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تشكراتتشكرات
بعد شكرنا هللا تعالى على فضلھ و ّمنھ 

علینا أن ھدانا وأمرنا بالعزم 
والقوة واإلرادة والصّبر إلنجاز ھذا 
العمل المتواضع والّصالة والسالم 

على من بعث رحمة للعالمین وھدایة 
للضالین،

نتوجھ بخالص الشكر إلى من كان ثم
سنّد لنا في مشوارنا الدراسي 

:الدكتورإلى 
*مزروع السعید*

الذي تابع عملنا ھذا، ولم یبخل 
علینا

بنصائحھ، القیمة والمفیدة، 
بوقتھ الثمین، و

علوم وتقنیات معھدإلى أساتذة 
النشاطات البدنیة والریاضیة

-بسكرة–بجامعة محمد خیضر
إلى كل من أمّد لنا یّد المساعدة من 

.قریب أو من بعید
ألف تحیة وشكر 






الذي بعونھ تتم الصالحات والصالة والسالم على رسولھ الكریم  الحمد 
لى هللا ص(وحبیبنا محمد علیھ أزكى الصالة وأفضل التسلیم سیدنا 

َواخِْفضْ :قال تعالى :وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد) علیھ وسلم
رَّبِّ َلُھَما جََناحَ الذُّلِّ ِمَن الرَّحَْمِة َوُقل 

اً اْرحَْمُھَما َكَما َربَّیَاِني َصِغیر
24:اآلیة:اإلسراء

ا، إلى التي حملتني إلى التي أوصاني بها المولى خيرا وبر أهدي هذا العمل المتواضع 
إلى التي سهرت الليالي ألنام ملئ أجفاني إلى منبع الحب والحنان إلى ،وهنا على وهن

التي احفظها اهللا ورعاها في كل وقت بعينهأمي الغاليةرمز الصفاء والوفاء والعطاء، إلى 
.ال  تنام

إلى رمز العز والشموخ إلى من وطأ األشواك حافيا
.محمدليوصلني إلى ما وصلت إليه اليوم، إلى أبي العزيز

كل اإلخوة واألخواتىوال
رحمهما اهللا عز وجلي اجدت:مبهالى من يجري في عروقي حبهم و ينبض قلبي بح

أخي الصغير عبدالرحمانوخاصة .ابنائمالى و خالتيو أخواليو عمامي وعماتيأالى
الدراسةوالى كل أصدقائي فيوكل عائلة لوصفان ولحلو 

ناصرعفيصة،لزهروهاب،عمارلخنش،مسعود :في الكونغ فوئياصدقاالى و
عبدالعزيزمسعي،عبدالمجيدبلعياط،ياسينعمراوي،محمدقرمي،عثمانغربية،
وكل ،)دحة(والشيخ عبد الباسط جباري والننسى عمي عبد الرحمان عفيصة،مهناوي
و رئيس الربطة والى مدربي الغالي ساكر سهيل بسيدي خالد الوداد الرياضيرياضي 

عشور،والى أصدقائي األوفياء كمالومن حوله من أحباب،العشيعمي الصالح
أحمد،معطاهللالياس،مداس،عبدالكريمدوباخ،العابدشنيخرسعديال

الذيـن لـم يذكـرهم اللسـان والى،عبدالدايمعادل،جباري،عبدالباسطعبدالدايم
.ويذكـرهم القـلـب
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ــــــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــةم

تكمن يف داخل اإلنسان أنواع من الغرائز اليت يسعى دائما إىل إخراجها قصد حتقيقها التوازن النفسي ، 

ومن بني هذه الغرائز غرائز العدوانية أو مشاعر العداء و العنف ولعل أهم مرحلة تظهر فيها مرحلة 

هلرمونات واإلفرازات اليت من املراهقة مبا هلا من مميزات على املستوى الفيزيولوجي من نشاط زائد لبعض ا

ا أن تؤثر على السلوك إضافة إىل التغري اجلسمي وكل هذا حيدث تأثريا على نفسية املراهق مما جعله  شأ

عراكات ألتفه يتصف بالعداء والرغبة يف إثبات الذات كل هذا يبعثه يف الدخول يف مشاحنات و

خفيف من مثل هذه مثل هذه السلوكيات يتم األسباب وكحل يلجأ األخصائيون النفسانيون قصد الت

.نصح املراهق مبمارسة الرياضة 

فالرتبية البدنية تعد الوسيلة األجنح لرتبية املراهق وإكسابه التوازن النفسي وإمنا قدراته العقلية وختلصه من 

ه العقلية  العقد النفسية ، فبحكم أن للرياضة قواعد ومبادئ مقننة تسمح للفرد باستعراض قوته ومزايا

شاكل اليومية ورفع كاحرتام القواعد وروح اجلماعة والذكاء يف اللعب باإلضافة إىل انه متعة للتقليل من امل

.والتعارفواألخوة املعنويات فهي مصدر السعادة والصحة والفرح 

إبراز هذا األثر فكون النشاط البدين والرياضي اثر يف بناء شخصية املراهق أوالدنا من خالل دراستنا هذه 

يف التقليل من السلوك العدواين للمراهق اختذنا الكونغ فو كنوع من أنواع الفنون القتالية اليت تعتمد على 

مبادئ سامية وتربية أخالقية عالية تساعد املراهقني على ضبط سلوكهم والوصول إىل شخصية سوية 

تمع .لتكون يف خدمة ا



:يفهذهدراستناوقد استعرضنا 

.اإلطار العام للدراسة: الفصل التمهيدي

:الجانب النظري

.كونغ فو–تاريخ وفلسفة الرياضة القتالية : الفصل األول-

.السلوك العدواني: الفصل الثاني-

.المراهقة: الفصل الثالث-

:الجانب التطبيقي

.منهجية الجانب التطبيقي: الفصل الرابع-

.االستنتاجاتمع االستبيانتحليل ومناقشة نتائج : الفصل الخامس-



ل الفص

التمھیدي

ل الفص

التمھیدي

ل الفص

التمھیدي



الجانب التمھیدي                                                              اإلطار العام للدراسة

4

:اإلشكالية

تأدية واجباته أثناءبداية اخلليقة حيث كان ميارسه إىلممارسة اإلنسان للنشاط الرياضي والبدين يرجع - 
وتلبية حاجاته اليومية حبثا عن املأكل واملشرب واملأمن،بل وإن كسب العيش والرغبة يف احلياة كانت إحدى 
الدوافع ملمارسة األنشطة البدنية اليت كانت جزء من نظام احلياة اليومية لإلنسان البدائي،فلهذا مل يكن اإلنسان 

ألنشطة البدنية بل كان الرتكيز يف البحث عن الطعام ومواجهة خيصص برامج منظمة وخمصصة ملمارسة تلك ا
الطبيعة والبيئة من أجل البقاء على قيد احلياة،وكان اإلنسان حيصل على كفايته من النشاط البدين يف حماولته 

.احلصول على طعامه،ويف إقامة مأوى يقيه من األعداء واحليوانات

الدفاع عن النفس حق لكل كائن وهذه القدرة نالحظها متواجدة مكانية ال خيفى على أحد منا أن إو 
،الذي بشره اخلالق )البشري(نقراض،ماعدا الكائن اإلنساينجل عدم االفطريا عند كل الكائنات حبكمة من اهللا أل

ليت كانت بالعقل وعليه إذا أراد أن يدافع على نفسه،وهو حق له ما عليه إال أن يتعلم ذلك بتعلم الفنون القتالية،وا
ا يف زماننا هذا،حيث جند من األنشطة البدنية و الرياضية اليت مارسها اإلنسان منذ القدم واليت تعددت ختصصا

،كما جند رياضات حديثة مثل املالكمة ...فو واملالكمة الصينية واجلوجيتسو-رياضات عريقة مثل رياضة الكونغ
وغريها سواء من الرياضات القتالية أو الفنون القتالية احلديث فو ووشو- الفرنسية واجلوجيتسو الربازيلي والكونغ

ذه الرياضات  أواخر إىلالشبيهة،فعلى غرار معرفة سائر دول العامل بالرياضات القتالية،يرجع معرفة اجلزائريني 
حكرا على ال بعد اسرتجاعه حلريته،حيث كانت تلك الرياضات أيدي املستعمر واليت مل ميارسها إاخلمسينات على 

نتشار ستقالل أخذت هذه الرياضات يف االاض أمنية دفاعا عن نفسه ،وبعد االألغر املستعمر واليت كان يستعملها
1عرب واليات الوطن

ومن هذه الرياضات القتالية جند فن الكونغ فو حيتل مكانة كبرية يف حياة الشعب الصيين ،إذ تعترب من 
م اوتتميز عن *العمل والعبادة*مقدسا ا من خالل تقليد حركات غريها من الرياضات بسرعة حركا ومجال تقنيا
ا واألسلحة املستخدمة يوانات وأيضا تنوع األساليب واالجتاهات يف هذه الرياضات ألبعض احل ا ومهارا ن حركا

هذا احلد يش وليس إال عيف هذه الرياضة كلها مستمدة من الطبيعة وألجل الدفاع عن النفس وكسب القوت وال
دف إ فكرة القتال والعدوان من أذهان ىل تنمية الصفات اخللقية احلميدة احلسنة واستئصال فقط بل 

1-Mustapha mabad .Guide Pratique de judo.entreprise nationale de livre.alger.1990.p11
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ودينية وهو ميس  كما أن هلا أبعاد تربوية تعليمية)الشجاعة*الصرب*الطيبة(فو-ممارسيها،ولقد كان من شعار الكونغ
.عيةجتمااالكل جوانب شخصية الفرد النفسية منها والبدنية و

:فو يف بالدنا يواجه عدة مشاكل منها-ال وأن الكونغورغم هذه األمهية البالغة إ
 هزة بالبساط والوسائل األخرىمبمارسة هذه الرياضة كالقاعات انقص املنشات اخلاصة.
التهميش من طرف اهليئات املعنية أو املشرفني على هذه الرياضة.
 هلذا الفن والضحية األوىل من وراء هذه النقائص هم الشباب باألعماق الرتبويةاملسئولنيعدم وعي

.وخاصة املراهقني منهم

ذه نفسية واجتماعية وهطرابات إذ يعيش خالهلا اضألن هذه األخرية تعتربه فرتة مهمة يف حياة اإلنسان
بالفنون القتالية على ن مل تعاجل بطرق بيداغوجية وعلمية كممارسة الرياضة وخاصة منها املتعلقة االضطرابات إ

ون ىل عناية واهتمام لضبط سلوكه ويكفاملراهق يف هذه املرحلة حيتاج إفو قد ينحرف شبابنا- غرار رياضة الكونغ
نفعايل ويعين هذا إخراج الشحنات املكبوتة من التفريغ االنفعالية بالتنفيس أو ذلك جبعل طريق حل املشكالت اال

.ال ترتبط مع مبادئه وأخالقهعدوانية تسلوكيانسان يرتكب اإلجوفه كطاقات زائدة اليت جتعل

:وهلذا ارتأينا طرح تساؤلنا على النحو التايل 

؟)سنة18- 15(هل هناك دور للرياضة القتالية كونغ فو يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني*

:التاليةاجلزئيةاألسئلةطرحميكنناالعامهلذا السؤالطرحناخاللومن

هل لرياضة الكونغ فو طرق يف التدريب جتعل املراهق يتحكم يف انفعاالته؟- 1

ستمرارية يف ممارسة رياضة الكونغ فو تنتج وسطا اجتماعيا مساملا بالنسبة للمراهق؟هل لال- 2

حنرايف للمراهقني؟ربوية تساعد على تسوية السلوك اإلتهل لرياضة الكونغ فو أسس ومبادئ - 3

:اتالفرضي

:الفرضية العامة-1

 سنة18- 15(يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقنيدور اجيايب للرياضة القتالية كونغ فو(.
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:الفرضيات الجزئية-2

لرياضة الكونغ فو طرق يف التدريب جتعل املراهق يتحكم يف انفعاالته.
 مساملا بالنسبة للمراهقاالستمرارية يف ممارسة رياضة الكونغ فو تنتج وسطا اجتماعيا.
لرياضة الكونغ فو أسس ومبادئ تربوية تساعد على تسوية السلوك اإلحنرايف للمراهقني.

:أسباب إختيار الموضوع

:اختيار املوضوع نذكر إىلمن بني األسباب العديدة اليت أدت بنا 

: األسباب الذاتية

ذه الرياضاتاال-  .هتمام الشخصي 
.فو منذ الصغر-لرياضة الكونغممارسكون الباحث - 
تار هذا املوضوع عن غريه من املشاكل خيهجعلتاخلربةالكونغ فو ،مدرب لرياضة ة الباحثبصف- 

النفسية اليت يعاين منها املراهق واليت من بينها اتصافه بالعدوانية وهذا ما نالحظه يف املؤسسات 
.الرتبوية

:األسباب الموضوعية

مفهوم ممارسة الرياضات القتالية بصفة عامة باعتبارها الرياضة اليت تولد العنف النظرة اخلاطئة حول - 
.وممارسة القتال

ختصاص حىت على مستوى معاهد الرتبية البدنية اجع والدراسات والبحوث يف هذا االندرة املر - 
.والرياضية

ممارسة رياضة الكونغ ألبعاد الرتبوية اليت حتققها جتماعي وجهل الناس لنقص التوعية يف الوسط اال- 
.فو يف حياة املراهق

:أهداف البحث

:نذكراملوضعذاھاختيارإىلبناأدتاليتالعديدةاألسباببنيمن

ا )كونغ فو(تسليط الضوء على الرياضة القتالية -  .والكشف عن خصائصها ومميزا
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ذيب )خلقية*نفسية*تربوية(إبراز أمهية رياضة الكونغ فو وما يكتسبه من أبعاد -  تساعد على 
.السلوك العدواين لدى املراهقني

مسلوكياعطاء التوعية الالزمة ملفهوم ممارسة الرياضات القتالية يف أوساط املراهقني لضبط إ- 
.العدوانية وتكوين شخصية سوية وقوية

.للممارسنيعية جتمالصحة النفسية وربطه بالعالقات االبراز دور الكونغ فو يف حتقيق اإ- 
.طار ثقافتنابه يف إستفادة من هذا الفن وكيفية االرتقاء الكشف عن كيفية اال- 
.إبراز أمهية طرق التدريب يف رياضة الكونغ فو يف جعل املراهق يتحكم يف انفعاالته- 
.تبيني بأن االستمرارية يف ممارسة رياضة الكونغ فو تنتج وسطا اجتماعيا مسامل- 
.واملبادئ الرتبوية يف رياضة الكونغ فو املساعدة يف تسوية السلوك العدواينإبراز األسس - 

:األهمية العلمية النظرية

إثراء املكتبة العلمية والزيادة يف الرصيد العلمي - 
اقواعد وأسس رياضة الكونغ فوالتعرف على -  .و كل ما يتعلق 

:األهمية العلمية التطبيقية

.تقليل السلوكات العدوانيةيف ودورهاللرياضيني الكونغ فورياضة إبراز أمهية - 
.الكونغ فويف رياضة القواننياليت ترتبط ببعض املبادئ واألسسالتعرف على بعض - 
.التنفيس عن النفس وتفريغ العدوانيةيف الكونغ فوومهاراتتأدية حركاتالرياضي يفتتضح أمهية - 

:الدراسات السابقة

والرياضات غري االحتكاكيةمستويات العدوانية لدى السباحني الذكور املشاركني يف الرياضة :الدراسة األولى
.االحتكاكية

اهلدف منه هو البحث عما إذا كان هناك سلوك انتهاكي أم ال مرتبط بنوع 1986مكان الدراسة جامعة أوتاوة 
مثل االحتكاكالنشاط الرياضي؟ وعينة البحث من هم مقيمني يف إصالحيات أو سجون الرجال اخلاصة يف زيادة 

ليفورنيا يف مدينة سانت لويس وشكلت  كاسجني يف80املالكمة وقد مجع البيانات ومعلومات هذه الدراسة من 
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موعات قبل 20كل جمموعة من  سجني مث تعليمهم ملدة مثانية أسابيع كما مت عمل اختبارات  نفسية ألفراد ا
.وبعد الدراسات وكانت النتائج رائدة يف إظهار العدوانية

مكان الدراسة معهد يف تدرج سنة "اضيالرياألداءبعنوان العدوانية والقدرة على مكافحتها يف : الدراسة الثانية
تقوم الدراسة بالبحث يف العدوان والقدرة على مكافحة العدوان ألنه يؤثر على األداء يف املواقف 1986

.الرياضية،أظهرت النتائج نوع من العدوانية يزداد مع ارتقاء مستوى الالعبني األدائي وخاصة الذكور منهم

لطالبية مكان الدراسة جامعة ميتشغان العدوانية لدى املشاركني الذكور يف الرياضة ابعنوان حتليل: الدراسة الثالثة
اهلدف منها هو شرح أسباب العمل كالعدواين الواضح يف سلوك الذكور يف الرياضة الطالبية،وتركزت 1992سنة 

:أغلبية النتائج على املعطيات التالية

عدواين إال أنه بالنسبة لالعبني فاملنافسة هي هدفهم الرئيسي ومل يكن لديهم الدوافع للقيام بأي سلوك - 
.ألي عمل عدوايناالستجابةمن املتوقع 

.كان اللوم دائما هو مسؤولية منافسيهم اإلداريني يف التسبب يف األعمال العدوانية- 
.مال العدوانيةتساهم أمهية الفوز بصورة كبرية يف القيام باألع- 
حاالت وإعمال السلوك العدواين املعروضة يف الرياضة الطالبية هي غالبا نتيجة لسن املراهقة وتأثري - 

.النموذج أو القدرة لديهم
التأكيد على تعليم اإلدارينييف حماولة للتقليل من السلوك العدواين يف الرياضة نرى أن جيب على - 

.وطرد كل من ينتهك القواعد لتحسني كيفية إدارة الرياضة الطالبية) عدالقوا(املشاركني القيم والقوانني 

انعكاسات حالة اإلعداد النفسي لالعبني يف ظهور السلوك العدواين أثناء املنافسات "بعنوان:الدراسة الرابعة
من إعداد الطالب عدالن العاصمة،اجلزائرألنديةدراسة متمحورة حول رياضة النخبة يف كرة القدم " الرياضية

وإشكالية الدراسة حددها الباحث يف 2005-2004حممد خلفوين مبعهد الرتبية البدنية جبامعة اجلزائر دفعة 
:تساؤالت وهي

هل يرجع السلوك العدواين لضعف الدافع لإلجناز يف املنافسة الرياضية؟- 
هل يرجع السلوك العدواين لالعبني لضعف النفس خالل املنافسة؟- 
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ا ) العب كرة القدم أكابر ألندية العاصمة30(حلالة اإلعداد النفسي هلؤالء الالعبني من خالل نتائج  تبني أ
تؤكد على نقص وضعف السمات النفسية هلم واملتمثلة يف االختباراتحتققت وذلك ألن معظم درجات هذه 

هم وكذلك ضعف احلاجة لتحقيق ضعف احلاجة لتحقيق النجاح والفوز يف املسابقات وعدم ثقتهم يف أنفس
.النجاح

اليت حتصلنا عليها خالل الدراسة امليدانية بان هناك عوامل كثرية تؤثر على العيب  االختباراتولقد أوحت لنا نتائج 
ة القدم يف األندية اجلزائرية جتعلهم يستجيبون هلا وأن جممل هذه العوامل ترتكز حول العملية التدريبية يف ر ك

.كامل والشامل جلميع نواحي املطلوب تنميتها عن طريق برامج التدريب الرياضي هلؤالء الالعبنياإلعداد ال

سنة )18-15(بعنوان مدى تأثري رياضة الكرايت يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني: الدراسة الخامسة
جبامعة اجلزائر اذ شريفي مسعودعكاشة مراد حتت إشراف األست-محداين يوسف-من إعداد الطلبة معيوف مولود

.2009- 2008املوسم اجلامعي –عبد اهللامعهد الرتبية البدنية الرياضية سيدي 

:تحديد المفاهيم والمصطلحات

مبعىن حلق أو دنا:رهقويقال يف اللغة"االقرتاب والدنو"تعين املراهقة يف القاموس العريب:المراهقة.

هي  اكتمال العقل أو الرشد،أما اللغتني الفرنسية واإلجنليزية:احللمالفىت الذي يدنو من:ونقصد باملراهق•
الذي يعين التدرج حنو النضج اجلسمي Adolescenceالالتييناالسممشتقة من Adolescenceكلمة

.واالنفعايل والعقلي

جسميا و هي املرحلة النمائية أو الطور الذي مير فيه الناشئ وهو فرد غري الناضج :التعريف اإلجرائي
. عقليا و انفعاليا و اجتماعيا حنو بدء النضج اجلسمي و العقلي و االجتماعي

السلوك العدواين هو تعويض اإلحباط املستمر الذي قد يتعرض له اإلنسان يف مواقف :السلوك العدواني
.عدة ويقصد منه إبداء الشخص اآلخر أو جرحه

يبديها الفرد اجتاه الغري يف حالة غضب أو قلق هي تلك التصرفات الغري صائبة اليت :التعريف اإلجرائي
.لتعويض ما مل ينجح يف حتقيقه
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يف البداية كانت الفنون القتالية عبارة عن :الفرق بني الرياضات القتالية والفنون القتالية:الرياضة القتالية
اظ على احلياة،هذه املمارسة تولدت عنها مصارف حربية،مث آالت حربية هدفها الوحيد الدفاع عن النفس واحلف

.تدرجييا أخذت تضاف هلا قيم أدبية وأخالقية،حىت أصبحت إرثا ثقافيا يتوارثها األجيال واألهم تنم عن فلسفة
 ويف القرن التاسع عشر بعض تلك الفنون القتالية غريت فلسفتها،فأدخلت قوانني جديدة للممارسة

وألغت بعض التقنيات اخلطرية اليت ال تتماشى مع الفلسفة اجلديدة،على غرار ما فعله جيشني فوناجوين يف الكرايت 
.قوانني للمنافسةاأسسو و جيجوركانو يف اجليدو،و 

ا تاريخ قدمي وحديث ومعاصر كانت تستعمل كوسيلة حربية وللبقاء على قيد هل:التعريف اإلجرائي
احلياة،وبعد ذلك طورت ثقافتها وفلسفتها لتنموا مع مبادئ وقيم أخالقية مث أدخلوا عليها قوانني لتصبح جمال 

.للتنافس الرياضي
 نشأ وازدهر يف الصني القدمية ومل تعرف ..هي فن من فنون القتال والدفاع عن النفس:غ فونالكو

أنواعم،وتستخدم األيدي واألرجل مبهارة شديدة،كما يستخدم بعض 1964أسرارها إال حديثا،أي يف عام 
قدرات م،وهذه الرياضة تسعى للتوازن بني1990السالح،وقد تأسس االحتاد الدويل هلا يف بكني بالصني عام 

وخداعية ودفاعية وهجومية حليوانات ةحتفيزيالروح والعقل واجلسد من خالل أداء مهارات مأخوذة من أوضاع 
.وغريهم..عدة كالنمر، والقط واألفعى، والقرد،والتنني والدب والغزال

هو فن تقليدي صيين يستعمل للدفاع عن النفس،له أوجه وأساليب متنوعة يستخدم:التعريف اإلجرائي
اخل حركاته ومهاراته مأخوذة من أوضاع احليوانات وأدواته ...األيدي واألرجل وكذلك األسلحة كالسيف والعصا

.مستمدة من الطبيعة
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:تمهيد

القتالية تاريخ عريق ، فلقد عرفت جل الشعوب اآلسيوية وغريها تقنيات الصيد والقنص والرتبية القتالية،اتللرياض
احلروب واأللعاب، وما إىل ذلك من تقاليد الفروسية، أما الفنون القتالية الصينية ،فربزت أكثر من وإسرتاتيجية

منتصف القرن الثالث فبل امليالد ،حيث استخدمها اجليش الصيين آنذاك كتقنيات قتالية فعالة يف تدريباته وحروبه 
ا أحد األطباء يدعى  كانة أكثر تنظيما عالجية ، وهكذا بدأت حتتل م،باعتبارها تقنيات أهاتوا،وبعدها اهتم 

تمع،إذ ي عاش يف القرن السادس قبل -بفلسفتهم ،وزعيمهم الفيلسوف الوتسي، الطاوي يونرو فيها يف ا
تقنيات التاي شي اتشوان فيما بعد ،تلك األساليب القتالية ذات احلركات الصحية اوهم الذين ابتكرو -امليالد

البطيئة املتناسقة ، اليت برزت خالل القرن السادس عشر ، وتشكل املرحلة اليت متتد من حياة هذا الفيلسوف 
ة احلربية، حبث جاء هذا املرحل- يف القرن السادس امليالدي-غاية عهد الراهب البوذي بوديدار ماإىلالسابق الذكر 

إذ عرف معه الرياضات - على حد رأي البعض–األخري بأفكار فلسفية وتقنيات هندية جديدة صحية وقتالية 
القتالية طورا جديدا هو الطور الشعيب، وظهر خالله التقنيات البوذية ،مث تقنيات األوساط اإلسالمية يف الصني ، 

.اليت برزت بعد الفتح اإلسالمي

لتاريخ املعاصر فيبدأ من احلرب العاملية الثانية ، وبرز فيه أكثر كتقنيات مجبازية وصحية ومنافسات رياضية أما ا
وأساليب تربوية يف مواجهة انشغاالت الشباب ،انتقل الرياضات القتالية عرب كثري من العائالت ،باعتبارها أسرار 

ار عديدة، كما عرف عددا من األطر القانونية وتقاليد عائلية عريقة، وعرف فرتات ازدهار،ومراحل احنس
والتنظيمات ،ابتداء من أوائل القرن العشرين ،عملت على إبرازه يف حلة جديدة،كونه حيمل يف طياته ثراء الفكر 

اإلحتاد طراألالصيين القدمي بقيمة املتعددة،ويعرب أحسن تعبري عن التجربة التارخيية حلياة شعوب املنطقة، ومن هذا 
ويل للوشو ،الذي تعد اجلزائر إحدى مؤسسيه، وتسعى الصني اليوم إىل تطويره ونشره ودجمه ضمن األلعاب الد
ملبية ،باعتباره وجها من أوجه الثقافة الصينية العريقة ،حيمل يف أحشاءه فلسفات وقيم هذه األمة ،حبيث انتشر و األ

زائر وتونس واملغرب ومصر وإيران وفلسطني واليمن جلكايف كثري من بلدان العامل ،ومنها الدول العربية واإلسالمية
.وغريها ،اليت تتعاون على نشره ودعمه،وتقدميه كنشاطات ذات كامل تربوي غين وفعال 
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:التاريخ القديم- 1-1

، يف بار يويلعدة أحقاب، حسب سيزار إىليرجع نشوء الفنون احلربية الصينية إىل عابر األزمان، ويقسم تارخيها 
:منيز عرب التاريخ القدمي حقبتني مها" الكونغ فو"مؤلفه

حقبة ما قبل التوسي إىل وفاته يف القرن السادس قبل امليالد، أين يظهر الرياضات يف صورته - 
.العسكرية،حيث كان مرتبطا بالنشاط اإلنساين ككل

الية إىل عصر ما قبل يعود نشوء الرياضات القت:"يلي ما"تعلم الفنون احلربية الصينية"جاء يف كتاب- 
م ميارسون هذا النشاط  التاريخ،حيث كان األوائل يستعملون أدوات احلجارة وهراوات الصيد،واحلال أ
ليس فقط من اجل ضمان معاشهم،وإمنا كذلك من اجل الدفاع عن النفس ضد احليوانات املفرتسة 

أسلحة ، إذ علمتهم التجربة فضال  واحلياة السامة، ويف الصراعات القبلية كانت وسائل إنتاجهم تصبح 
م أيضا  ا ،ومن واجبا عن ذلك، انه يف املعارك لسحق أعدائهم ،جيب إال يرضوا بأسلحة جيدة ميتلكو
احلفاظ على حالتهم احلية اجليدة،والسيطرة على فن احلرب، هكذا تراءات هلم ضرورة اختاذ تدريبات 

.مكثفة يف وقت السلم كما يف وقت احلرب
القدمية، ومما ميز الصينيني منذ القدم، اهتمامهم بالنشاطات البدنية الصينيةبدن قيمته يف الرتبية إن لل- 

تمع مبنافع كثرية .الصحية العالجية والوقائية، والرياضية اليت تعود على الفرد وا
ديرة جيلب منذ عهود عريقة يف القدم تعلق الصينيون بالتقنيات اجلسدية اجل:"يقول الباحث جورج شال - 

اهلناء البدين والنفسي، وكذا احلزم والصرامة الضرورية لضمان ذرية كثرية ،وبسرعة توصلوا منها إىل نبتغى 
أي الدفاع عن الرتاث ضد الغزاة األعمال احلقلية ،والرغبة :الروح، كان ذلك مرتبطا مبتطلبات حياة العصر

.يف جعل احلقوق حمرتمة
ربية والتقنيات القتالية الدفاعية واهلجومية اليت تطورت يف أحضان حضارة لقد تعلق الصينيون بالفنون احل- 

النهر األصفر، واحتلت مكانتها ضمن اهتمامات األسر احلاكمة والنبالء ورجال الدين وطبقة اجلند،كما 
وانعيت سحق أعداءه يف معركة إيوان–جاء يف العرق الشعيب املعمر جدا يف الصني ،إن القائد اهيسان 

تولوك سنة ستمائة وألفني قبل امليالد، بفضل جيوشه املدربة على الفنون احلربية، واكتشفت حديثا آنية 
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،ترجع إىل القرن الرابع عشر قبل امليالد ،مبنية أشكال قتالية أين استعملت جداريهخزفية ورسومات 
1.تقنيات األرجل وقبضات

م ظهر نوع من .ق255م إىل .ق1112اليت دام حكمها من سنة) أتشو(يف عهد ساللة أتسو - 
املصارعة يسمى جياودي، كانت مسجلة كرياضة عسكرية مثل غريها من الرياضة اليت برزت عند شعوب 

" كتاب العان"الصني، كالرمي بالقوس ومسابقة العربات، ويف مؤلف من املؤلفات القدمية يسمى 
.ذه املمارساتخصص فصل كامل لفنون القتال، وأبرزت الفوائد العالجية هل

احلقبة الطاوية أو احلربية وتعترب ثاين حقبة يف التاريخ القدمي للرياضات القتالية، ومتتد من الوتسو إىل - 
بوديدارما، أي من القرن السادس قبل امليالد إىل السادس ميالدي، يف هذه احلقبة تربز جهود يف تطوير 

تها ألجل تربية الرجل الصيين، املعاىف، املهذب، املطيع، الفنون احلربية، ومنها التأكيد على أمهيتها، فعالي
اليقظ واملستعد دوما ألجل الدفاع عن حرمة حميطه، واملتبصر يف الظواهر الطبيعية املختلفة، والطبيعة 
الصينية اخلالبة، ورغم األضرار اليت تعرضت هلا مراكز اإلشعاع احلضاري عرب تاريخ الصني من معابد 

سد  ومساجد وأديرة و  قصور، فإن الصني مازالت حتتفظ بقسط من تراثها القدمي، سواء املكتوب منه أو ا
.كواقع معاش، عند خمتلف القوميات وامللل

أكد العديد من خرباء اخلطط احلربية ضرورة الرياضات ) م.ق221- 403(خالل عصر املمالك احملاربة - 
وأقدم كتاب يف فن احلرب ، خصصت عدة "السون أتزو"القتالية ألجل إنشاء جيش قوي وفعال، يف 

.فصول للبحث يف التدريب على املصارعة والقتال باألسلحة، لضمان النصر يف حالة اهلجوم والدفاع
ولقد شاركت املرأة إىل جانب الرجل يف تطوير هذه الفنون على املستوى التطبيقي كما على املستوى - 

وغريه لألجيال املتعاقبة عرب تاريخ الصني، ضمن مدريب النظري، فرتكت آثارها يف الرياضات القتالية 
استدعيت من طرف " يونو"عدد ال بأس به من النساء، إحداهن كانت تسمى آنذاكاملسافة، متيز 

ا حول استعمال السيف، بذلك اشتهرت عرب األجيال اليت قدرت " قوجيان"اإلمرباطور  لعرض نظريا
.مسامهتها يف تاريخ هذه الفنون

تفطن الرجل الصيين إىل النظر يف الطبيعة والكون واإلنسان واحلياة، واالستفادة من غرائز ونشاطات لقد - 
ا، كما ال خيفي علينا  احليوانات املختلفة، يف شىت الظروف اليت تعيشها واملخاطر اليت تواجهها وحتدق 

. 25، ص2010الفنون القتالية الصينية التقليدية، كونغ فو ووشو، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ات، فلسفبالعريبالطيب _ 1
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والثقايف القدمي واحلديث، أن للطب وعلم الصيدلة الصينيني التقليديني مكانتهما ضمن الرتاث العلمي
.فالفنون القتالية تطورت إىل جانب هذه العلوم وغريها

إىل جانب هذا كان " أهواتو" م ظهر جراح طاوي لدى الصينيني يسمى .ق220منذ بداية أعوام - 
النمر، : صيدليا أيضا، أدخل طريقة مبتكرة قائمة على مالحظة النشاطات القتالية خلمسة حيوانات هي

، الدب، الكركي، عرفت باللعب ذي الشكل احليواين، وبعد دراسته هلذه النشاطات )الوعل(األيل القرد،
.وظفها كممارسات استشفائي عند الناقهني، فتبلورت كتقنيات وقائية وعالجية

كانت التقنيات بسيطة جدا خمصصة لتقوية اجلسم وممكنة االستعمال ألغراض الدفاع على النفس، هذه - 
عالجية قبل اكتماهلا، ميكن اعتبارها تارخييا أول حماولة إدماج، بني التقنية احلربية خاصة، وهم الرياضة ال

.دوام الصحة والعافية واملعيشة يف أحسن الظروف
عرف الرياضات القتالية يف تطوره أشكاال عديدة، وارتبط بوجوده شىت من أوجه الثقافة التقليدية الصينية،  - 

.ط، كما يعترب هو نفسه وجها من وجوهها أي الثقافةكاألدب املسرحي وفن اخل
ظهرت فنون حربية àم.ق220-م.ق206(ومملكة أهان àم.ق206- 221(يف عهد ساللة أتشني - 

مثل مصارعة الشوبو واجلياودي، حبيث كان املصارعون يتقاتلون بقرون احليوانات موضوعة على رؤوسهم، 
موظفة يف مأساة املسرح واألدب املسرحي، تستعمل باإلضافة إىل وجود رقصات ذوات خطى متسلسلة

فيها أسلحة مثل السيف والطري املستطيل، طويل القبضة، مثلما تستعمل اليوم رقصة األسد يف أثناء 
.منافسات الووشو واالحتفاالت واالستعراضات الرياضية

ة الطاقة الذي ضم تقنيات تنمي) م364- 284" (جيهونغ"مث ظهر الطبيب والفيلسوف الطاوي - 
إىل الرياضات القتالية، باعتبار تارخيها إىل الوراء بثالثني قرنا، وتشكل " أتشي كونغ"الداخلية املسناة 

علما على حدى، جتذب إليها انتباه الباحثني واملتخصصني يف الطب التقليدي الصيين، وتوظف مترينات 
القتال ومتريناته، فهو فرع مهم يف الطب التنفس العميق لتوليد وجتديد الطاقة الباطنية، وتدعيم فنيات

التقليدي، فحوى نظريته املهارة اجلسدية املتعلقة بالتحكم يف التنفس وضبطه، منتشر ومعروف عامليا يف 
1.أوساط الطب واملهتمني برياضات وفنون القتال

