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 دمةمق
 اآلونة يف خاصة الرتبية جمال يف العاملون اهتمام شغلت اليت املشاكل أهم من العدوان مشكلة تعترب

 على الساهرين جعل ما هذا املراهقني، عند خاصة الرتبوية املؤسسات يف املفزع النتشارها وهذا ألخرية،ا
 وكذا واألستاذ التلميذ على أثرت انهأ حيث الظاهرة، هذه أسباب لتقصي الدراسات يكثفون الرتبية

 التلميذ، على السلوك هذا عبأ األستاذ يلقي وباملقابل األستاذ إىل عدوانه سبب يرجع فالتلميذ املؤسسة،
 تفرز اليت والنفسية الثقافية و االجتماعية منها السلوك هذا إظهار على تعمل مؤثرات توجد أنه ىعل

 هي اليت املراهقة مرحلة تقابل اليت الثانوية املرحلة بتلميذ تعلقت إذا السلوكات،خاصة هذه ظهور
 االجتماعي،اخللقي سلوكه يف حياته مدار على تؤثر انهأل وذلك الطفل حياة يف خطري منعطف

 هذه أثناء البشري الكائن تعرتي اليت والسلوكية النفسية الظواهر ودراسة حتليل من البد والنفسي،لذلك
 .احلرجة الفرتة
 ملا وهذا وتعليمية واجتماعية نفسية فوائد من تكتسيه ملا كبرية أمهية ذات مادة الرياضية الرتبية أن ومبا

 .وجه أحسن على املراهقة فرتة اجتياز على املراهق تساعد حيث الدراسية، املواد باقي عن به تتميز
 حتقيق إىل يسعى الذي العام الرتبوي النظام إطار يف يندرج تربوي كنظام والرياضية البدنية الرتبية إن

 مييلون الذي الرياضي البدين النشاط يف للتالميذ الفردية املهارات تنمية مبعىن أي مهامه، وتطبيق أهدافه
 األقسام بني أو الواحد القسم أفراد بني منظمة بطريقة واملنافسة التدريب خالل من وذلك إليه،

 السري على يؤثر ما كثريا الذي العدوان واستعمال التحايل عن بعيدة شريفة املنافسة وجعل الدراسية،
 العدواين السلوك من والتخفيف للتقليل أداة احلصة هذه من وجعل والرياضية البدنية الرتبية حلصة احلسن

 .التالميذ عند
 الذي الكبري للتأثري ونظرا جميدة، غاية لتحقيق وسيلة الالصفي الرياضي البدين النشاط يصبح وبالتايل

 األغراض لتحقيق واسعا فضاء باعتبارها العمرية املراحل خمتلف يف والرياضية البدنية الرتبية حصص تلعبه
 .الثانوية داخل والرياضية البدنية للرتبية السامية

 ومتت املعقول، احلد للتالميذ العدوانية السلوكات جتاوز من الحظناه ملا نظرا املوضوع هلذا اختيارنا وكان
 ظاهرة من احلد أو التقليل يف الالصفية النشاطات وخاصة الرياضية النشاطات دور إبراز يف البحث أمهية

 كان الدراسة هذه ففي التالميذ، لتصرفات حصيلة أو نتاج هي العدوان ظاهرة أن باعتبار وهذا العدوان،
 .اجلانب هذا على الرتكيز
 :يف واملتمثلة البحث، مبوضوع املرتبطة املصطلحات لتعريف الباحث تطرق املنظور هذا ومن

 وصلت وما السابقة الدراسات تناول مت العدواين، السلوك البدنية، الرتبية املراهقة، الالصفية، األنشطة
 .البحث هذا عن املتوخاة واألهداف أمهيته ذكر على أتى ذلك وبعد نتائج، من إليه
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 :فصول أربعة الباحث تناول النظري باجلانب واملتعلق األول الباب أما
 وأهم أمهيتها االجتماعية، اتهتفسريا تعاريفها، مفهومها، والرياضية، البدنية الرتبية يف األول الفصل *

 .الرياضي البدين النشاط مبمارسة املرتبطة الدوافع
 تفسرياته أنواعه، أسبابه، تعريفه، العدواين، السلوك عن التفصيل إىل فيه الباحث فتناول الثاين الفصل *

 .الرياضي عند العدواين السلوك دراسة مع وظائفه، فيه، املؤثرة والعوامل النظرية
 .أنواعها مفهومها، الالصفية، الرياضية األنشطة فيه الباحث تناول فقد الثالث الفصل *
 .أشكاهلا املراهقة، أزمة أنواعها، مفهومها، املراهقة، مرحلة فيه الباحث تناول فقد الرابع الفصل *

 ممارسة وأمهية للتلميذ، املختلفة والعالقات اتهومميزا خصائصها إىل تطرق كما املراهقة، ومشاكل
 .املرحلة هذه يف الرياضية النشاطات

 الذي التطبيقي اجلانب يتضمن الذي التطبيقي اجلانب فيتضمن الثاين الباب خيص فيما أما
 :يلي ما ومها فصلني يتضمن

 االستطالعية الدراسة وكذا املتغريات، حتديدات البحث منهجية إىل الباحث فيه تعرض األول الفصل *
 حتليل أدوات حتديد األخري ويف واالستبيان، املقياس تعريف مت كما البحث، وعينة أدوات ذكر مع

 .البيانات
 األخري يف الباحث خلص وقد االستبيان، نتائج ومناقشة وحتليل عرض فتضمن الثاين الفصل *

 واملالحق املراجع مث االقرتاحات بعض مث للبحث عامة خالصة إىل._ 
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 إلشكالية:ا-1

إن للرتبية البدنية و الرياضية مبختلف أنشطتها أمهية ودور كبري يف حياة الفرد و اجملتمع و خاصة 

من  ميكن جتسيدها دون أستاذ يسهر على تطبيق مبادئها بطريقة علمية يف املؤسسات التعليمية كما ال

 خالل الربامج املسطرة مع اإلملام باملادة العلمية و جوانبها.

ولعل من بني هذه األنشطة النشاط البدين الرياضي الالصفي كوسيلة جلعــــل املنافسة شريفة و 

منظمة بني أفراد القسم أو بني األقسام بعيدة عن التحـــايل و استعمال العدوان الذي غالبا ما يعرقل 

 ة الرتبية البدنية و الرياضية يف خمتلف املراحل العمرية و خاصة مرحلة املراهقة.صحل السري احلسن

 وبناءا على هذا املنطلق نطرح السؤال التايل:

 هل يقل أو ينعدم السلوك العدواين عند ممارسة النشاط البدين الرياضي الالصفي؟ -

 وكتساؤل عام هلذه الدراسة:

الالصفية يف التخفيف من السلوك العدواين لدى التالميذ ما مدى فعالية األنشطة الرياضية  -

 املراهقني؟

 و من خالل هذا التساؤل العام نطرح األسئلة اجلزئية التالية:

 ؟هل تساهم األنشطة الالصفية يف التخفيف من العدوان الغري مباشر لدى التالميذ املراهقني -

 ؟ فظي لدى التالميذ املراهقنيهل تساهم األنشطة الالصفية يف التخفيف من العدوان الل -

 ؟ هل تساهم األنشطة الالصفية يف التخفيف من درجة الغضب لدى التالميذ املراهقني -

 ؟ هل تساهم األنشطة الالصفية يف التخفيف من العدوان اجلسدي لدى التالميذ املراهقني -
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 الفرضيات: -2

 من خالل التساؤالت السابقة قمنا بطرح الفرضيات التالية:

 العامة الفرضية: 

 إن ممارسة األنشطة الالصفية هلا فعالية كبرية يف التخفيف من السلوك العدواين لدى املراهقني.

 :الفرضيات الفرعية 

 نعم تساهم األنشطة الالصفية يف التخفيف من العدوان الغري مباشر لدى التالميذ املراهقني. - -

 . ظي لدى التالميذ املراهقنينعم تساهم األنشطة الالصفية يف التخفيف من العدوان اللف -

 . نعم تساهم األنشطة الالصفية يف التخفيف من درجة الغضب لدى التالميذ املراهقني -

 . نعم تساهم األنشطة الالصفية يف التخفيف من العدوان اجلسدي لدى التالميذ املراهقني -

 أهمية البحث:  -3

 وحيلل كبرية، صعوبات تواجه مازالت جوانبه كل يف اإلنسان تدرس اليت االجتماعية العلوم إن

 والتجرد املعربة البساطة من املرتبة تلك إىل أبدا تصل لن أنفسنا معرفة إن :بقوله كاريل ألكسيس

 اإلنسان، علم تقدم أخرت اليت العناصر ختتفي أن احملتمل من ليس إذ املادة، عامل بلغها اليت واجلمال

 حبوثهم واصلوا الباحثني فإن ذلك من وبالرغم، مجيعا العلوم أصعب هو اإلنسان علم أن ندرك أن فعلينا

 والسيكولوجي املورفولوجي بناءه يالءم ما توجيه يتسىن حىت اإلنسان خبايا ومعرفة فهم قصد

 يتكيف الذي الشخص يئةتهو إىل تكوين دفته اليت االتلمجا أهم باعتبارها والرتبية والسوسيولوجي،

 :زيدان حممد الصدد هذا يف ويقول به، احمليطة الظروف مع
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 العظمى الرتبية مسؤولية فإن احلديثة متعاتلمجا متيز اليت السمات هي والتطور التبدل كان إذا

 اللمجا هذا ويف املتغري متعلمجا ومتطلبات املستجدة العمل ظروف مع للتكيف تعدهم أن األفراد اجتاه

 لدى والعنف العدوان وقلة الالصفي الرياضي البدين النشاط ممارسة بني العالقة ملعرفة الدراسة هذه تأيت

 :التالية النقاط يف األمهية تلخيص وميكن الثانوية، املرحلة طالب

 الالصفي الرياضي البدين النشاط ممارسة أثناء االجتماعي النفسي التوافق حتقيق. 

 الالصفي الرياضي النشاط أثناء للمراهق الكامنة الذاتية القدرات إبراز. 

 املراهق لدى الذات حتقيق يف الرياضية النشاطات وأمهية دور. 

 العامة الرتبية من كجزء والرياضية البدنية الرتبية ومكانة دور. 

 أهداف البحث:  -4

 الرياضي البدين النشاط أمهية مدى على الوقوف حماولة هو البحث هذا من هدف أهم إن

 الساعي حبجمها وحدها تكفي ال والرياضية البدنية الرتبية حصة ألن الثانوية، املرحلة يف الالصفي

 هو البحث هذا من اهلدف وكذا جوانبه، مجيع من الصاحل الفرد إعداد يف مسامهتها ومدى احلايل،

 تفهم قليل بشكل ولو األسرة مساعدة وأيضا املراهقة، سن يف التالميذ مشاكل على الوقوف حماولة

 .معهم التعامل وكيفية املرحلة هذه يف أبنائهم

 مكانة معرفة حنو الصحيح الطريق يف الرتبوية األسرة وضع هو البحث هذا من اهلدف وكذا

 معاجلة يف الرتبوية املنظومة يف عامة والرياضية البدنية والرتبية خاصة الالصفي الرياضي البدين النشاط

 سلوكات من ذلك عن ينجر وما املراهق ابه مير اليت املراحل وتفهم الثانوية املرحلة يف التالميذ مشاكل

 .فيه يعيش الذي اخلارجي احمليط اجتاه عدوانية
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 أسباب اختيار البحث: -5

 :ذاتية أسباب -1

 من األحيان من الكثري يف الحظناه ملا وذلك املوضوع، هذا معاجلة يف الشخصية رغبتنا

 بعض من تصدر اليت خالقيةالال السلوكات وكذا املنافسات، تسود عنيفة عدوانية سلوكات و صراعات

 .والرياضية البدنية للرتبية السامية والقيم املبادئ مع تتناىف واليت التالميذ

 

 :موضوعية أسباب -2

 والتحليل للبحث وخصبا ثريا جماال جيعله مما بالذات، اللمجا هذا يف الدراسات قلة. 

 الرياضية األنشطة خالل من والرياضية البدنية الرتبية متنحها اليت للفرص األساتذة استغالل عدم 

 اآلخرين، اجتاه العدوانية السلوكات عن التخلي حنو ودفعه التلميذ لتهيئة وذلك الالصفية،

 .متعلمجا حنو االجيايب بالسلوك والقيام اجلماعة داخل التفاعل وبالتايل

 :والمصطلحات المفاهيم تحديد  -6

 :التربية تعريف -6-1

 وبيئته الفرد بني تفاعل عملية عن عبارة فهي والتكيف، التوافق هلا معىن أبسط يف الرتبية تعين

 لدرجة تبعا البيئة تفرضها اليت واالجتاهات والقيم اإلنسان بني توافق حتقيق بغرض وذلك ،االجتماعية

 .1فيها والروحي املادي التطور

 :والرياضية البدنية التربية  -6-2

                                                           
 14 ص ، 2، 1997 ط اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان والتعليم، الرتبية أصول :راع تركي  1
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 البدنية الناحية من الالئق املواطن تكوين هدفه جترييب وميدان العامة، الرتبية منة متكامل جزء هي

  .املهام حتقيق بغرض اختريت البدين النشاط ألوان طريق عن ودلك واالجتماعية، واالنفعالية والعقلية

 :الالصفية األنشطة -6-3

 املتفوقني للتالميذ الفرصة إتاحة منها اهلدف الدوام ساعات خارج تربوي نشاط عن عبارة هي

 مـضعفه تدارك من الضعيف املستوى دوي التالميذ وميكن أدائهم مستوى من للرفع اهلواية ودوي

 .2واهمـمست وحتسني

 :العدواني السلوك -6-4

 يهدف الذي السلوك دلك أنه على االجتماعي النفس علم ميدان يف العدواين السلوك يعرف

  3.لديهم القلق يسبب أو باآلخرين األذى إحلاق إىل

 إىل يهدف االجتماعي السلوك من نوع أنه كما اآلخرين، إيذاء املعتدي به يقصد سلوك هو أو

 .4التثبيط بسبب أو احلرمان عن تعويضا الذات أو الغري إيذاء السيطرة يف صاحبه رغبة حتقيق

 :الجسدي العدوان -6-5

 قوة من البعض يستفيد حيث العدواين، السلوك تطبق اليت األداة هو اجلسم أو اجلسد فيه يكون

 كأدوات األرجل أو اليدين البعض ويستعمل باآلخرين، أنفسهم صدم أو أنفسهم إلقاء يف أجسامهم

 ك.السلو  هلذا للغاية مفيدة أدوار واألسنان لألظافر تكون وقد العدواين السلوك يف فاعلة

 :اللفظي العدوان -6-6

                                                           
2
 117 ص العريب، الفكر دار الرياضية، الرتبية يف واإلدارة التنظيم :وآخرون شلتوت حسن  

 84 ص ، 01 مستغامن،عدد جامعة والرياضية، البدنية للثقافة العلمية لةلمجا :حممد رومان  3
4
 84 ص ، 1962،1 العريب،ط الفكر دار األطفال، عند النفسية املشكالت :الشربيين زكريا-  
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 ال حيث 5فيه ظاهرة اجلنس مشاركة تكون وال الكالم حدود عند العدوان من النوع هذا يقف

 تشمل اليت الغضب عن اللغوي التعبري مهارات من الكثري اكتسب قد ويكون إال مراهقته الناشئ يبلغ

 وإشاعتها املكروه الشخص عن السيئة األخبار ونقل واالستخفاف الالذعة، التعابري و باأللقاب التنابز

 مع العنيف السلوك ويرتبط والكالم القول أو الصياح بصورة العنف حنو الشخص يرتع ،وقد6 الناس بني

 أو السيئة الصفات أو بالعيوب اآلخرين ووصف والشتائم السباب يشمل ما غالبا الذي البذيء القول

  .7ديدته مجل أو كلمات استخدام

 :المباشر غير العدوان -6-7

 واالنتقادات املالحظات كإبداء مباشرة غري صورا احمليط لتأثري نتيجة األحيان بعض يف يتخذ

  اخلداع أو كالغش مباشرة عدوانية سلوكات الفرد يستعمل كما اإلحباط، مصدر الشخص حنو خارج

 . 8الضرر مبه يلحق أو مؤملة مواقف يف اآلخرين ليوقع

 :الغضب -6-8

 فيها الشخص ويستعمل فيها، التحكم ميكن ال واليت الغضب، من نوبة انفجار عن عبارة هو

 ضعيف غضب وهناك الشدة قوي غضب وهناك الصراخ، التوبيخ، الشتم، كالضرب، الوسائل مجيع

 5 )الشدة

 :السابقة الدراسات -7

 حبث وكل واألجنبية، منها العربية العدواين السلوك موضوع تناولت اليت الدراسات هي كثرية

 السلوك أسباب كشف إىل يهدف كان ما فمنها اآلخر، البحث يف عنها ختتلف متغريات عاجل منها
                                                           

5
 211 ص سابق، مرجع : الرفاعي نعيم  

6
 310 ص ، 2، 1991 ط اجلديدة، اآلفاق واملراهقة،دار الطفولة مشكالت : سعد إبراهيم ميخائيل  

7
 10 ص ، 1، 1994 ط القاهرة، العريب، الفكر دار األطفال، عند النفسية املشكالت : الشربيين زكريا  

 86 ص السابق، نفس : الشربيين أمحد زكريا  8
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 نذكر الدراسات هذه ومن البيئة، أو اجلنس حسب قارنه ما ومنها أخرى، بعوامل ربطه ما ومنها العدواين

 :يلي ما

 :القيوم عبد بالعالم للطالب مذكرة -7-1

 قسم سنة 18-15 املراهقني لدى العدوانية السلوكات تقليل يف وأثره وشو فو الكونغ بعنوان

 دور إبراز أو معرفة الدراسة هذه من اهلدف كان. 2002 سنة إبراهيم دايل والرياضية البدنية الرتبية

 على الدراسة اشتملت وقد املراهقني، املمارسني عند العدوانية السلوكات من التقليل يف فو الكونغ رياضة

 .رياضيا 40 ب تقدر ممارسني عينة منها أخذت العاصمة، اجلزائر يف فو للكونغ نوادي أربعة 4

 أما ،للممارسني استبيان وقدم الوصفي املنهج على الدراسة هذه يف الباحث اعتمد

 :يلي كما فكانت اإلحصائية الدراسة بعد إليها توصل اليت االستنتاجات

 انفعاالته يف ويتحكم بنفسه يثق املراهق جتعل فو الكونغ يف التدريب طرق. 

 والتنفيس العدوانية استعراض على يساعد اجتماعيا وسطا تتيح فو الكونغ ممارسة يف االستمرارية 

 .إجيابية بصورة عنها

 للمراهق االحنرايف السلوك تسوية على يساعد فو الكونغ. 

 .العدوانية السلوكات من التقليل يف فعال دور فو الكونغ رياضة ملمارسة فإن عام وكاستنتاج

 

 تقليل في الكراتي رياضة في دور" :بعنوان القادر عبد حناط للطالب مذكرة -7-2

 .العدوانيين للمراهقين العدوانية السلوكات

 النفسية احلاالت على الكرايت رياضة ممارسة تأثري مدى معرفة الدراسة هذه من اهلدف

 .العدواين سلوكهم ذيبتهو للمراهقني
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 موزعني رياضية نوادي 10 من تلميذ، 100 و مدربني 10 :عينتني على الدراسة اشتملت

 .صاحل عني وزو، تيزي الدفلة، عني اجللفة، اجلزائر، واليات 05 على

 ومن، واملالحظة الشخصية املقابلة استبيان باستخدام كانت البحث هلذا امليدانية الدراسة أما

 :الطالب ابه خرج اليت االستنتاجات بني

 قبل بسلوكهم مقارنة املراهقني سلوك وحتسن العدوانية السلوكات من تقلل الكرايت رياضة ممارسة 

 .املمارسة

 حتكما أكثر وجيعله املراهق نفسية على يؤثر اجليد الرتبوي والتوجيه احلسنة املدرب معاملة طريقة 

 .وتصرفاته انفعاالته يف

 محلي محمد الحبيب:مذكرة  -7-3

حتت عنوان دور الرتبية البدنية والرياضية يف تنمية القيم االجتماعية من خالل األنشطة الالصفية 

 .معهد الرتبية البدنية والرياضية بسكرة 2012لدى تالميذ املرحلة املتوسطة سنة 

وأمهيتها  كان اهلدف من هده الدراسة حمولة الكشف والتعرف على جمموعة األنشطة الالصفية

 املتوسطةتالميذ املرحلة لدى يف تنمية القيم االجتماعية 

 موجهة للتالميذ وهي كاأليت: 30كماليات والية ورقلة وزعت عليها ا حيث مشلت بعض 

 اكمالية السويف حممد اهلامشي دائرة املقارين -

 رايب دائرة املقارينااكمالية الف -

 اكمالية مواليت حممد السابح ببلدة عمر -

 ية عمر بن اخلطاب لدائرة متاسنياكمال -



 الفصل التمهيدي

 

11 
 

 اكمالية اإلمام علي لدائرة تقرت -

وصفي لتوضيح املفاهيم املنهج ال باستخدام كانت البحث هلذا امليدانية الدراسة أما

 وحتليل املتغريات وإعطاء النتائج املتوصل إليها انطالقا من االستبيان وهي:واملصطلحات 

تسهم يف اكتساب العديد من القيم االجتماعية لدى تالميذ املرحلة  األنشطة الرياضية الالصفية -

 املتوسطة كالتعاون التنافس االحرتام والروح الرياضية

 هناك نضرة خاطئة لألولياء حول مشاركة أبنائهم يف األنشطة الرياضية الالصفية -

ده الرغبة واإلقبال من شاركة واملسامهة يف األنشطة الرياضية الالصفية وهمرغبة التالميذ كبرية لل -

 حاجاهتم الداخلية

 

 



 

 

 الحانب النظري



 

 

 الفصـل األول
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  ددــــــتمهيتمهي::  

كل النواحي اليت  الفرد من تعترب الرتبية العامة عنصرا هاما و جزَءا فعاال يعمل على تكوين   

  تساعده على االندماج يف اجملتمع بصورة تؤمن لــه احليـاة السليمة و الطيبة. 

و سالمته و و الرتبية البدنية و الرياضية هي جزء من هذه الرتبية العامة فهي هتتم بصيانة اجلسم   

هذا مبمارسة النشاط البدين و الرياضي أثناء احلصص الرتبوية للمادة داخل املؤسسات الرتبوية  كما هتتم 

 أيضا بنمو اجلسم و لياقته البدنية.

 إذن، ستكون دراستنا يف فصلنا هذا على النحو التايل:

أهدافا اليت تسمو هلا، أما  سنتناول يف اجلزء األول احلديث عن الرتبية العامة و تطورها و بعض  

اجلزء الثاين فسنتطرق إىل اإلحاطة بالقدر املمكن بالرتبية البدنية و الرياضية من ناحية التعريف و األمهية، 

و األهداف، أما اجلزء الثالث فسيكون احلديث عن حصة الرتبية البدنية و الرياضية و الدور الذي تلعبه 

 خاصة يف املرحلة الثانوية.
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  التربية العامة:التربية العامة:  --11

 مفهوم التربية العامة: -1-1

تعترب الرتبية وسيلة اجملتمع للمحافظة على بقائه و استمراره و ثبات نظمه و معايريه االجتماعية 

)...(، فالرتبية عملية هتدف إىل إعداد و تشكيل الفرد للقيام بأدواره االجتماعية يف مكان ما، و زمان 

هذا اجملتمع )...( و عملية الرتبية ختتلف من جمتمع إىل آخر فدور  ما على أساس ما هو متوقع منه يف

 التلميذ خيتلف من جمتمع إىل آخر كما خيتلف من مرحلة تعليمية إىل تعليمية أخرى.

للرتبية على أهنا عملية تنشئة اجتماعية للفرد، يكتسب من  ابن خلدونو تتضح هذه الصورة يف نظرة 

، 1العادات السائدة يف جمتمعه إىل جانب املعلومات و املهارات و املعرفةخالهلا القيم و االجتاهات و 

أن الوظيفة األساسية للرتبية هي إعداد اجليل اجلديد للحياة االجتماعية للقيام بأدوارهم  دوركايمويرى 

 االجتماعية املتوقعة منهم مبجتمعهم. 

 عي و حتافظ على الشخصية القومية.و بذلك تساهم الرتبية يف احملافظة على اجملتمع كنسق اجتما

 تطور التربية العامة: -1-2

متثل الرتبية عملية اجتماعية نشأت بوجود اإلنسان فكانت الرتبية يف اجملتمعات القدمية قبل ظهور 

اجلماعات املتخصصة، متارس من خالل األنشطة اليومية ألفراد اجملتمع، فكان الطفل يتعلم من خالل 

األسرة متثل وحدة  حماكاة الراشدين يف قيامهم باألعمال اليومية و مشاركتهم يف هذه األنشطة و كانت

                                                 

 
1
، دار الفكر العريب، 1مسرية أمحد السيد، "األسس االجتماعية للرتبية يف ضوء متطلبات التنمية الشاملة و الثورة املعلوماتية، ط نقال عن:  

 37م، ص  2004القاهرة 
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اجتماعية اقتصادية و وحدة تربوية أيضا، فكانت األسرة تقوم بتقسيم العمل بني أفرادها و تقوم باإلنتاج 

  .و تعد أفرادها للقيام بأدوارهم يف اجملتمع كمواطنني صاحلني يعملون على استقرار جمتمعهم و منوه

عينة مبهارة أصبح هناك ضرورة للتخصص و بظهور اجلماعات املتخصصة اليت كانت تزاول حرفا م

مهاراهتا و من هنا ظهر نظام الصبية يف اجملتمعات القدمية.  احلرف وو تقييم العمل و معرفة بفنون هذه 

و يعين هذا النظام أن جمموعة من الصبية كانت تتتلمذ على يد حريف يف حانوت، فكان هؤالء يتعلمون 

و املشاركة يف العمل، و هبذا أصبح الفرد يتعلم يف جمتمعه احلرفة عن طريق املالحظة و التوجيه احلريف 

مجاعات أخرى متخصصة مثل رجال الطب و التعليم الديين، يزاوهلا و بتطور اجملتمعات، ظهرت اليت س

و حفظ القصص و ممارسة كثري من الفنون الشعبية، و قد مهد ذلك إىل نشأة الرتبية املقصودة إلعداد 

ة القادرة على حتقيق مطالب اجملتمع، و من هنا، ظهرت الرتبية الرمسية كمؤسسة اجتماعية املوارد البشري

عهد إليها اجملتمع مهمة الرتبية  و قد أحدثت الثورة الصناعية تغيريا كبريا يف اجملتمعات، فلم تقد الثورة 

ك تغيريا شامال الصناعية جمموعة كبرية من االخرتاعات و االكتشافات فقط بل أحدثت إىل جانب ذل

 يف بناء اجملتمع. 

فقد تغري بناء األسرة، و مل تعد األسرة وحدة اجتماعية اقتصادية كما كانت من قبل، و نشأت 

مؤسسات جديدة متخصصة تساعد األسرة يف القيام بوظائفها مثل املدرسة و وسائل اإلعالم و 

ف و اخلربات و املهارات و املعايري مؤسسات اخلدمات األخرى ، إذن الرتبية ال تقدم للفرد املعار 
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االجتماعية و القيم و االجتاهات فحسب، بل توضح للفرد أيضا كيف يعمل يف اجملتمع الذي ينتمي 

 .1إليه و األسس اليت ترتكز عليها مؤسساته االجتماعية ملساعدته على فهم دورها

 أهداف التربية العامة: -1-1

 –العقلية  –تتمثل أهداف الرتبية العامة يف تكوين شخصية متكاملة من كل النواحي اجلسمية 

و ال ميكن الفصل بينها حيث أن النمو يف الشخصية يتم يف تكامل  ،االجتماعية –الوجدانية )النفسية( 

نواحي أو اجلوانب و توازن بني خمتلف مقوماهتا حبيث النمو يف إحدى النواحي يؤثر على النمو يف بقية ال

 األخرى.

