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 كلمة شكر      
 قال تعالى

  َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأشْكَُر ِنْعَمَتكَ الَِّتي

 َوَعَلى َواِلَديّ َوَأنْ 
َّ
َأْعَمَل  َأْنَعْمَت َعَلي

َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْدخِْلِني ِبَرحَْمِتكَ ِفي 

 ِعبَاِدكَ الصَّاِلحِينَ 
                                                                                                                                          

 .91سورة النمل اآلية 

 من لم يشكر الناس لم يشكر هللا   : تعالىو قال 

 وجل الذي وفقنا  إلتمام هذا العمل المتواضعفي البداية نشكر اهلل عز 
 إنجاز هذا البحث فيكل من ساعدنا   الجزيل إلىكما نتوجه بالشكر 

 التقديرعبارات الشكر و أن نتقدم بأسمى  يشرفناكما   بعيد،أو من  سواء من قريب
 الذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة  بزيو عادل إلى األستاذ المشرف 

الطريق إلتمام هذا البحث ، و ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر التي مهدت لنا 
التي مهدت إلي الطريق أيضا   بوجنانة عبلةاألخت الكبرى وأستاذتي إلى  والعرفان

على مجهوداتها  ريحاني الزهرة األستاذةكذلك   أنسىوال , النجاز هذا البحث 
والى كل من  ظم طلبة المعهدالمبذولة وعطائها ونصائحها الدائمة التي قدمتها لي ومع

 ساعدني من قريب أو بعيد في إعداد هذا 
 .العمل 

 
 
 
 
  



 

 
 

ربي  تعالى يقول: السالم على النبي الكريم محمد بن عبد اهلل و بعدز هذا العمل المتواضع و الصالة و إن الحمد هلل بدءا على إنجا
 أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي و أن أعمل صالحا ترضاه

 . سورة اإلسراء( 42)اآلية و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا  إلى من قال فيهما عز وجل
مالي و التي زرعت في األمل و آإلى التي فرحت بفرحتي و تألمت أللمي وسهرت ألجل تحقيق  ، ربيع أيامي ، إلى قرة عيني وموجة قلبي

 هبة الرب  وكمال  الود  وصفاء القلب إلىإلى من يعجز اللسان عن شكرها و كانت حياتي فردوسا بوجودها ، ، بسمة الحياة
 ..ونة أبدا علي       ــوالحن..       والمشتاقة دائما لي  ..     إلى الحائرة دوما عني  

 أدامها اهلل  لنا*  صليحة* أمي الغالية ل اهلل أن ال يحرمني من حنانهاأأتمنى لها طول العمر و الصحة و العافية و أس
 حزن بحزني رمزالشخص الذي يسعد بسعادتي وي ىإل مالهذلك الشخص الذي لم يبخل علي يوما بروحه و  ىأهدي ثمرة جهدي إلكما
الذي علمني أن الحياة معركة المنتصر  العلى  وكافح ألنال....ذي تعب كي أرتاح إلى ال،ذلك المقام الراسخ في ذهني وأفكاري ىإلاألبوة

 أطال اهلل في عمره *الطيب *أبي الغالي...فيها  من كان سالحه العلم واألخالق 
 تغمرني الفرحة و أنا أرى ثمرة جهدكما

 
وخاالتي وخاصة خاصة خالتي رقية التي سهرت على تربيتي وكانت لي األم الحنون اتمنى أن ينير اهلل  أخوالي وأعمامي و  إلى جدي

 ،  دربها 
 اماهلل و رعاه امحفظه*  وسعدية , عيشوش * جدتيإلى         

, الكتكوت الصغير هارون ,سليم , أمين , سيف الدين , عبد الحق , لخضر * االعزاء  عملي هذا الى اخوتي               هديأكما 
 اهللوإخوتي العزيزتين على قلبي بشرى وسمية وزوجها حفظهم 

 .حمزة , صدام , مينو , صالح : أمي  الى إخوتي الذين لم تلدهم
 ن رافقوني في طيلة مشواري الدراسيدقاء الذيجميع االصإلى 

نوفل , صالح , سامح , فتحي , عمار الى أصدقاء البلد  (, جمال  ,خالد, العروسي ,وليد , اليامين , ناصر ) خاصةقامةاإلإلى أصدقاء 
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 اسمهكل من يعرفني وقرأ إهدائي ولم يجد  إلى
 

 

 لطفي بن يوسف                                                                                         
 

 



 قائمة المحتويات  

 الصفحة  قائمة احملتويات الرقم
  شكر وعرفان 
  إهداء 
  احملتويات قائمة 
  اجلداول قائمة 
 أ مقدمة 

 

 الجانب التمهيدي

 01 اإلشكالية 1

 02 الفرضيات 2

 03 أهداف الدراسة 3

 03 أسباب اختيار املوضوع 4

 04 أمهية املوضوع 5

 04 حتديد املفاهيم واملصطلحات 6

55- الدراسات السابقة 7 04 

 

 

 

 

 

 



 الجانب النظري

  السمات الشخصية:الفصل األول 

 09 متهيد 

 10 مفهوم الشخصية يف علم النفس 51

 11 أصول اللغوية ملفهوم الشخصية 52

 11 تعريف الشخصية لدى بعض علماء النفس  53

 11 خصائص الشخصية  54

 13 أنواع الشخصية  55

 13 مكونات الشخصية 56

 14 العوامل املؤثرة يف الشخصية 57

 15 نظريات الشخصية 58

 19 تعريف السمات الشخصية 59

 19 السمات  أنواع 15

 21 خالصة 

العام العدوان:الفصل الثاني  

 23 متهيد 

 24 تعريف العدوان 51

 24 مفهوم السلوك العدواين 52

 25 األطفالالسلوك العدواين عند  53

 25 هل السلوك العدواين سلوك فطري 54

 26 العدوان أشكال 55



 27 العدوان أنواع 56

 28 السلوك العدواين واستخدام القوة عند طالب املدارس 57

 28 املفسرة للسلوك العدواين النظريات 58

 35 السلوك العدواين الرياضي 59

 35 العدوان يف امليدان الرياضي أنواع 15

 31 السلوك العدواين يف اجملال الرياضي أسباب 11

 32 نظريات السلوك العدواين الرياضي 12

 33 خالصة 

المراهقة:الفصل الثالث  

 35 متهيد 

 36 مفهوم املراهقة 51

 36 خصائص املراهقة 52

 39 حاجات مرحلة املراهقة 53

 45 مراحل املراهق 54

 41 املراهقة أنواع 55

 41 مشاكل املراهقة 56

 42 العوامل املؤثرة يف املراهقة 57

 43 االجتاهات األساسية املؤثرة يف ظاهرة املراهقة  58

 44 21-17من  املتأخرةخصائص النمو يف مرحلة املراهقة  59

 45 الرتبية البدنية والرياضية يف هذه املرحلة أمهية 15

 46 املراهقة أزمة 11



 47 خالصة 

 الجانب التطبيقي

اإلجراءات المنهجية للبحث:الفصل األول  

 55 متهيد 51

51-55 الدراسة االستطالعية 52  

 52 جمتمع الدراسة و عينة البحث  53

 53 الدراسة  أدوات 54

 57 أدوات الدراسةصدق وثبات  55

 61 متغريات الدراسة 56

 61 اجملال املكاين والزماين 57

 62 الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة 58

عرض وتحليل و مناقشة النتائج:الفصل الثاني  

72-64 عرض وحتليل نتائج الدراسة  51  

75-73 مناقشة نتائج الدراسة  52  

 76 االستنتاجات 53

  خامتة  

  اقرتاحات وتوصيات  

  قائمة املراجع 

 

 

 



 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجداول الرقم
 52 .ميثل خصائص العينة من حيث النظام الدراسي 10
 35 .ميثل خصائص العينة من حيث اجلنس 10
 35 .ميثل خصائص العينة من حيث السن 15
 35 .ميثل توزيع ترقيم عبارات مقياس السلوك العدواين 10
 35 .ميثل درجات املقياس املوجبة 13
 35 .املقياس السالبة ميثل درجات 15
 35 يوضح خطوات حساب معامل االرتباط بريسون بني القياس األول و الثاين ملقياس السمات الشخصية 10
 51 .ميثل مراحل حساب معامل االرتباط بني القياس األول و الثاين ملقياس العدوان العام  15
 64 .العاميبني معامل االرتباط بني السمات الشخصية و العدوان  10
 65 .يبني معامل االرتباط بني مسة العصبية و العدوان العام 01
 66 .يبني معامل االرتباط بني مسة العدوانية و العدوان العام 00
 67 .يبني معامل االرتباط بني مسة االكتئابية و العدوان العام 00
 68 .و العدوان العام االجتماعية يبني معامل االرتباط بني مسة 05
 69 .و العدوان العامالقابلية لالستثارة  مسة يبني معامل االرتباط بني 00
 70 .و العدوان العاماهلدوء  يبني معامل االرتباط بني مسة 03
 71 .و العدوان العام السيطرةيبني معامل االرتباط بني مسة  05
 72 .و العدوان العام (الكف)الضبط يبني معامل االرتباط بني مسة  00

 



 
 أ

 :مقدمة
يعترب موضوع الشخصية من أعقد املوضوعات حيث تشمل الدراسات اجلوانب املختلفة للشخصية وكيفية 

وقدميا كان العلماء , دراستها وتفسريها  إىلوالنظريات املختلفة اليت سعت , والعوامل املؤثرة فيها , منوها 
أي أهنم , اآلخرين  األفراديهتمون باملظاهر اخلارجية للشخصية وما يرتتب عليها من سلوك معني يؤثر على 

اهتموا بالسلوك الظاهر وجتاهلوا املظاهر الداخلية للشخصية اليت تتضمن اجتاهات الفرد و دوافعه وقيمه وغري 
 .التظهر يف السلوك اخلارجي بصفة مباشرة  ذلك  من السمات اليت

أما االجتاهات احلديثة فقد بدأت هتتم باملظاهر الداخلية للشخصية وانعكاساهتا على العمل وتدرس بعناية 
حيث , اجتاهات الفرد ودوافعه وميوله لكي حتركها مبا يتناسب مع الصاحل العام للمؤسسة الرتبوية والفرد معا 

 ,كبرية عند دراسة عالقتها بالعدوان العام  متثل الشخصية أمهية
 نظري جانب قسمني إىل مقسم فهو اجملال هذا على الضوء مسللا وضوعملا هذا جاء نلل ملا هذا ومن 

 وكذا البحث ةوأمهي والفرضيات ةاإلشكالي على ويتحي الذي متهيدي جانب سبقهمايو  تلبيقي وجانب
 على ويتحي هوف النظري اجلانب أما عليها علي تال إىل فةإلضابا ةقبالسا والدراسات صللحاتملوا فاهيمملا

  :ايلتكال هي صولف ثالث
اللغوية هلا كذلك  واألصولمفهوم الشخصية يف علم النفس  عرض مت هفيالسمات الشخصية  األول الفصل -

اخل ... ودريفري , وستاجنرك, ايزك , كاتل : تعريف السمات عند بعض علماء النفس أمثال  إىلمت التلرق 
فيما  أما ,والعوامل املؤثرة فيها وحىت النظريات املفسرة هلا وأنواعهاومكوناهتا  خصائص الشخصية  إىل باإلضافة

العناصر املهمة حيث احتوى على بعض التعريفات  أهمعرض   إىلخيص الفصل الثاين العدوان فقد مت التلرق 
 .له وغريها من النقاط واهم النظريات املفسرة أشكالهوبعض  وأنوعه

وهي مرحلة املراهقة املتأخرة حيث مت عرض تعاريف هلا واهم النظريات ( 17-71)ويف الفصل الثالث املراهقة 
واىل , خصائص النمو يف هذه املرحلة وأمهية النشاط البدين الرياضي بالنسبة للمراه   إىل باإلضافةاملفسرة هلا 

 .غري ذلك من النقاط 
 :نب تلبيقي الذي بدوره حيتوي على فصلنيا املوضوع على جاكما حيتوي هذ

  االستلالعيةالدراسة  إىلاملنهجية وامليدانية هلذه الدراسة وفيه مت التلرق  اإلجراءاتمتثل يف  األولالفصل -
املستخدمة يف هذه الدراسة وكذا متغرياهتا ال غىن يف ذلك عن الوسائل  واألداةجمتمع الدراسة وعينة البحث  و

 .املستخدمة يف الدراسة  اإلحصائية
خالصة هلذه النتائج وقائمة املراجع  األخريويف , الفصل الثاين والذي هو عرض وحتليل ومناقشة النتائج -

 . والتوصياتوانتهى البحث باستنتاجات وخامتة ومجلة من االقرتاحات واملالح  
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                                                                              :اإلشكالية1-

 إن التقدم العلمي الذي يشهده العامل يف الوقت احلاضر يعد أحد األسباب الرئيسية يف تقدم حياة البشرية يف
خمتلف جماالهتا ومنها اجملال الرياضي وان هذا التقدم اليتم إال من خالل دراسات علمية دؤوبة معتمدة على 

ومن بني هذه العلوم املهمة هو علم النفس الرياضي ملا له من إسهامات  , علوم مرتابطة ومرتبطة باجملال الرياضي 
دى إىل تنظيمها وإعطائها مكانة بني العلوم األخرى كبرية يف تطوير األلعاب الرياضية مبختلف أنواعها مما أ

 .فربزت أمهيته الكربى من خالل مواضيعه اليت تدرس مسات التالميذ 

إن هذا التقدم الذي مشل اجملال الرياضي بصفة عامة والرتبية البدنية والرياضية بصفة خاصة يعد مرآة للتقدم يف 
بية البدنية والرياضية ملا تمتاز به هذه األلعاب من اعإعداد الشامل مجيع األلعاب الرياضية املسطرة يف منهاج الرت 

واملراحل التعليمية الثالثة وخاصة ( الوجداين العاطفي  –املعريف  –احلسي حركي ) للتالميذ يف خمتلف اجملاالت 
الشخصية وذلك عن مرحلة التعليم الثانوي ومن اجل االرتقاء مبستوى تالميذ هذه املرحلة البد من دراسة مساهتم 

طريق استخدام إحدى املقاييس النفسية اخلاصة بالسمات الشخصية وهذه األخرية هي واحدة من املواضيع اليت 
اهتم هبا علماء النفس ألهنا تتناول الفرد يف كل جوانبه النفسية ومفرداته البدنية والعقلية واالجتماعية وما يتعلق به 

فالسمات تبىن على أساس وراثي لكنها هتذب وتصقل من , اعله مع حميطه من أنشطة متنوعة تؤثر عليه من تف
خالل مزاولة النشاط الرياضي داخل البيئة وخارجها يف كافة مراحل تكوين الشخصية وأبعادها كالعصبية 

هي سلوك  السيطرة والضبط أو الكف وأخريا العدوانية واليت, اهلدوء ,واالكتئابية والقابلية لالستثارة واالجتماعية 
ويقصد بالعدوان اللفظي إحلاق , عنيف يتمثل يف قول لفظي أو فعل مادي موجه حنو شخص معني أو شيء ما 

األذى بشخص آخر عن طريق سبه أو شتمه أو لومه أو نقده أو السخرية منه أو التهكم عليه أو ترويج 
بشخص آخر أو مبمتلكات أو بأشياء اعإشاعات املغرضة ضده ويقصد بالعدوان املادي إحلاق األمل أو الضرر 
العدوان بأنه سلوك عمدي بقصد  7991ذات قيمة لديه وقد يتجه حنو ذاته وعرف عصام عبد اللطيف العقاد 

 . إيذاء الغري أو اعإضرار هبم ويأخذ صور وأشكال متعددة منها العدوان البدين واللفظي 

 (8،ص 0272خالد عز الدين،)

سات العدوانية السلبية يتسمون بانعدام الرشد والعقالنية ولديهم أفكار ومعتقدات وان من ميارسون هذه املمار 
غري عقالنية تدعم لديهم ممارسة هذا السلوك   فالسلوك العدواين هو سلوك يهدف من خالله الفرد إحلاق 

يا أو ظقد يكون عدوانا لف, وك العدواين وقد تتعدد أشكال وأساليب السل, الضرر بشخص أو بشيء آخر 
والسلوك العدواين نراه جليا يف مرحلة مهمة من مراحل منو اعإنسان كما عرجت , أو غري ذلك , عدوانا جسديا 

 .وخنص بالذكر تالميذ املرحلة الثانوية , عليها سابقا أال وهي مرحلة املراهقة 
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واليت بدورها تسمح له ,  إن املرحلة الثانوية مرحلة مهمة يف حتديد سلوك التلميذ وتكوينه لذاته بصفة عامة
والتلميذ يف هذه املرحلة هو مراهق أي ميتاز جبملة من اخلصائص , بتكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين 

 .النمائية املتعددة واليت بدورها هلا تأثري على ذاته وبالتايل على سلوكه 

 السمات الشخصية والسلوك وهو حتديد ما إذا كانت هناك عالقة بني, وكل هذا للبحث يف هذا املوضوع 
 :يف الصيغة االستفهامية اآلتيةنطرح التساؤل هذا املنطلق  ومن, بالنسبة لتالميذ املرحلة الثانوية , العدواين 

 لدى تالميذ املرحلة الثانوية ؟ العاموالعدوان  هل توجد عالقة بني السمات الشخصية

 :ويندرج حتت هذا التساؤل تساؤالت فرعية 

   ؟  العام لتالميذ املرحلة الثانوية العصبية والعدوانمسة عالقة بني هل توجد 
  العدوانية والعدوان العام لتالميذ املرحلة الثانوية ؟ مسةهل توجد عالقة بني 
  االكتئابية والعدوان العام لتالميذ املرحلة الثانوية  ؟ مسةهل توجد عالقة بني 
  والعدوان العام لتالميذ املرحلة الثانوية ؟القابلية لالستثارة  مسةهل توجد عالقة بني 
  والعدوان العام لتالميذ املرحلة الثانوية ؟االجتماعية  مسةهل توجد عالقة بني 
  اهلدوء والعدوان العام لتالميذ املرحلة الثانوية ؟ مسةهل توجد عالقة بني 
  السيطرة والعدوان العام لتالميذ املرحلة الثانوية ؟ مسةهل توجد عالقة 
  والعدوان العام لتالميذ املرحلة الثانوية ؟( الضبط) الكف  مسةهل توجد عالقة 

 :الفرضية العامة2-

 توجد عالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لتالميذ املرحلة الثانوية. 

 :الفرضيات الجزئية3-

  لعصبية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانويةا مسة توجد عالقة بني. 
  لعدوانية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية ا مسة توجد عالقة بني. 
  االكتئابية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةتوجد عالقة بني. 
 القابلية لالستثارة والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسة توجد عالقة بني. 
  االجتماعية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةتوجد عالقة بني. 
  اهلدوء والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةتوجد عالقة بني. 
  السيطرة والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةتوجد عالقة بني 
  ملرحلة الثانويةوالعدوان العام لدى تالميذ ا(  الضبط) الكف  مسةتوجد عالقة بني. 
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 :أهداف الدراسة4-

 :الهدف العام1-4-

  معرفة العالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية. 

 :األهداف الفرعية2-4-

  العصبية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةمعرفة العالقة بني.   
  العدوانية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةمعرفة العالقة بني. 
  االكتئابية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةمعرفة العالقة بني. 
  القابلية لالستثارة والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةمعرفة العالقة بني. 
  الثانويةاالجتماعية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة  مسةمعرفة العالقة بني. 
  اهلدوء والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسةمعرفة العالقة بني.   
 السيطرة والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسة معرفة العالقة بني.   
  لدى تالميذ املرحلة الثانوية والعدوان العام( الضبط) الكف  مسةمعرفة العالقة بني.  

 :أسباب اختيار الموضوع5-

من األسباب اليت جعلتنا خنتار موضوع دراستنا واملتمثل يف السمات الشخصية وعالقتها بالتفوق الرياضي لدى 
  :تالميذ املرحلة الثانوية

 .قلة الدراسات اليت ختص تالميذ املرحلة الثانوية من ناحية صفاهتم الشخصية*

 .لدى تالميذ املرحلة الثانويةالعام إبراز عالقة بني مسات الشخصية والعدوان *

 .معرفة السمة الغالبة عند تالميذ املرحلة الثانوية*

العصبية ــ العدوانية ــ االكتئابية ــ القابلية لالستثارة ــ االجتماعية ــ ) معرفة العالقة بني أبعاد السمات الشخصية*
 .لبلدية سطيل عند تالميذ املرحلة الثانويةالعام بالعدوان  (ــ الكف دوء ــ السيطرةاهل
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 : أهمية الدراسة6-

 :تكمن أمهية دراستنا باعتبارها تبحث يف
 . ختص تالميذ املرحلة الثانوية العالقة بني مسات الشخصية العدوان العام يف امليدان الرتبوي واليت -
 . لتالميذ املرحلة الثانويةالعدوان العام و السمات الشخصية أبعاد بني  العالقة -
الثانوية ، واليت هي مستقبل  تناول هذا البحث شرحية هامة من شرائح اجملتمع ، أال وهي شرحية تالميذ املرحلة-

 .اجملتمع من خالل الكشف على طبيعة سلوكهم 
  .هذا اجملالتتجسد أمهية هذا البحث يف املسامهة ولو بالشيء القليل مبرجع يفيد الباحثني يف  -

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات7-

أن كلمة الشخصية مشتقة من اللفظ الالتيين  7911يذكر البورت نقال عن السيد حممد غنيم  :الشخصية
persona   ويقصد به القناع الذي كان يرتديه املمثل لكي يعطي املشاهد االنطباع اخلاص بالدور الذي يقوم

 .(21ص 0272, طارق حممد بدر الدين .)بتمثيله 
, وهي مبدأ نستخلصه من مالحظة إحداث سلوكي متكرر , ويعرفها فيصل عباس على أهنا منوذج حياة الفرد 

 .ات الفرد وميوله واجتاهاته وإرادته والشخصية هي كل متكامل تتضمن قدر 
السمة الشخصية تكون الطريقة العامة يف إدراك جمموعة من املواقف أو االستجابة جملموعة من املنبهات  :السمة

 .(08ص 7998, حممد السيد عبد الرمحان).الداخلية أو اخلارجية
 . جمموعة من الصفات املكتسبة واليت تميز فرد عن آخر تعرب عن استعداده لنوع من السلوك: السمة :إجرائيا

لسان ,منظور مجال الدين  ابن.) ورد يف لسان العرب البن منظور ،أن العدوان يف لغة العرب هو الظلم  : لغة العدوان
 .العرب 

 .(21اآلية , سورة املائدة , القرآن الكرمي .)(  وال تعاونوا على اإلثم والعدوان:) ومنه قوله تعاىل  

: التجاوز منافاة االلتئام ، فمرة يعترب بالقلب فيقال : من العدو ( عدا)أي ال تعاونوا على املعصية والظلم ،
احلسني  األصفهاين أبو القاسم) .،و مرة أخرى هو اعإخالل بالعدالة فيقال له العدوان أو االعتداء( املعاداة)و( العداوة )

 . (022ص ,س,ب,  بن حممد

عدا عليه عدوا ،عداء ،عدوانا ، أي ظلمه وجتاوز احلد ، واعتدى عليه مبعىن ظلمه ومنه عدا بين غالن على بين 
 .(لسان العرب, ابن منظور ) .فالن ، أي ظلموهم

العدوان اندفاعيا، هو سلوك هجومي منطوي على اعإكراه واعإيذاء، وهبذا املعىن يكون  :العدوان اصطالحا
  .هجوميا، يصبح معه ضبط النفس ضعيف
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سواء كان  السلوك الذي يهدف من خالله التلميذ إىل حماولة إصابة أو إحداث أو إيذاء أي شيء آخر :اجرائيا 
 .ون  عن طريق سلوك االستهزاء ، وقد يكبشرا ،مجادا 

  :المراهقة

هي مصدر من رهق رهقا ، ومراهق مراهقة وهي تفيد االقرتاب أو الدنو من احللم ،  :تعريف المراهقة لغة 
, أصول الرتبية والتعليم , رابح تركي .)هقة  تعين دىن من الشيء ، فإذا هو الفرد يدنو من احللم واكتمال النضجاوكلمة املر 

