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 كفاءة استاد التربية البدنية وعالقتها بتخفيض السلوك العدواني لدى التالميذ المراهقين

 بوعروريعفر ج
 بسكرةمحمد خيضر جامعة 

 
 :ملخص

تهدف هذه المقالة لدراسة مدى كفاءة أستاذ 
التربية البدنية والرياضية في تخفيض السلوك 
العدواني لدى التالميذ المراهقين، وتتبلور 

ة في محاولة الوقوف على مدى اإلشكالي
كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضية على 
التحكم في السلوك العدواني للتالميذ 

ه من كالمراهقين، وذلك بفضل ما يمتل
معلومات تربوية وقدرة على التصرف الصائب 

 .في المواقف التربوية

Abstract: 
This article is intended to study 

the efficiency of the professor of 
physical education and sports in the 
reduction of aggressive behavior in 
children adolescents, and crystallize 
problematic to try to stand on the 
efficiency of the professor of 
physical education and sports to 
control the aggressive behavior of 
students teens, it’s result of 
educational information and the 
ability to act right in Educational 
situation. 

 

 :مقدمة
من بين المواد التربوية التي أصبحت تحتل مكانة مهمة في المستويات التعليمية مادة 

وهذا يعود لألهمية األساسية التي تلعبها في التنمية الجانب البدني  ٬التربية البدنية والرياضية
 ٬فهي تساعد على اكتساب األخالق الحسنة وتهذيب السلوك ٬الصحي والنفسي واالجتماعي

 .زامية في جميع المؤسسات التربويةا فهي مادة إلبهذ
ويقصد بالسلوك بوجه عام االستجابات الحركية و الغدية أي االستجابات  الصادرة عن 
عضالت الكائن الحي أو عن الغدد الموجودة في جسمه أو األفعال والحركات العضلية أو 

 .ن السلوك سلوك سوي وسلوك غير سويدية وهناك نوعان مغال
لمس في هذا األخير سلوكات شاذة غير مرغوب فيها تدعى بالسلوك العدواني والذي ون

كثير من األحيان يلجأ إليه التلميذ المراهق تحت تأثير ضغوطات مختلفة داخل اإلطار 
المدرسي ولكون األستاذ السلطة العليا أثناء الحصة استوجب عليه معرفة هذه الضغوطات 

ذ المراهق نهج السلوك العدواني وكيفية التعامل معها للحد من هذه والدوافع التي تؤدي بالتلمي
أن كل شخص يمثل سلطة إنما يهدد سالمتهم »" مصطفى غالب" السلوكات الشاذة حيث يرى
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يقابل المدرس تلميذه بما يزيد  أكثر من الديناميت الذي يحملونه وبناء على ذلك يلزم أن ال
 .«هذه الكراهية نحوه 
لبدنية والرياضية كحصة ونشاط مدرسي يجمع بين الحركات واألفعال يسمح إن التربية ا

للكثير من التالميذ استغالل هذه الحصة في تصريف  عدوانيتهم بعد أن يتأثروا بجملة من 
الدوافع والمؤثرات الخارجية وداخلية وخاصة خالل مرحلة المراهقة فطابع المنافسة 

لظهور االستجابات العدوانية واألستاذ كسلطة عليا  واالحتكاكات هو الدعم والوسط األمثل
 .خالل الحصة هو الموقف لها عن طريق كفاءته

 الضوء على ميدان خصب لظهور محاولة تسليط في وعليه، تتمثل أهمية هذا المقال 
بناء في التحكم في ذلك، و  لتربية البدنية والرياضةالسلوك العدواني، ومعرفة دور أستاذ 

 .يةعالقات إيجاب
 :فرضيات الدراسةو أهداف البحث  -أوال

كفعععاءة أسعععتاذ التربيعععة البدنيعععة والرياضعععية فعععي تخفعععيض تسععععى هعععذه الدراسعععة للوقعععوف علعععى 
، التوصعل إلعى الحلعول الناجحعة التعي تخعدم الحركعة الرياضعية، و السلوك العدواني لدى المعراهقين

