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حتديد مظاهر السلوك العدواين خالل درس الرتبية البدنية والرايضية ابملرحلة الثانوية
األستاذ الدكتور :أحسن أمحد ،جامعة مستغامن ،اجلزائر.

الدكتور :مسعودي خالد ،املركز اجلامعي البيض ،اجلزائر.
األستاذ الدكتور :بن قوة علي ،جامعة مستغامن ،اجلزائر.

ملخص البحث:
هندف من خالل هذه الدراسة اىل قياس درجة أبعاد السلوك العدواين خالل درس الرتبية البدنية
والرايضية حسب السنة الدراسية يف املرحلة الثانوية ،وقد استخدمنا املسح كأحد أمناط املنهج
الوصفي ،حيث مشلت عينة البحث  90تلميذ يف املرحلة الثانوية مت اختيارهم بطريقة عشوائية
طبقية متثل نسبة  % 20من جمتمع األصل ببعض اثنوايت مدينة مستغامن ابلغرب اجلزائري ،وهي
مبعدل  30تلميذ ذكور بكل سنة دراسية ،ومت استخدام مقياس حتليل الذات الذي يقيس السلوك
العدواين يف اجملال الرايضي وهو معد من قبل (حممد حسن عالوي) حيث يتكون من  40عبارة
تقيس أربع أبعاد هي التهجم ،العدوان اللفظي ،سرعة االستثارة ،والعدوان غري املباشر ،وبعد اجراء
عملية القياس واملعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار حسن املطابقة وحتليل التباين للعينات املستقلة
مت التوصل اىل نتائج أمهها:
وجود ترابط بني أبعاد السلوك العدواين والسنة الدراسية وهي أبعاد التهجم والعدوان اللفظي يف
املرحلة الثانوية.
وجود فرق يف مستوى التهجم وسرعة االستثارة والعدوان اللفظي لصاحل السنة الثالثة اثنوي.
مصطلحات البحث :السلوك العدواين  -درس الرتبية البدنية والرايضية  -املرحلة الثانوية.

Abstract:
This research is a serious attempt to know the level of aggressive
behavior dimensions during the lesson of physical education and sports
at the educational institutions especially the secondary schools, where
we aim to measure the degree of dimensions of aggressive behavior and
its relationship with the academic year in both secondary stages. The
descriptive methods is used in the survey which contains two Schools
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are chosen randomly -Khadija Bilaarbi and the National
Reconciliation. The sample included 90 students from secondary school
randomly selected in class, representing 20% from the origin
community in some secondary schools in Mostaganem in western
Algeria, Which means a rate of 30 male students per academic year. The
self-analysis scale is used in this survey, which measures aggressive
behavior in the sports field. It is designed by Mohamed Hassan Allawi
and consists of 40 words measuring four dimensions: Attack, verbal
aggression, speed of excitation, and indirect aggression.
After the measurement and statistical process thru good match test
andvariance analysis of independent samples, the most important results
are:
There is a relation between the dimensions of aggressive behavior and
the school year. These dimensions are: attack and verbal aggression.
There is a difference in the level of attack and the speed of excitation
and verbal aggression in the third year in the secondary stage.
Keywords: Aggressive behavior, lesson of physical education and
sports, secondary school.