 التربية الجسمية: -1-3-1

اهتمت الرتبية احلديثة باجلانب الصحي للطفل فال ميكن االكتفاء بتنمية قواه البدنية و العقلية 

عن طريق التدريبات الرياضية و ممارسة خمتلف النشاطات العملية بل جيب أن خيضع لفحوصات طبية 

رت لديه عالمات املرض و يدرب على طرق الوقاية الصحية و دورية و يرسل إىل الطبيب إذا ظه

 أساليب التغذية السليمة و ذلك بتعليمه آداب الطعام و آداب السلوك بصفة كاملة.

 التربية العقلية: -1-3-2

لقد كانت الرتبية القدمية تعتقد أن العقل ينمو بقدر ما يكتسب من املعلومات فأصبح مهها 

الطفل بأكرب قدر ممكن من املعلومات و احلقائق و ذلك دون معرفته ما إذا كانت الوحيد هو مأل ذهن 

متها حلاجته و مطالبه النفسية و ئهذه املعلومات مناسبة ملستوى النضج العقلي للطفل و ال ملدى مال

                                                 

 
1
، دار الفكر العريب، 1متطلبات التنمية الشاملة و الثورة املعلوماتية، طمسرية أمحد السيد، "األسس االجتماعية للرتبية يف ضوء  نقال عن:   

 37م، ص  2004القاهرة 
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العقلية  و االجتماعية، على عكس الرتبية احلديثة  فهدنا يتعلق برتبية الطفل على حسن التفكري و 

حسن إدراك الفرد ملا يصادفه من مواقف معقدة و حسن التصرف يف هذه املواقف كما هتتم باكتشاف 

القدرات العقلية اخلاصة لدى التلميذ و تقوم بعنايتها و تنميتها فإذا كان األطفال جسميا يشرتكون يف 

ك درجة عالية من العقل أو الذكاء فألهنم بعد ذلك يتفاوتون يف حظهم من القدرات اخلاصة فهذا ميل

 القدرة اللغوية و هذا يتفوق يف القدرة الرياضية و هكذا.

 التربية الوجدانية )النفسية(: -1-3-3

أثبتت الرتبية احلديثة أن الصحة النفسية تعترب أهم شيء يف التعليم و يف بناء الشخصية 

التعليم نتيجتها الفشل، لذا الناضجة و الكاملة و السليمة ألن إذا كان الفرد مريضا نفسيا فإن عملية 

أصبح املريب يهتم أكثر باحلالة النفسية للتالميذ و يعمل على مساعدهتم نفسيا  و ذلك لتحقيق التوازن 

 و التوافق النفسي لديهم.

 التربية االجتماعية: -1-3-4

طفل  تعمل الرتبية احلديثة على غرس القيم و املثل األخالقية اليت تسود يف اجملتمع و تعلم ال

كيفية التعامل مع اآلخرين و معرفته حقوقهم و واجباهتم اجتاه جمتمعهم و تعلم الطفل و األفراد التعاون 

 .1فيما بينهم و املبادرة الفردية اليت تنتفع منها اجلماعة و اجملتمع

 

 

                                                 

 
1
خضاري عياش، ميساوي سليمان، مذكرة األمهية الرتبوية ل ت.ب.ر يف الطورين األول و الثاين يف مرحلة التعليم األساسي، دايل    

 .12-11، ص 2001-200آكلي، دورة إبراهيم، جامعة اجلزائر، حتت إشراف: بن عكرين 
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  التربية البدنية و الرياضية:التربية البدنية و الرياضية:  --22

 نبذة تاريخية حول تطور التربية البدنية: 2-1

الرياضية على مر العصور من بداية اخلليقة حىت اآلن مبراحل عدة و ميكن لقد مرت الرتبية 

 إجيازها يف أربع مراحل رئيسية على النحو التايل:

 المرحلة األولى: -2-1-1

يف العصور القدمية مع بداية اخلليقة، بدأ اإلنسان عالقته باحلركة كضرورة مرتبطة حبياته و كان 

 لصيد للحصول على طعام أو الدفاع عن النفس.هذا النشاط احلركي موجها إىل ا

و كان عبارة عن أنشطة حركية فردية مل تكن مقصورة لذاهتا و إمنا كانت وسيلة لغاية هي 

احملافظة على البقاء، باستثناء بعض األنشطة احلركية اجلماعية احملددة جدا، و اليت كانت تتعلق ببعض 

 غ.الطقوس الدينية أو أنشطة خاصة بوقت الفرا 

بالطبع يف هذه املرحلة مل يكن هلا مسمى واضح و كان اهلدف من هذه األنشطة احلركية هو 

 احلفاظ على احلياة و استمرار البقاء.

 المرحلة الثانية: -2-1-2

يف هذه املرحلة بدأ يتكون لدى اإلنسان بعض الرتاث الثقايف الذي أثر يف بعض جوانب 

املختلفة، من هذه اجلوانب جانب النشاط احلركي حيث تغريت النظرة إىل هذا النشاط و أصبح ينظر 

 إليه على أنه ضرورة اجتماعية. مبعىن أنه أخذ أشكاال عسكرية و سياسية مثل الذي حدث يف اسربطة و

فارس و مصر القدمية. فنجد أن اسربطة وّجهت كل اهتمامها للتدريب البدين لتكوين أفراد أقوياء 
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إلعدادهم للحرب و التوسع و أنشأت اسربطة جيوشا عسكرية قوية قادرة على محايتها بل و االستيالء 

 على أراض جديدة لتوسع رقعتها.

رد الرشاقة و املرونة و اجلمال، عالوة يف حني أن أثينا مارست أنشطة بدنية بغرض إكساب الف

على تكوين مجاعات تتميز بالقوة حتمي حدود أراضيها من العداء، و لكن ليس هلا أهداف توسعية مثل 

 اسربطة.

أما يف مصر، فبرتمجة النقوش اليت تفسر تاريخ مصر، جند أن قدماء املصريني مارسوا العديد من 

س الوقت تكوين مواطن قوي قادر على... عن حدود الوطن و األنشطة احلركية بغرض الرتويح يف نف

 الدفاع عنه و توسيع رقعة األرض إذا لزم األمر.

و من هنا ميكن القول أن األنشطة يف هذه املرحلة نشأت كضرورة اجتماعية و أخذت أشكاال 

 .Education Physiqueذات أغراض عسكرية مبفهوم تقليدي حتت مسمى تربية البدن 

 المرحلة الثالثة: -2-1-3

يف هذه املرحلة، أخذت األنشطة احلركية تظهر كضرورة بيولوجية، أي مرتبطة بعلم احلياة مبا 

 تتضمنه من نواح فيزيولوجية و اجتماعية و صحية ...اخل.

و ظهر هذا املفهوم واضحا يف بداية العصر احلديث مع بداية النهضة العلمية يف بداية القرن التاسع 

د كان لتقدم العلوم املختلفة أثرا بارزا يف تطور مفهوم النشاط البدين، حبيث حتول هذا املفهوم و لق ،عشر

 Education through ofمن كونه تربية للبدن إىل أن أصبح تربية عن طريق البدن 

physique   و تأثرت مظاهر النشاط البدين يف هذه املرحلة بالعقيدة الدينية و الظروف السياسية و

  و املثل العليا السائدة يف كل هذه اجملتمعات. االقتصادية و البيئية، كما أهنا كانت تعبريا عن األفكار
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 المرحلة الرابعة: -2-1-4

صر احلديث حيث ظهرت و وضحت و يف هذه املرحلة من مراحل التطور، و اليت ظهرت يف الع

نظرية "وحدة الفرد" و هي النظر إىل اإلنسان على أنه وحدة واحدة )بدنية، نفسية عقلية، اجتماعية( و 

أصبحت الرتبية البدنية و الرياضية هتدف إىل تنمية الفرد تنمية شاملة متزنة يف جوانبه األربعة الرئيسية أي 

 و عقليا. ابدنيا و نفسيا و اجتماعي

 تعريف التربية البدنية و الرياضية: 2-2

الرتبية البدنية على أهنا: هي  West and Butcher 1990تعّرف ويست، بوتشر 

العملية الرتبوية اليت هتدف إىل حتسني األداء اإلنساين من خالل وسيط هو األنشطة البدنية املختارة 

 .لتحقيق ذلك

أن البعض يرى أن الرتبية البدنية و الرياضية إمنا هي مرادف  Lumpkinو ذكر لومبكني 

للتعبريات مثل التمرينات، األلعاب، املسابقات الرياضية، و بعد تعريفها لكل هذه التعبريات )...(، أبت 

إال أن تديل برأيها يف صياغة تعريف على النحو التايل: الرتبية البدنية هي العملية اليت يكتسب الفرد 

 ا أفضل املهارات البدنية و العقلية و االجتماعية، و اللياقة من خالل النشاط البدين.خالهل

: الرتبية Kozlik  Kopeskyو من تشيكوسلوفاكيا السابقة يربز تعريف كوبسكي كوزليك

ة البدنية جزء من الرتبية العامة، هدفها تكوين املواطن بدنيا    و عقليا و انفعاليا و اجتماعيا بواسطة عد

  .ألوان من النشاط البدين املختار لتحقيق اهلدف
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 أهمية التربية البدنية و الرياضية: 2-3

إن الرتبية الرياضية تساعد على حتسني األداء اجلسماين للتلميذ و إكسابه املهارات األساسية و 

 زيادة قدراته اجلسمانية الطبيعية.

التلميذ باملتعة من خلل احلركات املؤداة يف إن اخلربات األساسية ملمارسة األنشطة الرياضية متد 

املسابقات و التمرينات اليت تتم من خالل تعاون التلميذ مع اآلخرين، أما املهارات اليت يتم التدريب 

عليها بدون استخدام أدوات أو باستخدام أدوات صغرية أو باستخدام األجهزة الكبرية تؤدي إىل 

 ر التلميذ بقوة احلركة.اكتساب املهارات اليت تعمل على شعو 

تنمية  الرتبية الرياضية هي عملية حيوية يف املدارس مبراحلها املختلفة، و هلا دور أساسي يف

، إن التالميذ عادة ما يرغبون يف ممارسة األلعاب اليت هبا روح املنافسة و عادة ما اللياقة البدنية للتالميذ

تمع بشكل جيد و قادرين على التعامل مع اجلماعات يكون التالميذ هلم القدرة على االندماج يف اجمل

 .1ميكنهم عقد صداقات مع زمالئهم

و   إن وجود برنامج رياضي يشتمل على أنشطة تعمل على إظهار الفروق الفردية بني التالميذ 

 تشجيعهم هلو أمر هام جّدا.

 أهداف التربية البدنية و الرياضية: 2-4

 ى مساعدة التالميذ يف حتقيق األهداف التاليـــة:إن الربنامج اجليد جيب أن يشتمل عل

 إمدادهم باملهارات اجلسمانية املفيدة. -1

                                                 

 
1
 22ص م، ص  2004، مركز الكتاب للنشر، 2ناهد حممد سعيد زغلول، نيللي رمزي فهيم، "طرق التدريس يف الرتبية الرياضية"، ط   

– 23. 
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 حتسني النمو اجلسماين و تنمية النمو بشكل سليم. -2

 احملافظة على اللياقة البدنية و تنميتها -3

 تعليمهم املعرفة و تفهم أساسيات احلركة. -4

 قدرهتم على معرفة احلركات يف خمتلف املواقف. -5

 القدرة على استمرار ممارسة التمرينات الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية العامة. تنمية -6

 تعليمهم معرفة املهارات االجتماعية. -7

 حتسني قدرهتم االبتكارية. -8

 حتسني القدرة على أداء األشكال املختلفة للحركة. -9

 .1تنمية القدرة على التقييم الشخصي و الرغبة الشخصية يف التقدم -10

فإن حصة الرتبية البدنية و الرياضية كأحد أوجه املمارسات، حتقق أيضا هذه األهداف و بذلك 

على مستوي املؤسسات التعليمية، فهي تضمن النمو الشامل و امللتزم للتالميذ و حتقق حاجياهتم 

 البدنية، طبقا للمراحل و منهم و إدراج قدراهتم احلركية.

 أهداف حصة ت.ب.ر في المرحلة الثانوية: 3-1

جيب أن نعلم بأن لكل مرحلة دراسية أهدافها اليت تعمل على حتقيقها من خالل الربامج 

 التنفيذية ملناهج الرتبية الرياضية و طرق تدريسها.

 توجيه العملية التعليمية و الرتبوية إلكساب التالميذ اخلربات داخل املدرسة. -1

 االهتمام باإلعداد اخلاص. -2

                                                 

 
1
 23ناهد حممد سعيد زغلول، نيللي رمزي فهيم، مرجع سابق، ص   



    التربية العامة و التربية البدنية و الرياضية                          الفصل األول

 

 

23 

 

 

 من خالل املنافسات داخل و خارج املدرسة.صقل املهارات احلركية لألنشطة  -3

 تشجيع هوياهتم الرياضية. -4

 تنمية القدرات املعرفية و الوجدانية. -5

 مهام حصة التربية البدنية و الرياضية: 3-2

تعترب حصة ت.ب.ر عملية توجيه للنمو البدين باستخدام التمرينات البدنية و هو أحد أوجه 

تزن للتالميذ على مستوى املدرسة، إذن حصة ت.ب.ر حتقق املمارسات اليت حتقق النمو الشامل و امل

 األغراض اليت رمستها السياسة التعليمية يف جمال النمو البدين و الصحي للتالميذ على مجيع املستويات:

املساعدة على تكامل املهارات و اخلربات احلركية، و وضع القواعد الصحيحة لكيفية ممارستها  -1

 داخل و خارج املدرسة.

 املساعدة على تطوير الصفات البدنية مثل: القوة، السرعة، التحمل، املرونة...اخل. -2

و أصوهلا كاألسس البدنية إكساب املعارف و املعلومات و احلقائق على أسس احلركة  -1

 البيولوجية، الفيزيولوجية... اخل.

 التحكم يف القوام أثناء السكون و احلركة. -2

 اإلرادية و السلوك الالئق.تدعيم الصفات املعنوية و السمات  -3

 التعود على املمارسة املنظمة لألنشطة الرياضية. -4

تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو ممارسة النشاط الرياضي من خالل النشطة البدنية  -5

 .املدرسية
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  أستاذ التربية البدنية و الرياضية:أستاذ التربية البدنية و الرياضية:  --33

 أستاذ التربية البدنية و الرياضية و العملية التدريسية: 4-1

بال شك العامل الرئيسي و املؤثر بشكل كبري يف العملية التدريسية، و من مث يشغل  األستاذ هو

أستاذ الرتبية الرياضية حيزا كبريا من اهتمام املسؤولني و اخلرباء يف جمال التدريس الرياضي، و مازال هذا 

بية الرياضية و كذلك اجملال خصبا للدراسات و البحوث ملعرفة العوامل اليت يبىن عليها اختيار أستاذ الرت 

معايري أستاذ الرتبية الرياضية الناجح و هناك دراسات متت يف جمال أسس إعداد أستاذ الرتبية الرياضية، 

و مازال هناك الكثري من النواقص يف إعداد األستاذ، منها دراسة أشكال التفاعل اللفظي و غري اللفظي 

ة أثناء التدريس، و منها ما يتناول تقومي أداء األستاذ  و منها دراسة حتليل سلوك أستاذ الرتبية الرياضي

 ككل و إىل غري ذلك من اجملاالت.

 أستاذ التربية البدنية و الرياضية و المرحلة العمرية )المراهقة(: 4-2

إن التلميذ يف هذه املرحلة جيب أن يعرتف به )كشاب ناضج( فالشباب يريدون سريعا أن 

ة تعاملهم، يف مالبسهم، و نستطيع أن ننتفع هبذه الظواهر يف يصبحوا كبارا، نالحظ ذلك يف طريق

حصة ت.ب.ر ألن التالميذ يف هذه املرحلة ميكن قيادهتم و توجيههم ألهنم يقلدون األبطال الرياضيني، 

فعلى أستاذ ت.ب.ر أن يعطي هلم مسؤوليات يف إدارة الفصل و اإلشراف على احملطات و مساعدة 

و نالحظ يف هذه املرحلة أن احلصة تأخذ شكل التدريب الرتفاع املستوى زمالئهم أثناء النشاط، 

األدائي للحركات، و يساعد التالميذ األستاذ يف هذه املرحلة يف قياس املستويات و حتديد العمل و 

 الراحة.
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إن املهارات األساسية هلذه املرحلة تؤدي بطريقة كاملة و جيدة فعلى األستاذ أن يثبت هذه 

، و كذلك يفضل التالميذ يف هذه املرحلة مقارنتهم بزمالئهم فعلى األستاذ أن يقدم النصائح املهارات

اليت تفيدهم يف حتسني مستواهم احلركي، و تزداد رغبة التالميذ يف األلعاب التنافسية و املباريات فعلى 

 األستاذ أن يراعي ذلك و يكثر من هذه األلعاب و املباريات.

 توفرها في أستاذ التربية البدنية و الرياضية:الصفات الواجب  4-3

جيب أن يعرف كل أستاذ أن كرامة مهنته تتطلب منه أن ميتلك عددا من الصفات اجلسمية و 

النفسية و العقلية اليت جتعله حيافظ على استمرار مهنته و تأمني منوها، و هلذا جيب أن يتوافر فيه عدد 

 ها:من الصفات لكي يكون صاحلا لعمله و من

 التعليم: -4-3-1

ينبغي أن حيصل األستاذ على قدر من التعليم يفوق كثريا ما يعطيه للتالميذ، زيادة على أن يكون 

ملما بطبائع التالميذ و نفسياهتم و طرف معامالهتم، و كيفية توصيل املعلومات إليهم و هذا حيتم عليه 

مل على استكمال دراسته العليا و أن يكون مطلعا على أحدث ما ينشر يف جمال ختصصه و أن يع

 يشرتك يف اجملالت و املطبوعات اليت تتعلق باملهنة.
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 المادة التعليمية: -4-3-6

جيب أن يكون األستاذ على إملام جيد جبميع ما يتعلق مبهنة الرتبية الرياضية املدرسية )املهارات 

 1يثة يف التعلم، تنظيم األنشطة الداخليةالرياضية لألنشطة املختلفة، طرق التدريس و األساليب احلد

  ...اخل.

 واجبات أستاذ التربية البدنية و الرياضية نحو األسرة المدرسية: 4-4

إننا مجيعا نالحظ أن حصة الرتبية الرياضية تعترب حصة من 'الدرجة الثانية من جانب كثري من 

 مديري املدارس و مدرسي املواد األخرى بل و حىت من التالميذ. 

فهي حصة ميكن االستغناء عنها يف عرفهم، فعلى أستاذ الرتبية الرياضية أن يفرض وجوده داخل 

اجلماعة املدرسية عن طريق القيام بعمله بأكمل وجه و عن طريق تعميق عالقاته بالطلبة و عدم التنازل 

املدرسة بوسائل  عن تدريس مادته و حماولة رفع الوعي الرياضي من مدرسي املواد األخرى و كذلك إدارة

اإلقناع السمحة و على األستاذ أن يقوم بكل هذه العمل بطريقة بعيدة عن االستفزاز مقدرا لشعور 

زمالئه باملدرسة فيختار ألداء حصته أبعد األماكن عن فصول التدريس و يستحسن أن خيتار األماكن 

هلم  و على األستاذ الناجح الذكي اليت ال ينتقل منها اجتاه الريح إىل الفصول حىت ال حتمل األصوات 

أن حياول حتسني الشروط اخلارجية اليت يعمل يف إطارها و ذلك بتحسني مركز الرتبية الرياضية يف املدرسة 

 عن طريق عمله اجليد   و قدرته احلسنة.

 

                                                 

 
1
 .134سابق، ص محمد سعد زغلول، مصطفى السايح احمد، مرجع   
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  خالصـــة:خالصـــة:

جزء من الرتبية جزء من الرتبية من خالل ما قدمناه يف هذا الفصل، يتضح لنا بأن الرتبية البدنية و الرياضية من خالل ما قدمناه يف هذا الفصل، يتضح لنا بأن الرتبية البدنية و الرياضية       

العامة و أهنا تعترب أحد العوامل اهلامة لبناء اجليل الصاعد املتكامل من النواحي األربعة: العقلية و العامة و أهنا تعترب أحد العوامل اهلامة لبناء اجليل الصاعد املتكامل من النواحي األربعة: العقلية و 

النفسية و االجتماعية و اجلسمية، و هذا من خالل ممارسة احلصص الرتبوية اليت تسهم بشكل كبري النفسية و االجتماعية و اجلسمية، و هذا من خالل ممارسة احلصص الرتبوية اليت تسهم بشكل كبري 

خصص ملادة الرتبية البدنية و الرياضية خصص ملادة الرتبية البدنية و الرياضية هي و األستاذ املشرف عليها يف صقل املواهب و جعل الوقت املهي و األستاذ املشرف عليها يف صقل املواهب و جعل الوقت امل

  هو الوقت الذي ميضي على أحسن حال.هو الوقت الذي ميضي على أحسن حال.
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 دـــتمهي 

 وتزويده الصاحل الفرد إعداد إىل يهدف الرتبية ميادين من مهما ميدانا الرياضي النشاط يعد

 .ومنوه تطوره يف العصر مسايرة على قادرا وجيعله جمتمعه مع يتكيف أن من متكنه ومهارات باخلربات

 املنظمة اإلنسان حركة عن تعرب كلها اتهوتسميا هتامصطلحا اختلفت وإن الرياضية واألنشطة

 األفراد بني التنافسي إطارها يف أو املدرسة يف البسيط والرتبوي التعليمي مستواها يف كانت سواء

 .املتعلمة للمهارات التطبيق جمال أو واجلماعات

 إطار يف متارس اليت وهي صفية أنشطة الرياضية األنشطة من نوعني جند الرتبوية املؤسسات يف

 البدنية واللياقة الصحة لكسب العام البدين اإلعداد إىل دفتهو أسبوعيا(، سا 2 ) املؤسسة برنامج

 لإلعداد تفتقر انهأ غري السليم القوام واكتساب الفراغ وقت استغالل حلسن النافعة املهارات وتعليم

 الصفية أنشطة الثاين والنوع مستوى ألعلى الوصول بغرض حمدد رياضي نشاط أي يف والدقيق اخلاص

 وصقل اكتشاف دفبه الرتبوية املؤسسة يف املربجمة الرياضية احلصص دوام خارج متارس اليت وهي

 البدنية الرتبية حصص خالل إلظهارها الفرصة هلم تتح مل واليت التالميذ لدى الكامنة املواهب الرياضية

 .الرياضية املزاولة من املزيد والرغبات امليول ولذي مستواهم حتسني يف تساهم انهأ كما املربجمة،
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 :الالصفية األنشطة -1

 إتاحة منها األساسي واهلدف الدوام ساعات خارج تربويا نشاطا الالصفية األنشطة تعترب

 ساعات من املزيد والرغبة اهلواية لذوي مينح كما أدائهم مستوى من للرفع املتفوقني للتالميذ الفرصة

 كانت ملا .مستواهم وحتسني ضعفهم تدارك من الضعيف املستوى ذوي للتالميذ وميكن الرياضية املزاولة

 اكتساب الدرس هذا أهداف لتحقيق أسبوعيا( سا 2) كافية غري والرياضية البدنية الرتبية درس ساعات

 هذا تغطية يف البارز دورها الالصفية للنشاطات كان فعالة ممارسة وممارستها وأساسية أولية مهارات

 .''املمارسة طريق عن التعليم فيها يطبق أن ميكن اليت امليادين أفضل من1باعتبارها النقص

 وتنظيم املهارات على التدريب تشمل أن ميكن الالصفية النشاطات جماالت فإن ذلك وعلى

 أو املدرسية الرياضة إطار يف دورات يف املشاركة ختول كما السنوات بني ما أو الفصول بني ما الدورات

 .واملعسكرات الرحالت تنظيم

 ميكن حيث الرمسية الدراسة برنامج وتوقيت يتعارض أن ينبغي ال الالصفي النشاط والتوقيت

 .املدرسة دوام هناية  وبعد الراحة أوقات يف أو الدرس قبل صباحا الالصفي النشاط مزاولة

 

 

 

 

 

 
                                                           

 126 ص ،العريب الفكر دار الرياضية، الرتبية يف واإلدارة التنظيم :وآخرون شلتوت حسن شلتوت حسن السيد   1
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 :الالصفية الرياضية األنشطة أنواع -2

 :الداخلي الالصفي الرياضي النشاط -2-1

  :مفهومه

 املدرسي املنهاج خارج املدرسة تديره الذي الرياضي الربنامج هو باملدرسة الداخلي النشاط

 باملزيد ويتميز والرياضية، البدنية الرتبية لدرس امتداد النشاط هذا يعترب، 1املدرسة هذه تضمهم من )لكل

 وقدراته ميوله حسب كل املدرسة داخل النشاط أوجه من ميارسه ملا التلميذ اختيار حرية من

  .(على يساعد كما واحتياجاته

 والتسجيل والتحكم والتنظيم اإلعداد يف وإشراكهم املسؤولية حتمل على التالميذ تدريب

  .2واإلعالم

 الفرصة إتاحة منه والغرض الرتبوية املؤسسة داخل الدرس أوقات خارج يقدم الذي النشاط هو

 املدرسي، اليوم يف والطويلة القصرية ةـالراح ألوقات عادة ويتم هلم احملبب النشاط ملمارسة التالميذ لكل

 أو فردية عروض أو األقسام بني مباريات كانت سواء املدرس، يصنعها اليت للخطة طبقا وينظم

 :بأنه كذلك الرياضي النشاط ويعرفتنظيمية،  أنشطة

 يف وهو الالصفي، النشاط أي املدرسي اجلدول أوقات خارج املدرسة تديره الذي الربنامج

 أن تلميذ لكل الفرصة يتيح ولكنه والرياضية البدنية الرتبية كدرس إجباري وليس اختياري نشاط الغالب

 املدرسي، للربنامج مكمال النشاط هذا على التالميذ وإقبال الرياضي النشاط من أكثر أو نوع يف يشرتك

الرياضية،  الرتبية درس يف التلميذ يتعلمها اليت احلركات تلك خصوصا احلركي النشاط ملمارسة حقه ويعترب

                                                           
 126 ص املرجع، نفس :وآخرون شلتوت حسن السيد  1
 127 ص ، 1996 سنة األساسي، التعليم مرحلة يف والرياضية البدنية الرتبية درس وتنفيذ تطوير أساليب :عزمي سعيد حممد  2
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 املؤسسات يف الداخلية املسابقات تلك هو الداخلي الالصفي الرياضي النشاط فإن تقدم ما ضوء وعلى

 .الفردية والرياضات اجلماعية الرياضات ويشمل األقسام بني جتري واليت الرتبوية

 حصة) الدراسة دوام خارج اإلضايف الوقت هو الداخلي الالصفي النشاط فإن تقدم مما انطالقا

 يف وإشراكهم الفردية العروض أو واأللعاب باملسابقات القيام من التالميذ ميكن الذي (البدنية الرتبية

 .والتنظيم اإلعداد

 على ويشرف وينظمها التالميذ ميارسها اليت النشاطات أوجه الداخلي النشاط يقصد كما

 النشاط ويهدف الرتبوية املؤسسة وداخل الدراسة أوقات خارج والرياضية البدنية الرتبية مدرسو تنفيذها

 البدين النشاط ألوان من أكثر أو لون يف يشرتك أن تلميذ لكل املناسبة الفرصة إتاحة إىل الداخلي

 حيث من له املناسب الرياضي البدين النشاط خيتار أن تلميذ لكل الفرصة يتيح النشاط وهذا الرياضي،

 .وحاجاته وقدراته ميوله

 ممارسة فرصة للتالميذ يتيح فهو والرياضية البدنية الرتبية لدرس امتداد هو الداخلي والنشاط

 املنافسات مستوى على وتطبيقه والرياضية، البدنية الرتبية درس يف أساسية مهارات من تعلموه ما وتطبيق

 واحلركية، واملهارات البدنية اللياقة التالميذ إكساب على يعمل الداخلي النشاط فإن ذلك إىل باإلضافة

ويكسب  الرتبوية املؤسسة يف التالميذ من كبري عدد يلتقي خالله من اجتماعيا جوا للتالميذ ويوفر

البدنية  األنشطة طريق عن إليهم توكل اليت املهام خالل من املسؤولية وحتمل القيادة عنصر التالميذ

 .1املتنوعة املختلفة الرياضية

اجلانب  من فيؤهله التلميذ شخصية إثراء يف قصوى أمهية الرتبوي الرياضي البدين للنشاط إن

 تسهيل على تساعده واجتاهات ومعارف مهارات باكتساب وهذا التعليمي اجلانب إىل إضافة الرتبوي

                                                           
 132 ص سابق، مرجع :وآخرون بسيوين عوض حممد  1
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 تكامل حيدث حيث املدرسة يف والرياضية البدنية الرتبية وقت حتديد وجب هلذا االجتماعية، حياته منط

 حىت وهذا ذاته التعليم حق ويف التالميذ حق يف ظلما تعد أسبوعيا فساعتني والفكري البدين اجلانب بني

 أو األقسام بني املنافسات يف سواء صحيح بشكل1 وتطبيقها احلركية املهارات إتقان للتلميذ يتسىن

 وراحة بصحة االهتمام إىل باإلضافة الدراسي الربنامج احرتام وجب املقابل ويف نفسه القسم داخل

 األهداف إىل يصل حىت والرياضية البدنية الرتبية لدرس اجليدة الربجمة خالل من هذا يكون التلميذ،

 .املرجوة

 :الداخلي الالصفي الرياضي النشاط أنواع -2-2

 بني (اليد كرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم، كرة) املختلفة اجلماعية األلعاب يف منافسات 

 .املختلفة والسنوات األقسام

 والتالميذ التدريس هيئة بني (صغرى ألعاب) واالجتماعية اجلماعية األنشطة يف منافسات. 