.26-25ي،المرجع السابق،صبالعربالطیب -1
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ا، بناء معبد الشاولني -  البوذي على سفح -الغابة البكر–ومن األحداث املهمة يف تاريخ الصني وحضار
م، الذي شكل مركزا بارز للبوذية وللتيار البوذي يف الرياضات 495جبل سونغ يف مقاطعة اخلينان سنة 

.الرائد األول" يلتيو"على شرف بوذي هندي يسمى " شن-أهسياو"القتالية، بناه اإلمرباطور 
ية عديدة، وعند قيام احلركة لو استقرنا تاريخ الصني لوجدنا أن الصينيني تعلقوا بعبادة مظاهر طبيع- 

الفكرية والفلسفية خالل العصر الذهيب األول للثقافة الصينية، يف القرن السابع برزت الديانات أكثر، 
.وبدأت جتذب إليها إتباعا وتؤثر فيهم

:التاريخ الوسيط والحديث- 1-2

ارتباط الرياضات القتالية بالديانة البوذية منيز يف احلقبة الشعبية أو البوذية عند البعض، ويالحظ من خالل العنوان و 
حيث أنه ترعرع يف أحضان مذهب أتشان منذ القرن السادس ميالدي، ومازال كذلك حلد اآلن، كما مارسه 
املالئكيون وعامة الشعب مبا يف ذلك أبناء املسلمني الصينيني، الذين عملوا على إثرائه بعد الفتح اإلسالمي 

.خارج حدود اإلمرباطوريةللصني، فانتشرت أساليبه

م قدم بوديدار الناسك اهلندي إىل التبت ألجل نشر أفكاره، التحق بالبالط 527أو 520ففي حوايل 
يف معبد الشاولني، وبعد تسع سنوات من التأمل انزويوملا فشل عند مقابلته لإلمرباطور " نانكن"يف اإلمرباطوري

وبذلك أسس هذه النحلة -وتسمى يف اليابان ألزان–م أتباعه بوذية اتشان والتفكري املتعمق واملتبصر يف مغارة، عل
البوذية املعتمدة على التأمل، سلسلة من التقنيات التنفسية ومتارين للحفاظ على الصحة وللدفاع عن النفس 

.وتكوين الرهبان احملاربني

ال انه ادخل فكرة هذه األخرية ترمي قبل  يرى البعض أن ال شيء يثبت أن بوديدارما علم فعال الفنون القتالية، إ
كل شيء إىل التنمية املنسجمة للعقل والبدن أظهر متكنه من قدرات خارقة للعادة، حسب األسطورة، كما مارس 
التأمل والتفكر وحوله طلبته، وبعد سنوات من الزهد والتنسك، وجد بأن تابعية منهكو القوى وهزيلو األجسام، 

مجه جزء من هذا التعليم يف حبث حول تليني " تاتشون"ية متسقة مع التنفس تسمى لذا علمهم متارين بدن
ب تاركا وراءه تامل احلائط، وله قصة شيقة مع م تويف هذا الراه535ام، يف حوايل املفاصل، ويف حبث حول العظ
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ا من فنون البيدو عامل الفنون القتالية ومدرسة الشاولني، مبا يف ذلك الكرايت الذي يشكل رياضة قتالية وفن
1.اليابانية

علم هذا الفيلسوف يف دير الشاولني، بذلك املعبد الذي شكل ولعدة قرون مركزا لعشرات من التقنيات وأساليب 
املالكمة الصينية، وعبارة مالكمة هلا معىن خاص، حبيث تشمل حىت الفنيات واحلركات البطيئة جدا، املنعشة 

ورغم أن ، بصفتها أسلوب يعتمد هذا اللني وتلك املرونة،- أتشي أتشوان–اللطيفة اليت تسمى مالكمة التاي
الة من األساطري، فمن احملقق أن مدرسة الغابة الصغرية البكر لعبت دورا حامسا  شخصية بوديدارما بقيت حماطة 

.يف هذا امليدان من املعارف والفنون

رن السابع، كما تقوم على أساس التنافس وهلا أبعاد ارتبطت هذه الفنون بنظام االمتحانات الذي أدخل يف الق
- 618(عسكرية أو حربية وتربوية عديدة، نظام االمتحانات القبول البالط اإلمرباطوري أدخل عهد ساللة تانغ 

وأعطى دفعا جديدا للفن والرتبية، فكان على الضباط واجلنود للحصول على ترقية، واجب إجراء ) م907
يدان واأللقاب الشرفية مثل حمارب الشجاعة وحمارب الرشاقة كانت تصدر لصاحل مسو أساتذة امتحانات يف هذا امل

.الرياضات القتالية

م برزت كذلك األهداف 630ويف سنة . م مت تأسيس لتكوين حرس عسكري خاص يف شاولني620يف حوايل 
ستنجد برهبان الدير ملناصرته ضد ا" تاي اتسونغ"العسكرية، غدا استنجد أول إمرباطور يف ساللة تانغ املسمى 

.الذي نازعه على احلكم، فمسامهة منهم ألقوا القبض عليه حيا" وانغ شيشونغ"

أول دير "أو " أول دير حتت السماوات"وعرفانا مبآثرهم اجلديرة بالتقدير، أعطى اإلمرباطور لديرهم اللقب 
.الشاولنيكما مت تأسيس الغابة األوىل للمعبد، غابة " لإلمرباطورية

لعب هذا املركز البوذي دورا مهما على الصعيد العسكري والرتبوي والفين، حبيث مت يف ظله تطوير الرياضات 
تشكل " م649- 627"القتالية، الذي مورس كذلك خارج اإلطار الفلسفي الديين، كما ان فرتة حكم تاي 

.العصر الذهيب األول للثقافة الصينية

حبيث لقب كزعيم أو جليل وحاول االنفصال على تقاليد دير " اهوي نانغ"الئكي م فظهر ال675أما يف سنة 
م غادر الالئكي 713الشاولني، كما استمر تأثري الثقافة الصينية مبا حوهلا من ثقافات وشعوب أخرى، إذ يف سنة 

.26الطیب بلعربي،المرجع السابق،ص-1
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زن الياباين ويف سنة الدير ليبتكر مدرسته اخلاصة للشبان، تلك املدرسة التأملية اخلاصة، تولد عنها ال" اهوي"
ويف بداية القرن الثامن دخل اإلسالم " يت- وو- زو"م شهد الدير تضررا كبريا، خاصة ملا جاء عهد اإلمرباطور 692

إخوة لألهايل واحلكام و فأصبح الفاحتون منذ ذلك التاريخ أصدقاء " تانغ"الصني اإلمرباطورية خالل حكم ساللة 
م، ومنذ ذلك التاريخ تشكلت األقليات اإلسالمية بفضل األخوة الدينية واألباطرة، الذين استأنسوا واستنجد وا 

وقيم اإلسالم احلنيف، فخلدوا مجيعا تارخيها، وعملوا على تطوير الثقافة والفنون، ومنها الفن املعماري وفنون 
1.الرياضات القتالية

وغزو - غر أدىن مدائن الصني آنذاكيف الشمال الغريب للتبت، وكانت مدينة كاش- فيعترب كل من فتح كاشغر
اية فتوح ك715ه، أي حوايل 96الصني سنة  96سنة املتوىفتيبة بن مسلم بن عمر بن احلصني الباهلي م، 

العسكرية، ومن اإلسرتاتيجيةمن هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهو من مشاهري قادة اإلسالم، ومن رجال 
يادة عالية، وروح قتالية فنية رفيعة، كان فارسا شجاعا، فتح العامل الشرقي، وكان الفاحتني الكبار، متيز بكفاءة ق

.آنذاكسببا يف إسالم أبناء الصني األوائل، وله قصة خالدة وممتعة مع ملك الصني وحاشيته 

عدة مشاكل يف بالد الصني، حيث مترد الفالحون ، ونتج عن ) م88-875(حدثت يف الفرتة املمتدة ما بني 
احتكر وبعدا .إمرباطوريعلن نفسه شاو لنيرجع احلظ يف " اهوانغ"ا التمرد اإلطاحة باإلمرباطور فجاء هذ

شو من طرف احملاربني ورجال الدين والنبالء، بعدما منع من ممارسته عامة الناس، ورغم كلما عرفه من تذييق الوو 
. واعرتاضات وصعاب، انتقل إىل ممارسة شعبية وظهر يف شكله االستعراضي الرتوحيي

مبمارسة الفنون القتالية يف مجيع أحناء - تاي اتسو- أذن اإلمرباطور) م1279- 960(حبيث يف عهد ساللة سونغ 
اململكة، فظهرت عدة أشكال ملمارسة الوو شو، ومن مث ظهر العديد من املهرة املختصني والصناديد والرياضيني 

م، زمن أهم وسائلهم السيف ضد الدرع وتعدنشاطهموالبهلوانيني كانوا جيولون الشوارع وهم يستعرضون  يا
املشاهد تلك  " كايفنغ"والرمح ضد الدرع، ومباريات أخرى مسلحة، وفقا حلولية أخبار حياة العاصمة القدمية 

حدث إمهال لدير ) م975- 960(كانت جتذب إليها حشدا من على مدار السنة،ويف كل األوقات، ويف فرتة 
.فن احلرب يف األوساطنشر" جيناليو"ولني، وتزعم الشا

العصر الذهيب الثاين للثقافة الصينية، بظهور الطباعة ) م1279- 1127(ويشكل عهد ساللة سونغ اجلنوبيني 
والبوصلة والبارود وشكلت هذه الفرتة مهدا للكنفوشيوسية اجلديدة، ومت غزو املغول، كثرية هي األحداث اليت 

.27،المرجع السابق،صبالعربيالطیب -1
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اجلمباز الصحي والتقنيات القتالية بالسالح بصفتهت خصائصه املميزة سامهت يف تطوير الرياضات القتالية وأبرز 
م بارزة يف الثقافة والرتاث  وبدونه، اهتم به كثري من الشخصيات، وسامهوا يف تطويره عرب التاريخ، فبقيت إسهاما

1.الصيين العريق

داد تاريخ الصني، إذ أبعد كثري من برز املسلمون يف القرن العاشر، وخصوصا القرن الثالث عشر وما بعده على امت
اجلنراالت واحلكام واملربني واألئمة يف فنون وو شو، فتشكلوا مجعيات هلا، وتركوا سري وأثارا، شكلوا بذلك تيارا 

اإلسالمي الدينمهما على حدا مقابل تيار األساليب اخلارجية والداخلية اليت تزعمها الطاويون والبوذيون ف
ترك آثار خالدة يف عامل هذه املمارسات على تعددها، إذا استوطن املسلمون كل الصني، ويف الرياضات القتالية 

الشمال خصوصا يف املقاطعات اخلينان واخليي والشاندونغ، شانشي، نينغشيا، قانسو، شينجيانغ، مما يعرف 
كازاك، تاجيك، باوان، باحلزام اإلسالمي، وشكلوا عشر قوميات أو أقليات وطنية كقومية أخوي، ساالر، كرغس،  

دونغشيان، وغريها، اليت أعطت أساتذة كبار يف الرتبية البدنية، وزعماء أبطاال يف الرياضات القتالية وغريه، عملوا 
ا الفعالة، فأثروا بذلك عامل هذه الكنوز  ، والتزموا مبمارستها أجياال والتقاليدعلى ابتكار الكثري من أساليبها وتقنيا

.يومنا هذا وبرزوا منذ أكثر من سبع قرونبعد أجيار إىل

اتشانغ "اليت تعود إىل جنرال مسلم يدعى " كايينغ اتشيانغفا"فنيات استخدام الرمح : زمن فنيات وأساليب هؤالء
خالل القرنني الثالث عشر والرابع عشر، وتقنيات السيف ذو احلدين، سيف سليمان وسيف " ايوي اتشون

اهدين أو املقاتلني السبعة، تكرميا ونسبة لسبع شخصيات " واناتشأتشي"القرآن، وأسلوب  مبعىن مالكمة ا
" ما"مبعىن مالكمة قبضة االستعداد املباشر، ويعود إىل عائلة " اتشوان-تونغ باي بيغو"إسالمية عظيمة، وأسلوب 
" تو-فنغ- ما"املسلمة حيث ابتكره اخلبري 

اليت شكلت جوهر فنيات " تانتوي-جياومن"اإلسالمية املسماة وتقنيات الركل بالساق املشهور يف األوساط 
أي مالكمة " اليوخي اتشوان"وأسلوب " اتشا"أي مالكمة العائلة " اتشيوان- اتشا"الرياضات القتالية، أسلوب 

" اخوي"االنسجام السداسي نسبة إىل شاشية املسلمني ذات القطع الست، والتمرينات الثمانية عشر لقومية 
أسلوب مالكمة نسبة إىل " الباجي اتشوان"واليت شكلت  هي األخرى جوهر الفنون القتالية، و" أتسو- اتشبا"

" اتشا"، وفنيات العصا عصا علي، وفنيات الرمح لدى عائلة ما، والعصا الطويلة لعائلة "اتسونغ- وو"اخلبري 
.وغريها
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ملسلمني، ابتكروا الكثري منها، وتشكل فكل هذه التقنيات واألساليب وغريها من مدارس كثرية منتشرة بني ا
عندهم تقاليد عريقة وتراثا مهما، ساهم يف احلفاظ على صحة أجياله يف الدفاع املشروع عن النفس وعن الوطن، 

باعتبارها نشاطات مقدسة عندهم، ومازال أبناء " اتشوان-منجياو"وشكل وسيلة للحفاظ على التميز فسميت 
ا أبا عن .جداملسلمني ميارسو

الذي جنح يف " اتشانغإيوان- أتشو"هبت انتفاضة فالحي بزعامة ) م1368- 1279(إيوانوبنهاية أسرة 
وأسس أسرة مينغ، وكان أول إمرباطور هلا، وكان قد احتشد حتت رايته قادة عسكريون زعماء إيواناإلطاحة بأسرة 

دين "و " فنغ شنغ"و " ايوي- الن"و " يينغ-و مو" هوداهاي"و " تشانغ ايوي اتشو: "وجنراالت ومشاهري أمثال
.، ومجيعهم مسلمون مهروا يف ووشو"غده شينغ

الرياضات القتالية ازدهار ال مثيل له، وخري دليل على ذلك أننا عرفت) م1644- 1368(يف عهد ساللة مينغ 
وضع كتابا يصف فيه ستة عشر أسلوبا خمتلفا عن بعضه البعض كتمارين بدون " اقوانغ- جي- شي"جند اجلنرال 

ه أسلحة، وأربعني مترينا أخرى بالرمح واهلراوة، وكل مترين له شرحا تفصيليا متبوعا برسامات أيضا حية، نشر في
أيضا نظاما بأكمله لنظريات وطرائق للتمرن، بذلك ترك آثاره بارزة يف تاريخ الووشو ويف أواخر أسرة مينغ السالفة 

" اتشوانغ"املشهور باسم امللك " اتشنغ- اتسي- يل"يف انتفاضة مع " يينغ-سو- ما"الذكر، هب الزعيم املسلم 
ومعناها اهوي األكرب أي  " الواهي اهوي"وا عليه لقب وكان حيظى باحلب ويلقى االحرتام من كافة اجلنود، فأطلق

كبري القوم، كان أغلب رجال االنتفاضة الفالحني حتت قيادته من املسلمني، وحاز فصائله امليدانية على لقب 
".كتيبة الواهوي اهوي"

رياضات القتالية، رغم أوامر اإلمرباطور املانعة لعوام الناس من ممارسة ال) م1911- 1644(يف عهد ساللة اتشينغ 
برزت مجاعات، ومجعيات سرية انبثقت الواحدة تلو األخرى ملمارسة ونشر هذه الرياضة، كما أنه يف خالل هذه 

.مبعىن مالكمة راحة الرموز الثالثية الثمانية" الباكوا"و" البيغوا"احلقبة ولدت مدارس تاجيي اتشوان، و

:التاريخ المعاصر- 1-3

حىت بعد تأسيس مجهورية الصني الشعبية، إذ برز كثري من معلمي 1ة متواصلة كغريهم،مازال عطاء املسلمني عرب 
الرياضات القتالية، ومن بينهم عدد ال بأس به من أبناء قومية أخوي وغريهم من املسلمني، يضعون األطر القانونية 
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يكونون الشباب يف الرتبية البدنية احمللية والدولية، يدربون ويزاولون البحوث العلمية، ويدرسون علوم الرياضة، و 
.وتكنولوجيا الرياضة، ويعلمون بذلك على التجديد وبعث الثقافة ونشر القيم

موطنا لفنون الرياضات - حيث يعيش أهايل قومية اخوي يف جتمعات–وتعترب حمافظة اتسانغشيان مبقاطعة خيي 
ان حبا مجا للووشو، وهم يتقنون مهارات الرياضات القتالية، ويكن هؤالء رجاال ونساء، شيبا وشبابا يف اتسانغشي

اليت متارس على نطاق واسع يف " باجيتشوان"القتالية باستمرار عن طري التدريب الصارم، وقد جاءت مالكمة 
وهو من أعالم املسلمني، عاش أواخر أسرة اتشينغ " اتسونغ- وو"الصني واخلارج، جاءت من ابتكار اخلبري 

يف استخدام الرمح ومن بينهم -االندماج السداسي–ارثها خلفه من مهارات ليوخة وقد تو ) م1644-1911(
.والذين انتقلوا فيما بعد إىل قرية منغستون" لياجني-وو"األستاذ 

مبعىن قبضة " اتشوان- بيغوا-تونغباي"مومبدع مالكمة " شياندة- ما"والد األستاذ " تو-فنغ- ما"إن اخلبري 
بحت اآلن مدرسة رئيسية يف املالكمة الصينية، ذات أسلوب متميز وفريد، ومضمون االستعداد املباشر، اليت أص

.ثري وفري

ومن جهود أبناء املسلمني كذلك املسامهة يف وضع األطر القانونية لتطوير ونشر هذه املمارسات، الفنون 
عية احملاربني م مج1919مع آخرين سنة " تو- فنغ-ما"والرياضات، ففي هذا اإلطار أسس األستاذ الكبري 

الصينيني الوطنية، وكان نائبا للرئيس وكبري املدربني، إذ كرس حياته كغريه من أبناء قوميته وغريهم من أجيال 
م لدراسة الرياضات القتالية نظريا وتطويرها ممارسة ونظما، بذلك  املسلمني يف الصني عرب التاريخ، كرسوا حيا

ت، بإضافة جديد لتقاليدهم، واملسامهة من مثة يف ترقية كنوز الرياضات سجلوا وآثرا باهرة يف نشر هذه التخصصا
.القتالية وإثراء الثقافة

كان هو اآلخر أستاذا " تو- ينغ-ما"املدعو " تو-فنغ-ما"وأخ األستاذ الكبري " شياندة- م"وهذا عم األستاذ 
م، تغلب فيها على كافة 1929نة شهريا نشطا يف تقنيات االشتباك باأليدي، إذ شارك يف أول مباراة لووشو س

ومازال خلفهم ميارسون هذه " أستاذان يف الرياضات القتالية"املشاركني وفاز بالبطولة، ولقد محل هو وأخوة لقب 
.املناشط بصفتها تقاليد عائلية وبصفتهم الورثة التارخييني هلا إىل اليوم

اتسانغشيان، يعترب بطال وطنيا، عرف بقوته اخلارقة هو اآلخر من أبناء حمافظة " اتسيبينغ- وانغ"وهذا اخلبري 
" اتشا"للعادة، وشجاعته ونشاطه ومسامهته يف إثراء ونشر فنون الرياضات القتالية، متخصص يف أسلوب عائلة 
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ونظرا " شاندونغ"من حمافظة " اشيو- هونغ-يانغ"حبيث تتلمذ على يد اإلمام اخلبري " اتشوان- اتشا"املسمى 
ونائب رئيس جملس " الي- ان- شو"كان نائب رئيس جملس الدولة الراحل . لقاب شرفية عديدةلقدراته فاز بأ

ما إىل بورما يف أغسطس عام " يب-اتشن"الدولة  إليه " وانغ"م، فلفت هذا األخري، أي األستاذ 1960لدى زيار
يوية، ومل يصدق أنه  برباعة وح" سيف التنني األخضر"األنظار، وطارت مسعته يف عموم الصني، مارس مهارات 

كان يف الثمانني من عمره، وقد اجتهت إليه أنظار مجهور الصني البورميني بكل إعجاب وتقدير، إذ ما قدمه من 
1.عروض كان بلورة لسنني طويلة من التدرب الذي دمج السيافة الصينية التقليدية واملثاقفة الغربية

ارعني مشاهري يابانيني وأمريكيني وأملانيني، وخرج منتصرا واجه هذا البطل الوطين كثريا من التحديات من مص
ا  ردة كما باألسلحة البيضاء، وبعد التغريات اليت شهد فأثبت بذلك تفوقه وقدراته وفعاليته يف القتال باأليدي ا

تالية، م رفعت منزلة الشيخ الوقور وانغ اتسي بينغ كبطل وطين وكأستاذ قدير يف الرياضات الق1949الصني سنة 
ومن بني ألقاب الشرف اليت حصل عليها نائب لدى جملس نواب الشعب لبلدية شانغهاي ونائب رئيس مجعية 

.لوبه املاهر والدقيق يف ووشوسووشو، إضافة إىل أفالم وثائقية تسجل أ

أما " وو-هيلني"تاذة هذه الفنون والتقاليد العائلية، ومنها إىل ابنتها األس" وانغ جورونغ"ولقد ورثت ابنته األستاذة 
" اقوانغ- ون-اتشانغ"فهو متخصص يف الطب التقليدي الصيين، وهذا األستاذ اخلبري " شنغدي-وو"زوجها 

ني، وغريهم من  صاحب الدرجة التاسعة، وهو اآلخر من أعالم اخلرباء املسلمني، وكلهم من أبناء املسلمني النا
وكلهم شخصيات بارزة، يشكلون أجياال " جيانغ- اتسي- اتسانغ"ل واجلنرا" اخيوايواجنيا"أبناء الشني كاألستاذ 

سامهت بقوة يف الرفع من مستوى ووشو، ونشرها عرب تأسيس كثري من اجلمعيات واهليئات، وعن طريق مناشط 
.متعددة أكادميية ورياضية

هورية الصني رئيس مج) م1976- 1893" (مواتسي تونغ"فلقد عرف الووشو عهدا جديدا يف تارخيه بعد انتصار 
القتالية خالل الثورة الثقافية الصينية يف الستينات ، وإن احنصرت فنون الرياضات)م1959- 1954(الشعبية 

ا اخلرباء بعد ذلك وأدرجت ضمن مناهج التعليم يف خمتلف املستويات، وتشهد نشاطا  والسبعينات، فلقد اهتم 
بتدائية والثانوية باجلامعات الصينية، وأقيمت أقسام املدارس االج الرتبية البدنية يف دوليا نكثفا، أدرجت يف برام

خاصة من طرف كليات الرتبية البدنية، ومدارس رياضية للهواة بغرض تكوين مصارعي الرياضات القتالية، حىت 
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املعامل استفادت من حصص حلركات يومية بغرض جتديد الطاقة عند العمال، وأصبحت مدرسة الشاولني  
.وية دولية مهتمة بالرتبية والتعليم والتدريب والتكوين واملشاركة يف االستعراضات والرتبصات الدوليةكمؤسسة ترب

فاستفادة بعض هذه األحداث عامة الناس من الرياضات القتالية بأشكاله، متحوال بذلك إىل فن وطين صيين 
ية وتدريب أجيال الشباب من توحدت فيه خمتلف التصورات، ولقد شكلت هذه الفنون وسائل فعالة يف ترب

دف اليوم إىل حفظ اللياقة البدنية، تكوين العقل والبدن وتربية اإلرادة وعزة النفس، كما  الرياضيني واملقاتلني، و
دف إىل إشباع احلاجة إىل اللعب وفلسفتها متعددة األوجه، تتطلب عند البوذيني على سبيل املثال ممارسة 

أي هلا أهداف روحية تركز عليها أكثر من تركيزها على اكتساب بعض القدرات، احليل وتقشفا وتأمال وتركيزا، 
.والتقنيات القتالية

ولقد انتشر الووشو يف العامل بدعم من قنوات وهيئات عديدة، ليصل إىل اجلزائر يف حوايل بداية الثمانينات، وليتم 
، وتبع ذلك تأسيس كثري من الرابطات 1990/1991تأسيس االحتادية اجلزائرية للكونغ فو وو شو خالل الفص 
االحتادية اجلزائرية للفنون القتالية، وتؤطره على 2000الوالئية، ولكن بعد حل االحتادية، خلفتها منذ سنة 

.املستوى الدويل احتاديات عديدة منها االحتادية الدولية للوو شو ببكني، اليت شاركت اجلزائر يف تأسيسها

ببكني، حيث يعرف الرياضات 2008أخرى جهود إلدراجه ضمن األلعاب األوملبية سنة وتبذل من ناحية 
القتالية حديثا حركة ألجل توحيد وتبسيط التشكيالت التقنية املقننة، وذلك يساعد على تنظيم املنافسات 

بية، مقابل الدولية، وهو ما يعرف بالرياضات القتالية احلديث الذي يصبو إىل االنضواء ضمن القيم األومل
.الرياضات القتالية التقليدي احململ بالقيم القدمية

وكل هذه األشكال واملمارسات على تعددها، الصحية منها والرياضية املنافساتية والفنية والقتالية، ذات األبعاد 
ة املشارب أسلوبا، حتمل يف عنقها فلسفات وقيم وأخالقيات متعدد350الروحية، اليت يبلغ عدد أساليبها حوايل 

العقدية، تراكمت عرب خمتلف املراحل التارخيية، من التيار الطاوي إىل الكنفو شيوسي إىل و واخللفيات الفكرية 
البوذي إىل اإلسالمي، تلك هي التيارات اليت أثرت بعمق يف احلياة االجتماعية ويف نفسية شعوب الصني، وقامت 

.ةعلى أساس احلركات الرتبوية الروحانية املعاصر 
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:الفلسفة الطاوية- 1-4

الطاوية فلسفة من فلسفات الفنون القتالية الصينية التقليدية، هلذا تعرضنا هلذا التحليل والبحث للكشف عن 
ا إىل مبحثني ا يف الفنون القتالية، فقسمنا الفصل اخلاص  مبحث متعلق : فحوى مبادئها وأبعادها وأخالقيا

وضمناه التعرف بالطاو والطاوية ومؤسسها وهو ل وتسى، الذي عاش خالل القرن بالفلسفة الطاوية العامة، 
السادس قبل امليالد، وله كتاب الطرق والفضيلة الذي ترك يف فلسفته القائمة على القطبية الثنائية أو الزوجية يف 

تمع واحلكمة واملعرفة والكون، وغري من مقومات نظريات كنظرية الني الطبيعة، فعرضنا لنظرته للحياة واإلنسان وا
واليانغ التفاعلية ونظرية العناصر اخلمسة، وهي نظريات جتتهد يف تفسري خلق الكون، أما مفهوم الطاو فيبقى 

ا الطاويون ا ويؤمن  1.غامضا غري حمدد باعتباره قوة يف الطبيعة تصدر عنها األشياء ويتعلق 

ومشكوك يف جدية طرحها، حبيث يعتمد الطاوين الفطرة وطروحات هذه الفلسفة غامضة سلبية متشائمة 
والتصرف دون العقل والتعلم والدراسة والتحصيل الكتساب املعرفة، واملعرفة الصحيحة عندهم هي معرفة القانون 

ويقولون بضرورة توافق طاو السلوك مع طاو الكون، واخلضوع . األعظم، وهم يسعون لكشف سر الوجود واخللود
.ومسايرة قوانينها، ومبدأ األفعل، والدعوة إىل البساطة وما إىل ذلكإىل الطبيعة

:نظرية ين يانغ- 1-5

نظرية الني يانغ مبعىن السالب واملوجب وهي نظرية قدمية ضمن الفكر الطاوي تقوم على فكرة الزوجية والطبيعة 
ي خلق الكون وتطور احلياة والكون وتكامل عناصر الطبيعة وتفاعل عنصري املوجب والسالب وترمي إىل تنفس

على أساس الذكر واألنثى كما ترمي إىل إعطاء تفسري عن احلركة والنشاط واتزان القوة يف ألعاب االشتباك باأليدي  
اتشوان اليت ابتكرها الطاويون ووضعوا أسسها  النظرية النابعة من عمق - اتشي- كما  هو احلل  يف أساليب التاي

.اب الوو شو، وما دار يف فلكة من نشاطات طاقوية صحيةاجتهادهم مما أثر عامل ألع

. يانغ نظرية قدمية جدا يف الثقافة الصينية وإذ استعملها الفالسفة الصينيون لتفسر أصل الكون ونشأته- نظرية الني
أي حالة العدم بدون حياة وبدون متايز مث تشكل قبطان  " ووشي" فالكون عند هؤالء كان يف حالة تسمى

لتفاعل املوجود بينهما إذ حدث التجاذب بينهما وأكمل أحدمها اآلخر يف شكل من التناغم والتناسق كمبدآن ل
حسبما يوضع الشكل رقم واحد وهو خمطط يوضع " اتشي-تاي"املسماة " يانغ- ين"فتشكلت القطبية الثنائية 

.مراحل تشكل القطبية الثنائية
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.و ظواهر متزاوجة، وعناصر متقابلة ومتكاملة يف الطبيعةعلى ما يلي من صفات أ" يانغ-الني"ولقد استخدم 

اليانغ يقابله الني، مبعىن املوجب يقابله السالب، والسماء يقابلها األرض، والشمس يقابلها والرجل تقابله املرأة، 
األمين وعناصر النار يقابلها عنصر املاء، وعنصر املعدن يقابله عنصر اخلشب، واألبيض تقابله األسود، وكذا مع

واأليسر، والعلوي والسفلي، املفرد واجلمع، موقف نعم وموقف ال، احلياة واملوت، النهار والليل، احلرارة والربودة، 
.والصالبة واهلشاشة، االنضغاط يقابله التميندد، وهكذا مع مجع ما هو كائن يف الطبيعة من عناصر

املبدأ " يانغ- ين"قطبية أو متايز، فتتكل قطبية ثنائية، معناه" اتشي"يعين السامي األعلى بينما " تاي"ومفهوم 
األول أو احلدث األعلى أو القانون األساسي للكون والتاي اتشي اتشوان ذلك الشكل من املالكمة الذي سبق 
التطرق إليه يعين مالكمة املبدأ األعلى أو املبدأ األول، أو احلدث األعلى، وحسب هذه الفلسفة كل الظواهر 

عية، وكل الظواهر املالحظة عند اإلنسان، ناجتة عن اجتماع وجتاذب عنصري املوجب والسالب مثلما مو الطبي
" التاي اتشي تو"موجود يف جتاذب وتفاعل السالب واملوجب يف الكهرباء، واحتاد هذه العنصرين يرمز له برمز 

.نسانية والبيولوجيةالدال على التكامل والتناغم بني كل العناصر يف الطبيعة الكونية واإل

ا، والداللة يرسم هذا ال رمز الفلسفي الطاوي وسط سهمني للداللة على احلركة املستدمية يف الكون واحلياة وتغريا
والسواد ليس سواد  . على التطور الدوري املستمر يف الطبيعة، فاألبيض صايف البياض متام، لكن فيه نقطة سوداء

.ض وهكذا تتكامل الظواهر واملخلوقات، وتتفاعل األضداد يف الطبيعةكلية، إمنا حيصل بصيب من البيا

بللداللة على أن كل حركات هذا األسلو " التاي جي اتشوان"التاي اتشي تو هو نفسه رمز "كما أن خمطط 
تكون دائرية متواصلة لبعضها البعض، يف نوع من التناغم املنشود، والتناسق اجلميل يربز عند التمرن واجناز 

ا القتالية" لو- التاو"التشكيالت احلركية التقنية املسمات  .واليت هلا تطبيقا

ويكفي " ين"ألخرى تعترب بينما اجلدل ا" يانغ"ففي الوضعيات املختلفة، الرجل اليت حتمل أغلب وزن اجلسم تعترب 
واليد األمامية عند إيقاف القبضة أثر االشتباك باليد، . تغري ارتكاز وزن اجلسم من رجل ألخرى ليحدث العكس

كما أن أجزاء اجلسم واألطراف . سالبة" ين"بينما اليد أو القبضة املرتكزة على الورك تعترب " يانغ"تعترب موجبة 
1".يانغ"اخلارجية الظاهرة للعيان تعترب

.95الطیب بلعربي،المرجع السابق،ص-1



كونغ فو–تاريخ وفلسفة الرياضة القتالية الفصل األول

27

فرتكيب حسم اإلنسان خاضه هلذا التصور، وهكذا بالنسبة جلميع احلركات والتحركات " ين"بينما غري املرئية تعترب 
والنشاطات، حيدث بينها التداول والتبادل والتناسق من املوجب والسالب، ومن السالب إىل املوجب، وتلك هي 

ختضع هلا مجيع الظواهر والعناصر الطبيعية وتفاعل املخلوقات يف يانغ يف فلسفة الصني القدمية، اليت- نظرية الني
.الكون

يانغ يفسر الطاويون خلق الكون، وجيتهدون يف تفسري احلركات والنشاطات وأوضاع اجلسم -فعن طريق نظرية الني
اضية، وما إىل واتزان القوة وألعاب ووشو، وتداول هذه القوة بني شقي اجلسم األمين واأليسر خالل احلركة الري

ذلك من تفسريات، مما وسع األفق النظرية والتطبيقية يف هذه األلعاب التقليدية الصينية، إن تعرض هلا بعض 
.اخلرباء بالنقد بل انتقاد أي رد تفسري لنشاطات القتال

):أبعادها وأخالقياتها في الووشو(الكنفوشيوسية - 1-6

لفنون القتالية الصينية واليت تركت آثارها بارزة يف عمق هذه الكنفوشيوسية هي األخرى فلسفة من فلسفات ا
املمارسات والنشاطات الرتبوية التقليدية لذلك تناولنا بالبحث والتحليل للكشف عن جوهرها وعما أضافته إىل 

ا فيه انقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ، املبحث األول تناولن. هذا العامل الرحب عامل احلركة الرياضية والفن
.الفلسفة العامة، وحوى مسألة التعريف بالكنفوشيوسية ومؤسسها من خالل عرض حياته وآثاره ومصادر فكره

تمع  املبحث الثاين وناول فلسفة األخالق عند هذا املريب الكبري وحوى نظره إىل احلكمة واملعرفة واإلنسان وا
ينطلق يف فلسفته من ضرورة االعتناء باإلنسان وكشف عما جاء به من أفكار ومبادئ تربوية أخالقية حبيث

تمع، ذلك ليسعد احلاكم واحملكوم يف ظل القيم والفضائل كما تبىن أفكاره . واألسرة بصفتها اللبنة األساسية يف ا
تمع واإلخاء اإلنساين وغريها 1. على جمموعة من املفاهيم والقضايا األساسية كطيبة اإلنسانية واحرتام آداب ا

مع العلم أنه يوظف األغاين واملوسيقى وقانون األخالق يف منهجه اإلصالحي معتمدا على احملبة والفضائل 
املة والنخوة وسالمة النية واملثابرة واإلحسان، وهو ما يدعو إىل الدراسة والتفكري لتحصيل  اخلمس وهي ا

ن وتراث األجداد مصدر لألخالق وتقوم احلكمة وضرورة االعتماد على ما جاء به السلف، جاعال من اإلنسا
.موضحا أن طبيعة األخالق تقوم على الواجب
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أما املبحث الثالث فتعرضنا فيها إىل احلركة الكنفوشيوسية اجلديدة اليت استفادت مما قبلها من فلسفات وديانات 
وتطرقنا إىل هذه الفلسفة بفنون لتعزز موقفها جتاه اخللق وتنسج نسقا من املفاهيم أكثر مشوال والقدرة على اإلقناع

القتال حبيث تشربت هذه النشاطات واملمارسات احلربية األخالقيات ونظم القيم والعالقات االجتماعية والرتبوية 
ومبادئ املريب واملفكر الكنفوشيوس فكشف التحليل عن جوهر الكنفوشيوسية كفلسفة يف احلياة متجددة وكدين 

