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 السلوك العدواني ، النشاطات الرياضية المفتاحية:الكلمات 

 ملخص البحث 
المإدمة التطر  الى السياك الدداافع ال د بداك يتزايد يع الميتمح الدرافع يع  ت مفف   

ممسرسة اافلطة الريس ية امسلةس من اثر ايى يميح  تدرا ي   انالسفااف اا يرب اأسبسبم 
اير ية البحث اميساتم اتدريا  اأهدايم، ،ملكية البحث اافسسن، اتدرايااف  حيسب 
الى السياك الدداافع اأفااام اأسبس  حداثم اك لك  البسحثانطر  امن ث  ت   المقطيحسف

يع بفسك الميتمح اتكاين ا فسف اييسبية االحفسظ  من دارممسرسة اافلطة الريس ية امس لةس 
   السياك الدداافع الفراغ اتإييلايى قحة اليس  االتراي  اف سك افف 

Aggressive Behavior and its Relation with Performing Sport Activities 
among the Young 

Asst. Ins. Mahmoud Mahdi Rumeidh (M.A.) 
Directory of Youth and Sport – Diyala 

Asst. Ins. Adil Abdulwahab Abid (M.A.) 
Technical Institute of Baqubah 

Asst. Ins. THa'ir Khamees Hamad 
Abstract 

   The first section dealt with aggressive behavior which is spreading in the 
Islamic community in the last years as well as its reasons. It also discusses 
performing sport activities and their effect on the aspects of life. It also 
introduces the problem of the study، its aims، hypotheses، domains، and 
terminology. 
  The second section dealt with aggressive behavior، its types، reasons and 
sport activities and their ability to build a community; create positive relations; 
maintain body health; spend time; and reduce aggressive behavior. 
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 المقدمة: -1
يمثل اافسسن الإسادب ااسسسية يع بفسك الميتمح يةا الاحدب التع يتكان مفةس ايإا  اييةس ،     

اا ا مس كسفف الميتمدسف م تيفة يع طرا   تفظيمةس اكيفية  بط سياك ايرادهس تستطيح ان تمفح 
 ةس الميسل   الكسا من السياك من الممكن ان تةاد ببفيتةس اايتمساية ا ا يت  ل

( الى أن هفسك الدديد من افاا  السياك لدى ايراد الميتمح مثل 51: 1338ايلير  ابد البسفع:
الددا ية االسياك الدداافع االدفا ال د ربمس يادد بحيسب اايراد اها ا طرهس امس يةمفس ها 

ة اك لك الميتمح السياك الدداافع لدى اللبس  اال د يفتر اسدب من التربية ااسرية  ير الدفيإ
السياك الدداافع اال د  يع قفحالمحيط ال قية الفرد من اليسف  الاراثع ربمس تسسه  يميدةس 

ًدد بقسحبم الى ان يكان مفبا  من فبل الميتمح اييد  المدر  الدار ااكبر يع اطفسك اا  ي
س ايرزه من افد أثر كثيرا احت ل الدرا  ام اللس  تدزيز ه ا السياك من   ل تدسميم مح 

ايى ان التغيراف الحسدب  اللبس ،سياكيسف  ريبة ايى ي ستم اايتمساية الم تيفة امفةس ي ة 
االمفسي ة االسريدة االمت حإة اد ال ثإسيسف  ريبة ايى ايراده فد الدف حساف ايز ان 

ً  االيياك الى ات س  ماافا ديساية تتس  بسابتدسد ان الاسطية بسب   التاتر التااي  االت 
 .ايع  ل تيك الظراا اتسح التقرا الدداافع بلكل اا   يدسفيم،االغماا ال د 

ًدد ممسرسة اافلطة الريس ية الم تيفة دار    يع تكاين ل قية اللبس  يةع تطار  اق كبير  اق اي
فدراف اللس  البدفية من فاب اسراة امطسالة ك لك تدرا اللس  بأهمية مزاالة اافلطة 

يع ى ت فيا التاتر الففسع الةس دار فسحية القحية اك لك المدريية اتدمل ايالريس ية من ال
الت ي  من السمفة اتسسه  يع زيسدب اافتس  االتراي  اتإسس ميتمدسف الدسل  المتإد  بأاداد 

  الريس ية الممسرسين لألفلطة 
سبس  مفةس ثإسية ايع بيدفس الدزيز الدرا  هفسك ممسرسة لألفلطة الريس ية لكفةس  ديفة لددب ا

ا دا تايم الدالة االاراا  بسللدس ،ااسرب االميتمح افية تاير السسحسف االإساسف ال سقة 
مرحية  أ طري سف الميتمح اهع  أكبراتدد ي ة اللبس  من  ااس مع اايتمساية اتدسلي  الدين 

تس  الى الكثير يع حيسب الفرد حيث يمر يع طار المراهإة حيث تكان ل قيتم  ير متزفة اتح
اتبرز اهمية البحث من   ل كلا طبيدة الد فة بين السياك الدداافع  االمرافبة من اليةد 

اممسرسة اافلطة الريس ية امن   لم ساا فتدرا ايى حي  الدار ال د تيدبم ممسرسة 
ان من   ل امل البسحثين يع ميدالدداافع، ا اافلطة الريس ية يع اطفسك اا تدزيز السياك 

اللبس  االريس ة الكثر من الر سفااف احظ ان بدا اللبس  الممسرس لألفلطة الريس ية 
لديم سياك اداافع تيسه اا رين  سقة يع البطااف االمفسيسسف الريس ية ار بة مفم يع 
التدرا ايى ه ه الملكية فرر ان يبحثةس بفا  من الديمية من ايل تحديد اسبسبةس اكيفية ا ح 

لمفسسبة لةس ليإ سك اييةس اا تإيييةس اال د لم الدار الكبير يع تقحي  سياكيسف اللبس  الحيال ا
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الدرافع يع م تيا الماافح يع الحيسب ابسلتسلع بفسك ييل قسل  بديد ان ه ا السياك ال د يدد 
 د يل ايى ميتمدفس   