 فردية منازالت ،(اخل.. .القوى، وألعاب اجلمباز، ة،ــالطاول تنس) الفردية األنشطة يف اتــمنافس 

 .(اخل... مصارعة، مالكمة، جيدو،)

 األقسام بني البدنية اللياقة يف منافسات. 

 املختلفة األقسام بني للتمرينات رياضية عروض. 

 2  واالجتماعية الوطنية األعياد مبناسبة مدرسية وحفالت مهرجانات  

                                                           
  65 ص ، 1986 سنة بغداد، الرياضية، الرتبية يف والتنظيم اإلدارة :وآخرون اهلل عبد عقيل  1
 240ص  ، 1998 القاهرة، للنشر، الكتاب مركز الرياضية، الرتبية يف التدريس طرق :وآخرون سعد حممود ناهد  2
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 :الداخلي الالصفي الرياضي النشاط أهمية -2-3

 باملدرسة، والرياضية البدنية الرتبية ملنهاج تكملة يعترب الداخلي الالصفي النشاط أن إىل إضافة

 فالتلميذ املمارسة، طريق عن التعلم مبدأ فيها يطبق أن ميكن اليت امليادين أفضل من أنه يف تكمن فأمهيته

 يف ) فعالة ملمارسة الكافية الفرصة جيد وال الرياضية الرتبية درس يف أساسية أولية مهارات بضعة يتعلم

 (.الداخلي النشاط منهاج يف ذلك يفعل أن يستطيع ولكنه نفسه، الدرس

 :الداخلي الالصفي الرياضي النشاط أغراض -2-4

 املدرسة يف التلميذ يتعلمها اليت املهارات لتنمية حقال الداخلي النشاط يعترب. 

 للجميع النشاط فرص إتاحة. 

 املمارسة طريق عن التعليم. 

 احلر للوقت الرتبية. 

 (اخل... املعاملة، وحسن الغري احرتام التعاون، النفس، ضبط) االجتماعية الصفات تنمية. 

 اجلماعة روح تنمية. 

 الشخصية بالصحة العناية. 

 الالعبني لتفريغ معمل يعترب. 

 والتبعية القيادة على التدريب. 

 هلا تطرقوا أن للتالميذ يسبق مل جديدة ميادين اكتشاف.  
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 :الداخلي الالصفي النشاط نحو المدرس واجبات -2-5

 باملدرسة واضح مكان يف واملباريات للمنافسات الزمين اجلدول وضع. 

 التالميذ وخصائص وميول الرغبات وفق األنشطة اختيار. 

 الالصفي النشاط برامج وتنفيذ وتنظيم ختطيط يف التدريس هيئة أو املدرسة تالميذ اشرتاك 

 .الداخلي

 باملدرسة املادية واإلمكانيات األنشطة تناسب. 

 الرتبوية الدروس ملنهاج مكملة الداخلي الالصفي النشاط برامج تكون أن مراعاة. 

 :الخارجي الالصفي النشاط -3

 :مفهومه -3-1

 اهليئة هذه متثل وحدات فيه تتبارى الذي النشاط ذلك هو هيئة ألي اخلارجي الالصفي النشاط

 .1اجلنس نفس إىل ينتمون أفراد بني املباريات هذه تكون ما غالبا أخرى هيئات متثل وحدات مع

املمتازين  خيتص أنه إال الرياضية للرتبية الشامل العام الربنامج من متميز جزء الربنامج هذا ويعترب

 أو الفائز) معرفة بغرض عليها متفق وشروط لقواعد وفقا النشاط هذا مباريات وجترى الرياضي األداء يف

 املشرتكني(. بني من الفائزين

 نطاق من اخلروج على والعمل املدرسية الرياضية الرتبية خطة أهداف لتحقيق الثالث اجلزء هذا

 التعليم إدارة تنظمها اليت املسابقات يف االشرتاك طريق عن وذلك احمليطة البيئة مع التعامل إىل املدرسة

 املواهب اكتشاف دفبه اورةلمجا واهليئات املدارس مع رياضية أيام إقامة أو املنطقة مدارس بني

                                                           
  26 ص سابق، مرجع :وآخرون شلتوت حسن  1
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 األهلي القطاع يف الرياضي اللمجا يستخدمها فعالة ذخرية لتكون وتوجيهها وصقلها الرياضية

 على تعمل اليت النوادي يف إشراكهم أو والدولية احمللية املباريات يف البالد لتمثيل صاحلة كخدمات

 يف حدا على مرحلة لكل النشاط هذا برامج بوضع التعليم مديرية وتقوم متهمهارا وتنمية رعايتهم

 على يعمل النشاط وهذا1 األخرى اهليئات أو التعليمية املناطق باقي مع للمنافسة املختلفة األلعاب

 ذلك هو واجتماعيا مهاريا و بدنيا لتعدها العليا املستويات إىل هبا والدفع الرياضية املواهب اكتشاف

 أمهية اخلارجي وللنشاط األخرى واملدارس املدرسة فرق بني رمسية منافسات صورة يف جيري الذي النشاط

 الداخلي النشاط مث اليومي الدرس من يبدأ الذي العام املدرسي الرياضي الربنامج قمة يف لوقوعه بالغة

 .2اخلارجي بالنشاط لينتهي

 املباريات يف املدرسة لتمثيل األلعاب خمتلف يف الرياضية واملواهب اجلد خالصة يف يصب حيث

 ميكن كما والدولية اإلقليمية املنافسات مبختلف املدارس منتخب اختيار خالله من يسهل كما الرمسية

 :بأنّه 3اخلارجي للنشاط مفهوم إعطاء

 املدارس دوري يف ميثلها فريق مدرسة لكل أن معروف هو كما الرمسية املدرسية الفرق نشاطات يف يتمثل

 وعنوان للمدرسة الرياضية الواجهة تعترب الفرق وهذه اجلماعية، األلعاب أو الفردية األلعاب يف سواء

 .درسال يفرزها اليت العناصر أحسن يوجد الفرق هذه ويف والرياضية البدنية الرتبية جمال يف تقدمها

 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط أهمية -3-2

                                                           
  142 ص  سابق، مرجع :وآخرون شلتوت حسن  1
  128 ص سابق، مرجع :عزمي سعيد حممد  2
  55 ص ، 1990 املوصل، ،2 ج الرياضية، للرتبية امليدانية التطبيقات يف الطالب دليل :وآخرون املندالوي قاسم 3
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 ناحية اخلارجي الرياضي النشاط اخلطيب هاشم الدكتور يرى اخلارجي، النشاط أمهية وعن

 إىل باإلضافة املدرسة يف الرياضية احلركة عليها ترتكز قوية ودعامة الرياضية الرتبية منهاج يف مهمة أساسية

 .1املنهجية الدروس يزاول الذي النشاط يكمل فإنه ذلك

 هذه املدرسية، الفرق هو أو املدرسي الوسط يف التنافسية املمارسة تلك هو اخلارجي النشاط إن

 الطالب وانتقاء االختيار حيث من وهذا املنافسة يف االشرتاك قبل خاص إعداد إىل حتتاج الرياضية الفرق

 وإعداد تدريب خيص فيما وكذلك الدراسي املوسم بداية يف املدرسية الرياضة الفرق وتشكيل الرياضيني

 التنافسية املمارسة تتكون أنه 15 رقم 2املشرتكة الوزارية التعليمة من 07 املادة نصت حيث الفرق هذه

 3واإلدماج التعبئة يف املشاركة تستهدف فهي للمنافسة وحتضريية متخصصة رياضية تدريبات من الرتبوية

 .والتكوين الرتبية أوساط يف منافسة شكل يف للشباب االجتماعي

 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط أغراض -3-2

 تنمية وهو تربوية، عملية لكل العام اهلدف نفسه هو اخلارجي للنشاط واألصلي العام اهلدف إن

 :يلي فيما إجيازها فيمكن القريبة األغراض أما متكاملة، سليمة تنمية الفرد

 الرياضي األداء بمستوى االرتفاع: 

 على التفوق منها كل حتاول فرق أو أفراد بني منافسات إال هي ما الرياضية، املباريات إن

 ملقاومة االستعداد يتم وبذلك واجلماعي، الفردي الرياضي األداء مقوماته كل ميدان يف اآلخرين

 مستوى يرتفع وبذلك املهارية، للمستويات عال ووضع والصحيح، املنظم والتدريب باإلعداد املتنافسني

 ميكن موضوعا املستوى هذا يكون وقد الفن، هلذا اجلمالية الفنية بالناحية التمتع ويزيد الرياضي األداء
                                                           

  133 ص سابق، مرجع :وآخرون عوض حممد  1
  689 ص ، 1988 بغداد، ،2 ج الرياضية، الرتبية تاريخ :اخلطيب هاشم منذر  2
 الرتبوية للمؤسسات املدرسي الوسط يف املمارسة بتنظيم متعلقة ، 1993 فيفري 03 يف مؤرخة 15 :رقم مشرتكة وزارية تعليمة  3
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 .1اجلماعية األلعاب يف كما نسبيا اعتباريا ويكون والطويل، العايل القفز يف كما قياسه

  

                                                           
  65 ص ، 1981 سنة العراق، العريب، الفكر دار مطبعة الرياضية، الرتبية يف واإلدارة التنظيم :وآخرون شلتوت حسن  1
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 االنفعالي التطبع تنمية: 

 الذايت النقد سبيل يف خطوة أول هي ضعفه ونواحي قوته لنواحي الفرق أو الفرد معرفة إن

  مهما النتائج، وتقبل اللعب أثناء النفس يف التحكم يعترب كما االنفعايل النضج عالمات من وعالمة

 حياسب حينما أو آخر ضد خطأ الالعبني أحد يرتكب عندما وخاصة انفعال وعدم دوءبه كانت

  . 1االنفعايل النضج عالمات من عالمة هذا ويعترب يرتكبه مل أنه يعتقد خطأ الالعب على

 النفس على االعتماد: 

 اإلرادة وقوة املسؤولية كتحمل األخرى اخللقية الصفات وكذلك النفس على االعتماد ممارسة إن

 أثناء وتوفرها حضورها واجب وصفات ميزات هذه كل الذات وإنكار النصر على واإلحراز اليأس وعدم

 .املدرسية الرياضية املقابالت يف االندماج

 الفراغ وقت قضاء حسن: 

 الدول تقدم مدى قياس وإن الفراغ، وقت وازدياد كثرة احلديث العصر مشاكل أكرب من إن

 الوسائل أجنع من يعترب الرياضي والتنافس فراغهم، أوقات قضاء لكيفية أبنائهم معرفة مبدى مرهون حديثا

 .الفراغ وقت لقضاء

  اللعب وتكتيك األلعاب قوانين تعلم: 

 أو فرديا كان سواء التكتيك دراسة مث وروحا نصا القوانني فتفهم اجتماعي عقلي غرض هذا

 القوانني تفرضه مبا االلتزام مع التكتيك هلذا العلمي التطبيق أما معينة وفكرية عقلية مقدرة يتطلب مجاعيا

                                                           
 65 ص سابق، مرجع :شلتوت حسن  1
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 من اخلروج وعدم حدودها يف والعمل واللوائح القوانني احرتام على اجتماعية ممارسة يعترب والقواعد

 .العام إطارها

 وتنميتها عليها والمحافظة والعقلية البدنية الصحة اكتساب: 

 فقط للصحة أساسية قاعدة هذه بل األمراض، من اجلسم خلو على وفقا الصحة أمست لقد

 االجتماعي التكيف على واملقدر االنفعايل النضج مع والعقل اجلسم صحة فيشمل العام التعريف أما

 وتنافس تكامل يف والوجدانية والعقلية اجلسمية قواه بكل الفرد يعمل أن الرياضية املباريات وتتطلب

 .الشخصية توازن إىل يؤدي

 املشاعر عن اإلفصاح جمال تعترب النفس عن وتعبري انطالق من فيها مبا الرياضية واملباريات

 فاشرتاك يار،نهاال من الفرد لشخصية األمان صمام تكون األحيان من كثري يف انهأ كما والعواطف،

 .وامتيازه بذاتيته االعرتاف ذاته حد يف ميثل مدرسته فريق مع الفرد

 القيادة على التدريب: 

 اجلماعية الرياضات اغلب قوانني تنص و رئيس، فريق ولكل قائد جمموعة لكل أن املعلوم من

 اخلارجي الرياضي النشاط مباريات وتوفر قيادية مسؤولية وهذه للفريق الرمسي املمثل هو الفريق رئيس أن

 تدريب هذا ويف وسلطات مسؤوليات من فيه مبا القيادي املركز هذا اختصاصات ملمارسة عديدة مواقف

  .1القيادة على

                                                           
  66 ص سابق، مرجع وآخرون: شلتوت حسن  1
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 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط وتنظيم إعداد أسس -3-3

 ويف الرتبوية الواجبات حيث من الربنامج، أجزاء بسائر اخلارجي الرياضي النشاط مفهوم يكتمل

 هذه أغلب ويف املدارس بني النشاط من اللون هذا إلدارة للغاية متقدم تنظيم يوجد العامل دول بعض

 فرص نتيح ولكي املدرسي، الرياضي النشاط هذا إدارة يف متخصصة رياضية حتديات له توجد الدول

 ص.الرياضية الرتبية بناء أسس) كتابه يف احلمامحي حممد الدكتور يرى اخلارجي الرياضي للنشاط النجاح

 :يلي ما اتهمراعا جيب اليت األسس هذه أهم من أن ،( 180

 يتطلب نشاط كل أن حيث الرياضية، الفرق اختبار عند للطالب السنية املرحلة مراعاة 

 .خاصة وقدرات بدنية خصائص

 األداء، يف املناسب واملستوى احلميدة األخالق ذوي من الرياضية الفرق أعضاء اختيار مراعاة 

 عن التدريب يعوقهم ال وحبيث الرياضية الفرق أعضاء لتدريب فرتات بتحديد االهتمام

 .الدراسي التحصيل

 عدة يف رياضية فرق تكوين على العمل النشاط، لنجاح الالزمة اإلمكانات بتوفري االهتمام 

 .النشاط من نوعني أو نوع على االقتصار وعدم متنوعة نشاطات

 ختصيص الرتبوية، وللقيم الرياضية وللروح للقوانني الرياضية الفرق أعضاء احرتام بضرورة االهتمام 

 .األخالق يف العب وألحسن مهزوم فريق وألحسن للفائزين جوائز

 الصفية الربامج بني تنافس يكون أن جيب أنه صاحل أمحد عباس الدكتور يرى السياق، هذا ويف

 الالصفي النشاط أن حيث الدرس، من تعلموه ما على الطالب يتدرب أن جيب أي الالصفية، والربامج

 :أساسني إىل يهدف
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 واملرونة، الرشاقة املطاولة، السرعة، العضلية، القوى مثل الطالب عند األساسية الصفات تنمية 

 يف الدرس يسعنا ال حيث الالصفية النشاطات يف ابه والتقدم تنميتها ميكن صفات وهي

 .تنميتها إىل املدرسة

 والسيطرة الرياضية املهارات لرتقية كبري جمال الالصفية، والنشاطات الرياضية املهارات ترقية 

 الرئيسية األسس حتديد ميكن ذلك وعلى لذلك، الوقت من متسع يوجد حيث عليها

 :يلي فيما الالصفية للنشاطات

 السنة مدار على متقنة خطة وتتبع والرياضية البدنية الرتبية درس بنشاطات مرتبطة تكون أن. 

 األساسية البدنية الصفات تنمية إىل دفته أن. 

 اخلطة يف املوجودة الرياضية واأللعاب املهارات ترقية إىل دفته أن. 

 مؤهلني ومدربني مالعب من النشاط حجم مع تتالءم بإمكانات حتضا أن. 

 1 .املدرسية الرياضة أهداف حتقق وأن الطالب طموحات أدىن حتقق أن  

 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط أهداف -3-4

 من غريهم مع باالحتكاك وذلك والنفسية االجتماعية للتنمية املدرسية للفرق اللمجا إفساح 

 .األخرى واملدارس املؤسسات تالميذ

 التالميذ بني الرياضي األداء مبستوى االرتفاع. 

 تطبيقها وكيفية األلعاب وقوانني قواعد لتعلم الفرصة إتاحة. 

 2املسؤولية وحتمل النفس على االعتماد وكذا والتبعية القيادة لتعلم الفرصة إعطاء. 

                                                           
  209 ص سابق، مرجع :السمرائي صاحل أمحد عباس  1
  37 ص سابق، مرجع :بسيوين عوض حممد  2
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 :الالصفي الرياضي النشاط اتجاه المدرس واجب -3-5

 وتدريبها املختلفة األنشطة يف الرياضية الفرق على اإلشراف. 

 1معها ودورية رياضية لقاءات وبرجمة اورةلمجا املدارس مع الزيارات تبادل. 

 :الخارجي الالصفي الرياضي النشاط مميزات -3-6

 وتنميتها صقلها حيث من باملدرسة الرياضية املواهب رعاية. 

 يف الرياضي اللمجا يستخدمها فعالة ذخرية يكونوا حىت رياضيا املمتازين األفراد عن الكشف 

 .األصلي القطاع

 والدولية واإلقليمية احمللية املباريات يف الدولة لتمثيل صاحلة كفاءات. 

 املباريات أثناء القيادة على التدريب فرصة إتاحة. 

 األخرى الفرق العيب وبني بينهم العالقات وتدعيم الفرق ألفراد االجتماعي السلوك تنمية. 

 والصحية االجتماعية واخلليقة البدنية الناحية من الرياضية الشخصية حتقيق. 

 املمتازين لألفراد الرياضي األداء مبستوى االرتفاع. 

 املختلفة األلعاب وقوانني واملهارية اخلططية النواحي تعلم. 

 2اخلارجي لالشرتاك باملدرسة املتعلمني بني الشريف التضامن من نوع خلق. 

 :المدرسية الرياضية الفرق -3-7

 مجعية تنشئ أن جيب تربوية مؤسسة كل :أنه املدرسية الرياضية الفرق وإعداد إنشاء لغرض

 اجلمعية أن املدرسية للرياضة اجلزائرية لالحتادية الوطين التقين املدير رشيد دبيشي السيد ويرى ،1رياضية

                                                           
 1 احمللية البيئة وخدمة الكشفي بالنشاط االهتمام  1
 18 ص ، 1997 اإلسكندرية، املعارف، منشأة البدنية، الرتبية تدريس يف املرشد :محص حممد حمسن  2
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 األخرى، الرتبوية املؤسسات مع للمنافسات الفرق وكذلك الرياضيني الطالب بإعداد تتكفل الرياضية

 بالتنسيق واالحتادية والتدريبات، االنتقاء كيفية عن مناشري أو رمسية خطة أي يوجد ال بأنه قوله ويضيف

 الرياضية الفرق وإعداد وتشكيل انتقاء مهمة وأن اخلطة، هذه إلنشاء جاهدة تسعى املعنية الوزارة مع

 الربنامج تضع حيث اخلاصة ظروفها حسب وهذا الرياضية اجلمعية إىل توكل الراهن الوقت يف املدرسية

 .2لديها املتوفر والعتاد واألجهزة والقاعات للمالعب وفقا ابه اخلاص التدرييب

 كل مستوى على بالضرورة املدرسية والرياضية الثقافية اجلمعية إنشاء يتم أنه 05 املادة نصت

 الرياضية للجمعيات تسمح اليت العملية هو املدرسية للرياضة اجلزائرية االحتادية إىل االنضمام إن

 القانون ضوء وعلى االحتادية، لدى املربجمة الرياضات يف للنشاط املدرسية الرياضية اهليئات يف بالتسجيل

 تكون الثانوية مستوى على تنشأ اليت فاجلمعية االحتادية، إىل االنضمام كيفية على نتعرف لالحتادية العام

 ويتكون والية، كل مستوى على املوجودة املدرسية للرياضة الوالئية الرابطة لدى وتضعه اعتماد ملف

 ثالث األعضاء، ومناصب وعناوين بأمساء املديرة اللجنة قائمة االنضمام، طلب :من االعتماد ملف

 أمام املسؤولة هي املديرة واللجنة السنوية، االشرتاكات العامة، اجلمعية وحمضر اجلمعية اعتماد من نسخ

 أي انضمام طلب على ترد املدرسية للرياضة الوالئية والرابطة املدرسية، للرياضة اجلزائرية واالحتادية الرابطة

 .تلي اليت يوما 15 يف مجعية

 النفقات هذه تصب التأمينات، -البطاقات -االنضمام مصاريف موسم كل حتدد واالحتادية

  .الرابطة إىل

                                                                                                                                                                      
  127 ص ، 1999 القاهرة، للنشر، الكتب مركز والرياضية، البدنية الرتبية مناهج :وآخرون حلمي مكارم  1
 الوطنية الرتبية قطاع يف تعليمية مؤسسة، اجلزائر ، 02 املادة والتأهيل، االنضمام :املدرسية للرياضة اجلزائرية لالحتادية العام القانون  2
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 السبيل أن املدرسية للرياضة اجلزائرية لالحتادية الوطين التقين املدير :رشيد دبيشي السيد ويؤكد

 تتمكن حىت املدرسية للرياضة اجلزائرية لالحتادية االنضمام هو الرياضية الثقافية اجلمعية لنشاط الوحيد

 .املدرسية للرياضة اجلزائرية االحتادية طرف من املربجمة الرياضية املنافسات يف االشرتاك من

 جهة من الرياضية اجلمعيات وعلى جهة من االحتادية على وللتخفيف القطر لشساعة ونظرا

 الوالئية الرابطة وتعترب الوطن، واليات من والية كل مستوى على املدرسية للرياضة رابطة إنشاء تتم ثانية

 واالحتادية الرتبوية املؤسسات مستوى على الرياضية اجلمعيات بني وصل حلقة مبثابة املدرسية للرياضة

 .العاصمة باجلزائر املدرسية للرياضة اجلزائرية

 :المدرسية الرياضية الفرق اختيار طرائق -3-8

 الوطين التقين املدير دبيشي، رشيد السيد واملباشر األول املسؤول وحسب اجلزائري القطر يف

 على والرياضية البدنية الرتبية أساتذة إىل توكل الفرق اختيار مهمة أن املدرسية، للرياضة اجلزائرية لالحتادية

 تسند الذين الثانوية يف والرياضية البدنية الرتبية أساتذة اجلمعية أعضاء ومن تربوية، مؤسسة كل مستوى

 املتفوقني الرياضيني الطالب على االختيار يقع الغالب ويف وتشكيلها، الرياضية الفرق اختيار مهمة إليهم

 .واإلجبارية املقررة املنهجية والرياضية البدينة الرتبية دروس يف

 يف الرياضية املمارسة بتنظيم متعلقة ،1993 فيفري 03 يف مؤرخة ،15 رقم :مشرتكة وزارية تعليمة )

 (.الرتبية مبؤسسات املدرسي الوسط

 تكون املدرسية الرياضية الفرق واختيار انتقاء طريقة أن وآخرون املندالوي قاسم الدكتور ويرى

 اخلاصة، االستعدادات ذوي الطالب من الفرق أعضاء باختيار الرياضية الرتبية مدرس يقوم :يلي كما

 الرياضية األنشطة واقع من وذلك باملدرسة واملستجدين الالعبني قدامى من منهم املمتازين وكذلك

 تصفية موعد عن بإعالن سبق ما تنفيذ يتم الداخلي، والنشاط والرياضية البدينة الرتبية دروس املختلفة،
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 م،تهوقدرا الالعبني مستوى لقياس االختبارات بعض بإجراء يقوم مث فريق لكل لالنضمام الراغبني

 أحوال استمارة طالب لكل وينجز فريق، بكل خاص سجل يف الالعبني من املختارين أمساء تسجيل

 وقبل املدرسية الرياضية الفرق اختيار من االنتهاء وبعد ومواظبته، استعداده ومدى ومستواه شخصية

 يف االشرتاك على باملوافقة أمره ويل من رسالة إحضار طالب كل على جيب التدريبية العملية يف الشروع

 حيث الطبية لياقته إلثبات الطيب للكشف الطالب يتقدم اخلطوة هذه وبعد للمدرسة، الرياضي الفريق

 .1املدرسي الفريق يف الطالب ملشاركة الشخصية الرخصة ظهر على الطبيب وخيتم يوقع

 :المدرسية الرياضية للفرق التدريبية العملية-3-8-1

 البدنية الرتبية أستاذ إىل توكل الفرق وتدريب إعداد خطة أن وذكرنا سبق وكما اجلزائر يف

 يكون أن ويراعي ،ابه يشغل اليت الثانوية مستوى على الرياضية اجلمعية يف عضوا يكون الذي والرياضية،

 حرمانه أو وانفعاليا، بدنيا الطالب إرهاق عدم يضمن حبيث والرتبوية الصحية القواعد حدود يف التدريب

 .الدراسي حتصيله يف والتأثري األخرى النشاط أوجه ممارسة من

 بوضع يقوم أن والرياضية البدنية الرتبية مدرس على أنه وآخرون املندالوي قاسم الدكتور ويرى

 مستوى لقياس املباريات بعض إقامة مع بأشهر املباريات بدأ قبل الفريق لتدريب زمين وبرنامج خطة

 يعىن ال أن جيب أنه اخلطيب هاشم منذر الدكتور ويرى (2املنافسة روح على والتكييف الطالب،)

 على الطالب جلميع االجتماعي الرياضي املستوى رفع على والعمل آخر، بفريق أو أخرى دون جبماعة

 من اجلهد يبذل من ينسى ال وأن السواء على الرياضية الفرق بكل يعتين أن املدرس وعلى سواء، حد

 .والتوجيه اإلرشاد يهمل وال فيشجعه الطالب

                                                           
  56 ص سابق، مرجع :وآخرون املندالوي قاسم  1
  689 ص سابق، مرجع :اخلطيب هاشم منذر  2
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 املدرسية الرياضية للفرق التدريبية للعملية خطة وضع أن نستنتج أن ميكننا تقدم ما ضوء على

 إعداد يف املدرس يفشل انهوبدو األمهية، غاية يف أمر الثانوية يف والرياضية البدنية الرتبية مدرس طرف من