 : اآلتيعلى الشكل الفرضية العامة  ةغايمكن صيوانطالقا من ذلك 

كفاءة أستاذ التربية البدنية والرياضية لها عالقة في تخفيض السلوك العدواني لدى المراهقين  -
 .ممارسي الرياضة

 : التاليةالفرضيات الجزئية ولتبيان أبعاد هذه الفرضية فقد اقترحنا 
 المعلومععات التربويععة ألسععتاذ التربيعععة البدنيععة والرياضععية تخفععف معععن السععلوك العععدواني لعععدى - 1

 .                          ةالثانوي مرحلةالمراهقين في ال
التصعععرف فعععي المواقعععف التربويعععة تخفعععف معععن حعععدة السعععلوك الععععدواني لعععدى المعععراهقين فعععي   - 2
 . ةالثانوي مرحلةال

 :تحديد مفايم الدراسة -ثانيا
 :يمكن أن نحصر المفاهيم الرئيسية للمقال في المفاهيم التالية

وتعنععي أنصععرف وانهععزم  ٬ٲكععف ل الكلمععة مععن الناحيععة اللغويععة يععأتي مععن كلمععةوأصعع :الكفاااءة -1
أمعععا فعععي . حالعععة يكعععون بعععه الشعععيء مسععاويا لشعععيء  خعععر: والكفععاءة   ٬طعععرده: الرجعععل ٲويقععال كعععف
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تقعععاس بععععدد ذرات الهيعععدروجين التععي تحعععدد بعععذرة معععن هعععذا الجسعععم وتقعععوم : الفيزيععاء كفعععاءة الجسعععم
 .(1)لكفاءة تحريرا عميقا مقامها ، وقد حررت اليوم نظرية ا

ن عليهعا هعي جرععة التعدريب كفعاءة الرياضعي التعي تكعو   أما معن الناحيعة االصعطالحية فع ن
ومقعععدار الحمعععل ونوععععه فكعععل رياضعععي لعععه كفعععاءة تتناسعععب معععع المعععدة التعععي أمضعععاها فعععي اإلععععداد 

وي والتععدريب إضععافة إلععى خبرتععه الشخصععية ودرجععة تعلمععه كمععا أن التععدريب عمليععة متشععابكة تحتعع
علععى عععدة جوانععب يحععيط بهععا الكثيععر مععن العوامععل والصعععوبات وعليععه كععان التقععدم والتععدريب لععيس 

. بالعملية التي تأتي عن طريق الصدفة
 

 :أستاذ التربية البدنية والرياضية -2
حد الجعذور األساسعية فعي مجعال التربيعة والتعلعيم حيعث يسعاعد التالميعذ علعى أيعتبر األستاذ     

ير من االتجاهات بمعا فيهعا االجتماعيعة والنفسعية وهعو العذي يوجعه قعواه الطبيعيعة التطور في الكث
توجيها سليما ويهيئ لقواه المكتسبة من البيئة التعليمية المالئمة حتى تحدد محصلة بمجهودات 

 .التالميذ في االتجاه النافع 
 :السلوك العدواني -3

صععف بعنصععر التععدمير وسععوء النيععة أو يقصععد بععه السععلوك الععذي يععأتي عععن مشععاعر ودوافععع تت    
عقائععدهم دون سععبب واضععح  رواح النععاس أو ممتلكععاتهم أوٲيمكععن القععول عنععه محاولععة اإليقععا  ب

 .ومعقول
  :اإلجراءات المنهجية -ثالثا

تسعععاعد علعععى مجموععععة معععن القواععععد واألسعععس التعععي علعععى االلتعععزام بالمعععنهج العلمعععي يسعععاعد 
هج الوصعععفي والعععذي يعتمعععد علعععى تحليعععل العالقعععات بعععين المعععن نعععاتبعا الوصعععول إلعععى النتعععائج، وقعععد
تعم أمعا فيمعا يخعص حعدود الدراسعة، فمعن حيعث المجعال المكعاني فقعد . المتغيرات ومحاولة قياسها
 :وهيمدينة بسكرة  من أربع ثانويات  في إجراء الدراسة الميدانية 