 إ ن عملية النمو يف مرحلة املراهقة تتميز بتغريات نفسية وجسمية واجتماعية جتعل:مقدمة البحث
من السلوكات العدوانية أداة للتعبري عن الذات والرغبة يف االستقالل عند املراهق يف إطار البيئة
 وما يرتبط هبا من خربات النجاح والفشل خاصة يف البيئة،العائلية واملدرسية واالجتماعية احمليطة
املدرسية اليت يقضي فيها التلميذ مدة طويلة من طفولته حىت بلوغه لينتقل اىل املرحلة اجلامعية أو
 وذلك بعد انتهاء آخر مرحلة دراسية وهي املرحلة الثانوية واليت يكون فيها سن التلميذ من،املهنية
. سنة تقريبا19  اىل16
ويعترب درس الرتبية البدنية والرايضيةأحد املواد املدرجة يف الربانمج الدراسي للمرحلة الثانوية
 وهو حيتوي شق بدين أو حركييهدف اىل مساعدة التالميذ على تنمية قدراهتم من خمتلف،ابجلزائر
 وذلك من خالل تنمية الصفات النفسية،اجلوانب البدنية واملهارية واملعرفية والنفسية واالجتماعية
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اإلجيابية كاإلرادة والثقة ابلنفس واالتزان االنفعايل ،وكذا التقليل من بعض احلاالت النفسية السلبية
كالقلق وسرعة الغضب وبعض السلوكات العدوانية ،واستغالهلا يف االجتاه اإلجيايب مبا حيققالتكيف
النفسي واالجتماعي.
إن ما حيتويه درس الرتبية البدنية والرايضية من ألعاب فردية ومجاعية يسودها التنافس واالحتكاك
قد تساهم يف ظهور بعض السلوكات العدوانية اليت يستخدمها املراهق للتعبري عن نفسه واثبات
ذاته يف الوسط املدرسي ،ويتم ذلك إما بدافع التقليد أو حتت أتثري اإلحباط والرغبة يف
االستقاللية واثبات الذات ،حيث يرى حممد حسن عالوي أانلنشاط الرايضي املدرسي يعد قاعدة
عريضة لبناء وتنمية العناصر والقدرات احلركية والنفسية واالجتماعية اليت تساهم يف بناء التلميذ
بصورة ختدم اجملتمع وتساعده يف ترسيخ األسس احلضارية مبا يتالءم وثقافة اجملتمع والبيئة اليت
يعيش فيها الفرد ،فضال عن ذلك مسامهتها الفعالة يف عملية امليول حنو املمارسة الرايضية من
خالل وجوده ضمن جمموعة يعمل معها ملواجهة اخلربات النفسية واالنفعالية اليت تتفاعل معه
لتحقيق التوافق النفسي كما متكنه من احلكم على املواقف والصعوابت اليت قد تواجهه"(حممد،
 ،)2001وحسب دوالرد وميلر  1939فالعدوان استجابة فطرية لإلحباط إال أنه حسب دفييت
 Devityهو استجابة حمتملة وليس نتيجة ضرورية( ،معتز ،)2000 ،والعدوان سلوك يهدف
إىل الضرر والتعدي على حقوق ورغبات اآلخرين ،ويدل على سوء التكيف ،لذا فان التالميذ
الذين يبدون سلوكات عدوانية كثرية يصبحون غري قادرين على تنمية ضوابط داخلية ،وابلتايل ال
يتعلمون أمناط السلوك املالئم واملقبول ،حيث أن السلوكات العدوانية ميكن أن تكتسب يف إطار
التنشئة االجتماعية أو عن طريق التقليد أو مجاعة األقران أو الشعور ابلفوارق الطبيعية ابلغة احلدة
اليت حتول دون حتقيق الذات انهيك عن أتثري الثقافة علة اجلانب االنفعايل العاطفي (خليفة،
 ،)1998كل هذا يظهر يف املدرسة خاصة يف درس الرتبية البدنية والرايضية الذي يعترب أوسع