.وضعي

حول التعاليم الثالثة مربزين خلصائص األساسية للفلسفة الصينية كاهتمام بالسياسات وختمنا الفصل خبالصة
ا أمهلته البحث  واألخالق وتأثريها العميق يف الفكر والنفوس، وقوهلا بضرورة االهتمام باإلنسان بعظمته ونبله وكو

. وحانية املعاصرةيف قضية اإللوهية وشكلت أساسا معتمدة، تقوم عليها النظريات الرتبوية الر 

:مفهوم الكنفوشيوسية-1- 1-6

الكنفوشيوسية فلسفة تنسب إىل املعلم كنفوشيوس، برزت إىل الوجود خالل القرنني اخلامس والسادس قبل امليالد، 
ا وبضرورة إرساء قواعد النظام يف الدولة على أساس أخالق  هو أساس أخالقيات سياسية إذ اهتم فيها أصحا

ج العلم واملعرفة بالرتبية واإلعداد إىل للطاقات البشرية الفعالة وفق نوعية تربوية منشودة أي وفضائل بانتها  ج 
بتكوين اإلنسان األمسى النافع ألسرته وجمتمعه ودولته فيتهم ذلك عرب األسرة ودورها الرتبوي واألخالقي باعتبارها 

تمع حتت رعاية وعناية احلاكم املخ لص للقدوة، وشكل هذا التيار الفكري الصيين مرجع اللبنة األساسية يف ا
1.للمثقفني ولدى رجال السياسة وحكم الصينيني منذ القدم إىل وقتنا هذا

ويربز يف مفهوم احلكيم كنفوشيوس للطاو ضرورة إجياد فضائل حمددة ضمن هذه النوعية وأمهها حمبة الغري والتحلي 
. على االرتباط بالسلف وتقديره حق قدره واالستقامة واحرتام املسؤولونباحلس اإلنساين واحرتام التقاليد واحلفاظ 

كتوقري كربياء القوم واالستعداد النفسي الدائم لفعل اخلري ونشره، والراحم والتحلي بروح املسؤولية وما إىل ذلك من 
.األخالقيات السياسية واالجتماعي أخالق احلاكم واحملكوم

منفوشيوس واتسمت بالتفكري االجتماعي والثقايف والرتدي الواسع النطاق الذي ونظرا للظروف اليت أيدت عصر 
مس عامل األخالق ، اجته هذا احلكيم منطلقا إىل التفكري إىل هذا التأزم ومن مثة ضرورة العمل إلصالح حال 

تمع تمع؟ كيف ميكن حتقيق ا: إذ تركزت إشكاالته يف التساؤل. ا خلري والسعادة لبين كيف ميكن حتقيق رفاهية ا
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البشر؟ ويتمثل احلل يف فلسفته ووجوده يف تلك الفلسفة اإلنسانية االجتماعية اليت اختذت من اإلنسان وجمتمعه 
.وحمور اهتمامها ال من الطبيعة واملعرفة الطبيعية فاإلنسان عنده هو حمور اإلمتام وهو املنطق املعتدل

تمع وي تمع وإن ويف إطار طبيعة عالقة الفرد وا ذهب كنفوشيوس إىل أن الفرد ال ميكن أن ينظر إليه مبعزل عن ا
تمع متاما هو الشأن لدى أصحاب  تمع ال ميكن أن تكون له ذاتية ميتافيزيقية جتب الفرد للوجوب يف ا ا

تمع على صياغته وفق قدراته وحتدد عال قات أعضاء املدرسة االجتماعية ومنه فاإلنسان كائن اجتماعي يعمل ا
تمع وفقا ألفعاهلم وال ميكن أن يتحول الفرد إىل زاهد أو ناسك بل يشارك يف جمتمعه ويتفاعل اجيابيا مبعىن أنه  ا

.إذ أصبح وجوده مع اجلماعة ال يتفق مع منحاه اخللقي بارد إىل توجيه السلوك االجتماعي حنو الطريق الصحيح

إذ اهتمت بتحديد املفاهيم بالعالقات . اختذت طابعا علميا ونظريا معاوهكذا الفلسفة الصينية عند هذا احلكيم 
االجتماعية والسياسية ومل تدع إىل العريض عن الدنيا وحماربة الشهوات والفناء اإلله مثلما هو احلال مع غريها من 

.فلسفات بذلك فاألخالق يف الكنفوشيوسية قاربت الكمال قياسا مبا سبقها

يف مجيع مظاهر احلضارة الصينية منذ أكثر من مخسة وعشرين سنة ويشكل هذا املذهب أثرت الكنفوشيوسية
أساسا تيار الفكر الصيين ويعترب كمرجعية معتمدة إىل اليوم كما أن مراسم االحتفاالت والعالقات االجتماعية مبا 

هر احلياة االجتماعية مستوحات يف ذلك العالقات الرتبوية يف الفنون القتالية التقليدية الصينية وغريها من مظا
اية احلصص  ا كالتحية يف بداية و مباشرة من تعليم ومبادئ احلكيم كنفوشيوس وقواعد األخالق اليت نادى 
التدريبية وبروتوكوالت االنتماء إىل املدارس أو اندية الفنون القتالية والتدرج ضمنها والعالقات بني األساتذة 

دير فيما بينهم وما تعلق بأخالقيات الروح الرياضية والفضائل كالتواضع واالحرتام والوقار واملعيدين وتالميذهم وامل
تمع الفاضل بتخريج أجيال منشودة 1.النضباط ذلك ألجل بناء ا

:كنفوشيوس حياته وآثاره ومصادر فكره-2- 1-6

ولد سنة . غرب باسم كنفوشيوسامسه احلقيقي كونغ فو اتزى وكونغ اتشواأما فو فتعين املعلم ولقد عرف يف امل
مبقاطعة شانتونغ احلالية، عرف جببهته العريضة وكمان حيب رياضة رمي السهام وصيد " لو"م يف اململكة .ق551

كان يعمل بعد الفراغ من املدرسة ليعيل أمه وميارس ويستمع إىل .السمك ومولع حبب املوسيقى ولكن حبفظ
.املوسيقى
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ولقد مارس التعليم منذ شبابه الباكر وكان حكيم قومه، تزوج يف سن التاسع عشر كان ينظر إليه كزعيم روحي 
وطلق يف سن الثالث والعشرون وذاع صيته منذ بلوغه الثانية والعشرين وعرف باستقامته وحكمه وفصاحته فتح 

ردة بل اهتم بالتاريخ والشعر ومبادئ  كان . السلوك العاممدرسة لنشر العلم ومل يبدأ بتقدمي نوع من احلكمة ا
.يؤمن بدور املوسيقى يف صقل شخصية اإلنسان

مث رقي إىل الوظيفة وزير للعدل، واستندت " تو- اتشونغ"اشتغل كرئيس للقضاء ووزير األشغال العينة وحاكم مدينة 
عا هذا إليه وظيفة رئيس الوزراء، فكافح الغش والفساد ونشر اإلميان الصادق واألخالق ومصادر معبود الناس، د

احلكيم إىل اإلصالحات االجتماعية اليت تقوم على االعرتاف بضرورة إدارة احلكومة ملصلحة الناس مجيعا، وقال 
بإمكانية جتسيد ذلك ما التزم أعضاء احلكومة بأقصى قدر من االستقامة الشخصية وتفهم احتياجات الناس 

م بقدر االهتمام بأنفسهم ويذهب هذا املريب املصلح إىل أن الطيب واألخالق وااللتزام خبدمة مصاحلهم وسعاد
والسعادة اإلنسانية ميكن مصدرها يف ذوات الناس أنفسهم مما جعل من الكنفوسيوشية نزعة إنسانية أكثر منها 

.نزعة طبيعية

تهد يشتغل بالتعليم منذ أن بلغ الثانية والعشرين من عمره إذ اختذ داره مدرسة له عا يقبل كان قنو . بدأ هذا ا
ومن - كما سبق االشارة إىل ذلك-أما يف برناجمه الرتبوي فاهتم بالتاريخ والشعر وآدابه اللياقة. بالرسوم مهما قلت

ا القصائد ومتيتها املراسم: "أقواله امعات والتطرها املوسيقى" إن األخالق الرجل تكو .أي آداب احلفالت وا

مالزما للفرق مبديرية يناقش أخطائهم حبكمه ويشحذ عقوهلم ويوجههم لقد كان تعليمه شفهيا مثل سقراط، وكان
ويفضل جديته وجهوده خترج على يديه ثالثة آالف شاب انطلقوا من مدرسته ليشغلوا . إىل ضرورة اليقظة العقلية
1.مهاما كربى يف جمتمعهم

اورة من نفوذ دولة " اتشي"ولقد خشيت دولة  شيوس على رأس جملس وزرائها، اليت كان املصلح كنفو " لو"ا
مل على إفساد ما أقامته من نظام وعدل فأرسلت النسوة والراقصات  فراحت تدس له وتلعب له األالعيب و

وملا كان هلا ما أرادت، أصيب هذا احلكيم بقنوط بالغ وخيبة أمل كبرية فاستقال من وظيفته . لفتنة حاكم الدولة
جيوب أرجاء الدولة الصينية اإلقطاعية املرتامية األطراف، وبعد ثالثة عشر 497واستأنس مبريدية، وراح منذ علم 

ومازال " اتشوفو"ودفن مبقاطعة 497ليتابع تعليمه إىل أن تويف سنة " لو"عام استقر به القيام مبسقط رأسه بوالية 
.كره سنويا إىل يومنا هذاقربه مزارا للمديرين والسياحة والباحثني ويقوم رجال الفكر بإحياء ذكرى التحليل لف
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آثاره، ترك كنفوسيوش جمموعة من اآلثار والتعاليم ولقد اهتم تلميذه من بعده بتدوين أفكاره وفلسفته يف السياسة 
ا فيما  واالجتماع واألخالق والرتبية والتعليم، ولو أن تعاليمه أصبحت مذهبا وديانة اعتنقها الصينيون ومتسكوا 

لرتاث فإن الفيلسوف واملريب استمد إهلامه من الكتب الكالسيكية اخلمسة، والتعبري عن بعد ووفق ما جاء يف ا
.فكرة متضمنة يف الكتب األربعة

:أما كتاب القانون أو املقدسات اخلمسة واملعروفة باسم الكالسيكيات اخلمس فهي

وعرض " اتشو"أو األناشيد فهي جمموعة من األشعار تعود إىل عهد ) شيه اتشينغ(كتاب الشعر - 1
.فيها شرحا عن طبيعة احلياة البشرية ومبادئ األخالق والفضائل القدمية

وهو جمموعة من السجالت واخلطب والوثائق الرمسية تعود إىل احلقبة من ) شو اتشينغ(كتاب التاريخ - 2
.م، وتضمنت عرض مجلة من حكم األولني، وفضائل وأعمال القدماء.ق700إىل 2000

وهو عبارة عن حبث فيما وراء الطبيعة، وجمموعة من ) يي اتشينغ(أو اإلستحاالت " اتالتغري "كتاب - 3
الصياغات لتفسري الطبيعة، تستخدم على نطاق واسع يف أغراض العرافة ويعزى هذا العمل تقليديا 

).م.ق1100" (ونغ وانغ"إىل 
يف تكوين األخالق أو تسجيل املراسم، وتناول فيه آداب اللياقة ودورها ) يل اتشي(كتاب الطقس - 4

ونضجها وهو عبارة عن جمموعة من القواعد اليت تنظم السلوك االجتماعي، ألف هذا الكتاب بعد  
.كنفوسيوش، ولكنه قد ميثل بصورة جيدة القواعد والعادات اليت تعود إىل عصور سابقة

إىل 722ن وهو تاريخ لألحداث يف الفرتة املمتدة م) اتشوان اتشيو" (حوليات الربيع واخلريف"- 5
1.م إذ احتوى تفصيل أحداث وقعت يف موطن هذا الفيلسوف آنذاك.ق464

تمع، ومكانة " صي شو"أما  أي الكتب الكالسيكية األربعة، فتضمنت آراءه الفلسفية عن األخالق وإصالح ا
:األسرة وتنظيمها على أسس املعرفة واألخالق الفاضلة والقدوة الصاحلة، وهي متثل فيما يلي

عبارة عن كتاب حكم وأمثال كنفوشيوس وتالميذه، وهي أقوال ): لون يي(خمتارات كنفوشيوس - 1
.احلكيم لتالميذه، قاموا جبمعها وتنسيقها ونسخها
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عبارة عن تعاليم حول بلوغ اإلنسان الكامل ): اهسيوي- تا" (املذهب العظيم"أو " العلم العظيم"- 2
" أتسو-اهسون"كم، ويعكس هذا الكتاب تطوير لكنفوشيوس، ويظم اقرتاحاته اخلاصة بنظام احل

.لفكرة أستاذه
ويظم تعاليم تنسب إىل املعلم كنفوشيوس ): يونغ- اتشونغ" (عقيدة الوسط"أو " الوسط"كتاب حول - 3

.حول تنظيم احلياة، والدعوة لضرورة مراعاة االنسجام يف كل أمر، وعدم االنزالق حنو التطرف
ارة عن تعاليم أو شرح على منت مبادئ احلكيم الصيين أي  وهو عب" منع أتسو"كتاب منشيوس - 4

.كنفوشيوس، كتبها منشيوس الذي يعد من الشرائح األوائل لكنفوشيوس ومن أبرز أواخر تالميذه

ويذهب كنفوشوسو يف جوهر تعاليمه املنتظمة يف هذه الكتابات، إىل أنه من خالل تطوير الشخص جلوانب 
عندما . تصبح عظيما يف سلوكه الشخصي وحياته اخلاصة ويف عالقته مع اآلخرينإنسانيته الداخلية، ميكن أن 

ذا املسلك، فإن اخلري سينتشر والسعادة ستحقق .يلجأ ويلتزم كل األفراد 

للكنفوشيوسية، فإن املزيد من الشروح توجد يف كتاب ) 371/289حوايل (باإلضافة إىل تطوير منشيوس 
وقد أكد هذا األخري احلاجة إىل الفضائل ). 320/238حوايل (وسون أتسو املنسوب إىل اه" اهسون أتسو"

الكنفوشيوسية، باإلشارة إىل الشر الكامنفي للطبيعة اإلنسانية، وهكذا بينما يؤكد منشيوس على احلاجة 
هسون ا"ملمارسة الفضائل اإلنسانية واالستقامة ووالء األبناء إىل اآلباء للحفاظ على الطابع اإلنساين، فإن 

.ذهب إىل القول بأنه البد من ممارستها القتالع جذور الشر الكامل يف البشر وإحالل اخلري حمله" أتسو

:فلسفته-3- 1-6

تمع وتربية األجيال كما  تطرق احلكيم كنفوشيوس يف فلسفته إىل أن أسس بناء الدولة وإصالحها، وتنيم ا
ويرى بأن أسباب الفساد . األمن والسالم بني الشعوبتطرق إىل العالقات الدولية وضرورة إرساء عالقات

والصراع والضعف واحلروب نامجة عن فساد احلكم، وفساد هذا األخري ناجم عن فساد الشرائع الوضعية، وعدم 
يئه األسرة باعتبارها هي اللبنة  اهتمامها بالدور املركزي الذي جيب أن يلعبه النظام االجتماعي الطبيعي، الذي 

1.سية يف صرح النظام االجتماعي وهي قاعدة اإلصالح السياسياألسا
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ولقد وضع هذا املصطلح معامل احلكومة الصاحلة والدول السعيدة فاحلكومة الصاحلة عنده هي تلك احلكومة 
اليت تقوم على أساس العدالة والصدق واإلخالص كما شكل اخللق والضمري املقام األول يف فلسفته إذ ذهب 

األخالق والسلطة والتاريخ :ثالثة شروط وجب توفرها لتسقط أوضاع البالد والعباد وأوضاع العامل إىل حتديد 
ا من طرف احلاكم واحملكوم ،وعلى أساس معرفة التاريخ وسننه ،وبناء  ،إذ على أساس نشر األخالق وااللتزام 

.صرح النظام العادل على أساس هذه الشروط يقوم صالح احلكم واستقراره

م باحلكمة ،وقواعد اللياقة وي م وتسيري أمور شؤو عمل نظام احلكم الصاحل ألجل إسعاد الناس مجيعا وقياد
دون استعانة بالقوانني املتشددة وفرض العقوبات اليت تفقد معىن احلياة عند الرعية إذ على أساس هذه 

فاحلكومة الصاحلة أو الدولة .الح املنطلقات ينبثق ويسيطر على الرعية معىن احلياة وتسودهم الطيبة والص
السعيدة تعمل مراعية استقالليتها ووحدة متاسكها ،متحاشيا بقدر اإلمكان كل تعقيد وشابك ،وحذر من 
ا حتد من الرفاهية وتعمل على توزيع الثورات بني الناس بالعدل،وتعتمد  الرفاهية املمقوتة بني حكمها ،أي أ

وتدرس األخالق واملوسيقى لكل أفراد الشعب ،باعتبار أن املوسيقى قريبة على سن القوانني ،وتدعم الثقافة 
.من اإلحسان والعطف وباعثة عليه،وموحية بالعدالة 

الطقوس حبزم ةوتعترب الفلسفة والديانة الكنفوشيوسية أن القاعدة الرئيسية ودعامة كل نظام قائم ،هي يف مراعا
وابط البطرير كية املغرقة يف القدم ،واليت تتمثل يف العالقات اخلمس كما أن الكنفوشيوسية تركز على الر ".يل"

ومل يكن يف الصني من وجود لكهنوت كنفوشيوسي خاص، بل القائمون بأمور الطقوس الدينية .السالفة الذكر
ويقوم على كاهل الوالد تعليم ولده كيفية " أساتذة االحتفاالت"إما موظفون أو شخصيات رمسية خمتصة مسيت 

.أداء الطقوس وقواعدها

فكلن . كما كان نظام املسابقات احلكومية يقوم على معرفة الكتب الكنفوشيوسية الكالسيكية معرفة دقيقة
وبذلك لعبت هذه الديانة دورا أساسيا . اإلمرباطور يوجه اإلدارة من خالل املوظفني الكنفوشيوسيني املثقفني

1.مها ويف تكريس نظام الدولة اإلقطاعية االستبداديةبارزا بقوة للمحافظة، إذا اقتصر كل اهتما

وان كان كارل ياسربس يرى بأن العادات األخالقية، والتحاق واحلق غري متماسكة يف ذهن كنفوشيوس، وبأال 
فرق عنده بني اجلميل واخلري، فاجلميل عنده البد وأن يكون خريا، والعكس صحيح، وجتدر اإلشارة إىل أن 

كل إحدى الفلسفات األساسية الفاعلة يف عامل الرياضيات والفنون القتالية الصينية التقليدية، الكنفوشيوسية تش
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ا، إذا تصنف ضمن املذاهب األخالقية الكربى، باعتبارها تقوم على دين  وما أضافته إىل هذا العامل أخالقيا
ر اإلنساين، ومازالت تعاليمها وروح شرقي وضعي يعد من أهم الديانات الشرقية اليت أثرت تأثريا كبريا يف الفك

ا ويعلمون  م االجتماعية وأساليبهم، يعتزون  فلسفتها اإلنسانية تسري يف نفوس كثري من األتباع، توجه عالقا
. على تصديرها ونشؤها بني الشباب

الكونغ فو: ثانيالمبحث ال

:تعريفه- 1-1

:يف األسفلاإلطارهو عبارة مركبة من حرفني صينيني، األول مزدوج، حيمالن عدة معاين راجع :لغة

يف طريق االجناز، بقي أوفو معىن اإلنسان املعد بفعل وقوة العمل، وعموما فكرة عمل منجز - حتمل عبارة الكونغ
.كونغ-ية الشعبية، أتايوان أو هونغهذا التعبري مبهم وقليل االستعمال يف البلدان األصلية كاجلمهورية الصين

عىن املصارعة، فو م-فو، ولكن ال تتحمل عبارة الكونغ- على الكونغالغربيون معىن الفن احلريب أضفى:اصطالحا
).ووشو(دقة ووضوحا مثل أكثربارة أخرى إال إذا اتبعت بع

.مدرسة عائلية معينةفو ووشو وابتداء مبا يدل على - ومعناها فن احلرب، فنحصل على عبارة كونغ

.الوطن لتصبح فن وطينإىلأو ضمها 

فو فن من أعرق الفنون احلربية على اإلطالق، هو منبعها، فعنه تفرعت، الووشو للتعبري عن الفنون - يعد الكونغ
.احلربية التقليدية الصينية

إىلمتيل لدان األصلية فو فقط للتعبري عن الفنون احلربية، إال أن شعوب الب-يستعمل البعض عبارة الكونغ
".فو ووشوا- كونغ"استعمال التسميات املباشرة 

1.ربلقبضة قبضة بلد الصني، طريق احلومنها الفن الوطين، تقنية ا

جديدة، بإسهاماتأثرتالووشو، فنون حربية ورياضة تقليدية صينية تدخل ضمن الرتاث الثقايف للشعب الصيين، 
مجهورا عريضا بواسطة حركات إليهمن جيل إىل جيل، إىل جانب هذا جند هذا الفن جيذب إيصالهخالل 

كما يساعد يف الدفاع عن النفس، وقد يكون هجوميا، فهو رياضة قتالية الشافية الصائنة للصحة،  وأثارهاللطيفة، 
.تشكل وسيلة فعالة من وسائل الدفاع الذايت
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.فو يف احلضارة الصينية القدمية كان طريقة من طرق الرتبية البدنية مفصلة- الكونغأنإىل " برنارد جيلي"يذهب 

فو مثل مجيع الفنون، الفنون املتوجهة إىل - الشهري يف هذه الفنون وخاصة الكونغ" بروس يل"ويف هذا الصدد يقول 
.معرفة الذات

voie du chevalierطريق الفارس جند يف العنوان احلربية عدة سبل متثل " ميشال راندوم"وحسب تقسيم 
ou du budoوالسبل الثالثة الكربى تتمثل يف:

la voie deسبيل القوس واحلصان - l'are et du cheval.
.la voie du sabreسبيل لسيب -
la voie du souffle et des: الفارغة أو سبيل ضبط الطاقة و حتويواأليديسبيل النفس -

mains vides.
.l'art du souffle ou de la respiration: التفعيلالسبيل الصيين، فن النفس أو -

:فو ووشو-يوضح بالتفصيل بعض معاين عبارة الكونغاإلطار

عمل منفذ، منجز، فعل جدير بالتقدير، هدف مصاب:كونغ
رحل باملع، عامل، خادم:فو
عسكري، جريب:وو
الذي ميشي، سحر، دهاء، سر، مهارة، تقنية، فن، حجر:شو

عمل أو فعل منجز ومنفذ من طرف الرجل البالغ:كونغ فو
فن عسكري، فن حريب، الذي يستطيع ايقاف الرمح:ووشوا

:أقسام الووشو وخصائصه- 1-2

:يقسم الووشو عموما إىل ثالثة أقسام كربى

).مالكمة(أسلحةمتارين بدون - أ
.باألسلحةمتارين - ب
1).املسارعة(متارين قتالية مع العمم - ت
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بأيد فارغة، وجدت منذ زمن عريق يف الصني ويوجد حاليا مئات من أيوتتمثل يف متارين بدون أسلحة : املالكمة
:أساليب املالكمة ولكن خصائصه املميزة، وهذه أمهها

)شونغ كونغ(املالكمة الطويلة .1
)نانكون(مالكمة اجلنوب .2
تاجي كوان ويتفرع عنها مترين التويشومالكمة.3
)اهلو كوان(مالكمة القرد .4
)الفانزيكوان(مالكمة اهلجوم املتواصل .5
)الشيكوان(مالكمة الثعبان .6
مالكمة السرعوفة الراهبة التانالنكوان.7
)الزيكران(مالكمة السكر .8
)كسينغيكوان(مالكمة الشكل واالرادة .9

)الديتا نغكوان(مالكمة الكبكبة .10
)البغواكوان(مالكمة تأرجح اال ذراع .11
)الباغوازانغ(مالكمة األشكال الثامنية .12
le chaugque le boxe) شونغ كوان(املالكمة الطويلة .13 langue

ا عموما مدرسة الشاولني ومارس  .أخرىاملقصود 

واللكمات القوية، ، باألرجلمن مميزات حركة اليد اليت تصرف الضربات، قفزات عمومية، شقلبات ضربات 
التمارين معربة جدا وصارمة وذات بأس وحمبوبة من طرف الشباب، ويف هذا النوع القتايل تستعمل القوة اخلارجية 

.أي من طراز الكارتية

le nauquau la boxe du sud: مالكمة الجنوب.2

ركات قوية متسلسلة ، حلأليدي، تتميز بوضعيات واستعماالت ثرية األساليبيشمل هذا النوع عددا من 
ومتعاقبة، اجلسم يف وضعية منخفضة يتطلب عضالت نامية وقوية وعمل جاد متواصل، يستعمل املمارس الصراخ 

1.عند القيام حبركاته العنيفة
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le taijiquau le boxe du taiji: كوان-مالكمة التايجي. 3

املسنني والضعاف األشخاصشوان فبحركاته البطيئة واملرنة اليت ترسم منحنيات تتناسب - التايشيأيضاويسمى 
.ومتارس فرديا او مجاعيا

بني املتنافسني وكذا القيام حبركات واألذرعباأليديوهي عبارة عن التدافع " التويشو"يتفرع عن هذا النوع مترينات 
من التمرينات القوة واملهارة والرشاقة ع خصم، لذا يتطلب هذا النو التوازن للإفقاددائرية، وذلك من أجل 

".قهر الصلب باملرن"واالحتيال، كما يرتكز على نظرية 

أخرامسى " تايين شوان" االمسى احلاسم"التايشي عبارة كثرية االستعمال يف الفلسفة الصينية، حتمل معىن . 4
".لكمه

.من ثالثة قرونأكثرشوان يف مقاطعة اهلونان، بالصني منذ -نشأ التايشي- 

األرضيةكوان عالقة وطيدة بالفلسفة الصينية عموما، والعقيدة التائوية متثل -شوان او التاجيي- لفن التايشيإن- 
وبواسطة هذا الفن، الفلسفية اليت يقوم عليها مبدأ الفن، كما أن اجلانب الطبيعي أثبت وجوده حىت يف احلرب 

.التناغم بني الفعل والبدن والتنفسإىليصبو املمارس 

".الني واليانغ"وهو رمز أسفلهإليهمن حيث الشكل ميثل بالرمز املشار - 

مركب من تفاعل أساساالكون أنويرمز للموت، واملعىن هنا باألسودويرمز للمذكر والني باألبيضاليانغ - 
تطبيقات هذه أنعقيدة او مذهب التائوية، ومع أساسلب، املذكر واملؤنث، وهذا عنصرين، املوجب والسا

....)مقبولة من طرف أصبحت، باإلبرالشرقي الصيين وخاصة التداوي بالوخز الطب(مثل األفكار

املصارع أوعلى املمارس )CHI(وتسمى الكلي : l’energie interieureمبدأ الطاقة الداخلية - 
وبالكيفية األعضاءيقوم بالدوران على مستوى إنوالتحكم فيها وهذه الطاقة متعلقة بالدم الذي جيب إدراكها

ذا التفاعل يسمي فاإلنسانالالزمة، وباستمرار احلفاظ على توازن العضوية ومن هنا  على تفاعله مع الطبيعة، و
.الفرد طاقته الداخلية

اجل التقدم يف التايشي، ومن اجل احلفاظ على التوازن الطبيعي االرختاء ضروري من إن:مبدأ االرتخاء-
هذه احلالة دراكوإللجسم والعقل والتفاعل مع الطبيعة، ومع مرور الزمن واملواظبة على متارين االرختاء، سوى خربة 

.دراتهالتحكم بقإىلويفي بقدراته إمكاناتهالعقلي ومن هنا ينمي املمارس للتايشي إىلينتقل من البدين 
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اليت تعلمها مبساعدة أساتذة ولكن السرعية األساسيةمد يف التايشي على سلسلة من احلركات تيع:المواظبةأمبد
تصبح مألوفة وجزء ال يتجزأ من كيان أنإىلهي املواظبة واملثابرة والدأب على تكرار احلركات باستمرار وبانتظام 

.املمارس

يعتمد التايشي على تكرار احلركة وكأن الفرد يسبح يف الفضاء لكي يتعلم مجيع الوضعيات :مبدأ الحركة-
ينمي أييألف الفرد ويتعود على كل الوضعيات ويتدرب على التحكم يف نفسه ويف حركته أنوبعد األساسية

.احلركات السريعةإىلاالتزان والتناغم بني العقل والبدن مير 

، األوضاعرختاء البدين ولكن العقل يف تغطية تامة، مراعيا خمتلف الصعوبات ومدركا ملختلف فالتدريبات تتطلب اال
.منشغال مبا هو فيه من تدريبات ومركزا عليها

أوالزفري ماإكذلك مبدأ التنفس وتناغمه مع البدن والعقل، فكل احلركات مهما كانت يناسبها :مبدأ التنفس-
.نتظمالبدين هلما عالقة بالتنفس املواألداءالقوة نأالشهيق مع العلم 

املمارسة هلذه املالكمة وكأنه حياكي ويقلد القرد يف كل حركاته بكل ذكاء إن: مالكمة القرد الهوكوان. 5
إىلاالعتماد عل اللعب يف هذا النوع من املالكمة واضح جدا حيث يعتمد املصارع نوعا من التمثيل إنورشاقة، 

.يوان من حيث خفته ورشاقته وذكائه وذلك من أجل التغلب على خصمه ومواجهة هجوماتهحماكاة هذا احل

ا :مالكمة الهجوم المتواصل. 6 " كي جيهوان"اجلنرال إليهاأشارحيث غعهد ساللة مينإىلترجع نشأ
تتطلب سرعة ، اللكمات والضربات أساسيةأوضاعتتضمن مثانية ) الفنون احلربية(يف مؤلفه ) 1528-1587(

.فائقة

.األخرىلألنواعويف هذه املالكمة يربز بوضوح النشاط البدين املكثف، وكذلك احلال بالنسبة 

حياكي املمارس يف هذا النوع من املالكمة، الثعبان وكيفية حتركه ومواجهته :مالكمة الثعبان الشيكوان. 7
.اليت جتمع بني الصالبة واملرونة واخلفة واجلمالاملتسلسلة األيديوكيفية مصارمته، وخاصة حبركات لألخطار

خمتلف إىلالوصول إىليصبو األيديلذا يعمل املمارس على التدريب يديه تدريبا مكثفا ومن خالل تقنيات 
1.النقاط احلساسة جبسم خصمه

تتميز بسرعة 16القرن إىلمدرسة الشاولني إىليعود ابتكارها :)التابال نكوان(مالكمة السرعوفة الراهبة . 8
اهلجومية املباشرة واملفاجئة، لذا يتطلب بناء بدنيا متكامال، وتدريبات مكثفة واألرجلاأليديوتعاقب حركات 

.وخفة ورشاقة
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ميثل املمارس دور السكري يف مجيع حركاته، أويف هذا النوع من املالكمة يلعب :)الزويكوان(مالكمة السكر . 9
ادعة جتمع بني القوة والشدة واملرونة، يظهر املمارس وكأنه سكرانا بدنيا وعقليا ولكن عقله الضربات مفاجئة وخ

.فطن، حذر

.كل احلركات والنشاطات يتحكم فيها العقلأنومعىن ذلك :)كسينغيكوان(واإلرادةمالكمة الشكل . 10

خمتلف حركات احليوانات كالقرد والدب املصارع يربهن على التناغم املوجود بني العقل والبدن، وهو حياكي أنأي
.والتنني وغريها، تركز على السرعة الفائقة والقوة والبأس والنشاط املستمر والبساطة

ويتضمن شقليات، تناقطات، متايالت، وانقالبات تعنف ومراوغات، :)الديتا نغكوان(مالكمة الكبكبة . 11
تتطلب القوة . قتاله وتشويش قواعد اللعبة عليهأسلوبواهلدف من كل ذلك هو ضرب اخلصم بعد تكسري 

.والرشاقة والشجاعة واملرونة والصرب

الدائرية ولكمات تعتمد على اليقظة، األذرعتتكون من حركات :)لبيغو اكوان(األذرعتأرجحمالكمة . 12
.تتطلب هذه الطريقة تنفس منتظم، يساعد على جتميع القوى وايقاظ الطاقة احليوية

حماكاة احليوانات يف ذكائها ويقظتها وخداعها ورشاقتها نعتمد يف :)الباغوازانغ(الثمانية شكالاألكمة مال . 13
هذه املالكمة املتخمبة حلركات ونشاطات على حماور االجتاهات الثمانية املسجلة يف الرسومات الثمانية يف مؤلف 

.خالدة للتنجيماثأرالذي يعترب " التحوالت"

:األسلحةتمارين . ب

، اغلبها تقليدية، ومازالت مستعملة رغم تطور وسائل وطرق القتال، يستعمل األسلحةيوجد يف الووشو منصرات 
ذا تصنف األخربعضها للدفاع كالدرع وبعضها  :إىل ثالث أصنافاألسلحةللهجوم، و

مام، ذو املقبض القصري والعصا والسيف املعقوف، العريض من األاألسلحة الطويلة وحتوي الرماح: 1الصنف 
1.والضيق من األمام ذو املقبض الطويل

...األسلحة القصرية وحتوي السيف ذو احلد الواحد، وكذلك احلجر: 2الصنف 

.األسلحة ذات احلدين مثل السيف واخلنجر والرمح ذو الفرص املعقوف: 3الصنف 

عموما وحركات األيدي خصوصا، كما تزين األسلحة حذرا شديدا وتناسقا دقيقا يف احلركات استعماليتطلب 
.ومجال األسلحة واستعراضهارونقهمبناديل من احلرير وشراريب خمتلفة األلوان تزيد يف 
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.والتمرينات باألسلحة لتتميز عموما بالقوة واحليوية واملرونة

:يليمعينة وتتمثل ماتتم املصارعة بني املتنافسني أو أكثر حسب قواعد ): املصارعة(التمارين القتالية . ث

).بدون أسلحة(املصارعة بأيدي فارغة . 1

.املصارعة باألسلحة. 2

.املصارعة بأيدي فارغة ضد منافس مسلح. 3

.هذا فيما خيص اجلانب التنافسي أما اجلانب أو الربنامج االستعراضي  ميارس إما باليد الفارغة أو باألسلحة

يف الدفاع، وتتطلب الدقة احلركية والتعاون بني املتنافسني لتفادي اجلروح تكون النشاطات طبيعية يف اهلجوم كما 
.وغريها

:فو رياضة-الكونغ: خصائصه

يصرح جورج شالر يف  فو رياضة لدى مجيع املؤلفني الذين تعرضنا لكتابتهم،- يعترب الكونغ: الكونغ فو رياضة
.فو-بتمييزه بني تقنيات احلربية واملمارسات الرياضية يف الكونغ" فو الصحية-مترينات الكونغ"كتابه 

".فو ووشو فن وتقنية- كونغ"جاء يف كتاب روالندها برماتزر

فو جانب رياضي حبيث خصص هذا املؤلف لألساليب اخلارجية طرق حقيقية للقتال باأليدي –للكونغ إن
خصص لألساليب الداخلية، " تايشي رياضة وثقافة"كما له كتاب آخر عنوانه- )أي من طراز الكراتيه(-الفارغة 

.ديد عقلي وبدين، قائمة على دوران الطاقة احليويةتقنيات حتسني واسرتجاع وجت

م لتعريف الرياضة أو حتديد مفهومها عدة  .اجتاهاتمن املالحظ أن للمفكرين والباحثني املختصني يف حماوال

