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 شىش ٚذمذ٠ش
 

ْزا انبحث ٔانصالة ٔ انسالو عهى  إلتًاوَحًذ هللا ٔ َشكشِ عهى تٕفٍقّ 

 سسٕل
 األيٍٍ. أنًحًذهللا عهٍّ ٔسهى  هللا صهى

أستار انًششف انزي كاٌ يعُا طٕال يذة اَجاص  إنىَتقذو بانشكش انخانص 

ْزا انبحث انزي نًٍبخم  عهٍُا بًعهٕياتّ ٔكاَذٔيا يعُا فً أٔقاث انصعبت 

 األستار " بهكبٍش قادة".
انهزٌٍ ساعذَٔا بانعًم يع انتاليٍز.  َشكش كم  انثإٌَاٌذساء يشكش كم  َ

انكبٍش فً َجاح  انتاليٍز انهزٌٍ ساعذَٔا فً ْزا انبحث ٔكاٌ نٓى انذٔس

 ْزِ انذساست.
ٔبذٌٔ يا َُسى يعٓذ انتشبٍت انبذٍَت ٔسٌاضٍت انهزٌٍ كإَا نُا سُذ فً 

 أٔقاث انعصٍبت.
ْزِ  إثشاءَشكش أٌضا عًال انًكتبت انهزٌٍ كاٌ نٓى انفضم انكبٍش فً 

 انذساست بانصٍذ انًعشفً.
 ٔ فً األخٍش شكش كم يُساْى فً ْزا انبحث سٕاء يٍ

 بعٍذ. قشٌب أٔ يٍ
 
 

 دضشٞ عض٠ض                                          ِخا١ٌف غاٌٟ                               
  



 إهداء
سثذاْ هللا اٌزٞ ت١ذٖ ٌٍّىٛخ وً شٟء اٌزٞ سفع اٌسّٛاخ تال عّذ  ٚ تسظ األسض تال ٚذذ اٌزٞ تعٛٔٗ ذرُ اٌصاٌذاخ، 

اٌعمً عٍٝ اٌرفى١ش فال اٌٗ اال هللا ِذّذ سسٛي هللا ع١ٍٗ أصوٝ اٌصاالج ٚ أفضً اٌرس١ٍُ ٚ اٌذّذ هلل اٌزٞ أٔعُ عٍٟ تٕعّح 

 عٍٝ أٌٗ ٚ صذثٗ أجّع١ٓ .
 أِا تعذ:
 

 تعذ ِاسسد اٌسف١ٕح ٘زا اٌثذث عٍٝ شٛاطئ اٌخراَ ال ٠سعٕٟ اال أْ أ٘ذٞ ِثشج ٘زا اٌجٙذ اٌّرٛاضع 
 سٛسج  اسشاء. 42صغ١شا " ا٠٢ح اٌٝ ِٓ لاي ف١ٙا عضٚجً " ٚاسدّّٙا وّا ست١أٟ 

 ٚلاي ف١ٙا سسٛي هللا صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚ سٍُ " سضا هللا فٟ سضا٘ا ٚسخظ هللا فٟ سخطىا" ٔسؤي هللا سضا٘ا.
 اٌٝ اٌرٟ عجض اٌٍساْ عٓ ٚصف ِآثش٘ا ٔذٛٞ ٚ سِأٟ اٌمذس ت١ٓ أدضأٙا فغّشذٕٟ فذعرٕٟ ٔفسٙا ٚط١ة لٍثٙا، 

ؤٞ والَ ألاتٍٙا: أتىالَ ٠سىٓ فٟ األسض أٚ فٟ ٌسّاء، اٌعثاساخ ا١ًٌٍ أٚ إٌٙاس،ٔٛس اٌٝ دىا٠ح اٌعّش اٌرٟ ال أدسٞ ت

ِٕٚثع طّٛدٟ، ِٓ ٠شذاح ا١ٌٙا اٌثاي ٚ ٠ٙذأ تٙا اٌعٛاطف، اٌزٞ أٚصأٟ تٙا اٌٌّٛٝ خ١شا ٚتشا، دٍّرٕٟ ٕٚ٘ا   طش٠ك

صفاء، اٌٛفاء، اٌعطاء ِعٕٝ اٌطٙش ٚ عٍٝ ٚ٘ٓ فماِد ا١ٌٍٍاٌٟ ٚسٙشخ فٟ غفٍرٟ ساٌد دِٛعٙا عٍٝ دضٟٔ ، ٌٝ سِض اٌ

 اٌسّٛ اٌرٟ صذد ٔفسٙا ألجً سعادذٟ فاسعذ ٌسعادذٙا ٚ إٔ٘ؤ ٌٕٙائٙا ذٍه اٌشّعح اٌرٟ ال ذذرشق ١ٌثذأ ضالي ٌفشً، ٚ

ٚصسعد فٟ لٍثٟ اٌعطف ٚ اٌذٕاْ ف١ٙاٌع١ْٛ اٌذاسسح، ٟ٘ أغٍٝ اِشأج فٟ ٘زا ٕٟ ٌٟ طش٠ك األًِ،ٚ اٌرٟ غّشذ ٔٛسخ

ع١ٕٟ اٌرٟ لاي ف١ٙا أعظُ اٌخٍك اٌٙٗ " اٌجٕح ذذد ألذاَ األِٙاخ" أِٟ، أِٟ، أِٟ دفظٙا هللا ٚ أطاي فٟ اٌٛجٛد،لشج 

 عّش٘ا فٟ وً ٚلد تع١ٕ١ٓ ال ذٕاَ.
اٌٝ أعض ِا ٌذٞ فٟ ٌٛجٛد رٌه اٌشخص اٌشخص اٌزٞ ٌُ ٠خً عٍٟ ٠ِٛا تشٚدٗ ٚ ِاٌٗ، اٌزٞ ٠سعذ ٌسعادذٟ ٚ ٠ذضْ 

 لٛاِعض٠ّرٟ، ض١اء د١اذٟ، عٍّٕٟ ِثادئ اٌذ١اج ٚ ل١ّٙا، سِضا ٌٍعض ٚ اٌشّٛر،ٌذضٟٔ ِٓ واْ دثٗ ٚ ا٘رّاِٗ 
ِٓ ٚطؤ أشٛان داف١ا،ٚ شمٟ فٟ ذع١ٍّٟ ٚ ضذٝ تؤغٍٝ ِا ٠ٍّه، اٌز٠ىاْ سثثا فٟ ...............اٌّعأٟ، اٌزٞ ِّٙا  

ٍّٕٟ ِعٕٝ اٌشجٌٛح ِٚعٕٝ عٍّد ٌٓ أسد ٌٗ خ١شٖ ِذٜ اٌذ١اج اٌٝ اٌزٞ ٚلف تىً جأثٟ فٟ وً صغ١شج ٚ وث١شج ٚ ع

 أتٛجاتٟ 
 اٌغاٌٟ أطاي هللا فٟ عّشٖ.

اٌٝ سفمائٟ، أصذلائٟ، اٌٝ عائٍرٟ اٌرٟ وأد دِٚا تجأثٟ، اخٛذٟ س١ذ أدّذ، عثذ اٌٙادٞ، ٚأخرٟ، أعّاِٟ،خاالذ١ٛوً 

 ٗ.ِٓ ٠ذًّ ٌمة دضش٠ٓ اٌٝ وً ِٓ ٚلف اٌٝ جأثٟ ِٕؤصذلائٟ سٛاء فٟ اٌجاِعح ٚ فٟ اٌذٟ اٌزٞ أسىٓ ف١
 اٌٝ أسرارٔا اٌىش٠ُ جضاٖ هللا خ١شا اٌزٞ واْ ِعٕا طٛاي اٌسٕح اٌذساس١ح أسرار:

 " تٍىث١ش لادج".
 اٌٝ ِٓ أٔاسٚا تص١شذٟ ٚعٍّٟٛٔ صاد اٌذ١ٔا ٚ األخشج ِٓ ِعٍُ فٟ االترذائٟ اٌٝ أسرار

 فٟ اٌجاِعح اٌٝ أعضاء ٌجٕح إٌّالشح، اٌٝ عّاي اٌّىرثح، اٌٝ أفشاد ع١ٕح اٌثذث،
 اذزج ِعٙذ اٌرشتث١ح اٌثذ١ٔح ٚ اٌش٠اض١ح اٌٝ ج١ّع اٌذضٛس،اٌٝ أس

 اٌٝ وً ِٓ ٠رصفخ ٘زٖ اٌّزوشج، اٌٝ وً ِٓ س١غضة ٌغ١اب اسّٗ،
 اٌٝ وً ِٓ ِذٜ ٠ذٜ اٌعْٛ فٟ اذّاَ ٘زا اٌثذث ِٓ لش٠ة أٚ ِٓ تع١ذ.

 
 ِخا١ٌف غاٌٟ                       دضشٞ عض٠ض                                                                      
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 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال األول( : 07جدول رقم ) 001

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثاين( : 06جدول رقم ) 000

 07 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثالث( : 00جدول رقم ) 000

 06 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الرابع( : 09جدول رقم ) 000

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال اخلامس( : 01جدول رقم ) 000

 09 .10للمحور رقم  السادس. يوضح قيم اإلجابات على السؤال( : 00جدول رقم ) 000

 01 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال السابع( : 00جدول رقم ) 007



 ط
 

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثامن( : 00جدول رقم ) 006

 00 ..10للمحور رقم  يوضح قيم اإلجابات على السؤال التاسع( : 00جدول رقم ) 000

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال العاشر( : 00جدول رقم ) 009

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال احلادي عشر( : 07جدول رقم ) 001

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثاين عشر( : 06جدول رقم ) 000

 07 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال األول( : 00جدول رقم ) 000

 06 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثاين( : 09جدول رقم ) 000

 00 .10للمحور رقم  يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثالث.( : 01جدول رقم ) 000

 09 .10للمحور رقم  .الرابعيوضح قيم اإلجابات على السؤال ( : 00جدول رقم ) 000

 01 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال اخلامس( : 00جدول رقم ) 007

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال السادس( : 00جدول رقم ) 006

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال السابع( : 00جدول رقم ) 000

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثامن( : 00جدول رقم ) 009

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال التاسع( : 07جدول رقم ) 001

 00 .10للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال العاشر( : 06جدول رقم ) 000

 07 .10للمحور رقم  .اإلجابات على السؤال احلادي عشر يوضح قيم( : 00جدول رقم ) 000

 37 .10للمحور رقم  .عشر الثاينيوضح قيم اإلجابات على السؤال ( : 39جدول رقم ) 000
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 قائمة أشكال البيانية:
 

 الرقم عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الشــــــــــــــــــــــــــــــكل الصفحة
 10 لول جلوس .يوضح منوذج أبعاد الثالثة  - 00
 10 يوضح أبعاد الثالثة ) منظومة اللياقة البدنية و البعد الثقايف ( - 00
 10 يوضح أهداف النظام الرياضي - 00
 10 يوضح عالقة النشاط الرياضي ادلدرسي لعناصر ادلناهج أخرى - 00
 10 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:05شكل رقم )  99

 17 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:17شكل رقم )  011

 16 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:16شكل رقم )  010

 10 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:10شكل رقم )  010

 19 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:19شكل رقم )  010

 01 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:01شكل رقم )  010

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  010

 00 .10للمحور رقم 10نسبة اإلجابات على سؤال رقم   (:00شكل رقم )  017

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  016

 00 .10للمحور رقم  01نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  010

 00 .10للمحور رقم  00نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  019

 07 .10للمحور رقم  00نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:07شكل رقم )  001

 06 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:06شكل رقم )  000

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  000

 09 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:09شكل رقم )  000

 01 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:01شكل رقم )  000



 ك
 

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  000

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  007

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  006

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  000

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  009

 07 .10للمحور رقم  01نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:07شكل رقم )  001

 06 .10للمحور رقم  00نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:06شكل رقم )  000

 00 .10للمحور رقم  00نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  000

 09 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:09شكل رقم )  000

 01 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:01شكل رقم )  000

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  000

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  007

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  006

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  000

 00 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  001

 07 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:07شكل رقم )  000

 06 .10للمحور رقم  10نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:06شكل رقم )  000

 00 .10للمحور رقم  01نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:00شكل رقم )  000

 09 .10للمحور رقم  00نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:09شكل رقم )  000
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 مدخل الباب األول:

لقد تناول الطالبان يف هذا الباب األول الدراسة النظرية حيث تضمنت هذه األخرية مخسة فصول، الفصل األول       

تضمن السياق الثقايف  الرياضي أما الفصل الثاين فتناول النشاط الرياضي املدرسني بينما الفصل الثالث اهتم بالعنف يف 

حلركة الرياضية يف اجملتمع أجلرائري أما األخري فتناول خصائص املرحلة العصرية الوسط املدرسي، أما الفصل الرابع فاهتم با

 سنة. -61-61
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 مقدمة: -1
لقد تعودنا أف نسمع كلمة الثقافة ونعيها ألف الثقافة ظاىرة تتسق مع احلياة و تتماشى مع الطبيعة        

نعيشها كل حلظة ويف كل حُت لذلك ظلت مبهمة، فكثَتوف أولئك الذين ينظروف إليها من خالؿ التعارؼ 
 ضرة أو ادلشاركة يف النشاط الفٍت أو اجتماعي.  اليت يتم احلصوؿ عليها الفرد من قراءة الكتب و مساع احملا

اف من عوامل ختلف الثقايف التمسك بالقدمي فالتغيَت يف العادات و التقاليد و القيم اليت اكتسبت من حياة 
الفرد أصبحت جزء من شخصيتو يكوف فيها التغيَت أمر صعب، ومن ىنا يظهر أمهية الثقافة يف مساعدة 

يف التفكَت للتكيف مع التغيَتات وفهم طبيعة الثقافة و فهم طبيعتها كذلك للثقافة  الفرد واكتساب ادلرونة
ادلتجددة دورا ىاـ يف مساعدة التلميذ على التحرر من ثقافة مرجعية اليت مل تعد تناسب طبيعة العصر ويف 

يصعب اندماجها  نفس الوقت حتقق حاجاهتم و أىدافهم الًتبوية  وكما أشرنا اف الثقافة ادلتجددة عادة ما
يف الثقافة السائدة على أفراد اجملتمع باالضافة اىل نتائجها فقد حتتاج اىل وقت كبَت لكي تظهر وحتقق 

 االىداؼ الًتبوية ادلرجوة منها خاصة يف الدوؿ العربية.
وىناؾ من يربط الثقافة بالتخصص فإذا قلنا الثقافة و الرياضة فاف احملصلة من شلارسة أنشطة 

ة يف القريب وادلستقبل البعيد ىو زلصلة ثقافية حىت لو وضعنا يف اعتبار اجلوانب النفسية والبيولوجية الرياض
وجيب أف ننظر إىل أنشطة  الرياضية عامة مشولية عن النظر إليها من منظور أفعاؿ إنساف أي السلوؾ 

ضية سلتلفة ىي يف الواقع مكملة إنسانية لألفراد ومن ٍب فاف ما يقـو بو األفراد من شلارسة األنشطة الريا
حلقائق أنشطة الثقافية فالرياضة عنصر من عناصر الثقافة يف اجملتمع تكوف سلتلفة باختالؼ ثقافات اجملتمع 
وىي ضرورية لكل اجملتمعات إنسانية نظرا دلا وصلت إليو الرياضة من مستويات عالية وعادلية فاف الرياضة 

خالؽ وشغل وقت الفراغ فيما ينفعهم ويبعدىم عن ما ىو ضار ويتناقص مسببة لتطور اجتاىات والقيم واأل
 مع القيم الثقافية الرياضية.

فاف اجملتمعات ونذكر منها العربية تعاين من نقص يف الثقافة الرياضية لألفراد باعتبار أف الرياضة 
قنا يف ىذه الدراسة إىل ظاىرة تساىم يف تنمية القيم  اخللقية للفرد و جتعلو لو مكانة اجتماعية فإننا تطر 

العنف اليت أصبحت منتشرة يف السنوات األخَتة يف اجملاؿ ادلدرسي ويف ادلؤسسات الًتبوية وأصبحت من 
السلوكات اضلرافية اليت اختذت أبعاد وخطَتة لدرجة أهنا أصبحت هتدد مصداقية ومردودية النظاـ تعليمي  
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ذا الصدد فقمنا هبذا البحث الذي تناوؿ عالقة بُت السياؽ الثقايف وكوننا ضلن الطالباف مل  صلد دراسة يف ى
 الرياضي و عالقتو بالعنف يف الوسط ادلدرسي فاف دراستنا كانت مقسمة إىل بابُت5

فصوؿ، فصل يتعلق بالسياؽ الثقايف الرياضي، أما  أربعةالباب األوؿ5 اجلانب النظري الذي تضمن  -
رياضي ادلدرسي، أما الفصل الثالث فتطرؽ إىل العنف يف  الوسط ادلدرسي، الفصل الثاين فتناوؿ النشاط ال

 سنة. 63-61تناوؿ خصائص ادلرحلة العمرية فأما الفصل الرابع 
أما الباب الثاين فتضمن الدراسة التطبيقية اليت  مشلت فصلُت5 األوؿ منهجية البحث و إجراءات 

و ادلكاين، أساس  عينة البحث، رلاالت البحث اجملاؿ ألزماينميدانية والذي مشل ادلنهج ادلتبع يف الدراسة، 
 اختيار العينة، أدوات البحث ، كيفية تفريغ االستبياف طريقة حتليل النتائج.

أما الفصل الثاين فتناوؿ حتليل و مناقشة النتائج، الذي تضمن حتليل ومناقشة نتائج الفرضية أوىل ادلتعلقة  -
اقشة نتائج الفرضية الثانية ادلتعلقة باحملور الثاين،  وحتليل ومناقشة نتائج الفرضية باحملور األوؿ، وحتليل و من

 الثالثة ادلتعلقة باحملور الثالث واستنتاج وخالصة العامة، التوصيات ويف األخَت ادللخص العاـ للدراسة.
 إشكالية: -2

ة و ثقافة متجددة بالنسبة إىل ومن ىذا ادلنطلق السياؽ الثقايف الرياضي فهناؾ  ثقافة مرجعية أصلي
الفرد يف اجملتمع  اجلزائري  فنجد الفرد جيد صعوبة مع الثقافة ادلتجددة حسب القيم و التقاليد اليت يفرضو 
عليها اجملتمع شلا يولد لو نوع من الصعوبات يف التعامل مع أشياء فيلجأ إىل استخداـ وسائل غَت اجيابية و 

ة ادلرجعية أي التقليدية لو الفرد و خاصة يف ادلؤسسات الًتبوية اليت تعاين من قد يرجعها البعض إىل الثقاف
ظاىرة العنف، فهذا الصدد أردنا أف نربز أمهية السياؽ الثقايف الرياضي و دوره يف اجملتمع و يف ادلؤسسات 

ادلدرسي فتمثلت  الًتبوية للحد من ظاىرة العنف و تغَت ثقافة التلميذ اجلزائري يف أيطار النشاط الرياضة
 إشكالية البحث فيما يلي5

 ىل للسياؽ الثقايف الرياضي اجلزائري عالقة بالعنف يف الوسط ادلدرسي؟ -
 و ىذا من خالؿ طرح التساؤالت التالية5 -
 ىل للسياؽ الثقايف اجلزائري الرياضي دور يف اجملتمع و ادلدرسة؟ -
 يف التقليل من العنف؟ىل ىناؾ دور للسياؽ الثقايف اجلزائري الرياضي  -
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 أهداف: -3
 يهدؼ البحث إىل5

 دور السياؽ الثقايف الرياضي يف حياة الفرد و اجملتمع؟معرفة  -
 دور السياؽ الثقايف الرياضي يف شلارسة الرياضة؟معرفة  -
 دور السياؽ الثقايف الرياضي يف التقليل من ظاىرة العنف؟معرفة  -
 الفرضيات: -4
 لرياضي دور يف اجملتمع و ادلدرسة .للسياؽ الثقايف ا -
 ىناؾ صراع بُت الثقافة الرياضية ادلرجعية و الثقافة الرياضية أصلية.-
 ىناؾ عالقة بُت الثقافة ادلرجعية أصلية و عالقتها بالعنف يف الوسط ادلدرسي. -
 أهمية البحث و الحاجة له من الجانب العملي: -5

 يهتم ىذه الدراسة إىل5
 ب الثقايف الرياضي ودوره يف اجملتمع و ادلدرسة و يف ادلؤسسات الًتبوية.إبراز اجلان -
 و اجملتمع. الدور الكبَت للسياؽ الثقايف الرياضي يف التقليل من ظاىرة العنف يف الوسط ادلدرسي -
 إبراز العالقة بُت الثقافة ادلرجعية أصلية و عالقة بالعنف يف الوسط ادلدرسي. -
 مصطلحات البحث: -6
 السياق الثقافي الرياضي: -6-1
 السياؽ الثقايف الرياضي ىو عبارة عن مدركات وانفعاالت اجيابية تصبح الفرد الرياضية قيمة أمجاعية .   

 (94، صفحة 8003)امحد، 
و البشرية و الفكرية  ىو عبارة عن نظاـ من العوامل ادلادية " تيومان"السياؽ الثقايف الرياضي كما عرب     

والربامج ادلتداخلة الالزمة للكامل قدرات الفرد على العامل البدين و احتفاظ هبذا التكامل يف  وجات و ادلنت
 و على الوفاء بادلطالب اجتماعية. مجيع مراحل حياهتم ليجعلهم قادرين على خوض حياة عينة بالثقافة

 العنف: -6-2
و استهزاء  نفسيا أو جسديا فالسخريةىو كل تصرؼ يؤدي إىل إحلاؽ األذى باآلخرين قد يكوف األذى   

 وفرض اآلراء بالقوة وإمساع الكلمات البذيئة مجيعا تعد من أشكاؿ العنف. من الفرد 
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  العنف اللفظي: -6-2-1
 كالتهجم اللفظي والسب والنكتة والسخرية والتهكم  .       

 العنف الفعلي: -6-2-2
أو أدوات أخرى كالضرب مثال و يهدؼ إىل إحلاؽ  ويقـو على استعماؿ العنف اجلسدي أو أسلحة       

 األذى اجلسدي باآلخر.
 العنف السلوكي و أخالقي: -6-2-3

و  وىو مرتبط بالسلوؾ أخالقي و ألقيمي و يتمثل ىذا النوع من العدواف يف القياـ بتصرفات
  (802ة ، صفح8000)الشهب،  حركات ومواقف سلوكية ال أخالقية ومثَتة وتلحق األذى باألخريُت

 الوسط المدرسي: -6-3
يعترب الوسط ادلدرسي مؤسسة اجتماعية أوجدىا اجملتمع لتحقيق  أىدافو و أغراضو اليت سطرىا 

 للوصل إىل مرتية عالية بُت مصاؼ األمم و اجملتمعات األخرى.
رب وكما يقوؿ " جوؿ ديوي" يعترب الوسط ادلدرسي ادلنزؿ الثاين أو اجملتمع ادلصغر للتالميذ تعت

ادلدرسة األداة الرمسية للًتبية و التعليم أوجدهتا اجملتمعات حينما تعقدت ثقافتها و توسعت وتنوعت 
 (631، صفحة 6440)رابح،  .واتسعت دائرة ادلعارؼ إنسانية 
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 :الدراسات المشابهة -7
 عرض الدراسات: -7-1
 الدراسة األولى: -7-1-1
 دراسة ثابتي محمد: -

ـ بكلية العلـو االجتماعية و  8002-8008سنة  "عجال عمامرة" ثابتي محمد" ودراسة "
"دور درس التربية البدنية الًتبية البدنية و الرياضية، قسم الًتبية  البدنية و الرياضة" مستغاًل" حتت عنواف 

والرياضية في التقليل من ظاهرة العنف عند التالميذ المدارس، دراسة صحية مقارنة أجريت على 
 و كانت هتدؼ الدراسة إىل مايلي5 جويلية( 55طور الثالث ) اكمالية تالميذ ال

 التعريف على دور درس الًتبية البدنية و الرياضية و التقليل من ظاىرة العنف بادلدرسة. 
 وقد افترض الطالبان:

 رسة.إف درس الًتبية البدنية والرياضية دور فعاؿ يف تعليم التالميذ كيفية حتقيق انتماء داخل ادلد -
إف درس الًتبية البدنية والرياضية دور اجيايب يف التقليل من ظاىرة  العنف داخل ادلدرسة عند تالميذ  -

 ادلرحلة أساسية.
اف حصة الًتبية البدنية والرياضية ىي جزء بالغ أمهية كوهنا ما تسعى إىل حتسُت الفرد بصفة خاصة  -

شطة رياضية وتربوية ختاطب اجلسم والعقل معا خاصة يف واجملتمع بصفة عامة ومن خالؿ ما دتده لنا من أن
 ادلرحلة اكمالية اليت ىي أىم مرحلة يف التلميذ ألهنا مرحلة حساسة يف النمو العقلي واجلسمي.

تلميذ مكوف من  16أما اجلانب ادليداين استعمل الطالباف دراسة مسحية دتثلت يف توزيع استبياف على  -
جويلية مبستغاًل وضمت  00لميذ من أقساـ السنة التاسعة أساسي اكماليةت 20تلميذ والثاين من  26

أيضا أساتذة مادة الًتبية البدنية و الرياضية و ادلواد اليت تأٌب بعد درس الًتبية البدنية و الرياضية مباشرة 
 وبعد مرور عدة أياـ من احلصة.

 انية بالنسبة إىل التالميذ و أساتذة مايلي5و لقد أنتج الطالباف من خالؿ ادلقابالت و الدراسات ادليد   
 استنتاجات بالنسبة إلى التالميذ:

استنتج الطالباف أف ردود الفعل تكوف قليلة بعد حصة الًتبية البدنية والرياضية عكس اليت دير عليها عدة  -
 أياـ من ادلمارسة الرياضية.
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 ىدوء تاـ على العينة أوىل عكس العينة الثانية. استنتج الطالباف إف الدرس الًتبية البدنية والرياضية أف -
كما استنتج كذلك أف تصرفات كلتا العينُت سواء بعد احلصة أو بعد عدة أياـ من ادلمارسة عالقتهم   -

 أثناء احلصة تتسم باذلدوء.
من  استنتج الطالباف أف ردود الفعل اجتاه األستاذ إذا ما شعر باألمانة أو العقاب العينة اليت خربت -

 احلصة مباشرة اتسمت باذلدوء عكس العينة اليت عليها عدة أياـ اتسمت بالعنف.
 استنتاجات خاصة باألساتذة:

استنتج الطالباف أف أساتذة يالحظوف ىدوء للعينة اليت خترج مباشرة من درس الًتبية البدنية،عكس العينة  -
 واين .اليت مرت عليها عدة أياـ حيث اتسمت بالفوضة و السلوؾ العد

 و قد خرج الطالباف بالتوصيات التالية5      
جيب اىتماـ بدرس الًتبية البدنية و الرياضية وتوفَت لو كل الشروط الضرورية من أجل أف يقـو بدوره  -

 بشكل ادلطلوب.
 أف الدراسة أكدت على الدور اجيايب الذي يلعبو حصة الًتبية البدنية والرياضية يف التعليل من مناورة  -

 العنف داخل ادلؤسسات الًتبوية.
 جيب إعادة النظر يف التوقيت الساعي أسبوعي. -
 تشجيع التالميذ على شلارسة النشاطات الرياضية خارج النطاؽ ادلدرسي. -
 تشجيع النشاطات الرياضية والدورات اليت تتم بُت األقساـ من قبل إدارة. -
 الدراسة الثانية: -7-1-2

 حجاج فاطمة:دراسة السايح منصور، 
ـ مبعهد الًتبية البدنية والرياضية،  8002-8001سنة  " سايح منصور" و" حجاج فاطمة"دراسة      

" التربية البدنية و الرياضية في التقليل من العنف داخل  قسم الًتبية البدنية والرياضية حتت عنواف
 جويلية( 55نوي) متقنة المؤسسات التربوية" دراسة مسحية أجريت على تالميذ السنة أولى ثا

 وكانت هتدؼ الدراسة إىل مايلي5 -
 .ة العنف داخل الثانويةمعرفة أثر حصة الًتبية البدنية و الرياضية يف التقليل من ظاىر 
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 وقد افترض الطالبان:
أف العنف ادلستخدـ يف الثانوياف ىو عنف مادي من تلميذ لتلميذ ومن تلميذ ألستاذ و دور 

 ية يف التقليل منو.حصة الًتبية البدن
تلميذ أي  26أما اجلانب ادليداين فاستعمل الطالباف دراسة مسحية دتثلت يف توزيع استبياف على 

إداري دلختلف ثاناويات والية  80أستاذ و  26%من اجملموع الكلي للمجتمع أصلي و 94بنسبة 
 مستغاًل.

 ة و رياضية.تلميذ كانت لو حصة الًتبية البدني 82القسم أوؿ5 يتكوف من  -
 تلميذ لو حصة الًتبية البدنية و الرياضية . 89القسم الثاين5 يتكوف من  -
 حصة نظرية. إىلتلميذ كانت لو حصة الًتبية البدنية والرياضية ٍب يوجو  89القسم الثالث5 يتكوف من  -
 أما فيما خيص أساتذة فكانت العينة على شكل التايل5 -
 أستاذ5 66كاف عدد أساتذة الًتبية البدنية و الرياضية   -
 أساتذة. 60كاف عدد أساتذة ادلواد النظرية قبل حصة الًتبية البدنية و الرياضية   -
 أساتذة. 60كاف عدد أساتذة ادلواد النظرية بعد حصة الًتبية البدنية ورياضية   -
 ختلف ثانويات والية مستغاًلإداري دل 80أما الشكلية اإلدارية فكانت تتكوف من  -
 وقد استعمل الطالباف وسيلتُت إحصائيتُت. -

 النسبة ادلئوية
                                       600Xعدد العينة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس % =    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                           
 رلموع  كلي للعينة                                          
 س % = ىي النسبة ادلئوية ادلراد إجيادىا.

