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** إهـــداء ** 
: ق ال هللا عز وجل

خفض لهما جناح الذل من الرحمة وق ل رب إرحمهما كما ربياني صغيرا﴾ إ﴿و
إلل  أغل امر ة  ي اللجلو  

إلل من أمررني ببعفها وحنانها  
                                                   إلل قرة البين  مي  

إلل من كاا  سسا  ي وجلود  
       إلل من وهسني  عز ما  مغك  

                                                   إلل من عغمني مساوئ الحياة وقيمها  
إلل من ضحل بأعغل ما يمغك كي  صل إلل ما وصغت إليه  بي الغالي  

.   وإلل كل عائغة بن  غيماا إلل إخلري و خلاري
.  شرارة البالية: ووا  ا  نسل األ تاذة القديرة والمشر ة

إلل كل األصدق اء الذين لم  ذكر   ماءهم  هلا  
 2019-2018إلل كل و بة التترر مل م  

إلل كل ههؤء  هدد هذا البمل المتلاضض  
 
 

بن سليمان العربي               
 
 
 



 

** إهـــداء ** 

: ق ال هللا عز وجل
﴿وإخفض لىنا جناح الذل من الرحنة وق ل رب إرحنىنا كنا ربياني صغيرا﴾ 

إلل  أغل امر ة  ي اللجلو  
إلل من أنررني ببعفىا وحنانىا  

.... إلل قرة البين  مي  
إلل من كاا  سسا  ي وجلود  
إلل من ووسني  عز ما  مغل  

إلل من عغنني مساود اللياة وقينىا  
إلل من ضلل بأعغل ما ينغل كي  صل إلل ما وصغت إليه  بي الغالي  

 .إلل إخلري و خلاري
. وإلل  ريقي النفضل إرلاو الباصنة

 .إلل جنيع عائغتي و ر ق ائي
* شرارة البالية:* القديرة والنشر ةةووا  ا  نسل األ تاذ

إلل كل األصدق اا الذين لل  ذكر   نااول  اونلا  
 2018-2017إلل كل و بة التترر مل ل  

 إلل كل وؤالا  ودد وذا البنل النتلاضع
 

          زكرياانبينة       



 

 
 

      انشك    سبحان  وتحال  بل  فبن  وت فين الح     وايقحائ  ف  بشك  
ولنزئ  ول

  ِإ ْذ وقَ  َ  َّذ َ   َ  ُّبشُككْذ اَ  ِإ   َ شَ كْذوُككْذ  َ  ِإزيَ اَّذشُككْذ  َ  ....( 07):   وآلزة  قك        
  ت ة   كوهفك

 

   تول"   كو ة واتحافة: " دكح انييد  حانشقك  والحال  ال وايدنت  واكنكر  
اح  ف  والخق   ت وايفكقة    تجنو لئ  بفلح  لصحابنت القح  كزي واتكئ  اك  ت وئ

 ة اتك واكنكرتاقح  ف  واصتوب    شح ت  جع
 

 أهئ     تفي    أ  قكزب    واتكئ  اجح  هذو  ف  ح ياح    دئ  ال أوييد دكح
  بتد  توي  أ فحء  حقك  ال واجنزئ  حانشك د حء   أوييد أ   شبكة  ات  ختو  أ 

 . واخبسة    و  حوذة أ حالح    دئ  وال  واكزحضفة   واسيافة والنح حت  ويلفحت
 والسفئ  هي لح  زبيي  واسسفئ  توء  ال زك ياح أ   جئ  ن      أوكلل و خفك   ف

 . وانفخح   و  أخخ اح  كلح   يه    ك  أصسلح  قإ 
 
 
 



ملخص الدراسة 
 

 : رسةداال ملخص
ت دور األنشطة الترويحية الرياضية في التقميل من السموكا الحالية سةاردال في تناولنا

 النشاط دور معرفة إلى تهدف هي بذلك ،(سنة17،15)  لدى تالميذ المرحمة الثانويةالعداونية
 النشاط دور و ،لتقميل من السموكات العدوانية لدى تالميذ المرحمة الثانوية الترروو  الرياضي البدني
 النشاط دور ، ثانوو  المستوى  تالميذ لدى االجتماعي خمق التنافس في الترروو  الرياضي البدني
 اختيار طرر  بسط ثانوو  المستوى  تالميذ لدى روح الجماعة تنمية في الترروو  الرياضي البدني
 بوضع قمنا قد و ، العينة اختيار طرر  أبسط تعتبر من إنها كما البحث لمجتمع متكافئة فرص

 لألنشطة الترويحة لها  دور في  تقميل من السموكات العدوامية من خالل البعد  :التالية الفرضيات
 لألنشطة الترويحة لها  دور في  تقميل من السموكات ,في المرحمة الثانوية بمدينة البيضالتعممي 

 .في المرحمة الثانوية بمدينة البيضالعدوامية من خالل البعد التعممي 
 و لمتالميذ االستبيان الموجه هذا بحثنا في استخدمنا وقد  ،المرحمة الثانوية بمدينة البيض

 الدراسةتبنت  وقد ، أسئمتنا عن اإلجابات إلى الوصول في تساعدنا التي المعمومات لجمع هذا
مشكمة  أو ظاهرة لوصف المنظم العممي التغيير و التحميل أشكال أحد يعرف حيث الوصفي المنهج
 و المشكمة أو الظاهرة عن مقننة معمومات و البيانات جمع طريق عن كميا تصويرها و محددة

 . الحرية ودرجة ، الداللة مستوى  ، الجدولية 2 كا اختبار : يمي فيما اإلحصائية تمخص األساليب
 األنشطة الترويحية الرياضية في التقميل من السموكات  انالنهائية النتائج أسفرة وقد

 يعمل الترروو  الرياضي البدني النشاط إن و ،(سنة17،15)العدوانية لدى تالميذ المرحمة الثانوية
 تالميذ لدى الجماعة روح وتنمية و االجتماعي التنافس االجتماعي،خمق التعاون  مبدأ تحقيق عمى

 ونوقشت النتائج وقد فسرت إيجابية بنسبة البحث تحقق فروض نسبة تكون  ورذلك ، ثانوو  مستوى 
 تحقق تكون نسبة بذلك و المشابهة و السابقة بالدراسات مقارنتها و بالفرضية مقابمتها ضوء عمى

 . كاممة الفروض



Résumé 
Résumé de l'étude: Dans l'étude en cours, nous avons pris le rôle des activités récréatives 
sportives dans la réduction des comportements des élèves du secondaire (17, 15 ans), afin 
qu'ils visent à connaître le rôle du sport physique et de l'activité éducative pour réduire les 
comportements agressifs des élèves du secondaire et le rôle de l'activité L'éducation 
mathématique physique dans la création de la concurrence sociale parmi les étudiants de 
niveau secondaire, le rôle du sport physique et de l'activité éducative dans le 
développement de l'esprit communautaire chez les élèves du secondaire afin de simplifier 
les méthodes de sélection de l'égalité des chances pour la communauté de recherche et 
c'est l'une des méthodes les plus simples de sélection de l'échantillon, et nous avons mis 
les hypothèses suivantes : Les activités ont un rôle dans la réduction des comportements à 
travers la dimension d'apprentissage au niveau secondaire dans la ville d'Al-Bayadh, pour 
les activités qui ont un rôle dans la réduction des comportements de l'adulte par la 
dimension d'apprentissage au niveau secondaire dans la ville des oeufs. École secondaire 
dans la ville d'Al-Bayadh, nous avons utilisé ce questionnaire pour les étudiants de recueillir 
des informations qui nous aide à atteindre les réponses à nos questions, et l'étude a adopté 
la méthode descriptive où il définit une forme d'analyse et de changement scientifique 
organisé pour décrire un phénomène ou un problème spécifique et photographié 
Quantitativement en recueillant des données et des informations codifiées sur le phénomène 
ou le problème et en résumant les méthodes statistiques suivantes: le test Ka-2, le niveau 
sémantique et le degré de liberté. À la suite des résultats finaux, les activités sportives 
récréatives dans la réduction des comportements agressifs chez les élèves du secondaire 
(17, 15 ans), et l'activité physique des sports éducatifs de travail pour atteindre le principe 
de la coopération sociale, la création de la concurrence sociale et le développement de 
l'esprit communautaire parmi les élèves du niveau Secondaire, de sorte que le pourcentage 
d'affectations de recherche est positif et les résultats sont interprétés et discutés à la lumière 
de son entrevue avec l'hypothèse et par rapport à des études antérieures et similaires et 
donc le rapport des hypothèses complètes. 
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Summary 
 
Summary of the study: In the current study, we have taken up the role of 
sports recreational activities in the reduction of the behaviours of secondary 
students (17, 15 years), so that they aim to know the role of physical sports 
and educational activity to reduce the aggressive behaviors of secondary 
school students and the role of activity Physical mathematical education in the 
creation of social competition among secondary level students, the role of 
physical sports and educational activity in the development of the community 
spirit among pupils of the secondary level to simplify the methods of selecting 
equal opportunities for the research community and it is one of the simplest 
methods of selecting the sample, and we have set the following hypotheses : 
The activities have a role in the reduction of the behaviours through the 
learning dimension at the secondary level in the city of al-Bayadh, for activities 
that have a role in reducing the behaviors of the adult through the learning 
dimension at the secondary level in the city of eggs. Secondary school in the 
city of al-Bayadh, we have used this questionnaire for students to collect 
information that helps us to reach answers to our questions, and the study 
adopted the descriptive method where it defines a form of analysis and 
scientific change organized to describe a phenomenon or specific problem and 
photographed Quantitatively by collecting data and codified information about 
the phenomenon or problem and summarizing the statistical methods in the 
following: The Ka-2 test, the semantic level, and the degree of freedom. As a 
result of the final results, sports recreational activities in the reduction of 
aggressive behaviours among secondary school pupils (17, 15 years), and the 
physical activity of educational sports work to achieve the principle of social 
cooperation, creating social competition and the development of the community 
spirit among pupils of the level Secondary, so that the percentage of research 
assignments is positive and the results are interpreted and discussed in the 
light of her interview with the hypothesis and compared to previous and similar 

studies and thus the ratio of the complete hypotheses.... 
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:مقدمة   

وبعد إدراكيم ألىميتيا , نظرا لإلنتشار الواسع لجميع الرياضات في مختمف أنحاء العالم
كما تعتبر واحدة من  ,جعمت من ىذا االنتشار إقبال العديد من ممارسييا ومشاىدييا

أىم العموم العصرية التي بدأ اإلقبال عمييا عمى المستوى الميني والترويحي حيث 
ظيرت في الساحة الرياضية في السنوات األخيرة عدة مفاىيم جديدة خاصة بالمجتمع 

مما أدى إلى تأثيرىا سمبا في جميع , الرياضي بصفة عامة مثل السموكات العدوانية
وخصوصا في مرحمة , أوساط المجتمع  وخاصة من طرف المراىقين بجميع مراحمو

المراىقة المبكرة التي ىي أىم مرحمة عمرية لبروز ظاىرة السموك العدواني وىي أصعب 
فزيولوجية ومرحمة يمر بيا اإلنسان في حياتو ألنيا تشمل عمى عدة تغيرات عقمية 

, حيث تقوم الرياضة بمختمف أنواعيا بدور متميز في مكافحة ىذه الظاىرة, وانفعالية
السيما الرياضات الجماعية التي وضعت ليا قوانين ولوائح وأنظمة التي تحاول الحد 

ولذلك ارتأينا في دراستنا ىذه عمى البحث عن دور , من مظاىر السموك العدواني 
األنشطة الترويحية  في التقميل من السموكات العدوانية لدى الطور الثانوي والتي نيدف 

في  (العبد التعممي البعد اإلنفعالي  )من خالليا الى إبراز دور األنشطة الترويحية  
والفائدة العممية التي تحمميا ىذه الدراسة , التقميل من اإلحباط والغضب لدى التالميذ

 األول كان نظري والثاني كان, لذلك قسمنا دراستنا إلى بابين, في البحث العممي
.تطبيقي  

الفصل األول يتمحور حول األنشطة ,    حيث الباب النظري يتكون من فصمين اإلثنين
الترويحية من حيث مفيوميا وثوابتيا وخصائصيا ومميزاتيا وأىميتيا وأىدافيا وأنواعيا 

أما بالنسبة لمفصل الثاني تناولنا فيو , و خصوصا رياضة األنشطة ترويحية الرياضية
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وكذاك تم  , السموكات العدوانية من حيث مفيوميا وأساليبيا وأسبابيا وطرق عالجيا
سنة ومشاكميا ودوافع ممارسة األنشطة  (17-15 )فيو اطرق إلى خصائص المراىقة 

.الرياضية لدى ىذه الفئة   

   أما الباب التطبيقي يتكون من فصمين الفصل األول يحتوي عمى طرق ومنيجية 
وفي األخير , البحث والفصل الثاني يدور حول عرض النتائج وتحميميا واستنتاجاتيا 

توصمنا إلى أن األشطة الترويحية الرياضية  ليا دور في التقميل من السموكات 
.العدوانية لدى المراىقين   
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: مشكلة البحث- 
تعتبر االنحرافات السموكية في المؤسسات التربوية مف أكثر القػضايا التػي تشغل 

فقمة احتراـ األساتذة، وانعداـ االنصياع . باؿ التربوييف عمى جميع األصعدة ىذه األياـ
لمتعميمػات، والقيػاـ بسموكيات عدوانية اتجاه اآلخريف، والسموكيات السمبية المختمفة في 

إذ أف قمة انتباه .  مػف الظػواىر المألوفة التي يواجييا األستاذ قاعة الدراسة صارت
التالميذ واالنشغاؿ بسموكيات تخريبية مزعجة داخل قاعة الدراسة  وتسبب انيماؾ 

فاألستاذ الذي . األستاذ بكبح ىذا العمل مستخدما طرقا تػضر بسير العممية التربوية
 قد يضطر تحت   يشوش تركيزه وينزعج نتيجة الفوضى التي يحدثيا بعض التالميذ

لحظات الضغط الممزوج بالغضب، إلى معاقبة ىؤالء التالميذ مف خالؿ الصراخ 
. المتواصػل عمػييـ  أو توجيو اإلىانة ليـ، أو استخداـ أسموب الشتـ أو الضرب 

 لفشل عمميا تجسيدا يعد المدرسي المجاؿ في اإلنحرافية السموكات فانتشار
 مف لمجموعة إطارىا في المتعمموف  أصبح إذ االجتماعية المدرسية، التنشئة عممية

 والمواقف السموكات بيذه التأثر ذلؾ إلى بيـ يؤدى وقد السمبية  والقيـ السموكات،
 واستبطانيا تمثيميا إلى بيـ ذلؾ يؤدي قد الدراسية بل حياتيـ في وممارستيا القيمية،
 كتعمـ العنف، :حياتيـ طيمة ترافقيـ وسموكات وقيـ اتجاىات إلى ذلؾ بعد لمحوؿ
 مف واليروب العمل في والتياوف  والتدخيف، ،المخذرات وتعاطي واالنحراؼ، والغش،

 .الدروس عف االختياري  أو التغيب المدرسة،
 توجيو المنظـ الترويح طريق عف يمكف أنو (2001) الشثري  العزيز عبد ويرى 

 طريق عف وذلؾ العدواني االجرامي أو االنحرافي السموؾ عف ما يبعدىـ إلى  الشباب
 طاقاتيـ وتوجيو لدييـ االنحرافية االتجاىات مف أوقاتيـ ويقمل عمييـ يمأل بما إشغاليـ

 في والجريمة االنحراؼ نسبة إلى تخفيف بالتالي يؤدي قد وممتع مما مفيد ىو لما
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 إلى المتقدمة الدوؿ اتجيت المجتمع في الترويح ألىمية عاـ ونظرا بوجو المجتمع
 الدراسية، مقرارتيا ضمف الفراغ وقت في وسبل االستثمار الترويح موضوعات إدخاؿ
 أف يجب ولكنو المكدسة التعميمية المناىج عمى منيج إضافة ليس الفراغ لوقت فالتربية
 وقت في االستثمار بأىمية االفراد وعى لزيادة فعمياًا  تدرس التي بالمواد متصل يكوف 
 نتيجة األفراد عمى تعود التي والسعادة المجتمع عمى اإليجابي تأثيره ومدى الفراغ

  ألنشطة ممارستيـ
: وليذا الفرض تـ طرح التساؤؿ العاـ التالي

 لدى السموكات العدوانيةالترويح الرياضي دور ايجابي في التقميل مف ىل لممارسة
بمدينة البيض ؟  (15-17)تالميذ المرحمة الثانوية 

: ويندرج تحت ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية االتية

 عمى السموكات العدوانيةما دور األنشطة الترويح الرياضي في تقميل مف - 1
 ؟البعد السموكي لدى تالميذ المرحمة الثانوية

 عمى  السموكات العدوانية ما دور األنشطة الترويح الرياضي في تقميل مف2-
  ؟البعد التعممي لدى تالميذ المرحمة الثانوية

 عمى السموكات العدوانيةما دور األنشطة الترويح الرياضي في تقميل مف -3 
 ؟ البعد اإلنفعالي لدى تالميذ المرحمة الثانوية
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: فرضيات البحث -2
: فرضيات العامة - 2-1

 العدوانية اتتسيـ الممارسة الترويحية الرياضية في التقميل مف مظاىر السموؾ
 (سنة17-15)بكل أشكالو السموكي والتعميمي واالنفعالي لدى تالميذ المرحمة الثانوية 

 .في مدينة البيض
: الفرضيات الجزئية 2--2

عمى  العدوانية اتالسموؾلألنشطة الترويحية الرياضية دور في تقميل مف 1-2-2-
 .البعد السموكي لدى نالميذ المرحمة الثانوية 

عمى البعد  العدوانية اتالسموؾلألنشطة الترويحية الرياضية دور في تقميل مف 2-2-2
. التعممي لدى نالميذ المرحمة الثانوية

العدوانية عمى البعد  ات السموؾلألنشطة الترويحية الرياضية دور في تقميل مف2-2-3
 .اإلنفعالي لدى تالميذ المرحمة الثاتوية

: أهداف البحث -3
المنتشرة في المدارس الثانوية العدوانية  اتالكشف عف أىـ أنواع السموؾ1-3- 

 .(الجانب التعميمي، االنفعالي، السموكي)
محاولة تشخيص أسباب االنحراؼ لدى المراىقيف بمدينة البيض - 2-3

  .والدوافع األساسية لولوج عالـ االنحراؼ مف طرؼ ىذه الفئة الحساسة في المجتمع
محاولة وضع إستراتيجية تعتمد عمى التربية الترويحية عف طريق - 3-3 

 في الوسط التربوي العدوانية اتممارسة األنشطة الترويحية الرياضية لمواجية السموؾ
. في مرحمة التعميـ الثانوي 
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: أسباب اختيار الموضوع - 4
ط سولافي ف ىقيرالمدى افية لراالنحت اكاولسمؼ الممختمب ىيرلر الالنتشاظرًاا ن

ث ألبحات واسادارلؼ اتو مختمدكأما ذا ى، ويةولثاناحمة رلماخاصة في وي وبرلتا
حصاءات اقارألؿ اخالف مؾ لذك، وسمفًااورة كذلما لمصالح ف طرؼ امة مدلمقـ وا 
ؿ سائومة لجميع دلمقاية دورلر ايرلتقاب احس (نيوطلف األمواني وطلدرؾ الا)ألمنية  ا
.  لصحافةـ واإلعالا

، ياضيةرلوانية دلبابية رلتء ابيا عمماـ لتي قاالعممية ت اسادارلاثبتتو أما ؾ لذك
سة رإليجابية لممار اآلثارت ايأظلتي اية رلمخبوانية دالميت اسادارلؼ امختمؾ لذكو
حي والنؾ الذكوليا رس لممارد الفاياضية عمى شخصية رلايحية رولتاة طألنشا
. سة دارلاه ذىوؿ فصؿ خداليو طرؽ إلتـ اتذي لواجية ولولفسيوالجسمية ا

: أهمية الموضوع 5-
عيا وانوأشكاليا ؿ أية بكرئزالجدارس المافية في راالنحت اكاولسمد ايزامع ت

ف أف حببف،وأىقيارلمافئة دى لوص لخصاجو وعمى رة اىظلاه ذىؿ ستفحاؾ الذكو
ة طألنشؼ اسة مختمرىمية مماألى ف إلفاعميؿ اكت لفؿ خالف قائية موبة رمقاد نعتم

ىمية ألى إسة دارلاىمية ـ أتقسيف يمك، ولمجميعس ىا متنفرياضية باعتبارلايحية رولتا
. بيقيةطىمية توأية ظرن

ذة ساتف أية موبرلتالساحة افي ف لفاعميؿ اسة كدارلاه ذىف تمك-1-5
ـ ىديزولى تور إألمء الياف وأوليؤ ولمسوف وانفسانيف خصائييف وأييوبرتف يدشرمو

وب غرمر لغياكية ولسمر ااىظلماه ذىف مد سة لمحدارلاه ذلمستعممة في ىب اباألسالي
. لمجتمعافي رة لمنتشوافييا 
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سة رىمية مماألى وع إضوبالمـ ىتماايو دلف مؿ كف وليؤولمسانتباه ت الف-2-5
لمجميع س ىا متنفرياضية باعتبارلايحية رولتاة طألنشؼ امختم

ىمية ف أتبيا، ولنافعةوااليجابية ايقة طربالر وقت الفراغ ستثماب ايج3- 5-
 .راؼالنحف اقاية مولمداة ياضية كأرلايحية رولتاة طألنشاكة في رلمشاا

: تلحاطلمصم والمفاهید ایدتح6-
 : األنشطة الترويحية الرياضية- 1 6-  

ىي لفض يطمق عمى نشاط بدني الذي يختاره و يمارسو الفرد بنفسو ويقـو بو 
. في وقت الفراغ بيدؼ تحقيق متعة وسرور عمى نفسو و األخريف   

:  الترويح -6-2
لى إلحاجة ـ أو اعاطألساسية كالف اإلنسات احاجاع شباإعمى دؿ ي: يحرولتا

. ف ألساسية لإلنسات الحاجاف اىا مرغيرة ولمغامر أو االبتكاأو امأنينة طلف واألما
ذا ىوف يكأف عمى ؾ لذغبتو في رد رمجف إلنساابو ـو ما يقؿ كؿ يح يشمرولتوا
 (1998 ، 212ف، ص حسيف حسـ قاس).الًا نافَعا ونسانياًا مقبط إلنشاا

:  الرياضة الترويحية 
لصحة والمتعة واسو لمتسمية ريما، وغوارفت قوفي رد لفاه رياضي يختاط رنشا

( . 2004،ص 100بية رلعالمغة امجمع ). ت شكمياود أو قيدوف 
:  العدوانية ات السموؾ6-3

رات شؤلمد احأكي ولسمراؼ االنحف ابأ (1998ـ)ر،عمؿ خميف معر يشي
ضح وتولمجتمع ؿ اخداجتماعية قائمة ت امشكالود جولنا عمى دلتي تاالجتماعية ا
ـ ة بمكانتيطتبرلماية دورلت اقعاولتامع وف ال يتماثمف ممفراد ألف امؾ يضا بأنو ىناأ
ـ لقيواالجتماعية ر اا بالمعاييطتبرنو موكف مر كثرد ألفالتي يشغميا االجتماعية ا
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بيا رد لفـز ايمتـ لذا لخاصة بو فإامباتو طمتؿ دور لكإذ .لعامة االجتماعية داب اآلوا
عمى ؿ الجتماعية  تعمط الضبؿ اسائف وفإذا الجتماعية لايا طبواضب ييا حسؤديو
ر، ص عمؿ خميف مع). هت دورمازلى مستمإ (هف دوركيا عوسم)رؼ لمنحدة اعاإ

1998،173. ) 
: الدراسـات السابقـة والمشابهة-7

إف التطرؽ إلى الدراسات السابقة ىو عامل مساعد لمبحث وىذا لمعرفة ما وفر 
الباحثوف مف آراء ونظريات ومعارؼ ومعمومات تساىـ في توفير قاعدة لمباحثيف 

. لالنطالؽ في إعداد بحثيـ ىذا

وتعتبر بمثابة , كمما أقيمت دراسة عممية الحقتيا دراسات أخرى تكمميا وتعتمد عمييا
إذ انو مف الضروري ربط المصادر األساسية مف , ركيزة أو قاعدة لمبحوث المستقبمية
حتى يتسنى لنا تصنيف وتحميل معطيات البحث , الدراسات السابقة ببعضيا البعض

.  والربط بينيما وبيف الموضوع الوارد 

ومف مواضيع التي سبقت وتناولت بعض الجوانب ليذا الموضوع نجد الدراسات اآلتي 
:  ذكرىا

واقع الرياضات الجماعية  " (2007_2006 )   دراسة زمالي دمحم وبيالي جماؿ الديف 
والتي تيدؼ إلى إظيار مخمفات تيميش , "لدى األقساـ النيائية مف المرحمة الثانوية