القوة : إل أن الرياضة مصارعة ولعبة، فمن الواضح أن تفهم من املصارعة" جاك هي " بول سوشون"يذهب 
.1)التقنية، أي تقنية املصارعة(واجلهد، والعمل العضلي، وحىت الذهين 

كلمة إجنليزية، من : ضرورة النشاط البدين املكثف حيث تتطلبه الرياضة وتقتضيه الرياضة" برتارد جيلي"كما يذكر 
.الفرنسية القدمية

".جمموعة التمرينات البدنية املعروضة على شكل ألعاب فردية أو مجاعية واملمارسة حسب بعض القواعد: "تسلية
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ا  .حتمل معىن الصعوبة واملشقةومما جاء يف التعريف كذلك أ

يؤكد مؤلفا نظريات وطرق الرتبية البدنية يف تعريفهما للرياضة على التنافس بني األفراد واجلماعات، وجممل أنواع 
.رمسية كانت أو وديةمباراةاللعب والنشاطات املنظمة كانت أو غري منظمة للصغار أو للكبار، 

ضة تسلية من الطرق الشباب وكذلك مشهد وعرض مفصل من طرف الريا" إىل ان"برنارد جيلي"كذلك يذهب 
ضمان تكوين الشخصية وتنمية نوعية الصفات وخطة مستعملة ألجلومادة مقرتحة من طرف املربني اجلمهور، 

...الروح القتايلإيقاظمن طرف الدول لتطوير الفعالية أو 

وحسب هذا املؤلف ميكننا التمييز بني النشاطات الرياضية وغريها من النشاطات كالعمل مثال، بواسطة طبيعتها 
هودوقواعدها  .البدين املبذولوشلة ا

ا اجلهد لدى آخرونيف تعريف الرياضة اجلهد العضلي املكثف، ويذكر " بياركوبزتان"كما يذكر  اإلنسانبأ
.واحليوايناإلنساينية القوة، املهارة واجلمال واحليوان املنجزة لتنم

".أسرع، أعلى، أقوى"قدم لتالميذه يف مجعية رياضية كشعار للرياضي " ديدون"األستاذأما 

.فيما يلي كتعريف شامل للرياضة" برنارد جيلي"وأخريا ما نستخلصه من هذا العرض يصرح به 

.1"اللعب، املصارعة، والنشاط البدين املكثف: عناصر الثالثة اآلتيةلزوما من النشاط قبوله كرياضة، توفر جمموع ال"

:كثرية يف القاموس ومن بينها ما يليهذه العناصر الثالثة كلها متوفرة يف نشاطات الكونغ فو للعب تعاريف  إن

واآلخرين، اسرتاحة نشاط بدين وفكري يرمين إىل اللذة إىل تسلية الذات ) jocus(اللعب يقابلها يف الالتينية 
).األلعاب األوملبية(اهلو، التسلية، شعبية مؤلف من مترينات رياضية 

فو يؤثر على البدن، كما يؤثر على العقل، ويعترب -الكونغإنوالباحثني يؤكدون واخلرباءاألساتذةان الكثري من 
إىل حركاته باإلضافةن العقلي البدين، أداة تعمل على تنشيط العقل للتحكم يف البدن والوصول باملمارس إىل االتزا

.واآلخرينمجيلة وتقنياته جذابة مسلية للذات 

، واآلخرينمسلية للذات وعالجا وتسلية و رياضة اللعبةوما تقنيات احليوانات اخلمس اليت ابتكرها الطبيب هوتو 
وتبعثه، وحتسينه وحتافظ على اإلنسايننفس وتلهى املرضى وغريهم، وجتدد النشاط إالترفع املعنويات، وتربح 

.وثابت يف دوراته عرب مراحل التاريخاألوىلفو منذ نشأته - عنصر اللعب بارز يف الكونغإنالفعالية، 
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م احملرتفة يلعبون بأدوات كثرية يتميزون على تكسري بعضها ظن   كسرها وإتقانفنجد مثال املمارسني يف مترينا
- العب- حمكما إىل غري ذلك من الشواهد الدالة على تواجد هذا العنصرحسب تقنيات معينة، وعلى استعماال 

.فو- دوما يف فنيات الكونغ

تتسم األساسيةوغريها، أن التمرينات " بروس يل"، و"جاكي شان"كأفالمالكارتية الوافدة  أفالميتضح من 
.باللعب وتستغله للتدريب على الرشاقة والسرعة واملرونة

أو األسلحةإن عنصر الالعب متواجد دوما يف خمتلف النشاطات الفردية واجلماعية القتالية والتدريبية يف استعمال 
ا .بدو

:فو نشاط بدني مكلف-الكونغ-1-3

للتمرينات البدين، ومدروسيف وضع استعمال واسع األوىليظهر أن احلضارة الصينية كانت " برنارد جيلي"يقول 
.م.ق2700فو ابتكر يف حوايل - رئيسية كانت طرقة تربية بدنية مفصلة، كونغولكن وسيلتها ال

.فو حبث على حفظ النفس وجتنب إثارة القوى البدنية بنشاط زائد-الكونغ

.1)مثل صيين(القوىإلصابةجيب ختزين القوى لبذل اجلهد، ال بذل اجلهد 

أذا رجعنا إىل تاريخ الصني العرق، تكتشف عدة أشياء رمست الرتاث الصيين، مثل أواين وغريها من األدوات 
فو - تؤكد أن الكونغاألدلةاجلدارية هذا الرتاث الثقايف الصيين عموما يكشف عن الكثري من والرسوماتالقدمية 

سحق أعدائه يف hsieu yuan wangti" وانغيت"قائم أساسا على النشاط البدين املكثف، يقال أن السيد 
بفضل جيوشه املدربة على الفنون احلربية، راجع تاريخ الفنون احلربية، يؤكد بعض خرباء اخلطط " تولوك"معركة 

يدل على أمهية النشاط البدين املستخدم يف الووشو من أجل إنشاء جيش قوي فعال، وهذا مااحلربية على ضرورة 
.واليت تقوم عليها أساساهذه الرياضة العريقة،

حيوي فصوال (le sumzi)املؤلفات الصينية اليت حتمل هذه األدلة كثرية، فهذا أقدم كتاب يف حرب ويسمى 
القبول البالط اإلمرباطوري يف امتحاناتعديدة يف فن التدريب على املصارعة والقتال بأشكاله، كما كان نظام 

م، هذه الصفات اليت شهد " تانغ"عهد ساللة  يقتضي من املعسكرين لرتقيتهم وإبراز شجاعتهم ورشاقتهم وقو
.فو، وخاصة عندما كان يعرتض طريقهم بعض قطاع الطرق قدميا- عليها التاريخ لدى نساك الشاولني كونغ

سلوب الصارم، الشاق، الصعب، أسلوب الشمال الذي يعتمد ومييل إىل وكما هو معلوم أن الكثري يتميز بينت األ
.يد تأيت بذلكالإاستعمال تقنيات القوة واالهتمام بالرجل واأليدي اخلشنة، وما اليد املسمومة 
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تقنيات األيدي اخلفيفة واستعمالالذي يركز على السرعة عوضا على القوة وبني األسلوب املرن، أسلوب اجلنوب
ريعة علة تقنيات األرجل الثقيلة والشاقة واملكلفة، والبحث عن إصابة املناطق احلساسة ونقاط الضعف من والس

.اجلسم

عن طريق إاليصل إىل مثل هذا املستوى، إىل ما وصل إليه أساتذة ومنادين الووشو، أنولن يستطيع أحد 
.النشاط البدين املكثف

1:يليام" دان"كتب بروس يل إىل تلميذي املخلص 

:فو ثالث مراحل هي-يوجد يف فن الكونغ"

 وهي املرحلة البدائية، مرحلة اجلهاد، الذي مل يتجاوز بعد هذه الفرتة يسارع فسرا :األولىالمرحلة
.رديءأمبطريقة غريزية، يوقف اهلجوم، ويضرب بدون معرفة ما يفعل أهو جيد 

مرحلة التعقيد أو امليكانيكية تبدأ مع بداية التمرن، نتعلم خمتلف وسائل التوقيف :المرحلة الثانية–
توقيف اهلجوم، والضرب والتنفس، والتفكري، يتعلق األمر هنا بتناول علمي للقتال لسوء احلظ الفردية 

ري يبعد احلرية تفقد العقل، متأثر باالهتمام ولتحليل ملختلف احلركات، واألشد سوء هذا احلد الفكو 
.املمارس عن معىن احلقائق

مرحلة الذاتية، تظهر بعد سنوات من التمرن املكثف املمارس يدرك بعد ذلك ان الفن :المرحلة الثالثة
".احلريب ليس دينا

لقد كان بروس يل جيسد النشاط املكثف بتدريبه تدريبا من جديد، كما قيل عنه، وذلك من أجل التحكم 
كان يعدو بني أربعة إىل -على السابعة صباحا- الكلي يف نفسه، يتدرب يف كل أيام األسبوع بعد إستيقاضه

كما يرى أن le spirntsة عشرة كيلو مرت تتخللها فرتات للتحمل وأخرى للعدو مع التدرج يف زيادة السرع
.العدو هو أحسن مترين للحفاظ على اللياقة

.كان ميارس مترينات اإلثقال، املالكمة، والتمرن على ضرب الكيس، وجمسم بود يدا وما املتحرك

صة يعتمد أساسا على النشاط البدين املكثف من أجل فو يف صورته احلربية اخلا- فمن الواضح أن الكونغ
.فعاليةالوصول إىل ال
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ن العريق يقوم أساسا على ألهذه الرياضة وهذا ىإن تاريخ الووشو بأكمله مؤلفاته ومؤلفه كله أدلة قاطعة عل
اجلهد وجدير هذا اجلهد أو النشاط البدين املكثف مييزه كرياضة فعالة من أعرق الرياضات بل كمنبع للفنون 

.فو-احلربية األخرى، راجع تاريخ الكونغ

:فو صراع ومصارعة ورياضة قتالية-الكونغ- 1-4

الرضا "فحسب فكرة الصراع تتمثل يف " ادوارد كالبارند"برنارد جيلي لتحديد تعريفه للرياضة بقول يستشهد
هذا الصراع الرياضي يلتزم به ضد الزمن " الذي حيدثه الصراع ضد صعوبة متثل اخلاصية املميزة للرياضات 

ا يعدو أو يقفزه، يسبح أو يتسلق جبال، ضد منافسة يف الرياضات القتالية اجلاذبية، عندمأواملسافة 
والرياضات اجلماعية، ضد نفسه عندما جيب عليه أن ينتصر على ضعفه أو على جنبه، عوضا على جتنب 

دون هذه الشاغلة الثابتة للصراع للتحمل ال توجد وال ميكن أن الصعوبات، الرياضي يبحث عنها وحيدثها، 
1.د الرياضةتتواج

فو لدى ممارسيه الذين اشتهروا بالكفاح والصراع - إن الروح القتالية واضحة جيدا من خالل تاريخ الكونغ
.فو صراع ومصارعة أي رياضة قتالية-واملقاومة والقتال، فالكونغ

بواسطة ضربات والرياضات القتالية هي جمموع الرياضات الفردية أين يكون السعي حثيثا، الستبعاد املنافس "
وكذا الكاراتيه الصيين حيث يذهب البعض إىل ). مالكمة، مصارعة اجليدو، مصارعة الكاراتيه(أو مسكات 

.األلعاب واملنافسات الدولية........فو-تسمية الكونفغ

فو رياضة قتالية، أي يتميز بوجود مقابالت قتالية تنافسية جنمع بني منافسني أو أكثر يبارزون - إن الكونغ
ا .باألسلحة ويتصارعون بدو

.إن نفس تطور الفنون احلربية على مر العصور واألزمنة يثبت ذلك

طريقة " HUATO")م.ق220منذ حوايل (ابتكر الصيديل واجلراح املشهور يف تاريخ الصني القدمية 
، "الوعل"واأليل قائمة على مالحة النشاطات اهلجومية والدفاعية خلمس حيوانات تتمثل يف النمر والقرد 

عرفت هذه الطريقة باللعب ذو الشكل احليواين للحيوانات اخلمس وهي ) امللك احلزين(الدب، البلشون 
مفيدة كحركات عالجية وقائية، وكما هو واضح تساعد على الدفاع عن النفس كتقنيات حربية وعلى التمكن 

.من الغري

.ة كالرمي بالسبل الختيار وتعيني املوظفنيومما جاء يف تاريخ الصني أنه تعدد منافسات رياضي

178الطيب بلعريب، املرجع السابق، ص1



كونغ فو–تاريخ وفلسفة الرياضة القتالية الفصل األول

45

وهي قائمة ) م.ق206.221(مصارعة الشوبو واجلباو هي فنون حربية ظهرت يف عهد ساللة تسني حوايل 
.على املصارعة والتنافس

اليت ادخل نظامها يف عهد ساللة تانغ ةاإلمرباطوريتؤكد امتحانات الشجاعة والرشاقة، للقبول يف البالط 
.على البعد احلريب هلذه التقنيات) م.ق618.907(

فو رياضة قائمة على املصارعة، -فكثري من هذه الكتب واألحداث بل كل تاريخ الصني يدل على أن الكونغ
الفنون احلربية الصينية التقليدية إىل والبعد القتايل أو احلريب جلي وواضح عرب كل احلقب واملراحل من تاريخ 

.يومنا هذا

فو ويربز يف تعريفهم -الفنون حمافظة على خصائصها، فيعرف اليوم املختصون والباحثون الكونغوبقيت هذه 
.البعد القتايل التنافسي

.هذا امليل إىل القتال أو املصارعة هو الشرط األول يف الرياضة

.ة الذاتفمن وظائف الفنون احلربية إيقاظ وتنمية روح املنافسة واملصارعة والقتال كما تساعد على معرف

ا معروفة يف التاريخ إن الظروف اليت نشأت فيها وتطورت  فيها هذه الفنون يف آسيا واحلاجات اليت ولد
.صيغتها وأبقتها قائمة على أسس معينة منها أساس املصارعة

:فو فن-الكونغ- 1-5

:فو فن، فن حربي-الكونغ-1- 1-5

التقنية القتالية، ويشمل جمموعة من الفنون، كفن استخدام فو فن من الفنون احلربية من حيث - يعترب الكونغ
.السالح، وفن املصارعة، وفن االستعراض

ويف النقش على خمتلف املواد منذ القدم، ففي حتت األسلحة البدائية روعة ومجال، باإلنسانإن الفن مرتبط 
ال الفن بشكل جزء أساسيا يف بناء عبقرية وذوق، وكذا يف مجيع النشاطات بفعل اخلربات املرتاكمة، كان وماز 

.الشخصية، فالفن صيغة بارزة يف تفاعالت اإلنسان مع الطبيعة

:فو فن-الكونغ

م نساينإنشاط : الفن نوعي يعتمد على بعض القدرات احلسية اجلمالية والفكرية، وهو جمموعة من القواعد 
.يف التحبب يف التأثريفن عسكري وهو أسلوب تصرف رشيق، التفنن : مهنة ما، نشاطا ما
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مبعناه الواسع والفن "عما حيسه من مشاعر وانفعاالت اإلنسانمظهر من مظاهر، تعبري "كما أن الفن-
حسب اإلنتاجاملهارة املكتسبة عن طريق اخلربة، ومبعناه الضيق هو استخدام املهارة والذوق يف : هو

.مبادئ مجالية
يف الشكل واللون والصوت والكالم واحلركة وكذا يف العمل كما أن الفن يتمثل يف التعبري عن اجلمال-

.املنجز واملعاناة اليت يعانيها الفرد يف التطبيق خلربته

تتسم بالتفنن يف التجنب وهي تصرف رشيق لذا )من طراز الكاراتيه(فو -األساليب اخلارجية يف الكونغإن
.جتذب إليها مجهورا غفريا من الشباب

الصراخ يف تناسق مع احلركات وعند القيام ) األساليباليت تضم عددا من (يستعمل يف مالكمة اجلنوب 
حبركات عنيفة من أجل إرهاب اخلصم وتشويش عمله ورده وتدعيم اهلجوم، ويف هذا التناسق والتناغم التطبيق 

.1للقواعد القتالية بدقة يربز اجلمال

:فو فن، فن حربي-الكونغ

وبناء للخربة لكي تصبح احلركة ذاتية إكسابمن طراز التابعي ففي مبدأ احلركة أيالداخلية األساليبيف أما
أنركيز هادف وتكامل فعال، فن مجالفنية، كذلك يف توحيد العقل والبدن والتنفس، يف تناسق مستمر و ت

، األسلحةالبعد الفين اجلمايل واضح من خالل تفاعل املمارس مع هذه التقنيات وكذا تفاعله مع استعمال 
.سوى اخلربة يتحكم يف مستوى التفنن، فكلما زادت اخلربة زاد مستوى اجلمالأنغري 

واملرونة والرتكيز حىت يف احلركات والنشاطات اجلماعية لدى املمارسني تناسق يدل على وجود اجلمال والرشاقة 
.والسرعة، وهذه املظاهر تعترب مؤشرا ملستوى اخلربة الفنية والتقنية

الفنون احلربية من خالل األوضاع وخمتلف النشاطات إليهاان الفن واجلمال يعد من األبعاد الرتبوية ترمي 
سلحة املستعملة يف العرض والشراريب اليت تزين األاأللبسةلفردية واجلماعية واملنافسات وحىتوالتدريبات ا

.والقتال وغريها كلها توحي بالذوق اجلمايل الفين اخلاص يف الشرق األقصى العريق

:فو تقنية عالجية-الكونغ-2- 1-5

فو طريقة من الطرق التقليدية للمحافظة على الصحة، وتنمية القدرة على مقاومة بعض األمراض -الكونغ
.ومعاجلة اجلسم من اآلفات
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فو فن عالجي، كما يذهب إىل القول بأن الفنون اليت تدخل حتت -الكونغأنإىل " جورج شارل"يذهب 
LEوالعالجي كاجلمباز التقليدي الوقائيبشقية فو مرتبطة أصال منذ القدم بالطب الصيين - تسمية الكونغ

qigengثالثني قرنا، يشكل وهو طريقة تقليدية صينية للمحافظة على الصحة اجليدة، يعود تارخيها إىل
.الصيين، يعتمد على مترينات التنفس العميقالتقليديعلما على حدة، جيذب انتباه الباحثني يف الطب 

هي القوة اليت تساعد على " الطاقة الداخلية"أو " الطاقة احلقيقية"حسب نظرية الطب التقليدي الصيين 
مع والتأقلمذه القوة احليوية ال  نقدر على املقاومة، ، وبدون هاملعيشيمقاومة األمراض والتأقلم مع الوسط 

تغريات معدل املعيشة الذي يعترب وسيلة فعالة من أجل تنمية القوة احليوية بواسطته ندرب هذه الطاقة 
1.الداخلية وحنافظ عليها

:ينقسم هذا اجلمباز إىل قسمني-
:اجلمباز املرتبط بالووشو-

.اإلنسانوهو عبارة عن قسمني قتايل حقيقي، يتطلب التحكم احلقيقي يف قوى 

حتصني الصحة واجلمباز العالجي، يشمل بدوره مجباز le qigong détendu" االرختاء"بينما مجباز 
وهذا األخري تطبيق وممارسة شعبية من أجل املعاجلة والشفاء من األمراض، يعتمد على نقاط معينة على جسم 

، مترر عليها راحة اليد كما يفعل يف التداوي بالقرآن، واالستشفاء باإلبر، يستعمل يف طب الوخز نساناإل
.، وكذلك التعاويذ  والفاحتةةبالرقي

لقد أثبتت التجارب أمهية وفعالية هذا النوع من العالج، التطبيق االنكلينيكي أثبت كذلك آثاره املرضية، 
.امليدانومازالت األحباث قائمة يف هذا

تكييف أو ضبط اجلسم، : توجد أنواع كثرية هلذا النوع من اجلمباز ولكن كلها تعتمد على مبادئ ثالثة
ا تركز على اجلانب النفسي والفيزيولوجياألمراضالتنفس السيكولوجية ملقاومة  .، أي أ

األفكارلتخلص من كل فالتنفس لدى املريض جيب أن يكون تنفسا عميقا، كما يتم التعديل السيكولوجي با
.لرتكه يسرتيح

، وتقوية الصحة، األمراضغري أنه ال يعترب هذا العالج عاما، شامال، رغم أنه أثبتت فعاليته يف مقاومة بعض 
والنتائج تكون مرضية يف حالة ما إذا استعمل مع أنواع عالجية أخرى، مثل استعمال األدوية وممارسة الرتبية 

.هرباءالبدنية، والتداوي بالك
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:االتجاهات

والتقنيات والطرائق متباينة جدا أحيانا تتميز كل واألساليبفو ووشو عددا هائال من املدارس - جند يف الكونغ
وبإمكانينلسفي أو عالجي أو باطين، او تلقيمدرسة بطابعها اخلاص، فيكون هلا ميول رياضي أو حريب أو ف

.هذه امليول أن جتتمع وتشكل وحدة متعددة الوجوه، وعلى غرار هذا ثالث اجتاهات

البدين االجنازيتمثل يف األساليب اخلارجية، الشعبية الشاقة اليت تركز أشد الرتكيز على : االجتاه األول.1
توازن ، وال)املنعكسات(والعقلي، وبواسطة مترينات السرعة والدقة، وحتسني ردود الفعل العصبية 

بروس (الديناميكي للتنسيق احلركي وتنمية نوع من اللياقة البدنية، وهذا يطابق نوعا ما الصورة اليت نشرها 
).يل

يز الفعال، والبحث عن يفضل فيها ويدعم الرتكاملتمثل يف األساليب الباطنية اخلاصة واليت : االجتاه الثاين.2
ملنفذة أو املنجزة يف انسجام ثالثي بني اجلسم طاقة حيوية، طاقة تنفسية كي، من خالل احلركات ا

.والتنفس والعقل
ا، تبقى األوىلمع العلم أنه يف احلالة  والثانية، الفعالية ممكنة التحقق خالل القتال واليت جيب االهتمام 

.نتيجة للممارسة، وليست اهلدف األخري
والسيكوسوماتية، مثل اجلمباز البوذي، اجلمباز املتمثل يف األشكال العالجية، الطاقوية : االجتاه الثالث.3

1.التائوي، وهذين األخريين ليس هلما عالقة من بعيد بالفن القتايل

:الجذور الفلسفية والسيكوفيزيولوجية- 1-6

تقوم على جمموعة من التصورات الذهنية، كمدلول التهاوي ومدلول اليانغ والني وكذلك األشياء الثنائية وفن 
.ريقة الكيمياء الباطنيةالنايستان ط

.تعترب العناصر اليت ذكرت أساس األساليب الباطنية

، بقي هذا املدلول غامضا ال ميكن التوصل إليه إال بواسطة ممارسة مبدأ أساسي من مبادئ التائوية: التاو
.األخرىمبادئ التائوية 

.كالتلقائية املتعلقة بالذكاء

الطبيعة، أو السلوك التلقائي كليا بنباهة، ودقة حمكمة حسب احلاجة مبدأ حاصل التناغم مع قوانني -
.اآلنية

.ووشو أو غياب العقل، حالة ذهنية متثل نوع من اخلشوع-
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:التائويةطريقة الكيمياء الباطنية 

اشياء الوحدة السامية تتحول إىل فراغ، الفراغ يتحول إىل روح، الروح تتحول إىل طاقة، والطاقة تتحول إىل 
.اديةم

بعني االعتبار كل عناصر األخذمبدأ التقنيات التائوية للحياة املعمرة تتمثل يف احرتام هذه القاعدة، مع إن
واملفهوم التأوي األكثر شيوعا )كومسيكاملاكر و (كما على املستوى ) ميكروكومسيك(السلسلة على املستوى 

جسم، بداخله جوهرة النفس أو الطاقة، الروح اجتماع هذه العناصر بكل الفرد، توحيد لإلنسانهو أن 
اجلسم مع نفسه، مع جوهره مع روحه، روحه  بواسطة الفرد والفكر مع الكون يسمح بتحقيق التوافق الكلي 

.وتشكيل التالحم مع الكون، لبلوغ االلتئام األمثل

لنفس وتغذية اجلوهر وتغذية الروح واحرتام الطريق الطبيعي، وتسمى جيب تغذية اجلسم إىل جانب هذا تغذية ا
.جمموع هذه العمليات تغذية املبادئ احليوية

:العقليةواألسسالجذور -1- 1-6

تتمثل هذه اجلذور يف الطمأنينة والذاتية أو التلقائية وااللتقاطية أو احلدس، بواسطة هذه العناصر الثالثة 
ا يستطيع كذلك والفصلاإلرادةأن يتحكم يف نفسه، وذلك ما يسمى بوحدة اإلنسانجمتمعة ال يستطيع   ،

.السيطرة على اخلصم

وهي ضرورية من أجل التحكم يف الذات والتفاعل مع الطبيعة تفاعال مالئما، من أجل أن يكون :  الطمأنينة
.ملشوشةالفرد فعاال ينبغي أن يبقى فكرة واضحا فري مضطرب ببعض االنفعاالت ا

يعتمد عليها كمبدأ من مبادئ خمتلفة الفنون احلربية، تقوم عل التحكم يف العقل يف مجيع الظروف، : الطمأنينة
.وهو أساس فعالية أي حركة

أذا كان الفرد مهيأ لذلك، أي إالختتلف هذه التلقائية عن النشاط االنعكاسي احليواين، وال تكون ممكنة 
.عدمي الفائدةإدراكالعقل جيب أن يفرغ من كل 

.دائم لدى كل التقنيات الشرقية اليت تبحث يف وحدة اجلسم والعقلاهتمامتعترب التلقائية مركز 

والعمل اليت اإلرادةوهي قدرة مرتبطة باحلدس تتمثل يف احلكم يف الذات أو وحدة : القدرة على االستقبال
.تساعد على قهر املنفلس عن طريق التحكم يف النفس
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:الجذور البدنية-2- 1-6

:توفير ومراقبة الطاقة

:فو يؤثر على املستويني- توفر الطاقة يتوقف على التدريب، ومن هنا جند التدريب على الكونغإن

بواسطة ممارسة منط من التمرينات نستطيع التحكم يف جمموعات من العضالت من أجل تنمية الطاقة، -
إىل الطاقة باإلضافةومن مث التحكم يف القوة الطبيعية للجسم، كما أن هذه القدرات مرتبطة بالسن، 

.غري منشغليكون العقل متيقظ ولكن أيالنفسية اليت ميكن استحضارها عن طريق الرتكيز احلاد، 
فو يصبو إىل تركيز الطاقة وتوجيهها لكي ال تتشتت، - عن طرق تعلم تقنيات معينة، التدرب على الكونغ-

أقصىوهذا متعلق بتنسيق عضلي مضبوط دقيق والئق وصحيح، تركيز الطاقة يساعد على الوصول إىل 
للحركات والنشاطات، وكذا سرعة التنفيذ (مردود يف استعمال للجسم، واىل الفاعلية من حيث السرعة، 

.، ومن حيث الدقة يف الوصول إىل الغرض)السرعة يف رد الفعل
بإمكاننا حتويل الطاقة إىل جسم املنافس يف منطقة من املناطق احلساسة عن طرق القوة : حتويل الطاقة

لية تنمو عرب هذا الروح القتاإنحبشد وتوحيد القوى اجلسمية والرتكيز العقلي، إالالضاربة، وال يأيت ذلك 
1.التناغم بني القدرات البدنية والعقلية

ترجع فعالية أي حركة هجومية كانت أو دفاعية إىل وضعية اجلسم املتخذة من طرف املقاتل : األوضاع
افالوضعيات تتحكم يف توجيه كل قوى اجلسم حنو اجتاه معني كما  تضمن من جهة نقاط ارتكاز أ

.ركيز الطاقة عند توجيه الضربة وتصادمها باهلدفو ضرورة للتحكم يف تمتني
احلركية يف القتال وفعالية الضربات والتقنيات واالرتكاز كلها مرتبطة ارتباطا بأوضاع اجلسم لذلك إن

.القتال الصينية بأوضاع اجلسمأساليباهتمت 
لكل فعل ردة فعل مساو له يف القوة ومعاكس له يف االجتاه، يف إنمن املعلوم : استعمال قوة رد الفعل

فو كما غريه من الفنون احلربية يطبق هذا القانون يف القتال من اجل تطورات اجلارية والبقاء -الكونغ
.خارج نطاق ردود فعل املنافس وكذا مجال احلركية

تؤكد على ضرورة االهتمام ببحر النفس كل الرياضات القتالية والفلسفات الشرقية: استعمال قوة البطن
والذي يعترب منبع فعالية حقيقة وثابتة، هذا الوعي يتم على مستويني، مث مستوى داخلي حشوي بالنسبة 

.للخبري
ا لتأثريها من عضالت : األول واألرجل األيديومقصده تنمية عضالت البطن عند املبتدئ، واالهتمام 

.وحتكمها يف فعالية الضربات
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الداخلية، واجلانب امليتافيزيقي خاصة، حيث ينتج ضبط النفس األساليبزهز مرتبط بتعلم : الثاين
.احلقيقي والصحيح

عامل أساسي من عوامل اليت تقوم عليها جل التقنيات احلربية التقليدية منها واحلديثة، فاهلجوم : السرعة
.املضاد جيب يبدأ بعد فعل املهاجم ولكن ينتهي قبله

تم أيمية السرعة جيب االهتمام باجلانب البدين ولتن اللياقة البدنية عن طريق التدريب املتواصل، مثلما 
.باجلانب العقلي

ة بان القرد ميكنه التقدم بعامل السرعة حىت لو مل يكن لديه الكفاية البدني"ويف هذا الصدد يؤكد ريان يف قوله 
".خرىألاللتقدم بنفس املعدل للعوامل 

أسرعالذي ال تتوفر فيه هذه األشياء اإلنسانتتطلب ضخامة اجلسم والعضالت بل جند أن السرعة المعناه
1.من الذي توفرت فيه

أما إذا حتدثنا عن سرعة زمن رد الفعل، فيمكن حتقيقها عن طريق التدريب، وبفضله ميكنه الوصول إىل احلد 
.بالتدريب كما قلنا سابقاإالاألقصى، وسرعة زمن رد الفعل ال ميكن احلصول عليها،

والوجدانيةاالنفعاليةهناك عدة أنواع من القوة، كالقوة العضلية، والقوة الفكرية، والقوة : القوة ،...

ا تعكس اهلجوم، وخاصة القوة العضلية ويف هذا املنوال يتفق كالرك  والقوة هلا أمهية لدى مجيع املدارس، أل
.أنارينوومايتوس وجيشل و

ا  "القوة املستخدمة أثناء انقباضه عضلية واحدة"وفاينار يف تعريف القوة العضلية بأ

.مكونات اللياقة احلركيةإحدىالقوة العضلية هي أنمعناه 

ا" ريان"و " بوكز التو"كما يتفق كل من  :على تعريف القوة العضلية بأ

رضية والقصور الذايت، أو قوة عضلة أخرى وعادة ما تبذله العضلة من قوة املقاومة اجلاذبية األهي مقدار ما"
.تتناسب القوة العضلية مع حجم اجلسم واملقطع املستعرض للعضلة

والذي يكسبنا القوة العضلية هو التدريب حيث يعمل هذا األخري على زيادة حجم األلياف العضلية زمن هنا 
هي عامل أساسي هام لكافة ألوان إذنفالقوة استخدام القوة العضلية بشكل مؤثر،تزداد قدرة الفرد على 

.النشاط الرياضي
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ا أكثر ملواجهة املنافس بالتخلص برباعة، :المرونة واهلروب كفنيات اهلجماتوجتنب ... يهتم البعض 
ا مدى احلركة أو الدرجة اليت ميكن للجسم أو لألجزاء منه الثين أو اللف  قتالية، وتعرف املرونة على أ

.اإلطالةاالنقباض واالنبساط العضلي أو التقصري أو عن طريق

ختتلف درجتها من وقت آلخر، حيث تتأثر بعوامل وتتوقف هذه املرونة من فرد آلخر وحىت يف الفرد الواحد 
.االسرتخاءواجلهد املبذول، درجة احلرارة، القدرة على اإلمحاءخمتلفة منها درجة 

:يليعموما حول ماوهناك بعض تعاريف للمرونة تدورا 

مدى حركي هلا وهي بذلك القدرة أقصىتعين القدرة على استخدام العضلة خالل " جيتشل"فاملرونة عند 
.الشد أو اللف أو الثينأثناءعلى احلركة، حركة املفصل، سواء كان ذلك 

ا والضرورية من أجل كفاءة احلركة إىلاألساسيةالعوامل احلركية إحدىولذلك فاملرونة هي  جانب ذلك أ
.عامل من عوامل اللياقة احلركية

يعترب هذا العامل ضروري حيوي يف القتال وغريه، لذا جيب أن تنسق احلركات التنفسية مع :التنفس
العمل العضلي، فعند الشهيق تكون العضالت مرختية وحيس الشخص باخلفة وتعترب هذه الفرتة فرتة 

.ضعف

بالثقل والقوة وكذا يقلص عضالت البطن وغريها للهجوم بينما عند الزفري تتقلص العضالت وحيس الشخص 
.ورد اهلجوم، فتقهر هذه الفرتة فرتة قوى

.أن يتنفس تنفس حذرا مقلصا عضالت بطنه) الرياضي(على املقاتل 

اخلية على التوجه حنو حتويل فعل الطاقة كما يساعد لدى األساليب الدإنتاجالتنفس السليم يساعد على إن
نوع من املزج بني القوى البدنية والنفسية والروحية (التنفس إىل ميكانيزم طقسي للكشف عن الطاقة الداخلية 

)والكونية

:االتزان واالتساق

يف احلياة، اتزان يف اجلسم يف احلركة والسكون شرط أساسي ملراقبة القوة أساسياناالتزان واالتساق عامالن 
.باحرتام هذا االتزانإالاحملولة يف تقنية ما وال نصل إىل الفعالية يف القتال وخمتلف النشاطات 
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مبدأ صعب فهمه جيب احرتام الزمن، ) اتساق التنفس، زمن تطبيق التقنية، التسلسل فس احلركات(االتساق 
إن: (السرعة املفرطة تفقد االتزان واالتساق، ومن هنا خنلص إىل النتيجة هيإنيقيد املقاتل مع العلم نهأل

).الفعالية يف تطبيق أي تقنية تتطلب االتساق واالتزان

األسلوبأثناء عهد ساللة سونغ، غري الراهب شانغ أكمل أشكال القتال اليت كانت سائدة آنذاك، بوضعه 
اخلارجي الذي كان سائدا ذلك الوقت، فتحددت خصائص كل أسلوب على األسلوببل الداخلي مقا

اخلارجي، ينظم وحيسن وظيفة التنفس، يعتمد على تنمية وتقوية العظام والعضالت، يعلم األسلوب، حدى
.اهلجوم والدفاع يوحد وجيمع بني الشدة واللني

دوء، واهلويهتم بتدريب العظام والعضالت يعل:الداخلياألسلوب دف هو قهر العدو يف م مواجهة اهلجوم 
اجلنوب نظرا للتقنيات التابعة وأساليبالشمال أساليبومقارنة أكثرالتوسع مكاننابإوقت هجومه، 

على التوازن القوى يف العمل أكثروالصيد، يركز األرزالختالفات مرفولوجية أو اعتيادية، ففي اجلنوب بالد 
يالءم، والعكس يف الشمال، بلباد السهول واجلبال، فاملواشي والزراعات الكثيفة، يفضل األيديوحركات 
.واحلركية، أي سهولة التحرك، وسهولة احلركة واخلفةاألرجلاستعمال 

الداخلية من طراز واألساليباخلارجية من طراز الذاتية األساليب" روندهارشرر"مع املالحظة انه لدى 
) تضرع صامت(تأملفن حريب وفن قتايل فعال، وتقنية عالجية وطاقوية، وطريقة األخريذا التايشي، ويعترب ه