 الريس ية سطسف اهدا البحث الى فيسس مستاى السياك الدداافع لدى اللبس  الممسرس ليفل   
مدرية الد فة بين السياك الدداافع  اللبس  فيسس مستاى ممسرسة الفلسطسف الريس ية لدى 

  اللبس  اممسرسة الفلسطسف الريس ية لدى 
 اف دالة احقس ية بين السياك الدداافع  ارتبسط مدفايةايرا البحث الى هفسك ا فة 

  الريس ية اممسرسة اافلطة 
ها كل يدل اا يكرب يكان يحااه اا يحااهس اا ى الففسع اا البدفع  "الدداافع السياك اارا    

اا المسدد المايم ليغير اا ال اف اا لكييةمس مدس ايكان التدبير افم بألكسل م تيفة تبدس لثإسيسف 
 ( 133 :1331: ال يكسفع  "الفرد التع تديمةس يع حيستم

 البحث إجراءات الميدانية: منهجية 2
  البحث:نهج م 1- 2
المفةر الاقفع بأسيا  الد فسف اارتبسطية اال د يتمثل يع اييسد الد فة  البسحثاناست د     

  المتغيراف اتظةر من   لم فاب اا  دا الد فة بين  أكثربين متغيرين اا 
 البحث:مجتمع وعينة  2- 2

حقال ايى ايفة تمثل من اامار ااسسسية التع يفبغع ايى البسحثين مرااستةس هع ال    
ايى  لك يإد كسن الميتمح ه  اابا المراكز الت ققية  الميتمح ااقيع تمثي  حإيإيس ابفسكق 

( مراكز ت ققية هع   كرب الإد  ،  مسسع 53االبسلغ اددهس   1350يع محسيظة ديسلى ليدس  
، ريح ااثإسل ، تفس  الكرب ، كرب السية ، كرب اليد ، الكرب الطس رب ، المقسراة ، التسيكاافدا

( اا  احرقس من البسحثين ايى 133يبيغ ادد ايراد الميتمح   ا الطسالة ، الدس  الإاى ( 
بيغف  ا الحقال ايى اي ل الفتس ر اأدفةس يإد ااتمد ميتمح البحث بسلكسمل كديفة ليبحث 

(  5اليدال  ( من الميتمح ااقيع ليبحث اكمس مبين يع ٪533الفسبة الم اية لديفة البحث  
ن الإي  المايادب يع اليدال تبين ادد ال ابين يع كل مركز ت ققع اادد ال ابين اا  

الملسركين يع تكييا المإيسس اادد ال ابين الملسركين يع التيربتين ااستط اية االر يسة 
 لكل مركز ت ققع 
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      ين في تكييف المقياسينيبين اسماء المراكز التخصصية وعدد الالعبين المشارك (1جدول )
 والتجربة االستطالعية والرئيسية والنسبة المئوية لهم

اسم المركز  ت
 التخصصي

عدد 
 الالعبين

عدد افراد 
تكييف 
 المقياسين

عدد افراد 
 التجربة

 االستطالعية

عدد افراد 
 التجربة
 الرئيسية

النسبة المئوية 
 للعينة الكلية

 %15 20 5 5 30 كرة القدم 1
 %10 13 3 4 20 مصارعةال 2
 %10 18 2 صفر 20 التايكواندو 3
 %10 15 - 5 20 خماسي الكرة 4
 %10 18 - 2 20 رفع االثقال 5
 %10 15 - 5 20 كرة السلة 6
 %5 9 - 1 10 تنس الطاولة .
 %10 18 - 2 20 الكرة الطائرة 8
 %10 .1 - 3 20 الساحة والميدان 9
 %10 .1 - 3 20 كرة اليد 10
 %100 160 10 30 200 المجمـــــــــوع 
 أدوات البحث : 3 - 2
كع يتمكن البسحثين من افيسز بحثم، ا بد من ااستدسفة بسلدااف االاسس ل التع تسساده يع    

 اددا مفةس لحل ملكية البحث اكمس يأتع : _  البسحثاناتمسمم ايى اكمل ايم ، افد است د  
 : ااتيةحثية است د  البسحثين اادااف الب

استبسفة آراك ال براك حال تحديد يإراف مإيسس السياك الدداافع ايإراف استبسفة ممسرسة    
استبسفة تطبي   اللبس  الفلسطسف الريس ية  استبسفة تطبي  مإيسس السياك الدداافع ايى 

     Pentium 4يةسز حسسا  فا   اللبس  استبسفة ممسرسة الفلسطسف الريس ية ايى 
 البحث:أداتا  1-3-1
بمس إن ه ا البحث يةدا الى تدرا الد فة بين السياك الدداافع اممسرسة الفلسطسف     

الريس ية لدى اللبس  اامر ال د يتطي  بفسك اا تبفع مإيسسين تتاير ييةمس ال قس   
   السيكامترية لتحإي  اهداا البحث

  العدواني:مقياس السلوك  2-3-1-1
حثين ايى الدديد من الدراسسف امرايدة المإسييس  اف الد فة ببحثم تمكن من بدد اط   البس   

الحقال ايى مإيسس السياك الدداافع مطب  ايى ال ابين المتإدمين يع الدارد الممتسز 
( ابدد ارا المإيسس ايى ال براك ميح   011:  1331لبدا االدس  الريس ية  ال يكسفع: 
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 08يإرب ( يديدب لتقب  ادد يإراف المإيسس  55إيسس اا  سية   ( ت  تدديل بدا يإراف الم5 
يإرب ات  تغيير بدا ل اايسبة من بدييين   فد  ، ا ( الى ث ثة بدا ل  تفطب   11يإرب بدا ان 

ايع بدرية كبيرب يدا ، تفطب  ايع بدرية متاسطة ، ا تفطب  ايع ابدا ( اه ا التدر  الث ثع 
مرية ليلبس  ، حيث ان اي ل فمط لتدر  بدا ل اايسبة يع مإيسس يتفسس  مح المرحية الد

  (132:  5822اللبس  ها فمط التدرير الث ثع   الدليمع: 
 الفقرات وصياغتها :  جمع-1
تتافا دفة المإيسس يع فيسس مس ا ح من ايل فيسسم الى حد  (41: 1330 الفيستع : ي كر   