و إظيار أىمية الرياضات الجماعية في تحقيق األىداؼ , تدريس الرياضات الجماعية 
و معرفة السمبيات التي تنتج عف إىماؿ الرياضات الجماعية , المسطرة وأداء المربي

وأىمية تدريس الرياضات الجماعية في تطوير الميارات األساسية ومف الجوانب البدنية 
وستخدـ المنيج الوصفي عمى عينة األقساـ النيائية مف المرحمة الثانوية   ,والجتماعية

وتوصل إلى إف إىماؿ ممارسة الرياضات الجماعية عند التالميذ ىو أحد أسباب 
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ضعف مستوى التالميذ في مادة التربية البدنية والرياضية مف عدة جوانب أىميا 
وايجابيات ممارسة الرياضات الجماعية بالنسبة , الجانب المياري والنفسي واالجتماعي

لتالميذ متعددة ومتنوعة حيث ليا دور ايجابي في مختمف الجوانب النفسية واالجتماعية 
 .(12، صفحة 2007زمالي دمحم، ) والميارية والبدنية

قياس أبعاد  " (2007_ 2006 ) ودراسة مرابطي أدمحم ومداني بوزياف وزناتي دمحم 
وتيدؼ إلى   " ( سنة15_ 13)العدواف الرياضي ومقارنتو بيف تالميذ الطور الثالث 

ومعرفة ,  ( سنة15_13 )قياس درجة أبعاد السموؾ العدواني الرياضي عند تالميذ
و مقارنة أبعاد السموؾ العدواني , وتحديد أبعاد السموؾ العدواني عند ىذه الفئة 

وتوصل إلى أف تالميذ الطور الثالث اليمتازوف بالسموؾ , الرياضي بيف الواليات 
وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة , العدواني الرياضي خالؿ نشاط التربية البدنية والرياضية

. (2006وآخروف، ) إحصائية مابيف الواليات ألبعاد مقاييس السموؾ العدواني الرياضي

دور  " (2004_2003)   ودراسة بجاوي دراجي وكركادف عبد الحق وعفروف ميانة 
الرياضات الجماعية في تيذيب السموكات العدوانية لدى تالميذ الطور الثالث 

سنة والتي تيدؼ إلى إبراز دور الرياضات الجماعية في بناء شخصية  (15_12")
براز أىمية مرحمة المراىقة والتغيرات التي تطرأ عمييا فبناء شخصية الفرد   ,المراىق وا 

براز دور الرياضات الجماعية في تقويـ وتيذيب سموكات المراىقيف براز خطورة , وا  وا 
وستخدـ المنيج , السموكات العدوانية والمخاطر التي يمكف أف تمحقيا بالفرد والمجتمع

وتوصل إلى وجود فروؽ ذات , سنة(15_12)الوصفي عمى عينة تالميذ الطور الثالث 
داللة إحصائية بيف تالميذ الممارسيف لمرياضات الجماعية والغير الممارسيف فيما 

ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تالميذ الممارسيف , يخص السموؾ المادي
وعدـ وجود فروؽ , لمرياضات الجماعية والغير الممارسيف فيما يخص السموؾ المفظي
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ذات داللة إحصائية بيف تالميذ الممارسيف لمرياضات الجماعية والغير الممارسيف فيما 
ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ , يخص السموؾ العدواني الرمزي 

)  الممارسيف لمرياضات الجماعية والغير الممارسيف فيما يخص التحكـ االنفعالي
 . (2004بجاوي دراجي وآخرون ، 

: تعلیق عن الدراسات السابقة

لقد تطرقت الدراسات السابقة الذكر إلى جوانب عديدة متعمقة بالسموكات العدوانية 
 التي تناولتيـ مف عدة جوانب، نشطة الترويحية مف خالؿ الرياضات الجماعيةواأل

واقع الرياضات :" فدراسة زمالي دمحم وبوىالي جماؿ الديف التي تطرقت إلى موضوع
حيث  ركزت الدراسة عمى تقديـ دراسة عممية حوؿ " الجماعية لدى األقساـ النيائية 

 ومعرفة السمبيات التي تنتج عف إىماؿ الرياضات  إظيار أىمية الرياضات الجماعية
. الجماعية

إبعاد العدواف الرياضي "    أما دراسة مرابطي وآخروف فقد تطرقت إلى موضوع 
حيث تناولت في ىذا الموضوع معرفة " (15-12)ومقارنتو بيف تالميذ الطور الثالث 

وتحديد أبعاد السموؾ العدواني عند ىاده الفئة، ودراسة  بجاوي  وآخروف فقد تطرقت 
دور الرياضات الجماعية في تيذيب السموكات العدوانية لدى التالميذ " إلى موضوع

حيث تناولت دور الرياضات الجماعية في تقويـ وتيذيب  (15-12)الطور الثالث 
سموكات  

العدوانية ليذه الفئة، وعمى ىذا األساس قمنا بدراسة دور الرياضات الجماعية في تقميل 
، ولقد استفدنا مف خالؿ ىذه (15-12)مف السموكات العدوانية لدى المراىقيف 

الدراسات بجعميا نظرية خمفية لموضوعنا ىذا كما أفادت أيضا في الوصوؿ إلى 
. صياغة النيائية لإلشكالية الدراسة وكذا تحديد المنيج العممي المناسب ليذه الدراسة
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-12)دور الرياضات الجماعية في تهذيب السلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور الثالث(. 2004). بجاوي دراجي وآخرون 

 .قسم التربية البدنية والرياضية بدالي إبراهيم :  الجزائر.(سنة15

معهد ..مذكرة ليسانس:  وهران.واقع الرياضات الجماعية لدى األقسام النهائية من المرحلة الثانوية(. 2007). زمالي دمحم

 .جامعة العلوم التكنولوجية دمحم بوضياف. التربية البدنية والرياضية

:  مستغانم.( سنة15-12)قياس أبعاد العدوان الرياضي ومقارنته بين تالميذ الطور الثالث(. 2006). دمحم مرابطي وآخرون

 .بجامعة عبد الحميد بن باديس. معهد التربية البدنية والرياضية
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 تمييد .1
 إن مما يميز العصر الذي نعيشو نشوء ظاىرة وقت الفراغ في الحياة األفراد 

ورصد متغيراتيا ومدى تأثيرىا ,والمجتعمات بشكل تستدعي الوقوف عندىا ودرستيا
 .عمى مستوى األفراد والمجتمعات عمى حد سواء

ستحداث وسائل جديدة , ولقد صاحب ىذه الظاىرة تزايد وتطور الوسائل الترويح وا 
إنطمق معيا , فأصبح لدى المجتمعات سيل منيمر من الوسائل الترويحية, لشغمو

 .اإلنسان بحثا عن الراحة و المتعة وتخفيفا عن العناء الذي يعنييو في الحياة
ن كان لوقت الفراغ اىمية بالغة حيث ىو الالستحمام و الترويح فيو يستبعد الشخص , وا 

ومن خاللو ,عن طريق الترويح نشاطو فتزداد حيويتو وينمو إنتاجو في كل المجاالت
ذا كان لوقت الفراغ , يمكن اإلرتقاء بالفرد وتنمية شخصيتو بصورة متوازنة ومتكاممة وا 

ستغالل األمثل وفي عذا , ىذه األىمية فقد إىتم اإلسالم بوقت الفراغ ودعا إلى إغتنامو وا 
وفراغك قبل شغمك , إغتنم خمسا قبل خمس؛شبابك قبل سقمك" يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
 وحياتك قبل موتك

وأقسامو والتعرف عمى أىم أىدافو , وكذلك إرتأتينا أن نسمط الضوء عمى مفيوم الترويح
لى مدى أىميتو من ممارستو  . وا 
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 :مفهوم الترويح -1
بل ,إن كممة الترويح بمفظيا العربي لم تستخدم إال قميال في الكتابات اإلجتماعية العربية

المعب وىي في المغة العربية , الّميو,الفراغ:إستختدمت في مكانيا ألفاظا أخرى مثل 
 ,r-m de casabinca, 1968)  ومعناىا السرور والفرح" راح"مشتقة من فعل 

p. 42) 
بنفس المعنى وحقيقة يمارس النشاط الترويح  و الفراغوعادة ما يستخدم ىذا المفيوم 

فإن لم , ولكن ليست كل األنشطة وقت الفراغ أنشطة ترويحية, الترويحي في وقت الفراغ
يتسم النشاط الذي يمارسو الفرد في وقت فراغو بأنو نشاط ىادف وبناء وينمي إمكاناتو 
الجسمانية أو الذىنية او العاطفية وييدف إلى مساعدة الشخصية فال يمكننا أن نعتبره 

 .(121، صفحة 1993خفاهي دمحم عبد السالم ، ) نشاطا ترويحيا
وتناولو بالدراسة اآلراء حول مفيوم الترويح حتى نتمكن من فيمو وفقا إلتجاىات 

 .المعاصرة في المجال التربوي واإلجتماعي
يعني النشاط واألعمال التي يقوم بيا  recréationأن الترويح " gardon "يرى -

 , l gardon el klopon) .(الوقت الحر)الفرد أو الجماعة من خالل وقف الفراغ 
1976, p. 88) 

تسميات و إنشغاالت نتعاطفيا بمحض إرادتيا أثناء وقت ال يجوزه " auge"ويرى  -
 .(paul foul quie, 1978, p. 203) العمل العادي

الترويح ىو ظرف إنفعالي ينتاب اإلنسان وينتج من اإلحساس بالوجود الطيب في -
القيمة ,النجاح,القبول,اإلنتعاش,اإلنجاز,الحياة ومن الرضى وىو يتصل بمشاعركاإلجادة

السرور وىو يدعم الصورة اإليجابية لمذات كما أنو يستجسيب لمخبرة الجمالية , الذاتية
وىو أنشطة مستقمة لمفراغ , تحقيق األعراض الشخصية والتغذية الراجعة من األخرين,

 .(122، صفحة 2001جمال درويش وأمين الخوني، ) مقبولة إجتماعيا
فالنشاط الترويحي ىدفو األول واألخير ىو السعادة الشخصية التي يشعر بيا الفرد -

 .من خالل ممارسة النشاط الترويحي
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 : أنواع الترويح 1-2
   لقد تعددت األنشطة الترويحية وتنوعت أشكاليا فمنيا الفكرية ومنيا البدنية ومنيا 

وذلك ألن النشاط االنساني المبدع , العاطفية أو الفردية و الجماعية أو المفيدة و العابرة
فقد قسم أحد , بتحديد بإستمرار عمى أي حال فإنيا سنتعرض الى أىم التقسيمات

 :الباحثين إلى 
ويدل عمى النشاطات الترويحية "loisir passif actif" نشاط الترويح الفعال 1-2-1

 .إلخ.....المبدعة كالرياضة والغذاء والرسم 
وىو نشاط غير عمل يقف " loisir passif" نشاط ترويحي غير فعال 1-2-2

 .(lain touraine, 1969, p. 265)صاحبو موقف المتفرج أو المستمع 
فالتروايح الجماعية غالبا ما ,كما قسمو البعض اآلخر إلى تروايح فردية وترايح جماعية 

والذي يرغبون في قضاء جانب حياتيم في , تقوم بيا جماعة من األفراد مجتمعيين
عالقات إجتماعية عديدة وتكوين صدقات مغ آخرين في حين تعبر التروايح الفردية 

نجاز , وىي األكثر إنتشارا عن رغبة الفرد في العزلة عن الظروف العامة لممجتمع وا 
 .edouard limbos, 19881, p)أبداعات شخصية معبرة عن الذات اإلنسانية 

53). 
 :فإنو يقسم األنشطة الترويح إلى ما يمي " robert"أما -
ىي تتمثل في األنشطة التي تشترك فييا الفرد  : األنشطة  اإليجابية 1-2-3

ويمارسيا بضرورة إيجابية مثل ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة أو الرسم أو العزف 
 .عمى اآلآلت الموسقية

, ويقصد بيا إسقبال الفرد خارجي عن طريق الحواس: األنشطة اإلستقبالية 1-2-4
 .كما ىو الحال في القراءة أو مشاىدة المباريات الرياضية في المالعب

 ويقصد بيا أن الفرد يقوم بنشاط ال يتميز ببذل جيد مثل : األنشطة السمبية 1-2-5
 .النوم أو اإلسترخاء

  : أقسام األنشطة الترويحية 1-3
ىناك طرق عديدة لتقسيم األنشطة الترويحية خالف ما توفره من سعادة ورخاء 

 .فاألنشطة عادة ما تقسم تبعا ألنواع وأىداف وتعبا لطبيعة االشتراك فييا
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يشمل الترويح الثقافي عمى اوجو متعددة من النشاط الذي           :الترويح الثقافي 1 -1-3
 يمعب دورا أساسيا في تنمية الشخصية اإلنسانية وتقتحميا وضرورة لمعرفة الفرد لوسطو

 :ويساىم في إدماج اإلنسان في بيئتو اإلجتماعية نذكر منيا 
وغير ذلك من ,  مثل قراءة القصص و الروايات و الصحف و المجالت :القراءة -أ

 .وسائل المطبوعة 
تعتبر كتابة ىامة من وسائل التثقيف ة التعبير ويمكن تشجيعيا بالوسائل  :الكتابة - ب

 :التالية 
 .إصدار نشرة أو صحيفة مطبوعة لممؤسسة الترويحية و تشجيع صحف الحائط-
محاولة توجيو األعضاء محو الكتابة في موضوعات يميمون إلييا ولدييم القدرة عمى -

 .أدائيا ومراسمة األصدقاء الصديقات داخل الوطن وخارجو
، 1982عطيات دمحم خطاب ، ) المحاضرات والندوات المناظرات وحمقات البحث-ج

 .(46-45الصفحات 
تمثل الراديو والتمفزيون أىم الوسائل الثقافية المستخدمة في :الراديو و التمفزيون -د

عصرنا الحاضر كما يشير كازادوف إلى أنيا تستيمك الجزء األكبر من حياة اإلنسان 
 ,j cazaneuve, 1980 ) أي انيا تشغل وقتا أطول من أوقات فراغنا, الترويحية
p. 95) . 

ألعاب خفيفة تعتمد عمى مجيود عقمي و ألعاب خاصة بالرياضيات و أنشطة -ه
تتمثل في تأليف قصص قصيرة أو تمثيميات قصيرة أو شعر أو تعمم المغات األجنبية 

فس وقت الفراغ أو المناقشات المفتوحة في المؤسسات الترويحية وقصور الثقافة 
 واأللعاب الخفيفة كالشطرنج وغيرىا من األلعاب التي يصعب حصرىا في وقت الفراغ

    .(248، صفحة 1993خفاهي دمحم عبد السالم ، )
 يطمق عميو البعض األنشطة الترويحية الفنية مصطمح :الترويح الفني 1-3-2

اليوايات الفنية وىي أنشطة ترويحية تمنح الفرد اإلحساس بالجمال واإلبداع واإلبتكار 
وتعمل عمى إكسابو القدرات والميارات وتنمي المعمومات وىناك أنواع متعددة , والتذوق 

من اليوايات الفنية وييتم الفرد غالبا بأكثر من ىواية والتي شروطيا أن التكون باىضة 
التكاليف أو تؤدي إلى اندماج الفرد لدرجة تستغرق وقت عممو وامتاجو يعرف 
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اليويات بأنيا الميول والرغبات المفضمة التي يمارسيا الفرد بغرض اإلستمتاع "كورين"
كما يقسم أنواع اليويات إلى , المصاحب لممارستيا دون إعتبار لمكسب المادي

 :مستويات التالية 
الميدليات , العمالق المختمفة,قطع,الطوابع ,مثل الجمع التحف  :هوايات الجمع -أ

جميع األشياء األثرية القديمة , الموحات الفنية, القطع الفضية,الكروت ,أصداف البحر
 .إلخ......األزرار

فن الديكورالتدبير , التاريخ, الفمسفة, عمم النبات, مثل التصوير :هوايات التعمم - ب
 .إلخ.....عمم الطيور, المنزلي

األشغال , الفخار, الزخرفة, الرسم, النحت, مثل فن الحزف:هوايات اإلبتكار - ج
  . إلخ..فن الصمصال, ونسيج السجاد, اليدوية والحياكة

يضم ىذا الفصل كل النشاطات التي تتضمن :الترويح اإلجتماعي 1-3-3
بعبارة أخرى النشاطات المشتركة بين مجموعة من , المعامالت والعالقات اإلجتماعية

كالمشاركة في , األفراد بيدف الراحة أو التسمية أو تحسين المعامالت اإلجتماعية
الجموس في , زيارة األقارب واألصدقاء, الجموس مع أفراد األسرة, الجمعيات الثقافية
 .ألخ....المقيى أو النوادي

كما يساىم الترويح اإلجتماعي في إيجاد فرض التفاعل بين األفراد والجماعات وتوثيق 
والبعد عن التشكيالت ,العالقات والروابط بينيم في جو يتميز بالمرح والسرور

 .والرسميات 
 :األنشطة الترويحية اإلجتماعية متعددة ومتنوعة ويقسميا كمايمي 

, األعياد, حفالت األزياء, حفالت التخرج, مثل أعياد الميالد:الحفالت والرقصات  - أ
 .األلعاب االجتماعية, حفالت التدشين

 .سيراء الغناء والموسيقى, سيرات المرح, األلعاب البيموانية :الحفالت الترفهية  - ب
 .العزائم والمآدب وحفالت الشاي, الوالئم :حفالت األكل  - ت
كالرقص الجماعي والبحث عن الكنز والمحادثة حفالت حول  :متنوعات  - ث

التمفزيوم و الراديو وساعات الشاي والقيوة النشاط الرياضي التخطيط ورحالت 
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 الخالء واإلحتفاالت الخاصة والطيي في خالء والرقص اإلجتماعي وألعاب الورق 
 .(254، صفحة 1993خفاهي دمحم عبد السالم ، )
 يقصد بو قضاء وقت الفراغ في الخالء وبين أحضان : الترويح الخموي 1-3-4

حيث يسيم في إشباع ميل الفرد , الطبيعية ويعتبر من األركان اليامة في الترويح
كساب الفرد اإلعتماد  لممغامرة والتغير والبحث عن المعرفة والتمتع بجمال الطبيعة وا 

 .عمى النفس والعمل مع الجماعة
 :ويمكن تقسيم األنشطة الخموية إلى 

ويقصد بيا الذىاب إلى مكان خموي كالحدائق والمتمزىات :النزهات و الرحالت -أ
ويمكن أن , أو ممارسة بعض األنشطة التريحية األخرى  العامة لإلستمتاع بالطبيعة

يمارسيا الفرد وحده أو مجموعة أو مع عائمة أو مع ىيئات سياحية تنطم رحالت 
قصيرة أو طويمة ووسيمة الموصالت في ىذه الرحالت الخموية إما الدراجات أو 

األوتوبيسات أو السيارات الخاصة أو الخيل أو الطائرة أو المركب وىذا يتوقف عمى 
، 1993خفاهي دمحم عبد السالم ، )طبيعة الرحمة و الغرض منيا و الميزانية المتوفرة 

 (252صفحة 
ويقصد بالتجوال خروج األفراد أو الجماعات في رحالت :التجوال و الترحال - ب

قصيرة لمناطق معينة مثل المناطق األثرية أو الريفية أو الغابات أو يكون واحد في 
 .الغالب ويتطمب القدرة عمى المشي لساعات طويمة

يعتبر الصيد من النشاطات الخمويمة مثل صيد األسماك و الطيور وىو :الصيد - ت 
بحال من المجاالت الترويحية اليامة في بمدنا لما تتميز بو من مسطحات مائية كثيرة 

فإن مورد لألطعمة التي تتميز بيقمتيا الغذائية , باإلضافة إلى األىمية الترويحية لمصيد
 .العالية

 مثل معسكرات الكشافة ومعسكرات الييئات والمؤسسات والشركات :المعسكرات-ث
 .والمصانع

يعتبر التريح الرياضي من األركان األساسية في برنامج  :الترويح الرياضي1-3-5
باإلضافة إلى أىمية في , الترويح لما يتميز بو من أىمية كبرى في المتعة الشاممة لمفرد

التنمية الشاممة الشخصية من النواحي البدنية والعقمية واإلجتماعية وىو الطريق السميم 
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نحو تحقيق الصحة العامة وتحسين عمل كفاءة أجيزة الجسم المختمفة كالجياز الدوري 
 .والتنفسي والعضمي و العصبي

  :يعتبر أىم مظاىر برامج الترويح الرياضي والتي تتناسب في جميع المراحل العمرية 
يعتبر أىم أنواع الرياضات الترويحية حيث أنيا تناسب األفراد :الرياضة المائية - أ

 .من سن الطفولة إلى سن الشيخوخة
, التزلج عمى الماء, اإليقاع المائي, كرة الماء, التجديف, السباحة)والرياضات هي 

 . (مساباقات القوارب
, تمرينات بدنية, سكواش, تنس الطاولة, تنس األرضي)مثل :رياضات الفردية-ب

 .(المشي, ركوب الخيل, الجولف, ركوب الدرجات, بولنغ, الطائرة, الريشة, الجري 
 (كرو اليد, كرة القدم, كرة الطائرة)مثل:ألعاب الجماعية-ت
 .(حركات البالية عمى الجميد, اإلنزالق, التزلج عمى الجميد)مثل :رياضات شتوية-ث
باإلضافة إلى األلعاب الصغيرة الترويحية كالجري وألعاب الكرات الصغيرة وألعاب -

الرشاقة وما إلى غير ذلك من األلعاب التي تتميز بطابع السرور والمرح والتنافس مع 
 .مرونة قواعدىا وقمة أدواتيا وسيولة ممارستيا

يعرف الترويح العالجي بأنو خدمة خاصة داخل المجال : الترويح العالجي1-3-6
الواسع لمخدمات الترويحية التي تستخدم لمتدخل اإليجابي في بعض نواحي السموك 

وعمى ذلك يمكننا القول بأن الترويح العالجي , البدني أو اإلنفعالي أو االجتماعي
ألن , يساعد المريض عمى اإلستفادة من الفترة الطويمة التي يقضييا في المستشفى

كما تنمي عالقت , األنشطة الترويحية التي يشارك فييا تساىم في إزالة القمق والتوتر
حممي ) الصدقات الشخصية واالجتماعية وتزيد من قدرتو عمى المشاركة في المجتمع

 .(341، صفحة 1998إبراهيم وليمي السيد فرحات ، 
كما يساعد الترويح العالجي مرضى األمراض النفسية عمى التخمص من -

نتاجية وتوافقا مع المجتمع , اإلضطرابات النفسية وتجعميم أكثر سعادة ورضاء وا 
  .ومساعدتيم عمى تأكيد ذاتيم وزيادة الثقة بمفسيم وتقبل اآلخرين ليم

 الرويح التجاري ىو مجموعة األنشطة الترويحية التي : الترويح التجاري 1-3-7
تتمتع بيا الفرد نظير مقابل مادي ويرى البعض أن الترويح التجاري يدخل في نطاقو 
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وغيرىا من المؤسسات , السينما والمسرح واإلذاعة والتمفيزيون والصحف والجرائد
وىو يعتبر تجارة رابحة ألصحاب رأس المال في , الترويحية التجارية األخرى 

, المجتمعات اإلشتراكية تعتبر العديد من المؤسسات الترويحية التجارية السابق ذكرىا
وىي , مؤسسات لخدمة ورعاية جميع أفراد الشعب لممساعدة في تنميتيم تنمية شاممة

عطيات دمحم خطاب ، )ممك الدولة وتشغميا لصاحب الشعب وليس لصالح رأس المال 
  .(64.65.66، صفحة 1982

يفترض العديد من المفكرين وعمماء النفس أن المعب : الترويح واإلسترخاء1-3-8
والترويح األنشطة البدنية عمى وجو العموم تعد وسيمة من الوسائل الطبيعية لإلستحمام 

 .النفسي
عمى اعتبار أن ىذه األنشطة ليا القدرة اإليجابية عمى , واإلسترخاء العقمي والبدني

 .التخمص من التوتر والشد العصبي واإلرىاق النفسي والقمق واإلجياد العمقي
بعض األفراد يفضمون اإلسترخاء عن طريق األنشطة البدنية كاليرولة أو لعب -

الجولف أو البادمونتن أو التنس بينما يحقق البعض اآلخر اإلسترجاع عن طريق 
اإلستغراق في عمل عقمي كقراءة كتاب يستحث الفكر أو لعب الشطرنج أو حل مسابقة 

 .لمكممات المتقاطعة
وىناك أنشطة أخرى لإلسترخاء والترويح عن النفس كاإلستمتاع بأحالم اليقظة -

 .أو مشاىدة سمبية لموقف كوميدي في التمفيزيون , باإلستمقاء عمى شاطئ البحر
فالترويح فألوان , ولعل اإلسترخاء من أىم الفوائد النفسية الناتجة ىن ممارسة الترويح-

قادرا عمى استبدال مشاعر اإلرىاق والتعب والجزع والتوتر بمشاعرالبيجة والمتعة 
والسعادة والراحة فيو قادر عمى تحويل العقل المتعب إلى عقمية متفتحة وعمى تحويل 