جمال للتعبري من خالل احلركة يف اطار األلعاب الرايضية املربجمة ،وفيه يكثر االحتكاك ملا حيتويه
من برامج جيدها املراهق وسيلة للتصادم واالحتكاك مع الزمالء ابختاذ أساليب يف بعض األحيان
مقبولة وأخرى منفورة تكون ذات طابع عدواين ،حيث أن االشرتاك يف اللعب التنافسي ميكن أن
يكون وسيلة للتنفيس عن الغضب( ،خولة ،)2000 ،وهنا نشري اىل أن تفعيل الدور االرشادي
للمدرس أبن يكون قدوة لتالميذه يف أسلوب تعامله معهم واستغالله للمواقف التعليمية املختلفة
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هبدف تنمية روح املبادرة والعمل اجلماعي بينهم يساهم يف النمو املتزن للتالميذ عن طريق
استخدام أساليب التدريس اليت تعتمد على احلوار وإشراك التالميذ يف خمتلف األدوار لتنمية الثقة
ابلنفس مع االبتعاد عن األسلوب التقليدي التسلطي الذي يكبح قدرات التالميذ ،مع مراعاة
املرحلة العمرية وما يصاحبها من خصائص منائية خاصة اجلوانب النفسية واالجتماعية ،وحماولة
تفهم ما يصبو إليه املراهق من رغبة يف االستقالل واثبات الذات ملساعدته على النضج والتوازن
النفسي واالجتماعي (أحسن ،)2018 ،كما أن املرحلة العمرية وما يرتبط هبا من خصائص منائية
تشكل يف حد ذاهتا سياقا قد يسبب ظهور االستجابة العدوانية ،فالسعي إىل أتكيد الذات
وحتقيق االستقاللية يتخذ طابعا حادا يف املراهقة ،وهذا ما جيعل املراهق حساسا ومعرضا أكثر من
سواه للغضب والعدوان(.درويش ،)1983 ،ففي دراستنا ألبعاد السلوكات العدوانية ابملرحلة
املتوسطة تبني أن هناك ترابط بني أبعاد السلوك العدواين والسنة الدراسية حيث متيز تالميذ السنة
الثالثة والرابعة مبستوى يف أبعاد التهجم والعدوان اللفظي والعدوان الغري مباشر مقارنة ابلسنة األوىل
والثانية(أحسن ،)2018 ،إن التحول والتطور الشامل والسريع الذييحدث يف السنوات األخرية
خاصة يف ميدان الرتبية البدنية والرايضية ابعتبارها جزء من الرتبية العامة جيعل العمل على حتسني
العملية الرتبوية والتعليمية مبا يؤثر إجيااب يف مواصفاهتا أمرا ضروراي ،وذلك هبدف اعداد التالميذ
بدرجة عالية من الكفاءات اليت تؤهلهم للتكيف مع متغريات العصر ومواجهة حتدايته ،كل
حسب استعداداته واهتماماته مبا يتماشى وطبيعة وخصائص املرحلة العمرية ،حيث تعمل على
تنمية هذه االستعدادات لتحقيق الشخصية الشاملة واملتزنة وفق طبيعة اجملتمع.
إن شدة السلوك العدواين تتفاوت من تلميذ آلخر حسب طبيعة املواقف وكذا املرحلة العمرية حىت
يف املوقف نفسه ،حيث تتعدد أشكاله وأنواعه وأبعاده وقد يتسبب يف ظهور حاالت نفسية هلا
نتائج سلبية على عملية النمو املتزن لشخصيته فتؤثر يف جناحه أو فشله ويف حياته الدراسية
واملستقبلية.
كما أن املرحلة العمرية وما يرتبط هبا من خصائص منائية تشكل يف حد ذاهتا سياقا قد يسبب
ظهور االستجابة العدوانية ،فالسعي اىل أتكيد الذات وحتقيق االستقاللية يتخذ طابعا حادا يف
املراهقة ،وهذا ما جيعل املراهق حساسا ومعرضا أكثر من سواه للغضب والعدوان (درويش،
.)1983
38