 .(02ص 

هي فرتة منو طبيعي فسيولوجي وسيكولوجي تمتد من هناية الطفولة إىل بداية الرشد واليت تتميز  :اصطالحا 
واليت جتعل الفرد يعاين من عدة مشكالت أمهها , بتغريات جسدية وما يصاحبها من تغريات نفسية ووجدانية

املشكالت , حدة الطباع , ار أزمة اهلوية عدم تقبل سلطة الكب, التمرد ,الصراع الداخلي , حماولة االستقالل 
 .(791،ص7992عبد العايل اجلسيماين ،).التقمص والتقليد , الوجدانية 

 :الدراسات السابقة والمشابهة8-
 الدراسة األولى:  

بعنوان السمات الشخصية ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية وعالقتها بالرضا الوظيفي 0272,دراسة قامسي وحيد 
ذة الرتبية البدنية الدراسة إىل معرفة عالقة السمات الشخصية بالرضا الوظيفي ألساتحيث هدفت هذه ,

وكذلك التعرف على العالقة بني السمات الشخصية ألستاذ الرتبية البدنية ,نويات مدينة بسكرة اوالرياضية بث
رحلة الثانوية أستاذ للم 22ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة تتكون من ,والرياضية وظروف العمل 

اختريت بطريقة مقصودة حيث مت االعتماد على املنهج الوصفي واستعمال مقياس السمات الشخصية ألساتذة 
وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني ,الرتبية البدنية والرياضية واستمارة استبيان للرضاء الوظيفي 

وكذلك إىل عدم وجود عالقة بني السمات ,ة والرضا الوظيفيالسمات الشخصية ألستاذ الرتبية البدنية والرياضي
 (.اعإشراف,األجر,ظروف العمل)الشخصية ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية وكل من املتغريات الثالثة 

 الدراسة الثانية: 
بعنوان مسات شخصية املدرب الرياضي وعالقتها بدافعية التعلم لدى ,0272,دراسة عروسي عبد الرزاق  
حيث هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني مسات شخصية املدرب ,سنة يف كرة القدم  70-29ملبتدئني من ا

الرياضي ودافعية التعلم لدى املبتدئني يف كرة القدم وكذلك معرفة عالقة مسات شخصية املدرب الرياضي 
-29لم لدى املبتدئني يف كرة القدم ونقص دافعية التع,والدافعية الداخلية للتعلم والدافعية اخلارجية للتعلم 

 72ولتحقيق ذلك مت اختيار عينة بالطريقة العمدية من العيب بطولة اجلهوي األول لرابطة باتنة أي ,سنة 70
مدرب حيث مت  72مدربني من أصل  72العب و 088العب من أصل  782مدارس كرة قدم أي مبجموع 

 صية املدرب الرياضي وكذلك مقياس دافعية الرياضة االعتماد على املنهج الوصفي واستعمال مسات شخ
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حيث أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطيه قوية بني مسات شخصية املدرب الرياضي ودافعية التعلم لدى 
املبتدئني يف كرة القدم وكذلك تأكيد علة وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني مسات شخصية املدرب الرياضي 

كما انه يوجد عالقة ارتباطيه موجبة بني مسات ,للتعلم والدافعية اخلارجية للتعلم لدى املبتدئني  والدافعية الداخلية
  .70-29شخصية املدرب الرياضي ونقص الدافعية لدى املبتدئني 

 الدراسة الثالثة : 

لنيل شهادة املاجستري يف الرتبية البدنية والرياضية ،اختصاص إرشاد نفسي رياضي حتت  "قدادرة شوقي"دراسة 
الرياضية التنافسية ودورها يف تعديل السلوك العدواين لدى فئة األحداث يف خطر ممارسة األنشطة :عنوان 
 . معنوي

 . م الرتبية البدنية والرياضية جامعة حممد خيضر بسكرة ، كلية العلوم اعإنسانية واالجتماعية قس :الجامعة  -

 .  0272/ 0229 :السنة الجامعية  -

حدث وهم اجملتمع األصلي ( 22)تمثلت عينة الدراسة على عينة األحداث يف خطر معنوي وعددهم :العينة  -
 (.عمدية)للدراسة مبعىن عينة قصدية 

 .استخدم الباحث املنهج التجرييب  :المنهج  -

 : استخدم الباحث يف هذه الدراسة جمموعة من األدوات  :أداة البحث  -

 ( . أمال عباة و عبد اهلل)ترمجة  "لبص وبريي "مقياس السلوك العدواين*          

 .(0227)"ألمحد السحيمي  "مقياس السلوك العدواين*          

 (. 0222أمال عبد السميع أباظة )مقياس السلوك العدواين لدى املراهقني الشباب *     

 . مقياس حتليل الذات *          

 :نتائج الدراسة 

أن ممارسة األنشطة البدنية الرياضية التنافسية هلا دور إجيابية يف تعديل السلوك العدواين لدى فئة  -7   
 . األحداث يف خطر معنوي 

أن غري املمارسني للنشاط البدين ، سلوكهم بقي ثابت ومل يتغري رغم وجودهم يف مركز يهتم باجلانب  -0   
 . االجتماعي النفسي 

 .كرة القدم أثرت إجيابا على جمموعة األحداث يف خطر   -2  
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 . الكرة احلديدية وهي رياضة فردية مل حتقق اهلدف املنشود منها وهو تعديل السلوك   -2

  : التعليق على الدراسات -9

بعد العرض السابق للدراسات السابقة واملتعلقة بالسلوك العدواين والسمات الشخصية  ،ميكن توضيح      
جوانب الرتكيز يف هذه الدراسات حىت يتم الربط بينها وبني الدراسة احلالية وكذلك ألمهية الوقوف على ما يفيد 

واملرتبطة تالميذ املرحلة الثانوية  ،واليت جيب إبرازها لفائدهتا العلمية والعملية ويدعم الدراسة يف جوانبها املتعددة 
 للدراسة احلالية ،باعإضافة إىل أن حتليل هذه الدراسات سوف يساعد الباحث 

على تبيني مدى االتفاق أو االختالف بني هذه الدراسات والدراسة احلالية فضال عن أوجه االستفادة من هذه 
 :كذلك ،وسوف أقوم بعرض تعليق عام على هذه الدراسات السابقة   الدراسات

إن معظم نتائج الدراسات يف جمال العدوان أقرت بأن اعإحباط والعقاب بأنواعه يؤديان إىل ظهور السلوك  -  
وتر العدواين عند األطفال واملراهقني ، ألن السلوك العدواين يعترب مبثابة أسلوب سلوكي دفاعي أو رد فعل للت

واعإحباط ،وترجع أسباب ظهوره إىل عامل الوراثة وكذلك البيئة وفيما خيص طرق عالج السلوك فإن بعض 
الدراسات ذهب إىل أن النشاط الرياضي له دور ناجع يف ختفيف العدوان ،نظرا لتعدد ألوان النشاطات الرياضية 

اآلخر أثبت العكس من ذلك نظرا لوجود ،ما ،وكذا قيمها املثلى ،كالروح الرياضية ،والتعاون ،إال أن البعض 
 .اليت يكثر فيها العدوان سواء األنشطة الفردية أو حىت اجلماعية " النشاطات الرياضية التنافسية"يدعى 

لقد مسحت هذه الدراسات السابقة للباحث يكسب مادة علمية أو خلفية نظرية خصبة ،باألمور املتعلقة  -  
والذي احتل مكان يف دراسيت هذه " بالسمات الشخصية"ين واليت كان منها ما يدعى واملؤثرة يف السلوك العدوا

, ،العدوانية " العصبية "بكونه احد متغريات دراسيت ،فالسمات الشخصية هلا مجلة من األبعاد واليت منها 
 هور السلوك العدواين الاىل غري ذلك من األبعاد واليت ارتأيت يف إمكانية وجود عالقة بينها وبني ظ... االكتئابية 

وساعدت كذلك الدراسات السابقة الباحث يف حتديد مجلة املفاهيم واملصطلحات ،وكذلك تفسريها إجرائيا  -  
مع ما يتناسب مع موضوع الدراسة احلالية ،وكذلك يف صياغة فروض الدراسة ،فضال عن اعإطار النظري 

ا استخدمت املنهج الوصفي وهو نفس املنهج الذي للموضوع ،وقد اتفقت مع هذه الدراسة يف كون معظمه
 .استخدمه الباحث ،وكذلك حتديدا العالقة بني السمات الشخصية  والسلوك العدواين

ولقد الحظ الباحث أن معظم هذه الدراسات ركزت على السلوك العدواين لدى فئة املراهقني واألطفال  -   
زت على تالميذ املرحلة الثانوية  وهي مرحلة املراهقة ،ولذا فلقد والشيء النفس بالنسبة هلذه الدراسة واليت رك
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فضل الباحث البداية من مكان هناية الدراسات السابقة هلذا املوضوع ،وهذا عن طريق القيام هبذه الدراسة 
 . املرحلة الثانويةوالسلوك العدواين لدى  السمات الشخصية للتعرف على ما إن كانت هناك عالقة بني 
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 :تمهيد

واليت كانت تشكل جماال واسعا للنقاش فمنهم من , اهتم علماء النفس والرتبية مبوضوع الشخصية منذ القدم  
نظر إليها من جانب مكوناهتا ومنهم من نظر إليها من جانب أبعادها ومنوها وتطورها  واختلفوا أيضا يف 

حبيث جند هذا يتميز , ومتباينة   حمدداهتا بني الوراثة والبيئة وكان كل ذلك على أساس نظريات متعددة
مما يتيح , و آخر يتميز بطابع اجتماعي غري اجتماعي  بشخصية تظهر عصبيته وعدم تعامله مع اآلخرين أي

وذلك سواء من حيث . لكل شخصية إثبات متايزها وذاتيتها وجيعلها خمتلفة وفريدة عن خمتلف الشخصيات
حداث احلياة أو ضغوط املواقف أو من حيث االستجابة أل أو السلوكطريقة التفكري والكالم والتصرف 

حيث تتأثر شخصية الفرد , االجتماعية أو من حيث تفاعل هذه الشخصية مع اآلخرين ومدى قبوهلم هلا
يف اغلب ينتج كثري من الصفات عن مزج من التأثريات الوراثية، و مبجموعة من العوامل كعامل البيئة والوراثة فقد 

ن حندد النسب املئوية ألمهية كل من املؤثرات الوراثية والبيئية، لكن يسهل أن ترى أاألحيان يصعب أو يستحيل 
 . االثنني يعمالن معا يف تفاعل
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 :مفهوم الشخصية في علم النفس  .1
وتطورها وحمدداهتا الوراثية وطرق يدرس علم النفس الشخصية من ناحية مكوناهتا أو أبعادها األساسية ومنوها 

وان كان اهلدف بينهما , كل ذلك على أساس نظريات متعددة كثريا ما تكون متباينة , قياسها واضطراباهتا 
 .مشرتك وهو التنبؤ بالسلوك اإلنساين يف خمتلف املواقف واألوقات 

ونظرا ملا هلا يف , إن الدراسة السيكولوجية للشخصية تعتمد وتتأثر بتيارين مها العلوم االجتماعية والبيولوجية 
" علم الشخصية "علم النفس من مكانة اقرتح بعض علماء النفس أن يطلق عليها 

PERSONOLOGY   إشارة إىل إمكان قيامها ختصصا قائما بذاته. 
لشخصية منذ الثالثينيات من هذا القرن وحىت الوقت الراهن زيادة كبرية ذلك منذ وقد زاد االهتمام بدراسة ا

ويتضح ذلك من الزيادة املطردة يف كمية البحوث املنشورة يف الدوريات , بداية املنظم لتحليل العاملي 
مد بدر حم) . فضال عن صدور أعداد كبرية من الكتب واملراجع عنها , السيكولوجية اليت ختتص بالشخصية 

 (.00-92ص , 9002, األنصاري 
الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد لتلك األجهزة ( 7201ALLPORT" )ألبورت" ويرى

النفسية واجلسمية اليت حتدد طابعه اخلاص يف توافقه لبيئته ويركز هذا التعريف على الطبيعة االرتقائية للشخصية 
أي أن , كذلك يتضمن فكرة التنظيم الداخلي .من املظاهر السطحيةكما يركز على اجلوانب الداخلية أكثر , 

الشخصية ليست جمرد جمموعة أجزاء بل عمليات تنظيمية تكاملية وضرورية لتفسري ومنو ودينامية وتركيب 
 .الشخصية  وأخريا فان تنظيم الشخصية يتضمن عمل كل من اجلسم والعقل يف وحدة ال تنفصم

ويركز هذا املفهوم على مبدأ الفروق الفردية ,ذج الفريد الذي تتكون منه مساته  هي ذلك النمو " جيلفورد" 
 .وعلى مفهوم السمة

 .الشخصية هي ما ميكننا من التنبؤ مبا  سيفعله الشخص عندما يوضع يف موقف معني" كاتل"
ه وعقله وبنية لطابع الفرد ومزاج,   الشخصية هي ذلك التنظيم الثابت والدائم إىل حد ما  " ايزنك"أما 

 .جسمه والذي حيدد توافق الفرد لبيئته
مما يتيح لكل , ومن الطبيعي أن خيتلف هذا التنظيم من شخص إىل أخر متاما كما ختتلف بصمات أصابعهم 

وذلك سواء من حيث طريقة . شخصية إثبات متايزها وذاتيتها وجيعلها خمتلفة وفريدة عن خمتلف الشخصيات
صرف أو السلوك أو من حيث االستجابة إلحداث احلياة أو ضغوط املواقف االجتماعية التفكري والكالم والت

 .أو من حيث تفاعل هذه الشخصية مع اآلخرين ومدى قبوهلم هلا
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واليت حتدد خصائص هذه الشخصية ونقاط ضعفها وقوهتا وأيضا ,ولكل شخصية مساهتا أو معاملها الرئيسية
ذا اهتم علماء نفس الشخصية بتحديد السمات أو الصفات النفسية وهل.مدى مرونتها وقدرهتا على التكيف

واليت خيتلف فيها األفراد فيتميز , اخل ذات الثبات النسيب..... الكرم والطيبة واالندفاع والقلق والالمباالة :مثل
 (. 07, 9002,بدر حممد األنصاري)أي أن هناك فروقا فردية , بعضهم عن بعض

 :الشخصية  األصول اللغوية لمفهوم .2
املرازي سواء اإلنسان أو غريه كما ,كلمة مشتقة من شخص والشخص كما يف خمتار الصحاح : الشخصية 

 ".شخوص"ويف الكثرة "اشخص "ومجعه يف القلة ,تراه من بعيد
ومن )وجاء يف األساس, أن الشخصية يف العربية مشتق من الفعل شخص  7212"امحد زكي صاحل"ويقول 

 .ويلوح أن املقصود بالشخصية يف ما هو بعني الفرد ( ء أي عينه اجملاز شخص الشي
 :تعريف السمات لدى بعض علماء النفس  .3

كذالك اختلفت تعريفاهتا لسماهتا تبعا الختالف نظراهتم , تعددت تعريفات علماء النفس للشخصية
 .ونظرياهتم عن الشخصية

 .اليت يربطها نوع من الوحدة  السمة جمموعة ردود  األفعال واالستجابات" :كاتل"تعريف 
 .السمات جمموعة من األفعال السلوكية اليت تتغري معا ":ايزك "تعريف 
 .مسة الشخصية تكون طريقة عامة يف إدراك جمموعة من املواقف أو االستجابة ":ستاجنرك"تعريف 

عبد املنعم امليالدي .)و مكتسبةالسمة خاصة فردية يف الفكر واملشاعر أو الفعل وراثية أ:التعريف يف معجم دريفري 
 (07,09ص,9002

يتكون من تنظيم فريد اجملموعة من الوظائف ,ثابت ودائم إىل حد كبري ,منط سلوكي مركب:الشخصية 
واليت تظم القدرات العقلية والوجدان واالنفعال والنزوع أو اإلرادة والرتكيب , والسمات واألجهزة املتفاعلة معا 

امحد حممد عبد .)اليت حتدد أسلوب الفرد يف التوافق مع البيئة,فيزيولوجية وامليول واالجتاهات والوظائف ال,اجلسمي 
 (26ص,9001اخلالق 

 :خصائص الشخصية .4

 :الشخصية الشعورية 6-7

إن الصفة املشرتكة يف الشخصيات واليت هي يف الوقت ذاته إحدى املفاهيم ذات األمهية البالغة يف مجيع حقول 
تلك القابلية الفردية اليت  منلكها وندرك هبا ما جيري والشعور ال يتصل بعمل ,إمنا هي الشعور ,علم النفس 

املشتغل بالفيزياء أو الكيمياء أو أي طالب يف دراسة املواد الالعضوية أو غري احلية ولكن املختص بعلم األحياء 
ية مدركة ملا جيري وان سلوكها متأثر هبذا وعامل النفس يف مالحظته للسلوك يالحظ ألول وهلة أن الكائنات احل

 .االطالع 
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فخالل اللحظات اليت ,وجيب أن نعتقد بان الشعور دائما إما يكون حاضرا كليا وإما أن يغيب كليا  يف الواقع 
تسبق متاما النوم العميق يأخذ شعورنا بالضعف التدرجيي وتبدأ درايتنا لبيئتنا تقل شيئا فشيئا وباملثل خالل وقت 

 .فقد نكون اقل إدراكا لبيئتنا منا حينما نكون يف يقظة كاملة او نشاط ,التعب أو اإلهناك 
 

 :الشخصية تتوافق باستمرار مع بيئتها4-2
فان سلوك أي فرد إمنا هو عقلي بالنسبة ,إن مجيع نشاطات الفرد هي توافق أو رد فعل لبيئته وحياته الداخلية 

حتماال للوصول به إىل تلك األهداف اليت يضعها لنفسه باعتبارها غايات له كما أن سلوكه يبدو انه أكثر ا
مرغوب فيها حلياته، وقد تغري أهدافه سلوكه أحيانا كما هو احلال يف وقت الزواج وحينما حيصل هدا جيب أن 

خرين تقام توافقات جديدة فسلوك الفرد األعزب الذي يكون لنفسه حياته اخلاصة به، يتأثر نسبيا حباجات اآل
فسلوكه منصرف حلياة حيياها مبفرده أم يف حالة الزواج فإن هدا األسلوب غالبا ما يتعارض و متطلبات 

 .املشاركة، وألجل أن يكون الزواج سعيدا فمن الضروري اختاذ توافق جديد
 : الشخصية تسعى لتحقيق أهداف خاصة 4-3 

ملهمة لشخصية فحينها جيهد الفرد نفسه لضبط مادة إن وجود األهداف يف حياة اإلنسان هي اخلاصية الثالثة ا
دراسية وحينما يقتصد من ماله لقضاء عطلة هناية األسبوع خارج املنزل وحينما حياول النجاح يف االنتخاب 

لكسر شوكة اخلصم، ففي كل تلك األعزال إمنا يسعى إىل هدف يفسر السلوك اإلنساين عن طريق فهم تلك 
 .توجه تصرفاته  املقاصد و األهداف اليت

 :االفتراضية  4 -4
 .إن الشخصية مكون افرتاضي يتم التعرف عليها من خالل السلوك الذي ميكن مالحظه وقياسه 

 . تتميز شخصية الفرد من حيث أهنا ختتلف من شخص إىل آخر:  التفرد  4-5
ن جهة وبيئته الثقافية من جهة الشخصية هي نتاج العالقة املتحركة غري الثابتة بني الفرد م: الديناميكية 4-6

 أخرى 
 .الشخصية هي نظام متكامل من اجلوانب البدنية و املعرفية واالنفعالية للفرد   :التكامل  4-7
 .الشخصية هي تنظيم مستعد ألمناط معينة من السلوك  :االستعداد للسلوك 4-8
 .ترتبط شخصية الفرد بالزمن من حيث هلا ماضي وحاضر وكذلك مستقبل تطمح إليه  :الزمنية 4-9

 :أنواع الشخصية  .5
الشك يف أن الشخصية تظهر يف العمل و التنفيذ وهي أشد تأثريا و ظهورا يف  :الشخصية العلمية 5-1

بة املسرح وما يقوم به الناس احلياة العلمية على الفلسفة البعيدة عن احلياة مثل ذلك ما يقوم به املمثل على خش
 .على أرض الواقع،ومتثل الشخصية العلمية القادة واملربني الذين ترى آثارهم يف عملهم الذي قاموا به 
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وهي اليت تتصرف قوهتا يف أن يكون اإلنسان قويا يف روحه عظيما يف خلقة،وان  :الشخصية الفكرية  5-2
العامل الذي نراه اليوم مبا فيه من تقدم وحضارة،ما هو إال عصارة أذهان تلك الشخصية القوية اليت فكرت 

   ) 97ص  9076عبد الرمحان غريب ،(وختيلت وجربت ونفذت 
 :مكونات الشخصية  .6

 :قد اختلف علماء النفس يف حتديد هذه املكونات تبعا الختالف منطقاهتم النظرية 

 .تتمثل يف ثالث منظومات يف اهلو و األنا و األنا العليا : حسب فرويد 
 .ويعين هذا القسم من الشخصية كل ما هو موروث أو غريزي : اهلو 
 .تسمح به الظروف و الواقع ويعين حتقيق أكرب قدر من اإلشباع النفسي ضمن ما : األنا 

 .حيث يكون موجود داخل الفرد وليس خارجه : األنا العليا 
تتمثل يف األنا وهي منظومة شعورية بالتناغم وتوافق الغرائز الفطرية وبني مطالب " : يونك " ومن جهة نظر 

 (72ص ,  9072, قامسي وحيد  ).اجملتمع 

 .اإلرادة، ضد اإلرادة تتمثل يف مكونني مها " : أوتورانك " حسب 
 :كما أن هناك تقسيم آخر ملكونات الشخصية 

تتعلق بالشكل العام للفرد وكما هو احلال يف الطول و الوزن وإمكانيات اجلسم  :مكونات جسمية 6-1
 .اخلاصة، العجز اجلسمي، الصحة العامة، الداء احلركي

كاء العام و القدرات العقلية املختلفة و تشمل الوظائف العقلية مثل الذ  :مكونات عقلية معرفية  6-2
 .العمليات العقلية العليا كاإلدراك و احلفظ و االنتباه و التخيل وتشمل كذلك املهارات اللغوية و الكالم 

تتضمن أساليب النشاط املتعلق باالنفعاالت املختلفة مثل احلب، الكره، اخلوف،  :مكونات انفعالية  6-3
 .ثبات االنفعال و عدمه البهجة ويرتبط بذلك من 

 وتتعلق بالتنشئة االجتماعية للشخص يف األسرة و املدرسة ومجاعة الرفاق واجملتمع : مكونات اجتماعية  6-4
 :كما أن هناك مكونات أخرى للشخصية نذكر منها 

 :مكونات بيولوجية  6-5
ة إخصابه، وينتقل التكوين الوراثي يقصد هبا مجيع العوامل الداخلية املوجودة يف الفرد حلظ :الوراثة  6-5-1

 .للفرد من والديه و أجداده و ساللته عن طريق املورثات و اجلينات اليت حتملها الصبغيات أو الكروموزمات 
وتتمثل يف اجلهاز العصيب هو الذي يشرف على مجيع الوظائف العضوية  :األجهزة العضوية  6-5-2

ويؤلف بينها وله عالقة وثيقة يف إنتاج السلوك السوي و الالسوي، أي أن له عالقة بالصحة النفسية للفرد 
 )اجلهاز العصيب املركزي اجلهاز العصيب املستقل أو الطريف (
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يولد اإلنسان مزودا جبهاز يتكون من الغدد الصماء اليت  :د التكوين البيوكيميائي و الغدد للفر  6-5-3
 .تفرز مواد هرمونية خمتلفة تعترب مبثابة مثريات داخلية مقابل املثريات اخلارجية 

 : مكونات بيئية  6-6
  .و القيم السائدة يف جمتمع معني تعترب أحد مكونات السلوك ألهنا تشري إىل جمموعة معايري :الثقافة  6-6-1
هي اجلماعة األوىل اليت تشرف على النمو النفسي للطفل و تؤثر يف تكوين شخصية الفرد  :األسرة  6-6-2

حيث يرى بعض الباحثني أهنا تتحكم يف شخصية الفرد من حيث تكوينها جمموعة من املكونات واليت تتمثل 
 . يف اجلانب الوراثي مكونات اجتماعية، مكونات جسمية، مكونات نفسية 