1:متثيال مثلاألكثرفو فان -يف الكونغأساليبعدة نشط، كما يذهب إىل تصنيف 

.ونشالونغ ت-
.الشوي يل فوت-
.اهلونغ كوين-
.السيلوم-
.الباكوا-
.اهليسنفي-
.التايشي شوان-

واألشكالالصحية األشكالمنيز بني املدارس احلديثة واملدارس القدمية كذلك احلال، منيز بني إننستطيع 
فو - الكونغإنالتطورية والتقنيات احلربية واملمارسات الرياضية، يتضح من خالل التعريف الذي قدمناه سالفا 

.رياضة، رياضة قتالية أو فن حريب، وطرقة من طرق الرتبية البدنية
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:الفصلخالصة 

ومن خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل من تاريخ وفلسفة الرياضات القتالية واليت خنص بالذكر الرياضة 
األكثر شيوعا من الفنون رياضة الكونغ فو اليت باتت حمل اهتمام من قبل خمتلف دول العامل بعدما كانت 

ة الصينية فهي فن تقليدي صيين بالنسبة لنا حكرا علينا قبل االستعمار وقبل انتشار هذه الرياضة من احلضار 
،له أوجه وأساليب وخمتلف التقنيات احلديثة والقدمية وله تاريخ قدمي وحديث وتاريخ معاصر ،يستعمل هذا 
ا وأسلحتها مستمدة من تقليد  الفن للدفاع عن النفس باستعمال األيدي أو األسلحة ومعظم حركا

ه قد يستخدم يف جمال الطب الرياضي التقليدي الصيين كالتداوي باإلبر والطبيعة،كما الننسى أناحليوانات
الصينية والتدليك،للرياضة القتالية أسس ومبادئ قيمة وأخالق محيدة تساعد الفرد على إتباع طريق سوي 

تمع وكذلك حركاته جتعله حيافظ على بنيته املرفولوجية ومزاجه النفسي  من خالل التنفيس ووتدجمه وسط ا
.إخراج الشحنات السلبية الزائدة



لثانيل االفص

السلوك العدواني

لثانيل االفص

السلوك العدواني

لثانيل االفص

السلوك العدواني
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:تمهيد

يعترب السلوك العدواين سلوكا شائعا يف خمتلف املراحل العمرية وإن تعددت صوره وأشكاله، أدى هذا ببعض 
وجهات النظر إىل اعتباره غريزة أساسية يف حياة اإلنسان وقد اختلفت " فرويد"علماء النفس وعلى رأسهم 

إزاء السلوك العدواين إذ يراه البعض على أنه تعبري عن اجلمود والفشل يف التنمية وتكوين ضوابط داخلية أو 
.تعلم التوافقي املقبول

كما ربطه البعض بسمات شخصية مثل نقص االتزان وشدة التوتر الدافعي، بينما هناك من يرى أن للعدوان 
يث يساهم يف نقص القلق والتوتر والتنفيس عن االنفعاالت املكبوتة الناجتة وظائف هامة يف حياة اإلنسان ح

دد الكيان املادي  واملعنوي .عن اإلحباط والعمل على إشباع احلاجات والدفاع عن األخطار اليت 

وسنحاول من خالل فصلنا هذا حتليل مظاهر السلوك العدواين أمال منا يف الوصول إىل تفسري كامل وشامل 
.اهرة العدوانلظ
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:تعريف العدوانية- 2-1

ومعناها النصاب باجتاه اهلجوم، وكذلك تعين االستمرار للهجوم للبحث " OGREDI"فهي تعين بالالتينية 
عن املقاومة لتأكد الذات، ويرتبط مفهوم العدوانية يف مفهومها الضيق بطبع الفرد احملب للشجار، وأما يف 

1.فتدل على الطاقة وروح املبادرة ودينامكية الشخص الذي يؤكد ذاته وال يتهرب من الصعوباتمفهومها الواسع 

Actionيقصد بالعدوانية معاين متعددة منها انه فعل عدواين "وحسب تعريف عبد الرمحن بن عيسى 
Hostileم، كما ميكن للعدوان أن يع رب عنه مبصطلحات ، ويشري هذا املصطلح إىل حماولة تدمري الغري وممتلكا

والسادية، املازوشية القسوة، La Haineعديدة تؤدي على العموم إىل نفس العموم ومن ذلك الكراهية 
2.والغضب

ومن هذه التعاريف يتضح لنا أن علماء النفس اختلفوا يف حتديد مفهوم العدوانية ومل يصلوا إىل تعريف موحد 
ا تالمي إىل ذلك السلوك التحطيمي الذي يهدف به صاحبه بالرغم من هذا التباين إال أن العدوانية يف مضمو

.إىل إحلاق األذى باآلخر

:تعريف السلوك العدواني- 2-2

التعريف التقليدي للسلوك العدواين هو أي سلوك يعرب عن أي رد فعل يهدف إىل إيقاع األذى أو األمل بالذات أو 
كات اآلخرين، فالعدوان سلوك وليس انفعاال أو حاجة أو باآلخرين، أو إىل ختريب ممتلكات الذات أو ممتل

وحسب تعريف حممد فيصل خري فيعترب السلوك العدواين بأنه سلوك يظهر على شكل مباشر، حيث 3.دافعا
يتعدى املراهق مباشرة على مصدر اإلحباط، أو يرد عدوانيته على ذاته، أي أن العدوان إما أن يكون موجها حنو 

كون مصدر اإلحباط خارجيا أو يكون موجها حنو الدخل عندما يكون الذات هو مصدر الفشل اخلارج عندما ي
4.يف قمة اعتداء املراهق على نفسهاالنتحارأو إحساس بالذنب وتأيت عملية 

:نظريات السلوك العدواني- 2-3

مدمرة على الفرد نفسه وعلى باعتبار العدوان أحد الظواهر واملوضوعات النفسية اهلامة ملا يرتتب عليه من آثار 
اآلخرين، فقد اهتم علماء النفس، وحاولوا تفسريه رغم اختالف مدارسهم واجتاهاته، وعلى الرغم من هذا 

1 _North sillamy: dictionnaire de psychologie Bords 1980 P 84.
.76،ص1984،بربوت،بدون طبعة،، دار النهضة العربية اجلنوحعبد الرمحن بن عيسى، السيكولوجية_2
.185، ص 2000،خولة أمحد حيي، االضطرابات السلوكية واالنفعالية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان .د_3
.24ص 1997،، بريوت1ط،خري، مشكالت الشباب واملراهقة، دار النفائسفيصل حممد _4
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االهتمام إال أن تفسريات علماء النفس حول هذا السلوك متباينة، ويرجع هذا التباين إىل األطر النظرية اليت تعتمد 
.علم النفسعليها نظرية أو مدرسة من مدارس

:النظرية السلوكية-1- 2-3

تنظر النظرية السلوكية إىل السلوك العدواين على أنه سلوك تتعلمه العضوية، فإذا ضرب الولد شقيقه مثال وحصل 
على ما يريد، فإنه يكرر سلوكه العدواين هذا مرة أخرى، من هذا فالعدوان هو سلوك يتعلمه الطفل لكي حيصل 

1.على شيء ما

:نظرية التحليل النفسي-2- 2-3

عن توجيه طاقة الشخص حنو ةولياملسؤ اليت تعتب ) تانا توس(حسب فرويد فإن لدى اإلنسان غريزتان، املوت 
دف إىل حفظ احلياة وذلك عن طريق توجيه طاقة املوت حنو العامل ) املوت(التدمري الذايت  وغريزة ابروس اليت 

العدوانيني جتاه بعضهم البعض أو اجتاه احليوانات أو األشخاصون اخلارجي لتفادي تدمري الذات وهكذا يك
2.األشياء اجلامدة

:النظرية الفيزيولوجية-3- 2-3

االجتاه الفيزيولوجي أن السلوك العدواين يظهر بدرجة أكرب عند األفراد الذين لديهم تلف ما يف اجلهاز ممثلويعترب 
) Testostérone(ون ري ويرى فريق آخر بأن هذا السلوك ناتج عن هرمون التستست) التلف الدماغي(العصيب 

3.وث السلوك العدواينحيث وجدت الدراسات بأنه كلما زادت نسبة اهلرمون يف الدم زادت نسبة حد

:النظرية البيولوجية-4- 2-3

كروت براون "ترى هذه النظرية بأن سلوكات الفرد هي ناجتة عن تأثري جيناته حيث بينت دراسات كل من 
Caurt Braun1967 ومارفيل برونتون جاكسMerville Bruntan Jacobs أن للسجناء خلل

م أي كروموزوم إضايف  واألشخاص احلاملني ) XYY(خرى عوض أن يكون هلم بعبارة أYيف جينا
و Price Wathmanيكونون أكثر قابلية للسلوك العدواين وتساءل كل من " Y"للكروموزوم إضايف 

Bandoura عن املنهجية املتبعة للحصول على هذه النتائج فرييBandoura أن استنتاجات حبوث هذه
من السجناء فقط الذين حيملون %2تعليقه حيث يرى أنه يوجد النظرية ميكن أن تكون خاطئة ويربهن ذلك ب

.189ص ،2000،خولة أمحد حيي، االضطرابات السلوكية واالنفعالية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان .د_1
2 _Cloutrie et dionvre "l'agressivité chez l'enfant et centrations 1981 P 10/11.

.189خولة أمحد حيي، مرجع سابق، ص.د_3
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هذا اخللل الكروموزومي وهذا دليل أن معظم اجلرائم حتدث من طرف أشخاص ماديني يتميزون برتكيب  
1.كروموزومي عادي

:نظرية اإلحباط-5- 2-3

الذي يسبق أي سلوك عدواين ترى هذه النظرية أن سلوك العدوان ينتج عن اإلحباط، أي أن اإلحباط هو السبب 
أي سلوك عدواين فاإلنسان عندما يريد حتقيق هدف معني ويواجه عائقا حيول دون حتقيق اهلدف، يشكل لديه 
اإلحباط الذي يدفعه إىل السلوك العدواين، لكي حياول الوصول إىل هدفه أو اهلدف الذي سيحقق مقدار من 

عاقبة الشديدة غري الصحيحة للعدوان يف املنزل، مما يسبب ظهوره اإلحباط، وقد يكون هذا اإلحباط ناجتا عن امل
2.خارج املنزل، مع هذا فقد يبني بشكل واضح أن هذه النظرية غري كافية لتفسري مجيع السلوكات العدوانية

:االجتماعينظرية التعلم -6- 2-3

ذج العدوان من عند والديهم ترى هذه النظرية بأن األطفال يتعلمون سلوك العدوان عن طريق مالحظة منا
من مث يقومون بتقليدهم، وتزايد احتمالية ممارستهم للعدوان إذا ... ومدرستهم ورفاقهم، حىت النماذج التلفزيونية

توفرت هلم الفرص لذلك، فإذا عوقب الطفل عن السلوك املقلد، فإنه مييل إىل تقليده يف املرات الالحقة، أما إذا  
رات تقليده هلذا السلوك العدواين هذه النظرية تعطي أمهية كبرية خلربات الطفل السابقة كوفئ عليه يزداد عدد م

العدوانية املكتسبة، والدراسات تؤيد هذه النظرية بشكل كبري مبينة أمهية النتائجولعوامل الدافعة املرتكزة على 
.أي نوع من اإلحباطالتقليد واحملاكاة يف اكتساب السلوك العدواين، حىت مل يسبق هذا السلوك 

:العوامل المؤدية إلى السلوك العدواني- 2-4

:حسب العديد من الباحثني وعلماء النفس والرتبية فإن للسلوك العدواين عوامل تؤدي إىل ظهور هذا السلوك

:الوالدان كنموذج للعدوان-1- 2-4

لنظر عما إذا كان هذا السلوك املتوقع الوالدين منوذج للطفل الذي يتبىن قيم الوالدين، ويقلد سلوكهما بصرف ا
ا يف سنة  ارتباطا اجيابيا، أي أن 1961الذي يكافئ أو ال يكافئ عليه فقد وجد آرون يف الدراسة اليت قام 

الطفل يكون أكثر عدونا كلما كان األب أو كانت األكثر عدوانيا، وقد لوحظ أن األبناء ذوي األمهات 
العقاب البدين وحماوالت لالنتحار واالستعداد املسبق (بري من العدوانية حنو الذات القاسيات املعاقبات هلم قدر ك

.34ص،1971، ةبدون طبع،مطبعة دمشق، علم النفس االجتماعي ،اجلمايلحافظ _1
.190ص،رجع سابق املخولة أمحد حيي، .د_2
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ويف دراسة أخرى فقد حصل أبناء املنحرفني للعدوانيني على درجات مرتفعة على مقياس العدوان أكثر ) للحدوث
1.من أباء األطفال العدوانيني

:اإلحباط-2- 2-4

يقود إىل العدوان والعدوان هو النتيجة الطبيعية اإلحباطو ،لإلحباطأن السلوك العدوان هو االستجابة النموذجية 
ا االستجابة العدواين كرد فعل لإلحباط ، ويتصل بعضها باملوقف اإلحباط، وتتوقف درجة الشدة اليت تظهر 

هاجر مثال فإنه يرد بشدة وإذا كان يف حالة عدم االستقرار حد ذاته، فإذا شعر الطفل بأنه موالبعض بالطفل يف
قد يظهر يف صورت أفعال عدوانية، أشد اإلحباطاالنفعايل أو يعاين من قلق، أو كان كاظم الغيض فإن رده على 

.ما كان فيها ماديا

:التعصب-3- 2-4

يعترب كمصدر للسلوك العدواين، يكون التعصب بدون توفر دالئل موضوعية وبالتايل فالتعصب وفق هذا التصور
2.ألنه يقدم التربير املنطقي والشحنة االنفعالية اليت حتث الفرد على ارتكاب السلوك العدواين دون املباالة بالنتائج

:العقاب الجسديخدامفي استاإلفراط-4- 2-4

إن اجلو العائلي الذي يسوده العقاب يؤثر سلبا على شخصية الطفل املعاقب الذي قد يستجيب بصورة اجيابية 
ا  أم تكثر على استعمال العقاب البدين بينت 400على Searoللسلوك العدواين والدراسة املسحية اليت قام 

3.استجابة هؤالء األطفال مبختلف املواقف العدوانية

:رسةالمد-5- 2-4

ينشأ يف بعض األحيان السلوك العدواين كأسلوب مصطنع يف اإلحباط الذي يلقاه التالميذ أو منا حيسنوه من 
نقص عميق نتيجة لنبذ معلمهم هلم يف املدرسة أو األطفال العدوانيني غالبا ما يستفيدون جانبا كبريا وقت املعلم 

دف جذب انتباه املعل كما أن فصل 4.م إليهم والظهور أمامه مبظهر البطولةإلقامة النظام يف الفصل وذلك 
ا ماكلني ليفني سبريز  1957التالميذ عن بعضهم البعض أقل فعالية أيضا ويؤكد هذه النتيجة الدراسة اليت قام 

.168، ص1981امة، جدة، مت،1طصور، قراءات يف مشكالت الطفولة، حممد مجيل من_1
تمع، كويت، حممد عماد الدين امساعيل، _2 .290، ص1986األطفال مرآة ا
.275، ص1982دار القلم، 1زين العابدين درويش، النمو يف املراهقة، ط_3
.275، صمرجع سابقحممد عماد الدين امساعيل، _4
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حيث كان املعلمون الذين يتميزون بعدم تقبلهم للعدوان بعقاب التالميذ جسديا يولد زيادة يف العدوان من قبل 
1.الميذ والذي يصل إىل ذروته يف النهايةالت

:السن-6- 2-4

ا سباقا يسهل من ظهور االستجابة  إن املرحلة العمرية وما يرتبط من خصائص ارتقائية تتشكل يف حد ذا
العدوانية ومن أكثر املراحل االرتقائية اليت يصبح فيها الفرد أكثر عدوانا هي مرحلة الشباب، ذلك أن اخلصائص 

م النفسية اليت متيزهم يف هذه املرحلة جتعلهم أكثر انفعاال وأقل قدرة على إخفاء مظاهر غضبهم فضال عن رغبا
م 2.امللحة يف حتقيق ذا

:كال العدوانشأ- 2-5

:يأخذ العدوان بني الناس أشكاال، وهي ختتلف فيما بينها يف عدد من اجلهات وتتفق يف عدد آخر نذكر منها

:الجسديالعدوان -1- 2-5

أو إىل خلق الشعور باخلوف، ومن اإليذاءويقصد به السلوك اجلسدي املوجه حنو الذات أو اآلخرين ويهدف إىل 
3.اخل، وهذه السلوكات ترافق غالبا نوبات الغضب الشديد... األمثلة عن ذلك، الضرب الدفع الركل، وشد الشعر

:العدوان اللفظي-2- 2-5

اخل وذلك من أجل اإليذاء أو خلق ...يرافق الغضب والشتم والسخرية والتصديرويقف عند حدود الكالم الذي 
.جو من اخلوف وهو كذلك ميكن أن يكون موجها للذات أو اآلخرين

:العدوان الرمزي-3- 2-5

ليه العدوان الرمزي ميارس فيه سلوك يرمز إىل احتقار اآلخر أو يقود إىل توجيه االنتباه إىل إعانة يلحقها املعتدي ع
أي يلجأ إىل أسلوب غري مباشر إلعانة شخص 4.مثل امتناع النظر إىل الشخص املقصود أو عدم االكرتاث له

.آخر وذلك عوض التعرض إليه وجها لوجه

.643، ص1962،جابر عبد احلميد، النمو النفسي والتكيف االجتماعي، دار النهضة، القاهرة_1
.174، ص1981متامة، جدة، ،1طحممد مجيل منصور، قراءات يف مشكالت الطفولة، _2
..336ص،1982القاهرة،،دار القلم، 1ط، النمو يف املراهقةزين العابدين درويش، _3
.186ص،رجع سابقاملخولة أمحد حيي، .د_4
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:العدوان السلبي أو العدوان المرضي-4- 2-5

ه فيؤذي نفسه مثلما حيدث املقصود به العدوان الذي يوجه لآلخرين وليس للذات فرمبا يوجه الفرد عدوانه إىل ذات
يف حالة الغضب الشديد عندما يلطم الشخص نفسه أو ميزق ثيابه أو يعنف نفسه بصورة أو بأخرى أو يدمر 

1.نفسه متاما إىل أن يصل إىل حد االنتحار

:العدوان العشوائي-5- 2-5

وشة غري واضحة وتصدر يكون يف السلوك العدواين أوجا، أو طائشا ذو دوافع غامضة غري مفهومة وأهداف مش
من الطفل نتيجة عدم شعوره باخلجل واإلحساس بالذنب الذي ينطوي على أعراض سيكولوجية يف شخصية 

2.الطفل الذي يضرب كل من مير عليه من األطفال

:العدوان الوسيلي-6- 2-5

العدوان أي أنه عندما خطورة هذا النوع من العدوان تكمن يف أن الطفل يتعلم للوصول إىل أهدافه عن طريق 
ا وسيلة للوصول إىل هدف معني .يسلك هذا الطفل طريقة عدوانية فإ

:العدوان العدائي-7- 2-5

إذا ما تعمد الطفل ما االصطدام بطفل آخر أمامه وذلك انتقاما من هذا األخري حيث أنه سبق أن غضب الطفل 
3.يعرف بالعدوان العدائيمن الطفل الثاين وهذا مااألول من شيء ما، معىن أن الطفل عقد النية يف أخذ حقه 

:العدوان االجتماعي-8- 2-5

دف إىل رد  اعتداءات اآلخرين .ويشمل األفعال املؤذية اليت 

:جتماعيالالالعدوان -9- 2-5

ا اإلنسان نفسه أو يظلم غريه .ويشمل األفعال املؤذية اليت يظلم 

:العدوان المباشر-10- 2-5

.العدواين املوجه حنو الشخص الذي أغضب املعتدي فتسبب يف سلوك العدوانوهو الفعل

.212بريوت، ص،1ط،كاظم ويل أغا، علم النفس الفيزيولوجي، دار اآلفاق اجلديدة _1
.120ص،1997والنشر والتوزيع،القاهرة،دار غريب للطباعة- 2معتز سيد عبدهللا، حبوث يف علم النفس االجتماعي، جملد _2
.88-87ص،1994، القاهرة،1طدار الفكر العريب، ،األطفالزكريا الشربيين، املشكالت النفسية عند _3
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:العدوان غير المباشر-11- 2-5

فإنه يتضمن االعتداء على شخص بديل وعدم توجيهه حنو الشخص الذي تسبب يف غضب املعتدي وغالبا ما 
.يطلق على هذا النوع من العدوان اسم العدوان البديل

:تعمدالعدوان الم-12- 2-5

.العدوان املتعمد يشري إىل الفعل ويقصد من ورائه إحلاق األذى باآلخرين

:العدوان غير المتعمد-13- 2-5

إن العدوان غري املعتمد يشري إىل الفعل الذي مل يكن اهلدف مثل إيقاع األذى باآلخرين على الرغم من أنه قد 
1.انتهى عمليا بإيقاع األذى أو إتالف املمتلكات

:قياس السلوك العدواني- 2-6

:لقد تعددت طرق قياس السلوك العدواين وميكن تقسيمها إىل جمموعتني

:الطرق الكيفية1- 2-6

، واملقابلة املقننة أو استخدام املنهج اإلكلينيكي مبكوناته من مقابلة واختبار 2مثل املقابلة واملالحظة ودراسة احلالة
TATمن دوافع حمابة وصراعات(اميت الكائنة وراء السلوك العدواين واختبار الرسم احلر للكشف عن الدين (

وهناك من كشف عن أعماق ودوافع الشعور بالعداوة من خالل جتربة العالج اجلماعي مبينا ما حيدث من خالهلا 
ر وقد أعطت لنا هذه التجربة حتليال عميقا وتفسري متعدد األبعاد وتصيف ال بأس به ملظاهر الشعو 3من تفاعالت

و BUS(1961)بالعداوة، كما جلأ بعض الباحثني إىل التجارب املعمارية لقياس السلوك العدواين
Taylor(1967) وSears(1990).

:الطرق الكمية-2- 2-6

وتتمثل يف االستنتاجات االستبيانات املوجهة لألطفال واملراهقني أو الراشدين ومعظمها مقاييس لقضية مثل الذي 
ومعظم " 1990غريزة السيد "و " 1983ميكان والوين "و " 1981ليلى موىل "ات استخدم يف دراس

.88-87صزكريا الشربيين، املرجع السابق، _1
.187-186رجع سابق صاملخولة أمحد حيي، .د_2
.1967،حسن عبد الفتاح الفخري، العدوان لدى األطفال، رسالة ماجستري، معهد دراسات الطفولة، جامعة عني مشس _3
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االختبارات السابقة اقتصرت من حيث املضمون على قياس العدوانية أو السلوك العدواين فقط وقلة منها مثل 
".1990ممدوحة سالمة "

:طرق ضبط السلوك العدواني- 2-7

:التعزيز التفاضلي-1- 2-7

االجتماعية غري املرغوب فيها، تالسلوكيااالجتماعية املرغوب فيها وجتاهل تالسلوكياتعزيز اإلجراءويشمل هذا 
ا براون وأليوت  وقد أوضحت الدراسات إمكانية تعديل السلوك العدواين من خالل هذا اإلجراء ففي دراسة قام 

)Browneliot ( واجلسدية لدى جمموعة من األطفال يف العدوانية اللفظيةتالسلوكيااستطاع الباحثان تقليل
ذا اإلجراء حيث طلب منهم الثناء على األطفال الذين يتفاعلون بشكل اجيايب مع إتباعاحلضانة خالل  املعلمني 
م، وجتاهل  .عندما يعتدون على اآلخرينمسلوكياأقرا

:الحرمان المؤقت-2- 2-7

م احلرمان املؤقت من اللعب ويستخدم هذا األسلوب عادة يف حالة وجود طفل عدواين مع زمالئه حبيث يلحق 
هذا Gardrenan et Briskladجاردنر األذى فباحلصص واأللعاب اجلماعية وقد استخدم برسيكال و

اإلجراء مع الطفلة عمرها ثالث سنوات حتب الصراخ ورمي األدوات وإيذاء اآلخرين من زمالئها وكانت النتيجة 
.بعد هذا اإلجراء%41إىل %45تقليل سلوك العدوان عند الطفلة من 

:تقليل الحساسية التدريجي-3- 2-7

ال تتوافق مع السلوك العدواين كاملهارات ويتضمن هذا األسلوب تعلم الطفل العدواين وتدريبه على استجابات
االجتماعية الالزمة مع تدريبه على االسرتخاء، وذلك حىت يتعلم كيفية استخدام االستجابات البديلة وبطريقة 

.تدرجيية وذلك ملواجهة املواقف اليت تؤدي إىل ظهور السلوك العدواين

:أسلوب العزل وثمن استجابة-4- 2-7

بأن قيامه بالسلوك العدواين ال يؤدي فقط إىل عدم احلصول على مكافئات، بل نتائج ويتم التوضيح للطفل
1.سلوكه تعين العقاب

.192-191ص ،رجع سابقاملامحد حيي، خوله. د_1
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:إجراءات التصحيح الزائد-5- 2-7

عندما يقوم الطفل بأخذ : العدوانية بشكل متكرر، مثل ذلكتللسلوكيابديلة تبسلوكياوهو قيام األطفال 
ا واالعتذار للمعلمني والزمالء على سلوكه اخلاطئ ويشمل التصحيح  األشياء بالقوة من زمالئه يطلبون منه إعاد

:عناصر أساسية وهي3

.فل آخرويتوقف هذا على حالة املعاداة على ط.... ال: حتذير الطفل العدواين لفظيا وذلك بقول.أ
ا الطفل اآلخر وأن : املمارسة االجيابية.ب وتشمل على الطلب مع الطفل لفظيا أو يرفع يده اليت ضرب 

.ينزهلا أربعني مرة مباشرة بعد قيامه بالسلوك العدواين

إعادة الوضع إىل أفضل حال كان عليه قبل حدوث السلوك العدواين، وذلك من خالل اعتذار الطفل . ج
.رات عديدةاملعتدي عليه م

:النمذجة-6- 2-7

تعترب طريقة النمذجة من أكثر الطرق فعالية يف تعديل السلوك العدواين ويتم ذلك من خالل تقدمي مناذج 
االستجابات غري العدوانية للطفل، وذلك يف ظروف استفزازية ومثرية للعدوان وميكن القيام مبساعدة الطفل عن 

غري عدوانية وميكن تقدمي التعزيز عند حدوث ذلك من أجل منع توكياسلاستحرارطريق لعب األدوار من أجل 
.الطفل من إظهار السلوك العدواين يف املوقف

1:توفير طرق لتفريغ العدوان-7- 2-7

ويكتم هذا بتقدمي وسائل بديلة متنوعة من أجل التخلص من الغضب أو تفريغ النزاعات العدوانية مثل اللعب، 
.اخل...الرياضيةوالتمرينات 

:الممارسة الرياضية والسلوك العدواني- 2-8

ا ختفيف اخلصام والعنف  لقد أصبحت النشاطات الرياضية بعد تطورها تنظيميا حيتوي على قواعد ضابطة من شأ
ا مرتبطة ببعض  العدوانية، يظهر ذلك عندتالسلوكياوالعدوان اخلطري الذي يرتفع مداه يف ممارسة الرياضة أل

الرياضيني، فالكل يرغب يف الفوز فهذا الشعور خيلق نوع من التصادم وميكن مالحظة ذلك عند رغبة املراهق يف 
.املعارضة والتنافس أو البحث عن االنتصار على الغري أو االعتداء على اخلصم لتقليص حظوظه يف االنتصار

.192-191ص،سابقالرجع املأمحد حيي، خوله.د_1
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رسة الرياضة، فالرياضة تعترب تأديبا للغريزة بإشباعها كل هذا يدل على نوع من التصريف للعدوانية املكبوتة أثناء مما
العدواين املكبوتة عند الفرد والتحكم فيها تالسلوكيامبا هو مسموح، واملمارسة الرياضية تعمل على تقييد 

فالرياضة وسيلة تعويضية هامة ملختلف أشكال اإلحباط اليت يتعرض هلا املراهق سواء كان هذا اإلحباط ذو طبيعة 
ذيب 1ية أو اجتماعية فهي حتقق هلا الرضا واالطمئناننفس إذا فالرياضة حتقق للمراهق الراحة واملرح وكذلك 

غريزته العدوانية وتصريف طاقته الكامنة بصفة مقبولة اجتماعية وكذلك ختلق توافق بني مبدأ الواقعية وتنمي 
.التحكم يف الذات

:والتخلص من العدوانيةالنشاط الرياضي وسيلة إلفراغ التوتري - 2-9

إن الشباب املنحرف يف حني ممارسته للنشاط الرياضي  جيد احلركة الكاملة يف أخذ مواقف تساعده على التنفيس 
عن نفسه، فهذا النشاط مينح له إمكانية تأكيد ذاته بإعادة توازنه والتحكم يف توتراته،فالنشاط الرياضي بصفة 

جعل املراهق املنحرف يتوافق مع نفسه بواسطة حترير طاقاته العدوانية ألنه عامة هو إذن وسيلة ناجحة تعمل على
دائما يف حالة توتر عايل وصراع شديد قائم على قبول ونبذ شخصيته، فهذه الطاقة إذ جتد نفسها تظهر للعامل 

ذه السرية على اآلخرينتسلوكيااخلارجي بصورة بسيطة، أو باألحرى  2.عدوانية تتصف 

1 _ Signification du sport (Sorbonne) : M.bouat ،P 167
2 _ Menave P.E.S Miracle d'apprentissage 1993 P.27
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خالصة الفصل

اإلنسانية متعددة األبعاد واملتغريات وهو يف جممله تالسلوكيامن خالل حتليلنا للسلوك العدواين نصل إىل كون 
مشكلة تواجه الفرد، خاصة يف مرحلة العمر املبكر، أو مؤقت حميط خيلق توتر لدى الفرد فيلجأ إىل التنفيس 

.العدوانيةتللسلوكيا

الطفل يف مرحلة مبكرة إنذار باخلطر على تسلوكياوقبل أن خنتم جيب أن نذكر أن ظهور العدوان كأحد 
شخصيته مستقبال ألنه قد ترسخ كسمة سلوكية لديه سواء أكان عنفا عدوانيا موجه حنو حتطيم الذات أو حنو 

من توجيهه الوجهة غري ضارة حىت ال اخلارج أما إذا اعتربناه وسيلة تنفيس وإعادة توازن لشخصيته، فهذا ال بد
.تدمر الطفل العدوانية نفسيته وما حوله



ل الثالثالفص

المراھقة

ل الثالثالفص

المراھقة
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:تمهيد

ا تشمل عدة تغريات عقلية  وأخرىتعترب املراهقة مرحلة من املراحل األساسية يف حياة الناشئ وأصعبها لكو
جسمانية، وإذ تنفرد خباصية النمو السريع غري املنتظم وقلة التوافق العضلي والعصيب باإلضافة إىل النمو االنفعايل 

ا فرتة عواصف وتوتر وشدة الصراعات النفسية وتسودها املعاناة ) ستانلي(والتخيل واحللم، وصفها  واإلحباطإ
من مراحل النمو البشري وتثقيف باالندفاع والتقلب العاطفي وتعترب. والصراع والقلق واملشكالت وصعوبة التوافق

والذي جيعل الناشئ سريع التأثر وقليل الضجر واالحتمال هذا األخري يصل إىل التمرد ضد كل من ميثل السلطة 
مل وميثل هدا التمرد تعبريا عن كسر القيود واخلروج منها أي نستطيع أن نسميه باالستقاللية وهذا من أجل التعا

مع هذه الشرحية بطريقة جيدة تسمح بتكوين جيل صاعد وفعال يف جمتمعه حيث اعتقد بعض العلماء والباحثني 
وارها ضرورة دراسة املراهقة العتبارات علمية نفعية أقدر على التعامل مع املراهق من جهة وعلى فهمه وفهم أد

1.واألصول النفسية من جهة أخرى

.277، ص1991بريوت، ،2طخمائيل ابراهيم أسعد، مشكلة الطفولة واملراهقة، دار اآلفاق اجلديد، _1
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:المراهقة- 3-1

:تعريف المراهقة-1- 3-1

م وبعد قرن 13يف القرن " قاربوق"و " بلوش"ظهر مصطلح املراهقة كما يشري إليه قاموس االشتقاق للغة الفرنسية 
1.اإلنسانيةمن ذلك ظهر مصطلح مراهقة، ويشري بوضوح ودقة إىل املظهر األساسي يف احلياة 

التدرج حنو النضج البدين والنفسي واجلنسي ومعناه ADOLEXERمشتقة من الفعل الالتيين َ اصطالحا
2.والعقلي واالنفعايل

.هي مصدر من رهق رهقا، مراهقة، وهي تفيد االقرتاب والدنو من احللم:لغة

هو الفىت الذي يدنو من احللم واملراهق أيضا هو الطغيان والزيادة يف ذلك ميثل احلياة االنفعالية :المراهق
ما ) رهق(كما جاء تعريف املراهق يف اللغة العربية مبعاين عدة، فقد جاء يف القاموس احمليط من املعاين 3.للمراهق

:يلي

حيمل اإلنسان ما ال يطيق، أنواإلرهاقكفرح غشيه وحلق به أو دىن منه سواء أخذه أم مل يأخذه ) رهقة(رهق 
عديدة وخمتلفة تعارفىت كاد بقوته وللمراهقة آخر الوقت ح... وراهق الغالم قارب احللم، ودخل مكة مراهق

:نذكرالتعارفحسب العلماء واالجتاهات ومن بني هذه 

:تعريف الدكتور فؤاد البهي السيد-2- 3-1

ذا املعىن متتد عند البنات والبنني حىت يصل عمر :المراهقة مبعناه الدقيق هي املرحلة اليت تسبق اكتمال النضج 
سنة وهي متتد من البلوغ إىل الرشد واملراهقة مبفهومها العام هي املرحلة اليت تبدأ من البلوغ وتنتهي 21الفىت إىل 

ايتهابالرشد فهي عملية بيولوجية حيوية عضوية يف بدئها وظاه 4.رة اجتماعية يف 

1_ G.lief lelay, psychologie et éducation, tome 2,1 adolescent, fernand mathan, 1971, p17.
.207، ص1944مصطفى فهمي، سيكولوجية الطفولة واملراهقة، دار مصر للطباعة، _ 2
يد حممد اهلامشي، علم النفس التكويين، أسس تطبي_3 .186، ص1976قية، مكتبة اخلاجني، عبد ا
.275، ص1985، 4فؤاد البهي السيد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة، دار الفكر العريب، ط_4
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:المراهقة في اإلسالم-3- 3-1

جمردا ومزيدا باهلمزة يف أوله يف القرآن الكرمي يف حنو مثانية مواضيع وتكرر ورود مضارع ) رهق(لقد تكرر ورود مادة 
رد يف حنو سبع مواضيع من قوله تعاىل بعد بسم اهللا الرمحان الرحيم للذین :رهق الثالثي ا

الحسنى وزیادة وال یرھق وجوھھم قتر وال ذلة أحسنوا 
أولئك أصحاب الجنة خالدون فیھا والذین كسبوا 
السیئات جزاء سیئة بمثلھا وترھقھم ذلة ما لھم من 
من عاصم كأنما أغشیت وجوھھم قطعا من اللیل 

سورة مظلما أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون
28-27:اآلیة:یونس

هلم من فضل احلسن والزيادة وفوق هذه الزيادة أن يؤمنوا فال أعماهلمإن الذين آمنوا وصح اعتقادهم وحسنت 
م وال تنخفض وجوههم اخنفاض األذالء على رؤوس األشهاد وجاء يف معجم . تسود وجوههم وال حتزن قلو

