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 حقھا وفٍت ما ٌدٌھا بٍه الدوٍا قدمت مه ٌا إلٍك

 العشٌشة أمً ٌا إلٍك
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 اهلل يشكر ».وسلم عليه اهلل صلى الرسول بقول عمال

 المتواضع العمل هذا إلنهاء وفقنا الذي تعالى اهلل نشكر

 البحث هذا إنجاز في ساعدني من كل إلى بالشكر أتقدم
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 واالقتراحات التوجيهات و النصائح كل علىو  البحث على المشرف

 .اإلنجاز مدة خالل قدمهاالتي  

  كل أصدقائي أنسى أن األساتذة والدكاترة دون إلى الشكر وجزيل
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 10--------------------------------- املنافسة كشرط إجيايب 0.2.2.0
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 26------------------------------------- مهام اهلياكل  0.2.5.0
 26--------------------------مكتب النشاط الرياضي بالوزارة 0.0.2.5.0
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 32------------------------------------------------هيد مت
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 45-------------------------------------- العدوان الرمزي  2.5.1
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 56--------------------------------------مشاكل الفراغ 4.6.2

 56---------------------------------النظريات املفسرة للمراىقة 7.2
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 رقم وعنوان الجدول الصفحة
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 : مقدمة
إن النشاط البدين الرياضي يف صورتو اجلديدة من خالل الرياضة ادلدرسية داخل ادلؤسسات الًتبوية  

يعترب ميدان ىام من ميادين الًتبية وىو بذلك يعترب ركيزة يستعني هبا الفرد يف حياتو اليومية حىت يكون فردا 
و مساير لتطور ومنو زليطو صاحلا مزودا خبربات ومهارات وساعة ذبعل منو جزء ال يتجزأ عن رلتمع

االجتماعي، فممارسة الرياضة من خالل الرياضة ادلدرسية ذلا قيمة أساسية يف حياة الفرد دلا تقدمو من 
 الناحية عضالت وتنشطها، أما منالفوائد جسمية ونفسية واجتماعية وتربوية، فمن الناحية اجلسمية تقوي 

والوجدانية، كما ذبنب الفرد العقد النفسية اليت غالبا ما تسبب العقلية فتساعد على تطوير القدرات العقلية 
لو صعوبات واضطرابات نفسية، أما من اجلانب االجتماعي فإهنا تتيح للفرد فرصة االحتكاك مع الغري شلا 

، أما من الناحية الًتبوية فهي تؤدي إىل اخليؤدي بو إىل ربط عالقات محيمية كالصداقة والزمالة واحلب ...
 تساب مهارات حركية ومعارف جديدة، كما أهنا تعدل السلوكات والتصرفات السلبية.اك

ادلؤسسات الًتبوية، ولقد توصل الباحثون إىل وجود فًتة  إىل إضافتهاونظرا ذلذه األمهية فقد سبت  
ادلراىقة اليت ىامة دير هبا الفرد يف حياتو تظهر فيها ادلشاكل النفسية واالجتماعية، وادلتمثلة طبعا يف فًتة 

يف ىذا الشأن أهنا "مرحلة أزمة جدا مهمة للطفل،  Jm Ronاختلفت فيها اآلراء والعلماء إذ يقول 
 حىت أن الفالسفة أطلقوا عليها اسم الوالدة الثانية، وىي تتميز باالضطرابات ادلرفولوجية والنفسية".

ادلرحلة خاصة منها الفيزيولوجية والعقلية  ىذهفالتغريات ادلفاجئة اليت تطرأ على ادلراىق يف  
وادلرفولوجية واالجتماعية ىي اليت من شأهنا أن تؤثر سلبا على راحة ادلراىق، وىذا ما خيلق صراع بينو وبني 
غريه بدأ من األسرة اليت تبالغ يف مراقبتو وتدخالهتا يف شؤونو اخلاصة شلا يؤدي بسلوكو إىل الطابع العدواين، 

ىق يسعى دائما إىل تلبية رغباتو بشىت الطرق سواء كانت شرعية أو غري شرعية، وإن صادفو عائق وصلد ادلرا
يتمرد على اجلميع فتصدر منو سلوكات سلتلفة غري مرغوب فيها، ولعل السلوك العدواين أحد أىم ىذه 

 .ادلكبوتةالتصرفات السلبية واليت تعترب دبثابة التعبري اخلارجي للمشاعر العدوانية 
السلوكات  من خالل حبثنا ضلاول إظهار العالقات ادلوجودة بني شلارسة الرياضة ادلدرسية و 

 العدوانية، وىل شلارسة الرياضة تأثر على ىذه السلوكات.
مكانة الرياضة ادلدرسية و عالقتها بالسلوكات  إبرازولذا قمنا هبذه الدراسة و الغرض منهل  

رياضة ادلدرسية وعالقتها بالسلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور الثانوي  العدوانية و كان عنوان حبثنا : ال
ثانويات دبدينة مازونة وأخذنا فئة التالميذ كعينة وكذلك األساتذة وقد قسمنا البحث إىل قسمني  أربعيف 

جانب نظري وجانب تطبيقي، قسم اجلانب النظري إىل ثالث فصول حيث تناولنا يف الفصل األول 
أما يف الفصل الثاين تناولنا السلوكات العدوانية  أىدافها إىلمع التطرق  أمهيتهاة ادلدرسية، مفهومها ،الرياض
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وتطرقنا يف الفصل الثالث إىل فًتة ادلراىقة وخصائصها، أما اجلانب التطبيقي فيحتوي على فصلني : الفصل 
عبارة عن ربليل نتائج استبيان التالميذ  الفصل الثاين فهو أماادليدانية   إجراءاتومنهجية البحث و  األول

واألساتذة دلعرفة الدور الفعال الذي تلعبو الرياضة ادلدرسية يف هتذيب السلوك العدواين عند ادلراىق،كما 
بالنسبة للتالميذ مت  أمابطريقة مقصودة  لألساتذةمنهاج مسحي ومت اختيار العينة بالنسبة  اعتمدنا علي

 ة وختاما أهنينا حبثنا ببعض االقًتاحات والتوصيات ادلناسبة.اختيارىم بطريقة عشوائي
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 اإلشكالية:

ادلدرسية يف الوقت الراىن أمراً ضرورياً وذلك لدورىا الفعال، والذي  أصبحت شلارسة الرياضية
الرياضة يتكامل مع أىداف يتجلى على اجلوانب النفسية واالجتماعية وألن اذلدف األمسى الذي ترمي إليو 

)تركي،  الًتبية العامة يف تنمية الفرد من مجيع النواحي العقلية واخللقية واجلسمية ليكون فرداً مفيداً يف اجملتمع
 .(09، صفحة 0991

النمو الكامل النشاط البدين يعد فرعاً من فروعها وسيلة تربوية ىامة توصل الفرد إىل ربقيق 
والسليم للجسم من النواحي النفسية والبدنية والتكيف مع ادلواقف االجتماعية اليت يتعرض ذلا يف حياتو 

لى اجملتمع ويسلك باعتباره فرداً من اجملتمع، وبذلك جيد نفسو رافضاً لبعض القيم والقوانني ويثور ع
ىذا نتيجة التنشئة االجتماعية السيئة واإلحباط وتصرفات عنيفة اذباه نفسو أو غريه، وكل سلوكات عدوانية 
سلوكات  فـي حياتو فتنعكس على شكل عدوان، وحياول تطبيق مشاىد عنف و راىقالذي يتعرض لو ادل
 من خالل وسائل اإلعالم، أو عاشها يف أسرتو .    عدوانية تعدى هبا 

اجتماعية وتعليمية، كما  و سية دبا أن الرياضة ادلدرسية ذات أمهية كبرية دلا تكسبو من فوائد نف
أهنا تلعب دوراً ىاماً للمراىق حيث تساعده على اجتياز مرحلة ادلراىقة على أحسن وجو، وىذا دلا تتميز بو 

مـن خصائص أمهها إشباع رغبات وحاجيات ادلراىق، والتقليل من آثار اإلحباط، ونظراً الستفحال ظاىرة 
خاص، ارتأينا إىل معرفة مدى العالقة بني ادلمارسة الرياضية يف  العنف بشكل عام والعنف ادلدرسي بشكل

( باعتبارىا رلال 01-01لسلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور الثانوي)با و عالقتهاظل الرياضة ادلدرسية 
واسع لتفريغ ادلكبوتات وتصريف الطاقة الزائدة، وذلك مـن خالل كثرة أساليبها يف ضبط السلوكات 

وزلاولة توجيو ىذه السلوكات إىل ما ىو إجيايب واستثمار ىذه الطاقات يف بعض األنشطة  العدوانية
الرياضية، كالرياضات اليت ربتاج إىل قدر كبري من القوة، ومن جهة أخرى تعلم ادلبادئ السامية وتطبيقها يف 

العالقات والروابط احلياة اليومية كالتسامح والتعاون والصرب واألخالق، اليت من شأهنا أن تزيد يف 
 االجتماعية .

 درسية ذلا عالقة بالسلوكات على ضوء ىذا ارتأينا إىل طرح التساؤل التايل: ىل شلارسة الرياضة ادل
 ؟  األخرية ىذهالعدوانية وىل زبتفي ىذه السلوكات العدوانية مع شلارسة 
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 :الفرضية العامة

 السلوكات العدوانية لدى ادلراىق يف ادلرحلة الثانوية .للرياضة ادلدرسية دور ىام وإجيايب يف التقليل من 

 الفرضيات الجزئية:

 الرياضة ادلدرسية تساعد ادلراىق على االندماج والتأقلم يف الوسط ادلدرسي : 1الفرضية
    واالجتماعي.

 شلارسة الرياضة ادلدرسية سبتص وزبفض السلوكات العدوانية لدى ادلراىقني . : 2الفرضية 
 يوجد ىناك اختالف يف السلوكات العدوانية بني التالميذ ادلمارسني للرياضة ادلدرسية : 3الفرضية

 وغري ادلمارسني ذلا.

 أهمية البحث: 

بعد اطالعنا على ادلواضيع ادلوجودة يف مكتبة ادلعهد وجدنا بعض ادلواضيع اليت تطرقت إىل سلوك 
 ىذا البحث الذي ذبلت أمهيتو يف مساعدة األستاذ العدوان و لكن غرضها كان سلتلف لذلك تطرقنا إىل

على تأدية واجبو يف ظروف جيدة وكذلك اإلدارة كما أهنا ربمي التالميذ من العقوبات اإلدارية اليت تؤدي 
أحيانا إىل الطرد أو التسرب ادلدرسي وتفادي السلوكات العدوانية بني التالميذ، أو بني األستاذ والتلميذ، 

إسهاماً   األخريةكوسيلة لتفريغ العدوان وكذلك تساىم ىذه   الرياضة ادلدرسيةاستعمال  وذلك من خالل
كبرياً يف التقليل من السلوكات العدوانية وتعمل على ربقيق التوافق النفسي واالجتماعي لدى التالميذ يف 

 الطور الثانوي. 

 أهداف البحث:

 ادلدرسية ذلايهدف ىذا البحث إىل زلاولة التحقق من صحة الفرضيات اليت مفادىا أن الرياضة 
 التالميذ.دور يف خفض السلوك العدواين لدى 

كما يهدف إىل معرفة مسامهة الرياضة ادلدرسية يف الثانويات يف التقليل من ظاىرة السلوكات اليت كثرياً ما 
 تؤدي إىل عواقب وخيمة . 
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 :اختيار البحثأسباب 

 من بني األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار ادلوضوع السالف ذكره : 

  التعليمية.لفت االنتباه و التنويو بأمهية الرياضة ادلدرسية يف ادلؤسسات 
 .عدم اىتمام اجملتمع باألبعاد الرياضة ادلدرسية 
 .عدم إعطاء ادلكانة الالئقة دلمارسة الرياضة ادلدرسية 
  الرياضة ادلدرسية يف تقومي السلوك العدواين لدى ادلراىق.إبراز مكانة 
 .بناء شخصية سوية يف اجملتمع 
 . االىتمام بادلراىق و تتبع مراحل منوه 

 تحديد المصطلحات:

 :الرياضة المدرسية  

ىي عبارة عن منافسات تقام يف ادلدارس وفيما بينها على سلتلف الرياضات اجلماعية والفردية يف        
 الربامج السنوي اخلاص هبا.

 : السلوكات العدوانية 

ىو تعويض اإلحباط ادلستمر الذي يتعرض لو اإلنسان يف مواقف عدة ويقصد منو إيذاء        
.  (11، صفحة 0911)عيسوي، شخص آخر أو جرحو   

 :العدوان 

أو انفعال يف آن واحد وىو عبارة عن شعور يدفع  ىو سلوك نفسي باطين فطري وىو قوة       
، صفحة 0999)الرفاعي،  الفرد إىل العنف اذباه نفسو أو اذباه اآلخرين والذي يعرب عنو بالقول أو الفعل

124) .  
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 : العنف 

وقلة الرفق بو، وىو اإليذاء ىو اخلرق أو التعدي وىو القسوة فنقول عنف خرق باألمر،         
 باليد أو اللسان أو بالفعل أو الكلمة يف حقل التصادم مع اآلخرين .

 : المراهقة 

 ىي ادلرحلة اليت يتم فيها االنتقال التدرجيي ضلو النضج البدين واجلنسي والعقلي والنفسي        
.(19، صفحة 0911)عيسوي،   

 الدراسات المشابهة:

ىي تلك الدراسات اليت يلجأ إليها الباحث ويستند عليها إلعداد حبثو وذلا عدة أشكال:         

 :دبستغاًل يف : 2101-2119قاسي صاحل –زيراري عبد الرحيم  دراسةالدراسة األولى 
-2119(سنة 09-01)يف التقليل من السلوك العدواين لدي ادلراىق الًتبية البدنية و الرياضية دور 

 أىم إبرازيف معاجلة السلوك العدواين مع الًتبية البدنية و الرياضية  دور . ىدف ىذه الدراسة معرفة2101
النتائج اليت ذبنبنا وقوع السلوك العدواين  أىمتقدمي  إيلالسلوكية العدوانية لدي ادلراىق مع التطرق  األسباب

للتحقيق من  أرادهلطبيعة ادلوضوع  وىذا ما  دلالئمةهج الوصفي و التقليل منو حيث استعمل الباحثان ادلن
العالقات و  إنتلعب دور اجيايب يف تقليل من السلوك العدواين ، الًتبية البدنية و الرياضية  الفرضيات :

و  ادلشاكلنتيجة و ىي : أىم إيلمسببات العدوان و قد مت التوصل  أىمادلشاكل االجتماعية من 
و  كأداةوىذا بعد استخدامو لالستبيان  ذلا دور يف توليد العنف يف الطفل ادلراىق  تماعيةاالجالعالقات 

 بالتوصيات التالية : الباحثانخرج 
  علي  اقوم بدورىت أنو توفري كافة الشروط الضرورية من اجل بالًتبية البدنية و الرياضية االىتمام

 الشكل ادلطلوب .
 يف التقليل من السلوك العدواين .الًتبية البدنية و الرياضية علي الدور االجيايب الذي تلعبو  التأكد 
  .تشجيع التالميذ على شلارسة النشاط الالصفي 
 الرياضة ادلدرسيةدمج التالميذ الذين ال ديارسون  إعادة.  
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 :ددراسة بوزيد امساعيل و ربيع عبد القادر ،بن معازيز خالالدراسة الثانية 

و  ةجبامعة عبد احلميد بن باديس مستغاًل معهد الًتبية البدنية و الرياضي 2111ىذه الدراسة سنة  أجريت
 موضوعها :

(سنة و  01-02دور الرياضة اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدي ادلراىقني الفئة العمرية )
 كالتايل :  أىدافهاكانت 

  التقليل من السلوكات العدوانية .دور الرياضة اجلماعية يف 
 اجيابيات شلارسة الرياضة اجلماعية. إضمار 
 . البحث عن عالقة الرياضة اجلماعية بالسلوك العدواين 
 . دراسة السلوك العدواين للممارسني و مقارنتو بالفئة الغري شلارسة 

 :كالتايلوكانت النتائج  

 ديتازون  إمناال ديتازون بالسلوك العدواين خالل شلارستهم للنشاط الرياضي و  األواسط الالعبني إن
 حداثة سنهم إيلببعض جوانبو وىذا راجع 

 اجلماعية تؤثر يف الالعبني وربد من سلوكهم العدواين . األلعاب إن 
 شخص بدون  أيالرياضة اجلماعية تؤثر يف نفسية الالعبني حبيث ذبعلهم ال يعتدون على  إن

 ود سبب معقول.وج
 
  : 2119ىذه الدراسة سنة  أجريتدراسة بلقاسم ربيع و جادل عبد القادر الدراسة الثالثة-

 جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغاًل معهد الًتبية البدنية و الرياضي و موضوعها :2101

االبتدائية من وجهة  ادلرحلة أطفال ىدور الًتبية احلركية يف التقليل من مشكليت القلق و السلوك العدواين لد
: كالتايل أىدافهانظر ادلعلمني و كانت   
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 بية احلركية بالنسبة للطفل ىذه ادلرحلة يف التقليل من مشكليت القلق و السلوك ًت معرفة دور ال
 وكانت نتائج كالتايل: العدواين من وجهة نظر ادلعلمني

 لتنمية القدرات  أداةباعتباره  أساسيادلستوى التعليمي و الثقايف للمعلمني عامل ىام و  إن
ادلؤدية للقلق و السلوك العدواين  األسبابو النفسية وبناء مواقف وتوجيهات وان معرفة  االنفعالية

 عليها . القضاءعند الطفل تلعب دورىا يف 
 و خاصة ادلصابني بالقلق السلوك العدواين  األطفالالًتبية احلركية تلعب دورا ىاما يف حياة  إن

 يندرلون يف بعضهم البعض. األطفاليث تقلل منهما و ذلك دلا فيها من العاب ذبعل حب

 

 المشابهة:مناقشة نتائج البحث ونتائج الدراسات 

وعدم التطرق هنائيا ايل ، السلوك العدواين القلقلظاىرة  اإلكلينيكيالدراسة ادلشاهبة هتتم بالعالج  أنرغم  
ىذه الظاىرتني و ىي السلوك العدواين و اليت  إحدىقد سبت دراستنا يف عالج الرياضة ادلدرسية وبالتايل 

 ( سنة 01-01جاءت دبا يلي : الرياضة ادلدرسية و عالقتها بالسلوك العدواين لدى تالميذ الطور الثانوي )
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 : خاتمة

نقاط  إجيادحاولنا قدر ادلستطاع ربليلها و  أننا إىلغم من توفر عدد من الدراسات ادلشاهبة لبحثنا ر بال
الكبري يف نفسية احلالة و كيفية  التأثريالتشابو و االختالف بينهما ، وقد اتفقت مجيع الدراسات على 

مع تطرق مجيع الدراسات و الًتكيز علي الًتبية البدنية و  علميمعهم بشكل صحيح و  األساتذةالتعامل 
 .الرياضة ادلدرسية إىلم للرياضة ادلدرسية وىذا ما جعلنا نتطرق الراضية يف حني مت استبعادى

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة:

 

 إىلحيث تناولنا يف الفصل األول  ثالثة فصول ، إىل األول لقد مت التطرق يف هذا الباب             

 مفهوم وتنظيم املنافسات الرياضية املدرسية يف اجلزائر  إىلو  وأهدافها يف اجلزائر هامفهوم الرياضة املدرسية

و تطرقنا يف هذا الفصل اىل تعريف و أسباب السلوك  الفصل الثاين السلوكات العدوانية   و تناولنا يف 

العدواين مع التفسريات النظرية هلذه السلوكات ، أما بالنسبة للفصل الثالث و األخري فيعد الفصل احلساس 

 و هو املراهقة والتطرق إىل مفهومها و مراحلها واملشاكل اليت يتلقاها املراهق .



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياضة المدرسية 
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 تمهيد:

تقدـ يف ادليداف الإف الرياضة ادلدرسية يف أي بلد من العادل تعترب احملرؾ الرئيسي دلعرفة مدى  
تالميذ الرياضي ولعلها من أىم الدعائم للحركة الرياضية، وىذه الرياضة ادلدرسية تتجو أساسا ضلو 

الثانويات حيث تعمل على وضع اخلطوات األوذل للطفل على الطريق الذي ؽلكنو من أف  ادلدارس و
يصبح رياضيا يف ادلستقبل بارزا قد يساىم يف بناء ادلنتخبات ادلدرسية الوطنية وؽلثل بالده يف احملافل 

 الدولية والقارية والعربية.
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 وأهدافها في الجزائر: مفهوم الرياضة المدرسية 1.1

سوؼ نتطرؽ إذل إجراء مقارنة بسيطة بُت الًتبية البدنية والرياضة ادلدرسية حىت نضع كل  
واحدة يف معناىا ادلناسب، مث نوضح مفهـو وأىداؼ الرياضة ادلدرسية يف اجلزائر إذل جانب ذلك 

 شليزات التالميذ خالؿ كل ادلراحل ادلدرسية.

 المقارنة بين التربية البدنية والرياضية المدرسية:  1.1

إف الرياضة ادلدرسية تعترب حديثة النشأة يف العادل عموما أو يف اجلزائر خصوصا، حيث أهنا دل  
تظهر سوى يف أواخر ىذا القرف وىي ختتلف عن الًتبية البدنية من حيث ادلضموف واألىداؼ اليت 

نعرؼ   وفيما يليليس تعارضا وإظلا ىو تكامل بُت ادلفهومُت  اإلختالؼتسعى إليها كل واحدة وىذا 
 كال ادلصطلحُت:

"الًتبية البدنية أهنا ذلك اجلزء من الًتبية الذي يتم عن طريق النشاط ادلستخدـ  شارل:يعرؼ  
 بواسطة اجلهاز احلركي جلسم والذي ينتج عنو اكتساب بعض السلوكات اليت تنمي فيها بعض قدراتو."

: "إف الًتبية البدنية ىي ذلك اجلزء ادلتكامل من الًتبية العامة حيث يكوف بيوتشر فيريأما  
اذلدؼ ىو تكوين مواطن متكامل من الناحية البدنية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق 

 (61-66، الصفحات 6991)عمراين،  شلارسة سلتلف النشاطات البدنية واختياره لتحقيق غرضو.

: "إهنا ذلك اجلزء الكامل من الًتبية العامة اليت هتدؼ إذل تقوية اجلهاز البدين فوتر فيريأما  
واجلهاز العقلي حيث لو نظرنا من الباب الواسع لًتبية نرى أهنا تعطى عناية كبَتة للمحافظة على صحة 

 (11، صفحة 6991)الشاطئ،  اجلسم.

أما بالنسبة للرياضة ادلدرسية فال يوجد ىناؾ تعريف واضح يفسر مدى أعليتها واذلدؼ من  
شلارستها فهناؾ تضارب لتعريف ىذه األخَتة، فمنهم من يرى أهنا مادة تعليمية أو حصة تدريبية رياضية 

 أو حاجز واؽ الضلراؼ التالميذ.
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توضيح أكثر من الضروري إدماج الرياضة ادلدرسية يف صف النشاطات الكربى  ومن اجل 
للتكوين ويف حبثنا ىذا أردنا توضيح الرؤية بالنسبة دلصطلح الرياضة ادلدرسية ومدى أعليتها حىت ال تبقى 

 عن ادلواىب قصد الذات والكشف ادلنافسة واثباتزلصورة ويف حصة الًتبية البدنية وإظلا تأخذ طابع 
 تكوين ادلستقبل ورفع مستوى الرياضة.

 مفهوم الرياضة المدرسية في الجزائر: 1.1

إف الرياضة ادلدرسية يف اجلزائر ىي إحدى الركائز األساسية اليت يعتمد عليها من أجل حتقيق  
أىداؼ تربوية وىي عبارة عن أنشطة منظمة وسلتلفة يف شكل منافسات فردية أو رتاعية وعلى كل 

 ادلستويات.

وتسهر على تنظيمها وإصلاحها كل من اإلحتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية، مع وضع يف  
احلسباف أف ذلك يتم بالتنسيق مع الرابطات الوالئية للرياضة ادلدرسية يف القطاع ادلدرسي ولتغطية بعض 

وىذا للحرص وادلراقبة على  النقائص ظهرت اجلمعيات اخلاصة بالرياضة ادلدرسية يف ادلؤسسات الًتبوية
 (SAMIR, 8-4-1997, p. 19) النشاطات وإعادة االعتبار للرياضة ادلدرسية.

إف الرياضة ادلدرسية يف ادلنظومة الًتبوية مكانة ىامة وبعد تربوي معًتؼ بو، وتسعى على ذلك   
الرياضية إذل ترفيو كل ادلستويات، وإذل تسخَت كل الوسائل كل من وزاريت الًتبية الوطنية والشبيبة 

الضرورية لتوسيع ادلمارسة الرياضية إذل ترفيو كل ادلستويات، وإذل تسخَت كل الوسائل الضرورية لتوسيع 
 ادلمارسة الرياضية وادلنافسات يف أواسط التالميذ.

غاية، وىذا ادلطلوب من كل إف ىذه العملية ؽلكنها أف تساىم بقسط وافر يف حتقيق ىذه ال 
ادلسؤولُت ادلعنيُت يف اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت من اجلها ؽلكن جتسيد األىداؼ ادلتوخاة من ىذه 
العملية ادلشًتكة مبدئيا، وشلا أعطى نفسا جديدا للممارسة الرياضة يف األواسط ادلدرسية وىو ما قررتو 

 99-99رية شلارسة الرياضة يف ادلدرسية، حسب التعليمة رقػم وزارة الًتبية الوطنية يف نقاذلا حوؿ إجبا
وىو ما أكدتو وزارة الًتبية يف جريدة اخلرب حتت  1و 9من خالؿ ادلادتُت  6999فيفري  19بتاريػػػخ: 

 (S.N, 211-06-2000) إخبارية ممارسة الرياضة المدرسية.عنواف 
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الوطنية جعل شلارسة الًتبية البدنية والرياضية إلزامية أو إجبارية لكل التالميذ، قررت وزارة الًتبية  
مع إعفاء كل الذين يعانوف من ادلشاكل الصحية، وجاء ىذا القرار بعد التوقيع على اتفاقية مشًتكة بُت  

ًتبية البدنية كل من وزاريت الًتبية الوطنية والشباب والرياضة مع وزارة الصحة والسكاف بشأف شلارسة ال
، ويهدؼ ىذا القرار إذل ترفيو ادلمارسة الرياضية يف ادلدارس 6991أكتوبر  19يف الوسط ادلدرسي يف 

كما وجهت الوزارة تعليمة تتضمن كيفية اإلعفاء من شلارسة الًتبية البدنية والرياضية يف الوسط ادلدرسي 
 القرار الوزاري ادلشًتؾ بُت الوزارات الثالثة.حتت فيها ادلعنيُت اإلداريُت وادلربُت على تطبيق مضموف 

ونص القرار على استفادة األطفاؿ الذين ال يستطيعوف شلارسة بعض األنشطة البدنية والرياضية  
من اإلعفاء، حيث يتم اإلعفاء بتسليم طبيب الصحة ادلدرسية شهادة طبية بعد إجراء فحص طيب 

، صفحة 6991-66-11)اخلرب،  طبيب أخصائي. للتالميذ ودراسة ملفهم الصحي ادلعد من طرؼ
4) 

 أهداف الرياضة المدرسية في الجزائر:  1.4

إف شلارسة الرياضة ادلدرسية يف ادلؤسسات الًتبوية اجلزائرية ذلا أىداؼ أساسية منها ظلو جسمي  
االقتصادي، وىذا برفع ادلردود الصحي للطفل نفسي حركي، إجتماعي وكما ال ؼلفي ذكر اذلدؼ 

ثقافية اليت تسمح للفرد من معرفة ذاتو مع تطوير كل من حب النظاـ روح التعاوف، روح ادلسؤولية 
هتذيب السلوؾ، تنمية صفات الشجاعة والطاعة واختاذ القرارات اجلماعية باإلضافة إذل التوافق احلسي 

ا القوؿ أف شلارسة الًتبية البدنية تساىم يف إعداد رجل الغد من كل احلركي العصيب والعضلي وهبذا ؽلكنن
 اجلوانب.

فادليزانية ادلخصصة من طرؼ الدولة للرياضة ادلدرسية ال تعترب فقط استثمار يف صاحل اجلانب  
ادلادي، كتحقيق النتائج وإظلا ىو استثمار أيضا يف صاحل اجلانب ادلعنوي للفرد وبالتارل أصالح الفرد 

 (41)واخروف، صفحة  يعٍت بالضرورة إصالح اجملتمع.

 مميزات وخصائص التالميذ خالل المراحل المدرسية:  1.1
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دلا أف حبثنا يتعلق بالرياضة ادلدرسية من الواجب دراسة شليزات وخصائص التلميذ يف كل مرحلة  
 من ادلراحل الدراسية.