المراد فيسسةس ، ل ا يفبغع ليبسحث ان يكان ايى ااع تس   كبير ايى دفة يإراتم اتمثييةس ليظسهرب
بلراط ااداد الفإراف امااقفستةس ، اتدتمد ال قس   الإيسسية ليمإيسس الى حد كبير ايى 

 ال قس   الإيسسية ليفإراف  
ات  اااتمسد ايى ااسس ااتية يع قيس ة يإراف المإيسس الم سية اكمس السرف اليةس ادبيسف   

: 5818 الملةدافع: ( 531: 5884  مةدد:( 135: 5811: م تسر االترباد الففسع الإيسس 
ا تكان الفإرب  اهع: ان( 138: 5883 ابد الكري :( 511: 5812 ميكساد احسن: ( 511

ان تكان اليمل  الديفة طبيدة ايراد ا   الفإرب كت تان  امحددا  سم ة اان يكان مدفسه اا حس 
 دفيإة تيي  افد اايسبة افةس لهمية  لك يع الحقال ايى بيسفسف فقيرب بحيث ا يمل المس

  المتكي  ان تقسغ الفإرب ب مير  يإط ان تحمل كل يإرب يكرب ااحدب 
 تعليمات المقياس :  اعداد- 2
ت من تدييمسف المإيسس كيفية اايسبة ان يإمراف تلمييح المسمتييبين ايمى الدفمة يمع اايسبمة    

 فممسك الةممدا مممن المإيممسس كممع ا يتممأثر المسممتيي  افممد اايسبممة اأكممد ايممى اامممد البممسحثين ايممى ا
 القد  يع اايسبة ااد   كر اس  المستيي  حتى تكان ايسبتم بكل قراحة احرية   

 الخيكاني:آراء الخبراء في مدى صالحية فقرات مقياس السلوك العدواني ) استطالع- 3
2002 :014 ) 

الدداافع ايى ال براك االم تقين لغرا تإفيفم ايى ي ة  بدد ارا يإراف مإيسس السياك   
( ات  تدديل الفإراف 54( كافةس مكررب مح الفإرب  51اللبس  من يميح اليااف  ت  الغسك الفإرب  

الى  اثفين( يإرب يديدب ليمإيسس   ك لك ت  تغيير بدا ل اايسبة من 55( ات  ا سية   2،  1  
ارا يإراف المإيسس ايى ال براك يع الحك  اييم من اليااف  ايسسه   لإليسبة ث ثة بدا ل 

 ااتية:
ييمس إ ا كسفف بدا ل مإيسس التإدير  التدييمسف ا ا   ام كمتةس ق حية يإراتم امدى    

  الحسلع الث ثع مفسسبة لفإراف المإيسس اإليراد البحث 
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تايسف الدداافية يع مإيسس  امن ايل تدرا مستاى السياك الدداافع لدى اللبس  ت  تدديل مس
 ( اهع :  013: 1331 ال يكسفع : 

 (    1_  3* المستاى الااطئ ليدداافية   
 (    52_  8* المستاى المتاسط ليدداافية   
 (    11_  51* المستاى الدسلع ليدداافية   
 لتصبح المستويات كما يأتي : 

 (   13_  08ليدداافية من   الااطئ* المستاى 
 (    13_  15مستاى المتاسط ليدداافية من   * ال

 (    552_  15* المستاى الدسلع ليدداافية من  
ه ه المستايسف ت  است رايةس من افل فيمة إليسبة الم تبر ايى مإيسس السياك الدداافع   إن  ا  

( ا  أن بدا ل 552حس  ادد الفإراف يع المإيسس ااايى فيمة لإليسبة اهع  ب( ا 08اهع  
( ليبديل  تفطب  ايع بدرية كبيرب يدا( اتكان الإيمة 0( ا  تكان الإيمة  0،1،5يسبة كسفف اا
 ( ليبديل  ا تفطب  ايع ابدا (  5( ليبديل  تفطب  ايع بدرية متاسطة( امس الإيمة 1 

 مقياس السلوك العدواني في صورته االولية
 ال  نعم العبارات ت
   سراف بقد  اأمسفةافس مستدد لإليسبة ان يميح الدب 1
   الدر بسارتيس  افدمس الت  من اكرهة    2
   اكره من يفسيسفع ليحقال ايى لعك اريده 3
ً يفع 4    اح  اافتإس  ممن ي
   اكره الل   ال د يريا مسسادتع ااحإد اييم  5
   ارد ايى اااتداك بساتداك اكبر  6
   ابدك بسل ر  افد احسسسع بملسيرب  .
    ا ل  اتلسير يي  احقل ايى حإع ابدا ا 8
   يحمر لافع افد يليع يع تحإي  لعك مدين  9
   اثار لبسط االيسك المزاية 10
   فبفع احد ايى لعك ل  افتريم أاكسد ابكع ا ا  11
   اثار بسراة ا ا ل  يقدففع الفسس اافأ اراد الحإيإة  12
    ار سه اثار بسراة ا ا مسزحفع قدي  بلعك ا 13
   يقففع الفسس بأففع لكسك  14
   الدر بسن الفسس يلكان بتقريستع  15
   يسساد الفسس بد ة  البدا لتبسدل مقسلحة   16
   اتكي  بلدب مح ال د ي سيإفع اا يستفزفع .1
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   اتحدث مح الغير بأسيا   لن افدمس ا يفةمفع  18
    ا ا لتمفع احد يأففع ارد اييم بسلمثل 19
   حدب لسسفع تيدل اا رين ي لاففع 20
   الرد الطي  ايى اسسكاف اا رين يقيحة   21
   اتمرد ايى اال س  ال ين اكرهة   22
ًالع زمي  ايع  23    اريا ان يف ل مس
   اتقا بكافع كثير اااتراا 24
   اقر  يع البيف لتفم ااسبس  افدمس اكان مت سيإس 25
   بإاب ايى اد لعك فري  ا ا ا طأف يع مافا مدين  ا ر  يدد 26
   الاه سمدة  قمع امس  اا رين  .2
   افس متأكد من ايسبتع ان يميح الدبسراف با ا  28
 

