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 ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن السلوك العدواني بشقيه المادي واللفظي لدى طلبة 
الصف التاسع األساسي داخل حصة التربية الرياضية، وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 

صف التاسع األساسي في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العشوائية العنقودية، من طلبة ال
طالبة، ولتحقيق ) ١٦٥(طالبا، و) ١٦٥(طالبا وطالبة، منهم ) ٣٣٠(الكرك، وتكونت العينة من 

) ٣٠(هدف الدراسة تم بناء استبانة آأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقد تكونت االستبانة من 
وقد تم استخدم . دوان المادي، والثاني العدوان اللفظياألول الع: فقره موزعه على بعدين
 وقد  .المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط: التحليالت اإلحصائية التالية

وجود نسبة متوسطة من السلوك العدواني بشقيه المادي  - :أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
 ٢.١٣ ونسبة السلوك العدواني اللفظي ٢.١٤ المادي واللفظي، حيث بلغت نسبة السلوك العدواني

وجود عالقة ارتباطيه بين السلوك العدواني اللفظي والمادي بمعامل  - . درجات٤من أصل 
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مناهج التربية الرياضية لتتمكن من استيعاب  . ٠.٧٤ارتباط 

آة في األلعاب الرياضية واألنشطة غير طاقات الطلبة، وتفريغها بشكل صحيح من خالل المشار
 .الضارة، والتي تمكن الطلبة من المحافظة على اتزانهم االنفعالي
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Abstract 

The purpose of the study is to identify both physical and verbal 
aggressive behavior during the physical educational class, for the 9th 
grade students. A random cluster sample of 330 students was selected 
from the education directorate in Karak governorate (165 females and 
165 males). To reach the objectives of the study a questionnaire of 30 
items was developed as a tool to collect data, and distributed over two 
dimensions; physical aggression and verbal aggression. The statistical 
methods used were: mean, standard deviation, and correlation. The 
results of the study were as follows: 1) Moderate aggressive behavior 
both verbally and physically as the percentage of the physical aggression 
is 2.14 and verbal aggression is 2.13 out of 4 points. 2) There is a 
correlation between the verbal and physical aggression with a coefficient 
of 0.74.  The study recommends developing and enhancing the physical 
educational curriculum so as to absorb the students’ potentials and vent 
them out properly through participations in sports and safe activities, 
which would allow students to attain emotional balance. 

  
 المقدمة

تعد التربية هي الوسيلة التي تلجأ إليها المجتمعات لنقل ثقافتها وحضارتها، من أجل 
استمرار التقدم، وتعد المدرسة، بشكل عام، والتربية الرياضية، بشكل خاص، من وسائل التربية 

سمية العامة التي ُتّعد الفرد للحياة، وتوفر له الظروف المناسبة للنمو من آافة الجوانب؛ الج
 .والعقلية واالنفعالية والمهارية والنفسية واالجتماعية

أن من أغراض التربية الرياضية تطوير الكفاءة  وغيره من العلماء" آالرك"ويرى 
االجتماعية، من خالل إآساب السلوآيات المرغوب فيها داخل الحصة؛ آصفة القيادة أو التكيف 

 . االجتماعي أو النضج االنفعالي

أثناء حصة التربية الرياضية ظهور العديد من السلوآيات السلبية التي ُيفرغ فيها ُيالحظ في 
الطلبة طاقاتهم المكبوتة نتيجة ضغط األسرة والمدرسة على حد سواء، والتي تعيق المدّرس من 
تحقيق أهداف حصة التربية الرياضية، والمتمثلة في إآساب الطلبة الصفات اإليجابية التعاونية، 

ا لم يكن مدّرس التربية الرياضية متابعا وموجها بشكل مباشر لسلوك الطالب أثناء خاصة إذ
 وتتمثل هذه السلوآيات بالرآل والدفع والعرقلة، والضرب، والشد، والدفع، والتشابك .الحصة

 أو .باأليدي أو باألدوات، أو بالعدوان الكالمي؛ آالسب والشتم، والتهديد، والتجريح  والوعيد
آاالمتناع عن النظر نحو الزميل أو رد السالم أو النظر بازدراء، وعدم المشارآة أو بالرمز؛ 
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 وقد يكون هذا االعتداء مزدوجا بحيث يأخذ أآثر من شكل يمارسه  التفاعل مع مجموعة معينة،
   .الطلبة معا

 تعد المدرسة المجتمع الذي يمضي فيه الطالب جانبا آبيرا من يومه، يكّون فيه عالقات مع
ويعد السلوك العدواني من المشكالت الرئيسة التي تواجه . معلميه ورفاقه، ويتلقى فيها التعليم

المؤسسات التربوية واالجتماعية في األردن فهي مشكلة للمعلمين والمرشدين والتربويين؛ إذ 
من طلبة المدارس يظهرون سلوآا عدوانيا، يتمثل في الضرب باأليدي، % ٥أشارت النتائج أن 

استخدام األدوات الحادة، والسب والشتم، والتفوه بألفاظ بذيئة، وإتالف أثاث المدرسة، وتخريب و
ممتلكاتها، وقطع الطريق على اآلخرين، آما يتمثل باعتداء الطالب الكبار على الصغار خلقيا، 

وهذه . وآذلك االعتداء على المعلمين بالتهديد والوعيد، والشغب واإلخالل بالنظام داخل المدرسة
، ١٩٧٥عبد الستار،. (االعتداءات ازدادت بصورة مضطردة، آما أنها امتدت إلى البيئة المحلية

  ) ١٧ص

وقبل الخوض بأسباب السلوك العدواني وطرق عالجه البد أن نبين الجوانب التي تؤثر 
 . على الطالب في المدرسة والمتمثلة بالدور التعليمي، والدور التهذيبي

دة التي يتعرض لها الطالب من المعلم أو إهماله يؤدي إلى إهمال الطالب أن القسوة الشدي
واجباته المدرسية وبالتالي فشلة في التعليم، وسخرية زمالئه منه واستهزائهم به، وهذا قد يولد 
آثارًا نفسية سيئة تدفعه إلى السلوك بعدائية تجاه اآلخرين، وقد يهرب من المدرسة وينظم إلى 

هذا يكون واضحا في مرحلة المراهقة نتيجة التغيرات العضوية والفسيولوجية و. رفاق السوء
  .والنفسية، ومحاولة إثبات رجولته بطرق عدائية

وهنا ال بد من اإلشارة إلى خصائص مرحلة المراهقة التي يقع ضمنها طلبة الصف التاسع؛ 
 تناقضات آبيرة من إذ يواجه المراهق تغيرات، ومشكالت ال يستطيع التعامل معها، ويواجه