لرشد، وهي الفرتة اليت قال عنها النضج املراهقة هي فرتة احلياة اليت تقع بني الطفولة وسن ا: النفس اإلسالمي
سنة وختتلف حسب العرق، 20-18سنة إىل 13- 12ومعروفة بالتغريات اجلسمية والنفسية اهلامة أي العبور بني 

.والثقافيةةاقتصادي- السوسيواألوساطواجلنس والظروف اجلغرافية وخاصة 

:أنماط المراهقة- 3-2

:أمناط عاملة للمراهقة وميكن تلخيصها فيما يليأن هناك أربعة ) صامويل مفاريوس(يرى 

وهي املراهقة اهلادئة نسبيا واليت متيل لالستقرار العاطفي وتكاد ختلو من التوترات :المراهقة المتكيفة-1- 3-2
االنفعالية احلادة وغالبا ما تكون عالقة املراهق مبا حييط به من عالقة طيبة، كما يسعى املراهق يف هذا الشكل يف 

.االعتدالأحالم اليقظة أو االجتاهات السلبية أي أن املراهق هنا مييل إىل 

:المراهقة العدوانية المتمردة-2- 3-2

تمع اخلارجي، كما مييل  ويكون فيها املراهق عدوانيا، متمرد على السلطة، سواء سلطة الوالدين أو املدرسة، أو ا
م يف السلوك كالتدخني وإطالق الشارب واللحية، والسلوك العدواين  عند هذه املراهق إىل التشبه بالرجال وجمارا

يكون بصورة غري مباشرة يتخذ صورة العناء وبعض املراهقني من الفئة يكون صرحيا ومباشرا ويتمثل يف اإليذاء، أو
.هذا النوع قد يتعلقون باألوهام واخليال وأحالم اليقظة ولكن بصورة أقل من سابقتها
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:المراهقة االنسحابية المنطوية-3- 3-2

جتماعي، وجماالت وهي صورة مكتسبة متيل لالنطواء والعزلة والسلبية والرتدد واخلجل بالنقص عدم التوافق اال
املراهقة اخلارجية االجتماعية ضيقة وحمدودة ويصرف جانب كبري من تفكري املراهق إىل نفسه وحل مشكالت 

.حياته أو إىل التفكري الديين والتأمل يف القيم الروحية واألخالقية كما يسرف يف اهلواجس وأحالم اليقظة

:المراهقة المنحرفة-4- 3-2

ل صورة متطرفة للشكلني املنسحب والعدواين فإذا كانت الصورتان السابقتان غري متوقعة وحاالت هذا النوع تشك
أو غري متكيفة إال أن مدى االحنراف يصل يف خطورته إىل صورة مادية يف الشكل الرابع حيث جند االحنالل 

تمع ويدخلها البعض أحيا يار النفسي، إذ يقوم املراهق بتصرفات تروع ا نا يف عداد اجلرمية أو املرض اخللقي واال
1.النفسي أو املرض العقلي

:مظاهر النمو خالل مرحلة المراهقة- 3-3

يظهر النمو اجلسمي عند املراهقني من الناحيتني الفيزيولوجية وتشمل منو بعض األجهزة الداخلية اليت ترافقه بعض 
.والوزنالظواهر اخلارجية والناحية اجلسمية وتشمل الزيادة يف الطول 

:النمو الفيزيولوجي-1- 3-3

ظهر اخلصائص اجلنسية الثانوية وهي الصفات اليت وتتكامل اجلهاز التناسلي، بتنمو اخلصائص اجلنسية األولية، 
متيز الشكل اخلارجي للرجل عن الشكل اخلارجي للمرأة، ببساطة هلذه التبديالت انفعاالت عديدة لدى املراهقني 

.بصوت مرتفع، أو اخلجل من االشرتاك يف األلعاب اجلماعية الرياضيةاخلجل من التكلم : مثل

وأهم هذه لإلنسانتغريات يف الغدد الصماء اليت باهلرمونات إىل استثارة النمو بوجه عام وتنظيم الشكل اخلارجي 
ا(الغدد تأيت يف هذه املرحلة هي الغدد النخامية  الغدتان الصنوبرية أما) الفص األمامي منها مث الكثر وخاصة قشر

:راهقوالسعرتية فتظهران يف امل

6سم للطفل من 8تغريات يف األجهزة الداخلية، فالقلب ينمو والشرايني تتسع ويزداد ضغط الدم من - 
سنة وهلذا التغري أثر بعيد يف  19سم يف منتصف 11.5سنة يف أوائل املراهقة مث يعود إىل 12سنوات إىل 

156-155ص،1986، القاهرة، 2مصطفى حممد زيدان، النمو النفسي للطفل املراهق، دار الشروق، ط_1
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الظروف اجلنسية يف إجيادكانفعال املراهق وحساسيته كما إن اختالف الضغط الدموي بني اجلنسني له أثر يف
.االنفعاالت

:النمو الجسمي-2- 3-3

ضوية والفيزيزلوجية اليت تقرب الفرد من النضج البيولوجي عتتسم مرحلة املراهقة بظهور سلسلة من التغريات ال
واجلسمي، وحتدث هذه التغريات عند البنات يف مرحلة مبكرة يف بعض األحيان يف سن الثامن عشر، وال حيدث 

1.سنة12قبل سن األوالدعند 

الطول والوزن وخيتلف وتتمثل هذه التغريات اليت تطرأ على الشكل العام للجسم تتجلى هذه التحوالت يف زيادة
2.هذا النمو السريع يف شدته وأشكاله حسب السن وحسب الفرتة اليت يبدأ فيها

:الوزنيالنمو الطولي و: 3- 3-3

يعتمد املدى الزمين لسرعة النمو الطويل على بدأ هذه الظاهرة، فإن الذين يبدأ منوهم الطويل مبكرا والذين يبدأ 
ا لكن املدى الزمين للذين يبدأ منهم الطويل مبكرا يزيد إىل حد ما عند املدى الزمين منهم الطويل متأخرا ينتهي مبكر 

للذين يبدأ منوهم متأخرا ويرتبط هذا النمو العظمي وتبلغ السرعة أقصاها يف فرتة املراهقة أما عن النمو الوزين 
.ضليفريتبط برتاكم الدهون يف األماكن املختلفة من اجلسم كذلك يرتبط بالنمو الع

:النمو االجتماعي-4- 3-3

يقصد بالنمو االجتماعي ذلك التغري الذي يطرأ على عادات الفرد االجتماعية وعلى عالقاته بتصرفاته مع 
تمع .اآلخرين وأساليب تعرفه يف املواقف االجتماعية ويتمركز يف ا

هذه املرحلة ليس منفصال على التغريات وهذا النمو أو التغيري القرييب الذي يطرأ على سلوك الفرد االجتماعي يف 
ا ومؤ  ا متام االتصال متأثر  3.را فيهاثاليت تطرأ الشباب يف جمال النمو اجلسمي االنفعايل العقلي بل هو متصل 

النمو االجتماعي جانب من جوانب النمو ال يستطيع إمهاله إذ لديه أمهية كبرية يف منح املراهق القدر على التوافق 
معه إذ يعد الوسط االجتماعي مبختلف مكوناته من أهم الركائز األساسية يف بناء شخصية املراهقني يف فمع جمت

الفرتة وهذا النمو ميس معظم جوانب األنشطة اليت سيمارسها املراهقون إذ يف هذه الفرتة حتدث تغريات كثرية على 

.123، ص1986الكويت، ،2طالنفسية، مكتبة الفالح،األمراضوالرتج كوفيه وآخرون، ترمجة محد حممد زيادي، _ 1
.75رجع سابق، صاملفؤاد البهي السيد، _2
.105ص ،1979بريوت ،عمر حممد التومي الشيباين، األسس الفنية والرتبوية لرعاية الشباب، دار الثقافة_3
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ومع بيئته كما أم هناك عوامل مؤثرة يف النمو املراهق، فنجده مرغما على التكيف مع تغرياته البدنية تسلوكيا
:االجتماعي منها

احلالة الصحية والتكوين اجلسمي فإن كل جسمه كامال خاليا من العيوب والعاهات يساعده ذلك على زيادة 
ذلك الثقة يف نفسه وتغريه، أما إذا كان يعاين منها أو نفقات حيوية وإمكاناته يف املشاركة يف احلياة اجتماعية وك

ال يتأثر 1.اجلو السائد يف األسرة يعترب عمل مهم حساس فاملراهق يتأثر باجلو األسري والعالقات القائمة مع أهله
م وتقاليد واجتاهات رفاقه يف السن  السلوك املراهق االجتماعي فقط خبرباته يف البيت واملدرسة بل يتأثر أيضا بعادا

الرفاق تأثري املدرسة يف سلوك الشباب االجتماعي يف تلك الفرتة األوىل الذي يتفاعل معه وقد يفوق تأثري مجاعة 
من املراهقة مث يتحقق بعد ذلك رفاقه ومن تبعيته وانتماءه جلماعة نظائره ورفقائه من السن كلما أقرتب من الرشد  

يئ له اجلو املناسب للتدريب  ا  على احلوار كمال النضج قد يتحقق هذا االنتماء التكيف اجتماعية أل
ومن حاجات هذه املرحلة كذلك وجود 2.االجتماعي واملهارات والعالقات االجتماعية ويشحذ مواهبه االجتماعية

3.مثل أعلى ميثل له املراهق، وكلما جيد املراهق واملراهقة مثلهما يف أحد الوالدين أو املدرسني أو أحد النجوم

ئة االجتماعية الصحيحة وعلى النضج من جهة أخرى وكلما  إذا النمو االجتماعي الصحيح يتوقف على التنش
4.على أن يكون هناك عالقات اجتماعية ومالئمة تتسع دائرة معاملتهتكانت بيئة الطفل مالئمة كلما ساعد

:االجتماعيومظاهر النم: 4-1- 3-3

وله مظاهر خمتلفة كامليل إىل اجلنس اآلخر، الثقة بالنفس، وتأكيد لذات خبضوع :التآلف: 4-1-1- 3-3
.جلماعة نظائر، ويف عمق بصريته االجتماعية واتساع ميدان تفاعله االجتماعي

يتمرد املراهق من السيطرة حبيث يشعر بفردية، وحنفه واستقالله وقد يغايل يف هذا :التمرد: 4-1-2- 3-3
5.ة األمريةالتمرد على السلط

.يبدو يف سخرية املراهق من بغض النظر وتعصبه إلثرائه وآراء أقرانه ومنافسة أنداده:النفور: 4-1-3- 3-3

يتطور إميان املراهق باملثل العليا البعيدة تطورا قد يؤدي له أحيانا إىل السخرية من :السخرية: 4-1-4- 3-3
ا ويدعوا اليها ولكنه يقرتب شيئااحلياة الدافعية احمليطة به لبعدها عن املثل ال .يت يؤمن 

.37-36، ص 1975بريوت، ،معوض خليل ميخائيل، دراسات مقارنة يف مشكالت املراهقة يف املدن والريف، دار املعارف _1
.113عمر حممد التومي الشيباين، املرجع السابق، ص_ 2
.22، ص1980يوسف ميخائيل أسعد، رعاية املراهقني، مكتبة غريب، _ 3
.166، ص1986،القاهرة ،2طاملراهق، دار الشروق، حممد مصطفى زيدان، النمو النفسي للطفل _ 4
.323صسنة،، بدون 4حامد عبد السالم زهران، علم النفس والطفولة واملراهقة، الناشر عامل الكتب ط_ 5
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اجنرار تعصب املراهق آلرائه وأراء مجاعته وأصدقائه الدين ينتمي إليهم، وتعد :التعصب: 4-1-5- 3-3
املراهقة حبق مرحلة التطبع االجتماعي ويالحظ زيادة تأثري الفروق يف عملية التنشئة االجتماعية، التطبع 

1.هقاالجتماعي يف سلوك املرا

م:المنافسة: 4-1-6- 3-3 .يؤكد املراهق مكانته مبنافسة زمالئه أحيانا يف ألعا

:مراعاة النمو االجتماعي: 3-4-2- 3

دف الرعاية الصحية للنمو إىل السري به قدما حنو النضج املتكامل القوي فيتدرب الفرد على حبه وعطفه وتآلفه 
ا منحا يتناسب اجيابيا مع اآلخرين وتقديره هلم ويعتدل يف نشاطاته ا ينحو  فال يبذر يف إنفاق طاقته وال يبخل 

ذا املعىن املتخزن يف عمله وهلوه ويعرف من يعتمد على نفسه وكيف يستعني بغريه  ومقومات املوقف احمليط فهو 
ذا كله يالئم بني نفسه وجمتمعه وبني سلوكه وأهدافه وبني دوافعه ومثله العليا والدعام ة الصحيحة هلذا النمو وهو 

.تنمو به حنو مستويات الشخصية املتزنة املتكاملة السوية

:النمو الخلقي: 5- 3-3

سئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أي املسلمني أفضل إميانا فقال أحسنهم أخالقا ويعرف اخللق بأنه تكامل 
والثبات وتصلح للتنبؤ بالسلوك املقبل ويكاد العادات واالجتاهات والعواطف واملمثل العليا بصورة متثل االستقرار 

علماء النفس جيمعون على أن اخللق مركب اجتماعي يهدف مكتسب يقوم يف جوهره على فضائل وسجايا تقرها 
.اجلماعة وترضاها لنفسها فهو من دعائم الشخصية

، مث يتطور به النمو ويتصل الطفل يف الطفولة اتصاال قويا بالسلطة القائمة يف أسرته ويكسب بذلك ضمريه
فيستجيب لنداء هذا الضمري ويدين بالوالء ملعايري األسرة وقيمها اخللقية فيحاول أن يرضي األهل واألصدقاء مث 
يتطور يف املراهقة فينمو مبستويات حىت يصل لبيئته األوىل ليسيطر من ذلك إىل الوالء للمجتمع الكبري الذي حيي 

جمتمعنا اإلسالمي بالنمو الديين ومبدى استجابة املراهق ملستويات اخلري والشر، يف إطاره ويرتبط هذا النمو يف 
م وأمانتهم وأمانته على ما يؤمتن وألنه ملن ينتمي إليه .ويعتمد إدراكه لألفراد تقديرهم ومود

:وينصح اآلباء واملربني مبا يلي

جيب الرتكز على النمو اخللقي واصطالحه

للدفاع عن األفكار اليت يدين هلا بالوالء للجماعة اليت يعيش فيها وحتميله املسؤولية لتزيد تعليم املراهق الشجاعة 
.يف ثقته بنفسه وتشيع طموحاته لتفوق مبثله وصفاته الطيبة

.324رجع سابق، صاملحامد عبد السالم زهران، _ 1
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:النمو النفسي: 6- 3-3

ولكنه املالحظ يف سلوك املراهقني يف هذه الفرتة االجتاه حنو الذات الذي يصل إىل حد التمركز حول الذات، 
خيتلف يف مضمونه عن متركز الطفل حول ذاته، ألن املراهق قد بلغ من النمو العقلي والنضج االجتماعي ما يؤهله 

األخرى ويهدف من خالل هذا املظهر السلوكي إىل معرفة أسباب التحوالت اجلسمية الذاتيانللتمييز بني ذاته و
اآلخرين له، اليت مل تعد تعكس وضعية اجلديدة، وعدم االكرتاث اليت يتعرض هلا إىل إجياد تفسريات لطبيعة معاملة 

م من قبل الغري أو منعتهم من  مبا يدور من حوادث، وسرعة الغضب إذا رفضت مطالبهم وانتقدت تصرحيا
م ومشاركة  م املفضلة كما جند املراهق عدم إفشاء أسراره وتفادي مشاركة اآلخرين واهتماما ممارسة نشاطا

والتذمر والضيق كتعبري عن عدم رضاه عن معاملة الكبار له الذين يراهم غري متفهمني لوضعيتهم وغري مشاكلهم
ا مل تعد تناسب سنه، وكثرة  شاعرين مبشاكلهم، كما يالحظ بعض املراهقني عن التصرفات الصبيانية اليت جيد أ

الرافض ألفكاره، ومنتقص من قيمته كفرد انتقاده ألساليب معاملة الوالدين اليت يتغلب عليها الطابع الطفويل
:وينصح الوالدين1.بالغ

دوء- .عدم انتقاد كل تصرفات املراهق والتعامل معه 
.معاملته كبالغ وليس كصغري وتوجيهه-
.إخراجه من االنعزال واالنفراد للتخلص من القلق الذي يعانيه-

:النمو الجنسي: 7- 3-3

ر تأثريا على الصحة النفسية ومن أكثرها عرضة للكبت والضبط من قبل العادات الغريزة اجلنسية هي الغريزة األكث
والقيم االجتماعية والنمو اجلنسي تبدأ عالماته بظهور العادة الشهرية عند اإلناث أما عند الذكور فتظهر أول 

:اعملية قذف أو احتالم كدليل بيولوجي على إنتاج السائل املنوي والنمو اجلنسي له جانبان مه

.ميثل يف اكتساب اخلصائص األولية والثانوية واليت متر مبراحل عند اجلنسني:الجانب األول: 7-1- 3-3

فريتبط بالنمو الوظيفي هلذه اخلصائص فالتوظيف اجلنسي يتطور عند املراهقة :الجانب الثاني: 7-2- 3-3
األعضاء التناسلية تبدأ اهتمامات املراهق بالتدرج وللوسط الرتبوي والعائلي تأثري بالغ، يف توجيهها فعند نضج 

فتزيد الطاقة اجلنسية 2.تتمركز حول النمو احلاصل يف هذه األعضاء كما تنصب االنشغاالت حول الطرف اآلخر
لديهم من تطلعهم ملعرفة الكثري من اخلبايا وأسرار الطرف اآلخر والتفكري أكثر يف تكوين العالقات العاطفية، 

ه العالقات سطحية وغري ثابتة ترمي إىل البحث عن العتبة وأي خلل أو اضطراب يف النمو وغلبا ما تكون هذ

.78، ص1984القاهرة،،4سويف مصطفى، األسس النفسية للتكامل االجتماعي، دار املعارف، ط_ 1
2 _Bouloirs Saevur, denvalels, large des tembletes, France, édition, Chalette, 1990.
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اجلنسي يصبح بسببه املراهق مشككا يف قدرته اجلنسية ومنحرفا يف مستقبله العائلي ويرى يف هذا عائقا يف طريق 
1.عند املراهقاتحتقيق طموحاته ومن مظاهر النمو اجلنسي االعتناء الزائد باملظهر اخلارجي خاصة 

احلقائق اجلنسية البيولوجية الصحيحة : تشمل الرتبية اجلنسية يف معناها العلمي احلديث عن ناحيتني أساسيتني مها
والرعاية اجلنسية اليت تساعد الفرد على تكوين اجتاهه السوي على تلك احلقائق ويؤثر يف سلوكه ويرتبط ارتباطا 

اخللقية وإطارها الثقايف وهكذا ميتد هذا املعىن حىت يصبح الفرد احلقائق املختلفة مباشرا مبعايري اجلماعة وقيمتها 
يئة اجلو املناسب والصاحل لتكوين هذه املعايري والقيم وحىت يرعى منو انفعاالته وميوله اجلنسية، وحىت يعمل على 
.الالزمة للنمو الذي جيعله يطمئن إىل نفسه واىل عالقاته مع اآلخرين

ا يف حقيقته، وحىت جيب أ ن نساجي احلقائق اجلنسية مظاهر النمو يف مجيع مراحل التعليم حىت ال نفاجئ الفرد 
منهد هلا متهيدا صحيحا يف املدرسة واإلعدادات جيب أن ختضع الرتبية اجلنسية يف مناهجها وأهدافها ملراحل 

2.احلياة

:العوامل المؤثرة في النمو الجنسي-7-3- 3-3

تمع الذي يعيش فيه يتأثر النم و اجلنسي والسلوك اجلنسي بعدة عوامل من بينها شخصية املراهق ونفسه ونوع ا
.واحلاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية له والتكوين النفسي ألفراد اجلنس اآلخر واالجتاه الديين

:الفروق بين الجنسين

السلوكات اجلنسية الظروف الثقافية اليت حترم اإلناث يسبق الذكور اإلناث يف النشاط اجلنسي ويرجع ذلك إىل
:وجيب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي

م على التخلص من النشاط اجلنسي-  .تشجيع املراهقني على ضبط النفس ومساعد
قدر من تنمية االجتاه السليم حنو اآلخر وإن الصداقة والعالقات بني اجلنسني أمر طبيعي وإمنا حيتاج إىل - 

3.النضج واملسؤولية

.املراهقني باملزيد من املعلومات عن األمراض التناسلية وطرق الوقاية والعالجإمداد- 

.40ص ،1979بريوت ،عمر حممد التومي الشيباين، األسس الفنية والرتبوية لرعاية الشباب، دار الثقافة _ 1
.28رجع سابق، صاملفؤاد البهي السيد، _2
.330رجع سابق، صاملحامد عبد السالم، _3
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:النمو العقلي-8- 3-3

يعرف على أنه التغريات الطارئة على األدوات السلوكية لألطفال املختلفني يف أعمارهم الذهنية يف املقاييس 
.الفعلي بدرجة من الصدق والثبات وهذه التغريات تكون بالزيادة موجبة نوعا وكماواالختبارات اليت تقيس األداء 

وقد وصف النمو العقلي يف مرحلة املراهقة مبا يسمى بالعمليات الصورية أو العمليات الذهنية التجريدية، وتبدأ 
خالل استخدام سنة، وحسب رأيه يصبح الفرد قادرا على تنظيم احلقائق واألحداث من12هذه الفرتة من 

.عمليات معقدة من التفكري الرمزي التجريدي

ويرى كذلك بياجيه و انشلدر أن املراهق هو ذلك الشخص الذي يسلم نفسه للممكنات وهو ذلك الشخص 
ذا املصطلح، بينما يتمركز اهتمام الطفل حول ما هو كائن،  الذي يبدأ يف إقامة انساق ونظريات باملعىن الواسع 

هق يهتم مبا هو كائن باإلضافة إىل ما ميكن أن يكون وتعترب العالقة بني الواقع واملمكن شيئا جديدا يف جند املرا
وتنمو قدرات الطفل العقلية بشكل ملحوظ، حيث مستواه 1.املراهق بالنسبة ملا كان عليه تفكري الطفلتفكري 

رد وتزداد قدرة التفكري وينمو التذكر معتمدا على الفهم واستنتاج العالقات وتزداد القدرة على التخيل ا
2.واالستدالل واالستنتاج، واحلكم على األشياء واملشكالت وتزداد القدرة على التعميم واألفكار العامة

:و الحركيالنم-9- 3-3

يتأخر منو اجلهاز العضلي عن منو اجلهاز العظمي مقدار سنة تقريبا ويسبب ذلك للمراهق وإرهاقا ولد بدون عمل 
.يذكر وذلك لتوتر العضالت

كما أن سرعة النمو يف الفرتة األوىل من املراهقة جتعل حركاته غري دقيقة ومييل حنو اخلمول حىت يتسىن له إعادة 
سنة تغدو حركات املراهق أكثر تفوقا وانسجاما ويأخذ 15ركية مبا يالئم هذا النمو اجلديد وبعد تنظيم عاداته احل

.بالزيادة والذي يكون موجها

.45، ص1986بريوت، ، 10طزيغور علي، علم النفس، دار الطليعة، _1
.183، ص3طاملكتبة األجنلومصرية، ابراهيم قشقوش، سيكولوجية املراهق، _ 2
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:النمو العضلي10- 3-3

تصلة بالعظام يف بعض نواحيه لذلك يشعر املراهق بآالم النمو اجلسمي كتوتر العضالت امليتأثر النمو العضلي 
الذكور على اإلناث يف القوة العضلية المتياز الفىت على القدرة يف اتساع منكبيه وطول ذراعيه املتطورة ويتفوق 

1.وكرب يديه

تتمثل تغريات النمو اجلسمي عند اإلناث يف منو الثديني وطبقة الدهن حتت اجللد وظهور :عند اإلناث- 
منو يف حجم البطن واحلوض مما الشعر يف بعض املناطق كاإلبط والعانة، مما يسبب قلقا لدى الفتاة، و 

ا غري متناسقة ويتوقف منو العظام عند الفتاة يف سن  .سنة18جيعل الفتاة تشعر باحلرج وتكون حركا
وخشونة الصوت وظهور الشعر يف العانة واإلبط وعلى العضليوتتمثل يف منو اهليكل :عند الذكور- 

سنة وذلك بنمو األعضاء 14رة حوايل الشفة العليا وبعض مناطق الوجه وحدوث القذف ألول م
21إىل 20(وازدياد الطول ويتوقف منو العظام ما بني ) القضيب، اخلصيتان، الربوستات(التناسلية 

كما تنمو األعضاء الداخلية أيضا كاملعدة مما يؤدي إىل الشراهة يف األكل والشعور باحلرج تنمو ) سنة
ني وتبدو آثاره يف حاالت اإلغماء واإلعياء والصداع والتوتر الشرايني والقلب ويؤثر هذا على كل اجلنس

2.والقلق

:النمو االنفعالي-11- 3-3

يشكل النمو االنفعايل يف املراهقة جانبا أساسيا يف عملية النمو الشامل وتعترب دراسته هامة وضرورية ليس فقط 
للشخصية ككل وهناك إمجاع علمي على أن لفهم احلياة االنفعالية للمراهق بل لتحديد وتوجيه املسار النهائي 

إن املراهقة مرحلة عنيفة "املراهقة هي االنفعاالت احلادة والتقلبات املزاجية السريعة إذ يقول حممد مصطفى زيدان 
من الناحية االنفعالية حيث متتاز نفس املراهق بالعنف واالندفاع كما يساوره من حني آلخر أحاسيس بالضيق 

ميزة أخرى تتصل باملراهق وانفعاالته يف أول مرحلة من املراهقة وهو أنه إذا أثري أو غضب ال وهناك 3.والزهد
االنفعالية للمراهق أنإال 4.يستطيع التحكم يف املظاهر اخلارجية كحالته االنفعالية فنجده يصرخ ويدفع األشياء

وتأكيد ذاته املستقلة واملتميزة عن ذوات تشتد وتتخذ طابعا عنيفا يعجز عن تلبية حاجاته وحتقيق أهدافه اخلاصة

.142-141، ص1977فؤاد البهي العالوي، علم النفس الرياضي، دار املعارف، القاهرة، _ 1
.280، صفؤاد البهي السيد، مرجع سابق- 2
.37، ص1985، 2حممد مصطفى زيدان، علم النفس التجريدي، دار الشروق، ط_3
.33، ص1983، 2مصطفى غالب، علم النفس الرتبوي، منشورات دار مكتبة اهلالل، ط_4
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اآلخرين ويتجلى ذلك بشكل خاص يف احلاالت اليت يتعرض هلا الكرامة ففي حاالت هلذه خيرج املراهق عن طوره 
وعموما للمراهق فرتة قلق انفعايل وهذا القلق نتيجة . ويفقد اتزانه العاطفي وميارس الكثري من السلوكيات الشاذة

نفسية املراهق وانتقاله من حالة انفعالية إىل حالة أخرى فهو يرتاجع بني التهور أحيانا واملثالية صراع حادث يف 
ناتج عن الصراع بني الواقعية وبني الغرية واألنانية فاملراهق شخصية مضطربة قلقة غري مستقرة فالصراع يف تفكريه 

شعور بالكآبة فهو يرتدد أحيانا من اإلفصاح عن فاملراهق مرهف حساس يف كثري من األحيان وكذا ال1.انفعاالته
ى رجل وأن يكون اجتاه الوالدين . انفعاالته حىت يصبح متهورا لذلك جيب أن يعامل املراهق على أساس أ

واإلمهالواملدرسة حنوه على هذا النمط فتشعره باملسؤولية ونعامله معاملة الكبار وكذلك االبتعاد عن القسوة 
تمع كبرية يف توجيه املراهق بطريقة سليمة وجيب مراعاة مكانته يففمسؤولية املنزل تمع واملدرسة وا وإرضاءا

مهذبا بالتايل نعطيه فكرة إنساناكي يتعلم فيها كيف يكون املواقفغروره عن دوره االجتماعي ووضعه يف 
تمع الذي يتفاعل معه من بني أهم األمناط االنفعالية الشاأنصحيحة  :ئعة خالل هذه الفرتة عند املراهقنيا

:الغضب-11-1- 3-3

زهو من االنفعاالت احلادة املميزة للمراهق ويكون كرد فعل ملضايقة وملرافق معيقة كالنقد الشديد من قبل اآلباء 
أو زمالئه أو االستيالء بإخوتهتصرفات املراهق واحلط من قيمته أو ضربه أو توبيخه أو مقارنته منوالسخرية 

.بالقوة على ما ميلك أو منعه من ممارسته هلوايته املفضلة أو التدخل يف أموره الشخصية

:القلق-11-2- 3-3

كل كنبه يشكل خطر يهدد  الذات ويكون مصدره أماموهو من االنفعاالت املميزة هلذه الفرتة ويكون كرد فعل 
.راهق شعور بالقلق نظرا ملا يطرأ عليه من تغريات جسمية عميقةغالبا غري معروف ويرى حمدد فينتاب امل

أو اإلحباطسنه ووضعيته اجليدة أو تكرار مواقف ع أو بسبب الرتبية املتعبة من طرف اآلباء اليت ال يتناسب م
دئالزااإلحساسون نتيجة كحاجاته بطريقة مقبولة اجتماعيا أو يإشباعلصعوبة السرية على االنفعاالت هو 

بالذنب سبب تصرفاته اليت تواجه بالنقد من طرف الغري أو بالنظرة التشاؤمية للمستقبل أو التذبذب يف اختاذ 
.إليهالقرار أو صعوبة تكوين عالقات عاطفية أو عدم حتقيق ما يصبون 

.170ص، 1986، 2طدار الشروق، حممد مصطفى زيدان، النمو النفسي للطفل واملراهق، _1
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:الكآبة-11-3- 3-3

الصراع النفسي وعدم االتزان تعترب انفعاال طبيعيا يصاحب عملية النمو يف هذه الفرتة، وهو انعكاس حلالة 
.االنفعايل الذي تفرزه املعطيات اجلديدة هلذه الفرتة

:العدوانية11-4- 3-3

اتعترب كاستعداد طبيعي ميكن  مبنبهات معينة ويف ظروف حمددة واملراهقة من العوامل املساعدة على الزيادة يف إثار
إىل الزيادة يف إفراز اهلرمونية خاصة الذكرية الشيء الذي درجة العدوانية ألن النمو السريع يف هذه املرحلة يؤدي

وعند املراهقات جند إشباعهايزيد من منو الطاقة اجلنسية اليت تتحول إىل قوة تدمريية خارجية وداخلية إذا مل حيقق 
1.االنفعال العدواين قليلة جدا

:خصائص المراهقة ومميزاتها- 3-4

ت اجلذرية يف الفرد من الناحية البيولوجية واالجتماعية وهلذا فهي تتميز بعدة تعد مرحلة املراهقة مرحلة التغريا
على مدى تكيفه السوي أو و مظاهر جسمية وعقلية واجتماعية وهلذه املظاهر أثرها على تكوين شخصية املراهق 

.الشاذ للبيئة اليت يعيش فيها ومن بني املظاهر إشكالية اجلسم

:الجسمإشكالية-1- 3-4

ور عالمات األعضاء التناسلية وخشونة الصوت وغريها هلا أثر عميق على سريورة املراهقة إذ يبدي جمموعة ظهإن
من العلماء وعلى رأسهم ميالين كالين ونيكوت وفرويد بأن التغريات الفيزيولوجية هي منع االضطرابات اليت متس 

ور التغريات الفيزيولوجية فقد لوحظ أن التوازن النفسي للمراهق ويف دراسة أخرية ألديث جاكسون وضحت د
العمليات األوىل اليت يعرفها الذكور يف قذف املين اليت تؤدي عادة إىل االستمناء أما عند البنات فغن ظهور 
احليض ألول مرة عندهم يعزز لديهن اعتقاد قدمي عندهن منذ الطفولة وهو اهلناء وتؤدي هذه التحوالت املتغرية 

فها اجلسم إىل اضطراب صورة اجلسم يف جماالت عديدة إذ يعترب اجلسم وسيلة قياس ومرجع والشاملة اليت يعر 
2.بالنسبة للفرد مع عالقته باحمليط

.85رجع سابق، صاملعلي، غورزي_ 1
2 _ Macelli, alain Braconimer, psychologie d’adolescent , Paris, 1992, P17.
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ففي املراهقة يظهر املراهق اهتمام كبري جبسمه ككل وعندما يالحظ تلك التغريات اليت حدثت يف جسمه ينتابه 
.السلسلة من التغريات اجلسميةهذه إدماجشعور بالعزلة وهذا راجع إىل صعوبة 

:الجنسيةاإلثارة-2- 3-4

هي أبرز مظاهر املراهقة غذ بالبلوغ يصل إىل القدرة على التناسل بالنسبة للذكور وظهور الطمث بالنسبة للبنات 
.معصوب بانفجار لبيدي واندفاع نزوي تناسلي باإلضافة إىل حركة نكوص إىل نزوات ما قبل التناسل

ومن جهة أخرى اقتصادية فالظهور املفاجئ للطاقة احلرة اليت تدفع الفرد بطريقة ال ميكن حسبها أو ضبطها إىل 
البحث عن تفريغ الضغط للطاقة والتوترات والشحنات اجلنسية من جهة ديناميكية الصراع الداخلي للمراهق ليس 

ية قدمية، هذا االنفجار الليبيدي املصحوب صراع جيمع صراعات بدائوإمنافقط رد الفعل البسيط الليبيدي 
بالتغريات مبظهرها االقتصادي والديناميكي يؤدي إىل هشاشة وإضعاف األناين دوره الواقي يف اإلشارة فما 

.نالحظه هنا اندفاع ليبيدي وتعزيز املتطلبات الرتبوية وهشاشة األنا

):األفكار الالواقعية(الالواقعية -3- 3-4

م اخلاصة وأهدافهم يف احلياة، يكون للمراهق مف اهيم خاطئة وغري واقعية على مستوى طموحهم الذايت وتوقعا
ا املراهقون رغم أنفسهم وآبائهم وأصدقائهم تسري جزء من فعاليتهم  هذه الطموحات غري واقعية اليت يكو

ز باملثالية الزائدة ويبحث عن صورة حمرضة االنفعالية الكبرية اليت متيز بداية املراهقة هذه الالواقعية جتعل املرافق يتمي
له وتطلعاته يصبح يعاين من شعور بالنقص وعدم القدرة على القيام بأعمال خمتلفة هذا ما يؤدي إىل معاناته من 

.املستمر والفشل يف توقعاته ومستقبل حياتهاإلحباط

:التقمص-4- 3-4

جيدة فإنه يساعد املراهق على أن يكون شخصيته إذا حدث تقمص الفرد أحد والديه من نفس جنسه بطريقة 
الذاتية ولكن إذا تأخر حدوثه أو مل حيدث بطريقة صحيحة فإنه سيعيش صراعات كبرية حيث ينقاد إىل التقليد 

.والتقمص بعيدا عن بيئته من عامل اخليال فيعترب األبطال واملشاهري مثال أعلى منه
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:الذاتالرغبة في االستقاللية وتأكيد -5- 3-4

يسعى املراهق إىل اكتساب االستقاللية من خالل التخلص من السيطرة العائلية فيقوم بتأكيد شخصيته اجليدة عن 
ا، فاملراهق عادة ما يعرب عن  طريق قيامه بأعمال تلفت االنتباه إليه، وإن له مكانة جيب على اآلخرين االعرتاف 

ويف بعض األحيان يعربون عن الذات إمكانياتهين والربوز كفرد له هذه الرغبة باشرتاكه يف أعمال الكبار الراشد
وتعرف رغبته يف االستقالل الذايت من خالل حاجته إىل قراراته باالعتماد على نفسه ويف ) خالف تعرف(بطريقة 