 :العوامل المؤثرة في الشخصية .7
 :الخبرة البيئية7-1

قد يكون خلربات الشخص داخل نطاق البيئة احمليطة به آثارها الرئيسية يف خصائص شخصيته وهذه اخلربات 
 .تكون فريدة تصل بشخص واحد فقط أو قد تكون مشرتكة بني عديد من األشخاص

 :تأثير الوراثة 7-2
منذ اللحظة اليت تتم فيها اإلخصاب وتؤثر يف شخصية الفرد اليت تنمو فيما  إن النمط الوراثي اخلاص يتكون

بعد، ويف احلاالت املتطرفة جند أن تلف املخ املوروث أو حالة تشوهات الوراثة قد تكون هلا تأثرياهتا اجللية على 
عضاء احلس سلوك الشخص،وفضال عن ذلك هناك عوامل أخرى مثل الطول ، الوزن، لون اجللد، وفعاليات أ

 .وما شابه ذلك قد يؤثر يف منو شخصيته
 :التفاعل بين الوراثة والبيئة 7-3

ن حندد النسب أيف اغلب األحيان يصعب أو يستحيل ينتج كثري من الصفات عن مزج من التأثريات الوراثية، و 
عبد القادر قامسي، (.عا يف تفاعلاملئوية ألمهية كل من املؤثرات الوراثية والبيئية، لكن يسهل أن ترى االثنني يعمالن م

 )67،ص9079
 :نظريات الشخصية .8

 :النظرية النفسية الدينامية  8-7
تعترب نظريات التحليل النفسي من أهم النظريات اليت أمدت علم النفس باجتاه ديناميكي يف دراسة الشخصية، 

على أمهية اخلربات املبكرة واخلاصة خربات الطفولة املبكرة يف تكوين الشخصية ويف تفسري " فرويد "إذ يؤكد 
شخصية يف نظر فرويد هي تنظيم نفسي أشبه سلوك الفرد ليس يف مرحلة الطفولة فقط بل يف مرحلة الرشد، فال

بالبناء يتكون من طبقات وترتكز طبقاته العليا على طبقاته السفلى إىل حد بعيد ونظرية التحليل النفسي شاهنا 
يف ذلك شان النظريات الديناميكية تدور حول القوى والدوافع خاصة الالشعورية باعتبارها حمددات 
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غريزة :السلوك يتحدد بالغرائز الالشعورية ويقسمها إىل نوعني من الغرائز وهي أن " فرويد"للسلوك،حيث يؤكد 
 .املوت وغريزة احلياة

والنشاط )الليبيدو(فان احلوافز اجلنسية تولد كمية حمدودة من الطاقة النفسية يسميها " فرويد"ووفقا لنظرية 
انت خمتلفة عنها ويف حالة عدم إشباع احلوافز الطاقة اجلسمية وان ك" فرويد"العقلي وتقابل الطاقة النفسية عند 

 .اجلنسية فان الطاقة النفسية تزيد من ضغطها، فتولد الصراعات والصراعات تزيد التوتر 
 .فان الشخصية هلا ثالث مكونات هي اهلو، األنا، األنا األعلى" لفرويد"ووفقا 

مل وهو ال يراعي املنطق واألخالق وهو وحيوي الغرائز والعمليات املكبوتة وجيدد مبدأ اللذة واأل: اهلو
الشعوري،وميكن تصور اهلو بتصورنا لسلوك الطفل الصغري الذي يهتم فقط بإشباع حاجاته البيولوجية 

 .األساسية دون إدراك الطرق املالئمة اجتماعيا إلشباع حاجاته 
غريزية للهو مراعيا مقتضيات الواقع هو وسيط بني اهلو والعامل اخلارجي فهو يقوم بالتحكم يف املطالب ال: األنا

والظروف االجتماعية ويعمل على إصدار األوامر فاهلو يعمل وفق مبدأ اللذة وميثل اإلدراك والتفكري واحلكمة 
 .وسالمة العقل ويقوم باإلشراف على النشاط اإلدراكي لإلنسان 

عليها عن طريق تعامله مع والديه ومدرسيه وهو ميثل الضمري أو املعايري اخللقية اليت حتصل : األنا األعلى
واجملتمع الذي يعيش فيه واألنا األعلى ينزع إىل املثايل ال إال الواقعي ويتجه إىل الكمال ال اال اللذة وهو يوجه 

 .األنا إىل كف الرغبات الغريزية للهو وخاصة اجلسمية والعدوانية 
 :النظريات االستعدادية في الشخصية  8-2

اخلصائص واالستعدادات اليت تبدو مستقرة يف األشخاص وميكن على أساسها تنميطهم أو سرد  ويقصد هبا
 .مساهتم

ويقصد بالسمة اخلاصية الفريدة ومتثل السمة بعدا متصال ميكن إدراكه على انه ربط بني صفتني متناقضتني 
جتماعية ألحد األفراد مثال وحيتل الناس عادة أماكن خاصة على خط هذا البعد، فعند احلكم على السمة اال

فمن احملتمل أن يكون هذا الشخص أقرب إىل قطب اجتماعي يف أغلب األوقات إىل قطب انعزايل يف أغلب 
األوقات وهناك طريقة أخرى شائعة لوصفها استعدادات الشخصية هي التنميط و تنميط الناس إي وضعهم يف 

متيل : يق السمات يف عدة نواحي جوهرية مثل فئات الشخصية و ختتلف طريقة حتديد األمناط عن طر 
السمات إىل اإلشارة اىل جوانب حمددة ضيقة من الشخصية بينما األمناط تتناول الشخصية ككل، تفرتض 

مثال أن الناس ينتمون إىل احد أربعة أمناط هي " ابقراط"األمناط أن صفات خاصة تتجمع معا وقد رأى 
 )67،ص9070عروسي عبد الرزاق،(  .يجاملكتئب، املتفائل، اخلامل، املته
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 :رية األنماطظن8-3

اجته بعض واضعي النظريات يف الشخصية إىل تصنيف الناس إىل جمموعة من األمناط يتميز كل منها مبجموعة 
 .من السمات ولعل أقدم ما عرفته البشرية من حماوالت لتصنيف الشخصية إىل أمناط هو تصنيف ابقراط

أربعة أمناط على أساس األخالط أو سوائل اجلسم األربعة وذهب إىل أن سيادة احد هذه وق قسم الناس إىل 
 .األخالط يؤدي إىل سيادة احد األمزجة على اإلنسان

 .ويتميز بالنشاط، التفاؤل، وسهولة االستثارة وسرعة االستجابة: الدموي

 .يل إىل احلزن واالكتئابيتميز باالنطواء، التأمل، بطيء التفكري، والتشاؤم، وامل: السوداوي

 .ويتميز بسرعة االنفعال، الغضب، وحدة املزاج، الصالبة، العناد، القوة واملزاح :الصفراوي

ويتميز باخلمول، تبلد الشعور وقلة االنفعال، عدم االكرتاث، وبطيء االستشارة، امليل : المتبلد او البلغمي
 . )69،ص9002عبد املنعم امليالدي،(.والشراهة

 :نظرية األنماط السيكولوجية8-4

مل تقتصر هذه النظرية على اجلانبني على العوامل البيولوجية أو التكوينية وغنما ذهبت لوضع نظريات األمناط 
 :الشخصية على أساس اخلصائص السيكولوجية ومن أمهها جند

ي عندما تكون حرمة طبيب نفسي فرنسي، الذي ذهب إىل وجود عالقة الفرد بالعامل اخلارج: كارل يونغ 
الفرد متجهة إىل اخلارج وحنو الناس اآلخرين،ويسمى هذا الفرد منبسط أما األخرى فتكون احلركة متجهة عند 

الناس حنو الذات وتسمي منطويا املنبسط يتميز بأن انتباهه واهتمامه مركزان حول البيئة اخلارجية وحيب الوجود 
قراراته و أفعاله على أساس العالقات املوضوعية وليس على  مع اآلخرين وتكوين العالقات معهم وتصدر

 .أساس القيم الذاتية وهو بفضل العمل الذي جيعله خيتلط بالناس 

أما الشخص املنطوي حيب العزلة ويتجنب االختالط بالناس وهو كثري التأمل ومييل إىل أحالم اليقظة و يفتقر 
 .عن الناس إىل الثقة بالناس وهو يفضل العمل الذي يبعده

إىل القول بوجود أربعة وظائف سيكولوجية " يونغ"وإىل جانب هذا التقسيم إىل منطني منطوي و منبسط ذهب 
أساسية يستخدمها الفرد يف توجيه نفسه يف هذا العامل هي التفكري و الوجدان و اإلحساس و احلدس وعلى 

 :هذا األساس قسم يونغ الناس إىل أربعة أصناف
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الناحية الفكرية، وصنف تغلب عليه الناحية الوجدانية، وصنف تغلب عليه الناحية احلدسية،  صنف تغلب عليه
 .وصنف تغلب عليه الناحية احلسية

 :ومن خالل املنطوي واملنبسط نتحصل على مثانية أصناف عند يونغ

نبسط احلدسي و املنكر و املنطوي، املنكر و املنبسط الوجداين، املنطوي الوجداين، املنبسط احلسي، و امل
 .املنطوي احلدسي 

 :نظرية األنماط الجسمية  8-5

 :وهو طبيب نفسي أملاين إىل وجود ثالثة أمناط أساسية " كريشمر"ذهب 

 .ويتمثل يف الشخص البدين القصري  :نمط بدين 

 .ويتمثل يف الشخص النحيل الطويل  :نمط الواهن 

 .ويتمثل يف الشخص املتناسق اجلسم املتزن العضالت  :نمط رياضي 

النمط الرابع وهو الشخص الذي ال ميكن تصنيفه حتت أحد هذه " كريشمر"باإلضافة إىل هذه األمناط أضاف 
 .األصناف الثالثة والذي يظهر خليط بني األمناط الثالث األساسية 

 احلاالت املزاجية اليت قسمها إىل منطني مها إىل وجود عالقة بني التكوين اجلسمي وبني" كريشمر"وذهب 
الدوري والفصامي ويظهر الشخص ذو املزاج الدوري تقلبات كثرية يف احلالة املزاجية بني حالة االنشراح و حالة 

االكتئاب و يظهر هذا النوع يف االضطرابات احلادة يف الشخصية يف ذهان اهلرس و االكتئاب ومييل إىل 
لفصامي إىل االنطواء و االنسحاب من العالقات االجتماعية و يظهر هذا النمط يف الشخص ذو املزاج ا

إىل أن الذين هلم  مزاج دوري " كريشمر"االضطرابات احلادة يف الشخصية يف ذهان الفصام و الشيزو و ذهب 
 .فاء مييلون إىل أن يكونوا قصار و بدينني و هؤالء الذين هلم مزاج فصامي مييلون إىل أن يكونوا حن

 :نظرية شيلدون  8-6

وذهب شيلدون اىل ان خصائص اجلسم تتوزع توزيعا متصال على أبعاد ثالثة واعترب احلاالت القصوى من كل 
بعد أمناط أساسية خمتلفة سواء كانت جسمية أو مزاجية وانتهى إىل وجود ثالث  أمناط أساسية من التكوين 

منة ومنو األحشاء و النعومة و املظهر املستدير وهو يقابل منط اجلسمي هي منط داخلي الرتكيب و يتميز بالس
 " :كريشمر"البدن عند 
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يتميز بقوة العظام والعضالت ويكون قويا شديدا رياضيا ذات تكوين جيد : نمط المتوسط التركيب 
 .ومتناسق

 .جه عامويتميز بعظم طويل ورقيق وعضالت ضعيفة وجسم حنيل وضعيف على و : النمط الخارجي التركيب

 :ومن خالل هذا التقسيم وصل شيلدون إىل ثالثة أمناط هي

وهم عادة أصحاب أجسام مستديرة ورخوة يتميزون حبب التجمع الطيب :النمط الحشوي األساسي
 .والتسامح

يتميز بالقوة البدنية والنشاط البدين والعضلي وحب السيطرة واالندفاع والقوة يف  :النمط الجسمي األساسي
 .ة الناساملعامل

يتميز أصحاب هذا النمط بالنعومة والنحافة وضبط النفس والعزلة وجتنب االختالط  :النمط المخي األساسي
 .بالناس

 :نظرية السمات8-7

 .السمة طريقة دائمة تؤثر يف السلوك نسبيا حسب خمتلف املواقف اليت ترتبط معا بعالقة معينة 

أو األبعاد اليت يفرتض أهنا مشرتكة بني الناس مجيعا يف وصف  فنظرية السمات تستعني بعدد كبري من السمات
الكثري من الفروق األخرى يف الشخصية اليت ميكن وصفها بعدد كبري من األمناط،وهم يذهبون إىل أن لكل منط 

 فريد من السمات تقوم بدور رئيسي يف حتديد سلوك الفرد

مواقف كثرية تعرب عن توافقه للبيئة والسمات ال ميكن  والسمات أمناط سلوكية دائمة نسبيا تصدر عن الفرد يف
 .مالحظتها ولكن يستدل على وجودها من خالل السلوك

خصائص " ألربت"أن السمة هي الوحدة األساسية لوصف الشخصية، حيث متثل السمات عند "ألربت"ويرى 
الشخصية على حدا وإمنا نفسية عصبية واقعية تعرب عن سلوك الفرد كما انه ال ميكن فصل مسة من مسات 

 :السمات إىل " ألربت"بشكل جمموع هذه السمات كال متكامال  ويقسم 

 70إىل  2أما الرئيسية فهي مسات أساسية يف شخصية الفرد وقد حصرها يف :مسات رئيسية ومسات ثانوية
فة ال متثل جزءا مسات ويعرتها ألربت يف دراسة مسة الشخصية ورئيسية، أما السمات الثانوية فهي مسات ضعي

 ) 67،ص9070عروسي عبدالرزاق، (  .هاما من شخصية الفرد 
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 :تعريف السمات الشخصية .9

تعين خاصية من اخلصائص اليت خيتلف فيها الناس كل عن اآلخر بدرجة ما فالطول والوزن واالنفعال مسة 
ومنها ما هو خفي والسيطرة مسة ونالحظ أن من هذه اخلصائص ما هو موضعي ظاهر مثل الوزن والطول 

باطن مثل ما يؤكده أصحاب مدرسة التحليل النفسي عندما يتكلمون عن اجلانب الباطن يف شخصية 
 )8،ص9070جميدي حممد، (.اإلنسان

إهنا نظام عصيب نفسي خاص بالفرد لديه القدرة على أن يصدر عددا من التنبيهات ويثري " ألربت"ويعرفها 
 .لتكيفي والتعبريي، لذلك اعتربها ألربت الوحدة الطبيعية لوصف الشخصية ويوجه أشكاال ثابتة من السلوك ا

 ) 96،ص9002ختام عبد اهلل علي غنام، (

 : أنواع السمات .11

  (السمات السلوكية والفيزيولوجية  و املورفولوجية : من وجهة عامة إىل ثالثة أنواع هي"جيلفورد"ويقسمها 
 .يركز يف جمال الشخصية على السمات السلوكيةوهو )اخلاصة بالشكل العام اخلارجي للجسم

 :فيميز من وجهة عامة أيضا بني نوعني أساسيني من السمات هي" كاتل"أما 

 .واليت تتعلق مبستوى الذكاء القدرات احلركية املختلفة وطريقة االستجابة للمواقف :السمات المعرفية 11-1

كية،وهي اليت ختتص باالجتاهات العقلية أو بالدفاعية وتتصل بإصدار األفعال السلو  :السمات الدينامية11-2
 .وامليول كقولنا شخص طموح أو شغوف بالرياضة أو له اجتاه ضد السلطة

 )22 28ص9008امحد حممد عبد اخلالق، (

 :وهناك تقسيم آخر ألنواع السمات يتمثل مبا يلي

جانب من جوانب حياته مثل واليت ترتكز حول شخصية الفرد وتسيطر على كل :السمات القبلية 11-3
 .السيطرة واملزاجية

 .واليت تكون هلا سيطرة اقل قياسا للسمات القلبية مثل التملك والعدوان:السمات المركزية 11-4

 .وهي مسات هامشية ال تكون مؤثرة ولكنها تظهر من فرتة إىل أخرى مثل التفضيل :السمات الثانوية 11-5

بوتا مطلقا فالشخص الذي يتمتع بسمة األمانة العامة يكون أمينا يف  وهي ثابتة ث :السمات العامة 11-6
 كل املواقف
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عي اليت تتوقف على نوع املوقف وهناك مسات أخرى مثل السيطرة واخلضوع  :السمات الموقفية 11-7
 .والرزانة

والالشعورية  عي اليت يشعر هبا الفرد مثل الصداقة والروح االجتماعية:السمات الشعورية والالشعورية 11-8
 .هي اليت ال يشعر هبا الفرد مثل الكد واملخاوف املكبوتة

 :باإلضافة إىل أنواع أخرى للسمات الشخصية وهي كاآليت

 .واليت تتعلق باحلالة املزاجية واالستقرار االنفعايل:سمات وجدانية وانفعالية11-9

 .واطفاملتعلقة بالرغبات وامليول واالجتاهات والع :سمات واقعية 11-11

 .احلساسية للمواقف واملشكالت االجتماعية، االشرتاك يف النشاط االجتماعي :سمات اجتماعية 11-11
 )92،ص9076عبد الرمحان غريب، (
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 :خالصة

تناولنا يف هذا الفصل الشخصية واليت تعترب من أكثر املفاهيم غموضا وتعقيدا من منظور علماء النفس وذلك 
النظر وكذلك حتديد األصول اللغوية وحماولة حتديد مكوناهتا والعوامل اليت تؤثر فيها واليت  الختالف وجهات

متثلت يف اخلربة البيئية والوراثة والتفاعل بني البيئة والوراثة وكذلك التطرق إىل خصائص الشخصية وأنواعها 
الدينامية اليت قسمت الشخصية وخمتلف النظريات اليت حاولت تفسريها مثل نظرية السمات ونظرية النفسية 

إىل ثالثة  مكونات وهي اهلو واألنا وأنا األعلى وبالرغم من تنوع وتعدد مفاهيمها فان معظم علماء النفس 
يتفقون على بعض اجلوانب اليت حتدد الشخصية كتميزها بالتفرد وذلك باختالفها من شخص آلخر بالرغم من 

بيئة أو الثقافة، وكذلك بأهنا نتاج تفاعل االجتماعي، حيث هلا تشابه األشخاص يف بعض اجلوانب حبكم ال
 .مكونات عقلية، بيولوجية، بيئية
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 :تمهيد 

حيث تضبطه مجلة من القواعد , إن السلوك العدواين مبثابة النشاط املعرب واحملدد لعالقة الفرد مع اآلخرين 
وهو كذلك مجيع التصرفات اليت تصدر عن الفرد سواء , عامل الوراثة واالستعداد اجليين  إىلوالقوانني اليت ترجع 

ويف هذه الدراسة , أو يكون عكس ذلك , والسلوك قد يكون سويا أو باألحرى عاديا , الظاهرة  آوالظاهر 
 .أال وهو السلوك العدواين , اختار الباحث مؤسسة السلوك غري السوي 

يعد من املواضيع اليت شغلت الكثري من العلماء واملفكرين سواء يف علم النفس او يف علم فالسلوك العدواين 
وقد ركزت عليه مجلة من البحوث الرتبوية نظرا لالنتشار الذي , حيث عرفه اإلنسان منذ األزل , االجتماع 

خمتلف : لتالية لذا فقد خصص له الباحث فصال كامال مركزا على النقاط ا, حيظى به يف مجيع األوساط 
 .والنظريات املفسرة هلا وكذا مظاهرها وأشكاهلا , تعريفات هذه الظاهرة 
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وهذا , غرائزية  أو أساسيةسد حاجات  إىلهو كل سلوك نشط فعال يهدف من ورائه  :تعريف العدوان . 1
الساعية , املؤكدة للذات , املتجهة حنو اخلارج  اإلنسانيةالعدوان يشمل مجيع الفعاليات  أنالتعريف يظهر 

 (7،ص0212خالد عز الدين ،) .متلك  أمسواء كانت بناء  األساسيةوراء سد حاجات الشخص 
وهبذا يكون اندفاعا هجوميا يصبح معه ضبط ,  واإليذاء اإلكراههو سلوك هجومي منطوي على  -

 .خريب والتعطيل وهو اندفاع حنو الت, الشخص لنوازعه الداخلية ضعيفا 
استجابة توكيد الذات تعين التعبري عن الذات حيث يقوم  أنعن العدوانية وتوكيد الذات  تتساءلوقد  -

استجابة توكيد  أنومن هنا يتبني لنا , اآلخريندون املساس حبقوق  األساسية اإلنسانيةالفرد بالدفاع عن حقوقه 
العدوانية فهي استجابة مؤذية غري مقبولة  أما, اجتماعيا الذات عمل على تدعيم شخصية الفرد بطرائق مقبولة 

االنضباط واحرتام  أبنائهيعلم  أنميكنه  األبهبم لذا فان  األذىوتلحق  اآلخرينمتس حقوق  ألهنااجتماعيا 
 .العدوان  أشكالمن خالل تشجيعهم على تعلم مهارات توكيد الذات وجتنب كافة  اآلخرينحقوق 

 :هي  أصنافثالثة  إىل العدوان (Rosen)وقد قسم  -
 .شيء آخر يف بيئة الطفل  أي أو لإلحباطالشخص املسبب  أوتوجيه العدوان ضد الشيء  .1
 .الطفل يوجه العدوان ضد نفسه  أن أيتوجيه العدوان حنو الذات  .0
 فانه يركز على الرياضة, تصرف آخر ففي حالة فشل الفرد يف الدراسة  بأي اإلحباطحماولة جتنب حالة  .3

 (10،ص0222حممد علي عمارة،).شيء يكون ماهرا فيه  أياو 
 : مفهوم السلوك العدواني . 2

 الظلم وجتاوز احلد :لغة 
 :هناك عدة تعريفات للعدوان نذكر منها  :اصطالحا 

العدوان هو استجابة انفعالية متعلمة تتحول مع منو الطفل وخباصة يف سنته الثانية اىل عدوان : تعريف سريز 
 (2،ص 0212خالد عز الدين،).احلاجات  بإشباعوظيفي الرتباطها ارتباطا شرطيا 

اخلربات العدوان هو السلوك الذي ينشا عن حالة عدم مالئمة اخلربات السابقة للفرد مع  :تعريف كيلي 
عدوانية من  سلوكياتينتج عن جرائه  إحباطدامت هذه احلالة فانه يتكون لدى الفرد  وإذاواحلوادث احلالية 

 .حتدث تغيريات يف الواقع حىت تصبح هذه التغريات مالئمة للخربات واملفاهيم اليت لدى الفرد  أنشاهنا 
لشيء ما وبالتايل فالسلوك  إتالف أوآخر لشخص  إيذاءالعدوان هو كل سلوك ينتج عنه  :تعريف فيشباخ 

 . األشياءالعدوان املوجه حنو  إشكالالتخرييب هو شكل من 
 :بندورا  ألبرتتعريف 

 أومكروهة ا واىل السيطرة من خالل القوة اجلسدية  أونتائج ختريبية  إحداث إىلالعدوان هو سلوك يهدف 
 (12،ص 0212خالد عز الدين،) .وهذا السلوك يعرف اجتماعيا على انه عدواين ,  اآلخريناللفظية على 
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 أوالشتم  أوسواء كان نفسيا كاالهانة  باآلخرين األذى إحلاق إىلويعرفه آخرون على انه السلوك الذي يؤدي 
 .جسديا كالضرب والعراك 

انفعالية حادة حيث مييل بعض  أزماتملا يعانيه الطالب من  اإلسقاط أوهو مظهر سلوكي للتنفيس االنفعايل  أو
يف  أويف املدرسة  أويف املنزل  أمتعتهم أو أشخاصهمسواء يف  اآلخرينعدواين حنو  أوسلوك خترييب  إىلالتالميذ 
 .اجملتمع 

 : األطفالالسلوك العدواني عند  3

الفظة واالغاضة  واإلجاباتلوالدين ا إطاعةمشكالت مثل عدم  األطفاليتضمن السلوك العدواين لدى  
 .ونوبات الغضب والتخريب والضرب والركل والعض والشتم 