رقم اإليداع القانوين.2016 – 787 :

الرقم املعياري االلكرتوين2602-6899 :

الرقم املعياري2507-7201 :

العدد السابع ماي 2019

جملة تف ـ ّـوق يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

وانطالقا من النقاط السابق ذكرها مت حصر جمال الدراسة يف قياس درجة أبعاد السلوكات العدوانية
لدى تالميذ املرحلة الثانوية ( )20-17سنة ،وعليه نطرح التساؤالت التالية:
هل يتميز تالميذ املرحلة الثانوية بدرجة عالية من السلوك العدواين أببعاده األربعة؟
هل يوجد ترابط بني درجة ابعادالسلوك العدواين واملستوى الدراسي يف املرحلة الثانوية؟
هل توجد فروق دالة احصائيا يف مستوى ابعادالسلوك العدواين بني املستوايت الدراسية يف املرحلة
الثانوية؟
أهداف البحث :قياس درجة أبعاد السلوك العدواين أببعاده يف املرحلة الثانوية.
التعرف على عالقة درجة ابعادالسلوك العدواين ابملستوى الدراسي يف املرحلة الثانوية.
مقارنة بني املستوايت الدراسية يف مستوى أبعاد السلوك العدواين يف كل املرحلة الثانوية.

فرضيات البحث :يتميز تالميذ املرحلة الثانوية بدرجة متوسطة من السلوك العدواين يف بعض
األبعاد.
ختتلف درجة ابعادالسلوك العدواين ابختالف املستوى الدراسي يف املرحلة الثانوية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ابعاد السلوك العدواين بني املستوايت الدراسية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ابعاد السلوك العدواين بني املستوايت.
حتديد املصطلحات :السلوك العدواين :هو سلوك يهدف اىل حماولة إصابة أو احداث ضرر أو
إيذاء لشخص آخر(.عالوي ،1998 ،صفحة .)98
درس الرتبية البدنية والرايضية :هو الوحدة الصغرية يف الربانمج الدراسي للرتبية البدنية والرايضية
ابملدرسة ،ويشمل كل أوجه األنشطة الرايضية اليت يريد املدرس أن ميارسها تالميذ هذه املدرسة
وأن يكتسبوا املهارات اليت تتضمنها األنشطة ابإلضافة إىل ما يصاحب ذلك من تعلم مباشر وغري
مباشر (حممد عوض بسيوين،فيصل ايسني الشاطي ،1992 ،صفحة .)94

املرحلة الثانوية :أتيت بعد املرحلة املتوسطة ومدهتا ثالث سنوات تنتهي ابمتحان وطين للحصول
على شهادة البكالوراي املؤهلة للدراسة اجلامعية ،وهي تقابل مرحلة املراهقة الوسطى ()17-15
سنة ،اليت تتميزبسرعة النمو اجلنسي نسبياً وتزداد التغريات اجلسمية والفيزيولوجية واهتمام املراهق
مبظهره وقوة جسمه وحب ذاته.
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الدراسات املشاهبة واملرتبطة :دراسة أحسن أمحد :اليت هدفت اىل قياس درجة أبعاد السلوك
العدواين وعالقتها ابلسنة الدراسية يف املرحلة املتوسطة ،وكذا مقارنة ابعاد السلوك العدواين حسب
املستوى الدراسي ،حيث مت استخدام املسح كأحد أمناط املنهج الوصفي ،ومشلت عينة البحث
 120تلميذ يف املرحلة املتوسطة مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية متثل نسبة  % 20من جمتمع
األصل ببعض متوسطات بلدية تيسمسيلت ابلغرب اجلزائري ،وهي مبعدل  30تلميذ ذكور بكل
سنة دراسية ،ومت استخدام مقياس حتليل الذات الذي يقيس السلوك العدواين يف اجملال الرايضي
وهو معد من قبل (حممد حسن عالوي) حيث يتكون من  40عبارة تقيس أربع أبعاد هي
التهجم ،العدوان اللفظي ،سرعة االستثارة ،والعدوان غري املباشر ،وبعد اجراء عملية القياس
واملعاجلة اإلحصائية عن طريق اختبار حسن املطابقة وحتليل التباين للعينات املستقلة مت التوصل
اىل نتائج أمهها:وجود ترابط بني أبعاد السلوك العدواين والسنة الدراسية وهي أبعاد التهجم
والعدوان اللفظي وسرعة االستثارة يف املرحلة املتوسطة ،وجود فرق يف مستوى التهجم والعدوان
اللفظي والعدوان الغري مباشر لصاحل السنة الثالثة والرابعة يف املرحلة املتوسطة.
دراسة عقيل خليل انصر  :2014اليت هدفت إىل التعرف على دور النشاطات املدرسية يف
الكشف عن مظاهر السلوك العدواين واحلد منه يف مدارس حمافظة اببل وفقا ملتغري مكان املدرسة
واملرحلة التدريسية ،ومشلت العينة  120معلم تربية رايضية يف مدارس حمافظة اببل ،حيث أظهرت
النتائج أن مظاهر السلوك العدواين كانت قليلة خالل ممارسة النشاطات الرايضية املدرسية ،وجاء
السلوك اللفظي يف الرتتيب األول يليه السلوك العدواين البدين ،مع عدم وجود فرق يعزى للمراحل
التدريسية أو ملتغري مكان املدرسة ،بينما وجد فرق يف السلوك العدواين لصاحل مدارس املدينة.