 الرياضية الروح تأكيد على املدرس يعمل التدريبية اخلطة تنفيذ وعند بعيدا، مبه الذهاب يستطيع وال فرقه

 توفري املدرس على جيب كما بينهم، فيما تدرييب لقاء كل يف الطالب ابه ليتحلى مبادئها كل ونشر

 .التدريبات أثناء لالعبني والسالمة األمن

 :الرياضية المنافسات في المدرسية الفرق اشتراك -3-8-2

 أمام اللمجا إفساح إىل دفته تربوية فلسفة أساس على الرياضية باملنافسات االهتمام جيب

 املدرسية الرياضية املسابقات دفته املختلفة، واملباريات السباقات يف الفعالة للمشاركة املوهوبني الطالب

 :منها للطلبة الفوائد من مجلة إىل

 حتكاكواال الشريفة، احلرة املنافسة طريق عن الطلبة بني واإلنسانية االجتماعية العالقات تطوير

 الفعلية املشاركة خالل من الطلبة وقدرات مواهب إظهار واملناطق، املدارس خمتلف من الطلبة بني املباشر

 الفريق، أعضاء بني والتماسك التعاون إىل وامليل العالية، واملعنوية الرياضية الروح تنمية السباقات، يف

 اكتساب باملسابقات، اخلاصة والتعليمات القوانني تفهيم والتصاميم، اخلطط تنفيذ الطاعة، نظام تعليم

 املنتظمة املشاركة خالل من للطلبة والنفسية البدنية الصحية اللياقة رفع املختلفة، األلعاب يف الفنية املهارة

 واملباريات السباقات يف الصادق التمثيل خالل من الوطن وحب املدرسة وحب واملسابقات التدريبات يف

 يويل أن أكثر أو رياضي فريق إعداد على املشرف والرياضية البدنية الرتبية أستاذ واجب ومن  1املدرسية

 الالعبني مستوى رفع على فيعمل مهما، تربويا عنصرا املباراة املدرس يعد وأن للمنافسة خاصا اهتماما

 من الطالب بني التعاون جيعل أن املدرس وعلى كبريا، شأنا وسريها املباراة روح جيعل وأن وخلقيا فنيا

                                                           
   57 ص سابق، مرجع :وآخرون املندالوي قاسم    1
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 املباراة وجعل الروح رفع لغرض األخرى الفرق وبني بينه بل الفريق أفراد بني ليس األساسية العناصر أهم

 . 1ومنتظمة ونظيفة سليمة

 يتعدى بل فقط املنافسة أجل من هو املدرسية الرياضية باملنافسة هذا الكبري االهتمام وليس

 األمهية من كبريا جانبا الدولة أولت لذا الرياضية للنخبة املغذي املنبع هي املدرسية فاملنافسة بكثري، ذلك

 البدنية للرتبية الوطنية املنظومة تنظيم قانون من - 10 - العاشرة املادة نصت حيث العملية هلذه

 :أن والرياضية

 الرتبوي الوسط يف خاصة وانتقائها الرياضية الشابة املواهب لكشف وطنية منظومة وضع

 الرياضية الوطنية النخبة تشكل التنظيم، طريق عن وتسيريها وتنظيمها إنشائها كيفيات حتدد والتكوين

 .2املسار هذا حاصل من

 :الالصفي الرياضي النشاط معوقات -3-9

 التحكيم أمور يف الرياضية الرتبية ملدرسي املدرسي النشاط مديرية قبل من املستمر التكليف

 أداء دون حتول املدرسة يف الشواغر كثرة رعاية، بدون وفرقه مدرسته يرتك جتعله مما واملرافقة والتدريب

 املدرسة يف رياضية ساحات وجود وعدم املدارس من العديد صالحية عدم منظمة، بصورة لواجبه املدرس

 وكثرة الرياضية الرتبية دروس عدد قلة التحقيق، صعبة اإلشرافية العملية وجتعل املدرس، نشاط من حتد

 التجهيزات قلة الفرق، إعداد يف مهما يعترب الذي التدريب يف الفرصة عليه يفوت مما بعدهم اليت الدروس

 البدينة الرتبية ملدرسي حمفزات وجود وعدم املدرس أعمال يعيق للمداري ختصيصها وعدم الرياضية

                                                           
     689 ص سابق، مرجع :اخلطيب هاشم منذر   1
 89 قانون :الرمسية اجلريدة  2
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 البدنية الرتبية مدرس عمل من األكرب اجلزء تعطل اجلهات بعض من عديدة وتكليفات والرياضية

  وتطويرها. البدنية للرتبية الوطنية املنظومة بتنظيم يتعلق ، 1989 فرباير 14 يف مؤرخ ، 03 1والرياضية

  

                                                           
 89 ص سابق، مرجع :وآخرون الكاتب اهلل عبد عقيل  1
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 خالصة 

 ومشلت تعددت قد واخلارجي الداخلي بشقيه الالصفي الرياضي النشاط وأهداف مهمات إن

 على واالعتماد والذهنية العقلية، البدنية، القدرات املواهب، تنمية فيها روعيت اليت النواحي من الكثري

 الطالب اكتسب وبذلك وقوانينها واملباريات األلعاب فنون وتعلم والتجربة اخلربات واكتساب النفس

 قابلياته مع يتناسب مما وتوجيهها اتهإدار وكيفية املنافسات يف واملشاركة صحته على احلفاظ يف القدرة

 بشهرته املتعلق احلسي العامل إىل إضافة الصفات هذه اكتسب قد بذلك ويكون والبدنية الذهنية

 .الوطنية املنتخبات يف الالحق مستقبله وتطور املدرسة مستوى على كالعب

 توضع مل إذ الرتبوية مؤسساتنا إليه تفتقر جوانبه بكافة النشاط هذا مثل أن املالحظ، أن إال

 إىل املدرس وترقية وذهنيا بدنيا الطالب تنمية هو منها املرجو يكون ومستلزمات أغراض وال أهداف

 .التدريب مرحلة

 وعالوات ترقية من املادية احلوافز وجود عدم إىل إضافة النشاط هذا إىل املنهج افتقار إن

 كافة يف الرتبوية املؤسسات جلميع الفعالة واملشاركة املدرسية الدورات تنظيم وعدم جهة، من للمدرسني

 ما وهذا واألساسي، احليوي مضمونه النشاط هذا أفقدت خارجية أو داخلية كانت سواء الواليات

 .ذلك عن للتساؤل ثــالباح يدعو



 

 

الثالثل الفصـ  
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 تمهيد:

ي ااات ال سش اااا  اا ت تاعااااا مجلب ااا   اااا ت ااا   ااا   باعتباااان اإل سان ااااإل جااااي  س ت ااااع  ا

سشقوسعد وسحملاداسا سا ت اعاا  وسالقيةاا  وت  الس سش اااه حيدنا  ااد  مج اعاد باا سحملاداسا سا ت اعاا  

وسالقيةا  , ةد يادا   الس سشت اعاد و الس ساقاتيظ ار عداون عادت با وجاا باا احيالسا  ال  س  اعااا 

احاانااا ةااد مجسااوإل باا وجاا ايابااا  احاانااا  , وةااد مجسااوإل  اال  سش اا وجاا  ااب سيابااا  نتا اا  ش اادت اباابا  

اط , حيا سش  وك سش ادوس  يتدثل  ا سش لا    قيل مج اع    ل سحمل  بوسء اسق ا  ختص سش لا ذسمج  او قان ا

 اااو احاااد  ااال  سش ااا وجاا سشتاااب  قبوشااا  س ت اعااااا و ااالس حيااااإل  ااالس سش  اااد باااوظ يت ااااول   داااو  سش ااا وك 

سش اااادوس   وانوسعاااا  وابااااباب ,ون لياا سش اااا وك سش اااادوس  وسش وس ااااد سشاااا  مجاااادثل ت سش اااا وك سش اااادوس ,وعي  

 .سش  وك سش دوس 
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 مفهوم السلوك العدواني:  -1

ي ترب سش  وك سش دوس  احد سملوضوعاا سش  سقت ف سش   اء ت حتديد   دو دا حتديادس اةاقاا باد 

و ااو اج اال سشباااح ا ت سعااال سش اادوس  سعتاارب انسباا  سش اا وك  A.BENDURU"" نس اإل اشاربا باناادو 

 . 1سش دوس     سملوضوعاا سمل قدت سش  ا ميس  حتديد ا     انب سشداش  سش   ا 

 باا واع اء   دو  شا د ش  دوسإل سقرتنا عدت مج انيف مج لةت اشا  و   جاشتايل: حاا  عالظ 

BASS " ا  شااسد  اا  اشااسال سش اا وك سشاال  يااتك مجو اداا  ار جاااي  حاا  اقاال ويسااوإل  االس سش اا وك

  LINN – لااااي  زع اااا شاااا " باااا  اااالس سشت لياااف اإل سش اااا وك سش ااادوس   ااااو جاااد باااا وك  ااازع   وعاااالظ 

 و   حنو  دظ   ا وةد يسوإل  لس سش  اد بادناا او ش  ااا و او ة ابا  س اناب  و حي د ع اف   1961

  و شقاااد اشاااان  ااالس سشت لياااف ار ناااوعا  ااا  سش ااا وجاا 2سش ااا وج  ان  اااال سشتياااب وس ا ااااإل وسمل ااادسا

 واطاا سش دوسناا  و او سش   ا  وسشباد  بااضاااحي  ار سنا  اشاان بااإل ش  ا وك سش اادوس   ادظ  ادا  وعالظ 

– WATSON– 1979 و جم وعا   ا  سملعااعل وسااا ااا سشا  مجادل ع اه سشسلس اا  وسشتياب  "

وسش اايلي   اا  سنقاالي  ويدقاال سش اادوسإل اشااساا  ت اادات ةااد مجسااوإل ق ااا  ت حاشاا  مجو اددااا ب اا     ااا او 

 .  3مجسوإل ع ااس عبوبا ت و   سنقلي 

ال  االس سشت ليااف ع ااه اإل سش اا وك سش اادوس  ي باال  اا  سملعاااعل ويعاا د سااا اااا اييااا  وعاالظ 

 ااو   ااو  او حي ااد   اااا   و اا  حنااو شاايص او شاا ء و ااو اعدااان سشل باا   CHAPLIN–شااابلي  

ت سشت اااوه ع اااه سالشاااياو سنقااالي  وي تااارب سبااات اب  شلحباااا   اااا ج اااا ي ااا  سشل بااا  ت ساعتااادسء ع اااه 

                                                 
 8. و 1987.اسن سشعدوإل سش قاحيا  سش ا  . بتدسا1ابلس اك نيساإل : سش  س وسش دوسإل .  1
 28.و1982سش يبد.سشسويت.عزا امساعاد: باسوشو ا  سان ا  و لسيك سش  ف. ذسا  2
 28.و1995دي  سمل لي  . سشقا لت .. ستب  سش 2با   عبد سشقوى : ع ك سش  س سش زيوشو   .   3
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  وعالظ 1يلسيدك وسابتي اظ  ك سش يلي    دك بدشسال خمت  ا  بتالإ انازسل سش قوبا   اكسنقلي   او ا

سش ا وك سش ادوس   او احي اال و عااعل عدوسناا  و او حااحيز ي اب  ساحباا   او سشت بااط او مج ابب  فاخر عاقل 

سشتياب  سش  وك سش دوس   و سش  وك س  و   سشل  ي ااحب سعدية بهارون" وعلظ " 2ساثانت سشتليزي 

 .3و و سش  وك سشل  يت   حنو احدس  اصاب   ااي  ش لا اقل

   قيل سشت اانيف سش اابق  ش  البا ميس  اا سبات تا    داو  سش ا وك سش ادوس  ع اه سش  او سشتاايل: 

سش اااا وك سش اااادوس   ااااو ذسشااااص سش اااا وك سشاااال  يق ااااد  اااا  ونسياااا  ا اااااه سالذى وسشياااالن سملاااااا  او سمل  ااااو  

 سر ختليب مل ت ساا سشلسا او سنقلي .بانقلي  او باشلسا و 

 أسباب السلوك العدواني: -2

اإل سش ااا وجاا سان اااانا  ا ميسااا  حااادوثدا اا بتاااوحيل ت ااا   ااا  سالبااابا  و اذس  اااا مجس   اااا عااا  

سش ااا وك سش اااادوس  حي ن اااا  ااااد اإل   اااااك عااادت عوس ااااد مجتاااادسقد شتاااوحيل سش اااابب وسش لصاااا   ااادو    ااااد  اااال  

  ن  ااا  واقاالى س ت اعااا  واقاالى باوشو ااا  و اا  قاايل  االس سملب اا  سش اا وجاا سش دوسنااا  حيد اااك اباابا

 حناول علإ  ل  سالببا  باشت  اد.

 األسباب النفسية:-2-1

 اإل سالببا  سش   ا   ت دات و ت وع  وندقل   دا س ل اإل وساحبا  وسشتبت وسشع ون باش قص.

 

 

 

                                                 
 103.و1997شلمجب س ا  ا  .ببوا .عبد سشلمحاإل سش اوب : باسوشو ا  سعل  .اسن س  1
 15.و1979سش  ك ش  ييا.ببوا . .اسن 2حياقل عقد :    ك ع ك سش  س.   2
 246.و1977شب و  سش   ا .سشسويت ..اسن س 1ب دي    د  اون : ت ع ك سش  س سش  و.  3
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 الحرمان: 

 .1 اا  ج ا ميس  اإل يسوإل    وياحيدو ش ون ي ت  ع  عد  اشباع ن ب    ا   وةد يسوإل 

 ااو اا مج بااب ونا  وي تاارب س ل اااإل  اا  بااا سحااد سالباابا  سملداياا  ار سش اا وك سش اادوس  الإل  االس سالقااب  ااا

حي اااد عااا  س ل ااااإل  ااا  سش  اااف وس  ااااإل وسشلعايااا  وس ا ااااا سالباباااا  حيااا إل شااا ون سمللس ااا   ااالس س ل ااااإل 

باا وجاا عدوسنااا  ةااد مجسااوإل ت ب ااه سالحااااإل اشاا وني   حيا اااول سشت ااويه ع اا   اا  قاايل مج االحياا و

 .2ة د سشت ويه ع   لس سش قص وس ل اإل سشل  ي ا     

 :اإلحباط 

ساحبااا  مج لةااد ا اادسظ سش االا ومجبقااه  فحااد سالباابا  سشليا اا  ش  اا وك سش اادوس  وجااد  وسةاااو ااو 

 ار ب ص ب وجاا عدوسنا . ن بامج  اوإل حتق  و لس  ا ي ب شدي  سشتيب وسان  ال و سشق   مما يدحي  

اإل سش ااا وك سش ااادوس   اااو سبااات اب    dollard اواوان  -  millerوةاااد باااا جاااد  ااا   ا ااال

منوذ ا  شلحبا  وسإل   اك عية  بببا  باا ساحباا  وسش ادوسإل و الس ي ا  اإل عداون با وك عادوس  ع اد 

 .3شيص  ا ي ت ز  و وا احبا 

خمال  ضالون  ش  وسةاف ساحبا اا  سشا  ا  اشا    داا ت ي ترب سش  وك سش ادوس  سبات اب  حت اا  و 

خمت اااف  لسحاااد سش  اااو قاصااا  ت  لح ااا  سمللس قااا  حيدااا  عتاااا  حتاااول اوإل اشاااباع سشااادوسحيل وحتقاقداااا واوإل 

 سشوصول ار سال دسظ سش  ب ل ا سمللس   وسش   اشبا ا مجت اشه  ل وسة  .

 

 

                                                 
  82.و 1989سش دي  سش لبا .ببوا.عبد سشلمحاإل سش ا و  : باسوشو ا  س  وح . اسن  1
  80 – 79.و 1983حق  اش     د: ع ك سش  س سمل اصل.  عاءت سمل انظ.  2
  165 – 164.و 1981  د تاد    ون : ةلسءسا ت  عسيا سش  وش .  دت سش  واي .  3
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 الغيرة: 

 ت     ت سش ونت وسش قد وسش  ااإل وس ااا  وةاد مج دال     حاش  سن  اشا  يع ل  ا سشعيص ومج دل 

جالشص ع اه شاسد سن ااوسء وسن ازسل  ال سا ت ااع عاا  سملعاانج  ج اا مج دال ت شااسد با ء ش تايا  جااعتاادسء 

وسشيل  وسشتيليب و د اهنا حت د صات  سشق اوى وهداد ش داد  وسشتاد ب وجاد  ال  سالشاسال  ا    اا ل 

 سش  وك سش دوس .

ت  اا   تتاابسا عدياادت جاااضوظ وسة اااإ سش قاا  ت سشاا  س وعااد  ساح ااا  باشقا اا  ومجاا  ك سشتااب 

سشلسمجااا  حيااامللس   سشتاااون  اا ي ا يلمجاااح ش  اااح  ااب  و اا  سش اا ب ع ااا  سان اا ا  وسشت اااوإل   دااك و االس  ااا 

س يااادا  بااا  ار سان اااوسء وسان ااا ا  جابااات اب  اوا ف نا حي اااد عااادوس  حيابااات اب  هناياااا  وةاااد يتوشاااد  ااال

سشع ون    عد  سشقدنت ع ه سشتساف  ل سملوسةف س ديدت و لس  اا ي  ا  ي  اا ار ابا و  سشت اويه جادإل 

يتااو ك بدناا   توةااف  اال  ااب  و االس سشعاا ون يق ااد  اا  ةدنمجاا  ع ااه سشتساااف وسشت ا ااد  اال  ااب  وايااا حياقااف 

و  اتوياا س ت اعاا   نحياه واصدةاء  ك    سش بقاا إل  دك  وةف عدسي  و د اإل سمللس قا سشلي  يدمجو 

عاشااا  مج ااوه اباال ك, ي ااانوإل  اا   عاااعل سشتاابت حااا  اهنااك ي اا ب ع ااادك جمااانس ك وباشتااايل ي داالوإل  ااك 

اإل سشتاابت وسشعاا ون باااش قص ابابااا  adlerباا وك عدوسنااا  جاباات اب  ش تاابت وسشعاا ون باااش قص وياالى ساشاال 

قالي  وسحملااط سشال  ي اا  حياا  ي ات اب ش  دوسنا  حا  اإل سمللس   سشل  يع ل بق ون ت عيةتا   ال سن

 شآلقلي  و  احي تدك ت ةدنس ك. تشو وا  و اجا ج ثبااب  وك عدوس   

  :الشعور بالنقص 

او  ا ي لظ بااح ا  باشدونا  و و حاش  سن  اشاا  مجساوإل عااات اسي ا  ناتا  عا  سضاوظ سملالمجبط 

ب عاةااا  حقاقاااا  او  ااا  مجلباااا  مج ااا  ا  سضااا دااي  وسشعااا ون بااااش قص   تعااال بس ااالت باااوسء جااااإل   ااا   او 
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ا  ار عق اا  او حقاقاا  او قاااايل و ااو مي ااد اسي ااا حيقاادسإل  انااب  دااك  اا  سش احااا  سش ا  ااا  وباشتااايل يااد 

 .سان وسء وعد  سملعانج  و    ار سبت اباا عدوسنا  ساا     يع ل حنو ك باش قص

وسش اااا وك سش اااادوس    ااااا يداااادظ ار اعاااااات شاااا ء  اااا  ساعتبااااان ار سشاااالسا واح اباااادا بقاااادن ا 

 وبا ل ا ع ه  لحيدا سشو وا  بدل اإل مجدن  حتت  عاعل سش قص وسشدونا .

ن باااش قص ي ااوإ ذشااص باش اا وك سش اادوس   اا  س ااد   ااد ن  اا  حيااامللس   سشاال  ي ااا   اا  سشعاا و 

 حتس بدن   ت وه ع ه  ب     سالةلسإل.

 اا  قاايل سشت االه شاباابا  سش   ااا  ش  اا وك سش اادوس   ااد اإل  االس سالقااب يتاادثل وبدن اا  جباابت 

 ا ا اال  سالباابا  وسشاا  ح االا ت ساحبااا  وسشعاا ون باااش قص وسشتاابت  ااب اإل سالباابا  سش   ااا  وحااد 

 .1مجس   شس  ن ت ال اع اء مج  ب ش بب حدو  سش  وك سش دوس 

 األسباب االجتماعية: -2-2

مج ترب سالببا  سا ت اعا   ا  ياا سحاد سالبابا  سشا  مج ادك ومجتادقد ت نعاوء ومجساوي  با وك 

انا  ج  اا  عدوس  حا  اإل سشبائ  وسش لوظ سا ت اعا  وسالبلي   اا مجادثب ةاو  وبااشى ع اه مناو سش الا  اا  

جاناات سشت عاائ  سا ت اعااا  وسش وس ااد سحملا اا  باا  بااامي  و يي اا  احتاا اااا سش  ااد جاناات شي ااا  بااوي  

 وةوي  وب ا   و   با  ل  سالببا    :

 :األسرة  

سالباالت مج تاارب سالباالت  اا  بااا   اااان سشتسااوي  سشقاعدياا  سشاا  مج  ااب اون جبااب ت باابونت سشت عاائ  

ومج ااق   بقاشااب سالباالت ت عااد   2ا مجاازوا  بامل ااا اك وسملوسةااف  ااب سش  و ااا سا ت اعااا  ش   ااد  ااا  اهناا

                                                 
 93.و2006.  عونسا  ا    ع اب  . بوقلي   بوبسل:  سمل ا اك وسش   ااا سالبابا  ت ع ك سش  س سا ت اع  1
 93 وباب .بوقلي   بوبسل: سمل ا اك وسش   ااا سالبابا  ت ع ك سش  س سا ت اع .  ل ل  2
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سش يةاااااا سش ااااايدت بااااا احيلسا ااااا وش قاحياااا  سالباااالت اون جبااااب ت حتديااااد   اااادوشااا سش اااادوسإل سشاااا  يااااب اإل 

يقاب ا  و اا يوس دا  حيااش لا يست اب   داا اصاوش  سالور وساا امجا  وةا ا  وذشاص  ا   يتيل ا سش  د ااا   اا

ل  ا يعا د     اباشاب ع  ا  وممانبااا ي اد يلسةبداا و او   اد وسمليحاه اإل  ال  سالقابت مج  اد قي

 ع ه مج عئت  ومجسوي  شي ات  ت ساا ا:

o  األول:االتجاه  

مج با اا  باش اا وجاا سشاا  مجت اشااه  اال ثقاحياا  سالباالت وباشتااايل اذس جاناات ثقاحيتدااا مجت ااا   اال سش اادوسإل 

ا ااا اذس جاااإل  ااون  سالباالت سش قااات يعاا ل وياادعك سش اا وجاا سش دوسنااا  حياا إل حياااإل سش االا ي عااد  ااب عاادوسناا 

 سش لا ي عد حت ا عدوسناا.

o  :االتجاه الثاني 

مجو ا  منو سش الا قايل جاد  لسحاد  ال  سالقاب ت اسقاد سحاد سا ااني  باااا ااا سشا  مجسااحي  

حاا    1ت حااات سش  اد وشي اات ع ادا سالبالت ويالمجبط  الس باش يةا  سش اايدت اسق داا وسشا  مجادثل بعادت 

اإل سش يةاا اسقد سالبلت  ا سشدون سشبانز وسالثل سشباشى ت اعك سش  وك سش دوس  ش  لس ا  حي يةا  سشوسشادي  

بب يااد ا او  اال سش  ااد  اا  وحااد ا سشاا  حتاادا   اااا باا وك سش  ااد حنااو سش دوسنااا  وميساا  سشقااول اإل س ااو 

 .2ب با ع ه شي ا  احيلسا ا وقاص  سالب اءسالبل  سمل  ء باش  وك سش دوس  يدثل 

 

 

 

 

                                                 
 .90.و1989ونحياع  عاشا : منو سش  د ونعايت .اسن سشعله.ع اإل  حيا    ناحيا    1
 .90زجليا سشعلبا  : سملعسيا سش   ا  ع د سال  ال. ل ل باب .و  2
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  :المدرسة 

   سش ياء سش ا  ش   د وسش     عبانت ع  س تادسا ش ا    سنبالت سشا  ي عاا حياداا سش  اد وشسا  

وضوسبط مج الإ ع اا  وا جماال  وان    ل  سش     سش انا  اج ل شدت ع ه حاات سش  د ملا حيادا    ةوسنا 

 .  1ش ت ا د او مج د   ل  سشيوسبط او س دوا حيد  مجيل حدوا  ليت  سش  جاإل ميانبدا اسقد سالبلت

و ال  سشيااوسبط وس اادوا وسشقاااوا ا ااد سش  ااد   اادو ا  اااات ا يدش دااا  اا  ةبااد شاالشص حياناا  ي  ااا 

لسحياا سش  وجا  وخمت ف ساض لسباا وسشا    داا ار سالبلت شا  د   دا ناحيلت حا  ا يت  د   دا ار ساحن

سش دوسناااا  وبااااش  حيااااإل  ااال  سش ااا وجاا مج ااابك  ت   اااا واحيلس اااا ملسبومجااااا سملعاااس   اباباااا  ااا   سش ااا وجاا

بااضاااحي  ار  الس حياالباااشاب سملدنبااا  سشاا  مج ت اد ع ااه سشق ااوت  اا  سش  ااد   2سشقاوسنا وسش االس   سملدنبااا 

و لس  ا يدحي   ار سابات اب  ب ا وك عادوس  حاا  سنا  يبادا  لوبا   ا  سملدنبا  مجدثل ع ه نزعت  سش دوسنا  

ار نحياةا  شاعاس وس جم وعا  اشالسن ميانباوإل سش ادوسإل س  ااع  ع اه سشت داازسا  وسانيا ا وامهاش  شوس با اا 

 .3سملدنبا 

 ب اااه س اااااا سش ااا وك سش ااادوس  ع اااد سشت  اااال ب ااابب باااوء مجسا ااا  سملدنبااا  وجااالشص ي دااال ت

وييحاااه  ااا  قااايل ع  ااا  سشدنسبااا  حياش  اااد سشااال  ي اااا   ااا  مجااادقل انسبااا  يدحي ااا  ار سشعااا ون بااااش قص 

وعاد  سش قا  بااش  س شالس  اد  ن ااو  ا  سشقادنت ع اه سملعاانج   اال س  اعا  ت نعاا دك وجاد  الس نس اال ار 

  ابااات  ال حيعااا   ت انوبااا   ااال سامهاااال  سشااال  يت قاااا   ااا  ةباااد سملدنبااا  او حااا  سشلحيااااه  ااالس  اااا يدحي ااا

اباااشاب ش ت ااويه  وسملت   اا  ت سش اا وجاا سش دوسنااا  وذشااص اوإل وعاا    اا  و دحياا  ت اثباااا ذسمجاا  و اال  

 سنتبا  سنقلي  ومجدجاد امهات  ج لا   دك .

                                                 
 . 139.اسن سش سل سش ب ا  .ببوا.و1.  اش ا     د ايو  :  عسد ا  اش ا جاف ن د د   1
 .  121.و1989.  د بي   : ساحنلسظ سا ت اع  ونعاي  سمل  لحيا سملستب  س ا    سابس دني .    د  اان    2
 . 197ش      د ايو    ل ل باب  و  3
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 :العدوان ع  طريق النموذج -2-2  

حياش  اااد يااات  ك سش ااادوسإل ة ااالا  عاااا دمج  منااااذ  الشاااياو يت ااالحيوإل  سشسباااانسن يةاااا  ااا   بااادا 

وةاااد با اااات عاااادت  1باش ااا وجاا عدوسنااااا  وج  اااا مج لضااااوس ملوسةااااف ج  اااا زسا اعدااااان ك مل اااد  اااال  سش اااا وجاا

 ( اإل سش  د يت  ك باشتق اد.           1973) badura انسباا نلجل   دا انسب  "باإل اونس"

 :أنواع العدوان -2-3

   اإل مج ليف سش دوسإل    حا  سن  با وك يدادظ ار  اوشا  اصااب  او حادو  ضالن او باشل ك 

 سايلسء شعيص اقال ةاد اادا سمل ااا سشليا اا  ش  ادوسإل, اا اإل ب اه سشبااح ا ت سش ا وسا سالقابت حااوشو 

 سش  ل ار سش دوسإل ع ه ابا  سش تا   سش  يتوة دا سش لا سمل تد     ااسء سش  وك سش دوس .