 5 ىي النسبة ادلئوية الكلية للعينة.600
 
 
 



 الدراسات المشابهة                                                         التعريف بالبحث            

 

9 
 

 أهم استنتاج التي توصل إليها الطالبان:
 استنتاجات خاصة بالتلميذ:

دنية و الرياضية ىي حصة لعامة لكل تلميذ، خاصة يف استنتجنا من نتائج التالميذ أف حصة الًتبية الب -
وفيزيولوجية ونفسية  فًتة ادلراىقة اليت تعد من أصعب ادلراحل و ىذه األخَتة يصحبها عدة تغَتات جسمية

والعدواين الذي يعد من ادلشاكل   واجتماعية كما يصعب التلميذ يف ىذه ادلرحلة  اضافة بالسلوؾ العنيف
 س على شخصية التلميذ.تنعك الصعبة ألهنا

استنتجنا أف التالميذ ال يتعرضوف إىل الضغوطات قبل أ أثناء احلصة الًتبية البدنية و الرياضية  إال فئة  -
 و الرياضية بصفة خاصة. قليلة منهم اليت تعكس  تصرفاهتم داخل ادلؤسسات الًتبوية البدنية

و الرياضية ذلا القدرة بدرجة كبَتة يف التأثَت على  استنتجنا من نتائج التلميذ أف حصة الًتبية البدنية -
وبالتايل تقلل من سلوؾ العنيف والعدواين وذلك تتم عن طريق أستاذ كما ادلميز كما  شخصية التلميذ 

 حب ادلادة. إىلعربوا عنو ىذا حتت ادلعاملة احلسنة وعالمة الصداقة شلا جتلب التلميذ 
بالتلميذ إىل استخداـ العنف ضد الطرؼ اآلخر ىي أسباب إدارية، استنتجنا أف من أسباب اليت تؤدي  -

 اجتماعية، نفسية تتمثل يف إثبات الوجود وإبراز الذات. 
استنتجا أف التلميذ بعد هناية الًتبية البدنية والرياضية يتسم باذلدوء وارتياح ويرجع ذلك عند تأثَت حصة  -

 الًتبية البدنية والرياضية على نفسية.
 اجات الخاصة باستمارة أساتذة:استنت

و ىذا      و الرياضية استنتجنا أف أساتذة يالحظوف ىدوء عند التالميذ بعد شلارسة حصة الًتبية البدنية -
راجع إىل طبيعة احلصة حيث يبذؿ التلميذ كل طاقتو الفكرية و الفصلية من أجل تفريغ كل رغبات و 

ادلواد النظرية أخرى و كذلك ما صلد أف دور حصة الًتبية مكبوتات شلا يعطي للحصة حيوية ونشاط عكس 
 البدنية و الرياضية تقلل من الفوضة داخل القسم و السلوؾ العنيف يف العالقات التالميذ.

من خالؿ حتليلنا استنتجنا أف أساتذة جروا أف ىناؾ عرؼ يف سَتورة قسم كاف لو حصة الًتبية البدنية  -
و نفسية و إنسانية حبيث  ؽ يف زلتوى وىدؼ احلصة كطبيعتها حصة اجتماعيةوالرياضية، وديكن ىذا الفر 

 يشرع فيها تلميذ يف حالة راحة و ىدوء شلا تنعكس على تصرفاتو يف احمليط ادلدرسي.
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من خالؿ ادلعطيات والنتائج ادلتحصل عليها استنتجنا أف معاملة أستاذ و التلميذ العنيف تكوف بتكليف  -
اجو داخل اجملموعة ىكذا طريقة مباشرة األساتذة يرجع التلميذ و التلميذ يرجع معاملة وادلسؤولية واندم

 و الشخصية. األساتذة والتصرفات اليت  ديلكها من كفاءة ضمنية
استنتجنا من رأي أساتذة أف مسؤولية انتشار العنف داخل ادلؤسسة الًتبوية ىي مسؤولية اجلميع سواء  -

سسة الًتبوية بذلتها الف كل واحد منها يكمل اآلخر والتلميذ جزء منهم بالدرجة من اجملتمع وأسرة أو ادلؤ 
 .أوىل

 استنتاجات خاصة باإلدارة:
من خالؿ حتليلنا لنتائج إدارة5 استنتجنا أف ىناؾ أحداث وسلوكات عنيفة بُت التلميذ داخل ادلؤسسات  -

مؤسساتنا، حيث يلجأ جسمي بدرجة  الًتبوية شلا يؤدي إىل ظهور العنف واليت ىي حديث الساعة يف
 أقل.

استنتجنا كذلك عند حدوث  مشكلة بُت أستاذ و التلميذ  أو التلميذ و اإلدارة نلجأ إىل الوالدين يف  -
 بداية األمر ٍب التطرؽ إىل تصرفات وقوانُت الداخلية للمؤسسة5

فعاؿ  يف التقليل من العنف داخل استنتجنا من اإلداريُت أف حصة الًتبية البدنية و الرياضية ذلا دور  -
 ادلؤسسة الًتبوية وذلك يكوف بتوعية مجيع األطراؼ ادلعنيُت باألمر.

استنتجنا أف مسؤولية انتشار العنف داخل ادلؤسسة الًتبوية ىي مسؤولية اجلميع سواء كاف من )اجملتمع  -
 أو الشارع أو األسرة ( والتلميذ جزء منهم.

 وصيات التالية:ولقد خرج الطالبان بالت -
جيب اىتماـ بادلراىقُت ألهنا فئة حتتوي على طاقة ىائلة تستوجب استغالذلا واستفادة منها عن طريق  -

 حصة الًتبية البدنية  والرياضية.
جيب اىتماـ بدرس الًتبية البدنية و الرياضية و توفَت لو كل الشروط  الضرورية من أجل القياـ بدوره  -

 بشكل ادلطلوب.
بد إبراز الصورة احلقيقية للرياضة ودورىا اذلاـ يف اجلانب  النفسي وذلك من خالؿ برامج الًتبية و ال  -

 إرشاد من طرؼ ادلعنيُت باألمر .
 جيب إعادة النظر يف التوقيت حصة الًتبية البدنية و الرياضية. -
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 تشجيع التالميذ على شلارسة الرياضة خارج نطاؽ ادلدرسة.  -
 عمل أستاذ وذلك بتوفَت مجيع إمكانيات الزمة.حتسُت الظروؼ  -
 جيب إعطاء أمهية للمواد اليت دتس شخصية إنساف أثناء فًتة التكوين أساتذة. -
القياـ بتوعية حوؿ ىذه الظاىرة عن طريق قياـ بنشاطات رياضية بُت التالميذ مع تكرمي الفرؽ اليت  - 

 تتمتع بالروح الرياضية.
 الدراسة الثالثة: -7-1-3

 . 8001-8000فضيلة، السنة دادة عقاؿ بودايل، اسم الباحثين والسنة: 
 .من تطور الثقافة االجتماعية الجزائرية ةواقع التربية البدنية و الرياضيعنواف البحث5  -
 البحث: إشكالية -

ومن ىذا ادلنطق يطغى على شلارسة الًتبية البدنية و الرياضية و السياؽ الًتبوي ادلدرسي الفكر 
فلسفة استهالؾ القاعدة  جهد وبأكثر  سرعة و الذي يأخذ منبأقل ادلبٍت على مبدأ ادلردود الليربايل 

وتدـو  األىداؼتتحقق ىذه  األخَتحىت تبقى ادلمارسة كلها موجهة ضلو اجلسد، ألف ىذا  أساسية لوجوده
عي بعيد كل البعد وىنا يظم واجتما ويكوف احلركة والنشاط ويبقى اجلانب النفسيالليربايل سَتورة الفكر 

 الغياب للفكر اإلنساين ادلوجو ضلو العالقات إنسانية ضمن النشاط البدين رياضي ادلدرسي.
يعٍت عدـ تغليب اجلانب النفسي ادلرتبط بالتوازف عند التلميذ أين جيب إعطاء  أولوية النفعاالت 

تفعيالت اجتماعية الشعورية وال شعورية العواطف ضف إىل ذلك العالقات اجتماعية اليت تكوف يف إطار ال
بُت أىداؼ الًتبوية ادلنتظرة من طرؼ  التالـؤيف حصة الًتبية البدنية والرياضية يظهر وبكل وضوح عدـ 

ويف ىذا انتقالية والسياؽ اجتماعي الثقايف لبيئة التالميذ اليت ىي مرحلة  والرياضيةشلارسة الًتبية البدنية 
 حلة التقليدية وبو يطرح اإلشكالية لبحثنا ىذا5الصراع البقاء يف ادلر 

ىل الًتبية البدنية والرياضية يف السياؽ الثقايف اجتماعي اجلزائري حيقق أىداؼ ادلرجوة منها؟ و كيف  -
البدنية و الرياضية  للمجتمع اجلزائري يف السياؽ الًتبوي و ثقافة الًتبيةادلرجعية يظهر الصراع بُت الثقافة 

 الثقافة الغربية؟ وأين يظهر ىذا الصراع؟ اليت ىي تاج
 الفرضيات: -
 الًتبية البدنية والرياضية كما ىي مطبقة يف السياؽ الثقايف  واجتماعي ال حيقق أىداؼ ادلرجوة منها -6
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للمجتمع اجلزائري يف السياؽ الًتبوي عدـ تطابق ثقافة الًتبية البدنية والرياضية الغربية والثقافة ادلرجعية  -8
 لق صراع الثقايف.خت
الصراع الثقايف بُت الثقافة ادلرجعية للمجتمع اجلزائري  والرياضية الغربية  يف ظهور عدـ توازف بُت  -2

 اىتماـ بالروح و اجلسد.
 منهج البحث: -
 استخدـ الباحثاف ادلنهج ادلسحي الوصفي. - 
 عينة البحث5 -
( ثانوية حبيث ًب اختيار 00كانت الثانويات )ًب اختيار الثانويات عشوائيا عن طريق السحب حيث   -

 ثانوية(. 600معظم مدرسي الثانويات ادلختارة و اليت كاف عددىم ) 
 أداة البحث: -
جلمع ادلعلومات يف استخداـ استبياف رلموعة من أسئلة ادلرتبطة بطريقة منهجية تستعمل  فضل الطالباف -

دـ إىل أشخاص ادلعنيُت وىذا للحصوؿ  على أجوبة ميداف العلـو اجتماعية، حيث دتوضع استمارة تق
 أسئلة ادلطروحة و الواردة  فيها أسئلة إما يكوف5

 بأسئلة مفتوحة. -
 مفتوح.نصف أسئلة -
 بأسئلة مغلقة. -
 سؤاؿ. 60على  "ال"أو "بنعم" ويكوف إجابة  -

 أهم نتيجة للوصول إليها الباحثان:
تكوين الفرد وحق السياؽ الثقايف  اجتماعي الذي يسعى إليو كوف إف الًتبية البدنية تلعب دورا ىاـ يف  -

الًتبية البدنية نظاـ اجتماعي  وباعتبارىا أحد النظم اجتماعية قد تبدو أكثر وضوح يف العصر احلايل 
 ذات تأثَت على احلالة النفسية واجتماعية للفرد. إمنابارتباطها اجلانب الثقايف والقيمة واجتماعي فيو 

أفراد اجتماعيا من  خالؿ األنشطة الرياضية ادلختلفة  لتنشئة ضة أف تقدـ كذلك رلاال خاصااللري ديكن -
وإف أمهية الًتبية البدنية والرياضية على مستوى الثانويات كوهنا العقدة الًتبوية اذلادفة إىل تنمية الكفاءات 
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رياضية خاصة وليس رلرد حشود يف الفعلية، الذىنية واجتماعية عامة وأداء ادلهاري دلختلف أنشطة ال
 اجلدوؿ ادلدرسي.

الًتبية البدنية و الرياضية على أساس تربوي عميق اندماج بالنظاـ الًتبوي الشامل جملتمع اجلزائري تبٌت       
وإبالغها إىل الفرد بصفة عامة وإىل  و غرسها حيث  نضع لنفس الغايات اليت سعى الًتبية البدنية العامة

فة خاصة وبالتايل يكوف رلتمع متطور  وىذا ما ال صلده يف مجلة أىداؼ ادلسطرة للًتبية البدنية التلميذ بص
 ال تأخذ بعُت االعتبار شخصية التلميذ ادلراىق وقيمتو اجتماعية أهناوالرياضة يف الثانوية اجلزائرية حيث 

 ادلؤسسات اجتماعية ) العائلة ولثقافية اليت تنشأ من العادات وتقاليد اجملتمع اجلزائري ادلستوحاة من
 وادلدرسة(.

احملتويات درس الًتبية البدنية و الرياضية ال تأخذ بعُت اعتبار  ربنامج ولوىذا دليل على أف ا
و الرياضية يف اجملتمع اجلزائري   برامج و زلتويات درس الًتبية البدنيةيبٌت  أي ال السياؽ الثقايف اجتماعي 
 .اجلزائري فيها تلميذترىب  و اجتماعية اليتعلى أساس السنة الثقافية 

 التعليق على الدراسات: -7-2
لقد أخذت الدراسات السابقة على األقل ىدؼ واحد من دراسات وىو التقليل من ظاىرة 

 العنف ادلدرسي يف ادلؤسسات الًتبوي.
من ظاىرة العنف ومن خالؿ الدراسة أوىل ىو إبراز دور درس الًتبية البدنية والرياضية يف التقليل 

 يف ادلدارس.
أما الدراسة الثانية فكانت هتتم الًتبية البدنية و الرياضة و دورىا يف التقليل من ظاىرة العنف 

أبعاد التلميذ عن جو  إىلباعتبارىا مادة ضمن الربنامج الدراسي و باعتبارىا نشاط رياضي مدرسي تسعى 
 العنف داخل ادلؤسسات الًتبوية.

و الرياضية  ثالثة فكانت بصدد إبراز السياؽ الثقايف اجتماعي من تطور الًتبية البدنيةأما الدراسة ال
 فقد اىتمت بالثقافة اجتماعية للمجتمع اجلزائري والقيم وأخالؽ.

 نقد الدراسات: -7-3 
ودورىا يف التقليل من  و الرياضية يالحظ الطالباف أف مجيع الدراسات اىتمت بالًتبية البدنية

 عنف بغض النظر عن درس الًتبية البدنية والرياضية اليت كانت لو نفس الدراسة.ظاىرة ال
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و إبراز السياؽ الثقايف  أما الدراسة الثالثة فكانت نوعا ما قريبة جدا من دراستنا فكاف عنواف الدراسة دورا
 .بالثقافة اجتماعية للمجتمع اجلزائريفقد ضية اجتماعي من تطور الًتبية البدنية و الريا

   أما اجلديد يف دراستنا ىو إبراز دور السياؽ الثقايف الرياضي و عالقتو بالعنف يف الوسط ادلدرسي.    
 خاتمة:   -8

من خالؿ كل ىذا لقد خرج الطالباف الباحثاف بالتعريف بالبحث تتمثل أمهيتها يف الغرض من 
الذي ضلن بصدد  البحثموضوع  خلفية شاملة لكل مصطلح يتكوف منو إعطاءىذا البحث أال وىو  إجراء

 دراستو .
اىتماـ الباحثُت ألمهيتو يف  إىلأما شأف جدية الدراسة فاف السياؽ الثقايف الرياضي مازاؿ حيتاج 

 حياة الفرد.
كما أف الدراسات ادلشاهبة مهمة بشكل كبَت من حيث أستاذ موضوع البحث عليها وعدـ 

 بو. إعطاء أسس العلمية للبحث الذي ضلن بصدد القياـ الوقوع يف أخطاء الذي وقع فيها الباحثوف مع
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 تمهيد: -1-1-1
إف الثقافة الرياضية تعترب من أنواع الثقافة العامة مكملة ذلا فهي تتحد بصفة أساسية من خبلؿ 
الدوافع اجتماعية وتتأسس نتيجة التفاعل اجتماعي  بُت أفراد و تنشأ يف اجملتمع ادلتطور يف اجملتمع ادلتطور 

قوانينها وتقاليدىا  تماسكو تالنظرية  حبوثهابتضافر وجهود أعضاء فهي تتصف بالدينامكية وتتعمق 
 والطبيعية وتتداخل  جوانبها ادلادي و ادلعنوية يف واحدة . إنسانيةعلى مبادئ العلـو تستند و 
 مفهوم الثقافة: -1-1-2
ادلعاَف بالرغم من كثرة شيوعها وبعدد  واضحةمبهمة غَت و نعيها تعودنا أف نسمع كلمة الثقافة و  لقد  

مع الطبيعة ، نعيشها يف كل حلظة ويف كل حُت  استعماذلا، ألف الثقافة  ظاىرة تتسق على احلياة و تتماشى
أولئك  وخيتلف يف ربديد مفهـو العلماء....كثَتوف ظلت مبهمة يلفها التباس من كل جانب،فقد لذلك 

حيصل عليها من قراءة كتاب ومساع زلاضرة أو ادلشاركة يف  اليتعارؼ الذين ينظروف للثقافة من خبلؿ ادل
 نشاط اجتماعي وغٍت.

وىناؾ من يرى الثقافة بالتخصص والنبوغ يف ادلهنة ويظنها آخروف على آداب خاصة من آداب 
 احلياة وعلى سلوؾ خيص األفراد طبقات اجتماعية معينة، أو معرفة اآلداب خاصة يف ادلعاملة.

إلدراؾ دبدى ربميل ثقافة  ألف اؾ من شك من أف ىذه ادلدركات للثقافة عاصرة،وليس ىن
ولكن الثقافة تدرؾ دبآثرىا السلوكية،  ادلعلومات واستيعاهبا أو لتخصص و الوصوؿ إُف مراكز الراقية،

 وملكيتو الشاملة اليت ال تعتصر على فرد معُت أو علم دوف آخر.
و حدة  من ادلعلومات يسمى كل مثبل علما بل أف احلياة الف احلياة ليست رلرد أشبلء شلزقة

مرتبطة متماسكة، وال ينبغي للفرد أف يكوف أيا كاف ذا جانب واحد، وإال كاف تكوينو عاصرا على 
جلميع أنواع  إحاطةاإلحساس بناحية من القوانُت احلياة...كما ال  تقتصر الثقافة على نشاط معُت يف 

الثقافة كل وسائل احلياة  فافطريقة حياتو، وبذلك  وحيدد اإلنسافالنشاط البشري الذي يتحكم يف سلوؾ 
بلعقلي واليت توجد يف وقت العقلي، التضمن إليها اإلنساف عرب التاريخ الظاىر منو و ادلادلختلفة اليت توصل 

بأف الثقافة ىي الوراثة االجتماعية و السلوؾ هم يفومن ذلك  معُت، ويتوجو سلوؾ األفراد يف اجملتمع،
و نتائج السلوؾ اليت تشًتؾ يف مكوناتو أعضاء رلتمع  الكلي حلياة اجلماعة اليت تشكل السلوؾ ادلكتسب،

 و ينقلوهنا.معُت 
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 آخر ىي > ذلك الشكل ادلعتمد الذي جيوب كل معرفة وعقيدة و فن واألخبلؽ وقانوف دبعٌتو 
 ات وأنشطة أخرى يكتسبها  وديارسها اإلنساف باعتباره عضوا يف اجملتمع.وعرؽ وتغَتات وقدر 

ونبلحظ أف النقطة من وجهة نظر بعض إمنا تشمل على القدرات اليت يكتسبها اإلنساف كعضو يف    
إُف مهنا االكتساب ىو القدرة على التعليم من اجلماعة ونشَت  عامل يف ىذا أىماجملتمع األمر الذي جيعل 

ىناؾ طريقتُت بتحديد عن طريقتهما سلوؾ الكائنات األوؿ من خبلؿ الوراثة والثاين من خبلؿ التعلم أف 
 من احلياة.

فاألوؿ عبارة عن العملية البيولوجية النتقاؿ عن طريق البويضة ادلخصبة والثاين عبارة عن عملية 
ئل االتصاؿ يقـو على قدرة السيكولوجية و االجتماعية اليت تشمل على انتقاؿ عن طريق نسق من وسا

 إنساف عند التعلم .
 فالسلوؾ الذي ينتقل عن طريق التعلم من جيل إُف جيل يسمى بالثقافة، فالسلوؾ يف ىذه احلالة      

 بالسلوؾ الديٍت والسلوؾ الفٍت بالثقافة الفنية والسلوؾ الرياضي يسمى بالثقافة الرياضية.
 عناصر الثقافة: -1-1-3
 والعادات ظمػػوالن مػػقيات والػػنوات وآداب وادلؤلفػػكار والقػػوتتمثل يف اإلرادة وأف :يمعنو  -1-1-3-1

 والتقاليد و ادلعتقدات وغَتىا.
 و تشمل على اخًتاعات والصناعات استكشافية وادلعمارو التكنولوجيا وغَتىا.مادي:  -1-1-3-2
أف ما ذبب مبلحظتو ىو أف العناصر الثقافية ادلادية وادلعنوية يشكبلف وحدة واحدة متفاعلة ال ديكن  إال

 الفصل بينهما.
 محتوى الثقافة: -1-1-4
 الثقافة العامة:-1-1-4-1

 زلتوى الثقافة األقساـ الثبلثة ىي > راف لنتون ""قسم 
الواعد فاللغة ادلستعملة و الدين السائد و أنشطة وتتضمن عناصر الثقافة السائدة بُت أفراد اجملتمع 

يات الثقافة اليت ستهم لالرياضية االجتماعية اليت ديارسها أفراد اجملتمع الكبار و يهتموف بو تعد من عم
الثقافة من رلتمع إُف و زبتلف عموميات  د عواطفهم و أفكارىمػػراد وتوحيػػامن أفػػسباسك اجملتمع وتض

 إُف أخرى.رلتمع ومن ثقافة 



 الفصل األول                                                      السياق الثقافي والرياضي

 

20 

 

 الثقافة الخاصة: -1-1-4-2
 ددوف أفراد اجملتمع بصورة عامة  فتجادلهنة  انتشارىا على أعضاءيقتصر  وىي عناصر الثقافة الذي

الًتبية البدنية ثقافتهم اخلاصة بالرغم من انتهاء  وخرباء ثقافتهم اخلاصة ومهندسُت أطباء الثقافتهم اخلاصة، 
 اجملتمع واحد. إُفكل ىذه الفئات 

 الثقافة البديلة:1-1-4-3
صغَتة جدا من أفراد اجملتمع يكونوف قد  فئةوىي عناصر الثقافة وأمناط السلوؾ إِف ينحصر يف 

وتصبح من خصوصيات  هنةذلذه الثقافة البديلة أف تنشر بُت أفراد ادل اقتبسوا من ثقافات أخرى وديكن
يتبُت بأف العموميات  عموميات الثقافة ومن ذلك وتصبح من جملتمع عامةالثقافة وقد تنشر بُت أفراد ا

نواة الثقافة  أما البديبلت فهي العناصر اليت ربـو حوؿ النواة زلاولة الدخوؿ فيو و ىي  سبثلواخلصوصيات 
والعموميات بعد انتشارىا أو تتعدؿ حسب االحتياجات كما ىي جزء من اخلصوصيات تقبل  أف  إما

 مع عناصر الثقافة وعدـ تقبل أفراد اجملتمع ذلا.انسجامها اجملتمع وأفراده أو تطرد كنتيجة لعدـ 
 أىدافها.َف تتفق مع  إذاحتياجاهتا وتطرد القدمي تكيفو وفق وصغَتة تقبل اجلديد و متغَتة  الثقافةأي أف 

 ة:خصائص الثقاف -1-1-5
بالرغم من ظهور بعض االختبلفات بُت الثقافة و أخرى إال أف ىناؾ كثَتا من اخلصائص ادلشًتكة 

 اليت تنبثق عن ادلفهـو الشامل للثقافة واف من أىم ىذه اخلصائص>
كما ال يوجد رلتمع بدوف ثقافة الف  حيث ال توجد ثقافة بدوف رلتمع، اجتماعية: -1-1-5-1

وجوىرية كاجلنس و  إنسانية وظائفربقق وىذه العبلقات  ،أفرادهرلتمع تتطلب عبلقات معينة تنظم وجود 
ة، وىذه الثقافة يو الًتب والدين االقتصادتبُت أنظمة أسرة و  العبلقاتىذه  العمل و العبادة و اللعب وعن

 ظاىرةكالثقافة   إذفخاصا، توجيهيا  سلوكا  سطها واليت يوجدو اليت ذبد فيها الفرد نفسو  الثقافةىي قلب 
العاـ لسلوكهم  اإلطاراجتماعية تنشأ عن اجملتمع  تؤثر بو وتعيش يف عقوؿ أفراد ويف مشاعرىم وربدد 

 سك االجتماع.او التم ما يسمى بالًتابطربقيق و 
 مكتسبة -1-1-5-2

 إُفيكتسبها بالًتبية و التعليم ويتعلمها من غَته ينقلها  إنسافألف الثقافة ليست موروثة ولكن  
 سواه يعد هتذيبو وتطويره.
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 عضوية: -1-1-5-3
عبل ثقافة  األخرى الكائناتىو وحدة القادر على خلق عناصر الثقافة أما غَته من  إنسافألف 

وتؤثر كل عنصر يف  ادلاديةترتبط ارتباطا عضويا مع عناصر  عناصرىا مادية بادلعٌت الصحيح ذلا كما أف
 العنصر اآلخر ويتأثر بو.

 العضوية:  فوق -1-1-5-4
 الثقافة ىي نتاج اجملتمع األساسي كلو فليست تباع فرد من أفراد أو جيل واحد من األجياؿ. الف
 تراكمية: -1-1-5-6
يف ادلاضي وتراكمت جوانبها  اإلنسافتعترب عن خبلصة ادلعارؼ و التجارب واخلربات اليت اكتسبها  

ال يبدأ حياتو الثقافية من الصغر ة  فاإلنساف بأخرى آخر بصورة أو إُفادلتعددة وثقافتها األجياؿ من جيل 
 اإلنسانية عرب العصور.ادلًتاكم الثقايف  من ارث مستفيدا إليها انتهىحيث  لكن يبدأ من

 متوازنة: -1-1-5-7
إُف  سبيل ولكنهااجلزء ألآلخر دوف منوىا ضلو الكامل وادلتوازف بُت أجزاءىا ادلختلفة حبيث ال يقتصر  تنحو

 (35، صفحة 4006)شحاتة،  وصوال للثقافة ادلتوازنة خلق انسجاـ بُت فروعها سلتلفة
 اليت تعمل على إشباع احلاجات و الرغبات و ادليوؿ. الثقافة -
)امحد و زلمد السايح، علم االجتماع  الثقافة تتميز بأهنا ترتبط ارتباط وثيق العمليات التفاعل اجتماعي -

 (34.35، صفحة :400الرياضي يف الًتبية البدنية والرياضية، 
 الثقافة: وظائف  -1-1-6
لذا  إنسانية -هما قومية فتييتشًتؾ مجيع الثقافات يف العاَف يف أهنا ذلا صفة ثنائية الدور أي أهنا ذلل وظ -
 .ه الوظيفتُت تتجمعا لتكوينذى
 ىامة لوحدة أفرد الشعب الواحدة أو األمة الواحدة  وسيلة -
 الذات. إلثباتوسيلة  -

 عامل زلدد لسبلمة و أماف أفراد الشعب. -.األخريُت أفراد وسيلة لتمايز عن
 عامل مشًتؾ جبميع كل أفراد على ادلثل العليا ادلشًتكة. -
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احلضاري  اإلرثشًتكة فالثقافة تراث كبَت من ادل سبيل التفاىم مع الشعب األخرى على السبلـ والقيم -
والدين  ادلكاف اجلغرايف ختبلؼباالالثقافات احمللية اليت زبتلف  العريض ذلذا فهي تضم داخلها ألواف من

 والعادات واألسباب العرقية.
 ماهية الثقافة الرياضية: -1-1-7

مفهـو الثقافة أهنا ذلك الكل ادلعقد الذي حيتوي على  إُف ادوار تايلورـ أشار  3:93يف عاـ 
طريق قدر من  والعادات والتقاليد والقانوف ويتجدد ذلك الكل عنمعارؼ و ادلعتقات والقيم و األخبلؽ 

 و الفرد يف رلتمعو.بيكتس السلوؾ الشائع االستخداـ الذي
الذي نتج عن توصيات ادلؤسبر العادلي للسياسة العمة للثقافة و الذي عقد يف  سيكسواإعبلف  أما -

والفكرية  ـ ربت إشراؼ منظمة اليونسكو إف الثقافة ىي مجيع السمات الزوجية والعادية 5:;3ادلكسيك 
أو فئة اجتماعية بعينها وىي تشمل الفنوف و األدب وأساليب احلياة  بعينة والعاطفية اليت سبيز أي رلتمع 

)امحد، علم االجتماع الرياضي يف  .كما تشمل احلقوؽ أساسية لئلنساف ونظم القيم والتقاليد والعادات
 (37.38، صفحة :400، الًتبية البدنية والرياضية

زلصلة لكل رلتمع ثقافة خاصة بو ىذه الثقافة سبيز عن باقية رلتمعات األخرى ثقافة رلتمع ىي 
ما تعلمو أفراد ىذا اجملتمع وبذلك تتضمن أشكاؿ حياهتا ومن مث طرؽ تفكَتىم وكل ادلعارؼ ومعلومات 

 السلوكية اليت ستخدموهنا يف تفاعلهم مع البعض.وادلشاعر ادلعتقدات واالذباىات والقيم و أساليب 
و ادلعلومات جملتمع ما يف  وتعترب الثقافة الرياضية جزء من الثقافة العامة وىي ثقافة زبتص باجلانب ادلعريف  

ادلفهـو الشامل للرياضة من تنافس  اجملاؿ الرياضي ككل، وحينما يكوف ىذه الثقافة أخذين بعُت االعتبار
كبَتة يف   بو الرياضة يف احلاضر من أمهيةإما نتميز والت ستكوف ثقافة اجملتمع رياضية وذلك وشلارسة وبط

 عديد اذباىات أفراد اجملتمع السلوكية واالنفعالية والفكرية
يف وقت ومكاف لتحقيق ىدؼ معُت مث  األفرادفالثقافة الرياضية ال نقصد هبا االلتقاء بع ض 

عبلقة  حبيث تتوثق مستمراأف يكوف التقاء دلدة طويلة و  يتصرؼ كل فرد ونشأتو ولكن الذي نقصده ىو
 بينهم روح اجلماعة و الشعور باالنتماء. تسرياألفراد بعضهم البعض وتنمو صبلهتم وتشابك أىدافهم و 

منذ بداية  اإلنسافاتفقد الزمت  ية مبلزمة للمجتمعالثقافة الرياضية ظاىرتو اجتماع قد ثبت أفو 
ونشر روح اجلماعة بُت أفراد، ولقد ثبت أيضا أف التطور الرياضي  وإعدادحياتو وسامهت يف تطويرىا 
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 تلقائيا، ففي احلياة البدائية كاف النشاط البدين إنسانيةجانب مع تطور اجملتمعات  إُف جنبااحلركي يسَت 
، :400)امحد و زلمد السايح،  احلاضر أصبحت الثقافة الرياضية ىامة للغاية. حبكم الضرورة أما يف وقتنا

 (;3صفحة 
أمهية على أكدوا بالثقافة الرياضية و فقد اىتموا أف الكثَت من ادلختصُت يف رلاؿ الرياضة  يؤكد فلورانس

 و ىي >األمهية تلك  من عدة أساليب شرحاستخلصت فقد  الرياضة
 االتساع و التطور يف اجلهات و األخبلؽ. -
 شغاؿ وقت الفراغ. -
 من أجل فهم األساليب وادلؤثرات و الضوابط اجتماعية يف الرياضة كمسرح لؤلحداث. -
و قد أشار وجلوس إُف أف ىناؾ ثبلثي أبعاد يعرب عن الكامل الثقافة مع الرياضة، ىذا النموذج حيتوي  

على كل الفرع الرياضي ادلرتبطة بالفرد من جوانب عقلية والبدنية وعقلية واجتماعية وربط بادلعارؼ 
 واذباىات و شلارسة أنشطة الرياضية ادلختلفة.