 .النفسية المنيارة المحطمة ألى نفسية منتعشة مقمبة عمى الحياة
والحاجة إلى االسترخاء أحد الحاجات الميمة لألفراد بعد عناء يوم عمل مرىق أو في -

جمال درويش ) أعقاب خبرة إنفعالية منزعجة او بعد واجب ثقيل أو ممل لمدة طويمة
  .(192-191، الصفحات 2001وأمين الخوني، 
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 : أهمية الترويح1-4
 بأن حقوق 1978قرررت الجمعية العمومية لألمم المتحدة في إجتماعيا السنوي عام 

اإلنسان تشمل حقو في الترويح الذي يتضمن الرياضة إلى جانب األنشطة الترويحية 
األخرى ومع مرور الوقت بدأت التجمعات المختمفة في عدة قارات مختمفة تعمل عمى 

وقد أجمع العمماء عمى إختالف تخصصاتيم في عمو م , أن يشمل ىذا الحق الخواص
البيولوجية والنفس و اإلجتماع بأن األنشطة الرياضية والترويحية ىامة في عموميا 
جتماعيا كما ىو  ولمخواص بالذات وذلك ألىمية ىذه األنشطة بيولوجية ونفسيا وا 

 :موضح في األجزاء التالية
إن البناء البيولوجي لمجسم البشري يحتم ضرورة الحركة : األىمية البيولوجية1-4-1

حيث أجمع عمماء البيولوجيا المتخصصين في دراسة الجسم البشري عمى أىميتيا في 
ىذا المبدأ ينطبق أيضا عمى , اإلحتفاظ بسالمة األداء اليومي من الشخص العادي

ورغم إختالف المشكالت التي يعاني منيا الخواص ألسباب عضوية ونفسية , الشخص
جتماعية وعقمية فإن القاعدة األولى في األىمية البيولوجية والترويح لمخواص ىي  وا 

ويشجع عمماء فسيولوجية الحركة البالغين وكبار السن , ضرورة التأكيد عمى الحركة
عمى إعطاء الرياضة والترويح مكانيما في حياتيم اليومية كضمان لإلبقاء عمى مستوى 

تأثر األنشطة الترويحية والخاصة المنتظمة , عال من المياقة البدنية والصحة الشخصية
حيث تدخل , عمى التركيب الجسمي إذا تحافع عمى المياقة البدنية والصحة الشخصية

حممي إبراهيم ) في تحسين الدورة الدموية في تركيب العظام واالبتعاد عن االكتباء
 .(61، صفحة 1998وليمي السيد فرحات ، 

ىناك فكرة عامة عن المدرس عمم النفس المختمفة وعالقتيا : األهمية النفسية1-4-2
 :وأىميتيا بالرياضة والترويح

تقع أىمية ىذه النظرية : (سيجمون فرويد)مدرسة التحميل النفسي والخواص -1
األوليو السماح لصغار السن :بالنسبة لمرياضة والترويح في أنيا تؤكد مبداين ىامين

لمتعبير عن أنفسيم خصوصا خالل المعب والثاني ىو أىمية االتصاالت في تطوير 
, السموك فاألنشطة الترويحية تعطي فرصا ىائمة لالتصاالت بين المشترك والرائد

 .والمشترك والوالد المشترك والمشترك األخر
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الرياضة التويح تمثل مجاال ىاما  (جون واطسن)المدرسة السموكية والخواص- 2
يمكن إستخدامو في تعزيز السموك المرغوب من الشخص فيي وسيمة فعالة ومؤثرة 

  .لمسموك المرغوب فيو
 تساىم األنشطة الترويحية مساىمة فعالة في :مدرسة الجشتالت و الخواص- 3

, (الحواس الخمس مبنية عمييا في ىذه المدرسة)الممس والشم والتذوق والنظر والسمع 
ذا وافقيا عمى أن ىناك أنشطة ترويحية مثل ىواية الطبخ و إحتمال لتقوية حاستي  وا 

 .التذوق والشم
تقوم نظرية ماسمو عمى أساس إشباع الحاجات  : (إبراهام ماسمو )مدرسة الذات- 4

شباع الحاجة إلى االنتماء, النفسية كالحاجة ألى األمن والسالمة ونحقيق الذات , وا 
ثباتيا والمقصود بإثبات الذات ان يصل الشخص إلى مستوى عال من الرضى عمى  وا 

ومما ال شك فيو أن األمشطة الترويحية تمثل , النفسي و الشعور باألمان واإلنتماء
حممي إبراهيم وليمي السيد فرحات ، ) مجاال ىاما يمكن لمشخص تحديد ذاتو من خاللو

 .(65، صفحة 1998
 :و بصفة عامة-
والشعور باالطمئنان واألىمية , يوفر النشاط الترويحي الفرص لتجربة خبرات جديدة- 1

 .الذاتية
يوفر النشاط الترويحي الفرض إلشباع رغبة حب اإلستطالع وتاكيد الذات والتعبير - 2

 .عن النفس
يوفر النشاط الترويحي الفرض لتنمية الثقة بالنفس ويقضي عمى الخجل ويبعث - 3

 .عمى السعادة في الوصول وتحقيق النجاح
يعمل النشاط الترويحي عمى تنمية صفات األمانة واإلرخاء والتحكم في المشاعر - 4

 .واألصالة الطبيعية, والتمقائية والشجاعة, والريادة والتبعية
يوفر النشاط الترويحي أعظم الفرض التخمص من الميول العدوانية في ظروف -5

 .إجتماعية مقبولة
 .يعمل النشاط الترويحي عمى رفع مستوى الصحة العقمية- 6
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يعمل النشاط الترويحي عمى تنمية النضج العاطفي لدى الممارس من خالل - 7
 .مواقف عديدة ومتنوعة تنشأ أثناء ممارسة األنشطة الترويحية

 .يييئ النشاط الترويحي الفرض لعدم التمادي في أحالم اليقظة- 8
 .يوفر النشاط الترويحي التوازن بين اإلستقاللية و التبعية لمممارس- 9

 .يوفر النشاط الترويحي الفرض لتنمية الصفات االجتماعية والتعاون و المنافسة- 10
 .(119، صفحة 1993خفاهي دمحم عبد السالم ، )
إن مجال الترويح يمكن أن يشجع عمى تنمية العالقة : األهمية االجتماعية 1-4-3

ويستطيع , اإلجتماعية من األفراد ويخفف من العزلة واالنعالق أو اإلنطواء عمى الذات
أن يحقق إنسجاما وتوافقا بين األفراد فالجموس جماعة في مقيى أو في نادي أو مع 
األفراد األسرة وتبادل اآلراء واألحاديث من شأنو أن يقوي العالقات الجيدة بين األفراد 

ويجعميا أكثر أخوة وتماسكا ويبدو ىذا جميا في البمدان األوروبية اإلشتراكية حيث دعت 
الحاجة الماسة إلى الدعم األجتماعي خالل أنشطة أوقات الفراغ إلحداث المساواة 

 .المرجوة والمرتبطة بظروف العمل الصناعي
 :ويمكن أن نمخص بعض األىداف اإلجتماعية لألنشطة الترويحية فيما يمي

يعمل النشاط الترويحي عمى تنمية الفرد من الناحية اإلجتماعية وىناك إتجاىات -1
 .ويمكن تنميتيا من خالل ممارسة أنشطة ترويحية, والعدل, كالتعاون والصدق

 .قد تكون ناجحا جانبيا لممارسة األنشطة الترويحية, إن الكيان والروح الرياضية- 2
كتشاف رغبات جديدة وتكوين صدقات جديدة , تتوفر فرص عديدة لتبادل اآلراء- 3 وا 

 .من خالل ممارسة أنشطة ترويحية
تييئ األنشطة الترويحية الفرض لمممارس ألن يشعر باالطمئنان والثقة والتوجيو -4

 .الذاتي
خفاهي دمحم عبد ) تييئ األنشطة الترويحية الفرض لمتدريب عمى إصدار القرارات- 5

 .(120، صفحة 1993السالم ، 
بالرغم من أن الرياضة والترويح يشمالن أنشطة تمقائية فقد : األهمية التربوية1-4-4

أجمع العمماء عمى أن ىناك فوائد تربوية تعود عمى المشترك ومن بين ىذه الفوائد 
  :مايمي
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 بالرغم أن التأكيد في النشاط الترويحي بالذات ليس :تعمم ميارات وسموك جديدين-1
عمى المتعمم ولكن عمى اإلستمتاع بالنشاط فإن ىناك ميارات جديدة تكتسب ويمكن 

عمى , ومن الواضح  أن الميارات الجديدة تنعكس في سموك جديد, إستخداميا مستقبال
ميارة - سواء العادي أو الخاص-سيبل المثال القراءة كنشاط ترويحي تكسب الشخص

 .جديدة لغوية ونحوية التي يمكن إستخداميا في المحادثة والمكاتبة مستقبية 
 ىناك نقاط معينة يتعمميا الشخص أثناء نشاطو الرياضي والترويحي :تقوية الذاكرة -2

يكون ليا أثر فعال عمى الذاكرة عمى سبيل المثال إذا إشترك الشخص في أدوات 
تمثيمية فإن حفع الدور يساعد كثيرا عاى تقوية الذاكرة حيث إن الكثير من معمومات 

المخ ويتم إسترجاع المعمومات من " مخازن "التي تردد أثناء اإللقاء تجد مكانا في 
مخزنيا في المخ عند الحاجة إلييا فيما بعد اإلنتياء من الدور التمثيمي وأثناء مدار 

 .الحياة العادية
سواء الشخص – ىناك معمومات حقيقية يحتاج الشخص :تعمم الحقائق المعمومات - 3

عمى سبيل المثال المسافة بين نقطتين أثناء , إلى التمكن منيا- العادي أو الخاص
ذا إشتمل البرنامج الترويحي رحمة بالطريق الصحراوي من القاىرة إلى , رحمة ما وا 

تخزن , االسكندرية فإن المعمومة التي تتعمم ىنا ىي الوقت الذي تستغرقو ىذه الرحمة
 .ىذه المعمومة في المخ لتسترجع عند الحاجة كما ذكر سابقا

 إن إكتساب معمومات وخبرات عن طريق الرياضة والترويح يساعد :إكتساب القيم- 4
عمى سبيل المثال تساعد رحمة نيمية عمى , الشخص عمى إكتساب قيم جديدة إيجابية

وفي ىذا اإلكتساب نرى إكتساب لقيم ىذا النير في , إكتساب معمومات عمى ىذا النير
القيمة , القيمة اإلقتصادية عند رؤية الناقالت التجارية, الحياة اليومية في مصر

القيمة السياسية في توحيد مصر إلى مجتمع , اإلجتماعية عند رؤية مجتمع الناس حولو
 .(32-31، الصفحات 1978حزم دمحم رضاة قفزويني، ) واحد وىكذا

 تتوقف األىمية الرياضية والترويح عموما عمى النظام : األهمية االقتصادية1-4-5
تنظر المجتمعات التي إحتضنت اإلشتراكية إلى , االقتصادي المتبع في المجتمع

وىذا , الرياضة والترويح عاى أنيما جزء من الخدمات التي يجب أن تقدميا إلى أفراده
عمى حسب توسيع القاعدة األساسية الرياضية والترويح التي تدعو إلى توفير تمويل 
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مكانيات وريادة ليذه األنشطة عمى المستوى التحتي أوال وعمى ىذا األساس يمكن , وا 
بناء ىيكل رياضي قوي ينتج العبين دوليين وينطبق ىذا عمى من الشخص السوي 

أما المجتمعات التي إحتضنت الرأسمالية وكثيرا ما توجد عقبات , والشخص الخاص
مالية في سبيل توفير التمويل واإلمكانيات من الريادة الالزمة لألنشطة الرياضية و 

وتعتمد ىذه المجتمعات عمى يسمى بالتمويل الذاتي , الترويحية عمى جميع المستويات
  .خصوصا بالنسبة لمرياضة الترويح لمخواص

بدأ الفصل بإقتباس من قرار الجمعية العمومية لألمم  : األهمية السياسية1-4-6
وبالطبع يشمل ,  بأن الرياضة والترويح حق لجميع المواطنين1978المتحدة في عام 

ىذا الحق األشخاص األسوياء والخواص لذلك تقع األىمية السياسية لمرياضة والترويح 
  :لمخواص عمى ثالثة محاور كما يمي

ىذه ىي الخطوة االولى واألساسية والغرض منيا :الرياضة والترويح محميا1-4-6-1
توفير التمويل واإلمكانيات والريادة عمى النطق المحمي لألشخاص لإلشتراك في أنشطة 

 .رياضية وترويحية تتفق مع ميوليم وقدراتيم
تحتاج الرياضة والترويح إلى إىتمام اإلدارة  :الرياضة والترويج القوميا-1-4-6-2

 األولى ىي أىمية التشريع في توفير ىذه األنشطة في :الحكومية المركزية في نقطتين
المجال المحمي والثانية ىي أىمية التمويل والطرق التي تستخدم لتوفير المال وتوزيعو 

 .عدال ما بين المجاالت المحمية التي تقوم األنشطة الرياضية والترويحية فعال
 ما من شك أن كل المجتمع يولد أن يتباىى بما : الرياضة والترويح دوليا1-4-6-3

وعند مناقشة الرياضة والترويح في المجال الدولي وأن تكون ىذه األنشطة , وصل إليو
البد أن يكون لدعاة اإلىتمام بالتكتالت التحتية األساسية دور ىام حيث , مظيرا لمتقدم

 بدون قاعدة متسعة ومعدة إعدادا كامال فإن األرقام القياسية الدولية عمرىا قصير
 .(74، صفحة 1998حممي إبراهيم وليمي السيد فرحات ، )
يمكننا القول أن أىداف الترويح العالجي تتخصر في : األهمية العالجية 1-4-7

 :مايمي
جتمعيا ويقمل 1-4-7-1  يساعد عمى تسييل وسرعة شفاء المريض جسمنيا ونفسيا وا 

 .فترة بقائو بالمستشفى
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 . تسييل تكيف المريض مع حياة المستشفى وجعمو أكثر تقبال لمعالج1-4-7-2
 يساعد عمى تقميل عواقب العزلة بمساعدتو عمى اإلندماج بعد خروجو من 1-4-7-3

 .المستشفى
 مساعدتو عمى تعويض عدم المقدرة والعجز وتحدييا بتشجيعو عمى 1-4-7-4

 .إطالق أقصى قدراتو و إمكانية الكامنة
 تحسين الحالة النفسية ورفع الروح المعنوية والمحافظة عمييا في أحسن 1-4-7-5

 .حال
الحد من اإلتجاىات العدوانية وتغييرىا إلى إتجاىات وميول جديدة  1-4-7-6

 .طبيعية متالئمة تساعده عمى التكيف مع المجتمع
 تشجيع المعاقين في التعبير عن أنفسيم من خالل البرامج المعدة لذلك 1-4-7-7

مكانياتيم وتنميتيا لتعطييم قدرا من اإلستمتاع  ومساعدتيم عمى إظيار ىوايتيم وا 
 .والشعور بالرضا

محاولة التغمب عمى اإلعاقة التي تمنعو من مزاولة حياتو الطبيعية  1-4-7-8
ويكتسب , وتوسيع إىتماماتو الشخصية حتى يكون أكثر رضا ويعيش بالقوة الباقية

 .ميارات جديدة وخبرات ذات فائدة
وتعمل األنشطة , .... إنو من خالل األىداف والفوائد البيولوجية والنفسية واإلجتماعيةو

الترويحية عمى أن يقود الفرد الممارس لألنشطة الترويحية حياة تتسم بالفعالية والبيجة 
 .والرقي

 : نظريات الترويح1-5
من الصعب حصر كل اآلراء حول مفيوم الترويح بسب تعدد العوامل المؤثرة عميو 

إال أنو يمكن تحديد أىم مفاىيمو حسب ما , والمتأثرة بو في الحياة اإلجتماعية المعقدة
 و SEG MUND FREUIDخاصة تمك التي قدميا , جاء في التعارف السابقة

JEAN PIAGETو karol gro  ىذه التعاريف نابغة من نطريات مختمفة نذكرىا 
 :منيا
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تقول ىذه النظرية إن : (نظرية سيسر وشيمر) نظرية الطاقة الفائضة 1-5-1
وخاصة لألطفال تخزن أثناء أدائيا لوظائفيا المختمفة , األجسام النشيطة الصحيحة

 .بعض الطاقة العضمية والعصبية التي تتطمب التنفيس الذي ينجم عنو المعب
 ولكنيا ,  وتشير ىذه النظرية إلى أن الكائنات البشرية قد وصمت إلى قدراتو عديدة

 ,  وكنتيجة ليذه الظاىرة توجد قوة فائضة ووقت فائض, ال تستخدم كميا في وقت واحد
ومع ىذا فإن لدى اإلنسان قوى معطمة , ال يستخدمان في تزويد إحتياجات معينة

لفترات طويمة وأثناء فترات التعطيل ىذه تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب السممية 
النشطة ويزداد تراكميا وبالتالي ضغطيا حتي يصل إلى درجة يتحتم فييا وجود منفذ 

دمحم عائل خطاب، ) لمطاقة والمعب وسيمة ممتازة إلستفادة ىذه الطاقة الزائدة المتراكمة
 .(57-56، الصفحات 1998

ومن تأثراتو , ومن جية ثانية أن المعب يخمص الفرد من تعبو المتراكم عمى جسمو
ويعتبر وسيمة ضرورية , العصبية المشحونة من ممارسة واجباتو المينية واإلجتماعية
 ,serae mayenca) لمتوازن اإلنساني النفسي والموافقة مع البيئة التي يعيش فييا

1982, p. 163). 
يرى كارل جروس الذي نادى بيذه النطرية بأن :  نظرية اإلعداد لمحياة 1-5-2

وبيذا يكون , المعب ىو الدافع العا لتمرين الغرائز الضرورية لمبقاء في حياة البالغيين
حيث أن الطفل في لعبو يعد نفسو , نظر إلى المعب عمى أنو شيء لو غاية كبرى 

والولد ىندما يمعب , فالبنت عندما تمعب بدميتيا تتدرب عمى األمومة, لمحياة المستقبيمة
  karl grosوىنا يجب أن ننوه بما قدمو, بمسدسو يادرب عمى الصيذ كمظير لمرجولة

 .خاصة في العالقة بين األطفال في مجتمعات ما قبل الصناعة
 يعوض الترويح لمفرد ما لم يستطيع rait millsأما في المجتمعات الصناعية يقول 

فيو مجال لتنمية مواىبو واإلبداعات الكامنة لديو منذ طفولتو , تحقيقو في مجال عممو
كما أنو يشجع عمى ممارسة , األولى والتي يتوقف نموىا لسبب الظروف المينية

ويجد الياوي من ممارسة ىواياتو فرصة , الفنية أو العممية, اليويات المختمفة الرياضية
وبعكس , لمتعبير عن طاقتو الفكرية وتنميتيا يصاحب في ذلك نوع نت اإلرتياح الداخمي



 الفصل األول                                              األنشطة الترويحية

 
29 

الحياة المينية التي تتضمر نمو المواىب واإلبداعات عامة وخاصة في مجال العمل 
 .الصناعي

الذي وضع ىذه نظرية أن " stanly hool"يرى : نظرية اإلعادة والتمخيص1-5-3
المعب ما ىو أال تمثيل لخبرات وتكرار لممراحل المعروفة التي إجتازىا الجنس البشري 
من الوحشية إلى الحضارةو فالمعب كما تشير ىذه النظرية ىو تخميص وا عادة لما مر 

فمقد تم إنتقال المعب من جيل إلى أخر منذ أقدم , بو اإلنسان في تطويره عمى األرض
 .العصور

ويبرر ذلك " karol gros"قد إعترض لرأي" stanly hool"من خالل ىذه النظرية يكون 
يرى أن األطفال الذي , بأن الطفل خالل تطوره يستعيد مراحل تطور الجنس البشري 

 يتسمقون األشجار ىم في الواقع يستعدون لممرحمة الفردية من مراحل تطور اإلنسان
 .(227، صفحة 1990كمال درويش أمين الخولي، )
القيمة الترويحية لمعب في ىذه النظرية " جتسي مونس"يؤكد : نظرية الترويح1-5-4

ويفترض في نظريتو أن الجسم البشري يحتاج إلى المعب كوسيمة إلستعاد حيويتو فيو 
 .وسيمة لتنشيط الجسم بعد ساعات العمل الطويمة

والراحة معناىا إزالة اإلرىاق أو التعب البدني والعصبي وتتمثل في عممية اإلستراحة 
 .إلخ....االسترخاء في البيت أو في الحديقة أو المساحات الخضراء أو عمى الشاطئ

وخاصة العامل النفسي والضجر الناتجين عن , كل ىذه تقوم بإزالة التعب عن الفرد
 .(f balle , 1975, p. 221) األماكن الضيقة والمناطق الضيقة ومزعجاتيا

فيي , تشبو ىذه النظرية إلى حد كبير نظرية الترويح: نظرية اإلستجمام1-5-5
لكثرة إستخدم العضالت , تذىب إلى أن أسموب العمل في أيامنا ىذا أسموب شاق وممل

وىذا األسموب من العمل يؤدي إلى إضطربات عصبية إذا لم تتوفر , الدقيقة لمعين واليد
 .لمجياز البشري وسائل اإلستحمام والمعب لتحقيق ذلك

ىذه النظرية تحث األشخاص عمى الخروج إلى الخالء وممارسة أوجو نشاطات قديمة 
ستجماما , مثل الصيد والسباحة والمعسكرات ومثل ىذا النشاط يكسب اإلنسان راحة وا 

 .يساعدنا عمى اإلستمرار في عممو بروح طيبة
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تقيد ىذه النظرية بأن لمبشر إتجاىا غريزيا نحو النشاط في  :  نظرية الغريزة1-5-6
فالطفل يتنفس ويضحك ويصرخ ويزحف وتتصب قامتو ويقف , فترات عديدة من حياتيم

وىذه أمور غريزية وتظير طبيعية , ويمشي ويجري ويرمي في فترات متعددة من نموه
 .خالل مراحل نموه

فالطفل ال يستطيع أن يمنع نفسو من الجري وراء الكرة وىي تتحرك أمامو شأنو شأن 
وجزء من وسائل , ومن ثم فالمعب غريزي , القطة التي تندفع وراء الكرة وىي تجري 

 .التكوين العان لإلنسان وظاىرة طبيعية تبدو ىالل مراحل نموه
 : العوامل المؤدية إلى التباين في ممارسة الترويح1-6

كما أن دافع , تختمف األنشطة الترويحية التي يمارسيا األفراد بتأثير من متغيرات عدة
وأبرز لتمك العوامل المسببة لذلك , ممارسة الترويح وأسبابو تختمف من فرد إلى آخر

 :التباين مايمي
فالذكر لو أنشطة ترويحية , تختمف األنشطة الترويحية بإختالف الجنس :الجنس-أ

فالذكور يميمون إلى األنشطة ذات الطابع , كما أن األنثى أنشطة أخرى تناسبيا, تناسيو
في حين تقبل اإلناث عمى نشاطات ترويحية اليادئة التي تمرسيا في , البدني التنافسي

ومنشأ ىذا التباين في األنشطة الترويحية طبيعة , غالبا في المنزل أو مع الصديقات
ويظير اإلختالف بشكل جمي وواضح في المجتمعات المسممة التي تراعي , كل منيما
  .ذلك األمر

يؤثر العمر في تحديد نوع النشاط الترويحي فاألطفال ليم أنشطتيم الخاصة : العمر-ب
في حين تكثر األنشطة الثقافية والقراءة , وفي الغالب أنيا ذات طابع حركي ومستمر

إال أن الجانب الرياضي , بينما تمتاز أنشطة فئة الشباب بالتنوع, والرحالت بين البالغين
 .والرحالت البرية تطفي عمييا

يدخل المستوى التعممي بشكل كبير في تحديد النشاط  :المستوى التعممي- ت
فالقراءة مثال سنجدىا تكثر بين , الترويحي الذي يمارسو األفراد خالل أوقات فراغيم

 .ذوي المستويات التعميمية المرتفعة
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يؤثر ىذا العامل من خالل القدرة عمى تييئات وتوفير  :المستوى اإلقتضادي لألفراد-ث
فالرحالت الخارجية , الوسائل واألدوات التي من خالليا يمارس الفرد األنشطة الترويحية

 .قد ال تحقق ألصحاب المداخل المنخفضة, والسفر والسياحة
وىذا العامل يؤثر بشكل كبير وأساس في تحديد نوعية النشاط  :مقدار وقت الفراغ-ج

إذا ىناك  من الناس من ينصرف عن ممارسة نشاط معين ألنو يحتاج إلى , الترويحي
 .وقت فراغ كبير قد ال يتوفر لو

إذ غالبا ما يؤثر الفرد بمن حولو ويندمج معيم :مكان الترويح ونوعية المشاركين-د
 .في ممارسة النشاط الترويحي بمجرد أنو يشاىد غيره يمارسو

لكل مرحمة من مراحل نمو المجتمع  :المستوي االقتصادي والمادي لممجتمع-ه
فإن كان المجتمع يمر تدىور إقتصادي , اإلقتصادية ما يناسبيا من األنشطة الترويحية