 مقياس السلوك العدواني في صورته النهائية
تنطبق علي  العبارات ت

بدرجة كبيرة 
 جدا

تنطبق علي 
بدرجة 
 متوسطة

ال تنطبق 
 علي ابدا

    فس مستدد لإليسبة ان يميح الدبسراف بقد  اأمسفةا 1
    بلتمة    لأل ريناابر ان كرهع  2
    اكره من يفسيسفع ليحقال ايى لعك اريده 3
ً يفع 4     اح  اافتإس  ممن ي
    اكره الل   ال د يريا مسسادتع  5
    ارد ايى اااتداك بساتداك اكبر  6
    ملسيرب ا ر  ااا افد احسسسع ب .
    ا ا ل  اتلسير يي  احقل ايى حإع ابدا  8
    يحمر لافع افد يليع يع تحإي  لعك مدين  9
    اثار لبسط االيسك المزاية 10
    اكسد ابكع ا ا افبفع احد ايى لعك ل  افتريم  11
    اثار بسراة ا ا ل  يقدففع الفسس اافأ اراد الحإيإة  12
    ا مسزحفع قدي  بلعك ا ار سه اثار بسراة ا  13
    يقففع الفسس بأففع لكسك  14
    اتاتر افدمس يفر  اا ران 15
    يسساد الفسس بد ة  البدا لتبسدل مقسلحة   16
    اتكي  بلدب مح ال د ي سيإفع اا يستفزفع .1



312074-6032 :ISSN

 

142 
 

    اتحدث مح الغير بأسيا   لن افدمس ا يفةمفع  18
    أففع ارد اييم بسلمثل ا ا لتمفع احد ي 19
    حدب لسسفع تيدل اا رين ي لاففع 20
    الرد الطي  ايى اسسكاف اا رين يقيحة   21
    اتمرد ايى اال س  ال ين اكرهة   22
ًالع زمي  ايع  23     اريا ان يف ل مس
    اتقا بكافع كثير اااتراا 24
    كان مت سيإساقر  يع البيف لتفم ااسبس  افدمس ا 25
    ا ر  يدد بإاب ايى اد لعك فري  ا ا ا طأف يع مافا مدين  26
    مس  اا رين أالاه سمدة  قمع  .2
    احإد ايى الل   ال د يمتفح ان مسسادتع  28
    ا ااترا بسلةزيمة حتى افدمس ي سر يريإع  29
    افيل من اهمية فيس  اا رين  30
    لإاب ( اسسس كل لعكاامل بمبدأ  ا 31
    احط  االيسك من حالع افدمس الدر بسلغ    32
    ا ر  اا رين بأد لعك افدمس اكان  س بس  33
    امز  فميقع افدا اكان  س بس  34
    ا ر  بس  السيسرب بإاب افدمس اكان متاترا  35
    اتدمد اهسفة اا رين ال ين ات سي  من اياده   36
    ه اااتراا بمميزاف اا رين اكر  .3
    الدر بساستيسك افدمس يمد  اا ران ل قس بح ارد  38
    افس متأكد من ايسبتع ان يميح الدبسراف با ا  39
 استبانة ممارسة النشاطات الرياضية :  2-3-1-2
حثم ل  ييد بدد اط   البسحثين ايى الدديد من الدراسسف امرايدة المإسييس  اف الد فة بب   

مدى ممسرسة  تدرامإيسس يإيس مستاى ممسرسة الفلسطسف الريس ية اه ا المإيسس مة  يع 
ال ا  ليفلسطسف الريس ية ابسلتسلع تقحي  يزك من حيستم اليامية اأسيابم ليحيسب ممس ا طر 

 امل استبسفة لممسرسة الفلسطسف الريس ية  البسحثان
ث ثة بدا ل لإليسبة امس  كل يإرب اهع   امسرسةس بلكل  البسحثانلإد ا ح بدائل االجابة : -1

كبير يدا ، امسرسةس بلكل متاسط ، امسرسةس بلكل فييل يدا ( اأاطيف لة ه البدا ل الدريسف 
ان اي ل فمط لتدر   ا ( ايى التاالع كافةس تتفسس  مح المرحية الدمرية ليلبس  ،  5،  1،  0 

ابمس ان يميح يإراف المإيسس  (6)فمط التدرير الث ثع  بدا ل اايسبة يع مإيسس اللبس  ها



312074-6032 :ISSN

 

143 
 

دريسف االبديل   امسرسةس  0بةاطسك البديل  امسرسةس بلكل كبير يدا (  البسحثاناييسبية فس  
 درية    5درية االبديل   امسرسةس بلكل فييل يدا (  1بلكل متاسط ( 

فية اايسبة ان الفإراف اتلييح : ت مفف تدييمسف ااستبسفة كي اعداد تعليمات االستبانة-2
المستييبين ايى الدفة يع اايسبة االمقدافية الدسلية ااد   كر ااس  ليفرد المستيي  من ايل 

 ي ل الفتس ر  أالحقال ايى 
: بدد تحييل الفإراف من فبل البسحثين اااتمسده ايى ااسس الديمية  استطالع آراء الخبراء-3

الفإراف فس   اندد تثبيف تدييمسف المإيسس لتا ي  كيفية اايسبة ليبحث الديمع يع اادادهس اب
بدرا المإيسس ايى ال براك اا تقس  يع ه ا الميسل ابدد  لك ت  اا   بآرا ة   البسحثان

( ك لك  05،  03،  18،  12،  15،  58،  51،  54،  1،  2من   ل تدديل الفإراف   
احيسفس ، فسدرا ( الى   امسرسةس بلكل كبير يدا ، امسرسةس ت  تغيير بدا ل اايسبة من  دا مس ، 

( يإرب اكمس 01بلكل متاسط ، امسرسةس بلكل فييل يدا( ابإيف يإراف المإيسس ايى ففس الددد  
ت  ارا المإيسس ايى اسست ب يع اي  الففس ااإلرلسد الترباد  ا ( 5مبين  لك   يع الميح   