سمى مرحلة املراهقة تزداد رغبة االستقاللية إىل درجة كبرية وغالبا ما تكون حساسيتهم عالية االجتاه ما ي
.باستقالليتهم وهذا ما يفسر زيادة اخلالف بني بعض املراهقني وآبائهم

:الحاجة إلى السيطرة-6- 3-4

األدوار وهي حاجة املراهق إىل التحكم يف مركز القوة وأن يتبع اآلخرين أفكاره ورغباته اخلاصة حيث جنده مييل إىل 
الغري بسهولة وحيس بالضيق عندما يشعر أنه ليس له آراءاليت فيها يتزعم اآلخرين ومييل إىل املنافسة وعدم قبول 

دور يف قيادة الوسط الذي هو فيه خاصة حميط باألصدقاء فاملراهق الذي لديه هذه احلاجة البارزة قد جيد معلميه 
عامل وأفراد حميطه كبرية يف التعامل معه من حيث مسايرة األنظمة البيداغوجية واجناز املدرسية أو عندما يكون الت

.والقوةاإلخضاعمن خالل 

:مشاكل المراهقة- 3-5

تمع نفسه  إن مشكالت املراهقة من املشكالت الرئيسية اليت تواجه املراهقني يف هذه الفرتة والسبب يعود إىل ا
واملدرسة والبنيات االجتماعية واألسس والنوادي وكل املنظمات اليت هلا هذه الفئة هلذا سنتناول املشاكل اليت 

.يتعرض هلا املراهق

:المشاكل النفسية-1- 3-5

املشاكل النفسية قد تؤثر يف نفسية املراهق، وانطالقا من العوامل النفسية اليت تبدو واضحة يف أنمن املعروف 
تطلع املراهق حنو التجديد واالستقالل وثورته لتحقيق هذا التطلع بشىت الطرق واألساليب فهو ال خيضع ألمور 

ا بتفكريه وعقله وعندما البيئة وتعا تمع وقينه اخللقية واالجتماعية بل أصبح يفحص األمور ويز ليمها وأحكام ا
يشعر املراهق بأن البيئة تتصارع معه وال تقدر موقفه هلذا فهو يسعى دون قصد ألن يكد بنفسه ومترده وعناده فإن 
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اهبه وال تعامله كفرد مستقل وال تشبع فيه كانت كل من األسرة واملدرسة واألصدقاء ال يفهمون قدراته ومو 
1.األساسية يف حني جيب أن حيس ويعرتف الكل بقدراته وقيمتهحاجاته 

:المشاكل االنفعالية-2- 3-5

إن العامل االنفعايل لدى املراهق يبدو واضحا، وهذا االندفاع االنفعايل ليس له أسباب نفسية خاصة، بل يرجع 
املراهق بنمو جسمه وشعوره أن اجلسم ال خيتلف عن جسم الرجال وصوته فإحساسذلك إىل التغريات اجلسمية 

قد أصبح خشنا فيشعر املراهق بالزهر والفرح والفخر، وكذلك يف الوقت نفسه باحلياء واخلجل من هذا النمو 
منه أن يكون املفاجئ، كما يتجلى بوضوح خوف املراهق من هذه املرحلة اجلديدة اليت ينتقل إليها واليت تتطلب 

2.رجال يف سلوكه وتصرفاته

:المشاكل االجتماعية-3- 3-5

تمع ويف املدرسة  إن املشاكل االجتماعية السلوكية األساسية مثل احلصول على مركزه ومكانته يف األسرة ويف ا
.كمصادر للسلطة على املراهق

:األسرة كمصدر للسلطة-3-1- 3-5

واحلرية والتمرد من عامل الطفولة وعندما تتدخل األسرة يف تنشئته ةاالستقالليإن املراهق يف هذه املرحلة مييل إىل
فإنه يعترب هذا املوقف تعبريا يف شأنه، كما أنه ال يريد أن يعامل معاملة الصغار لذلك جند ميل املراهق إىل كل ما 

يانا لدرجة يعرض عليه من أفكار وآراء وال يستقبل كل ما يقال له بل صحيح له مواقف وآراء يتعصب هلا أح
.العناد

إن شخصية املراهق تتأثر بالتصرفات والنزاعات املوجودة بينه وبني أسرته وتكون النتيجة إما خضوع املراهق وامتثاله 
3.أو مترده وعدم استسالمه

.162و 73ميخائيل خليل معوض، املرجع السابق، ص_ 2_1

.162رجع السابق، صمميخائيل خليل معوض، _ 3
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:المدرسة كمصدر للسلطة-3-2- 3-5

طة املدرسة تتعرض لثورة املراهق، ، وسلأوقاتهإن املدرسة هي املؤسسة االجتماعية اليت يقضي فيها املراهق معظم 
فالطالب حياول أن يتمرد عليها حبكم طبيعة هذه املرحلة العمرية بل إنه يرى من السلطة املدرسية أشد من السلطة 
األسرية فال يستطيع املراهق أن يفعل ما يريد يف املدرسة وهلذا يأخذ منظرا سلبيا للتعبري عن ثورته كاصطناع الغرور 

لدرجة التمرد واخلروج عن السلطة واملدرسني بوجه خاص لدرجة ان أحيانابالدرس وقد تصل الثورة واالستهانة 
.تصل إىل العدوان

:المجتمع كمصدر للسلطة-3-3- 3-5

إن اإلنسان بصفة عامة واملراهق بصفة خاصة مييل إىل احلياة االجتماعية أو إىل العزلة فالبعض ميكنهم عقد 
للتمتع مبهارات اجتماعية متكنهم من كسب األصدقاء والبعض اآلخر مييلون إىل العزلة صاالت اجتماعية بسهولة 

ال، إن الفرد لكي حيقق النجاح 1.واالبتعاد عن اآلخرين لظروف اجتماعية نفسية وكل ما ميكن قوله يف هذا ا
ه أصدقاء وأن يشعر بتقبل يكون حمبوبا من اآلخرين وان يكون لأناالجتماعي وينهض بعالقاته االجتماعية البد 

2.اآلخرين له

:المشاكل الجنسية-4- 3-5

من الطبيعي أن يشعر املراهق بامليل الشديد للجنس اآلخر، ولكن التقاليد يف جمتمعه تقف حائال دون أن ينال ما 
تمع بني اجلنسني فإنه يعمل على إعاقة الدوافع الفطرية املوجودة عند املراهق اجتاه اجلنس يريد فعندما يفصل ا

اآلخر وإحباطها وقد يتعرض الحنرافات وغريها من السلوك األخالقي، باإلضافة إىل جلوء املراهقني إىل أساليب 
تمع كاملعاكسات .مكتوبة ال يقرها ا

:المشاكل الصحية-5- 3-5

ة التعب والدوران  إن املتاعب الرياضية اليت يعرض هلا الشباب يف سن املراهقة متعددة حيث يشعر املراهق بسرع
كانت أمهية كبرية فيجب العمل على تنظيم األكل كذلك، كذلك البدانة إذ يصاب بسمنة مؤقتة ولكن إذا  

.220، ص1974حممد رفعت، املراهقة وسن البلوغ، دار املعارف للطباعة، بريوت، _1
.73ميخائيل خليل معوض، املرجع السابق، ص_2
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وعرضه على طبيب أخصائي فقد تكون وراءها اضطرابات شديدة بالغة كما جيب عرض املراهقني على انفراد مع 
.ج ألن املراهق حساس خائف بأن أهله ال يفهمونهالطبيب لالستماع إىل متاعبهم وهو يف حد ذاته جوهر العال

:أهمية التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمراهق- 3-6

الرتبية البدنية والرياضية مادة مساعدة ومنشطة ومكيفة لشخصية ونفسية املراهق ولكي حتقق له فرصة تعترب
فتجعله يتحصل على القيم اليت يعجز املنزل على توفريها هلذا جيب على مناهج الرتبية أن يكون سندا بدل أن 

ا تشغل الوقت الذي حيس فيه يةبتكثيف ساعات الرياضة داخل وخارج الثانو إالتقف عائقا وال يأيت هذا  أل
ولكي أخرىاملراهق بامللل والضجر وعندما يتعب نفسه عقليا يستسلم للكسل واخلمول ويضيع وقته يف أشياء 

يئ  يستعيد نشاطه الفكري والدراسي بعد ذلك فالرتبية البدنية والرياضية تعترب عملية لكال اجلنسني حبيث 
فكري والبدين وجتعلهم يعربون عن مشاعرهم وأساليبهم اليت تتصف باالضطراب للمراهقني نوعا من التداوي ال

نظام قوي ومتماسك وتتمثل والعنف عن طريق حركات رياضية ونفسية كما نعرف أن النظام األسري يف جمتمعنا 
1.طةيف األب كسلطة عليا واألم كمساعدة أما األوالد فهم الرعية اليت تتبع القوانني اليت تفرضها السل

عند وصول الطفل إىل سن املراهقة ونتيجة للتغريات اجلسمية والعقلية والنفسية اليت تطرأ عليه، حيس أنه مل يعد  
كما كان من قبل قاصرا بل له حق التصرف واملشاركة يف الرأي مثل الكبار فيعرب عن ذلك بانطالقه يف االشرتاك 

.ا حيس وعما يالقيه لكي حيس أنه حر التصرف يف نفسهيف النوادي وممارسة أنواع الرياضات اليت تعرب عم

.43، ص1996أصول الرتبية البدنية والرياضية،دار الفكر العريب،مصر،أمني أنور اخلويل، _1
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:خالصة

ة سميإن مرحلة املراهقة هي مرحلة حساسة للغاية وأصعبها يف حياة الفرد وذلك راجع لعدة تغريات عقلية وج
.إخل....ونفسية، 

ا العواصف والتوتر وشدة الصراعات النفسية تسودها) ستانلي(حيث وصف  معاناة وإحباط هذه التغريات بأ
.وقلق ومشكالت وصعوبة التوافق

هلذا و هلذا جيب مراعاة املناهج النفسية الرتبوية بدال من أن نقف عائقا أمام املراهق مما يؤدي إىل احنالل خلقي 
.توفري حاجيات ومتطلبات هذه الفئة احلساسة من مرافق ترفيهية ورياضية من أجل ضمان مستقبل أحسنجيب 



جــــانبال

يتطبیقالـ

جــــانبال

يتطبیقالـ
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يتطبیقالـ
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:الهدف من الدراسة الميدانية

دف  إبراز دور وأمهية الكونغ فو يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني ىلإمن خالل هذه الدراسة 
وللوصول إىل احلقيقة امليدانية اليت وذلك عن طريق أسئلة منظمة على شكل استبيان )أواسط-أشبال(صنفي 

يعيشها املراهق يف الواقع االجتماعي والرتبوي والنفسي استعملنا استبيانا موجها إىل عينة من املراهقني املمارسني 
لرياضة الكونغ فو عرب ناديني مشهورين يف املقاطعة اإلدارية ألوالد جالل والية بسكرة

.نادي الوداد الرياضي سيدي خالد- 
.ادي مستقبل أوالد جاللن- 

وهذا للحصول على أكرب عدد ممكن من املعلومات حول الكونغ فو ودورها يف التقليل من السلوك العدواين 
:يلي وتتكون الدراسة امليدانية ممافئة األشبال واألواسطلدى 

منهجية الجانب التطبيقي:الفصل الرابع

.مع االستنتاجاتتحليل ومناقشة نتائج االستبيان :الفصل الخامس
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:تمهيد

ازفات اليت جتري وقائعها بني  ميكن وصف البحث العلمي على أنه مغامرة شاقة مليئة بالنشاط وا
الفطنة احلادة، أحضان العلم، هذه املغامرة تستدعي الصرب، املوضوعية، اجلهد املتواصل، التنظيم، التخيل اخلصم، 

.اخل، إىل غري ذلك من هذه العناصر الضرورية للنجاح.قابلية التحكم اجليد يف الظروف اجليدة

ويف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف هذه الدراسة ،من أجل 
ا ،واعتبارها نتائج موضوعية  قابلة للتجريب مرة أخرى، وبالتايل احلصول احلصول على نتائج علمية ميكن الوثوق 

على نفس النتائج األوىل كما هو معروف ،فإن الذي مييز أي حبث علمي هو مدى قابليته للموضوعية 
.                                       العلمية،وهذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا أتبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية
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:   الدراسة االستطالعية-4-1

يف التقليل من السلوك العدواين –كونغ فو - دور الرياضة القتالية" من خالل دراستنا حول موضوع 
والية بسكرة ، واتصلنا باملدربني من أجل الوقوف بناديني، توجهنا إىل لدى املراهقني بصنفي األشبال واألواسط

العدواينالتخفيف والتقليل من هذا السلوكيف والدور الذي يلعبهالكونغ فوالفن القتايل الصيين ممارسة على أمهية 
.سنة18-15لدى الرياضني املرتاوح عمرهم بني 

وهذا من أجل ختصيص ومجع املعلومات واألفكار والتحقق من رياضينيتقدمي استبيان للقام الباحث بمن هناكو 
.الفرضيات

:المنهج الوصفيتعريف - 4-2

يعرف منهج البحث الوصفي يف جمال الرتبية والتعليم بأنه كل استقصاء ينصب على ظاهرة الظواهر التعليمية أو 
ر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها،أو بينها وبني ضالنفسية كما هي قائمة يف احلا

الطرق اليت تتسم باملوضوعية وذلك أن أحسنويعد املنهج الوصفي من ظواهر تعليمية أو نفسية اجتماعية أخرى 
.املستوجبني جيدون كل احلرية يف التطرق إىل آرائهم وزيادة إىل هذا فطبيعة موضوعنا تتطلب مثل هذا املنهج

:البحثوتقنياتأدوات - 4-3

لتحليلية وحىت يطلع القارئ على هذه يف البحوث الوصفية ااالستعمالهلذه الدراسة ألنه شائع االستبياناخرتنا 
.اخلاصة بهالتعارفاألداة سنعرض إحدى 

:االستبيانتعريف - 4-4

وهو كذلك وسيلة جلمع املعلومات، يستعمل كثريا يف حبوث العلوم هو جمموعة من األسئلة املرتبة بطريقة منهجية 
،وهذه الطرقة تساعد للحصول على املعلومات من املصدر األصلي،يتم وضع األسئلة يف استمارة االجتماعية

.ترسل إىل األشخاص املعنيني وهذه للحصول على أجوبة

.حماور03ولقد استخدمنا يف حبثنا هذا استبيانا موجها لعينة املراهقني املمارسني لرياضة الكونغ فو وحيتوي على 
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أن كون وهو يتمحور حول اجلانب النفسي اهلدف منه إثبات08إىل 01يضم األسئلة من :المحور األول
.الكونغ فو له طرق يف التدريب جتعل املراهق يتحكم يف انفعاالته

:المحور الثاني

يف االستمراريةواهلدف منه إثبات او نفي أن االجتماعيوهو يتمحور حول اجلانب 17إىل09يضم األسئلة من 
.تنتج وسطا اجتماعيا مساملا بالنسبة للمراهقالكونغ فو اضة ريممارسة 

:المحور الثالث

نفي أن لرياضة الكونغ فو وهو يتمحور حول اجلانب الرتبوي واهلدف منه إثبات أو25إىل18يضم األسئلة من 
.حنرايف للمراهقنيربوية تساعد على تسوية السلوك االأسس ومبادئ ت

:هياالستبيانتوجد هناك ثالث أنواع من األسئلة يف *

:األسئلة المغلقة.أ

يتم حتديد أجوبة مسبقة تعتمد على أفكار الباحث وأغراض البحث والنتائج اليت يطمح للوصول إليها وتكون 
.وعلى املستوجب أن خيتار اإلجابة الصحيحة)نعم،ال(اإلجابة يف معظم األحيان حمددة 

:فتوحةاألسئلة الم.ب

وتعطي كل احلرية للمستوجب لإلجابة عليها كما يشاء ،إما باختصار أو بالتفصيل وكذلك تعطي له مطلق احلرية 
ابذكر أي معلومة يعتقد  .أو أغراضهامتعلقة بالسؤال مهما كانت طبيعتها أ

:األسئلة النصف المفتوحة.ج

حيتوي هذا النوع من األسئلة النصف مفتوحة على صنفني ،الصنف األول يكون مغلق أي اإلجابة عنه تكون 

.، والصنف الثاين تكون فيه احلرية للمستوجب يف إعطاء رأيه اخلاص)نعم،ال:(بـ
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:تقنيات البحث- 4-5

ا تعترب الطريقة الثالثية األكثر استعماال من تقنية النسبة املئوية : استعملنا يف حبثنا التقنية اإلحصائية التالية أل
:وهي تتلخص يف املعادلة التاليةالنسب املئوية ملعطيات كل سؤال الستخراجأجل حتديد املعطيات العددية ،وهذا 

100×) التكرارات(العدد الفعال =   ةاملئويالنسبة 

جمموع التكرارات

حرصنا على الوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع إذ متثلت :وطريقة اختيارهاالعينة - 4-6
عينة البحث يف جمموعة من املراهقني يف رياضة الكونغ فو وكان اختيار عينة البحث بطريقة قصدية أي العمدية 

:وهي كاأليت 

وهي اليت يتم اختيارها بناءا على حكم شخصي أو Purposive Sample)العمدية(قصدية الالعينة 
دف التخلص من املتغريات الدخيلة إللغاء مصادر التعريف املتوقعة لكن البد من الوقوع يف  تقدير ذايت 
تمع خباصية وجود ارتباط غري  التحريف الناتج إما بسبب التحيز الشخصي أو بسبب اجلهل يف بعض صفات ا

اينة أو املتغري الذي يسعى الباحث لدراسته مثل اختيار جمموعة متخصصة يف اإلعالم مكتشف بني طريقة املع
.وأخذ رأيهم حول إعالم الدولة واعتبار رأيهم هو الرأي العام 

عينة البحث من ناديني اختيارمبا أن الدراسة امليدانية اخلاصة باملقاطعة اإلدارية ألوالد جالل والية بسكرة مت 
سنة من كال اجلنسني ويشرتط أن تكون 18و15قاطعة على األشخاص اليت ترتاوح أعمارهم بني عريقني من امل

.مدة ممارستهم تزيد عن عامني

: موزعني كما يلي) 380(ممارسا لفن الكونغ فو من بني40حتتوي هذه العينة على 

.ممارسا من نادي الوداد الرياضي سيدي خالد15- 
.جاللممارسا من نادي مستقبل أوالد25- 
:المنهج المستخدم -4-7

املنهج العلمي املستخدم يف اجناز هذه املذكرة هو املنهج الوصفي الذي يعتمد على حتديد العالقات بني املتغريات 
وحمل قياسها وهو مجع املعلومات اليت ميكن فيما بعد حتليلها وتفسريها ومن مثة اخلروج باستنتاجات منها، 
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، يعتربه تقنية فعالة ووسيلة علمية جلمع املعلومات والبيانات ) كونه مناسب ( حبث ويستعمل االستبيان كأداة
واملباشرة من مصدرها األصلي باإلضافة إىل منهج حتليل معطيات املراجع واملصادر اليت اعتمدنا عليها يف حبثنا 

.واملتمثلة يف كتب املؤلفني العرب واألجانب 

:مجال البحث- 4-8

:المكانيالمجال -1- 4-8

بوالية بسكرة ومها نادي الوداد الرياضي سيدي خالد ونادي أوالد جالل اإلدارية قاطعة باملأجري البحث بناديني 
مدرب ورئيس نادي الوداد الرياضي سيدي ميثلإذمبسريي الناديني ملعرفة الباحثمستقبل أوالد جالل ونظرا 

هلذا النادي، هلذا قد سهل علينا الدراسة من أحد األعضاء فالباحث يعترب خالد أما نادي مستقبل أوالد جالل 
.وتوزيع  مجع معلومات االستبياناالستطالعية

:المجال الزماني-2- 4-8

بني الفرتة من شهر ديسمرب فيما خيص اجلانب النظري، أما اجلانب التطبيقي فقد دام ابتدءالقد مت هذا البحث 
ومجعه وحتليل النتائج االستبيانوقد مت يف هذه املدة توزيع 2016ماي03إىل غاية 2016مارس25املمتدة من 

.بالطرق اإلحصائية واستخالص االستنتاجات

:تحديد متغيرات الدراسة- 4-9

تكتسي مرحلة حتديد متغريات البحث،أمهية كبرية هلذا ميكن القول أنه كي تكون فرضية البحث قابلة 
العمل على صياغة وجتميع كل متغريات البحث بشكل سليم ودقيق إذ أنه البد أن للتحقيق ميدانيا،أنه البد من 

ا أن تؤثر  حيرص كل باحث حرصا شديدا على التمييز بني متغريات حبثه وبني بعض العوامل األخرى اليت من شأ
.سلبا على مسار إجراء دراسته 

:المتغير-4-9-1

:لعالقته مبتغري آخر وهو نوعان الذي حيصل فيه تعديل أي تغريهو ذلك العامل 
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.هو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على متغري تابع :المتغير المستقل -أ 

:المتغير التابع -ب

.هي تلك العوامل أو الظواهر اليت يسعى الباحث لقياسها،وهي تتأثر ملتغري مستقل

:تتمثل متغريات حبثنا فيما يلي 

.لدى املراهقني * كونغ فو*دور الرياضة القتالية:يفاملتغري املستقل يتمثل - 

.التقليل من السلوك العدواين :املتغري التابع يتمثل يف-

:كيفية تفريغ االستبيان-4-10

املمارسني الذين ترتاوح أعمارهم إحصاءبعد قيامنا بدراسة استطالعية على مستوى الناديني السابقني الذكر مت 
سنة وتفوق مدة ممارستهم للكونغ فو عامني ومت حتديد أفراد العينة من حيث العدد كما ذكرنا سابقا 18و15بني 

).شخصا40(

لدى املمارسني مدة من الوقت تراوحت االستبيانوقمنا حينئذ بتفريغ وحتديد بعض املفاهيم، بقيت استمارات 
.أيام ) 08(إىل )02(مابني 

:االستبيانصدق -4-11

وقد االستبيانعلى األستاذ املشرف الدكتور مزروع السعيد وقد وافق على أن هذا االستبيانلقد عرضنا هذا 
.مع أهداف حبثنا هذا يتالءموجده 

:يلي لقد واجهتنا يف حبثنا هذا بعض الصعوبات نذكر منها ما:صعوبات البحث-4-21

.قلة وجود دراسات سابقة هلا عالقة مبوضوعنا - 
.املراجع اخلاصة مبوضوع الكونغ فوندرة - 
.ذلك خوفا من عدم توخي املوضوعية بقدر ما أفادتنا ممارستنا للكونغ فو يف دراستنا بقدر ما أقلقنا - 
.م املراجع املتحصل عليها باللغة الفرنسية ،مما صعب علينا املهمة ظمع- 
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:السؤال األول
هل حتب الفنون القتالية ؟*
ا من آخرين على ممارستها : الغرض منه-  .معرفة ما إذا كان املمارس حيب الفنون القتالية أم هو مرغم 

النسبةالتكراراإلجابة 
%40100نعم 
%0000.00ال

موع %40100ا
يوضح حب املمارسني للفنون القتالية):01(الجدول رقم

:ل والمناقشةيالتحل
أن كل فرد من العينة هم ميارسون الفنون القتالية على حب وقناعة وال 01يتبني لنا من خالل هذا اجلدول رقم 

.يوجد بينهم أحد مرغم على ممارسة ذلك
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:السؤال األول
هل حتب الفنون القتالية ؟*
ا من آخرين على ممارستها : الغرض منه-  .معرفة ما إذا كان املمارس حيب الفنون القتالية أم هو مرغم 

النسبةالتكراراإلجابة 
%40100نعم 
%0000.00ال

موع %40100ا
يوضح حب املمارسني للفنون القتالية):01(الجدول رقم

:ل والمناقشةيالتحل
أن كل فرد من العينة هم ميارسون الفنون القتالية على حب وقناعة وال 01يتبني لنا من خالل هذا اجلدول رقم 

.يوجد بينهم أحد مرغم على ممارسة ذلك

01الدائرة النسبیة رقم 

تحليل ومناقشة النتائجالفصل الخامس 

98

:السؤال األول
هل حتب الفنون القتالية ؟*
ا من آخرين على ممارستها : الغرض منه-  .معرفة ما إذا كان املمارس حيب الفنون القتالية أم هو مرغم 

النسبةالتكراراإلجابة 
%40100نعم 
%0000.00ال

موع %40100ا
يوضح حب املمارسني للفنون القتالية):01(الجدول رقم

:ل والمناقشةيالتحل
أن كل فرد من العينة هم ميارسون الفنون القتالية على حب وقناعة وال 01يتبني لنا من خالل هذا اجلدول رقم 

.يوجد بينهم أحد مرغم على ممارسة ذلك

نعم

ال

01الدائرة النسبیة رقم 
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:السؤال الثاني
رياضة الكونغ فو؟هل حتب *
.معرفة ما إذا كان املمارس حيب الرياضة فعال أم موجه من طرف أولياءه على ممارستها: الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة 
%40100نعم 
%0000.00ال

موع %40100ا
.يوضح حب املمارسني لرياضة الكونغ فو):02(الجدول رقم

:التحليل والمناقشة
أن كل فرد من العينة ميارس رياضة الكونغ فو على اقتناع 02لنا من خالل هذا اجلدول والدائرة النسبية رقم يتبني 

.وحمبة وال يوجد أحد بينهم مرغم على ممارسة هذه الرياضة

02الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال الثالث
ماذا متثل الرياضة القتالية كونغ فو يف حياتك؟*
.الكونغ فو يف حياة ممارسيهامعرفة ماهي مكانة ومنزلة : الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%0000.00اإلعتداء على اآلخرين
%3792.5فن الدفاع عن النفس

%037.5تعلم القتال
موع %40100ا

.يبني أمهية ومنزلة الكونغ فو يف حياة املمارسني املراهقني):03(الجدول رقم

:التحليل والمناقشة
.من خالل نتائج اجلدول أن كل أفراد العينة نفوا أن الكونغ فو ميثل االعتداء على اآلخرين يتبني لنا أن 

من بني املراهقني قد بينوا بأن الكونغ فو ميثل هلم فن الدفاع عن النفس أما بنسبة % 92.5فبالنسبة - 
ملفاهيم فرتى أن رياضة الكونغ فو ميثل هلم تعلم القتال ورمبا يرجع ذلك لعدم وعيهم با7.5%

.البيداغوجية هلذا الفن

03:الدائرة النسبیة رقم

االعتداء على اآلخرین

فن الدفاع عن النفس

تعلم القتال
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:السؤال الرابع
ماهو شعورك قبل بداية احلصة التدريبية؟*
معرفة شعور وإحساس املراهق املمارس قبل بداية احلصة التدريبية؟:الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%0000.00التوتر

%2870السعادة
%1230اإلرتياح
%0000.00الكراهية
%40100المجموع

.قبل بدء احلصة التدريبيةيوضح نفسية املراهق ):04(الجدول رقم

:التحليل والمناقشة
إىل أن أفراد العينة يشعرون بالسعادة واإلرتياح قبل بدء احلصة من خالل حتليلها04تبني نتائج اجلدول رقم

.الكراهيةيوجد أحد يف العينة يشعر بالتوتر أو التدريبية بينما ال
وبناءا على هذا نستنتج أن رياضة الكونغ فو هي رياضة حمبوبة من طرف اجلميع والكل يشعر بالراحة النفسية قبل 

.بدء احلصة التدريبية وهو متلهف لذلك

04الدائرة النسبیة رقم

التورتر

السعادة

اإلرتیاح

الكراھیة
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:السؤال الخامس
كيف تلقى املهام اليت يقدمها لك املدرب أثناء احلصة ؟*
.راهق من طرف مدربهمعرفة حجم التدريب املقدم للم:الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%0717.5سهلة

%3382.5متوسطة
%0000.00عنيفة

%40100المجموع
.يوضح لنا مدى شدة التدريبات):05(الجدول رقم

:التحليل والمناقشة
من املراهقني يتلقون مهام سهلة وبسيطة ونفسر هذا %17.5أن نسبة )05(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم

لآلخرين،وإمنا اليقومون أفراد ذو مستوى جيد بالنسبة 07على شكلني،إما أن مستوى املراهقني الذي عددهم 
ا بإتقان،أما بالنسبة  .فريون أن املهام املقدمة هلم هي متوسطة%82.5بكل املهام اليت تقدم هلم أو ال يؤدو

هذا التحليل نستنتج أن كلما إزدادت املهام صعوبة أدت اىل إخراج الشحنات اإلنفعالية من خالل - 
.وتفريغ املكبوتات وبالتايل يقل السلوك العدواين الزائد

ا متنفس آمن لدوافع العدوانية الناجتة عن عوامل كاإلحباط واليأس والفشل -  وكثريا ما وصفت الرياضة أ
.عد إجتماعيا للتفريغ عن دوافع العدوانية ومشاعل اإلحباطإمنا جمرد أداء مهارة بشكل ي

05الدائرة النسبیة رقم

سھلة

متوسطة

عنیفة
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:السؤال السادس
وتثق يف نفسك؟انفعاالتكمن خالل ممارستك لرياضة الكونغ فو هل أصبحت تتحكم يف *
.الكونغ فو يف التحكم يف النفس والثقةمعرفة مدى تأثري رياضة:الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%3895نعم
%0205ال

%40100المجموع
.يوضح حجم تأثري ممارسة الكونغ فو على اإلنفعاالت النفسية والتحكم فيها):06(الجدول رقم

:التحليل والمناقشة
من أفراد العينة وهي األغلبية %95تبني لنا أن نسبة 06بناءا على النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم

املذكورة االختصاصاتشخص تشعر بالراحة النفسية من خالل قيامها بالنشاطات أو 38الساحقة واملتمثلة يف 
م ال ي% 05أعاله يف السؤال أما بقية العينة واملتمثلة يف  .شعرون بالراحة النفسيةفرتى أ

06الدائرة النسبة رقم

نعم

ال
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:السؤال السابع
هل عند قيامك ملنازالت الساندا،تشعر بالراحة النفسية والعقلية؟*
ا املراهق داخل النادي أو املدرسة املخصصة :الغرض منه-  معرفة مدى تأثري النشاطات املختلفة اليت يقوم 

.فسيةنلرياضة الكونغ فو على الراحة ال
النسبةالتكراراإلجابة
%3280نعم
%0820ال

%40100المجموع
.يوضح تكرار ونسب املراهقني يف حالة شعورهم بالراحة النفسية من خالل املدرسة):07(الجدول

:التحليل والمناقشة
من أفراد العينة وهي أغلبية األفراد واملتمثلة يف % 80تبني لنا أنسبة 06من خالل حتليل نتائج اجلدول رقم

أفراد 08من %20شخص يشعر بالراحة النفسية من خالل قيامها ملنازلة الساندا أما بقية العينة واملتمثلة يف 32
م ال يشعرون بالراحة النفسية .من فرتى أ

07الدائرة النسبة رقم

نعم

ال

المجموع
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:السؤال الثامن
مباذا تشعر عند انتهاء احلصة التدريبية ؟*
.التدريبيةهو الدراية بإحساس املراهق بعد انتهاء احلصة : الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%0205اإلرهاق

%2870الراحة النفسية
%1025االنفعاالتتفريغ 

%0000.00زيادة التوتر
%40100المجموع

.يوضح شعور املراهقني عند انتهاء احلصة التدريبية):08(الجدول رقم

:التحليل والمناقشة
من العينة يشعرون باإلرهاق،أما نسبة % 05املتحصل عليها أن نسبة 08اتضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم 

م يشعرون بتفريغ % 25من املراهقني هم يشعرون بالراحة النفسية بينما آخرون واملتمثلة نسبتهم بـ% 70 أ
.أحد يشعر بذلكال% 00.00أما اجلواب األخري وهو زيادة التوتر بنسبة االنفعاالت

ونستنتج بناء على هذه النسبة أن أغلب أفراد العينة عند انتهاء احلصة يشعرون بالراحة النفسية وتفريغ 
.االنفعاالت

08:الدائرة النسبیة رقم

اإلرھاق

الراحة النفسیة

تفریغ اإلنفعاالت

زیادة التوتر
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بالغة يف توفري الصحة النفسية وبالتايل ميكننا إثبات ما حملنا له يف اجلانب النظري وهو أن للكونغ فو فوائد مهمة 
.ة متزهة وهادئةوالوصول باملراهق اىل حيا
:استنتاج المحور األول

أسئلة،تضمنت اجلانب النفسي 08من خالل النتائج املتحصل عليها يف احملور األول الذي يتكون من 
إثبات الفرضية األوىل اليت تنص على أن الكونغ فو له طرق يف التدريب جتعل املراهق يتحكم إىلللمراهق،توصلنا 

.أيضايف انفعاالته ،بل ويثق يف نفسه 
ولذا الرياضة بصفة عامة هلا عالقة وطيدة باجلانب النفسي للمراهق وهو وسيلة للتنفيس عن العدوانية وبناء 

.شخصية متزنة وهادئة
رياضية اتصاال وثيقا بنمو شخصية املراهق وتطورها وصوال اىل مرحلة النضج والوعي،وتعمل تتصل النشاطات ال

على زيادة إدراكه حبدوده وقدراته البدنية ،وبشكل غري مغال فيه، مما ينضج شخصيته االجتماعية ويكسبه الثقة يف 
.النفس
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:السؤال التاسع
؟االجتماعيةكيف تؤثر عليك ممارسة رياضة الكونغ فو من الناحية *
.االجتماعيةمعرفة مدى تأثري رياضة الكونغ فو على املراهق من الناحية :الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%1845في الجماعةاالندماج

%2255التعرف على زمالء جدد
%0000.00ليس له تأثير
%40100المجموع

.يوضح تأثري ممارسة رياضة الكونغ فو على املراهقني من حيث تعاملهم مع زمالئهم):09(الجدول
:التحليل والمناقشة

ترى ان ممارسة الكونغ فو له من أفراد العينة %45نالحظ ان نسبة 09من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم

تأثري على 
ترى ان من خالل املمارسة لرياضة الكونغ فو قد تعرفوا على زمالء جدد % 55يف اجلماعة أما نسبة االندماج

%.00.00أما اجلواب األخري الذي يبني ان ملمارسة الكونغ فو ليس له تأثري فهي نسبة 
حبيث أنه جيعله عيةاالجتماملمارسة الكونغ فو تأثري على املراهق من الناحية أنوبناءا على هذه النتائج نستنتج 

.يندمج أكثر يف اجلماعة ومتهد له الطريق للتعرف على زمالء جدد

اإلندماج في الجماعة

التعرف على زمالء جدد

لیس لھ تأثیر

09الدائرة النسبیة رقم 
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:السؤال العاشر
؟االجتماعيةيف رأيك هل من قواعد الكونغ فو أن تكون مسؤوال يف احلياة *
.إذا كانت قواعد ومبادئ الكونغ فو حتث على املسؤولية يف احلياة اليوميةمعرفة ما :الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%3792.5نعم
%037.5ال

%40100المجموع
.يبني مدى تأثري نصوص الكونغ فو على مسؤولية الفرد):10(الجدول

:التحليل والمناقشة
وهي األغلبية الساحقة ترى أن من قواعد % 95.5نرى أن نسبة 10من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم 

وهي قليلة جدا تتمثل يف %705،بينما نسبة االجتماعيةالكونغ فو وأسسه ان يكون الفرد مسؤوال يف احلياة 
.أشخاص ترى العكس03

وهذا ما سبق وذكرناه االجتماعيةؤوال يف احلياة من قواعد الكونغ فو أن يكون اإلنسان مسأنوبناءا عليه نستنتج 
اإلجيابية مبا فيها روح االجتماعيةبناء كل االجتاهات إىلالفنون القتالية تربية اجتماعية تصبوا "يف اجلانب النظري 