فيذا الوضع اإلقتصادي المتردي سيجعمو يمارس أنشطة ترويحية تختمف عن النشطة 
فمقدار الدخل , الترويحية التي سيمارسيا حين ظيور تحسن إقتصادي ورخاء مادي

لو أثره في بروز أنشطة ترويحية , ومستوى المعيشة لممجتمع بشكل عام, السنوي لألفراد
 .والتركيز عمييا دوم غيرىا

وخصائصو العقدية   إن طبيعة المجتمع:خصوصية المجتمع العقدية والثقافية- و
ليا دور كبير وميم في تحديد نوعية , والثقافية التي تميزه عن المجتمعات األخرى 

واليمكن إغفال دورىا في ظيور أنشطة , األنشطة الترويحية التي يمارسيا أفراده
كما تؤدي ىذه الخصوصية لممجتمع إلى , ترويحية تتناسب وطبيعة ذلك المجتمع

 .(74، صفحة 1995عمر عبيد حسنة، ) إختفاء أنشطة ترويحية أخرى 
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 :خالصة
مما سبق ذكره فإن مفيوم الترويح ىو النشاط الذي يختاره الفرد ليمارسو في وقت 

وىو مزاولة أي نشاط في وقت الفراغ بيدف إدخال السرور عمى النفس دون , فراغو
 .فيو مطموب وميم في حياة الفرد, إنتظار أي مكافأة

ويمكن إستخالصو من خالل ما أشرنا إليو حول النشاط الترويحي يتمثل في فائدتو 
ونفعو من حيث تعمم األشياء المفيدة وممارسة اليويات المتعددة التي تزيد من مواىب 
الفرد وتجعل منو شخصا مميزا وبارزا ويصبح إنسانا مبدعا ومتألقا وناجحا ومتوفقا في 

 .مجاالت شتى من مجاالت الحياة
كما أنو يعتبر وسيمة تربوية وعالجية إذا تم إستغاللو بصفة منتظمة ومستمرة فيو 
يساىم في تكوين شخصية األفراد من جميع النواحي الصحية والنفسية والتربوية 

 .والخمقية و اإلجتماعية
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: تمهيــد
         تعتبر المراىقة مرحمة من المراحل األساسية في حياة اإلنسان، وأصعبيا لكونيا 

تشمل عدة تغيرات، وعمى كل المستويات وتتميز كذلك بتغيرات عقمية وأخرػ جسمانية، إذ 
تنفرد بخاصية النمو السريع غير المنظم وقمة التوافق العضمي العصبي، باإلضافة إلى 

. النمو االنفعالي والتخيل والحمم
  وتعتبر مرحمة من مراحل النمو البشرؼ، تتصف بصفة االندفاع والتقمبات العاطفية التي 

تجعل النشء سريع التأثير قميل الصبر واالحتمال، والتي تؤدؼ إلى القمق، ليذا أولى 
عمماء النفس والتربية أىمية كبيرة ليذه المرحمة من مراحل النشء من أجل التعامل مع 

.  ىذه الشريحة بطريقة جيدة تسمح بتكوين جيل صاعد فعال في مجتمعو
  و باعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي اليستطيع العيش إال في جماعات تربطو بيا 

جممة من القواعد والمحددات االجتماعية واألخبلقية وفي ىذا السياق فأنو يحدث تفاعل 
قد يؤدؼ ىذا التفاعل وىذا االختبلف إلى ظيور , بين المحددات االجتماعية واألخبلقية 

وقد , عدة سموكات بين أفراد ىذه الجماعات أحيانا قد تكون سموكات إيجابية أحيانا  
تكون ىذه السموكات غير أيجابية نتيجة لعدة أسباب سواء داخمية تخص الفرد ذاتو أو 

فا السموك العدواني ىو أحد ىذه , خارجية يتأثر بيا الفرد من خبلل تفاعمو مع المحيط 
السموكات الغير مقبولة اجتماعيا وليذا فان ىذا الفصل سوف يتناول مفيوم السموك 

ونظريات السموك العدواني والعوامل التي تؤثر في السموك ,العدواني  وأنواعو وأسبابو
. وعبلج السموك العدواني,العدواني
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: تعريف المراهقة- 2-1
  مشتقة من الفعل البلتيني ADOLESENCE إن كممة المراىقة :لغة-  أ

ADOLEXEREومعناه التدرج نحو النضج الجسمي والجنسي والعقمي واالجتماعي   
 . (153، صفحة 1990رابح التركي ، )

وكممة المراىقة تفيد معنى االقتراب والدنو من الحمم وبذلك يؤكد عمماء المغة العربية - 
. ىذا المعنى في قوليم رىق بمعنى غشي أو لحق أو دنا من

المراىقة من الناحية االصطبلحية ىي لفع وصفي يطمق عمى المرحمة : اصطالحا- ب
التي يقترب فييا الطفل وىو الفرد غير الناضج إنفعاليا، جسميا وعقميا من مرحمة البموغ ثم 
الرشد ثم الرجولة، وىكذا أصبحت المراىقة بمعناىا العممي ىي المرحمة التي تبدأ بالبموغ 

وتنتيي بالرشد واكتمال النضج فيي ليذا عممية بيولوجية عضوية في بدايتيا وظاىرة 
. (242-241، الصفحات 1990رابح التركي ، ) إجتماعية في نيايتيا

. كما تستخدم في عمم النفس مرحمة االنتقال من مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد والنضج
فالمراىقة مرحمة تأىب لمرحمة الرشد، تمتد في العقد الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشر 

إلى التاسعة عشر تقريبا أو قبل ذالك  بعام أو عامين، أو بعد ذلك بعام أو عامين أؼ 
ويعرف  (المرحمة العشارية    )سنة ولذلك تعرف المراىقة أحيانا باسم21-11بين 

 .(323، صفحة 1900حامد عبد السبلم زىران، ) المراىقون بالعشاريين
 :(أطوار المراهقة)التحديد الزمني لممراهقة- 2-2

      نحن نتحدث عن مرحمة المراىقة كوحدة متكاممة مع ما قبميا وما بعدىا من مراحل 
النمو فإن بعض الدارسين يقسمونيا تقسيما إفتراضيا بقصد الدراسة إلى ثبلث مراحل 

: فرعية نفضل منيا ما يقابل المراحل التعميمية المتتالية
.                                    وتقابل المرحمة المتوسطة14 – 13 – 12سن : مرحمة المراىقة المبكرة    - 

.  وتقابل المرحمة الثانوية17 -16 – 15سن : مرحمة المراىقة الوسطى- 
     . وتقابل المرحمة الجامعية21 -20 -19 – 18سن : مرحمة المراىقة المتأخرة   - 

   
وىكذا فإن مرحمة المراىقة تنتيي حوالي الحادية والعشرين سنة حيث يصبح الفرد ناضجا 

جتماعيا نفعاليا وا  . جسميا وفيزيولوجيا وجنسيا وعقميا وا 
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: أهمية دراسة مرحمة المراهقة- 2-3
      تعود أىمية دراستنا لمرحمة المراىقة إلى أنيا مرحمة دقيقة فاصمة من الناحية 

اإلجتماعية إذ يتعمم فييا الناشئون تحمل المسؤوليات اإلجتماعية وواجباتيم كمواطنين في 
المجتمع كما أنيم يكونون أفكارىم عن الزواج والحياة األسرية، وبالزواج يكتمل جزء كبير 
من دورة النمو النفسي العام حيث ينشأ منزل جديد وتتكون أسرة جديدة ومن ثم يولد طفل 

... وبالتالي تبدأ دورة جديدة لحياة شخص آخر تسير من الميد إلى الطفولة إلى الرشد 
. وىكذا تستمر الدورة في الوجود ويستمر اإلنسان في الحياة

والشك أن دراسة سيكولوجية المراىقة مفيدة لممراىقين وأيضا لموالدين والمربين ولكل من 
يتعامل مع الشباب ومما الجدال فيو إن الصحة النفسية لمفرد طفبل فمراىقا ذات أىمية 

، 1900حامد عبد السالم زهران، ) بالغة في حياتو وصحتو النفسية راشدا فشيخا
.  (328-329الصفحات 

: أنماط المراهقة- 2-4
أن ىناك أربعة أنماط عامة لممراىقة يمكن " صموئيل مغاريوس "       يرػ الدكتور 
   :تمخيصيا فيمايمي

وىي المراىقة اليادئة نسبيا والتي تميل إلى اإلستقرار : المراهقة المتكيفة- 2-4-1
العاطفي وتكاد تخمو من التوترات اإلنفعالية الحادة وغالبا ما تكون عبلقة المراىق 

بالمحيطين بو عبلقة طيبة كما يشعر المراىق بتقدير المجتمع لو وتوافقو معو وال يسرف 
في ىذا الشكل في أحبلم اليقظة أو الخيال أو اإلتجاىات السمبية إؼ أن المراىقة ىنا تميل  

 .إلى اإلعتدال
: المراهقة اإلنسحابية المنطوية-2-4-2 

      وىي صورة مكتسبة تميل إلى اإلنطواء والعزلة السمبية والتردد والخجل والشعور 
بالنقص وعدم التوافق اإلجتماعي، ومجاالت المراىق الخارجية اإلجتماعية ضيقة محدودة 
ويتصرف جانب كبير من تفكير المراىق إلى نفسو وحل مشكبلت حياتو أو عمى التفكير 

الديني والتأمل في القيم الروحية واألخبلقية كما يسرف في اإلستغراق في اليواجس وأحبلم 
لى مطابقة المراىق  اليقظة وتصل في بعض الحاالت حد األوىام والخياالت المرضية وا 

. بين نفسو وبين أشخاص الروايات التي يقرأىا
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: المراهقة العدوانية المتمردة-2-4-3
      ويكون فييا المراىق ثائرا متمردا عمى السمطة سواء سمطة الوالدين أو سمطة 
المدرسة أو المجتمع الخارجي كما يميل المراىق إلى تأكيد ذاتو والتشبث بالرجال 

ومجاراتيم في سموكيم كالتدخين أطبلق الشارب والمحية، والسموك العدواني عند ىذه 
المجموعة قد يكون صريحا مباشرا متمثبل في اإليذاء أو قد يكون بصورة غير مباشرة 

يتخذ صور العيناد وبعض المراىقين من النوع الثالث قد يتعمق باألوىام والخيال وأحبلم 
. اليقظة ولكن بصورة اقل مما سبقيا

: المراهقة المنحرفة-2-4-4
      وحاالت ىذا النوع تمثل الصورة المتطرفة لمشكمين المنسحب والعدواني فإذا كانت 

الصورتان غير متوافقتين أو غير متكيفتين إال أن مدػ االنحراف اليصل في خطورتو إلى 
الصورة البادية في الشكل الرابع حيث نجد اإلنحبلل الخمقي واإلنييار النفسي حيث يقوم 
المراىق بتصرفات تروع المجتمع ويدخميا البعض أحيانا في عداد الجريمة أو المرض 

. (155-154، الصفحات 1985دمحم مصطفى زيدان، ) النفسي والمرض العقمي
: أزمة المراهقة-2-5

إن المراىقين عامة يسعون إلى الثبات وتحديد ىويتيم والدخول إلى عالم الكبار من       
ينزع المراىق في ىذه المرحمة إلى : " خبلل جممة من المسالك يمخصيا القوصي في قولو

إكمال رجولتو واالعتراف بكيانو ويعمل عمى االستقبلل في فكره وعممو ويجرب أساليب 
متعددة ليحقق لنفسو شعور بخروجو من دور الطفولة واكتمال نموه واستقبللو، وفي أثناء 

تجريبو األساليب المتعددة قد يقع في نزاع مع السمطة المشرفة والخروج عمى سمطة 
الوالدين والمعممين وعصيانيا واحتقار أراء الكبار والميل أحيانا إلى الكذب والسرقة 

والتدخين، واستعمال العنف والقسوة فيذا كمو في نظر المراىق أدلة عمى استكمال النمو 
. والخروج من الطفولة

ويتضح من ذلك مدػ تباين األساليب والمسالك المتبعة من قبل جماعة المراىقين في 
سبيل تحديدىم ليويتيم ويعد التدخين أحد ىذه األساليب التي تشعر المراىق بالنضج 

 (79، صفحة 2002أبوبكر موسى دمحم موسى، ) والرجولة
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: القمق عند المراهق2-6
      يبدو لنا انو عمى الرغم من أن المراىقة تعد مرحمة اآلمال والطموح، وفرص النمو 

الشخصي، وتحقيق ىوية ذاتية متميزة عن سائر اليويات األخرػ، إال أنيا مرحمة يقل فييا 
 اإلحساس بالسعادة والرضا عن النفس

ويظير فييا القمق واالكتئاب ويزداد معدل المشاغبة والجنوح وتظير فييا محاوالت 
دمان العقاقير وغيرىا .                                                                               االنتحار وتشيد بداية التدخين وا 

     
     وقد يكون القمق من العوامل التي تدفع المراىقين إلى تدخين السجائر أو اإلقبال عمى 

. المخدرات والعقاقير األخرػ 
دراك مفيومو ومدارسو سيزيد بالضرورة من       ومما ال شك فيو أن استيعاب القمق وا 
معرفة سموك المراىق وموقفو الذؼ قد يصبح من المستحيل التعرف عميو وفيمو، وميما 

يكن من أمر فإن دراسة موضوع القمق إنما أتت من الحرص عمى االىتمام بيذا الموضوع 
بحسب وصف ليفين " الحيوؼ الذؼ يتعرض لو المراىق في ىذه الفترة االنتقالية الحرجة   

 ."
النفس تشعر بالقمق حين يتبين ليا أنيا مقبمو عمى حياة "  وعمى حد تعبير  سبينوزا 

". جديدة
فضبل عن أن القمق قاسم مشترك أعظم في كثير من األمراض " ويرػ  إيريك فروم 

". النفسية العصبية والذىنية مما يجعمو مألوفا في الدراسات النفسية المعاصرة
      ومن ناحية أخرػ يعد القمق من أكثر المفاىيم النفسية شيوعا ولقد اختمف مفيومو 

بحسب اختبلف مدارس عمم النفس، ومن ثم تباينة اآلراء حول أسباب ونشأة القمق، وأيضا 
حول أثاره وأنواعو، ولكنيا اتفقت إلى حد كبير في أن القمق خبرة غير سارة لمفرد طالما 

أبوبكر موسى دمحم ) تجاوز المعدل األمثل الذؼ من شأنو أن يخدم إغراضا بناءة لدػ الفرد
.  (92-91، الصفحات 2002موسى، 

: خصائص النمو في مرحمة المراهقة- 2-7
كما ذكرنا سابقا في تعريف المراىقة أنيا عممية بيولوجية عضوية في بدايتيا وظاىرة 

إجتماعية في نيايتيا يشير مصطفى زيدان عمى أن المرحمة الثانوية تصادف فترة ىامة 
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التي تسبب الكثير من القمق واالضطراب النفسي  (سنة18-15)أال وىي المراىقة الوسطى
ففييا تحدد معالم الجسم وتطور النواحي العقمية بصفة عامة وتتضح الصفات االنفعالية 

قيمو ومثمو التي كونيا واكتسبيا من , اتجاىاتو , عبلقاتو , كما تظير صفاتو االجتماعية 
الوسط المحيط بو ليذا تحتاج عمى عناية خاصة من اآلباء والمربين فبلبد أن تتاح 

الفرص الكافية لممراىق لمتعبير عن نفسو واستعمال إمكانياتو وقدراتو الجديدة وا عطاءه 
 مصطفى زيدان، دمحم) الثقة بنفسو دون الخروج عما وضعتو الجماعة من قيم ومثل عميا

. (152، صفحة 1975
تتميز ىذه المرحمة بزيادة النمو الجسمي لمفتى والفتاة بصورة :  النمو الجسمي2-7-1

واضحة ويزداد نمو العضبلت الجذع والصدر والرجمين بدرجة أكبر مع نمو العظام حتى 
يستعيد الشباب اتزانو الجسمي إذا تأخذ مبلمح الجسم والوجو صورتيا الكاممة وتصبح 

، صفحة 1992دمحم عوض البسيوني، ) عضبلت الفتيان أطول وأثقل من الفتيات
147) .

     إنو في ىذه المرحمة يتكامل نمو الجسمي وتظير بعض الفوارق في تركيب جسم 
الذكور واإلناث بشكل واضح ويزداد الجذع والصدر وارتفاع في قوة العضبلت السيما عند 
الذكور وتصل اإلناث في سن السادسة عشر إلى أقصى حد من النمو الطولي وبعد ىذه 

المرحمة يبطأ ىذا النمو بينما تستمر سرعة الزيادة في وزنيا في سن العشرين بخبلف 
قاسم ) الذكور فأن نموىم في الوزن والطول يستمر إلى غاية أربعة وعشرين سنة

. (21، صفحة 1990المندالوي ، 
    إن من أىم خصائص المرحمة ظيور الفوارق في تركيب الجسم بين الفتى والفتاة، 

وبصفة خاصة يزداد نمو  الجذع والصدر ويصل الجنسين في ىذه المرحمة إلى نضجيم 
. الجسمي تقريبا

أن القمب ينمو في ىذه المرحمة " مصطفى زيدان" يرػ : النمو الفيزيولوجي2-7-2
بسرعة اليتماشى مع سرعة نمو الشرايين وكذلك تنمو الرئتان ويتسع الصدر وتكون 

الرئتان عند األوالد أكبر منيا عند البنات في مراحل الطفولة أما الزيادة في النمو عند 
حيث يتوقف نموىا تقريبا ,األوالد تكون مستمرة في ىذه المرحمة مما ىو عميو عند الفتيات

في سن السادس عشر ويرجع السبب في ذلك إلى قمة ممارسة الفتيات لمرياضة خصوصا 
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سنة في الوقت الذؼ يستمر فيو الولد ممارسة لمجاالت النشاطات المختمفة 16بعد سن 
بعد ذلك مما ساعد في إتساع صدره ونمو رئتيو وكذلك تكون األلياف العصبية في المخ 

من ناحية السمك والطول ويرتبط ىذا بالنمو العقمي  في العمميات كالتفكير، التذكر، 
. (154، صفحة 1975دمحم مصطفى زيدان، ) االنتباه

أنو في ىذه المرحمة " قاسم المندالوؼ "         وعن الخصائص الفيزيولوجية دائما يبين 
يتكامل نمو األجيزة الداخمية والسيما الدورة الدموية واألوعية والقمب وأن الطالبات في سن 

 يصمون إلى تطورىم الوظيفي لؤلجيزة الداخمية إلى مستوػ 18 والطبلب في سن 17
الكبار وىذا يجعل تكيف أكبر وأفضل لؤلجيزة الداخمية لمنشاط الحركي وبتقدم العمر يزداد 

حجم القمب وقدرتو عمى تحمل تمارين السرعة والقوة ولكنو اليزال ضعيفا في تمارين 
المداومة والسيما في سباق المسافات الطويمة ويشمل النمو أيضا الجياز العصبي فيتكامل 

، 1990قاسم المندالوي ، ) النمو الفكرؼ أو قدرة الفرد لمعمل واالعتماد عمى النفس
. (21صفحة 

: النمو العقمي المعرفي- 2-7-3
 ينمو الذكاء وىو القدرة العقمية الفطرية المعرفية العامة نموا مضطردا حتى الثانية :الذكاء

عشر ثم يتعثر قميبل في أوائل فترة المراىقة نظرا لحالة االضطراب النفسي السائدة في ىذه 
المرحمة وتظير الفروق الفردية بشكل واضح ويقصد بيا إن توزيع الذكاء يختمف من 

شخص ألخر وفترة المراىقة ىي فترة ظيور القدرات الخاصة وذلك ألن النمو العام يسمح 
لنا بالكشف عن ميولو التي غالبا ماترتبط بقدرة خاصة ويمكننا الكشف بشيئا من الدقة  

عن قدرات المراىق الخاصة في حوالي سن الرابعة عشر وبالتالي يمكننا أن نوجيو تعميميا 
. ومينيا وفنيا حسب ما تسمح بو استعداداتو الخاصة

وتزداد قدرة المراىق عمى االنتباه سواء في مدة االنتباه أو مداه فيو : انتباه المراهق
. يستطيع أن يستوعب مشاكل طويمة معقدة في يسر وسيولة

واالنتباه ىو أن يبمور اإلنسان شعوره عمى شيء ما في مجالو اإلدراكي والقصور بالشعور 
.     العقمي لممظاىر أما   المجال اإلدراكي فيو الحيز المحيط بالذات

ويصاحب نمو قدرة المراىق عمى االنتباه نمو مقاببل في القدرة عمى التعمم : تذكر المراهق
وتذكر المراىق يبنى ويؤسس عمى الفيم والميل فتعتمد عممية التذكر عنده عمى , والتذكر
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القدرة عمى إستنتاج العبلقات الجديدة بين الموضوعات المتذكرة وال يتذكر موضوعا إال إذا 
فيمو تماما وربطو بغيره مما سبق إن مر بو في خبرتو السابقة 

يتجو خيال المراىق نحو خيال المجرد المبنى عمى األلفاظ أؼ الصور : تخيل المراهق
المفظية ولعل ذلك يعود إلى أن عممية اكتسابو لمغة تكاد تدخل في طورىا النيائي من 

والشك إن نمو قدرة المراىق   (المغة)حيث أنيا القالب الذؼ تصبو فيو المعاني المجردة 
عمى التخيل تساعده عمى التفكر المجرد في مواد كالحساب واليندسة مما يصعب عميو 

. إدراكيا في المرحمة السابقة من التعميم
 التفكير ىو حل مشكمة قائمة يجب إن تيدف في عممية التربية إلى :االستدالل والتفكير

مساعدة التبلميذ عمى اكتساب القدرة عمى التفكير في جميع مشاكميم سواء ما ىو عممي 
ذا استطعنا إن ننمي في المراىق القدرة عمى التفكير الصحيح  أو اجتماعي أو اقتصادؼ وا 

المؤسس عمى المنيج العممي والبعيد عن األىواء واالعتقادات ليتيسر لممراىق فرصة 
، الصفحات 1985دمحم مصطفى زيدان، ) معالجة المشاكل عمى طريق ىادغ عقمي سميم

157-158) 
 : النمو الجنسي- 2-7-4

ويتم فييا استمرار ,      في ىذه المرحمة يتجو النمو الجنسي بسرعة نحو النضج 
واستكمال التغيرات التي حدثت في المرحمة المبكرة ويزداد نبض قمب المراىق بالحب 
وتزداد االنفعاالت الجنسية في شدتيا وتكون موجية عادة نحو الجنس األخر ويبلحع 

, اإلكثار من األحاديث والقراءات والمشاىدات الجنسية والشغف والطرب بالنكت الجنسية 
ويزداد التعرض لممثيرات الجنسية وقد يمر المراىق بمرحمة انتقال من الجنسية المثيمة إلى 
الجنسية الغيرية وعادة ما يتجو المراىق بسرعة بعاطفتو إلى أول من يصادف من الجنس 

  .األخر
   وفي ىذه المرحمة يبلحع الحب المتعدد واالىتمام بالجمال والرغبة في جذب انتباه أفراد 

واخذ المواعيد المتعددة مع أفراد , والمعاكسة وحب االستطبلع الجنسي, الجنس األخر
الجنس األخر التي يدفع إلييا عوامل مختمفة منيا الصداقة والجاذبية الشخصية 

واالكتشاف المتبادل والدافع لمتزوج وفي نياية ىذه المرحمة يصل جميع الذكور واإلناث 
. إلى النضج الجنسي
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نوع ,       ويتأثر النمو الجنسي والسموك الجنسي بعدة عوامل من بينيا شخصية المراىق
الحالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لو، التكوين النفسي , المجتمع الذؼ يعيش فيو

 .    واالتجاه الديني, إلفراد الجنس األخر
مع وصول المراىق إلى المراىقة الوسطى يكون قد تعمم : النمو األخالقي- 2-7-5

المشاركة الوجدانية والتسامح واألخبلقيات العامة المتعمقة بالصدق والعدالة والتعاون 
وتزاد ىذه المفاىيم عمقا مع . الخ... والوالء والمودة والمرونة والطموح وتحمل المسؤولية 

النمو ومن بعض أنماط السموك الخارج عن المعايير األخبلقية في ىذه المرحمة نجد من 
بينيا مضايقة المدرسين ومشاغبة الزمبلء والتخريب والغش والخروج بدون استئذان الكبار 
رتياد أماكن غير مرغوبة والتأخر خارج المنزل والعدوان واليروب من المنزل ومعاكسة  وا 
أفراد الجنس اآلخر والميوعة   واإلنحبلل وتقميد بعض أنماط سموك المستورد من ثقافات 

، الصفحات 1900حامد عبد السالم زهران، ) أخرػ اليتفق مع ثقافاتنا وقيمنا األخبلقية
394-399) .