 ع : لغرا تإاي  المإيسس االحك  اييم ي
 متةس  ك_ ق حية يإراتم امدى م  5
 _ ا ا  التدييمسف   1
 _ ييمس ا ا كسفف بدا ل المإيسس التإدير الث ثع مفسسبة لفإراف المإيسس اإليراد البحث الحسلع   0

 مقياس ممارسة النشاطات الرياضية في صورته االولية
 نادرا احيانا دائما الفقرات ت
    يةالسرك يع اافلطة الريس  1
    اح ر الى المةريسفسف الريس ية 2
    استمح الى الفدااف الريس ية 3
    السرك يع السفراف الترييةية 4
    اردد الإس  الريس ع يع البطالة 5
    اح ر الى الاحداف التدريبية  6
    افاد ميمااتع يع ااحمسك .
    اسسه  يع تحإي  الفاز 8
    يع المبسرابافا  بتةد ة زم  ع  9
    اطيح ايى فسفان اليدبة  10
    اتسبح الإفااف الف س ية  11
    الكت  الريس ية أ افر  12
    اليح زم  ع ايى اليد  الفظيا  13
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    اسساد زم  ع ال دفسك يع اداك الااي  الحركع 14
    اتيسا  مح المدر  يع اداك بدا الاايبسف  15
    ع المسسبإسف التع تإيمةس المدرسة امسرس هاايستع ي 16
    ل قية المدر  تيديفع اااقل التدري   .1
    تلييح اس يتع يديدفع لممسرسة الفلسط 18
    تحإي  الفيس  يع المدرسة يسسادفع ايى ممسرسة الفلسط الريس ع 19
    تلييح المدي  اا المدرس ييديفع اتمسك بممسرسة الفلسط  20
    فسك المفطإة ييديفع التز  اكثر بسلتدري تلييح اب 21
    مدي  المدر  ييديفع افد  اكثر  22
    تاير مستيزمسف التدري  ييديفع امسرس هاايتع بلكل مستمر 23
    ح ار اقدفس ع لملسهدتع يديدفع لمااقية الفلسط  24
    افيد بدا ال ابين الملةارين يع اداك بدا المةسراف  25
    سة الفلسط الريس ع ييديفع الدر بمكسفتع يع الميتمحممسر  26
    الدر ان يسمع فليط بدد ممسرسة الفلسط الريس ع .2
    تلييح اليمسهير ييديفع افد  اكثر 28
    الدر بقحة ييدب افدمس اتدر  29
    افدمس امسرس الفلسط الريس ع الدر بسلراحة الففسية  30
    اا رين من   ل الفلسط الريس عابفع ا فسف ييدب مح  31
    امسرس ااحمسك فبل اليد   32
 

 مقياس ممارسة النشاطات الرياضية في صورته النهائية

 الفقرات ت
امارسها 
بشكل 
 كبير جدا

امارسها 
بشكل 
 متوسط

امارسها 
بشكل 
 قليل جدا

    السرك يع اافلطة الريس ية 1
    اح ر الى المةريسفسف الريس ية 2
    استمح الى الفدااف الريس ية 3
    السرك يع السفراف الترييةية 4
    اردد الإس  الريس ع يع البطالة 5
    اح ر الى الاحداف التدريبية  6
    السرك بإاب يع تمريفسف ااحمسك .
    ايدل مس باسدع لحإ  الفاز  8
    افا  بتةد ة زم  ع يع المبسراب 9
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    فسفان اليدبة اطيح ايى  10
    اتسبح الإفااف الف س ية الريس ية 11
    افرك الكت  الريس ية  12
    اليح زم  ع ايى اليد  الفظيا  13
    اكثا التمريفسف اليريس ية ال سقة بيدبتع 14
    اتيسا  مح المدر  يع اداك بدا الاايبسف  15
    المدرسة امسرس هاايستع يع المسسبإسف التع تإيمةس  16
    ل قية المدر  تيديفع اااقل التدري   .1
    السرك ايراد اس يتع فلسطستة  الريس ية  18
    استغل المفسسبسف المدرسية لممسرسة فلسطستع الريس ية  19
    تلييح المدي  اا المدرس ييديفع اتمسك بممسرسة الفلسط  20
    لسطستع الريس ية استفيد من م حظسف اقدفس ع يع تطاير ف 21
    مدي  المدر  ييديفع افد  اكثر  22
    تاير مستيزمسف التدري  ييديفع امسرس هاايتع بلكل مستمر 23
    ح ار اقدفس ع لملسهدتع يديدفع لمااقية الفلسط  24
    افيد بدا ال ابين الملةارين يع اداك بدا المةسراف  25
    فع الدر بمكسفتع يع الميتمحممسرسة الفلسط الريس ع ييدي 26
    امسرس الفلسطسف الترايحية لفةس يزك من الفلسطسف الريس ية  .2
    تلييح اليمسهير ييديفع افد  اكثر 28
    ااا   ايى الفلسطسف الريس ية لتمتح بقحة ييدب 29
    ااا   ايى ممسرسة التمريفسف لفةس يزك من قحتع الففسية  30
    التدريبسف مح اا رين لفةس تربطفع بة  ايتمسايس استغل  31
    امسرس ااحمسك فبل اليد   32
 أألسس العلمية:  4- 2
 :  صدق مقياس السلوك العدواني 2-4-1

ً   بفظر اااتبسر افد بفسك اا تدديل اا تبسراف يع      أفاااةس القد  ها اه  مس يي  ان ي
سقية سسيكامترية تدفع مدى فيسس اا تبسر اا المإيسس لمس اك لك افد است دامةس اها   كسية

 البسحثان( اها متقل بسلةدا من اا تبسر افد است د  11:  5818ا ح لإيسسم  تسيير : 
القد  الظسهرد من   ل ارا يإراف المإيسس ايى ال براك االم تقين يع اي  الففس 

ايى الفإراف اسةالتةس اا احةس ام  متةس ماايإتة   ا( اال ين ابدا 5الريس ع االترباد  ميح  
القد  بطريإة ا رى  البسحثان  كمس است ر  اتددييةس لديفة البحث مح ا سية بدا الفإراف