 > منوذج أبعاد الثبلثة لوؿ جلوس زبطيط التاِف يشَت إُف -     
 

 
 
 
 
 
 

  
(39صفحة ، :400)امحد ا.، علم االجتماع الرياضي يف الًتبية البدنية والرياضية،   

كأحد أف ىناؾ أبعاد ثبلثة للياقة البدنية وقد حدد البعد الثقايف   إُفـ لقد أشار ;9;3 رنسونأما    
 التكامل رياضي للفرد. احملددات

 اللياقة البدنية وبعد الثقايف كأحد ىذه ادلنظومة. والتخطيط التاِف يوضح أبعاد الثبلثة دلنظومة   

 الجانب البدني -
 الجانب العقلي -

 الجانب االجتماعي -

 الفرد-
 األسرة -
 المجتمع -

 المفرد -
 االتجاهات -
 الممارسات -
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مثل اجلانب الثالث لثالوث اللياقة البدنية و ىو يرجع إُف  DIMENSIONإف البعد الثقايف    
 القيم باإلضافة إُف أسلوبالرياضية وإمكانات الرياضية و األندية تأثَت الًتبية  الرياضية يف النظاـ مدرسي 

 و االذباىات و أمناط السلوكية للوضع الثقايف يف أسلوب حياة أفراد.
لنا أمهية البعد الثقايف وىو  الواضحة اليت تربزيعترب من أمثلة  Sport For Allإف مبدأ الرياضة للجميع 

 د اجملتمع.مكانة الًتبية الرياضية ألفراو ربديد يكفل استمرارية ادلشاركة الرياضية 
ربديد أىداؼ الًتبوية و التعليمية لنظاـ الرياضي يف أي رلتمع من اجملتمعات احلديثة قد انطلق من  إف

تياجاتو وديكن عصر احتياجات فردية واجتماعية و ثقافية بصورة أساسية وىي تدور مجيعها حوؿ الفردو اح
)امحد ا.، علم االجتماع الرياضي يف الًتبية البدنية والرياضية، لنظاـ الرياضي من منطلق>أىداؼ الًتبوية 

 (:3، صفحة :400
 إشباع و إصبلح وتكوين الذات. -
 احلصوؿ على ادلهارات احلركية كضرورة من ضروريات احلياة. -
 تكوين عبلقات اجتماعية اجيابية. -
 عبلقات اجتماعية اجيابية. ارباد -
 ات اجتماعية سياسية مناسبة.عبلق ارباد -
 حسن استغبلؿ وقت الفراغ ) عن طريق الًتويح الرياض(. -

 اللياقة البدنية

السلوك 

 الحركي

 اللياقة الحركية الجسم 

 البعد الحركي
 البعد العضوي

الثقافيالبعد   
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يف الوقت ادلعاصر واليت ازبذهتا الدوؿ  الرياضيةأىداؼ الرئيسية للمنظومة  إُفكما ديكن أف نشَت   -
الصحية، وديكن ربديد على أساس العلمية ادلبٍت  منو إُف التقدـ الرياضي ادلتقدمة كمنظومة مرتبطة تنطلق 

 أىداؼ من اجلانب الفردي و اجلانب اجتماعيو اجلانب الثقايف.
و يف ضوء ذلك ربدد أىداؼ النظاـ الرياضي على أساس اجلانب الفردي واالجتماعي و الثقايف حبيث  -

 والتخطيط التاِف يوضح أىداؼ النظاـ الرياضي. ختلفةتلك اجملاالت ادلتغطي 
 
 
 
 
 

 
 

 وفيما يلي توضيح مستويات األىداؼ الثقافية والفردية واجتماعية. -
 أهداف تتعلق بالجانب الثقافي : -1-1-7-1

للثقافة أبعاد كثَتة منو ثل الشخصية إنسانية فالثقافة الكاملة يف إنساف دبعٌت أهنا إف كاف وحاج، فاإلنساف 
حيقق إمكاناتو الفردية و ىو الذي يبٍت ىذه القيم ألنو حيتاج إليها من أجل أف يصَت ثقافيا إمنا بصفتو قيما 

 كامبل.
 إنسافوالعقلي ألف معلومات  الفكري ويغطي ىذه األىداؼ اجلانب الثقايف متمثلة وسائل النمو     

و استخداـ حواس يف ىذه ادلمارسة  على شلارسة فتأسسأفكاره  إماطريق حواسو  عن إليوومعارفو تصل 
 التالية> ولكن تلخيصها يف النقاط

 احملافظة على اجلسم وصحتو. بأمهية  اإلدياف -
)امحد ا.، علم االجتماع الريلضي يف الًتبية البدنية والرياضية، معرفة أمهية الرياضة بالنسبة إُف الصحة.  -

 (;3، صفحة :400
 التعريف بالرياضة وأنشطتها ادلختلفة. -

ظام ـــداف النـــــأه

 
أهداف  -

تتعلق 

بالجانب 

 

أهداف  -

تتعلق 

بالجانب 

 

أهداف  -
تتعلق 

بالجانب 
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 القيم اخللقية اليت جيب أف تكوف عليها الرياضي.-
 بالنسبة إُف الرياضة. و أمهيتها بادلنافسة التعريف  -
 التعريف من العناصر الرياضية الثقافية ادلصاحبة للرياضة. -
 أهداف تتعلق بالجانب الفردي:  -1-1-7-2

فضبل عن  ،الصحيا بالنمو اجلسمي وعقلي و دتتسع دائرة أىداؼ لشمل سلتلف جوانب النمو للفرد زلد
 وذلك بالتلخيص يف النقاط التالية> اجتماعية ودعم تكامل ىذه الكفاية، كفايةتنمية ال

 ربقيق الذات. -
 عن الذات. الًتويح -
 االىتمامات اجلمالية. -
 احلساب ادلهارات احلركية ادلناسبة. -
 تنمية الكفاية اجتماعية. -
 تنمية القيم اخللقية.-
 أهداف تتعلق بالجانب الجماعي: -1-1-7-3

و العبلقات  ىذه أىداؼ النظم اجتماعية و اجملتمع متمثلة يف أىداؼ التنمية االجتماعيةتعطي 
 االجتماعية تلخيصها يف النقاط التالية>

 احًتاـ وحدة الفريق. -
 بُت أعضاء الفريق الواحد.التعاوف  -
 االىتماـ بأمور اجلماعة ) الفريق( -
 (40، صفحة :400)امحد ـ.، العدالة يف ادلعاملة.  -
 مفهوم الثقافة الرياضية: -1-1-8

ىناؾ معاين كثَتة تدور حوؿ مفهـو الثقافة الرياضية كاذباه حديث لعلـو الثقافة الرياضية الذي ينادي هبا 
 اجملتمع الغريب وكاذباه معاصر يتماشى مع ادلستحدثات وادلتغَتات اليت ظهرت يف العصر احلديث.

)امحد .اجتماعية فالثقافة الرياضية تعٍت أهنا عبارة عن ادراكات وانفعاالت اجيابية سبنح الفرد الرياض قيمة   
 (43، صفحة :400ا.، علم االجتماع الرياضي يف الًتبية البدنية والرياضية، 
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 مشولية للفرد الرياضي تشتمل على> ىي>الثقافة الرياضية  -
 العبلج الطبيعي. -
 االستجماـ احلركي.-
 رياضة احملًتفُت. -
 قلي.عتطبلع السحب اال -
 العناية النفسية باجلسم.  -
 الًتاث الروحي لئلنساف. -
 يف ادلنفعة اجيابية.و قضائو  معرفة تنظيم الوقت -

 من خبلؿ> اضةأمهية الريالثقافة الرياضية وىي أف يعي الفرد 
 التقومي السليم للجسم من ناحية البدف والصحة. -
 تطوير اجلسم من الناحية الصحية و البدنية. -
 الربط بُت اجلوانب الفكرية الرياضية كمعرفة عامة. -
والتعبَت احلركي وادلكانة االجتماعية من خبلؿ النشاط  الربط بُت الذكاء وادلهارات اخلياؿ واجلماؿ -

 الرياضي اذلادؼ.
والفكرية  العوامل ادلادية والبشريةن م ىي عبارة عن خصاـ " تيومان"أما الثقافة الرياضية كما عرب     

يف كامل هبذا التالبلزمة لتكامل قدرات الفرد على العمل البدين واحتفاظ وادلشروعات و الربامج ادلتداخلة 
مجيع مراحل حياهتم ليجعلهم قادريُت على خوض حياة غنية بالثقافة وعلى أنواع بادلطالب اجتماعية من 

، صفحة :400)امحد ا.، علم االجتماع الريلضي يف الًتبية البدنية والرياضية،  إنتاج  و دفاع عن الوطن.
44) 
 الثقافة الرياضية: خصائص -1-1-9

الثقافة الرياضية ىي منط من أمناط الثقافة العامة وجزء مكمل دلا زبتص خبصائص ادلميزة فهي الثقافة>مادية 
 العضوية، اجتماعية، مكتسبة، مثالية.فوؽ وعضوية، عضوية، 
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تتضمن باحلركة و الديناميكية وتتعمق حبوثها النظرية وتتماسك قوانينها  مادية ومعنوية: 1-1-9-1
وتقليدىا وأنظمتو ادلختلفة وتستند على مبادئ العلـو اإلنسانية والطبيعية وتتداخل جوانبها ادلادية و ادلعنوي 

 .يف وحدة تسهم يف توفَت صور التفكَت والسلوؾ الذي جيب أنتكوف عليو سلوؾ الفرد يف اجملتمع
و قاـ  الرياضيةالف اإلنساف نشاط ىو إدراكو ىو إِف بلور مفاىيم الثقافة  عضوية: -1-1-9-2

 ركة العشوائية إُف حركة رائعة األداء كبَتة الفائدة وجعل من نشاط البلداف وسيلة تربوية ىادفة.بتطوير احل
رلموعة من أفراد ولكنها  الف الثقافة الرياضية ال ترتبط بفرد واحد أوالعضوية:فوق  -1-1-9-3

يف أحضاف اجملتمع لتستقر  ادلتعاقبةاجليل الواحد، بل تتخطى حدود األجياؿ  تتخطى حدود األفراد أو
 إنساين كلو كحصيلة مًتاكمة من حصائلو.

جتماعية ة تتأسس نتيجة للتفاعل االتتحد بصفة أساسية من خبلؿ الدوافع  اجتماعية: -1-1-9-4
 وتنشأ يف اجملتمع متطور جبهد أعضاءه.االجتماعي من أفراد 

 فطريا يولد الفرد مزودا ب ىاال أف ألواف الثقافةللحركة بالرغم من ألوف ادليل  مكتسبة: -1-1-9-5
 و التدريب.تقليد الرياضية ادلتطورة يتعلمها اإلنساف ويكتسبها بادلمارسة وال

تستهدؼ ادلثل األخبلقية الفاضلة وسعي إُف نشر احملبة و اإلسبلـ ويسهم يف   مثالية: -1-1-9-6
 يفربقيق النمو ادلتزف لئلنساف ولكنو زبضع يف كثَت من أحياف إُف ضغوط الواقع ومؤثراتو، وتقتصر مثاليتها 

 (36.37، صفحة 4006)شحاتة،  تعايشو.األحواؿ على حدود الواقع الذي   مثل ىذه
 مكونات الثقافة الرياضية: -1-1-11
 يتم تقسيم الثقافة الرياضية باعتبارىا جزء من الثقافة العامة إُف>   
 عموميات:  -1-1-11-1

وتعٍت أنشطة احلركية و الرياضية اليت تنشر من معظم أفراد اجملتمع وقد زبتلف عموميات الثقافة 
مثبل تعترب من العموميات يف اجملتمع تلقي فيو اىتماـ أغلب  ـكرة القدفلعبة   رلتمع إُف آخرالرياضية من 

أعضاءه كما ىو الشأف يف اجملتمعات العربية يف الوقت الذي ال تعترب فيو ىذه اللعبة من العموميات يف 
 اجملتمعات األخرى كاجملتمع األمريكي و أسًتاِف.
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 خصوصيات: -1-1-11-2
واجتماعية كثَتة تظم فئات متعددة من ادلهنية قدـ ادلدينة إُف إقامة مؤسسات ومنظمات تربوية و أدى ت    

وخصائص ادلؤسسة اليت ينتموف أعضاء اجملتمع تنشر بُت ألواف معينة من النشاط الرياضي يتفق مع أىداؼ 
 إليها.

 فنجد لطبلب ادلدارس ثقافتهم الرياضية اليت زبصهم. -
 أندية ومراكز الشباب ثقافتهم الرياضية.وصلد أعضاء  -
 و صلد السيدات و بعض الطبقات اجملتمع ثقافتهم الرياضية -
 قوات ادلسلحة ثقافتهم الرياضية قاصرة عليهم. وصلد ألفراد -

وىذا التقسيم ال يعٍت بالضرورة انتماء الفرد إُف ىيئة الطبقة معينة دلمارسة النشاط الرياضي الذي خيص 
 للفرد.ديكن و الطبقة بل ة يئىذه اذل

االنتماء الطبقي و  دوف ضرورة  ذلك إمكانياتتوفرت لو  فيويرغب  شلارسة النشاط الرياضي الذي إف
 منظمة بذاهتا. إُفانتماء 

وتشكل خصوصيات الثقافة الرياضية اليت تقـو هبا ىيئات و ادلنظمات ادلختلفة أساس االذباىات 
 .ادلعاصرة لثقافة الرياضية مثل> الرياضة و الًتبية البدنية وتربية 

 البديالت: -1-1-11-3
االىتماـ و عدد قليل من أعضاء اجملتمع فهي ليست ضمن العموميات تسًتعي وىي أنشطة اليت َف 

 (38، صفحة 4006)شحاتة، واخلصوصيات و إمنا زلصورة يف نطاؽ ضيق للغاية. 
 مصادر الثقافة الرياضية: -1-1-11

 كبعض العلـو الطبيعيةثقافة الرياضية علم ذبرييب مركب يستمد مادتو من مصادر متعددة   
واإلنسانية وأوجو النشاط الرياضية و احلركية اليت ديارسها " الفرد" ويدؿ على تنميتها و تصويرىا عن طريق 

 التجارب الرائدة و الدراسات و البحوث العلمية لتبلءـ احتياجات اجملتمع الذي يعيش فيو.
 أقسام الثقافة الرياضية: -1-1-12

  رئيسُت مها>قسمُت إُفتنقسم أساسا 
 مصادر ضمنية " معنوية". -
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 مصادر ظاىرية " حركية". -
 مصادر الضمنية:  -1-1-12-1
 برامج الثقافة الرياضية ىي>دبقتضاىا أىم ادلصادر الضمنية اليت تتشكل  إف
 >علم الثقافة الرياضية -أ

 الرياضية. اإلدارةكعاـ احلركة، وعلم التدريب، وعلم 
 :إنسانيةالعلوم  -ب

 كعلم النفس، و علم الًتبية، و علم االجتماع و علم الفلسفة.
 >بيعيةطالعلوم ال -ج

 كعلم التشريح، وعلـو الطبيعية و علم وظائف األعضاء.
 البحوث و الدراسات و التجارب الرائد اليت تستهدؼ العمل على تنمية و تطوير الثقافة الرياضية -د

 وتعميق مفاىيمها.
اليت ربدد سلوؾ األفراد وتصرفاهتم يف الساحة الرياضية  >والقوانين الرياضيةاللوائح و القواعد  -ه

 وتسهم يف تنظيم نشاط الرياضية تنظيم ناجح.
 يف تشكيل األنشطة ادلختلفة بادلبلعب و الساحات الرياضية. ادلتبعةالعادات و التقاليد  -و
 المصادر الظاهرية: -1-1-12-2

 منازالت الرياضاتعدة أنواع من أمهها> ألعاب مجاعية وفردية إُف تتنوع مصادر الثقافة الظاىرية 
لو واليت تناسب على ادلتاحة  أخرى......اٍف.ويستطيع كل فرد أف حيصل على الثقافة الرياضية من الوسيلة

زللية  أو أجنبية و وفقا للظروؼ عملو  الوسيلةفئتو العصرية وخلفيتو الثقافية و اجتماعية سواء كانت ىذه 
 إعبلميةومعيشتو و وقت فراغو و تدؿ نتائج الدراسات و البحوث اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ أف الوسائل 

نشرات و الكتابات و غَتىا  يزداد توزيعها وانتشارىا بُت ادلكتوبة مثل الكتب و اجملاالت و الدوريات و ال
أثَتىا اخلاص وأمهيتها القصوى يف تدعيم و ادلثقفُت البالغُت كوسيلة إعبلمية وتربوية دلا تادلتعلمُت طبقة 

مستوى ثقافتهم يف اجملاؿ الرياضية وترتفع قيمة ىذه الوسيلة ادلكتوبة ويعلوا قدرىا لدى أفراد وكلما ارتفع 
 مستواىم التعليمي و الثقايف وكلما تقدـ هبم العصر.
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و اجملبلت السمعية و  ومن ناحية أخرى تبدوا أمهية الوسائل إعبلمية الكًتونية مثل ادلذياع  والتلفاز    
يف اجملتمع حيث تزداد قيمتها و أمهيتها ذلم بُت  الدنيةادلرئية واضحة بُت أفراد الطبقة الوسطى والطبقات 

قافة إال قليبل و ديكن إمداد أفراد اجملتمع صغار السن منهم ـ يدين الذين َف ينالوا حظهم من العلم و الث
بربامج الثقافة الرياضية من خبلؿ ادلصادر ادلختلفة عن طريق تناوؿ العديد من اجلوانب اليت تتمثل يف 

 اآليت> 
 و تشمل علم احلركة وعلم التدريب وعلم إدارة الرياضية. :علوم ثقافية رياضية -1-1-12-1-1
، 4006)شحاتة، كعلم النفس وعلم االجتماع وعلم الًتبية.   :العلوم إنسانية -1-1-12-1-2

 (35صفحة 
 كعلم التشريح وعلم وظائف أعضاء.  : العلوم الطبيعية -1-1-12-1-3
اليت ستهدؼ العمل على تنمية وتطوير الثقافة  :البحوث والدراسات والتجارب -1-1-12-1-4

 مفاىيمو.الرياضية و تعميق 
يف الساحات  الفرد وتصرفاهتم اليت ربدد سلوؾ >اللوائح والقوانين الرياضية -1-1-12-1-5

 الرياضية وتسهم يف تنظيم النشاط الرياضي تنظيما جيدا ناجح.
يف غضوف األنشطة ادلختلفة بادلبلعب والساحات :المتبعة العادات والتقاليد -1-1-12-1-6

، صفحة :400)امحد و زلمد السايح، علم االجتماع الرياضي يف الًتبية البدنية والرياضية، الرياضية. 
48) 
 العالقة بين الثقافة و الرياضة: -1-1-13

اللعب يعترب من أقدـ أنشطة احلركية اليت قاـ هبا اإلنساف القدمي كما تؤكد الظواىر احلقيقة أف ىناؾ 
 إُف اللعب ىذه احليوانات ال تفهم معٌت اللعب وال معٌت الثقافة. حيوانات صغَتة سبيل

احتل مفهـو اللعب مساحة كبَتة من الدراسات الًتبوية واجتماعية والنفسية، وقد فسر بعض و قد     
النفس إُف أف  عاَف" مكد وجال"علماء النفس واالجتماع األسباب اليت تؤدي إُف لعب إنساف فأشار 

فرأى أف  "سبنسر"اللعب ىو التعبَت األوِف لغرائز إنساف واف إنساف يعرب عن غرائزه عن طريق اللعب، أما 
فرأى أف " جروس"لطاقات إنساف ادلًتاكمة و لقدرات غَت مستخدمة يف احلياة، أما يستخدـ  اللعب 
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يف كتابو علم احلركة عن أمهية  " مانيل"نوى اللعب لؤلوالد الصغار ىو ادلمارسة احلياة بكل جوانبها، وقد 
اللعب و احلركة بالنسبة لؤلوالد حيث رأى بأف اللعب ديكن أف يعرب عن عواطفهم وأفكارىم و إرادهتم 

 ورغباهتم و احتياجاهتم .
 إُفعلى القيمة الًتبوية للًتويج بواسطة اللعب وأف إنساف حيتاج  أكدتو نفسية أفادت ىناؾ نظريات 

العب كوسيلة ديكن عن طريقها أف يستنفذ طاقاتو احليوية وأف اللعب من أىم العوامل ادلساعدة على 
 تنشيط عضبلت اجلسم العاملة كما يساعد اللعب على اسًتخاء و الراحة.

بُت أمهية الدور اليت تقـو بو ألعاب يف تنمية الطفل فهناؾ  "هيربرت"و يف إحدى الدراسات اليت قاـ     
ذبب عند عة من استجابات يف منط اللعب و الطفل يستقبل مثَتات معينة وردود فعل اآلخرين و رلمو 

ادلمارسة اللعبة أف توضح لو األدوار ادلختلفة باللعب الذي يساعده على النمو الطبيعي كما و أف تبادؿ 
 (45، صفحة 4006)شحاتة،  األدوار يشبع حاجات الطفل.

أما بالنسبة إُف اللعب ادلمارس لؤللعاب ادلختلفة فاف ىذه األلعاب سبتص قوى البلعب يف نشاطو ىو   
بقواعدىا حدود ادلكاف و الزماف يتعدى حيبو ومهتم بو وإمنا ال تسعى لتحقيق الدفع و الفائدة ادلادية و إمنا 

على تكوين اجلماعات ادلختلفة ذات أىداؼ وفقا لقوانُت معينة وبطريقة منتظمة و أ ألعاب دائما تساعد 
 اخلاصة.

وقت الفراغ وىي عبلقة تدؿ على النمو ادلعنوي ولذا فقد اىتم   بإشباع وثيقاأما الرياضة ترتبط ارتباطا و 
توضيح العبلقة بينهما هبدؼ كثَت من الناس باألنشطة الرياضية بصفة عامة أصبحت ظاىرة علمية وذلك 

 وبُت اجملتمع.
ترتكز  الرياضية أهناوظيفة كثَتا من أبعاد اجتماعية ادلوجودة يف احلياة و يقيس  اـ اجتماعي ظفالرياضة كن     

على ادلضامُت اخلاصة بالقيم االجتماعية وادلعتقدات و اليت ديكن أف تعرب عنها وتنتقل من خبلؿ الرياضة 
هنا توضح العبلقات االجتماعية ادلتعلقة اجملتمع اليت تعكس عناصر احلياة اجتماعية أل مرآةاليت تعد 
 .باإلنساف

ويلعب اجلانب اآلخر من الرياضة وىي ادلنافسة دورا مهما بل وكثَتا يف بعث روح التحدي من جديد بُت 
البلعبُت، كما أهنا تبث روح التحدي أثناء تعلم األنشطة احلركية ادلركبة ادلعقدة، بادلنافسة تعٍت اللعب الفوز 

روح إزكاء  لفوز للفريق بدوف تعاوهنم مع بعض كما أف التعاوف يساعد على ربقيق النجاح ووال يأيت ا
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الشعور الواحد وانتماء اجلماعي وىذا كلو يؤدي إُف ربسُت مستوى األداء نظرا حلدوث التفاعل 
 االجتماعي.

أحد  اف لعبة كرة القدـوتعد الرياضة نظاما اجتماعيا بعكس كثَتا من أبعاد اجتماعية ادلوجودة يف احلياة ف
أنشطة الرياضية اذلامة لكل أفراد اجملتمعات يف العاَف بأسره، ىذه النشاط حيتوي على كثَت من أسس. 

تقـو عليها الرياضة كادلنافسة و التعاوف كما أهنا تتيح لبلعبُت فرصة اليت (46، صفحة 4006)شحاتة، 
عن طريق الزمبلء أو ادلدربُت  واكتساب اخلربات ومنوىا  سواءا كانت مكتسبةالتفاعل مع بعضهم البعض 

 اجتماعية وثقافية ألعضاء الفريق.نهاية تنشئة يف الحيقق شلا ادلشاىدين أو 
مكانو الرياضة زبتلف عن مكانة العنواف أخرى يف الثقافات ادلختلفة واف الرياضة ذلا تأثَت على اجملتمع   إف

كما أهنا تتأثر بالسياسة وبالبناء اجتماعي كما أصبحت الرياضة يف عادلنا احلاضر ظاىرة علمية واسعة 
 انتشار وذلا رلاالهتا ادلختلفة يف كثَت من البلداف العاَف.

وعلى  ادلستقبل البعيد ىو القريب أنشطة الرياضة يف  عن ادلمارسةاذبة فاف احملصلة الن اـكل عويش    
  وجيب أف ننظر إُف أنشطة الرياضية زلصلة ثقافية حىت لو وضعنا يف االعتبار اجلوانب النفسية والبيولوجية،

عامة ومشولية عن النظر إليها من منظور أفعاؿ إنساف أي ) السلوؾ إنساين ( لؤلفراد ومن مث فاف كنظرة 
حلقائق أنشطة الثقافة الرياضية  مكملة  ألنشطة الرياضية سلتلفة ىي يف الواقع أفراد شلارسةبو من  تقـوما

ع ـ ىي ضرورية لكل كعنصر من عناصر الثقافة يف اجملتمع تكوف سلتلفة باختبلؼ الثقافات اجملتم
 اجملتمعات إنسانية نظرا دلا وصلت إليو الرياضة من ادلستويات عالية وعادلية.