 .ثانوية سعيد عبيد -1
 .ثانوية سي الحواس -2
 .يثانوية العربي بن مهيد -3
 .متقنة محمد قروف -4

                                                           
  .222: ، ص1291، 22دار المشرق للتوزيع المكتبة الشرطية، بيروت، ط ،المنجد في اللغة واإلعالم -  (1)
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، أي مدة 2002خالل الفترة الزمنية المحصورة من شهر أفريل وماي  وقد أجريت الدراسة
 ، وقععد أختيعععرت العينععة معععن هععذا مجتمعععع البحععث الععذي يتكعععون مععن هعععذه الثانويععات األربععععشععهرين

  :بحيث كانت كاألتي

 2ر الثانوي ويتعراوح ععددهم ر للطو .ب.تتمثل في مجموعة من األساتذة توهي : العينة األولى
 .أساتذة

تشععمل مجموعععة مععن التالميععذ المتمدرسععين فععي الطععور الثععانوي يتععراوح سععنهم وهععي : العينععة الثانيععة
ناثا، وعددهم  19 -12بين   .تلميذ 21سنة من مختلف الجنسين ذكورا وا 

 :بطريقة عشوائية وذلك لسببين وقد تم اختيارها
تكافئعة لكعل أفعراد المجتمعع ألنهعا تأخعذ أي اعتبعارات العينة العشوائية تعطي فرصعا م -1

 .أو تمييز أو صفات أخرى أو مميزات
 :ألنها من أبسط طرق اختيار العينات -2

حيععث وز  علععى العينععة األولععى اختبععار المعلومععات التربويععة والتصععرف فععي المواقععف التربويععة  -
عدوانية، كل أستاذ يقابله ثالث تالميعذ لكل أستاذ،أما العينة الثانية  فوز  عليها اختبار  يقيس ال

 .يدرسهم
علععى التحليععل  أمعا مععن حيععث  األسععلوب اإلحصعائي المعتمععد فععي الدراسععة، فقعد تععم االعتمععاد

 :اإلحصائي في مناقشة فروض الدراسة حيث استخدمنا
 المتوسط الحسابي  : 

ن المتمرسعين من اجل حساب متوسط درجات السلوك العدواني لكل فئعة معن عيينعة المعراهقي    
 : حسب القانون األتي 
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اختبعار المعلومعات التربويعة والتصعرف فعي أما فيمعا يخعص أدوات الدراسعة، فقعد تعم اختيعار 

علععى أحمععد زكععي صععالح و رمزيععة الغريععب هععذا المقيععاس  وقععد وضععع كععل مععن، المواقععف التربويععة
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أسععاس أن يكععون عبععارة عععن اختبععار يقععيس ناحيععة معينععة عنععد المتقععدمين للمهععن التعليميععة وهععي 
 .ناحية من نواحي التي تكون ما يسمى بالكفاءة لألستاذ

 :وصف القياس -
عبارة بعضعها صعحيح أو مقبعول وبعضعها خطعأ وعلعى المختبعر أن  20يتكون هذا االختبار من 

وقعد صععيغت العبعارات بحيععث تكعون واضععحة وال  .ة أو خاطئعةيقعرر معا إذا كانععت العبعارة صععحيح
وبحيعث تشعمل جميععا معلومعات هامعة معن ناحيعة التربويعة  ،تحتمل سوى معنعى نفسعي واحعد فقعط

 .سواء في مواقف التعليم في المدرسة أو مواقف التربوية في المنزل
  :اختبار العدوانية -

 .A"أرنولععد بععص ومععارك بيععري  " راسععةأعععد مقيععاس العدوانيععة الععذي تععم تطبيقععه فععي هععذه الد

Buus et M. Perry " تسععع وعشععرون عبععارة تقريريععة، ( 22)وتكععون المقيععاس مععن . 1222عععام
: خصصعت لقيععاس أربعععة أبععاد افتععراض معععدا المقيعاس أنهععا تمثععل مجعال السععلوك العععدواني وهععي