المحيطين به، فهو ينظر إلى جسمه وقد أصبح يضاهي حجم أجسام الرجال، ومن غير المسموح 
له أن يتصرف مثلهم على أساس نظرة األهل له أنه لم ينضج بما فيه الكفاية لتحمل المسؤولية، 
 وفي مواقف أخرى إذا تصرف آطفل بسبب عدم نضجه المعرفي بنفس القدر الذي يوازي

نضجه الجسمي يبدأ لوم األهل وتجريحهم على الممارسات الطفولية التي يمارسها ويصبح الدور 
  . االجتماعي غير واضح لديه

ويالحظ في هذه المرحلة زيادة معدالت النجاح، وبنفس الوقت زيادة معدالت االنتحار، 
 السوي أو غير وإدمان المخدرات والكحول، فهذه الفترة هي التي تحدد قدرته على التوافق

  . السوي، خاصة من الناحية الجنسية، ويبدأ فيها التخطيط لمستقبله المهني

وتمتاز مرحلة المراهقة بوجود عدد من الحاجات النفسية، والبيولوجية، وتتمثل الحاجات 
النفسية بالحاجة إلى المرآز االجتماعي، واالستقالل، والتحصيل، ويميل إلى التشبه بالكبار من 

التدخين الذي يرى المراهق أنه يحقق له مكانة اجتماعية بين أقرانه ال يجدها لدى أفراد خالل 
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عائلته، ويعتقد المراهق أنه يحقق مكانة اجتماعية بإظهار التمرد والعصيان والغضب خاصة ضد 
  . من ينعته بأنه ولد

اجات موجودة أما الحاجات البيولوجية فهي الحاجة إلى الطعام والشراب والجنس، وهذه الح
عوض، (لدى جميع الناس لكن طريقة إشباعها تختلف باختالف األفراد والمجتمعات 

١٤٣ -١٩٩٩،١٤١(.  

إن عدم إشباع حاجات المراهق سيقود إلى اإلحباط وظهور شكل أو أآثر من أشكال 
دما العدوان؛ آالعدوان المباشر والموجه نحو مصدر اإلحباط، أو العدوان المرتد للذات، وذلك عن

ال يستطيع المراهق توجيه عدوانه نحو مصدر اإلحباط مباشرة، فإنه يوجه العدوان باتجاه نفسه، 
والشكل اآلخر للعدوان يدعى عدوان المزاح، بحيث يوجه . آأن يقضم أظافره، أو يمزق مالبسه

فيف الفرد عدوانه باتجاه شخص ليس له عالقة بمصدر اإلحباط، لكنه يعتبر أسلوبا توافقيا للتخ
  .)١٤٦، ص ١٩٩٩عوض،. (من التوتر لديه

إن فهم خصائص هذه المرحلة يساعد في فهم الطلبة خالل هذه المرحلة، وتقديم الدعم 
والتفهم لهم، وتقبل للتغيرات التي تحدث لديهم، سوف تسهم في التخفيف من حدة ظاهرة العنف 

حاجة لمن يفهمه ويوجهه الوجهة في المدارس إلى درجة آبيرة؛ فالطالب ليس عنيفا بقدر ما هو ب
ويجب أن يكون المعلم قدوة إيجابية في سلوآه، وآالمه . الصحيحة، ليتجه لدراسته دون مشاآل

من حيث؛ تقديم المثل العليا، والقيم األخالقية للطلبة، وأن يستمع لهم حتى ال يضطروا ألخذ ما 
  .  هايريدون بالقوة والعنف، والتمرد على القوانين بكافة أشكال

ومن هنا يجب على المعلم التعرف إلى طلبته من حيث خصائصهم النفسية والفسيولوجية 
واالجتماعية ليتمكن من تلبية رغباتهم، وتطوير ميولهم، خاصة معلم التربية الرياضية ألنه 
األآثر احتكاآا بهم، وإدراآا لحاجاتهم، وعليه أن يتعامل معهم بالمساواة والعدالة لتطوير 

  .  هم بالمسئولية واألمان، مما سيقلل السلوآيات غير المرغوب بها داخل المدرسةإحساس
  

 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في مالحظة وجود صعوبات في تدريس مادة التربية الرياضية في 
المدارس المختلفة بسبب ظهور سلوآيات غير مرغوب فيها أثناء الحصة، ولما آانت حصة 

وسيلة هامة في تطوير الطالب من النواحي البدنية والعقلية والنفسية التربية الرياضية 
سلوك العدواني لدى طلبة الصف الواالجتماعية، تم اختيار هذا الموضوع في محاولة للكشف عن 

التاسع في مدارس محافظة الكرك في حصة التربية الرياضية والتي تعيق تحقيق األهداف 
  . التربوية والتعليمية المختلفة

  



 ٢٤٩١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــهشام الضمور، وآخرون

 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 أهمية الدراسة

ويتمثل  .تحدد أهمية الدراسة الحالية في جانبين؛ هما الجانب النظري والجانب العملي
  :الجانب النظري فيما يلي

  الكشف عن السلوك العدواني في حصة التربية الرياضية في مدارس الكرك التابعة لوزارة
 .تالتربية والتعليم، وذلك لوضع الحلول المناسبة لهذه السلوآيا

  تقديم إطار نظري يمكن للمعلمين اإلفادة منه في التعامل مع السلوك العدواني الذي يظهر
 في حصة التربية الرياضية، لتنمية الطلبة نفسيا وبدنيا واجتماعيا وعقليا

  تقديم إطار نظري للمشرفين على مادة التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم، للوقوف
 قد تظهر، وتعيق تطوير برامج التربية الرياضية لوضع الخطط على المشكالت التي
 . والحلول الالزمة لذلك

أما الجانب العملي فيتمثل في تقديم وسائل عملية تساعد المعلمين في التعامل مع السلوك 
العدواني في الحصة، خاصة وأن مرحلة المراهقة تمتاز بأن لها متطلبات خاصة، متى ما فهمها 

ه التعامل مع المشكالت المرتبطة بها خاصة فيما يتعلق بحاجة المراهق لتوآيد ذاته المعلم أمكن
بالسلوك العدواني، وهنا يجد المعلم طرقا إيجابية يساعد فيها المراهق لتوآيد ذاته من خالل 

 .  اشراآه بنشاطات مختلفة، وأن يكون دوره فاعال فيها
  

  أهداف الدراسة

 :اف اآلتيةسعت الدراسة إلى تحقيق األهد

تحديد السلوك العدواني بنوعيه المادي واللفظي في حصة التربية الرياضية لدى طلبة  .١
 .الصف التاسع األساسي في مدارس محافظة الكرك