:   مفهوم السموك العدواني 2-8
   يعتبر السموك العدواني أحد الموضوعات التي اختمف العمماء في تحديد مفيوميا 

وىو أكثر الباحثين في المجال ,A.BENDURU" "- راتحديدا دقيقا بل أن ألبرت باندو
العدواني اعتبر دراسة السموك العدواني من الموضوعات المعقدة التي ال يمكن تحديدىا 

  .من جانب الداللة المفظية
حيث عرف :وإلعطاء مفيوم شامل لمعدوان اخترنا عدة تعاريف تطرقت إليو وىي كالتالي 

أؼ شكل من أشكال السموك الذؼ يتم توجييو إلى كائن حي أخر " BASS–  باص
" ويكون ىذا السموك مزعجا لو 

  LINN – لينوعرف , بين ىذا التعريف أن السموك العدواني ىو كل سموك مزعج 
 ىو فعل عنيف موجو نحو  ىدف معين وقد يكون ىذا الفعل بدنيا أو لفظيا وىو  1961

و لقد أشار ىذا التعريف , بمثابة الجانب السموكي النفعال الغضب والييجان والمعدات  
إلى نوعين من السموكات العدوانية وىو المفظي والبدني باإلضافة إلى انو أشار بان 

ىو مجموعة  "  WATSON –1979 – واطسوعرف , لمسموك العدواني ىدف محدد
من المشاعر واالتجاىات التي تدل عمى الكراىية والغضب والسخرية من اآلخرين ويأخذ 
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العدوان أشكاال متعددة قد تكون خفية في حالة توجيييا بسمطة ما أو تكون عنادا عبوسا 
  (28، صفحة 1982عزت إسماعيل، ) "في وجو اآلخرين 

, دل ىذا التعريف عمى أن السموك العدواني ينبع من المشاعر ويشمل االتجاىات أيضا 
ىو ىجوم أو فعل معادؼ موجو نحو شخص أو شيء  " CHAPLIN"– شابمين وعرف 

وىو إظيار الرغبة في التفوق عمى األشخاص اآلخرين ويعتبر استجابة لئلحباط ما كما 
يعني الرغبة في االعتداء عمى اآلخرين  أو إيذائيم واالستخفاف بيم السخرية منيم 

، صفحة 1997عبد الرحمان العيوسي ، ) "بأشكال مختمفة بغرض إنزال العقوبة بيم 
السموك العدواني ىو أفعال ومشاعر عدوانية وىو حافز يثيره فاخر عاقل وعرف  , (103

, (15، صفحة 1979فاخر عقل، )أو التثبيط أو تسببو اإلثارة الغريزية – اإلحباط 
, السموك العدواني ىو السموك اليجومي الذؼ يصاحب الغضب " سعدية بهارون "وعرف 

سعدية دمحم بهاور ، ) "وىو السموك الذؼ يتجو نحو إحداث إصابة مادية لفرد أخر 
 .(246، صفحة 1977

من خبلل التعاريف السابقة لممربين يمكننا استنتاج مفيوم السموك العدواني عمى النحو 
السموك العدواني ىو ذالك السموك الذؼ يقصد من ورائو إلحاق األذػ والضرر : التالي 

. المادؼ أو المعنوؼ باآلخرين أو بالذات والى تخريب لممتمكات الذات أو اآلخرين 
:  أسباب السموك العدواني2-9

   أن السموكات اإلنسانية ال يمكن حدوثيا إال بتوفر جممة من األسباب و أذا ما تكممنا 
عن السموك العدواني فإننا نجد أن ىناك عدة عوامل تتداخل لتوفر السبب والفرصة 
لحدوث مثل ىذه السموكات العدوانية فيناك أسباب نفسية وأخرػ اجتماعية وأخرػ 

. بيولوجية ومن خبلل ىذا المبحث نحاول عرض ىذه األسباب بالتفصيل
 : األسباب النفسية1 -2-9

إن األسباب النفسية متعددة ومتنوعة ونأخذ منيا الحرمان واإلحباط والغيرة والشعور 
. بالنقص

:  الحرمان9-1-1–2
   فيو شعور ينتج عن عدم إشباع رغبة معينة وقد يكون مادؼ كما يمكن أن يكون 

. (89، صفحة 1989عبد الرحمان العيسوي، ) معنويا
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ويعتبر الحرمان من بين احد األسباب المؤدية إلى السموك العدواني ألن ىذا األخير ماىو 
إال تعبير ورد فعل عن الحرمان من العطف والحنان والرعاية والحاجات األساسية فإن 

شعور المراىق بيذا الحرمان فيحاول التعويض عنو من خبلل تصرفات وسموكات عدوانية 
قد تكون في بعض األحيان الشعورية قصد التعويض عن ىذا النقص والحرمان الذؼ 

. (80-79، الصفحات 1983حقي ألفة دمحم، ) يعاني منو
 : اإلحباط2-9-1-2

   وىو احد األسباب الرئيسة لمسموك العدواني وكل مواقف اإلحباط تعرقل أىداف الفرد 
وتبقى رغباتو دون تحقق وىذا ما يثير لديو الغضب واالنفعال و القمق مما يدفعو إلى سمك 

. سموكات عدوانية
أن السموك العدواني ىو استجابة  . dollardودوال رد  -  miller  وقد بين كل من ميمر

نموذجية لئلحباط وان ىناك عبلقة سببية بين اإلحباط والعدوان وىذا يعني أن ظيور 
-164، الصفحات 1981منصور، ) سموك عدواني عند شخص ما يستمزم وجود إحباط

165) .
   يعتبر السموك العدواني استجابة حتمية ومخرج ضرورؼ لممواقف اإلحباطية التي ال 
محالة منيا في مختمف مراحل النمو خاصة في مرحمة المراىقة فيي عتاب تحول دون 

إشباع الدوافع وتحقيقيا ودون الوصول إلى األىداف التي سطرىا المراىق والتي غالبا ال 
. تتماشى مع واقعو

 :  الغيرة3- 9-1– 2
ىي حالة انفعالية يشعر بيا الشخص وتظير متمثمة في الثورة والنقد والعصيان واليياج 

وقد تظير كذلك عمى شكل انطواء وانعزال مع االمتناع عن المشاركة كما تظير في شكل 
والتخريب ونجد أنيا تحمل صيغة القصوػ وتميد لميدم  سمبي لمغاية كاالعتداء والضرب

. والتدمير وكل ىذه األشكال من مظاىر السموك العدواني
وتنجم الغيرة من متغيرات عديدة كالخوف وانخفاض الثقة في النفس وعدم اإلحساس 

بالقيمة الذاتية فالمراىق الغيور مثبل ال يرتاح لنجاح غيره ومن الصعب عميو االنسجام 
والتعاون معيم وىذا ما يؤدؼ بو إلى االنطواء واالنسحاب كاستجابة أوال ثم رد فعل 

عدواني فاستجابة نيائية وقد يتولد ىذا الشعور من عدم القدرة عمى التكيف مع المواقف 
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الجديدة وىذا ما يجعمو يمجا إلى أسموب التعويض كأن يتوىم بأنو متوقف مع غيره وىذا 
الشعور يقمل من قدرتو عمى التكيف والتعامل مع غيره وديا فيقف منيم موقف عدائي 
ونجد أن المراىقين الذين يؤتون رفاق وأصدقاء ليم من الطبقات ومستويات اجتماعية 

يعانون من مشاعر الغيرة حيث إنيم يصعب عمييم مجاراتيم وبالتالي , عالية تفوق أسرىم
 إن الغيرة adlerيظيرون ليم سموك عدوانية كاستجابة لمغيرة والشعور بالنقص ويرػ ادلر 

والشعور بالنقص أساسا لمعدوانية حيث أن المراىق الذؼ يشعر بقصور في عبلقتو مع 
اآلخرين والمحيط الذؼ يعيش فيو يستجيب بسموك عدواني كاثبات لوجوده ومحاكاة 

. لآلخرين ومنافستيم في قدراتيم
أو ما يعرف باإلحساس بالدونية وىو حالة انفعالية تكون :  الشعور بالنقص 2-9-1-4

عادة دائمة ناجمة عن الخوف المرتبط بإعاقة حقيقية أو من تربية تسمطية اضطيادية 
والشعور بالنقص منتشر بكثرة سواء كان جسمي أو عقمي أو حقيقي أو خيالي وىو يمثل 
دائما فقدان جانب ميم من الناحية العاطفية وبالتالي يؤدؼ إلى االنطواء وعدم المشاركة 

ومنو إلى استجابات عدوانية اتجاه من يشعر نحوىم بالنقص 
حساسيا بقدرتيا  والسموك العدواني ىنا ييدف إلى إعادة شيء من االعتبار إلى الذات وا 

. وسيطرتيا عمى طرفيا الوجودؼ بدل أن تدرج تحت مشاعر النقص والدونية
 فالمراىق الذؼ يعاني من الشعور بالنقص يعوض ذلك بالسموك العدواني من اجل جعل 

. نفسو تحس بأنو متفوق عمى غيره من األقران
من خبلل التطرق لؤلسباب النفسية لمسموك العدواني نجد إن ىذا األخير يتأثر وبدرجة 

كبيرة بيذه األسباب والتي حصرت في اإلحباط والشعور بالنقص والغيرة غير أن األسباب 
 النفسية وحدىا التكفي لكي نستطيع إعطاء تفسير لسبب حدوث السموك العدواني

. (86، صفحة 2006بوخريسة بوبكر، )
:   األسباب االجتماعية2-9-2

   تعتبر األسباب االجتماعية من يبن احد األسباب التي تسيم وتتدخل في نشوء وتكوين 
سموك عدواني حيث أن البيئة والظروف االجتماعية واألسرية ليا تأثير قوؼ وبالغ عمى 
نمو الفرد بحيث أنو كمما كانت التنشئة االجتماعية والعوامل المحيطة بو سايمة ومبلئمة 

: الحتياجات الطفل كانت شخصية سوية وقوية وسميمة ومن بين ىذه األسباب ىي
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 األسرة تعتبر األسرة من بين مصادر التكوين القاعدية التي تمعب : األسرة2-9-2-1
دور كبير في سيرورة التنشئة االجتماعية لمطفل بحيث إنيا تزوده بالمفاىيم والمواقف غير 

وتصقمو بقالب األسرة في ظل , (93، صفحة 2006بوخريسة بوبكر، ) العمومية
العبلقات السائدة بين أفرادىا ولثقافة األسرة دور كبير في تحديد مسؤوليات العدوان التي 

يجب أن يتخذىا الطفل تجاه مايقابمو وما يواجيو فالفرد يكتسب منيا أصولو األولى 
واتجاىاتو وقيمو وذلك من خبلل ما يشاىده من أساليب عممية وممارسات يظل يراقبيا 
: وىو طفل والمبلحع أن ىذه األخيرة تعمل عمى تنشئتو وتكوين شخصيتو في اتجاىين

تطبيعو بالسموكات التي تتماشى مع ثقافة األسرة وبالتالي إذا كانت  : االتجاه األول-
ثقافتيا تتنافى مع العدوان فان الفرد ينشأ غير عدوانيا إما إذا كان مورث األسرة الثقافي 

. يشجع ويدعم السموكات العدوانية فإن الفرد ينشأ حتما عدوانيا
توجيو نمو الفرد خبلل كل مراحل ىذه األخير في داخل احد اإلطارين : االتجاه الثاني- 

باالتجاىات التي تكافئ عمييا األسرة ويرتبط ىذا بالعبلقة السائدة داخميا والتي تؤثر بشدة 
 (90، صفحة 1989فاطمي نافية ورفاعي عالية، ) في حياة الطفل وشخصيتو

حيث أن العبلقات داخل األسرة ليا الدور البارز واألثر البالغ في دعم السموك العدواني 
لممراىق فعبلقة الوالدين ببعضيما أو مع الطفل ىي وحدىا التي تحدد معالم سموك الطفل 

نحو العدوانية ويمكن القول أن الجو األسرؼ المميء بالسموك العدواني يؤثر سمبا عمى 
 .(90، صفحة 1990زكريا الشربيني، ) شخصية أفرادىا وخاصة األبناء

ىي الفضاء الثاني لمطفل والتي ىي عبارة عن امتداد لسمطة :  المدرسة2-9-2-2
اآلسرة التي ينشا فييا الطفل ولكن ىذه السمطة الثانية أكثر شدة عمى حياة الطفل لما فييا 

من قوانين وانظمة وضوابط تفرض عميو وال مجال لمتساىل أو تعدؼ ىذه الضوابط أو 
شحيمي دمحم أيوب ،  ) الحدود فيي تضع حدود لحريتو التي كان يمارسيا داخل األسرة

 .   (75، صفحة 1985
وىذه الضوابط والحدود والقيود تجعل الطفل مصدوما بحياة لم يألفيا من قبل لذلك فانو 
يمجا إلى األسرة ليجعل منيا نافذة حينما يتسمل منيا إلى االنحرافات السموكية ومختمف 

االضطرابات والتي منيا السموكات 
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فراغا لمكبوتات المشكمة أساسا من   العدوانية وبالتي فان ىذه السموكات تصبح متنفسا وا 
 (121، صفحة 1989دمحم سالمة ، .دمحم غياري  ) القوانين والصرامة المدرسية

باإلضافة إلى ىذا فاألساليب المدرسية التي تعتمد عمى القسوة بحق الطفل تؤثر عمى ,
نزعتو العدوانية وىذا ما يدفعو إلى االستجابة بسموك عدواني حيث انو يبدأ بيروبو من 

المدرسة وا ىمالو لواجباتيا واإلنضمام إلى رفاقو ليشكموا مجموعة أشرار يمارسون العدوان 
 . (98، صفحة 1998شحمي دمحم أيوب ، ) الجماعي عمى التجييزات المدرسية

وكذلك يظير في بعض الحاالت السموك العدواني عند التمميذ بسبب سوء تكيفو المدرسي 
ويبلحع من خبلل عممو الدراسي فالطفل الذؼ يعاني من تأخر دراسي يدفعو إلى الشعور 

بالنقص وعدم الثقة بالنفس لذا نجده يخمو من القدرة عمى المشاركة مع الجماعة في 
نشاطيم وكل ىذا راجع إلى فشمو في دروسو مع اإلىمال  الذؼ يتمقاه من قبل المدرسة أو 
حتى الرفاق ىذا ما يدفعو الستعمال أساليب لمتعويض  والمتمثمة في السموكات العدوانية 
وذلك دون وعي منو وىدفو في إثبات ذاتو وجذب انتباه اآلخرين وتأكيد أىميتو كفرد منيم 

 .
  العدوان عن طريق النموذج2-9-3  

   انطبلقا من مبدأ الكبار  فالطفل يتعمم العدوان بمجرد مشاىدتو نماذج ألشخاص 
يتصرفون بالسموكات عدوانية وكمما تعرضوا لمواقف كمما زاد إظيارىم لمثل ىذه السموكات 

بان دورا " وقد بينت عدة دراسات نذكر منيا دراسة (150، صفحة 1992عالية، )
"badura( 1973) أن الطفل يتعمم بالتقميد            .
:  أنواع العدوان2-10

   بالرغم من أن تعريف العدوان من حيث انو سموك ييدف إلى محاولة إصابة أو حدوث 
إال أن بعض الباحثين في , ضرر أو إيذاء لشخص أخر قد يحدد المعالم الرئيسية لمعدوان

السنوات األخيرة حاولوا النظر إلى العدوان عمى أساس النتيجة التي يتوقعيا الفرد المعتدؼ 
. من أداء السموك العدواني

: وفي ضوء ذالك استطاعوا التميز بين نوعين ىامين من العدوان ىما 
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:  العدوان العدائي 2-10-1

   المقصود بو ىو السموك الذؼ يحاول فيو الفرد إصابة كائن حي أخر إلحداث األلم أو 
األذػ أو المعانات الشخصية األخر وىدفو التمتع و الرضى بمشاىدة األذػ الذؼ لحقو 

ويبلحع أن السموك العدواني في ىذه ,بالفرد المعتدؼ عميو كنتيجة ليذا السموك العدواني 
وقد يحدث مثل ىذا العدوان في المجال الرياضي في ,الحالة يكون غاية في حد ذاتو

العديد من المواقف التنافسية مثل قيام مدافع كرة القدم بمحاولة إصابة منافسو بقدمو عقب 
أو محاولة العب كرة السمة دفع منافسو باليد ,محاولة منافسو تخطيو أو مروره بالكرة
. لمسقوط عمى األرض أثناء مراقبتو لو

:  العدوان الو سيمي 2-10-2
   ويقصد بو السموك الذؼ يحاول إصابة كائن حي أخر ألحداث األلم أو األذػ أو 
المعانات لشخص أخر بيدف الحصول عمى تعزيز أو تدعيم خارجي مثل تشجيع 

الجميور أو رضا الزمبلء أو إعجاب المدرب وليس بيدف مشاىدة مدػ معاناة  المعتدػ 
وفي ىذه الحالة يكون السموك العدواني وسيمة لغاية معينة مثل الحصول عمى ثواب , عميو

ويبلحع أن ىاذين النوعين من العدوان يتفقان في , أو حافز أو رضا  أو تشجيع خارجي
محاولة إصابة كائن حي آخر وأحداث األلم أو األذػ أو المعانات  لو لكنيما يختمفان من 

 أنو  بالرغم من صعوبة التفريق بين ىذين النوعين 1944"كوكس "ويرػ , حيث اليدف
بينيما يكمن في انفعال الغضب الذؼ يكون  من السموك العدواني إال أن محك التميز

مصاحبا لمسموك  العدواني  العدائي وال يشترط  تواجد انفعال الغضب في السموك 
  .(13-11، الصفحات 2004دمحم حسين عالوى، ) العدواني الو سيمي

: العوامل المثيرة لمعدوان  2-11
   أشارت العديد من المراجع إلى أن ىناك العديد من الخبرات غير السارة أو الخبرات 

: البغيضة التي يمكن أن تثير السموك العدواني ومن بين أىميا ما يمي
 .الشعور باأللم-  
 .المياجمة أو اإلىانة الشخصية-  
 .اإلحباط-  
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 .الشعور بعدم الراحة-  
 .االستثارة-  
:  الشعور باأللم2-11-1

 PAINإلى أن الشعور باأللم  (م 1989 ) BERKOWITZ   أشار ليونارد بركوفتز
سواء النفسي أو البدني يمكن أن يحرض عمى المزيد من الجوانب االنفعالية وبالتالي 

. إمكانية حدوث السموك العدواني
   وفي المجال الرياضي يمكن مبلحظة ذلك عند إصابة العب لمنافسة إصابة بدنية أو 
محاولة إصابتو نفسيا عن طريق السخرية منو وشعور ىذا المنافس بصورة عدوانية تجاه 

كما يدخل في إطار ذلك أيضا شعور البلعب . البلعب المتسبب في حدوث ىذا األلم
باأللم الناتج عن اإلجياد أو اإلرىاق الذؼ قد يدفعو إلى ارتكاب السموك العدواني ألقل 

. مثير
 
:  المهاجمة أو اإلهانة الشخصية2-11-2

   عندما يياجم أو ييان شخص ما فانو قد يكون في موقف مثير ومشجع عمى السموك 
العين بالعين والسن : العدواني تجاه الشخص الذؼ قام بمياجمتو أو أىانتو في ضوء 

وقد نجد في المجال الرياضي بعض أنواع من السموك العدواني من , بالسن والبادغ اظمم
بعض البلعبين ضد منافسييم كنتيجة لمياجمتيم بعنف من ىؤالء المنافسين أو كنتيجة 

لشعورىم باإلىانة منيم 
:   اإلحباط2-5-3

– اإلحباط " وأصحاب نظرية.    يقصد باإلحباط إعاقة الفرد عن محاولة تحقيق ىدف ما
يرون أن اإلحباط يؤدؼ إلى السموك العدواني وقد يكون ىذا السموك العدواني " العدوان 

موجيا نحو مصدر اإلحباط أو قد يتجو نحو مصدر أخر كبديل لممصدر األصمي 
وقد نبلحع في المجال الرياضي حدوث السموك العدواني من بعض ,المسبب لئلحباط

. البلعبين كنتيجة لعدم قدرتيم عمى مواجية منافسييم بإعاقتيم عن تحقيق ىدفيم
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 االستشارة العدائية

 املواقف غري السارة أو البغيضة
 الشعور ابألمل

 املهامجة أو االهانة الشخصية

 اإلحباط

 الشعور بعدم الراحة
 

:  الشعور بعدم الراحة2-11-4
   أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن الشعور بعدم الراحة مثل التواجد في أماكن 

مزدحمة أو مكان مغمق أو سكن غير مريح أو التواجد مع جماعة غريبة عن الفرد وغير 
ذلك من المواقف التي تثير لدػ الفرد الضيق وعدم الراحة يمكن اعتبارىا من العوامل التي 

وفي . تشكل نوعا من الضغوط عمى الفرد وبالتالي قد تسيم في إثارة السموك العدواني لديو
ضوء ذلك ننصح بضرورة توفير الشعور بالراحة لبلعبين وبصفة خاصة قبيل اشتراكيم 

في المنافسات الرياضية حتى يمكن بذلك االبتعاد عن بعض العوامل التي قد تثير السموك 
 -//6-ذ.العدواني لدػ البلعبين

:  االستثارة والغضب واألفكار العدائية2-11-5
الشعور باأللم ) إلى أن العوامل السابق ذكرىا  MYERS ( 1996)   أشار دفيد ميرز

والمياجمة أو اإلىانة الشخصية واإلحباط والشعور بعدم الراحة قد تؤدؼ إلى االستشارة أو 
الغضب أو األفكار أو الذكريات العدائية لدػ الفرد وىو األمر الذؼ قد يحدث االستجابات 

 .(136-135-132، الصفحات 1998دمحم حسن عالوى، ) العدوانية

 MYERSيوضح عوامل السموك العدواني عن ميرز ( 1-1 )مخطط رقم 
 
 
 
 
 
 
 

    
               

 
 
 

 األفكار و الذكزيات   مشاعز الغضب

  العدوانيةتاالستجابا
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:  نظريات السموك العدواني2-12
   ىناك بعض النظريات واإلقتراحات التي قدميا العديد من الباحثين لمحاولة تفسير 
السموك العدواني عمى أنو غريزة فطرية أو أستجابة لئلحباط أو نتيجة لعممية التعمم 
والتطبيق اإلجتماعي أو عمى أساس محاولة تفريغ المكبوتة داخل الفرد وفي ما يمي 

فتراضات السموك العدواني : عرض موجز ألىم نظريات وا 
 نظرية العدوان كغريزة                             

 (تفريغ اإلنفعاالت المكبوتة)نظرية التنفيس 
 نظرية التعمم اإلجتماعية

 (28، صفحة 1998دمحم حسن عالوى، ) العدوان- نظرية اإلحباط
 : نظرية العدوان كغريزة2-12-1

الذؼ أشار إلى العدوان غريزة " سيجموند فرويد"   ترجع جذور ىذه النظرية إلى المعمم 
إن الغرائز ىي قوػ لمشخصية تحدد االتجاه الذؼ يأخذه السموك " فرويد"وفي رأؼ , فطرية 

أؼ أن الغريزة تمارس التحكم اإلختيارؼ لمسموك عن طريق زيادة حساسية  الفرد ألنواع 
أن اإلنسان " فرويد"وقد افترض ,معينة من المثيرات

, ومن المشتقات اليامة لغريزة الجنسية ,  يولد ولديو صراع بين غريزتي الحياة والموت 
. كما أن غريزة العدوان تعتبر من المشتقات اليامة لغريزة الموت

إلى إن غريزة العدوان ىي قوة داخل الفرد تعمل بصورة دائمة عمى " فرويد لبل"   وأشار 
محاولة الفرد تدمير نفسو ونظرا ألن غريزة العدوان فطريو ألنو ال يمكن اليرب منيا ولكن  

يمكن محاولة تعديميا والسيطرة عمييا عن طريق إشباعيا أو إبداليا وعمى ذلك فان 
اإلنسان في محاولتو تدمير ذاتو فان غرائز الحياة قد تعوق ىذه الرغبة فعندئذ يتجو الفرد 
نحو موضوعات بديمة إلشباع غريزة العدوان كأن يقوم الفرد باعتداء عمى آخرين وتدمير 

. األشياء
   وىذا التفسير قدمو فرويد لتفسير العدوان الدموؼ بين المحاربين في الحرب العالمية 
األولى وفي ضوء ىذه النظرية يبدو العدوان غريزة فطرية البد من إشباعيا أو محاولة 

وفي ىذا اإلطار يرػ بعض الباحثين أن ممارسة األنشطة . تعديميا والسيطرة عمييا
الرياضية التنافسية أو مشاىدة المنافسات الرياضية يمكن أن تساىم في إشباع أو تعديل 
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وقد أثار حول نظرية الغرائز الكثير من الجدل  وعارضيا . أو السيطرة عمى ىذه الغريزة
ن كانت تصدق عمى الحيوان إال أنو  بعض الباحثين عمى أساس أن ىذه النظرية وا 

يصعب تعميميا عمى اإلنسان الن الطفل البشرؼ عند ميبلده يولد في جماعة ويتعمم منذ 
كما أن ىذه النظرية ,المحظة األولى حاجتو لمجماعة ويكتسب عن طريقيا دوافع توجيو