 سنة(: 11 -6المرحلة االبتدائية ) 1.1.1

 تنقسم إذل قسمُت: 

 يلي: من شليزات التالميذ يف ىذه الفًتة ما سنوات(: 9 -6الفترة من ) -أ

 .كثرة احلركة مع اطلفاض الًتكيز وقلة التوافق 
 .ليس ىناؾ ىدؼ زلدد للنشاط مع وجود فروؽ كثَتة بُت التالميذ 
  الذكور واإلناث.االقًتاب يف مستوى درجة القوة بُت 
 .القدرة على أداء احلركات بصورهتا ادلبسطة 
 .بدفع خياؿ الطفل للحركة وغلعلو ال ؽللها بل يساعده على اخًتاع العاب جديدة 
 .ػلب الطفل اللعب يف رتاعات صغَتة ولو أف أغلب مظاىر نشاطو تتميز بالفردية 
  ،قدير رفقائو مع أنو ػلتاج إذل تقديرىم أكثر من ت ويهمهمؽليل الطفل إذل احًتاـ الكبار

 الشعور بأنو مقبوؿ من اجلماعة اليت ىو فيها.
 إذل العب اجلماعي  لعاب الكبار، مثل كرة القدـ، ، ولو أف ادليل ادليل إذل شلارسة بعض أ

 ضعيف.
 .القدرة على الًتكيز واالنتباه ال تزاؿ ضعيفة والطفل ال يستطيع تركيز انتباىو دلدة طويلة 

 (646)معوض، صفحة 

 سنة(: 11 -9الفترة الممتدة من ) -ب

 يلي: من شليزات التالميذ يف ىذه الفًتة ما 

 .قيادة البطولة وزلاولة تقليد األبطاؿ 
 .يزداد التوافق العضلي 
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 .تقوي روح اجلماعة وتزداد الرغبة يف ادلنافسة بُت اجلماعات ويشتد التنافس 
  األطفاؿ يف ىذا السن كبَت وزائد.نشاط 
   ادللل وال يثابروف على عمل إال إذا كانوا ؽليلوف إليو. كثَتوااألطفاؿ 
 .ينمو اإلعتماد على النفس والرغبة يف االستقالؿ، كما يزداد ادليل إذل ادلغامرة 
  تظهر الفروؽ الفردية بُت األفراد من اجلنس الواحد بصورة جلية يف احلجم والقدرات

 وادليوؿ والرغبات.
  من ادلشاكل اليت تواجو األطفاؿ يف ىذه ادلرحلة التكيف االجتماعي والتوفيق بُت

 رغبات وميوؿ وقدرات الطفل ومطالب اجملتمع.
 .األطفاؿ يف ىذا السن قابلوف لإلػلاء 
  سنة. 61يف هناية ادلرحلة يبدأ االختالؼ بُت البنُت والبنات خاصة يف سن 
 م على بعض تأثَتا واضحا، ولذلك كاف من الواجب تكوين يؤثر األطفاؿ بعضه

 اجلماعات ادلتجانسة وتنظيم الفرؽ الرياضية.
  يف هناية ىذه ادلرحلة يذكر ما بُت أف الطفل يستطيع تثبيت الكثَت من ادلهارات

 احلركية األساسية كادلشي والوثب والقفز والرمي.
 هارات احلركية ويتحسن لديو التوافق يف هناية ادلرحلة أيضا ؽليل الطفل إذل تعلم ادل

 العضلي والعصيب نسبيا بُت البدين والعينُت وكذلك اإلحساس باإلتزاف.

عموما فإف ادلرحلة االبتدائية، تعترب مرحلة بنائية أي أف التمرينات ادلقًتحة غلب أف هتدؼ إذل 
 الفًتة اليت ال دتاثلها مرحلة سنة( تعترب 61 -9اكتساب اللياقة البدنية ويف هناية ادلرحلة فإف فًتة )

نسبية أخرى للتخصص الرياضي ادلبكر وىذا بإقحاـ الطفل يف النشاط الرياضي الذي يكوف أكثر 
 (646، صفحة 6991)الشاطئ،  مناسب لو.

 سنة(: 11 -11المرحلة المتوسطة )   1.1.1

تسمى مرحلة ادلراىقة وىي اليت تتأثر فيها حياة الناشئ بعوامل فيزيولوجية ختتلف شليزات مرحلة  
 األجناس، وبيئاهتم كما يتأثر بعوامل كثَتة منها: باختالؼادلراىقة 
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 .الوراثة 
 .ادلناخ وطبيعة الغدد النفسية 

 يلي: من شليزات التالميذ يف ىذه ادلرحلة ما

تصل البنات إذل ادلراىقة قبل البنُت عادة، وتتميز ىذه ادلرحلة بتغَتات عقلية وأخرى جسمانية  
، فهي تتميز بالنمو السريع غَت ادلنظم، وقلة التوافق العضلي العصيب، النشءذلا أثرىا وأعليتها يف تربية 

ليهم عالمات التعب ونقل احلركات وعدـ اتزاهنا ويقل كذلك عنصر الرشاقة لدى التالميذ وتظهر ع
 (644، صفحة 6991)الشاطئ،  بسرعة.

 .عدـ الدقة يف احلركة 
 .احلاجة إذل البحث عن احلقيقة وكذلك ادلعرفة 
 .البحث عن صورتو يف اجملتمع 
 .حَتة ادلراىق لعالقاتو مع اآلخرين أو التقوقع حوؿ نفسو 
  الكبار واجملموعة اليت تعترب ركيزة أساسية إلبراز نفسو.البحث عن احلوار مع 
 .جتاوز ادلصاحل العائلية وادلدرسية والتفتح على احلياة االجتماعية 
 .ظهور النضج اجلنسي ويقظة العواطف غلعل التلميذ سريع التأثر واالنفعاؿ 
  والكثافة تكوف القدرة على العمل ادلتزف ضئيلة، ألف ظلو العظاـ يف الطوؿ والسمك

 (641، صفحة 6991)الشاطئ،  بغَت النظاـ ادليكانيكي للجسم كلو.

تعترب ادلرحلة ادلتوسطة أحسن مرحلة فيما ؼلص االعتناء باعتداؿ القامة وتقوية العضالت  
ات اجلماعية مثل كرة اجلذع، خاصة عند شلارسة العدو، ولكن ليس دلسافات طويلة، كذلك يف الرياض

القدـ وكرة السلة، الطفل ؽليل إذل العمل من أجل الفريق ويبتعد عن األنانية والفردية وىو ما يسمح 
بتشكيل فرؽ يف سلتلف النشاطات حسب اختصاصات وقدرات التالميذ وعامل ادلنافسة ىنا أعليتو 

 (11)معوض، صفحة  تبقى غَت بارزة.
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 سنة(: 11 -11المرحلة الثانوية )  1.1.1

 يلي: تتميز ىذه ادلرحلة مبا 

 .يستعيد الفىت والفتاة تناسق اجلسم 
  يزداد ظلو عضالت اجلذع والصدر والرجلُت بدرجة أألكرب من ظلو العظاـ حىت يستعيد

 التلميذ إتزانو اجلسمي.
 .يكوف الفتياف أطوؿ من الفتيات 
  تعترب ىذه ادلرحلة دورة جديدة من النمو احلركي حيث يستطيع فيها الفىت والفتاة

 بسرعة اكتساب وتعلم سلتلف احلركات إتقاهنا.
 .تساىم عملية التدريب ادلنظمة يف الدخوؿ إذل ادلستويات الرياضية العالية 
  والتدريب وبلوغ تلعب عملية الًتكيز العالية واإلرادة القوية دورا ىاما يف صلاح التعليم

 درجة التفوؽ.
  بإمكاف الفىت أف يصل إذل مستويات الرياضة يف بعض األنشطة كالسباحة وألعاب

 القوى واجلمباز.
 .زيادة ادليل إلكتشاؼ البيئة وادلغامرة والتجواؿ 
  القدرة على ادليل إذل احلفالت اجلماعية واأللعاب ادلشًتكة خاصة الذي يشًتؾ فيها

، الصفحات 6991)الشاطئ،  ذل اللعب والراحة واالسًتخاء.اجلنساف واحلاجة إ
641-649) 

ؽلكننا القوؿ أف ىذه ادلرحلة ىي فًتة جيدة وحساسة جدا للطفل وذلك من أجل الوصوؿ إذل  
ادلنتظم مرورا بادلنافسات اليت النتائج العالية أو األغراض ادلوجودة ولن يتأتى ذلك إال عن طريق التدريب 

 تعترب احلافز القوي من اجل الوصوؿ إذل ادلستويات العالية.
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 المنافسة الرياضية المدرسية: 1.1

إف الرياضة ادلدرسية ىي األخرى حتتوي على منافسات سواء رتاعية أو فردية ىناؾ منافسات  
سية واليت تسعى من خالذلا اختيار أبطاؿ يف أو تصفيات تقـو هبا الفيدرالية اجلزائرية للرياضة ادلدر 

الفردي أو الفرؽ وذلك من اجل تنظيم بطولة وطنية مصغرة واليت معظمها جترى يف العطل الشتوية أو 
العطل الربيعية مث يليها البطولة ولذلك الرياضة ادلدرسية كغَتىا من الرياضات تنظم منافسات لًتفيو 

ا للحركة الرياضية وقبل أف نعطي مفهـو ادلنافسات الرياضية ادلدرسية ادلواىب الشابة وإعطاء نفسا جديد
 يف اجلزائر وكيفية تنظيمها سنعطي مفهـو ادلنافسات ونظرياهتا بصفة عامة.

 المنافسة: 1.1.1

إف ادلنافسة موجود يف احلياة اليومية وىي متواجدة أساسا يف احلياة االقتصادية االجتماعية  
الفنية والسياسية وبصفة عامة ادلنافسة ىي صراع بُت أشخاص أو بُت رلموعة كمٌت األشخاص 

إليو إلغلاد نتيجة ما والرياضة ىي ادليداف الوحيد الذي سًتى أكثر  ادلنشودللوصوؿ إذل اذلدؼ 
 معلوماتنا حوؿ ادلنافسة.

 تعريف المنافسة:  1.1.1

كلمة ادلنافسة ىي كلمة التينية وتعٍت البحث ادلتواصل من طرؼ عدة أشخاص لنفس ادلنصب  
الذي يعرؼ ادلنافسة على أهنا كل شكل مزازتة هتدؼ  روبار الرياضةونفس الصفعة، وحسب كتاب 

"هو النشاط الذي فق ليكمل ىذا التعريف بقولو: للبحث عن النصر يف مقابلة رياضية، ويأيت ما ات
يحصل داخل إطار مسابقة مثقفة في إطار أو نمط استعدادات معروفة وثانية بالمقارنة مع الثقة 

 (T.P-, 1983, p. 13-) القصوى."

ادلنافسة ىي صراع بُت عدة أشخاص للوصوؿ إذل ىدؼ منشود أو  ردا لدرمانوحسب  
فيعرؼ ادلنافسة بقولو ادلنافسة ىي كل حالة يتواجد فيها إثناف أو عدد   فير نوندرنتيجة ما وحسب 

 ,alderam-rd, 1990) كبَت من األشخاص من صراع لألخذ باجلزء اذلاـ أو النصيب األكرب.
p. 95) 
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وحىت يف علم النفس اىتم بدوره بادلنافسة ويعطي ذلا التعريف التارل: "نفهم ادلنافسة كمجاهبة  
للغَت أو عند احمليط الطبيعي، اذلدؼ نصر األشخاص أو رتاعات لكن كلمة ادلزازتة ىي اقرب معٌت 

أجل أحسن حملة وألحسن دلنافسة يف ميداف الرياضة ألف ىذه األخَتة ختص رلاهبة بُت أشخاص من 
 مستوى.

 نظريات المنافسة: 1.1.1

 يلي: للمنافسة نظريات منها ما 

 المنافسة كشرط إيجابي: 1.1.1.1

ادلنحة  بركس دورسنادلنافسة ىي حافز يسمح للشخص بالتطور وحسب  رد اردمانحسب  
ىي دائما اليت تدفع أو تعقد من حد ادلنافسة، إذف ادلنافسة ىي إحدى الدوافع اليت تسمح للشخص 

 (11)خطاب، صفحة  أف يصل إذل نتيجة مشرفة بذلك.

 المنافسة كوسيلة للمقاربة: 1.1.1.1

حالة الشخص يف ادلنافسة ؽلكنها أف تكوف متعلقة دلا ػليط بو إذف سلوكات ومعامالت الفرد  
 ...اخل.ومتفرجيوؽلكن أف تتغَت حسب معامالت رفاقو، مدربيو، منافسيو، 

 المنافسة كمهمة متبادلة: 1.1.1.1

فيذكر أف  يعيد قولو النفساينالدرمان بُت الرغبة يف حتسُت القدرات والرغبة يف تقييمها،  
التصرفات يف ادلنافسة ىي نتيجة للراغبُت يف ادلنافسة لألشخاص، والرغبة يف حتسُت قدراهتم والرغبة يف 
تقسيمها وهبذا نصل لقولنا أف كلما كانت الرغبة يف حتسُت القدرات كبَتة، كلما كانت الرغبة يف 

)واخروف، الصفحات  اتو بادلنافسة.تقييمها أكرب، وكلما كاف الشخص يف احتياج التقدير والتقييم لقدر 
95-94) 
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 أهداف المنافسات الرياضية المدرسية: 4.1

إف ادلنافسات الرياضية ادلدرسية من أىم الوسائل ادلساعدة على اتزاف العدد نفسيا واجتماعيا  
ورتاال، شلا جتنب الفرد ادلمارس لكل واخلموؿ كما فهي لكسب اجلسم احليوية والرشاقة والقواـ اعتداال 

دتنحو ظلوا صحيا جيدا، حيث جتعلو أقل عرضة ألمراض اليت تصيبو، ألنو يصبح عالو على رلتمعو، 
ويعتقد البعض أهنا ختتص بتكوين الفرد يف وحدة متكاملة بُت رتيع النواحي يؤثر ويتأثر بسائر النواحي 

لى رلهود اجلسم ومن ىنا يتضح لنا عالقة العقل باجلسم إذف فال يقتصر الباقية، فالعقل مثال يؤثر ع
يلي سوؼ نوضح ذلك  دور ادلمارسة على تنمية اجلسم فقط أي القوة البدنية كما يعتقد البعض وفيما

 (11)خطاب، صفحة  بأىم ما هتدؼ إليو ادلنافسات الرياضية ادلدرسية.

 هدف النمو البدني: 1.4.1

 يلي: من أىداؼ ادلنافسات الرياضية ادلدرسية على ىذا اجلانب ما 

 .تنمية القدرات البدنية للرياضيُت ادلتنافسُت 
 .تقوية العضالت واألجهزة العضوية ادلختلفة للجسم 
 .حتقيق حتمل األداء اخلاص لكل ادلهارات كالسرعة، والرشاقة، القوة، ادلقاومة 
  البدنية.الصحة 

 هدف النمو االجتماعي: 1.4.1

إف للمنافسات ىدؼ اجتماعي يتمثل يف خلق جو التعاوف لكل فرد يقـو بدوره عن طريق  
مساعلتو مبا عنده بالتنازؿ عن بعض احلقوؽ يف سبيل القدرة وادلثل من اجل حتقيق ىدؼ اجتماعي 

يف تسديد ضربة جزاء أو تسديد سلالفة كي يعود بالفائدة على اجملتمع مثال أف يتنازؿ الالعب عن حقو 
 يتجنب التخاصم مع أعضاء فريقو اخلصم وىذا التعاوف ال يتحقق إال عن طريق اجلماعة والتنافس.

 

 



الرياضة المدرسية                                                               الفصل األول   

 

 
- 23 - 

 

 هدف النمو العقلي: 4.4.1

إف ادلنافسات الرياضية ادلدرسية تلمس كل اجلوانب حىت اجلانب العقلي فهي تفيد الناحية  
يتحقق تفكَت واكتساب ادلعارؼ ادلختلفة ذات طبيعة ادلنافسة الرياضية كتاريخ البدنية والعقلية وحىت 

اللغة اليت دتارس فوائدىا وطرؽ التدريب ذلا، باإلضافة إذل ما تتيحو من فرص ألسباب خَتات 
ومعلومات تتعلق بالبيئة احمللية واخلارجية للفرد، فيجب التذكر أف العقل واجلسم مرتبطاف إذ أنو ليس 

 ض من اجلسم أف ػلمل العقل ولكنو يؤدي استعماؿ العقل استخداما فعاال مؤثرا.الغر 

 هدف النمو النفسي: 1.4.1

 إف ادلنافسات الرياضية كغَتىا من ادلنافسات الرياضية ضلقق اللذة واإلنتاج فيتحرر من كل ما 
ا هتدؼ إذل إشباع ىو مكبوت ويغمره السرور واالبتهاج وعندما يسيطر على حركتو، أضف إذل ىذا أهن

ادليوؿ العدوانية العنف لدى بعض ادلراىقُت عن طريق األلعاب التنافسية العنيفة كادلالكمة مثال، ىذا إف 
شدد ادلالكم ضربات للخصم فإنو يف ىذه احلالة يعرب عن دوافعو ادلكبوتة بطريقة مقبولة ومفيدة بوجو 

الرياضي، إذ أف احلل السليم للتخلص من  عاـ، وػلرز إذل إعادة التوازف بسبب صلاحو يف نشاطو
غَت ادلناسبة ىو كبتها يف الالشعور ووضعها يف السلوؾ ادلقبوؿ اجتماعيا  واالندفاعاتالعربات 

 .(19)خطاب، صفحة  وشخصيا.

 مفهوم وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية في الجزائر: 1.1

الرياضية ادلدرسية كغَتىا من ادلنافسات دتر عرب مراحل من التصفيات مات بُت  إف ادلنافسات 
األقساـ الوالئية، اجلهوية مث الوطنية وأخَتا الدولية ويف كل مستوى ىناؾ ىيئات تعمل ذلذه ادلنافسات 
 وبدورىا ىذه األخَتة تنقسم إذل نوعُت من ادلنافسات الفردية واجلماعية ولكال اجلنسُت ويف كل

 (9)ادلدرسية، صفحة  األصناؼ.
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 الفرق الرياضية المدرسية: 1.1.1

 الغرض من إنشاء وإعداد الفرق المدرسية: 1.1.1.1

كل مؤسسة تربوية غلب أف تنشئ رتعية رياضية تتكفل بإعداد الطالب الرياضيُت وكذلك  
 األخرى. التفوؽ للمنافسات مع ادلؤسسات الًتبوية

وقد أقرت النصوص إجبارية إنشاء اجلمعيات الرياضية على مستوى ادلؤسسات الًتبوية حيث  
أنو يتم إنشاء اجلمعية الثقافية والرياضية ادلدرسية بالضرورة على مستوى كل مؤسسة  99نصت ادلادة 

 تعليمية يف قطاع الًتبية الوطنية.

للرياضة ادلدرسية على النحو التارل: تكوف اجلمعية وسيكوف اإلنضماـ إذل االحتادية اجلزائرية  
ادلنشأة على مستوى الثانوية ملف اعتماد وتضعو لدى الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية حيث يتكوف 

 ملف اإلعتماد من:

 .طلب اإلنضماـ 
 .قائمة اجلنة ادلديرة بأمساء وعناوين ومناصب األعضاء 
  اجلمعية العامة.ثالث نسخ من اعتماد اجلمعية وزلضر 
  أماـ الرابطة واالحتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية. ادلسؤوليةاجلنة ادلديرة ىي 
  يـو اليت  69الرابطة الوالئية الرياضية ادلدرسية ترد على االنضماـ أي رتعية يف كل

تلي واالحتادية حتدد كل موسم مصاريف اإلنضماـ، البطاقات، التأمينات، تصب كل 
 )ادلدرسية( ذل الرابطة.النفقات إ

 طرق اختيار الفرق المدرسية: 1.1.1.1

توكل مهمة االختيار إذل اجلمعية الرياضية على مستوى كل مؤسسة تربوية ومن بُت أعضاء  
ىذه اجلمعية أساتذة الًتبية البدنية والرياضية يف الثانوية الذين تستند إليهم مهمة اختيار الفرؽ الرياضية 
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لًتبية البدنية والرياضية وتشكيلها، ويف الغالب يقع االختيار على الطالب الرياضيُت ادلتفوقُت يف دروس ا
 ادلنهجية ادلقررة واإلجبارية.

وآخروف أف طريقة اختيار وانتقاء الفرؽ الرياضية ادلدرسية  قاسم المندالويويرى الدكتور  
 يلي: تكوف كما

يقـو مدرس الًتبية الرياضية باختيار أعضاء الفريق من الطالب ذوي االستعدادات اخلاصة  
وكذلك ادلمتازين منهم وذلك من واقع األنشطة الرياضية ادلختلفة لدرس الًتبية البدنية والرياضية 

مث يقـو  والنشاط الداخلي، يتم تنفيذ ما سبق بإعالف عن موعد تصفية الراغبُت يف اإلنضماـ لكل فريق
بإجراء بعض االختيارات لقياس مستوى الالعبُت وقدراهتم، وينجر لكل طالب استمارة أحواؿ شخصية 

وبعد االنتهاء من اختيار الفرؽ الرياضية ادلدرسية وقبل الشروع  ومواظبتوومستواه ومدى استعداده 
شًتاؾ يف الفريق الرياضي التدريبية غلب على  كل طالب إحضار رسالة من ورل أمره بادلوافقة على اال

دلدرسة، وبعد ىذه اخلطوة يتقدـ الطالب للكشف الطيب إلثبات لياقتو الصحية حيث يوقع وؼلتتم 
 (69)اخروف، صفحة  الطبيب على ظهر الرخصة دلشاركة الطالب يف الفريق ادلدرسي.

، ذتة نظاـ انتقاء يسمح ألحسن الفرؽ ادلشاركة يف وبالنسبة ذلذا النوع األخَت من ادلمارسة 
البطوالت الوطنية بعد تأىيلها خالؿ ادلراحل التصفوية ادلختلفة اليت تتم على مستوى الدائرة، الوالية، 

 ادلنطقة واجلهة.

 اإلدارة والتسيير للرياضة المدرسية: 6.1

 نوعاف من اذلياكل.يتوذل إدارة وتسيَت النشاط الرياضي ادلدرسي واإلشراؼ عليو  

 هياكل الدعم والتوجيه والمتابعة: 1.6.1

 ويتمثل يف:
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 الهياكل اإلدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية: 1.6.1

مديرية األنشطة الثقافية والرياضية، ادلديرية الفرعية للنشاط الرياضي والصحة ادلدرسية، مكتب  
 إدارة ادلؤسسات التعليمية )مدير ادلؤسسة(. النشاط الرياضي مبديريات الًتبية بالواليات،

 ىياكل التنسيق ادلشًتكة بُت وزاريت الًتبية والرياضة.

 جلنة التنسيق الوطنية ادلشًتكة.

 جلنة التنسيق الوالئية ادلشًتكة.

 هياكل التنظيم والتسيير: 1.6.1

الرابطات الوالئية للرياضة تنظيمات رتعوية تتمثل يف: االحتاديات اجلزائرية للرياضة ادلدرسية،  
 ادلدرسية، اجلمعيات الثقافية والرياضية ادلدرسية.

 مهام الهياكل: 1.1.6.1

 مكتب النشاط الرياضي بالوزارة: 1.1.1.6.1

انطالقا من ادلهاـ ادلنوطة بوزارة الًتبية الوطنية يف رلاؿ تنمية الرياضة الًتبوية ومن توجيهات  
 ادلشًتكة بتكفل ادلكتب.جلنة التنسيق الوطنية 

العمل على تنمية وتعميم النشاط الرياضي ادلدرسي وتوجيهو من خالؿ رسم اخلطوط الكربى  
 وحتديد ادلبادئ األساسية بوضع ادلخططات والربامج الوالئية وادلتمثلة يف:

 .تنشيط أكرب عدد شلكن من التالميذ ألطوؿ فًتة شلكنة خالؿ ادلوسم الدراسي 
 نشاط مع خصوصيات الواليات )الرفعة، ادلسافات بُت ادلؤسسات، تالـؤ نوع ال

 ادلنشآت الرياضية والوسائل ادلالية ادلتوفرة(.
  حسن استعماؿ ادلوارد البشرية ال سيما إطارات الشبيبة والرياضة ادلعنيُت بقطاع

 الًتبية.



الرياضة المدرسية                                                               الفصل األول   

 

 
- 27 - 

 

 :احلرص على أف تتوفر لكل مؤسسة تعليمية منشآهتا الرياضية عن طريق 
  برامج إصلاز ادلؤسسات اجلديدة )تسليم ادلؤسسات جبميع ادلنشآت وادلرافق احًتاـ

 الرياضية ادلدرجة يف سلطط اإلصلاز(.
 .تنفيذ برامج هتيئة مالعب داخل ادلؤسسات عند توفر ادلساحات الكافية 
  التدخل لدى اجلماعات احمللية مبصاحل الشبيبة والرياضة الستغالؿ ادلنشآت التابعة ذلا

 وصيات جلنة التنسيق ادلشًتكة.طبقا لت
  متابعة عمليات تزويد ادلؤسسات التعليمية بالتجهيزات والعتاد الرياضي بالتنسيق مع

 مديرية التخطيط ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
 .البحث عن طرؽ دتويل النشاط الرياضي وترشيد استعمالو 
 اضي ادلدرسي )الدولة، اجلماعات احمللية، ادلمارسوف، إغلاد مصادر دتويل النشاط الري

 الرعاية... اخل(.

 :مراقبة ادلداخيل واإليرادات ادلالية وطرؽ إنفاقها 
  .على مستوى الرابطات 
 .على مستوى اجلمعيات 
  السهر على تعيُت النصوص القانونية والتنظيمية ادلتعلقة بتسيَت النشاط الرياضي ادلدرسي

 وتنظيمو.
  مديريات الًتبية على وضع وتنفيذ برامج تكوين معلمي ادلدارس االبتدائية يف رلاؿ حث

 التنشيط الرياضي.
 .متابعة سَت الرياضي ادلدرسي يف سلتلف جوانبو وإعداد حصائل وتقدؽلها للجهات ادلعنية 
  السهر بالتنسيق مع اذلياكل ادلسؤولة على الصحة ادلدرسية على ضرورة إجراء الفحوص

 (1-6)الوطنية، الصفحات  ة للتأىيل دلمارسة الرياضة والًتبية البدنية والرياضية.الطبي

  مكتب النشاط الثقافي والرياضي بمديرية التربية:  1.1.1.6.1
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أىداؼ ىذا إف الدور األساسي ذلذا ادلكتب ىو مساعدة الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية يف حتقيق  
 بػ: النشاط لذلك فهو مطالب

  القياـ بالتنسيق مع الرابطة، بوضع سلطط لتنمية وتعميم النشاط الرياضي ادلدرسي
 على مستوى الوالية طبقا لتوجيهات الوزارة وخلصوصيات الوالية.

  تنفيذ برامج بناء ادلؤسسات اجلديدة واحلرص على وجود ادلنشآت الرياضية والقياـ
مصلحة الربرلة وادلتابعة بإعداد برنامج والئي خاص إلصلاز منشآت رياضية  بالتنسيق مع

 ومالعب يف ادلؤسسات اليت تفتقر ذلا وذلك حسب نوع ادلؤسسة وادلساحة ادلتوفرة.
  وضع وبالتنسيق مع مصلحة الربرلة وادلتابعة، برامج تزويد ادلؤسسات بالتجهيزات

 نشآت ادلوجودة بادلؤسسات.والعتاد الرياضي طبقا لإلحتياجات ونوع ادل
  التدخل لدى اجلماعات احمللية والصندوؽ الوالئي لًتفيو مبادرات الشباب لتدعيم من

 اجل احلصوؿ على الدعم ادلارل لرابطة واجلمعيات ادلدرسية.
  السهر على تنفيذ ادلنشور ادلتعلق بنفقات التمدرس ومتابعة صب ادلبالغ ادلستحقة

 ادلناسب.الرابطة يف الوقت 
  مراقبة مداخيل الرابطة واجلمعيات أي كاف مصدرىا )وزارة الًتبية، وزارة الشبيبة

 والرياضة، اجلماعات احمللية وغَتىا( طبقا لقانوف اجلمعيات.
  السهر على التزود بالنصوص القانونية والتنظيمية اخلاصة بتسيَت النشاط الرياضي. 
 تكوين معلمي ادلدارس االبتدائية يف رلاؿ  وضع بالتنسيق مع مصلحة التكوين، برنامج

 التنشيط الرياضي ومتابعة تنفيذه مع ادلفتشُت.
  السهر على إلزامية وجود احلجم الساعي اخلاص بالنشاط الرياضي يف التوقيت

 األسبوعي ألساتذة الًتبية البدنية ومعلمي ادلدارس االبتدائية.

)الوطنية،   أشغاؿ ادلكتب التنفيذي للرابطة.وؽلكن لرئيس مكتب النشاط الرياضي ادلشاركة يف 
 (4-5الصفحات 
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 مدير المؤسسة التعليمية: 1.1.1.6.1

يقـو مدير ادلؤسسة التعليمية بصفتو رئيسا للجمعية الثقافية والرياضية ادلدرسية واحملرؾ األساسي  
األساسية والتعليمات الصادرة على الوزارة يف رلاؿ النشاطات الثقافية ذلا بالسهر على تطبيق القوانُت 

والرياضية والعمل على تدعيم ىذه النشاطات بادلؤسسة وجتنيد األساتذة واألعواف لتأطَت سلتلف الفروع 
والنوادي اليت تقاـ يف إطار اجلمعية ويأمر بكل ادلصاريف اليت يقرىا مكتب اجلمعية يف حدود 

 (9)الوطنية، صفحة  احملولة لو يف ىذا اإلطار.الصالحيات 

  لجنة التنسيق الوطنية المشتركة: 4.6.5.1.6

  حتديد إسًتاتيجية مشًتكة قصد إعادة احملتويات وادلناىج والربامج ادلرتبطة بتطوير
 والعلمية والًتفيهية يف الوسط ادلدرسي.وترفيو ادلمارسات البدنية والرياضية وباألنشطة الثقافية 

 .دراسة واقًتاح كل األعماؿ ادلرتبطة بتمويل أنشطة الشبيبة والرياضة يف الوسط الًتبوي 
  دراسة وضبط التخصصات والشروط اخلاصة بإصلاز واستعماؿ ادلنشآت والتجهيزات

 (1)الوطنية، صفحة  والعتاد الضروري لًتفيو أنشطة الشبيبة والرياضة يف الوسط ادلدرسي.