تحديد العالقة بين السلوك العدواني المادي، والسلوك العدواني اللفظي في حصة التربية  .٢
 .رس محافظة الكركالرياضية لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدا

 
  تساؤالت الدراسة

  :سعت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤلين اآلتيين

ما درجة السلوك العدواني بنوعيه المادي واللفظي في حصة التربية الرياضية لدى طلبة  .١
 الصف التاسع األساسي في مدارس محافظة الكرك؟

ي اللفظي في حصة التربية ما العالقة بين السلوك العدواني المادي، والسلوك العدوان .٢
  .الرياضية لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس محافظة الكرك



 "......حصة التربية الرياضية في الكشف عن  أثر "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤٩٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 حدود الدراسة

تقتصر هذه الدراسة على طلبة الصف التاسع األساسي في وزارة التربية والتعليم لمحافظة 
  .  والذين ما زالوا على مقاعد الدراسة٢٠١٠/ ٢٠٠٩الكرك للعام الدراسي 

  
  لدراسةمصطلحات ا

  .االستجابة الكلية التي يبديها الفرد إزاء أي موقف يواجهه: Behaviorالسلوك، 

االعتداء على اآلخرين، رغبة في السيطرة أو نتيجة الشعور : Aggressionالعدوان، 
  .بالظلم

 الدفع، العرقلة، االعتداء بالضرب، الرآل،: physical aggressiveالعدوان المادي، 
  .وغيرها

استخدام عبارات سيئة بحق الُمعتدى عليهم، : Verbal aggressive اللفظي، العدوان
  . ونعتهم بصفات سيئة

  .هي الفترة من بلوغ الحلم إلى سن الرشد: Adolescenceالمراهقة، 

  .الفرد في فترة المراهقة: Adolescentمراهق، 

والتهديد، وتتميز استجابة انفعالية يثيرها بوجه خاص التدخل واإلهانة : Angerالغضب، 
  .ببعض الخصائص آالسلوك العدواني والتغيرات التي تبدو على الجسد

  
 مجاالت الدراسة

 طلبة الصف التاسع األساسي من الذآور واإلناث الذين ما زالوا على :المجال البشري
 .٢٠٠٩/٢٠١٠مقاعد الدراسة في وزارة التربية والتعليم لمحافظة الكرك للعام الدراسي 

 .المدارس التابعة لمديرية تربية الكرك : الجغرافيالمجال

 خالل الفترة من ٢٠٠٩/٢٠١٠ الفصل الدراسي األول للعام :المجال الزماني
 .م  ٢٤/١٠/٢٠١٠ ولغاية ١٠/٦/٢٠٠٩

  
  الدراسات السابقة

 حول دور النماذج السلوآية في التأثير (Hurd, et al., 2010) في دراسة هيرد وزمالئه
با على سلوك العنف لدى الطلبة األفارقة األمريكان في مرحلة المراهقة المبكرة، إيجابا أو سل

  . من الطلبة في المرحلتين السابعة والثامنة٣٣١وتكونت العينة من 
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أظهرت النتائج أن السلوك ضد المجتمعي للنموذج أثر على المراهقين بشكل مباشر من 
ر من خالل زيادة اتجاهات المراهقين نحو خالل زيادة سلوك العنف لديهم، وبشكل غير مباش

  . (Hurd, et al., 2010, 323 – 354) تشجيع العنف

 حول العنف في المدرسة، استخدمت فيها (Darmawan, 2010)في دراسة دارماون 
، وقد هدفت الدراسة إلى Palo, Indonesiaمدرستين ثانويتين في مدينة بالو في اندونيسيا 

سواء ( الطلبة في المدرستين، إضافة لمعرفة الدافع المرتبط بالعدوان معرفة مستوى العنف لدى
  .)أآان الدافع مرتبطا بالقوة أم بالحاجة لالنتماء

 ٩٧تكونت العينة من . وقد تم استخدام استبانة لتقدير الذات، ومقابالت شخصية مع الطلبة
  .  طالبة في المستويين السابع والثامن١٤٩طالبا، و 

ج نزعة أآبر لدى الذآور في العنف، أما اإلناث فكن أآثر في نعت اآلخرين أظهرت النتائ
وأظهرت النتائج أن عنفا أآثر في الصف الثامن منه في الصف . بأسماء بذيئة، وعمل مضايقات

وفيما يتعلق بالعدوان المرتبط بالقوة فكان أآثر لدى اإلناث، أما الذآور . السابع لدى الجنسين
. وقد أآدت المقابالت هذه النتائج. بطا لديهم باالنتماء للمجموعةفكان العدوان مرت

)www.ub.uit.no/munin...(. 

 من ٢٧١ حول العوامل المؤثرة في العنف على عينة من (Kim, 2006)في دراسة آيم 
 سنة في ١٤ – ١٢ من اإلناث في الصفين السابع والثامن، تراوحت أعمارهم بين ١٣٤الذآور و

 من أولياء األمور، بنسبة ٣٠٦، وقد شارك في الدراسة Mokpo, Koreaا موآبو في آوري
ممن يعتنون % ٠.٦٥من األجداد، و% ٠.٦٥من اآلباء، و% ٣٠.٧٢من األمهات، و% ٦٧.٩٨

  .بالطلبة من غير ذلك

 مرتين لمعرفة األثر بعيد المدى، وقد بدأ القياس األول في surveyوقد تم تطبيق المسح 
اية المدرسة في آوريا، وآان التطبيق الثاني في منتصف آانون األول في شهر حزيران مع بد
 مرة واحدة في questionnaireأما بالنسبة لألهل فقد تم تطبيق االستبانة . نهاية السنة الدراسية
  .بداية العام الدراسي

ف من النتائج لم ُتظهر فروقا بين الجنسين في ارتكاب العنف أو التعرض له، أما أسباب العن
وجهة نظر المعتدين فيعود لنظرات أعين الضحايا، أو لمشكالت في المهارات االجتماعية، 
بالمقابل فإن أغلب الضحايا ال يعرفون سببا للعنف، لكن يمكن لمفهوم الذات، وللدعم االجتماعي، 

هم وأ. ولمعتقدات المجتمع التنبؤ بالنزعة نحو العنف لدى الطلبة، أو نحو اتخاذ دور الضحية
عامل يرتبط بالميل نحو العنف، أو نحو دور الضحية هو الدعم االجتماعي، وخصوصا دعم 

 .األهل، فاهتمام األهل بأطفالهم يشكل أآبر حماية لهم ضد العنف
www.policyscience.net...) (   

 للتأآيد على وجود نماذج (Kuriakides, et al., 2006)وفي دراسة آيرياآيدز وزمالئه 
 ١٦٠الضحية، وقد تم اختيار عينة طبقية من / ن العنف باستخدام استبانة أولويز للعنفمختلفة م
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من ) ١٢.٨ – ١١.٢(تراوحت أعمارهم بين % ٥٢.٢ طالبا بنسبة ١٧٥و % ٤٧.٨طالبة بنسبة 
  . صف من صفوف المدارس االبتدائية في قبرص٢١طلبة الصف السابع تم اختيارهم من 

دام الذآور للعنف فاق استخدام اإلناث، مستخدمين العنف وقد أظهرت النتائج أن استخ
. الجسدي المباشر، أما اإلناث فكن أآثر استخداما للعنف غير المباشر من الذآور

(Kuriakides, et al.,2006, 781–801).  