دراسة عكلة سليمان علي وامحد جاسم سليمان  2012اليت هدفت إىل التعرف على حقيقة
الفروق بني أشكال السلوك العدواين (املادي ،السليب ،اللفظي) للتالميذ أبعمار ()12-11
ومشلت العينة ( )200تلميذا من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي أبعمار  12-11سنة للعام
الدراسي ( )2012 – 2011مت اختيارهم بطريقة عشوائية من ( )11مدرسة من الساحل
األيسر يف حمافظة نينوى ،وتوصل الباحثون إىل أن التالميذ أبعمار ( )12-11سنة أبهنم من
ذوي السلوك العدواين العايل ،وأن العدوان املادي (اجلسدي) هو أكثر أشكال العدوان انتشارا
بني أشكال السلوك العدواين بني التالميذ أبعمار ( )12-11سنة يليه السليب مث اللفظي.
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دراسة صالح مهدي صاحل  :2011اليت هدفت إىل معرفة مستوايت السلوك العدواين عند
العيب فرق الدوري املمتاز ومقارنتها مع فرق جامعة بغداد ،ومشلت العينة  200العب مقسمة
ابلتساوي ،حيث مت التوصل اىل فرق يف مستوى السلوك العدواين لصاحل العيب الدوري املمتاز يف
أبعاد التهجم والرفئ والعدوان اللفظي ،ولصاحل فرق اجلامعة يف بعدي الشك والعدوان غري املباشر،
بينما ال يوجد فرق يف بعدي الكراهية وسرعة القابلية لالستثارة.
منهج البحث :مت استخدام املسح كأحد أمناط املنهج الوصفي نظرا ملالئمته لطبيعة املشكلة قيد
الدراسة ،وهي تدخل يف نطاق املسح املدرسي.

عينة البحث :مشلت  90تلميذ يف املرحلة الثانوية مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية متثل نسبة
 % 20من جمتمع األصل كما يوضحه اجلدول (:)01
جدول ( )01يوضح توزيع العينة حسب املستوى الدراسي.
املستوى الدراسي

عدد التالميذ

النسبة املئوية

السنة األوىل
السنة الثانية

30
450

السنة الثالثة
اجملموع

توزيع العينة حسب املستواىلدراسي

%42.86

30
30

450

90

أداة القياس :مت استخدام مقياس حتليل الذات الذي يقيس السلوك العدواين يف اجملال الرايضي
وهو معد من قبل (حممد حسن عالوي) حيث يتكون من  40عبارة تقيس أربع أبعاد هي
التهجم ،العدوان اللفظي ،سرعة االستثارة ،والعدوان غري املباشر.

التجربة االستطالعية :أوال :مت تقدمي املقياس جملموعة من األساتذة ابملعهد قصد التعرف على ما
يلي :سهولة العبارات ووضوحها ،مناسبة املقياس لعينة البحث من حيث اللغة ،حتديد أفضل
طريقة لتطبيق املقياس ،وقد اتفق األساتذة على أن العبارات سهلة وواضحة من حيث اللغة وهي
مناسبة لتالميذ املرحلة املتوسطة والثانوية ،أما فيما خيص طريقة تطبيق املقياس فقد مت التأكيد على
ضرورة توفري نفس الظروف عند عملية التطبيق وكذا هتيئة املختربين جيدا ،اضافة اىل ضرورة أن
يكون املقياس واضحا من حيث الكتابة مع احرتام تعليمات املقياس املنصوص عليها من طرف
صاحب املقياس.
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اثنيا :مت تطبيق واعادة تطبيق املقياس على عينة من تالميذ املرحلة الثانوية عددها  10وذلك
لألغراض التالية :معرفة مدى وضوح تعليمات املقياس ،معرفة وضوح العبارات وفهم التالميذ هلا.
معرفة الوقت الذي يستغرقه كل تلميذ يف اإلجابة على العبارات ،التحقق من صدق وثبات
املقياس.
األسس العلمية للمقياس :أوال :ثبات املقياس :وقد اتبعنا طريقتني إلجياد ثبات املقياس ومها:

طريقة إعادة االختبار :حيث قمنا بتطبيق املقياس وإعادة تطبيقه بفاصل زمين قدره أسبوع ،على
عينة مكونة من  10تالميذ ،ومت إجياد معامالت االرتباط بني التطبيقني ،وقد تراوح الثبات
ابلنسبة حملاور االختبار بني  0.63و ،0.76وهي دالة إحصائيا عند مستوى  ،0,05وبلغ
معامل ثبات املقياس ككل ( )0.65وهو دال عند مستوى  ،0,05كما هو موضح يف اجلدول
(:)02