ابتدائي مشاكسني  واألوىلمرحلة احلضانة  أطفالالسلوك العدواين منذ سنوات الدراسة املبكرة فبينما يكون  يبدأ
 فاألطفال, يفشلون يف تعلم السيطرة على النفس  ألهنمعدوانية وذلك  أكثرالسنة الثانية ابتدائي  أطفالجند 

املشاغبني والعدوانيني  األطفال أن إالاللعب  أثناءيتحملون التفاوض والرتاضي حول ما خيتلفون عليه  اآلخرون
 .اللعب  أثناءساعتني من االحتكاك هبم  أومنهم بعد ساعة  األطفالنفور  إىليعتمدون على القوة مما يؤدي 

وال يطيعون آبائهم ويعاندون مدرسيهم وبالتايل قد يصبحون جاحنني لكن ,  األطفالون غريهم من فهم اليساير 
عرضة خلطر ارتكاب جرائم  أكثرالعدوانيني يسريون على اخلط نفسه وان كانوا  األطفالكل   أنهذا ال يعين 

 (11،ص 0212خالد عز الدين،( .العنف 
مثل ضرب طفل عدواين لطفل آخر مل  األطفالر مبكرا يف حياة االحنراف حنو اجلرمية يظه أنواملدهش حقا 
ضعفهم يف السيطرة على انفعاالهتم  أنكما , تعاطي السجائر واخلمور , سرقة احملالت  وأيضايفعل له شيئا 

املنبوذين اجتماعيا وتزداد نسبة  إىلويصبحون بال صداقات وينجذبون  ألتحصيليتدين مستواهم  إىليؤدي 
 .هروهبم من املدارس ويتسربون منها مبكرا 

يكون الطفل يف بيئة  أن: العنف واجلرمية عامل واحد فقط بل هناك عوامل كثرية منها  إىليقود  أالومن الطبيعي 
هم على ارتكاب تشجع إلغراءات األطفالحي يتميز بوجود نسبة عالية من اجملرمني الذين يعرضون هؤالء  أو

وقد وجد العامل السيكولوجي , يكون ابنا لعائلة تعيش حتت ضغوط قاسية او فقر شديد  أو, العنف واجلرائم 
اليت يرتكبها الطفل ضد اجملتمع يف  األفعال أن األطفالحلياة جمموعة كبرية من  تتبعيهيف دراسة  باتر سونجريالد 

 (31،ص 0222سناء حممد سليمان،).سيكون ناجحا يف شبابه  بأنهسن اخلامسة من عمره تعد بداية تنذر 
 هل السلوك العدواني سلوك فطري؟ 4

وحتقيق  اإلنسانمنها الغضب فوجود عائق بني  واليت,الكثري من النوازع الفطرية اليت يولد هبا  اإلنسانيوجد لدى 
حيث ,التلقائي للتعبري عن الغضب  األسلوبوعندما يستثار الغضب تكون املقاتلة هي ,رغباته يثري غضبه 

 .العقبات اليت تعرتضه للقضاء عليه  إلزالةاملقاتلة توجيه سائر قوى الفرد  تتضمن



 6102 العام العدوان :الفصل الثاني 
 

 

32 

وموجه , اإلنسانسلوك نابع من ميل فطري لتحقيق حاجة من حاجات  ألنهسلوك املقاتلة بالعدوان  وال يوصف
فهناك اختالف بينها وبني ,ينا ميل فطري للمقاتلة فنحن نولد ولد,للتغلب على عقبة وضعتها البيئة احمليطة 

يستثار ( احملبة-الشراب-الطعام)املدرسة حينما تقف عقبة يف حتقيق رغبات الطفل املختلفة  أو واألسرة,العدوان 
رغبته  إشباعاهلجوم العضلي على من يقف يف سبيل  أوالبكاء  أوالصراخ  إىلانفعال الغضب عند الطفل يلجا 

السليم  األسلوبيستجيب املريب االستجابة املناسبة فتشبع رغبة الطفل ويستفاد من املوقف لتعليمه وهنا قد ,
هتمل رغبات الطفل  أن األحيانلكن حيدث يف بعض ,تكون هناك مشكلة وال,احلاجة إشباعوالصحيح لتحقيق 

 أحيانويف ,حوله  مايكسر  أودرجة جتعله خيرب  إىلويصر املريب على حرمانه فيزداد غضب الطفل ويصل 
مثال  األرضفيلقي بنفسه على  -قد يقع عليه من عقاب خشية ما-تعذيب نفسه إىلقد يلجا الطفل  أخرى

 األفعالوقد يتكرر مثل ذلك املوقف يف حياة الطفل فتصدر عنه مثل تلك ,لنفسه  إيذاءوقد ينجم عن ذلك ,
 (01،ص0222حممد علي عمارة،).فيطلق عليه انه طفل عدواين

 :العدوان أشكال 5
 :منها  أشكاليف عدة  اإلنساينيظهر العدوان 

 األلفاظ,القذف بالسوء,الشتم :الذي يقف عند حدود الكالم ويشتمل :العدوان اللفظي -5-1
 اخل...النكت والتهديد للغري والصياح إطالق,السخرية واالستهزاء ,اجلارحة

 .اضافره يزال يف نعومة  حىت وهو ال,يستخدمها للعدوان  أداة أول اإلنسانوفم 

اخلربشة ,العض,الضرب :أمثلتهومن  األخرجسديا على  اإلنسانالذي يشرتك فيه :العدوان الجسدي  -5-2
على ( املعتدي)جسدية خطرية ا واىل القتل وهو يقع من شخص  إصابات إىلورمبا يصل ,والرفس والدفع 

 (.املعتدي عليه)أخرشخص 

انه فعل مشرتك  أيجدال غاضب ومستفز بني شخصني  أوة عن نقاش وهو عبار (:العراك)الشجار -5-3
 . األساسيفيه املعتدي الدور  يأخذعلى عكس العدوان الذي  أكثر أوبني اثنني 

استثارة شخص ومضايقته والتلذذ بذلك  إىلعدوانية هتدف  أفعالوهي :المضايقة والتنمر على الغير -5-4
 آخرواملضايقة والتنمر يشمالن السخرية من , اآلخرعدوان احد الطرفني على  أوالشجار  إىل األمرورمبا ينتهي 

 .القرص أواملالبس  أووشد الشعر ,التهكم عليه أوإلغضابه 

 إىلتوجيه االنتباه  إىليقود  أو اآلخريناحتقار  إىلهو الذي ميارس فيه سلوك يرمز :العدوان السلبي -5-5
 األخروكلها سلوكيات مستفزة للطرف ,واملكايدة والصمت والتجاهل والسلبية اإلمهالويشمل ,اهانة تلحق 

 (03-00،ص0221عصام عبد اللطيف العقاد،) .غضبإحباط و وجتعله يف حالة 
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 :العدوان أنواع 6

 صغري أخله  يأيتكعدوان الطفل عندما :العدوان المخبوء -6-1

 أشياءوينتج من تدخل الوالدين وحرمان الطفل من تقرير ذاته ويعاجل مبشاركته ببعض :العدوان المحول -6-2
 .غريها أويف مالبسه و يف وجبات الطعام  كرأيهالبيت  

ويعاجل بيان ,وينشا من الصراع بني املشاعر العدوانية عند الطفل من املعايري الضابطة :العدوان التخيلي -6-3
 .يسيطر على مشكالته حبريه أنترك للطفل  ما إذابيعي الغبار عليه ط أمربالغضب  املرءشعور  أن

 :اليت توصف بالعدوانية وهي السلوكياتمن  أنواعوهناك عدة 

وقد , األشياء أوواجلماعات  اإلفرادلغريه من  األذى إحلاق إىلحيث يسعى الفرد :العدوان الفردي -6-4
 . واألفرادبغريها من اجلماعات  األذى إحلاق إىليكون مجاعيا حيث تسعى اجلماعة 

التربير  إىلالنوع الثاين بالنسبة  أما,يعتمد على مربرات عقلية يف مواقف حمددة :العدوان العقالني -6-5
موقف اندفاعي عاطفي داخلي يدفع الفرد  فيهويغلب ,فهو ينطوي على القليل من املربرات العقلية ,العقلي 

 .تقديرا واعيا وواضحا ظروفهقديره له ولكامل يكون ت أنباجتاه العدوان من غري 

  أنواع إىلوالتوجيه  واألسلوبوميكن تقسيم السلوك العدواين حسب الغرض 
 : إىلفمن حيث الغرض ينقسم -  
 باآلخرين األذى إيقاع أي:عدوان هجومي -6-6
 ويقصد به الدفاع عن النفس فوسيلة من اجل احلياة(:دفاعي)عدوان وسيلي  -6-7
 :إىلينقسم  األسلوبومن حيث -
 مثل الضرب :عدوان جسدي  -6-8
 .مثل الشتم والتهديد:عدوان لفضي  -6-9
 :إىلمن حيث التوجيه ينقسم  إما-
 .لإلحباط األصليوهو توجيه العدوان حنو املصدر :عدوان مباشر  -6-11
 .لإلحباطاملسبب  األصليهلا عالقة باملصدر  أخرىتوجيه العدوان حنو جهة :عدوان غير مباشر -6-11
 (02-02،ص0221حسن قايد،)
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 :السلوك العدواني واستخدام القوة عند طالب المدارس 7
جمموعة من  أوالسلبية من جانب طفل واحد  لألفعالهو اللجوء املتكرر :السلوك العنيف  أنكما ذكرنا سابقا 

 أوالتهديد باالعتداء البدين  أواللكز  أوالضرب )يف التعدي البدين  األفعالقد تتمثل هذه .آخرضد  األطفال
 (.الساخر التوبيخ أومثل السب  أللفضيالتعدي 

الظهور العنف والضرب وحىت اخلنق بدت  ظاهرةنرى ونسمع كثريا عن العنف املنتشر بني طالب املدارس  وبدأنا
حممد ).ظهور يف مدارس البنات بال اآلن بدأتلك كومية ويف املدارس اخلاصة ويف مدارس األوالد وكذاحل املدارس

 (02-02،ص 0222علي عمارة ،
 :المفسرة للسلوك العدواني  النظريات 8

العدوان كما ذكرنا سابقا وسنقوم بعرض  أشكاللقد تعددت النظريات املفسرة للسلوك العدواين نتيجة لتعدد 
 : أمههاهذه النظريات ومن 

 :( فرويد)نظرية التحليل النفسي -8-11

وهي ختدم , ضد الذات  أوتتجه ضد العامل اخلارجي  أنيرى فروي دان العدوانية واحدة من الغرائز اليت ميكن 
 :ثالث مراحل وهي  إىللتفسري العدوان  "فرويد"ذات الفرد وميكن تقسيم حماوالت  األحواليف كثري من 

 إىلالذكرية السوية اليت تسعى  أن العدوان ككمون اجلنسية "فرويد"رأى : ( 1915)  األولىالمرحلة  -1
إن جنسية معظم الكائنات البشرية الذكرية حتتوي على عنصر " حتقيق هدفها التوحد مع الشيء اجلنسي يف قوله 

 .العدوانية 
, " الغرائز وتقلبها " عن الغرائز يف كتابه  "فرويد"يف هذه املرحلة  تقدم تقدير :  (1915)المرحلة الثانية  -2ا

تكره ومتقت وتتابع  فاألنا" وغرائز حفظ الذات والغرائز اجلنسية " األنا"ني جمموعتني من الغرائز مها حيث ميز ب
دون أن تأخذ يف احلسبان إن كانت تعين , اليت متثل مصدر املشاعر الساخطة عليها  األشياءهبدف تدمري 

 (11ص , 0222, حممد علي عمارة (.حفظ الذات  احتياجاتإحباط اإلشباع اجلنسي أو إشباع 
ما وراء مبدأ اللذة حيث أعاد  "فرويد"بدأ هذه املرحلة مع بدأ ظهور كتاب :  (1921)المرحلة الثالثة  -3
, تصنيف الغرائز فقد أصبح الصراع ليس بني غرائز األنا والغرائز اجلنسية ولكن بني غرائز احلياة واملوت " فرويد"

بينما غرائز املوت فدافعها العدوان , عمل من أجل احلفاظ على الفرد فغرائز احلياة دافعها احلب واجلنس اليت ت
خارجيا حنو تدمري اآلخرين  املباشروالتدمري وهي غريزة حتارب دائما من أجل تدمري الذات وتقوم بتوجيه العدوان 

 .وإن مل ينفذ حنو موضوع خارجي فسوف يرد ضد الكائن نفسه بتدمري الذات , 
كان هلا تأثري كبري وواسع حيث انطلق من أساس أن كل الغرائز متثل القوى   "فرويد"نظرية  أنومنه ميكن القول 

, ومن هنا فالغريزة تظهر كتمثل سيكولوجي للمؤثرات الفسيولوجية الداخلية , الديناميكية واحملركة للشخصية 
 .ك الرغبة تظهر أو تعمل حتت تأثري السلو  أووالنقص الداخلي يسمى احلاجة 
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 :النظرية السلوكية -8-2
ومفادها أن طرق البحث , من طرف العامل جون واطسون ,  1110هي نظرية عملية السلوك تأسست عام   

املستعملة يف دراسة السلوك مبنية على أساس أهنا تأخذ بعني االعتبار اجلانب املوضوعي أكثر عما يالحظه يف 
" الشرطي  االنعكاس" جتربة  بينما أن السلوك الكالسيكي له عالقة ضعيفة مع, سلوك اإلنسان أو احليوان 

والنظرية السلوكية احلديثة تأخذ بعني , من الناحية املنهجية التجربة والشعور  االعتبارفهو ال يأخذ بعني " لبافلوف
الرغبات  –كاحلاجات ) الديناميكية واليت ال ميكن حتديدها بدقة  والظروفيف دراستها السلوك الشروط  االعتبار

 .....(ار سلم القيم واألفك –
التعلم " إن دراسة السلوك ساعدت على تطوير جمموعة من قوانني التعلم واليت كانت هلا أمهية كبرية يف جمال 

وميكن تعديله  اكتشافهويرى السلوكيون أن العدوان شأنه كأي سلوك ميكن , يف امليدان الرياضي " احلسي حركي 
السلوكيون يف دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون هبا  وفقا لقوانني  التعلم ولذلك ركزت البحوث ودراسات

العدوانية كلما تعرض  االستجابةوهي السلوك متعلم من البيئة ومن مث مت تدعيمها مبا يعزز لدى الشخص ظهور 
 (22-23ص , س , ب, حفصاوي بن يوسف ) .ملوقف حمبط 

 :نظرية اإلحباط والعدوان -8-3
 االجتماعيةعلى اجلوانب  اهتماموينصب " جون دوالر "و " روبرت سيزر " نيل ميالر و "من أشهر روادها 

السلوك اإلنساين قد عرضت أول صورة هلذه النظرية على فرض مفاده وجود ارتباط  بني اإلحباط كمثري 
 : وميثل جوهر هذه النظرية يف ,  كاستجابةوالعدوان  

 .رد الفعل العدواين  ماالتاحتـ كل إحباط يزيد من 
اليت حنو مصدر اإلحباط  االستنتاجاتفالعدوان من أشهر , ـ كل عدوان يفرتض مسبقا وجود إحباط سابق 

وهذا هبدف إزالة املصدر أو التغلب , حيث يتجه العدوان حنو مصدر اإلحباط , ويشمل العدوان البدين واللفظي 
 :من دراستهم  االستنتاجاتعض ب إىلحيث توصل رواد هذه النظرية , عليه 

 .كمية اإلحباط املواجه للفرد   باختالفختتلف شدة الرغبة يف السلوك العدواين  -1
 .تزداد شدة الرغبة يف العمل العدائي ضد ما يدركه الفرد على أنه مصدر إلحباطه  -0
زيادة ميل الفرد للسلوك  يعترب كف السلوك العدواين يف املواقف اإلحباطية مبثابة إحباط آخر يؤدي إىل -3

 .العدواين ضد مصدر اإلحباط األساسي 
على الرغم من أن املوقف اإلحباطي  ينطوي على عقاب الذات إال أن العدوان املوجه ضد الذات ال يظهر  -2

 (24-22ص ,  0222, حممد علي عمارة ).إال إذا ما يكف توجيهه وظهوره ضد الذات 
 : االنفعالينظرية العدوان 4 -8

حيث أن هناك بعض , تعترب هذه النظرية من النظريات املعرفية واليت مفادها أن العدوان ميكن أن يكون ممتعا 
األشخاص جيدون استمتاعا يف إيذاء اآلخرين باإلضافة إىل منافع أخرى فهم يستطيعون إثبات رجولتهم 
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مكافأهتم على عدواهنم جيدون  استمرارومع  ةاالجتماعيويوضحون للغري أهنم أقوياء وذو أمهية ويكتسبون املكانة 
يف العدوان متعة هلم فهم يؤذون اآلخرين حىت إذا مل تتم إثارهتم انفعاليا فإذا أصاهبم ضجر وكانوا غري سعداء 

 .فمن املمكن أن خيرجوا يف مرح عدواين 
هؤالء ميكن أن يهامجوا  الدراسات اليت أجريت على العصابات العنيفة من اجلاحنني املراهقني بأن أكدتحيث 

باإلضافة إىل , لآلخرين  اآلخرين غالبا ألي سبب بل من أجل املتعة اليت حيصلون عليها من إنزال األذى واألمل
 .حتقيق اإلحساس بالقوة والضبط والسيطرة 

هذه  فرتكيز, تظهر بدون تفكري  االنفعايلمن هذه النظرية أن معظم أعمال العدوان  استنتاجهأهم ما ميكن 
عبد .النظرية على العدوان غري املتسم نسبيا يف التفكري ويعين هذا خط األساس اليت ترتكز عليه هذه النظرية 

 (73ص , 1122, الرمحان العيساوي 
 :نظرية العدوان اإلبداعي -8-5

 اإلنسانية العالقات يف التعامل طريق عن فعالية وذو ابتكاريه هامة نظر وجهة تبىن الذي ، "باخ" روادها ومن   
 لتحسني ذايت تعليم طريقة أيضا ،وهو نفسي عالجي نظام اإلبداعي العدوان أن "باخ" ،ويذكر املضطربة
 وغري املباشر البشري العدوان صيغ على يركز ،حيث اآلخرين مع السوية العالقات على للحفاظ الناس مهارات
 ميكانيزم أساسا هو العدوان أن فكرة اإلبداعي العدوان يرفض ،حيث واآلخرين الذات حنو املوجه السليب املباشر

 اإلبداعي العدوان ،فمبادئ هبا لالنتفاع البناءة العدوانية الطاقة على يركز أنه ،حيث املختلفة الضيق عوامل ضد
 عن ألتنفيسي الدمى لعب أسلوب ،مثال اإلرشادية والطرق الكتب استخدام طريق عن ذاتيا تعلمها يتم أن ميكن
 كان والذي الشديد غضبهم عن ببهجة التعبري خالله من األطفال يعرب ،حيث عليها العدوان تصويب طريق
 .(22-23،ص0221حفصاوي بن يوسف،) مكبوتا ما نوعا

 :الرياضي العدواني السلوك- 9
 يهدف الذي السلوك ذلك أنه على اتفقت جلها أهنا إال ، الرياضي اجملال يف العدواين السلوك تعريفات تعددت

 و الضرر إليقاع يسعى املنافسة أثناء الالعب أن أي شخص ألي إيذاء أو ضرر إحداث أو إصابة حماولة إىل
 (022،ص1117راتب،أسامة كامل ).اللعب قانون إطار خارج أو اللعبة قانون داخل أي قاصدا إما باملنافس األذى

 :الرياضي الميدان في العدوان أنواع-11
 آخر،إلحداث كائن إصابة حماولة إىل منه الفرد يهدف العدائي العدواين السلوك :العدائي العدوان -11-1
 ،كما بالفرد حلقت اليت األمل و األذى مبشاهدة والرضا التمتع وهدفه آخر لشخص املعاناة أو واألذى األمل

 األذى أو الضرر إحلاق منه اهلدف يكون عندما ذاته حد يف كغاية العدواين السلوك يكون"م أدروه" يضيف
 الرياضي اجملال يف النوع هذا حيدث لذلك وقد نتيجة والرضا بالتمتع الشعور مع اآلخرين حنو البدين أو النفسي

 (027ص, 1117اسامة كامل راتب ).  املختلفة التنافسية املواقف من كثري يف
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 التمتع بغرض ليس ولكن آخر بشخص األذى إلحلاق يهدف عدوان هو : سيلي الو العدوان -11-2
 املدرب رضا أو اجلمهور كتشجيع اخلارج من تعزيز أو تدعيم على احلصول بغرض ولكن ذلك نتيجة والرضا

 الرتبية حصة أثناء السلوك هذا ويالحظ معينة، لغاية وسيلة السلوك هذا أن "خليل حسن" أضاف كما .مثال
 لغاية نتيجة السلوك هذا أن أي ، زمالئه أو أستاذه أمام نفسه إبراز التلميذ حماولة خالل من الرياضية و البدنية

 (20ص,  1121, حسن خليل ). وراءه من
 يقصد الذي و الالعب به يتميز الذي البدين و اللفظي السلوك هو : اإليجابي الجازم العدوان -11-3

 ،يف التصميم و الكفاح و احلزم و والشدة بالقوة يتميز والذي ، الفوز حتقيق أجل من فائقة بنية بطاقة إظهاره
 هو العدائي السلوك ،فهذا بشخص األذى إيقاع خالله من يقصد ال ،حيث هبا معرتف وقوانني لوائح إطار
 زائدة بقسوة الساحقة الضربة ، املرمى على بقوة الالعب ،تسديد ذلك أمثلة ومن منه املرجو للهدف نظرا إجيايب

 (022ص,  1117, أسامة كامل راتب ).اليد كرة يف
 :،ومها بالفرد مرتبط آخر و وقيت أحدمها نوعني إىل هنا العلماء أشار حيث :وكسمة كحالة العدوان -11-4
 وقت من وتتغري شدهتا يف وختتلف الفرد لدى وقتية أو انتقامية حالة يعترب كحالة العدوان: كحالة العدوان *

 .آلخر
 اختالف حيث من للشخصية واملميزة نسبيا الثابتة الفردية الفروق أساس على يفسر حيث: كسمة العدوان *

 يف الناس
 . وخمتلفة متعددة مواقف يف العدواين السلوك حنو نزعتهم
 املواقف من كبري عدد يف العدواين بالسلوك يتصفون الذين الرياضيني األفراد على العدوان من النوع هذا ويظهر
 الذين الرياضيني األفراد لدى كحالة العدوان أما ، اليومية حياهتم يف تعامالهتم يف حىت أو املنافسات أثناء ،سواء

 حياهتم يف السلوك هبذا يقومون ما نادرا أهنم حني يف املنافسات مواقف يف العدواين األداء عليهم يالحظ
 (312،ص1112عبد اللطيف خليفة،) .اليومية

 : الرياضي المجال في العدواني السلوك أسباب-11
 :الرياضية األنشطة بخصائص مرتبطة أسباب-11-1

 وجود املفرتض من ،حيث العدوانية تشجع نفسية خصائص طياهتا بني حتمل رياضية أنشطة هناك أن حيث
 .املباشر باالحتكاك تسمح ،فهي العدوانية من عالية بدرجة تتميز رياضية أنشطة

 تتمثل تعنيها اليت و املباشر بالعدوان تسمح اليت األنشطة وبرامج الرياضية و البدنية الرتبية حصة خيص فيما أما
 . حمدودة بدرجة املباشر العدوان تشجع اليت األنشطة يف خاصة
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 : الرياضية المنافسة بخصائص مرتبطة أسباب -11-2
 لتحقيق املنافس حماوالت إحباط حياول رياضي فكل ، الفوز إحراز الالعب فيه حياول نشاط الرياضية فاملنافسة

 سلوكه يظهر لكي مهيأ الرياضي جتعل إحباط خربة ميثل ،والفشل اخلسارة و الكسب حتمل فهي ،وبذلك هدفه
 (11،ص1110حممد حسن عالوي،).العدواين

 :الرياضي العدواني السلوك نظريات -12
 فسوف اآلن ،أما االجتماعي النفسي باجلانب وربطتها بتعريفها وقمت العدواين السلوك نظريات سبق فيما رأينا

 :يلي ما أذكر أمهه من اليت و الرياضي باجلانب مباشرة عالقة هلا اليت النظريات إىل أتطرق
 :اإلحباط نظرية -12-1
 فرص زادت كلما اإلحباط فرص زادت كلما أنه حيث العدوان مع طرديا يتناسب اإلحباط أن سابقا رأينا