 بعض الصعوبات التي تعيق النشاط الرياضي: 1.1

 على صعيد الوسائل البشرية:  1.1.1

يتمثل ادلشكل ادلطروح يف نقص التأطَت على مستوى ادلرحلة االبتدائية بسبب عدـ حصوؿ  
الرياضي ادلدرسي، كما أف زلاولة سد ىذا النقص ادلعلمُت على أي تكوين يف الًتبية البدنية والنشاط 

باستعماؿ إطارات الشبيبة والرياضة دل حتقق النمو ادلطلوب نتيجة إلنعداـ وسائل العمل بصفة خاصة 
)ادلنشآت والتجهيز( وبعض ادلشاكل األخرى اليت طرحها يف ادليداف واستعماؿ ىؤالء اإلطارات واليت 

 سنبنيها الحقا.
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 يد الوسائل المادية )الهياكل األساسية والتجهيز(:على صع  1.1.1

إف ادلنشآت ادلوجود قليلة جدا وغَت خاصة يف ادلرحلة االبتدائية حيث أف الساحات ال تصلح  
 يف غالب اجملاالت دلمارسة الرياضية بل أف استعماذلا يشكل خطرا على التالميذ.

استعماذلا من طرؼ النوادي ادلدرسية،  أما بالنسبة للمنشآت التابعة للدولة والبلديات فإف 
زلدود جدا بسبب الصعوبات ادلختلفة )قلو ىذه ادلنشآت، استعماذلا من طرؼ النوادي مبدئيا يف 

 األوقات ادلخصصة للرياضة ادلدرسية، مطالبة بعض البلديات بدفع مبالغ مالية مقابل االستعماؿ(.

ىو اآلخر وعلى غرار ادلنشآت الرياضية اليت وبالنسبة لتجهيز الرياضي ثقيال كاف أـ خفيفا،  
 ىو مرتبط هبا، يعد منعدما على مستوى العديد من ادلؤسسات.

 على صعيد الوسائل ادلالية:

نقص ادلوارد ادلالية ىو اآلخر من أىم ادلشاكل اليت يواجهها النشاط الرياضي ادلدرسي وقد مت  
صة من ميزانية الدولة وعدـ قدرة الرابطات على التأكيد بشدة يف التقارير على ضعف ادلبالغ ادلخص

 مواجهة االرتفاع ادلتزايد، النقل واإلطعاـ ومصاريف التنظيم ادلختلفة.

 على صعيد الوسائل القانونية والتنظيمية في مجال التأطير الفني:  1.1.1

ادلشكل ادلطروح يف ىذا الصدد يتمثل يف عدـ وجود نصوص تسمح بإدراج حجم ساعي  
النصاب األسبوعي لبعض معلمي التعليم األساسي الذين يتولوف مهمة تأطَت الفرؽ التابعة ضمن 

 دلؤسساهتم كما ىو الشأف بالنسبة ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية.

 في مجال تأطير التنظيم اإلداري والتقني:  4.1.1

الرابطات وعدـ وجود نصوص وضعية ادلوظفُت واإلداريُت والتقنيُت ادلوضوعُت حتت تصرؼ  
 واضحة تستند إليها أيضا من بُت ادلشاكل اليت أكدت عدة الرابطات على ضرورة إغلاد حل ذلا.
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 خالصة:

من خالؿ تطرقنا إذل الرياضة ادلدرسية يف اجلزائر وإذل ادلفهـو واألىداؼ وكذا شليزات  
تعريفنا للمنافسة وتطريقها واألىداؼ  وخصائص التالميذ يف سلتلف ادلراحل ادلدرسية كذلك بالنظر إذل

ادلرجوة من ادلنافسات الرياضية ادلدرسية وإذل كيفية إنشاء الفرؽ الرياضية وتكلمنا يف األخَت عن التنظيم 
 والتسيَت للرياضة ادلدرسية دلختلف اذلياكل مث تكلمنا عن معوقات الرياضة ادلدرسية.

إلمكاف االعتناء بالرياضة ادلدرسية وأرادت أف نستخلص أف السلطات اجلزائرية حاولت بقدر ا 
تعطي ذلا مكانتها ادلرموقة وذلك حىت تكوف وسيلة من الوسائل اليت ستساىم يف تطوير وإزدىار 

 الرياضة الوطنية بصفة عامة.
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 تمهيد9

يعترب السلوؾ العدواين التعبَت اخلارجي للمشاعر العدوانية ادلكبوتة، وقد اختلف الباحثوف يف تقدمي 
تعريفات حوؿ السلوؾ العدواين، نظرا الختبلؼ توجهاهتم النظرية، واختبلؼ األبعاد وادلقاييس احمليطة هبذا 

 السلوؾ خاصة إذا تعلق األمر بادلراىقة.  

دلسامهة يف حدوث السلوؾ العدواين، ارتأينا أف نتطرؽ يف ىذا الفصل لكي نكشف عن ادلتغَتات ا
 إىل عرض سلتلف جوانب ىذه الظاىرة النفسية االجتماعية : 

تعريفها، أنواعها، النظريات ادلفسرة للسلوؾ العدواين والعوامل ادلؤدية لظهوره، األساليب اليت من 
 الرياضة باعتبارىا رلاؿ للتنفيس وتفريغ شحنات العنف. شأهنا احلد من آثاره، كما تطرقنا إىل العدواف يف
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 تعريف السلوك العدواني9 2.1

لقد حاوؿ العديد من العلماء والباحثُت كشف اللبس والغموض الذي يكتسبو مصطلح العدوانية، 
فاختلفوا يف تعريفو وىذا راجع إىل اإلطار النظري الذي ينطلق منو كل باحث فنجد أف العدواف لغة يعٍت 

( مشتقة agressivitéالعدوانية فهي ترمجة لكلمة فرنسية )، أما (493، صفحة 1987)الظلم الصريح 
( ،  marche vers( ومعناىا " سار حنو " أو "سار صد " ) agradiمن الكلمة البلتينية )

(marche contre  )(RILLEAR, VAN, 1988, p. 15) 

فهو استجابة عنيفة فيها إصرار التغلب على أما العدواف يف الدراسات النفسية االجتماعية 
 العقبات من أي نوع كانت، بشرية أو مادية، ما دامت تقف يف طريق حتقيق الرغبات.

فالعدواف سلوؾ انفعايل عنيف، تتجلى مظاىره يف استعماؿ ألفاظ غَت مؤدبة كالسب والشتم وىو 
وادلشاجرة، والتخريب والتدمَت...، وىو ما ما يسمى بالعدواف اللفظي، وأشكاؿ الضرب ادلختلفة والتعػدي 

 . (231، صفحة 1984)اذلامشي, عبد احلميد، يسمى بالعدواف اجلسدي 

أما السلوؾ العدواين يف علم النفس االجتماعي فيعرفو على أنو ذلك السلوؾ الذي يستهدؼ 
، أو ىو سلوؾ يقصد (9، صفحة 1995)زلمد, روماف، يهم إحلاؽ األذى باآلخرين أو يسبب القلق لد

بو ادلتعدي إيذاء الشخص اآلخر، كما أنو نوع من السلوؾ االجتماعي يهدؼ إىل حتقيق رغبة صاخبة يف 
، 1994)زكرياامحدالشربيٍت،  السيطرة وإيذاء الغَت أو الذات، تعويضا عن احلرماف أو بسبب التثبيط

 .(8صفحة 

 من بُت التعاريف اليت وردت حوؿ مفهـو العدوانية والسلوؾ العدواين ما يلي:

 " S.Rosen Zeweigتعريف روزن زويج 9 "

من الضروري التمييز بُت العدوانية والسلوؾ العدواين، وتوضيح العبلقة بينهما، فإذا كانت العدوانية 
إحساسات نفسية باطنية، فإف السلوكات العدوانية ىي التعبَت ادلادي اخلارجي وادلباشر ذلذه العدوانية 

 الكامنة، واليت هتدؼ إىل إحلاؽ األذى وتدمَت الغَت. 
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 "  9G.Van Rillear "تعريف فان ريالر 

نتفق عموما على التمييز بُت العدواف والعدوانية، فادلصطلح األوؿ يشَت إىل الفعل احلقيقي 
 (REILLEAR, VAN, 1988, p. 15)وادلصطلح الثاين يشَت إىل نزعة أو وضعية 

 "B.Castetتعريف كاستي 9 "

اـ نرجسي ومتأسسة على البحث عن اإلشباع  والدفاع  من طرؼ العدوانية متكونة من نظ
الشخص دلوضوع الرغبة، معٌت ذلك أف ادلهم إشباع الرغبة وموضوع العدوانية ال يعترب سوى حاجز حقيقي 

 ,B.CASTER)للوصوؿ إىل اللذة، إذف العدوانية ليست مرضية يف حد ذاهتا وإمنا ىي عادة 
1974, p. 233) . 

" أف العدواف ناجم عن اإلحباط أو ىو "Freuidأما يف ضوء التحليل النفسي فيعرؼ "فرويد" 
مظهر لغريزة ادلوت يف مقابل اللبيدو كمظهر لغريزة احلياة، وىو بذلك مكوف أساسي للدفاعات الغريزية 

 األولية.  

العادة نتيجة إحباط سابق، فاإلحباط يؤدي " فَتى أف العدواف يكوف يف Dolardأما "دوالرد 
 .   (28، صفحة 1992)عيسوي, عبد الرمحن،  عادة ال دائما إىل العدواف

الرمحن، )عيسوي, عبد  أما العامل "ألفريد أدلَت " فَتى أف العدواف ىو تعبَت عن إرادة القوة.
 (79، صفحة 1994

أما العامل "فيليب ىاردياف " فيعترب أف السلوؾ العدواين ىو تعويض عػن اإلحباط ادلستمر أما 
العدواف يف نظره، فهو السلوؾ الذي يقصد بو إيذاء شخص آخر، ويضيف "ىاردياف" أف قوة السلوؾ 

 د كلما زادت عدوانيتو.العدواف تتماشى وقوة اإلحباط، فكلما زاد اإلحباط لدى الفر 

ىناؾ من العلماء من ركز يف تعريفو للسلوؾ العدواين على الصور اليت يتجسد فيها ىذا السلوؾ، 
" الذي اعترب أف العدواف نشاط ىداـ يقـو بو الفرد قصد إحلاؽ األذى Hulguerومنهم العامل "ىالفار 

 . (10، صفحة 1995)زلمد, روماف،  باآلخرين سواء كاف جسديا، أو لفظيا كالسخرية واالستهزاء
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أما "أنطوين ستور" فأرجع ىذا السلوؾ إىل الطبيعة البشرية يف قولو: "إف العدواف مسة طبيعية يف 
اإلنساف أكثر األجناس تدمَتا لبٍت جنسو، وىو أشدىا حبا دلمارسة القوة والعنف وىو يسعى دائما يف 

 (173، صفحة 1993)السيد, الباىي فؤاد، زلاولتو إلتباع األساليب الوحشية واذلمجية" 

فمن خبلؿ ىذه التعاريف ادلوجزة للسلوؾ العدواين يصعب علينا حتديد مفهـو أو تعريف واحد 
ذلذا السلوؾ، وترجع ىذه الصعوبة إىل عدـ القدرة على الفصل بُت السلوؾ العدواين الذي ديكن أف حنتملو 

عترب الطفل عدوانيا عندما ونعتربه ضروريا لبقائنا، وبُت السلوؾ العدواين  ادلدمر وادلخرب، فهناؾ مثبل من ي
)اذلامشي, عبد احلميد، يثور على السلطة ومنهم من يعتربه سلوكا ديثل رغبتو يف احلرية وميلو إىل االستقبللية 

 (233، صفحة 1984

نفسو أو منو نستطيع القوؿ أف:" السلوؾ العدواين ىو كل سلوؾ يهدؼ الشخص من ورائو إيذاء 
 غَته ماديا أو معنويا، وختريب وحتطيم األشياء اخلارجية".

 أسباب السلوك العدواني9   1.1

إف العدواف يتطور مع العمر ألف احلاجة لبلنتباه وعدـ الراحة اجلسدية تؤدي إىل مظاىر الغضب 
خبلؿ السنوات األوىل من العمر، فهي حتدث كرد فعل للسلطة األبوية وادلشاكل ادلتعرض ذلا، وختتلف 

األسباب  أسباب العدوانية باختبلؼ التكوين النفسي االجتماعي لؤلفراد وحسب أعمارىم وأىم تلك
 نذكر منها ما يلي: 

  قد يكوف العامل جسميا للهيجاف العدواين لوجود عاىة أو نقص حاسة من احلواس أو ضعف
 عصيب للسيطرة على النفس فيكوف العدواف انتقاما دلن حييط بو.

  بعض السنوات العمرية تكوف فًتة مشجعة لبعض مظاىر العنف والعدواف مثل فًتة الفطاـ
 االنتقاؿ من البيت إىل ادلدرسة للطفل وفًتة البلوغ بالنسبة للفىت.للرضيع، وفًتة 

  بعض أفراد األسرة تشجع األبناء على سلك سلوكات عدوانية مع أبناء اجلَتاف، عن طريق االنتقاـ
 وتشجيعهم على استخداـ السلوؾ العدواين  كسبلح جملاهبة احلياة.
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 ادلسرؼ الذي يعيشو وسط أسرتو حيث  كما قد يكوف عدواف ادلراىق بشكل رد فعل للدالؿ
يتعلم كيف جتاب طلباتو جملرد الغضب، أو لوجود نظاـ صاـر منضبط يف البيت، حبيث جيرب أفراد األسرة 
على االحًتاـ الظاىري الشكلي ال يقتنعوف بو وال جيرؤوف على سلالفتو لذلك جيسدوف سلوكهم العدواين 

 وترات أعصاهبم.خارج ادلنزؿ، فيجدوف يف ذلك متنفساً لت
  ومن بُت أسباب السلوؾ العدواين أيضاً جند أف شعور الفرد باإلمهاؿ من طرؼ أسرتو جيعلو يتمٌت

 مواقف عدوانية كمحطات للفت االنتباه إليو، وبأنو قادر على تشويش زليط األسرة.
 .  اإلحباط الذي يشعر بو الفرد نتيجة مهامجتو من طرؼ شخص آخر بسبب غَت معلـو
 يف استعراض التفوؽ والقوة نتيجة دلشاىدة يف وسائل اإلعبلـ. الرغبة 
 .وجود مناذج مشجعة للعدواف داخل األسرة 
 .العقاب البدين الدائم وادلستمر داخل األسرة 
 (64)احلميد، صفحة  احلاجة حلماية الذات والدفاع عنها يف مواجهة العدواف اخلارجي. 

قد ينشأ السلوؾ العدواين  كأسلوب مصطنع من اإلحباط الذي يلقاه ادلراىقوف أو ما حيسوف كما 
بو من نقص عميق نتيجة لنبذ معلميهم ذلم، فالعدوانيوف غالباً ما يستنفذوف جانباً كبَتاً من وقت األستاذ 

 مامهم بادلظهر البطويلوإعادة النظاـ داخل القسم، وذلك هبدؼ جلب االنتباه لؤلستاذ وزمبلئو، والظهور أ
 .(22، صفحة 1975)القومي, جابر عبد العزيز، 

يبدو كذلك أف بعض مواقف األساتذة تدعم ظهور السلوكات العدوانية عند التبلميذ ادلراىقُت، 
لسلوكية ادلقبولة، تشكل أكثر فالرفض والبلمباالة والتوبيخ واالستهزاء، وعدـ القدرة على توفَت النماذج ا

، صفحة 1984)عبدالرمحن, عيسوي،  العوامل القادرة على تسهيل منو السلوؾ العدواين  لدى ادلراىقُت
27). 

 التفسيرات النظرية للسلوك العدواني9 2.1

باعتبار أف العدواف أحد الظواىر وادلوضوعات النفسية اذلامة، دلا يًتتب عليو من آثار مدمرة للفرد 
نفسو ولآلخرين، فقد اىتم علماء النفس بو وحاولوا تفسَته رغم اختبلؼ مدارسهم واجتاىاهتم، وعلى 
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إىل األطر النظرية اليت تعتمد الرغم من ىذا االىتماـ، فإف ىذه التفسَتات تبقى متباينة، ويرجع ىذا التباين 
 عليها كل نظرية أو مدرسة من مدارس علم النفس، ومن أىم ىذه النظريات نذكر ما يلي:

 النظرية التحليلية9 2.2.1

أعطى التحليل النفسي أمهية كبَتة للعدوانية من خبلؿ اإلشارة إىل تواجدىا يف السنوات األوىل 
النفسي، إف نزوات العدوانية ىي جزء من غريزة ادلوت فقد من عمر اإلنساف، فحسب نظريات التحليل 

رأى "فرويد" أف مجيع دوافع اإلنساف ورغباتو ديكن ردىا إىل غريزتُت مها غريزة احلياة، أو الغريزة اجلنسية، 
وغريزة ادلوت أو العدواف والتدمَت، وتظهر غريزة احلياة يف كل ما نقـو بو من أعماؿ إجيابية وبناءة من أجل 
احملافظة على حياتنا وعلى استمرار وجود اجلنس البشري، أما غريزة ادلوت فتبدو يف السلوؾ التخرييب ويف 

 اذلدـ والعدواف على الغَت وعلى النفس.

كما يرى أف العدواف ينشأ من كبت ادليوؿ اجلنسية وتطورت ىذه الفكرة عنده حىت أصبح ينظر 
التكوين النفسي لئلنساف وعلى ذلك فدوافع السلوؾ العدواين  للعدواف على أنو استعداد غريزي مستقر يف 

فطرية، وبناًء على ىذه الفكرة يصبح اإلنساف عدو اإلنساف بالفطرة وتصح رسالة اجملتمع لتهذيب دوافع 
الفرد وترويضها، وال تبدو غريزة العدواف يف اعتداء اإلنساف على أخيو اإلنساف فحسب، إمنا تبدو يف الرغبة 

َت اجلماد وحتطيمو، وليست احلروب وما جتلبو من تدمَت دلظاىر احلضارة ادلادية واإلنسانية إال مظهراً يف تدم
 .   (32، صفحة 1979)راجع, امحد عزت،  من مظاىر السلوؾ العدواين الغريزي

الغريزتُت ومبا يقـو بينهما من صراع أو خبلصة القوؿ أف "فرويد" يفسر السلوؾ اإلنساين هباتُت 
)االغا, كاضم  تعاوف يف الكائن اإلنساين، فإحدامها تنزع إال نزعة البناء يف اإلنساف يف وظيفة التخريب

 .(19، صفحة 1981ويل، 

دلؤسسات التعليمية وخاصة ما ىذا ما حناوؿ الوصوؿ إليو من خبلؿ الربامج التعليمية ادلختلفة يف ا
يتعلق بالًتبية البدنية والرياضية والدور الذي تلعبو يف ترسيخ روح ادلسؤولية والتسامح والسلوؾ اجلاـز أو 

 السوي عند الفرد.
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أما "أدلَت" فيعترب أف العدوانية سلوؾ مرتبط بالنقص أو القصور االجتماعي عضوياً أو اقتصادياً 
، كما يرى أف العدواف ىو الدافع األساسي يف حياة الفرد  (186، صفحة 1993)السيد, الباىي فؤاد، 

واجلماعة وأف احلياة تنحو حنو مظاىر العدواف ادلختلفة من سيطرة وتسلط وقسوة وأف العدواف ىو أساس 
وافع اإلنسانية، وطور فكرتو إىل ما يسمى بنزعة الرغبة يف التمايز والتفوؽ وإرادة القوة اليت ىي أساس الد

 .(50، صفحة العدد 1999)اجلواد, عزت خليل عبد الفتاح وفاء عبد،  االرتقاء

 نظرية الغرائز للسلوك العدواني9 1.2.1

يرى "ماؾ دوجل" أف العدواف غريزة تعرؼ بغريزة ادلقاتلة حيث يكوف الغضب ىو االنفعاؿ الذي 
ديكن وراء ىذه الغريزة، والغريزة عند "ماؾ دوجل" ىي استعداد فطري وذلا جوانبها اإلدراكية ادلعرفية 

 والًتويعية، فهي تدفعها إىل االىتماـ بأمناط معينة من 

ىو اجلانب ادلعريف ذلا، وتتطلب أيضاً أف تشعر بانفعاؿ خاص إزاء ىذه األشياء األشياء وادلواقف، وىذا 
)منصور, زلمد مجيل،  وادلواقف، وكذلك تدفعنا إىل أف نعمل إزاءىا بطريقة ما وىذا ىو جانبها النزوعي

 .   (24، صفحة 1984

و سلوؾ فطري غريزي قائم بذاتو اليت تكمن وراءىا، ومن قد أكد "فرويد" أف السلوؾ العدواين  ى
مث يعترب تفريغاً للطاقة اجلنسية اليت توجو ىذه الطاقة حنو عمل إنكاري يف احمليط االجتماعي، أو من خبلؿ 
التجارب ادلباشرة اليت يكوف فيها الطفل كعامل إجيايب يف ذلك السلوؾ وىناؾ ثبلثة مظاىر تؤدي إىل ظهور 

، واليت تدعم ظهور السلوؾ (208، صفحة 2000)اهلل, معتز السيد عبد،  السلوكية للفردالنماذج 
 العدواين.

 نظرية اإلحباط9   2.2.1

عمل "دوالرد" و"ميبلر" على وضع نظرية اإلحباط وىي من بُت أكثر النظريات شيوعاً لتفسَت 
السلوؾ العدواين  فقد افًتضنا أف اإلحباط يسبب العدواف وأف العدواف ىو استجابة فطرية لئلحباط، 

يف حُت أف وتزداد شدتو كلما زاد اإلحباط وتكرر حدوثو واعترب أف العدواف استجابة زلتملة لئلحباط 
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)ليسانس,  "ديفييت" أشار إىل أف العدواف استجابة زلتملة لئلحباط لكن ليس نتيجة ضرورية وحتمية
 .(53، صفحة 1997مذكرة، 

قد تعتمد قوة اإلحباط على قوة احلاجات أو الرغبات أو الدوافع اليت تبحث على حتقيق أىداؼ 
يكوف مصدر اإلحباط كامناً يف الشخصية ذاهتا يف ضمَت الشخص وكلما تغَتت قوة معينة وبذلك 

، صفحة 1997)جابر, سامية زلمد،  اإلحباط أو شدتو أدى ذلك إىل تغَت يف شدة الدافع إىل العدواف
95). 

بدافع الغريزة بل بتحريض من  يضيف "ميوسن" أف العدواف دافع غريزي داخلي ولكن ال يتحرؾ
مثَتات خارجية ولذا يشَت "دوالرد" وفقاً ذلذه النظرية إىل أف حدوث السلوؾ العدواين دائماً يفًتض لوجود 

 .(184، صفحة 1993)السيد, الباىي فؤاد،  إحباط، وأف اإلحباط يؤدي إىل العدواف

من خبلؿ ما سبق جند أف العلماء النفسانيُت وضعوا عبلقة طردية للسلوؾ العدواين مع حاالت 
اإلحباط اليت قد يتعرض ذلا الفرد حيث كلما ازداد إحباط رغبات إنسانية أو حاجات اجتماعية ضرورية،  

 كلما ازداد الشعور بالعداوة عند ىؤالء األشخاص. 

على تفسر السلوؾ العدواين على أنو ناتج عن حاجز أو  من ادلبلحظ أف نظرية اإلحباط تقـو
 مانع يقف أماـ الفرد لتحقيق رغباتو.

يف حُت أف ىناؾ نظرية أخرى تعترب أف العدوانية مكتسبة ال فطرية فالسلوؾ العدواين ىو سلوؾ 
 اجتماعي مكتسب يتعلمو الفرد كما يتعلم أي نوع من السلوكات األخرى وىذا ما حناوؿ توضيحو يف

 نظرية التعليم االجتماعي. 

 نظرية التعلم االجتماعي9   3.2.1

 يعد "باندور" ىو ادلنظر الرئيسي لنظرية التعلم االجتماعي يف العدواف وىي تقـو على:

 أ/ نشأة جذور العدواف بأسلوب التعلم وادلبلحظة والتقليد والدافع اخلارجي احملرض على العدواف وتعزيزه.
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السلوؾ العدواين  ىو سلوؾ متعلم عن طريق ادلبلحظة والتقليد والتعزيز من يرى "باندور" أف 
طرؼ األفراد القائمُت على رعاية الطفل وادلهتمُت حبياتو مثل الوالدين، األسرة، ادلدرسة، وسائل اإلعبلـ 

 .(190، صفحة 2000)حيِت, خولة امحد،  وذلك من خبلؿ عملية التنشئة االجتماعية

 النظرية البيولوجية للسلوك العدواني9  4.2.1

يربط علماء النفس التشرحييوف مظاىر العدواف بتغَتات كيميائية داخلية ووظيفية عضوية تنشأ من 
اجلملة العصبية والغدد وال سيما الغدة الكضرية، فهذه التغَتات اجلسمية تعمل على إفراز كمية زائدة من 

يف الكبد ليكوف مصدر للطاقة اذلجومية ويفًتض "لورنز" يف ىذه النظرية أف لدى اإلنساف غريزة أو السكر 
دافع نظري موروث حنو العنف، ولقد عرؼ ىذا الباحث العدواف تعريفا خاصاً، بأنو الغريزة ادلقاتلة يف 

ذه النظرية سلوؾ فطري اإلنساف واحليواف اليت تتجو حنو اآلخر من جنسو أو غَت جنسو، فالعدواف وفق ى
 .   (166، صفحة 2000)عيسوي, عبد الرمحن،  موروث وغريزي

فهذه النظرية ترتكز على بعض العوامل البيولوجية يف الكائن احلي اليت حتث على العدواف  
كالصبغيات )الكروموزومات( واذلرمونات واجلهاز العصيب ادلركزي والغدة الصماء والتأثَتات الكيميائية 

ادلخ حتكم يف أنواع احليوية واألنشطة الكهربائية يف ادلخ، كما يفًتض علماء النفس وجود أجهزة عصبية يف 
 .   (208، صفحة 1998)خليفة, عبد اللطيف زلمد، معينة من العدواف 

تدؿ األحباث احلديثة على أف اللوزة يف ادلخ وأجزاء من اذليبوتبلموس ذلا عبلقة بالعنف والعدواف، 
يف قاع ادلخ(  فهو يرتبط ببعض احلاالت االنفعالية فمن الناحية الوظيفية للهيبوتبلموس )غدة موجودة 

 وبالتغَتات اجلسمية اليت تصاحبها.

( على أف احلاالت اليت يكوف Lox-Aiper-Dohكما بينت األحباث اليت قاـ هبا كل من )
قد تلف فيها اذليبوتبلموس أو تعطلت وظيفتو نتيجة بعض األوراـ قد انقلبت عن أصحاهبا لبلجتاىات 

)االغا, كاضم ويل،  لشخصية، فظهرت مسات العنف والعدواف، والنزعات ادلضادة للمجتمع ادلألوفة
 . (240، صفحة 1981

 مناقشة النظريات المفسرة للسلوك العدواني9 3.1
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لقد أعطت كل نظرية حتليل وتفسَت لظاىرة العدوانية، فالفيزيولوجيوف وعلماء التحليل النفسي 
 يعتربوهنا نزعة فطرية وراثية يف نطاؽ النمو العاـ للشخصية، وضرباً من ضروب السلوؾ البشري السوي.  

تولد لديو الرغبة فالعدواف ظاىرة عادية، ترتبط بتغَتات كيميائية الإرادية حتدث يف جسم اإلنساف ف
والبحث عن اإلشباع وىي على حد قوؿ "فرويد" ناجتة عن غريزة ادلوت، وىو تغَت خارجي لذلك، وىي 

قوة مبلزمة للطبيعة البشرية، تتفاعل باستمرار من أجل تفكيكها، بالتعاوف مع قوة احلياة اليت حيملها 
 وح ادلدمرة والعنف.اإلنساف بداخلو واليت عندما تواجو العامل اخلارجي تسبب الر 

أما االجتماعيوف وعلى رأسهم "بادورا" فَتوف أف العدوانية ظاىرة مكتسبة ودرجة العنف أو 
العدواف عند اإلنساف ذلا عبلقة وطيدة بالوسط االجتماعي واالقتصادي فالطفل يتعلم السلوؾ العدواين  

عدواين  على أنو استجابة لكل إحباط، عن طريق ادلبلحظة والتقليد بينما نظرية اإلحباط تفسر السلوؾ ال
 فكلما كاف إحباط أدى ذلك إىل ظهور العدواف.