على أف العبلقة القائمة بُت الرياضة والثقافة جاءت من أسباب منها أف الرياضة نؤكد و جيب أف      
دىم عما ىو ضارب مسببة لتطوير اجلهات والقيم وأخبلؽ وشغل وقت الفراغ قيما ينفع األفراد ويبع

)امحد فاىيم الثقافية للعمل واللعب. عن مزيد من الفهم العميق للمتغَتات اخلاصة بادلىذا فضبل  صحتهم
حيدثنا     (47، صفحة :400و زلمد السايح، علم االجتماع الرياضي يف الًتبية البدنية والرياضية، 

بدأ إنساف األوؿ يعلم فقد  نشاط بدين،ىيئة التاريخ بأف أوؿ درس تثقيفي يعلمو إنساف يف احلياة كاف علم 
أوالده الصيد والقنص والسياحة وتسلق األشجار وغَت ذلك من ألواف الرياضة قبل أف يدرؾ طريقة القراءة 

 يلي>والكتابة ويعي سبيلو للفن واآلداب كما 
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من تغَتات  أوؿ ما يطرأ على الفرد إُفتغَت يف السلوؾ احلركي و لعلى ذلك راجع  تعليم ىومظاىر ال-3
تتعلق هبذه ادلعلومات من الظواىر فادلشي مثبل>سلوؾ حركي و إنساف يولد مزودا بالقدرة على ادلشي واف  

مناط التعليم العليا يف كاف التأخر ظهورا إُف حواِف عاـ بعد ادليل ، ولكن ضلن نتعلم طريقة  ادلشي بيداف أ
السلوؾ احلركي ديكن يف ادلهارات احلركية إِف دييز أفراد ادلخًتعُت للضمن الفنية وادلناعية ادلختلفة ومنن ىذه 

 دىر  . البداية احلركية الرياضية خططت الثقافة أوُف خطواهتا يف مسار التطور عرب
اختبلؼ يف  و الثقافة فهو القائم بُت احلضارة احلضارة ىي مرحلة متطورة من مراحل الثقافة واختبلؼ -4

مساهتا  وكانت " الرياضة" تسمية بارزة من إالالدرجة و ليس يف األصل وقد ثبت أنو مامن حضارة قامت 
الروماف و إغريق و احلضارة إسبلمية العربية اذلند و الصُت ومصر و فرس" القددية" وحضارة  وحضارة

، شاء قد ازبذت ىذه لرياضة وسيلة من بُت الوسائل األخرى للتشييد و البناءدوف إنواحلضارة القائمة كلها 
 حضاري يؤثر يف احلضارة و الثقافة ويتأثر هبما.مظهر فالرياضة إذف ىي 

لة انو طادلا نشأت فلسفات، وتأسست قيم ومعتقدات وقامت مبادئ وإيديولوجيات خبلؿ احل -5
إنسانية الطويلة على ظاىرة الرياضية وعلى تنشئة الفرد و تكوينو عن طريق الصحة اجلسمية وسبلمة بدنو 
ففلسفة احلياة يف ببلد الفرس ويف اسربطة وأدلانية قد ازبذت خبلؿ ادلرحلة معينة من مراحل التاريخ " 

يف إطار  وصاغوه ا جانبها النظري، عمقو دافعها"لثقافتها" ضلو التطور وارتقاء بأف  إنسانيةالرياضة" كقوة 
، 4006)شحاتة،  للسلوؾ.رباطا عضوا جيعلها دليبل للعمل وتقنية زلدد منسق من أفكار ادلًتابطة فيما 

إدراجها إُف الطبيعة  الكثَت من عناصر الثقافة ادلعاصرة قد بدأت ربل مركباهتا معقدة وتعود إف(;3صفحة 
 نظرياتو التعليم حيث ظهرت الكثَت من  يف كل شيء خاصة يف رلاؿ الفنوف و يف نقل الًتبيةالبساطة و 

رئيسية  الًتبوية اليت تؤسس على ادليوؿ الفطرية " مثل النشاط و اللعب" وتتخذ من الًتبية الرياضية وسيلة
 ُف جيل.لئلنساف ونقلو من جيل إلتهذيب الًتاث الثقايف 

حلقائق تارخيية وحضارية وتفتح على  إجبلءومن خبلؿ ىذه ادلناقشة تبُت بأف ربط الرياضة بالثقافة ىو 
، صفحة 4006)شحاتة ا.،  .و الثقافة معا الشموؿ وخوض دراسي أعمق للقائمُت على شؤوف الرياضة

3;) 
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 الرياضية:مستقبل الثقافة  -1-1-14
اجتماعية واسعة النطاؽ تسهم يف البناء احلضاري و تغوص جذورىا يف أعماؽ الثقافة الرياضية كظاىرة     

حياة األفراد ثقافة، صحة، شلارسة ومشاهبة وىواية وتروجييا، تربية واحًتافا و ذبذب أضخم اجلموع وربقق 
عضوي دبخططات التنمية ترتبط ارتباط أصبحت سبثل مركز مرموؽ يف زبطيط الدولة و  اإلراداتأكرب 

 اقتصادية و االجتماعية دلعظم دوؿ العاَف لدرجة يصعب أف نقرر بأف ىناؾ من ال يشعل رهبا بأمهيتها وَف
الثقافة الرياضية وفاعليتو دبحض الصدفة بل تولد نتيجة للمآثر و القيم اليت بأمهية ىذا اإلحساس يأيت 

لطويلة يف طريقة التطور والنمو و اجملتمعات البشرية عرب مسَتهتا ا انيةإنسحققها النشاط الرياضي نتيجة 
وىذا ال يعيب بأهنا َف تواجو الكثَت من العراقيل ولكنها القت مشاكل متعددة وذلك عرب مسَتهتا الطويلة 
إال أهنا صمدت و أكدت فاعليتها وسارت يف طريق التطور حىت أصبحت على غاية كبَتة من التعقد ولقد 

الثقايف للرياضة إُف تكوين االذباىات حديثة تعرب عن تطور الناضج لدوافعها يف بعض  أدى التطور
 اجملتمعات ادلتقدمة ودلستقبلها على مر أياـ توجزىا فيما يلي>

األفراد دوف استثناء ديارس ىا الكبَت و الصغَت الرجل و ادلرأة والشباب  لكل اف الثقافة الرياضية شاملة  أوال:
من اجلنسُت كل على حسب إمكانيتو وقدراتو و بأف ال يكوف قاصرة بأي حاؿ من األحواؿ على أفراد كل 

ادلستويات العالية، ىؤالء الذين حيب أف ينبثقوف من القاعدة العريضة للجماىَت ادلمارسة للنشاط الرياضي، 
اكتساب اجلميع الصحة   أمبل يفو التجارة  الرخيصة، و ربقيقا لتنمية ادلواىب و  قضاء على االحًتاؼ

 واللياقة.
لرياضية للًتبية البدنية و ا األعلىالدوِف لًتبية البدنية و الرياضية الصادرة عن اجمللس  اإلعبلفعرب  و قد   

األنشطة الرياضية جيب أف تكوف جزءا أال يتجزأ من أي نظاـ  -ـ عن ىذا اذباه بقولو>  86;3سنة 
 فراد، كما تعدىم الستغبلؿ فراغهم استغبلال صحيحا.تربوي  لتحقيق االتزاف العاـ لؤل

تفرقة لنفس بإقامة  دينية أو أي زلاولة للحد من األنشطة الرياضية العتبارات اجتماعية أو سياسية أو -
 اعتبارات تناىف مع )مبادئ احلياة إنسانية ومع الروح الرياضية(. 

يف ربقيق طاقتو الرياضية   دراتو وإمكاناتو احلقفرد مهما كانت حلتو االجتماعية  مهما كانت قلكل   -
 كاملة.
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إمكانيات الرياضية جيب أف تكوف كافية لكي تسمح لكل شخص دبمارسة أنشطة الرياضية اليت خيتارىا  -
، :400)امحد و زلمد السايح، علم االجتماع الرياضي يف الًتبية البدنية والرياضية،  يف ظروؼ مناسبة.

 (:4صفحة 
الثقافة الرياضية ليست وسيلة سبارس يف أوقات الفراغ فقط ولكنها  أيضا عملية تربوية متكاملة جيب ثانيا: 

أف تشكل جزءا مناسبا مع الربنامج العمة جلميع ادلؤسسات وادلنظمات، حبيث ينطلق تأثَتىا ليشمل األفراد 
، ادلصنع، احلقل، ادلعسكر و اجلماعات يف كل مكاف يتواجدوف فيو يف ادلدرسة، يف ادلعهد يف اجلامعة

 السواء.البلزمة اليت ربقق ذلم االستمتاع بوقت العمل و وقت الفراغ على  إمكاناتوالنادي حبيث تتوافر 
ال تقتصر  باالتزافالثقافة الرياضية كعملية تستهدؼ يف رلمعها األعداد ادلتكامل للفرد و تتصف  ثالثا:

من مشاكلها استجابة حلاجات أفراد وربقيقا  بكثرة مظاىرىا و على لوف معُت لكنها تتعدد برارلها وتتعدد
 ادلعرفة.أخرى اليت تنتج لؤلفراد اكتساب  إنسانيةو تنفتح على أنشطة  ىم لرغبات
للمجتمعات البشرية يف  إنسانيةومضمونا ارتباطا وثيق باألىداؼ ىدفا الرياضية الثقافة  طترتب  رابعا:

يف األنظمة اجملتمعات اقتصادية توكيدا ادلؤثر انتماءا يف اجملتمع الواحد  القومية األىداؼرخاء و لالسبلـ و ا
 على أساس علميتبٌت و بالتاِف كاف سلطط بأهنا جيب أف  و السياسية و الدينية وأسرية والًتوجيية و الًتبوية

 ادتو من>تستمد م
 البحوث و الدراسات العلمية. -
 لتكنولوجيا(التحليقات العلمية الناجحة ) ا -
 اإلحصائيات والبنايات الدقيقة. -
 اخلربات و التجارب الزائدة. -
 .ادلوضوعية وادلتابعة التقييم  -
 االعتبارات وادلقاييس ادلقننة.-
وجيب أف ترتبط ىذه ادلخططات ارتباطا تاما بالتنمية اقتصادية واالجتماعية بل تعترب جزءا متكامبل ذلا  -

 وعلى أفراد معينُت. على ىيئة بذاهتا عامة و مشًتكة وغَت قاصرة  مسؤوليتها وبالتاِف فاف 
 ىذه ىي التصورات الصحيحة دلستقبل الثقافة الرياضية نلخصها فيما يلي>  -
 كل حسب ميولو و استعداداتو. أف تكوف متاحة للجميع دوف استثناء -
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 أف شكل جزءا يف كل برامج الًتبية و اإلعداد. -
 ديارس يف كل مكاف. أف -
 أف سبثل مركزا أساسيا يف خطط التنمية اقتصادية و االجتماعية. -
 أف تكوف مسؤوليتها عامة وغَت سلتصرة على أفراد واذليئات زلددة. -
البدنية والرياضية، )امحد ا.، علم االجتماع الرياضي يف الًتبية أف تتأسس على العم و التطبيق العملي.  -

 (:4، صفحة :400
 الثقافة الرياضية وصحة المجتمع: -1-1-15
اجتماعية و ثقافية حيث يتحد كفاح اجملتمع بشكل  رغبة أف صحة أفراد اجملتمع تعد إُف"الرسون"يشَت    

الصحة عن طريق أنشطة البدنية من  مباشر بالصحة وادلصادر البدنية لؤلمة أو أفراد اجملتمع، و ربقيق
صحة اجليدة ترتكز على أساس بدين بالطبع ألف اجلسم جهاز احملتمل أف تكوف أىم أسباب اضطهادىا فال

 بيولوجي.
فالصحة ال تقتصر على خلق اجلسم صحية لؤلفراد وتلعب أنشطة البدنية دورا ىاـ يف ربديد مستويات ال   

 ة اليت ذبعل الفرد متحمسا وذبعل احلياة نشيطة وقوية.من ادلرض فحسب بل ىي أيضا احلال
%  من غَت البلئقُت للحياة الفعالة و النشطة يدؿ 0:% إُف  80ومن الشعب األمريكي يوجد مابُت   

ىنا على ضعف الصحة أما الباقوف فلديو النشاط البدين الذي ديكنهم من تطوير مصادر الثقافة البدنية 
 مع وجوب فائض كايف للتمتع بوقت مجيل بعد ذلك. لديهم للتفوؽ يف العمل 

يف السنوات القليلة ادلاضية على أف الصحة تساير أنشطة البدنية وىي يف الغالب  وقد برىنت البحوث     
معدؿ القابلية لؤلداء ادلمارسة و القوة وشلا يثبت أف أنشطة ادلدنية ربافظ على القلب و اجلهاز الدورية يف 

 الطبيعية وتساعد على ذبنب السكتة القلبية. حالتو الوظيفية
لؤلنشطة البدنية دور كبَت يف اجملتمع فيما تتعلق باحملافظة على صحة و وعلى مستويات اللياقة ألفراد  

عن اكتشاؼ التكنولوجيا الكثَتة و ينتج بدوف نشاط األمر الذي  تعدالشعب فاحلياة اجتماعية والثقافية 
)امحد ا.، عاـ االجتماع الرياضي يف الًتبية البدنية  بالتعويض بواسطة البدنية.الذي  جيب أف يعاًف 

 (55، صفحة :400والرياضية ، 
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 للثقافة الرياضية: أساس لمنهج المقترح  -1-1-16
 مفردات الثقافة الرياضية دلرحلة أساس على زلورين أساسُت ومها>تبٌت 

 لؤلنشطة الرياضية كافة يتناوذلا> يوجو لفئات األفراد غَته شلارسُت> محور عام -1-1-16-1
  شلارسة أنشطة الرياضية يف احلياة. أمهية 
 .الرياضة ودورىا  االجيايب يف تنمية القيم اخللقية 
 .الرياضة والصحة العامة 
 .الرياضة ودورىا يف تنمية الكفاءة اجتماعية 
  تعليمي.الرياضة أداة اتصاؿ ثقايف 

 فتناوؿ>  :لألنشطة الرياضيةالممارسين محور خاص لفئات األفراد  -1-1-16-2
 .أمهية استمرار يف شلارسة الرياضة 
 .أمهية الرياضة يف تغيَت حياة األفراد داخل اجملتمعات 
 .أمهية الرياضة يف تكوين الشخصية ادلتكاملة 
 الرياضة الصحة العامة.مفهـو  ارتباط 
  تعديل الوضع الجتماعي.دور الرياضة يف 
 ادلادي  الكسبضة ذات ادلستويات العالية و الريا 

تلفزيونية وقنوات  إذاعةالرياضية و وسائل التعليم يف اجملتمع من صحف و رلبلتو  الثقافة ويعترب منهج
 رياضية وغَتىا يف التنمية الثقافة الرياضية.

 األهداف المعرفية لمناهج الثقافة الرياضية: -1-1-17
 ادلعارؼ وادلعلومات الرياضية.أفراد على قراءة  تعويد -
 معرفتو تلقائيا.إسباـ ما سبا  أفراد على تعويد  -
 تنمية قدرة أفراد ادلهارة الفكرية. -
 تعزيز ثقة األفراد بأنفسهم قادروف على شلارسة أنشطة الرياضية -
 أهداف صحية:-1-1-17-1
 التوعية بأمهية شلارسة أنشطة الرياضية وصحة البدف. -
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 التوعية بأمهية الرياضة وصحة البنية.-
 التوعية بأمهية الرياضة واالىتماـ بالنظافة العامة والشخصية. -
 57بادلهارات احلركية والعلمية والفعالية اليت تزيد من صحة النفسية. ص األفرادتزويد  -
 لؤلنشطة الرياضية لتأسيس التغذية الصحية السليمة.توعية أفراد ادلمارسُت  -
 ة من أمراض ومن االضلرافات.بتوعية األفراد بأف الرياضة أسلوب من أساليب الرقا -
 :أهداف وطنية -1-1-17-2
 بوطنو و الوالء لو الدفاع عنو. االعتزاز الفرد ذباه  التوعية بأمهية دور الرياضة يف تنمية روح -
 وحقوقو.واجباتو  ودوره يف بناء ادلواطن الصاٌف حبيث بالرياضةالتعريف  -
 تنمية التعاوف بُت اجلماعات ومن  مث التعاوف بُت شعوب العاَف.دور يف تبصَت أفراد بأف الرياضة  -
ادلعاصر من أجل رفع كفاءتو  إنسافاجتماعية الوطنية يف بناء تنشئة تعريف األفراد بأمهية دور الرياضة يف  -

 خدمة وطنو.يف 
 اجتماعية: أهداف-1-1-17-3
تنمية وتطوير القيم اخللقية و اجتماعية  وحث أفراد على بأف الرياضة ذلا درو يف تعريف أفراد الرياضة  -

 التمسك هبا.
 التوعية  بواجب الرياضة ضلو خلق روابط بُت أفراد اجملتمع. 

 واخلاصة.تعريف أفراد بدخل الرياضة يف العدالة احلياة العامة  -
 تعريف أفراد بأمهية دور الرياضة يف تعديل السلوؾ االجتماعي. -
 و العمل اجلماعي.التعاوف و القيادة  بأف الرياضة دور يف تنمية و األفراد توعية -
 القيم الفنية و االجتماعية وتشجيع اذلوايات الرياضية. تقدير-
 أهداف اقتصادية: -1-1-17-4
 .اإلنتاجالتعريف للرياضة دور يف زيادة  -
 االجتهاد. تكوين اذباىات اجيابية من العمل وتنمية روح ادلثابرة و  -
 توعية أفراد بأف للرياضة دور يف بناء االقتصاد وتنمي. -
 الدخل القومي.زيادة  إُفأداة جذب بالسياح شلا يؤدي سياحية الرياضة ال -
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 الرياضية واألدوات.ادلنشآت توعية أفراد على احلرص و احملافظة على  -
 البيئة.توعية أفراد بأف الرياضة دور اجيايب يف استخداـ  -
 توصيل الثقافة الرياضية:طرق  -1-1-18

أسلوب توصيل ادلعلوماتية الثقافية الرياضية باختبلؼ نوع أفراد ادلمارسُت لؤلنظمة الرياضية و غَت  خيتلف
 أف يتم> شلارسُت لؤلنشطة الرياضية وعليو ديكن

وضع دليل عمل للقائمُت بتوصيل الثقافة الرياضية يف ادلرحلة األولية بدوف كتاب على أف تقدـ  -
اإلعبلـ ادلكتوب يم و تعقبها مناقشات عامة مع استقامة بعض وسائل يف مكاف التعلشفافة  ادلعلومات
 وادلصورة.

مواز لدليل معلم الًتبية الرياضية يف مرحلة التعليم األساسي، يتم فيو وضع كتاب يف الثقافة الرياضية  -
 استخداـ الطرؽ و أساليب ادلناسبة لنوع الثقافة والنشاط الرياضي.

الرياضية  وسائل االتصاؿ اجلماىَتي يف عملية تثقيف متوازنة من خبلؿ االستفادة من الربامج توظيف -
 والصحف واجملبلت.

 اجلمع بُت دليل معلم الًتبية الرياضية واستخداـ وسائل االتصاؿ بأسلوب ادلنافسة يف وقت واحد. -
 حلياة األفراد الدارسُت.ربط مفردات منهج الثقافة الرياضية  -
 .59تباع أساليب احلديثة يف توصيل ادلعلومات و ادلعارؼ األفراد الدارسُت. ص إ -
 خاتمة الفصل: -1-1-19

الثقافة خاصة يف الوطن العريب   ذلك فبلبد أف تتكثف اجلهود من أجل توحيد وجبدية وتطوير ومع
 الفكر الثقايف الرياضي العريب عرب أجياؿ القادمة.توحيد  كخطوة ضلو
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 تمهيد:  -2-1- 1
 أخرى بلادلنهج وىو ليس مادة دراسية  النشاط الرياضي ادلدرسي عنصرا أساسيا من عناصر ؽلثل

لتحقيق النمو من ادلنهج واحلياة الدراسية  و يتخلل كل ادلواد الدراسية حيث تعترب جزء أساسي ومهمنا
 الشامل ادلتكامل و الًتبية ادلتوازنة.

 النشاط الرياضي المدرسي:-1-2-2
لذي يدذلو ادلتعلم سديل درسي ىو لل  اهجهد العقلي و الددنية و االنشاط الرياضي ادلبد صويق 
ىذا ما يوضح العالقة بُت جهد يدذل وىدف يرجى حتقيقو وشلن مث ال يوجد نشاط مدرسي بال ىدف ما، 
 (255، صفحة 1982)الفتاح،  .ىدف

حيث كان مفهوم النشاط ادلدرسي ىو القضاء على أوقات الفراغ وقد أصدح اآلن ىو الوسيلة اليت 
 (184)عدداهلل، صفحة  .صقلها جتب أن تستخدم الكتشاف ادلواىب و القدرات و العمل على 

 و مهارات وتعترب النشاط ادلدرسي جزءا من منهج ادلدرسة احلديثة  عموميات يف  تكوين عادات
وقيم وأساليب التفكَت الزمة دلواصلة التعليم و ادلشاركة يف التنمية الشاملة كما أن الطالب الذين شاركون 

 إذلوىم يتمتعون بنسدة لكاء مرتفعة و اغلابيون بالنسدة  األكادؽليةيف النشاط لديهم قدرة على اصلاز 
 (200، صفحة 1989)اللقاين،  .و معلميهم زمالئهم
 Prochnowيف برامج النشاط بروح قيادية و ثدات انفعارل و تفاعل اجتماعي  الطالب ادلشاركونوتتمتع 

Glenn : In Analysis of Seleted  Personnel, (glean, 1971)Haractertion of 

Participation JiniorHigth, School Student ActivitesDiseriation  nternational, 

Vol 32, Londone, 1971, P1263 
أهنم أكثر ثقة يف أنفسهم و لديهم القدرة على اختال القرار و ادلثابرة عن القيام بعملهم  كما

(williame, 1972, p. 454) 
 في برامج النشاطات بالكليةادلشاركة في م الرغدةكما أن الطالب ادلتفوقُت يف ادلدرسة الثانوية لديه

و معلميهم و  على حتقيق العالقات اجتماعية مع زمالءىم واعدةاحلياة االجتماعية  أكثر رضا عنفهم 
 (jean, 1980, p. 3812) احملليةالديئة و ادلشاركة يف نشاط  أكثر ميال اخللق و اإلبداع
يف أحداث و التفاعل اجتماعي وثقة أكرب ميال إذل ادلشاركة أظهروا كُت يف النشاط وأيضا فالطالب ادلشار 

 (joseph, 1980, p. 6224)وادلدرسة والعاملُت فيها  يف الناس



 النشاط الرياضي المدرسي                                            الفصل الثاني          
 

43 

 

 واهجدير بالذكر أن النشاط ادلدرسي شكل أحد االىتمام الكايف الذي يناسب مع الدور ادلناط هبا.
ويؤكد أعلية النشاط ادلدرسي والدور الذي يؤدي يف سلروجات العملية الًتبوية ادلتكاملة إذل إدخال 
مسابقات خاصة بالنشاط ادلدرسي يف الكليات اهجامعية ويف الكليات ادلعينة بتخرج ادلعلمُت بصفة خاصة 

على شلارسة النشاط والدارزين واعتمد دورات خاصة يف النشاط ادلدرسي دلديري ادلدارس وادلعلمُت ادلشرفُت 
)احلميد، .نشاط عند تعديل ادلناىج الدراسييف دورات دراسية أو استطالعية يف اخلارج والتوسع يف أوجو ال

و ادلؤكد  يف ىذا اجملال ىو أن ما يدذلو ادلتعلم من النشاط مدرسي سواء داخل (222، صفحة 1980
ادلدرسة أو خارجها ال ؼللوا من قيمة تربوية ومع لل  يرى الدعض أن أشكال النشاط ادلدرسي تعمل مبعزل 

نشاط عن ادلناىج الدراسية، و لكن الواقع ىناك  ترابط عضوي بُت الطرفُت كادلنهج جوىر النشاط و ال 
 العالقة: مداشرة بادلنهج و شكل الثاين يوضح تل  ودل عالقة إالمدرسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تدُت من ىذا الشكل أن النشاط ادلدرسي شأنو العناصر ادلنهج األخرى أنو قائم على أساس خلفية   

ادلنهج من أىداف أي  مظاىر النشاط ادلختلفة تعتمد علىحتديد مدنية على أسس ادلنهج باإلضافة إذل أن 
اضي أيضا ال يشد عن أن احملتوى إال إلا كان يف ضوء األىداف وكذل  الطرق و الوسائل فان النشاط الري

 .تل  القاعدة 
ادلقرر فانو رلال خلربات ؽلر فيها الفرد و  ولذا يعترب النشاط الرياضي ادلدرسي شأنو ادلواد الدراسية  

تؤدي ادلرور هبا إذل حتقيق أىداف الًتبية ونالحظ أن النشاط الرياضي ادلدرسي  ىي خربات منتقاة حبيث

 المعرفة

 المجتمع

 المتعلم

االتجاهات 

 العالمية

النشاط    

الطرق و 

 الوسائل

 المحتوى 

 األهداف
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و يفوق أحيانا أثر التعليم يف حجرات الدراسية عن طريق ادلواد الدراسية و أثر فعال يف العملية الًتبوية وى
يرجع لل  خلصائص  النشاط ادلدرسي اليت ال تتوافر يف نفس القدر لتعلم ادلواد الدراسية ولل  ألن 
الطالب عنصر فعال يف اختيار نوع النشاط الرياضي ادلدرسي الذي يشًتك فيو ويف وضع خطة العمل 

عليو متميزا حبماس أشد شلا يتوافر لدراسة ادلواد أساسية الدراسية األمر الذي يؤدي  إقدالوشلا غلعل  وتنفيذىا
 إذل تعلم أكثر اعتمادا ودواما ىذا باإلضافة إذل أنو يهيئو فرص تعلم ادلدادرة و توجيو الذات.

ادلدرسي والذي ؽلتاز  ودلا كانت زلاوالت النشاط الرياضية يف اإلطار العام حلصة النشاط الرياضي  
الطالب بينما ما يشًتك فيو كاجملال الثقايف، االجتماعي العلمي، احلاسب آرل، الرياضي، الكشفي، الفٍت، 

درسي معُت ضمن منهاج ادلرحلة الثانوية كالعلوم،  ىذه اجملاالت صلة دلددأ من ادلهٍت و دلا كان لكل رلال
الداحث حتديدا اهجوانب الدحث أن ختتار من ىذه اجملاالت ما اللغة و آداهبا، الفنون، الرياضة فقد رأى 

يتصل مبجال الًتبية الرياضية لكل بتحقق من أثر بعض أىداف اليت وضعت من أجلو ولل  من خالل 
للرياضة يف صقل ادلواىب وهتذيب ادلفهوم األمثل ادلمارسة التطديقية ذلذا اجملال و اليت من أعلها تعميق 

 قوى العقل والروح قوى اهجسم إذلالنفوس وتقوًن السلوك و إعداد الشخصية السوية وادلتوازية اليت جتمع 
باإلضافة إذل التثقيف بأىداف احلركة الرياضية و أنواعها و اهجديد فيها وتنمية اللياقة الددنية لدى الطالب 

بوي سليم باإلضافة إذل تقدًن أنواع من الرياضيات الشعدية اليت تنمي و إشداع رغداهتم حتت إشراف تر 
و تتم مجيع الربامج رياضية حتت  التنافس شريف و تساعد يف عالج بعض إعاقات الددنية و التكيف معها

 باألخالق الرياضية العادلية. إلزاممداشر ومستمر مع  إشراف
حتقيق أىداف و غاية التعليم فقد  ألعليةالسعودية   من وزارة ادلعارف بادلملكة العربية إدراكاو   

م  1997/1998اعتمدت حصة النشاط الرياضي ادلدرسي على مرحلة الثانوية بدءا من العام الدراسي 
أسابيع ويتم حتديد بداية وهناية كل فًتة من قدل قسم   7موزعة على فًتتُت من النشاط مدة كل فًتة

تدرج حصة النشاط يف اهجدول أسدوعي على مدى مجيع أسابيع العام  النشاط يف اإلدارة التعليمية و
دقيقة متتالية أو موزعة على حصتُت على أن ال يكون يف ادلوسم  90الدراسي بدءا من أسدوع األول بواقع 

وؽلارس فيها طالب الفصل األول أربع رلاالت خالل العام الدراسي، وغلوز لطالب الصف الثاين  الدراسي
ر اجملال الواحد لفًتتُت كحد أدىن كما غلوز لطالب الصف الثالث االستمرار يف اجملال الواحد دون االستمرا

درجة يضاف إذل رلموع الطالب وتؤثر يف  100حد أعلى للفًتات وحتتسب حلصة النشاط الرياضي 
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ة مشل درجة لكل فًت  50معدل دون حد أدىن للنجاح و توزع ىذه الدرجات على رلاالت النشاط بواقع 
 مواظدة الطالب.

وتفاعلو مع الربامج وسلوكو و إبداعو و خربتو ادلكتسدة و تسلم يف هناية كل فًتة لرائد النشاط   
 لرصدىا و اعتمادىا.

ورغم ىذه القيمة الًتبوية لنشاط الرياضي ادلدرسي فهناك من ادلدرسُت من تقلل من قيمة النشاط   
الًتبية القدؽلة اليت رأت أن القيمة العقلية عن بفلسفات وقف متأثرا يف ادلدرسة، ومن ىؤالء من يتخذ ىذا دل

طريق ادلعرفة ىي " الًتبية" ولل  فإهنم يرون أن التحصيل الدراسي ىو اذلدف من الًتبية ادلدرسية، و 
 بينهما. اعتناءىم هبذا ال يكون عادة نتيجة دراسة نظريات للفلسفات الًتبوية ادلختلفة واالختيار

 أهداف النشاط الرياضي المدرسي: -1-2-3
يف مراحل  يف حتقيق أىداف العامة  للًتبية الددنية اإلسهام إذليسعى النشاط الرياضي ادلدرسي   

 التعليم العام و التقٍت من خالل ما يلي: 
 سم.نشر الوعي الرياضي ادلوجو إذل شلارسة الرياضة لكسب اللياقة الددنية والنشاط الدائم وتقوية اهج .1
غرس وترسيخ ادلفاىيم الصحيحة لًتبية الددنية والنشاط الرياضي  و منها العمل  بروح الفريق الواحد  .2

 وإدراك الدعد الًتبوي الصحيح للمنافسات الرياضية.
 تنمية اجتاىات االجتماعية  السليمة و السلوك القوًن عن طريق بعض ادلواقف يف ألعاب اهجماعية .3

 قة بالنفس وتنمية الروح الرياضية.والفردية و إكساهبم الث
ادلساعلة يف التخلص من التوتر النفسي وتفريغ انفعاالت واستفادة الطاقة الزائدة و إشداع احلاجات  .4

 النفسية والتكيف اجتماعي وحتقيق الذات.
 استثمار وقت الفراغ بدعض النشاطات الرياضية ادلفيدة.أعلية تقدير  .5
من التمرينات اليت تنمي جرعات مناسدة  إعطائهمطريق  للطالب عنرفع مستوى الكفاءة الددنية  .6

 اهجسم وحتافظ على القوام السليم.
إكساب الطالب ادلهارات و القدرات احلركية اليت تسند على القواعد الرياضية و الصحية لدناء اهجسم  .7

 رلتمعو.السليم حىت يؤدي واجدو يف خدمة 
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 توجيه البرنامج: -1-2-3
 وفق مايلي:توجيهها  ادلأمولة ةالًتبوي أىدافالنشاط الرياضي ق برامج  يتحق يندغي لكي -
إبراز أعلية النشاط الرياضي ادلدرسي يف حياة أبناءنا الطالب وغرس  القيم و ادلفاىيم الًتبوية الفاضلة  -

 وحق تعاليم ديننا أسالمي احلنيف 
ولل  بالتأكيد مشوقة  تربويةو إظلا يكون وسيلة حبيث ال يكون ىدفا يف حد لاهتا  توجيو عنصر ادلنافسة -

 .على ادلنافسة الشريفة و الدعد عن مظاىر التعصب
الفرص من الكفاية ادلشاركة يف  إعطاءىمالواعية من الطالب عن طريق القيادات  ادلساعلة يف إعداد -

 و التسجيل. التنظيم والتحكيم برامج أنشطة من خالل هجان
 الرياضي الداخلي: ) داخل المدارس(. النشاط -1-2-4
 إتاحةيعد النشاط الرياضي الداخلي نشاط الًتبوي خارج اهجدول ادلدرسي و الغرض أساس منو   

الفرصة للطالب لكل طالب يف ادلدرسة لالشًتاك يف ناحية أو أكثر من نواحي النشاط الرياضي وىو 
مهم  يف تنمية ادلهارات اليت يتعلمها طالب  يف درس  حقلمكمل دلناىج الًتبية الددنية يف ادلدرسة و بعد 
 الًتبية الددنية، وىذا يعمل على حتقيق أىداف 

 اآليت:تشمل العامة للًتبية بدنية و 
 نشاطات تنافسية رياضية: -1-2-4-1
 ألعاب مجاعية لكرة الطائرة،كرة السلة، كرة اليد. -
..اخل، مع ضرورة إعطاء ادلضرب.، سياحة، ألعاب لضاحيةألعاب فردية ) ألعاب القوى، اخًتاق ا -

و التدريب على ادلهارات أساسية قدل  الددنية تدريدات عملية للفرق بُت األفراد ادلشاركُت لتنمية اللياقة
 شلارسة النشاطات التنافسية.