. غيبية وليست عممية أؼ تفتقر إلى التفسير العممي لمسموك
: (تفريغ االنفعاالت المكبوتة) نظرية التنفيس 2-12-2

   يقصد بالتنفيس في مجال عمم النفس تفريغ أو إطبلق المشاعر أو اإلنفعاالت المكبوتة 
عن طريق التعبير عنيا أو التسامي بيا األمر الذؼ يؤدؼ إلى تفريغ أو تخفيف ىذه 
المشاعر أو االنفعاالت نظرا الن كبتيا يسبب حدوث بعض االضطرابات النفسية و 

. الجسمية
  وتشير نظرية التنفيس إلى أن السموك العدواني ماىو إال تفريغ لئلنفعاالت المكبوتة لدػ 

في حين أشارت بعض ,الفرد األمر الذؼ يؤدؼ إلى اإلقبلل من المزيد من العدوان
يمكن أن يؤدؼ - في ضوء ىذه النظرية - الدراسات األخرػ إلى أن السموك العدواني 

. وفي بعض األحيان يؤدؼ إلى المزيد من العدوان, إلى خفض العدوانية
   ويعتقد أنصار نظرية التنفيس من الباحثين في مجال عمم النفس الرياضي أن األنشطة 

الرياضية التي تتضمن درجة كبيرة من االحتكاك البدني يمكن أن يكون بمثابة متنفس 
كما أن السموك العدواني لدػ المشاىدين لبعض األنشطة الرياضية قد , لمسموك العدواني 

لؤلسباب أخرػ خارج مجال الرياضة ,يكون تفريغا لبعض االنفعاالت المكبوتة كنتيجة
دمحم حسين ) كالعوامل االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو غير ذالك من العوامل

 .(24-21، الصفحات 2004عالوى، 

: العدوان–  نظرية اإلحباط 2-12-3
   يعرف اإلحباط بأنو كل ما من شأنو أن يسبب منع تحقيق ىدف أو إشباع حاجة ىامة 

وليس من الضرورؼ أن يوجو العدوان نحو من سبب اإلحباط خاصة إذا كان ىذا , لنا
إذ ترػ ىذه النظرية إن العدوان الناتج عن , ذالكن بل نجد عمى العكس م, المصدر قويا

فالولدان المذان يشعران باإلحباط بسبب كثرة ,اإلحباط يمكن أن يوجو إلى أىداف بديمة
خبلفتيما سوف يصبان عدوانيما عمى أطفاليما والذين سوف يتحولون بدورىم إلى تفريغ 
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, انفعاالتيم عمى أىداف بديمة فيشدون ذيل قطتيم  أو يحطمون الدمى التي يمعبون بيا
اإلحباط يحدث حالة من , وتمثل ىذه الفرضية واحدة من التفسيرات السببية الكبرػ لمعدوان

م نشر دوال رد وميمر وبعد 1939وفي عام ,التحريض عمى العدوان دائما يسبقيا إحباط 
وقمنا فيو , ذلك كممن دوب وماورر وسيرز أول كتاب ليما بعنوان اإلحباط والعدوان

وعرف اإلحباط بأنو تمك الحالة , بتحميل رأؼ فرويد القاضي بان اإلحباط يقود إلى العدوان
أو ىو األثر النفسي المؤلم المترتب عمى عدم , التي تحدث عندما يعاق إشباع اليدف

وعرف العدوان بأنو أؼ تصرف يترتب عميو ضرر أو , الوصول لميدف أو تكرار الفشل
وىما يفترضان أن عدم تحقيق اليدف يسبب , أذػ لمذات أو لآلخرين أو الوسط المحيط

اإلحباط وان اإلحباط يؤدؼ بدوره إلى السموك العدواني إزاء األشخاص أو األشياع التي 
 .(430، صفحة 2004دمحم السيد عبد الرحمان، ) حالة دون تحقيق اليدف

:  نظرية التعمم االجتماعي2-12-4
   تفسر نظرية التعمم االجتماعي العدوانية بأنيا سموك يتم تعممو عن طريق مبلحظة 

ثم الحصول عمى التعزيز والتشجيع إلظيار سموكيات , اآلخرين وإلقتداء بسموكياتيم
أن األطفال الذين يشاىدون  (م1973)″ألبرت باندورا"ولقد وجد عالم النفس .مشابية 

النماذج من الكبار يرتكبون أعماال عنيفة ،و لقد كانت ىذه التغيرات أشد عندما تم تشجيع 
و ىكذا يتضح من ىذه النظرية أن السموك . األطفال عمى تقميد أفعال النماذج من الكبار 

العدواني يتم تعممو من خبلل التعزيز و المحاكاة فعمى سبيل المثال إذا قام احد المدربين 
بتقديم تعزيز إيجابي لمسموك العدواني ألحد البلعبين فإن ىذا البلعب في الغالب سيظير 

. نفس ىذا السموك مرة أخرػ في المستقبل
العدوان –   إن نظرية التعمم االجتماعي عمى العكس من نظرية الغريزة و نظرية اإلحباط 

حيث تنظر إلى السموك العدواني عمى إنو سموك متعمم و عمى ذلك يمكن توجييو و 
فاألشخاص يسمكون عدوانية ألنيم تعمموا مثل ىذا السموك و ليس نتيجة . السيطرة عميو 

ومن المبلحع في المجال الرياضي أن العدوانية يمكن . لئلحباط أو امتبلك لغرائز معينة 
أن تحدث في كل رياضة ، و أن البلعبين صغار السن يقتدون بالعنف السائد في 

فيم يشاىدون في التمفزيون السموك العدواني ألبطال الذين يقتدون . مباريات المحترفين 
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أن " 1988سميث"ويذكر . بيم ،ويحصمون عمى التشجيع عند إظيار سموك مشابية
. العديد من المدربين ،و اآلباء ،و زمبلء الفريق يشجعون و يعززون ىذه العدوانية

فعمى .   إن السموك العدواني غالبا ما يرتكب كرد فعل لتصرف عدواني من شخص آخر 
سبيل المثال يتمقى العب كرة السمة تعميمات من المدرب بأال ينتيك القواعد و القوانين و 
يحاول إيذاء المنافسين ،ولكن إذا كانت المباراة تتميز بالخشونة مثل الجذب من المبلبس  

. الضرب بالكوع تحت السمة فإن البلعب يتعمم أن يرد بالمثل
وىي تؤكد عمى ,أن نظرية التعمم االجتماعي ليا العديد من األدلة العممية التي تؤيدىا

الدور اليام الذؼ يمعبو اآلخرون ذوؼ األىمية بالنسبة لمشخص في زيادة ونمو السموك 
. (34، صفحة 2008وآخرون، , ربيع عبد القادر  ) العدواني أو التحكم

:  العوامل التي تؤثر في السموك العدواني2-13
   يفضل بعض الباحثين التميز بين أسباب كل من الغضب والعدوان في محاولة لئلجابة 

ما الذؼ يسبب مشاعر الغضب  وما الذؼ يسبب السموك :  عن تساؤلين منفصمين ىما
. العدواني 

 :  الغضب كأحد أسباب السموك العدواني2-13-1
   ىناك سببان رأسيان لمغضب ىما اليجوم واإلحباط باإلضافة إلى غزو السبب في كل 

. منيما 
:  الهجوم2-13-2

   يعد اليجوم عمى الفرد من قبل فرد أخر أو انزعاج منو أكثر مصادر الغضب شيوعا 
فتخيل انك تقرا صحيفة معينة وقامة شخص أخر بصورة , وىناك أمثمة عديدة لميجوم 

غير متوقعة يسكب من الماء عمى راسك أو تخيل انك أجبت إجابة معينة في الفصل 
الدراسي تعبر عن رأيك في موضوع معين وقام احد زمبلئو معمق عمى إجابتك بأنيا غبية 

وكذالك تخيل انك تسير بسيارتك في شارع عام وفجأة سبقتك سيارة , وليس ليا معنى 
ففي كل ىذه الحاالت نجد إن شخص معينا قد فعمى , أخرػ ووقفت أمامك دون مبرر 

وطبقا لكيفية معالجة الشخص الذؼ تعرض لميجوم أو اإلزعاج , شيئا كرييا لشخص أخر
ليذه األمور يصبح من المحتمل بدرجة كبيرة استثارة غضبو وشعوره بمشاعر عدائية نحو 

. مصدر اليجوم ومن ثم الرد يبرز احتمال عميو 
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ومقابمة اليجوم بمثمو باألسموب العين ,    فاألشخاص يستجيبون لميجوم عادة بتأثير
ومن ثم تزداد حدة العدوان والرغبة في االنتقام ويحدث تصعيدا لو , بالعين والبادغ اظمم

فالعنف يؤدؼ إلى المزيد من العنف في مختمف مجاالت الحياة في المجتمع فالعنف 
ولكن , األسرؼ عمى سبيل المثال اليشتمل عمى شخص عدواني واحد وضحية واحدة

 . يشتمل عمى نمط من العنف المتبادل بين األزواج والزوجات أو بين اآلباء واألبناء
:  اإلحباط3 -2-13

وابسط تعريف لئلحباط ىو الحالة التي ,    المصدر الرئيسي الثاني لمغضب ىو اإلحباط 
يشعربيا الفرد عندما يصطدم مع شيئا ما أو عندما يحول أمر أو أخر بينو وبينما يريد 

تحقيق الفرد ألىدافو فإذا أراد الفرد أن يذىب إلى مكان معين أو يؤدؼ بعض األفعال أو 
أن يحصل عمى  شيء ما ومنع من فعل مايريد أو لم يتمكن من تحقيقو فإننا نقول أن 

وزمبلئو في الثبلثينات من القرن العشرين الغرض " دوال رد "الشخص قد أحبط وقد قدم 
األساسي الذؼ رابط بين العدوان واإلحباط ومؤداه أن العدوان ىو دائما نتيجة لئلحباط 

فوجود اإلحباط يؤدؼ , فحدوث السموك العدواني يقتضي ضمنيا وجود اإلحباط والعكس 
. دائما إلى بعض أشكال السموك العدواني 

بدراستيم الكبلسيكية التي ىدفت إلى الوقوف عمى اآلثار .1941" باركر"   وقد قام 
النفسية لئلحباط وتمثمت إجراءات التجربة في إن مجموعة من األطفال شاىدو غرفة مميئة 
بدمى جذابة لم يسمح ليم بدخوليا ووقفوا في الخارج ينظرون إلى الدمى التي يريدون أن 
يمعب بيا وليس في مقدورىم الوصول إلييا وبعد أن انتظر األطفال فترة من الزمن سمح 

ىذا في مقابل مجموعة ,ليم الباحثون بالدخول والمعب بالدمى الموجود كيفما يريدون 
أخرػ من األطفال أعطية فرصة مباشرة لدخول الغرفة والمعب بالدمى الموجود دون 

المرور بخبرة المنع األولى التي تعرض ليا األطفال المجموعة األولى وتبينة من النتائج 
وعمى ىذا األساس أن العدوان , أن األطفال الذين احبطو قد حطموا الدمى عمى األرض 

 .(34، صفحة 2008وآخرون، , ربيع عبد القادر  ) ىو أىم المترتبان لئلحباط
:   الغزو 2-13-4

   يؤدؼ اليجوم واإلحباط في معظم الحاالت إلى الغضب وما يترتب عميو من السموك 
إن الشخص أخر يقصد إيذائو فميمنا لسموك العدواني يعتمد غالبا ,العدوان إدراك الشخص
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عمى الدوافع الظاىرة والمقاصد التي تكمن خمف أفعال الشخص األخر وبمفاىيم نظرية 
تجد أن احتمال الغضب يزداد عندما الشخص يصاب  باليجوم " وايذر"الغزو التي قدميا 

 (أو انو في إطار تحكم الشخص الداخمي )أو اإلحباط مقصود من قبل الشخص اآلخر 
أو انو  )وفي مقابل ذلك إذا قام الضحية بغزو اليجوم أو اإلحباط إلى ظروفو المخففة 

فمن يؤدؼ ذلك إلى إثارة غضب شديد فعمى سبيل المثال انو  (خارج نطاق تحكم الشخص
من المتوقع إثارة غضب العاممين في أحدػ المؤسسات إذا قال ليم رئيسيم انو الييم 

ألنيم كسالى أكثر مما لو اتخذت المؤسسة قرارا بتسريحيم مؤقتا من العمل بسبب الركود 
ولكن توقيت المعمومات التي , االقتصادؼ لممؤسسة إجماال والذؼ أدػ إلى إغبلقيا مؤقتا

يتمقيا الضحية عن مقصد الطرف اآلخر أو الظروف المختمفة يعد عامبل ميما أيضا في 
فإذا ادرك الضحية المبررات المخففة قبل يحبط فسيقل احتمال الغضب ومن ,إثارة الغضب

ثم السموك العدواني إما في حالة تفسير كل المبررات الحسنة فيما بعد بدء التوتر والغيع 
فسيصعب تقميل الغضب ومع ذلك فان المعمومات المسبقة عن مقاصد الشخص اآلخر أو 
عن الظروف المخففة يصبح أثرىا ضئيبل إذا كان اليجوم أو اإلحباط كبيرا جدا فالعنف 
العائمي يحدث غمبا الن النقاش والجدل الشديد يزداد حدة ويصعدون أؼ اعتبار لمبررات 

أفعال الشخص اآلخر ولذلك فان المعمومات المخففة ربما تأتي متأخرة جدا أو تصبح غير 
فعالة في ظل حرارة الغضب فاألشخاص يقتمون في ظل الغضب الشديد بصرف النظر 

. عن المعمومات التي تصميم عن ضحاياىم
 : العوامل الشخصية المسببة لمسموك العدواني2-13-5

   تناولنا مسبقا أسباب الغضب منفصمة عن العوامل الشخصية لمعدوان من اجل التميز 
الدقيق بين الغضب والسموك العدواني ويبقى ضمن العوامل الشخصية التي تؤثر في 
السموك العدواني نوعان من ىذه العوامل ىما األسباب العصبية والكيميائية لمعدوان 

. (36-35، الصفحات 2008وآخرون، , ربيع عبد القادر  ) واألتجاىات التعصبية
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:  عالج السموك العدواني 2-14
   أن العدوانية يعاني منيا الفرد والمجتمع ومن ىذا المنطق فانو ينبغي عمينا أن نضع 
طرق لمعبلج لمثل ىذه الضطربات التي أثرت سمبيا عمى الحياة العامة لئلنسان وعميو 

: فإننا نرػ أن يكون العبلج عمى ىذه المستويات وىي كما يمي
 : العالج النفسي2-14-1

   أن التكفل النفسي لمفرد لو األىمية البالغة واألثر الكبير في عبلج مثل ىذه 
االضطربات السموكية ويكون العبلج النفسي بتجنب الطفل أسباب االنفعال من األساس 
والتي تسبب لو نوع من اإلحباط والحط من قيمتو كعدم مقارنتو بغيره من األطفال وعدم 

شعاره بذاتو وتقديره واحترامو ، 1998دمحم سعيد مرسى، ) تغييره بالذنب وخطأ ارتكبو وا 
. (60صفحة 

فعندما يفشل الطفل ويصبح ذاك الفشل جزء من الخبرات التي يواجييا في البيت 
والمدرسة والشارع ولذلك ينبغي لنا تعميم الطفل كيفية التعامل مع مثل ىذه التجارب 

الفاشمة دون أن تترك في نفسو اثر ضار ودون أن تحبط من احترامو لنفسو ويقول عمماء 
التربية أن الطفل الذؼ يعاني من انخفاض في درجة احترامو لنفسو اليستطيع التعامل مع 

 الفشل وال يستطيع تشكيل صدقات مع غيره ويترتب عمى ذلك ظيور مؤشر العدوانية
. (167زياد الحكيم، صفحة )

   كما ينبغي عمينا أيضا تجنب األطفال الكبت بحيث يسمح ليم بطرح األسئمة 
واالستفسارات وعمينا أن نتجاوب معيا بوضعية تناسب سنو وعقمو ومن خبلل أيضا إشباع 
رغباتو وتمبية حاجياتو ويكون كذلك بتنميتو ا حتى يستطيع الشخص أن يحل مشاكمو وان 
يواجو الصعاب ببل صعوبة أو مشكمة باإلضافة إلى تعميم الطفل آداب الحديث والحب 
 والتعاون والتسامح والمشاركة فكل ىذه المعاني السامية تغرس فيو روح عالية ومتسامحة

. (60، صفحة 1977سعدية دمحم بهاور ، )
 : العالج اإلجتماعي2-14-2

   ويدخل تحت ىذا العبلج مايسمى بالعبلج الببىء وىو عبارة عن التعامل مع البيئة 
أو ضبطيا سواء كانت ىذه البيئة األسرة أو , االجتماعية لمعميل وتعديميا أو تغييرىا

... المدرسة
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  والعبلج االجتماعي في األسرة يكون عن طريق تييئة المناخ األسرؼ اليادغ والسار 
وكذلك من خبلل معاممة الوالدين فيما يتعمق بتربية األطفال وتوجيييم وقد يكون ىذا عن 

طريق تدريب األىل عمى سمك تصرفات سميمة بحيث يتعممون كيف يعدلون سموكيم 
ويتعاممون مع أبنائيم فقد أشارت نتائج ىذا التدريب خاصة مع تفاعل األىل ونجاوبيم إن 

. ℅60 إلى 20العدوانية انخفضت عند األطفال بنسبة 
   ىذا فيما يتعمق باألسرة وفيما يخص المدرسة فيكون العبلج عن طريق إعطاء فرصة 
دماج التبلميذ فييا  لتبلميذىا بالحركة والنشاط سوءا بالنشاطات الرياضية أو الثقافية وا 
شراكيم في التحضير وإلعداد ليا وبذلك تكون المدرسة قد اشبعت بعض حاجات  وا 

. تبلميذىا
   باإلضافة إلى ىذا يجب توفير العمم وتطوير التعميم واالىتمام بإعداد معممين لدييم 
الكفاءة والقدرة عمى تحويل جو المدرسة إلى جو يشجع الطبلب عمى العطاء واإلنتاج 

. (331، صفحة 1997حامد ظهران ، ) وحب العمم
كما يجب أن الننسى جماعة الرفاق التي ليا من التأثير بحيث يجب اختيار الصحبة 
الصالحة والجماعة التي تمتزم باآلداب واألخبلق الفاضمة والتي تبتعد عن كل سموك 

. طائش وغير مقبول
 : العالج السموكي2-14-2

   يعتبر العبلج السموكي تطبيقا عمميا لقواعد ومبادغ وقوانين التعميم في ميدان العبلج 
السموكي عمى اإلطار النظرؼ الذؼ وضعو كل من ايفان بافموف وجون واطسن في التعميم 

الشرطي ويستفيد أيضا من نظريات ثور ندايك وكبلرك ىل وبورس سكينر في التعزيز 
وتقرير نتائج التعمم مع استخدام مثيرات منفردة مثل الصدمة الكيربائية حيث ترتبط 

. بانتظام وتكرار مع المثير الموقفي رغم أنيا مؤذية نوعا ما وصعبة مع بعض الحاالت
أو التحصين التدريجي , ومن بين أساليب العبلج السموكي أسموب التخمص من الحساسية

ويتم ذلك عن طريق تعريض العميل إلى المثيرات التي تحدث استجابات عدوانية وتكرارىا 
بالتدريج في ظروف يشعر فييا بأقل درجة وىو في حالة استرخاء ثم يتم العرض عمى 

مستوػ متدرج في الشدة حتى يتم التوصل إلى المستويات العالية من الشدة المثير 
 .(60، صفحة 1998دمحم سعيد مرسى ،  ) التستثير االستجابة العدوانية
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 : العالج الطبي2-14-3
   ينتج عمى السموك العدواني اختفاء لمبصيرة العقمية لدػ الفرد وتجعمو مضطر لسمك 
سموكات عدوانية يغيب فييا االنتباه لؤلخطاء وخطورتيا وانطبلقا من معرفتنا بان ىناك 
عبلقة وطيدة بين النفس والجسم وليذا يمجا في بعض األحيان إلى استعمال األدوية 

كميدئات تؤدؼ إلى االسترخاء العضمي واليدوء النفسي والحركي وىناك  
أيضا لمسكنات الني تعمل عمى تثبيط وظائف الجياز العصبي المركزؼ وتسكن اآلالم 

. مما يؤدؼ إلى اليدوء النفسي
   حتى يتمكن المعالج من إقامة عبلقة تواصل بينو وبين العميل إذا ما فشمت جميع ىذه 

المحاوالت وفشمت بقية أنواع ووسائل وطرق العبلج يتم االستعانة كأخر حل بالعممية 
الجراحية وىي جراحة عصبية متخصصة حيث يتم فصل النص األمامي الجبيي عن بقية 

أجزاء المخ عن طريق قطع األلياف البيضاء الموصمة بين الفص األمامي والميد بذلك 
 يتم قطع االتصال العصبي وبالتالي تثبيط رد الفعل االنفعالي ويحد تغير في السموك

. (346، صفحة 1997حامد ظهران ، )
 : العالج الديني4- 2-14

   يعتبر السموك العدواني في نظر الدين استجابة غير سوية لضمير المريض بسبب 
وليذا فانو يجب الوقاية الدينية ,  اإلىمال أو القيام الفرد بسموك يتحدػ فيو قوة الضمير

من مثل ىذه االضطرابات ويكون ذلك باإليمان والتحمي بالعقيدة الخالصة والعمل 
. المخمص والسموك يجب أن يكون وفقا ليا

   وتتضمن الوقاية الدينية من االضطرابات النفسية والسموكية االىتمام بالتربية الدينية 
وألخبلقية وبناء نظام القيم كدعامة أساسية ومتينة لمسموك السوؼ فغاية ما يطمب ىو 

. النفس المطمئنة التي توفق بين النفس اإلمارة بالسوؼ والنفس الموامة
   فالتعاليم الدينية والقيم الروحية واألخبلقية ييدؼ الفرد إلى السموك السوؼ وتجنبو الوقوع 

في الخطأ والذنب وعذاب الضمير وعميو يجنب إحداث نوع من التوازن بين الجانب 
وابتغ " المادؼ والروحي حتى يستطيع الفرد التوفيق في حياتو وأخرتو وفي ذالك قال تعالى 

   (77سورة القصص ، اآلية ) "فيما أتاك هللا الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من الدنيا
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ويجب أيضا االىتمام بالنمو الديني لمفرد وتوفير القدرة الصالحة الحسنة والسموك 
 "لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة "النموذجي لبلىتداء واالقتداء بو حيث قال تعالى  

 (21سورة األحزاب، اآلية )
ويقوم العبلج الديني عمى معرفة الفرد لنفسو ولدينو ولربو والقيم والمبادغ الروحية 

 .(46، صفحة 1900حامد عبد السالم زهران، ) .واألخبلقية
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: خالصة
 إن فترة المراىقة مرحمة غير عادية، تصاحبيا تغيرات نفسية وفيزيولوجية، وىي مرحمة 

إنتقالية بين الطفولة والنضج الكامل ولكي تمر ىذه المرحمة بسبلم، دون أن تترك أؼ أثر 
ضار بالشخصية البد أن يكون ىناك وعي وفيم لطبيعة ىذه المرحمة، وخصوصا من قبل 

الوالدين، ويجب أن تتعاون المؤسسات التعميمية والدينية مع األىل في توجيو ورعاية 
. المراىقين الذين يعتبرون جيل المستقبل

: والرياضة تجمب لممراىق المتعة بإشباعو لمختمف الحاجات التي يتطمبيا نموه ومنيا
الراحة والترويح عن النفس وكثير ما تعتمد عمى األنشطة الرياضية، فيي من أنجح 
األنشطة الترويحية وأكثرىا فعالية في تحقيق أىداف الترويح و تساىم في تحكم في 
عدوانية المراىق وتصريف طاقتو الكامنة بصفة مقبولة إجتماعيا، كما تساعده عمى 

 .إكتشاف مفيوم السعادة والسرور لتحقيق الراحة
 نستخمص مما سبق ذكره في ىذا الفصل أن السموك أما في السموكات العدوانية  

ما إن توفرت  ,العدواني تسبب فيو عدة جوانب وعدة مؤثرات سواء كانت نفسية اجتماعية
الذين ,تساىم في وجود سموكات عدوانية عند التبلميذ خاصة إذا ما تكممنا عن المراىقين 

وعميو فإنو يتوجب تحديد األسباب الحقيقية التي  ,تكون قابميتيم لمثل ىذه السموكات أكبر
من أجل معالجتيا وقبل ذالك الوقاية منيا باعتبار ,تدفع بالمراىقين لسمك تصرفات عدوانية

. أن الوقاية أفضل من العبلج 
   كما أنو ال ينبغي أن نعطي األشياء أكثر مما تستحق فيناك فترات أين يظير فييا ىدا 
النشاط الزائد في سموك األفراد وما يترتب عميو لذا وجب معرفة الكيفية المناسبة لمتصرف 

.  معو بحكمة و عقبلنية
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  :تمهید