من ىنا ديكن القوؿ أف العدوانية ليست فطرية أو مكتسبة فحسب، بل تتوحد فيها العوامل 
الفطرية مع العوامل ادلكتسبة، وال ديكن نفي اجلانب الوراثي بدليل أف ىناؾ بعض فًتات النمو تكوف 

ظهور العدوانية مثل صدمة ادليبلد وصدمة الفطاـ أو الدخوؿ إىل ادلدرسة كما ال ديكن إمهاؿ دور مشجعة ل
 العوامل االجتماعية ألهنا منبع العدواف، فهي تعمل على إظهاره وتشجيعو أو إمخاده.

 العوامل المؤثرة في السلوك العدواني9  4.1

فة بل ىي إنتاج عن تراكم عدة عوامل من ادلنطقي أف السلوكات العدوانية ليست وليدة الصد
ومشاكل أدت إىل تفريغها وتنفيسها على شكل سلوكات عدوانية فبعدما تطرقنا إىل تعريف السلوؾ 

 العدواين والنظريات ادلفسرة لو، سنتطرؽ إىل العوامل احملفزة وادلشجعة على السلوؾ العدواين. 

ذا دوف سبب واضح بل ىناؾ أساليب إف اإلنساف بطبيعتو ال يتعدى على نفسو أو غَته ىك
ومثَتات جتعلو يلجأ إىل العنف أو العدواف، وىي ال تكمن فقط يف الوقف الذي انفجرت فيو، بل تتعدى 

 ذلك إىل ظروؼ وعوامل ديكن تصنيفها إىل:
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 عوامل خاصة بالفرد. .1
 عوامل اجتماعية. .2

 العوامل الخاصة بالفرد9 2.4.1

 اإلحباط9 2.2.4.1

اإلحباط نبلحظ وجود العبلقة الطردية بُت إحباط رغبات إنسانية ىامة وبُت من خبلؿ نظرية 
السلوؾ العدواين  عند ىذا الشخص، فالسلوؾ العدواين ناتج عن وجود حافز أو مانع يقف أماـ الفرد 

ة دينعو من حتقيق رغباتو أو إشباع حاجاتو، ففشل الفرد يف احلصوؿ على ما يريد يثَت اإلحباط لديو، والطاق
اليت يولدىا ىذا اإلحباط تدفعو إىل االعتداء على ىذا احلاجز، وإذا فشل يف االعتداء عليو يوجو اعتداءه 

 . (335، صفحة 1983)درويش, زين العابدين،  أو ىذه الطاقة العدوانية إىل ىدؼ آخر

 المرحلة العمرية9 1.2.4.1

من بُت أكثر ادلراحل العمرية اليت يصبح أفرادىا أكثر هتيئا للعدواف ىي فًتة ادلراىقة، اليت تعترب فًتة 
مهمة يف حياة الفرد، فهي يف حد ذاهتا وما يرتبط هبا من خصائص ارتقائية تشكل سياقاً قد يسهل صدور 

 . (336، صفحة 1983العابدين، )درويش, زين االستجابة العدوانية 

فادلراىق يتميز بالقلق وعدـ االستقرار وعدـ الشعور باالطمئناف مع التغَت السريع يف ادلزاج، 
واللجوء إىل العزلة أحياناً، كما تتميز تصرفاتو أحيانا بالعنف، وأكثر ما جيعل ادلراىق حساساً ومعرضا 

 ت وحتقيق االستقبللية.للغضب والعدواف ىو السعي إىل تأكيد الذا

 العزلة9 2.2.4.1

ـ السلوؾ العدواين  لئلنساف بعد 1959لقد بينت نتائج "ىارتوب" و"ىيمنو" اليت نشرىا سنة 
عزلة عن اآلخرين دلدة طويلة ويعترب الباحثوف أف العزلة تؤدي إىل اإلحباط، واإلحباط يؤدي إىل العدواف، 

اقو داخل ادلدرسة، ويبلحظ ذلك جلياً عند الفرد الذي يكوف معزوال عن اجلماعة داخل أسرتو أو بُت رف
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فإنو ينبذ كل ما حييط بو يف أحياف كثَتة يصب التبلميذ تلك ادلواقف اإلحباطية على رفاقو وأساتذتو 
 ويعمل على االنتقاـ منهم عن طريق السلوكات العدوانية.

 

 التعصب9 3.2.4.1

ثَتة يتكوف بدوف توفر دالئل موضوعية، وبالتايل التعصب وفق ىذا التصور يعد يف حاالت ك
متقدمة للسلوؾ العدواين، ألنو يقدـ الشحنة االنفعالية اليت حتث الفرد على ارتكاب سلوؾ عدواين حنو 

 . (15، صفحة 1995)زلمد, روماف،  األفراد

 العوامل االجتماعية9 2.4.1

 التنشئة االجتماعية9 2.2.4.1

حتدث فيها استجابات الطفل نتيجة التفاعبلت اليت تنشأ بينو وبُت تعد األسرة اللبنة األوىل اليت 
، 1984)عبدالرمحن, عيسوي،  والديو فلها وظيفة اجتماعية إذا تعد ادلعلم األوؿ للطفل يف صيغ سلوكو

 .(89صفحة 

فاألسرة دتارس دوراً ىاما وإجيابياً يف غرس ادليوؿ العدوانية أو كفها من خبلؿ األساليب اليت تلجأ 
 :إليها يف عملية التنشئة االجتماعية ويتضح ذلك يف 

 اإلفراط في استخدام العقاب9 2.2.2.4.1

إف الوالدين الذين يستخدماف العقاب اجلسدي بطريقة شادة أميل ألف يكوف أطفاذلم عدوانيُت 
 خاصة أهنما يعمبلف كنماذج ذلذا النوع من السلوؾ.  

لقد بينت العديد من الدراسات اليت تناولت عبلقة الطفل بأبويو وأكدت على وجود عبلقة وثيقة 
 .(15، صفحة 1995)زلمد, روماف،  ببُت سلوؾ الطفل العدواين وبُت عقاب األ



 الفصل الثاني                                                                   السلوكات العدوانية
 

 
33 

 

فالفرد الذي يقـو بسلوكات عدوانية، يشعر بالرضا نتيجة إلشباع رغباتو وإيذاء الغَت، فإذا ناؿ 
العقاب، يشعر باإلحباط وىذا ما يؤدي إىل السلوؾ العدواين، وقد وجد أف األطفاؿ العدوانيوف يف ادلدارس 

وف كثَتاً من العقاب من األب يف ادلنزؿ، لذا جيب إتباع الطرؽ الًتبوية السليمة يف تعديل سلوكات ينال
الطفل، فالتأديب القياسي من طرؼ الوالدين يدعو إىل الشعور باخلنق والسخط والعداء للمجتمع 

 . (89، صفحة 1984)عبدالرمحن, عيسوي، 

فالوالدين الذين يتبعاف أسلوب العقاب البدين ساعد ذلك على شعور الفرد باإلحباط واقًتاف 
 سلوكو بالعدواف وابتعاده عن والديو ىرباً من العقاب. 

أما من حيث ادلستوى االقتصادي والثقايف لؤلسرة وعبلقتو بالسلوؾ العدواين لؤلطفاؿ فقد تبُت 
يف الطبقات الدنيا أكرب منها يف الطبقات ادلتوسطة واختبلؼ ادلعايَت  أف نسبة جنوح األحداث أو العدوانية

 والقيم وأساليب التنشئة األسرية.  

عائلة دتثل فيها ادلستوى االقتصادي  159يف دراسة قاـ هبا "زلمد عماد الدين" تتألف من 
ن يف األسرة الفقَتة واالجتماعي والثقايف والريفي واحلضاري، حيث توصلت ىذه الدراسة إىل أف الوالدي

أكثر قساوة وأكثر استعماال للعقوبات البدنية من األسرة الغنية، حيث تستعمل ىذه األخَتة أساليب لينة 
ومعدلة يف غالب األحياف لكف السلوؾ العدواين، فكلما كاف الوضع االجتماعي لؤلسرة متدىوراً ازداد 

هم، كما وجد الباحث أنو كلما ازداد ادلستوى الثقايف استعماؿ األساليب القاسية يف كف العدواف عند أبنائ
 . .للوالدين ازداد استعماؿ األسلوب الًتبوي اللُت يف كف عدواف أبنائهم

 أنواع السلوك العدواني 9 5.1

 قسم العلماء النفسانيوف العدواف من حيث أشكالو وحسب الظروؼ احمليطة بالفرد إىل ما يلي:

 العدوان اللفظي9 2.5.1
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إف يبلغ الناشئ مراىقتو إال ويكوف قد اكتسب الكثَت من مهارات التعبَت اللغوي عن العصب ما 
والكلمات اجلارحة، واالحتقار ونقل األخبار السيئة عن  واليت تشمل التنابز باأللقاب والتعابَت البلذعة

 .الشخص ادلكروه وإشاعتها بُت الناس 

دود الكبلـ وال تكوف مشاركة اجلنس ظاىرة فيكوف عموما فإف ىذا النوع من العدواف ال يتعدى ح
اذلجـو باستعماؿ األلفاظ اجلارحة السيئة، والسب والشتم واليت تؤدي إىل تعقيدات يف العبلقات اإلنسانية 

 وال تسهل تفاعل اإلنساف.

قد ينزع الشخص حنو العنف بصورة الصياح أو القوؿ والكبلـ أو يرتبط السلوؾ العنيف مع القوؿ 
ذيء الذي غالبا ما يشمل السباب والشتائم ووصف اآلخرين بالعيوب والصفات السيئة واستخداـ  الب

 .(88، صفحة 1994)زكريا امحد الشرييب ،  كلمات أو مجل هتديد

 العدوان الجسدي9 1.5.1

العدواين  حيث يستفيد البغض من قوة يكوف فيو اجلسد أو اجلسم ىو األداة اليت تطبق السلوؾ 
أجسامهم يف إلقاء أنفسهم أو صدـ أنفسهم باآلخرين، ويستعمل البعض اليدين أو األرجل كأدوات فاعلة 

يف السلوؾ العدواين وقد تكوف لؤلظافر واألسناف أدوار مفيدة للغاية ذلذا السلوؾ ويكوف العدواف البدين 
 لحق بالضحية.حادا أو غَت حاد على حسب األذى ادل

 العدوان الرمزي9 2.5.1

ىو ذلك العدواف الذي ديارس فيو سلوكا يرمز فيو إىل احتقار اآلخر أو يقود إىل توجيو االنتباه إىل 
ويل، )االغا, كاضم اإلىانة تلحق بو كاالمتناع عن النظر إليو أو االستهزاء أو غَتىا من األساليب الرمزية 

 . (242، صفحة 1981

يوجو ىذا النوع من العدواف إىل الشخص أو الشيء الذي يسبب الفشل  العدوان المباشر9 3.5.1
وذلك باستخداـ القوة اجلسدية أو التغَتات اللفظية ويقوؿ أحد العلماء النفسانيُت أنو  واإلحباط للشخص

من اخلطأ كبت ادلشاعر العدوانية حيث يؤدي إىل القلق والعصاب النفسي، واقًتح أنو من األفضل 
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للشخص أف يعرب عن مشاعره ومكبوتاتو من حُت آلخر حىت يريح نفسو وجند يف حصة الًتبية البدنية 
 .(245، صفحة 1983)الشرقاوي, مصطفى، والرياضية  متنفسا واسعا لذلك 

 العوامل المثيرة للعدوان في الرياضة9 6.1

 إحباط9 2.6.1

يرى الباحثوف يف اجملاؿ الرياضي أف اإلحباط يلعب دورا ىاما يف العدواف فهو يستثَت الغضب 
االستعداد للقياـ بسلوؾ عدواين  كما أف مستوى الغضب أو العدواف الناتج عن اإلحباط ويتيح حالة من 

)راتب,  يتأثر بقوة الدافع من حيث شدة الرضا الناجتة عن حتقيق ادلكسب أو اليأس الناتج عن اخلسارة
 .(216، صفحة 1981اسامة كامل، 

 الشعور باأللم9 2.7.2

ديكن مبلحظة ذلك عند إصابة العب دلنافسو إصابة بدنية أو زلاولة إصابتو نفسيا عن طريق 
السخرية منو وشعور ىذا ادلنافس باألمل البدين أو النفسي فقد ديكن توقع استجابة ىذا ادلنافس بصورة 

 عدوانية باجتاه البلعب ادلسبب يف حدوث ىذا األمل.

 بعدم الراحة9الشعور  2.6.1

أشارت نتائج بعض الدراسات إىل أف الشعور بعدـ الراحة مثل التواجد يف مكاف مغلق أو مكاف 
مزدحم أو سكن غَت مريح أو التواجد مع مجاعة غريبة عن الفرد وغَت ذلك من ادلواقف اليت تثَت لدى الفرد 

 تشكل نوعا من الضغوط على اإلحساس الضيق والضجر وعدـ الراحة، ديكن اعتبارىا من العوامل اليت
 .الفرد، وبالتايل قد تسهم يف إثارة السلوؾ العدواين  لديو

 العنف والعنف المدرسي9 7.1

إف العنف ظاىرة عرفها اإلنساف يف حقبو التارخيية، إذ عرفت يف بعض العصور رواجا وازدىارا، 
ىيب يف اجملتمعات ويبعث على القلق وتبدو اليـو بصفة جديدة من التصاعد يف العقود األخَتة من تزايد ر 
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والتأمل وكذلك ظاىرة العنف ادلدرسي اليت تتطلب مجلة من العوامل والشروط والظروؼ وعزدية األفراد 
 ألجل القضاء على ىذه الظاىرة اليت تعد من مظاىر السلوؾ العدواين.

 مفهوم العنف9 2.7.1

جند أف العنف يف داللتو العربية، كما صاغها كبار الفكر العريب وعلى رأسهم ابن منظور يعٍت 
"اخلرؽ والتعدي" فنقوؿ عنف أي خرؽ لؤلمر وقلة الرفق بو وىو ضد الرفق، وىو القسوة ونقوؿ اعنف 

ويعرفو أمحد  (30)منظور, ابن، صفحة األمر أي أخذه بعنف،  وأعنف الشيء أي أخذه بشدة وقسوة 
 خليل أمحد ىو اإليذاء باليد أو اللساف، بالفعل أو بالكلمة يف احلقل التصادمي مع آلخر.  

 سبل مواجهة العدوان و توقي حدوثه9 8.1

  نشر ثقافة التعامل مع العدواف فهما ألسبابو والتعامل مع مرتكبيو ومواجهة أحداثو على كل
 ادلستويات.

 .جتنب تعرض الفرد أو اجلماعة للمثَتات العدوانية من قبل تقليد مشاىد العنف يف وسائل اإلعبلـ 
  التفريغ السلمي للتوترات اليت تعد ادلخزف االسًتاتيجي للعدواف من خبلؿ إجياد قنوات تسمح

 بتفريغ تلك الطاقات بطريقة مقبولة اجتماعيا.
 السلوؾ البناء االجتماعي كاإلثارة والتسامح والصداقة  تدعيم االستجتبات ادلضادة للعدواف وتنمية

 وااللتزاـ األخبلقي.
 .حجب الدفع اإلجيايب عن العدواف سواء حُت ديارس الفرد النماذج اليت يشاىدىا 
  تبصَت الوالدين بضرورة جتب بعض السلوكات واألساليب العدوانية أثناء القياـ بعملية التنشئة

 االجتماعية.
  االسًتخاء وىو أسلوب يشيع استخدامو يف رلاؿ تعديل السلوؾ يهدؼ إىل دتكُت التدريب على

 الفرد من خفض مستوى التوتر البدين والنفسي.
 .جيب إعادة النظر يف االمتيازات واالستثمارات اليت دتنحها الدولة لفئات دوف أخرى 
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 لسرعة ولكن الذي التدريب على التحكم يف ادلشاعر واالنفعاالت من منطلق أف القوي ليس با
 ديلك نفسو عند الغضب.

  تدعيم مبدأ القبوؿ باالختبلؼ السلمي مع اآلخرين وتنمية مهارات الفرد يف إدارة الصراع
 بوسائل سلمية وتعليمية.

 

 

 

 

 الخالصة9

يتضح لنا من خبلؿ ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل أف ىناؾ عوامل كثَتة ومتعددة تؤثر على الفرد 
لوكات العدوانية، واليت ذكرنا من بينها التنشئة االجتماعية فلؤلسرة األثر العميق يف تعليم يف اكتساب الس

الطفل دلختلف السلوكات لبناء شخصيتو باعتبار أف األسرة ىي اللبنة األوىل والقاعدة األساسية اليت ينطلق 
طبيعة أسرتو وبنيتها الثقافية  منها الطفل ليغوص يف رلرى احلياة، فالسلوكات ادلكتسبة لدى الطفل تعود إىل

 واالجتماعيػػة واالقتصادية. 

كما أف ىناؾ عوامل أخرى تدخل بعد األسرة يف اكتماؿ بناء ىذه الشخصية واليت تتمثل يف 
ادلدرسة وما يتعلق هبا من مدرسُت وبرامج ذلا أثر على تغريز ىذه السلوكات على الظهور، ذلذا نرى من 

لسلوكات العدوانية، خبلؿ ىذه الدراسة ونسعى إىل إبراز الًتبية البدنية والرياضية كوسيلة تربوية يف ضبط ا
واليت تعترب رلاال للتنفس عن ىتو السلوكات وصرؼ الطاقة الزائدة ومن مث التقليل من ظاىرة العنف 

 ادلدرسي والسلوؾ العدواين  بشكل عاـ. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المراهقة 
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 تمهيػػد:

تعترب ادلراىقة مرحلة من ادلراحل األساسية يف حياة اإلنساف، وأصعبها لكوهنا تشمل عدة تغَتات،          
وعلى كل ادلستويات وتتميز كذلك بتغَتات عقلية وأخرى جسمانية، إذ تنفرد خباصية النمو السريع غَت 

التخيل واحللم.ادلنظم وقلة التوافق العضلي العصيب، باإلضافة إىل النمو االنفعايل و   

وتعترب مرحلة من مراحل النمو البشري، تتصف بصفة االندفاع والتقلبات العاطفية اليت ذبعل النشء سريع   
التأثَت قليل الصرب واالحتماؿ، واليت تؤدي إىل القلق، ذلذا أوىل علماء النفس والًتبية أمهية كبَتة ذلذه ادلرحلة 

الشرحية بطريقة جيدة تسمح بتكوين جيل صاعد فعاؿ يف  من مراحل النشء من أجل التعامل مع ىذه
  رلتمعو.
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 مفهوم المراهقة : 3.1

 المراهقة لغة : 

جاء على لساف العرب البن منظور ، راىق الغالـ أي بلغ مبلغ الرجاؿ فهو مراىق ، وراىق الغالـ ،        
فهو مراىق إذا قارب االحتالـ ، وادلراىق الغالـ الذي قارب احللم ، وجارية مراىقة ، ويقاؿ جارية راىقة 

 (034، صفحة 7553)منضور،  وغالـ راىق وذلك ابن العشر إىل إحدى عشر

أما في اللغة الالتينية :       

دبعٌت يكرب ، أي ينمو على سباـ النضج وغلى   Adolescereمراىقة مشتقة من الفعل الالتيٍت فكلمة 
 (744، صفحة 7553)الداسوقي،  أف يبلغ مبلغ سن الرشد

قاؿ ابن فارس 6 الراء واذلاء والقاؼ أصالف متقارباف ، فأحدمها 6 غشياف الشيء بالشيء األخَت ،     
 العجلة والتأخَت ، فأما األوؿ فقوذلم زىقو األمر 6 غشيو .. 

وال يرىق وجوىهم قًت وال ذلةقاؿ اهلل تعاىل 6  ( سورة يونس . وادلراىق 6 الغالـ الذي داين  62اآلية ) 
... احللم  

 وأرىق القـو الصالة ، أخروىا حىت يدنو وقت صالة األخرى .

6 العجلة والظلم . والرهق  

( سورة اجلن . 673 فال خياؼ خبسا وال رىقا   اآلية)قال اهلل تعالى    

عجلة يف الكذب والعيب . والرهق  
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العرب معاين عدة  واألصالف اللذاف تدور حوذلما ، ىذه ادلعاين مها صلة هبذا ادلصطلح وذكر يف لساف
منهما 6 الكذب ، واخلفة واحلدة والصفة والتهمة ، وغشياف احملاـر وما ال خَت فيو ، والعجلة  للرهق

 (53)فهمي، صفحة  واذلالؾ ، ومعظم ىذه ادلعاين موجودة لدى ادلراىق

 

 المراهقة اصطالحا : 

وىو بعنواف 6 " روح الطفل  7547إف أوؿ عمل علمي ، حوؿ موضوع ادلراىقة يعود إىل ) بدوير (      
" يليو كتاب ) برهناـ ( " دراسة ادلراىقة " يف ىذه األثناء ، كاف العلماء يعتربوف ادلراىقة الفصل األخَت من 

)االبدي، صفحة  تالُت ىوؿ (الطفولة لكن بعد ذلك أقيمت للمراىقة فصال خاص هبا السيما مع ) س
73) 

يف كتابة ادلراىقة الذي تأثر بأفكاره داروين والمارؾ ، حوؿ التطور ، مث تبعو تالميذه من بعده حىت أصبح 
 (73)االبدي، صفحة  Hébélogieللمراىقة اىتماـ عادلي ، فأصبح علما قائما بذاتو يدعى 

مراحل المراهقة :  3.1  

ىناؾ العديد من تقسيمات ادلراىقة ، وبذلك فإف كثَت من الدراسات اليت أجريت مع ادلرىقُت تدؿ        
على أف تقسيم ادلراىقة يكوف إىل مراحل ىذا ال يعٍت الفصل التاـ بُت ىذه ادلراحل وإمنا يبقى األمر على 

مراىق ، والذي كاف ادلستوى النظري فقط ، ومن خالؿ التقسيمات واليت حدد فيها العمر الزمٍت لل
 االختالؼ فيو متفاوتا بُت العلماء إال إننا نعترب ىذا التقسيم الذي وضعو أكـر رضا 

 والذي قسم فيو ادلراىقة إىل ثالث مراحل 6

( سنة:31 -33)المراهقة المبكرة 3.3.1  

سنة ( تغَتات واضحة على ادلستوى اجلسمي ،  71 -76يعيش الطفل الذي يًتاوح عمره مابُت )     
فنجد من يتقبلها باحلَتة    (613، صفحة 6444)رضي،   والفيزيولوجي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي

والقلق وآلخروف يلقموهنا ، وىناؾ من يتقبلها بفخر واعتزاز وإعجاب فنجد ادلراىق يف ىذه ادلرحلة يسعى 
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إىل التحرر من سلطة أبويو عليو بتحكم يف أموره ووضع القرارات بنفسو والتحرر أيضا من السلطة ادلدرسية 
ُت ( ، فهو يرغب دائما من التخلص من القيود والسلطات اليت ربيط )ادلعلمُت وادلدربُت واألعضاء اإلداري

.بو ويستيقظ لديو إحساسو بذاتو وكيانو  

  

 سنة (: 37إلى  31المراهقة الوسطى ) 3.3.1

تعتػػػرب ادلرحلػػػة الوسػػػطى مػػػن أىػػػم مراحػػػل ادلراىقػػػة ، حيػػػمل ينتقػػػل فيهػػػا ادلراىػػػق مػػػن ادلرحلػػػة األساسػػػية إىل     
ادلرحلة الثانوية ، حبيػمل يكتسػب فيهػا الشػعور بالنضػج واالسػتقالؿ وادليػل إىل تكػوين عاطفػة مػع حنػُت  خػر 

تمػػػاعي ، االنفعػػػايل والفيزيولػػػوجي ويف ىػػػذه ادلرحلػػػة يػػػتم النضػػػج ادلتمثػػػل يف النمػػػو اجلنسػػػي ، العقلػػػي ، االج
 والنفسي ، ذلذا فهي تسمى قلب ادلراىقة وفيها تتضح كل ادلظاىر ادلميزة ذلا بصفة عامة .

فادلراىقوف وادلراىقات يف ىذه ادلرحلة يعلقوف أمهية كبَتة على النمو اجلنسي واالىتماـ الشديد بادلظهر     
واضحا عند تالميذ الثانويةاخلارجي وكذا الصحة اجلسمية وىذا ما جنده   

سنة ( : 33إلى  31المراهقة المتأخرة )  1.3.1  

ىذه ادلرحلة ىي مرحلة التعليم العايل ، حيمل يصل ادلراىق يف ىذه ادلرحلة إىل النضج اجلنسي يف      
يمو هنايتو ويزداد الطوؿ زيادة طفيفة عند كل من اجلنسُت فسيحاوؿ ادلراىق أف يكيف نفسو مع اجملتمع وق
اليت يعيش يف كنفها لكي يوفق بُت ادلشاعر اجلديدة اليت اكتسبها ، وظروؼ البيئة االجتماعية والعمل 

 الذي يسعى إليو .

 كما يكتسب ادلراىق ادلهارات العقلية وادلفاىيم اخلاصة بادلواظبة ويزداد إدراكو ، للمفاىيم والقيم األخالقية 

صيل والسرعة يف القراءة على مجيع ادلعلومات واالذباه حنو االستقرار يف وادلثل العليا فتزداد القدرة على التح
(616، صفحة 7546)زىراف،  ادلهنة ادلناسبة لو  

أهمية دراسة مرحلة المراهقة:  1.1  
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تعود أمهية دراستنا دلرحلة ادلراىقة إىل أهنا مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية اإلجتماعية إذ يتعلم فيها       
الناشئوف ربمل ادلسؤوليات اإلجتماعية وواجباهتم كمواطنُت يف اجملتمع كما أهنم يكونوف أفكارىم عن 

مو النفسي العاـ حيمل ينشأ منزؿ جديد الزواج واحلياة األسرية، وبالزواج يكتمل جزء كبَت من دورة الن
وتتكوف أسرة جديدة ومن مث يولد طفل وبالتايل تبدأ دورة جديدة حلياة شخص  خر تسَت من ادلهد إىل 

 الطفولة إىل الرشد ... وىكذا تستمر الدورة يف الوجود ويستمر اإلنساف يف احلياة.

ضا للوالدين وادلربُت ولكل من يتعامل مع والشك أف دراسة سيكولوجية ادلراىقة مفيدة للمراىقُت وأي
جداؿ فيو إف الصحة النفسية للفرد طفال فمراىقا ذات أمهية بالغة يف حياتو وصحتو  الشباب ومما ال

 (364)زىراف ح.، صفحة  النفسية راشدا فشيخا

 :أنواع النشاطات في هذه المرحلة 1.1

رلمل التمرينات الرياضية اليت تقدـ يف ىذه ادلرحلة تلك اليت ترفع أو تزيد من التحمل وربسن     
 اللياقة البدنية للتالميذ ومن بينها مايلي6 

 .األلعاب اجلماعية مثل كرة القدـ، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة 
 .ادلخيمات والكشافة وكذا اجلمعيات الثقافية والرياضية 
 .ادلسرح 
 (63، صفحة 7554)درويش،  األلعاب الفردية، مثل السرعة والرمي، والقفز. 

 سنة: 37إلى  31دور الرياضة عند الفئة من  1.1

إف اإلنساف عبارة عن وحدة متكاملة كفال وجسما وجدانا، فال يستطيع أف يقـو بتجربة حركية       
لوحدىا، بل البد من عملية التفكَت يف األداء احلركي مع اإلنفعاؿ والتصرؼ وإزاء ىذا ادلوقف أصبحت 

قلية واإلجتماعية، الرياضة هتدؼ إىل تنمية الناشئ تنمية كاملة من الناحية الصحية واجلسمانية والع
والنهوض بو إىل ادلستوى الذي يصبح فيو فعال يف رلتمعو ووطنو وراعت يف ذلك مراحل منو الفرد وقسمتها 
ووضعت ذلا برامج معدلة تتماشى مع ميولو ورغباتو و إنفعاالتو وتكوينو اجلسماين وإعداده الصحي حىت 

 حسب6 علي بشَت الفاندي6 تصل إىل اذلدؼ وضعتو ضمن أغراضو العامة واليت ندرجها
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 .تنمية الكفاءة البدنية 
 .تنمية الكفاءة احلركية 
 .علي بشَت الفاندي ابراىيم رمحونة زايد فؤاد عبد الوىاب، صفحة  تنمية الكفاءة العقلية(

72) 

 

 عالقة المراهق بالرياضة: 3.1

( مع فرويد يف اعتبار اللعب والنشاط الرياضي كمنخفض للقلق الذي 7543يتفق ريتشلرد ادردلاف )     
ىو وليد اإلحباط، ومن شأنو أف يعرقل الطاقة الغريزية للنمو، فعن طريقة اللعب ديكن للطاقة الغريزية أف 

كاتو الالشعورية ادلرتبطة دبرحلة تتحرر بصفة اجتماعية مقبولة أف يستطيع ادلراىق على األقل التحكم يف حر 
الطفولة وبالتايل التحكم يف ذاتو ويف الواقع وبفضل اللعب والنشاط الرياضي يتمكن ادلراىق من تفسَت 
وتقومي إمكاناتو الفكرية والعاطفية والبدنية وزلاولة تطويرىا باستمرار الفكرية والعاطفية والبدنية وزلاولة 

 و باإلنفصاؿ ادلؤقت من الواقع حبثنا عن صدى واقعي.تطويرىا باستمرار كما تسمح ل
( أف اللعب والرياضة أمناط الصراع الرمزي الذي تولده 7506) Moninjerكما يرى منجر       

النزوات اجلنسية والعدوانية ديكن التحكم فيها وتوجيهها بفضل ممارسة الرياضة بإعتبارىا الوسيلة الوحيدة 
اليت سبكن ادلراىق من إثبات ذاتو وتكوين ىويتو والتحكم يف انفعاالتو وبالتايل اإلندماج قصد التكيف 

 ماعي.اإلجت
إف من ظواىر الشباب ادلعاصر كما قاؿ6 "إريك اريكسوف" تتمحور أزمة تكوين اذلوية فيتوقف           

جناح الشباب يف زبطي ىذه األزمة على كيفية مواجهتهم دلشاكلهم وادلشكالت األساسية يف ىذه ادلرحلة 
)عبد ادلنعم  التحكم فيها دوف كبتها.من ربقيق السيطرة الذاتية على الدوافع اجلنسية والعدوانية حىت يتم 

 (66، صفحة 6440امحد الدردير، 

 مشاكل المراهقة: 7.1
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إف مشكالت ادلراىقة من ادلشكالت الرئيسية اليت تواجو ادلراىقُت يف ىذه فاللـو يوجو      ادلرحلة
االجتماعية والبيوت وكل ادلنظمات اليت ذلا عالقة بالصغار فكلها إىل اجملتمع نفسو وادلدرسة واذليئات 

 مسؤولة عن حالة القلق واالضطرابات يف الوقت احلايل.