جدول ( :)02يوضح معامالت الثبات والصدق الذايت للمقياس بطريقة إعادة االختبار.
س

ع

س

ع

معامل
الثبات

معامل الصدق
الذايت

التهجم

29.11

7.33

28.52

6.33

0.63

0.77

العدوان اللفظي

28.22

6.12

27.22

5.98

0.67

0.80

سرعة االستثارة

28.55

5.33

28.33

5.22

0.65

0.80

العدوان غري املباشر

25.30

5.83

24.33

6.41

0.76

0.81

االختبار ككل

103.66

5.98

102.25

7.33

0.65

0.77

حماور املقياس

التطبيق الثاين

التطبيق األوىل

طريقة التجزئة النصفية :حيث مت تقسيم املقياس إىل قسمني ،العبارات الفردية والعبارات الزوجية،
ومت حساب الثبات بطريقة سبريمان وبراون ،حيث بلغ معامل الثبات ( ،)0.77وهو معامل ثبات
مقبول على العموم (انظر اجلدول (.)03
جدول( :)03يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
االختبار ككل

التطبيق الفردي

التطبيق الزوجي

معامل

معامل

س

ع

س

ع

االرتباط

الثبات

68.22

5.10

59.33

4.12

0.66

0.77

اثنيا :صدق املقياس :وقد مت اجياد صدق املقياس بطريقتني:
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صدق احملتوى أو املضمون :كما وضحناه سابقا من خالل عرض املقياس على اخلرباء ،حيث
حصلت العبارات على موافقة أراء اخلرباء وبذلك فهي صادقة ومنطقية من حيث احملتوى
واملضمون.
الصدق الذايت :وذلك حبساب جذر الثبات ،حيث تراوحت قيم معامالت الصدق لكل بعد بني
 0.77و ،0.81أما الصدق الذايت للمقياس ككل فقد بلغ  0.77كما يوضحه اجلدول رقم
(.)02
اثلثا :موضوعية املقياس :حيتوي املقياس على تعليمات واضحة ،وطريقة تصحيح اثبتة ال خيتلف
عليها احملكمون كما أنه يعتمد على اعطاء درجات لكل استجابة وفق سلم تدرجيي من أعلى اىل
أدىن درجة ،وابلتالية فهو يتميز بدرجة مقبولة من املوضوعية.

عرض النتائج ومناقشتها :قياس درجة أبعاد العدوان وعالقتها ابملستوى الدراسي:
من أجل قياس أبعاد العدوان مت وضع مقياس مخاسي بطريقة حتكمية على أساس أعلى درجة يف
كل بعد واليت هي  50وأدىن درجة واليت هي  10كما يوضح اجلدول (:)04
جدول ( )04يوضح مستوايت االبعاد والدرجة املقدرة هلا وفق أعلى وأدىن درجة يف كل بعد.
املستوى

الدرجة املقدرة

درجة مرتفعة جدا

من  43إىل  50درجة

درجة مرتفعة

من  35إىل  42درجة

درجة متوسطة

من  27إىل  34درجة

درجة منخفضة

من  19إىل  26درجة

درجة منخفضة جدا

من  10إىل  18درجة

يتضح من اجلدول ( )05أن القيم  7.46و 4.52غري دالة احصائيا ،مما يعين عدم وجود ترابط
بني املستوى الدراسي يف املرحلة الثانوية وكل من بعدي سرعة االستثارة والعدوان الغري مباشر،
مبعىن أن درجة كل من سرعة االستثارة والعدوان الغري مباشر ال تتأثر ابملستوى الدراسي ،وهي
درجة منخفضة.
بينما جند القيم  13.07و 19.27دالة احصائيا عند مستوى  0.05و 0.01وهذا يعين وجود
ترابط بني املستوى الدراسي يف املرحلة الثانوية يف بعدي التهجم والعدوان اللفظي ،حيث جند
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درجة بعد التهجم منخفضة يف السنة األوىل ومتوسطة اىل منخفضة يف السنة الثانية ،أما بعد
العدوان اللفظي فهو بدرجة متوسطة اىل منخفضة يف السنة األوىل.

