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
28.34 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

10%  نعـ 10 
37%  أحيانا 37 
53%  ال 53 

100%  المجمكع 100 
 

               (.      4لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:9جدول رقم)
مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)(,يتبيف أف   

%(مف عينة 10أم بنسبة) 10عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 53"أم بنسبة )53البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا37بنسبة) 37أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
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          عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                    
أغمب األحياف ال يتشاجركف. في : نستنتج أف التبلميذإستنتاج   

 
 

تطرقنا في ىذا المحكر الى العبلقات السائدة بيف تبلميذ المرحمة  استنتاج المحور الثاني:
الثانكية خبلؿ حصة التربية البدنية كالرياضية.كقد استنتجنا في ىذا المحكر اف العبلقة 

 بيف تبلميذ اثناء حصة التربية البدنية كالرياضية تككف جيدة.

                                       عرض النتائج ومناقشتها:                                
السمكؾ العدكاني لمتمميذ اتجاه اآلخريف.عرض وتحميل نتائج المحور الثالث:   

تميؿ إلى عمؿ عكس ما يطمب منؾ. (:1السؤال رقم)  

معرفة إذ كاف ىناؾ عصياف لؤلكامر مف طرؼ التبلميذالغرض من السؤال:   

10% 

37% 53% 

 دائرة نسبية توضح إذا كان هناك شجار بين التالميذ

نعم

أحيانا

ال
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السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
25.82 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

11%  نعـ 11 
37%  أحيانا 37 
52%  ال 52 

100%  المجمكع 100 
 

(.                    1لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:15جدول رقم)
(,يتبيف أف 1مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ) 

%(مف عينة 11أم بنسبة) 11ب"نعـ"عددىـ  عدد التبلميذ الذيف أجابكا
%(,كالذيف 52"أم بنسبة )52البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا37بنسبة) 37أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
يمة كعند التأكد مف أف ق 2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              

: نستنتج أف التبلميذ ال يميمكف إلى عمؿ عكس ما يطمب منيـ كلكف ىذا ال استنتاج
بعض األحياف. يدؿ عمى أنو ال يكجد تمرد في  
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عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       
السمكؾ العدكاني لمتمميذ اتجاه االخريف.عرض وتحميل نتائج المحور الثالث:   

تشعر بالسعادة عندما يتشاجر زمبلئؾ. (:2السؤال رقم)  

 الغرض من السؤال:

بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات السؤاؿ  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
14.48 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

16%  نعـ 16 
38%  أحيانا 38 
46%  ال 46 

11% 

37% 
52% 

دائرة نسبية توضح إذا كان هناك تمرد أو عصيان من طرف 
 التالميذ

نعم

أحيانا

ال
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100%  المجمكع 100 
 

(.                  2لمسؤاؿ)   2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:11جدول رقم)
(,يتبيف أف 2مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)

%(مف عينة 16أم بنسبة) 16ب"نعـ"عددىـ عدد التبلميذ الذيف أجابكا 
%(,كالذيف 46"أم بنسبة )46البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا38بنسبة) 38أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
مة كعند التأكد مف أف قي 2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
 عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                             

: نستنتج أف ىناؾ تقارب في نسبة التبلميذ الذيف يفرحكف أثناء تشاجر زمبلئيـ.إستنتاج  

 

 



66 

 

 
 

شتها:                                                                       عرض النتائج ومناق
السمكؾ العدكاني لمتمميذ اتجاه اآلخريف.عرض وتحميل نتائج المحور الثالث:   

تميؿ إلى إيقاع الضرر بالمحيطيف بؾ. (:3السؤال رقم)  

 الغرض من السؤال:

)نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة 
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

2كا  
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
18.38 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

16%  نعـ 16 
33%  أحيانا 33 
51%  ال 51 

16% 

38% 

46% 

 دائرة نسبية توضح إذا كان التالميذ يفرحون أثناء تشاجر زمالئهم

نعم

أحيانا

ال
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100%  المجمكع 100 
 

(.                    3لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:12جدول رقم)
(,يتبيف أف 3مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ) 