لفظععي بنععدا واحععدا العععدوان البععدني، العععدوان اللفظععي، الغضععب، والعععداوة، وأضععيف لبعععد العععدوان ا
ووزععت البنعود . .ثالثعين بنعدأ( 30)صورته العربية بحيث أصبح العدد الكلي لبنود المقياس في 

 (1) .بصورة عشوائية على األبعاد عند وضع المقياس في صورته النهائية

 :نتائجوتحليل العرض  -ارابع
، تخفعف معن السعلوك ضعيةالبدنيعة والريا كفعاءة أسعتاذ التربيعة : عارض نتاائج الفرضاية العاماة -

 .العدواني لدى المراهقين
 :نظرا لعدم توفر وسيلة لقياس كفاءة ألستاذ قمنا بتقسيم الفرضية الى فرضيتين جزئيتين

 : نتائج الفرضية الجزئية األولىعرض  -
المعلومات التربوية األستاذ ت،ب، ر تخفف من السلوك العدواني لدى المراهقين فعي الطعور  -

 .الثانوي
مدينععة بسععكرة فععي مكععان عمععل كععل بثانويععات  بععأربع 2002 أفريععلوأجععرى االختيععار فععي شععهر    

 :األستاذ ودونت النتائج في الجدول اآلتي
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 .درجة المعلومات التربوية لكل أستاذ(: 1)الجدول 
درجة المعلومات التربوية لكل  األستاذ المؤسسة

 أستاذ
 01 ثانوية العربي بن مهيدي

02 
03 
04 

12 
10 
14 
12 

 02 ثانوية العقيد سعيد عبيد
02 
01 

14 
10 
12 

 14 09 العقيد سي الحواس
 12 02 متقنة قروف محمد

 .الدرجة الكلية لسلوك العدواني لكل تلميذ مع متوسط درجات السلوك العدواني لكل فئة: (2)الجدول 

الدرجععععععة الكليععععععة للسععععععلوك  تالميذ الفئة
 العدواني

دواني فعععي متوسعععط درجعععات السعععلوك العععع
 كل فئة

1 
2 
3 

89 
84 
83 

82 

4 
2 
8 

10 
18 
12 

12 

1 
9 
2 

22 
28 
24 

22 

10 
11 
12 

80 
20 
12 

83 

13 
14 
12 

12 
82 
18 

12 

18 
11 
19 

10 
24 
20 

29 

12 
20 
21 

20 
80 
24 

89 

22 
23 
24 

18 
88 
14 

13 

22 
28 
21 

80 
20 
20 

80 
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  r=0.05   موجبععة وضعععيفة جععدا بععين المتغيععرين، درجععة المعلومععات التربويععة يعنععي وجععود عالقععة
لكعععل أسعععتاذ ومسعععتوى درجعععة السعععلوك الععععدواني لفئعععة المعععراهقين، وبالتعععالي ععععدم صعععحة الفرضعععية 
الجزئية األولعى التعي مفادهعا يعؤدي ارتفعا  مسعتوى تحصعيل المعلومعات التربويعة ألسعتاذ ت، ب، 

 .رهقر الى تخفيف في السلوك العدواني لدى الم
 : نتائج الفرضية الجزئية الثانية عرض - 2

لتحديد صحة الفرضية الجزئية الثانية، التصعرف فعي المواقعف التربويعة تخفعف معن حعدة السعلوك 
الععدواني لععدى فئععة المععرهقين فعي الطععور الثععانوي، حععددنا اختيعار عينععة األسععاتذة مععرة أخرى،كانععت 

 10ي المواقعععف التربويعععة فخصصعععنا لهعععا ايظعععا محعععل اختبعععار معععرة ثانيعععة  معععن ناحيعععة التصعععرف فععع
 .، من أجل تحديد كفاءة أستاذ( 20الى 11) األسئلة األخيرة أي من

بعأربع ثانويعات مدينعة بسعكرة سعالفة العذكر  2002كما أجعرى االختبعار فعي شعهر أفريعل  
 :جاءت الجداول كما يلي