المشاكل النفسية: 3.7.1  

إف من الطبيعي أف تتسم احلياة النفسية للمراىق بالفوضوية والتناقض والتجارب العديدة          
فاشلة وقد تكوف ناجحة.اليت يقـو هبا ادلراىق وقد تكوف   

على األعراؼ  و العدواف  فهو بذلك يعيش يف صراعات داخلية مكبوتة قد يظهرىا أحيانا بالتمرد
والتقاليد فهو يعتقد أنو جيب على اجلميع االعًتاؼ بشخصو وقد تؤدي ىذه الصراعات النفسية إىل 

 السلوؾ العدواين .  اإلحساس بالذنب والقهر فيؤدي بو إىل االكتئاب واالنعزاؿ أو إىل

نستطيع صرؼ النظر عن ىذه ادلشاكل بإدماج ادلراىق يف النشاط الرياضي أو االجتماعي لكي    
 يتكيف مع حياة اجلماعة ويتعلم روح ادلسؤولية.

المشاكل الصحية: 3.7.1  

ف مع تعد التغَتات اليت حلت باجلسم خالؿ ىذه الفًتة مؤشراً لنمو ادلراىق وعليو أف يتكي       
تغَتات أعضاء جسمو، ويستجيب للنتائج واآلثار اليت تركتها تلك التغَتات ومن ىنا فإف مرحلة ادلراىقة 

سبتاز بسرعة النمو اجلسمي واكتماؿ النضج .... ويتطلب النمو اجلسمي والعقلي واجلنسي السريع للمراىق 
راىقُت من مل جيد ذلك فيصاب ببعض تغذية كاملة حىت تعوض اجلسم وسبده دبا يلزمو للنمو وكثَت من ادل

ادلتاعب الصحية كالسمنة وتشوه القوائم وقصر النظر ونتيجة لنضج الغدد اجلنسية واكتماؿ وظائفها فإف 
، الصفحات 7540)عيسوي, عبد الرمحن،  ادلراىق قد خيرؽ وديارس بعض العادات السيئة كاالستمناء

07-06)  .  

من ىنا يكوف دور األسرة وادلدرسة واجملتمع يف توفَت الغذاء ادلادي وادلعنوي الذي يتسلح بو ادلراىق 
 دلواجهة ىذه ادلشاكل واخلروج منها بأخف األضرار.



المراهقة                                                                   الفصل الثالث              
 

 
56 

 

المشاكل االنفعالية: 1.7.1  

مشاكل انفعالية إف ادلشاكل الصحية اليت يتعرض ذلا الفرد أثناء مرحلة ادلراىقة حتما تؤدي إىل        
شعورية، فهذه ادلرحلة تتميز بعدة انفعاالت واالندفاع االنفعايل بسبب شعور ادلراىق بقيمتو وقد يتسرع 

ويندفع يف سلوكات خاطئة تورطو يف مشاكل من األسرة واجملتمع كما سبتاز األفعاؿ بسرعة التغَت، والتقلب 
ا ما ذىب إليو الدكتور"أمحد عزت راجع" عن وكذا كثرة الصراعات سواء مع الذات أو مع الغَت وىذ

 الصراعات اليت يعانيها ادلراىق ونذكر منها6

 .صراع عائلي بُت ميلو حنو التحرر من قيود األسرة وبُت سلطة األسرة 
 . صراع بُت مثالية الشباب والواقع 
 . صراع بُت جيلو وجيل ادلاضي 
  تفكَته اجلديد.صراع ديٍت بُت ما تعلمو من شعائر وبُت ما يصدره لو 
 .صراع بُت مغريات الطفولة والرجولة 
  عيسوي، يف الصحة النفسية و صراع بُت شعوره الشديد بذاتو وشعوره الشديد باجلماعة(

 .(03، صفحة 7556العقلية، 
االجتماعية:  المشاكل1.7.1             

ادلراىق أنو دييل إىل احلرية واالعتماد على النفس وإىل التمرد أحياناً كما ىو معروؼ على         
على األعراؼ لذلك جيد نفسو يف صراع ومواجهة مع اجملتمع واألسرة اليت تفرض عليو قيود معينة وسلطة 

وقوانُت وىي مدرسية  أو أسرية دييل ادلراىق إىل إظهار مظهره ويتميز بالصراحة، غَت أنو جيب عليو أف 
حيقق التوازف بُت حاجاتو النفسية وقيود ادلؤسسات وإما أف يتمرد فيجد نفسو منحرفاً منبوذاً من اجملتمع 

، صفحة 7545)عزت،  وأف تسازلت معو األسرة وادلدرسة وقد يؤدي بو التمرد إىل عواقب وخيمة
677).  

الفراغ: مشاكل1.7.1  
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ىذه ادلشكالت بقلة النشاط الذي يقـو بو الفرد وكثرة الفراغ وحاجة ادلراىق لتعلم  تتعلق        
ادلهارات الرياضية أو االجتماعية وكذلك مشكالت سبثل احليلولة بُت ادلراىق والنشاط الًتفيهي خارج 

 البيت.

 المفسرة للمراهقة: النظريات 1.1

حبسب تعدد إذباىاهتا وأبعادىا فكل منهم ينظر ويفسر لقد تعددت النظريات يف تفسَت ادلراىقة        
ادلراىقة من زاوية خاصة، فالنظرية النفسية ذلا تفسَت خاص ادلعتمد على الصراع القائم بُت مكونات 
الشخصية والنظرية البيولوجية ترتكز على التحوالت البيولوجية يف تفسَتىا للمراىقة، مث النظرية االقتصادية 

راىقة مرتبطة باجلانب ادلادي، وتأ ي يف األخَت النظرية النفسية احلديثة للمراىقة، وسوؼ اليت ترى أف ادل
 يلي6 نشَت يف كل منهم يف ما

 : النظرية النفسية 3.1.1

(، حيمل أوضح أف الصراع 7541حيمل بدأت الدراسة النفسية التحليلية على يد سيغموند فرويد)      
التوازف بُت مطالب اذلو ومطالب األنا األعلى، أو الضمَت، ويصبح قوة األساسي دلرحلة ادلراىقة ىو صراع 

داخلية تتحكم وتسيطر على السلوؾ كما أوضحت "أنا فرويد" على ما سبق بأهنا القدرة على تقومي الذات 
Self Evouluation،  أو ىي افرؽ بُت الطفل وادلراىق، ويعترب ىذا إبداعا علميا يف ميداف دراسة

 .ادلراىقة

كما أوضحت الدراسة النفسية احلديثة للمراىقة أف ىذه األخَتة ىي مرحلة مستقلة قائمة بذاهتا، كما         
كانت ىده ادلرحلة يف نظرىم تتميز بالتوتر والتمرد والقلق والصراع. ويتجو علم النفس احلديمل إىل اعتبار 

 تتضمن التدرج يف النضج والبدين ادلراىقة مرحلة غَت مستقلة عن بقية ادلراحل األخرى للنمو، واليت
واجلنسي والعقلي واالنفعايل وادلعريف، ذلك أف الدعامات األوىل جلوانب النمو ادلختلفة قد بدأت يف فًتة 

 الطفولة مث أخذت تسَت حنو النضج يف فًتة ادلراىقة.
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بعثا جديدا للحياة، ألف   أوذلما6 أف ادلراىقة ليست -ولقد اذبو الباحثوف احملدثوف إىل اذباىُت رئيسيُت    
 كل التغَتات الظاىرة يف ىذه ادلرحلة ىي يف احلقيقة مركزة وموضوعة يف ادلراىقة منذ الطفولة.

ثانيهما6  إف ادلراىقة ليست فًتة سبرد أو الثورة بقدر ما ىي فًتة منو طبيعي وكل ما دييز ىذا التمرد او  -
ادة وتكبيده بالقيود اليت ربوؿ بينو وبُت تطلعو إىل بناء ذاتو الثورة ىو اجلهل يف نفسية ادلراىق وظروفو احل

 واكتشاؼ قدرتو.

 :  النظرية البيولوجية 3.1.1

ىذه ادلرحلة بأهنا6" الوقت الذي حيدث فيها التحوؿ يف الوضع  Ausbell 1995قد عرؼ       
 البيولوجي للفرد" 

ىذه النظرة ترى أف الفرد يتغَت فسيولوجيا وعضويا حيمل يتحوؿ من كائن الجنسي إىل كائن جنسي      
قادر على أف حيافظ على نوعو، ويستمر يف احملافظة على ساللتو، كما تعترب ىذه ادلرحلة اليت يصطلح 

ثانية يف حياة الفرد، حيمل ىي ادلرحلة ال أوعليها دبرحلة ادلراىقة، بدأ ادلراىقة أو مرحلة البلوغ اجلنسي، 
تصل فيها سرعة النمو إىل أقصاىا، حيمل يؤدي ىدا النمو السريع غلى إحداث تغَتات جوىرية وعضوية 
وفسيولوجية ونفسية، ولذا خيتل فيها توازف ادلراىق الختالؿ نسبة سرعة النمو والسرعات اجلزئية ادلصاحبة 

دييل سلوكو إىل ما يشبو السلوؾ االحنرايف، وىذا ما جيعل ىذه ذلا وىكذا يشعر ادلراىق باالرتباؾ والقلق كما 
 (41، صفحة 6441)ابراىيم انور حافظ،  ادلرحلة سبتاز بالسلبية خاصة من الناحية النفسية

     :       النظرية االقتصادية 1.1.1

أف ادلراىقة ىي مرحلة بطالة اقتصادية، حيمل يعتمد ادلراىق  A.T Jerseld 1963يرى جَتسلد      
فيها على اآلخرين، كما أف ادلراىقة بطالة جنسية، يكوف ادلراىق فيها قادرا على ادلعاشرة اجلنسية، ولكنو ال 
يستطيع ذلك لعدـ مقدرتو اقتصاديا على الزواج، وىذا األخَت ال يستطيع ربقيقو إاّل بعد فًتة طويلة، كما 

اللذاف يصفاف ىذه ادلرحلة     R. Mees    &Lewenيدعم ىذه النظرية كل من موسي وليفُت 
ويعترباهنا مرحلة التهميش يف نظرمها أف الفرد ليس لو الشعور احلقيقي باالنتماء، وليس لو أي مجاعة مرجعية 

ة وعلى ىذا فهامشيتو تربز يف يتوجو إليها، أو ىي ادلرحلة اليت ال يوجد فيها تغيَت ىاـ يف اجلماعات ادلرجعي
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عدـ اإلستقرار االنفعايل أو ما يسمى بكره الذات أو ىي دبعٌت  خر دفعة نفسية ال شعورية جديدة ىدفها 
 إستخراج معٌت جديد للحياة .

   النظرية األنتروبولوجية الثقافية:  1.1.1

لقد أوضحت الدراسات األنًتوبولوجية دور العوامل الثقافية احلضارية لفهم ادلراىقة، وأكدت نتائج       
األحباث بأف سلوؾ ادلراىقُت يعتمد كثَتا على دور العوامل الثقافية أكثر من العوامل يف ربديد منو شخصية 

ربديد أبعاد الشخصية ومنوىا يف مرحلة ادلراىقن واف دور ادلؤثرات الثقافية ال ديكن ذباىلها أو إنكارىا يف 
يف دراستها األنًتوبولوجية يف جزير"سامو  M. MEED  7537ادلراىقة، لقد أوضحت مارجريد ميد 

SAMOO  على أف األطفاؿ يدخلوف ادلراىقة وال حيدث ذلم أي إضطراب أو توتر أو قلق، بل على "
 الرشد أو النضج تتسم باذلدوء واالستقرار على العكس إف االنتقاؿ من مرحلة الطفولة إىل ادلراىقة إىل

 -سامو -عكس مرحلة ادلراىقة  يف اجملتمعات الغربية ادلتحضرة، وتضيف نفس العادلة أف ادلراىق يف رلتمع
ال تعترب مرحلة عواصف وأزمات وقلق ، ألهنا مرحلة منو طبيعي وتلقائي ىادئ يف ادليوؿ واألنشطة ادلختلفة  

 -سامو –ف كثَتا على النواحي اجلنسية ألهنا نواحي تلقائية وعادية كما أف رلتمع كما أهنم ال يؤكدو 
زبتفي منو ادلنافسة والصراع والقلق والتوتر واألزمات اليت نلمسها يف اجملتمعات الغربية  من خالؿ تتبعنا 

ومراميها فإهنا تتفق جوانب وأبعاد وأبعاد ادلراىقة يتضح لنا جليا أف ىذه النضريات وإف إختلفت إذباىاهتا 
ىل الرشد تصحبها تغَتات على ادلستوى النفسي والبيولوجي ‘يف أف ادلراىقة ىي مرحلة إنتقاؿ من الطفولة 

واالجتماعي من شأهنا أف تغَت من سلوؾ ىذا ادلراىق حبسب إذباىات الوسط أو احمليط الذي يعيش يف  
 كنفو .

 دبراحل النمو ادلختلفة سنأ ي على ذكرىا يف حبثنا ىذا. فالفرد ال يصل إىل مرحلة ادلراىقة إال دبروره
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 خالصػػػػة:

إف فًتة ادلراىقة مرحلة غَت عادية، تصاحبها تغَتات نفسية وفيزيولوجية، وىي مرحلة إنتقالية بُت      
أف  الطفولة والنضج الكامل ولكي سبر ىذه ادلرحلة بسالـ، دوف أف تًتؾ أي أثر ضار بالشخصية البد

يكوف ىناؾ وعي وفهم لطبيعة ىذه ادلرحلة، وخصوصا من قبل الوالدين، وجيب أف تتعاوف ادلؤسسات 
 التعليمية والدينية مع األىل يف توجيو ورعاية ادلراىقُت الذين يعتربوف جيل ادلستقبل.

 والرياضة ذبلب للمراىق ادلتعة بإشباعو دلختلف احلاجات اليت يتطلبها منوه ومنها6

والًتويح عن النفس وكثَت ما تعتمد على األنشطة الرياضية، فهي من أجنح األنشطة الًتوحيية وأكثرىا  الراحة
فعالية يف ربقيق أىداؼ الًتويح و تساىم يف ربكم يف عدوانية ادلراىق وتصريف طاقتو الكامنة بصفة مقبولة 

احة النفسية الكاملة.  إجتماعيا، كما تساعده على إكتشاؼ مفهـو السعادة والسرور لتحقيق الر   

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة : 

 

لقد احتوي هذا الباب علي فصلني فيه تطرقنا يف الفصل االول ايل منهجية البحث و           

اجراءاته امليدانية يف حني تطرقنا يف الفصل الثاين ايل عرض و مناقشة النتائج املتحصل عليها و 

اخلروج مبجموعة من االستنتاجات مث  قد ركزنا فيه علي مقابلة النتائج بالفرضيات باالضافة ايل

ايل اخلامتة العامة مربزين يف هذا االخري جمموعة من التوصيات اليت نتمين ان تؤخذ بعني 

 االعتبار يف املستقبل القريب
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 : تمهيد
من خالل تطرقنا للجانب النظري عرفنا أن السلوك العدواين ظاىرة خطرية، تصيب الفرد نتيجة  

توازنو، وبالتايل يعيش حتوالت نفسية تؤثر أسباب وعوامل عملت على منوه، مما يؤدي بالفرد إىل فقدان 
على تكيفو مع نفسو ومع الغري، ومن أجل نفي أو إثبات الفرضيات اليت طرحت يف ىذا ادلوضوع، جيدر 

بنا اخلروج إىل الواقع إلجياد احللول ادلناسبة دلعاجلة ىذا ادلرض اخلطري الذي الحظنا أنو استفحل خاصة عند 
 ادلراىقني.

القيام بالزيارات األولية بغرض التعرف على ميدان البحث كدراسة استطالعية قبل كان البد من 
الشروع يف تطبيق االستبيان، حيث عرضنا على بعض أفراد العينة أسئلة االستبيان دلعرفة ما إذا كانت زلاوره 

اولة معرفتنا ما متس اجلانب الذي حنن بصدد دراستو، وىو السلوك العدواين عند ادلراىقني، باإلضافة إىل زل
 إذا كانت األسئلة سهلة وواضحة ومفهومة، فلذلك عمدنا إىل اختيار أفراد العينة.

 .التأكد من مالئمة األسئلة ألفراد العينة 
 .مالحظة بعض السلوكات العدوانية على األفراد الذين اخرتناىم ذلذه الدراسة 
 عدوانا. التعرف على أنواع الرياضات اليت يكون فيها ادلراىق أكثر 
 .التعرف على األفراد الذين ميارسون الرياضة بدين، والذين ميارسوهنا كنشاط تربوي 
 كنشاط
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 منهجية البحث -1
 المنهج المستعمل .1-1

 استجابة لطبيعة ادلوضوع فإننا اعتمدنا على ادلنهج الوصفي إلجراء حبثنا ادليداين.

 تعريف المنهج الوصفي .1-2

رلال الرتبية والتعليم على أنو كل استقصاء ينصب على أي ظاىر من يعرف منهج البحث الوصفي يف 
الظواىر التعليمية أو النفسية كما ىي قائمة يف احلاضر قصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات 
بني عناصرىا أو بينها وبني الظواىر التعليمية أو النفسية أو االجتماعية األخرى، أي حبث أوصاف دقيقة 

ة واألشياء والعمليات واألشخاص، ويعد ادلنهج الوصفي من أحسن طرق البحث اليت تتسم لألنشط
بادلوضوعية ذلك أن ادلستجوبني جيدون احلرية يف التطرق آلرائهم وزيادة على ىذا فطبيعة موضوعنا تتطلب 

 بيان.مثل ىذا ادلنهج، األمر الذي دفعنا إىل اختياره وأىم أدواتو ادلالحظة وادلقابلة واالست

 المجتمع اإلحصائي وعينة البحث .2

 المجتمع اإلحصائي. 2-1

إذا كان تعريف رلتمع البحث ىو مجيع األفراد واألحداث أو األشياء الذين يكونون موضوع  
 مشكلة البحث، كما أنو يشتمل رلتمع البحث على النقاط التالية:

 أن يشمل مجيع أفراد اجملتمع األصلي.
 البيانات تكون صحيحة.

 مراعاة عدم تكرار األشخاص أو بعض عينات البحث.

ادلذكورة   مدينة مازونة يتمثل رلتمع حبثنا ىذا يف تالميذ الطور الثانوي موزعني على ثانويات 
  سالفا.  
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 عينة البحث. 2-2

ىي جزء من اجملتمع األصلي حيتوي على بعض العناصر اليت يتم اختيارىم بطريقة معينة، وذلك  
خصائص اجملتمع األصلي وزلاولة منا لتحديد العينة اليت تكون أكثر متثيال للمجتمع األصلي،  بقصد دراسة

أساتذة  02ثانويات بالتساوي، وكذلك  اربعتلميذ موزعني عرب  80فقد مت اختيار العينة اليت تتمثل يف 
 للرتبية البدينة والرياضية وقد مت اختيارىم بطريقة عشاوائية.

 مجاالت البحث .3
: أجري البحث بأربع ثانويات من مدينة مازونة ، األوىل بثانوية اإلخوة ظريف المجال المكاني. 3-1

مازونة ، والثانية بثانوية الصديق بن حيي بسيدي أزلمد بن علي ، والثالثة ثانوية مازونة اجلديدة اما الرابعة 
 ثانوية سيدي عدة مازونة.

أشهر أي من بداية شهر ديسمرب  6از ىذا البحث حوايل لقد دامت فرتة إجن المجال الزماني:. 3-2
األشهر األوىل جلمع ادلادة األولية وادلتمثلة يف اجلانب النظري من البحث،  3إىل هناية شهر ماي، خصصنا 

أما باقي الفرتة فخصصت للجانب التطبيقي حيث قمنا بتوزيع استمارات االستبيان وحتليل النتائج 
 مال الطرق اإلحصائيةادلتحصل عليها  باستع

 و حيمل ادلتغريات ادلرتبطة بالبحث وىي ثالثة:متغيرات البحث:  .4
 السلوك العدواين. المتغير المستقل: .4-1
 الرياضة ادلدرسية .المتغير التابع:  .4-2

 
 أدوات البحث  -5

اتبعنا يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي الذي يعتمد على العالقات بني ادلتغريات وزلاولة قياسها، 
استعملنا االستبيان كتقنية البحث باعتباره تقنية شائعة االستعمال، فهو وسيلة علمية جلمع ادلعلومات 

والبيانات، وىذه الطريقة تستمد ادلعلومات مباشرة من ادلصدر ولقد قمنا باختيار االستبيان كأداة للبحث 
 طرح األسئلة، وىذا األسلوب لكونو مناسب للمراىقني خاصة، وأننا استعملنا األسلوب غري ادلباشر يف

 جيعل اإلجابات صادقة وموضوعية، وتنقسم أسئلة االستبيان إىل:
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وىي أسئلة ذلا طرح بسيط يف أغلب األحيان تطرح على شكل استفهام وتكمن  األسئلة المغلقة:. 5-1
 .الأو  نعمخاصيتها يف حتديد مواقف لألجوبة من نوع موافق أو غري موافق بـ 

حيتوي ىذا النوع من األسئلة على جزأين، اجلزء األول مغلق أي تكون  ة النصف مفتوحة:األسئل. 5-2
فيو اإلجابات مقيدة بـ نعم أو ال، أما اجلزء الثاين فتكون اإلجابة عليو بكل حرية من طرف ادلستجوبني 

 لإلدالء بآرائهم اخلاصة.
 الدراسة االحصائية: -6

ؤشرات كمية ذات الداللة اليت تساعدنا على التحليل إن ىدف الدراسة ىو زلاولة التوصل إىل م 
 والتفسري على مدى صحة الفرضيات، وادلعادالت اإلحصائية ادلستعملة ىي:

 قانون النسب المئوية  .6-1
 استخدمنا يف حبثنا قانون النسب ادلئوية لتحليل النتائج يف مجيع األسئلة بعد حساب التكرارات كل منها:

   
 
 
 
 
 )كاف تربيعي(: 2قانون ك .6-2
 
 
 
 
 
 

 .حيث يسمح لنا ىذا القانون مبعرفة مدى وجود فروق معنوية يف إجابات التالميذ على أسئلة االستبيان
 
 
 
 

 عدد التكرارات       

 011× النسبة المئوية   =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 العدد الكلي للعينة   

  2(المتوقعت    -   الحقيقي)ت    

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  مجموع   2ك 

 المتوقعت           
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 صعوبات البحث:. 7

 واجو الباحثان رلموعة من الصعوبات واليت أثرت سلبا على السري احلسن للبحث ونذكر من بينها ما يلي:

 الدراسات اليت تطرقت اىل ىذا ادلوضوع.ندرة  .1
 ضيق الوقت وخاصة إننا مرتبطون بالدروس النظرية والتطبيقية والرتبص ادليداين. .0
 صعوبة اسرتجاع االستمارات من طرف التالميذ. .3

بالرغم من ىذه الصعوبات إال إننا بذلنا ما يف وسعنا قصد تقدمي عمل يرجع بالفائدة على القارئ   
 قد وفقنا يف ىذا البحث.ونأمل إننا 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض و تحليل و مناقشة النتائج
 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج7 الفصل الثاني
 
 

 االستبياف اخلاص بالتبلميذعرض وحتليل و مناقشة النتائج   -1

 خبلصة االستبياف اخلاص بالتبلميذ -2

 االستبياف اخلاص باالساتذةعرض وحتليل و مناقشة النتائج  -3

 خبلصة االستبياف اخلاص باألساتذة -4

 االستنتاجات

 مناقشة الفرضيات

 خبلصة عامة

 االقًتاحات

 ادلصادر و ادلراجع

 ادلبلحق
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I. االستبيان الخاص بالتالميذ 
 ؟ىل دتارس الرياضة ادلدرسية السؤال األول7 

 .حوؿ شلارسة الرياضة ادلدرسيةمعرفة وجود ثقافة الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 54 نعم
 

 داؿ 3.84 9.8 5... 1 67.5%

 26 ال
 

32.5%      

 . ادلدرسية : يبُت إجابات التبلميذ حوؿ شلارسة الرياضة10الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

، ادلدرسيةمن اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة مدى شلارسة أو عدـ شلارسة التبلميذ للرياضة  
من التبلميذ كانت إجاباهتم بنعم يف  %.67.5ومن خبلؿ النتائج احملصل عليها من اجلدوؿ وجدنا أف 

كانت إجابتهم ببل، وعند مقارنتنا ذلذه النسب اليت تقابل التكرارات ادلبينة يف اجلدوؿ   %.32.5حُت أف 
حتصلنا على احملسوبة  2كمعرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات اجملمعة، حيث قمنا حبساب  اردنا

نا ،  وعليو بعد مقارنت1وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  3.84ة ىي ياجلدول 2وؾ .9.8
احملسوبة أي أنو توجد داللة إحصائية بُت التكرارات الدالة على شلارسة  2ة أكرب من ؾياجلدول 2صلد أف ؾ

يوجد اختبلؼ جوىري لصاحل ادلراىقُت ادلمارسُت للرياضة  إذشلارستها  الثانوية أو عدـ يفالتبلميذ للرياضة 
 .ادلدرسية 

 الرياضة ادلدرسية .من نصف التبلميذ ديارسوف أكثر  أفومنو نستنتج 

67% 

33% 

 دائرة نسبٌة تبٌن اجابات التالمٌذ حول ممارسة الرٌاضة المدرسٌة

 نعم

 ال
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 ؟  دلدرسيةاماذا تعٍت لك الرياضة السؤال الثاني7 
 .معرفة نظرة ادلراىق للرياضة ادلدرسيةالغرض7 

النسبة  التكرار اإلجابة
 المؤوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

      %54 63 تسلية وترفيه
اكتساب قوة 

 عضلية
 غير دال 4.66 5.64 1.14 2 23.24% 20

      %25.44 26 صحة
 .حوؿ الرياضة ادلدرسية التبلميذنظرة : يبُت إجابات 12الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

من التبلميذ ادلستجوبُت يروف أف الرياضة ادلدرسية ىي  %45من خبلؿ اجلدوؿ نبلحظ أف نسبة  
يروهنا حصة اكتساب قوة عضلية ،وكذا نسبة  %26.25عبارة عن تسلية وترفيو ، يف حُت أف نسبة 

وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ مل نستطع معرفة مدى تطابق  ،الكتساب صحة نفسية بأهنايربروهنا  28.75%
عند  5.99ة ىي ياجلدول 2وؾ 4.97إذ حتصلنا على  2فقمنا حبساب ؾأو اختبلؼ التكرارات اجملمعة، 

 ال توجد اجملدولة أي أف 2من ؾ اصغراحملسوبة   2، ومبا أف ؾ2وعند درجة حرية  5...مستوى الداللة 
الرياضة ادلدرسية ىي يوجد اختبلؼ بُت التبلميذ الذين يروف أف ال ىناؾ داللة إحصائية بُت التكرارات إذ 

يراىا الكتساب قوة عضلية يف حُت بقية ادلراىقُت يرجعها  األخرن تسلية و ترفيو يف حُت اف بعض عبارة ع
 .إحصائيةالكتساب صحة و بالتايل ال وجود لداللة 

 كبل من التبلميذ لو وجهة نظر وتقارهبم يف معٍت الرياضة ادلدرسية .  أفومنو نستنتج 

45% 

26% 

29% 

  تمثل نظرة التالمٌذ حول الرٌاضة المدرسٌة  دائرة نسبٌة

 تسلٌة وترفٌه

 اكتساب قوة عضلٌة

 صحة
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 ؟ أسرتكىل تتلقى تشجيعا من طرؼ السؤال الثالث7 
 .معرفة موقف األسرة اجتاه الرياضة ادلدرسيةالغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 نعم
 

 داؿ 3.84 7.2 5... 1 65% 52

 ال
 

28 35%      

 .موقف األسرة اجتاه الرياضة ادلدرسية  : يبُت16الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

من التبلميذ ادلستجوبُت يتلقوف تشجيع من طرؼ  %65من خبلؿ اجلدوؿ نبلحظ أف نسبة  
ال يتلقوف ىذا التشجيع، وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ  %35أسرىم على شلارسة الرياضة، يف حُت أف نسبة 

 2وؾ .7.2إذ حتصلنا على  2معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات اجملمعة، فقمنا حبساب ؾ أردنا
 2، وعليو بعد مقارنتنا صلد أف ؾ1وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  3.84اجملدولة ىي 

بُت  كبَتاجملدولة أي أنو توجد داللة إحصائية بُت التكرارات إذ يوجد اختبلؼ   2احملسوبة  أكرب من ؾ
التبلميذ الذين يتلقوف تشجيع من طرؼ أسرىم ضلو شلارسة الرياضة مع التبلميذ الذين ال يتلقوف ىذا 

 التشجيع. 
من  أفضلمن التبلميذ يتلقوف تشجيعا و التبلميذ ادلراىقُت الذين يتلقوف تشجيعا  %65 أفومنو نستنتج 

 الذين ال يتلقوف تشجيعا .
 