 حول ممارسة العنف، أو اتخاذ دور (Craig, et al.,1998)في دراسة آريج وزمالئه 
فال بكندا، وبهدف التعرف إلى تأثير العائلة والمجتمع على العنف، أو الضحية في مدارس األط

 من ٢٣٠٩ من الذآور و٢٤١٨التعرض العتداءات تم إجراء دراسة طولية على عينة من 
، حيث آان عدد ٩-٧ سنوات، وفي عمر ٦-٤ارهم بين اإلناث بدأت دراستهم عندما آانت أعم

، واإلناث ١٠٢٣، وآان عدد الذآور ١١-١٠ ، وفي األعمار٢٢٣٦، واإلناث ٢٢٢١الذآور 
١١٠١ .  

أشارت النتائج إلى أن نسبة التعرض العتداءات آانت تتزايد مع العمر، وأن هناك دورا 
 على اإلناث أآثر منه على ١١ – ١٠لكل من األسرة والمجتمع على العنف في المرحلة من 

 آما لم ُتظهر النتائج فروقا بين الجنسين ،ينالذآور، ولم ُتظهر النتائج تأثيرا في المرحلتين السابقت
    (… www.hrsdc.gc.ca/eng/cs). في مستوى العنف

لمعرفة تأثير نسبة هرمون (Olweus, et al., 1988) وفي دراسة أولويز وزمالئه 
 ذآرا تراوحت ٥٨التستوستيرون في العدوان لدى الذآور، ولهذا الغرض تم اختيار عينة من 

في السويد، وقد  Solna سنة من المدارس الحكومية في مقاطعة سولنا ١٧ – ١٥أعمارهم بين 
  .تم تقسيمهم إلى مجموعتين بحسب تحليل بالزما التستوستيرون

أظهرت النتائج أن المستوى العالي من التستوسيرون في مرحلة المراهقة زاد من استعداد 
أو التهديد، وجعلهم غير صبورين، الطلبة إلظهار القوة وتوآيد الذات عند التعرض لالستفزاز 

وسريعي الغضب، حتى عند تثبيت العوامل المسببة للعدوان آاالستفزاز، والعدوان اللفظي، 
    (...www.policyscience.net). وغيرها

 حول ثبات العدوان عبر .(Huesmann, et al., 1984)في دراسة هيوسمان وزمالئه 
 فرد، وقد أظهرت الدراسة أن ٦٠٠خدموا فيها عينة من سنة، است) ٢٢(الزمن واألجيال امتدت 

 سنوات في بداية الدراسة آنوا أآثر عدوانية في عمر الثالثين في نهاية ٨الذين آانوا بعمر 
الدراسة، وقد أظهرت الدراسة ثباتا في القدرة الذهنية مع الزمن خاصة لدى الذآور، فالعدوان 

لمجتمع، آالجريمة، وإساءة معاملة القرين، والعدوان المبكر ينبئ بسلسلة من السلوآيات ضد ا
  .Huesmann, et al.,1984) (1134-1120 ,الجسدي، وعدم االلتزام باإلشارات الضوئية 

في دراسة له عدم وجود عالقة بين عدوانية (Olweus, 1978)  آما أوضح أولويز 
؛ أي ال يعاني من إحباط أو الطالب وشعبيته، وأنه عادي من حيث التحصيل، والقدرات المدرسية

فشل دراسي، أو قلق، يثق بنفسه، ومؤآدًا لذاته، هذا ما دعا أولويز إلى االستنتاج بأن البيئة 
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المدرسية ال تشكل دورا رئيسيا في تكوين النزعات العدوانية عند الطالب العدواني، بل أنه يحمل 
  .(Olweus, 1978)  أصلة لديه نسبيا معه إلى المدرسةهذه النزعات المت

 )١٩٩٦نشواتي، ( أوردها ، (Conin and Gymp, 1961)آونين وآيمبوفي دراسة 
حول أثر سلوك المعلمين الودي في تعليم تالميذ المدارس االبتدائية وتكيفهم، أظهرت هذه 
الدراسة أن األطفال الذين يتولى تعليمهم معلمون يستخدمون العقاب يظهرون سلوآا عدوانيا، 

م بالتعلم، وبالنشاطات المدرسية، عند مقارنتهم باألطفال الذين يقوم بتعليمهم معلمون وعدم اهتما
متسامحون، ويبدو أن المعلم الذي يستخدم العقاب يعوق عملية اآتساب الثقة بالمدرسة عند 

، ١٩٩٦نشواتي،  (.التالميذ، في حين يّسهل المعلم المتعاطف أو الودود اآتساب مثل هذه الثقة
  .)٢٣٧ص

نالحظ أن الدراسات السابقة لم تتفق حول العوامل التي أدت إلى السلوك العدواني بشقيه 
اللفظي والمادي؛ فبعضها تناول العدوان بشكل عام، والبعض األخر رآز على متغيرات الجنس 
والعمر، ودراسة واحدة منها رآزت على ثالثة متغيرات متمثلة بالجنس والعمر، وحجم الصف، 

 .الختالف إلى اختالف البيئات وتنوعهاويعود هذا ا

وقد أظهرت الدراسات التي بحثت في انتشار العدوان بين األطفال أن ممارسة العدوان لدى 
الذآور أآثر منه لدى اإلناث، أما الدراسات التي بحثت أثر العمر في العدوان الصفي، فقد أآدت 

ارت نتائجها إلى انخفاض مقدار على أهمية عامل العمر وأثرة في العدوان الصفي، حيث أش
أما الدراسات التي تناولت حجم الصف . السلوك العدواني الذي يمارسه األطفال مع تقدم العمر

وأثرة في العدوان فقد أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة لصالح الصفوف ذات الحجم 
   .الكبير

حصة التربية الرياضية، وقد جاءت الدراسة الحالية لتكشف عن السلوك العدواني داخل 
ومواطن ظهور هذا السلوك، وأنواعه دون الغوص في األسباب الكامنة وراءه، والتي ترى أنها 