 .يمثل درجة التصرف في المواقف التربوية لكل أستاذ( : 4)جدول رقم 
 درجة المعلومات التربوية لكل أستاذ األستاذ مؤسسةال

 العربي بن مهيدي
01 
02 
03 
04 

19 
20 
18 
19 

 العقيد سعيد عبيد
02 
02 
01 

20 
18 
19 

 20 09 سي الحواس
 18 02 قروف محمد
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ومتوسععط يعنععي أن االرتبععاط قععوي وموجععب فععي مسععتوى التصععرف فععي المواقععف التربويععة لألسععتاذ 
السعععلوك الععععدواني لكعععل فئعععة بمعنعععى أن كلمعععا زادت درجعععة التصعععرف فعععي األسعععتاذ فعععي المواقعععف 
التربوية انخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراهقين المسئول عن تدريسعهم،  أي أن هنعاك 

 .عالقة طردية بين المتغيرين
ا مما يحقق ويدل أن درجة التصرف لها تأثير قوي في تخفيض السلوك العدواني وهذ

 .2صحة الفرضية الجزئية 
 :الخاااتمة

إذ يتعرض . إن مرحلة المراهقة من أصعب المراحل التي يمر بها الفرد خالل حياته  
فيها إلى اضطرابات نفسية وانفعاالت نتيجة التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ عليه خالل هذه 

يبحث عن االستقاللية أمام ضغوطات المرحلة ، فيصبح المراهق يثور ألتفه األسباب فنجده 
 .األسرة والمحيط ومن جهة أخرى يبحث عن الحنان المفقود 

فيتعرض المراهق للتغيرات المختلفة التي تجعله يقع في صرا  مع نفسه ومع من 
يحيطون به، حيث يصبح عنيفا وغير مستقر وهذا ما يدفعه إلى اتخاذ أو القيام ببعض 

 -12)أن دراستنا كانت تخص التلميذ المراهععق في الطور الثانوي السلوكات العدوانية، وبما



 ذ 

فيجب على األستاذ الحذر في هذه المرحلة ومساعدة تالميذهم وتفهم سلوكاتهم، وهذا ( سنة19
 .ال يتم الوصول إليه إال بعدة وسائل

والتربية البدنية والرياضية وسيلة من بين هذه الوسائل، فهي ليست الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق ذلك، إال إذا اجتمعت مع بقية الوسائل كأستاذ التربية البدنية والرياضية الكفء والذي 
يحسن التصرف والتعامل في المواقف التربوية حيث تؤثر هذه الوسائل على شخصية التلميذ 
المراهق من جميع الجوانب وتساعده في التخلص من عدة ظواهر سلبية كالخجل والعدوان 

 .لتالي تساعده على االنفعال االيجابيوبا. الخ...
ولكي يصل المراهق إلى تكوين شخصية سوية خالية من السلوكات العدوانية يجب أن يكون 

 .درسة والمحيطهناك تضافر الجهود بين األسرة والم
من خالل ما سبق التطرق إليه من هذه الدراسة نستنتج أن هناك عالقة وطيدة بين 

لسلوك العدواني للتلميذ المراهق سواء من الناحية النفسية أو شخصية األستاذ الكفء وا
االنفعالية ، الن الدور الذي يلعبه األستاذ من خالل مكانته البارزة هو اكتساب ثقة التلميذ فيه 

خبرة مهنية وصريحا في أقواله وأحاديثه " ، فكلما كان األستاذ ذو شخصية قوية وكفاءة مهنية 
مع التلميذ ، أدى ذلك في التأثر في سلوكات وشخصيات التالميذ،  وحسن التصرف في مواقفه

الن شخصية األستاذ تنعكس على سلوك التالميذ حتى وان كان سلوك التالميذ مرفوض، وان 
طريقة تعامل أستاذ مع تلميذ لها بالغ األثر واألهمية في الكف من سلوكات العدوانية لديهم، 

 .أو الزيادة فيها
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