65% 

35% 

 نسبٌة تمثل موقف االسرة اتجاه الرٌاضة المدرسٌة  دائرة

 نعم

 ال
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تساعدؾ على جتاوزؾ بعض السلوكات ىل لرياضة ادلدرسية لكونك مراىق شلارس   4سالسؤال الرابع7 
 ؟ العدوانية

 يف جتاوز بعض السلوكات.الرياضة ادلدرسية معرفة إمكانية 7 الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 نعم
 

 داؿ 3.84 7.2 5... 1 65% 52

 ال
 

28 35%      

 لبعض السلوكات.التبلميذ  جتاوز إمكانية: يبُت 15الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

الرياضة ادلدرسية من التبلميذ ادلستجوبُت يروف أف  %65من خبلؿ اجلدوؿ نبلحظ أف نسبة  
ال تساعدىم  أهنا يروف %35، يف حُت أف نسبة تساىم و تساعد يف جتاوزىم لبعض السلوكات العدوانية 

معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ  أردنا، وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ  يف جتاوزىم لبعض السلوكات العدوانية
عند مستوى  3.84ة ىي ياجلدول 2وؾ .7.2إذ حتصلنا على  2التكرارات اجملمعة، فقمنا حبساب ؾ

اجملدولة أي أف ىناؾ داللة  2احملسوبة  أكرب من ؾ 2، ومبا أف ؾ1وعند درجة حرية  5...الداللة 
الرياضة ادلدرسية تساعدىم بشكل  إحصائية بُت التكرارات إذ يوجد اختبلؼ بُت التبلميذ الذين يروف أف 

 .كبَت يف جتاوز بعض السلوكات العدوانية

65% 

35% 

 دائرة نسبٌة تمثل امكانٌة تجوز التالمٌذ لبعض السلوكات

 نعم

 ال
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اوزىم لبعض من التبلميذ يروف أف الرياضة ادلدرسية تساىم و تساعد يف جت %65ومنو نستنتج انو 
 السلوكات العدوانية.

 ؟ الرياضة ادلدرسية أفكانت لديك سلوكات عدوانية ىل تعتقد   إذاالسؤال الخامس7  
  معاجلة الرياضة ادلدرسية والرياضية للمشاكل السلوكية. درجةمعرفة الغرض7 

 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 4 تزيلها
 

5.44%      

 دال 4.66 64.50 1.14 2 %32.4 41 تقلل منها 
ليس لها 

 اثر
26 25.44%      

معاجلة السلوكات العدوانية عن طريق الرياضة درجة : يبُت إجابات التبلميذ حوؿ 14الجدول رقم 
 ادلدرسية.

 
 عرض وتحليل

 معاجلة الرياضة ادلدرسية للسلوكات العدوانية للتبلميذ درجةمن خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يبُت         
، يف حُت أف تزيل ىذه السلوكات  بأهنايروف من التبلميذ  %8.75ومن خبلؿ النتائج نبلحظ أف نسبة 

من التبلميذ ادلراىقُت يروف ليس اىا اثر يف  %28.75وكذا نسبة  ،تقلل منها بأهنايروف  %.62.5نسبة 

9% 

62% 

29% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات التالمٌذ حول درجة معالجة السلوكات العدوانٌة عن طرٌق 

 الرٌاضة المدرسٌة

 تزٌلها

 تقلل منها 

 لٌس لها اثر
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وعند مقارنة  5.بعد ادلعاجلة اإلحصائية للنتائج احملصل عليها يف اجلدوؿ رقم  معاجلة ىذه السلوكات،
و  2عند درجة حرية  5.99اجلدولية واليت تساوي  2ؾو  35.41واليت تساوي   2كاالنتيجة احملسوبة ؿ 

 2احملسوبة  أكرب من ؾ 2فإف ىناؾ داللة إحصائية بُت التكرارات مادامت ؾوعليو  5...مستوى الداللة  
للتبلميذ ادلراىقُت فيما خيص التقليل من السلوكات العدوانية  إحصائيةداللة وبالتايل توجد  اجلدولية

 .بالنسبة للرياضة ادلدرسية

جل التبلميذ  إمناالرياضة ادلدرسية ال تزيل السلوكات العدوانية هنائيا وال ليس ذلا اثر و  أفومنو نستنتج 
 علي كوهنا تقلل منها. اقرواادلراىقُت 

 ؟ صدورا من زميلك األكثرىو السلوؾ  ما 7السؤال السادس7 
 .معرفة نوع السلوؾ العدواين الصادر عن التبلميذالغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 01 لفظي
 

02.4%      

 15 جسدي
 

 دال 4.66 41.26 1.14 2 01%

 32 كالهما
 

44.4%      

 .السلوؾ العدواين الصادر عن التبلميذ: يبُت نوع 13الجدول رقم 

 

12% 

10% 

78% 

 دائرة نسبٌة تمثل نوع السلوك العدوانً الصادر عن التلمٌذ

 لفظً

 جسدي

 كالهما
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 عرض وتحليل
 طرؼ صدورا من األكثرالسلوؾ  حوؿ والذي يبُت جواب التبلميذمن خبلؿ اجلدوؿ أعبله  

من التبلميذ يصدر عنهم سلوؾ عدواين لفظي،  %.12.5، ومن خبلؿ النتائج نبلحظ أف نسبة  زميلك
من التبلميذ يصدر عنهم سلوؾ عدواين جسدي، والذين يصدر عنهم كبل  %.1يف حُت صلد أف نسبة 

، وعند مقارنتنا ذلذه النسب اليت تقابل التكرارات ادلبينة يف اجلدوؿ %.77.5نسبتهم  تالسلوكُت فبلغ
 2ؾ و29..7احملسوبة  2معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات ، حيث حتصلنا على قيمة ؾ أردنا

، وعليو فإف ىناؾ داللة إحصائية بُت 2وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  5.99اجملدولة ىي 
ة، أي أف ىناؾ اختبلؼ جوىري بُت التبلميذ من ياجلدول 2احملسوبة  أكرب من ؾ 2التكرارات مادامت ؾ

 جلسدي معا.و ا اللفظيلكبل من الصادر عن التبلميذ ادلراىقُت  حيث نوعية السلوؾ العدواين
 السلوكات اليت تظهر عند ادلراىق ىي كبل من السلوؾ الفظي واجلسدي. أفومنو نستنتج 

 
 ؟ شلارستك الرياضة ادلدرسية أثناءىو شعورؾ  ماالسؤال السابع7 

 .شلارستو الرياضة ادلدرسية عندمعرفة شعور ادلراىق الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 24 قلق
 

66.44%      

 سعادة
 

 غير دال 4.66 1.12 1.14 2 62.4% 23

 ملل
 

24 66.44%      

 شلارستو الرياضة ادلدرسية. شعور ادلراىق عند: يبُت 14الجدول رقم 
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 عرض وتحليل

، نبلحظ  عند شلارستو الرياضة ادلدرسية ادلراىق ية شعور التلميذمن خبلؿ اجلدوؿ والذي يبُت كيف 
، يف حُت أف نسبة تزيدىم قلق خبلؿ شلارستهم  من التبلميذ يروف أف ىذه األخَتة %33.75أف نسبة 
شلارستهم للرياضة ادلدرسية  أثناءحيسوف بادللل  %33.75، أما نسبة تزيدىم سعادة أهنايروف  %.32.5

مدى تطابق أو  اليت تقابل التكرارات ادلبينة يف اجلدوؿ مل نستطع معرفة، وعند مقارنتنا ذلذه النسب 
عند مستوى  5.99ة ىي ياجلدول 2وؾ2...احملسوبة  2، حيث حتصلنا على قيمة ؾالتكرارات  اختبلؼ
 2ىناؾ داللة إحصائية بُت التكرارات مادامت ؾ ا ال توجد، وعليو فإهن2وعند درجة حرية  5...الداللة 

الذين يدركوف بأهنا تسعدىم بُت التبلميذ  تقارب يف الرأي ة أي أف ىناؾ ياجلدول 2من ؾ اصغر احملسوبة 
 .وتقلقهم وتزيدىم ملل و بالتايل ال وجود لداللة إحصائية 

تزيدىم قلق ومنهم  هم منمنفشعور ادلراىق يف شلارستو الرياضة ادلدرسية ىو متداخل بينهم  أفومنو نستنتج 
 تبعث فيهم سعادة. اآلخرملل والبعض  من تزيدىم

 
 ؟ ميداف للعدوافىل ىي لرياضة ادلدرسية ل عند شلارستكالسؤال الثامن7 

 معرفة مدى انتشار العدوانية يف الرياضة ادلدرسية أو زواذلا من خبلؿ شلارستها. الغرض
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 نعم
 

 غَت داؿ 3.84 8.. 5... 1 45% 36

 
 ال

44 55%      

34% 

32% 

34% 

 دائرة نسبٌة تمثل شعور المراهق عند ممارسته للرٌاضة المدرسٌة  

 قلق

 سعادة

 ملل
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 يبُت إجابات التبلميذ فيما خيص انتشار السلوكات العدوانية خبلؿ الرياضة ادلدرسية.: 15الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

خيص انتشار السلوكات العدوانية خبلؿ الرياضة ادلدرسية او من من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي  
من التبلميذ  %45، ومن خبلؿ النتائج نبلحظ أف نسبة جهة أخري ىل الرياضة ادلدرسية ميداف للعدواف 

ميداف يعتربوهنا ال من التبلميذ  %55، يف حُت صلد أف نسبة ميداف للعدواف  األخَتةىذه يعتربوف أف 
وعند مقارنتنا ذلذه النسب اليت تقابل التكرارات ادلبينة يف اجلدوؿ مل نستطع معرفة مدى تطابق ،  للعدواف

عند  3.84اجملدولة ىي  2وؾ .8..احملسوبة  2أو اختبلؼ التكرارات ، حيث حتصلنا على قيمة ؾ
ارات بُت التكر  إحصائيةال توجد داللة  ، وعليو فإف ىناؾ1وعند درجة حرية  5...مستوى الداللة 

اختبلؼ بُت التبلميذ الذين يعتربوف ال يوجد ة، أي أف ىناؾ ياجلدول 2من ؾ اصغراحملسوبة  2مادامت ؾ
 وبالتايل ال توجد داللة إحصائية  خبلؿ شلارستهم ذلا الرياضة ادلدرسية ميداف للعدواف او ليست كذلك  أف

 يراىا ميداف للعدواف. األقلية أوالرياضة ادلدرسية ليست ميداف لبعض ادلراىقُت يف البعض  أفومنو نستنتج 
 

 ؟ عند تعرضك لسلوؾ عدواين من طرؼ زميل لك ماىو رد فعلكالسؤال التاسع7 
 .من طرؼ زمبلئوعند تعرضو ألي سلوؾ عدواين  ردود افعالومعرفة مدى حتكم ادلراىق يف الغرض7 

 
 
 
 
 

45% 

55% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات التالمٌذ فٌما ٌخص انتشار السلوكات العدوانٌة خالل الرٌاضة 

 المدرسٌة

 نعم

 ال
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النسبة  التكرار اإلجابة
 المؤوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 االحصائية

 05 تسامح
 

22.4%      

 01 رد الفعل
 

 دال 4.66 64.26 1.14 2 02.4%

 42 ال تبالي
 

34%      

 عدواين.يبُت إجابة التبلميذ عن التصرؼ الصادر منو عند تعرضهم ألي سلوؾ : 16الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يبُت رد الفعل الصادر عن التبلميذ عند تعرضهم ألي سلوؾ  
من التبلميذ كاف رد فعلهم التسامح بُت بعضهم  %.22.5عدواين، ومن خبلؿ النتائج نبلحظ أف نسبة 

ال يبالوف دلا  %65ثل ، ونسبة من التبلميذ يردوف بادلعاملة بادل %.12.5البعض، يف حُت صلد أف نسبة 
يصدر من زمبلئهم من تصرفات اجتاىهم، وعند مقارنتنا ذلذه النسب اليت تقابل التكرارات ادلبينة يف 

احملسوبة  2معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات ، حيث حتصلنا على قيمة ؾ اردنااجلدوؿ 
، وعليو فإف ىناؾ داللة 2وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  5.99اجملدولة ىي  2وؾ37.29

اجلدولية،  أي أف ىناؾ اختبلؼ جوىري بُت  2احملسوبة  أكرب من ؾ 2إحصائية بُت التكرارات مادامت ؾ
 األفعاؿردود التبلميذ يف نوع رد الفعل عند التعرض ألي سلوؾ عدواين لصاحل التبلميذ الذين ال يبالوف ل

 اليت تصدر من زمبلئهم.

22% 

13% 65% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابة التالمٌذ عن التصرف الصادر منه عند تعرضهم الي سلوك 

 عدوانً

 تسامح

 رد الفعل

 ال تبالً
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 تصرؼ يصدر من زمبلئهم. أليادلراىقُت ال يبالوف  معظم أفومنو نستنتج 
 

 ؟دلا يصدر منك من سلوكات اجتاه زمبلئك  مبا تشعرالسؤال العاشر7 
 .معرفة شعور ادلراىق عندما يؤذي اآلخرين.الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 25 ندامة
 

64%      

 05 سرور
 

 غير دال 4.66 5.56 1.14 2 22.4%

 65 شيءال 
 

52.4%      

 يبُت إجابة التبلميذ عن نوع اإلحساس الذي يشعروف بو عند إيذاء اآلخرين.: 01الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

تصرؼ سلوكي  بأيمن خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يبُت إحساس التلميذ عند إيذاء الزميل  
من التبلميذ يشعروف بالندامة، يف حُت صلد أف نسبة  %35عدواين، ومن خبلؿ النتائج نبلحظ أف نسبة 

عليهم دلا  شيءمن ادلراىقُت ال  %.24.5من التبلميذ حيسوف بنوع من السرور ، بل نسبة  %.22.5
، وعند مقارنتنا ذلذه النسب اليت تقابل التكرارات ادلبينة يف اجلدوؿ مل  لآلخرين إيذائهممنهم عند  يصدر

35% 

22% 

43% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابة التالمٌذ عن نوع االحساس الذي ٌشعرون به عند اٌذاء 

 االخرٌن

 ندامة

 سرور

 ال شىء
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 4.89احملسوبة  2نستطع معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات اجملمعة، حيث حتصلنا على قيمة ؾ
داللة ال توجد وعليو فإف ىناؾ ،2 وعند درجة حرية 5...الداللة  عند مستوى 5.99اجملدولة ىي  2وؾ

اختبلؼ بُت التبلميذ ال ة، أي ىناؾ ياجلدول 2من ؾ اصغراحملسوبة   2إحصائية بُت التكرارات مادامت ؾ
 .خبل الرياضة ادلدرسية من حيث نوع الشعور بعد إيذاء زميلو بالتصرؼ الصادر عنو

حيسوف بنوع  اآلخروفمن يندـ و  زميلو منواه التلميذ ادلراىق دلا يصدر منو من سلوؾ اجت أفومنو نستنتج 
 .بشيءال حيسوف  األخرمن السرور و البعض 

 
 ؟ىل ترى باف الرياضة ادلدرسية تؤثر على توازف شخصيتك السؤال الحادي عشر7 

 معرفة تأثَت الرياضة ادلدرسية يف اكتساب شخصية سوية للمراىق.الغرض7 
 

النسبة  التكرار اإلجابة
 المؤوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 56 نعم
 

 داؿ 3.84 12.8 5... 1 %.7

 24 ال
 

3.%      

معرفة تأثَت الرياضة ادلدرسية يف اكتساب شخصية سوية : يبُت إجابات التبلميذ حوؿ 00الجدول رقم 
  .للمراىق

 
 
 

70% 

30% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات التالمٌذ حول معرفة تاثٌر الٌاضة المدرسٌة فً اكتساب 

 شخصٌة سوٌة للمراهق

 نعم

 ال
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 7عرض وتحليل
من التبلميذ ادلستجوبُت يروف أف الرياضة ادلدرسية تؤثر  %.7نسبة من خبلؿ اجلدوؿ نبلحظ أف  

معرفة  أردنايروف عكس ذلك، وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ  %.3على توازف شخصيتهم، يف حُت أف نسبة 
اجلدولية ىي  2وؾ .12.8إذ حتصلنا على  2مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات اجملمعة، فقمنا حبساب ؾ

اجلدولية فأنو  2احملسوبة  اكرب من ؾ 2، ومبا أف ؾ1وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  3.84
توجد  داللة إحصائية بُت التكرارات إذ أنو يوجد اختبلؼ ظاىر بُت التبلميذ ادلراىقُت الذين يروف أف 

 الرياضة ادلدرسية ذلا تأثَت على توازف الشخصية للمراىق.
 التلميذ ادلراىق الرياضة ادلدرسية تؤثر علي توازف شخصيتو بشكل كبَت يف تسوية سلوكو. أفنو نستنتج وم
 

 ؟ ىل تعتقد باف الرياضة ادلدرسية تساىم يف هتذيب السلوؾالسؤال الثاني عشر7 
 .الرياضة ادلدرسية يف هتذيب السلوؾ إمكانيةمعرفة الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 61 نعم
 

 داؿ 3.84 5..22 5... 1 76.25%

 19 ال
 

23.75%      

يبُت إجابات التبلميذ يف مدى إمكانية الرياضة ادلدرسية يف هتذيب السلوؾ العدواين : 02الجدول رقم 
  للمراىقُت. 

 

80% 

20% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات التالمٌذ فً مدى امكانٌة الرٌاضة المدرسٌة فً تهذٌب 

 السلوك العدوانً 

 نعم

 ال
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 عرض وتحليل
اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة مدى إمكانية الرياضة ادلدرسية يف هتذيب من خبلؿ  

من التبلميذ ادلستجوبُت يروف أف للرياضة ادلدرسية  %76.25السلوؾ العدواين، إذ نبلحظ أف نسبة 
ال تساىم يف  23.75% نسبة  أفإمكانية كبَتة يف هتذيب السلوؾ العدواين، بينما يري بقية ادلراىقُت 

معرفة مدى تطابق أو  أردناذيب سلوكياهتم خبلؿ الرياضة ادلدرسية و بالتايل ، وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ هت
عند مستوى  3.84اجلدولية ىي  2وؾ 5..22إذ حتصلنا على  2اختبلؼ التكرارات ، فقمنا حبساب ؾ

نو توجد  داللة إحصائية أفة ياجلدول 2من ؾ اكرباحملسوبة   2، ومبا أف ؾ1وعند درجة حرية  5...الداللة 
من أىم الرسائل  للرياضة ادلدرسيةبُت التكرارات إذ أنو يوجد اختبلؼ جوىري بُت التبلميذ الذين يروف أف 

  لدي ادلراىق. اليت تساىم يف هتذيب السلوؾ
 ومنو نستنتج اف الرياضة ادلدرسية تساىم يف هتذيب السلوؾ.

 
  اآلخرينتسازلا مع  أكثرىل شلارسة الرياضة ادلدرسية جتعلك 7 السؤال الثالث عشر

 .التأثَت االجيايب للرياضة ادلدرسية على التلميذ ادلراىق معرفةالغرض7 
 

النسبة  التكرار اإلجابة
 المؤوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 59 نعم
 

 داؿ 3.84 5..18 5... 1 73.75%

 21 ال
 

26.25%      

 التأثَت االجيايب للرياضة ادلدرسية على التلميذ ادلراىق: يبُت إجابات التبلميذ فيما خيص 06الجدول رقم 
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  عرض وتحليل

 مدى التأثَت االجيايب للرياضة ادلدرسية على التلميذ ادلراىق،من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يبُت  
اجيايب  تأثَتضة ادلدرسية ذلا اير ال أفيروف من التبلميذ  %73.75ومن خبلؿ النتائج نبلحظ أف نسبة 

، وعند مقارنتنا ذلذه يروف العكسمن التبلميذ  %26.25، يف حُت صلد أف نسبة يتمثل يف التسامح
معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات ، حيث  أردناالنسب اليت تقابل التكرارات ادلبينة يف اجلدوؿ 

وعند  5...عند مستوى الداللة  3.84ة ىي ياجلدول 2وؾ 5..18احملسوبة  2حتصلنا على قيمة ؾ
اجملدولة،   2احملسوبة  أكرب من ؾ 2، وعليو فإف ىناؾ داللة إحصائية بُت التكرارات مادامت ؾ1درجة حرية 

 .يتمثل يف التسامح الذي جيايب اال التأثردلراىقُت يف مدى اأي أف ىناؾ اختبلؼ بُت التبلميذ 
 بينهم كمراىقُت. األخبلقيالرياضة ادلدرسية تزيد يف غرس  صفة التسامح  أفومنو نستنتج 

      
   .ىل تعتقد اف الرياضة ادلدرسية جتعلك اكثر احتكاكا مع زمبلئك:رالسؤال الرابع عش

 .ادلدرسية يف عبلقة ادلراىق مع زمبلئومعرفة تأثَت الرياضة الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 71 نعم
 

 داؿ 3.84 5..48 5...  1 88.75%

 9. ال
 

11.25%      

 .مع زمبلئو الرياضة ادلدرسية يف عبلقة ادلراىق تأثَت  : يبُت05الجدول رقم 

74% 

26% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات التالمٌذ فٌما ٌخص التاثٌر االٌجابً للرٌاضة المدرسٌة على 

 المراهق

 نعم

 ال
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  عرض وتحليل

من التبلميذ ادلستجوبُت يروف أف  الرياضة  %88.75من خبلؿ اجلدوؿ نبلحظ أف نسبة  
يروف عكس ذلك، وبعد حتليل  %11.75تساعدىم على االحتكاؾ بالزمبلء، يف حُت أف نسبة  ادلدرسية

إذ حتصلنا على  2معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات اجملمعة، فقمنا حبساب ؾ أردنانتائج اجلدوؿ 
احملسوبة   2، ومبا أف ؾ1وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  3.84اجملدولة ىي  2وؾ 5..48

 اجملدولة أي أف ىناؾ داللة إحصائية بُت التكرارات إذ يوجد اختبلؼ جوىري بُت التبلميذ 2أكرب من ؾ
 تأثَت على عبلقتهم بزمبلئهم. للرياضة ادلدرسية الذين يروف أف 
 ذلا. ادلمارسُتاحتكاكا مع زمبلئك عكس غَت  أكثرالرياضة ادلدرسية جتعلك  أفومنو نستنتج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89% 

11% 

 دائرة نسبٌة تمثل تاثٌر الرٌاضة المدرسٌة فً عالقة المراهق مع زمالئه

 نعم

 ال
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 خالصة االستبيان الخاص بالتالميذ .0
وعبلقتها بالسلوكات  ادلدرسية بعد عرض وحتليل النتائج ادلتحصل عليها حوؿ دور شلارسة الرياضة 

 العدوانية ومدى تأثَتىا يف التوافق النفسي واالجتماعي للمراىق حيث استخلصنا مايلي:
 .الدور الذي تلعبو األسرة يف تشجيع ادلراىق دلمارسة الرياضة 
 عامل أساسي للتخلص من ادلشاكل والًتفيو عن النفس وقضاء  التحفيز للرياضات ادلدرسية

 وقت الفراغ.
 .ميوؿ التبلميذ أكثر للرياضات اجلماعية دوف قصد إمهاؿ الرياضات الفردية 
  دليل على أف ىذه األخَتة  الرياضة ادلدرسيةشعور ادلراىق بالراحة النفسية بعد االنتهاء من

منها ادلراىق، كما أنو حيس بالراحة التامة اليت تدفعو تعمل على معاجلة ادلشاكل اليت يعاين 
 ألف يكوف مهيئا الستيعاب ادلواد األخرى.

 ذلا دور كبَت يف اكتساب ادلراىق شخصية سليمة ومتزنة من الناحية  ادلدرسية شلارسة الرياضة
 االجتماعية واخللقية شلا يكوف ذلا تأثَت على التقليل من السلوكات العدوانية.

  احتكاكا مع الزمبلء أكثرالرياضة ادلدرسية يف جعل ادلراىق مكانة. 
 ضة ادلدرسية وعبلقتها يف توازف شخصية ادلراىق.االري 
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II. االستبيان الموجهة لألساتذة 
 ؟  للمراىق  بالنسبةالرياضة ادلدرسية يف التعليم الثانوي  ىكيف تر السؤال األول7 

وإقباذلم على النشاطات بالرياضة ادلدرسية مدى اىتماـ التبلميذ إجابات األساتذة حوؿ معرفة الغرض7 
 الرياضية.
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 04 هامة
 

44%      

 متوسطة
 األمهية

 دال 4.66 04.55 1.14 2 24% 4

ليس ذلا 
 أمهية

.. 11%      

 بالرياضة ادلدرسية. : يبُت إجابات األساتذة حوؿ اىتماـ التبلميذ10الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

 الرياضة ادلدرسية من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة مدى اىتماـ التبلميذ حبصة  
،  يف حُت أف نسبة %75من خبلؿ إجابات األساتذة، إذ نبلحظ أف نسبة اىتماـ التبلميذ تقدر حبوايل 

البالغة  األمهيةينكر  أستاذ أليال وجود  األمهيةيف ما خيص عددية  أما،%25عدـ اىتماـ التبلميذ تقدر بػ 
و اختبلؼ التكرارات ، فقمنا معرفة مدى تطابق أ أردناوبعد حتليل نتائج اجلدوؿ  للرياضة ادلدرسية،

وعند درجة  5...عند مستوى الداللة  5.99ة ىي ياجلدول 2وؾ 17.48إذ حتصلنا على  2حبساب ؾ

75% 

25% 

 دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة حول اهتمام التالمٌذ بالرٌاضة المدرسٌة

 هامة

 متوسطة االهمٌة

 لٌس لها اهمٌة



عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                    الفصل الثاني  

 

 

90 

 

داللة إحصائية بُت التكرارات إذ أنو يوجد   ناؾى أففة ياجلدول 2من ؾ اكرباحملسوبة   2، ومبا أف ؾ2حرية 
بنسبة  األساتذةاتفق  إذ األساتذةية من وجهة نظر بالرياضة ادلدرسبُت اىتماـ التبلميذ كبَت اختبلؼ  

 ادلراىقُت للرياضة ادلدرسية وىذا ما يظهر جليا يف اجلدوؿ. أمهيةعلي  75%
 اتفقوا علي القيمة الكبَتة للرياضة ادلدرسية بالنسبة للمراىق. األساتذة معظم أفومنو نستنتج 

 
 ؟  شلارستو للرياضة ادلدرسية أثناءىل يتجاوز ادلراىق بعض السلوكات العدوانية السؤال الثاني7 

شلارستو للرياضة  أثناءبعض السلوكات العدوانية  لتجاوز ادلراىق قدرة األستاذ معرفة مدى  الغرض7 
 ؟  ادلدرسية

النسبة  التكرار اإلجابة
 المؤوية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 13 نعم
 

 غَت داؿ 3.84 1.8 5... 1 65%

 7 ال
 

35%      

شلارستو للرياضة  أثناءبعض السلوكات العدوانية عن جتاوز : يبُت إجابات األساتذة 12الجدول رقم 
 ؟  للمراىق بالنسبةادلدرسية 

 
 
 

65% 

35% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة عن تجاوزبعض السلوكات العدوانٌة اثناء ممارسة 

 الرٌاضة المدرسٌة بالنسبة للمراهق 

 نعم

 ال
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  7عرض وتحليل
بعض اىل مدى معرفة قدرة األستاذ لتجاوز ادلراىق  من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ  

، ومن خبلؿ االستبياف ادلوجو لؤلساتذة حتصلنا على   السلوكات العدوانية اثناء شلارستو للرياضة ادلدرسية
ادلراىق يتمكن من جتاوز تشَت إىل أف التبلميذ  %65النتائج ادلدونة يف اجلدوؿ حيث نبلحظ أف نسبة 

،  ال يتجاوزوف السلوكات العدوانية من التبلميذ  %35، يف حُت صلد نسبة العدوانيةبعض السلوكات 
وعند مقارنتنا ذلذه النسب اليت تقابل التكرارات ادلبينة يف اجلدوؿ مل نستطع معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ 

الداللة  عند مستوى 3.84ة ىي ياجلدول 2ؾ و .1.8احملسوبة  2، حيث حتصلنا على قيمة ؾ التكرارات
ر صغاحملسوبة  أ 2داللة إحصائية بُت التكرارات مادامت ؾ ال توجد ووعليو فإن 1وعند درجة حرية  5...
للتجاوز للسلوكات  األساتذة رأيضلو  إحصائياوداؿ  واضحة، أي أف ىناؾ اختبلؼ ياجلدول 2من ؾ

 .الرياضة ادلدرسيالعدوانية بالنسبة للمراىق خبلؿ 
جتاوز ادلراىق للسلوكات العدوانية  إلمكانية األساتذة رأييوجد اختبلؼ طفيف يف  أفومنو نستنتج 

 دلمارستو الرياضة ادلدرسية.
 