 .تحتاج إلى المزيد من األبحاث

وفي حدود علم الباحثين، فقد تناولت الدراسة الحالية موضوعا لم يسبق أن تناولته 
السلوك العدواني في حصة التربية الرياضية، الدراسات العربية أو األجنبية السابقة للكشف عن 

بينما تناولت معظم األبحاث والدراسات، السلوآيات التي تظهر في حصة التربية الرياضية 
  . بغض النظر عما إذا آانت ايجابية أم سلبية

  
 إجراءات الدراسة، وتتضمن

 منهج الدراسة

 خالل جمع أوصاف مفصلة استخدم الباحثون الدراسة المسحية لتحقيق أهداف البحث، من
عن الظواهر المطلوب دراستها، وتفسيرها، وتم اختيار المنهج الوصفي المسحي؛ ألنه أنسب 

   .مناهج البحث العلمي لهذه الدراسة
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 مجتمع الدراسة

ة تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف التاسع األساسي في مديرية تربي
طالبا وطالبة ) ١٣٩١(راسة الكلي ، وقد بلغ مجتمع الد٢٠٠٩/٢٠١٠الكرك للعام الدراسي 

 . خارجها) ٨٩١(منهم داخل مدينة الكرك و) ٥٠٠(

 .مجتمع الدراسة الكلي: )١(جدول 

  داخل خارج المجموع
 إناث ٢٩٥ ٤٠٥ ٧٠٠
 ذآور ٢٠٥ ٤٨٦ ٦٩١

 المجموع ٥٠٠ ٨٩١ ١٣٩١

  عينة الدراسة

 طالبا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة ٣٣٠تألفت عينة الدراسة بصورتها النهائية من 
  .)٢(لعنقودية، آما في الجدول رقم ا

 .النسب المئوية ألعداد الذآور واإلناث:  )٢(جدول 

 ذآور إناث المجموع
١٦٥ ١٦٥  ٣٣٠ 
٥٠ %٥٠ %١٠٠% 

  
 أداة الدراسة

عت على فقرة وز) ٣٠(تم إعداد استبانة الستخدامها آأداة للدراسة،  وتكونت االستبانة من 
األول يتعلق بالسلوك العدواني المادي، والثاني بالسلوك العدواني اللفظي، ويقوم الطالب : بعدين

باإلجابة عن جميع الفقرات باختيار مفتاح اإلجابة الذي يعبر عن وجهة نظره، وتراوحت اإلجابة 
 .  نها آل بعدالفقرات التي يتضم) ٣(ويوضح الجدول رقم ). غالبا، دائما، نادرا، أبدا: (بين

  : د اتخذت الخطوات التالية في أثناء بناء االستبانةق

 .اإلطالع على األبحاث والمراجع السابقة المتعلقة بموضوع البحث .١

اعتمد الباحثون آراء ذوي الخبرة وأفكارهم في مجال التربية الرياضية آمعلمي  .٢
 .ومعلمات وزارة التربية والتعليم

خصية ألعداد من الطلبة الستطالع آرائهم حول موضوع إجراء عدد من المقابالت الش .٣
 .البحث
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بناًء على مراجعة األبحاث والدراسات السابقة وآراء ذوي الخبرة تم تحديد مجاالت  .٤
 .وفقرات االستبانة بصورتها األولية

بعد إعداد الصيغة األولية لالستبانة تم عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء  .٥
أآد من مدى انتماء الفقرة للمجال الذي تندرج تحته، ودقة صياغتها، وذلك من اجل الت

وتم حذف بعض الفقرات، وتعديل أو إضافة فقرات أخرى وفق ما رأوه مناسبا، وقد 
 .فقرة بصورتها األولية ٤٠اشتملت االستبانة

تم إعادة صياغة فقرات االستبانة بصورتها النهائية بعد إجراء التعديالت المطلوبة،  .٦
فقرة للكشف عن السلوآيات غير المرغوب فيها داخل حصة التربية  ٣٠ لتصل إلى
 .الرياضية

يتضمن المعلومات الشخصية  :األول :تكونت االستبانة بصورتها النهائية من قسمين .٧
 اإلجابة، والثاني يتضمن فقرات االستبانة التي اشتملت على والتعليمات الخاصة بكيفية

 : فقرة موزعة على بعدين، هما٣٠

 فقرة١٧السلوك اللفظي ويشمل  :البعد األول . 

 فقرة ١٣السلوك المادي ويشمل  :البعد الثاني. 

  :اعتمد الباحثون ميزانًا من أربع درجات للحصول على استجابة أفراد العينة وهي .٨

 ا أربع درجاتغالبا، وله. 

 دائما، ولها ثالث درجات. 

 نادرا، ولها درجتان. 

 أبدا، ولها درجة واحدة.  

 .توزيع فقرات االستبانة على محاور الدراسة:  )٣(جدول 

 البعد  األسئلة التي تدور حوله 
٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤، ١٢، ١٠، ٨، ٧، ٦، ٤، ٢ ،
٣٠، ٢٩، ٢٦  

 السلوك العدواني اللفظي 

 السلوك العدواني المادي   ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٩، ١٥، ١٣، ١١، ٩، ٥، ٣، ١

 صدق االستبانة

بعد صياغة فقرات االستبانة بمجاالتها وفقراتها تم عرضها على هيئة من المحكمين مكونة 
من خمسة محكمين؛ ثالثة منهم في جامعة مؤتة واثنان من وزارة التربية والتعليم بهدف معرفة 

 :ومالحظاتهم حول مجاالت وفقرات االستبانة من حيثآرائهم 
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 .مدى وضوح مجاالت االستبيان وفقراته .١

 .مدى ارتباط الفقرة بالمجال الذي تندرج تحته .٢

 .دقة صياغة الفقرة اللغوية .٣

 .اقتراح أو إضافة أي فقرات يرونها مناسبة .٤

  .وبناء عليه تم إجراء التعديالت المناسبة

 ثبات االستبانة

فرد ) ١٥( من خالل تطبيق االستبانة على عينة من Test - retestلثبات باإلعادة تم إيجاد ا
من خارج عينة الدراسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وبعد عشرة أيام من التطبيق األول تم 
إعادة تطبيق االستبانة على نفس المجموعة، وتم إيجاد معامل الثبات، إضافة إلى معامل االتساق 

 ومعامل االتساق ٠.٨٦لالختبار؛ حيث بلغ معامل الثبات باإلعادة ) الصدق الداخلي(ي الداخل
وتعتبر هذه النسب مؤشرات على ثبات االختبار، آما يظهر في الجدول رقم  . ٠.٨٥الداخلي 

)٤.( 

 .معامل الثبات لكل مجال من مجاالت االستبيان واألداة آكل  ):٤(جدول 

 المجال معامل الثبات
 السلوك اللفظي ٠.٨٦٨
 السلوك المادي ٠.٨٥٣٥
 االختبار الكلي ٠.٨٦٤

  
 تطبيق االستبانة

 :بعد التأآد من صدق أداة الدراسة، وثباتها تم القيام بالخطوات التالية

 اختيار طلبة الصف التاسع األساسي آمجتمع للدراسة. 