.املسؤولية واعتمادا على النفس

10:الدائرة النسبیة رقم 

نعم

ال
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:السؤال الحادي عشر
يد من؟يف حياتك اليومية فهل ممارستك للكونغ فو تز اجتماعيةإذا تلقيت مشاكل وأزمات *
.معرفة ما إذا كان لرياضة الكونغ فو أثر على املشاكل اليت يتلقاها املراهق يف حياته اليومية: الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%0000.00حدتها
%0717.50تزيلها

%3382.50تخفف منها
%40100المجموع
.واألزمات اليت يتلقاها املراهقونيوضح مدى تأثري الكونغ فو على املشاكل ):11(الجدول

:التحليل والمناقشة
تبني لنا أنه من املستحيل أن رياضة الكونغ فو تزيد من حدة املشاكل اليت 11من خالل نتائج اجلدول رقم 

ا% 17.5يتلقاها املراهق يف حياته اليومية،بينما جند نسبية  ترى أن ممارسة الكونغ فو تزيل املشاكل اليت يتلقو
م اليومية أما نسبة  ختفف من تلك املشاكل واألزمات اليت يتعرض هلا املراهقون يف %82.5املراهقني يف حيا

م اليومية .حيا

11:الدائرة النسبیة رقم

حدتھا

تزیلھا

تخفف منھا
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م اليومية،ويعود هذا  من خالل هذا نستنتج أن ممارسة الكونغ فو ختفف من املشاكل اليت تراود املراهقني يف حيا
من أن يكون أسلوبا يف احلياة يعمل على مساعدة املراهقني وجتاوز كون الكونغ فو ميتاز خبصائص متكنهإىل

مشاكلهم ومعاناته املختلفة وميكنهم من حماربتها والتخفيف منها وإزالتها بشرط االستمرارية يف التدريبات واتباع 
.النصائح والتعليمات
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:السؤال الثاني عشر
ممارستك لرياضة الكونغ فو؟ماهي عالقتك بزمالئك من خالل *
.إبراز العالقة بني املمارسني املراهقني لرياضة الكونغ فو: الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%0922.50تعاون

%0000.00نفور وتخاصم
%0000.00عداوة وحقد
%3177.50أخوة ومودة
%40100المجموع

.املمارسني املراهقنييوضح العالقة بني ):12(الجدول

:التحليل والمناقشة
ترى أن العالقة املوجودة بني %22.5أن نسبة 12:يتضح لنا من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم

توجد أية فرتى أن العالقة املوجودة بينهم هي أخوة ومودة،بينما ال% 77.5املمارسني هي عالقة تعاون أما نسبة 
تشري بعالقة عداوة وحقد أو نفور وختاصم ونستنتج من خالل هاته األجوبة أن رياضة الكون فو فهو إجابة

ذا نؤكد ما أشرنا إىلدف  الكونغ فو وسطا اجتماعيا "يف اجلانب النظري أنإليهمل الشمل والتعاون واحملبة و
".مساملا بني ممارسيه على إزالة الشعور باحلقد والعداوة

12:الدائرة النسبیة رقم

الربع األول

نفور وتخاصم

عداوة وحقد

أخوة ومودة
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:الثالث عشرالسؤال
هل تساعدك ممارستك لرياضة الكونغ فو على التوافق مع اآلخرين بسهولة؟*
.إبراز أمهية الكونغ فو يف توطيد العالقة بني الزمالء:الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%40100نعم
%0000.00ال

%40100المجموع
واحمليطالكونغ فو مع اجلماعة يربز أمهية):13(الجدول

:التحليل والمناقشة
أي كل أفراد العينة أمجعوا على ممارستهم % 100هو أن نسبة 13من خالل ما الحظناه من نتائج اجلدول رقم 

.قد تساعدهم على التوافق وبالتايل فالكونغ فو هو تربية اجتماعيةللكونغ فو 

13:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال الرابع عشر
؟......)التعاون- التكيف(اجلديدة االجتماعيةهل رياضة الكونغ فو تسهل عليك اخلضوع لقواعد احلياة *
.االجتماعيةإبراز دور الكونغ فو يف التأقلم مع قواعد احلياة :الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%40100نعم
%0000.00ال

%40100المجموع
.االجتماعيةالكونغ فو بالنسبة للخضوع لقواعد احلياة ممارسةيوضح أمهية):14(الجدول

: التحليل والمناقشة
وهي متثل كل أفراد العينة حيث ترى أن للكونغ فو دور % 100أن نسبة 14:نالحظ من نتائج اجلدول رقم

االجتماعيةللكونغ فو وظيفة تقوية املعايري أن،وبناءا عليه نستنتج االجتماعيةإجيايب يسهل اخلضوع لقواعد احلياة 
ا من وظائف خمتلف األوساط الرتبوية .وهي وظيفة ال يستهان 

14:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال الخامس عشر
هل ترى أن ممارسة الكونغ فو جتعلك أكثر تالؤما واحتكاك مع الزمالء؟*
.أكثر احتكاك وتالؤما مع الزمالء أم المعرفة ما إذا كانت ممارسة رياضة الكونغ فو جتعل املراهق :الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%3997.50نعم
%0102.50ال

%40100المجموع
.يربز مدى تأثري ممارسة الكونغ فو على تالؤم واحتكاك املراهقني):15(الجدول

:التحليل والمناقشة
من املراهقني املمارسني للكونغ فو يرون %97.5جند أن نسبة 15:من خالل النسب املوضحة يف اجلدول رقم

عكس ذلك وهذا راجع إىل نقص % 02.50أن له دور يف توافق املراهق نفسيا واجتماعيا،بينما ترى نسبة 
م ال اخل ...حظو أن املنحرفني اجتماعيا كاملدمنني على املخذرات واحلبوب تكوينهم البيداغوجي من حيث أ

.ة سلوكهميصعب حقيقة توافقهم وتسوي
.نستنتج القول أن لرياضة الكونغ فو دور يف توافق املراهق نفسيا واجتماعياإذن

15:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال السادس عشر
دور يف توافق املراهق املنحرف نفسيا واجتماعيا؟هل للكونغ فو *

.إبراز األثر الذي ترتكه رياضة الكونغ فو يف توافق املراهق املنحرف نفسيا واجتماعيا:الغرض منه

النسبةالتكراراإلجابة
%3792.50نعم
%0307.50ال

%40100المجموع
.يربز األثر الذي ترتكه رياضة الكونغ فو يف توافق املراهق املنحرف نفسيا واجتماعيا):16(الجدول

:التحليل والمناقشة
املمارسني لرياضة الكونغ فو من املراهقني %92.5جند أن نسبة 16من خالل النسب املوضحة يف اجلدول رقم 

.يرون عكس ذلك% 07.50يف توافق املنحرف نفسيا واجتماعيا أما نسبة ذه الرياضة دور كبري يرون أن هل

16:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال السابع عشر
املراهق نفسيا؟انضباطهل ترى يف اندماجك مع اآلخرين تأثريا على *
.املراهق نفسياانضباطمع اجلماعة له تأثري على االندماجمعرفة ما إذا كان : الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%2562.50نعم
%1537.50ال

%40100المجموع
.النفسياالنضباطمع اآلخرين على االندماجيوضح مدى تأثري ):17(الجدول

:التحليل والمناقشة
مع دماجناالترى أن % 62.50ميكننا القول أن نسبة 17من خالل النسب املئوية املستخلصة من اجلدول رقم 

من أفراد العينة فهي ترى عكس ذلك أي ليس % 37.50النفسي،بينما نسبةاالنضباطاآلخرين له تأثري على 
ب متقاربة فيحتمل أن يكون تلك النسأنالنفسي ومنه نستنتج مبا االنضباطمع اآلخرين أثر على لالندماج
.النفسياالنضباطقد يؤثر وقد ال يؤثر على االندماج

17:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:استنتاج المحور الثاني
تأكدنا من إثبات الفرضية الثانية اليت تنص على من خالل النتائج املتحصل عليها يف أسئلة احملور الثاين

"يف ممارسة رياضة الكونغ فو تنتج وسطا اجتماعيا مساملا بالنسبة للمراهقاالستمرارية"أن
الذي يسود داخل مدارس الكونغ فو وكيف هي االجتماعيوقد قادتنا النتائج املتحصل عليها اىل معرفة الوسط 

هذا اجلو إىلعالقة املمارسني مع بعضهم،حيث حيث وجدنا تعاونا ومودة ورضا وقبول النصائح بينهم، ونتيجة 
اجلماعة وجيعله انضباطا والتزاما إىلالسائد أثناء املمارسة يستطيع الكونغ فو أن يدفع املراهق االجتماعيالعائلي 

.ملبادئها وقواعدها وأكثر احتكاكا وتفاعال مبا جيعله حيس بالراحة النفسية
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:السؤال الثامن عشر
معتقداتنا ومبادئ ثقافتنا ؟هل مبادئ الكونغ فو تتماشى مع *
.معرفة ما إذا كانت مبادئ الكونغ فو تتماشى مع مبادئنا ومعتقداتنا: الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%3485نعم
%0615ال

%40100المجموع
.يبني مدى متاشي الكونغ فو مع مبادئنا ومعتقداتنا):18(الجدول

:التحليل والمناقشة
وهي األغلبية تؤكد أن مبادئ الكونغ فو تتماشى مع مبادئنا وديننا % 85خالل اجلدول أن نسبةنالحظ من 

عكس ذلك ونفسر هذا بأن احملتمل أن أفراد هذه النسبة % 15احلنيف،بينما يرى اآلخرون واملتمثلة نسبتهم بـ
وقواعد الكونغ فو منعدمة إن من مراهقني درايتهم مببادئ الدين اإلسالمي ناقصة إما مببادئ06واملقدر عددهم بـ

.معرفة جل قواعد الكونغ فو إىلسنة مما اليؤهلهم 16- 15احملتمل أيضا أن أعمارهم حمصورة بني 
مبادئ الكونغ فو تتماشى مع ثقافتنا اإلسالمية يف : بناءا على ما الحظناه من نسب يف اجلدول نستنتج أن

.املمارسنياعتقاد

18:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال التاسع عشر
ممارستك للكونغ فو جتعلك منضبطا أكثر يف حياتك اليومية؟هل*
.احلياة اليوميةانضباطإبراز الدور الذي تلعبه ممارسة رياضة الكونغ فو يف : الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%3895نعم
%0205ال

%40100المجموع
.يف حياة املراهقيوضح أمهية ممارسة الكونغ فو على اإلنضباط ):19(الجدول

:التحليل والمناقشة
أكثرترى أن ممارسة الكونغ فو جتعل املراهق % 95يتجلى لنا من خالل النتائج املبينة يف هذا اجلدول أن نسبة 

فرتى أنه ال أثر % 05انضباطا يف احلياة اليومية،أما النسبة املتبقية وهي ضئيلة جدا مقارنة مع النسبة األوىل
.يف احلياة اليوميةاالنضباطملمارسة الكونغ فو على 

املراهق يف حياته اليومية ألن املناخ السائد انضباطوبناء عليه نستنتج أن ملمارسة الكونغ فو أثر فعال على 
ام،وكما ذكرنا واخللق احلسن وحب النظاالنضباطواملصاحب ألنشطة الكونغ فو هو مناخ تربوي حيث الفرد على 

.النفسيةاالجتماعيةأنه من أهداف الكونغ فو تربية وإعداد الفرد السليم سواء من الناحية العقلية،أو اجلسمية أو 

19:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال العشرون
مبا أصبحت متتاز من خالل ممارستك لرياضة الكونغ فو ؟*
.املراهقنيإبراز امليزات اليت ختلفها رياضة الكونغ فو على : الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%0000.00العدوان والغرور

%3177.50اإلنضباط والشجاعة
%0000.00التكبر والطمع
%0922.50الطيبة والصبر
%0000.00احترام الغير
%40100المجموع

.يبني امليزات اليت ختلفها رياضة الكونغ فو على املراهقني):20(الجدول

:التحليل والمناقشة
من أفراد العينة وهي % 77.50أن نسبة20:يتضح لنا من خالل قراءة النسب املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

ترى أن الكونغ فو % 22.50والشجاعة بينما نسبة االنضباطاألغلبية ترى ممارسة الكونغ فو ختلف عنها ميزة 
ألخرى كالعدوان والغرور أو التكرب والطمع وكذلك احرتام الغري فلم ت اخيلف عنه ميزيت الطيبة والصرب بينما امليزا

.إطالقاإليهميشريوا 
م هو الطيبة الصرب الشجاعة .وهذا راجع ألن يف مدرسة الكونغ فو يتقيدون بشعار دائم ومغروس يف أذها

20:الدائرة النسبیة رقم

العدوان والغرور

اإلنضباط والشجاعة

التكبر والطمع

الطیبة والصبر

احترام الغیر
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:السؤال الحادي والعشرون
اآلخرين؟اجتاههل ممارستك لرياضة الكونغ فو جتعلك تعرف حقوقك وواجباتك *
.بالواجباتوااللتزاممعرفة حقوق الغري : الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%3997.50نعم
%0102.50ال

%40100المجموع
.يوضح مدى معرفة املراهق املمارس حلقوقه وواجباته):21(الجدول

:التحليل والمناقشة
39املقدرة بـ وهي األغلبية الساحقة من أفراد العينة و % 97.50أن نسبة 21يتبني لنا من خالل اجلدول رقم 

% 02.50رياضي مراهق، ترى أن ممارسة الكونغ فو جتعل املراهق يعرف حقوقه وواجباته بينما نسبة 40من 
.واملتمثلة يف شخص واحد فهو يرى عكس ذلك

الغري وواجباته اجتاه نفسه وهذا ما اجتاهومن هنا تستخلص أن ممارسة الكونغ فو جتعل اإلنسان يعرف حقوق 
احرتام قوانني وتقنيات النادي أو املدرسة مما يدخل فيها احرتام الغري "جنده يف أول وصية من وصايا الكونغ فو 

"اخل.....والصرامة االنضباطواملدربني والزمالء والتزام 
ومن هنا نستنتج أن االحرتام يبدأ داخل القاعة أو املدرسة أي الوسط اخلاص مث ينتقل اىل الوسط العام حىت 

.يصبح الفرد يعرف ما له وما عليه من التزامات

21:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال الثاني والعشرون
يف رأيك هل ممارستك الكونغ فو جتعل اإلنسان يتسم بالنظافة واإلتقان واخلفة؟*
ذه الصفات وحيث عليها أم ال: الغرض منه-  .معرفة ما إذا كان الفن ميتاز 

النسبةالتكراراإلجابة
%40100نعم
%0000.00ال

%40100المجموع
.يبني أثر ممارسة الكونغ فو على النظافة واخلفة واإلتقان):22(الجدول

:التحليل والمناقشة
تت أن ممارسة الكونغ فو جتعل اإلنسان أفراد العينة أثبمن % 100أن نسبة22من خالل نتائج اجلدول رقم 

ا جتعل  يتقيد بالنظافة واخلفة واإلتقان وعليه نستنتج أن ممارسة رياضة الكونغ فو أثر فعال واجيايب حيث أ
ذا نكون قد أثبتنا ما ذكرناه سابقا أن  ه من قواعد الكونغ فو فن احلياة ملا حيتوي"ممارسيها ميتاز بالنظافة واإلتقان و

.وااللتزاموالنظافة االنضباطتربوية ووصايا حتث على 

22:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال الثالث والعشرون
هل تعرف وصايا الكونغ فو وتفهم معناها؟*
.اخل....معرفة ما إذا كان املمارس املراهق يفقه وصايا الكونغ فو اليت لقنت له كالتواضع،الصرب: الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%3587.50نعم
%0512.50ال

%40100المجموع
.يبني مدى معرفة وفهم املراهقني لوصايا الكونغ فو):23(الجدول

:التحليل والمناقشة
من أفراد العينة يعرفون وصايا الكونغ فو % 87.50أن نسبة23يتضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم 

من األفراد ال يعرفون جل الوصايا وهذا السبب راجع رمبا لعدم % 12.50ويفهمون معناها أما بنسبة 
م يتغيبون عن احلصصماستمرار يته .يف التدريبات أي أ

م  ا يف حيا م يطبقو ومنه نستنتج أن جل املراهقني يعلمون ويفهمون معىن وصايا الكونغ فو وهذا يدل على أ
.اليومية

23:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال الرابع والعشرون
هل تعمل بوصايا الكونغ فو يف حياتك؟*
معرفة ما إذا كان املراهق املمارس يعمل بالوصايا اليت لقنت له داخل املدرسة او النادي يف حياته : الغرض منه- 

.اليومية
النسبةالتكراراإلجابة
%3587.50نعم
%0512.50ال

%40100المجموع
.يف احلياة اليوميةيبني مدى العمل بالوصايا ):24(الجدول

:التحليل والمناقشة
م اليومية أما نسبة %87.50أن نسبة24يتضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم  تعمل بالوصايا يف حيا

عدم الدراية أشخاص فهم ال يعمالن بالوصايا كلها وهذا نظرا لقلة فهم معناها و 05واملتمثلة يف % 12.50
.23يبني صدق اإلجابة على السؤال رقم ببعض الوصايا األخرى،وهذا ما 

24:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:السؤال الخامس والعشرون
هل تريد أن متارس هذه الرياضة يف املدارس واملؤسسات التعليمية والرتبوية؟*
.معرفة ما غذا كان املراهق حيب هذه الرياضة أن متارس يف املدارس واملؤسسات الرتبوية والتعليمية: الغرض منه- 

النسبةالتكراراإلجابة
%40100نعم
%0000.00ال

%40100المجموع
.يربز مدى تأييد املراهقني لفكرة تلقني رياضة الكونغ فو يف املؤسسات):25(الجدول

:التحليل والمناقشة
يؤيدون فكرة إدخال رياضة ) أفراد العينة(أن كل املمارسني املراهقني 25تبني النتائج املستخلصة من اجلدول رقم 

.الكونغ فو كمادة تعليمية تربوية رغم أننا جند البعض القليل ال يزاولون الدراسة فمنهم املهين ومنهم من هو بطال
ا توفر هلم  ومنه نستنتج أن أفراد العينة حيبون رياضة الكونغ فو ويؤيدون فكرة ممارستها داخل الوسط املدرسي أل

املواد األخرى، كما أن رياضة الكونغ فو وظيفة جد فعالة يف القضاء الراحة النفسية ورمبا حتفزهم أكثر على دراسة 
على مظاهر العدوان والعنف داخل األوساط املدرسية ألن من اهداف الكونغ فو وقواعده استئصال فكرة القتال 

.من أذهان ممارسيه

25:الدائرة النسبیة رقم

نعم

ال
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:استنتاج المحور الثالث
لرياضة الكونغ فو "ة الثالثة واليت تنص على أن يلفرضمن خالل النتائج املتحصل عليها يف هذا احملور مت إثبات ا

".أسس ومبادئ تربوية تساعد على تسوية السلوك اإلحنرايف للمراهقني
يف التدريب واملثابرة جبد سواء يف احلصة التدريبية أو من خالل اإلطالع االستمراريدخل ضمن وصايا الكونغ فو 

على املفاهيم البيداغوجية هلذه الرياضة وخصائصها وكذلك السيطرة على النفس واإلطالع على كل اآلداب 
.املشروعة يف نظام حياتنا

ا أن يكون الفرد مساملا ال عنيفا ألن طف والتواضع ومن ميواللباالحرتاماحرتام اجلماعة كبارا وصغار والتحلي -  زا
.الغاية من ممارسة هذه الرياضة هي الدفاع عن النفس ودينها هو الدين اإلسالمي
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:االستبيانخــــــالصة 
هودات اليت بذلنا أسرار هذه الفنون القتالية مكنتنا من اطالع على بعضها يف حبثنا هذا واليت من خالل ا

من معرفتنا سابقا كم ساعدتنا أيضا خربتنا يف هذا امليدان سواء كرياضي أو مدير تقين وفين أكثروالغوص فيها 
دعلى إثراء اجلانب النظري- من حيث املمارسة-)مدرب(للفريق  ف الفنون وقدر املستطاع بأهم ما يتعلق 

على شكل ا واليت صغناهاكانت تدور يف ذهننالقتالية الصينية وتوصلنا إىل اإلجابة عن كل التساؤالت اليت  
:فرضيات الدراسة امليدانية

االجتماعيةكما أدركنا أمهية ممارسة رياضة الكونغ فو لدى املراهقني واليت مت التطرق إليها من شىت اجلوانب 
من صحتها أكثر من وتأكدناواخللقية والنفسية ومت إبراز دور هذا الفن ومدى تأثريه اإلجيايب يف حياة املراهق 

.ل التنسيق التام بني اجلانبني النظري والتطبيقيخال
ويهتم الكونغ فو باجلانب البدين حبيث أن ممارسة هذه الرياضة تعمل على حتسني الصحة عن طريق التنمية 

التحمل إذن نستخلص أن الكونغ فو يهتم جبميع جوانب واالسرتخاءاملنسجمة جلميع اجلسم ومرونة املفاصل 
واألخالقية والصحية والنفسية ويركز أكثر على اجلانب البدين كنشاط مكثف، نثبت أيضا االجتماعيةالشخصية 

تمع قوة األمة في "أن للكونغ فو أبعاد تربوية مكنته وجعلته يؤدي رسالة كاملة إلجياد الفرد القوي الصاحل لبناء ا
".شبابها
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:استنتاجات الدراسة
:هامني باستنتاجني أدت الدراسة إىل اخلروج - 
فهو من خالل النتائج املتحصل عليها يف احملاور الثالث واليت كانت متعلقة بفرضيات البحث اجلزئية :األول

ا أثبتت نتائج احملور األول .حيث متكنا من إثبات كل الفرضيات اجلزئية اليت وضعناها إذ أ
.لرياضة الكونغ فو طرق يف التدريب جتعل املراهق يتحكم يف انفعاالته- 

:وذهبت نتائج احملور الثاين لتثبت 
.يف ممارسة رياضة الكونغ فو تنتج وسطا اجتماعيا مساملا بالنسبة للمراهقني االستمرارية- 

:احملور الثالث نتائجه أثبتتنكاا  بينم
.للكونغ فو أسس ومبادئ تربوية تساعد على تسوية السلوك اإلحنرايف لدى ملراهقني- 

هو أن الكونغ فو رياضة وأخالق وتربية شاملة تتماشى مع كل مراحل منو اإلنسان وتتناول ف:الثانياالستنتاجأما 
تم  بشىت اجلوانب وتكييف الفرد بدنيا وعقليا جوانب شخصية خمتلفة ويعد كطريقة من طرق الرتبية العامة اليت 

.واجتماعيا
القتالية الكونغ فو دور في التقليل من السلوك للرياضة "وختاما نؤكد قد أثبتنا الفرضية العامة وميكننا القول أن

".سنة)18-15(العدواني لدى المراهقين 



:الخــــــــــــــاتــــــمة
حنمد اهللا عز وجل جزيل احلمد الذي وفقنا إلجناز هذا احللم الذي راود أذهاننا منذ الصغر قبل أن نعرف 
احلياة اجلامعية،قد حاولنا قدر املستطاع الكشف عن القليل من أسرار احلضارة الصينية العريقة لكي يستطيع 

البحث أن يفهم معىن الفنون القتالية الصينية وأنواعها وأساليبها وفوائدها على القارئ الكرمي بعد مطالعته هلذا 
تمع، الفرد،املراهق بصفة خاصة .ا

وحىت يتعرف القارئ أيضا على قواعد ومبادئ الكونغ فو ودورها بصفتها احلقيقية ومدى متاشيها  مع مبادئ 
لمية اجتماعية نفسية ،لذا ميكن ان تطابق مبادئ الكونغ ديننا احلنيف الذي هو تربية إميانية إسالمية عربية، ع

ذه الفنون يف إطار ثقافتنا العربية اإلسالمية إلجياد احللول  فو جزء من مبادئنا اإلسالمية وميكننا االرتقاء 
ميكن املناسبة إلنقاذ شبابنا املراهق من األزمات النفسية واالجتماعية و االحنرافات السلوكية ومن هذا املنطلق

للفرد مهما كان عمره أن يتجه ملمارسة هذه الرياضة ليتأكد بذاته من أمهيتها وفوائدها الصحية و العقلية منها 
.والبدنية ويعاينها ألنه ليس اخلرب كاملعاينة

نأمل من خالل هذا البحث املتواضع أن نكون قد عملنا عمل ولو بالقليل خدمة للبشرية مصدقا لقوله 
أو نكون قد أدينا جزء من الفريضة اليت فرضها علينا " لوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنونوقل اعم"تعاىل

لذا نكون قد امتثلنا " اطلبوا العلم ولو يف الصني "أو كما قال" طلب العلم فريضة على كل مسلم:نبينا الكرمي 
.نا اجلد حمدودةحلديث املصطفى وطلبنا العلم من الصني وحنن يف اجلزائر نظرا إلمكانيات



:االقتراحات
ذيب السلوك العدواين لدى املراهقني اجلزائريني - بينت دراستنا هذه أن الكونغ فو أثر فعال يف 

).سنة18- 15فئة(
حيث يستطيع من خالل املمارسة التحكم يف انفعاالته ويثق بنفسه وأن ممارسته للكونغ فو تتيح له -

اون والتآزر يساعد على التنفيس عن العدوانية وأن قواعد ومبادئ وسطا اجتماعيا مساملا ملينا بالتع
تمع ونتقدم مبجموعة من االقرتاحات والتوصيات  دف إىل تكوين الفرد الصاحل لبناء ا الكونغ فو 

ا وتنفيذها آملني يف تكوين إىل كل من يهمه األمر من أولياء ومربني و مسؤولني من أجل اإلقتداء 
.يع النواحي البدنية والنفسية و العقليةجيل سليم من مج

إعطاء أمهية للمراهقني باعتبارهم فئة حتوي طاقات هائلة يستوجب استغالهلا واالستفادة منها عن -
.طريق إدخال هذه الرياضة أو الفن إىل املؤسسات الرتبوية والتعليمية واملراكز اخلاصة بالرتبية

ا وهذا من بني زيادة انتشار هذه الفنون عن طريق إنشاء- اجلمعيات او النوادي الرياضية اخلاصة 
.مشاريعنا اليت نطمح إىل حتقيقها إن شاء اهللا

البد من إبراز الصورة احلقيقية لرياضة الكونغ فو بصفة خاصة وللفنون القتالية بصفة عامة ودورها -
طرف أساتذة وأطباء اهلام يف اجلانب النفسي وذلك من خالل إعداد برامج للتوعية واإلرشاد من 

.خمتصني يف هذا امليدان
ربط الكونغ فو بالدوائر الطبية والنفسية كالطب التقليدي الصيين له قواعده وأسسه كما هو احلال -

يف مستشفى ابن عكنون ومصطفى باشا وبعض املراكز والعيادات اليت يتم فيها العالج عن طريق 
.الوخز باإلبر وهو أيضا طب صيين تقليدي

يام بدراسة معمقة يف ميدان الكونغ فو واستخالص فوائده الطبية و الصحية ومدى تأثريها على شخصية الق
.املراهق والشاب اجلزائري
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

–بسكرة -جامعة محمد خیضر
معهد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

قسم التدریب الریاضي

:        الموضوع
استبیاناستمارة

:یعتزم الباحث القیام بدراسة وصفیة عنوانها

القتالیة الكونغ فو في التقلیل من السلوك العدواني لدى المراهقیندور الریاضة 
سنة) 15-18(

دراسة میدانیة على عینة من ممارسي ریاضة الكونغ فو بنادیي
الوداد الریاضي سیدي خالد ومستقبل أوالد جالل

ية ختصص تدريب كمتطلب تكميلي لنيل شهادة املاسرت من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياض
نرجو من سيادتكم احملرتمة املسامهة يف اإلجابة على األسئلة باستمارة االستبيان هذه،إليكمأتقدم رياضي خنبوي،

.بكل صراحة وموضوعية علما أن إجاباتكم ستبقى سرية و تستعمل ألغراض علمية حبتة 

:تحت إشراف الدكتور:من إعداد الطالب
دمزروع السعیلوصفان مسعود

2015/2016:السنة الدراسیة



البطاقة الشخصیة
:الریاضة الممارسة

:الجنس
: السن

:مدة الممارسة

ال ن القتالیة؟  نعم و هل تحب الفن-1
نعم                 ال؟هل تحب ریاضة الكونغ فو-2
؟ماذا تمثل الریاضة القتالة كونغ فو في حیاتك-3
تعلم القتالفن الدفاع عن النفسعتداء على اآلخریناال
؟ماهو شعورك قبل بدایة الحصة التدریبیة-4

الكراهیةالسعادة            االرتیاحالتوتر
؟كیف تلقى المهام التي یقدمها لك المدرب أثناء التدریب-5

عنیفةمتوسطةسهلة
هل أصبحت تتحكم في انفعاالتك وتثق في :من خالل ممارستك لریاضة الكونغ فو-6

النعم ؟نفسك
؟،تشعر بالراحة النفسیة والعقلیةاهل عند قیامك لمنازالت في الساند-7

النعم
...........................................................اذا كانت اإلجابة بال فلماذا؟ -

........................................................................................
؟بماذا تشعر عند انتهاء الحصة التدریبیة-8

زیادة التوتراالنفعاالتتفریغ راحة نفسیة           إرهاق 
؟االجتماعیةك ممارسة ریاضة الكونغ فو من الناحیة كیف تؤثر علی-9

تأثیرلیس لهالتعرف على زمالء جددفي الجماعةاالندماج
؟االجتماعیةفي الحیاة مسؤوالفي رأیك هل من قواعد الكونغ فو أن تكون -10

نعم                        ال



تزید إذا تلقیت مشاكل وأزمات اجتماعیة في حیاتك الیومیة فهل ممارستك للكونغ فو-11
تخفف منهاتزیلهاحدتها؟من
؟ماهي عالقتك بزمالئك من خالل ممارستك لریاضة الكونغ فو-12

أخوة ومودةعداوة وحقدنفور وتخاصمتعاون
؟یاضة الكونغ فو على التوافق مع اآلخرین بسهولةهل تساعدك ممارستك لر -13

النعم
-التكیف(الجدیدةاالجتماعیةهل ریاضة الكونغ فو تسهل علیك الخضوع لقواعد الحیاة -14

نعم                 ال؟......)التعاون
؟ءهل ترى أن ممارسة الكونغ فو تجعلك أكثر تالؤما واحتكاك مع الزمال-15

النعم
؟هل للكونغ فو دور في توافق المراهق المنحرف نفسیا واجتماعیا-16

ال       نعم
؟هل ترى في اندماجك مع اآلخرین تأثیرا على انضباطك النفسي-17

النعم
؟هل مبادئ الكونغ فو تتماشى مع معتقداتنا ومبادئ ثقافتنا-18

نعم                 ال
؟هل ممارستك للكونغ فو تجعلك منضبطا أكثر في حیاتك الیومیة-19

النعم 
......................................................إذا كانت إجابتك بال فلماذا؟ -
..................................................إذا كانت إجابتك بنعم،كیف ذلك؟-

.................................................................................

؟بماذا أصبحت تمتاز من خالل ممارستك لریاضة الكونغ فو -20
والشجاعةاالنضباطالعدوان والغرور

الطیبة والصبر                 احترام الغیرالتكبر والطمع
؟هل ممارستك لریاضة الكونغ فو تجعلك تعرف حقوقك و واجباتك اتجاه اآلخرین-21

نعم                  ال



؟اإلتقان والخفةتجعل اإلنسان یتسم بالنظافة و في رأیك هل ممارسة الكونغ فو -22
النعم 

هل تعرف وصایا الكونغ فو وتفهم معناها؟-23
نعم                     ال

؟هل تعمل بوصایا الكونغ فو في حیاتك-24

نعم                     ال
لمؤسسات التعلیمیة والتربویة؟هل ترید أن تمارس هذه الریاضة في المدارس وا-25

نعم                     ال



ملخــص البحـث

.)سنة18-15(الرياضة القتالية كونغ فو يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقنيدور :عنوان الدراسة 
:أهداف الدراسة

ا)كونغ فو(تسليط الضوء على الرياضة القتالية- .والكشف عن خصائصها ومميزا
ذيب السلوك العدواين لدى )خلقية*نفسية*يةتربو (إبراز أمهية رياضة الكونغ فو وما يكتسبه من أبعاد - .فئة األواسط واألشبالتساعد على 
م العدوانية وتكوين شخصية سوية - .إعطاء التوعية الالزمة ملفهوم ممارسة الرياضات القتالية يف أوساط املراهقني لضبط سلوكا
.جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثني يف امليدان الرياضي-

:ة العامةاإلشكالي
؟سنة)18-15(هل هناك دور للرياضة القتالية كونغ فو يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني-

:اإلشكالية الجزئية
؟هل لرياضة الكونغ فو طرق يف التدريب جتعل املراهق يتحكم يف انفعاالته-
؟يا مساملا بالنسبة للمراهقهل لالستمرارية يف ممارسة رياضة الكونغ فو تنتج وسطا اجتماع-
؟هل لرياضة الكونغ فو أسس ومبادئ تربوية تساعد على تسوية السلوك اإلحنرايف للمراهقني-

:فرضيات الدراسة
).سنة18-15(للرياضة القتالية كونغ فو دور اجيايب يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني-:الفرضية العامة

:ئيةالفرضيات الجز 
.لرياضة الكونغ فو طرق يف التدريب جتعل املراهق يتحكم يف انفعاالته

.االستمرارية يف ممارسة رياضة الكونغ فو تنتج وسطا اجتماعيا مساملا بالنسبة للمراهق
.لرياضة الكونغ فو أسس ومبادئ تربوية تساعد على تسوية السلوك اإلحنرايف للمراهقني

:لميدانيةالدراسة اإجراءات
.رياضي مراهق لرياضة الكونغ فو من ناديني عريقني من والية بسكرة40ومشلت قصديهبطرقة عينة حبثنا اختيارمت : العينة

.2015/2016:للموسم اجلامعيمن شهر ديسمرب إىل غاية بداية شهر مايدامت دراستنا :الزمنيالمجال
.لوالية بسكرةنادي الوداد الرياضي سيدي خالد ومستقبل أوالد جالل دراستنا على مستوى أجريت: المكانيالمجال
.يف حبثنا املنهج الوصفي استخدمنا: المتبع المنهج

.من أدوات احلصول على احلقائق و البيانات و املعلومات أداةو هواالستبيان: المستعملة في الدراسة األدوات
:المتوصل إليها النتائج

.غ فو طرق يف التدريب جتعل املراهق يتحكم يف انفعاالتهلرياضة الكون
.يف ممارسة رياضة الكونغ فو تنتج وسطا اجتماعيا مساملا بالنسبة للمراهقني االستمرارية-
.للكونغ فو أسس ومبادئ تربوية تساعد على تسوية السلوك اإلحنرايف لدى ملراهقني-
ى مع كل مراحل منو اإلنسان وتتناول جوانب شخصية خمتلفة ويعد كطريقة من طرق الرتبية أن الكونغ فو رياضة وأخالق وتربية شاملة تتماش-

تم بشىت اجلوانب وتكييف الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا .العامة اليت 
:االقتراحات 

دخال هذه الرياضة أو الفن إىل منها عن طريق إواالستفادةإعطاء أمهية للمراهقني باعتبارهم فئة حتوي طاقات هائلة يستوجب استغالهلا -
.املؤسسات الرتبوية والتعليمية واملراكز اخلاصة بالرتبية

ا أوزيادة انتشار هذه الفنون عن طريق إنشاء اجلمعيات - .النوادي الرياضية اخلاصة 
هلام يف اجلانب النفسي وذلك من خالل البد من إبراز الصورة احلقيقية لرياضة الكونغ فو بصفة خاصة وللفنون القتالية بصفة عامة ودورها ا-

.وأطباء خمتصني يف هذا امليدانأساتذةإعداد برامج للتوعية واإلرشاد من طرف 