جدول ( )05يوضح درجة أبعاد العدوان وعالقتها ابملستوى الدراسي يف املرحلة الثانوية.
السنوات
التهجم

درجة

درجة

درجة

كا²

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

احملسوبة

االوىل اثنوي

1

3

26

38.6

0.01

الثانية اثنوي

5

9

16

6.2

0.05

الثالثة اثنوي

6

11

13

2.6

غري دال

كا ²احملسوبة
سرعة
االستثارة

13.07

اللفظي

االوىل اثنوي

3

13

14

7.40

الثانية اثنوي

6

15

9

4.20

غري دال

الثالثة اثنوي

11

10

9

0.2

غري دال

7.46

مباشر

غري دال

االوىل اثنوي

2

12

16

10.40

0.01

الثانية اثنوي

4

13

13

5.40

غري دال

الثالثة اثنوي

15

9

6

5.00

غري دال

كا ²احملسوبة
العدوان الغري

0.05
0.05

كا ²احملسوبة
العدوان

كا ²اجلدولية

0.01

19.27

االوىل اثنوي

1

8

21

21.80

0.01

الثانية اثنوي

3

14

13

7.4

0.05

الثالثة اثنوي

2

11

17

11.4

0.01

كا ²احملسوبة

4.52

غري دال

وهذا يوضح عالقة الرتابط بني بعض أبعاد السلوك العدواين والسنة الدراسية ،مبعىن أن كل سنة
دراسية قد تتميز أو تظهر فيها سلوكات عدوانية بدرجة معينة ختتلف عن سنة دراسية أخرى كما
يوضحه الشكل ( ،)01حيث سجلت درجة متوسطة يف بعدي التهجم وسرعة االستثارة عند
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تالميذ السنة الثانية والثالثة ،بينما سجلت درجة متوسطة يف بعد العدوان اللفظي عند تالميذ
السنة األوىل ،وهذا ما توصلت إليه دراسة خليل انصر  2014اليت بينت وجود العدوان اللفظي
والبدين خالل درس الرتبية البدنية ،وهذا يوضح أثر طبيعة املرحلة وما تتميز به من خصائص منائية
على ظهور السلوكات العدوانية من سنة ألخرى ،وهذا يرتبط مع البيئة املدرسية اخلاصة والبيئة
االجتماعية عامة ،وعلى ما تقدمه املدرسة من حيث الطرق والوسائل بدءا بطريقة التدريس
وأساليب التعامل مع املواقف التعليمية املختلفة.
مقارنة مستوى أبعاد العدوان حسب السنة الدراسية:

جدول ()06يوضح مقارنة مستوى أبعاد العدوان حسب السنة الدراسية.
التهجم واالعتداء

سرعة االستثارة

العدوان اللفظي

العدوان غري املباشر

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

544.42

02

272.21

داخل اجملموعات

4955.41

87

56.96

الكلي

5499.83

89

بني اجملموعات

312.25

02

156.13

داخل اجملموعات

3782.99

87

43.48

الكلي

4095.24

89

بني اجملموعات

1063.75

02

531.87

داخل اجملموعات

5476.23

87

62.94

الكلي

6539.98

89

بني اجملموعات

61.48

02

30.70

داخل اجملموعات

3902.27

87

44.85

الكلي

3963.75

89

التباين

4.78

3.59

8.45

1.46

مستوى
الداللة
0.05

0.05

0.01

غري دال

ويتضح من اجلدول ( )06أن القيمة  1.46غري دالة إحصائيا مما يعين عدم وجود فرق يف
مستوى العدوان الغري مباشر بني السنوات الدراسية ،بينما جند القيم  4.78و 3.59و8.45
دالة إحصائيا عند مستوى  0.05و ،0.01وهذا يعين وجود فرق يف مستوى التهجم ،سرعة
االستثارة والعدوان اللفظي.
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جدول ( )07يوضح املقارانت البعدية يف املرحلة الثانوية.
السنة األوىل
التهجم واالعتداء