%(مف عينة 16أم بنسبة) 16عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 51"أم بنسبة )51البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ اختبار المطابقة كا33بنسبة) 33أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2ف كاكىي أصغر م 5.99الجدكلية تساكم 2كا
عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              

: نستنتج أف معظـ التبلميذ ال يميمكف إلى إيقاع الضرر باآلخريف.إستنتاج  

 

 

16% 

33% 

51% 

دائرة نسبية توضح إذا كان التالميذ يميمون إلى إيقاع الضرر 
 باألخرين

نعم

ال

أحيانا
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                           عرض النتائج ومناقشتها:                                            
السمكؾ العدكاني لمتمميذ اتجاه اآلخريف.عرض وتحميل نتائج المحور الثالث:   

مف السيؿ عميؾ خمؽ جك مف التكتر بيف أصدقائؾ. (:4السؤال رقم)  

معرفة إذ كاف التبلميذ يخمقكف جك مف التكتر فيما بينيـ.الغرض من السؤال:   

اختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف ب 
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
19.52 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

16%  نعـ 16 
32%  أحيانا 32 
52%  ال 52 

100%  المجمكع 100 
 

(.                    4لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:13جدول رقم)
(,يتبيف أف 4مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ) 

%(مف عينة 16بنسبة)أم  16عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 52"أم بنسبة )52البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا32بنسبة) 32أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 



69 

 

كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 
المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99اكمالجدكلية تس 2كا

عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                        
: ىناؾ بعض التبلميذ يسيؿ عمييـ خمؽ جك مف التكتر فيما بينيـ.إستنتاج  

 

 

 
 

عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       

السمكؾ العدكاني المفضي.عرض وتحميل نتائج المحور الرابع:   

أتمفظ بكبلـ بذمء أماـ زمبلئي. (:1السؤال رقم)  

بينيـ. معرفة إذ كاف التبلميذ يتمفظكف بكبلـ بذمء فيماالغرض من السؤال:   

16% 

32% 

52% 

دائرة نسبية توضح إذا كان من السهل عمى التالميذ خمق جو من 
 التوتر فيما بينهم 

نعم

أحيانا

ال
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السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
20.66 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

14%  نعـ 14 
35%  أحيانا 35 
51%  ال 51 

100%  المجمكع 100 
 

(.                    1لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:14جدول رقم)
(,يتبيف أف 1مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ) 

%(مف عينة 14أم بنسبة) 14الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ عدد التبلميذ 
%(,كالذيف 51"أم بنسبة )51البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا35بنسبة) 35أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
تأكد مف أف قيمة كعند ال 2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              

: نستنتج أف معظـ التبلميذ ال يتمفظكف بكبلـ بذمء فيما بينيـ كلكف في بعض إستنتاج
.األحياف يكجد  
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عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       
السمكؾ العدكاني المفضي.عرض وتحميل نتائج المحور الرابع:   

أقكؿ كبل غير صحيح عف األستاذ. (:2السؤال رقم)  

يح عف بعضيـ.معرفة إذ كاف التبلميذ يقكلكف كبلـ غير صح الغرض من السؤال:  

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

االجابة 
 بالدرجات

 
17.42 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

17%  نعـ 17 
32%  أحيانا 32 
51%  ال 51 

14% 

35% 

51% 

دائرة نسبية توضح إذا كان التالميذ يتمفظون بكالم بذيء فيما 
 بينهم

نعم

ال

أحيانا
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100%  المجمكع 100 
 

(.                    2لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:15جدول رقم)
(,يتبيف أف 2مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ) 

%(مف عينة 17أم بنسبة) 17التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ عدد 
%(,كالذيف 51"أم بنسبة )51البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا32بنسبة) 32أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              

: نستنتج أف نصؼ التبلميذ ال يتطاكلكف عمى األستاذ بكبلـ غير صحيح إستنتاج 
بعض التبلميذ الذيف يقكلكف كبلـ غير صحيح عف األستاذ. كلكف يكجد  

 
 

17% 

32% 

51% 

دائرة نسبية توضح إذا كان التالميذ يتطاولون عمى األستاذ بكالم 
 غير صحيح

نعم

أحيانا

ال
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عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       
السمكؾ العدكاني ألمفضي.عرض وتحميل نتائج المحور الرابع:   