 (   3،18ا  بيغ  ،اهع القد  ال اتع ليمإيسس 
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 :  الثبات ومؤشراته 2 -2-4
زمن االمسسية ، اد الثبسف يدفع دفة المإيسس اها يلير الى درية استإرار المإيسس ابر ال   

بطريإة التيز ة  البسحثاندفتم ييمس يزادفس بم من مديامسف ان سياك اايراد الإد استدسن 
الفقفية ليمإيسس امن ث  است د  مدسدلة سبيرمسن براان است ر  ثبسف المإيسس افد بيغ الثبسف 

امن  13/1/1350( اا  يع يا  03( ، ات  تطبي  المإيسس ايى ايفة مكافة من  3،28 
  لةس ت  الحقال ايى درية الثبسف اا ه   اهع ففس الديفة التع ساا يت  است دامةس يع 

 اييسد ثبسف مإيسس ممسرسة الفلسطسف الريس ية  
 الصدق ومؤشراته لمقياس ممارسة النشاطات الرياضية   4-3 -2
 ل استط   القد  الظسهرد ليمإيسس من   البسحثاناست د  ألصدق الظاهري :  2-4-3-1

آراك ال براك الم تقين بدي  الففس الريس ع االترباد اال ين ابدا ماايإتة  ايى الفإراف 
 متةس لديفة البحث   كاسةالتةس اا احةس ام 

 الصدق الذاتي : 2-4-3-2
 3(11 3است ر  البسحثين القد  ال اتع ليمإيسس اي س ا  بيغ      
 الثبات ومؤشراته  2-4-4
التيز ة الفقفية ليمإيسس امن ث  است د  مدسدلة  سبيرمسن براان ( إلييسد  بسحثانالاست د     

اا (  03(   من   ل ايراك تكييا ليمإيسس ايى ايفة مإدارهس  22 3الثبسف ا  بيغ الثبسف  
   13/1/1350من المراكز الت ققية   ا لك بتسريخ 

 التجربة االستطالعية :  5 -2
التيربة ااستط اية بسفةس " دراسة تيريبية االية  (28: 5814دربية: ارا  ميمح اليغة ال   

 ،ايى ايفة قغيرب فبل فيسمم ببحثم الةدا مفةس ا تيسر اسسلي  البحث اأدااتم البسحثانيإا  بةس 
 االغرا من التيربة ااستط اية ها : 

اد ، ا ا  كفسكب يري  الدمل المسس تدرامة يإراف المإيسس ليديفة ، كتدرا مدى م 
اايى اسسس  لك فس  ، التدييمسف ال سقة بسلمإيسسين ا التأكد من ااسس الديمية ليمإيسس

  11بةيراك التيربة ااستط اية يع تمس  السساة الرابدة اقرا من يا  الث ثسك ألمااي   البسحثان
ركز ( من الم1( اابين  53يع مفتدى لبس  بدإابة  ايى ايفة مكافة من   1350/  1/ 

( اا  من المركز 1( من المركز الت ققع ليمقسراة ا 0الت ققع لكرب الإد  ا 
 الت ققع ليتسيكاافدا  

 التجربة الرئيسة : 2-6
بدد استكمسل كل متطيبسف تففي  التيربة الر يسة من ااسس الديمية ليمإيسسين اك لك التيربة     

ت  تففي  التيربة الر يسة ايى ايفة  يسهزين ليتطبي  ، حيث المإيسسسنااستط اية اقب  
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 سق ( ااب51( اا  من المركز الت ققع لكرب الإد  ا 13باافح حسل   سق ( ااب533مإدارهس  
( 51( اا  من المركز الت ققع ليكرب الطس رب ا 51من المركز الت ققع لكرب السية ا 

الت ققع ليسسحة  من المركز سق ( ااب51من المركز الت ققع ل مسسع الكرب ا  سق ااب
من المركز الت ققع  سق ( ااب51من المركز الت ققع لريح ااثإسل ا  سق ( ااب51االميدان ا 

من المركز الت ققع  ين( ااب8من المركز الت ققع لكرب اليد ا  سق ( ااب52ليتسيكاافدا ا 
ن ايى ت  تطبي  المإيسسي ا من المركز الت ققع ليمقسراة  سق ( ااب50لتفس الطسالة ا 
  ابدد  لك ت  يمح ااستمسراف اتفريغةس امن ث  است د   51/3/1350_5الديفة ليفترب من 

است را  البيسفسف المطيابة ا اييسد الد فة بين السياك  (spss)الحإيبة ااحقس ية  البسحثان
   الريس ية الدداافع اممسرسة الفلسطسف 

  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 3
 وتحليلها:نتائج المقياسين لعينة البحث عرض  3-1

 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس السلوك العدواني لعينة البحث (2الجدول )
 المعالجات االحصائية

 
 المتغيرات

 االنحراف المعياري الحسابي الوسط التكرارات عدد

 8،381 86،920 25 السلوك العدواني العالي
 .،  .95 64،  466 131 دواني المتوسطالسلوك الع

 3،594 50.،45 4 الواطئالسلوك العدواني 
 11،891 506،.6 160 المقياس الكلي

( اااسسط الحسسبية ااافحرايسف المديسرية لديفة البحث يع مإيسس السياك 1يبين اليدال    
 ،015افحراا المديسرد اا 13،813ا  بيغ الاسط الحسسبع ليسياك الدداافع الدسلع  ،الدداافع

امس الاسط الحسسبع ليسياك الدداافع المتاسط يإد بيغ  البحث،من ايفة  اق يرد 11اادده   1
( امس الاسط الحسسبع ليسياك الدداافع 505اادده    2،812ااافحراا المديسرد  34 ،433
حسسبع امس الاسط ال ،4( اادده  0،184ااافحراا المديسرد   41،213يإد بيغ  الااطئ

 لديفة البحث    55، 185ااافحراا المديسرد  32،133ليمإيسس يإد بيغ 
ال ين ظةر لدية  سياك اداافع اا ه يتبين لفس ان ايراد الديفة  يع امن   ل المديامسف   
تبيغ الفسبة  ا اها فييل المإسرفة مح ال ين ظةر لدية  سياك اداافع متاسط  ا( يرد11ه    اسل  