یتطرق الباحث في ىذا الفصل إلى تبیان إجراءات الدراسة المیدانیة ومحدداتيا، وذلك من 
خالل تعریف المنيج العممي المستخدم في الدراسة، مجتمع الدراسة، كیفیة اختیار العینة لتطبیق 
الدراسة الحالیة، التطرق إلى كیفیة بناء االستبیان ومقیاس السموك اإلنحرافي الخاص بالدراسة 
واألدوات المستخدمة في ذلك، ثم التعرف عمى األسالیب اإلحصائیة المناسبة لفرضیات البحث 

 .الحالي
 :المنهج المتبع في الدراسة 1-1

ن البحث في الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانین عامة ال یكون أبدا بدون منيج واضح إ
نفسو بتتبع خطواتو ومراحمو بكل دقة وصرامة ولقد استخدمنا في بحثنا المنيج فیو یمزم الباحث 

وصف الظواىر أو إحداث أشیاء معینة وجمع الحقائق والمعمومات  الوصفي الذي یيدف إلى
 وىذه البحوث تسمى بالبحوث المعیاریة ،والمالحظات عنيا وتقریر حالتيا كما توجد عمیو في الواقع

 .19)،ص1984تركي رابح،).أو التقویمیة
جل أوالمنيج الوصفي ىو طریقة من طرق التحمیل والتفسیر بشكل عممي منظم من 

الوصول إلى أىداف محددة إزاء مشكمة اجتماعیة ما یعتبر المنتيج الوصفي طریقة لوصف الظاىرة 
المدروسة وتصویرىا كمیا عن طریق جمع معمومات مدققة عن المشكمة وتصنیفيا وتحمیميا 

خضاعيا لمدراسة  . (18، ص2003كمال ایت منصور ورابح طاهیر، ). وا 
 أن البحث الوصفي یيتم في تصویر ماىو كائن، أي (2011كامل المغربي،)ویشیر 

الوضع الراىن أو الحادثة، فيو یصف خصائصيا ومركباتيا ویصف العوامل التي تؤثر عمیيا، 
. والظروف التي تحیط بيا، ویحدد العالقات اإلرتباطیة بین المتغیرات التي تؤثر عمى تمك الظاىرة
وانطالقًا من ىذا التصویر الشامل یمكن التنبؤ واالستنتاج باألوضاع المستقبمیة التي ستؤول إلیو 

فالبحث الوصفي ال یعتمد عمى المالحظة السطحیة أو الوصفات العرضیة في حل . ىذه الظاىرة
-96،ص2011كامل دمحم المغربي ،).عممیة محددة المشكمة قید البحث، بل إنو یتبع خطوات

95). 
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 :مجتمع الدراسة 1-2

مجموعة عناصر ليا خاصیة أو  عمى أن مجتمع البحث( 2006،موریس أنجرس)یشیر 
عدة خصائص مشتركة تمیزىا عن غیرىا من العناصر األخرى والتي یجرى عمیيا البحث أو 

  .(467،،ص2006موریس أنجرس،).التقصي
، وىم الفئة المدینة البیض  الممارسینوبما أن مجتمع الدراسة یتناول تالمیذ الطور الثانوي 
ثانویة محبوبي الحاج عامر ادارة المستيدفة في البحث، ومن خالل األرقام المقدمة من طرف 

 في مرحمة التعمیم الثانوي و الممارسینالمتمدرسین وثانویة ىواري بومدین فإن عدد التالمیذ ذكور
تممیذ وىم  (500)قد بمغ العدد اإلجمالي . (م2018-2017) خالل العام الدراسي بالثانویتین

 .یمثمون المجتمع األصمي لمدراسة
 :عینة الدراسة- 1-3

ىي أداة الدراسة، أي أنيا جزء من المجتمع، یتم اختیارىا بطرق مختمفة بغرض دراسة : العینة
بمعنى أنو یجب أن . ىذا المجتمع، فالعینة ىي جزء من الكل، عمى أن یكون ىذا الجزء ممثاًل لمكل

تكون العینة ممثمة لممجتمع المسحوبة منو تمثیاًل صادقًا حتى یتسنى لمباحث استخدام بیانات ونتائج 
  . (15،ص2009 دمحم بوعالق،. )العینة في تقدیر معالم المجتمع بشكل جید

  (محبوبي الحاج عامر و ثانویة ىواري بومدین)كانت عینة البحث مجموعة من تالمیذ ثانویة. 
حیث كان اختیار التالمیذ بطریقة عشوائیة تالمیذ ثانویة محبوبي : طریقة اختيار العینة 1-3-1

 . بمدینة البیضالحاج عامر و ثانویة ىواري بومدین
 بین تممیذ102 تحدید العینة المرغوب فیيا والمتمثمة في :ضبط متغیرات أفراد العینة 1-3-2

 ( .محبوبي الحاج عامر و ثانویة ىواري بومدین)ثانویة 
: ویتم تحدید حجم العینة كالتالي

.  تممیذ50تالمیذ ثانویة محبوبي الحاج عامر،حجم العینة : المجموعة األولى
                                    50الذكور - 

. تالمیذ 52 حجم العینة ،تالمیذ ثانویة ىواري بومدین: المجموعة الثانیة
                                   52الذكور - 
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 :الدراسة االستطالعية لالختبار 1-4
ىي عبارة أولیة یقوم بيا الباحث عمى عینة قبل قیامو ببحثو الختیار أسالیب البحث 

  .(101،صفحة2000معجم عمماء النفس والتربية،)وأدواتو
 : أدوات البحث1-5
 :تعریف االستبيان 1-5-1

  .ىو وسیمة من وسائل جمع البیانات انتشرت في كثیر من البحوث النفسیة واالجتماعیة
ویأتي ذلك عن طریق استمارة أو كشف یضم مجموعة من األسئمة المكتوبة حول موضوع 
البحث والتي توجو لألفراد بغیة الحصول عمى بیانات موضوعیة وكمیة وكیفیة، من جماعات كبیرة 

وغالبًا ما تقوم اإلجابة عمى . ویقوم المجیب المبحوث باإلجابة عنيا. الحجم وذات كثافة عالیة
 .(169 ،ص2010حسین عبد الحمید أحمد رشوان،).اختیار واحد من عدد االختیارات

 :الهدف من إعداد االستبيان 1-5-2
 اإلجابة عمى تساؤالت البحث المطروحة .
 التحقق من صحة الفرضیات الموضوعة. 
 تحقیق أىداف البحث المرسومة. 
 :خطوات إعداد االستبيان 1-5-3
. الرجوع لممصادر العممیة والدراسات السابقة والمشابية وكل ما لو ارتباط ببحثنا- 1
 مناقشة جوانب مشكمة الدراسة عموما مع بعض األساتذة في الجامعة في مختمف- 2

التخصصات، وذلك قصد تكوین فكرة موسعة ووضع تصور عام لممعالجة من شانو أن یسيل 
. انجاز ىدا العمل

إعداد االستبیان في صورتو األولیة مشتمال عمى المحاور والعبارات ألنواع الصدق والثبات قبل 3- 
. توزیعيا في شكميا النيائي

ببمدیة  (محبوبي الحاج عامر) تالمیذ ثانویةوقد تم القیام بالدراسة االستطالعیة عمى 
و ذلك بيدف  معرفة مدى مالئمة األسئمة من حیث مقصودىا   استبیان22 قد تم تقدیم .البیض 

 ثم بعد  (2018-2017)وأبعادىا أي معقدة أو مفيومة وذلك في بدایة الفصل الثاني لمسنة الدراسیة
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 استبیان فقط ثم إجراء الصدق 21أسبوع قمنا بنفس العممیة و بنفس االستمارة  ولقد استرجعنا 
وكان اليدف الرئیسي من ىذه العممیة ىو اختبار أدوات البحث المالئمة التي . والثبات بأنواعو

  .تسمح لنا بتحقیق األىداف المرجوة من الدراسة
 :وعمیو تم بناء االستمارة االستبانة عمى النحو التالي

 :العبارات كالتالي10استبیان یتكون من ثالث محاور كل محور یتكون من
 والسموكات العنف أعمال وبعض العدواني، السموك مظاىر بعض عمى  یحتوي :المحور األول

 البدني أو النفسي األذى إلحاق إلى یؤدي والذي لمنظام االمتثال وعدم االنفعال وشدة سویة، الغیر
: التالیة العبارات عمى وأشتمل برمتو المدرسي المناخ عمى وتؤثر بالممتمكات واإلضرار باألفراد

( . 10ع – 09ع – 08ع – 07ع – 06ع – 05ع – 04ع – 03ع – 02ع – 01ع)
 سموكیة مشكالت وىي التعمیمیة السموكیة المشكالت مظاىر بعض عمى یحتوي  :المحور الثاني

 التعمیمیة البرامج من االستفادة من الطالب تعیق والتي التعمیمیة بالعممیة والمتعمقة توافقیة غیر
 17ع – 16ع – 15ع – 14ع – 13ع – 12ع – 11ع: )التالیة العبارات عمى أشتمل التربویة

( . 20ع – 19ع – 18ع– 
 والناتجة اآلخرین واتجاه الذات تجاه السالبة الداخمیة السموكات بعض یحتوي عمى :المحور الثالث

 االنفعاالت في والتحكم النفسیة الضغوط مواجية عمى القدرة وعدم الذات تقدیر مستوى  تدني عن
 العبارات عمى وأشتمل.  والطمأنینة األمن وعدم والالمباالة والدونیة بالوحدة الشعور في والمتمثمة
  (30ع -29ع–28ع – 27ع – 26ع-25ع– 24ع -23ع  –22ع – 21ع) :التالیة

: األسس العممية االختبار 1-6
 : الثبات 1-6-1

  إحدى طرق حساب ثبات االختبار وىي طریقة تطبیق االختبار وا عادة تطبیقو،نااستخدم
. لمتأكد من مدى دقة واستقرار النتائج 

ویيدف ىذا األسموب إلى تحدید نسبة وقیمة العوامل الموقفیة أو المؤقتة في االختبار وعمى 
  یوما مع تثبیت كل 15 بإجراء االختبار عمى مرحمتین بفاصل زمني قدره ناأساس ىذه الطریقة قام
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واستعممنا لحساب معامل الثبات معادلة  (نفس المكان ،نفس العینة ،نفس التوقیت)المتغیرات 
 (:01)لحساب معامل االرتباط بالطریقة المباشرة كما ىو موضح في الجدول"بیرسون "

 یبین نتائج معامل االرتباط :(01)الجدول رقم 
 الرقم محاور االستبيان العینة معامل الصدق معامل الثبات

0.75 0.88  
21 

 01 البعد السموكي
 02 البعد التعمیمي 0.91 0.82
 03 البعد االنفعالي 0.94 0.89

: صدق االختبار 1-6-2
 : اللاهرر  الصدق 1-6-2-1

یعتمد عمى منطقیة محتویات االختبار ومدى ارتباطيا بالظاىرة المقاصة، وىو یمثل          
الشكل العام لالختبار أو مظيره الخارجي من حیث مفرداتو وموضوعیتيا ووضوح تعمیماتيا، و 

لتحقیق الصدق الظاىري تم االعتماد عمى الدراسات السابقة والمشابية الخاصة بمتغیرات البحث 
ستبانو ىذه الدراسات ساعدتنا في إلوتعد ىذه األبحاث والدراسات مصدرا ميما من مصادر مادة ا

 .االنطالق بطریقة صحیحة من حیث وضع إطار عام لمبحث یتناسب مع العینة المبحوثة 
: (المحكمین) صدق المحتوى 1-6-2-2

 : األولىالخطوة
تم فیيا عرض مجموعة من المحاور عمى المشرف و مجموعة من األساتذة من أىل 

 .ستبان إلاالختصاص قصد بناء ا
:  الثانيةالخطوة

بعد تحدید المحاور المقبول لألداة تم إدراج مجموعة من العبارات الخاصة بكل محور، حسب 
أساتذة  (9)األىمیة واالرتباط والعالقة ثم عرضيا عمى المحكمین، وفي ىذه المرة تم عرضيا عمى 

 (04 )فقط وىذا ما یوضحو الممحق رقم (7)تم استرجاعيا 
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من أجل التأكد من صدق االستبیان استخدمنا كذلك الصدق الذاتي :  الصدق الذاتي1-6-2-3
 .أعاله (01)والنتائج مبینة في الجدول رقم 

 
من العوامل اليامة التي یجب أن تتوفر في المقیاس،الموضوعیة والتي تعني  :الموضوعية1-6-3

التحرر من التمیز والتعصب في اآلراء فالموضوعیة تعني أن توصف قدرات الفرد كما ىي موجودة 
.  فعال

. حیث أن أىم صفات القیاس الجید أن یكون موضوعیا لقیاس الظاىرة التي أعد أصال لقیاسيا
  

من أجل ىذا عبارات االستبیان یجیب عمیيا المفحوص بدون تدخل من الفاحص أو إیحاء 
وىذا یعبر عن .منو، وبالتالي فإن النتائج تعبر عن آراء أصحابيا بدون تدخل أي طرف آخر 

. الموضوعیة في الحكم عمى نتائج التالمیذ
 :متغیرات الدراسة1-7
 وىو العامل الذي یرید الباحث قیاس مدى تأثیره في الظاىرة المدروسة :المتغیر المستقل1-7-1

 : كاآلتيوعامة یعرف باسم المتغیر أو العامل التجریبي ویتمثل في دراستنا في
.  األنشطة الترويحية الریاضية- 
وىذا المتغیر ىو نتاج العامل المستقل في الظاىرة و المتغیر التابع في : المتغیر التابع1-7-2

. هو االنحراف السموكيدراستنا 
 :الدراسةمجاالت  1-8
محبوبي الحاج عامر و ثانویة ) أجریت الدراسة في المدارس الثانویة :المجال الجغرافي 1-8-1

. مدینة البیض (ىواري بومدین
أجریت الدراسة عمى عینة ممثمة لممجتمع الكمى لمدراسة وىم تالمیذ : المجال البشرر  1-8-2

المتمدرسین في المؤسسات التربویة الثانویة  (سنة15-17 ) ذكور الممارسینالطور الثانوي 
 .البیضبمدینة  (محبوبي الحاج عامر و ثانویة ىواري بومدین)
  جانفي01 نوفمبر إلى 10النظریة بدایة   أجریت الدراسة :المجال الزمني 1-8-3

 . أفریل 05 جانفي إلى21أجریت الدراسة التطبقیة إبتداءا من
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: األدوات اإلحصائية 1-9
 يبعد جمع البیانات اإلحصائیة قمنا بمعالجة ىذه البیانات وتحمیمو عن طریق استخدام اختبار كا-

 ). ²كا)تربیع 
 یستخدم في تعرف عمى استقاللیة بین متغیرین وصفیین تصنفیین و امكمنیة وجود عالقة بینيما

 :  القانون 

كا
2

=   
 𝑂 − 𝐸 2

𝐸
  

 O :   التكرار المشاهد

E : یمي هذه الحالة كما فيوتحسب التكرارات المتوقعة ) المتوقع التكرار: 

مجموع تكرارات  الصف )² × ( مجموع تكرارات  العمود

مجموع التكرارات بالكامل 
 

 .الجدولیة  ²كا وقیمة ²كا المحسوبة² كاقیمة باالختبار، ویجري 
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 :تمهيد
العینة،  رادبأف الخاصة والبیانات المعمومات جمع بعد الفصل ىذا خالل من نحاول سوف
 من أجل الجداول في المبینة األرقام ترجمة عمى العمل إلى المناسب اإلحصائي والقیام بالتحمیل

 االستنتاجات النيائیة إلى لموصول راسیةالد ىذه في المطروحة الفرضیات حسب وذلك مناقشتيا
 .البحث أىداف وتحقیق
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 : المحور األولالنتائج وتفسير عرض1-2-
 total األجوبة 

تنطبق  تنطبق دائما

 أحيانا

 ال تنطبق

 Count 27 32 43 102 السؤال األول األسئلة

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

 Count 27 33 42 102 السؤال الثاني

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

 Count 34 21 47 102 السؤال الثالث

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

 Count 25 28 49 102 السؤال الرابع

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

السؤال 

 الخامس

Count 31 24 47 102 

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

السؤال 

 السادس

Count 27 35 40 102 

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

 Count 31 36 35 102 السؤال السابع

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

 Count 31 26 45 102 السؤال الثامن

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

 Count 25 31 46 102 السؤال التاسع

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

السؤال 

 العاشر

Count 25 39 38 102 

Expected Count 28,3 30,5 43,2 102,0 

Total Count 283 305 432 1020 

Expected Count 283,0 305,0 432,0 1020,0 

 
 .نتائج أجوبة التالميذ على أسئلة المحور األول  يبين:(02)رقم  الجدول

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,936
a

 18 ,527 

  للمحور األول2يوضح نتائج كا (03)الجدول رقم 
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 .نتائج أجوبة التالميذ على أسئلة المحور األول  يبين:(01)رقم  شكل
 

 

( 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) العبارات  نتائجأنیتبین لنا  :(..0)رقم الجدول من خالل
كانت دالة احصائیا اذ كانت قیمة كا  المحسوبة أكبر من الجدولیة وبالتالي ىناك دور لمنشاط 

 .البدني الترویحي عمى البعد السموكي
 
  :تفسير النتائج 

من خالل الجدول تبین لنا أن لترویح أىمیة في التقمیل السموكات العداونیة لدى تالمیذ طور 
كميا تدل عمى دور الذو یمعبو الترویح الرياضي في  (نعم)حیث كانت اإلجابات التالمیذ. اللانوو 

 االنفعال وشدة سویة، الغیر والسموكات العنف أعمال وبعض العدواني، السموك محاربة مظاىر
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 بالممتمكات واإلضرار باألفراد البدني أو النفسي األذى إلحاق إلى یؤدو والذو لمنظام االمتلال وعدم
 . برمتو المدرسي المناخ عمى وتؤلر

أما أفراد العینة الذین كانت إجابتيم أحیانا والتي تعاني من السموكات العداونیة فیعود ذلك بدرجة 
 . األولى إلى شخصیة الفرد وعوامل خصوصیة

أما باقي أفراد العینة الذین كانت إجاباتيم بال فإنو یرجع لعدة أسباب معظميا تكون السبب فیو 
 .األسرة

 :  عرض وتفسير نتائج المحور الثاني2-2

 

 األجوبة 

Total  ال تنطبق تنطبق أحيانا تنطبق دائما 

 Count  37 43 102  السؤال الحادي عشر األسئلة

 Expected 

Count 
34,8 40,9 102,0 

 Count  37 38 102  السؤال الثاني عشر

 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

 Count  42 31 102  السؤال الثالث عشر

 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

 Count  37 35 102  السؤال الرابع عشر

 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

 Count  32 43 102  السؤال الخامس عشر

 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

 Count  30 48 102  السؤال السادس عشر
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 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

 Count  34 47 102  السؤال السابع عشر

 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

 Count  38 37 102  السؤال الثامن عشر

 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

 Count  33 39 102  السؤال التاسع عشر

 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

 Count  28 48 102  السؤال العشرون

 Expected 

Count 

 
34,8 40,9 102,0 

Total   Count  409 1020 

  Expected 

Count 

 
409,0 1020,0 

 .نتائج أجوبة التالميذ على أسئلة المحور الثاني  يبين:(04)رقم  الجدول
 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,382
a

 18 ,636 

Likelihood Ratio 15,588 18 ,621 

Linear-by-Linear Association ,522 1 ,470 

N of Valid Cases 1020   

  للمحور الثاني2يوضح نتائج كا (05)الجدول رقم 
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 .نتائج أجوبة التالميذ على أسئلة المحور الثاني  يبين:(02)رقم  شكل

 

-15ع– 14ع – 31ع– 12ع – 11ع) العبارات یتبین لناأن:  )(رقم الجدول یتبین من خالل
 كانت دالة احصائیا اذ كانت قیمة كا  المحسوبة أكبر من ( .20ع-19ع-18ع-17ع – 16ع

  .الجدولیة وبالتالي ىناك دور لمنشاط البدني الترویحي عمى البعد التعممي
 

 : تفسير النتائج

من خالل الجدول الموضح امامنا یتبین لنا ان لترویح الرياضي دور ىام في التقمیل في  
كميا تدل عمي  (تنطبق دائما)حیث كانت اجابات التالمیذ . الطور اللانوو ىلدالسموكات العداونیة 

یحتوو عمى بعض مظاىر المشكالت السموكیة التعمیمیة وىي  .الدور الذو یمعبو الترویح الرياضي
مشكالت سموكیة غیر توافقیة والمتعمقة بالعممیة التعمیمیة والتي تعیق الطالب من االستفادة من 

  .البرامج التعمیمیة التربویة
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  السموكات العداونیة و التي تعاني من(أحیاناتنطبق )أما أفراد العینة الذین كانت إجابتيم 
 ال)أما باقي أفراد العینة الذین كانت إجاباتيم ب .فیعود ذلك بدرجة األولى إلي عوامل خاصة بو

 .فإنو یرجع لعدة أسباب معظميا تكون السبب فیو األسرة (تنطبق
 :عرض وتفسير النتائج الحور الثالث 2-3

 

 األجوبة

Total ال تنطبق تنطبق أحيانا تنطبق دائما 

األس

 ئلة

 Count 4 1 97 102 السؤال الحادي والعشرون

Expected Count 24,7 30,9 46,4 102,0 

 Count 29 36 39 104 السؤال الثاني وعشرون

Expected Count 25,2 31,5 47,3 104,0 

 Count 26 37 39 102 السؤال الثالث وعشرون

Expected Count 24,7 30,9 46,4 102,0 

 Count 21 36 45 102 السؤال الرابع والعشرون

Expected Count 24,7 30,9 46,4 102,0 

 Count 30 37 35 102 السؤال الخامس والعشرون

Expected Count 24,7 30,9 46,4 102,0 

 Count 30 37 35 102 السؤال السادس والعشرون

Expected Count 24,7 30,9 46,4 102,0 

 Count 37 24 41 102 السؤال السابع والعشرون

Expected Count 24,7 30,9 46,4 102,0 

 Count 21 28 53 102 السؤال الثامن والعشرون

Expected Count 24,7 30,9 46,4 102,0 

 Count 21 39 42 102 السؤال التاسع والعشرون
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Expected Count 24,7 30,9 46,4 102,0 

 Count 31 38 43 112 السؤال الثالثون

Expected Count 27,1 34,0 50,9 112,0 

Total Count 250 313 469 1032 

Expected Count 250,0 313,0 469,0 1032,0 

 .نتائج أجوبة التالميذ على أسئلة المحور الثالث  يبين:(06)رقم  الجدول
 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 133,761
a

 18 ,000 

Likelihood Ratio 153,416 18 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,780 1 ,000 

N of Valid Cases 1032   

 

  للمحور الثالث2يوضح نتائج كا (07)الجدول رقم 
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 .نتائج أجوبة التالميذ على أسئلة المحور الثالث  يبين:(03)رقم  شكل
 

 

-25ع– 24ع – 23ع– 22ع – 21ع) العبارات یتبین لناأن:  )(رقم الجدول یتبین من خالل
 (30ع-29ع-28ع-27ع – 26ع

كانت دالة احصائیا اذ كانت قیمة كا  المحسوبة أكبر من الجدولیة وبالتالي ىناك دور لمنشاط 
 .البدني الترویحي عمى البعد إنفعالي

 

 

 : تفسير النتائج

من خالل الجدول الموضح امامنا یتبین لنا ان لترویح الرياضي دور فعال في التخفیف من 
ان  (تنطبق دائما)حیث كانت اجابات التالمیذ .االنحراف السموكي لدو تالمیذ الطور اللانوو 

یحتوو عمى بعض السموكات الداخمیة السالبة . الترویح الرياضي یخفف حقا من السموك المنحرف
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تجاه الذات واتجاه اآلخرين والناتجة عن تدني مستوى تقدیر الذات وعدم القدرة عمى مواجية 
الضغوط النفسیة والتحكم في االنفعاالت والمتملمة في الشعور بالوحدة والدونیة والالمباالة وعدم 

السموكات  من تعاني التي و (أحیاناتنطبق ) إجابتيم كانت الذین العینة أفراد أما .األمن والطمأنینة
أما أفراد العینة الذین كانت إجاباتيم ب . اضطرابات نفسیة مع عوامل أخرى  ذلك فیعود العداونیة

 . فیعود ذالك إلي الالمباالة وعدم حسن استغالل أوقات الفراغ (التنطبق )

  :االستنتاجات
من خالل عرض وتحمیل ومناقشة نتائج البحث المتحصل عمیيا من خالل أدوات البحث 

محبوبي الحاج عامر، واليوارو بومدین  )والمطبقة عمى تالمیذ لانويتي (االستبیان)المستعممة 
 :الممارسین  لألنشطة الترویحیة الرياضیة تبین أن فرضیات تحققت بشكل كبیر (بمدینة البیض

عمى البعد السموكي لدى السموكات العداونیة لألنشطة الترویحیة الرياضیة دور في تقمیل من  1ف-
. تالمیذ المرحمة اللانویة

 عمى البعد التعممي لدى السموكات العداونیةلألنشطة الترویحیة الرياضیة دور في تقمیل من   2ف-
  تالمیذ المرحمة اللانویة