 نشاطات رياضية ثقافية: -1-2-4-2
 بُت الطالب يف الدحوث الرياضية أو مسابقات ثقافية رياضي. و يشمل على تنفيذ مسابقات   
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 إجراء مسابقات تنافسية بين الطالب في اللياقة البدنية مرتبطة بالصحة: -1-2-4-3
 متطلبات النشاط الرياضي الداخلي: -1-2-5
و التدريدات ادلهارية  تنويع النشاط الرياضي و إعطاء كل برنامج فًتة زمنية حسب متطلداتو من اللياقة -

 الالزمة.
 مناسدة الربنامج ادلتعددة للطالب وإمكانيات متوفرة داخل ادلؤسسة. -
و غرضها يف وسائل  شروط و متطلدات و أىداف الربامج ادلراد تنفيذه بوضوح دون أي غموض إبراز -

 ادلدربُت. إعالم
لكتب متخصصة وحث الطالب توفَت مكتدة رياضية صغَتة تكون يف متناول الطالب وتزود با -

 وتشجيعهم على التزود بالثقافة الرياضية اهجيدة و ادلفيدة.
يف ادلراحل االبتدائية تناسب مع قدراهتم الددنية لوية الربامج رياضية خاصة بالطالب الصفوف أو  إعداد -

 و مستوياهتم ادلهارية.
 سجالت خاصة. شاط الرياضي الداخلي بادلدرسة وفقتوثيق برامج الن -
 داخل ادلدرسة. الرياضي بعكس صورة النشاطختامية  تقوًن الربامج ادلتنفذة عرب حفالت -
 النشاط الرياضي الخارجي: -1-2-6
روافد الًتبية الددنية و يعٍت الطالب ادلتميزين رياضيا من خالل دتثيل مدارسهم أو إداراهتم  وىو رافدمن 

 التعليمية يف اللقاءات الرياضية الودية و الرمسية.
و حق تنظيم  نشاط رياضي تنافسي بُت مدارس اإلدارة التعليمية الواحدة يف ألعاب اهجماعية والفردية -1

 زلدد فيو كل ما يتطلب صلاح ىذا النشاط. معد من قدل إدارة التعليم
 لقاءات رياضية ودية بُت مدارس اجملاورة داخل إدارة التعليمية. -2
 التعليمية  يف ألعاب الفردية و اهجماعية . إداراتلقاءات  ثانوية بُت  -3
ستوى تنظيم ادلهرجانات و العروض الرياضية ضمن برنامج احلفالت ختامية لنشاطات الطالب على م -4

 إدارة التعليم.
و الفردية وفق ما يصدر  ادلشاركة يف الدورات الرياضية ادلشًتكة و الدطوالت مركزية يف  ألعاب اهجماعية -5

 من تنظيمات.
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 متطلبات تنظيم النشاط الرياضي الخارجي: -1-2-6-1
اخلارجي تتويج  الرياضيإعداد ادلدكر دلشاركة يف الدورات الرياضية والدطوالت مركزية إن تكون النشاط  -

 النشاط الرياضي لتنفيذ ىذا النشاط.
 و اختصاص بتشكيل هجان لكل لعدة. وإشرافتوزيع ادلسؤوليات -
 مفهوم الرياضة المدرسية و أهدافها في الجزائر: -1-2-7
سوف نتطرق إذل وضع مقارنة بُت الًتبية الددنية و الرياضية ادلدرسية حيث نضع كل واحد يف معناه  

ادلناسب مث توضيح مفهوم و أىداف الرياضة ادلدرسية يف اهجزائر إذل جانب لل  شليزات التالميذ خالل كل 
 مراحل الدراسية.

اهجزائر ىي إحدى الركائز أساسية اليت تعتمد عليها من أجل حتقيق أىداف إن الرياضة ادلدرسية يف   
سات فردية أو اجتماعية وعلى كل ادلستويات  تربوية و ىي عدارة عن أنشطة رياضية سلتلفة يف شكل مناف

وتستمر على تنظيمها وإصلاحها االحتادية للرياضة ادلدرسية مع وضع يف احلسدان أن لل  يقوم بالتنسيق مع 
الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية يف القطاع ادلدرسي لتغطية بعض النقائص ظهرت اهجمعيات خاصة 

وإعادة اعتدار للرياضة  و ادلراقدة على النشاطات ت الًتبوية وىذا للحرصبالرياضة ادلدرسية يف ادلؤسسا
 ادلرسي.
إن للرياضة ادلدرسية مكانة ىامة يف ادلنظومة الًتبوية وبعد تربوي معًتف بو وتسعى على لل  كل   

ضرورية لتوسيع من وزاريت الًتبية الوطنية والشديدة والرياضة الًتقية كل ادلستويات واذل تسخَت كل الوسائل ال
 يف أوساط التالميذ. ادلمارسة الرياضية وادلنافسات

إن ىذه العملية ؽلكنها أن تساىم بقسط وافر يف حتقيق ىذه الغاية وىذا ادلطلوب منكل ادلسئولُت   
ادلعنيُت يف اختال اإلجراءات الالزمة اليت من أجلها ؽلكن جتسيد أىداف ادلتوخاة من ىذه العملية ادلشًتكة  

حول مقاذلا يف  شلا قررتو ووزارة الًتبية الوطنية درسيةادلدرسية  يف أوساط ادل للرياضةدئيا أعطى نفسا جيدا مد
إجدارية شلارسة الرياضة ادلدرسية وجعل شلارسة الًتبية الددنية و الرياضة إلزامية و إجدارية لكل التالميذ 

، 2004)حاكمي،  .6و5ادلادتُت من خالل  1995فيفري  25بتاريخ  9-95حسب التعليمة لرقم 
 (49صفحة 
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مشًتكة  االتفاقالقرار بعد التوقيع على  مع أعضاء كل الذين يعانون من مشاكل صحية وجاء ىذا  
أكتوبر  25يف الوسط ادلدرسي يف  بُت وزارة الًتبية الوطنية و الشديدة و الرياضة بشأن شلارسة الًتبية الددنية

م و يهدف ىذا القرار إذل ترقية ادلمارسة الرياضية يف ادلدارس كما وجهت الوزارة تعليمية تتضمن   1997
على تطديق مضمون ادلربيُت كيفية اإلعفاء من شلارسة الًتبية الددنية يف الوسط ادلدرسي ادلعنيُت اإلداريُت و 

 القرار الوزاري مشًتك.
 أهداف الرياضة المدرسية في الجزائر: -1-2-8
إن ادلمارسة الرياضة  يف ادلؤسسات الًتبوية ذلا أىداف منها ظلو جسمي حركي اجتماعي باإلضافة   

الثقافة اليت تسمح للفرد من معرفة لاتو مع  إذل اذلدف اقتصادي و ىذا بالرفع ادلردود الصحي للطفل،
و جاعة شدلنافسة وادلسئولية، هتذيب السلوك وتنمية صفة التطوير حسب النظام، روح التعاون، روح ا

و العضلي وهبذا ؽلكن القول  الطاعة، واختال القرارات اهجماعية باإلضافة إذل التوافق احلسي احلركي العصيب
 أن شلارسة الًتبية الددنية ساىم يف إعداد الرجل الغد منكل اهجوانب.

الرياضية ادلدرسية ال تعترب فقط استثمار يف صاحل اهجانب فادليزانية ادلخصصة من طرف الدولة   
ادلادي كتحقيق النتائج و إظلا ىو استثمار يف صاحل اهجانب ادلعنوي للفرد وبالتارل إصالح الفرد يعٍت 

 (96)حديب، صفحة  بالضرورة إصالح اجملتمع.
 المنافسة الرياضية المدرسية: -1-2-9
الرياضة ادلدرسية ىي األخرى حتتوي على ادلنافسات فردية و مجاعية وىنا كمنافسات تقوم هبا   

الفيدرالية اهجزائرية للرياضة ادلدرسية و اليت تسعى من خالذلا اختيار األبطال يف الفرق من أجل تنظيم 
الدطولة و لل  بتنظيم يها ، مث تلبطوالت وطنية مصغرة و اليت معظمها جترى يف العطل الشتوية أو الربيعية

و إعطاء نفس جديد للحركة الرياضية بصفة  الرياضة ادلدرسية دلنافسات الرياضية لًتقية ادلواىب الشابة
 (54، صفحة 2004)حاكمي،  عامة.
 المنافسة:-1-2-10
و االجتماعية  يف احلياة اقتصادية إن ادلنافسة موجودة يف احلياة اليومية و ىي متواجدة أساسا  

والسياسية وصراع بُت أشخاص أو رلموعة ورلموعة وأخرى إال أهنا كلها رلموعة هتدف إذل ىذه معُت تريد 
استعدادات معروفة وثانية وحسب  مسابقة مثقفة يف ايطار إطارالذي ػلصل يف حتقيقو وىو كذل  نشاط 
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 " فيرنوندز"و حسب  دلنافسة ىي صراع بُت أشخاص للحصول إذل ىدف منشود أو نتيجة " ردلمان"
ادلنافسة ىي كل حاالت يتواجد فيها اثنان أو عدد كسَت من أشخاص يف صراع األخذ باهجزء اذلام أو 

 النصيب األكرب.
كمواجهة سة  :" تفهم المنافوحىت علم النفس اىتم بدوره بادلنافسة و أعطى ذلا تعريف كالتارل  

الغير أو عند المحيط الطبيعيين الهدف هو النمو أشخاص أو الجماعات لكن الكلمة المزاحمة هي 
 أقرب معنى المنافسة في ميدان الرياضة".

 نظريات المنافسة: -1-2-11
 للمنافسة عدة نظريات ىي كالتارل:

لشخص  ادلنافسة ىي حافز يسمح مان"در " ريحسب  المنافسة كشرط ايجابي: -1-2-11-1
حد ادلنافسة أي أن ىذه  من النخدة ىي دائما اليت تدفع أو تعقد "دورانس" بركس بالتطور وحسب
-53)حديب، الصفحات  مرتدة مشرقة. إذلتسمح للشخص أن يصل  اليتالدوافع  إحدىاألخَتة ىي 

54) 
 :للمقارنةالمنافسة كوسيلة  -1-2-11-2

 تقسيمها.بُت الرغدة يف تنمية القدرات و الرغدة يف 
يعد قول النفساين بذكر أن التصرفات يف ادلنافسة ىي نتيجة للراغدُت يف إجراءىا األشخاص و  " ردرمان"

الرغدة يف حتسُت قدراهتم و الرغدة يف تقيمها و هبذا ؽلكن القول أن كلما كانت الرغدة يف حتسُت القدرات 
قدير ة تقييم بقدراتو من الكدَتة كلما كانت الرغدة يف تقييمها أكرب، وكلما كان الشخص يف حاجة أي الت

 (67)خطاب، صفحة .خالل ادلنافسة
 أهداف المنافسة الرياضية المدرسية: -1-2-12
ادلنافسة الرياضية ادلدرسية من أىم الوسائل ادلساعدة على اتزان الفرد نفسيا واجتماعيا و ىي  إن  

و اخلمول كما ؽلنحو ظلوا صحيحا حيث  القوام شلا جتنب الفرد الكسلة و قتكسب اهجسم احليوية و الرشا
 ضة لتمرض اليت تصيب إنسان ويعتقد الدعض إظلا ختتص بتكوين الفرد يف وحدة متكاملة بُتجتعلو أقل عر 

و يتأثر سائر النواحي الداقية فالعقل مثال يؤثر على رلموعة اهجسم ومن ىنا يتضح لنا  مجيع النواحي يؤثر
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أي القوى الددنية كما فقط القة العقل باهجسم إلا ال يقتصر دور ادلنافسة ادلمارسة على تنمية اهجسم الع
 يعتمد الدعض وفيما يلي سنوضح لل  بأىم ما يهدف إليو ادلنافسات رياضية ادلدرسية.

 هدف النمو البدني: -1-2-12-1
 تنمية القدرات الددنية للرياضة ادلنافسُت.

 العضالت واألجهزة العضوية ادلختلفة للجسم. تقوية -
 الرشاقة، القوة.... السرعة، لكل ادلهاراتحتقيق األداء اخلاص  -
 هدف النمو اجتماعي: -1-2-12-2
بالتنازل عن ساعلة ختلق ادلنافسة الرياضية جو التعاون بُت أفراد حيث يقوم بدوره عن طريق ادل  

 بعض احلقوق يف سديل القدوة.
 أن يتنازل الالعدُت عن حقو يف تسديد ضربة جزاء حىت ال يتخاصم مع زمالءه يف الفريق.فمثال: 

 هدف النمو العقلي: -1-2-12-3
إن ادلنافسة الرياضية ادلدرسية تلمس كل اهجوانب  حىت اهجانب العقلي يف تقيد الناحية الددنية   

تنافس الرياضي كتاريخ اللعدة اليت دتارس والعقلية وحىت يتحقق تفكَت واكتساب ادلعارف ادلختلفة لات ال
قواعدىا وطرق التدريب ذلا. باإلضافة إذل ما تتيحو من الفرص األسداب كاخلربات و ادلعلومات بالديئة 

 احمللية و اخلارجية للفرد.
لتذكَت أن العقل و اهجسم مرتدطان إلن انو ليس الغرض من اهجسم أن ػلمل العقل ولكنو يؤدي غلدر ا  

 اال لعقل استعماال فعاال ومؤثرا.استعم
 هدف النمو النفسي: -1-2-12-4
إن ادلنافسة الرياضية كغَتىا حتقق اللذة فيتحرر منكل ما ىو مكدوت و يعمر السرور وابتهاج   

إذل إشداع ادليول العدواين لدى بعض ادلراىقُت عن هتدف ادلنافسة  عندما يسيطر على حركتو إضافة إذل ىذا
ادلكتوبة عن دوافعو  يعربطريق ألعاب التنافسية كادلالكمة مثال: ىذا إلا سدد ادلالكم ضربات للخصم فانو 

بطريقة مقدولة ومفيدة بوجو عام، إل أن اهجسم السليم يتخلص من االندفاعات الغَت مناسدة وضعها يف 
 (67)خطاب، صفحة اعيا و شخصيا.السلوك ادلقدول اجتم
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 هدف النمو الخلقي: - 1-2-12-5
وىي كذل  عملية تربوية خلقية نظرا دلا يوفره النشاط التنافسي من أخالقي وىذا بالنظر إذل   

ىذا ادلنافسة هتتم محاسة ادلنافسة و شلا جتري يف ادلنافسة من اصطدام ىجوم واخلوف من ادلزيد زيف كل 
بالتهدئة ولل  بالتوضيح ما غلب القيام بو من ادلنافسة ة ىذا ما يساعد الفرد على العمل صاحل و الثقة 

 بالنفس و إخاء و الصداقة  وروح التعاون وادلسؤولية.
 بعض معوقات الرياضة المدرسية: -1-2-13
يف بعض التأطَت على مستوى  مل ادلشكل ادلطروحثيتعل صعيد الوسائل البشرية:  -1-2-13-1

ادلرحلة ادلتوسطة و ادلرحلة ابتدائية خاصة ىذه األخَتة بسدب عدم حصول ادلعلمُت على أي تكوين يف 
الًتبية الددنية و الرياضية و ادلدرسية و بعد الوصول إذل ادلرحلة الثانوية تصعب زلاولة سد ىذا النقص كما 

ت الشديدة والرياضة دل حتقق النمو ادلطلوب بنتيجة النعدام أن زلاولة سد ىذا النقص باستعمال إطارا
 العامة بصفة خاصة وسائل
، 2004)حاكمي، الحقا. تتسددها) ادلنشآت وأجهزة و بعض ادلشاكل اليت ستطرحها يف ادليدان واليت  

 (54-53الصفحات 
 صعيد الوسائل المادية ) الهياكل أساسية التجهيز(: على -1-2-13-2
ادلنشآت ادلتوفرة قليلة لغرض حتقيق اذلدف ادلنشود و يف أغلب األحيان أن الساحة ال تصلح   

للممارسة الرياضية بل أن استعمال بشكل خطر على التالميذ أما بالنسدة إذل ادلنشآت التابعة للدولة 
الرياضة ادلدرسية بسدب صعوبات سلتلفة من بينها مطالدة بعض النوادي باستعماذلا زلدود جدا من طرف 
 يدفع مدالغ مالية مقابل استعمالو.

 على الصعيد وسائل المالية: -1-2-13-3
التأكيد شدة يف و قد مت نقص ادلوارد ادلالية ىو آخر أحد ادلعوقات اليت تواجهها الرياضة ادلدرسية   

خصصة من ميزانية الدول وعدم قدرة الرابطات على مواجهة االرتفاع ادلتزايد التقارير على ضعف ادلدالغ ادل
 لنقل اإلطعام ومصاريف التنظيم ادلختلفة.

 
 



 النشاط الرياضي المدرسي                                            الفصل الثاني          
 

53 

 

 على صعيد الوسائل التنظيمية في مجال التأطير الفني: -1-2-13-4
أسدوعي ألساتذة الًتبية النصاب يتمثل يف عدم وجود نصوص تسمح بإدراج حجم ساعي ضمن   

 الددنية والرياضية  الذين يتولون مهمتو التأطَت الفرق التابعة دلؤسستهم.
 في مجال التأطير اإلداري و التقني: - 1-2-13-5
و ادلوضوعُت حتت تصرف الرابطات وعدم وجود نصوص التقنيُت وضعية ادلوظفُت اإلداريُت و   

رابطات على ضرورة إغلاد حل أكدت عدة  واضحة تستند إليها كانت أيضا من بُت ادلعوقات اليت
 (63، صفحة 2004)حاكمي، ذلا.
 المدرسية: ةالفرق الرياضي -1-2-14
الفرق الرياضية ادلدرسية البد أن كل مؤسسة تربوية غلب أن تنشأ مجعية  إعدادو  إنشاءبغرض   

 .رياضية
ادلدير التقٍت الوطٍت لالحتادية اهجزائرية للرياضة ادلدرسية أن اهجمعية  " دشي رشيد"ويرى السيد   

طالب رياضيُت وكذل  الفرق للمنافسات مع ادلؤسسات الًتبوي األخرى و  بإعدادالرياضية تتكفل 
كيفية انتقاء والتدريدات و االحتادية بتنسيق مع الوزارة  أو مناشَتيضيف قولو بأنو ال يوجد أي خطة رمسية 
 ادلعينة تسعى جاىدة إلنشاء ىذه اخلطة.

مهمة انتقاء و تشكيل إعداد الفرق ادلدرسية يف الوقت الراىن توكل إذل اهجمعية الرياضية وىذا  إنو   
حسب ظروفها اخلاصة حيث اتضح الربنامج التدرييب اخلاص هبا وفقا للمالعب و القاعات وأجهزة و 

 الفناء ادلتوفر لديهم.
 05اهجمعيات الرياضية على مستوى الًتبوية حيث نصت ادلادة  إنشاء إجداريةأقرت النصوص  وذلذا 

اهجمعية الثقافية و رياضية ادلدرسية بالضرورة على مستوى كل مؤسسة تعليمية يف قطاع  إنشاءعلى أنو يتم 
 .الًتبية
تنظيم ادلمارسة الرياضية يف م متعلقة ب1993فيفري  03مؤرخة يف  15تعليمة الوزارية ادلشًتكة رقم  -3)

 وسط مدرسي بادلؤسسات تربوية.(
يف  إذل احتادية اهجزائرية للرياضة ادلدرسي ىو العملية اليت تسمح للجمعية الرياضية بالتسجيلانضمام إن    

اذليئات الرياضية ادلدرسية لنشاط يف الرياضيات ادلربرلة لدى احتادية على ضوء القانون العام لالحتادية 
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تتعرف على كيفية االنضمام إذل احتادية و اهجمعية اليت تنشئ على مستوى الثانوية تكون ملف اعتماد 
واضحة لدى الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسُت ادلوجودة على مستوى كل والية و تكون ملف اعتماد طرق 

 انضمام قائمة اللجنة ادلديرة  بأمساء عناوين ومناصب.
اد اهجمعية وعضو اهجمعية العامة، االشًتاكات النسوية واللجنة ادلديرة ىي ثالثة نسخ من اعتم  

الرابطة و االحتادية اهجزائرية للرياضة ادلدرسية و الرابطة الوالئية للرياضة ادلدرسية ترد على ادلسؤول العام 
دطاقات مصاريف انضمام الكل موسم حتدد  و االحتادية  يوما اليت تلي 15طلب انضمام أي مجعية يف 

 التأمينات.
أن السديل الوحيد لنشاطات اهجمعيات  الثقافية للرياضة ىي انضمام "ديشي مراد" ويؤكد السيد   

احتادية اهجزائرية للرياضة ادلدرسية حىت من اشًتاك يف ادلنافسات الرياضية ادلربرلة من طرف االحتادية اهجزائرية 
 للرياضة ادلدرسية.

على احتادية من جهة وعلى اهجمعيات الرياضة من جهة ثانية التخفيف ونظرا لشساعة القطر و   
تتم إنشاء الرابطة ادلدرسية على مستوى كل والية  من واليات الوطن و تعترب الرابطة الوالئية للرياضة 

واالحتادية اهجزائرية  ادلدرسية مبثابة  خلق وصل بُت اهجمعيات الرياضية على مستوى ادلؤسسات الًتبوية
 ياضة ادلدرسية يف اهجزائر العاصمة.لر 
 طرق اختيار الفرق الرياضية المدرسية: -1-2-15
مراد" ادلدرب الوطٍت التقٍت  األول ادلداشر السيد" ديشي ادلسئوليف القطر اهجزائري وحسب   

لالحتادية اهجزائرية للرياضة ادلدرسية أن مهمة اختيار الفرق توكل إذل اهجمعية الرياضية على ادلستوى كل 
مؤسسة تربوية ومن بُت أعضاء ىذه اهجمعية أساتذة الًتبية الددنية والرياضة يف الثانوية اليت تستند عليهم 

و يف الغالب مع اختيار على الطالب الرياضيُت ادلتفوقُت يف دروس الًتبية  ااختيار الفرق الرياضة و تشكيله
 .إجداريةادلنهجية ادلقررة و  الددنية ورياضية

و آخرون إن طريقة االنتقاء واختيار الفرق الرياضية ادلدرسية  "قاسم المندالوي"يرى الدكتور و   
 لكون كما يلي:

ية باختيار أعضاء الفرق من الطالب لوي االستعدادات اخلاصة تقوًن مدرس الًتبية الددنية و الرياض -
 .واقع أنشطة الرياضية ادلختلفة بادلدرسة منو الالعدُت قدامى مهم من  وكذل   ادلمتازين من
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الراغدُت باالنضمام  التصفية  دروس الًتبية الدنية و النشاط الداخلي يتم تنفيذ ما سدق بإعالن عن موعد   
يف كل الفرق يقوم بإجراء بعض االختيارات لقياس مستوى الالعدُت و قدراهتم، تسجيل أمساء ادلختارين 

كل طالب استمارة األحوال الشخصية و مستواه ومدى و ػلضر    من الالعدُت يف سجل خاص لكل فريق
التدربية غلب  على كل  قدل الشروع يف العمليةو بعد انتهاء من اختيار الفرق الرياضية ادلدرسية و  استعداد

طالب  إحضار رسالة من ورل  األمر بادلوافقة يف اشًتاك يف الفريق الرياضي ادلدرسي، وبعد ىذه اخلطوة 
لياقتو الددنية حيث يوقع الطلب على ظهر الرخصة الشرعية دلشاركة  م الطالب للكشف الطيب إلثداتيتقد

 (60، صفحة 1990)ادلندالوي، ادلدرسي. الطالب يف العريق الرياضي 
 العملية التدريسية للفرق الرياضية المدرسية: -1-2-16
أستال الًتبية الددنية و  إذلو التدريب الفرق توكل  إعدادوكما سدق و لكرنا أن خطة و رائد يف ال  

الرياضية الذي يكون عضو يف اهجمعية الرياضية على مستوى الثانوية اليت يشغل هبا و يراعى أن يكون 
الطالب بدنيا انفعاليا أو حرمان من أوجو عدم إرىاق يضمن التدريب يف حدود القواعد الصحية و الًتبوية 
 النشاط األخرى و التأثَت يف حتصيلو الدراسي.

 خطة و آخرون أن على مدرس الًتبية الددنية ورياض أن تقوم بوضع" قاسم المندالوي" ويرى الدكتور  
وبرنامج زمٍت لتدريب الفرق قديل بدء مداريات بأشهر مع إقامة بعض ادلداريات يف قياس مستوى الطالب 

اهجماعة دون أخرى  أن: غلب أن ال يعٍت"منذر هاشم الخطيب" وتكيف على روح إظلا فئة ويرى الدكتور
هجميع الطالب على حد سواء وعلى  و العمل على رفع ادلستوى الرياضي االجتماعي أو بفرق أخرى

من بذل اهجهد من الطالب فيشجعو و ال ينسى  ادلدرس أن يعٍت  بكل الفرق الرياضية على السواء و أن ال
 (689، صفحة 1988)اخلطيب،  يهمل إرشاد وتوجهو.

تقدم ؽلكننا أن نستنج  أن وضع اخلطة العملية التدريدية للفرق الرياضية ادلدرسية من  على ضوء ما  
الًتبية الددنية و الرياضية يف الثانوية أمر يف غاية األعلية وبدوهنا يفشل ادلدرس يف إعداد فريقو  طرف مدرس

و ال يستطيع الوصول هبم إذل الدعيد وعند تنفيذ اخلطة التدريدية يعمل ادلدرس على تأكيد الروح الرياضية 
غلب على ادلدرس توفَت األمن و  ونشر كل مدادئ ليتحلى هبا الطالب يف كل لقاء تدريس فيما بينهم كما

 السالمة لالعدُت أثناء التدريدات
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 اشتراك الفرق الرياضية المدرسية في المنافسات الرياضية: -1-2-17
اجملال أمام الطالب  إفساح إذلغلب االىتمام بادلنافسات الرياضية على أساس فلسفة تربوية هتدف  -

 دلنافسات ادلختلفة.ادلوىوبُت دلشاركة الفعالة يف السداقات وا
بقة الرياضية ادلدرسية إذل مجلة من الفوائد للطلدة عن طريق ادلنافسة احلرة الشريفة واالحتكاك هتدف ادلسا -

 ادلداشر بُت الطلدة وسلتلف ادلدارس وادلناطق.
 إظهار ادلواىب و قدرات الطلدة من خالل ادلشاركة الفعالة يف السداقات. -
 الروح الرياضية وادلعنوية و ادليل إذل التعاون و التماس  بُت أعضاء الفريق. تنمية -
 تعليم نظام الطاعة. -
 تنفيذ اخلطط و التصاميم. -
 القوانُت و التعليمات اخلاصة للمسابقات.تفهيم  -
 اكتساب ادلهارة الفنية يف األلعاب ادلختلفة. -
و حب  و ادلسابقات ل ادلشاركة منظمة  من التدريداترفع اللياقة الصحية و الددنية للطلدة من خال -

 .ادلدرس وحب الوطن من خالل التمثيل الصادق يف ادلداراة ادلدرسي
إعداد فريق ومن واجدات أستال الًتبية الددنية والرياضة ادلشرفة على    (75، صفحة 1990)ادلندالوي، 

تربويا مهما فيعمل   تتوذل اىتماما خاصة بادلنافسة و إن بعد ادلدرس ادلداراة عنصرارياضي  أو أكثر أن 
على رفع مستوى أالعدُت فنيا خلقيا وان غلعل  روح ادلداراة و سَتىا شأنا كدَتا و على ادلدرس أن غلعل 

نيو و بُت  الفرق التعاون بُت الطالب  من أىم العناصر األساسية من بينهم أفراد الفريق الواحد و إظلا ب
 (1988)اخلطيب،  األخرى لغرض رفع روح وجعل ادلداراة سليمة ومنتظمة.

و ليس اىتمام الكدَت ىذا بادلنافسة الرياضية من أجل ادلنافسة فقط بل يتعدى لل  بكثَت فادلنافسة     
الرياضية ىي ادلندع ادلغذي للنخدة الرياضية لذا أولت الدولة جاندا كدَتا من أعلية ذلذه العملية حيث نصت 

الرياضية أن يوضع  منظومة لكشف ادلواىب و  من قانون تنظيم ادلنظومة الوطنية للًتبية الددنية 10ادلادة 
الشابة والرياضية و انتقاءىا خاصة يف الوسط الًتبوي و التكوين حتديد كيفيات إنشاءىا و تنظيم وسَتىا 

 عن طريق  التنظيم، تشكل النخدة الوطنية الرياضية من حاصل ىذا ادلسار.
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 ي:األنشطة الرياضية المدرسية و صناعة البطل الرياض -1-2-18
 نعمان عدد الغٍت:

رغم وجود العديد من النجوم الالمعُت يف سلتلف الرياضات احمللي أو اإلقليمي إال أنو باعتزال ىذا   
ويزول، شلا يطرح العديد من التساؤالت عن أسداب ىذا االختفاء، و ىل يرجع للًتبية اخلاطئة  النجم ؼلتفي

طغيان اهجانب ادلادي على كافة اهجوانب األخرى؟ شلا  اليت ينشأ عليها الدطل الرياضي أو أن السدب ىو
أفقد الرياضة مقوما أساسيا من مقومات وجودىا، وىي األخالق اليت اقًتنت بلفظ الرياضة يف قول الشائع 

 " األخالق الرياضية".
يف صناعة النجم الرياضي؟ و كيف ؽلكن لنا أن نصنع  اإلسالميةفلمالا تفشل الدول العربية و   
 ػلقق اصلازات لعشدو ووطنو؟. بطال
يرى ادلختصون أنو ليصدح بطال ال بد أال يأخذه الغرور، فيصدح الشخص عندما يددع يف  يف بداية  

شيء فهذا يضيف لو و ؽليزه يف رلالو، ولكن إلا كان الالعب متميزا يف الرياضة فال أن يوقف أن غَت 
لد الدطل يف األلىان البد أن يدٍت صفا ثانيا من متميز يف مهنة أخرى وبطل فيها أيضا، و انو  لكي ؼل

الالعدُت ادلوىوبُت لكي يذكره الناس هبم، و ال يطغى على ادلواىب  اهجديدة حىت ال يكون لل  كرىا لو 
 لدى اهجماىَت.