 . العدواين السلوك معها قل اإلحباط فرص قلت كلما العدوان وزيادة ظهور
 يف العدواين السلوك أنواع بعض توضح قد النظرية هذه أن الرياضي النفس علم جمال يف الباحثني بعض يرى

 لشن يدفعه بإحباط الالعب يصاب عندئذ هدفه حتقيق عن منافسه بإعاقة الالعب يقوم عندما وخاصة الرياضة
  .اإلحباط مصدر على يقدر مل ،وإذا لآلخر يتنقل ،وقد نفسه حنو عدواين سلوك
 :)المكبوتة االنفعاالت تفريغ( التنفيس نظرية -12-2

 مبثابة تكون أن ميكن فهي ، البدين االحتكاك من كبرية درجة تتضمن اليت الرياضية األنشطة أن أنصارها يعتقد
 . العدواين السلوك من متنفس

 طريق عن وذلك املكبوت االنفعايل التنفيس استخدام املراهقني تعليم خالل من ، الباحثني إليه أشار ما وهذا
 .كاللعب الرياضية التمارين

 :االجتماعي التعلم نظرية -12-3
 للسلوك تنظر فهي ، العدواين اإلحباط نظرية أصحاب إليه ينظر ما عكس العدواين للسلوك تنظر النظرية هذه

 كما الالعب يتعلمه الذي العدواين السلوك وبذلك الشرطي التعلم لعملية نتيجة مكتسب سلوك هو العدواين
 إنزال عدم أو لالعب العدواين للسلوك اإلجيايب التعزيز فإن مث ومن األخرى السلوكيات أنواع من نوع أي يتعلم

 (342،ص1112سيد حممد الطواب،). املستقبل يف العدواين السلوك ظهور يف يدعم أن ميكن بفاعله العقاب
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 :خالصة
       

األخري،  هلذا واحد تعريف إمجال الصعب من أنه العدواين، يتبني بالسلوك اخلاص الفصل هذا عرض خالل من  
 .وأشكاله أنواعه تعدد اجملال، وكذلك هذا يف نشطت اليت واالجتاهات البحوث لتعدد تبعا وذلك
 و بيولوجية لعوامل أرجعه من فهناكالعدواين،  للسلوك املفسرةوالنظريات  االجتاهات تعددت أخرى جهة ومن

 واجلمع الرتابط هو األرجح الرأي ،و وبراهينه أدلته له اجتاه ،وكل نفسية عوامل إىل اآلخر والبعض بيئية أخرى
 الرمزية وحىت والبدنية اللفظية منها العدواين السلوك أشكال أن تربز جمملها ويف أهنا النظريات، حيث هذه بني
 .للفرد احمليطة للعوامل تبعا
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 :تمهيد
وهذا باعتبارها مرحلة عبور من الطفولة إىل الرشد , إن املراهقة فرتة أو مرحلة جد حساسة من حياة البشر 

عليه مواصلة مشوار  ولو متكن الفرد من اجتياز هذه املرحلة بنجاح لسهل, تسمح للفرد بالولوج إىل عامل الكبار 
فمن , حياته بسهولة وبدون آثار جانبية قد تؤثر عليه وحتدث لديه عقد نفسية يصعب التخلص منها مستقبال 

حتدث عدة تغريات نفسية وعقلية واجتماعية وجسمية للفرد تؤثر عليه بصورة مباشرة ( املراهقة)خالل هذه الفرتة 
 .أو غري مباشرة 

ء إعطاء فكرة عن هذه املرحلة الصعبة حىت يسهل لدينا فهم الفرد يف هذه املرحلة ومنه حاولنا يف هذا اجلز 
والتعامل معه بصورة اجيابية باإلضافة إىل التحدث عن خصائص النمو من نفس املرحلة املذكورة سابقا وكذا 

 .ة احلاجات األساسية للمراهق وحماولة معرفة أمهية الرتبية البدنية والرياضية يف هذه املرحل
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 :المراهقة مفهوم -1
 :لغة المراهقة تعريف 1-1-

 مبعىن ،وراهق "حلق"أو "دنا"أو غشي مبعىن"رهق" يقال ،حبيث احللم من الدنو و االقرتاب اللغة يف املراهقة كلمة تعين
 ، adolexence)بالالتينية تقابلها مراهقة وكلمة الرشد، واكتمال احللم من ينمو الذي الفىت هو ،واملراهق قارب
ميخائيل أسعد )  .،االنفعايل ،العقلي اجلنسي حنوالنضج التدرج ،مبعىن ) (adolexre الالتيين الفعل من مشتقة وهي

 (91ص , 9111, ابراهيم 
 :اصطالحا المراهقة تعريف
 عضوية تغريات فيها حتدثت ،حيث الشباب إىل الطفولة مرحلة من االنتقال مرحلة هي اصطالحا املراهقة
 أن فنجد ، تعريفها حول لآلراء تضارب جند ،حيث للمراهقة واحد تعريف الواقع يف يوجد ذهنية،وال ،نفسية

 عاطف حممد). الرشد سن وبداية البلوغ بداية مرحلة بني ،وتقع النضج حنو الفيزيقي التحول فرتة أهنا يرى م هناك
 (99ص,9191,غيث

 منوه هناية من ويقرتب حمدودة خربة ،وذا انفعاليا ناضج غري الفرد فيها يكون اليت الفرتة بأهنا يراها اآلخر والبعض 
 (121ص, 9191,هادر علي حممد سعدية) .العقلي و البدنية

 :المراهقة خصائص2-
 : الجسمي النمو 1-2-

 و الصدر و اجلذع عضالت منو يزداد ،كما اجلسمية الرتكيبة يف اجلنسني بني الفروق تظهر املرحلة هذه يف
 الوزن وثقل بالطول يتميزون الفتيات أن ويالحظ اتزانه الفرد يستعيد ،وبذلك العظام منو من أكرب بدرجة الرجلني

 علي حممد عنايات) .بالطراوة والليونة  الفتيات عضالت تتميز  حني يف قوية الفتيان عضالت وتصبح  الفتيان عن
 (19ص9119,هادر
 :المورفولوجي النمو -2-2

 أطراف خمتلف بني النمو يف التوازن غياب مرحلة متثل ،حيث اجلسم يف التحكم بضعف املرحلة هذه تتميز
 خاصة الزوال يف تبدأ فالدهون ، العظمي اهليكل الستطالة تبعا أنه ،إذ املتوازنة غري لعوامل نتيجة وهذا اجلسم

 مييز وهذا احلجم يف زيادة دون العظمي،ولكن اهليكل  استطالة مع تستطيل العضالت أن ،كما الذكور عند
 ،ويف العليا واألطراف اجلذع من أسرع تستطيل السفلى األطراف أن ،كما اجلسم وحنافة القامة بطول الذكور

 .الرياضي جلسم املورفولوجي البناء على كبرية بنسبة يعتمد الذي الرياضي التخصص ظهور يبدأ املرحلة هذه
 .(49ص9119,محادة إبراهيم مفيت(
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 : النفسي النمو -2-3
 عدم مجيعا عليها يرتتب واضطراب حبرية تتميز ،حيث النمو مراحل من مرحلة املراهقة عند النفسي النمو يعترب

 و احلساسيات هذه وأهم بعيدة، درجة إىل حساسا جيعله مما املراهق انفعال على ينعكس وتوازن تناسق
 : هي وضوحا االنفعاالت

 . مرض أو شذوذ أنه منه ،ظنا اجلسمي منوه بسبب خجل -
 . واضح بشكل اجلنسي الدافع انبثاق يثريه بالذنب شديد إحساس -
 (19ص,2222,خوري جورج توما) . وكثرية جديدة وأمنيات واسعة خياالت -
 (919, 9119,كاشف  حممود) .  وجنسية دينية وطنية عواطف -

 : االجتماعي النمو -2-4
 وازدياد جهة من العالقات تلك بتشعب وذلك ، املراهقة مرحلة يف للمراهق االجتماعية العالقات أمهية تتزايد
 هذه متيز اليت اخلصائص "فهمي مصطفى"الدكتور ،ويذكر أخرى جهة من وسلوكياته حياته جممل يف تأثريها
 :املرحلة

 .إليها ينتمي اليت اجملموعة مسايرة إىل األوىل السنوات يف املراهق مييل -
 . إليها ينتمي اليت اجلماعة حنو مبسؤوليات يشعر األخرية السنوات يف -
 على يساعده ما وهذا واحلنان الود له ويظهر ، فهمه على قادرا يكون حىت صديقه من املراهق يتطلبه وما -

 .املباشرة السلطة عدم ويشرتط ، سنا منه أكرب الصديق يكون األحيان بعض ففي ، الضيق حاالت على التغلب
 (224,فهمي ماطفى)

 كما اجملرد، الفهم وال االستيعاب على قادر غري املراهق يكون املرحلة هذه يف: والمعرفي العقلي النمو -2-5
 شيئا وهكذا املستقبل يف بالتفكري تبدأ اليت املرحلة وهي ، العقائدية املشكلة معرفة حماولة هي اهتماماته تكون
 . الطفولة سلسلة تكسري عن البحث يف ويبدأ الفكرية االجتاهات لديه تتبلور فشيئا
 اإلبداع حب إىل به يؤدي مما ، العقلية القدرات يف معترب منو لديه وحيصل النضج من املراهق يقرتب كما

 (49ص 9119,ويتج أتوف) . جديدة ومثريات أشياء عن والبحث ، غامضة تبدو اليت األمور واكتشاف
 : الوظيفي النمو -2-6

 ،ومن املورفولوجي للنمو بالنسبة امليول بعض يربز الوظيفي النمو أن اجلانب هذا يف الباحثني من الكثري ذكر لقد
 السعة يف نقص ،أي التنفسي و الدوري للجهاز الوظيفي التوازن وعدم تذبذب نالحظ امليول هذا عالمات بني

 ما أو الرياضي النشاط دور يدخل ،وهنا ضيق الصدري القفص بقاء إىل "دان جور" أرجعها واليت التنفسية
 وهذا القلب وتطور توازن إىل راجع "مجانا" حسب عصيب اتساع كذلك يالحظ ،كما "التنفسية الرتبية" يدعى

 له ميثل الذي احلاجز احلاجب على باالستناد ويبدأ حجمه فيزداد اجلديدة الوظيفية االحتياجات مع بالتأقلم
 بينما )سنتمرتمكعب222و 222 ( بني ترتاوح للقلب املتوسطة القدرة أن ،حيث للعمل مناسبة جديدة وضعية
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 اجلسم املرتبطة حبجم الدموية األوعية شبكة وتعمل,( سم مكعب  1222-9922)القدرة احليوية ترتاوح بني 
 الرئتني و القلب أمهية عن تقل ال أمهية يعطيها ما وهذا األعضاء و القلب بني الوسيط دور
 (11,19ص, 9112حسني  حسن قاسم)  . البدين اجلهد أو العمل أثناء للمراهق التنفسية العملية يف

 : الحركي النمو -2-7
 و"هامبورج"و"جورهن"من كل اتفق ،حيث  املراهقة مرحلة يف احلركي للنمو بالنسبة اآلراء تعارضت

 نواحي يف االضطراب ،أي التوازن يف باالختالل تتميز املرحلة بداية يف املراهق حركات أن على "مانيل"
 بعد املراهق يلبث ال ،إذ الوقيت  الطابع حيمل احلركي االضطراب هذا ،وأن االنسجام و التناسق و التوافق
 و لالرتباك احلركي فرتة املراهقة مرحلة أن ،أي قبل ذي عن وانسجاما توافقا أكثر لتصبح حركاته تتبدل أن ذلك

 أن ينبغي وال باالضطراب يتميز ال املراهقة مرحلة يف احلركي النمو أن إىل أشارت "ماتيف" أن االضطراب،إال
 هذه يف الفرد يستطيع ذلك من العكس على ،بل "للمراهق احلركية األزمة" مصطلح  املرحلة هذه على نطلق

 (49ص,س. ،بفرج امحد حممد عنايات).  بتثبيتها ويقوم احلركية املهارات من العديد ميارس أن املرحلة
 حتسنا نلحظ ،حيث أداء مرحلة ،فهي املوهوبني و العاديني األفراد مستوى على انفجارا متثل الفرتة وهذه

 .هنايتها يف حركيا واستقرارا ،وثباتا بدايتها يف

 :االنفعالي النمو -2-8
 : التالية النقاط يف غريه عن املراهق انفعاالت ختتلف

 . األسباب ألتفه ويثور عنيفة انفعاالت بوجود املراهقة من األوىل الفرتة تتميز -
 . االنفعالية حلالته اخلارجية مظاهره يف املراهق يتحكم ال -
 . الوالدين عن النفسي النظام أو االنفعايل االستقالل حتقيق إىل املراهق يسعى -
  .الكبار نقد إىل املراهق مييل -

 :الجنسي النمو -2-9
 نتيجة ،وهي املراهقة مرحلة إىل الطفولة مرحلة من لالنتقال امللحوظة املالمح من اجلنسي النمو يعترب

 (994ص,9111,أمحد بسطويسي) . املرحلة هذه يف السيكولوجية التغريات من جملموعة
 تبدأ ،حيث نشاط اجلنسية األعضاء على يطرأ أنه نالحظ البلوغ وحيدث املراهقة مرحلة تبدأ عندما
 ،ولكنها التناسل على قادر الطفل أن تعين ال املرحلة ،وهذه اجلنسية اخلاليا صنع يف التناسلية الغدد
 التمايز بني مصدر فإهنا الثانوية اجلنسية الصفات ،أما األوىل اجلنسية للصفات للنضج تكييفه مرحلة تعترب

 (291ص,2222,اخلويل أنور)  .اإلناث و الذكور

 :المراهقة مرحلة حاجات -3
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 :يلي فيما املرحلة هذه يف املراهق حاجات أهم تتمثل
 : األمن إلى الحاجة 1-3-
 باألمن الشعور إىل ،واحلاجة وغريها والنفسية اجلسمية والصحة اجلسمي األمن إىل احلاجة وتتضمن
 حل يف املساعدة إىل ،واحلاجة املختلفة الدوافع إشباع من احلرمان عند احلماية إىل ،واحلاجة الداخلي

 .الشخصية املشكالت

 : القبول حب إلى الحاجة -3-2
 الشعور إىل ،واحلاجة الشعبية إىل واحلاجة ، األصدقاء إىل واحلاجة االجتماعي التقبل إىل احلاجة تتضمن حيث

 األفراد بني بسرعة تقوم أن ميكن اليت األلفة و اخلربات يف التجانس و ، اهلدف ووحدة اجلماعة إىل باالنتماء
 حممد ).حد  أقصى إىل املراهقني و الرفاق مجاعة متاسك إىل يؤدي هذا ،كل وحتديدها اجلماعة يف األدوار ومعرفة

 .(19ص,9192,اإلسالمي الدين عماد
 : الذات مكانة إلى الحاجة -3-3

 الذات حتقيق إىل واحلاجة ، االجتماعية القيمة و املركز إىل ،واحلاجة الرفاق مجاعة إىل لالنتماء احلاجة وتتضمن
 ،وكذلك املشاريع واجناز األعمال حتقيق على بقدرته الشعور ألجل ويشجع دوما ميدح أن يريد فهو ،لذلك
 (929ص9114,زهران السالم عبد حامد) .القيادة و االمتالك و االجتماعي النجاح إىل احلاجة

 : الفيزيولوجية الحاجات -3-4
 احلاجات هذه أهم ومن اهلائلة اجلسمي النمو وترية ملسايرة وذلك للمراهق ضروري أمر احلاجات هذه إشباع

 .إخل .... الراحة و النوم إىل ،واحلاجة والشرب الطعام إىل ،احلاجة
 :االستقالل إلى الحاجة -3-5

 طرأت اليت اجلسمية للتغريات راجع وهذا ، النفس على االعتماد حنو وميله األسرة عن استقالله يف ممثلة وهي
 لألسرة حيتاج هو أخرى ناحية ومن ، وكبرية صغرية كل على حياسب أن حيب ،وال قاصرا طفال يعد مل أنه عليه

 (92-99ص9114,العيسوي الرمحان عبد) . والطمأنينة األمن وتوفري االقتصادية حاجاته لقضاء
 : الدعم و التفهم إلى الحاجة -3-6

 طريق عن التفهم إىل حباجة يكون فانه سلبية انفعاالت عنها ينتج قد انتقالية مبرحلة مير بأنه املراهق يدرك عندما
 .املرحلة هذه يتجاوز لكي دعمهم إىل حيتاج انه كما أسرته أفراد خاصة اآلخرين
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 : المراهقة مراحل -4
 إىل الباحثني بعض ويتجه آلخر فرد ومن آخر إىل جمتمع من ختتلف املراهقة مرحلة تسمى اليت الزمنية الفرتة إن

 معوض) .سنة 91 إىل 91بني وحيددوهنا البلوغ تسبق اليت الفرتة تضم أهنا ويرون املراهقة مرحلة حتديد يف التوسع

 . (119ص9119,يلئميخا خليل
  : هي مراحل ثالث إىل املراهقة زمنيا مرحلة(    childcelopemeent )يف  "هريلوك" قسمت حيث

 : المراهقة قبل ما مرحلة -4-1
 :واهم مامييزها ما يلي ( سنة 92اىل 92) سن من املرحلة هذه متتد حيث

 . عليه تطرأ اليت والتغريات اخلارجي مظهره يف الثقة بضعف املراهق يشعر -
 . االستقالل و احلرية من مزيد إىل حباجته يشعر -
 . له حتصل اليت التغريات بسبب وتوتر عصبية أكثر يصبح -
 (94ص,9194,جالل سعد) . للخصوصية حاجاته وتزداد جنسيا نفسه باكتشاف الفرتة هذه خالل يبدأ -
 : المبكرة المراهقة مرحلة -4-2

 : مايلي مييزها ما وأهم( سنة  91 إىل 91من )املرحلة  هذه متتد
 . باالستقالل املراهق شعور -
 . ذاته إثبات إىل باحلاجة املراهق شعور -
 . العائلة أفراد مع نزاعا أكثر املراهق يصبح -
 . وغريها كالتدخني املمنوعة باألمور القيام يف ويرغب وقيمه وتقاليده اجملتمع عادات على متردا أكثر يصبح -
 . هتورا أكثر املراهق يصبح -
للمستقبل  والتخطيط موضوعي بشكل التفكري على قدرة ويصبح أكثر الفرتة هذه خالل العقلي النمو يستمر -
 :مرحلة المراهقة المتأخرة  -4-3

 :واهم ما مييزها ( سنة29 إىل 94)متتد هذه املرحلة من 
 . وشخصيته هويته معامل برسم املراهق ينهمك -
 . األهل من خاصة واالستثارة النضج طلب إىل ومييل هدوءا أكثر املراهق يصبح -
 . القرارات واختاذ االستقالل مرحلة للمراهق املرحلة هذه متثل -
 . النفس يف ثقة أكثر املراهق يصبح -
 .املدروس غري املتهور السلوك عن يبتعد راشدا فردا يكون ألن نفسه املراهق يهيء -
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  : المراهقة أنواع -5
 ،وحسب واملادية االجتماعية و اجلسمية للظروف خاضعة فهي ، املراهقة من واحد نوع يوجد ال أنه الواقع يف

 أنواع بعض برصد أقوم ،وسوف أخرى إىل جغرافية بيئة ومن آلخر فرد من ختتلف واملراهقة الطبيعية استعداداته
 : املراهقة هذه

 االستقرار إىل وامليل باهلدوء ،وتتسم والصعوبات املشكالت من خالية تكون : مكيفة أو سوية مراهقة -5-1
 .والتفتح باحلسن باآلخرين الفرد عالقة فيها وتتميز السلبية االنفعالية التوترات مجيع من ،واخللو العاطفي

 االنعزال ،ويفضل األقران وجمتمع األسرة جمتمع من فيما املراهق ينسحب حيث : انسحابية مراهقة -5-2
 . والسوية املكيفة للمراهقة معاكسة وهي ، ومشكالته ذاته يتأمل ،حيث بنفسه واالنفراد

 على القدرة ،وعدم النفسي االهنيار و األخالقي باالحنالل املراهق فيها يتميز : منحرفة مراهقة   3-5-
 . اآلخرين وآراء التكيف

 واألشياء الناس من غريه وعلى نفسه على بالعدوان فيها املراهق سلوك يتسم حيث : عدوانية مراهقة -5-4
 .األخالقية غري والتحلي بالصفات التكيف وعدم واجملتمع املدرسة وعلى أسرته على املراهق بتمرد ،وتتميز كذلك

 (91-92ص,العيسوي الرمحان عبد)
 : المراهقة مشاكل -6

 تطلع يف تبدو واضحة واليت املراهق، نفسية يف كبرية بنسبة املشاكل هذه تؤثر حيث : النفسية المشاكل 1-6-
 البيئة لقيود خيضع ال ،فهو واألساليب الطرق بشىت التطلع هذا لتحقيق وثورته االستقالل و التحرر حنو املراهق

 املراهق يشعر ،وعندما وعقله بتفكريه ويزهنا األمور يفحص أصبح ،بل واخللقية االجتماعية وقيمه ، اجملتمع وأحكام
 بثورته ذاته يؤكد ألنه قصد بدون يسعى فهو ذاهل ، اجلديد بإحساسه حتس وال ووقفه تقدر وال معه تتصارع البيئة بان

 تشجيع ،وال مستقل كفرد تعامله ،وال ومواهبه قدراته يفهمون ال األصدقاء و األسرة كل كانت فإذا ، وعناده
 خليل ميخائيل) . قيمته و بقدراته الكل يعرتف وأن بذاته حيس أن عليه وجب ،فبالتايل األساسية حاجاته

 (41ص,9149,عوض
 ،حيث األسرة من تنشأ االجتماعية املراهق مشكالت أبرز ومن : االجتماعية المشاكل -6-2

 : يلي ما منها أذكر

 الطفولة عامل من التحرر و احلرية إىل املراهق مييل املرحلة هذه يف : للسلطة كمصدر األسرة -6-2-1
 كل ومناقشة نقد إىل مييل جنده لذا قدراته من وتقلل شأنه من تصغر أهنا ويشعر حيس األسرة تتدخل ،وعندما

 .وأراء أفكار من عليه يعرض ما
 أوقاته معظم فيها يقضي اليت االجتماعية املؤسسة املدرسة تعترب إذا : للسلطة كمصدر المدرسة -6-2-2

 انتصار) .يريده ما فعل يستطيع ال ألنه عليها التمرد فيحاول املراهق بثورة تؤدي املدرسة ،وسلطة
 (999ص,2222,يونس
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 بعدم املراهق يشعر ،كما ومعاناة وأرق تعب من املراهق به يشعر ما وهي : الصحية المشاكل -6-2-3
 إذا جعلته وخاصة املراهق قلق مصدر تكون األمور هذه ،فكل جسمه أعضاء تناسق وعدم النفسي االستقرار

 (291ص9119,اجلسماين  العايل عبد) .خريةللص مصدر
 شديدة اضطرابات وتكون كالسمنة مبظهره يتعلق ما خاصة املراهق هلا يتعرض اليت املرضية املتاعب أن كما 1 

 (11ص,9149,رفعت  حممد) . املختصني األطباء وزيارة الغذاء تنظيم على يعمل جتعله
 : المراهقة في المؤثرة العوامل -7

 :يلي ما منها أذكر وسوف املراهقة مرحلة يف تؤثر عوامل عدة هناك
 البعض يسميها املعىن هذا اطر ،ويف جيل إىل جيل من معينة صفات انتقال تعين حيث : الوراثة عامل 1-7-

 . بيولوجية والثانية اجتماعية األوىل ، لوارثتان نتاج هي الفرد شخصية أن ويرمي االجتماعية بالوراثة الثقايف النقل
 السنوات يف تبني ،فقد البيولوجي بتكوينه يتأثر ومنوه الفرد سلوك أن شك ال : البيولوجية العوامل -7-2

 غياب أو اليت حتدد وجود باجلينات كبرية عالقة ،وهلا السلوك على للجسم الكيميائي التفاعل تأثري أمهية األخرية
 حممد ). الغذاء ووفرة مرض أو صحة من به يتصل ،وما العام اجلسدي الرتكيب يتأثر ،أي طبيعته وحتديد إنزمي