 مها:ت ضوء ذسشص سبت اعوس سشت از با نوعا  ا ا    سش دوسإل و 

 : العدوان العدائي 

سملق وا ب   و سش  وك سشل  ااول حيا  سش لا اصااب  جااي  حا  اقال احادس  سالا او سالذى او 

ج تا ا  سمل اناا سشعي ا  سالقل و دحي  سشت تل و سشلضه ةعا دت سالذى سشل   ق  باش لا سمل تد  ع اا   

وةااد اااد   وييحااه اإل سش اا وك سش اادوس  ت  اال  س اشاا  يسااوإل  اياا  ت حااد ذسمجاا    االس سش اا وك سش اادوس 

  ااد  االس سش اادوسإل ت سعااال سشلياضاا  ت سش ديااد  اا  سملوسةااف سشت احي ااا    ااد ةاااا   اادسحيل جاالت سشقااد  ة اوشاا  

او  اوشا  اعاب جالت سش ا   احيال   احي ا  اصاب    احي   بقد   عقب  اوش    احي   خت ا  او  لون  بااشسلت,

 باشاد ش  قو  ع ه سالنإ اث اء  لسةبت  ش .
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 يالعدوان الوسيل: 

ويق اااد بااا  سش ااا وك سشااال  اااااول اصااااب  جااااي  حااا  اقااال الحااادس  سالا او سالذى او سمل انااااا 

شعاايص اقاال  ااادظ س  ااول ع اااه مج زيااز او مجااادعاك قااان     اااد مجعاا ال س  داااون او نضااا سشاااز يء او 

وت  ااال  س اشااا  يساااوإل سش ااا وك   اع اااا  سملااادن  وشااااس  ااادظ  عاااا دت  ااادى   اناااات  سمل تااادى ع اااا 

سش دوس  وبا   شتايا    ا ا    اد س  اول ع اه ثاوس  او حااحيز او نضاا  او مجعا ال قاان  , وييحاه اإل 

سمل انااا    اذي  سش وعا  ا  سش ادوسإل يت قااإل ت  اوشا  اصااب  جااي  حا  دقال واحادس  سالا او سالذى او

ان   بااشل ك  ا  صا وب  سشت ليا  باا  الي   1944ويلى "جوجس "  ش  شس د ا نت  اإل    حا  س دظ

سش ااوعا  اا  سش اا وك سش اادوس  اا اإل  ااص سشت اااز با د ااا يس اا  ت سن  ااال سشتيااب سشاال  يسااوإل   اااحبا 

 .1 با  دوس  سشو ال سشتيب ت سش  وك سشش   وك  سش دوس   سش دسي  وا يعرت   مجوس د سن  

 العوامل المثيرة للعدوان: -2-4

اشانا سش ديد    سمللس ل ار اإل   اك سش دياد  ا  سضاربسا  اب سش اانت او سضاربسا سشبتايا  سشا  

 ميس  اإل مج ب سش  وك سش دوس  و   با امهدا  ا ي  :

 .سشع ون باالا - 

 سملدات  او سا ان  سشعي ا . - 

 ساحبا . - 

 سشع ون ب د  سشلسح . - 

 سابت انت. - 
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 الشعور باأللم: -2-5

باااوسء  PAIN ( ار اإل سشعااا ون بااااالا 1989) BERKOWITZاشاااان شاوناااانا بلجاااوحيتز

سش   اا  او سشبااد  ميساا  اإل ااالإ ع ااه سملزيااد  اا  س وسنااب سان  اشااا  وباشتااايل ا سانااا  حاادو  سش اا وك 

 سش دوس .

ذشص ع د اصاب  اعب مل احي   اصااب  بدناا  او  اوشا  اصاابت  وت سعال سشلياض  ميس   يح   

ن  اا ع   لي  سش يلي      وش ون  لس سمل ااحيس ب اونت عدوسناا  ااا  سشيعاب سملت ابب ت حادو   الس 

ج ااا ياادقد ت ا ااان ذشااص اييااا شاا ون سشيعااب باااالا سش ااامج  عاا  سا داااا او سان اااه سشاال  ةااد    سالا

 وك سش دوس  الةد   ب.يدحي   ار سنمجسا  سش  

 :المهاجمة أو اإلهانة الشخصية 

ع د ا يدا ك او يداإل شيص  ا حيان  ةد يساوإل ت  وةاف   اب و عا ل ع اه سش ا وك سش ادوس  

اا  سشعيص سشل  ةا  ةداتت  او ا انت  ت ضوء : سش ا باش ا وسش   باش ا  وسشباااا سع اك, وةاد  اد 

سش ا وك سش ادوس   ا  ب اه سشيعباا ضاد   احي اادك ج تا ا  ملدااتتدك  ت سعال سشلياض  ب ه انوسع  ا 

 .ب  ف     داء سمل احي ا او ج تا   شع ون ك باا ان    دك

 :اإلحباط 

 –"ساحبااااا   واصاااا ا  ن لياااا   اعاةاااا  سش اااالا عاااا   اوشاااا  حتقااااا   اااادظ  ااااا  يق ااااد بااحبااااا

سش ااادوسإل" يااالوإل اإل ساحباااا  يااادا  ار سش ااا وك سش ااادوس  وةاااد يساااوإل  ااالس سش ااا وك سش ااادوس   و داااا حناااو 

وةاد نيحاه ت     دن ساحبا  او ةد يت   حنو   دن اقل جبديد ش   دن سالص   سمل بب شلحباا 
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    احي اادك سعال سشلياض  حدو  سش  وك سش دوس     ب ه سشيعبا ج تا ا  ش اد  ةادن ك ع اه  وس دا

 ب عاةتدك ع  حتقا   دحيدك.

 :الشعور بعدم الراحة 

اشااانا نتاااي  ب ااه سشدنسباااا ار اإل سشعاا ون ب ااد  سشلسحاا    ااد سشتوس ااد ت ا اااج   زامحاا  او 

 ساااإل  ت اا  او بااس   ااب  االيك او سشتوس ااد  اال تاعاا   ليباا  عاا  سش االا و ااب ذشااص  اا  سملوسةااف سشاا  مج ااب 

ميسااا  سعتبان اااا  ااا  سش وس ااد سشااا  مجعاااسد نوعاااا  ااا  سشياااتو  ع اااه سش ااالا  شاادى سش ااالا سشياااا  وعاااد  سشلسحااا 

وت ضااوء ذشااص ن  ااك بياالونت مجااوحيب سشعاا ون باشلسحاا    وباشتااايل ةااد مج اادك ت اثااانت سش اا وك سش اادوس  شدياا 

شيعباااا وب ااا   قاصااا  ةبااااد سشااارتسجدك ت سمل احي ااااا سشلياضاااا  حااا  ميسااا  بااالشص سابت ااااا عااا  ب اااه 

  ب سش  وك سش دوس  شدى سشيعبا.سش وس د سش  ةد مج

 :االستثارة والغضب واألفكار العدائية 

( ار اإل سش وس د سش اب  ذجل ا  سشع ون بااالا وسملداتا  1996) MYERS اشان احياد  بز

او سا ان  سشعي ا  وساحباا  وسشعا ون ب اد  سشلسحا  ةاد مجادا  ار سابتعاانت او سشتياب او سالحيساان او 

 .1سشلجلياا سش دسيا  شدى سش لا و و سال ل سشل  ةد اد  سابت اباا سش دوسنا 
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 االستشارة العدائية

  ب سش انت او سشبتاي  فةسملوس
 سشع ون باالا

 سملدات  او سا ان  سشعي ا 

  ساحبا

 سشع ون ب د  سشلسح 
 

 MYERSعوامل السلوك العدواني ع  ميرز( يوضح 1-1مخطط رقم )

 

 

 

 

 

     

                

 

 

 نظريات السلوك العدواني: 2-6

سشااا  ةاااد دا سش دياااد  ااا  سشبااااح ا حملاوشااا  مج  اااب سش ااا وك  ساةرتسحااااا   ااااك ب اااه سش  ليااااا و

او ع اه  سا ت ااع شلحباا  او نتا ا  ش   اا  سشات  ك وسشت باا   سبات اب سش دوس  ع ه ان   ليزت حي ليا  او 

سش ااا وك  وسحيرتسضااااااباااا   اوشااا  مج لياااى سملسبومجااا  اسقاااد سش ااالا وت  اااا ي ااا  عااالإ  اااو ز ال اااك ن ليااااا 

 سش دوس :

 ن لي  سش دوسإل جتليزت                              -

 سملسبومج ( سان  ااان لي  سشت  اس )مج ليى  -

 سا ت اعا ن لي  سشت  ك  -

 األفكار و الذكريات   مشاعر الغضب

 العدوانية تاالستجابا
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   سش دوسإل -ن لي  ساحبا  -
1)

 

 لعدوان كغريزة:نظرية ا 

وت  سش ادوسإل  ليازت حي ليا   مجل ل  لون  ل  سش  لي  ار سمل  ك "با  وند حيلويد" سشل  اشاان ار

ةاااوى ش عي اااا  حتااادا ساااااا  سشااال  يدقااال  سش ااا وك ا  اإل سشتليااازت هاااان    نا  "حيلوياااد" اإل سشتلسياااز  ااا

وةاااد سحيااارتإ   سشااات سك ساقتااااان  ش  ااا وك عااا   ليااا  زيااااات ح اباااا   سش ااالا الناااوسع   ا ااا   ااا  سمل ااابسا

  سملعااتقاا س ا اا  شتلياازت س   ااا   و اا يت س اااات وسملااوا  يوشااد وشدياا  صاالسع بااا  ليااز  "حيلويااد" اإل سان اااإل

  ليزت سش دوسإل مج ترب    سملعتقاا س ا   شتليزت سملوا.ج ا اإل 

" ار اإل  ليازت سش اادوسإل  اا  ةاوت اسقااد سش االا مج  اد ب ااونت اسي اا  ع اه  اوشاا  سش االا "حيلويااد واشاان

مجاااد ب ن  ااا  ون ااالس الإل  ليااازت سش ااادوسإل حي ليااا  الناااا  ا ميسااا  س ااال    داااا وشسااا   ميسااا   اوشااا  مج اااادي دا 

باعدا او اباادس ا وع ااه ذشااص حياااإل سان اااإل ت  اوشتاا  مجااد ب ذسمجاا  حياااإل  لسيااز وسش ااا لت ع ادااا عاا   لياا  اشاا

س اااات ةااد مج ااوه  اال  سشل باا  حي  دياال يت اا  سش االا حنااو  وضااوعاا بدي اا  اشااباع  لياازت سش اادوسإل جاادإل يقااو  

 سش لا باعتدسء ع ه دقلي  ومجد ب سالشااء.

سحملانبا ت س ال  سش املاا  سالور وت ضاوء و لس سشت  ب ةد   حيلويد شت  ب سش دوسإل سشد و  با 

وت  االس    اال  سش  لياا  يباادو سش اادوسإل  لياازت حي لياا  ابااد  اا  اشااباعدا او  اوشاا  مج اادي دا وسش ااا لت ع ادااا

سا اان ياالى ب ااه سشباااح ا اإل ممانباا  سالنعاا   سشلياضااا  سشت احي ااا  او  عااا دت سمل احي اااا سشلياضااا  ميساا  

ديد او سش اااا لت ع اااه  ااال  سشتليااازت. وةاااد اثاااان حاااول ن ليااا  سشتلسياااز سشس اااب  ااا  اإل مج اااا ك ت اشاااباع او مج ااا

اا انااا   إلس ااادل  وعانضااادا ب اااه سشبااااح ا ع اااه اباااا  اإل  ااال  سش  ليااا  واإل جانااات مج اااده ع اااه س ااااوس

ي  ب مج  ا دا ع ه سان اإل اإل سش  د سشبعل  ع اد  اايا  يوشاد ت تاعا  ويات  ك   ال سش   ا  سالور 
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 اع  ويست ب ع   ليقدا اوسحيل مجو د ,ج ا اإل  ل  سش  لي   ابا  وشا ت ع  اا  ا  مج تقال حا ت  ش  

 ار سشت  ب سش     ش   وك.

 :)نظرية التنفي  )تفريغ االنفعاالت المكبوتة 

سملسبومجا  عا   ليا   سان  اااايق د باشت  اس ت جمال ع ك سش  س مج لياى او ا ايه سملعااعل او 

ا    ا سال ل سشل  يدا  ار مج لياى او خت ااف  ال  سملعااعل او سان  اااا ن الس اإل  سشت بب ع دا او سشت 

 سش   ا  و س   ا . اجبتدا ي بب حدو  ب ه ساض لسبا

سملسبومجاا  شاادى سش االا  شين  ااااا ى ااو اا مج لياا ومجعااب ن لياا  سشت  اااس ار اإل سش اا وك سش اادوس   ااا

  سش اادوسإل,ت حااا اشااانا ب ااه سشدنسباااا سالقاالى ار اإل سال اال سشاال  ياادا  ار ساةاايل  اا  سملزيااد  اا

وت ب اااه سالحاااااإل   ميسااا  اإل يااادا  ار ق اااه سش دوسناااا  -ت ضاااوء  ااال  سش  ليااا   -سش ااا وك سش ااادوس  

 يدا  ار سملزيد    سش دوسإل.

وي تقااد ان ااان ن لياا  سشت  اااس  اا  سشباااح ا ت جمااال ع ااك سشاا  س سشلياضاا  اإل سالنعاا   سشلياضااا  

ج ااا اإل   وإل ة اباا   تاا  س ش  اا وك سش اادوس  مجتياا   ان اا  جباابت  اا  ساحتساااك سشبااد  ميساا  اإل يسااسشاا  

سش اا وك سش اادوس  شاادى سملعااا دي  شااب ه سالنعاا   سشلياضااا  ةااد يسااوإل مج ليتااا شااب ه سان  ااااا سملسبومجاا   

او  اااب   اابااااج تا  ,شابااابا  اقااالى قاااان  جماااال سشلياضااا  جاش وس اااد سا ت اعاااا  او ساةت اااااي  او سش 

 .1ذسشص    سش وس د
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  العدوان: –نظرية اإلحباط 

  ي االظ ساحبااا  بدناا  جااد  ااا  اا  شاادن  اإل ي اابب   اال حتقااا   اادظ او اشااباع حا اا   ا اا  ش ااا

باد  اد   وشاس    سشيلون  اإل يو ا  سش ادوسإل حناو  ا  بابب ساحباا  قاصا  اذس جااإل  الس سمل ادن ةوياا

اذ مجالى  ال  سش  ليا  اإل سش ادوسإل سش اامج  عا  ساحباا  ميسا  اإل يو ا  ار ا ادسظ   شاصذ ع ه سش سس  ا 

حياشوشاادسإل سش االسإل يعاا لسإل بااحبااا  ب اابب ج االت قيحيتد ااا بااوظ ي ااباإل عاادوسهن ا ع ااه ا  ا  ااا   بدي اا 

وسشاااالي  بااااوظ يت وشااااوإل باااادون ك ار مج ليااااى سن  اااااا ك ع ااااه ا اااادسظ بدي اااا  حياعاااادوإل ذيااااد ة ااااتدك  او 

سشساااربى ش  ااادوسإل,    ه سشااا  ي  باااوإل  اااا, وه اااد  ااال  سش لضاااا  وسحااادت  ااا  سشت  ااابسا سش ااابباا  اااوإل سشاااد

 ا  نعاال اوان 1939وت عاا    ساحباا  ااد  حاشاا   ا  سشت االيه ع اه سش ادوسإل اسي ااا ي ابقدا احبااا 

 ااد وة  اا حياا  بت   و ا ل وب د ذشص ج    او  و اونن وببز اول جتا    ا ب  وسإل ساحبا  وسش ادوسإل

وعاالظ ساحبااا  بدناا  مج ااص س اشاا  سشاا  حتااد  ع ااد ا   نا  حيلويااد سشقاضاا  باااإل ساحبااا  يقااوا ار سش اادوسإل

  او  ااو سالثاال سش   ااا  سملاادا سملرتمجااب ع اااه عااد  سشوصااول ش دااادظ او مجساالسن سش عاااد  ي اااه اشااباع س ااادظ

باااط سحملااااط, ومهاااا وعاالظ سش ااادوسإل بدنااا  ا  مج ااالظ يرتمجااب ع اااا  ضااالن او اذى ش ااالسا او شآلقاالي  او سشو 

ي رتضااااإل اإل عاااد  حتقاااا  س ااادظ ي ااابب ساحباااا  وسإل ساحباااا  يااادا  بااادون  ار سش ااا وك سش ااادوس  ازسء 

 .1سالشياو او سالشااع سش  حاش  اوإل حتقا  س دظ

 :نظرية التعلم االجتماعي 

 مج  ااال ن ليااا  سشااات  ك سا ت ااااع  سش دوسناااا  بدهناااا بااا وك ياااتك مج   ااا  عااا   ليااا   يح ااا  سنقااالي 

وشقاااد و اااد عااااا   ف س  اااول ع اااه سشت زياااز وسشتعااا ال اعداااان بااا وجااا  عاااا    واةتااادسء ب ااا وجاا ك

 اااا  سشسبااااان يلمجسبااااوإل اع اااااا   ( اإل سال  ااااال سشاااالي  يعااااا دوإل سش  اااااذ 1973) سشاااا  س اشااااربا باناااادونس
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    ا  سشسباان ه مجق ااد احي اال سش  ااذ و شقد جانت  ل  سشتتبسا اشد ع د ا مت مجع ال سال  ال ع   ع ا  

و  سلس يتيك  ا   ال  سش  ليا  اإل سش ا وك سش ادوس  ياتك مج   ا   ا  قايل سشت زياز و سحملاجاات حي  اه باباد 

سمل اااال اذس ةاااا  سحاااد سملااادنبا بتقااادس مج زياااز ايااااا ش  ااا وك سش ااادوس  الحاااد سشيعباااا حيااا إل  ااالس سشيعاااب ت 

 سشتاشب با دل ن س  لس سش  وك  لت اقلى ت سمل تقبد.

سش اادوسإل حااا  –اإل ن لياا  سشاات  ك سا ت اااع  ع ااه سش سااس  اا  ن لياا  سشتلياازت و ن لياا  ساحبااا  

 ذشاااااص ميسااااا  مجو ادااااا  و سش اااااا لت ع اااااا   مج  ااااال ار سش ااااا وك سش ااااادوس  ع اااااه انااااا  بااااا وك  ااااات  ك و ع اااااه

شلحبااا  او س ااتيك شتلسيااز  حياالشااياو ي اا سوإل عدوسنااا  الهنااك مج   ااوس   ااد  االس سش اا وك و شاااس نتا اا 

و   سمليحه ت سعال سشلياض  اإل سش دوسنا  ميس  اإل حتد  ت جاد نياضا   و اإل سشيعباا صاتان       ا

حيداك يعاا دوإل ت سشت  زياوإل سش ا وك سش ادوس  الب اال    ف سش ايد ت  بانيااا سحملرتحياا سش   يقتدوإل باش

" اإل 1988مساااا سشااالي  يقتااادوإل  اااك  وا ااا وإل ع اااه سشتعااا ال ع اااد اعداااان بااا وك  عاااا  . ويااالجل "

 و ز يء سش لي  يع  وإل و ي ززوإل  ل  سش دوسنا .  و سنباء  سش ديد    سملدنبا

حي  ااه بااباد جاالا حي ااد شت االظ عاادوس   اا  شاايص دقاال  اإل سش اا وك سش اادوس   اشبااا  ااا يلمجسااب  

سمل ااااال يت قااااه اعااااب جاااالت سش اااا   مج  ا اااااا  اااا  سملاااادن  باااادا ي تدااااص سشقوسعااااد و سشقااااوسنا و ااااااول اياااالسء 

سمل احي ا  وشس  اذس جانت سملبانست مجت ااز باضعاون    اد س ال   ا  سمليباس  سشيال  بااشسوع حتات سش ا   

 حي إل سشيعب يت  ك اإل يلا بامل د.

و اا  مجدجااد ع ااه سشاادون   إل ن لياا  سشاات  ك سا ت اااع   ااا سش ديااد  اا  سالاشاا  سش   ااا  سشاا  مجديااد اا

 .1ك  ش عيص ت زياات ومنو سش  وك سش دوس  او سشت سس ا  سشل  ي  ب  سنقلوإل ذو  سالمها  باش  ب

                                                 
س سشرتباااا  سشبدناااا  نباااال عباااد سشقااااان , ودقااالوإل : اون سشلياضااااا س  اعاااا  ت  اااليب سش ااا وجاا سش دوسناااا  شااادى سمللس ااا  . ااالجلت شا اااان  1

 .   34. و 2008وسشلياضا  . ا      تتامن . 
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 العوامل التي تؤثر في السلوك العدواني: -2-7

ي ياااد ب اااه سشبااااح ا سشت ااااز باااا ابااابا  جاااد  ااا  سشتياااب وسش ااادوسإل ت  اوشااا  شل ابااا  عااا  

 سش دوس .سشل  ي بب سش  وك  سشتيب و امج اؤشا      ا مها:   ا سشل  ي بب  عاعل 

  :الغضب كأحد أسباب السلوك العدواني  

   د ا.  اك ببباإل نابااإل ش تيب مها س  و  وساحبا  بااضاحي  ار  زو سش بب ت جد 

 الهجوم: 

 ي د س  و  ع ه سش لا    ةبد حيلا اقل او سنزعا      اج ل   اان سشتياب شااوعا و  ااك ا   ا 

حيتياد سنص مجقالس صا ا     ا ا  وةا ا  شايص اقال ب اونت  اب  توة ا  ي اسب  ا  سملااء  عديدت ش د و  

ع اه نسباص او ختااد سنااص ا بات ا ابا    ا ا  ت سش  ااد سشدنسبا  مج ارب عا  نايااص ت  وضاوع   اا وةااا  

سحد ز يي       ع ه ا ابتاص بدهناا  باا  وشااس  اا   اذ , وجالسشص ختااد سناص مج اب ب ااانمجص ت شاانع 

حي   جد  ال  س اااا  اد اإل شايص   ا اا  اوإل  ربن  حي دت ببقتص باانت اقلى ووة ت ا ا صعا  و 

و بقا شسا ا    ا   سشعيص سشل  مج الإ ش د او  او سازعاا   ال    ةد حي  ه شائا جليدا شعيص اقل

ف  و  و اا سال اون ي ابك  ا  سحملت اد بدن ا  جبابت سبات انت  يااب  وشا ون  ةعااعل عدسياا  حناو   ادن س  ا

 .سشلا يربز سحت ال ع ا 

و قاب اااا  س  ااااو  ة  اااا  باالباااا و  سش ااااا باااااش ا   حياالشااااياو ي اااات ابوإل ش د ااااو  عاااااات بتاااادثب

و   ف مجزاسا حدت سش دوسإل وسشل ب  ت سانتقا  وااد  مج ا ادس شا  حيااش  ف يادا  ار سملزياد   ع كاوسشبااا 

يعات د ع اه شايص  سالبل  ع ه بباد سمل اال ا   سش  ف ت خمت ف جمااا س اات ت سعت ل حياش  ف 
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وشس  يعت د ع اه مناط  ا  سش  اف سملتبااال باا سالزوس  وسشزو ااا او باا   عدوس  وسحد وض ا  وسحدت

 سنباء وسالب اء. 

 :اإلحباط 

 اا  وسب اط مج لياف شلحباا   او س اشا  سشا  يعا ل  سش اا  ش تياب  او ساحباا   سمل دن سشليا 

ي اا د   اال شااائا  ااا او ع ااد ا اااول ا اال او اقاال با اا  وبا  ااا يليااد حتقااا  سش االا ال دسحياا  حياا ذس سش االا ع ااد ا 

انسا سش لا اإل يل ب ار  ساإل   ا او يدا  ب اه سالحي اال او اإل ا اد ع اه  شا ء  اا و  ال  ا  حي اد 

ت " وز يياااا  ايليااااد او ا ياااات س   اااا  حتقاقاااا  حي ن ااااا نقاااول اإل سشعاااايص ةااااد احاااابط وةااااد ةااااد  "اوا ن   اااا

   سشقلإل سش علي  سشتلإ سالباب  سشل  نسبط باا سش ادوسإل وساحباا  و اداس  اإل سش ادوسإل  او  اسش يثا ا

حيو ااااوا   اسي ااااا نتا اااا  شلحبااااا  حي اااادو  سش اااا وك سش اااادوس  يقتياااا  ضاااا  اا و ااااوا ساحبااااا  وسش سااااس

 .سش  وك سش دوس  ساحبا  يدا  اسي ا ار ب ه اشسال

سشاا   اادحيت ار سشوةااوظ ع ااه سنثااان سش   ااا    دك سشسيباااسابدنسباات  1941وةااد ةااا  "بااانجل" 

شلحبا  وه  ت ا لسءسا سشت لب  ت اإل جم وع     سال  ال شا دو  لحيا    ائا  باد ه  لسبا  ا ي ا ك 

ت سضااان  ي  االوإل ار سشااد ه سشاا  يلياادوإل اإل ي  ااب  ااا وشاااس ت  قاادون ك سشوصااول  س ااك باادقو ا ووة ااو 

سملو ااوا جا  ااا ل سال  ااال حياارتت  اا  سشااز   مسااك  ااك سشباااح وإل باشاادقول وسش  ااب باشااد ه اشاداا وب ااد اإل سنت اا

 االس ت  قابااد جم وعاا  اقاالى  اا  سال  ااال اع ااا  حيلصاا   باشاالت شاادقول سشتلحياا  وسش  ااب باشااد ه يلياادوإل  

 تاي  اإل مجبا      سش  سملو وا اوإل سمللون خبربت سمل ل سالور سش  مج لإ  ا سال  ال سع وع  سالور و
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وع اه  الس سالباا  اإل سش ادوسإل  او ا اك   سشد ه ع اه سالنإ سةد ح  و  احب وسسال  ال سشلي  

 .1سملرتمجباإل شلحبا 

 الغزو : 

 كع ااا   اا  سش اا وك سش اادوسإل اانس بياادا  س  ااو  وساحبااا  ت    ااك س ااااا ار سشتيااب و ااا يرتمجاا   

سش ااادوس  ي ت اااد  اشباااا ع اااه سشااادوسحيل سش اااا لت اإل سشعااايص اقااال يق اااد ايلسيااا  حي ا  اااا ش ااا وك   سشعااايص

وسملقاصاااد سشااا  مجس ااا  ق اااف احي اااال سشعااايص سالقااال وة اااا اك ن ليااا  سشتااازو سشااا  ةاااد دا "وسيااالن" ااااد اإل 

سحت ااال سشتيااب ياازاسا ع ااد ا سشعاايص ي ااا   بااا  و  او ساحبااا   ق ااوا  اا  ةبااد سشعاايص سنقاال 

ذشاص اذس ةاا  سشيا ا  بتازو س  او  او ساحباا  ار )او سن  ت ا ان حتسك سشعيص سشادسق  ( وت  قاباد 

علوحي  سملي    )او سن  قان  ن اه حتسك سشعيص( حي   يدا  ذشص ار اثاانت  ياب شاديد حي  اه باباد 

يدااك الهنااك   سمل ااال سناا   اا  سملتوةاال اثااانت  يااب سش ااا  ا ت احاادى سملدب اااا اذس ةااال  ااك نيا اادك سناا  ا

  ةالسنس بت الادك  دةتاا  ا  سش  اد ب ابب سشلجاوا ساةت ااا  ش  دب ا  ج ار اج ل مما شو سختلا سملدب 