 تحديد أسماء المدارس المختارة لتطبيق االستبانة على طلبتها. 

 المدارس المختارة وتوزيع االستبانات باليد على أفراد العينةزيارة . 

 تمت االستعانة بمعلمي التربية الرياضية ومعلماتها بالمدارس في أثناء توزيع االستبانات. 

  ُطلب من أفراد عينة الدراسة قراءة صفحة التعليمات من االستبانة بدقة، ومن ثم قراءة آل
 .ة، واإلجابة عن جميع الفقرات بموضوعيةفقرة من فقرات االستبانة بعناي

  توزيع االستبانات وجمعها في عشرة أيامتم. 
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 المعالجة اإلحصائية

تم استخدام النسب المئوية إليجاد نسبة آل من اإلناث والذآور إلى العدد الكلي للعينة، وتم 
بانة، إضافة استخراج المتوسطات الحسابية لتحديد نسبة اإلجابة عن آل فقرة من فقرات االست
  .   إلى استخراج معامالت االرتباط إليجاد معامل الثبات باإلعادة، وباالتساق الداخلي

  
  نتائج الدراسة

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل األول ا:أوال

ما درجة السلوك العدواني بنوعيه المادي واللفظي في حصة التربية الرياضية لدى طلبة 
  .لكركالصف التاسع األساسي في محافظة ا

لإلجابة عن هذا التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة، 
) ٦، ٥(وللدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت الدراسة بنوعيه المادي واللفظي، ونتائج الجدولين 

  .لبيان ذلك

  : ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية اآلتية

  )ة عاليةدرج (٤ -٢.٧٦

  )درجة متوسطة (٢.٧٥ -١.٧٦

 )درجة منخفضة (١.٧٦أقل من 

  السلوك العدواني المادي .١

سلوك          ) ٥(ويشير الجدول رقم     ة والدرجة لل إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
 .العدواني المادي

 .الماديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة للسلوك العدواني ): ٥(جدول 

 الدرجة
االنحراف 
 المعياري

* الوسط 
الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

أقوم برآل قدم زميلي عندما ينجح في قطع الكرة  ١.٩٥ ٠.٨٥ متوسطة
 مني

١  

لن أتردد في دفع زميلي ألخذ الكرة منة إذا  ١.٩٠ ٠.٩٩ متوسطة
 شعرت أن الحكم لن يراني 

٣ 

لي في أثناء العودة إلى غرفة لن أقوم بإعاقة زمي ٢.٠٢ ٢.١٣ متوسطة
 الصف ألنه آان السبب في الخسارة 

٥ 
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  )٥(تابع جدول رقم ... 

 الدرجة
االنحراف 
 المعياري

* الوسط 
الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

أقوم بتوجيه الكره بقوه إلى جسم زميلي إذا  ١.٩١ ٠.٩٧ متوسطة
 ضايقني في أثناء اللعب

٩ 

منخفضة ن فريقي سوف يخسر المباراة عند إذا شعرت أ ١.٥٥ ١.١١
اقتراب نهاية الحصة فلن أتردد في رآل الكره 

 إلى مكان يمكن أن يتلفها

١١ 

 ١٣ لن أقوم بدفع زميلي إذا اخذ مكاني في القاطرة  ٢.١٦ ١.١٨ متوسطة
إذا اختلفت مع زمالئي على نقطه حول اللعب  ٢.٠٤ ٠.٩٩ متوسطة

را عن فإنني أقوم برآل الكره بعيدا، تعبي
 احتجاجي 

١٥ 

إذا أطلق المعلم صفارته معلنا خطًأ ضدي فإنني  ٢.٠٩ ١.٠٤ متوسطة
 أضرب األرض بقدمي

١٩ 

إذا تهيأت لي فرصه لتسجيل هدف عن طريق دفع  ٢.١٣ ١.٠٥ متوسطة
 زميل دون أن يراني الحكم فإنني أفعل ذلك 

٢١ 

بل زميلي أحاول استعادة الكره إذا فقدت مني من ق ٣.٢٦ ١.٠٢  عالية
 ببذل مزيد من الجهد 

٢٣ 

وجود عدد آبير من الطالب في الملعب يجعلنني  ٣.٤٥ ١٢.٠ عالية
 أتصرف بخشونة 

٢٥ 

إذا عاقبني المعلم أمام التالميذ أرآل الكرة خارج  ١.٧٦ ١.٠٠ متوسطة
 الملعب

٢٧ 

منخفضة إذا عاقبني المعلم أمام التالميذ أتعمد دفع زمالئي  ١.٦٢ ٠.٩٢
  اللعبأثناء

٢٨ 

متوسطة  الدرجة الكلية للعدوان المادي ٢.١٤ ١.٩٤

 .درجات) ٤(أقصى درجة لالستجابة   *

أن درجة السلوك العدواني المادي في حصة التربية الرياضية لدى ) ٥(يتضح من الجدول 
حيث آان المتوسط الحسابي عليهما ) ٢٥، ٢٣(أفراد عينة الدراسة آانت عالية على الفقرتين 

، ١٣، ٩، ٥، ٣، ١( درجة، وآانت الدرجة متوسطة على الفقرات ذات األرقام ٢.٧٦ من أآثر
. درجة) ٢.٧٥ – ١.٧٦(حيث تراوح الوسط الحسابي لالستجابة عليها بين ) ٢٧، ٢١، ١٩، ١٥

حيث تراوح الوسط الحسابي لالستجابة ) ٢٨، ١١(وآانت الدرجة منخفضة على الفقرتين 
  .جةدر) ١.٧٥ – ١(عليهما بين 
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وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للعدوان المادي في حصة التربية الرياضية لدى عينة الدراسة 
  .درجات) ٤(درجة من أصل ) ٢.١٤(آانت متوسطة، حيث وصل الوسط الحسابي إلى 

  السلوك العدواني اللفظي  .٢

للسلوك إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة ) ٦(ويشير الجدول رقم 
  .العدواني اللفظي

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة للسلوك العدواني اللفظي:  )٦(جدول 

 الدرجة
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

إذا عاقبني المعلم أمام التالميذ أقوم بالصراخ على  ١.٩٠ ٠.٨٨ متوسطة
 زمالئي في أثناء اللعب

٢. 