 .(914ص,9141الشيباين ميو الت

 مجيع بأهنا أحيانا العوامل هذه إىل ،ويشري الفرد معها يتفاعل اليت العوامل كل هبا ويقصد : البيئية العوامل -7-3
 الطبيعية العوامل مثل واخلارجية الداخلية البيئة تشمل أهنا البعض ،ويرى الفرد هلا يستجيب اليت املثريات أو املواقف
 ينشأ الذي االجتماعي احمليط من تدرجييا تتكون الفرد ،فشخصية املرئية أو الضوئية املثريات أي ، والرطوبة كاحلرارة

 انتصار.) التطبيع عملية يف وسط وأول أهم تعترب هي و الطفل تتلقى اجتماعية بيئية األسرة تعترب لذلك ، فيه
  (49س،ص.،بيونس

 يصل مل الذي الكائن يف حيدث ،إذ اجلنس أفراد مجيع على عاما فيه السلوك ويكون : النضج عامل -7-4
 ألي فرصة سابق دون الكائن عند السلوك يظهر ،أي ثابتة عادات وإكساب تكوين من متكنه النضج درجة إىل

 (44صس،.،بيونس  انتصار) . آخر فرد طريق عن معرفة أو خربة
 ما يرتبط ،وكثريا طرق بعدة التعلم عملية تتضمن البشري النشاط أنواع فمعظم : التعلم عامل  -7-5

 تتفق اليت السلوك أنواع يتعلم الفرد أن جند الواقعية احلياة مواقف ،ففي تعلمه قوة تزيد خارجية مثريات بالسلوك
 (44صس،.بيونس  انتصار) . اجلماعة معايري مع

 أكدت ،فقد أقل أو بسنتني أو بسنة البنني قبل املراهقة مرحلة إىل البنات تصل حيث : الجنس عامل -7-6
 سن يف إال يبلغون ال أهنم ، األمريكية املتحدة الواليات يف البنني من آالف عدة على أجريت اليت الدراسات

  . ونصف سنة 91 سن يف يبلغن البنات أن حني يف ونصف سنة 99
 التغذية فإن ،وبالعكس  النضج إسراع يف تساعد الصاحلة البيئة و التغذية أن على األحباث تدل : التغذية عامل
 (911ص,9191,هبادر علي سعدية) . املراهقني عند النضج تؤخر الشديدة األمراض و والبيئة
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 :المراهقة لظاهرة المفسرة األساسية االتجاهات -8
 هلذه دقيق تعريف حتديد يف صعبة أضحت ،لدرجة املراهق دراسة يف االجتاهات و األفكار و األداء تعددت لقد

 . املرحلة هذه جوانب من جبانب منها كل هبا اهتم اليت االجتاهات بعض ظهور إىل أدى ما ،وهذا املرحلة
 " هول ستانلي ،" العامل يد على املراهقة نفس علم فرع برز حيث : العضوي أو البيولوجي االتجاه -8-1

  عليه طرأت اليت الفيزيولوجية التغريات مبختلف املراهق سلوك الربط إىل أصحابه ويذهب.  9992سنة  حوايل
 "هول ستانلي" من كل الدراسة مع هذه وانطلقت ، عام بشكل البشري الكائن بنمو متصلة حلقة فاملراهقة لذا
 النمو معقلها املراهقني عند النفسية احلياة أن ،معتربة اجلنسية و اجلسدية النمو عمليات على مركزة "جيال و

 (141صس،.،بسليم مرمي) .البيولوجي
 أن إىل "الفروديون"انتبه حيث اجلنسي النمو إىل املراهق سلوك يرجع :)السيكولوجي( النفسي االتجاه -8-2

 ،وهذه وتزداد تقوى احلاجات فإن املراهقة سن الطفل ،وببلوغ جنسيان وفضول إحلاح لديه يكون قد الطفل
 واملرتبطة بأنواعها اجلنسية املشكالت إىل النفسي االجتاه مدرسة وتذهب ، املراهق على نفسية آثار هلا التغريات

 مع وخاصة التكيف سوء هي املراهق هلا يتعرض اليت املشكالت ،وأهم املعاشة بالبيئة وعالقته اجلنسي بالنمو
 ،كما إشباعها ميكن ال حسية دوافع أصبحت بل فحسب نفسية ليست رغبته ألن الصراع يزيد وهنا الراشدين

 الطفولة منذ مستمرة جنسية عمليات إىل عنه يصدر سلوك ،إىل املشاكل هذه كل النفسي االجتاه أصحاب يرجع
 .النفسية للتحوالت مرحلة كذلك وهي للمراهق جديدة ميالد فرتة املراهقة هؤالء يعترب هنا ومن ، "أوديب كعقدة"
 (919ص,9114,ديدي الغين عبد) 

 االجتماعية التنشئة و الثقافية األمناط يف االختالف فكرة على يقوم حيث : االجتماعي االتجاه -8-3
 ملفهوم تعريفهم يف االجتماع علماء ،وذهب الثقافية البيئة إىل املراهق سلوك يرجع ،فهو املختلفة للحضارات

 حيث ،"ألخرى حضارة ومن آلخر جمتمع من ووحدهتا ومضموهنا تشكيلها يف ختتلف فرتة" أهنا على املراهقة
 اجتماعية ظروف على مير كفرد ،فاملراهق املراهق شخصية على واحلضارية االجتماعية البيئة وأثر قيمة أبرز

 .الداخلي االضطراب و القلق حيددها ،وال مباشر بشكل الشخصية على تؤثر اليت وهي وثقافية وحضارية
 اليت باجلوانب اهتم ،حيث الذكر السابقة الثالثة االجتاهات بني االجتاه هذا جيمع : التكاملي االتجاه -8-4

 منها أي يهمل مل انه كما السابقة اجلوانب من جانب على يركز مل االجتاه فهذا املراهق حياة يف تغيريا حتدث
 : يلي كما املراهقة عرف ،حيث
 الثانية مرحلة الطفولة هناية بني حتصل اليت االجتماعية و اجلسدية و النفسية التغريات جمموعة هي حتديدا املراهقة

 السابقة التعريفات ومن .واالجتماعي واالنفعايل العقلي النضج مرحلة أيضا هي واملراهقة 1 الرشد، سن وبني
 الداخلي الفسيولوجي املستوى إىل يرجعها من بني الدارسني و العلماء الجتاهات واضحا تباينا هناك أن نالحظ

 الجتاهات جامع هو أسلفت كما االجتاه ،وهذا املراهق تنشئة يف وخلل اضطرابات لوجود يرجعها اآلخر أو
 (221ص,9114,ديدي الغين عبد) .األوىل الثالثة
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 ( :سنة 21 -17) أخرةخصائص النمو في مرحلة المراهقة المت -9
 اجلانب أن ،إذ اجلنسية اخلصائص وتظهر والعظام العضالت هنا تنمو  :المورفولوجية الخصائص 1-9-
 وقوية ممتلئة الذكور عضالت تصبح ،حيث والطول ،كالوزن اخلارجية األبعاد يف تغريات عليه تطرأ اجلسمي

 والوزن، الطول ناحية من اإلناث عن الذكور ،ويتفوق حجمها وصغر بالليونة املميزة اإلناث بعضالت مقارنة
 احلوض عظام منو نالحظ اإلناث عند ،مثال اإلناث عن الذكور متيز اليت الثانوية اجلنسية الصفات كذلك وتظهر

 (14ص,2222,عيسوي الرمحان عبد)  .اجلسمية الكتلة يف الزيادة ،و الثديني ،و
 : الداخلية األجهزة أعضاء بعض ،ويف الغددي النشاط يف تغريات هناك : الفيزيولوجية الخصائص

 :الجنس غدد في تغيرات 1-2-9-
 املنوية،ويصاحب احليوانات تفرز اليت ، الذكور لدى اخلصيتني ،و اإلناث لدى املبيض وهي اجلسم غدد تنشط
 .املختلفة اجلنسية األعضاء ذلك

 :)الكظرية( الكلية غدد في تغيرات -9-2-2
 ،اليت للجنس املنبهة اهلرمونات من تعترب ،حيث عامة بصفة اجلنسي النمو يف التأثري على الكلوية الغدد تعمل
 (19ص,2222,عيسوي الرمحان عبد) . الدم يف إفرازاهتا تصب

 : الصماء الغدد إفراز في تغيرات -9-2-3
 الرمحان عبد) . املرحلة هذه خالل العظام ،وخاصة العام النمو يف تساهم عضوية مواد عن عبارة الغدد هذه تعترب

 (19-14ص,2222,عيسوي

  :الداخلية األجهزة في عضوية تغيرات -9-2-4
وزيادة  ، اجلسم يف املوجودة الدهون استهالك إىل يؤدي مما العضالت قبل من األكسجني استهالك كمية تزداد

 وتوتر صراعات من له حيدث ملا الدم ضغط زيادة كذلك ،و احليوية وسعته القلب حجم ،ويزداد التهوية
 .وطوال مسكا املخ يف العصبية األلياف ،وتنمو الشهية لزيادة يؤدي الذي الشيء املعدة سعة زيادة وقلق،ونالحظ

 احلركات ،بإدراك البدنية والقدرات ، احلركية املهارات تطور هنا نلحظ :الحركية -الحسية الخصائص -9-3
 الطبيعية الوضعيات من كل يف مالئمة منسقة حركية سلوكيات واكتساب اجلسم، يف التحكم و اجلسمية

 ،ويزداد احلركي االنسجام و كالتوافق ، مركبة وأخرى بسيطة فنية وسلوكيات ).....،القفز ، ،املشي الركض(
 يف املربجمة احلركية لألنشطة البسيطة التكتيكية والوضعيات القاعدية احلركية الفنيات يف التحكم يف وقوته نشاطه
 ،الكتسابه العضلي باملستوى  االرتقاء و التحسن من عالية درجة التلميذ يشهد وكذلك الثانوي، التعليم مرحلة
 . قبل من االرتباك من عليه كان ما عكس ،على احلركي االتزان من عالية درجة ،ويبلغ البدنية اللياقة

 اإلدراك من  ينتقل ألنه ملحوظا، تغيريا املرحلة هذه يف للمراهق العقلية احلياة تتغري :العقلية الخصائص -9-4
 .واإلدراك و االنتباه  التفكري على قدرته ،وتزداد الذكاء ينمو ،حيث املعقدة العالقات إىل حركي احلسي

 :يلي مبا يتميز فهو
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 .واالنتباه االستجابة وسرعة الرتكيز من مزيدا تتطلب اليت املسائل و واجلماعية الفردية األلعاب على اإلقدام-
 .بسطحها االكتفاء احلقائق،وعدم عمق يف البحث -
 .للمشكالت حلول ،إلجياد وتركيبها األفكار حتليل -
 . يواجهها اليت املواقف ملختلف والتنبؤ الذهين التصور -
 ،وهذا قبل ذي من أكثر مستقرة نفسية حالة يف يصبح املرحلة هذه يف التلميذ :النفسية الخصائص -9-5

 يؤثر النفسي االستقرار ،وهذا لألحالم مييل كان أن بعد العملية األمور إىل سابقا،ومييل عليه كان ما عكس
 .اجيابية بطريقة االجتماعية العالقات على

 أكثر ،ويصبح جديد من حميطه مع ويتكيف األسرة مع املرحلة هذه يف يندمج :االجتماعية الخصائص -9-6
 على امللقاة باملسؤولية شعور لديه يظهر ،كما  فيه فاعال عضوا ليصبح جمتمعه مع ،ويتوافق الواقع مع للتكيف سعيا
  . عاتقه

 (999ص,9114,برغوت حممد) :يلي ما اجتماعيا املرحلة هذه تالميذ مييز وما
 . اجملتمع مع والتكيف االندماج -
 . االجتماعي حميطه جتاه باملسؤولية الشعور -
 .االجتماعي والتطبيع السري التمرد عن واالبتعاد حقيقته على الواقع مواجهة -

 رفعت حممد) .جتاهها  املسؤولية بعض حتمل حماولة ،و األسرة إىل والرجوع لألصدقاء والطاعة الوالء من التقليل-
 (991ص,9199وآخرون رمضان

 :المرحلة هذه في والرياضية البدنية التربية أهمية -11
 ينمو ،حيث خاصة أمهية هلا املرحلة هذه ،ويف األعمار لكل ضرورية الرياضية و البدنية األنشطة ممارسة إن

 ،ونفسية بدنية فوائد فلها عليها مواظبته ،وعند األخرى احليوية األعضاء ،وكل العظام و والعضالت اجلسم
 : التالية النقاط يف اختصارها ميكن األنشطة هذه فوائد أهم ومن روحية، ،وكذا واجتماعية

 .                                                                                                                 ية سليمة شخص بناء يف املنظمة الرياضية واأللعاب األنشطة تساهم *

 . احليوية الوظائف ورفع اجلسم، وزن على ،والسيطرة والعضالت العظام بناء وسالمة التناسق حتقيق يف متساه*
 . اجملتمع مع والتفاعل باالجناز واإلحساس والتكيف لالندماج الفرصة له هتيء *
 (94ص,9191,رزيقمعروف ).عنها النامجة واألضرار األخطار ،ومواجهة النفسية األمراض من الوقاية *
 .السليمة الصحية العادات البدنية األنشطة تكسب *
 . التعلم على قدرته من ،وتزيد للتلميذ العقلية القدرات من البدنية األنشطة تزيد *
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 :أزمة المراهقة  -11

الثبات وحتديد هويتهم والدخول إىل عامل الكبار من خالل مجلة من املسالك  إىلإن املراهقني عامة يسعون 
ينزع املراهق يف هذه املرحلة إىل إكمال رجولته واالعرتاف بكيانه ويعمل على : يلخصها القوصي يف قوله 

منوه  االستقالل يف فكره وعمله وجيرب أساليب متعددة ليحقق لنفسه شعور خبروجه من دور الطفولة واكتمال
ويف أثناء جتريبه األساليب املتعددة قد يقع يف نزاع مع السلطة املشرفة واخلروج على السلطة الوالدين , واستقالله 

واستعمال العنف والقسوة , الكذب والسرقة والتدخني  إىلواملعلمني وعصياهنا واحتقار آراء الكبار وامليل أحيانا 
 .مال النمو واخلروج من الطفولة فهذا كله يف نظر املراهق أدلة على استك

ويتضح من ذلك مدى تباين األساليب واملسالك املتبعة من قبل مجاعة املراهقني يف سبيل حتديدهم هلويتهم ويعد 
 (41ص,2229,ابو بكر مرسي حممد مرسي.)التدخني أحد هذه األساليب اليت تشعر املراهق بالنضج والرجولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المراهقة :الفصل الثالث   2016 
 

 

47 

 :خالصة 

 أهمنستطيع القول بشكل عام بان مرحلة املراهقة تعد إحدى , من خالل كل ما مت تقدميه عن فرتة املراهقة 
بدنية , حركية , اجتماعية , نفسية , مراحل النمو والنضج لإلنسان نظرا ملا حتتويه من تغريات وحتوالت جسمية 

 .اخل ... 

مرحلة الرشد وهو يف  إىلناسق وفعال أمكننا الوصول حسن استغالهلا وتطويرها بشكل مت إذاهذه التحوالت 
أحسن قدراته اجلسمية والنفسية أي يعد بطريقة حسنة ليصبح فردا فعاال ومنتجا يف اجملتمع الذي يعيش فيه 

تأثريات عميقة على نفسية املراهق  إىلوعلى العكس من ذلك متاما فعند أي خلل يف هاته الفرتة احلرجة يؤدي 
االحنراف االجتماعي  إىلال ما تبقى من مشوار حياته وقد تؤدي يف بعض احلاالت الصعبة تستمر معه طو 

 .مل يتم رعايته يف فرتة املراهقة  إذاوالذي يعد من اخطر األضرار اليت ميكن للمراهق مواجهتها مستقبال 

غرية عن األفراد الذين حنن وعليه قد ارتأينا يف دراسة هاته املرحلة من كل اجلوانب حىت تكون لدينا نظرة ولو ص
عناية خاصة من  إىلواليت حتتاج , نلقي الضوء ولو بالقليل عن هذه الفرتة  أنوأردنا , بصدد التعامل معهم 
تتاح الفرصة الكافية للمراهق للتعبري عن نفسه  أنفال بد , من حيث أسلوب التعامل , طرف اآلباء واملربني 

إعطاء جرعات من الثقة يف النفس دون  إىلباإلضافة , كانياته وطاقاته وقدراته واالستغالل العقالين واملوزون إلم
 .اخلروج عن املثل العليا وحماولة صقل وتطوير مواهبهم  وتوجهاهتم حسب ميوهلم ورغباته الذاتية والشخصية 

صلحت واستغلت القول بان مرحلة املراهقة مرحلة جد حساسة من حياة اإلنسان إذا  إالويف اخلتام ال يسعنا 
إذا فشلت وأمهلت فان الفرد سيعيش ما تبقى  أما, بشكل اجيايب وجد الفرد نفسه راشد من دون مشاكل تعيقه 

وال تفكري سليم وجيد نفسه بشكل أو بآخر يعيش على هامش اجملتمع , من حياته من دون أهداف واضحة 
  .وإما االحنراف , وهذا بدوه يؤدي به إىل العزلة واالبتعاد 
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 :تمهيد 

والغرض منها هو حماولة , بعد دراستنا للجانب النظري سنحاول يف هذا اجلزء دراسة هذا املوضوع دراسة ميدانية 
اليت مت وضعها سابقا وقصد باإلضافة إىل اختبار الفرضيات , اإلجابة على التساؤالت اليت طرحت يف اإلشكالية 

حتقيق هذا الغرض استعملنا بعض الوسائل واألدوات اإلحصائية مع البيانات وحماولة حتليلها ومناقشتها ومن هذا 
وخاصة يف إتباع منهجية علمية دقيقة والتحكم يف متغرياهتا وعلى , املنطلق تربز لنا قيمة البحوث العلمية وأمهيتها 

احث املنهج الوصفي باإلضافة إىل استخدام أدوات البحث العلمي خاصة باملنهج املتمثلة هذا األساس استعمل الب
 .يف املقياس 
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 :ستطالعيةالدراسة اال -5

،فهي متثل دراسة علمية كشفية " الدراسة االستطالعية"إن أول خطوة يف هذه الدراسة امليدانية متثلت يف      
لة ، وتقوم احلاجة إىل هذا النوع من البحوث عندما تكون املشكلة قيد الدراسة ،هتدف إىل التعرف على املشك

جديدة ،مل يسبق التطرق إليها، و كذلك إلزالة اللبس على النقاط الغامضة  ، أو عندما تكون املعلومات أو 
 (20ص ,  6101, قامسي وحيد  ).املعارف املتحصل عليها حول املشكلة قليلة وضعيفة

وعلى هذا األساس تعترب الدراسة االستطالعية من أهم املراحل اليت جيب على الباحث القيام هبا قصد التأكد     
من مالئمة مكان الدراسة للبحث ،ومدى صالحية األداة املستخدمة حول موضوع البحث ،وهلذا فلقد قام 

التوجه إىل إدارة املعهد وسحب وثيقة  الباحث بدراسة استطالعية على مستوى ثانوية  بلدية  سطيل ،عن طريق
تسهيل املهام ،وقد كان اهلدف من هذه الدراسة هو مجع املعلومات اليت هلا ارتباط وثيق مبتغريات البحث ،حيث 

حددت مدى مالئمة املرحلة العمرية املدروسة ملوضوع البحث ،وكذلك الوقوف على اجلانب النظري لفصول 
كاتب و االستعانة بعدد معترب من الكتب واملذكرات وغريها من املراجع اليت هلا البحث من خالل زيارة بعض امل
 -"السمات الشخصية وعالقتها بالعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  : "صلة مبوضوع  حبثنا واملتمثل يف 

 :لتايله على مستوى ثانوية بلدية سطيل ، وكانت نتائج الدراسة االستطالعية كايدراسة ميدان

ساعدت الدراسة االستطالعية على ضبط عينة البحث ، حيث اقتصرت عينة البحث على تالميذ ثانوية سطيل  - 
 .اجلديدة ببلدية سطيل 

 .ضبط مدى صالحية أدوات الدراسة  -

 .مع العينة  القيام باإلجراءات اإلدارية ،عن طريق التوجه إىل املصاحل املعنية ،وحتديد وقت مباشرة العمل امليداين - 

 .وجود كم معترب من املراجع واملصادر املساعدة على تكوين خلفية نظرية على هذا املوضوع - 

 :منهج الدراسة  -2

هلا طرق موصلة إليها ،هذه الطرق يصطلح عليها علماء املنهجية مبناهج  إن املعرفة العلمية يف جمال البحث العلمي
 .البحث ،والباحث هو الذي خيتار املنهج الذي يراه مناسب لدراسته 
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ولكن طبيعة املوضوع املتناول واملعاجل هي اليت حتدد نوع املنهج ومبا أن املوضوع الذي حنن بصدد دراسته ومعاجلته 
لدى تالميذ املرحلة الثانوية فإن املنهج املناسب هو  القة بني السمات الشخصية والعدوانوالذي يهتم بدراسة الع

 واالجتماعيةاملناهج استخداما خاصة يف جمال البحوث الرتبوية والنفسية  أكثراملنهج الوصفي ،الذي يعترب من 
ويهتم البحث الوصفي جبمع أوصاف دقيقة علمية للظواهر املدروسة ووصف الوضع الراهن وتفسريه ،وكذلك حتديد 

عند األفراد واجلماعات وطرائقها يف النمو والتطور  واالجتاهاتواملعتقدات  اآلراءاملمارسات الشائعة والتعرف على 
 .اهر املختلفة ،كما يهدف أيضا إىل دراسة العالقات القائمة بني الظو 

والذي ميكن تعريفه على أنه استقصاء ينصب على دراسة الظاهرة ،كما هي قائمة يف احلاضر لقصد تشخيصها 
 (.682،ص 6112أمحد بن مرسلي ،). وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها 

 :وعينة البحث  مجتمع الدراسة -3

ومن املعروف أن ينة جمتمع البحث والع اختيارنطاق البحث أي  يواجه الباحث عند شروعه يف القيام ببحثه مشكلة
وفق طرق  اختيارهافالعينة إذا هي ذلك اجلزء من اجملتمع يتم  .أهداف البحث العلمي هو إمكانية إقامة تعميمات 

   ( 662،ص6112كامل حممد مغريب،).علمية حبيث متثل اجملتمع متثيال صحيحا

تلميذ 666ع حبثنا من جمموعة التالميذ يف املرحلة الثانوية والذي قدر عددهم ب موعلى هذا األساس يتكون جمت  
تلميذ،أي ميثلون نسبة 666من أصل تلميذ  62أفراد العينة والبالغ عددهم  اختياربثانوية سطيل اجلديدة ،حيث مت 

 .يف هذه الدراسة  حيث مت اختيار العينة بطريقة عشوائية إلتاحة الفرصة جلميع التالميذ للمشاركة،  20%

 :الخصائص السيكومترية للعينة  – 5 -3   

 :توضيح أهم خصائص أفراد العينة سنحاول فيما يلي     

 :خصائص العينة من حيث النظام الدراسي  -5-5 -3    

 اجملموع خارجي داخلي النظام الدراسي
 45 45 11 العدد

 %011 %011 %11 النسبة املئوية
 .جدول ميثل خصائص العينة من حيث النظام الدراسي :01 جدول رقم
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 :خصائص العينة من حيث الجنس  -2 – 5 – 3  

 اجملموع أنثى ذكر اجلنس
 45 30 15 العدد

 %011 %66.66 %33.33 النسبة املئوية
 .جدول ميثل خصائص العينة من حيث اجلنس: 02جدول رقم 

 :خصائص العينة من حيث السن  -3 – 5 – 3  

 اجملموع سنة60 سنة61 سنة01 سنة 08 سنة 02 السن
 45 2 5 10 13 15 العدد

 %011 %4.44 %11.11 %22.22 %28.88 %33.33 النسبة املئوية
 .جدول ميثل خصائص العينة من حيث السن :03جدول رقم 

 :الدراسة  واتأد -4

إن لكل حبث أو دراسة علمية جمموعة أدوات ووسائل مستخدمة يف مجع البيانات واملعلومات وتوصل إىل      
 :احلقائق اليت يسعى إليها ، واليت تفيد يف موضوع الدراسة ،واعتمد الباحث يف هذه الدراسة  على األدوات التالية 