وان طريق ضلو صناعة  الدطل يكون بالكشف ادلدكر عن ادلواىب ، وبعد لل  ىناك مسؤولية   
تشاب  العالقة منذ  إذلوالًتبية م حيث ادلتابعة و التوجيو و اإلرشاد، فالدطل ػلتاج  اجتماعية يف األسرة

و ىي دراسة أكادؽلية شارك فيها طلدة  الددء، وىناك دراسة علمية تتحدث عن الكشف ادلدكر عن الدطل،
قيقي عن و األرياف و الكشف احل حلقة اتصال بينهم، وأن غلوبوا القرى إنشاء إذلمن العلماء، ودعت 

 الدطل ادلثارل.
كذل  تأيت بالتشجيع وعدم ادلتميزين، كما غلب على كل العب معرفة أن كل صناعة الدطل  إن و   

يعتزل وغللس يف بيتو، بل ال بد أن يتميز أيضا دتيز العدا فال يكتفي يذل  و  إنمرحلة ذلا دتيزىا وتألقها، و 
 جيل متميز، وبذل  يستمر عطاؤىا و يصدح بطال. إنشاءيف رلال التدريب و 

كما ال بد و أن ؽلارس الرياضة منذ الصغر، و يكون عارفا بفلسفة الرياضية و أعلية الياقة الددنية     
يف احلياة، و إن مكونات الدطل  ىي  األخالق.. فال بد أن يكون الرياضي متحليا باألخالق و الصب، 
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وال يستخدم الرياضة يف إرىاهبم، و غلب على الرياضي أن يراعى أن القوة  حليما يف معاملتو مع الناس،
 تدفع للغرور...فال يناسق وراء قوتو الددنية.

ومستشار االحتاد االصلليزي واالحتاد  فيكتوريابأي من جامعة  الكندي استيفان الربوفسور  
رة االىتمام بالتخطيطي طويل ادلدى االيرلندي لكرة القدم واالحتاد األسًتارل للرجيب، ويركز على ضرو 

والشخصية، وادلهارية على  وتأثَت النواحي الفسيولوجية والديئية والنفسية والددنية، الرياضيُتلتطوير الالعدُت 
ثالث جوانب مهمة يف عملية بناء الرياضيُت يف سلتلف  األلعاب وىي الرياضة  أداء الرياضيُت وخاصة

ة، مؤكد أعلية ارتداط ىذا اهجوانب الثالثة والتعامل معها كحزمة ياضة الًتوػليادلدرسية، رياضة النخدة والر 
واحدة مشَتا إذل أن ادلشكالت اليت تعاين منو االحتادات و األندية الرياضية تعود إذل عدم التوازن يف رعاية 

اإلدارية يف األندية تل  ادلراحل مع عدم تعيُت الكفاءات يف العملية الرياضية، وينتقد القصور يف اهجوانب 
وادلنتخدات، موضحا أن أصحاب القرار فيها غلب أن يتعرفوا على التخطيط و التطوير طويل ادلدى، الذي 
ؽلكن لو إظهار بطل عادلي قادر على حصد ادليداليات و منافسة أفضل العيب العادل، مدينا أن خلق الدطل 

توصلت  اسةر سنوات من التدريب ادلدروس، فقد أجرت اللجنة األودلدية األمريكية د10 إذلالعادلي ػلتاج 
سنة ليددأ الدطل إحراز ادليداليات 12سنوات خللق بطل عادلي، بينما ػلتاج  10من خالذلا إذل أهنا حتتاج 

 على مستوى العادل.
تطيعوا ترك بصمة لدى الناس، وقد فسر الدعض اختفاء الالعدُت حاليا مبجرد اعتزاذلم بأهنم دل يس  

فالرياضي غلب أن يكون قدوة، و الناس ال حتب الشخص غَت احملًتم، وأشارت بعض االستديانات إذل أن 
الرياضيات الفردية هبا أبطال متميزون، ولكن لعدم اىتمام الناس هبا مثل اىتمامهم بكرة القدم ال  يشعر 

 .بوجودىم أحد
 يت تعد من مجلة الوسائل الفعالة لتكوين و تربية الناشئة.األنشطة الرياضية ادلدرسية ال

إن ضرورة النهوض بالرياضة ادلدرسية ألعليتها ولكوهنا تشكل حيزا مهما يف أركان الرياضة اهجزائرية   
إال أننا غلب أن ال نلقي باللوم على مدرسي ومعلمي الرياضة ادلدرسية ىؤالء مجيعا يتمنون أن يصيدهم ولو 

 لدعم.جزء من ا
واالىتمام وادلتابعة ألهنم العمود الفقري و اهجزء احليوي ادلهم يف رفع مستوى النشاط الرياضي،   

ػلرم من خاللو الكثَت من الطاقات الشدابية الرياضة ادلدرسية يف اهجزائر يعد عمال مأساويا  إغفالفعليو فان 
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و ادلفاصل  عنية و بدءا من وزارة الًتبيةيف مدارسنا ادلختلفة، ولذل  فان الواجب يلزم كل األطراف ادل
اإلدارية ذلا و ادلعنية  بالنشاط الرياضي أن توجو كل اىتماماهتا للنشاط ادلدرسي لكي يأخذ دوره الريادي 
مع ادلفاصل الرياضية األخرى ة تكون رافدا مهما  للرياضة اهجزائرية، إن شلارس األلعاب ادلدرسية ودؽلومتها 

حيوية بالنسدة للطلب وحىت اذليئات التعليمية و التدريسية ال أن ندع الطالب يلعدون يف الساحات دليل 
 ادلؤول و ادلنقذ و ادلالل األمن للرياضة ادلدرسية وبراعمها .حبصى صغَتة جدا صغَتة، فمن 

الرياضة  إن شلارسة الرياضة يف اهجزائر ىي رياضة ادلدرسية اليت  تعترب اللدنة األوذل لذا فال ؽلكن بناء  
احلكات األساسية  بدون االعتماد على ادلدارس و إن التعلم احلركي األول يددأ من الطفل لكي يتعلم

وىناك مقول ) خذوىم صغارا( و التعلم يف كالنقش على احلجز، و الدطوالت تعتمد على األعمار الفنوية 
در تعليمي قادر على بناء جيل على و دورنا تعليم  األشدال و الناشنُت و الشداب فمن الضروري  وجود كا

بناء جيل رياضي من خالل إشراك ادلدرسُت وادلعلمُت يف الدورات الطالعهم على آخر القوانُت و احلركات 
و أن تكون لديو خلفية رياضية  اإلبداعو قادرا على  يكون مدرس ومعلم الًتبية الرياضية مؤىالإن وغلب  

ضة على زلمل اهجد و إعطائو الوقت الالزم و أن تدىن ادلستوى العلمي أدتٌت أن يؤخذ درس الريابديهية، و 
 ىو نتيجة إعلال درس الرياضة وما يؤثر العامل النفسي على الطالب.

كوهنا فرصة طيدة للقاء والتواصل و االندماج و تدادل اخلربات و تعلم العادات الصحية وترسيخها     
االضلراف شلا يعود بالنفع عليهم ألهنا تساعدىم على الدراسة  لتحقيق توازن نفسي ووجداين لتجنيدهم آفة

والتحصيل وجتعلهم مواطنُت صاحلُت ألنفسهم و ألسرىم وجملتمعهم، وىذا الذي يؤكد أن الرياضة ادلدرسية 
ىي الدنية األساسية للحركة الرياضية اليت غلب أن نوليها االىتمام األكرب لن ضمن حلركتنا الرياضية التطور 

 النتشار.وا
دخلنا يف دىاليز الرياضيُت ادلرموقُت ومشاىَت الرياضة و ادلتفوقُت يف العادل يف أي لعدة  إلاأما   

رياضية لوجدنا أن بداية شلارستهم للرياضة كانت يف سن مدكرة وحتديدا يف مراحل الدراسة األولية أو 
و ىي  اليت تكشف مواىب  وذل للنجوماأل ىي األكادؽليةاالبتدائية، وىذا يتضح لنا جليا " ادلدرسة" 

الرياضيُت منذ الصغر فمن خالل ادلدرسة يستطيع كل ناشئ أن ؽلارس ىوايتو الرياضية يف أجواء صحية 
وسليمة، حيث ؽلكن تطوير ىذه ادلواىب من مرحلة دراسية إذل أخرى مث تصقل ىذه ادلواىب من خالل 

ى بطولة كل لعدة، و ىذا ىو احلال يف الدول ادلتقدمة رياضيا الدورات ادلدرسية اليت تتنافس فيها ادلدارس عل
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و يف العريب صلد عدد كدَت من النجوم العرب برزواو عرفتهم  اليت تأخذ ادلواىب من ادلدارس إذل النجومية،
 األندية و ادلنتجات من خالل الدورات ادلدرسية.

الرياضية جبميع ألعاهبا ضلو األمام، حيث تشكل تعد الرياضة ادلدرسية الزاوية األساسية لدفع احلركة   
 وادلهم ألنديتنا و دلنتجاتنا الوطنية لكوهنا تضم الشرػلة الواسعة من أبنائنا رجال ادلستقدل. الرافد احلقيقي

 وحىت ال ختتلط علينا األوراق ضلاول أن نعرف الرياضة ادلدرسية و أىدافها و ىي:     
 يت دتارس داخل ادلؤسسات التعليمية.رلموعة األنشطة الرياضية ال -
 الرياضة ادلدرسية ىي تنمية قدرات ادلتعلمُت و صقل مهاراهتم الرياضية وفق األبعاد التالية: -
الوقائي،  و الصحيالدعد الًتبوي االجتماعي، احلركي الًتفيهي، الرياضي، التنموي و االقتصادي،  -

 للوطن. أالنتمائي
لدة رياضيا انطالقا من مشاركتهم يف منافسات رياضة ادلدارس للمشاركة ضمن انتقاء ادلوىوبُت من الط -

 الفرق ادلمثلة يف  الدطوالت ادلدرسية و الوطنية والدولية.
 النهوض بالًتبية الرياضية داخل ادلؤسسات التعليمية. -
و ظلوه  تناسبو اجتماعية ونفسية ت هتدف الرياضة ادلدرسية إذل إكساب الطالب كفاية بدنية وعقلية -

 ليتكيف مع احلياة بأقل جهد شلكن.
تزويده بالروح الرياضية و االجتماعية و ادلهارات احلركية، حيث تعد الرياضة ادلدرسية احلجر األساسي يف  -

 بناء صرح احلضارة و الرقي و التقدم.
 ظلوىم.وتوافر األساليب الالزمة الكتساب النمو احلركي و الًتوػلي الالزم دلراحل  -
 تشجيع مجيع التالميذ على ادلمارسة الرياضية ادلنتظمة شلا يكسدهم صحة بدنية ونفسية. -
إعداد التالميذ دلزاولة نشاط رياضي منتظم لًتسيخ ادلفاىيم الصحيحة للحركة، أو الفعالة، أو اللعدة بعد  -

 االنتهاء من ادلراحل الدراسية وحىت اهجامعة.
الواسعة  ادلدرسية و األندية الرياضية لالستفادة من أصحاب الكفاءة وادلمارسةربط الصلة بُت الرياضة  -

 للحصول على نتائج رياضية عالية.
تنظيم االحتفاالت والدطوالت ادلدرسية احمللية و العربية و اليت تشكل الفرص الضرورية لصقل  مواىب  -

 الطلدة وحتسُت ادلمارسة الرياضية.
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فاالت و الدطوالت احمللية و الوطنية و الدولية بغية تطوير الرياضة ادلدرسية وغَتىا دتثيل ادلدرسة يف االحت -
 من األىداف األخرى، وحىت تستطيع الرياضة ادلدرسية القيام مبهامها و حتقيق أىدافها حتتاج إذل:

إغلاد التمويل ادلارل أو اهجهات الداعمة إن كانت حكومية أو غَتىا لتغطية التكاليف اخلاصة  .1
 بتجهيز ادلعدات الرياضية.

 تأىيل ادلدرسُت و ادلعلمُت دلواكدة العمل الًتبوي الرياضي ادلدرسي. .2
 جتهيز ادلالعب و ادلساحات الرياضية يف ادلدارس. .3
 إعداد  قاعات لأللعاب ومالعب لكرة القدم. .4
 تزويد ادلدرسُت و ادلعلمُت بقوانُت كرة القدم واهجديد يف عادل تدريب الغار. .5
شاركة ادلدرسُت وادلدرسات يف الدورات التدريدية و األىلية اليت تقيمها االحتادات الرياضية ضرورة م .6

 ادلختلفة.
استغالل ساحات و مالعب األندية الرياضية القريدة من ادلدارس لتسهيل عملية مشاركة الطالب  .7

 يف النشاطات الرياضية وخاصة كرة القدم.
 ادلراحل. إقامة منافسات ادلدارس على مستوى مجيع .8
و أنشطة  االستفادة من مالعب االحتادات و األندية يف الفًتات الصداحية إلقامة منافسات  .9

 ادلدارس.
تأىيل ادلدرس ادلتخصص الذي يقوم بواجدو كامال يف العناية بادلواىب ورعايتها وتوجيهها بالطريقة  .10

القدم بصفة خاصة صلد أن الصحيحة، إلا حاولنا أن نستعرض أعلية النشاط الرياضي عامة أو كرة 
وادلمارسات الرياضية اليت تقام سواء كانت احمللية أو اخلارجية تتيح للطالب فرصة  الدطوالت وادلداريات

 واالرتقاء مبواىدهم وقدراهتم الرياضية كما تعمل على االلتقاء والتفاعل االجتماعي مع أقراهنم وفرصة للتطوير
واالىتمام بالفرق  الرياضية داخل ادلدرسة وتربز  فعيل الرياضة ادلدرسيةحتفيز ادلعلمُت على بذل اهجهد يف ت

ولذل  تتضح بعض الصور عن حتديد  الرغدة يف االطالع ومتابعة ادلستجدات يف قوانُت األلعاب ادلختلفة،
 مالمح األىداف العامة دلمارسة النشاط الرياضي ادلدرسي واليت تتمثل يف اآليت:

 بالقوام السليم. االىتمام و العناية -
 تنمية الصفات الددنية لدى الطالب يف ضوء طديعة اخلصائص السٍت لديهم. -
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تعليم وصقل ادلهارات احلركية ادلختلفة اليت تتناسب مع اإلمكانيات و القدرات اهجسمية لدى األطفال  -
 أو الشداب.

 الرياضية. االىتمام بالروح الرياضية و السلوك القوًن من خالل شلارسة األنشطة -
 اإلعداد الفٍت للمنافسات الرياضية مبستوياهتا ادلختلفة. -
 العمل على نشر الثقافة الرياضية بالروح الرياضية الطيدة لدى التالميذ. -
 (http://blog.iraqacad.org/?p=455 )إشداع ادليول و االحتياجات. -
 خاتمة الفصل: -1-2-19
ادلدرسي وأىداف ادلسيطرة لو كذل  بالنظر إذل تعريف  من خالل تطرقنا إذل النشاط الرياضي  

ادلنافسة واألىداف ادلوجودة منها وعلى كيفية تطوير النشاط الرياضي ادلدرسي حيث تعترب كركيزة أساسية 
 من أجل إعداد جيل ساىم يف تطوير  التقاء مواىب ؽلكنها أن تطور الرياضة الوطنية بصفة عامة.
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 تمهيد : -1-3-1
الظواىر اليت سًتعي اىتمام ادلهمات احلكومية ادلختلفة وباختالف  أكثرإن العنف ظاىرة تعد من 

وتواجو يف  أيضا اجملتمعات ودرجة تطورىا وربضرىا وباختالف الطبقات االجتماعية وأظلاط احلياة فيها،
 اآلونة األخَتة يف الدول العربية والغربية انتشار الظاىرة العنف بشىت أنواعو  يف ادلالعب، يف ادلدرس اخل

تطور من ىذه الظاىرة  أنمن شاهنا  أسبابعوامل و  إذل.......، وقد رد علماء النفس ظاىرة العنف 
 .اإلنسانية مبدأزوال  إذلالعدوانية اليت قد تؤدي 

 مفهوم العنف : -1-3-2
 :لغة -1-3-2-1

 . بشدةعاملو  أيعنافة بالرجل دل يرفق بو و عاملو بشدة و مفهوم عنيف مجع عنف  –عنف  –عنف 
 فالعنف لغة ىو كل قول او فعل ضد الرأفة و الرفق و لُت .

 :اصطالحا  -1-3-2-2
 (91)صفحة  العنف من حيث زاوية نظرة التخصص تعاريفتعدد  

قد يكون  باآلخريناألذى  إلىإحلاقكما عرف يف النظريات ادلختلفة ىو كل تصرف تؤدي   :العنف -
الكلمات  بذيئة  إمساعبالقوة و  اآلراءنفسيا أو جسديا ، فالسخرية و استهزاء من الفرد و فرض  األذى

 (822، صفحة 8002)رليد، .مجيعها سلتلفة لنفس الظاىرة 
 : من الناحية االجتماعية -1-3-3

 التصادمي مع األخر.كلمة احلقل أو  الفعل  أواللسان  أوباليد  اإليذاءفهو 
اجتماعي فال ؼلرج يف كلتا احلالتُت من شلارسة  أوعلى ادلستوى الفرد  واإليذاءأوفعال العنف  أنوذلك يبُت 

 سواء باللسان او اليد . اإليذاء
 من الناحية اإلسالمية : أما -1-3-4
 العنف في اإلسالم : -1-3-4-1

اإلسالم يتعامل مع ادلفهوم العنف والعقاب عن أهنم  أنمن خالل تفحص رؤية إسالم للعنف صلد 
الرفق والعطف والتسامح ومقابلة السيئة باحلسنة حيث  إذلمفهومُت منفصلُت وسلتلفُت فينبذ العنف فيدعو 
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: " صل من قطعك ، أحسن إذل من أساء إليك، وقل احلق ولو  رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلميقول 
على نفسك، عد من ليعود بك وأىد إذل من ليهدي لك "و بقولو  أيضا : " اهلل حيثما كنت واتبع السيئة 
باحلسنة، وخالق الناس خبلق حسن . "وفيما يتعلق بالعنف الكالمي فاإلسالم يرفضو رفضا قاطعا و يطالب 

 َعَسى قـَْوم   مِّن َقوم   َيْسَخرْ  اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيُـَّها يَاخرين وىذا واضح من قولو تعاذل : " اآلو  عدم استهزاء
ُهمْ  َخْيرا   َيُكونُوا َأن ُهنَّ  َخْيرا   َيُكنَّ  َأن َعَسى نَِّساء مِّن ِنَساء َواَل  مِّنـْ  تـََنابـَُزوا َواَل  َأنُفَسُكمْ  تـَْلِمُزوا َواَل  مِّنـْ

يَمانِ  بـَْعدَ  اْلُفُسوقُ  ااِلْسمُ  بِْئسَ  بِاْْلَْلَقابِ   "الظَّاِلُمونَ  ُىمُ  فَُأْولَِئكَ  يـَُتبْ  لَّمْ  َوَمن اإْلِ
 . 11 آيةسورة الحجرات                                                         

 : " من ػلرم الرفق ػلرم اخلَت ." رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم وقولو 
يفسد بو اختباره ، و يف ىذا  أواإلكراه بأنو فعل ادلرء بغَته فينبغي  بو " اإلمام  السر حبي  " وقد عرف  

أن يصَت الرجل يف أيدي من ليقدر على االمتناع ، من  أعراهاالذباه نفسو عرف " اإلمام الشافعي " 
امتنع من قبول ما  إذ أنن ىؤالء و يكون مكره ؼلاف خوفا عليو سلطان أو لص أو متغلب على واحد م

 إتالف عنو . أوأمر بو يبلغ بو الضرب ادلؤدل أكثر منو 
منتظر الوقوع  د يكون ماديا عندما يكون التهديدإما الرأي الغالب على الفقهاء ا ناكراه ق

 يسبب ضرر جسيما جملٍت عليو . إذافالتهديد يعد عنفا 
يف جسم احملٍت عليو  تأثرالعنف يف الفقو إسالمي يتحقق باستعمال الوسائل مادي ،اليت +  " وىكذا معٌت

ما نشره، ويلحق بو أذى كما يتحقق القول و التمديد والسلوك وبالًتك و ادلنع "وىذا ما نالحظو عند ما 
الرجل  أوو أبوية ، الرجل على أبناءه حبكم سلطت أوؽلارس ادلعلم سلطتو يف شلارسة العنف على  تالميذه، 

على زوجتو يف اجملتمعات الذكورية  ومن ؽلتلك القوة يصبح قادرا على شلارسة العنف على الضعفاء سواء 
 اجلماعات وحىت على مستوى الدول . أوعلى مستوى اإلفراد 

 :  اإليذاءالعنف و  -1-3-5
عدة عوامل منها الشخص الذي يقع عليو  إذلذلك  إذلإن تعريفات إيذاء عديدة ومتباينة ويرجع 

اإليذاء وادلعايَت االجتماعية السائدة يف اجملتمع ولقد ظل فعل إيذاء داخل أسرة مثال ػلاط بالكتمان داخل 
رلتمعنا كما كان حىت وقت قريب ؽلارس من قبل ادلدرسُت ذباه التالميذ ربت شعار الًتبية و لكن يف ظل 
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أصبح ينظر إذل السلوكيات على أهنا  ادلرأةوانتشارىا فكر حقوق الطفل و التصورات الًتبوية احلديثة 
 (35، صفحة 9111)نشرالبيٍت، شلارسات عنيفة بغض النظر العرف والتقاليد ذلا 

 :النظريات النفسية واالجتماعية المفسرة للعنف  -1-3-6
 : العنف في ضوء نظريات التحليل النفسي :  أوال -1-3-6-1

من مطالب   الغريزية( عن تكيف النزاعات الفطرية  انأالعجز )  أما" العنف  " فرويديرجع 
من خالل استبدال النزاعات  اعتالء أوعجز الذات عن القيام بعملية  أواجملتمع وقيمو ومثلو ومعايَته 

( ضعيفة يف  علي انأالعدوانية والبدائية وشهوانية ناشطة حلقيا وروحيا ودينيا واجتماعيا كما قد تكون ) 
 عن طريق سلوك العنف . إشباعحيث تلتمس  إذلىذه احلالة تنطلق الشهوات و ادليول الغريزية من عقاذلا 

نزعات بنائية ) دوافع احلياة (  إذلالسلوك تتبع عن طريق بيولوجية عامة تنقسم  واقع فرويدكما يرى 
ىذه  تأخذوقد  ىامة ) دوافع ادلوت ( وتعرب دوافع ادلوت عن نفسيا و صورة دوافع عدوانية عنيفة أخرىو 

 غريزة التدمَت ىو الالشعور. أوالدوافع و الصورة احلقد والقتل وصقر دوافع ادلوت 
 عات الداخلية وادلشاكل الفعاليةاالصر  إذلالعنف يرجع  أناحلديثة الفرويدية   يف حُت ترى

 وعدم ادلواءمة والشعور بالنقص . األمانوادلشاعر غَت شعورية باخلوف وعدم 
 " رلموعة من القوانُت السيكولوجية لتفسَت العدوانية و العنف منها : " دوالرد ولقد وضع 

 كل توتر عدواين ينجم عن كبت .   -9
 ازدياد العدوان يتناسب مع ازدياد احلاجة ادلكتوبة . -8
 تزداد العدوانية مع ازدياد عناصر الكبت . -5
 عدوانية الحقة بينما التخفيف منها يقلل و مؤقتا من حدهتا  إذلعملية صد العدوانية تؤدي  إن -1
مباشر، وعندما ال ؽلكن توجيو العدوان  وبأنو ىذا ما يوصفنو  إحباطيوجو العدوانية ضلو مصدر  -3

لو عالقة مباشرة بادلصدر  أخرتوجيو العدوان ضلو مصدر  إذل، فانو يلجأ  األصلي لإلحباط ضلو ادلصدر
بكبش الفداء، فادلعلم الذي ػلبط من قبل  وعندىا يسمى ىذا العدوان مزاحا و يعرف هبذه الظاىرة أصلي

يعتدي على مدير و على الزوجة اليت يعنفها زوجها تقسوا  أنيستطيع  ال ألنومديره يوجو عنفو ضلو الطلبة 
 . أطفاذلاعلى 
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 رابعا نظرية التعلم اجتماعي : -1-3-6-3
يتعلمون العنف بنفس  أشخاص أنالنظريات شيوعا يف تفسَت العنف وىي تفًتض  أكثروىي من 

على  أبناءىميشجعون  أباءفبعض  باألسرةوان عملية التعلم تبدأ  األخرىالسلوك  أظلاطالطريقة هبا 
يف بعض ادلواقف، ويطالبوهنم ان ال يكونوا ضحايا العنف، او عندما غلد  اآلخرينالتصرف بعنف مع 

تقليد  إذلاجلَتان ىي العنف، فانو يلجأ  أوا والده مشاكلو مع الزوجة هبالوسيلة الوحيدة اليت ػلل  إنالطفل 
 ذلك .

حل مشاكلو مع الطلبة  إذلادلعلم ؽليل  أنادلدرسة فانو يشاىد  إذلوعندما يذىب الطفل 
الطلبة يستخدمون العنف يف مشاكلهم فيقوم بتقليد ىذا السلوك العنيف عندما  أنباستخدام العنف كما 

 تواجهو  مشكلة .
وعبارات  ألفاظتعرض يف برارلها العديد من الربامج اليت ربتوي على  اإلعالموسائل  أنكما 

 . أطفالسلوك العنف لدى  تأسيسيساعد على  ومشاىد
 اجتماعية:الفرضيات أساسية لنظرية التعلم  -1-3-6-3-1
 العنف يتم تعلمو داخل أسرة و ادلدرسة و من وسائل اإلعالم . إن -9
التعذيب  اليت يقوم هبا ادلعلمون و اليت تستخدم بالعقاب هبدف الًتبيةو أوالعديد من أفعال أبوية  إن -8

 غالبا ما يعطى نتائج سلبية .
ان العالقة متبادلة بُت أباء و أبناء و اخلربات اليت ؽلر هبا الطفل يف مرحلة الطفولة ادلبكرة مشكل  -5

 شخصية الفرد عند البلوغ ، لذلك فان سلوك العنف ينقل عرب أجيال .
دأ بدوره يف حياة مبكرة و يستمر يف سلوك عدوانية تب إذلإن إساءة معاملة الطفل يف ادلنزل يؤدي  -1

 عالقتو مع  أصدقاءه و أخواتو ، و بعد ذلك مع والديو و مدرسة .
 خامسا : مدرسة التنشئة اجتماعية : -1-3-6-4

م ويكتسب خالل عملية التنشئة االجتماعية كما يتسرب ادلرء لالعنف يتع أنوىي تفًتض على 
اىر العنف توجد بشكل واضح يف بعض الثقافات ظم أندلك الديٍت ويؤكد  أومشاعر التمييز العنصري 
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كورية اليت تعطي ذ الفرعية اليت سبجد العنف ربتل نسبة اجلرؽلة فيها معدالت عالية كما صلد يف اجملتمعات ال
 سوقون ادلربرات ادلؤيدة لعنفهم .ي السلطة للرجل كثَتا ما صلد الرجال ؽلارسون العنف بشكل واضح و

و  أمثالما يسود اجملتمع من توجهات فكرية مؤيدة او معارضة للعنف متمثلة يف  إذل باإلضافةىذا  -
 العرف و الثقافة السائدة .