 ؟  شلارستو للرياضة ادلدرسية أثناءكيف تتعامل مع التلميذ العدواين السؤال الثالث7 
 معرفة موقف األستاذ من السلوؾ ادلنحرؼ لدى ادلراىق.الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 6 قسوة
 

04%      

 3 ليونة
 

 غير دال 4.66 5.56 1.14 2 61%

      %44 00 اخر شيء
 من السلوؾ ادلنحرؼ لدى ادلراىق. همحوؿ موقف: يبُت إجابات األساتذة 16الجدول رقم 
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 عرض وتحليل

 أثناءمع التلميذ العدواين األستاذ تعامل  يةكيفمن خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة   
من إجابات األساتذة كانت  %15ومن األرقاـ احملصل عليها نبلحظ أف نسبة  شلارستو للرياضة ادلدرسية

كانت إجاباهتم ضلو التعامل   %55 و نسبة،التعامل بليونةاجتاه كانت ب %.3، ونسبة التعامل بقسوةضلو 
، فقمنا حبساب طابق أو اختبلؼ التكراراتوبعد حتليل نتائج اجلدوؿ مل نستطع معرفة مدى تبشيء آخر 

 ،، 2وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  5.99ة ىي ياجلدول 2وؾ 4.89إذ حتصلنا على  2ؾ
وجد  داللة إحصائية بُت التكرارات إذ أنو يوجد تال ة أي أنو ياجلدول 2احملسوبة  أصغر من ؾ 2ومبا أف ؾ
 السلوكات العدوانية. مع التبلميذ ادلراىقُت يف مثل ىذه األساتذةيف كيفية تعامل اختبلؼ 

 بليونة  حىتوال يتسازلوف معو وال يعاملونو  أخرى بأشياءيردوف علي ادلراىق  األساتذةثلث  أفومنو نستنتج 
 

 ؟ التلميذ ادلراىق بالرياضة ادلدرسيةىل يهتم السؤال الرابع7 
 .التلميذ ادلراىق بالرياضة ادلدرسيةاىتماـ معرفة الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 13 نعم
 

 غَت داؿ 3.84 1.8 5... 1 65%

 7 ال
 

35%      

 التبلميذ ادلراىقُت بالرياضة ادلدرسيةاىتماـ : يبُت إجابات األساتذة حوؿ 15الجدول رقم 

15% 

30% 55% 

 دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة حول موقفهم من السلوك المنحرف لدى المراهق 

 قسوة

 لٌونة

 شًء اخر
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 عرض وتحليل

التبلميذ ادلراىقُت اىتماـ  مدى حوؿ األساتذة إجابات من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يبُت 
اىتماـ  التبلميذ لديهم من األساتذة  كانت إجاباهتم بأف  %65، إذ نبلحظ أف نسبة بالرياضة ادلدرسية

من األساتذة  كانت إجاباهتم بأف التبلميذ ليس لديهم  %35، يف حُت صلد نسبة  بالرياضة ادلدرسية كبَت
، وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ مل نستطع معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ  بالرياضة ادلدرسيةاىتماـ  أي

عند مستوى الداللة  3.84ة ىي ياجلدول 2وؾ.1.8إذ حتصلنا على  2التكرارات ، فقمنا حبساب ؾ
توجد  داللة إحصائية ال ة أي أنو ياجلدول 2احملسوبة  أصغر من ؾ 2، ومبا أف ؾ1وعند درجة حرية  5...

ضة ابالري دلراىقا اىتماـ يف ادلدرسية  الرياضةبُت التكرارات إذ أنو  يوجد اختبلؼ يف الدور الذي حتققو 
 .ادلدرسية

 كبَتة من التبلميذ يهتموف بالرياضة ادلدرسية عكس البقية الذيل ال يبالوف هبا.  نسبة أفومنو نستنتج 
 

 ؟ دور يف ضبط و تقليل السلوؾ العدواين لدى ادلراىق ادلدرسية للرياضةىل السؤال الخامس7 
 قليل من السلوكات العدوانية.تيف الادلدرسية  الرياضة دور معرفةالغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 17 نعم
 

 داؿ 3.84 9.8 5... 1 85%

      %15  ال
 يف ضبط السلوكات العدوانية. ادلدرسية  الرياضة: يبُت دور 14الجدول رقم 

65% 

35% 

 تبٌن اجابات االساتذة حول اهتمام التالمٌذ المراهقٌن بالرٌاضة المدرسٌة نسبٌةدائرة 

 نعم

 ال
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 عرض وتحليل

 
يف ضبط وتقليل ادلدرسية  الرياضةمن خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يبُت الدور الذي تلعبو  

من اإلجابات  %85السلوكات العدوانية لدى ادلراىقُت، ومن خبلؿ إجابات األساتذة نبلحظ أف نسبة
يف ضبط وتقليل السلوكات العدوانية،  يف حُت أف ادلدرسية  الرياضةتؤكد الدور الكبَت الذي تلعبو 

يف ضبط السلوكات العدوانية لدى ادلراىق،  ذلاليس ىناؾ دور  ومن إجابات األساتذة ترى أن %15نسبة
إذ حتصلنا على  2معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات فقمنا حبساب ؾ أردناوبعد حتليل نتائج اجلدوؿ 

احملسوبة   2، ، ومبا أف ؾ1وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  3.84ة ىي ياجلدول 2وؾ .9.8
 مدى مسامهة يفة أي أنو توجد  داللة إحصائية بُت التكرارات إذ أنو يوجد اختبلؼ يدولاجل 2من ؾ كربأ

 يف ضبط السلوكات العدوانية لدى ادلراىق. ادلدرسية الرياضة
من  أكثرادلدرسية دور يف ضبط و تقليل السلوؾ العدواين لدى ادلراىق بنسبة  للرياضة أفومنو نستنتج 

 من ادلراىقُت .  %.8
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 

15% 

 دائرة نسبٌة تمثل دور الرٌاضة المدرسٌة فً ضبط السلوكات العدوانٌة

 نعم

 ال
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 ؟ ظهورا األكثرىو السلوؾ العدواف  ماالسؤال السادس7 
 معرفة نوع السلوؾ العدواين الصادر عن التبلميذ.الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 2 لفضي 
 

 دال 4.66 04.35   1.14 2 01%

 6 جسدي 
 

04%      

 04 كالهما
 

44%      

 : يبُت إجابات األساتذة يف معرفة نوع السلوؾ العدواين الصادر عن التبلميذ.13الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل إظهار نوعية السلوكات العدوانية اليت تكثر عند  
من إجابات األساتذة تشَت إىل  %.1اجلدوؿ تبُت أف نسبة التبلميذ ادلراىقُت ، ومن النتائج ادلدونة يف 

 %75تشَت إىل السلوؾ العدواين اجلسدي، أما نسبة  %15السلوؾ العدواين اللفظي، يف حُت صلد نسبة 
وبعد ، يف نوع السلوؾ العدواين الصادر من التبلميذ األسدودتثل حصة  فتمثل السلوكُت رلتمعُت معا

للسؤاؿ رقم  اإلجابةالذي يبُت الفروؽ يف  2وذلك استخداـ اختبار حسن ادلطابقة ؾ اإلحصائيةادلعاجلة 
اجلدولية واليت بلغت      2وىي قيمة اكرب من قيمة ؾ 15.68احملسوبة     2والذي بلغت قيمة ؾ 6.

يف  إحصائياوىذا يعٍت انو ىنالك فروؽ دالة  2و درجة احلرية  5...عند مستوي الداللة  5.99
 لصاحل كبل من السلوكُت اللفضي و اجلسدي. اتاإلجاب

10% 
15% 

75% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة فً معرفة نوع السلوك العدوانً الصادر عن 

 التالمٌذ  

 لفضً

 جسدي

 كالهما
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كبل من السلوكُت اللفضي و اجلسدي يقـو بتجسيدمها خبلؿ   أفيبلحظوف  األساتذة أفومنو نستنتج 
 الرياضة ادلدرسية.

 
 ؟ عدواف األكثرىي احلصة  ما أستاذبصفتك السؤال السابع7 

 ماىية احلصة األكثر عدوانا.معرفة الغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

تربية بدنية 
 ورياضية

 غَت داؿ 3.84 8.. 5... 1 %.6 12

رياضة 
 مدرسية

8 4.%      

  معرفة احلصة األكثر عدوانا. : يبُت إجابات األساتذة يف14الجدول رقم 

 
 عرض وتحليل

من خبلؿ إجابات  عدوانااألكثر احلصة من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة  
حصة الًتبية البدنية و الرياضية  أفمن إجابات األساتذة تشَت إىل  %.6األساتذة، إذ نبلحظ أف نسبة 

 األكثرادلدرسية ىي  الرياضةإجابات األساتذة ترى أف  من %.4،  يف حُت أف نسبة عدوانا األكثرىي 
، وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ مل نستطع معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات ، فقمنا حبساب  عدوانا

، 1 وعند درجة حرية 5...وى الداللة عند مست 3.84ة ىي ياجلدول 2وؾ .8..إذ حتصلنا على  2ؾ
 عدوانا. األكثر احلصة بُتداللة إحصائية  ال توجد ة أي أنوياجلدول 2احملسوبة  أصغر من ؾ 2ومبا أف ؾ

60% 

40% 

 دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة فً معرفة الحصة االكثر عدوانا

 تربٌة بدنٌة ورٌاضٌة

 رٌاضة مدرسٌة
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عدوانا من الرياضة ادلدرسية  األكثريروف باف الًتبية البدنية و الرياضية ىي  األساتذة أفومنو نستنتج 
 بالنسبة للمراىق.

 
 ؟ الرياضية ادلدرسيةشلارسة  أثناءىل يتجاوز ادلراىق السلوؾ العدواين السؤال الثامن7  

 . الرياضية ادلدرسية أثناء عدواينالسلوؾ للادلراىق  جتاوز معرفة موقف األساتذة منالغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 11 نعم
 

 غَت داؿ 3.84 2.. 5... 1 55%

 9 ال
 

45%      

 . اثناء الرياضية ادلدرسية للسلوؾ العدواينموقف األساتذة من جتاوز ادلراىق : يبُت 15الجدول رقم 

 
  عرض وتحليل

جتاوز ادلراىق للسلوؾ من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة موقف األساتذة من  
من إجابات  %55، ومن النتائج ادلدونة يف اجلدوؿ نبلحظ أف نسبة  اثناء الرياضية ادلدرسية العدواين

 األساتذةمن  %45، يف حُت صلد نسبة  وز السلوؾ العدواينايتج أفادلراىق ديكنو  أف األساتذة تشَت إىل
معرفة  ابل التكرارات ادلبينة يف اجلدوؿ اردنا التاكد من، وعند مقارنتنا ذلذه النسب اليت تقعكسيروف ال

ي ة ىياجلدول 2وؾ .2..احملسوبة  2مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات ، حيث حتصلنا على قيمة ؾ
داللة إحصائية بُت  و ال توجد، وعليو فإن1وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  3.84

55% 

45% 

دائرة نسبٌة تمثل موقف االساتذة من تجاوز المراهق للسلوك العدوانً اثناء الرٌاضة 

 المدرسٌة

 نعم

 ال
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يف ، أي أف ىناؾ اختبلؼ بُت موقف األساتذة اجلدولية 2ر من ؾصغاحملسوبة  أ 2التكرارات مادامت ؾ
 . اثناء الرياضية ادلدرسية عدواينالسلوؾ للادلراىق جتاوز 

ادلراىق ىناؾ من يتجاوز السلوؾ العدواين اثناء الرياضية ادلدرسية وىناؾ من مل ومنو نستنتج اف التلميذ  
 يستطع جتاوزه ذلذه السلوكات.

 
  ؟شاكل العدوانيةاضة ادلدرسية ىل دتكنت من حل بعض ادلمن خبلؿ الري 7السؤال التاسع7 

 بعض ادلشاكل العدوانية بُت ادلراىقُت. معرفة دور الرياضة ادلدرسية يف حلالغرض7 
النسبة  التكرار االجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 االحصائية

 13 نعم
 

 غَت داؿ 3.84 1.8 5... 1 65%

 7 ال
 

35%      

بعض ادلشاكل العدوانية بُت  دور الرياضة ادلدرسية يف حل: يبُت إجابة األساتذة حوؿ 16الجدول رقم 
 ادلراىقُت.

 
  عرض وتحليل

بعض ادلشاكل  الرياضة ادلدرسية يف حلمن خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة أمهية  
من إجابات األساتذة تشَت إىل أف  %65ومن نتائج اجلدوؿ نبلحظ أف نسبة  العدوانية بُت ادلراىقُت.

، يف حُت صلد نسبة  بعض ادلشاكل العدوانية بُت ادلراىقُت يف حل كبَتا جداذلا أمهية  الرياضة ادلدرسية 

65% 

35% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة حول دور الرٌاضة المدرسٌة فً حل بعض المشاكل 

 العدوانٌة

 نعم

 ال
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وبعد ادلعاجلة االحصائية وذلك استخداـ اختبار ، ، عكس ذلكمن إجابات األساتذة تشَت إىل  35%
احملسوبة  2والذي بلغت قيمة ؾ 9.الذي يبُت الفروؽ يف االجابة للسؤاؿ رقم  2حسن ادلطابقة ؾ

و درجة  5...عند مستوي الداللة  3.84اجلدولية واليت بلغت  2اصغر من قيمة ؾوىي قيمة .1.8
داللة إحصائية  التوجد وعليو فإنوىذا يعٍت انو ال توجد ىنالك فروؽ دالة احصائيا يف االجابات و  1احلرية 

 ة.ياجلدول 2ر من ؾصغاحملسوبة  أ 2بُت التكرارات مادامت ؾ
األساتذة دتكنوا من حل بعض ادلشاكل السلوكية لبعض التبلميذ  ومنو نستنتج اف اكثر من النصف من

 ادلراىقُت.
 
 ؟للرياضة ادلدرسية دور يف توافق ادلراىق نفسيا و اجتماعيا السؤال العاشر7  

 يف التوافق النفسي واالجتماعي للمراىق.لرياضة ادلدرسية معرفة مدى تأثَت االغرض7 
النسبة  التكرار االجابة

 المؤوية
 درجة
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 االحصائية

 19 نعم
 

 داؿ    3.84 16.2 5... 1 95%

 1. ال
 

.5%      

يف التوافق النفسي لرياضة ادلدرسية مدى تأثَت ا: يبُت إجابات األساتذة حوؿ 01الجدول رقم 
 واالجتماعي للمراىق.

 
 

95% 

5% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة حول مدى تاثٌر الرٌاضة المدرسٌة فً التوافق 

 النفسً و االجتماعً للمراهق

 نعم

 ال
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  عرض وتحليل
يف التوافق لرياضة ادلدرسية أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة حوؿ مدى تأثَت امن خبلؿ اجلدوؿ  

  2ك، و بعد ادلعاجلة االحصائية وذلك باستخداـ اختبار حسن ادلطابقة النفسي واالجتماعي للمراىق 

وىي قيمة  03.21  احملسوبة 2كا و الذي بلغت فيو قيمة .1والذي يبُت الفروؽ يف االجابة للسؤاؿ رقم 
و ىذا يعٍت  1ودرجة احلرية  5...عند مستوي الداللة  3.84اجلدولية و التلي بلغت  2اكرب من قيمة كا

انو ىنالك فروؽ يف االجابات لصاحل التاثَت الرياضة ادلدرسية يف التوافق النفسي و االجتماعي للمراىق و 
للرياضة ادلدرسية دور يف توافق ادلراىق  وف افمن االساتذة ير  19الدليل علي ذلك النسبة ادلؤوية حيث صلد 

عكس ذلك من وجهة نظر االساتذة ، ومبا  %5.يف حُت بلغت النسبة %95نفسيا و اجتماعيا بنسبة 
 .فاف ىناؾ داللة احصائية لصاحل التوافق النفسي و االجتماعي للمراىق احملسوبة اكرب من اجلدولية  2اف كا

امجعوا علي امهية الرياضة ادلدرسية يف التوافق النفسي و االجتماعي لدي  منو نستنتج اف معضم االساتذةو 
 ادلراىق.

 
 ؟ىل تبلحظ حتسن يف السلوكات العدوانية بعد هناية ادلوسم مقارنة ببدايتو   السؤال الحادي عشر7

 السلوؾ العدواين. تحسنيف  الرياضة ادلدرسيةمعرفة مدى مسامهة الغرض7 
النسبة  التكرار االجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 االحصائية

 12 نعم
 

 غَت داؿ 3.84 8.. 5... 1 %.6

 8 ال
 

4.%      

 السلوؾ العدواين ُتحتسمسامهة الرياضة ادلدرسية يف : يبُت إجابات األساتذة حوؿ 00الجدول رقم 
 بالنسبة للمراىق.
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 عرض وتحليل

من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة إجابات األساتذة حوؿ مسامهة الرياضة  
من االساتذة ادلستجوبُت  %.6من خبلؿ اجلدوؿ نبلحظ أف نسبة  السلوؾ العدواين حتسنادلدرسية يف 

عكس يروف  %.4يروف أف الرياضة ادلدرسية حتسن من سلوؾ ادلراىق بعد هناية ادلوسم ، يف حُت أف نسبة 
 2معرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات اجملمعة، فقمنا حبساب ؾ اردناذلك، وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ 

ومبا أف 1وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  3.84اجملدولة ىي  2وؾ .8..إذ حتصلنا على 
كرارات إذ أنو ال يوجد اجلدولية أي أنو ال توجد  داللة إحصائية بُت الت 2احملسوبة  أصغر من ؾ 2ؾ

اختبلؼ بُت االساتذة ادلستجوبُت الذين يروف أف للرياضة ادلدرسية حتسن أو العكس يف ذلك بعد هناية 
 ادلوسم.

 من االساتذة الحضوا حتسن يف السلوكات دلراىقيهم مقارنة مع بداية ادلوسم .  %.6ومنو نستنتج اف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

40% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة حول مساهمة الرٌاضة المدرسٌة فً تحسٌن السلوك 

 العدوانً بالنسبة للمراهق

 نعم

 ال
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 ؟كيف يظهر التبلميذ عند شلارسة الرياضة ادلدرسية السؤال الثاني عشر7 
 . التبلميذ عند شلارستهم للرياضة ادلدرسيةاحلالة اليت يظهر فيها معرفة الغرض7 
النسبة  التكرار االجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 االحصائية

 03 ارتياح 
 

 دال 4.66 06.55 1.14 2 51%

 10 ملل
 

4%      

 16 قلق
 

04%      

التبلميذ عند شلارستهم للرياضة احلالة اليت يظهر فيها حوؿ  االساتذة: يبُت إجابات 02الجدول رقم 
 . ادلدرسية

 
 عرض وتحليل

خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل معرفة إجابات األساتذة حوؿ احلالة اليت يظهر عليها  
 االساتذةمن  %.8من خبلؿ اجلدوؿ نبلحظ أف نسبة التبلميذ عند شلارستهم للرياضة ادلدرسية و 

اهنا يروف  %5.، يف حُت أف نسبة الرياضة ادلدرسية جتعل التبلميذ اكثر ارتياحاادلستجوبُت يروف أف 
معرفة مدى  اردنا التاكد منوبعد حتليل نتائج اجلدوؿ يشعروف بالقلق  %15و نسبة ، تشعرىم بادللل

ة ىي ياجلدول 2وؾ19.88إذ حتصلنا على  2تطابق أو اختبلؼ التكرارات اجملمعة، فقمنا حبساب ؾ
ة أي ياجلدول 2ؾمن  اكرباحملسوبة   2، ومبا أف ؾ2 وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  5.99

80% 

5% 15% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة حول الحالة التً ٌظهر فٌها التالمٌذ عند ممارستهم 

 للرٌاضة المدرسٌة

 ارتٌاح

 ملل

 قلق
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الرياضة الذين يروف أف  االساتذةيوجد اختبلؼ جوىري بُت  وأنو توجد  داللة إحصائية بُت التكرارات 
 من النحية النفسية و اليت تزيدىم ارتياح وىذا ما يظهر جليا بعد حتليلنا للجدوؿ .ذلا تأثَت  ادلدرسية 

الرياضة ادلدرسية و القلة القليلة منهم من حيس بالقلق  ومنو نستنتج اف التلميذ ادلراىق حيس باالرتياح اثناء
 وادللل يف رأي األساتذة.

 
ىل الرياضة ادلدرسية حل من احللوؿ للتقليل من السلوكات العدوانية لدى تبلميذ السؤال الثالث عشر7 

 ؟ الطور الثانوي
 للمراىق.مكانة الرياضة ادلدرسية اف كانت حل من احللوؿ بالنسبة معرفة الغرض7 
النسبة  التكرار االجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 اإلحصائية

 19 نعم
 

 داؿ 3.84 16.2 5... 1 95%

 1. ال
 

5%      

مكانة الرياضة ادلدرسية إف كانت حل من احللوؿ فيما خيص  األساتذة: يبُت إجابات 06الجدول رقم 
 للمراىق.بالنسبة 

 
 
 
 

95% 

5% 

دائرة نسبٌة تمثل اجابات االساتذة فٌما ٌخص مكانة الرٌاضة المدرسٌة ان كانت حل 

 من الحلول بالنسبة للمراهق

 نعم

 ال
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  عرض وتحليل
إجابات االساتذة فيما خيص مكانة الرياضة ادلدرسية إف   من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يبُت 

و بعد ادلعاجلة االحصائية وذلك باستخداـ اختبار حسن ، كانت حل من احللوؿ بالنسبة للمراىق  
وىي قيمة اكرب من  .16.2احملسوبة  2والذي يبُت الفروؽ يف االجابات حيث بلغت قيمة كا 2ادلطابقة كا

و ىذا يعٍت اف  1، و درجة احلرية  5...عند مستوي الداللة  3.84اجلدولية و اليت بلغت  2قيمة كا
االساتذة الذين يقروف مبكانة الرياضة ادلدرسية كوهنا حل من احللوؿ  مناؾ فروؽ داللية احصائية لصاحل

من وجهة نظر االساتذة الذي اتفقوا  %95ة ادلؤوية واليت بلغتبالنسبة للمراىق والدليل علي ذلك النسب
  .يروف عكس ذلك %5علي كوهنا حل من احللوؿ يف التقليل من حدة السلوؾ العدواين يف حُت اف نسبة 

ومنو نستنتج باف الرياضة ادلدرسية مهمة و ىي مبثابة حل من احللوؿ للتلميذ ادلراىق لتجاوزه لبعض 
 السلوكات.

 اكثر عدوانا من غَت التبلميذ ادلمارسُت للرياضة ادلدرسيةىل  أستاذكونك :الرابع عشرالسؤال 
  ؟ ادلمارسُت 

 .معرفة درجة العدوانية لدى ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للرياضة ادلدرسيةالغرض7 
النسبة  التكرار اإلجابة

 المؤوية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2ك

 المحسوبة
 2ك

 الجدولية
الداللة 
 االحصائية

غَت 
 ادلمارسُت 

17 
 

 داؿ 3.84 9.8 5... 1 85%

 3 ادلمارسُت
 

15%      

  معرفة درجة العدوانية لدى ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للرياضة ادلدرسية: يبُت 05الجدول رقم 
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  عرض وتحليل

ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للرياضة معرفة درجة العدوانية لدى من خبلؿ اجلدوؿ أعبله والذي يهدؼ إىل 
 غَت ادلمارسُتمن إجابات األساتذة كانت ضلو  %85ومن األرقاـ احملصل عليها نبلحظ أف نسبة ادلدرسية

، وبعد حتليل نتائج اجلدوؿ اردنا ادلمارسُتمن االساتذة يروف اجتاىهم ضلو  %15، يف حُت اف نسبة 
اجملدولة ىي  2وؾ .9.8إذ حتصلنا على  2قمنا حبساب ؾمعرفة مدى تطابق أو اختبلؼ التكرارات ، ف

اجلدولية فأنو  2احملسوبة  اكرب من ؾ 2، ومبا أف ؾ1وعند درجة حرية  5...عند مستوى الداللة  3.84
تكثر  غَت ادلمارسُت الذينتوجد  داللة إحصائية بُت التكرارات إذ أنو يوجد اختبلؼ بادي للعياف بُت 

 اما غَت ادلمارسُت فيتحكموف يف سلوكاهتم .ية يف راي اغلب السلوكات العدوان مفيه
 غَت ادلمارسُت ىم االكثر عدوانا من غَتىم من ادلمارسُت.ومنو نستنتج اف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 

15% 

دائرة نسبٌة تمثل درجة العدوانٌة لدى الممارسٌن و غٌر الممارسٌن للرٌاضة 
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 خالصة االستبيان الخاص باألساتذة
السلوكات بوعبلقتها  الرياضة ادلدرسيةمن خبلؿ حتليلنا للنتائج اخلاصة باألساتذة حوؿ دور  

 العدوانية لدى ادلراىق استخلصنا ما يلي:
  ميوالت واىتمامات التبلميذ لؤلنشطة الرياضية ادلرغوب فيها حبيث يعرب عن ذاتو ووجدانو بالتايل

خيرج من كل الضغوطات النفسية والباطنية أين حيقق لنفسو الراحة الكاملة وكذلك حتقيق الصحة 
 النفسية ادلثلى.

  السلوكات العدوانية يف الرياضات اجلماعية وقلتها يف الرياضات الفردية.مبلحظة األساتذة لكثرة 
  التكوين النظري والتطبيقي لؤلساتذة مهم ولو دور كبَت يف معرفة اصلح الطرؽ يف معاجلة ادلراىق

 وحل مشاكلو النفسية واالجتماعية.
 لرياضة ادلدرسيةاثناء شلارستو ل التوافق النفسي واالجتماعي للمراىق جيعلو أقل عدوانية. 
  كبَت يف كسب ادلراىق ال ىادور و يف ضبط وتقليل السلوكات العدوانية الرياضة ادلدرسية أمهية

 لشخصية سليمة ومتزنة.
  معرفة األساتذة من خبلؿ التعامل مع ادلراىق لكيفية معاجلتو عند قيامو بسلوؾ عدواين من خبلؿ

 إرشاده وتوعيتو.
  الرياضة ادلدرسية حل من احللوؿ يف التقليل من السلوكات على كوف  األساتذةاتفاؽ معظم

 العدوانية بالنسبة للمراىق
 .قدرة ادلراىق يف التحكم يف سلوكا تو العدوانية على غَت ادلمارسُت ذلا 
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 االستنتاج العام7
قصد بعد استعراضنا للنتائج والتحليل نصل إىل عرض النتائج النهائية والتحليل العاـ، وذلك  

اإلحاطة بكل اجلوانب اذلامة من ادلوضوع باإلجابة عن كل التساؤالت ادلطروحة يف ىذا البحث واليت يدور 
موضوعها حوؿ شلارسة الرياضة  ادلدرسية وعبلقتها بالسلوكات العدوانية لدى تبلميذ الطور الثانوي، ولقد 

 توصلنا يف حتليلنا للنتائج إىل ما يلي:
دلوجو للتبلميذ أف أغلب ادلراىقُت يقبلوف على شلارسة الرياضة ادلدرسية كما وجدنا يف االستبياف ا 

أهنم يشعروف بالسعادة والسرور النفسي باإلضافة اال أف عدد قليل من ادلراىقُت يروف أف الرياضة ادلدرسية 
 تبعث فيهم ادللل و القلق كما أف ذلا دور يف ختفيف وتقليل ادلشاكل النفسية.