عند إجباري على اللعب بمالبسي العادية في  ١.٩٤ ٠.٩٠ متوسطة
 الحصة أتلفظ بألفاظ نابية

٤. 

إذا تعثرت أثناء الجري من قبل زميلي في الصف   ٢.٩٠ ٠.٩٩ عالية
 فإنني أتقبل ذلك دون صراخ

٦. 

ال أقوم بالصراخ على زميلي في حالة تباطئه  ١.٥٤ ١.١٠ منخفضة
 بإعطائي الكرة

٧. 

إذا لم يخترني المعلم ألداء نموذج لحرآة معينة في  ٣.١٥ ١.١٩ ةعالي
أثناء الحصة فإنني أقوم بالتحدث بيني وبين نفسي 

 )أتمتم(

٨. 

من الممكن أن أنادي زميلي بألفاظ يكرهها إذا لم  ٢.٠٥ ٠.٩٠ متوسطة
 يمرر لي الكرة في الوقت المناسب

١٠. 

 معينة في أثناء الحصة إذا فشلت في أداء مهارة ٢.٠٩ ١.٠٥ متوسطة
ونظر إلى طالب الصف فإنني اصرخ في 

 وجوههم

١٢. 

إذا قام المعلم باختيار قائد للقاطرة غيري فإنني ال  ٢.١٤ ١.٠٤ متوسطة
 اعترض على ذلك

١٤. 

عندما يفشل زميلي بتسجيل هدف أصرخ في  ٢.١٥ ٢.٠٣ متوسطة
 )أوبخه(وجهه إلشعاره بالذنب 

١٦.  

إذ فقدت الكرة من زميلي فإنني أعود للدفاع دون  ١.٦٦ ٠.٩٨ منخفضة
 إلقاء اللوم عليه

١٧.  
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  )٦(تابع جدول رقم ... 

 الدرجة
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

عندما يقوم المعلم لتقسيم الصف إلى فرق، وأآون  ٣.٠١ ١.٠٢ عالية
ضمن فريق ال أرغب في اللعب معه، فإنني أصف 

  بصفات سيئةالفريق

١٨.  

إذا أطلق المعلم صفارته معلنًا خطًأ ضدي فإنني  ٢.٦٠ ١.٩٠ متوسطة
 اضرب األرض بقدمي

٢٠.  

إذا قام أحد زمالئي بالصراخ علي في أثناء حصة  ١.٥٥ ١.١٠ منخفضة
 الرياضة فإنني أقابله بالمثل

٢٢.  

إذا خسرت في مسابقة في أثناء حصة الرياضة  ٣.٥٥ ١.٠١ عالية
  أهنئ زمالئي الفائزين بألفاظ مهذبةفإنني

٢٤.  

أقوم بتوجيه عبارات لتشجيع الزميل الذي قام بأداء  ١.٠٥ ٠.٨٠ منخفضة
 حرآة خاطئة  

٢٦.  

من الممكن أن أصرخ على زميلي إذا قام بتمريره  ١.٣٣ ٠.٩٩ منخفضة
 خاطئة

٢٩.  

إذا تجمع عدد آبير من الزمالء حولي أثناء  ١.٦٠ ١.٠١ منخفضة
 واذي على الكرة اصرخ عليهماستح

٣٠.  

متوسطة   الدرجة الكلية للعدوان اللفظي ٢.١٣ ١.٩٥

أن درجة السلوك العدواني اللفظي في حصة التربية الرياضية لدى ) ٦(يتضح من الجدول 
حيث آان المتوسط الحسابي ) ٢٤، ١٨، ٨، ٦(أفراد عينة الدراسة آان عاليا على الفقرات 

، ١٠، ٤، ٢(درجة، وآانت الدرجة متوسطة على الفقرات ذات األرقام  ٢.٧٦عليهما أآثر من 
. درجة) ٢.٧٥ – ١.٧٦(حيث تراوح الوسط الحسابي لالستجابة عليها بين ) ٢٠، ١٦، ١٤، ١٢

حيث تراوح الوسط ) ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٢، ١٧، ٧(وآانت الدرجة منخفضة على الفقرات 
  . ةدرج) ١.٧٥ – ١(الحسابي لالستجابة عليهما بين 

وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للعدوان اللفظي في حصة التربية الرياضية لدى عينة الدراسة 
  .درجات) ٤(درجة من أصل ) ٢.١٣(وسطة، حيث وصل الوسط الحسابي إلى تفقد آانت م

  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: ثانيا

لمادي في حصة التربية ما العالقة بين السلوك العدواني اللفظي والسلوك العدواني ا
  الرياضية عند طلبة الصف التاسع في مدارس محافظة الكرك؟

لإلجابة عن التساؤل الثاني اسُتخدم معامل ارتباط بيرسون، والوسط الحسابي للسلوك 
  .)٧(والمادي، آما يظهر في الجدول العدواني اللفظي 
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 المئوية للسلوك العدواني اللفظي معامل االرتباط بين المتوسطات الحسابية، والنسب     :  )٧(جدول  
  .والمادي

 البعد الوسط الحسابي معامل االرتباط بين السلوك
 السلوك العدواني اللفظي ٢.١٣ العدواني اللفظي والمادي

 السلوك العدواني المادي ٢.١٤ *٠.٧٤

 .دال إحصائيا  *

 الحسابي ، والوسط٢.١٣ =يتضح من الجدول أن الوسط الحسابي لبعد السلوك اللفظي 
، وهذا يعّبر عن وجود ٠.٧٤ =، ومعامل االرتباط بينهما ٢.١٤ =للسلوك العدواني المادي 

  .عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين نوعي السلوك العدواني اللفظي والمادي
  

  مناقشة النتائج

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل األول مناقشة ا:أوال

 واللفظي في حصة التربية الرياضية لدى طلبة ما درجة السلوك العدواني بنوعيه المادي
  .الصف التاسع األساسي في محافظة الكرك

من خالل استعراض النتائج المتعلقة بالتساؤل األول نالحظ أن ارتكاب السلوك اللفظي 
، وهذا ما أآده أفراد العينة من خالل إجاباتهم بأنهم ٢.١٣يحدث بدرجة متوسطة إذ بلغت 

أما النتائج المتعلقة بدرجة ارتكاب السلوك . نيا في حصة التربية الرياضيةيرتكبون سلوآا عدوا
وقد تمّثل السلوك العدواني بحسب . ، وهذه النسبة متوسطة أيضا٢.١٤العدواني المادي فقد بلغت