السنة األوىل22.20

/

3.47

*6

27.90

28.60

31.80

/

0.7

*3.9

25.87

26.67

33.53

السنة األوىل25.87

/

0.8

*7.66

السنة الثانية26.67

/

/

*6.86

املتوسطات احلسابية
سرعة االستثارة

السنة األوىل27.90

املتوسطات احلسابية
العدوان اللفظي

السنة الثانية

السنة الثالثة 28.20

*دال عند مستوى 0.05
ويوضح اجلدول ( )07وجود فرق دال إحصائيا بني السنة األوىل والسنة الثالثة يف بعد التهجم
وسرعة االستثارة لصاحل السنة الثالثة ،مع وجود فرق بني السنة الثالثة وكل من السنة األوىل والسنة
الثانية لصاحل السنة الثانية يف بعد العدوان اللفظي ،وهذا يوضح ارتفاع مستوى التهجم وسرعة
االستثارة يف السنة الثالثة ومستوى العدوان اللفظي يف السنة الثانية مث ارتفاعه يف السنة الثالثة.
ويتضح من الشكل ( )02أن بعد العدوان اللفظي وبعد سرعة االستثارة يرتفع مستواهم يف السنة
الثالثة ،أما بعد التهجم واالعتداء فهو يف ارتفاع مستمر من السنة األوىل حىت السنة الثانية ،يف
حني أن العدوان الغري مباشر فهو اثبت تقريبا يف نفس املستوى يف السنوات الثالث ،وهذا يوضح
أثر طبيعة املرحلة وما تتميز به من خصائص منائية على ظهور السلوكات العدوانية من سنة
ألخرى ،وهذا يرتبط مع البيئة املدرسية اخلاصة والبيئة االجتماعية عامة ،وعلى ما تقدمه املدرسة
من حيث الطرق والوسائل بدءا بطريقة التدريس وأساليب التعامل مع املواقف التعليمية املختلفة،
إن هذه الفروق ترجع إىل خصائص النمو لكل مرحلة ،واليت قد تتباين من تلميذ آلخر حسب
البيئة احمليطة وكذا التنشئة االجتماعية ،وطبيعة البيئة املدرسية ،فاملراهق يتفاعل مع كل هذه
املتغريات وهو يف حالة منو ،ويسعى إىل حتقيق ذاته والتعبري عن نفسه بوسائل متعددة منها السلوك
العدواين الذي يظهر يف عدة مواقف تستدعي التعامل معها أبساليب تربوية تساعد املراهق على
النمو املتزن والتخلص من خمتلف مظاهر السلوك العدواين.
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االستنتاجات:
يف حدود إمكانيات الدراسة مت التوصل إىل النتائج اآلتية :وجود ترابط بني أبعاد السلوك العدواين
والسنة الدراسية وهي أبعاد التهجم والعدوان اللفظي ،مع عدم وجود ترابط بني بعد سرعة
االستثارة والسنة الدراسية يف املرحلة الثانوية.
وجود فرق يف مستوى التهجم وسرعة االستثارة والعدوان اللفظي لصاحل السنة الثالثة اثنوي.

التوصيات:
اإلفادة من نتائج الدراسة يف الكشف عن مظاهر السلوك العدواين خالل درس الرتبية البدنية
والرايضية يف خمتلف املدارس عرب الوطن ،مع إجراء دراسات مقارنة لتحديد أنواع السلوكات
العدوانية اليت قد تتميز هبا كل منطقة ،مراعاة ما حيدث من تغري ثقايف واجتماعي يف اجملتمع
اجلزائري وحماولة استغالل درس الرتبية البدنية والرايضية يف كشف السلوكات العدوانية وتوجيهها
إجيابيا مبا خيدم النمو املتزن للتالميذ ،التنويع يف أساليب التدريس خاصة اليت تعتمد على احلوار
وإشراك التالميذ يف خمتلف األدوار لتنمية الثقة ابلنفس واإلبداع وحتمل املسؤولية مع جتنب كبح
قدرات التالميذ والتدرج معهم يف حتمل األدوار املختلفة كل حسب قدراته.
تلبية حاجات التالميذ من خالل اللعب وتوجيههم وإرشادهم وحتفيزهم على العمل واإلبداع
وحتميلهم املسؤوليات أثناء الدرس لتنمية الدور القيادي لديهم ،تنمية الدور القيادي عند التالميذ
خاصة تالميذ السنة النهائية من خالل تفعيل الدور اإلرشادي للمدرس أبن يكون قدوة لتالميذه
يف أسلوب تعامله معهم واستغالله للمواقف التعليمية املختلفة ملساعدهتم على النضج والتوازن
النفسي واالجتماعي ،إجراء دراسات مشاهبة وفق متغري اجلنس واختالف املنطقة للكشف عن
أنواع السلوكات العدوانية ابملدارس اجلزائرية هبدف االستفادة منها يف حتليل هذه الظاهرة ومعرفة
أسباهبا وطرق عالجها أو احلد من ظهورها.
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