اتاااا وسشاال  ااى ار ا يةدااا  دةتااا, وشساا  مجوةااات سمل  و اااا سشاا  يت قدااا سشياا ا  عاا   ق ااد سش االظ 

سشيا ا  سملاربنسا سملي  ا   اانكحيا ذس   سنقل او سش لوظ سمليت  ا  ي اد عاا ي  د اا ايياا ت اثاانت سشتياب

حي اقد سحت ال سشتيب و   ف سش  وك سش ادوس  ا اا ت حاشا  مج  اب جاد سملاربنسا س  ا   حيا اا ةبد ابط 

ب د بدء سشتومجل وسشتاه حي ا  ب مجق اد سشتيب و ال ذشاص حيااإل سمل  و ااا سمل ابق  عا   قاصاد سشعايص 

سش ااي    سنقل او ع  سش لوظ سملي    ي بك اثل ا ضئاي اذس جاإل س  و  او ساحبا  جبابس  ادس حيااش  ف

اد    با اإل سش قاش وس ادل سشعاديد يازاسا حادت وي ا دوإل ا  سعتباان ملاربنسا احي اال سشعايص سنقال 

                                                 
  34نبال عبد سشقاان , ودقلوإل :  ل ل باب  . و 1
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وشاااالشص حياااااإل سمل  و اااااا سملي  اااا  نةااااا مجااااديت  تاااادقلت  اااادس او مج اااابك  ااااب حي اشاااا  ت عااااد حاااالسنت سشتيااااب 

 .كض ايا حياالشياو يقت وإل ت عد سشتيب سشعديد ب لظ سش  ل ع  سمل  و اا سش  مج  دك ع  

 :العوامل الشخصية المسببة للسلوك العدواني 

مج اوش ااا   اابقا اباابا  سشتيااب     اا   عاا  سش وس ااد سشعي ااا  ش  اادوسإل  اا  س ااد سشت اااز سشاادةا  

با سشتيب وسش ا وك سش ادوس  ويبقاه ضا   سش وس اد سشعي اا  سشا  مجادثل ت سش ا وك سش ادوس  نوعااإل  ا  

 .1سشت  با  وسااا اا ل  سش وس د مها سالببا  سش  با  وسشسا اايا  ش  دوسإل 

 :لسلوك العدوانيج اعال 2-8

اإل سش دوسنااا  ي ااا    دااا سش االا وسعت اال و اا   االس سمل  اا  حياناا  ي بتاا  ع ا ااا اإل نياال  االه ش  ااي  

سش  اثلا ب باا ع ه س اات سش ا   شلن اإل وع اا  حي ن اا نالى اإل يساوإل سش اي  ع اه  ااض لسبامل د  ل  

  ل  سمل توياا و   ج ا ي  :

 :العالج النفسي 

 اساضاااا لسبااإل سشتس ااااد سش   اااا  ش  اااالا شاااا  سالمهااااا  سشباشتاااا  وسالثاااال سشسبااااب ت عااااي    ااااد  اااال  

سش اا وجا  ويسااوإل سش ااي  سش   اا  بت  ااب سش  ااد اباابا  سان  ااال  اا  سالبااا  وسشاا  مج اابب شاا  نااوع  اا  

شاا ان  ساحبااا  وس ااط  اا  ةا تاا  ج ااد   قاننتاا  بتااب   اا  سال  ااال وعااد  مجتاااب  باشاالنب وق ااد سنمجسباا  وا

 .2بلسمج  ومجقديل  وسحرتس  

حي  اااد ا ي عاااد سش  اااد وي ااابك ذسك سش عاااد  ااازء  ااا  سضاااربسا سشااا  يوس دداااا ت سشباااات وسملدنبااا  

وسشعااانع وشاالشص ي بتاا  ش ااا مج  اااك سش  ااد جا ااا  سشت ا ااد  اال   ااد  اال  سشت ااان  سش اشاا   اوإل اإل مجاارتك ت 

                                                 
  36.  34 ل ل باب . و ودقلوإل : نبال عبد سشقاان   1
 .60. و1998  د ب اد  لبه :  حي  مجلبا  سالواا ت سابي .اسن سشتوزيل وسش عل.  ل. 2
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ء سشرتباا  اإل سش  اد سشال  ي اا   ا  سة ااإ ن    سثل ضان واوإل اإل حتبط    سحرتس   ش     ويقول ع  ا

ي اات ال سشت ا ااد  اال سش عااد وا ي اات ال مجعااساد صاادةاا  اال  ااب  ويرتمجااب  ت ان اا  سحرتس اا  ش   اا  ا

 .1ع ه ذشص عدون  دشل سش دوسنا 

ج ااا ي بتاا  ع ا ااا اييااا ا ااب سال  ااال سشسباات  ااا  ي اا ك  ااك ب االح سالباائ   وسابت  ااانسا 

داااا بوضااا ا  مج اباااب بااا   وعق ااا  و ااا  قااايل ايياااا اشاااباع ن بامجااا  ومج باااا  حا اامجااا  وع ا اااا اإل نت ااااو    

ويسوإل جلشص بت  ات  ح  ي ت ال سشعيص اإل اد  عاج   وسإل يوس   سش  ا  باي صا وب  او  عاس   

بااضااحي  ار مج  ااك سش  ااد داس  س ادي  وس ااب وسشت ااوإل وسشت اا ك وسملعااانج  حيساد  اال  سمل اا  سش ااا ا  

 .2  نوح عاشا  و ت ا  مجتل  حيا

  االجتماعيالعالج: 

 اااال سشبائاااا   دو ااااو عبااااانت عاااا  سشت ا اااا سشب اااا ءي اااا ه باااااش ي   وياااادقد حتاااات  اااالس سش ااااي   ااااا

 سا ت اعا  ش   اد ومج دي دا او مجتاب ا, او ضب دا بوسء جانت  ل  سشبائ  سالبلت او سملدنب ...

سمل اا  سالبال  س اااا وسش اان وجالشص  ا  وسش ي  سا ت ااع  ت سالبالت يساوإل عا   ليا   ائا  

قيل   ا    سشوسشدي  حيا ا يت    برتبا  سال  ال ومجو اددك وةد يسوإل  لس ع   لي  مجدنيب سال اد ع اه 

باا ص مج االحياا باا ا    ااا  يت   ااوإل جاااف ي اادشوإل باا وجدك ويت ااا  وإل  اال اب ااايدك حيقااد اشااانا نتاااي  

ار  20اإل سش دوسناااا  سة يااات ع اااد سال  اااال ب  اااب   ااالس سشتااادنيب قاصااا   ااال مج اعاااد سال اااد و ااااو ك 

60℅. 

                                                 
 167و. 461سش دا. “جم   سش لا”سش  د سش دوس  ت سشبات وسملدنب .زياا س ساك :  1
 .60سش اب .وحي  مجلبا  سالواا ت سابي .ن س سملل ل    لبه:  د ب اد   2
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 االس حيا ااا يت  اا  باالباالت وحيا ااا نااص سملدنباا  حياسااوإل سش ااي  عاا   لياا  اع اااء حيلصاا  شتي ااال ا 

با لجااا  وسش عاااا  باااوءس باش عاااا اا سشلياضاااا  او سش قاحيااااا  واا اااا  سشتي اااال حياداااا واشااالسجدك ت سشت يااااب 

 ب ه حا اا مجي ال ا. اشب تةد  واعدسا  ا وبلشص مجسوإل سملدنب 

ب عااادسا     اااا شاااديدك سشس ااااءت   بااضااااحي  ار  ااالس ياااب مجاااوحيب سش  اااك ومج اااويل سشت  ااااك وسا ت اااا

 .1وسشقدنت ع ه حتويد  و سملدنب  ار  و يع ل سش ي  ع ه سش  اء وسانتا  وحب سش  ك

سقتاااان سش اا ب  سش ااا    ن  ااه تاعاا  سشلحياااه سشاا   ااا  اا  سشتاادثب  ااا  يااب ج ااا يااب اإل ا

 وس  اع  سش  مج تز  باناس  وسالقيه سش اض   وسش  مجبت د ع  جد ب وك  اي  و ب  قبول.

 :العالج السلوكي 

ي تاارب سش ااي  سش اا وج  مج باقااا ع  اااا شقوسعااد و بااااا وةااوسنا سشت  اااك ت  ااادسإل سش ااي  سش اا وج  

 ااوإل وس  اا  ت سشت  اااك سشعاال   وي اات اد  وظ وع ااه سا ااان سش  اال  سشاال  وضاا   جااد  اا  سي اااإل باااحي 

اييااا  اا  ن لياااا ثااون ناادسيص وجااينك  ااد وبااون  بااسا ل ت سشت زيااز ومجقلياال نتاااي  سشاات  ك  اال سبااتيدس  

  بسا    لات   د سش د   سشسدلبايا  حا  مجلمجبط بانت ا  ومجسلسن  ال سمل اب سملاوة   ن اك اهناا  دذيا  نوعاا 

  ا وص ب   ل ب ه س ااا.

او سشت  اا سشتادني  وياتك   و   با اباشاب سش ي  سش  وج  ابا و  سشاتي ص  ا  س  اباا    

ذشص ع   لي  مج ليه سش  ااد ار سمل ابسا سشا  حتاد  سبات اباا عدوسناا  ومجسلسن اا باشتادني  ت عالوظ 

ك يعاا ل حيادااا بدةاااد ان اا  و اااو ت حاشاا  سبااارتقاء ف يااتك سش ااالإ ع ااه   اااتوى  تاادن  ت سشعااادت حاا  يااات

 .2مج ت ب سابت اب  سش دوسنا  سشتوصد ار سمل توياا سش اشا     سشعدت سمل ب ا

                                                 
  331.و 1997  ل. . عاا سشستب.3   .سش    سش   ا  وسش ي  سش    عدلسإل:حا د  - (1)
  60.و1998حي  مجلبا  سالواا ت سابي . اسن سشتوزيل وسش عل .  ل.  لبه :  د ب اد  - (2)
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 :العالج الطبي 

ي اات  ع ااه سش اا وك سش اادوس  سقت اااء ش ب اابت سش ق ااا  شاادى سش االا وا  اا   ياا ل ش اا ص باا وجاا 

ااادت بااا سشاا  س عدوسناا  يتاااب حيادااا سانتبااا  شاق اااء وق ون اا وسن يةااا  اا    لحيت ااا باااإل   ااك عيةاا  و 

وس  اااك و ااالس ي  اااا ت ب اااه سالحاااااإل ار سبااات  ال سالاويااا  ج دااادياا مجااادا  ار سابااارتقاء سش يااا   

وس اادوء سش   اا  وس لجاا  و  اااك اييااا مل ااس اا سشاا  مج  ااد ع ااه مج باااط وعااايف س داااز سش  ااء سمللجااز  

 ومج س  سنا  مما يدا  ار س دوء سش    .

   اةا   عية  مجوسصد با ا  وباا سش  ااد اذس  اا حيعا ت تاال  ال  سحملااواا  ح  يت س  سمل اجل

وحيع ت بقا  انوسع ووبايد و له سش ي  يتك سابت ان  جدقل حد باش   ا  س لسحاا  و ا   لسحا  ع ابا  

 تي  ا  حاا  ياتك حي ااد سشا ص سال اا   س بدا  عاا  بقاا  ا ازسء سملا  عاا   ليا  ة ال سالشاااظ سشباياااء 

 بااا سش ااص سال ااا   وسملدااد باالشص يااتك ة اال سامج ااال سش  ااء وباشتااايل مج باااط نا سش  ااد سان  ااايلسملوصاا   

 .1واد مجتب ت سش  وك

  الدينيالعالج: 

ي ترب سش  وك سش دوس  ت ن ل سشدي  سبت اب   ب بوي  شيا ب سملاليه ب ابب سامهاال او سشقااا  

ويساوإل  ايب سشوةايا  سشدي اا   ا    اد  ال  ساضا لسبا سش لا ب  وك يت دى حيا  ةوت سشي ب,  و لس حيان 

 .اذشص باامياإل وسشت    باش قادت سضاش   وسش  د سملي ص وسش  وك يب اإل يسوإل وحيقا  

سش   ااا  وسش اا وجا  سا ت ااا  باشرتبااا  سشدي ااا  والقيةااا   اومجتياا   سشوةاياا  سشدي ااا   اا  ساضاا لسبا

ا اا  ش  اا وك سش ااو  حيتاياا   ااا ي  ااب  ااو سشاا  س سمل  ئ اا  سشاا  مجوحياا  وب اااء ن ااا  سشقاااك جدعا اا  ابابااا  و ت

 با سش  س سا انت باش و  وسش  س سش وس  .
                                                 

 346حا د عدلسإل  :  ل ل باب .و - (1)



 السلوكات العدوانية                                               لثالفصل الثا

 

75 

 

حياشت ااااشاك سشدي اااا  وسشقااااك سشلوحاااا  وسالقيةاااا  يداااد  سش ااالا ار سش ااا وك سش اااو  وا بااا  سشوةاااوع ت 

ب سملاااا  وسشلوحاا  حاا  سض ااد وسشاالنب وعاالس  سشياا ب وع ااا  ي ااب احاادس  نااوع  اا  سشتااوسزإل بااا س اناا

 هي ت ال سش لا سشتوحيا  ت حاامجا  واقلمجا  وت ذسشاص ةاال مج اار "وسبتاى حيا اا امجااك سا سشادسن سنقالت وا مج  ا

    .1ن ابص    سشدناا"

ويااب ايياااا سا ت اااا  بااااش  و سشااادي  ش  ااالا ومجااوحيب سشقااادنت سش اااا   س  ااا   وسش ااا وك سش  اااوذ   شي تااادسء 

 .2"ح    "شقد جاإل شسك ت نبول سا ابوت مج ار: وساةتدسء ب  حا  ةال

 .3ويقو  سش ي  سشدي  ع ه   لحي  سش لا ش     وشدي   وشلب  وسشقاك وسملبااا سشلوحا  وسالقيةا 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .77بونت سشق ص  : سني   1
 .21بونت سالحزس  :  سني   2
 .358حا د عبد سش ي  ز لسإل :  ل ل باب . و 3
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 :خالصة 

ن ااتي ص ممااا باااب  ذجاال  ت  االس سش  اااد اإل سش اا وك سش ااادوس  مج اابب حيااا  عااادت  وسنااب وعااادت 

س ت اعااا  , ااا اإل مجااوحيلا مج ااا ك ت و ااوا باا وجاا عدوسنااا  ع ااد سشتي ااال  اادثلسا بااوسء جاناات ن  ااا  

قاص  اذس  ا مجس   ا ع  سمللس قا ,سشلي  مجسوإل ةاب اتدك مل د  ل  سش ا وجاا اجارب ,و ع اا  حي نا  يتو اب 

حتديااد سالباابا  س قاقااا  سشاا  مجاادحيل بااامللس قا ش اا ص مج االحياا عدوسنااا ,   ا ااد   ا تدااا و ةبااد ذسشااص 

 .عتبان اإل سشوةاي  احييد    سش ي     دا باسشوةاي

ج ا ان  ا ي بت  اإل ن    سالشااء اج ل مماا مج ات   حيد ااك حيارتسا ايا  ي دال حياداا  ادس سش عاا  

سشزسيااااد ت باااا وك سالحياااالسا و  ااااا يرتمجااااب ع ااااا  شاااالس و ااااب   لحياااا  سشسا ااااا  سمل ابااااب  ش ت اااالظ   اااا   س اااا  و 

 عقينا . 

 

 

 

 

 

 



 

 

الرابعل الفصـ  
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  د:د:ــــــتمهيتمهي

تعترب املراهقة من املراحل األساسية يف حياة الناشئ و أصعبها و هي املرحلة اليت حتدث فيها   

عدة تغريات على كثري من املستويات و تتصف هذه املرحلة بالنمو السريع    و بعض صفات االندفاع 

أعطى علماء النفس و الرتبية أمهية كبرية  و التقلبات العاطفية اليت جتعله كثري القلق و التوتر. و هلذا

لدراسة و متابعة هذه املرحلة. أما يف فصل هذه الدراسة، سنحاول اإلشارة إىل بعض التحديدات اليت 

قدمها املختصون مث نتطرق إىل بعض مظاهر النمو و التغريات اليت يشهدها املراهق من كال اجلنسني و 

حتدث للمراهق و بعض العالقات اليت تتكون بينه و بني بعض  بعد ذلك نتناول دراسة املشاكل اليت

لبنات اجملتمع كاألسرة و املدرسة مث اجملتمع يف حد ذاته. و يف األخري، سنسلط الضوء و نويل االهتمام 

 للمراهقة و مرحلة التعليم الثانوي و نقوم بعرض خصائص التلميذ املراهق يف هذه املرحلة.
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  قة:قة:تعريف المراهتعريف المراه  --11

( على املرحلة اليت حيدث فيها االنتقال Adolescenceيطلق اصطالح املراهقة )

-التدرجيي، حنو النضج البدين و اجلنسي و العقلي و النفسي، أما أصلها اللغوي يرجع إىل الفعل: 

 .1مبعىن اقرتب -راهق

يف القاموس احمليط من معاين )راهق( ما يلي: راهق الغالم أي قارب احللم، و دخل  و جاء

 .2مكة مراهقا... أي آخر الوقت حىت كاد يفوته التعريف أي الوقوف بعرفة

و ميكن القول بأن املراهقة هي املرحلة اليت تصل بالفرد إىل اكتمال النضج و هي متتد عند 

لفرد إىل الواحد و العشرين و هي هبذا املعىن متتد من البلوغ إىل البنات و البنني حىت يصل عمر ا

  .3الرشد

تقريبا و تنتهي يف  13و يعرفها البعض بأهنا مرحلة النمو اليت تبدأ يف سن البلوغ أي يف سن 

سن النضج أي حوايل الثامنة عشر أو العشرين من العمر        و هي سن النضوج العقلي و االنفعايل 

اعي و تصل إليها الفتاة قبل الفىت بنحو عامني و هي أوسع و أكثر مشوال من البلوغ اجلنسي و االجتم

 .4ألهنا تتناول كل جوانب شخصية املراهق

 

 

 

 

                                                 
1
  87، ص 1984عبد الرمحان عيساوي: معامل علم النفس، دار النهضة العربية، بريوت،   

2
 52، ص 1985، املطبعة اجلديدة، دمشق، 2مالك سليمان خمول: علم النفس و املراهقة، ط  

3
 253م، ص  1975النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة"، دار الفكر العريب، القاهرة،  فؤاد البهي السيد:"األسس  

4
 .63م، ص  2000عبد الرمحن العيسوي، ""الرتبية النفسية للطفل و املرهق"، دار الراتب اجلامعية، بريوت،   
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  مظاهر النمو في مرحلة المراهقة:مظاهر النمو في مرحلة المراهقة:  --22

هي مظاهر على  تتميز مرحلة املراهقة بعدة مظاهر و تغريات تطرأ على الفرد يف هذه املرحلة  و

املستوي اجلسمي و العقلي و االجتماعي حبيث تنقل الفرد من مرحلة الطفولة إىل مرحلة النضج و 

 الرشد.

 مظاهر النمو الجسمي: 2-1

تظهر عند املراهق مظاهر و تغريات عضوية و جسمية دليل على نضج اجلسم الذي يعترب 

التغريات: السرعة يف منو املراهق من حيث ر و ــذه املظاهـــخطوة حنو اكتمال شخصيته، و من أول ه

الطول و الوزن يف السنة قد يصل إىل ضعف متوسط منوه يف أواخر مرحلة الطفولة  كما يزداد منو حجم 

قلبه، بينما، يفوق منو عظامه منو العضالت، األمر الذي جيعل جسمه و حاجته إىل التعويض بالغذاء و 

احلنجرة و تغري الصوت و منو األعضاء التناسلية منوا سريعا، و يف الراحة، و من مظاهر النمو تغري شكل 

ثر ــها أكــهذه املرحلة تصل البنات إىل أقصى طوهلن و تكون العظام عند الذكور بأشكال نوبية و حجم

و كمية النسيج العضلي أكثر عندهم من كمية الدهون... و سبب هذا التغيري اجلسماين راجع إىل 

 .1النخامية و التناسلية و فتور بعضها مثل الصنوبريةنشاط بعض الغدد 

 مظاهر النمو العقلي: 2-2

األمر الذي يعد  و التمايز و التباينــإن احلياة العقلية املعرفية للمراهق تتطور تطورا يأيت هبا حن

الفرد للتكيف الصحيح ببيئته املتغرية، إذ يف هذه املرحلة يصبح املراهق قادرا على استخدام املفاهيم 

املوجودة فيما يسمى مبرحلة التصور القبلي أو الفكري حيث يستطيع استخدام الرمز يف التفكري و إدراك 

                                                 
1
 71ص م،  1981، 2ف، مصر، ط الرتبية و طرق التدريس، دار املعار صاحل عبد العزيز:   
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ات و االحتماالت ــر املقابلة و فهم النظريــهة النظالنسبة و بناء النتائج... و القياس املنطقي و قبول وج

 .1فتصبح املراهقة بداية التفكري الراشد للفرد

 و ميكن تلخيص مظاهر النمو العقلي أو املعريف للمراهقة يف هذه النقاط:

 ينمو خياله منوا خصبا. -

 ينتقل خياله من احملسوسات إىل اجملردات املعقوالت. -

 ري و اإلدراك املنطقي.استعماله الرموز يف التفك -

 اعتماده على الذاكرة و احلفظ اآليل. -

 ميله إىل القراءة و اإلطالع. -

 مظاهر النمو االجتماعي: 2-3

تتميز احلياة االجتماعية للفرد بأهنا أكثر اتساما و مشوال عنه يف مرحلة الطفولة فينمو الفرد و 

 .2و تستمر عملية النشأة االجتماعية وــتزداد و تتسع آفاق عالقاته االجتماعية لتتابع مراحل النم

إن من أهم مظاهر النمو االجتماعي للمراهق النفور من كل أشكال السلطة األبوية أو املعلم يف 

حني تراه ينصاع ألوامر اجلماعة اليت ينتمي إليها األمر الذي يبني أمهية دراسة اجلماعة و طرق تشكلها. 

اص بعض انفعاالته و ثوراته اليت حتدث من حني إىل آخر مبربر و تعترب احلياة االجتماعية مصدرا المتص

ه و واجباته و خيفف ــه "اإلدراك حبقوقـــو من خالل ممارسة احلياة االجتماعية ينشأ لدي ،و بدون مربر

 اس و يتعاون معهم يف نشاطهم.ـر النـــنوعا ما من أنانيته و يقرتب بسلوكه من معايي

 لذلك كان البد من استغالل روح التعاون أحسن استغالل. 

                                                 
1
 53الطفولة و املراهقة )املشكالت النفسية و العالج(، مصر، ص حممود محودة:   

2
 .37م، ص  1971ميخائيل خليل عوض: "دراسة مقارنة يف مشكالت املراهقني يف املدن و الريف"، دار املعارف، مصر،   
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 و النشاط البدين و الرياضي يعترب أحد أهم مظاهر النشاط اجلماعي اهلادف فيسعى مريب ت.

ر خللق اجلو املالئم من خالل اقرتاح النشاط املناسب اليت تعزز فيه روح املنافسة الشريفة"، و خري  ب.

ة و أساليبها حىت تستقيم أموره مع األوضاع االجتماعية، فيتحول من ــاملنافسأن ــللمراهق أن يرتفع ب

املنافسة الفردية إىل املنافسة اجلماعية اليت هتيمن عليها روح الفريق و ما تنطوي عليه هذه الروح من 

 .1تعاون بني أفراده

  مشاكل المراهقة:مشاكل المراهقة:  --33

 المشاكل االنفعالية: 3-1

إن العامل االنفعايل يف حياة املراهق يبدأ واضحا يف عنف فعاليتــه و حدهتـا و اندفاعها و هذا 

االندفاع االنفعايل ليس أساسا نفسيا خالصا بل يرجع ذلك للتغريات اجلسمية فإحساس املراهق بنمو 

باحلياد و جسمه و شعوره بأّن جسمه ال خيتلف عن أجسام الرجال هذا يقوده لالفتخار أحيانا و 

اخلجل أحيانا أخرى من هذا النمو الطارئ، كما يتجلى بوضوح خوف املراهقني من هذه املرحلة 

 .2ه و سلوكاتهـاجلديدة الين ينتقل إليها و اليت تتطلب منه أن يكون رجال يف تصرفات

 المشاكل النفسية: 3-2

جل و التسرع يف تنجم املشاكل النفسية لدى املراهقني عن التوتر و الكبت احلاصل عن اخل

و املراهق مييل إىل احلرية و التملص من الواجبات و السلطة األسرية و املدرسية، فينشأ  ،اختاذ القرارات

و الضياع فاملراهق يعترب يف اجملتمع تنقص من قيمته بغض  و الشعور باليأس عن ذلك يف نفسه اإلحباط

ه الكثري من املتاعب ألسرته أو جمتمعه لذلك و قد جيلب املراهق بتصرفات ،النظر عن صالحها أو ضررها
                                                 

1
سنة، حتت إشراف: لزعر  20 – 17للمرحلة ما بني  جوادي خالد، مذكرة املاجستري: العالقات االجتماعية داخل حصة ت.ب.ر  

 .40 – 39، ص 2001 – 2000سامية، 
2
 73 - 72ميخائيل خليل عوض، مرجع سابق، ص   
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فهو يعيش يف صراعات داخلية مكبوتة قد يظهرها أحيانا التمرد على األعراف و التقاليد، فهو يعتقد أنع 

اس بالذنب و ــجيب على اجلميع االعرتاف بشخصيته و قد تؤدي هذه الصراعات النفسية إىل اإلحس

 نعزال أو إىل السلوك العدواين.القهر فيؤدي به إىل االكتئاب و اال

 المشاكل االجتماعية: 3-3

إن مشاكل املراهقة تنشأ من االحتياجات السيكولوجية مثل احلصول على مركزه و مكانه يف 

اجملتمع و اإلحساس بأنه فرد مرغوب فيه، و يف هذا اإلطار سوف نتناول كال من األسرة و املدرسة و 

 جتماعية على املراهق.اجملتمع كمصادر من مصادر السلطة اال

 األسرة كمصدر سلطة: -3-3-1

إن املراهق يف هذه املرحلة من العمر مييل إىل احلرية و التحرر من عامل الطفولة و عندما تتدخل 

احتقارا لقدراته، كما أنه ال يريد أن يعامل  األسرة يف شأنه فإنه يعترب هذا املوقف تصغريا من شانه  و

معاملة الصغار، لذا جند أن املراهق مييل إىل مناقشة و نقد كل ما يعرض عليه من آراء و أفكار و مل يعد 

يتقبل كل ما يقال له بسهولة، هذا ما جيعل شخصية املراهق تتأثر بالصراعات و النزاعات املوجودة بينه 

 .1تيجة الصراع إّما المتثاله أو مترده و عدم استسالمهو بني أسرته، و تكون ن

 

 

 

 

 

                                                 
1
وابد رضا، بلقنيش حممد، مذكرة ليسانس: اإلعالم الرياضي املتلفز و أثره يف اختيار املراهقني للرياضات الفردية، دايل إبراهيم جامعة   

 38م، ص  2001 – 2000شاشي عبد الوهاب، اجلزائر، ح
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 المدرسة كمصدر للسلطة: -3-3-2

املدرسة  إن املدرسة هي املؤسسة االجتماعية اليت يقضي فيها املراهقون معظم أوقاهتم و سلطة

تتعرض لثورة املراهق، فالتلميذ حياول أن يتمرد عليها حبكم طبيعة هذه املرحلة من العمر، بل إنه يرى أن 

 .1السلطة املدرسية أشد من السلطة األسرية

 المجتمع كمصدر للسلطة: -3-3-3

بعالقاته االجتماعية اليت البد منها و  إن كل فرد يريد أن حيقق النجاح االجتماعي و ينهض

املراهق أحد هؤالء األفراد... فيجب أن يكون حمبوبا من اآلخرين و أن يكون له أصدقاء و أن يشعر 

بتقبل اآلخرين له... و يكون املراهق كفرد بانتمائه إىل اجملتمع و حيقق استقالله و فرديته، و إننا نالحظ 

 .2راهق إدا ما أعيقت هذه الرغبات من أي سلطةمقاومة و ثورة و متردا من امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 .39وابد رضا، بلقيش حممد، مرجع سابق، ص   

2
 املرجع نفسه  
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  أقسام المراهقة:أقسام المراهقة:  --33

 المراهقة المبكرة: 4-1

هذه املرحلة يتضاءل السلوك الطفويل و تبدأ  سنة و يف 14إىل  12متتد هذه املرحلة من 

املظاهر اجلسمية، العقلية، االنفعالية، و االجتماعية املميزة هلذه الفرتة يف الظهور و ال شك أن من أبرز 

 .1مظاهر النمو يف هذه املرحلة هو النمو اجلنسي

و العاطفي و  كما تتميز هذه الفرتة بتسارع يف النمو و مبختلف مظاهره و أبعاده اجلسمي

 .2املعريف و الروحي، و الصفة املطلوبة الغالبة يف هذه املرحلة هي التكيف مع التغريات

 المراهقة الوسطى: 4-2

سنة، و يطلق عليها كذلك اسم املرحلة الثانوية. و يف هذه املرحلة  17إىل  14متتد من 

و كذا اهتمام املراهق مبظهره تتضاءل سرعة النمو اجلنسي و تزداد التغريات اجلسمية و الفيزيولوجية 

 .3اجلسمي و قوة جسمه فيزداد هبذا شعوره بذاته

كما تتميز هذه املرحلة بتفهم املراهق للغري و تقديره وجهات نظرهم و إقامة العالقات 

 االجتماعية مع اآلخرين كما ينمو عنده الضمري الذايت بشكل أكرب وعيا من ذي قبل.