المادي : إجابات أفراد العينة في سلوك الضرب، والدفع، والعرقلة، وتعتبر نسب العدوان بشقيه
 في حصة التربية الرياضية، ولكن نسبة ظهور السلوك اللفظي أعلى منها في واللفظي، عالية

السلوك المادي، آما أّن السلوآيات العدوانية المادية أآثر خطورة؛ ألنها تعّبر عن مرحلة متقدمة 
جدا من العدوان، وهذا يضع حصة التربية الرياضية في موقع حرج للغاية، ويبعدها عن الدور 

ليها القيام به من حيث االرتقاء في مستوى التالميذ العقلي، والبدني، واالنفعالي، التربوي الذي ع
  .إضافة إلى خلق روح التعاون، والضبط، والنظام لدى التالميذ

التي أآدت على وجود نسبة من العنف لدى طلبة ) ٢٠١٠(وهذا يتفق مع دراسة دارماون 
آانت نسبة العدوان اللفظي أآثر لدى اإلناث، الصف الثامن أعلى منها لدى طلبة الصف السابع، و

  .بينما تمثل شكل العدوان لدى الذآور في العدوان المادي بنسبة أآثر

من حيث األسباب المؤدية إلى العنف، ) ٢٠٠٦(وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة آيم 
مهارات على أسباب مرتبطة بنظرات الضحايا، أو لمشكالت في ال" آيم"فقد رآزت دراسة 

االجتماعية، آذلك الدراسة الحالية فقد رآزت على أسباب متعلقة بنظرات الطلبة آما يظهر في 
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، إضافة ألسباب أخرى مرتبطة بطبيعة األلعاب الرياضية التي يمارسونها وبنسب ١٢الفقرة 
  ).٥،٦(متفاوتة، آما ظهر في الجدولين 

 ودراسة نجود في وجود )١٩٩٨ (وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة آريج وزمالئه
نسبة من العدوان بين الطلبة، لكن آل من دراسة آريج وزمالئه، ودراسة نجود رآزت على 
تزايد نسبة العنف مع العمر، بينما الدراسة الحالية رآزت على وجود نسبة من العنف لدى 

  .شريحة عمرية واحدة تمثلت في طلبة الصف التاسع

فقد رآزت على دور النموذج في زيادة نسبة العنف لدى  )٢٠١٠(أما دراسة هيرد وزمالئه 
  .الطلبة

فقد تناولت العنف من زاوية مختلفة، ارتبطت بزيادة ) ١٩٨٨(أما دراسة أولويز وزمالئه 
  .العنف مع زيادة نسبة التستستورون لدى المراهقين في مرحلة المراهقة

لعنف من زاوية مختلفة؛ رآزت فقد تناولت ا) ١٩٨٤(وآذلك دراسة هيوسمان وزمالئه 
فيها على ثبات العدوان مع الزمن، وهذا يشير إلى أن العدوان صفة دائمة قد تتأثر بالموقف 

 .االجتماعي

التي أآدت عدم وجود دور رئيٍس ) ١٩٧٩(وقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة أولويز 
يأتي بها الطلبة للمدرسة، صلة دى الطلبة، وعزته لنزعات متأللمدرسة في السلوك العدواني ل

  .بينما الدراسة الحالية أوجدت دورا لحصة التربية الرياضية في إظهار هذه السمة لدى الطلبة

  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: ثانيا

ما العالقة بين السلوك العدواني اللفظي والسلوك العدواني المادي في حصة التربية 
  لتاسع في مدارس محافظة الكرك؟الرياضية عند طلبة الصف ا

أما بالنسبة للعالقة بين السلوك العدواني المادي واللفظي فقد أظهرت النتائج وجود عالقة 
، وهذه النسبة %٧٤ارتباطيه بين الذين يرتكبون السلوك اللفظي والسلوك المادي العدواني بنسبة 

ين يتصرفون بسلوك عدواني تمثل عالقة ارتباطيه متوسطة، بمعنى أن نسبة متوسطة من الذ
 .لفظي سوف يتصرفون بسلوك عدواني مادي، حسب شدة المثير وحجمه وطبيعته

أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة فقد رآزت على العالقة بين نوع السلوك العدواني 
أن الذآور ) ٢٠٠٦(وآيرياآيدز ) ٢٠١٠(دارامان : والجنس، فقد أظهرت نتائج آل من دراسات

  .ن العدوان المادي المباشر بينما اإلناث يستخدمن العدوان اللفظي غير المباشريستخدمو

إن ظهور آل من السلوك العدواني اللفظي، والسلوك العدواني المادي ضمن نتائج الدراسة، 
وبهذه النسب يعني أن حصة التربية الرياضية وما تحويه من أنشطة ومتغيرات تعمل آمثيرات 

ني سواء أآان لفظيا أم ماديا، وتكرار هذا المثير عبر مفردات الحصة يعني لظهور السلوك العدوا
ظهور السلوك العدواني بدرجات وأشكال مختلفة استجابة لطبيعة وشدة المثير، من هنا فان 
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الزيادة في ظهور هذه السلوآيات، وتكرارها يضمن تنمية هذه السلوآيات، وتطويرها واالنتقال 
إذا لم تجد هذه السلوآيات آوابح تعمل  من اللفظي إلى المادي خاصة ؛بها من مرحلة إلى أخرى

 .على ضبطها ومنع ظهورها
  

 التوصيات

 : في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحثون بالتوصيات اآلتية

ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم بتقنين أعداد الطلبة في الصفوف، وإيجاد الساحات  .١
 .ضية التي تتناسب مع أعداد الطلبةوالمالعب الريا

أن يقوم المعلم باالستماع إلى طلبته لتفريغ الطاقات الكامنة لديهم، والتي ظهرت من خالل  .٢
 .نتائج الدراسة على شكل سلوك عدواني بشقيه اللفظي والمادي

العمل على تطوير األنظمة واللوائح التي تتعلق بالتربية الرياضية في المدارس من أجل  .٣
 . معيار لضبط سلوآيات الطالب غير المرغوب فيهاخلق

تطوير مناهج التربية الرياضية، وفقرات حصة التربية الرياضية لكي يتمكن الطالب من  .٤
تفريغ طاقاتهم من خالل المشارآة في األلعاب الرياضية والنشاطات غير الضارة، والتي 
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 .تخفيف حدة االنفعاالت عند التالميذ
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المرغوب فيها لدى التالميذ، لتحديد مصادرها، وإجراء مقارنات بين الذآور واإلناث من 

  .أجل تسهيل عملية العالج
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