ان ظةار السياك الدداافع  البسحثانلقسل  السياك الدداافع المدتدل ايدتإد  (1-5بيفةمس  
الدسلع بة ه الفسبة يداد الى ادب ااامل مفةس التفل ة ااسرية اك لك المحيط ال د يديش ييم 

( حيث يإال " ان ممسرسة السياك الدداافع مح 1: 5824الفرد اه ا مس اكده   البيطسر : 



312074-6032 :ISSN

 

148 
 

ًدد الى ا ن يكان ه ا الطفل يع مرحية اللبس  اداافع " امس ظةار السياك الدداافع ااطفسل سي
ًكد ايى ان الفلسطسف الريس ية تسسه  يع تإييل السياك الدداافع اا ثبستم اه ا  المدتدل ية ا ي

حس  رأد البسحثين ايى كيفية تدسمل المدر  مح ال ابين افد حداث السياك الدداافع بيدتمد ا 
در  بأسيا  اطفسك السياك الدداافع يساا يسسه   لك يع تإييل ه ا السياك ، ية ا تدسمل الم

مستإب  ايع حسلة تلييح المدر  ل ا  افد ارتكس  السياك الدداافع ساا يسسه   لك يع 
زيسدب مستاى الدداافية لديم اه ا من بديةيسف اي  الففس الريس ع ،امس السياك الدداافع الااطئ 

( يلير الى ان ايراد ه ا المستاى يتمتدان بل قيسف 4دية  ه ا المستاى  يإد كسن ادد ال ين ل
ًثر يية  ارتكس  السياك الدداافع من فبل ال س   فاية مبفية بفسك رقين من فبل ااسرب اا ي
ًكد  ا رين  ده  ية  يتدسميان مح الظراا القدبة اال غاط الففسية بةداك احكمة اي

ايى ان"الطفل يكتس  من اسرتم الدديد من الإي  (534: 1332 درايش االحمسحمع : 
 االمدتإداف االدسداف اااتيسهسف اأفمسط السياك" 

 النشاطات الرياضيةيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس ممارسة  (3الجدول )
 لعينة البحث

 المعالجات االحصائية         
 المتغيرات

  الوسط الحسابي عدد العينة
 

 اف المعيارياالنحر 

 9،.86 306،83 160 ممارسة النشاط الرياضي
( الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد يع ايفة البحث يع مإيسس 0اظةرف فتس ر اليدال      

( 8،132( ااافحراا المديسرد  10،033  بيغ الاسط الحسسبع   إممسرسة الفلسطسف الريس ية 
ًكد ايى ان اللبس  الممس رس ليفلسطسف الريس ية يت  ان من ممسرسة الفلسطسف اه ه الفتس ر ت

ا يستغفان افة  لمس لم من دار  ا ليحيسب يةع يزك من فظس  حيستة  اليامية  سق الريس ية اسياب
يع بفسك الل قية المتزفة التع تسسه  يع بفسك الميتمح يةع تسسه  يع بفس ة  من الفااحع 

         السرف الى  لك الدديد من المقسدر امفةس مس  كره  اليسمية االدإيية االمدريية االففسية كمس
( " ان الريس ة تسسه  يع اتحسد اليس  بسلرا  لتحإي  التاازن 541: 5888  الحمسحمع : 

 ليفرد" 
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عرض نتائج عالقة االرتباط بين السلوك العدواني وممارسة النشاطات الرياضية  لعينة  2 -3
 البحث وتحليلها.

يبين قيمة )ر( المحسوبة بين السلوك العدواني وممارسة النشاطات الرياضية  (4رقم )الجدول 
 لعينة   البحث

 االحصائية المعالجات
 المتغيرات

 عدد العينة
 )ن(

 قيمة )ر(
 المحسوبة

 قيمة )ر(
 الجدولية

 الداللة
 االحصائية 

 دمدفا  3،00 3،412 11 السلوك العدواني العالي وممارسة النشاط الرياضي
  ير مدفاد 3،52 3،353 505 السلوك العدواني المتوسط وممارسة النشاطات الرياضية
  ير مدفاد 3،12 3،431 4 السلوك العدواني الواطئ وممارسة النشاطات الرياضية

  ير مدفاد 3،51 3،341 533 السلوك العدواني وممارسة النشاطات الرياضية
بسط بين السياك الدداافع اممسرسة الفلسطسف الريس ية ( ا فة اارت4اظةرف فتس ر اليدال    

لديفة البحث ا  بيغف فيمة  ر( المحسابة بين السياك الدداافع الدسلع ا ممسرسة الفلسطسف 
( بمستاى دالة   3،00( اهع اايى من فيمة  ر( اليد الية البسلغة   3،412الريس ية  
امس فيمة  ر( المحسابة بين السياك  ،( اهع  اف دالة مدفاية14( ادرية حرية  3،331

( اهع افل من فيمة  ر( 3،353الدداافع المتاسط اممسرسة الفلسطسف الريس ية يإد بيغف  
( اهع  اف دالة  ير 01( ادرية حرية  3،331( ابمستاى دالة  3،52اليدالية البسلغة  

رسة الفلسطسف الريس ية يإد اممس الااطئمدفاية ، امس فيمة  ر( المحسابة بين السياك الدداافع 
( 3،331( ابمستاى دالة  3،12( اهع افل من فيمة  ر( اليد الية البسلغة  3،41بيغف  

( اهع  ير دالة مدفاية   امس فيمة   ر( المحسابة لمإيسس السياك الدداافع ا 0ادرية حرية  
( اليد الية ( اهع افل من فيمة  ر3،341مإيسس ممسرسة الفلسطسف الريس ية يإد بيغف  

 ( اهع  دالة مدفاية   518( ادرية حرية  3،31( بمستاى دالة  3،51البسلغة  
ان ا فة اارتبسط بين مإيسس السياك الدداافع امإيسس ممسرسة الفلسطسف الريس ية تظةر    

ا تايد دالة ارتبسط مدفاية ا  ان ممسرسة الفلسطسف الريس ية ا تإيل من السياك الدداافع 
ًكد ايى ان بس ستثفسك السياك الدداافع الدسلع مح ممسرسة الفلسطسف الريس ية اه ه الفتس ر ت