 المراهقة المتأخرة: 4-3

سنة، تسمى كذلك مبرحلة التعليم العايل و فيها يتجه املراهق  21سنة إىل  17من  و متتد

حماوال التكيف مع اجملتمع الذي يعيش فيهو االبتعاد عن العزلة و يسميها البعض اآلخر مرحلة الشباب. 

                                                 
1
 279م، ص  1977حامد عبد السالم زهران، "علم نفس الطفولة و املراهقة"، دار الكتب، القاهرة،   

2
 58م، ص  2000و التوزيع، األردن،  حممد عبد الرمحن عبس، "تربية املراهقني"، دار الفكر للطباعة و النشر  

3
 10مصطفى معروف رزيق، "خفايا املراهقة"، درا النهضة العربية، دمشق، ص   
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ني و و فيها أيضا، يتكون لدى املراهق اإلحساس القوي باهلوية و الشخصية و االرتباط بنظام قيمي مع

 . 1السري حنو حتقيق أهداف حياتية معينة

  المراهق و التوجهات االستقاللية:المراهق و التوجهات االستقاللية:  --44

( أن كل فرد حمتاج بدرجة أو بأخرى إىل أن يظهر إمكاناته و قدراته و أن 1981يرى رفاعي )

يعرب عن نفسه... و يشري إىل أن اإلنسان و بالرغم من حاجته املاسة إىل االعتماد على اآلخرين يف 

الطفولة إال أنه و بدخوله مرحلة املراهقة يصبح يف حاجة إىل التحرر من تلك العالقات مرحلة 

االعتمادية بينه و بني أسرته، نزوعا إىل مواجهة مشكالت احلياة اليومية بقدراته اخلاصة، فيتخذ قراراته 

جوده و بنفسه دون وصية من أحد، و هذا من أجل إثبات وجوده و قدراته، و هذا من أجل إثبات و 

 قدراته، و هذا من خالل قيامه بعالقات ناجحة مع أفراد خارج نطاق األسرة.

و املراهقون غالبا ما يسايرون متطلبات مجاعة األقران فيتبنون املالبس املشرتكة و أمناط السلوك 

 اللغوي و مناذج التعبري، ذلك أن هذه اجلماعات حتقق اشباعات نفسية و اجتماعية للمراهق تتمثل يف

 الشعور باالنتماء، و األمن العاطفي و االنفعايل و الشعور باالستقاللية. 

( أن أفراد مجاعة األصدقاء ينجذب بعضهم لبعض 1974و يضيف كل من جراي و جاييه )

و االهتمامات و األهداف االجتماعية فضال  لعدة أسباب لعل أمهها: هو أهنم يشرتكون معا يف امليول

 .2عن القيم

( أن جلماعة 1990لدور الذي تؤديه مجاعة األقران فريى طلعت عبد الرحيم )أما عن ا

األصدقاء يف مرحلة املراهقة أمهية بالغة أكرب مما هلا يف أي مرحلة أخرى من مراحل النمو فيستطيع الطفل 

                                                 
1
 262حامد عبد السالم زهران، مرجع سابق، ص   

2
مكتبة زهراء الشرق، نقال عن: فيوليت فؤاد إبراهيم، عبد الرمحن سيد سليمان، "دراسات يف سيكولوجية النمو )الطفولة و املراهقة("،   

 223م، ص  1998القاهرة، 
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أن يضع األخوة و األبوين يف مكان األصدقاء بينما املراهق من الصعب أن يتخلى عن األصدقاء و 

مالء الذين يضع فيهم الثقة الكاملة و يفضي إليهم ما جيول خباطره و هو مطمئن لفهمهم و تقديرهم الز 

 .1ملا يقول و يفعل

  أهمية ت.ب.ر بالنسبة للمراهق:أهمية ت.ب.ر بالنسبة للمراهق:  --55

تعترب الرتبية البدنية و الرياضية مادة مساعدة و منشطة و مكيفة لشخصية و نفسية املراهق 

املهارات احلركية اليت تزيده رغبة و تفاعال يف احلياة فتجعله يتحصل لكي حيقق فرصة اكتساب اخلربات و 

على القيم اليت يعجز املنزل على توفريها له، هلذا جيب على مناهج الرتبية البدنية أن تفسح اجملال من 

أجل إمناء و تطوير الطاقات البدنية و النفسية له، و هذا بتكثيف ساعات الرياضة داخل الثانوية من 

استعادة نشاطه الفكري و البدين و جتعل املراهقني يعربون عن مشاعرهم و أحاسيسهم اليت تتصف  اجل

باالضطراب و العنف و هذا عن طريق احلركات الرياضية املتوازنة املنسجمة و املتناسقة اليت ختدم و تنمي 

 أجهزهتم الوظيفية و العضوية و النفسية.

أللعاب الرياضية احلركية، فهي مرحلة تسيطر عليها نزعة و تسود هذه املرحلة ألعاب الزمر و ا

التعلق باألبطال و اعتزازهم بذواهتم، و تربز القوة و الشجاعة و االستقالل لدى املراهق فهو يهتم 

بألعاب الرياضة و الرحالت مع أفراد مجاعته، ففي هذه املرحلة احلساسة يكون الدور و املسؤولية ملقاة 

 .2و املربني، فتكون شخصية كاملة و ناضجة على عاتق األساتذة

 

 

                                                 
1
 224نقال عن: فيوليت فؤاد إبراهيم، عبد الرمحن سيد سليمان، مرجع سابق، ص   

2
 .41م، ص  1996أمني أنور اخلويل، "أصول الرتبية .ب.ر"، دار الفكر العريب، مصر،  
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  سنة(:سنة(:  2020إلى إلى   1717الممارسة الرياضية و أثرها على الفترة العمرية )الممارسة الرياضية و أثرها على الفترة العمرية )  --66

متتاز هذه املرحلة مبرحلة اإلتقان و زيادة سرعة الزمن الفاصل ما بني املثري و االستجابة مما جيعل 

ة بصفة عامة، هذا ما جيعل تنمية بعض قابلية التعلم للمراهق كبرية و تزداد املهارات احلسية احلركي

القدرات البدنية ضرورة ملحة كالقوة البدنية و التحمل فاملمارسة الرياضية املستمرة جتعل املراهق يسعى 

من أجل حتسني أدائه و هو دافع مباشر ألفراد هذه املرحلة حبيث يصبح النشاط البدين و الرياضي 

اعها. فالنشاط البدين و الرياضي املقرتح من طرف األستاذ حاجة عضوية تتطلب من الفرد حماولة إشب

جيب أن يعتين جبوانب عدة من بينها إشباع غريزة االجتماع لدى التلميذ و تقامسه نشوة الفوز و مرارة 

اهلزمية و تقبلها بكل روح رياضية و متكني التلميذ من املشاركة يف إعداد احلصة و اختيار النشاط و 

 اسبه، فتنمي له روح املبادرة  و األخذ بزمام األمور و حتمل األمور و حتمل املسؤولية.اجلماعة اليت تن
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  :خالصــة:خالصــة  

إن الشيء الذي يتجلى عندنا بعد تقدمي حمتوى الفصل، هو أن املراهقة هي فرتة النمو التقلبات إن الشيء الذي يتجلى عندنا بعد تقدمي حمتوى الفصل، هو أن املراهقة هي فرتة النمو التقلبات       

من أصعب املراحل اليت مير هبا الفرد، فكلما زادت الرعاية من طرف األسرة و املؤسسات الرتبوية من أصعب املراحل اليت مير هبا الفرد، فكلما زادت الرعاية من طرف األسرة و املؤسسات الرتبوية   و أهناو أهنا

و اجملتمع هلذه الشرحية، كانت النتيجة أنّنا نكّون أفرادا صاحلني خيدمون جمتمعاهتم، و هذا يتطلب معرفة و اجملتمع هلذه الشرحية، كانت النتيجة أنّنا نكّون أفرادا صاحلني خيدمون جمتمعاهتم، و هذا يتطلب معرفة 

  م التكوين اجليد.م التكوين اجليد.مراحل و خصائص و عالقات هذه الشرحية من اجملتمع لتفادي التصادمات و عدمراحل و خصائص و عالقات هذه الشرحية من اجملتمع لتفادي التصادمات و عد
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لفصل االول ا

 متغيرات البحث
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 مجاالت الدراسة:  -1

 لقد أجرينا دراستنا امليدانية على مستوى ثانويات بلدية بسكرة. المجال المكاني: -1-1

أجنزنا هذه الدراسة يف الفرتة املمتدة ما بني شهر ديسمرب  المجال الزماني: -1-2

 على مرحلتني: 2016إىل غاية شهر ماي 2015

النظري و اليت من خالهلا تفحصنا مجيع املراجع اليت  مرحلة إجراء الدراسة االستطالعية و اجلزء -

إىل غاية شهر ماي 2015شهر ديسمرب  هلا عالقة مبوضوعنا و متت هذه املرحلة ما بني

2016. 

يف حماور االستبيان و أسئلته و توزيعها مث اسرتجاعها و حتليل  مرحلة اجلانب التطبيقي و متثلت -

 .2016البيانات و تفسريها، و متت هذه املرحلة ما بني شهري أفريل و ماي 

 :البحث متغيرات -2

 :المستقلة المتغيرات -1-1

 تلك هي أو املختلفة، العلمية الدراسات يف بالتجريب الباحث يتناوهلا اليت املتغريات تلك هي

 .البحثية التجارب حوهلا تدور اليت عاتاملوضو 

 الالصفي، الرياضي النشاط هو املستقل املتغري به، القيام بصدد حنن الذي البحث هذا ويف

 .املقدم النشاط نوع أو الربنامج عن النظر بغض وذلك

 :التابعة المتغيرات -1-2

 عليها احملصل النتائج أو بالبيانات عنها التعبري وميكن الباحث، لتحكم ختضع ال اليت املتغريات تلك هي

 .التجربة خالل من
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 :يف واملتمثلة التالميذ يبديها اليت العدوانية السلوكات هو التابع املتغري لدينا البحث هذا ويف

  اجلسدي العدوان 

 اللفظي العدوان  

 املباشر غري العدوان 

 الغضب 

 :البحث منهج -2

 اعتمد الثانوية، املرحلة يف التالميذ لدى بالعدوانية املتعلقة ومشكلته حبثنا موضوع لطبيعة نظرا

 خصائصها حتديد خالل من الظاهرة وتفسري وحتليل دراسة علة يقوم الذي الوصفي املنهج على الباحث

 . متكامل علمي وصف إىل الوصول دفبه وذلك بينها، املوجودة العالقات ووصف وأبعادها،

 املؤسسات يف الالصفية الرياضية النشاطات ممارسة تأثري مدى معرفة الباحث حياول حيث

 املستقل املتغري تأثري توضيح بغرض كان املنهج هلذا وإتباعنا التالميذ، سلوكات تعديل على التعليمية

 .التابع املتغري على

 :االستطالعية الدراسة -3

 بعض وسلوكات تصرفات يف جتاوزات وجود الحظنا والتعليم الرتبية ميدان يف العمل حبكم

 إىل كثرية أحيانا تنتقل وقد التعليمية احلصص خمتلف أثناء عدوانية كثرية أحيان يف تكون واليت التالميذ،

 .الظواهر هذه من بالتقليل كفيلة تكون تربوية عالج وسيلة عن البحث ارتأينا لذا املؤسسة، خارج

 املدرسي، التوجيه مفتش الثانويات، مديري من كل مع شخصية مقابالت بإجراء قمنا كما

واليت كانت متثل  الرياضية، البدنية الرتبية أساتذة مع وكذا املدرسي، التوجيه ومستشاري الرتبية، مستشار

 .عامة العدواين بالسلوك يتعلق فيما التالميذ سلوكات خبصوص أسئلة عدة طرح ومتعينة حبثنا 
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 ظاهرة أن أستنتجنا امليدانية والزيارات شخصيةلا املقابالت خالل ومن النظرية الناحية فمن

 ال اإلدارية الناحية من لكن التالميذ أوساط يف كبري بشكل منتشرة واالحنرافات العدوانية السلوكات

 .إداريا مسجلة التأدييب للمجا إىل توجه اليت منها القليل إال احلاالت، هلذه إحصائيات توجد

 :البحث عينة -4

أستاذا الدين يدرسون مادة الرتبية  40ب  قدرت البحث هذا إلجراء عينة بتحديد الباحث قام

 أساتذة ثانويات بلدية بسكرة. جمموع ميثل الذي إحصائي جمتمع من مأخوذة والعينة البدنية والرياضية

 احلميد عبد حممد يعرفها واليت القصدية أو العمدية العينة املوضوع هذا ملعاجلة واستعملنا

 اختيارها إىل الباحث ويلجا املقاالت أو الربامج أو الصحف أمساء تشمل اليت العينات تلك – بأهنا"

 عبد حممد حسب والعينة ،1االختيار البحث لفريق يكون ال حبيث مسبقا حمددة معينة ملواصفة تبعا

 للمعايري طبقا حساهبا يتم مئوية بنسبة مساته حتديد املراد الكلي اجملتمع من جزء هي– احلميد

2بياناته ومصادر البحث مشكلة وطبيعة اإلحصائية
 وعينات احتمالية عينات :نوعني إىل ويصنفها 

 يسمح حيث– القصدية –احتمالية غري العينات إطار يف البحث هذا عينات وتندرج ،احتمالية غري

 ختضع اليت االحتمالية العينة عكس على االختيار يف الشخصي العامل بتدخل العينة من النوع هذا

 .االحتماالت لقوانني

 معينة وحدات من تكون أن يف الباحث يعتمد اليت العينة هي القصدية أو العمدية والعينة

  .صحيحا متثيال األصلي اجملتمع متثل أهنا يعتقد ألنه

                                                           
1
 19 ص ، 1999 اإلسكندرية، اجلامعي، املكتب االجتماعية، اخلدمة حبوث يف اإلحصائي التحليل استخدامات :عطية يدلمجا عبد  

2
 61 ص ، 1998 اجلامعة، دار االجتماعية، العلوم يف اإلحصائية الطرق :راضي أبو العزيز عبد فتحي  
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 :الدراسة تصميم -5

 الدراسات ألن، لألساتذة موجه استبيان استمارةباستخدام   قمنا الدراسة ذهبه القيام أجل من

 أصبحت حيث املشاهدة، وأساليب واملقاييس االستبيانات خالل من مجعها يتم ما غالبا الوصفية

 منوها وسائل أهم من فهي مث ومن العلوم، هذه يف البحوث دعائم أكرب من واملقاييس االختبارات

 ها.وتطور 

 :الصدق اختبار -5-1

 غريه وقاس سلوك لقياس أعد إذا أما لقياسه، أعد ما فعال يقيس كان إذا صادقا االختبار يعد

 والصدق احملتوى، وصدق الفرضي، الصدق :منها عديدة أنواع وللصدق الصدق، صفة عليه تنطلق ال

  .3الذات

 احملكمني، بني االتفاق نسب حساب طريق عن الصدق درجة حساب ميكن أنه أيضا ويركز

 الدراسة هذه أهداف لتحقيق واألسلوب األداة صالحية على يوافقون الذين احملكمني عدد زاد فكلما

 .عالية الظاهري الصدق نسب أن على ذلك دل

 التعديل بعض إجراء ومت االختصاص، يف دكاترة على( االستمارة)واالستبيان املقياس بعرض قمنا حيث

 .البحث موضوع يناسب مبا

 التعديل بعض إجراء ومت االختصاص، يف دكاترة على) االستمارة (االستبيان بعرض قمنا حيث

 .البحث موضوع يناسب مبا

                                                           
 31 ص ، 1، 2003 ط والتوزيع، للنشر رحيانة دار العلمي، البحث منهج :حامد خالد  33
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 ومن البحث عينة على االستبيان وزعنا حيث الدراسة أدوات على أولية بدراسة قمنا كما

 من تأكدنا وبذلك ومفهومة، واضحة االستبيان يف املدونة العبارات معظم معهم وجدوا املناقشة خالل

 .لالستمارة الظاهري الصدق

 :الدراسة أدوات ثبات -5-2

 من عينة على طبق لو فيما االختبار نتائج استقرار أو واالتساق الدقة مدى بالثبات يقصد

 األساتذة على وزع فقد االستبيان أما يباتقر  النتائج نفس إىل نصل أن على خمتلفتني، مناسبتني يف األفراد

بعد أن مت حتكيمه من طرف أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  أيام 7 بعد اسرتجاعه ومت

 والرياضية و أساتذة علم النفس ببسكرة.

 :البحث أدوات -6

 االستبيان: 

 فرضيات نفي أو إثبات نستطيع خالهلا من اليت األسئلة من قائمة عن عبارة هو االستبيان

 األسئلة من جمموعة بوضع قمنا هذه دراستنا ويف االجتماعية، العلوم حبوث يف كثريا ويستعمل البحث،

 فيما التالميذ وعالقات التالميذ، لدى العدوانية بالسلوكات متعلقة عنها، لإلجابة األساتذة إىل موجهة

 .سلوكهم ذيبته يف الالصفي الرياضي النشاط ممارسة بينهم،ودور

 تساؤالت على واإلجابة البحث فرضيات نفي أو إثبات أجل من وضعت االستمارة وهذه

 .اإلشكالية

 والرياضية، البدنية الرتبية ومعهد النفس علم معهد من دكاترة طرف من االستمارة حتكيم مت وقد

 .األخري بشكلها االستمارة وضعت األسئلة بعض وحذف تعديل وبعد



 

 

ثاني لفصل الا

مناقشة وتحليل 

 النتائج
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 لألساتذة الموجه االستبيان نتائج ومناقشة تحليل: 

 :تمهيد

 آرائهم ملعرفة وسيلة خرية كانت األساتذة على بتوزيعها الباحث قام اليت االستبيان استمارة إن

 الدائم واحتكاكهم املباشرة متهلعالقا نظرا وذلك بالبحث، وثيقة صلة هلا واليت املطروحة األسئلة حول

 .والتطبيقية النظرية بالدروس واهتمامهم وتفاعلهم بالتالميذ

 وكان والرياضية البدنية الرتبية مادة يدرسون الذين لألساتذة االستمارة بتقدمي الباحث قام

 .واخلارجية الداخلية الالصفية الرياضية األنشطة تطبيق على يسهرون منهأ كما أستاذ،  40عددهم

 البدنية الرتبية جمال يف حمكمني أساتذة على( استبيان) األسئلة استمارة الباحث عرض وقد

 باستعمال االستبيان نبات قياس مت كما احملكمني، اتفاق حسب االستمارة تعديل مت وقد النفس، وعلم

 وكانت أساتذة، 10 من عينة على االستبيان توزيع بعد الثبات معامل وحساب االختبار إعادة طريقة

 االرتباط معامل "R"= توزيع وبعد ،% 95 مبقدار 0.05 عند إحصائيا دالة قيمة وهي 0.66 قيمة

 .النتائج ومناقشة حتليل مث وفرزها جبمعها الباحث قام األساتذة على االستمارات
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 ؟(والرياضية البدنية الرتبية حصة) احلصة داخل بتوبيخه قمت إذا التلميذ فعل رد هو ما(  1
 :السؤال من الهدف

 .األستاذ مع تربطهم اليت العامة والعالقات احلصة أثناء التالميذ سلوك معرفة

 والرياضية البدنية التربية حصة أثناء التالميذ سلوك يبين جدول

 

 :النتائج ومناقشة تحليل
 % 45 أن والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء التالميذ فعل رد لنا يتضح اجلدول خالل من

 يبدون التالميذ أن أجابوا % 37.5 و هلم، احرتاما ويبدون هادئون التالميذ بأن  أجابوا األساتذة من
 .الرياضية احلصص أثناء التالميذ لدى عدوانية سلوكات وجود يؤكد ما وهذا عنيفة، سلوكات

 
 
 
 

45% 

10% 
7% 

38% 

 دائرة نسبية تمثل سلوك التالميذ أثناء حصة ت ب ر

 هادئ

 خائف

 قلق

 عنيف

 اإلجابات هادئ خائف قلق عنيف
 النتائج

 جمموع التكرار 18 4 3 15
 النسبة املؤوية % 45 10 7.5 37.5
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 الالصفي؟ الرياضي النشاط ميارسون ال الذين التالميذ سلوكات ترى كيف(  2
 :السؤال من الهدف

 الرياضي النشاط ميارسون ال الذين التالميذ يبديها اليت العامة السلوكات حول األساتذة آراء معرفة
 .الالصفي

 :النتائج مناقشة تحليل
 التالميذ سلوكات أن على أمجعوا منهم % 95 أن األساتذة إجابات خالل من النتائج أظهرت

 عنيفة وسلوكات االنضباط وعدم والعشوائية بالفوضة تتميز الالصفي الرياضي النشاط مارسون  ال الذين
 ذلك إىل وما واألنانية الفريق روح وانعدام االجتماعي االندماج يف ونقص االحرتام وقلة متوترة وعالقات

 .عامة بصفة الرياضية ومبادئ أهداف عن غريبة سلوكات من
 الصفي رياضي نشاط هلم كان لتالميذ احلصة سريورة يف فرق هناك أن ترى هل( 3 

 .اليوم؟ نفس يف الصفي نشاط هلم يكن مل وتالميذ
 :السؤال من الهدف

 البدنية الرتبية حصة يف التالميذ على الالصفي الرياضي النشاط أثر حول األساتذة رأي معرفة
 .والرياضية

 النتائج  اإلجابات نعم ال
 التكرار 32 8

 النسبة املؤوية % 80 20
 

 والرياضية البدنية التربية حصة في التالميذ على الالصفي الرياضي النشاط تأثر يبين جدول
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 :النتائج ومناقشة تحليل
 أن على موافقون األساتذة من % 80 أن نرى اجلدول يف الظاهرة النتائج خالل من

 الصفي رياضي نشاط له كان قسم مع والرياضية، البدنية الرتبية حصة سريورة يف فرق هناك
 ومن فرق، يوجد ال بأنه وأجابوا ،% 20 اليوم، نفس يف الصفي نشاط له يكن مل وقسم

 حصص خالل التالميذ سلوك على الالصفي الرياضي للنشاط بالغ أثر هناك أن نستنتج هذا
 للتالميذ الزائد والنشاط احليوية من نوع هناك بأن األساتذة يبينه ما وهو البدنية، الرتبية

 .املمارسني غري بالتالميذ مقارنة املمارسني

 الرياضي النشاط ممارسة على أيام عدة مرور بعد التالميذ سلوكات يف تغري ترى هل( 4
 الالصفي؟

 :السؤال من الهدف
 حصة أثناء التالميذ سلوك على الالصفي الرياضي النشاط تأثري حول األساتذة رأي معرفة
 والرياضية البدنية الرتبية

 
 
 
 

96% 

4% 

 دائرة نسبية تمثل أثر النشاط الرياضي الالصفي على التالميذ
 .في حصة ت ب ر

 نعم

 ال
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 ر ب ت حصة أثناء التالميذ سلوك على الالصفي الرياضي النشاط تأثير يبين جدول

 
 

 :النتائج ومناقشة تحليل
 للنشاط كبري تأثري هناك أن يرون % 62.5 أن لنا اتضح اجلدول نتائج خالل من

 متهسلوكا على الواضح بالتغري يكون وذلك التالميذ، سلوك على الالصفي الرياضي
 واملشاركة بينها فيما العامة العالقات وكذا والرياضية، البدنية الرتبية حصة خالل متهوتصرفا
 مع التعامل يسهل ما وذلك الفوضى انعدام إىل التأثري يتعدى بل احلصة، أثناء الفعالة

 .للقسم اجليد التحكم يعين ما وهو التالميذ
 

 التالميذ؟ عند ظهورا األكثر العدوانية السلوكات هي ما ( 5
 :السؤال من الهدف

 .التالميذ لدى العدوانية السلوكات من نوع حول األساتذة آراء معرفة

62% 

38% 

 دائرة نسبية تمثل تأثير النشاط الرياضي الالصفي على سلوك التالميذ أثناء
 .حصة ت ب ر

 ال

 نعم

 النتائج اإلجابات نعم ال
 التكرار 25 15

 النسبة املؤوية % 62.5 37.5
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 اإلجابات عدوان جسدي عدوان لفظي عدوان حنو الذات عدوان غري مباشر
 النتائج

 التكرار 05 10 05 20
 النسبة املؤوية % 12.5 25 12.5 50

 جدول يبين نوع السلوكات العدوانية لدى التالميذ
 

 
 

 :النتائج ومناقشة تحليل
 عدوان هناك بأن يرون ، % 12.5 أن اجلدول يف املبينة النتائج خالل من لنا يتضح

 و التالميذ، بني املتكررة االعتداء حاالت خالل من يظهر ما وهذا التالميذ عند جسدي
 من وذلك التالميذ بني ظهورا األكثر هو اللفظي العدوان بأن يرون األساتذة من % 25

 السب أشكال وخمتلف الوعيد التهديد وألفاظ الكالمية واملناوشات اجلارحة األلفاظ خالل
 العدوان حاالت أكثر يرون الذين فقط أساتذة (05) ميثل ما وهو % 12.5 و والشتم،

 سلوكات هناك أنه علة أمجعوا األساتذة من % 50 أما الذات، حنو العدوان هو ظهورا
 العنف حاالت يسبق الغالب يف وهو الغضب أو االستثارة يف تتمثل مباشرة، غري عدوانية

12% 

25% 

13% 

50% 

 ائرة نسبية تمثل نوع السلوكات العدوانية لدى التالميذد

 عدوان جسدي

 عدوان لفظي

 عدوان نحو الذات

 عدوان غير مباشر
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 وانفعاالته، أعصابه يف التحكم على التالميذ قدرة عدم نتيجة وذلك اللفظي أو اجلسدي
 .أمامه املوجودة األشياء ضد العدوان وكذلك

 اآلخرين على يتهجم ال التلميذ جتعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى هل ( 6
 إيذاءه؟ أو مضايقته حياول من على أو

 :السؤال من الهدف
 عند السلبية الفعل ردود على الالصفي الرياضي النشاط أثر حول األساتذة رأي معرفة

 .التالميذ

 النتائج اإلجابات نعم ال
 التكرار 31 09

 النسبة املؤوية % 77.5 22.5
 جدول يبني أثر النشاط الرياضي الالصفي على ردود الفعل السلبية عند التالميذ                  