 : سادسا: اتجاه البنائية الوظيفية في تفسير العنف -1-3-6-5
يف كل واحد و اعتماد ادلتبادل بُت العناصر ادلختلفة  أجزاءويقوم ىذا اذباه على فكر الكامل 

 األخرى اجتزاءػلدث تغَتات يف ىذه  أنمن شانو  أجزاءتعبَت يف احد  أيلذلك فان .للمجتمع الواحد
يكون ناتج لفقدان ارتباط باجلماعات  أن إماوبالتارل فالعنف لو دالالتو داخل السياق اجتماعية، فهو 

يف احد  الضطراباتنتيجة  أونتيجة لفقدان الضبط الصحيح  أوتوجو السلوك، اجتماعية اليت تنظم و 
 لسيادة الالمعمارية يف اجملتمع و اضطراب القيم . أواسري  أوادلارل  أواقتصادي  الشقاجتماعية مثل 

 : سابعا : نظريات الصراع في تفسير العنف -6-6-.1-3
الصراع وخاصة الصراع  إذلوتقوم ىذه النظرية على الفكر ادلاركسي اليت ترجع العنف يف اجملتمع 

و الدينية وصراع ادلصاحل والصراع على  أثنيةليشمل كافة الصراعات السياسية و  أيضاالطبقي، والصراع 
القوى فعادة ما  توازنم السلطة، والصراع ؽلثل لزيادة ادلظاىر العنف يف الوقت الراىن ، خصوصا يف ظل عد

)راغب، االضطرابات  .لفرض ىيمنتو على اضعف لتستمر بعد ذلك دائرة العنف أقوىؽليل طرف 
 (911، صفحة 8005الشباب، 

 الخصائص العامة التي يتصف بها العنف :  -1-3-7
 اجملتمع و القوانُت الرمسية العامة فيها .العنف سلوك اجتماعي كثَتا ما يتعارض مع القيم -9
 . باآلخرينادلعنوي أو النفسي  األذى إحلاقالعنف قد يكون ماديا و قد يكون معنوي مثل  -8
 أوقد يكون ضلو شلتلكات عامة  أومجاعات  أوالعنف يتجو ضلو موضوع خارجي قد يكون فردي  -5

 خاصة .
 . إليوبادلوضوع الذي يتجو  األذى أوالضرر  إحلاق إذلالعنف يهدف  -1
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بعض ادلفاىيم اليت تتداخل معها مثل العدوان، الغضب،  إذل إشارةوال ؽلكن دراسة ظاىرة العنف دون 
 .اإليذاءالقوة ، 

 ـ العنف والعدوان :1-3-7-1
يرتبط العنف بالعدوان ارتباطا وثيقا فالعنف اجلانب النشط من العدوانية ففي حالة العنف تنفجر 

الذي دل يتوقع منهم سوى  أفرادالعدوانية صرػلة ىذا لعلو يف شدهتا واحتياجها كل احلدود وقد تنفجر عند 
 دلرتفعة على ىذا الفعل.العنف ىو استجابة السلوكية ذات السمة انفعالية ا أن أياالستعانة التخاذل 

 العنف و الغضب : -1-3-7-2
 أولىناك متصال لوجدنا ان الغضب يقع يف  أنىناك عالقة وثيقة بُت الغضب والعنف فلو زبلينا 

 أقصىالعنف ىو  أيأنادلتصل  أخرادلتصل يف حُت يقع الغضب ادلتوسط منتصف يف حُت يقع العدوان يف 
قتا وقد يكون ىذا التعبَت يف صورة ى يف صورة تدمَت وزبريب و الفضلدرجات  الغضب، وىو تعبَت عن 

العنف يتعلم وتكتسب خالل عملية تنشئة اجتماعية ، كما يتشرب ادلرء  أنوىي تفًتض على  أوفردية 
مصادر العنف توجد بشكل واضح يف بعض الثقافات  أنمشاعر التمييز العنصري او الدينية ويؤكد ذلك 

، فبعض الثقافات الفرعية اليت سبجد العنف ربتل نسبة أخرىوالفقاعات الفرعية بينما تقل يف ثقافات 
اجلرؽلة فيها معدالت عالية، كما صلد يف اجملتمعات الذكورية اليت تعطي السلطة مجاعية وذلك عندما نقوم 

 ها باحلرق والتدمَت ادلمتلكات العامة مثال.اجلماعة بالتعبَت عن غضب
 العنف و القوة :-1-3-7-3

سواء بطريقة شرعية  اآلخرينشخص ما ، و يتم فيها التحكم يف  إرادةالقوة ىي القدرة على فرض 
ىم الذين  األقوياء أنمعنوية  أونفسية  أوغَت شرعية بناء على ما لدى الشخص من مصادر جسدية  أو

 . اآلخرينحىت وان كان  إرادهتميفرضون 
 : من الناحية النفسية  أما -9

والتمدن،  ، وىو عادة سلوك ىي عن احلضرإكراهىو سلوك ادلتميز بالقسوة، والعدوان والقهر و 
والتسيَت دلمتلكات  راططلتشمل فيو الدوافع والطاقات العدوانية صريح بدائيا كالضرب والتقليل  والال
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 أوللدفاع عن احلقوق الفرد  سواءاخلصم و قهره و كذلك اللجوء غَت مشروع القوة  إكراهواستخدام القوة، 
 (02-00)ميلودي، الصفحات  .حقوق الغَت

 :  أشكالومظاىر العنف و  -1-3-8
اليت يتميز هبا ادلتعلم ادلنتج ذلذا  الفروقزبتلف باختالف ادلوقع ،  أشكالالعنف صور و  يأخذ

 : أشكال، ومن بُت ىذه اإلحباط أوالسلوك كوسيلة لتعبَت عن الرفض والغضب 
 العنف الجسدي ) المادي ( :  -1-3-8-1

اجلسمية إضرار  إحلاقمن اجل إيذاءىم و  اآلخرينيقصد بو القوة اجلسدية بشكل متعمد اذباه 
 (91)الًتبوية، صفحة  .و معاناة نفسية اآلالم إذلية ما يؤدي هبم  و يعترب وسيلة عقاب غَت شرع

 العنف النفسي ) المعنوي ( : -1-3-8-2
عن القيام بعمل وفق مقاييس رلتمعة و معرفية و علمية بضرر نفسي وقد  إتباعقد يتم من خالل عمل و 

على يد فرد او رلموعة ؽللكون القوة و السيطرة شلا يؤثر على وظائف السلوكية  األعماليكون تلك 
الوحدانية الذىنية و اجلسدية كاالىانة و التخوف و استغالل تذنيب الطفل كمتهم ، ىذا النوع من العنف 

)ميلودي، ظلط مديري .توفر على نفسية الطفل عدوانية ورد العدوان بعدوان اخطر منو ألنوخطَت 
 (85، صفحة 8002الكماليات العنف ادلدرسي، 

 العنف المستمر : -1-3-8-3
وليا يف الرياضة والتدريب ادلفرط الذي يتميز ادلرتفعة د استخدام ادلنتفعات احملرمة، أوؽلنع استعمال 

)عالوي،  .األخرىبالرياضة على بعض الفرق الرياضة  اإلطارواحلجم ادلرتفع، كما قد يدخل يف ىدا 
 (53، صفحة 9112

 :  ظاىرة العنف في الوسط المدرسي أسباب-1-3-9
فقد  ألعيانعادية  أصبحتالعنف ادلدرسي ليس وليد الساعة او القرن احلارل فان حدتو ارتفعت و 

مرتبطة  ألهناالقلق وىي ظاىرة سبس اغلب ادلؤسسات  إذلتدعو  التعليميةدبؤسساتنا   أمنية أوضاعباتت 
 نذكر منها : أسباببعدة العوامل و 
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 السلطوي : اْلبويطبيعة المجتمع  -1-3-9-1
يكون عنيفا عندما يتواجد يف رلتمع يعترب العنف سلوك شلكن و تعترب ادلدرسة ىي  فاإلنسان

ادلدرسة   إذلو اجملتمع احمليط هبم  أىلالطالب ادلعنفيون من قبل  فيأيتادلصب جلميع الضغوطات اخلارجية 
كانت    إذايزيد من قوة العنف على زيادة انتشارىا و  إماليفرغوا الكبث القائم لسلوكيات ادلماثلة و ىذا 
، صفحة 52 الوسط ادلدرسي، العدد )الًتبوية، العنف يفالبيئة خارج ادلدرسة فان ادلدرسة ستكون عنيفة 

92) 
 مجتمع تحصيلي والتجربة المدرسية : -1-3-9-2

الفاشل تعليميا و ىذا  غالبا ما يكون ادلتدرس الناجح زلل احًتام و يف بل ذباىل كلي للمتدرس
السلوك ىو الدافع الرئيسي للعنف و ىذا ما يشعره بالعجز ، كثَتا ما يكون العنف نتاج ادلنافسة و الغَتة ، 

و كل لو طريقة خاصة يف التدريس  بأخرو استبدال ادلدرس  بغَت ادلنهاج ادلتبع أوسلوكات ادلؤسسة  أيضاو 
 ىذا تؤثر على سلوك التالميذ.

فكل ىذه  األقساماجلو الًتبوي يف غياب و عدم وضوح القوانُت و القواعد ادلدرسة و اكتظاظ  أما
عنيفة و ىذا اجلو  بأشكالالقيام بالسلوكات تظهر  إذلعند ادلتعلمُت شلا يدفعهم  إحباطتبعث على  األمور

رلموعة من زمالء  ربت ضغط ألنواستخدام العنف  إذلالًتبوي العنيف يوقع ادلدرس الضعيف حُت  يلجا 
التعامل مع  أن، و  إليهاالعنف عادة و معيار دلؤسسة اليت ينتمون  أنشاذ ، و  بأنوه الذين يشعرونو 

، صفحة 52)للوثائق، العدد  الة تلعب شخصية ادلدرس دورا ىامابالصورة و ىذه احل إالادلتعلمُت دل يتم 
92) 

 العنف المدرسي ىو نتائج التجربة المدرسية ) سلوكيات المدرسة ( :  -1-3-9-3
ىذا التوجو ػلمل ادلسؤولية للمدرسة من ناحية خلق مشكلة و طبعا من ناحية ضرورة التصدي ذلا 

 األخصائيُتنظام ادلدرسة بكاملو من طاقم ادلعلمُت و  إذلو وضع اخلطط دلواجهتها و احلد منها فيشار 
( استنتج من 9113كد على ذلك ان كودلن ) ؤ ي و ىناك عالقات متوترة طوال الوقت ، وشلايوج اإلدارةو 

 ثالث مواضيع : إذلالسلوكيات العنيفة ىي نتاج ادلدرسة و ؽلكن تقسيمها  أنحبثو 
 عالقات متوترة و تغَتات  مفاجئة داخل ادلدرسة .  -
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 كبت و قمع الطالب .  إحباط -
 ادلتوترة و تغَتات  مفاجئة داخل ادلدرسة .اجلو الًتبوي و العالقات  -
و توجيهات سلتلف عن مسابقة  سلتلفة عن مسابقة  أخرىبطريقة الًتبوية  أخرتغيَت ادلدير و دخول  -

ادلدرسة مثال ، و انتخاب  أوزبلق مقاومة عند الطالب تقبل ذلك التغيَت، فدخول مدير جديد للمؤسسة 
 بأساليبيعلم أخر دبعلم  استبدالوترك معلم و   ،ادلوازين عقب يف ادلدرسة أحياناجديدة تقلب  أىارلجلنة 

فقط جهاز تنفيذي ،شكل االتصال  كأهنمسلتلفة ، عدم اشًتاك الطالب شلا ػلدث داخل ادلدرسة و 
 األثرلو بالغ  اإلدارةوالطالب وكذلك ادلعلمُت و  أنفسهمو ادلعلمُت  أنفسهمو الطالب  أنفسهمادلعلمُت 
 لوكيات الطالب .على س

لدمج طالب البيض وطالب السود  األمريكيةادلدارس  احدييشَت  ان التجربة يف  األحباثففي احد 
قد ىيأت الطالب بعد كل تلك الفكرة  إدارةالقت مقاومة شديدة وعنف بُت الطالب حيث دل تكن 

رلتمع ربصيلي ، التقدير  مإمكانيتهمتطلبات ادلعلمُت والواجبات ادلدرسة اليت تفوق قدرات الطالب و 
حيث  اإلحباطنظرية  إذلفقط الطالب الذين ربصيلهم عارل، العوامل الكثَتة و متعددة و غالبا ما تعود 

الطالب الراضي غالبا ال تقوم سلوكيات عنيفة و الطالب غَت راضي يستخدم العنف كإحدى  أنصلد 
 لى سبيل ادلثال :فع إحباطوهبا عن رفض و عدم رضاء و  الوسائل اليت يعرب

 عدم التعامل الفردي مع الطالب و عدم مراعاة الظروف الفردية داخل الصف. -9
 ال يوجد تقدير للطالب كإنسان لو احًتام و كيانو . -8
 عدم السماح للطالب يعرب عن مشاعره فغالبا ما يقوم ادلعلمون بإذالل الطالب واىانة إذا ظم غضبو. -5
 من انتقاده .  اإلكثارضعف عند الطالب و الًتكيز على جوانب ال -1
 من انتقاده . إكثاراالستهزاء بالطالب و  -3
 رفض رلموعة الرفاق و الزمالء للطالب شلا يثَت غضبو و سخطو عليهم . -0
 استخدام العنف ليلفت االنتباه لنفسو. إذلعدم اىتمام بالطالب وعد االكثرات بو شلا يدفعو  -2
عدم  أووجود مسافة كبَتة بُت ادلعلم والطالب حيث ال يستطيع زلاورتو او نقاشو حول   عالماتو  -2

 من ادلادة، كذلك خوف الطالب من السلطة ؽلكن ان تؤدي اذل خلق تلك ادلسافة . رضا
 التلقُت التقليدية . أساليباالعتماد على  -1
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 عنف ادلعلم ذباه الطالب . -90
 بطريقة سلمية . عدوانيتهمعندما ال توفر ادلدرسة الفرصة للطالب للتعبَت عن مشاعرىم و تفريغ  -99
 (02-00، الصفحات 9111)حزان،  ادلنهج و مالءمتو الحتاج الطالب . -98

 الجو التربوي : -1-3-11
عدم وضوح القوانُت والقواعد ادلدرسة ، حدود غَت واضحة ال يعرف الطالب هبا حدوده وال واجباتو،  -

مبٍت دلدرسة واكتظاظ الصفوف التدريس غَت فعال و غَت ادلمتع الذي يعتمد كل التلقُت والطرق التقليدية، 
تظهر  لقيام دبشاكل سلوكيةا إذلكل ىذا و ذلك ؼللق العديد من االحتياطات عند الطالب الذي يدفعهم 

استخدام ادلعلمُت العنف الذين  إذل باإلضافةزبريب ادلمتلكات اخلاصة و العامة ،  أحياناعنيفة و  بإشكال
 الطالب قدوة ذلم . تأخذىميعتربون ظلوذجا للطالب حيث 

تقع ربت  ألنواستخدام العنف  إذلاجلو الًتبوي العنيف يوقع ادلعلم الضعيف يف شراكة فادلعلم يلجا  -
رلموعة ادلعلمُت اللذين يشعرونو انو شاذ و ان العنف ىو عادة و معيار ؽلثل تلك ادلؤسسة و الطالب  تأثَت

 إحباطهمال ؽلكن التعامل معهم إال بتلك الصورة و غالبا ما نسمع ذلك من معلمُت زلبطُت زلاولُت نقل 
عبارات مثل : بعدك معلم جديد ، شايف دون اذل باقي ادلعلمُت ليتماثلوا معهم فَتددون على مسعهم 

 لضغطضرب ال توجد يتبعو بكره بتيأس، من العبارات احملبطة ، وىنا شخصية  ادلعلم تلعب دور يف 
 دبا يقولونو . التأثَتعدم  أواجملموعة إذا كان من ذوي النفس القدير 

الطالب الذين اعتادوا على الضرب  الدؽلقراطي قد يالقي معارضة من قبل األسلوبما ذكر فإن  إذل إضافة
و   إزعاجاهتممدى سيبقى معلم قادر على ربمل  أي إذلالسلطوي فيحاولون جامدون فحص  أسلوبو 

معلم مع ىذه الدعوة سيؤكد  أيذا ما ذباوب إاستخدام العنف، و  إذلكأهنم بطريقة غَت مباشرة يدعونو 
ادلعلم ذو النفس القصَت الذي سرعان ما  إذلوتعود الذين ال ينفع معهم إال الضرب  أشرارطالب  أهنمذلم 

عملية التعبَت ىي  إن أييصمد و يكون راعي  أنػلمل عصاه ليحتضر نفسو اجلهد و التعب بدال من 
 (80، صفحة 9111)حزان،  اليت تتطلب خطة طويلة ادلدى . الصَتورة
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 العنف المدرسي :  أنواع
 عنف من خارج المدرسة :  -1
 بلطجة: أوزعزعة  -أ

حيث  أىارلرلموعة من البالغُت ليسوا طالب و ال  أيديداخل على  إذلىو ذلك العنف القائم من خارج 
يسيطرون على  أحياناالتخريب و  أو إزعاجبعد الظهر من اجل  يف ساعات ما أويف ساعات الدوام  يأتون

 دارس . صَتورة
 : أىاليعنف من قبل  -ب

 أبناءىمدفاعا عن  اآلباء( و ػلدث ذلك عند رليء  أىارلمجاعي ) رلموعة من  أوبشكل فردي  أماعنف 
 العنف ادلختلفة. إشكالو ادلعلمُت مستخدمُت  اإلدارةفيقومون باالعتداء نظام ادلدرسة و 

 :  العنف داخل المدرسة -2
 . أنفسهم أطفالعنف بُت  -أ

 . أنفسهمالعنف بُت ادلعلمُت  -ب
 العنف بُت الطالب و ادلعلمُت . -ج
 التخريب ادلتعمد  للممتلكات . -د

معلمُت ( ىذا –طالب ( و ) معلمُت  –طالب ( و ) طالب  –معلمُت ( و ) معلمُت  –) الطالب 
بأمجعو  طربمض( يتمثل العنف ادلدرسي الشامل حيث نظام ادلدرسة  9113) روكح، إليو أشارالنقاط 

ذلك واضحا عدم القدرة على السيطرة على ظاىرة العنف  تضطروسوءه حالة من عدم االستقرار واذلدوء، و 
 إنعلى  أىلو تسمع العديد من الشكاوى من قبل  معلميهمبينهم وبُت  أو أنفسهمادلنتشرة بُت الطالب 

عليو اسم العنف  أطلقلعامة و العنف ادلستخدم بادلدرسة عنف الطالب اذباه ادلمتلكات اخلاصة و ا
معها و لكن ال  التأقلمادلدرسة و  أنظمةالفردي، حيث يتبع ذلك من فشل الطالب و صعوبة مواجهة 

 (1995ىيروتس يف ادلدرسة ) اإلدارةيوجد ذلا اثر كبَت على نظام 
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 محاور العنف في مؤسساتنا التعليمية :  -1-3-11
السياسة اليت تدخل يف معادلة شلارسة فعل العنف او اخلضوع لفعل العنف يف  األطرافؽلكن استجالء 

 :  اآلتيةمؤسساتنا الًتبوية ، و ؽلكن الًتكيز على احملاور 
 التلميذ و عالقتو بالتالميذ : -1-3-11-1

 أخرى و العنف بسيطة أفعالبُت  تًتاوح أهنا إالتعددت مظاىر العنف اليت ؽلارسها التالميذ فيما بينهم 
 مؤذية ذات خطورة معينة و من بُت ىذه الظواىر:

 اخلطورة. متفاوتةشلارسة فعل العنف بدرجات   إذل أحياناسباعات التالميذ فيما بينهم اليت تصل  -
 اخلروج من قاعة الدرس . أثناءالدافع العام القوى بُت التالميذ   -
  شلتلكات الغَت    إتالف  -
 يف داخل سلوك عنيف . تبطئاحلركات اليت يقوم هبا التلميذ و اليت   -
 :  باْلستاذالتلميذ في عالقتو  -1-3-11-2
ظهر فيها  التعليميةدلنايف عن فعل العنف من قبل التلميذ ، فهناك العديد من مؤسساتنا  أستاذ يعد دل

و لقاءاهتم  و مريب و يكثر احلكايات يف ذبمعات رجال التعليم أستاذهالتالميذ و ىو شلارسة العنف اذباه 
عن صفعو  أستاذالذي دل  األخَتالذي غلرأ على ضرب التلميذ ، و ىذا  أستاذخاصة اهنا حكاية من قبل 

 أستاذيقوم التلميذ  أودل يورل بالفرار خارج القسم  أمرهيف عملو من أستاذه يضرب التلميذ  أوادلرأ  أمام
و الشتم البذيئة يف حق  السب بأنواعام منو خارج حصة درس حيث يكون التهديد مصحوب باالنتق
 الذي ذبرأ التلميذ من الغش يف االمتحان . أستاذ

 : اإلداريالتلميذ في عالقتو برجل  -1-3-11-3
ىذه احلاالت قليلة جدا  إن مثلموضوع لفعل العنف من قبل التلميذ  األخرىو  اإلدارةقد يكون رجل 

و توقيفو عند حده حينما  تأديب التلميذمن وجهة نظر التلميذ رجل السلطة ادلوكول لو  اإلداريمادام 
من فعل ذلك يف شللكتو الصغَتة ) القسم ( و ىذا ما ػلصل مرارا و تكرارا يف يوميات الطاقم  أستاذيعجز 

قسم الوعد الًتبوي فيو   أستاذاليت تعذر على  أقسامن فكل فًتة فيطلب منو ان يتدخل يف قسم م اإلداري
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و ادلعروف لدى التلميذ ذلذه  ضعيف الشخصية ناقص الكفاءة ادلهنية أستاذوعادة ما ػلدث ذلك مع 
 الصفة .

جدول تاثير العنف على الطالب في المجال السلوكي ، التعليمي ، االجتماعي ، و -1-3-12- 
 انفعالي :  

 مفهوم العدوان : -1-3-12-1
و ىو سلوك لفظي  أخركائن حي   إصابة أو إيذاءالسلوك العنيف اذلدف منو زلاولة  إشكالشكل من  ىو
 بدين .أو 

 المجال االجتماعي المجال انفعالي المجال التعليمي المجال السلوكي
 ادلباالة عدم  -
 عصبية زائدة  -
 سلاوف غَت مربرة  -
 مشاكل انضباط  -
 عدم القدرة على الًتكيز  -
 شتت االنتباه  -
 السرقات  -
 الكذب  -
القيام بالسلوكات ضارة مثل شرب  -

 الكحول أو ادلخدرات 
 زلاوالت انتحار  -
 ربطيم أثاث و شلتلكات يف ادلدرسة  -
 إشعال النَتان  -
 عنف كل امي مبالغ فيو  -
 تنكيل باحليوانات -

 

ىبوط يف التحصيل  -
 التعليمي .

تأخر عن ادلدرسة  -
 وغيابات متكررة 

عدم ادلشاركة يف  -
 أنشطة ادلدرسية . 

التسرب من ادلدرسة  -
 بشكل متقطع  

 اطلفاض الثقة بالنفس  -
 ئاب اكت -
 ردود فعل سريعة  -
اذلجومية والدفاعية يف  -

 مواقفو 
 توتر ، امث  -
 مازونية ذباه الذات  -
الشعور باخلوف وعدم  -

 األمان 

 انعزالية عن الناس  -
 قطع العالقة مع آخرين.  -
عدم ادلشاركة يف  -

 نشاطات اجتماعية .
التعطيل على تسيَت  -

 نشاطات االجتماعية .
 اه اآلخرين العدوانية ذب -
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 الفرق بين العدوان و العنف :  -1-3-12-2
يوجد بينهما اختالف فالعدوان  يعرفو ىو  صلد خلط بُت كلمة العدوان و العنف فهما مًتادفُت ال كثَتا ما

 إساءةالعنف ىو كل فعل ينطوي على  أماضرر ،   إحداث أو إصابةزلاولة أو السلوك الذي يهدف 
 (Espace_réservé9) . استخدام القوة البدنية

 :  التعليميةالقانونية التي تمنع تجاه التالميذ في المؤسسات  اإلجراءات-1-3-13
 : قرار يتضمن منع العقاب البدني و العنف اتجاه التلميذ في المؤسسات التعليمية

 يف ادلؤسسات التعليمية: ذمنع العقاب البدين اذباه التلمي قرار يتضمن
 الًتبية  : ةر اوز  إن
 و ادلتضمن تنظيم الًتبية و التكوين . 9120افريل  90ادلؤرخ يف  53-20رقم  األمرتتضمن  -
 التحضَتيةوادلتضمن تنظيم الًتبية   9120افريل  90ادلؤرخ يف  20-20ويتضمن ادلرسوم رقم  -

 وتسيَتىا 
 وسَتىا. أساسيةادلدرسة  و ادلتضمن تنظيم 9120افريل  90ادلؤرخ يف  29-20ويتضمن ادلرسوم رقم  -
و ادلتضمن تنظيم ادلؤسسات الثانوية  9120افريل  90ادلؤرخ يف  28-20ويتضمن ادلرسوم رقم  -

 .وسَتىا 
النموذجي  أساسيو ادلتضمن القانون  9123مارس  85ادلؤرخ يف  31 -23ويتضمن ادلرسوم رقم  -

 العمومية . إدارةلعمال ادلؤسسات و 
اخلاص  أساسيو ادلتضمن القانون  9110فرباير  00ادلؤرخ يف  11 – 10و يتضمن ادلرسوم رقم  -

 لعمال قطاع الًتبية.
متعلق بنظام اجلماعة الًتبوية يف ادلؤسسات و  9119 أكتوبر 80ادلؤرخ يف  925و يتضمن القرار  -

 يقرر مايلي : التكوينية
 : أولىالمادة   -1-3-13-1

 التعليميةمنع العقاب البدين و العنف اذباه التالميذ منعا باتا يف مجيع ادلؤسسات  إذليهدف ىذا القرار 
 دبختلف مراحلها .
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 المادة الثانية : -1-3-13-2
الضرب و الشتم و التمثيل و كل ما من شأنو  أشكالعلى مجيع  أوذليف ادلادة  إليوينطبق ادلنع ادلشار 
 معنويا بالتالميذ . أويلحق ضرر ماديا 

 المادة الثالثة : -1-3-13-3
عليها يف النظام الداخلي دلؤسساهتم وان يتصفوا  ادلنصوصغلب على التالميذ ان يتقدوا القواعد االنضباط 

 اجلماعة الًتبوية داخل ادلؤسسة و خارجها . أفرادو باقي  أساتذةادلعلمُت و  مجيعاحلسن على  بالسلوك
 الرابعة :المادة  -1-3-13-4

 إذللقواعد حسن السلوك و انضباط اليت تلتزمها  مقتضيات العملية الًتبوية  متلفتؤدي كل تصرف 
 ادلنصوص عليها يف التنظيم الدراسي . التأديبية إلجراءاتعقوبات يعرض ذلا التلميذ ادلخالف وفقا 

 المادة الخامسة : -1-3-13-4
اجلماعة الًتبوية على خلق اجلو الكفيل ، يدعم عالقة الثقة و  أفرادو باقي  أساتذةػلرص ادلعلمون و 

 احًتام ادلتبادل و تعزيز روح التعاون بينهم و بُت تالميذىم .
 : المادة السادسة  -1-3-13-5

غَت تربوي يف هتذيب سلوكات التالميذ فانو يعترب خطأ مضي  أسلوبعالوة على كون العقاب البدين 
 السارية ادلفعول . األساسيةعميال يف القوانُت  التأديبية إجراءات إذليعرض ادلوظف الفاعل 

 المادة السابعة : -1-3-13-7
من  ادلسؤوليةالنامجة عن العقاب البدين خطأ شخصي يتحمل ادلوظف ادلتسبب فيها كل  األضراريعترب 

 ٍت يف ربمل تبيعاهنا .ربل زلل ادلوظف ادلع أنالًتبية  إلدارةالناحية ادلدنية و اجلغرافية و ال ؽلكن 
 المادة الثامنة :  -1-3-13-8

 ىذا القرار الذي يصدر يف النشرة الرمسية للًتبية . أحكامتوضح مناشر الحقة عند احلاجة ، و 
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 :  المترتبة على سلوك العنف داخل المدارسأثار -1-3-14
 مجال النفسي السلوكي :  – 1-3-14-1
يف صورة ربطيم  أخرأوعلى الطفل  أوبالعنف على العنف نفسو  أماالعنف فعل رد فعل و يكون ذلك  -9

 ادلدرسي . أثاث
 الكذب كهروب من موقف تعنيف . إذلالكذب : حيث ؽليل الطالب  -8
 ادلخاوف : اخلوف من ادلعلم ، اخلوف من ادلدرسة ، سلاوف ليلية . -5
 النفسي . باألمان إحساسوالعصبية و التوتر الزائد ناتج عن عدم  -1
 انتباه و عدم القدرة على الًتكيز . شتت -3
ادلدرسة الرتباطها  إذلاجليل الالشعوري مثل التمارض و الصداع و لرغيتو يف عدم الذىاب  إذلاللجوء  -0

 خبَتات غَت سارة .
 . اآلخرينتكوين مفهوم سليب ذباه الذات و ذباه  -2

 . ابيةئاكت، انطواء ، مشاعر  اإلراديالعديد من ادلشكالت : التبول 
 مجال التعليمي : -1-3-14-2
 تدين مستوى التحصيل الدراسي . -9
 اذلروب من ادلدرسة . -8
 عن ادلدرسة . تأخر -5
 التسرب الدراسي  . -1
 التعليمية.كراىية ادلدرسُت و ادلعلمُت و كل مالو عالقة بالعملية   -3

 اخلالف.القضاء على فرصة التفكَت احلر و العمل  إذلالنفسي يؤدي  األمنهتديد 6-
 كيفية الحد من  ظاىرة  العنف المدرسي : -1-3-15
حبيث يتم مكافحة العوامل احلسية للعنف و اليت من :العمل على الجانب الوقائي -1-3-15-1

 : أعلها
 .نشر الثقافة التسامح و نبذ العنف  -
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 . إنسانو ليس التعليم حقوق  إنسانو حلُت شعارنا التعلم حلقوق  إنساننشر الثقافة حقوق  -
ووسائل التنشئة السليمة اليت تركز على منح الطفل  أساليبلبيان  أباءو  أمهاتعمل ورشات و لقاء  -

طفل و استخدام الرأي و الًتكيز على اجلوانب اغلابية يف شخصية ال إبداءمساحة من حرية التفكَت و 
 التعزيز . أساليب

غَت  أساليبيصوروا  أنالذين يقعون ربت الضغط و الذين من ادلمكن  لألطفالالتشخيص ادلبكر  -
 سوية.