بياف ادلوجو لؤلساتذة فقد وجدنا أف أغلب األساتذة يروف أف ىناؾ اىتماـ كبَت أما يف االست 
للتبلميذ بالرياضة ادلدرسية، باإلضافة إىل أهنم يروف أف ادلراىق يشعر باالرتياح النفسي أثناء شلارسة الرياضة 

 ومنو نستنتج أف للرياضة ادلدرسية دور كبَت وىاـ يف حتقيق التوافق النفسي للمراىق.
و التأقلم يف الوسط ادلدرسي و  أما فيما خيص دور الرياضة ادلدرسية يف حتقيق االندماج 

االجتماعي فقد الحظنا أف معظم اإلجابات كانت بنسبة عالية على العمـو حيث الحظنا أف الرياضة 
وكذلك  ادلدرسية تساعد ادلراىق على االندماج وجتعلو أكثر تعامبل واحتكاكا مع الزمبلء داخل الفوج

تكوين صداقة خارج الفوج من خبلؿ شلارستو للرياضة، كما أهنا جتعل ادلراىق خيضع للقوانُت والنظم 
والتقاليد االجتماعية ومنو نستنتج أف كل العوامل ادلذكورة سابقا أكدت صحة الفرضية اجلزئية األوىل واليت 

 ق التوافق االجتماعي.تدؿ على الدور اإلجيايب الذي تلعبو الرياضة ادلدرسية يف حتقي
أما فيما خيص السلوكات العدوانية فقد كانت أغلب إجابات أفراد العينة من التبلميذ واألساتذة  

ترمز إىل أف الرياضة ادلدرسية ذلا دور كبَت يف حتقيق توازف شخصية ادلراىق بصفة عامة وامتصاص السلوكات 
من األشخاص أو مع ذاتو، وىذا يؤكد صحة العدوانية بصفة خاصة عند ادلراىق سواء مع من حولو 

 الفرضية اجلزئية الثانية.
كما أننا الحظنا من خبلؿ أجوبة التبلميذ واألساتذة حوؿ اختبلؼ السلوكات العدوانية بُت  

التبلميذ الذين ديارسوف الرياضة ادلدرسية والذين يعزفوف عن شلارستها، حيث وجدنا أف السلوكات العدوانية 
بلميذ الذين ديارسوف الرياضة ادلدرسية وتكثر عند التبلميذ الذين ال ديارسوهنا، ومن ىذا ادلنطلق تقل عند الت

 ديكن القوؿ أف الفرضية الثالثة قد حتققت من خبلؿ النسب العالية الدالة على ذلك.
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 مناقشة الفرضيات 7
 تفسير ومناقشة الفرضية األولى7

 االجتماعي.و التأقلم يف الوسط ادلدرسي االندماج و ساعد ادلراىق على ت الرياضة ادلدرسية 
-9-1)واألسئلة ادلوجهة لؤلساتذة  (14-13-11-7-2) للتبلميذمن خبلؿ األسئلة ادلوجة  

اتضح لنا من معظم ادلستجوبُت من التبلميذ  الفرضية االويل، وبعد عرض وحتليل نتائج (11-.1
يؤدي بادلراىق إىل االندماج يف اجلماعة والتأقلم داخل الوسط  الرياضة ادلدرسيةواألساتذة أف شلارسة ا

ادلدرسي، وحىت داخل اجملتمع من خبلؿ ظهور بعض السمات كالتعاوف والتسامح والروح الرياضية وتكوين 
صداقة مع اآلخرين، وألف التلميذ يف ىذا السن دير مبرحلة صعبة يف حياتو وحيتاج إىل من يساعده على 

رحلة وحتقيق التوافق النفسي واالجتماعي، وذلك إلنشاء فرد عصري وعقبلين متفتح على جتاوز ىذه ادل
 التطور ومتمسك هبويتو وبالقيم األساسية للمجتمع، ومنو ديكن القوؿ أف الفرضية قد حتققت.

 تفسير ومناقشة الفرضية الثانية7
 ادلراىقُت.فض من السلوكات العدوانية لدى ختتص و دت الرياضة ادلدرسيةشلارسة  
-5-3) واألسئلة ادلوجة لؤلساتذة (12-.1-9-6-5)من خبلؿ األسئلة ادلوجهة للتبلميذ  

اتضح لنا من خبلؿ إجابات التبلميذ واألساتذة أف  الفرضية الثانية، وبعد عرض وحتليل (6-7-13
للنشاط البدين الرياضي الًتبوي دور كبَت يف خفض وامتصاص السلوكات العدوانية من خبلؿ صرؼ الطاقة 

الرياضة الزائدة يف بعض األنشطة الرياضية، وكذلك ضبط احلالة النفسية واالجتماعية للمراىق من خبلؿ 
فات العقلية اليت تساىم يف النضج العقلي للمراىق واليت تؤدي بدورىا إىل وتطوير بعض الص ادلدرسية

 التقليل من السلوكات العدوانية، ومن ىذا ديكن القوؿ أنو مت حتقيق الفرضية الثانية.          
 تفسير ومناقشة الفرضية الثالثة7

ة الًتبية البدنية والرياضية يوجد ىناؾ اختبلؼ يف السلوكات العدوانية بُت التبلميذ ادلمارسُت حلص 
 وغَت ادلمارسُت.

-8-4-2)   واألسئلة ادلوجة لؤلساتذة  (8-4-3-1)من خبلؿ األسئلة ادلوجهة للتبلميذ  
اتضح لنا من خبلؿ إجابات التبلميذ واألساتذة أف  الفرضية الثالثةوبعد عرض وحتليل نتائج  (،12-14

ىناؾ اختبلؼ يف السلوكات العدوانية بُت التبلميذ ادلمارسُت حلصة الًتبية البدنية والرياضية وغَت ادلمارسُت 
حيث أف السلوكات العدوانية تقل عند ادلمارسُت وتكثر عند غَت ادلمارسُت، وىذا ما يثبت صحة الفرضية 

 الثالثة.
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 صة عامة7خال
من خبلؿ الدراسة اليت قمنا هبا يف حبثنا ىذا حاولنا إظهار مدى التغَت االجيايب لسلوؾ ادلراىق  

أثناء قيامنا بالنشاط الرياضي، فكانت الفكرة الرئيسية اليت استخلصناىا استنادا على الدراسة التطبيقية اليت 
النتائج وجدنا أف ادلراىق دير مبرحلة من أصعب  قمنا هبا باستعماؿ أسئلة االستبياف وبعد حتليل واستخبلص

مراحل حياتو إذ يتعرض لتغَتات اجتماعية واضطرابات نفسية والسبب يعود إىل التغَتات الفيزيولوجية اليت 
تطرأ عليو خبلؿ ىذه ادلرحلة حيث يقع يف صراع مع نفسو يف بعض األحياف وذلذا يستوجب عليو بعض 

 عد يف حتقيق التوازف النفسي وتنمية صفاتو البدنية يف نفس الوقت.النشاطات الرياضية اليت تسا
فادلمارسة ادلستمرة وادلنتظمة لؤلنشطة الرياضية كالرياضة ادلدرسية ذلا تأثَت فعاؿ على ادلراىق ألف  

ىناؾ توافق بُت اجلانبُت اجلسمي والنفسي وبالنظر لئلنساف على أنو وحدة سيكولوجية وذلذا فادلختصوف 
النفسانيوف ينصحوف مبمارسة األنشطة الرياضية وإقحامها بالقوة يف ادلؤسسات التعليمية ألهنا تنشط اجلسم 

 وهتدئ الروح وخترج الفرد من عزلتو وتكسبو الثقة بالنفس، أي أهنا تلعب دورا كبَتا يف بناء شخصيتو.
راىق على أف يكوف مثاال إذا شلارسة النشاط البدين و خاصة الرياضة ادلدرسية تساعد الفرد ادل 

وقدوة يف رلتمعو خاصة إذا كاف النشاط موجها من طرؼ مربُت وأساتذة ومدربُت، وىنا نشَت إىل أف 
النتائج ادلتوصل إليها تبقى نسبية حيث مل تؤخذ بعض ادلتغَتات اليت ذلا دور يف التأثَت على سلوؾ ادلراىق  

 كظروفو  ادلعيشية ومستواه الثقايف.
َت نرجو من ادلسؤولُت ومن كل ادلهنيُت استغبلؿ ىذه النتائج من أجل توظيفها فيما خيدـ ويف األخ 

 ادلراىق بصفة خاصة ومجيع أفراد اجملتمع.
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 االقتراحات
من خبلؿ الدراسة اليت قمنا هبا يف ىذا اجلانب ادلتعلقة بدراسة السلوكات العدوانية عند ادلراىق،  

ذلا دور كبَت يف ضبط وتقليل  الرياضة ادلدرسيةأراء العينة ادلستجوبة أف  ىذه الدراسة بينت حسب
السلوكات العدوانية، ىذا بالنظر إىل أمهية النشاطات الرياضية يف التخفيف من حدة ادلشاكل النفسية اليت 
يتعرض ذلا ادلراىق سواء يف الثانوية أو خارجها إف مل نقل إزالتها، وذلذا فقد كاف من الواجب علينا إعطاء 

ىيكلة الرياضة نتمٌت أف جتد أذانا صاغية وقلوبا واعية إعادة النظر يف  بعض التوصيات واالقًتاحات، اليت
وتشجيع شلارستها وإعطائها األمهية الكبَتة اليت تستحقها وىذا ألهنا دتس كل اجلوانب من  ادلدرسية

 شخصية الفرد، ومن بُت ىذه التوصيات نقًتح مايلي:
  مراعاة فًتة ادلراىقة ألهنا مرحلة أساسية وتعترب منعرجا حامسا يف حياة الفرد، وىذا بتوفَت اجلو

 ادلناسب للمراىق دلزاولتو نشاطو على أحسن وجو. 
  بالرياضة ادلدرسية توفَت سلتلف الوسائل البلزمة لؤلنشطة الرياضية داخل الثانويات وىذا للقياـ

 مرجوة.قق األىداؼ بشكل جيعلها حت علي احسن وجو و
 .توسيع شلارسة النشاطات الرياضية يف سلتلف ادلؤسسات الًتبوية 
  يف الثانوية بصفة خاصة والنوادي الرياضية بصفة  الرياضيةإدراؾ األمهية اليت تكتسبها ادلمارسة

 عامة.
 .تشجيع شلارسة الرياضة يف النوادي الرياضية وادلبلعب اجلوارية واجلامعات وادلعاىد 
 ثقافة رياضية من أجل نبذ العنف والسلوكات العدوانية بسلوكات محيدة كالتعاوف والروح  نشر

 الرياضية.
  الرياضة ادلدرسيةالعناية بادلبلعب والقاعات الرياضية ادلوجودة داخل الثانويات من أجل مزاولة 

 بكل راحة.
 مبل خاصة يف اجلانب النظري، العناية بأساتذة الًتبية البدنية والرياضية وىذا بتكوينهم تكوينا شا

 وحتديدا يف زلاؿ علم النفس والطب الرياضي من أجل أداء الواجب ادلهٍت على أحسن وجو.
  وادلراىقُت بصفة خاصة.الرياضة توعية ادلمارسُت بضرورة االىتماـ هبذه ادلادة 
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 ُت فيها قصد بررلة منافسات رياضية ما بُت األقساـ يف كل التخصصات وإشراؾ التبلميذ العدواني
 االندماج والتخلص من ذلك السلوؾ العدواين.

 .زلاولة جتنب األساتذة إحراج التبلميذ أماـ زمبلئهم 
 .تنظيم لقاءات حتسيسية للحد من ظاىرة السلوؾ العدواين 
 .التنشيط الرياضي يف الوسط ادلدرسي 
  عدد من ادلشاركُت.نشر الوعي الرياضي بصفة عامة و الرياضة ادلدرسية بصفة خاصة جللب اكرب 

يف األخَت نتمٌت أف نكوف عند حسن ظن اجلميع، وذلك بالتوفيق من اهلل عز وجل يف إصلاز ىذا 
 ادلوضوع ادلتواضع لتمهيد الطرؽ إىل حبوث أخرى.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر و المراجع :

 : قائمة المصادر  و المراجع بالغة العربية 

 7664 30ابو الفضل مجال الدين ابن منظور ، لسان العرب دار الطباعة والنشر دون طبعة ج.  

 7660 دار الفكر العريب بريوت 2الباهي فؤاد السيد علم النفس االجتماعي ط . 

 7646مطبعة ابن حيان 2ط القاهرة  سيكلوجية التكيف  نعيم  الرفاعي . 

 حافظ االجتاهات احلديثة يف تربية الطفل القاهرة دون طبعة مؤسسة شباب اجلامعة  أنور إبراهيم
2332 . 

  7657القاهرة  دار الفكر العريب  الرتبية احلركية  اسامة كامل راتب . 

  7656دارادلعارف القاهرة  اصول علم النفس بدون طبعة  امحد عزت راجع. 

 اخلويل ، زلمد عبد الفتاح ، عدنان درويش الرتبية الرياضية ادلدرسية دار الفكر العريب  أنور أمني
 .7665القاهرة مصر 

 7664 2امني انور اخلويل اصول الرتبية البدنية ط. 

 بريوت.دون طبعة دار لسان العرب   لسان العرب  ابن منظور 

  7665امحد عزت اصول علم النفس دون طبعة دار الطالب. 

 2333مصر  30اكرم رضي مراهقة بال ازمة دار التوزيع و النشر ج.  

 7654بدون طبعة  .ادلنجد يف اللغة واالعالم. 

 7663ديوان ادلطبوعات اجلزائرية  2ط اجلزائر رابح  اصول الرتبية و التعليم  تركي 

  دار النهضة العربية بدون طبعة  القاهرة  النمو النفسي و التكيف االجتماعي جابر عبد احلميد. 



 7667مكتبة النهضة ادلصرية القاهرة   3ط اسس الصحة النفسية  جابر عبد العزيز القومي. 

  اجلامعة   1دارالفكر للطباعة و النشر ط االضطرابات السلوكية االنفعالية  خولة امحد حيىي
 .2333االردنية 

 حسن معوض طرق تدريس الرتبية البدنية و الرياضيبة اجلهاز ادلركزي للكتب اجلامعية و الوسائل /د
 .1مصر ط  التعليمية

  7662جامعة مستغام  7ط اجمللة العلمية للثقافة البدنية و الرياضية  رومان زلمد . 

  7661القاهرة دار الفكر العريب  7ادلشكالت النفسية عند االطفال ط كريا امحد الشرييب . 

 7650مطابع زمزم  1ط علم النفس االجتماعي  زين العابدين درويش . 

  7651زعبد احلمان عيسوي سيكلوجية اجلنوح دون طبعة دار النهظة العربية بريوت. 

 7664دون طبعة دار ادلعرفة اجلامعية  االحنراف و اجملتمع  سامية زلمد جابر. 

  7661دون طبعة النهضة العربية للطباعة و النشر لبنان عبد الرمحان عيسوي سيكلوجية اجلنوح. 

  دار الطباعة للنشر و التوزيع بريوت  1ط موسوعة كتب علم النفس  عبد الرمحن عيسوي
2333. 

 7651دار النهضة العربية بريوت  2معامل علم النفس ط عيسوي  عبد الرمحن . 

  طبعة النهضة العربية للطباعة و النشر عبد الرمحان عيسوي يف الصحة النفسية و العقلية دون
7662. 

 7663الرتبية البدنية و الرياضية ومشاكلها يف ادلدرسة اجلزائرية  عبد الوهاب عمراين .  

 رللة علم النفس ،فغالية برنامج خفض السلوك العدواين   عزت خليل عبد الفتاح وفاء عبد اجلواد
 .  7666افريل  23باستخدام العبئ لدى االطفال ادلعوقني مسعيا العدد 



  7661دار ادلشرق جدة  7ط  عبد احلميد اذلامشي علم نفس االجتماع. 

   دون  دار قباء للطباعة و النشر دراسات يف علم النفس االجتماعي  عبد اللطيف زلمد خليفة
 . 7665 طبعة

 دار الفكر العريب للطباعة و النشر و التوزيع دون  التحليل النفسي للمراهقة  عبد الغاين االبدي
 لبنان طبعة

   5ط  عبد السالم حامد زهران علم نفس النمو للطفولة و ادلراهقة . 

  7652عبد السالم زهران علم النفس النمو الطفولة و ادلراهقة عامل الكتب . 

 2331القاهرة عامل الكتب  2عبد ادلنعم امحد الدردير دراسات معاصرةيف علم النفس الرتبوي ج 
 . 7ط

  7ط  .ادلرشد الرتبوي الرياضي علي بشري الفاندي ابراهيم رمحونة زايد  فؤاد عبد الوهاب 
 طرابلس.

 7664ان كمال الدسوقي النمو الرتبوي للطفل و ادلراهق دار النهضة العربية بدون طبعة لبن . 

 7657دار االفاق اجلديدة دون طبعة  بريوت  كاضم ويل االغا علم النفس الفزيلوجي . 

 .مصطفي فهمي سيكلوجية الطفولة و ادلراهقة مكتبة مصر بدون طبعة مصر 

  7653نظريات و طرق الرتبية البدنية   2طزلمد عوض البسيوين و فيصل الشاطئ. 

   للخدمة  االجتماعية دار النهضة العربية القاهرةزلمد عادل خطاب  الرتبية  البدنية. 

 علم الصحة النفسية دار النهضة العربية دون طبعة بريوت مصطفى الشرقاوي. 

  القاهرة  دار الطباعة النشر و التوزيع 0حبوث يف علم النفس االجتماعي ط  معتز السيد عبد اهلل
2333 . 



 7661دون طبعة   دةج  قراءات يف مشكالت الطفولة   زلمد مجيل منصور. 

 7664مطبعة ابن حيان القاهرة  2نعيم الرفاعي سيكلوجية التكيف ط. 
 : مصادر اخري مختلفة 

 .القانون العام لالحتادية اجلزائرية للرياضة الدرسية االنضمام و التاهيل 

  اجبارية ممارسة الرياضة ادلدرسية. 7663نوفمرب-23جريدة اخلرب تاريخ 

  اجلزائرية للرياضة ادلدرسيةوثيقة من االحتادية. 

 2ادلادة  ,وثيقة من االحتادية اجلزائرية للرياضة ادلدرسية. 

  حملة عامة عن النشاط ادلدرسي وزارة الرتبية الوطنية.  

 : قامة المراجع باللغة الفرنسية 
 alderam-rd. (1990). manuiall de la psikologie du sport. paris: 

vigo. 
 B.CASTER. (1974). LA MORT DE L OUTRE. 

FRENCE. 

 S.N. (211-06-2000). SPOURE SOLAIRE DES LOBBIES 
RECITENT TOUJOURS.  

 SAMIR. (8-4-1997). POUREUN CHOMPION NOTE 
DU MONDE EN ALGIRIE. ENTERIENS AVEC M 
TAZI PRESIENT-ANDSS-. 

 T.P-, MATVEIY. (1983). ASPIKTS FONDAMONTAUX 
DE LONTRAINMON. PARIS: VIGOU. 



 REILLEAR, VAN. (1988). LA JRESSIVITE 
HUNMMAINE. BRUSSEL PIERRE MOUDJA 2 ED. 

 RILLEAR, VAN. (1988). LA GRESSIVITE HUMMAINE. 
BRUSSEL PIERRE MOUDJA 2 ED. 

 : الرسائل و المذكرات 

 تاثري الرفاق غري ادلتمدرسني يف ظهور سلوكات عدوانية عند التالميذ ادلراهقني ،   مذكرة ليسانس
   (1997) . علم النفس و علم الرتبية

 دليل الطالب يف التطبيقات ادليدانية يف   قاسم ادلندالوي و اخرون ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس
 الرتبية الرياضية .

  سنة  (76-72الرتبية البدنية و الرياضية يف التقليل من السلوك العدواين لدي ادلراهق )دور
2336-2373. 

 ( 72دور الرياضة اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدي ادلراهقني الفئة العمرية-
 .(سنة72

  أطفال ادلرحلة االبتدائية دور الرتبية احلركية يف التقليل من مشكليت القلق و السلوك العدواين لدى
 .من وجهة نظر ادلعلمني

  لكحل حبيب اهلل واخرون  مكانة الرياضة ادلدرسية و دورها يف انتقاء ادلواهبمذكرة ليسانس .  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 العلمي لبحثاو  العالي التعليم وزارة
 عبد الحميد بن باديس جامعة
 والرياضية البدنية التربية معهد

 مستغانم
 

 
 

 لألساتذة استبيان
 

 بني نضع أن عظيم الشرف لنا الثانوية للمرحة الرياضية و البدنية الرتبية أساتذة السادة إىل           
 ىذا: حبثنا موضوع ضمن تدخل اليت التساؤالت من مجلة على اإلجابة بغية االستبيان ىذا أيديكم

 نرجوا لذا "سنة(58-51درسية وعالقتها بالسلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور الثانوي )الرياضة ادل
 .العلمي للبحث خدمة مسؤولية و وعي و موضوعية بكل االستمارة ىذه مأل الكرام أساتذتنا من
 
 
 
 
 :األستاذ إشراف                                                                 :الطلبة إعداد من
                                                          
 مناد فوضيلد/  لطرش حوسين *
 القادر عبد صغير دواجي *
 
 
 

 المناسب المكان في   (x) عالمة ضع :مالحظة
 
 

 3102/ 3102الجامعية :  السنة



 
 

 :عامة معلومات
 :ادلؤسسة

............................................................................................ 
 ...............................................................ادلهنية اخلربة سنوات عدد

 ؟  كيف تري الرياضة ادلدرسية يف التعليم الثانوي بالنسة للمراىق 0س 
 ىامة           
 متوسطة االمهية           
 ليس ذلا امهية           
 ؟  ىل يتجاوز ادلراىق بعض السلوكات العدوانية اثناء ممارستو للرياضة ادلدرسية: 3س 

 نعم           
 ال           
 ؟  مع التلميذ العدواين اثناء ممارستو للرياضة ادلدرسيةكيف تتعامل 3س 

                                                 قسوة            
  ليونة            
 ؟ىل يهتم التلميذ ادلراىق بالرياضة ادلدرسية: 2س 

                                                              نعم          
  ال .

 ؟ادلدرسية دور يف ضبط و تقليل السلوك العدواين لدى ادلراىق  ىل للرياضة :5س 
 نعم          
                                                   ال          
 ؟ماىو السلوك العدوان االكثر ضهورا6س 

              لفض          
 جسدي     
 كالمها      
 ؟بصفتك استاذ ماىي احلصة االكثر عدوان7س 

                                          الرتبية البدنية والرياضبة
  الرياضة ادلدرسية



 ؟ ىل يتجاوز ادلراىق السلوك العدواين اثناء الرياضية ادلدرسية:8س 
                                              نعم       

 ال
 من خالل الرياضة ادلدرسية ىل متكنت من حل بعض ادلشاكل العدوانية ؟  : 9س 
 نعم      
 ال      

 ؟للرياضة ادلدرسية دور يف توافق ادلراىق نفسيا و اجتماعيا   10 س 
 نعم    
 ال    

 ؟ هل تالحظ تحسن في السلوكات العدوانية بعد نهاية الموسم مقارنة ببدايته  00س 
                                                 نعم   
  ال   

 ؟كيف يظهر التالميذ عند ممارسة الرياضة ادلدرسية   03  س 
  ارتياح
                 ملل

   قلق 
 لدى تالميذ ىل الرياضة ادلدرسية حل من احللول للتقليل من السلوكات العدوانية   13 س

 ؟الطور الثانوي
           نعم
  ال

 ؟كونك استاذ من ىم االكثر عدوانا ادلمارسني او غري ادلمارسني للرياضة ادلدرسية  14 س 
  غري ادلمارسني

  ادلمارسني
  



 العلمي لبحثاو  العايل التعليم وزارة
 عبد احلميد بن باديس جامعة
 والرياضية البدنية الرتبية معهد

 مستغامن
 

 استمارة االستبيان اخلاص بالتالميذ
 

 عزيزي التلميذ )ة(

الرياضة ادلدرسية وعالقتها بالسلوكات العدوانية لدى تالميذ يف إطار إجناز حبث علمي بعنوان  
، أرجو التكرم علينا باإلجابة على ىذا االستبيان، الذي يأخذ من وقتك  سنة("18-15) الطور الثانوي

كثريا، ولكن قبل اإلجابة أرجو التفضل مشكورا باستكمال ادلعلومات ادلطلوبة يف ىذه الصفحة، وقراءة 
 التعليمات مث قلب الصفحة بعد ذلك، لإلجابة على االستبيان.

. 
 

 مالحظة:

 اإلجابة ادلالئمة.أمام )×( ضع عالمة 

 وشكرا

 
 :األستاذ إشراف                                                                   :الطلبة إعداد من
 مناد فوضيلد/       لطرش حوسني *
 القادر عبد صغري دواجي *
 
 
 

 2014/ 2013اجلامعية :  السنة



 
 معلومات خاصة:

    اجلنس:             العمر: 

 

 ؟ىل متارس الرياضة ادلدرسية 1س 
 نعم           
 ال           
 ؟  دلدرسيةاماذا تعين لك الرياضة :2س 

 تسلية وترفيو           
  اكتساب قوة عضلية           

 صحة 
 ىل تتلقى تشجيعا من طرف اسرتك ؟ 3س 

  نعم           
  ال          
 ادلدرسية ىل تساعدك على جتاوزك بعض السلوكات للرياضة كونك مراىق ممارس  4س

 ؟ العدوانية
                                                نعم            

  ال            
 ؟اذا كانت لديك سلوكات عدوانية ىل تعتقد ان الرياضة ادلدرسية: 5س 

                                                              تزيلها          
   تقلل منها .

  ليس ذلا اثر           
 ؟ماىو السلوك االكثر صدورا من زميلك :6س 

 لفضي         
             جسدي         
                                       كالمها          
 ؟لرياضة ادلدرسيةممارستك ا ماىو شعورك اثنان7س 



              قلق         
 سعادة    
 ملل    
 ؟ عند ممارستك للرياضة ادلدرسية ىل ىي ميدان للعدوان 

                                       نعم
  ال
 ؟ اىو رد فعلكلك معند تعرضك لسلوك عدواين من طرف زميل :9س 
                                              تسامح       

  رد الفعل
 ال تبايل

 ؟  مبا تشعردلا يصدر منك من سلوكات اجتاه زمالئك : 10س 
 ندامة     
  سرور     
  ال شيئ     

 ؟ ىل ترى بان الرياضة ادلدرسية تؤثر على توازن شخصيتك  11 س 
 نعم    
 ال    

 ؟ادلدرسية تساىم يف هتذيب السلوكىل تعتقد بان الرياضة  12س 
                                                 نعم   
  ال   

 ؟ ىل ممارسة الرياضة ادلدرسية جتعلك اكثر تساحما مع االخرين  13س 
  نعم
    ال

 ؟  ىل تعتقد ان الرياضة ادلدرسية جتعلك اكثر احتكاكا مع زمالئك 14س 
           نعم
  ال
  



 ملخص البحث:

، حيث سنة(51-51الرياضة املدرسية وعالقتها بالسلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور الثانوي )         
 العدوانية إىل معرفة مسامهة الرياضة املدرسية يف الثانويات يف التقليل من ظاهرة السلوكات هتدف الدراسة

ذلك الرياضة املدرسية هلا دور يف خفض السلوك العدواين  إيلاليت كثرياً ما تؤدي إىل عواقب وخيمة ضف 
معرفة جوهر و مكانة الرياضة املدرسية يف خفض و التقليل من  رض من الدراسةغلدى التالميذ ، و ال
التعليم الثانوي حيث  أساتذةو العينة كانت مكونة من تالميذ املرحلة الثانوية و السلوكات العدوانية 

 أستاذا 08 األساتذةبالنسبة للتالميذ يف حني كانت عينة  18ئية اليت كانت نسبتها اختريت بطريقة عشوا
، حيث استنتجنا اليت مت حتكيمها من طرف دكاترة املعهد غري مقننة استمارةاستخدام متثلت األداة يف  و

تساعدهم علي االندماج  اكما اهناغلب املراهقني يقبلون علي ممارسة الرياضة املدرسية وكلهم سرور و أن 
من طرف نستنتج كذلك  و، تعامال و احتكاكا مع الزمالء هذا ما يدل علي تواجد توافق اجتماعي  وأكثر

االساتذة و التالميذ ان الرياضة املدرسية تساعد يف التقليل من السلوكات العدوانية عند املمارسني هلا اكثر 
الرتبوية باجلانب التكنولوجي و االشهاري مثل اجملالت ونوصي املؤسسات من الذين ال ميارسوهنا  ، 

،    التنشيط الرياضي يف الوسط املدرسيو بالرياضية و ملصقات للرياضيني العامليني وفيديوهات وغريها 
نشر الوعي الرياضي بصفة عامة و الرياضة املدرسية بصفة خاصة جللب اكرب عدد من كما نوصي كذلك ب

 .املشاركني

 

 



Resume de lʹétude: 

 

            Le sport scolaire et sa relation des comportements des élèves secondaires 

entre (15-18ans) , le but de l `étude à connaitre le rôle du sport scolaire dans les 

lycées a diminuer le phénomèneˏ dans le comportement agressifs des élèves ā 

des conséquences refasses en plus le sport scolaire a un rôle dans la butte de 

combattre ˏ ces phénomènes ˏle but de lʹétude sert ā connaitre la vraie place du 

sport scolaireˏlʹescample de certains élèves prient a lʹimprovisation dans le 

nombre est égal 80 élèves et 20 professeure ˏlʹoutil a été utilisé est codifié forme 

qui a été jugé par les médecins institut ˏon a déduit la majorité des adoléscents 

veulent pratéquer le sport scolaire ˏparce quʹ ilrepréscents un moyen 

dʹintégration dans la sosiét en plus ˏle sport scolaire a un role de diminuer les 

comportements agressifs des élèves .poure conclure ˏondemonde auxétab 

lissements scolaires à afficher les magasins sportives des grands joueurs et des 

vidéos …ex. varier le sport le milieu scolaire ˏet en plus instaurer lˋesprit sportif 

en général et le sport scolaire en particulier dans le but dattier plus de nombre 

des athlètes. 
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