 .حملمد حسن عالوي  -قائمة فرايبورغ للشخصية مقياس  - 

 .حملمد حسن عالوي   -مقياس حتليل الذات –مقياس قائمة العدوان العام  - 

  :فرايبورغ للشخصية مقياس  -4-5  

أبعاد  8قياس  إىلقائمة فرايبورغ للشخصية صممها ديل  واعد صورهتا العربية حممد حسن عالوي وهتدف القائمة   
 2وكل بعد متثله  ,الكف أوالضبط ,السيطرة,اهلدوء,االجتماعية,القابلية لالستثارة ,االكتئابية,العدوانية,العصبية:هي 

طبقا لدرجة انطباقها على  ال أو بنعمعلى كل عبارة  باإلجابةويقوم الفرد عبارة  22 هذه القائمة وتتضمنعبارات 
أما عن كيفية تصحيح املقياس فهي   ,فأكثرسنة  02من  ابتداءاوتصلح القائمة للتطبيق على اجلنسني , حالته 
 :كالتايل
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 26-28-62-08-02-6-2:كما يلي   وأرقامهاعبارات كلها اجيابية  2( العصبية) األوليتضمن البعد -

 61-66-60-62-62-01-2:كما يلي  وأرقامهاعبارات كلها اجيابية  2 (العدوانية)يتضمن البعد الثاين -

 22-26-61-22-26-62-60:كما يلي  وأرقامهاعبارات كلها اجيابية  2 (االكتئابية)الثالث  يتضمن البعد-

-62-21-22-22-20-2:كما يلي  وأرقامهاعبارات كلها اجيابية  2 (القابلية لالستثارة)يتضمن البعد الرابع -
22 

العبارات  وأرقامت سلبية  عبارا6و,عبارات اجيابية 2عبارات منها  2 (االجتماعية)يتضمن البعد اخلامس -    
 .20-68-06-6:العبارات السلبية  وأرقام,28-62-06:االجيابية

 22-62-62-66-61-61-0:كما يلي  وأرقامهاعبارات كلها اجيابية  2 (اهلدوء)يتضمن البعد السادس -

 21-21-66-66-02-00-1:كما يلي  وأرقامهاعبارات كلها اجيابية  2 (السيطرة)يتضمن البعد السابع -

-26-01-02-02-8-2:كما يلي  وأرقامهاعبارات كلها اجيابية  2 (الضبط او الكف)يتضمن البعد الثامن -
22 

 :العبارات االجيابية اليت يف اجتاه البعد يتم تصحيحها كما يلي*

 .درجة6:بنعم  اإلجابةعند -

 .درجة 0:ب ال اإلجابةعند -

 :اليت يف عكس اجتاه البعد يتم تصحيحها كما يليالعبارات السلبية *

 درجة 0:بنعم  اإلجابةعند -

 درجة 6:ب ال اإلجابةعند -

 ( .66،ص 0118حممد حسن عالوي،) .القائمة هي جمموع درجات كل بعد على حدة أبعادودرجات 
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 ( : مقياس تحليل الذات ) مقياس قائمة العدوان العام  -2 -4

 :صمم حممد حسن عالوي قائمة لقياس العدوان العام كسمة ،وتتضمن القائمة أربعة أبعاد وهي     

 : بعد التهجم أو االعتداء -

أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد يتميزون بالعنف البدين ضد اآلخرين وال يستطيعون التحكم يف    
االعتداء إذا شعرو بنية اآلخرين يف االعتداء عليهم ،أو االندفاع  وقد يبادرون إىل، يذاء اآلخريناندفاعاهتم حنو إ

حملاولة االعتداء عندما يشعرون بالغضب أو املضايقة ،ويعرفهم الناس بأهنم أشخاص هجوميني ولديهم استعداد 
  .واضح لالعتداء على اآلخرين عندما يتملكهم االنفعال أو الغضب

 :بعد العدوان اللفظي  - 

لدرجات املرتفعة على هذا البعد يستخدمون هلجة عنيفة أو كلمات جارحة عندما يغضبون ،أو عندما أصحاب ا   
يفقدون أعصاهبم وقد مييلون إىل رفع أصواهتم واحلديث بعصبية أثناء املناقشات مييلون إىل رفع أصواهتم واحلديث 

ين ال مييلون إليهم ،ويستخدمون التهديد بعصبية أثناء املناقشات ويتلفظون بألفاظ غري مناسبة عن األشخاص الذ
 .اللفظي ملن يضايقهم ومييلون للنقاش احلاد عندما خيتلف البعض معهم 

 :بعد سرعة االستثارة - 

أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد يفقدون أعصاهبم بسهولة ،ويظهر عليهم االضطراب أو االرتباك يف      
ههم الغضب بصورة واضحة ،وتسهل استثارهتم وتبدو عليهم العصبية والنرفزة يف املواقف الصعبة ،ويظهر على وجو 

 .العديد من املواقف كما يصعب عليهم السيطرة على انفعاالهتم

 :بعد العدوان غير المباشر  - 

 أصحاب الدرجات املرتفعة على هذا البعد يسقطون غضبهم على اآلخرين عندما يشعرون باإلحباط   

  .بإلقاء األشياء أو حياولون كسرها عندما يفقدون أعصاهبم وقد ينتاهبم البكاء يف مواجهة االنتقاداتويقومون 

  ( .626،ص 0118حممد حسن عالوي،)
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عبارات ،ويقوم التلميذ باإلجابة على عبارات القائمة على  01عبارة ،كل بعد متثله  61وتتكون القائمة من     
 .ضوء تعليمات القائمة مقياس مخاسي التدريج وذلك يف 

 العبارة رقم      
 البعد  
 

 ترقيم األبعاد                                  
 رقم العبارات السالبة   رقم العبارات الموجبة         

بعد التهجم أو 
 االعتداء

10/02/02/62/22/22. 12/11/60/61. 

بعد العدوان 
 اللفظي 

12/01/06/66/21/28. 16/08/62/26. 

 .12/02/20/21 .12/00/01/62/62/22 بعد سرعة االستثارة
بعد العدوان غير 

 المباشر
18/06/61/68/26/61. 16/02/66/26. 

  .جدول ميثل توزيع ترقيم عبارات مقياس السلوك العدواين :04جدول رقم             

 :العبارات املوجبة يف مجيع األبعاد يتم تصحيحها كما يلي  :أما عن كيفية تصحيح هذا املقياس فهو كالتايل    

أوافق بدرجة  
 كبيرة جدا

أوافق بدرجة  
 كبيرة

أوافق بدرجة 
 متوسطة

أوافق بدرجة 
 قليلة

أوافق بدرجة 
 قليلة جدا

 درجة واحدة درجتان درجات 12 درجات 16 درجات 12
 .جدول ميثل درجات املقياس املوجبة :05جدول رقم                              

 :والعبارات السالبة يف مجيع األبعاد يتم تصحيحها كما يلي   

أوافق بدرجة  
 كبيرة جدا 

أوافق بدرجة  
 كبيرة

أوافق بدرجة 
 متوسطة 

أوافق بدرجة 
 قليلة

أوافق بدرجة 
 قليلة جدا

 درجات 12 درجات  16 درجات 12 درجتان  درجة واحدة
 .درجات املقياس السالبةجدول ميثل  :06جدول رقم                           
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 :صدق وثبات أدوات الدراسة  – 0

 : فرايبورغ للشخصية صدق وثبات مقياس  -0-5   

 فرايبورغ للشخصية حيث مت حساب معامل الصدق الذايت ملقياس    :للمقياس  يالصدق الذات -0-5-5
 :انطالقا من معامل الثبات الذي سيتم عرضه الحقا بالعملية احلسابية التالية 

 .√معامل الثبات=    معامل الصدق 

1.11√  =1.16 

مما يشري إىل وجود اتساق داخلي قوي بني فقرات (  1.10) وهي درجة عالية ودالة إحصائيا عند الداللة   
 .عبارات املقياس 

" معامل ألفا" فرايبورغ للشخصية باستخدام مت حساب معامل الثبات اخلاص مبقياس   :ثبات المقياس -0-5-2
فردا بطريقة إعادة 61،حيث طبق الباحث هذا املقياس على فئة من العينة املدروسة قدرها ( 0186كرونباخ )

 : االختبار على نفس األفراد بعد أسبوع ، وكانت النتائج كالتايل 

 5+ر ̸ر× 2=   "ألفا كرونباخ " معامل   

 : حيث أن  

 ثوابت 6و0القيمتني  -

 معامل االرتباط بريسون = ر -

 : حنسب معامل االرتباط بريسون بني القياس األول والثاين ،كما يلي" معامل كرونباخ"وقبل حساب 
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رقم 
 التلميذ

درجة القياس 
 األول

درجة القياس 
 الثاني

 52مربع ق 55مربع ق 52ق×55ق

10 86 82 2218 2122 2221 
16 22 26 2221 2262 2622 
12 12 88 8122 1162 2266 
16 26 28 2226 2622 2186 
12 21 81 2261 2660 2611 
12 22 22 6660 2121 6681 
12 10 12 8262 8680 1162 
18 80 11 2611 2220 8011 
11 16 86 2268 8626 2122 
01 86 22 2021 2266 2262 
00 21 82 2202 2660 2662 
06 21 28 2226 2660 6266 
02 86 12 2181 2122 1162 
06 82 10 2222 2881 8680 
02 12 81 8622 1162 2160 
02 12 12 8261 8261 8261 
71 011 11 1111 01111 1810 

71 12 12 1602 1162 1611 
71 22 86 2021 2262 2266 
02 16 12 8222 8626 8261 

∑ 0662 0216 008226 066222 062822 
 

جدول يوضح خطوات حساب معامل االرتباط بريسون بني القياس األول و الثاين ملقياس  :07جدول رقم 
 .السمات الشخصية 
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 5.53= يساوي السمات الشخصية ومنه وجد الباحث معامل االرتباط بريسون بني القياس األول و الثاين ملقياس 

 :جند " كرونباخ"وبالتعويض يف 

 5.55=  5.53̸ 5.55=  5+ر̸ ر×2=  

) وهو دال إحصائيا عند املستوى  5.55= احملسوبة  " كرونباخ"، إذن  5.55= ومنه معامل الثبات يساوي 
 .   درجة ثبات عالية تسمح لنا باستخدامه يف هذه الدراسة  السمات الشخصية ، وبالتايل ملقياس (  1.10

 :مقياس العدوان العاموثبات صدق  -0-2   

 :الصدق الذاتي لمقياس العدوان العام -0-2-5    

حيث مت حساب معامل صدق االختبار الذايت انطالقا من معامل الثبات الذي سوف أتطرق إليه الحقا      
 : ،بالعملية احلسابية التالية

 5.55=  √5.54= √معامل الثبات= معامل الصدق الذايت 

مما يشري إىل وجود اتساق داخلي (  1.10) إحصائيا عند مستوى الداللة درجة عالية ودالة 5.55إذن القيمة  
 .قوي بني فقرات حماور املقياس 

 :ثبات مقياس العدوان العام -0-2-2 

 ،وذلك  السمات الشخصية مت حساب معامل ثبات مقياس العدوان العام بنفس الطريقة املاضية ملقياس     

،حيث طبق الباحث هذا املقياس على نفس األفراد من العينة املدروسة وقدرهم " معامل ألفا كرونباخ"باستخدام 
 :فردا ،بطريقة إعادة االختبار على نفس األفراد بعد أسبوع ،وكانت النتائج كالتايل61

 .5+ر ̸ر×2" = كرونباخ"معامل 

 .ثوابت  6و 0القيمتني : حيث أن 

 .رتباط بريسون هو معامل اال= ر  
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حنسب معامل االرتباط بريسون بني القياس األول والثاين ملقياس العدوان العام " معامل كرونباخ"وقبل حساب     
 :،كما يلي

رقم 
 التلميذ

درجة 
القياس 

 األول

درجة القياس 
 الثاني 

 القياس األول
      × 

 القياس الثاني

مربع القياس 
 األول 

 مربع القياس 
 الثاني 

10 90 99 8101 8011 1810 
16 000 12 01222 06260 1602 
12 97 89 8222 1611 2160 
16 96 121 1888 1602 01211 
12 91 101 1010 8680 01610 
12 96 104 1186 1602 01802 
12 012 101 01212 00162 01610 
18 86 88 2228 2212 2266 
11 28 81 2262 2221 2160 
01 91 016 01118 1810 01616 
00 89 88 2826 2160 2266 

06 012 100 00822 00661 06260 
02 006 117 02228 06112 02281 
06 95 125 00822 1162 02262 
02 062 066 02621 02262 06886 
02 106 016 01806 00622 01616 
02 99 98 1216 1810 1216 

08 86 90 2261 2212 8011 
01 011 105 01211 01111 00162 
61 76 85 2621 2222 2662 

∑ 1747 2087 018226 012221 612622 
 .جدول ميثل مراحل حساب معامل االرتباط بني القياس األول و الثاين ملقياس العدوان العام  :08جدول رقم 



 6102 اإلجراءات المنهجية للبحث

 

 
55 

 =يساوي ومنه وجد الباحث معامل االرتباط بريسون بني القياس األول و الثاين ملقياس العدوان العام 

 : وبالتعويض يف كرونباخ 5.55

 5.54=  5.5̸ 5.5=  5 +ر ̸ر ×2= 

  5.54= ومنه معامل الثبات يساوي 

،وبالتايل ملقياس العدوان العام (   1.10) وهو دال إحصائيا عند مستوى  5.54= احملسوبة " كرونباخ"إذن   
 .درجة ثبات عالية تسمح لنا باستخدامه يف هذه الدراسة 

  :متغيرات الدراسة  – 5

 :انطالقا من فرضية البحث يتبني لنا جليا وجود متغريين اثنني احدمها مستقال و اآلخر تابعا   

وهو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثريه يف الظاهرة املدروسة : تعريف المتغير المستقل  -5 -5   
 . وعادة ما يعرف باسم املتغري أو العامل 

 .والسلوك العدواين  السمات الشخصية وهي : حتديد املتغري املستقل  -

 .يعترب املتغري التابع نتاج تأثري العامل املستقل يف الظاهرة املدروسة  :تعريف المتغير التابع  – 5-2  

 .ملرحلة الثانويةاتالميذ : حتديد املتغري التابع  -

 :مجاالت الدراسة  -5

ويقصد به النطاق اجلغرايف إلجراء الدراسة ،وقد طبق الباحث هذه الدراسة  على :المكاني المجال  -5 -5  
 . مستوى ثانوية سطيل اجلديدة 

 :وهنا سوف حيدد الباحث الوقت الذي إسغرقته هذه الدراسة   :المجال الزماني  -5-2 
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انطالقا من حتديدنا ملوضوع البحث , لقد شرعت يف هذه الدراسة  :مرحلة خاصة بالجانب النظري -5-2-5  
وهذا بعد احلصول على موافقة األستاذ وقبوله  6102إذ مت ذلك من بداية شهر مارس, واملشكلة املراد دراستها 

 .للخطة األولية للعمل

 وتضمنت هذه املرحلة كيفية تصميم أدوات البحث بعد عرضها  :مرحلة خاصة بالجانب التطبيقي  -5-2-6 

 .مرحلة حتليل البيانات وتفسريها وكذا االستنتاجات مث بعد ذلك   ،املشرف ومناقشتها على األستاذ

 .6102ماي 02إىل غاية  6102 أواخر شهر أفريل  يف وكان ذلك

 :ي الدراسة الوسائل اإلحصائية المستخدمة ف - 5

النتائج وإجياد قرارات البناء عليها  وحتليلها، واستقراراإلحصاء هو العلم الذي يبحث يف مجيع البيانات بعرضها  
 :باستخدام املعاجلة ومجع وحتليل النتائج ، وعلى هذا األساس استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية 

 :والسلوك العدواين  السمات الشخصيةحلساب معامل الثبات ملقياسي " باخألفا كرون"معامل الثبات  - 

 .5+ر̸ ر×2" = كرونباخ"معامل     

 هو معامل االرتباط بريسون=  ر ثوابت ، 2و 5القيمتني : حيث أن 

كل بعد من والسلوك العدواين من جهة ، وبني   السمات الشخصية معامل االرتباط بريسون ،لتحديد العالقة بني  -
 .spssوذلك باستخدام برنامج  السلوك العدواين من جهة أخرى أبعاد السمات الشخصية و

 .احلسايب ألفراد العينة املتوسط  -
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية العامة  

 :نصت الفرضية على   

 ".وجود عالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية "   

معامل االرتباط   سا والعدوان العام  قام الباحث حبملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني السمات الشخصية 
 :بريسون وكانت النتائج املتحصل عليها كما يلي 

 .جدول يبني معامل االرتباط بني السمات الشخصية و العدوان العام :90جدول رقم 

 الداللة نوع العالقة  معامل االرتباط العالقة االرتباطية بني
 االحصائية

 دالة أم 
 غري دالة 

 درجة احلرية 

 السمات الشخصية    
 العدوان 
 العام

 
0.25    

 
 طردية

    
   0.091 

 

 
 غري دالة
 إحصائيا

 
34 

 

هناك ارتباط موجب غري دال احصائيا بني السمات الشخصية نالحظ ان  اجلدول أعاله من خالل      
ومن هنا , ( 5.50)داللة عند مستوى  0..5حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون , والعدوان العام 

نرفض الفرضية البديلة اليت تنص على وجود عالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة 
ونقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم وجود عالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى , الثانوية 

 .تالميذ املرحلة الثانوية 
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  :وتحليل نتائج الفرضية االولى  عرض 

 :نصت الفرضية على   

 ".العصبية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسة وجود عالقة بني "   

العصبية  والعدوان العام  قام الباحث بتطبيق معامل االرتباط بريسون  مسة ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني
 :يها كما يلي وكانت النتائج املتحصل عل

 .جدول يبني معامل االرتباط بني مسة العصبية و العدوان العام :09جدول رقم 

معامل  العالقة االرتباطية بني
 االرتباط

 الداللة  نوع العالقة 
 االحصائية

دالة أم غري 
 دالة 

 درجة احلرية

 العصبية            
 

 العدوان 
 العام

 
41.0    

 
 طردية

    
5.440 

 

 
 دالةغري 

 إحصائيا

 
34 

 

بني مسة العصبية والعدوان  إحصائياهناك ارتباط موجب غري دال من خالل اجلدول أعاله نالحظ ان        
ومن هنا نرفض الفرضية , ( 5.50)عند مستوى داللة  3..5حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون , العام 

ونقبل الفرضية , البديلة اليت تنص على وجود عالقة بني مسة العصبية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية 
 .عالقة بني مسة العصبية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية الصفرية اليت تنص على عدم وجود 
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية  

 :نصت الفرضية على   

 ".العدوانية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسة وجود عالقة بني "   

العدوانية  والعدوان العام  قام الباحث بتطبيق معامل االرتباط بريسون  مسة ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني
 :وكانت النتائج املتحصل عليها كما يلي 

 .جدول يبني معامل االرتباط بني مسة العدوانية و العدوان العام  :00جدول رقم 

معامل  العالقة االرتباطية بني
 االرتباط

 الداللة  نوع العالقة 
 االحصائية

م غري دالة أ
 دالة 

 درجة احلرية

 العدوانية         
 

 العدوان 
 العام

 
41.0    

 
 طردية

    
   5.4.0 

 

 غري دالة
 إحصائيا

 
34 

 

والعدوان  العدوانية بني مسة إحصائياهناك ارتباط موجب غري دال  أنمن خالل اجلدول أعاله نالحظ       
ومن هنا نرفض الفرضية , ( 5.50)عند مستوى داللة  0..5العام  حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون 
ونقبل الفرضية , والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  العدوانيةالبديلة اليت تنص على وجود عالقة بني مسة 

 .والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  لعدوانيةاالصفرية اليت تنص على عدم وجود عالقة بني مسة 
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة

 :نصت الفرضية على   

 ".االكتئابية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مسة وجود عالقة بني "   

العام  قام الباحث بتطبيق معامل االرتباط بريسون االكتئابية والعدوان مسة ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني 
 :وكانت النتائج املتحصل عليها كما يلي 

 .جدول يبني معامل االرتباط بني مسة االكتئابية و العدوان :01جدول رقم 

معامل  العالقة االرتباطية بني
 االرتباط

الداللة  نوع العالقة 
 االحصائية

دالة أم غري 
 دالة 

 درجة احلرية

 االكتئابية         
 العدوان 
 العام

 
41.. 

 
 طردية

    
   5.300 

 

 غري دالة
 إحصائيا

 
34 

 

والعدوان  االكتئابية هناك ارتباط موجب غري دال إحصائيا بني مسةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن       
ومن هنا نرفض الفرضية , ( 5.50)عند مستوى داللة  ...5العام  حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون 
ونقبل الفرضية , والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  االكتئابيةالبديلة اليت تنص على وجود عالقة بني مسة 

 .والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  االكتئابية الصفرية اليت تنص على عدم وجود عالقة بني مسة
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة

 :نصت الفرضية على   

 ".والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية القابلية لالستثارة  مسة وجود عالقة بني"   

لالستثارة والعدوان العام  قام الباحث بتطبيق معامل االرتباط بريسون ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني القابلية 
 :وكانت النتائج املتحصل عليها كما يلي 

 .و العدوانالقابلية لالستثارة مسة  جدول يبني معامل االرتباط بني :01جدول رقم 

معامل  العالقة االرتباطية بني
 االرتباط

مستوى  نوع العالقة 
 الداللة

 دالة أم غري
 دالة

 درجة احلرية 

 القابلية لالستثارة   
 العدوان 
 العام

 
−0.20    

 
 عكسية

    
   5..0. 

 

 غري دالة
 إحصائيا

 
34 

 

 القابلية لالستثارة هناك ارتباط موجب غري دال إحصائيا بني مسةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن      
ومن هنا , ( 5.50)عند مستوى داللة  -5..5والعدوان العام  حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون 
والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة  القابلية لالستثارةنرفض الفرضية البديلة اليت تنص على وجود عالقة بني مسة 

والعدوان العام لدى  القابلية لالستثارة ونقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم وجود عالقة بني مسة, الثانوية 
 .يذ املرحلة الثانوية تالم
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة

 :نصت الفرضية على   

 ".والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  االجتماعيةمسة وجود عالقة بني "   

بريسون  ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني االجتماعية والعدوان العام  قام الباحث بتطبيق معامل االرتباط
 :وكانت النتائج املتحصل عليها كما يلي 

 .و العدوان العام مسة االجتماعية جدول يبني معامل االرتباط بني :06رقم 

معامل  العالقة االرتباطية بني
 االرتباط

مستوى  نوع العالقة 
 الداللة

دالة أم غري 
 دالة 

 درجة احلرية

 االجتماعية        
 العدوان 
 العام

 
4100 

 
 طردية

    
   5..3. 