الرأم. ال أتردد في سب كشتـ مف أختمؼ معيـ في (:3السؤال رقم)  

معرفة إذ كاف ىناؾ سب كشتـ بيف التبلميذ عند اختبلفيـ في الرأم.الغرض من السؤال:   

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

 
13.52 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

16%  نعـ 16 
42%  أحيانا 42 
42%  ال 42 

100%  المجمكع 100 
 

(.                    3لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:16جدول رقم)
(,يتبيف أف 3خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)مف   

%(مف عينة 16أم بنسبة) 16عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 42"أم بنسبة )42البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2تبار المطابقة كا%(,كعند استخداـ إخ42بنسبة) 42أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              
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نستنتج في ىذا السؤاؿ أف ىناؾ سب ك شتـ فيـ بيف التبلميذ عند اختبلفيـ  :إستنتاج 
 في الرأم نسبيان.

 
 

عرض النتائج ومناقشتها:                                                                       
السمكؾ العدكاني المفضي.عرض وتحميل نتائج المحور الرابع:   

أرفع صكتي عمى زمبلئي عندما أتحدث معيـ. (:4السؤال رقم)  

معرفة إذ كاف ىناؾ رفع الصكت بيف التبلميذ أثناء حديثيـ الغرض من السؤال:  

السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار اإلجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ البيانات  
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
حريةال  

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

اإلجابة 
 بالدرجات

     14%  نعـ 14 

16% 

42% 

42% 

 دائرة نسبية توضح إذا كان هناك سب وشتم فيما بين التالميذ

نعم

أحيانا

ال
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24.08 5.99 2 0.05 33.3 32%  أحيانا 32 
54%  ال 54 

100%  المجمكع 100 
 

              (.      4لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:17جدول رقم)
(,يتبيف أف 4مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ) 

%(مف عينة 14أم بنسبة) 14عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 54"أم بنسبة )54البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالمقدر عددىـ"

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا32بنسبة) 32أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
         عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                     

: نستنتج أف أثناء الكبلـ فيما بيف التبلميذ ال يكجد رفع الصكت كلكف بتحفظ.   إستنتاج
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                               عرض النتائج ومناقشتها:                                        

السمكؾ العدكاني المفضي.عرض وتحميل نتائج المحور الرابع:   

أسخر مف زمبلئي. (:5السؤال رقم)  

معرفة إذ كاف ىناؾ سخرية فيما بيف التبلميذ. الغرض من السؤال:  

يانات السؤاؿ بطريقة ثبلثية تككف باختيار االجابة )نعـ,ال,أحيانا(كبعد عممية تفريغ الب 
 تحصمنا عمى النتائج التالية:

 2كا
 المحسكبة

 2كا
 الجدكلية

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 التكرار 
 المتكقع

النسبة 
 المئكية

التكرارات 
 المشاىدة

االجابة 
 بالدرجات

 
14.54 

 
5.99 

 
2 

 
0.05 

 
33.3 

17%  نعـ 17 
35%  أحيانا 35 
48%  ال 48 

100%  المجمكع 100 

14% 

32% 
54% 

دائرة نسبية توضح إذا كان هناك رفع الصوت بين التالميذ أثناء 
 الكالم 

نعم

أحيانا

ال
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(.                    5لمسؤاؿ) 2يمثؿ التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:18جدول رقم)
(,يتبيف أف 5مف خبلؿ نتائج الجدكؿ التي تكضح نسب اإلجابات حكؿ السؤاؿ رقـ)  

%(مف عينة 17أم بنسبة) 17عدد التبلميذ الذيف أجابكا ب"نعـ"عددىـ 
%(,كالذيف 48"أم بنسبة )48قدر عددىـ"البحث,كالتبلميذ الذيف أجابكا ب"ال" كالم

عند  2%(,كعند استخداـ إختبار المطابقة كا35بنسبة) 35أجابكا ب"أحيانا" عددىـ 
كعند التأكد مف أف قيمة  2( =1-,كدرجة الحرية )عدد الحاالت 0.05مستكل الداللة 

المحسكبة كالتي تقدر ب كىذا مايدؿ  2كىي أصغر مف كا 5.99الجدكلية تساكم 2كا
عمى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات.                              