 عمى البعد اإلنفعالي السموكات العداونیة لألنشطة الترویحیة الرياضیة دور في تقمیل من 3ف-
. لدى تالمیذ المرحمة اللانویة

 : مناقشة الفرضيات ومقابلتها بالنتائج2-2-
 : األولى بالفرضية الخاصة النتيجة وتفسير  مناقشة1-2-2-

لألنشطة الترويحية الرياضية  " التالي النحو عمى جاءت التي األولى لمفرضیة بالنسبة
 ىذه فإن  . على البعد السلوكي لدى تالميذ المرحلة الثانويةالسموكات العداونیةدور في تقليل من 

 دالة( 05)  رقم الجدول نتائج وتحمیل اإلحصائي خالل إجراءات التحمیل ومن الفرضیة جاءت 
 عند أنو أو 0.05 القیمة من أصغر المقدرة المعنویة الداللة مستوى  قیمة أن حیث إحصائیأ
 ىاتو في افراد العینة استجابات تكرارات في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد % 95 اللقة مستوى 

 درجة عمى المجدولة مربع كاى أما الرياضیة ، الترویحیة لألنشطة الممارسین ولصالح العبارات
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 أن یبین مما المجدولة 2كا من أصغر المحسوبة 2كا  لنا یتبین وبالتالي ( 5,99 )  تساوو 2 حرية
 .الممارسین لصالح إحصائیة داللة ذات فروق  التوجد

 أن والدراسات بینت النظريات من العدید أن عمى الباحثين یشیر النتیجة ىذه ولتفسیر  
 والعدید لدیيم العنف حدة من تقمل وبالتالي التالمیذ ، سموك عمى إیجابا تؤلر الرياضیة الممارسة

  أن في دراستو وجد حیث 2006)  بوزايدي منير (الباحث أكده ما االنحرافیة، وىذا السموكات من
 مقارنة منخفض الترویحي الرياضي لمنشاط الممارسین الطمبة عند القمق لدرجات الحسابي المتوسط
 عمى تعمل السليمة البدنية اللياقة أن كما الممارسة ، غیر المجموعة لدرجات الحسابي بالمتوسط
 أنو والدراسة كما العمل عن الناتج التوتر من وتخفف الئقة ، حالة في الجسم بأجيزة االحتفاظ

 حیاتو وتجعل المجتمع ، خدمة أو العمل والمنزل في سواء إنتاجاوٕو  حیویة أكلر المرء تجعل وسیمة
 وممارسة والراحة  النوم من مناسباًا  وقدرا صحیاًا  وغذاء والدراسة لمعمل وقتا تتضمن والتي متزنة

  .البدني النشاط
 نتائج أظيرت حیث ،2007في دراستو  (يوسف بن حفصاوي )الباحث إلیو توصل ما وىذا

 حیث دالة درجة إلى عدوانيا الموجو قل الرياضي لمنشاط التجريبیة الممارسة المجموعة أن الدراسة
  في المجموعتان اختمفت بینما التجربة، قبل العدواني السموك حیث من متكافئتان كانت المجموعتان

 
 تعديل الموجه الرياضي النشاط طريق عن یمكن أنو ىذا ومعنى التجربة، بعد السموك العدواني

 .(المتأخرة الطفولة ) العمرية المرحمة ىذه في مقبول سلوك العدواني إلى السلوك
 النشاط حصة ممارسة بعد التلميذ سلوك أن عمى (م 2008أحمد شناتي (الباحث أكده ما وىذا 

 عمیيم مر الذین بالتالمیذ مقارنة العنف استعمال إلى الميل وعدم بالهدوء يتسم الرياضي البدني
  .الممارسة بعد األیام من عدد

 لوقت استتالالًال  أفضل األسوياء األحداث أن،2005) السدحان،)أكدتو دراسة ما وىذا
 یمارسونيا التي الترویحیة لألنشطة اختیارىم حسن من ذلك ويتضح المنحرفين من األحداث فراغهم

 كانت حیث المنحرفین األحداث من الرياضیة لممناشط ممارسة أكلر األسویاء أن األحداث كما
 األحداث نسبة كانت حین في % 10.9 الرياضیة لألنشطة الممارسین األحداث األسویاء نسبة



 الدراسة نتائج وتحليل عرض :                                        الفصل الثاني
 

 
83 

 عمى الحدث حیاة في إجماال الترویحي الجانب ىذا ألر إلى مؤشرات مما یعطى % 8.1 المنحرفین
  .مستقیم طريق سموك

 تدفع الفراغ كلرة أن ،(م 2011 بوسعدية، مسعود)أشار  فقد ذلك من النقیض وعمى
 ضد حتى العنف ممارسة إلى یدفعيم األخیر وىذا الیأس، إلى یدفعيم والممل إلى الممل ، الشباب
  الشر في استغمت الطموحات؛ وتحقیق الخیر في تستغل لم إذا الشباب وبالتالي فطاقات أنفسيم،
 الضالة ، الرفقة مجالسة إلى تؤدو الفراغ ، كلرة أن ذلك إلى والغیر، یضاف الذات وتدمیر
 .العنف إلى المنحرف المؤدو الفكر في الوقوع وبالتالي

 :الثانية بالفرضية الخاصة النتيجة وتفسير  مناقشة2-2-2-
 عمى السموكات العداونیة لألنشطة الترویحیة الرياضیة دور في تقمیل من الفرضیة دلت

 لمنتائج وقراءتنا اإلحصائي إجراء التحمیل خالل ومن،البعد التعممي لدى تالمیذ المرحمة اللانوو 
 الداللة مستوى  قیمة أن حیث إحصائیأ دالة جاءت  الفرضیة فإن (06)رقم  الجدول عمى الموضحة
 داللة ذات فروق  توجد % 95 اللقة مستوى  عند أنو أو 0.05 القیمة من أصغر المقدرة المعنویة
 لألنشطة الممارسین ولصالح العبارات ىاتو في العینة أفراد استجابات تكرارات في إحصائیة
 یتبین وبالتالي ((5,99وتساو (2 ) حرية درجة عمى المجدولة مربع كاى أما الرياضیة، الترویحیة

 لصالح إحصائیة داللة ذات فروق  ىناك أن یبین مما المجدولة2 كا من أكبر المحسوبة 2كا لنا
 .الممارسین

 الرياضیة االنشطة الترویحیة ىدف أن اعتبار عمى الباحثين رأو حسب النتائج ىذه وتفسر
 طريق عن تتحقق والعضویة البدنیة فالتنمیة ،سلوكه وتعديل ، لمفرد متزنة شاممة تنمیة تحقیق ىو

 من النفسیة التنمیة وتتحقق المتنوع األنشطة الفردیة أو الجماعیة  النشاط ىذا یشمميا التي الحركة
 وخبرات ممارستو، ألناء والسعادة والرضا، بالسرور، فیشعر  یحبو، لنشاط الفرد ممارسة خالل

 قد التي الفشل خبرات من الكلیر الممعب تعوض في لو اآلخرين بتشجیع تصادفو التي النجاح
حرازه النفسي، االتزان بذلك فیتحقق المختمفة، حیاتو جوانب بعض في تصادفو  خصمو عمى لمفوز وإو
 وتحقیق إلحراز الفوز زمیمو مع یتعاون  حین االجتماعي الجانب ويتحقق ،وىكذا.بالنفس اللقة یعطیو
 األنشطة عمى واإلطالع والتنظیم والتخطیط التفكیر طريق عن العقمیة التنمیة وتتحقق معین، ىدف
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 تنمي قدراتو التي المعارف من الكلیر یكتسب فبذلك ،عنيا  بالقراءة ومتابعتيا المختمفة
 عن ال الفعمیة الممارسة طريق عن تتم أنيا في وقوتيا قیمتيا، فاألنشطة الترویحیة الرياضیة.العقمیة
 .التمقین طريق
ذات  فروق  وجود عن بینت التي ،م 1984) دمحم فوزي  أمال (ىذه الدراسة مع دراسة نتائج وتتفق
 لألنشطة الممارسین الطالب لصالح المتفوقین وغیر المتفوقین الطالب بین إحصائیة داللة

 .الترویحیة الرياضیة
 :الثالثة  بالفرضية الخاصة النتيجة وتفسير  مناقشة3-2-2-
لألنشطة الترويحية الرياضية دور في  " أن عمى نصت التي  الفرضیة یخص فیما أما

 خالل ومن  ، على البعد اإلنفعالي لدى تالميذ المرحلة الثانوية السموكات العداونیةمنتقليل 
 دالة جاءت النتائج فإن (07)رقم الجدول في المبینة لمنتائج وقراءتنا اإلحصائي التحمیل إجراء

 عند أنو  أو0.05 القیمة من أصغر المقدرة المعنویة الداللة مستوى  قیمة أن حیث إحصائیأ
 ىاتو في أفراد العینة تكرارات استجابات في إحصائیة داللة ذات فروق  توجد % 95 اللقة مستوى 

 أكبر المحسوبة 2كا لنا یتبین وبالتالي ،الرياضیة الترویحیة لألنشطة الممارسین ولصالح العبارات
 .الممارسین لصالح إحصائیة داللة ذات فروق  ىناك أن یبین مما المجدولة 2كا من

 أن كشفت اإلمبیريقیة الدراسات أن ،عمى  1985 )دمحم على دمحم (یشیر اإلطار ىذا وفي
 واألنشطة .ذاتيا حد في كغایة عنيا البحث یتم حالة وىي اإلشباع، حالة عن بالبحث الفراغ یتمیز

ان المتعة تحقیق إلى أساسا تيدف الترویح نمارسيا خالل التي  السعادة أن أیضاًا  المؤكد من كان وٕو
  .مسألة فراغ مجرد لیست

 التربیة رواد أحد وىو " (Charles Brightbill) برايتبيل، تشارلز" أكده الذو وىذا
 لحرية الترویحیة التربیة تيیؤىا التي الفرص توفیر عممیة عمى العشرين القرن  في ملالیة الترویحیة
إصدار  تنمیة عمى یعمل ذلك أن ويرى  فراغو، وقت ألناء الفرد یمارسو الذو لنوعیة النشاط االختیار
 بالسعادة الشعور إلى الترویحیة التربیة تيدف وكذلك الشخصیات، تقدیر وتنمیة أىمیة القرارات
 فتيحة (فراغو وتشیر وقت ألناء الفرد یمارسو الذو الترویحي النشاط عن ممارسة الناتجین والسرور
 یخرق  لممجتمع، مضاد سموك ىو المنحرف السموك أن عمى اإلطار ىذا في ، 2011)كركوش



 الدراسة نتائج وتحليل عرض :                                        الفصل الثاني
 

 
85 

 وحمایة المخالف لردع :لغایتین الفاعل فیعاقب المجتمع، ذلك في عمیو المتعارف والعرف القانون 
 تختمف مفاىیم االنحراف أن نجد أخرى  جية ومن لانیة، المتضررين من اآلخرين

 والجنوح الجريمة أن المعروف ومن بمد، بكل خاصة قوانین وفق یتم وتحدیدىا وآخر مجتمع بین
 .والمضطربة المفككة واألسرة الحوار فراغ وانعدام أوقات من ميیئاتيا توجد حیث تنبت

 الصحة عمى فعال الر ليا الرياضیة التربیة أن بالغرب مشابية دراسات أظيرت وقد
 ذوى  األكفاء المدربین بعض بانتقاء وانو.فیو یعیشون  الذو المجتمع مع وتكیف الشباب ،النفسية
 في األلر اكبر ليما یكون  قد متخصصین بواسطة ونفسیة رياضیة ورسم برامج العالیة األخالق

 من عالیة درجة إلى یصل حین الالعب أن بو المسمم من ذلك أن انحرافات المراىقین، عالج
 الفرد إشباع خالل من ذلك أیضا و لو قدوة وأخالقیات بالنسبة المدرب تصرفات تصبح الميارة

 من إال بعضيا إلشباع یمكن ال النفسیة الحاجات تمك و النفسیة، لحاجتو الترویح لمناشط الممارس
 الرضا و االسترخاء تحقیق إلى تؤدو الترویح مناشط في المشاركة أن كما الفراغ، وقت خالل

 .النفسي التوازن  لمفرد یحقق مما النفسي،

 :و التوصيات االقتراحات- 2-4
عمي ضوء النتائج المتحصل عمیيا من ىذه الدراسة تبین لنا أن لألنشطة الرياضیة الترویحیة 

ارتأینا إلي  (سنة17-15)ليا أىمیة في التقمیل من االنحراف السموكي لدو تالمیذ الطور اللانوو 
 : بعض االقتراحات والتوصیات لعمي القائمین في ىذا المجال یأخذونيا بعین االعتبار وىي كالتالي

  العمل عمي انجاز مراكز رياضیة في جمیع البمدیات وتجيیزىا بمختمف المرافق الظرورية
 .التي یحتاجيا الممارس ليذه األنشطة الترویحیة

  تشجیع الدورات الرياضیة واألنشطة الترویحیة ألناء أوقات الفراغ من خالل فعالیات النشاط
 .الصفي والالصفي داخل المدارس

 تعین اخصائین نفسانیین في إرشاد التالمیذ عمي مستوو كل لانویة. 
  عقد ندوات وأیام التحسیسیة لرصد مختمف المشاكل التي تواجو التالمیذ داخل المؤسسات

 .التربویة
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  وضع قوانین من طرف الوزارة التربیة الوطنیة تجرم العقاب عمي كل تصرف غیر سوو
 .یصدر عن التممیذ

 توعیة األساتذة والمعممین كیفیة تعامل مع التالمیذ المشاغبین من خالل اإلرشاد والتوجیو. 
  ضرورة التعامل مع قضایا السموكات االنحرافیة المسجمة في المدارس من خالل المجالس

 .التأدیبیة وفق الموائح المنظمة لعمميا
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 :الخالصة
ت ضیارلفب اغالأن لنا ن تبیث، لبحانتائج ر تفسیومناقشة ل وتحمیرض وعل خالن م

ة طألنشاجو أوسة رممال خالن مارغ لفت اقاوألل ألمل ا وىذا راجع لالستلمارركبیل بشكت تحقق
لنتائج اه ذىرت ي، أظ كمالعدوانيوك السمر ااىظمن قایة مولافي ل فعادور یاضیة رلایحیة رولتا

حمة رلمذ اعمى تالمیق بطلم العدوانيوك السمس امقیاد بعاق أحصائیة فیما یتعمااللة ك دىناأن 
یجابیة ءت إجاو واالنفعالیةلتعمیمیة واكیة ولسمد اللاللة األبعاا أنعمى  لنتائجت ابین، إذ یةوللانا

ال ن یذلذ التالمیس اعكذا ىارغ، ولفت اقاء أولناأیاضیة رلایحیة رولتاة طلألنشن سیرلمماالصالح 
.  یحیةرولتایاضیة رلاة طألنشاىاتو واع نف ألة مختمازوبمم غيارفت قارون أویستلم

في  ب الطلدى   ال ارغلف ا تقاأو رستلماإ ىمیةأ عمى دلی فإنما ءشي عمى دل إن ذاىو
 لجمیعا عمى ودتع لتىوا ،یاضیةرلا یحیةرولتا ةطألنشا فمختم سةرمما لخال نم یةوللانا حمةرلما

، الناحیة لتعمیمیةا لناحیةا ،كیةولسما لناحیةا نم) سةدرولما حيوالنا جمیع نم وةجرلما دةبالفائ
للقة امنيا دة، یدحیاتیة عت ارمياوساسیة أقیما ن نیة تعممادلبابیة رلتوایاضة ر فال(االنفعالیة

  منللى تقمیإباإلضافة .ف یظلنب المع، ااحترامم، اظلن، ااندماجل، صوالتق،ایركفل لعمس، ابالنف
 .لمجتمع اتجاه رد لفدى ائة لدىال فعان ردود أیوعمى تكل كما تعمز، كیرلتدة ایاط، وزإلحباا
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 المصادر و المراجـــــــــــــــــع 
 

:           المصادر 
م یرلكرآن القا. 1
 السنة النبوية الشريفة. 2
(. 21اآلية ). سورة األحزاب            -
 (.77اآلية ). سورة القصص -

: الكتب باللغة العربية

  الخیمة األولى، رأس الطبعة ، والسنة الكتاب ضوء في األسرة نظام األنصاري، حماد أبو .1

 2003الثقافیة ، مكة مكتبة المتحدة، العربیة اإلمارات ،

 الكتاب دار الكویت، األولى، الطبعة الصحاح، مختار ،رازي ال القادر عبد دمحم اإلمام .2

  1993 الحدیث،

 2001 دمشق الرسالة، مؤسسة النفس، عمم في ودراسات بحوث األحمد، أمل .3

     بدر الدین عمي، قضاء وقت الفراغ لدى الشباب العربي، الریاض، دار النشر بالمركز 

.  م1990العربي لمدارسات األمنیة والتدریب، 

. ،ترجمة حسن معوض1994تشارلزبیوكر،أسس التربیة البدنیة،القاىرة، .4

   2006، القاىرة غریب، دار   جدید، .5

األولى  الطبعة ،الوسیط  النفائس معجم حاقة ،  أبو أحمد اشراف المختصین ، من جماعة .6
 2007 والتوزیع، والنشر لمطباعة النفائس دار بیروت ، ،

ندوة عممیة عقدت في )جماعة من المؤلفین ا لظواىر اإلجرامیة المستحدثة وسبل مواجيتيا  .7

 1999الریاض ، أكادیمیة نایف العربیة لمعموم األمنیة،  ( 1999تونس، 
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عمي مينا، . تيذیب لسان العرب ، اشراف  عبد أ: جمال الدین بن منظور ، لسان المسان  .8

األولى ، بیروت ، دار الكتب . المكتب الثقافي لتحقیق الكتب ، الجزء األول ، الطبعة

 1993العممیة 

 األولى، الطبعة األمني، النفس عمم دایني، سالم حسین غسان حسن، الحمید عبد الحارث .9

  2006 لمعموم، العربیة الدار بیروت،

حازم نيار وآخرون، الریاضة والصحة في حیاتنا، عمان، دار الیازوري العممیة  .10

 2010لمنشر والتوزیع، 

 ص 1995القاىرة  لمنشر، الكتب النمو،عالم النفس عمم ، زىران السالم عبد حامد .11

297  

حسن مبارك طالب ، األسرة ودورىا في وقایة أبنائيا من االنحراف الفكري ،  .12

 2005الریاض ، جامعة نایف العربیة لمعموم األمنیة، 

 حزم، ابن دار بیروت، ، األولى الطبعة شيء، كل في . صحتك الرودي، حسین .13

1997،  

 العربي الفكر دار والمراىقة، الطفولة نمو سیكولوجیة معوض، خمیل میخائیل .14

  1994 مصر 

 1990،دار الفكر العربي ، 2درویش الخولي ،ط .15

 لمتجارة شروو  شركة مصر، األولى، الطبعة مراىق، أنا عذراًا  المصري،          رضا .16

  2000 والتسویق،
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 2007سعد ریاض، الدلیل الشامل لمنجاح والسعادة، القاىرة، دارخالد بن الولید،  .17

 لمنشر الثقافة دار عمان األولى، الطبعة ونفسیة، تربویة مصطمحات البدري، سمیرة .18

  2005 والتوزیع،

 األولى ، الطبعة والتكمفة ، األنماط االجتماعي االنحراف شتا، عمى السید .19
 1999 الفنیة، اإلشعاع ومطبعة مكتبة اإلسكندریة ،

الصادو عبد الرحمن الغمو في الدین ظواىر من غمو التطرف وغمو التصوف،ط  .20

  2004، القاىرة  دار السالم لمطباعة والنشر، 2

 1999صالح وشتا،الترویح والمعب، .21

 دار اإلسكندریة، األبناء، ینحرف ال حتى احتیاطات هللا، عبد فتحي          عادل .22

 2004 والتوزیع، والنشر لمطبع اإلیمان

بیة رلتب امكت، سي درالل التحصیوایح رولت، ا109ن حادلسر اناصن هللا بد اعب .23

 2004.ضیارل، الخمیجدول ابي لرلعا

  1984 العربیة، النيضة دار بیروت، النفس، عمم معالم العیسوي، الرحمن عبد .24

 1984 النفس، عمم معالم عیسوي ، الرحمن عبد .25

 سبق مرجع األساسیة، وحقائقيا مراىقة ال الطفولة سیكولوجیة الجسماني، العالي عبد .26

  1994 ذكره،

 1997العزیز برغام ،دار الحیاة، .27

 معرفي عالجي منحى وترویضيا، العدوانیة سیكولوجیة العقاد، المطیف عبد عصام .28

 .1992عطیات دمحم خطاب ،أوقات الفراغ والترویح،القاىرة، .29
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      1982عطیات دمحم خطان ، أوقات الفراغ، .30

دراسة لمصدریة التمقي في ىذا – فالح بن دمحم الصغیر ، حدیث تركت فیكم أمرین  .31

 2005، دار ابن األثیر ، الریاض، 1الدین ط 

 ماجستیر رسالة) ،اإلسالمي الفقو في الزنا من الواقیة التدابیر إليي ، فضل .32
 2001 الجریسي ، الریاض مؤسسة اإلسالمیة ، سعود بن دمحم اإلمام جامعة (منشورة

 شیحا، مممون  خمیل ووثقو رتبو المحیط، القاموس معجم الدین، مجد آبادي الفیروز .33

  2007 والتوزیع، .والنشر لمطباعة المعرفة دار بیروت، الثانیة، الطبعة

 الفكر دار بیروت، األولى الطبعة اإلسالم، في األبناء تربیة منصرى، أحمد فیصل .34

  2006 والتوزیع، والنشر لمطباعة

 -األولى الطبعة -لمطفل واالنفعالي النفسي النمو - الطفل نفس عمم عباس، فیصل .35

  ، 1997 العربي، الفكر دار ، بیروت

مممون مبیض، المرشد في األمراض واضطرابات السموك ، الطبعة األولى ،دمشق  .36

 1995، المكتب اإلسالمي، 

مجدي دمحم الدسوقي، سیكولوجیة النمومن النمو الى المراىقة،مكتبة انجمو  .37

 .2002المصریة،

 الكمم دار دمشق، الثالثة، الطبعة اإلسالم، في اإلنسان حقوو  الزحیمي،           دمحم .38

  2003 ، والنشر لمطباعة الطیب
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القاىرة   واآلمال  المخاطر بین المسمم الناشئ تربیةدمحم رضا بشیر وآخرون  .39

 المطبوعات دیوان االجتماعي، النفس عمم في محاضرات محي الدین مختار  2004

  1982الجامعیة الجزائر 

 المسیرة دار عمان، الثانیة، الطبعة العام، النفس عمم وزمالئو، الریماوي  عودة دمحم .40

  2006 والطباعة، والتوزیع لمنشر

، 2دمحم دمحم الحماحمي،عایدة عبد العزیزمصطفى،الترویح بین النظریة و التطبیق،ط .41

 .1998مركز الكتاب لمنشر، القاىرة،

 ،  2008العام، التعمیم لتممیذ تربویة سیكولوجیة دراسة زیدان، مصطفى دمحم .42

،دار االفاو 2مخائیل إبراىیم اسعد،مشكالت الطفولة والمراىقة،ط .43

. 1991الجدیدة،بیروت،

  2006 الحدیث، الكتاب دار ، ،القاىرة االنحراف وأسباب المراىقة الشربیني، شاكر مروة .44

 2012، فةرلمعر، دار ائازلجورة، الثل اخالون مثقفرك، عمي مباد سیم یرم .45

مسعود بوسعدیة، ظاىرة العنف في الج ا زئر والعالج المتكامل، الطبعة االولى،  .46

 . 2011الج ا زئر، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر ، 

 الشروو  دار عمان األولى، الطبعة المعاصر، االجتماع عمم معجم العمر، خمیل معن .47

  2006 والتوزیع، لمنشر

المنظمة العربیة لمتربیة والثقافة والعموم ، جماعة من كبار المغویین العرب ،  .48

 1988ط ، تونس ، الروس ، .المعجم العربي األساسي ، د
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دي لياروت، دار ابی، لىوألابعة طلب ، المعس النفم ا عم221، ثقيومدة ىای .49

 . 2004یع وزلتر و  النشو اباعة طلم

 أشبیمیا الریاض، األولى، الطبعة والمراىقة، الطفولة النمو نفس عمم ، مخیمر دمحم ىشام .50

  2000والتوزیع، لمنشر

، دار یاضیة رلاة طألنشایاضي في رلس النفم اعمت سياما إ225ش، یء دروفاو .51

 . 2007.یةدرإلسكنر النش، ط   و ا1باعة طلانیا دلء فاولا

یاسر ناصر، العالج بالعب والترویح، الطبعة االولى ، القاىرة، إبداع ودار ابن  .52

 . 2010الجوزي لمطبع والنشر والتوزیع، 

 لمنشر المطائف دار ، القاىرة معيم، ونتعامل الشباب نفيم كیف األقصري، یوسف .53

 2002 والتوزیع،

بعة طل، المجتمعء ابنارد ولفة افي حیات قولاىمیة وي، أیدعمي بف سوی .54
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