 

 غري دالة
 إحصائيا

 
34 

 

والعدوان  االجتماعية هناك ارتباط موجب غري دال إحصائيا بني مسةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن      
ومن هنا نرفض الفرضية , ( 5.50)عند مستوى داللة  5..5العام  حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون 
ونقبل , والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  االجتماعيةالبديلة اليت تنص على وجود عالقة بني مسة 

والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  االجتماعية الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم وجود عالقة بني مسة
. 
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية السادسة

 :نصت الفرضية على   

 ".والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية اهلدوء مسة وجود عالقة بني "   

ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني اهلدوء والعدوان العام  قام الباحث بتطبيق معامل االرتباط بريسون وكانت 
 :عليها كما يلي النتائج املتحصل 

 .و العدواناهلدوء جدول يبني معامل االرتباط بني  :06جدول رقم 

معامل  العالقة االرتباطية بني
 االرتباط

مستوى  نوع العالقة 
 الداللة

دالة أم غري 
 دالة 

 درجة احلرية

 اهلدوء         
 العدوان 
 العام

 
41.0 

 
 طردية

    
5...0 

 

 غري دالة
 إحصائيا

 
34 

 

والعدوان العام   اهلدوء هناك ارتباط موجب غري دال إحصائيا بني مسةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن       
ومن هنا نرفض الفرضية البديلة , ( 5.50)عند مستوى داللة  41.0حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون 
ونقبل الفرضية الصفرية , والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  اهلدوءاليت تنص على وجود عالقة بني مسة 

 .والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  اهلدوء اليت تنص على عدم وجود عالقة بني مسة
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية السابعة

 :نصت الفرضية على   

 ".والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  السيطرة مسة وجود عالقة بني"   

والعدوان العام  قام الباحث بتطبيق معامل االرتباط بريسون وكانت  السيطرةملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني 
 :النتائج املتحصل عليها كما يلي 

 .و العدوان السيطرةجدول يبني معامل االرتباط بني  :04جدول رقم 

معامل  االرتباطية بنيالعالقة 
 االرتباط

مستوى  نوع العالقة 
 الداللة

دالة أم غري 
 دالة 

 درجة احلرية

 السيطرة         
 العدوان 
 العام

 
41.0 

 
 طردية

    
   5...4 

 

 غري دالة
 إحصائيا

 
34 

 

والعدوان العام   السيطرة هناك ارتباط موجب غري دال إحصائيا بني مسةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن       
ومن هنا نرفض الفرضية البديلة , ( 5.50)عند مستوى داللة  41.0حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون 
ونقبل الفرضية الصفرية , والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  السيطرةاليت تنص على وجود عالقة بني مسة 

 .والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  يطرةالس اليت تنص على عدم وجود عالقة بني مسة
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  :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثامنة

 :نصت الفرضية على   

 ".والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  الضبط او الكفوجود عالقة بني "   

قام الباحث بتطبيق معامل االرتباط بريسون ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني الضبط او الكف والعدوان العام  
 :وكانت النتائج املتحصل عليها كما يلي 

 .و العدوان الضبط او الكفجدول يبني معامل االرتباط بني  :06جدول رقم 

 

( الضبط)الكف  هناك ارتباط موجب غري دال إحصائيا بني مسةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن      
ومن هنا , ( 5.50)عند مستوى داللة  4140حيث وصلت قيمة معامل ارتباط بريسون , والعدوان العام 

والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة  (الضبط)الكف نرفض الفرضية البديلة اليت تنص على وجود عالقة بني مسة 
والعدوان العام لدى  (الضبط)الكف  ونقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم وجود عالقة بني مسة, الثانوية 

 .ة تالميذ املرحلة الثانوي

 

    

 

 

 

 

معامل  العالقة االرتباطية بني
 االرتباط

مستوى  نوع العالقة 
 الداللة

دالة أم غري 
 دالة 

 درجة احلرية

 (    الضبط)الكف      
 العدوان 
 العام

 
4140 

 
 طردية

    
   5...3 

 

 غري دالة
 إحصائيا

 
34 
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 :مناقشة نتائج الدراسة  -1  

 :العامةمناقشة نتائج الفرضية  -1-0   

ن العام لدى تالميذ ابني السمات الشخصية والعدو  إحصائيةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة      
 .املرحلة الثانوية

وهو  0..5ان العام والذي وجدناه يساوي من خالل حسابنا ملعامل االرتباط بني السمات الشخصية والعدو 
أي ,مما يؤكد على عدم وجود عالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام,ضعيفلكن  موجبمعامل ارتباط 

مما يؤكد عدم حتقق هذه الفرضية ,عند تالميذ املرحلة الثانوية العام العدوان تؤثر على ان السمات الشخصية ال
الرتبية البدنية والرياضية وعالقتها بالرضا  ألستاذالسمات الشخصية :دراسة قامسي وحيد بعنوان  تتفق معوكما 
يف الفرضية العامة واليت متثلت يف عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بني السمات الشخصية والرضا ,الوظيفي

وهو معامل ارتباط موجب لكن 4..5مبعامل ارتباط يساوي ,الوظيفي عند اساتذة الرتبية البدنية والرياضية 
 . ضعيف جدا 

 :األولىمناقشة الفرضية -1-1

 .ن العام لدى تالميذ املرحلة الثانويةاوالعدو  العصبية مسة بني إحصائيةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة    

وهو معامل  3..5والعدوان العام والذي وجدناه يساوي  العصبية مسة من خالل حسابنا ملعامل االرتباط بني
 سمةهذه الأن أي ,والعدوان العام العصبيةمسة مما يؤكد على عدم وجود عالقة بني ,جدا  ضعيف موجبارتباط 
دراسة قامسي مع  حيث تتفق, مما يؤكد عدم حتقق هذه الفرضية ,العدوان عند تالميذ املرحلة الثانوية تؤدي إىل ال

واليت األوىل يف الفرضية ,ة البدنية والرياضية وعالقتها بالرضا الوظيفيالرتبي ألستاذوحيد بعنوان السمات الشخصية 
الرتبية البدنية  أساتذةعند  واألجربني السمات الشخصية  إحصائيةمتثلت يف عدم وجود عالقة ذات داللة 

 . وهو معامل ارتباط سالب و ضعيف جدا -...5مبعامل ارتباط يساوي ,والرياضية 
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 :الثانيةمناقشة الفرضية -1-1

 .ن العام لدى تالميذ املرحلة الثانويةاوالعدو  بني العدوانية إحصائيةود عالقة ذات داللة واليت تنص على وج     

وهو معامل ارتباط  0..5من خالل حسابنا ملعامل االرتباط بني العدوانية والعدوان العام والذي وجدناه يساوي
تؤثر على ال العدوانية  أنأي ,مما يؤكد على عدم وجود عالقة بني العدوانية والعدوان العام,ضعيفلكن  موجب
 خليفي نبيلدراسة  حيث تتفق, حتقق هذه الفرضية عدم مما يؤكد ,عند تالميذ املرحلة الثانويةالعام العدوان 
يف الفرضية , م  النهائية للمرحلة الثانويةالذات اجلسمية وعالقتها بالسلوك العدواين لدى تالميذ األقسا :بعنوان 
 أساتذةعند  واألجربني السمات الشخصية  إحصائيةواليت متثلت يف عدم وجود عالقة ذات داللة  اخلامسة

 . وهو معامل ارتباط سالب و ضعيف جدا  -3..5مبعامل ارتباط يساوي ,الرتبية البدنية والرياضية 
 :الثالثةمناقشة الفرضية -1-6

 .ن العام لدى تالميذ املرحلة الثانويةاوالعدو  االكتئابيةبني  إحصائيةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة      

وهو معامل ارتباط 0.11من خالل حسابنا ملعامل االرتباط بني االكتئابية والعدوان العام والذي وجدناه يساوي
األفراد الذين يتسمون  أنأي ,والعدوان العام ابيةمما يؤكد على عدم وجود عالقة بني االكتئ ,جدا ضعيفو سالب 

مما يؤكد حتقق هذه ,والتذبذ  املزاجي والتشاؤم قادرين على ضبط أنفسهم وعدم ميلهم اىل العدوان االكتئابية ب
السمات الشخصية لدى العبات اجلمناستيك الفين : مع دراسة زهرة شها  أمحد بعنوان حيث تتفق , الفرضية
فلم جيد الباحث فروق ذات داللة , حيث استخدم الباحث نفس األداة املستخدمة يف هذا البحث ,  واإليقاعي

   .إحصائية بني العبات اجليمناستيك الفين وااليقاعي يف السمات الشخصية املدروسة 

 :الرابعةمناقشة الفرضية -1-6

ن العام لدى تالميذ اوالعدو  الستثارةا مسة القابلية  بني إحصائيةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة       
 .املرحلة الثانوية

وهو 0.20-والعدوان العام والذي وجدناه يساوي لالستثارةمسة القابلية من خالل حسابنا ملعامل االرتباط بني 
أي ان ,والعدوان العام لالستثارة مسة القابلية يؤكد على عدم وجود عالقة بني مما, معامل ارتباط سالب ضعيف

وشدة التوتر وضعف القدرة على مواجهة االحباطات اليومية ليس  الستثارةلالذين يتسمون بالقابلية  القابلية
  .العدوان إىلمييل  أنبالضرورة 
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 :الخامسةمناقشة الفرضية -1-4

ن العام لدى تالميذ اوالعدو  االجتماعية مسة  بني إحصائيةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة         
 .املرحلة الثانوية

وهو   ...5والعدوان العام والذي وجدناه يساوي  االجتماعيةمسة من خالل حسابنا ملعامل االرتباط بني 
 أنأي ,والعدوان العام االجتماعيةمما يؤكد على عدم وجود عالقة بني ,ضعيفلكن  موجبمعامل ارتباط 
 .مما يؤكد عدم حتقق هذه الفرضية ,تؤثر على العدوان عند تالميذ املرحلة الثانوية الاالجتماعية 

 :السادسةمناقشة الفرضية -1-6

 .ن العام لدى تالميذ املرحلة الثانويةاوالعدو  اهلدوء مسة بني إحصائيةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة     

وهو معامل   ...5والعدوان العام والذي وجدناه يساوي اهلدوء مسة من خالل حسابنا ملعامل االرتباط بني 
اهلدوء مسة  أنأي ,والعدوان العاماهلدوء مسة مما يؤكد على عدم وجود عالقة بني ,ضعيف ارتباط موجب لكن

يكونون بعيدين عن او تشتت الفكر وصعوبة االستثارة  بالثقة وعدم االرتباك  أنفسهمعند االفراد  الذين يصفون 
  .مما يؤكد عدم حتقق هذه الفرضية , السلوك العدواين 

 :السابعةمناقشة الفرضية -1-6

العام لدى تالميذ املرحلة  والعدوان السيطرةمسة بني  إحصائيةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة          
 .الثانوية

وهو معامل  0..5والعدوان العام والذي وجدناه يساوي  السيطرةمسة من خالل حسابنا ملعامل االرتباط بني 
عند السيطرة  مسة أنأي ,والعدوان العام السيطرةمما يؤكد على عدم وجود عالقة بني ,ضعيف موجب لكنارتباط 

وامليل تتميز باالعتدالية واحرتام اآلخرين  واالجتاه لرفض استخدام اسلو  العنف والعدوانية تالميذ املرحلة الثانوية 
 .مما يؤكد عدم حتقق هذه الفرضية ,للثقة باآلخرين  وال حيبون السلطة  وال حياولون فرض اجتاهاهتم على اآلخرين

 :الثامنة مناقشة الفرضية-1-0

ن العام لدى تالميذ املرحلة اوالعدو  (الضبط)الكفمسة بني  إحصائيةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة 
 .الثانوية

    5.50والعدوان العام والذي وجدناه يساوي   (الضبط)الكف مسة حسابنا ملعامل االرتباط بنيمن خالل 
والعدوان   (الضبط)الكفمما يؤكد على عدم وجود عالقة بني ,جدا ضعيف موجب لكنوهو معامل ارتباط 
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متيز االفراد بالقدرة على التفاعل والتعامل مع اآلخرين وعدم سرعة االرتباك وقادرون   هذه السمة أنأي ,العام
 .مما يؤكد عدم حتقق هذه الفرضية , على التحدث واملخاطبة 

  :االستنتاجات -1

والسلوك العدواين لدى  السمات الشخصيةهدفت هذه الدراسة إىل حتديد طبيعة العالقة املوجودة بني       
 :جمموعة من االستنتاجات واليت نذكر منها باستخالص، ومن خالهلا نقوم  سطيلبلدية  ثانويةتالميذ 

 . سطيلبلدية املرحلة الثانوية للدى تالميذ  العام والعدوان لسمات الشخصيةا ال توجد عالقة بنيانه  -.

 .املرحلة الثانوية لبلدية سطيل لدى تالميذالعام العصبية والعدوان  مسة عالقة بني عدم -. 

  . بسمة العدوانية مرتبط املرحلة الثانوية لبلدية سطيل غري لدى تالميذ  السلوك العدواين إن  -4 

 مسة االكتئابية بدرجة  سطيل ليس مرتبطبلدية ل املرحلة الثانويةدرجة ظهور سلوك العدوان لدى تالميذ  -3
،وهذا طبقا للنتائج املتوصل العام لدى التالميذ  العدواناالكتئابية و وهذا راجع لعدم وجود عالقة ارتباطيه بني 

 .إليها 

بدرجة ليس مرتبط  سطيل بلدية ل املرحلة الثانويةاالستثارة لدى تالميذ القابلية إن ظهور سلوك سرعة  -0  
مسة القابلية لالستثارة ، فلقد استنتجنا من هذه الدراسة أنه ال توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني  العدوان

 .وهذا راجع  لعدم وجود عالقة طردية  بني مسة القابلية االستثارة و العدوان العام .  والعدوان العام

لدى تالميذ املرحلة   عدواينوك الللسباليست مرتبطة   افدرجة ظهوره لسمة االجتماعيةأما بالنسبة  -.    
 .و العدوان العام  مسة االجتماعية، فلقد أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطيه بني  سطيلالثانوية لبلدية 

تجنا ،  فقد استن سطيلبلدية املرحلة الثانوية للدى تالميذ اهلدوء والسيطرة  بالنسبة لسميت ونفس الشيء  -0   
 .اهلدوء والسيطرة بالعدوان العام مسيتمن خالل حتليل نتائج الفرضيتني السادسة والسابعة عدم وجود عالقة بني 

 .عالقة بالعدوان  أيةتربطها و  هذه السمة أنالكف فقد استنتجنا  أوالضبط  وأخريا فيما خيص مسة -0

   

 

 



 :خاتمة
فرتة حمددة من العمر  حيث يتم التعرف على درجة تطوره من إنتاجه وإرتقاء تفكريه فهو يدرك  اإلنسانيعيش       

للشخصية وهذه األخرية مبنظور علمي  األصليالعالقات االجتماعية والعالقات املتصلة بينه وبني اجملتمع هي املدلول 
وتعد خامتة املطاف يف الدراسات النفسية نظرا ملا هلا يف علم النفس , ختصصي موضوع يشرتك يف دراسته علوم عدة 

حيث اقرتح بعض العلماء أن يطلق عليها علم الشخصية وما نسميه بالشخصية هو يف , من مكانة وأمهية كبرية 
لفرد من صفات وسلوك ناجتني عن تفاعل ذلك الفرد مع البيئة اليت يعيش فيها فنحن خنلق الواقع كل ما يتصف به ا

 .ألنفسنا شخصيتنا باملواقف أو املشاكل اليت نقوم حبلها ونغريها تبعا لتفاعلنا مع اآلخرين 
 عند العام  العدوان وبني السمات الشخصية بني املوجودة العالقة تبيان الدراسة هذه خالل من حاولنا قدف       
 حبثنا خالل من استوحيناها واليت واهلامة الرئيسية الفكرة هذه كانت حيث ،املرحلة الثانوية ببلدية اسطيل  التالميذ

 أدوات ،باستعمال هبا قمنا اليت التطبيقية الدراسة مث النظرية اخللفية على استنادا وذلك الدراسة هذه يف البداية نقطة
مل جيد الباحث أي عالقة حيث ,  النتائج استخالص مث مبناقشتها بعدها قمنا للنتائج وحتليلنا عرضنا وبعد  حبثنا

السمات  بعادألونفس الشيء بالنسبة  اإلحصائيةبني السمات الشخصية والعدوان العام بسبب عدم داللتها  ارتباطيه
السيطرة , اهلدوء , االجتماعية , القابلية لالستثارة , االكتئابية , العدوانية , العصبية ) الشخصية اليت متثلت يف 

ومنه بعد , بني كل بعد منها على حدة بالعدوان العام  ارتباطيه جيد الباحث أي عالقة كذلك مل,( الضبط أو الكف
بداية الدراسة نستطيع القول بان الفرضية العامة واليت تنص على وجود عالقة التحقق من صحة الفرضيات املقرتحة يف 

  .بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية مل تتحقق 
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية لجمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
 بسكرة خيضر محمد جامعة

 والرياضية البدنية النشاطات تقنيات و علوم معهد
 الحركية التربية قسم

 
 

 . السمات الشخصية وعالقتها بالعدوان العام لدى تالميذ المرحلة الثانوية :الدراسة عنوان
 
 قسم )المراهق و الطفل عند الحركية التربية في الماستر شهادة نيل( متطلبات ضمن مذكرة إجناز إطار يف

على هذه االستمارة ونتوخى منكم الصدق و املوضوعية يف  اإلجابةالتالميذ  أعزائينرجو منكم   احلركية الرتبية
 .البحث العلميذا ن سرية واليت ستساعدنا يف اجناز هستكو  بأهناونعدكم  إجابتكم

حنو  أوسلوكك حنو نفسك  أويف ما يلي قائمة حتتوي على بعض العبارات اليت تصف هبا شعورك واجتاهك 
 .املواقف العامة يف حياتك أثناء اآلخرين

 
 

 :التلميذ عن معلومات    

 ...................  يسالدرا املستوى
 ...................................الشعبة
 ...................................اجلنس
 ....................................  السن

 

 : إشراف تحت                                                                                    :     إعداد من

 بزيو عادل/د                               بن يوسف عبد اللطيف                                                
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- بسكرة–جامعة محمد خيضر 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 تخصص تربية حركية

 

 

 قائمة فرايبورغ للشخصية

 تصميم ديل 

 تعريب محمد حسن عالوي

 ......التالميذ أعزائي

السمات الشخصية وعالقتها بالعدوان :حتضري مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية والرياضية حتت عنوان  إطاريف    
على هذه االستمارة ونتوخى منكم الصدق واملوضوعية  اإلجابةالتالميذ  أعزائينرجو منكم ,العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية 

 .ن سرية واليت ستساعدنا يف اجناز هذا البحث العلمي ستكو  إجاباتكم أنونعدكم ,إجاباتكميف 

 :التلميذ عن معلومات    
 ...................  الدراسي املستوى
 ...................................الشعبة
 ...................................اجلنس
 ....................................  السن

 .ات اليت قد توضح سلوكك واستجابتك يف بعض املواقف فيما يلي بعض العبار 

  .مبا يتفق مع حالتك وما تعرفه عن نفسك بالنسبة لكل عبارة,ال  أو بنعم أما( x)واملطلوب منك وضع عالمة
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 .إجابةعبارة دون  أيترتك  ال-

 .مبا يتناسب مع حالتك  إجابتكواملهم هو صدق ,خاطئة  وأخرىتوجد عبارة صحيحة  ال-

 ال           نعم                                                                                            
 دائما مزاجي معتدل أنا .1
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 استطيع ختطي الفشل بسهولة فإنينعندما افشل  .56

 
  



 (30) ملحق رقم 

 :العالقة بين العصبية و العدوان العام  -1
 

Corrélations 

 العدوان العصبية 

 العصبية

Corrélation de Pearson 1 ,146 

Sig. (bilatérale)  ,338 

N 45 45 

 العدوان

Corrélation de Pearson ,146 1 

Sig. (bilatérale) ,338  

N 45 45 

 

 :و العدوان العام  العالقة بين العدوانية -2

Corrélations 

 العدوانية العدوان 

 العدوان

Corrélation de Pearson 1 ,153 

Sig. (bilatérale)  ,317 

N 45 45 

 العدوانية

Corrélation de Pearson ,153 1 

Sig. (bilatérale) ,317  

N 45 45 

 

 :و العدوان العام  العالقة بين اإلكتئابية -0
 

Corrélations 

 اإلكتائبية العدوان 

 العدوان

Corrélation de Pearson 1 ,113 

Sig. (bilatérale)  ,458 

N 45 45 

 اإلكتائبية

Corrélation de Pearson ,113 1 

Sig. (bilatérale) ,458  

N 45 45 

 

 

 



 :و العدوان العام  العالقة بين القابلية لإلستثارة -4
 

Corrélations 

 القابليةلإلستثارة العدوان 

 العدوان

Corrélation de Pearson 1 -,202 

Sig. (bilatérale)  ,182 

N 45 45 

 القابليةلإلستثارة

Corrélation de Pearson -,202 1 

Sig. (bilatérale) ,182  

N 45 45 

 

 :و العدوان العام  العالقة بين اإلجتماعية -5
 

Corrélations 

 اإلجتماعية العدوان 

 العدوان

Corrélation de Pearson 1 ,222 

Sig. (bilatérale)  ,142 

N 45 45 

 اإلجتماعية

Corrélation de Pearson ,222 1 

Sig. (bilatérale) ,142  

N 45 45 

 

 :و العدوان العام  الهدوءالعالقة بين  -6
 

Corrélations 

 الهدوء العدوان 

 العدوان

Corrélation de Pearson 1 ,168 

Sig. (bilatérale)  ,269 

N 45 45 

 الهدوء

Corrélation de Pearson ,168 1 

Sig. (bilatérale) ,269  

N 45 45 

 

 

 

 

 



 :و العدوان العام  السيطرةالعالقة بين  -7
 

Corrélations 

 السيطرة العدوان 

 العدوان

Corrélation de Pearson 1 ,189 

Sig. (bilatérale)  ,213 

N 45 45 

 السيطرة

Corrélation de Pearson ,189 1 

Sig. (bilatérale) ,213  

N 45 45 

 

 :و العدوان العام  (الضبط)العالقة بين الكف -8
 

Corrélations 

 العدوان الضبط 

 الضبط

Corrélation de Pearson 1 ,077 

Sig. (bilatérale)  ,614 

N 45 45 

 العدوان

Corrélation de Pearson ,077 1 

Sig. (bilatérale) ,614  

N 45 45 

 

 :و العدوان العام  العالقة بين سمات الشخصية-9
 

Corrélations 

 الشخصية العدوان 

 العدوان

Corrélation de Pearson 1 ,255 

Sig. (bilatérale)  ,091 

N 45 45 

 الشخصية

Corrélation de Pearson ,255 1 

Sig. (bilatérale) ,091  

N 45 45 

 

 

 



  

 ".السمات الشخصية وعالقتها بالعدوان العام لدى تالميذ المرحلة الثانوية " : عنوان الدراسة 

 – دراسة ميدانية على مستوى ثانوية اسطيل اجلديدة -

 بزيو عادل             / د:  حتت إشراف                       بن يوسف عبد اللطيف             :الطالب  إعدادمن 

 .معرفة العالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  :هدف الدراسة 
 .هل توجد عالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  :مشكلة الدراسة 

 : فرضيات الدراسة 
 .توجد عالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية :الفرضية العامة 

 :الفرضيات الجزئية 
 .توجد عالقة بني مسة العصبية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  -
 .توجد عالقة بني مسة العدوانية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  -
 .ة اكاتتاابية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية توجد عالقة بني مس -
 .توجد عالقة بني مسة القابلية لالستثارة والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  -
 .توجد عالقة بني مسة اكاجتماعية والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  -
 .العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية توجد عالقة بني مسة اهلدوء والعدوان  -
 .توجد عالقة بني مسة السيطرة والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية  -
 .والعدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية ( الكف)توجد عالقة بني مسة الضبط -

 :الدراسة  إجراءات
 .تلميذ للمرحلة الثانوية والذين مثلوا اجملتمع األصلي للدراسة لبلدية سطيل  54عينة عشوائية وتانت متكونة من  :العينة 

 .اتبعنا املنهج الوصفي  :المنهج المتبع 
 .مت استعمال مقياسي السمات الشخصية والعدوان العام :األدوات المستعملة في الدراسة 

 على مستوى ثانوية اسطيل اجلديدة ببلدية اسطيل  متت هذه الدراسة:المجال المكاني 
 . 5102ماي  01شهر أفريل إىل غاية  أوائلوذلك ابتداءا من  5104/5102لقد متت هذه الدراسة خالل املوسم اجلامعي  :المجال الزماني

 :النتائج المتوصل اليها 
 .املرحلة الثانوية أنه توجد عالقة بني السمات الشخصية والعدوان العام لدى تالميذ 

, القابلية لالستثارة , اكاتتاابية , العدوانية , العصبية )العدوان العام لدى تالميذ املرحلة الثانوية وتل من املتغريات الثمانية عدم وجود عالقة بني 
  (.اهلدوء والسيطرة و أخريا الكف أو الضبط, اكاجتماعية 

 :االقتراحات 
 ول السمات الشخصية لتالميذ املرحلة الثانوية املزيد من الدراسات ح إجراء. 
  إعطاء أمهية أترب ملادة الرتبية البدنية والرياضية يف تل املراحل الدراسية. 
  الرتبية البدنية والرياضية بطريقة التعامل والتواصل مع التالميذ خاصة الذين لديهم سلوتات عدوانية بأحسن الطرق  أساتذة إملامضرورة.  

 ملخص الدراسة



 

 

 