 

 :النتائج ومناقشة تحليل
 الرياضي النشاط ممارسة أن يرون األساتذة من % 77.5 أن اجلدول خالل من لنا يتضح

 أن مبعىن البدين العنف استعمال عن ويبتعد اآلخرين على يتهجم ال التلميذ جتعل الالصفي

77% 

23% 

عند  دائرة نسبية تمثل أثر النشاط الرياضي الالصفي على ردود الفعل السلبية
 .التالميذ 

 نعم

 ال
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 من % 22.5 و التالميذ، لدى اجلسدية العدوانية السلوكات من يقلل الالصفي النشاط
 يف الالصفي الرياضي البدين النشاط مبمارسة يتأثر ال التالميذ سلوك بأن يرون األساتذة
 يف فعال دور هلا الالصفي البدين النشاط ممارسة أن لنا يبني سبق ومما اآلخرين، على التهجم
 عن الدفاع يف البدين العنف استعمال وعد أعصابه يف والتحكم التلميذ سلوك على التأثري
 .إجيايب سلوك وهذا الفعالة واملناقشة الدبلوماسية إىل وامليل حقوقه

 البدين العنف يستعمل ال التلميذ جتعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن تعتقد هل( 7
 حقوقه؟ عن الدفاع يف

 :السؤال من الهدف
 أثناء حقوقهم عن الدفاع يف البدين للعنف التالميذ استعمال مدى حول األساتذة آراء معرفة
 .والرياضية البدنية الرتبية حصة

 النتائج اإلجابات نعم ال
 التكرار 28 12
 النسبة املؤوية % 70 30

 جدول يبني مدى استعمال التالميذ للعنف البدين يف الدفاع عن حقوقهم أثناء حصة ت ب ر          

 

 

70% 

30% 

 دائرة نسبية تمثل مدى استعمال التالميذ للعنف البدني في الدفاع
 .عن حقوقهم أثناء حصة ت ب ر 

 نعم

 ال
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 :النتائج ومناقشة تحليل
 الرياضي النشاط ممارسة يرون األساتذة من % 70 فإن اجلدول يف املسجلة النتائج خالل من

 حبكمة، وتصرفاته أعصابه على سيطرة وأكرب انفعاالته يف حتكما أكثر التلميذ جتعل الالصفي
 أنه يعين مما

 وهؤالء بال، أجابوا أساتذة % 30 أن حني يف حقوقه عن الدفاع يف تعقال أكثر يكون
 أن حني يف والعنف، القوة الستعمال حمفز هو الالصفي الرياضي النشاط أن يرون األساتذة

 .الزائدة الطاقة لصرف رحب جمال هي والرياضية البدنية الرتبية أن تثبت النظريات كل
 املناقشات أثناء التالميذ سلوك من ذبته الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى هل ( 8

 وجتعلهم
 اآلخرين؟ من السخرية وعدم دوءبه احلديث إن مييلون

 :السؤال من الهدف
 حيث من التالميذ على الالصفي الرياضي النشاط أثر مدى حول األساتذة آراء معرفة

 املعاملة
 .غري مع العامة والعالقات اآلخرين مع

 النتائج اإلجابات نعم ال
 التكرار 31 9

  %النسبة املؤوية 77.5 22.5
جدول يبني أثر النشاط الرياضي الالصفي على التالميذ من حيث املعاملة مع اآلخرين والعالقات العامة 

 مع الغري
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 :النتائج ومناقشة تحليل
 النشاط ملمارسة أن يرون األساتذة من % 77.5 أن لنا يتبني النتائج حتليل خالل من

 والرياضية البدنية الرتبية مادة لطبيعة نظرا وهذا التلميذ، على كبري تأثري الالصفي الرياضي
 جتعلهم كثرية مواقف يف التالميذ بني مباشر احتكاك من فيها يوجد ما بفضل عامة بصفة

 االنضباط التلميذ يتعلم هنا ومن البعض بعضهم ضد ويتنافسون بينهم فيما يتعاونون
 أكثر يصبح وبالتايل الرياضية بالروح يسمى ما ويقبل احلسنة واملعاملة والتسامح واالحرتام

 .رحب بصدر منهم النقد وتقبل واألحاديث النقاشات أثناء اآلخرين آلراء واحرتاما ذباته

 

 

 

 

 

 نعم
77% 

 ال
23% 

 دائرة نسبية تمثل مدى أثر النشاط الرياضي الالصفي على التالميذ
 .من حيث المعاملة مع اآلخرين والعالقات العامة مع الغير

 نعم

 ال
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 أو جارحة كلمات يستعمل الالصفي الرياضي النشاط ميارس الذي التلميذ أن ترى هل( 9
 غضبه؟ حالة يف ديدته ألفاظ

 :السؤال من الهدف
 .التالميذ عند الالصفي الرياضي النشاط أثر مدى حول األساتذة آراء معرفة

 النتائج اإلجابات نعم ال
 التكرار 31 9

 النسبة املؤوية % 77.5 22.5
 جدول يبين أثر النشاط الرياضي الالصفي عند التالميذ

 

 :النتائج ومناقشة تحليل
 أن على يوافقون، األساتذة من %77.5 أن نالحظ اجلدول على الظاهرة النتائج خالل من

 وشتم، سب من التهديد ألفاظ إىل ويلجأ جارحة كلمات يستعمل الغضب حالة يف التلميذ
 يكون الالصفي الرياضي النشاط ميارس الذي التلميذ أن يرون األساتذة من % 22.5 وأن

 أو اجلارحة الكلمات استعمال إىل يلجأ ال أنه كما رزانة وأقوى انفعاالته يف حتكم أكثر
 (.اللفظي العدوان) العنف استعمال إىل يسعى وال التهديد ألفاظ

77% 

23% 

 دائرة نسبية تمثل مدى أثر النشاط الرياضي الالصفي عند التالميذ

 نعم

 ال
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 يف نفعاالته يف يتحكم الالصفي الرياضي النشاط ميارس التلميذ أن على توافق هل( 10
 أخطأ ما حالة

 حقه؟ يف ما شخص
 :السؤال من الهدف

 عند والغضب االستثارة على الالصفي الرياضي النشاط أثر حول األساتذة آراء معرفة
 .التالميذ

 النتائج اإلجابات أوافق بدرجة كبرية أوافق بدرجة متوسطة افقو ال أ
 التكرار 24 10 6

 املؤويةالنسبة  % 60 25 15
 

 ما حالة في انفعاالته في الالصفي الرياضي النشاط يمارس الذي التلميذ تحكم مدى يبين جدول
 حقه في ما شخص أخطأ

 

 :والسؤال النتائج تحليل
 عن متوسطة بدرجة يوافقون األساتذة من % 25 أن اجلدول يف الظاهرة النتائج خالل من

 لدى (االستثارة) الزائد واالنفعال والنرفزة الغضب عن الالصفي الرياضي النشاط تأثري

60% 
25% 

15% 

 دائرة نسبية تمثل مدى تحكم التلميذ الذي يمارس النشاط الرياضي
 .الالصفي في انفعاالته في حالة ما أخطأ شخص ما في حقه 

 أوافق بدرجة كبيرة

 أوافق بدرجة متوسطة

 ال أوافق
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 الرياضي النشاط أن على كبرية بدرجة موافقتهم أبدو ألساتذة من % 60 و التالميذ،
 يف حتكما أكثر جيعله حيث التلميذ لدى الغضب على إجيايب بشكل يؤثر الالصفي
 أعصابه يف التحكم وبإمكانه والقلق، واالرتباك الغضب تفادي يستطيع أنه كما انفعاالته،

 الرياضي، احلركات على بدورها تؤثر اليت الوجدانية انفعاالته على السيطرة يف كبرية قدرة وله
 العامة واألهداف باملبادئ االلتزام الالصفي الرياضي النشاط خالل من التلميذ يتعلم وبذلك
 االنفعال يف والتحكم والسيطرة اإلرادة وقوة النفس ضبط خالل من والرياضية البدنية للرتبية

 .معه متهتصرفا كانت مهما اجلميع واحرتام األوقات كل يف الرياضية بالروح وااللتزام
 وأن أعصابه، يف يتحكم التلميذ جتعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى هل( 11

 انفعاالته
 قراراته؟ على تؤثر ال

 :السؤال من الهدف
 .التالميذ انفعاالت على الالصفي الرياضي النشاط تأثري حول األساتذة رأي معرفة

النتائج اإلجابات نعم ال  
 التكرار 33 7

 النسبة املؤوية % 82.5 17.5
 التالميذ انفعاالت على الالصفي الرياضي النشاط تأثير يبين جدول               
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 :النتائج ومناقشة تحليل
 النشاط ممارسة أن يرون األساتذة % 17.5 أن لنا يتبني النتائج حتليل خالل من

 أن يرون األساتذة من % 82.5 وأن التالميذ انفعاالت على تؤثر ال الالصفي الرياضي
 وجتعله التلميذ عند السلبية االنفعاالت من تقلل الالصفي الرياضي لنشاط الفعلية املمارسة
 النفعاالت أفعال ردود عن عبارة قراراته تصبح ال وبالتايل وانفعاالته أعصابه يف أكثر يتحكم
 .سابقة

 
 
 
 
 
 
 
 

82% 

18% 

 .دائرة نسبية تمثل تأثير النشاط الرياضي الالصفي على انفعاالت التالميذ 

 نعم

 ال
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 أن ميكن اليت والنشاطات االتلمجا هي ما التلميذ، غضب حالة يف رأيكم حسب( 12
 غضبه يفرغ

 خالهلا؟ من عدوانيته أو
 :السؤال من الهدف

 شكل على املكبوتات تفريغ على التالميذ تساعد اليت النشاطات حول األساتذة آراء معرفة
 .التالميذ لدى مباشر غري عدوان

 النتائج اإلجابات رياضات فردية رياضات مجاعية لنشاطات أخرى
 التكرار 12 20 8

 النسبة املؤوية % 30 50 20
 مباشر غير عدوان شكل على المكبوتات تفريغ على التالميذ تساعد التي النشاطات يبين جدول

 التالميذ لدى
 ا

 

 :النتائج ومناقشة ليلتح
 الرياضات أن يرون األساتذة من % 30 أن لنا يتبني اجلدول على الظاهرة النتائج خالل من

 ألن الرياضة، تلك يف غضبه جم وتفريغ املكبوتات لتفريغ واسع جمال عن عبارة هي الفردية
 جند اليت القتالية الرياضات وخاصة كبري بدين جمهود استعمال تتطلب الفردية الرياضات هذه

30% 

50% 

20% 

 دائرة نسبية تمثل النشاطات التي تساعد التالميذ على تفريغ المكبوتات
 .على شكل عدوان غير مباشر لدى التالميذ 

 نشاطات فردية

 نشاطات جماعية

 نشاطات أخرى
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 األساتذة من % 50 وأن .اخل... املالكمة، الكرايت، اجليدو، من كبري بشكل العدوان فيها
 إفراغ على التالميذ تساعد اليت املناسبة النشاطات هي اجلماعية الرياضات بأن يرون

 املباشر باالحتكاك تتميز باعتبارها وذلك لديه العدوانية والتصرفات الزائدة الغضب شحونات
 زته كما العدوانية السلوكات إلسقاط كثريا تساعد اليت الكرة أداة وجود الفعل ورد واحلركة
 .االجتماعي للتفاعل التلميذ

 على تساعد اليت البيداغوجية الوسائل من الالصفي الرياضي النشاط أن تعتقد هل( 13
 التالميذ؟ لدى العدوانية السلوكات من التقليل

 :السؤال من الهدف
 لدى العدواين السلوك من التخفيف يف الالصفي النشاط دور حول األساتذة رأي معرفة

 .التالميذ

 

 التالميذ عند السلوك على الالصفي الرياضي النشاط تأثير يبين جدول

 

87% 

13% 

 دائرة نسبية تمثل تأثير النشاط الرياضي الالصفي على السلوك عند
 .التالميذ

 نعم

 ال

 النتائج اإلجابات نعم ال
 التكرار 35 5

 النسبة املؤوية % 87.5 12.5
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 :النتائج ومناقشة تحليل
 :يلي ما نستنتج اجلدول على الظاهرة النتائج خالل من
 التخفيف يف فعال دور الالصفي النشاط ملمارسة أن على موافقون األساتذة من %87.5
 الفعال السوي، السلوك اكتساب تعلم خالل من وهذا التالميذ، عند العدواين السلوك من

 بالروح التحلي مع املسؤولية وروح التسامح، التعاون، مبدأ التالميذ بتعلم يسمح الذي
 .وفعالة مسؤولة بروح يتصرف جتعله عالية رياضية ثقافة وتكوين الرياضية،

 تقلل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن تعتقد اليت العدوانية السلوكات أنواع هي ما( 14
 عند منها

 التالميذ؟
 :السؤال من الهدف

 .التالميذ عند العدواين السلوك أبعاد على الالصفي النشاط تأثري حول األساتذة آراء معرفة

عدوان غير 
 الغضب مباشر

عدوان 
 لفظي

عدوان 
النتائج اإلجابات جسدي  

 التكرار 17 14 06 03
 النسبة المؤوية % 42.5 35 15 7.5

 

 التالميذ عند العدواني السلوك أبعاد على الالصفي النشاط تأثير يمثل جدول
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 :النتائج ومناقشة تحليل
 النشاط تأثري أن يرون األساتذة من % 42.5 فإن اجلدول يف املبينة النتائج خالل من

 النشاط تأثري أن يرون األساتذة من % 35 و اجلسدي، العدوان بعد على يكون الالصفي
 بعد على يكون الالصفي
 بعد على يكون الالصفي النشاط تأثري أن يرون األساتذة من % 15و اللفظي، العدوان

 الغضب،
 املباشر غري العدوان بعد على يكون الالصفي النشاط تأثري أن يرون األساتذة من % 7.5 و

 أو بشكل التالميذ عند العدواين السلوك على تأثري الالصفي للنشاط أن القول ميكن ومنه
 بآخر

 
 
 
 
 
. 

42% 

35% 

15% 

8% 

 دائرة نسبية تمثل تأثير النشاط الالصفي على أبعاد السلوك العدواني
 .عند التالميذ 

 عدوان جسدي

 عدوان لفظي

 غضب

 عدوان غير مباشر
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 عند العدواين والسلوك الالصفي الرياضي النشاط خيص آخر شيء إضافة ميكنك هل( 15
 لتالميذ؟
 :السؤال من الهدف

 من والعدوان، الالصفي النشاط خيص فيما عالقة له يكون أن ميكن ما األساتذة آراء معرفة
 .التالميذ مع امليدان يف مبهجتار خالل

 :ومناقشة تحليل
 سواء الالصفي النشاط أن يرون معظمهم أن لنا تبني األساتذة إجابات حتليل خالل من

 عن يعربون التالميذ جتعل اليت الرتفيهية التنافسية النشاطات من واحد اخلارجي أو الداخلي
 متهومكبوتا متهإحساسا

 واسع فضاء تعترب والرياضية البدنية الرتبية وألن الرياضية، اللعبة مبادئ حدود يف حرية بكل
 الفراغ ملأل

 سلوكهم ذيبتهو التالميذ لرتبية أداة هي الرياضة ألن اجلسم، وتوازن صحة على واحلفاظ
 جمال انهأ كما

 عن االبتعاد وبذلك اللعبة قوانني به تسمح إطار يف الزائدة الشحنات لتفريغ نصب
 املنحرفة السلوكات
 تكون أن قبل تربية الرياضة تصح وبذلك احلكم أم اخلصم أو الزميل مع سواء والعدوانية

 .نتيجة
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 :خالصة
 أنواعها اختالف على احلياة مراحل مجيع يف وممارستها والرياضية البدنية الرتبية إدراج إن
 القائمني من كثري ابه ينادي اليت املواضيع بني من الرتوجيي، أو التنافسي أو التكويين بطابعها وأشكاهلا،
 بعضهم اختلف وإن متعات،لمجا كل يف للفرد كبرية ومنفعة قصوى أمهية هلا اللمجا هذا يف واملختصني

 الرياضية األنشطة أمهية على يتفقون كلهم نقل مل إن معظمهم فإن فيها، القضايا من العديد حول
 .متعلمجا شرائح جلميع

 املراهقة مرحلة عن احلديث يف منهم الكثري اجتهد ولقد الفرد، مبراحل الباحثون اهتم ولقد
 النفسية النواحي يف ومفاجئة سريعة تغريات من به تتميز ملا الفرد، حياة يف خطري منعرج باعتبارها
 ما وكثريا خمتلفة، مهارات يكتسب املراهق جتعل عديدة مبتغريات تتأثر واليت واالنفعالية، والعقلية والبدنية
 احلياة يف عليها املتعارف والسلوكية األخالقية القيم مع لتنافيها نظرا سيئة السلوكات هذه تكون

 اإلجيايب التأثري إبراز فيها حماولني هذه، دراستنا موضوع كان الذي العدواين السلوك بينها من اإلنسانية،
 .املراهقني التالميذ سلوك على الالصفي الرياضي النشاط ملمارسة

 ممارسة أن تبني الثانوي، التعليم ألساتذة املقدم االستبيان خالل من عليها احملصل النتائج وإن
 وحسن وتوجيهها الطاقات تصريف على تساعدهم املرحلة هذه يف الالصفية لألنشطة التالميذ

 أهم بني ومن العدوانية السلوكات بعض من التخلص يف جيدة بطريقة تساعد انهأ كما تغالهلا،اس
 :النتائج

 على التالميذ تساعد عامة والرياضية البدنية والرتبية خاصة الالصفي الرياضي النشاط ممارسة إن-
 تساعد فهي األخالقية االجتماعية، العقلية، البدنية، النواحي كل من املهارات من العديد اكتساب
 .االجتماعي االندماج على التالميذ

 يف الواضح التغري حيث من املمارسني، وغري الالصفي للنشاط املمارسني التالميذ بني كبري فرق كناك-
 .النشاط احليوية، الفعالة، املشاركة العشوائية، الفوضى، قلة من التالميذ عند العام السلوك

 غري وعدوان غضب لفظي، عدوان جسدي، عدوان من ختتلف انهفإ املنتشرة العدوانية السلوكات أما -
 .الفردية بالرياضات مقارنة اجلماعية الرياضات خالل بكثرة تظهر وهي مباشر،

 عدوانية، أقلية دائما جندهم الالصفي للنشاط املمارسني التالميذ أن على األساتذة معظم أمجع كما-
 .الالصفية األنشطة يف املشاركني غري بزمالئهم مقارنة واإلرشادات للنصائح واستيعابا تفهما وأكثر
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 :الخاتمة
 لسلوك اإلجيايب التغيري مدى إظهار حاولنا هذا حبثنا يف ابه قمنا اليت الدراسة خالل من

 .الالصفية األنشطة يف مشاركتهم أثناء املراهقني التالميذ
 أجريناها اليت التطبيقية الدراسات على استنادا استخلصناها، اليت الرئيسية الفكرة فكانت

  النتائج، واستخالص التحليل وبعد (للتلميذ املوجه الذات حتليل) العدواين السلوك مقياس باستعمال
 لتغريات يتعرض إذ حياته، يف الفرد ابه مير اليت املراحل أصعب من مبرحلة مير املراهق أن وجدنا

 يرضاها ال سلوكات يسلك وقد غريه، ومع نفسه مع صراع يف فيقع نفسية، واضطرابات فيزيولوجية
 .به احمليطون

 مع التكيف حتقيق على تساعده اليت الالصفية األنشطة يف املشاركة املراهق على يستوجب هلذا
 نوع هناك ألن املراهق على فعال تأثري هلا الالصفية لألنشطة املستمرة فاملمارسة فيه، يعيش الذي احمليط

 وجوب على النفسانيون املختصون به ينصح ما وهذا واحد، آن يف والنفسي اجلسمي التوافق حتقيق من
 .الدراسية املقررات يف الالصفية الرياضية األنشطة إدراج

 (املراهق) الفرد تساعد خاصة، الالصفية واألنشطة عامة، والرياضية البدنية الرتبية ممارسة إن
 قدوة مثاال فيكون املنحرفة السلوكات عن إجيابية بصفة ويبتعد الصعبة، املواقف مع سلوكه تكييف على

 .ككل متعلمجوا املؤسسة يف
 داللة ذات فروق عن الكشف إىل البحث هذا يف توصلنا والتطبيقية، النظرية املعطيات خالل ومن

 بني (مباشر غري عدوان الغضب، بعد اللفظي، اجلسدي،) للعدوان األربعة األبعاد يف إحصائية
 .املمارسني التالميذ لصاحل املمارسة غري موعةلمجوا الالصفية األنشطة متارس اليت موعةلمجا

 يف الالصفية األنشطة ممارسة تلعبه الذي الكبري التأثري ذلك أن لنا يتبني النتائج هذه خالل ومن
 هذه أن هو األخري يف إليه اإلشارة ميكن وما املراهقني، التالميذ لدى العدواين السلوك من التخفيف

 يف فشيئا شيئا تنتشر بدأت اليت اخلطرية الظاهرة هذه ملواجهة تكفي ال وحدها الرياضية النشاطات
 وخطة واعية بطريقة الظاهرة هذه معاجلة وحماولة اجلميع جهود تظافر جيب بل الرتبوية، املؤسسات

 .مدروسة
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 :والتوصيات االقتراحات
 والرياضية البدنية الرتبية وقدرة أمهية تثبت اليت والنتائج املعطيات حتليل خالل من إليه توصلنا مما انطالقا
 على قدرته خالل من شخصيته وتسوية الفرد، سلوك ذيبته على خاصة الالصفية واألنشطة عامة،

 :يلي ما نقرتح فإننا منها العدوانية وخاصة املنحرفة السلوكات وتفادي واالنفعاالت، امليول يف التحكم
 الرتبوي الرياضي امليدان يف خمتصني طرف من الالصفية الرياضية األنشطة خيص برنامج إعداد 

 تعتمد
 .له حتدث اليت التغريات كل مع الفرد منو مراحل مراعاة مع علمية مبادئ على

 طرف من والتشجيع االهتمام خالل من الالصفية الرياضية األنشطة ملمارسة واسع فضاء جعل 
 من تشجيعية وهدايا جوائز برصد وذلك خارجها، ومن الرتبوية املؤسسات داخل من اجلميع

 .السامية باملبادئ والتحلي الشريفة املنافسة أمهية يدرك املراهق جعل أجل
 وذلك ورياضيا، تربويا للمراهق النجاح ظروف توفري خالل من الرياضية لألنشطة األولوية إعطاء 

 طرق جيد مل إن عنده الزائدة الطاقة ألن الرياضية، النوادي إىل التالميذ انضمام بتسهيل يكون
 .العدواين السلوك ظهور يف الرئيسية العوامل من عامال تكون قد انهفإ لصرفها سوية

 مرحلة مع يتكيف أن يستطيع حىت الرتبوية، املؤسسة وخارج داخل للتلميذ املالئم اجلو توفري 
 وخمتلف أثناء العدواين سلوكه ضبط على يساعده ما وهذا أزمات، حدوث دون املراهقة

 .التعليمية احلصص
 مبختلف الرياضية األنشطة ممارسة على للتالميذ واملسؤولني الوالدين طرف من والتشجيع الدعم 

 السلوك ظهور لتفادي (التالميذ) األطفال لدى واحلماسة الدافعية من نوع خللق وذلك أنواعها،
 .والتنفيس الرتفيه أماكن انعدام جراء التالميذ منه يعاين الذي واالنعزال الكتب نتيجة العدواين

 الطرق على واالعتماد احلصة، داخل التالميذ مع التعامل يف الدميقراطي األسلوب استعمال 
 السن حسب العمر من مرحلة كل متطلبات تفهم وحماولة التدريس أثناء النشيطة احليوية،
 .واجلنس
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 الوسط في التالميذ لدى العدواني السلوك بدراسة تهتم التي التربوية البحوث إطار في

 هذا خالل ومن المدرسي،

 لدى العدواني السلوك من التخفيف في الالصفي الرياضي النشاط أثر يتناول الذي البحث

 . الثانوية المرحلة تالميذ

 هذا على الغموض بعض كشف في والمساهمة األسئلة هاته على اإلجابة منكم نرجو لذلك -

 .الموضوع
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 :مالحظة
 اإلجابة ثم المواليتين، الصفحتين في عبارة لك قراءة الرجاء
 .شعورك تناسب التي الخانة في  (×)عالمة بوضع عليهما



 .؟ الحصة أثناء بتوبيخه قمت إذا التلميذ فعل رد هو ما1-
 خائف                          قلق                         هادئ                        عنيف
 .؟ الالصفي الرياضي النشاط يمارسون ال الذين التالميذ سلوكات ترى كيف 2-

...................................................................................................................................................................
......... 

 نشاط لهم يكن لم والتالميذ الالصفي رياضي نشاط لهم كان لتالميذ الحصة سيرورة في فرق هناك أن ترى هل 3-
 الالصفي

 .؟ اليوم نفس في
...................................................................................................................................................................

......... 

 .الالصفي؟ الرياضي النشاط ممارسة على أيام عدة مرور بعد التالميذ سلوكات في تغير ترى هل 4-
 ال                                                                                         نعم
 :ذلك؟ كيف-

.................................................................................................................................................. 

 .؟ التالميذ عند ظهورا األكثر العدوانية السلوكات هي ما 5-
 حدد) آخر شيء الذات حنو عدوان لفظي عدوان جسدي عدوان(

...................................................................................................................................................................
......... 

 مضايقته يحاول من على أو اآلخرين على يتهجم ال التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى هل 6-
 .؟ إيذاءه أو

 ال                                                                                        نعم
 .؟ حقوقه عن الدفاع في البدني العنف يستعمل ال التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن تعتقد هل 7-
 ال                                                                                        نعم

 الحديث إلى بميل وتجعله المناقشات أثناء التلميذ سلوك من يهذب الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى هل 8-
 .؟ الناس من السخرية  وعدم دوءبه

 ال                                                                                        نعم
 : ذلك؟ كيف -

.................................................................................................................................................. 

 حالة في ديدته ألفاظ أو ، جارحة كلمات يستعمل الالصفي الرياضي النشاط يمارس الذي التلميذ أن ترى هل 9-
 .؟ غضبه
 ال                                                                                         نعم
 

 شخص أخطأ ما حالة في انفعاالته في يتحكم الالصفي الرياضي النشاط يمارس الذي التلميذ أن على توافق هل 10-



 .؟ حقه في ما
 

 .أوافق ال                                 متوسطة بدرجة أوافق                           كبرية بدرجة أوافق
 قراراته في تأثر ال انفعاالته وأن ، أعصابه في يتحكم التلميذ تجعل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن ترى هل 11-

 .؟
 ال                                                                                          نعم
 : ذلك؟ كيف -

.................................................................................................................................................. 

 من عدوانيته أو غضبه يفرغ أن يمكن التي النشاطات أو االتلمجا هي ما التلميذ، غضب حالة في رأيك حسب 12-
 .؟ خاللها

...................................................................................................................................................................
......... 

 العدوانية السلوكات من التقليل على تساعد التي البيداغوجية الوسائل من الالصفي الرياضي النشاط أن تعتقد هل 13-
 .؟ التالميذ لدى
 ال                                                                                           نعم
 : ذلك؟ كيف -

.................................................................................................................................................. 

 .؟ التالميذ عند منها تقلل الالصفي الرياضي النشاط ممارسة أن تعتقد التي العدوانية السلوكات أنواع هي ما 14-
...................................................................................................................................................................

......... 
...................................................................................................................................................................

......... 

 .؟ التالميذ عند العدواني والسلوك الالصفي الرياضي النشاط يخص آخر شيء إضافة يمكن هل 15-
...................................................................................................................................................................

......... 
...................................................................................................................................................................

......... 
...................................................................................................................................................................

......... 
...................................................................................................................................................................

......... 
...................................................................................................................................................................

......... 
 تعاونكم على وشكرا األسئلة، كل على أجبتم أّنكم من التأكد الرجاء :تنبيه