المدربين يبحثان ان الفاز بغا الفظر ان ااسيا  اا الاسس ل المست دمة ليحقال ايى 
الفاز حتى ا ا كسفف بسلدداافية اا السياك الدداافع ال د ييدل ال ا  يبتدد ان ال ي  

يإال " ان الفاز  ا (  123: 1331الريس ية ، اه ا مس اكده  ال يكسفع :  الريس ع االرا 
بسلمبسراب اا  اليدبة ( " اقب  ها الةدا ااسسسع من التدري  ااالتراك يع ه ه المفسيسسف ، 

حد طرا   تحإي  الفاز يع المفسيسة ، يكثيرا أقب  أفسهيك ان الدفا االدداان بستيسه المفسيس 
ًثر سيبس يع سياكة  من ااداريين ي     "قبحان اسرى ر بسف اا سك الفري  اا اليمةار ممس ي
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ًكد البسحثين ان الظراا التع تدرا اليةس الفرد  امن تحييل الفتس ر التع ت  الحقال اييةس ي
الدرافع من حرا  ااحت ل احقسر اد ال ثإسيسف  ريبة الى ميتمدفس اك لك تأثير بدا 

ث السما  يع هد  ل قية الفرد الدرافع لةس الدار البسرز يع  دا الإفااف الف س ية التع تب
ك لك من يةة ثسفية فية اهتمس  ااسرب االمدرسة االمدر  يع  الدرافع،ل قية بدا اللبس  

بفسك ل قية اللبس  حيث يع ااسرب يت  ااهتمس  بسلمأكل االميبس ايةمل بفسك ل قية الطفل 
امس المدر   يإط يسف  الترباد اال يإع الى اليسف  الديمع اك لك المدرسة يةع ابتددف ان ال
يةت  بسل ابين من يميح اليااف  ال يإية االترباية من ايل  سق يةا من المفترا ان يكان ترباي

 يسسه  يع تحإي  اافيسزاف الريس ية ابفسك بيدفس الدرا  الدزيز   سق ان يكان ه ا الفرد قسلح
 الخاتمة:   4
ت  ااداد مإيسس لممسرسة الفلسطسف  اللبس  يسس السياك الدداافع ليفسس  ي ة ت  تدديل مإ   

اظةرف فتس ر الدراسة افم ا تايد ا فة ارتبسط بين مدفاية السياك  اللبس  الريس ية لف ة 
 رارب اهتمس  ااسرب يع بفسك ل قية اللس  مف  الريس ية  الدداافع اممسرسة الفلسطسف 

الديمع ليمسسهمة يع بفسك  ي   ان اليسف دارس بسليسف  الترباد اال يإع الطفالة   اهتمس  الم
 رارب اهتمس  المدربين بسل ابين من الفااحع الترباية اال  فية  المتزفة ل قية اللس  

يسسه   لك يع ااداد ال ا  من يميح اليااف  ابسلتسلع  ا الريس ية  ي   انااايتمساية 
ايراك بحاث حال ه ه اللريحة من الميتمح يع يااف   الريس ع   راربتحإي  التإد  بسليسف  

اهتمس  الدالة با ح برامر  الاطن ي سف الميتمح ايإح اييةس بفسك  أكبرا رى كان ه ه الف ة هع 
تسسه  يع بفسك ل قية اللس  من يميح اليااف  ايت  تإديمةس ان طري  الإفااف الف س ية 

كيمس زاد مستاى د ل الفرد ساا يسسه   لك  ا بمستاى د ل الفرد  ا يرهس  ااهتمس الريس ية 
يع تايم اللس  فحا تثإيا ففسم اتسيحم بسلمدرية ااإلط   ايى ثإسيسف الدال اثإسية ميتمدفس 

  ااس مع 
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 :والمراجع المصادر
  ،  5824، بيراف    8، الفس ة الدسلرب ، ادد   ميية دراسسف اربيةالبيطسر فدي    
 الفيا، الدار البي سك ليطبساة 5، ط سيكالايية كرب الإد  سفع ،اسمر سديد يسس  ؛ ال يك :

   1331االفلر، 
  اثر ا ت ا دريسف اايسبة يع ال قس   السيكامتريةالدليمع ، احسسن ايياد  ؛  :   

   5822اطراحة دكتاراه   ير مفلارب ( ، كيية التربية ،ابن رلد ،يسمدة بغداد ،
 رسسلة  بفسك مإيسس الف ر المةفع لدى طيبة المرحية ااادادية   حسن  الفيستع ، ي ،

   1330مفلارب ( كيية التربية ، ابن رلد ، يسمدة بغداد،  مسيستير   ير
   يسمدة بغداد، بيف  ااحقسك؛ الملةدافع ، محماد حسن امزهر امير حفس :

    5818الحكمة،
   مكتبة اقال  5تريمة محمد اثمسن فيستع ، ط ، اا تبسراف االمإسييستسيير ، ليافس ؛ :

    5818دار اللرا ،    اي  الففس، 
  ًية اقرية ليتراي  ااافسف الفراغمحمد الحمسحمع ؛ درايش ،كمسل ا : الإسهرب ، 0، ط ر

  1332مركز الكتس  ليفلر ،  
 ًان                     ميمح اليغة الدربية ؛ مدي  اي  الففس االتربية :الإسهرب ، الةي ة الدسمة لل

  5814المطسبح ااميرية ،
 ،5811الدربع ، : يدب ،دار البيسن 1، ط  اسس اي  الففس اايتمساعحمزب ؛  م تسر  
 -  5، ط اسسسيسف البحث يع التربية االديا  اافسسفيةميكساد ،احمد سيمسن  ايتحع حسن ؛ 

    5812المفسر ليفلر االتازيح،  :امسن     مكتبة 
 ، كسظ  ايع ؛بفسك مإيسس مإفن لسمسف ل قية طيبة المرحية ااادادية يع الدرا  ،  مةدد

   5884دكتاراه   ير مفلارب ( كيية التربية ، يسمدة بغداد،    اطراحة
 
 
 
 
 
 

 
 
 