: نستنتج أف ىناؾ تقارب بيف نسبة التبلميذ الذيف يسخركف مف زمبلئيـ إستنتاج 
 كالتبلميذ الذيف يسخركف أحيانان.

 
ذ اتجاه تطرقنا الى ىذا المحكر الى السمكؾ العدكاني لمتممياستنتاج المحور الثالث: 

 االخريف

17% 

35% 

48% 

 دائرة نسبية توضح إذا كانت هناك سخرية بين التالميذ

نعم

أحيانا

ال
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استنتاجات الدراسة:                                                                             
مف خبلؿ تحميؿ نتائج الدراسة كعمى ضكء المعالجة اإلحصائية لمبيانات المتحصؿ 
عمييا قمنا بجمع اإلستنتاجات المشتركة مع بعضيا البعض في استنتاج كاحد كقمنا 

كذلؾ بكضعيا في نقاط مختصرة .                                                   
                    بية البدنية كالرياضية تككف جيدة.سمكؾ التبلميذ اثناء حصة التر  –
                           العبلقات السائدة بيف تبلميذ الطكر الثانكم  تككف جيدة. - 
                                .ال يكجد ىناؾ سمكؾ عدكاني لمتمميذ اتجاه االخريف–
أك تخفؼ مف السمككات العدكانية        كىنا نستنتج أف حصة التربية البدنية تقمؿ –

مقابمة النتائج بالفرضيات:                                                                      
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا يمكف أف نقارنيا بفرضيات البحث حيث يتسف لنا أف 

                               نعرؼ إذا كانت الفركض قد تحققت أك ال.            
الفرضية األولى:                                                                                

,كقد لحصة التربية البدنية كالرياضية اثر في التخفيؼ مف السمككات العدكانية لمتمميذ
(كنتائجو يتبيف لنا الفرؽ 7ك5)تبيف ذلؾ مع النتائج المتكصؿ إلييا كمف خبلؿ الجداكؿ

. .                                                                داؿ إحصائيان 
الفرضية الثانية:                                                                                

,كقد جتماعية لدل التمميذ المراىؽلمتربية البدنية كالرياضية دكر في بناء العبلقات اال 
تبيف ذلؾ مف خبلؿ إجابات التبلميذ التي كانت معظميا تبيف أنيا دالة 

إحصائيا,كالبعض األخر لـ تكف ليا أم داللة إحصائية,كىذه النتيجة ظيرت أيضا في 
                                             دراسة بكزياف اسماعيؿ,ربيع عبد القادر. 
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                                                               االقتراحات والتوصيات:
تراحات الى القارئ اك الباحث الذم مف خبلؿ بحثنا ىذا ارتأينا الى تقديـ ىذه االق

يبحث في مثؿ ىذا المكضكع كىي:                                                 
االىتماـ االكثر بمكضكع سمكؾ التمميذ النو مكضكع ميـ كمعادلة ميمة في العممية -

               التربكية.                                                             
نرجك مف األساتذة كالزمبلء كالمختصيف في المجاؿ الرياضي البحث في ىكذا –

مكاضيع.                                                                           
إجراء بحكث مشابية عمى فئات عمرية مختمفة .                                   –
كامؿ المساعدة لمتمميذ مف أجؿ تطكير كتحسيف سمككو. تكفير كؿ الع–  
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خالصة:                                                                                        
بما أف حصة التربية البدنية كالرياضية  ذات أىمية كبيرة لما تكسبو مف فكائد نفسية 

أنيا تمعب دكران ىاما لممراىؽ حيث تساعده عمى اجتياز مرحمة كاجتماعية كتعميمية,كما 
المراىقة عمى أحسف كجو,كىذا لما تتميز بو مف خصائص أىميا إشباع رغبات 
كحاجيات المراىؽ,كالتقميؿ مف آثار اإلحباط كالسمكؾ العدكاني,لدل تبلميذ الطكر 

العممية كتسخير كافة  الثانكم ىذه الفئة تحتاج إلى العناية الكافية نظرا لخصائصيا
 . ة المتكازنة الخالية مف السمككاتالعكامؿ كاإلمكانات لكي تككف ليا تمؾ الشخصي

العدكانية)كاخركف(  
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