 لدى التالميذ . القيميتنصية اجلانب  -
عمل ورشات عمل للمعلمُت يتم من خالل مناقشة اخلصائص النهائية  لكل مرحلة عمرية و ادلطالب  -

 اجتماعية لكل مرحلة .النفسية 
 . أنواعهاالتعزيز بكافة  أساليبالًتكيز على استخدام  -
 إصغاءو اليت من حسن استماع و  أنسايناستخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة على اجلانب  -

 التعاطف و .... وإظهار
 ايات ادلختلفة .الرياضية و اذلو  أنشطةمساحة من الوقت جلعل الطالب ؽلارس العديد من  إتاحة -
 الجانب العالجي : -1-3-15-2
تقدير السلوك و البعد عن العقاب و اليت مننها ) التعزيز لكافة استجابة ، التصحيح  أساليباستخدام  -

 الزائد ، كتابة االتفاقيات السلوكية ، ادلباريات الصفية .
 : أعلهاادلعرفية و العقالنية السلوكية يف ربقيق العنف و اليت من  أساليباستخدام  -

 ادلًتتبة عن سلوك العنف . النتائجمعرفة اثر  -9   
 حل ادلشكالت . أسلوبتعليم تالميذ مهارة  -8   
 ادلساندة النفسية . -5   
 تعليم التالميذ طرق ضبط الذات . -1   
 تقييم الذات .  -3  
 رات اجتماعية يف التعامل .تنمية ادلها -0  
 الرجولة . دبفهومتغَت ادلفاىيم و ادلعتقدات اخلاطئة عند بعض التالميذ فيما يتعلق  -2  
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و  اإلؽلاءاتاىتمام و التوحد االنفعال و توظيف  إظهاربالرابطة الوجدانية و اليت تقوم على  إرشاد -      
 ار اىتمامو للطالب .التلميحات و لغة اجلسم عموما من قبل ادلعلم إلظه

 طريقة العالج القصصي : -
و تعمل على تطوير القدرات احلركية و من خالل  إحباطفالقصص تساعد على التخلص من عوامل 

عندما يدخل  ادلكبوتةذلم نفس مشكالتو ، و تغَت القصص  أطفالالعديد من  إنالقصص يدرك الطفل 
رفضو الشديد لتصرفات قامت هبا شخصية من الشخصيات شلا  أوالطفل يف ذبربة قوية من خالل سباثلو 

 ؼلفف الضغط النفسي عنده .
مرحلة ضبط السلوك  إذلمث يقوم بضبطو تدرغليا حىت تصل  وأسبابوضبط السلوك و ربديد عواملو  -

 السلوك اغلايب البديل . إعطاءالعنيف و يف نفس الوقت 
 في الحد من ظاىرة العنف المدرسي : إنسانوحقوق  إرشاددور العاملين في مجال  -1-3-16
للتخفيف من ىذا السلوك سواء لدى  أنشطةيقوم العاملون يف ىذا اجملال على العديد من الفعاليات و  

 :  أنشطةو من ىذه الفعاليات و  أبناءىمذباه  األىارل أوالطلبة  أوادلعلمُت 
  حول حقوق الطفل يف الرعاية الصحية و النفسية واالجتماعية  األمور ألولياءتنفيذ العديد من الندوات

 وحقو يف اللعب و ادلشاركة و التعليم عن الرأي و حقو بالشعور النفسي و االجتماعي .
  حول اخلصائص لكل مرحلة عمرية  إداريُتتنفيذ العديد من الندوات اللقاءات على ادلعلمُت و

وادلشكالت النفسية واالجتماعية ادلًتتبة عليها وخصوصا مرحلة ادلراىقة و كيفية التعامل معها 
 )ادلشكالت( وخصوصا سلوك العنف .

  ادلشاركة يف تفعيل الربدلان الطاليب واقعي لفكرة الدؽلقراطية و التعبَت عن الرأي و ادلشاركة يف صنع
 صا اليت تتعلق بشؤوهنم .القرارات خصو 

  و الوساطة الطالبية  إنسانعقد دورات للمشرفُت الًتبويُت و ادلديرون و ادلديرات و ادلعلمون يف حقوق
 و حل النزاعات و منحى التواصل .

  الطلبة يف حل مشكالهتم دون  إشراكتفعيل برامج الوساطة الطالبية باعتبارىا وسيلة تربوية يف
 بضغوط الطالب . إحساسهم
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 تعليم مبادئ الدؽلقراطية واحلوار و نبذ  إذل باألساسعلى برنامج احلكومة ادلدرسية الذي يهدف  إشراف
 احلوار اذلادئ البناء . بأساليبالصراعات و الدفاع عن احلقوق 

 بالصدمة وضمن  ادلتأثرينالكشف عن تالميذ  أىدافعلى برنامج البناء و الذين من صمن  إشراف
 سلوك العنف . رىاأثا
  التفريغ انفعالية عن  أىدافهاعليها و اليت من خالذلا و  اإلشرافتنفيذ العديد من ادلخيمات الصيفية و

 احلركية والرسم والتمثيل . أنشطةطريق 
  خاص بالطفل      أساسيعليها واليت ربتوي على ركن  اإلشرافتنفيذ العديد من ادلخيمات الصيفية و 
 خاتمة:  -1-3-17

باعتبارىا ادلصدر الرئيسي يف  أسرةالًتبوي لذكر منها  ادلهماتان ىذا ادلوضوع يتطلب تتدخل كل 
نفسية سيكولوجية للحد من  إرشاداتتوجيهات و  بإعطاءتوجيو الفرد لكي يصبح فردا صاحل مت ادلدرسة 
سبب نقص ىاجس اجملتمعات وخاصة العربية منها  أصبحظاىرة العنف وخاصة العنف ادلدرسي الذي 

 .ثقافة احلوار بُت الفرد ومعلمو
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 تمهيد: -6-4-6
مبراحل سلتلفة من النمو يف حياتو تتفاعل خالل استعدادات البيولوجية مع زليط الفرد دير 

اجتماعية و بفضل ىذه احلالة الدائمة من التطور والنمو يصبح الفرد مدرس فعال فعملية النمو تعد من 
و ادلراىقة ىي حلقة من حلقات سلسلة  أىم العناصر استمرارية يف احلياة و احلفاظ على العنصر البشري

سنة تقابل التعليم الثانوي و باألخص السنة األوذل ثانوي  61-61رحلة السنية أن ادل إنسايناالرتقاء 
والشعور بتحديد الوضعية  ادلرتفعة الثانية حيث تعترب ىذه ادلرحلة مرحلة الثباتمانيم "" كورت ويسميها 

 مع التقليد مبتطلبات ادلستوى سواء كان يف درس الًتبية البدنيةوالتصرف طبقا لذلك  بشكل موضوعي
 والرياضية والتدريب ويظهر ىذا استعداد للتعلم و الوصول إذل مستوى أعلى.

اعتناء هبا و توفري كل إمكانيات  اليت جيبسنة من بني أىم ادلراحل  61-61فمرحلة ادلرتفعة 
ة للتعبري عن نفسو و استعمال إمكانياتو و قدراتو العملية و .الكافيالفرص  جيب إتاحة إذالالزمة للمراىق 

 البدنية واكتساب الثقة بالنفس وتوجيهو إذل الطريق السليم ليصبح فرد صاحل يف اجملتمع.
 .ويف عملنا ىذا تطرقنا إذل معرفة خصائص ىذه ادلرحلة من مراحل التعليم الثانوي      

 سنة(:68-66دراسة خصائص المرحلة العمرية)  -6-4-2
ينبغي دراسة األفراد الذين يعد ذلم الربامج وذلك ألنو إذا ما مت االختصار على أسس اجتماعية يف       

عنصر العام يف العملية التخطيطية فربامج الًتبية البدنية و الرياضية جيب إغفال ختطيط الربامج فهذا يعين 
 هبا وليس العكس .نتفعني أن تدور حول ادل

 ريف النمو:تع -6-4-3
كوينية و الوظيفية اليت تطرأ على الكائن احلي وىذه التغريات التري النمو إذل تلك  التغريات يش

، جلسميحتدث خالل مراحل متتابعة وبطريقة تدرجيية و تتضمن النمو مظاىر عديدة مثل مظاىر  النمو ا
"حامد التدعيم والتقسيم قني مظاىر النمو الفعارل، مظاىر النمو اجتماعي، و يتم تقسيم منو ادلراى

 :زهراني"
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 المرحلة العمر الزمني تربويا
 ادلراىقة ادلبكرة 61-61-61 اإلعدادية
 ادلراىقة الوسطى 61-61-61 الثانوية

 ادلراىقة متأخرة 12-61-61 التعليم العارل
 (11، صفحة 6111)خورل، 

 خصائص النمو:  -6-4-4
 ي:مالنمو الجس -6-4-4-6

 من ىذا ادلرحلة يظهر الفروق اليت دتيز تركيب جسم الفىت والفتاة بصورة واضحة كما يزداد منو
 عضالت اجلذع والصدر والرجلني بدرجة أكرب من منو العظام وبذلك 

وتصبح عضالت  ونالحظ أن الفتيان يتميزون بالطول وتقل الوزن عند الفتياناجلسمي  الفرد واتزانو تعطي
 الفتيان قوية يف حني تتميز عضالت الفتاة بالليونة.

 :يالحرك النمو -6-4-4-2
الفرد إذل أن يصل مرحلة أداء العديد من ويستطيع يظهر االتزان تدرجيي يف رلال األداء احلركي  

ادلهارات احلركية رياضية إذل درجة إتقان كما يالحظ ارتفاع مستوى التوافق العضلي العصبية بدرجة كبرية 
العديد من الباحثني فان ىذه ادلرحلة ديكن اعتبارىا دورة جديدة للنمو احلركي ومن يستطيع الفرد ويشري 

ساعد على شلارسة عامل ادلرونة للفتيات اليت  إذلات احلركية بسرعة زيادة ادلهار سلتلف  اكتساب وتعلم
، صفحة 6111)افراح، بالنسبة إذل الفتيات اليت تتطلب القوة  الشيءالرياضة اليت تتطلب ادلرونة ونفس 

11) 
 النمو الفيزيولوجي:  -6-4-4-3

إن اجلهد احلاصل نتيجة التمارين عن الرياضيني الذين ديارسون الرياضة باستمرار سبب زيادة يف 
واألجسام  "هيموغلوبين" حجم القلب، كما تنمو الرئتان ويتسع الصدر و تصاحب ىذه الزيادة يف عدد  

هوية الدقيقة شلا يستهلك الدىن وتزداد الت احلمراء حيث تستهلك العضالت كميات كبرية من أوكسجني
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ناحية السمك و الطول  يرتبط ىذه النمو العقلي يف العمليات  للرئتني ويزداد منو ألياف عصبية يف ادلخ من
 (11، صفحة 1222)الطاىر، العقلية العليا كالتفكري والتذكر والثباة.

 النمو النفسي: -6-4-4-4
 عتماده على نفسو وجيب معاملتو كشخص بالغ وذلك لبداية منوادلرحلة  بايف ىذه التلميذ  يتميز

وبتقدم السن تزول كل   يف عقل األفكار وابتعاد عن اخلصائص شخصية  كالرغبة يف إسقاط والعنف
السلبيات السابقة و يتحسن طبعو ويبتعد عن حب الذات و التعلق واخلوف و يتحكم يف أعصابو ودييل 

ات ضالعالقات مع اجملتمع اخلارجي وكثرة التناقإجراء و  السعادة ويراعى  مشاعر اآلخرينللضحك وحب 
واحلساسية الزائدة تؤدي بالتلميذ إذل ادلرور بقة التوتر وصراع النفسي حسب وصف  لعدم استقرار العاطفي

سفة وتظهر عند وفل ىذه ادلرحلة مبرحلة اضطراب السلوك شلا يزداد اإلعجاب باألفكار السياسية( ليفت)
 (6111)عبداجمليد، إناث االىتمام باجلوانب العاطفية.

 ماعي:تجالنمو اال  -6-4-4-5
 إنسان اجتماعي بطبعة بعيش يف بيئتو مع أفراد رلتمعو تربطهم عالقات التجمع.

عالقتو باآلخرين حيث ىذه ادلرحلة بربوز ظاىرة سنة فان  61-61ومن خالل دراستنا الرحلة 
الرفاق مث ديضني بع ذلك يف تكوره فيخفف من ىذا النوع اخلضوع قبل رشده خيضع ادلراىق للجماعة و 
السيد يف ىذا اجملال أن احلياة اجتماعية  للمراىقة تتأثر يف  "البهيمي"فؤاد واكتمال نضجو، ويذكر 

جماعة الستقالذلا عنها و مبدى تفاعلها مع خضوعها لل تطوراهتا مبدى حيررىا من القيود األسرة و مبدى
القيم  ز ادلعايري و ادلثل  اجلو ادلدرسي  مث تنتمي من ذلك كلو إذل  إيصال القوى الصحيح لعادل

 (111)البهيمي، صفحة العليا.
الباحثون ضرورة استغالل اللعب مع اآلخرين ومع اجلماعة حيث أن كرة اليد لعبة مجاعية  ويرى

ذلذا جيب على ادلدرس عند تعليم مهارة التصويب بصورة فردية وبضرورة اىتمام بأداء الالعبني دلا يف 
 مجاعات حيث يكتسب ادلراىق األداء اجلماعي للفريق.

 االنفعالي:النمو -6-4-4-6
و ترجع نفسها توجد عدة ظروف تثري انفعال وىي متنوعة كتنوع ظروف احلياة ادلرحلةيف ىذه 

انفعاالت إذل الطاقة احليوية النفسية اليت تتخذ لنفسها ألوان سلتلفة تتناسب ومراحل النمو دير بو الفرد يف 
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ن ادلظاىر انفعالية ة وذلذا ختتلف ادلظاىر انفعالية للطفولة يف بعض معادلها عتغري و ادلادلتصورة حياتو 
 (112)البهيمي، صفحة  للمراىقة.

إذل أسئلة عن ىوية والتأسيس واجتاىات ضلو سلتلف ادلواضيع تدفعو  وحيث دير ادلراىق مبرحلة
النوادي الذي يؤدي بو إذل انتماء دلختلف  باالضطراب والقلقادلراىق حيث تؤدي ىذه أسئلة ادللحة إذل 

الرياضية و العلمية كوسيلة للتخفيف من القلق وشاب يف ىذه الرحلة تقل قابليتو للمجتمع انفعارل ومببدأ 
وشلا دييز ىذه هبدوء رافق بذلك األمور الصراع نوعا ما ويعود اتزان انفصارل على ضلو تدرجيي ويقبل ادل

اآلخرين حيث يرى زلسن زلمد محص أن ادلودة   ادلرحلة العصرية ىو اىتمام الكبري يتكون أواصر ادلودة مع 
 من شليزات ىذه ادلرحلة يف اجلانب ألفعارل ىو الزيادة يف حب االستطالع ثبات ميول الرياضة.

و إعجاب بالشخصيات ادلتوفرة يف  اإلقدامو منو اجلرأة  ظهور الفروق الفردية و ادليول واستعدادات
 (16، صفحة 6111)محص، اجملال الرياضي الدراسي وادلهن. 

 أقرانووستلخص شلا سبق فيمل يتعلق مبرحلة النمو انفعارل ىو ظهور استقاللية زلاولة ربط عالقات مع 
 واالنضمام إذل النوادي الرياضية و العلمية اخل.

 سنة( وممارسة الرياضة: -68-66المرحلة العمرية)  -6-4-5
تعترب شلارسة الرياضة ىي أساس يف احملافظة على ادلستوى اجليد  للقدرات البدنية خاصة يف مرحلة 

يف ىذا الصدد  "حماد إبراهيم"مفتي سنة( الرياضية بشكل دقيق و مفصل حيث يقول 61-61العمرية) 
ادلراىقني لتمرين  و الناشئنياستجابة إن على إمكانيات تنمية القبليات احلركية خاصة القوة و ادلداومة 

 (61)محاد، صفحة  حتدث عند البالغياذلوائية تشبو تلك اليت وادلداومة 
كما ديكن للمتعديني يف ىذه ادلرحلة أن يكتسب العديد من ادلهارات رياضية ادلختلفة بإضافة إذل    

يف احملافظة على قدرة الرياضة البدنية لذا  تعزيز احلركات ادلكتسبة من قبل حيث تقوم الرياضة بالدور الفعال
 ادلرحلة.يف ىذه جيب 

 إجراءات منافسات مستمرة.شلارسة األنشطة الرياضية و التدريب عليها و 
وديكن القول شلا سبق أن ىذا ادلرحلة مناسبة يف تنمية الصفات البدنية وادلهارية وتعلم سلتلف 

 احلركات الرياضية وكل ىذا من أجل  احملافظة على القدرة و ادلستوى البدين واحلركي.
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 سنة: 68-66الفرق بين الجنسين في المرحلة  -6-4-6
يف وقت النمو والبلوغ يصبح الفرد أكثر وضوحا حيث يكون الشاب  أقدر و أقوى وان كان 

بسبب التغريات اجلسمانية اليت  و الفرق يف تعليم ادلهارات يكون غري واضح و ىذا باختصار سوف صلد أنو  
ضعف حجم القلب ني والدورة الشهرية و بوقلو  حتدث للفتاة مثل زيادة الشحم يف مناطق معينة و قلة  اذليم

بالنسبة إذل الرجل و يكون الفرق واضح بني الرجل وادلرأة  من ناحية اللياقة البدنية ولكن نسبيا وقلة  الرئة 
يف الكثري من أحيان يكون بعض  فتيات أكثر لياقة من الشباب وأرقام القياسية فلعل الفرق يف اللياقة 

 ليست لعوامل عضوية.الرجل وادلرأة وقد يكون راجعو لعوامل خارجية و 
 ق واختيار الرياضة:هالمرا  -6-4-7

ومرحلة اخلطط الضخمة ففي ىذا السن يبدأ ستقبلية يعترب سن ادلراىق مرحلة استعداد للحياة ادل
ادلراىق بالتفكري يف ادلستقبل الذي سيكون عليو و ذلذا تواجو ادلراىقني عند فًتة اخلوف من ادلسؤولية كما 

 خطوة منتقلة. ىو احلال اجتاه أي
إن ادلراىقني يعرضون للوقوع يف ورطات اليت يتعذر إصالحها ومساعدهتم الجتناب ىذه األخطاء         

وأمهات بالعمل  على  البد أن يسعد أبوين لإلجابة عن السؤال ادلتعلق باختيار الرياضة وينصح أباء
فاءات وإمكانيات إذل أحد إشكال الكشف عن ادلواىب الطفل وأن يواجهوا ىذه ادلواىب وماذلا من ك

 النشاط الرياضي.
وإن يساعد طفل يف تطوير ىذه ادليول فان ما يبذلونو من العناية يف ىذه الغاية ادلناسبة هتيئ ادلراىق مزاج 
نفسي خاص  وىذا العنصر ىام يف اختبار الرياضة ادلختارة متوافقة مع حال ادلراىق البدين وعادلو الروحي 

االستشارة كل ادلدربني لكون عملية االختبار يف إطار التناسق بني متطلبات الرياضة وبني وكما يستحسن 
ظروف البدنية والنفسية ولصحية وقد يؤدي إمهال العامل إذل أن العلم الرياضة ادلختارة على الصحة تدرجييا 

ذلدف وإرادة يف حتقيق يف حالة تفاوت بني مواىب ادلراىق وبني جانب الصحية يقتضي أن يغري الرعية يف ا
 ديكن أن جتعل أي منهج مصدر للمتعة والسعادة وىكذا فان أسرة تلعب دورا كبريا يف الًتبية ادلراىق.
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 خاتمة الفصل: -6-4-8
إن مرحلة ادلراىقة من أىم ادلراحل اليت دير هبا إنسان ألهنا فيها يتم إعداد ادلراىق ليصبح مواطن 

يف نشاط اجملتمع و ال يتصرف عنو ألن مرحلة ادلراىقة ىي مفًتق الطرق وفيو يتحمل كل مسؤولية ادلشاركة 
واجلسمية عموما، ويف ىذه ادلرحلة  يتكون شخصية الفرد وتنمو يف ىذه الفًتة وتنضج الوظائف  البيولوجية

ذل يكتمل الطول النهائي كذلك يتم فيها النضج العقلي  الوجداين اجتماعي كما أن ىذه الفًتة حتتاج إ
 عناية خاصة من أسرة  وأستاذ الًتبية البدنية والرياضية مثال يف التعامل مع التالميذ ادلراىقني.
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 مدخل الباب الثاني:

إن اجلانب التطبيقي كل ما حيمل من طرق و أساليب املعتمدة اإلحصائية و التحليلية العملية ىي تلك 

النتائج املوضوعية الدقيقة اليت تصل إليها الدراسات و ىنا تكمن أمهية اجلانب التطبيقي يف ىذه الدراسات 

على التساؤالت املطروحة والوقوف على مدى حتقيق  إجابةامليدانية وذلك تدعيما للجانب النظري  هبدف 

تقسيم الباب من ثالثة فصول ففي  إىلالفرضيات املصاغة ومناقشتها و عليو بطرق الباحثني يف ىذا اجلانب 

ومراعاة ثبات وصدق وموضوعية، وفيو مت حتديد  إجراءاهتاالدراسة استطالعية و منها  إىلالفصل األول مت التطرق 

املستعملة، أما الفصل الثاين  إحصائيةاملتبع  أين سيتم عرض العينة وطريقة حتديدىا وخصائصها والوسائل  املنهج

 عرض ومناقشة وحتليل نتائج البحث) حتليل استبيان(. إىلفتطرق 

أما الفصل الثالث واألخري فتناول حتليل نتائج الدراسة ومقارنتها بالفرضيات ومراعاة مدى حتقيق 

 اخلروج خبالصة عامة واستنتاج عام واحرتام بعض التوصيات.الفرضيات و 
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 تمهيد:-2-1-1
يعد ىذا الفصل اجلانب ادليداين ذلذه الدراسة حبيث يسبب ادلنهج يف الدراسة م رلاالت البحث 
ىذا باإلضافة إىل التطرق اىل أدوات مستخدمة جلمع البيانات يف اجناز ىذا البحث و صعوبات اليت قابلتنا 

 خالل اجنازه.
 منهج البحث :-2-1-2

ي يشد البحث من بدايتو لذاذلدف ادلرجو أو ىو اخليط الغري مرئي اىو السبيل ادلؤدي إىل حتقيق 
قصد الوصول إىل نتائج معينة ونظرا لطبيعة ادلوضوع وصيغة اإلشكالية مت إستخدام ادلسح كأحد ، إىل هنايتو

 أمناط ادلنهج الوصفي 
 عينة البحث:-2-1-3

 اجملموع غليزان وىران مستغاًل الوالية
 01 01 01 01 عددالثانويات

 71 01 01 01 العينة
 يوضح توزيع العينة ادلبحوث فيها(: 02جدول رقم) 

من ثانوية اجملاىد بن عروم بلدية بن عبد ادلالك  تلميذينكما اشتملت العينة االستطالعية على 
من ثانوية زلمد بوضياف بلدية سيدي  وتلميذينرمضان وتلميذين من ثانوية زلمد بلهامشي بلدية حجاج 

 من ثانوية مشومة بلدية عني تدلس ودليدين من متقن نفس البلدية. وتلميذينعلي 
 مستغاًل(.، غليزان، ثانويات )وىران تالميذوكانت ىده العينة من اجملتمع األصلي ادلتمثل يف 

 مجاالت البحث:-2-1-4
 المجال البشري:  -2-1-4-1

 .سنة 06-04ادلرحلة الثانوية  تالميذ
 المكاني: المجال -2-1-4-2
 ( ثانويات من وىران 01)
 ( ثانويات من غليزان 01)
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 ( ثانويات من مستغاًل01)
 المجال الزماني: -2-1-4-3

يف  استعادتوومت  4102\10\15هبدف التحكيم بتاريخ  االستبيانمت تقدمي 
 استمارات( 2وكان العائد منو ) 4102\10\01

 على عينة البحث كمايلي8 االستبيانمت تطبيق 
  4102\12\14غليزان بتاريخ8 
 4102\12\12وىران بتاريخ8 

 4102\12\14مستغاًل بتاريخ8 
 ( استمارة71وكان العائد منو )

 طرق وأدوات البحث: -2-1-5
 طريقة جمع وتحليل المادة الخبرية:   -2-1-5-1

( دراسات 0)رجع إضافة إىل ( م 54يف حبثنا على رلموعة من ادلراجع اليت بلغ عددىا ) اعتمدناقد 
 .سابقة

وقد اعتمدنا أيضا على مقطع فيديو يوضح العنف يف ادلدرسة باإلضافة إىل مقطع آخر يوضح تصرحيات   
دلدرسي وزير الًتبية و التعليم السيد بابا أمحد يوم ملتقى حول العنف ادلدرسي الذي صرح فيو عن العنف ا

 (.ونسبتو. ) فيديو يوضع ىنا
 :االستبيان-2-1-5-2

ىو عبارة عن رلموعة من األسئلة بطريقة منهجية كوسيلة جلمع ادلعلومات ويستعمل كثريا يف 
العلوم االجتماعية وخاصة يف البحوث الوصفية كما تكون ىده األسئلة مفتوحة أو مغلقة ,حيث يتم 

جابة ب))نعم( دام األسئلة اليت حتتوي على اإلخعلى األشخاص ادلعنيني وقد مت إستتوزع  استمارةترتيبها يف 
 أو)ال(.

 الطرق اإلحصائية:  -2-1-5-3
الطرق اإلحصائية ىو زلاولة الوصول إىل مؤشرات كمية تساعد يف التحليل  استعمالاذلدف من 

 يل واحلكم وىي8أو والتفسري والت
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 النسبة المئوية:
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))س = )))))))))))))))))))  يرمز ذلا

 
 حيث أن )ن( عدد اإلجابات.

 )ن(  العدد اإلمجايل لإلجابات.
 ى:2مربع كا

 
، ص 0777) د. زلمد الطيب،     ))))))))))))))))))))))))))))                 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))=  4كا

44 ) 
 صدق وثبات المقياس : -2-1-6
 

 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ر =  )))))))))
 )ن( عدد الفقرات.

 )ص( اإلجابات الصحيحة.
 )خ( اإلجابات اخلاطئة.

 س( تباين االختبار.4)ع
 : عيةاالستطالالدراسة  -2-1-7

ادلتخصصني  األساتذةعلى عدد من  االستبيانمن أجل دراسة صدق احملتوى و ادلضمون قمنا بتوزيع  أوال:
احملاضر محزاوي حكيم.وىدا  األستاذيف ادلادة وىم الدكتور كوتشوك سيدي زلمد,والدكتور حجار زلمد,و 

 هبدف معرفة8
 مدى سهولة العبارات. -
 أن العبارات غري قابلة للتأويل. -
 مدى مناسبة العبارات من حيث اللغة لعينة البحث. -

 X 011ن 

 ن

التكرار المتوقع (  –) التكرار المشاهد 
2

 

 التكرار المتوقع

ع                  0 -ن
2

 س

 [مح خ (  X) مح ص  -0 ]ن              
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 العبارات سالبة أو موجبة . اجتاهمعرفة  -
 .االستبيانىدا  استخدام% على مدى مناسبة وإمكانية  011وقد كانت آراء ادلختصني باإلمجاع 

 ( هبدف التعرف على418الثانويات عددىم) تالميذعلى عينة من  االستبيانمت تطبيق  ثانيا:
 . االستبيانمدى فهم العينة لعبارات  -
 التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء ادلقياس. -
و تكيفيو مع ادلعادالت اإلحصائية للحساب حىت  االستبياناألسلوب ادلناسب لشرح  اختيار -

 .التالميذيسهل العمل عند التجربة األساسية.وقد وجدنا جتاوب من طرف 
( على نفس العينة ويف نفس الظروف هبدف دراسة صدق االستبيانبعد أسبوعني مت إعادة ادلقياس ) ثالثا:

 وثبات النتائج وكانت النتائج كمايلي8
 قيمة احملسوبة لعامل الصدق قيمة احملسوبة دلعامل الثبات مستوى الداللة درجة احلرية ادلقياس ن

 1.50 1.40 1.13 03 استبيان 04
 على معامل ثبات وصدق يًتاوح بني( أن ادلقياس حصل 10نالحظ من اجلدول رقم ) 

ألنو يتميز االستبيان، ( نعترب أن ىده النتائج مقبولة بالنسبة ذلدا النوع من   1.50-  1.40)   
 بادلوضوعية وألن عباراتو سهلة وواضحة وغري قابلة للتأويل.

 ( استمارة.71ومجعها وكان العائد منها ) االستماراتيف اجملال الزمين مت توزيع  ادلذكوروحسب التاريخ 
 صعوبات البحث: -2-1-8

 وحنن بصدد إجراء ىدا البحث صادفتنا بعض الصعوبات والعوائق8
 االستبيان.صعوبة صياغة  -
 .للتالميذ االستبيانصعوبة شرح  -
 عدم وجود تسهيالت من مدراء الثانويات. -
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 خاتمة الفصل: -2-1-9
إجراءات ادليدانية اذلامة قصد التطرق إىل منهجية البحث، مث التطرق خالل قد تناولنا التدابري و 

الدراسة أساسية إىل منهج مسحي مستخدمني مجلة من أدوات ووسائل جلمع البيانات ومعاجلتها إحصائيا 
 .وتطرقنا ألىم الصعوبات اليت يعرض ذلا الطالبان الباحثان أثناء الدراسة
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 تمهيد:  -2-2-1
لقد تطرق الطالبان الباحثان يف ىذا الفصل إىل تفريغ نتائج السياق اليت مت إجراؤىا على عينة البحث مع 

 عرض وحتليل ومناقشة نتائج وىذا بصدد الدراسية.
 تحليل االستبيان: -2-2-2

 السؤال األول:
 ىل األىداف الًتبوية ادلفروضة يف ادلناىج حتقق بسهولة يف الدرس . -1

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 7.17 47 43 التكرارات
 .71للمحور رقم .يوضح قيم اإلجابات على السؤال األول( : 44جدول رقم )

عند  3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا 7.17احملسوبة  2أن قيمة كا (74نالحظ من اجلدول رقم ) 
وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
 

 
 .71للمحور رقم  71نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:05شكل رقم ) 
% و نسبة 47.7( بـ )نعم( 1( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)05نستنتج من الشكل رقم) 

 % أي أن األىداف الًتبوية ادلفروضة يف ادلناىج ال حتقق بسهولة يف الدرس.52.22اإلجابات بـ )ال( 
 السؤال رقم اثنان:

  
 

 نعم%47,7 
 

 ال %52,2

 نعم

 ال
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صعوبة يف تكييف الربامج مع األىداف اليت يراىا مناسبة والسياق الثقايف الرياضي ىل جيد األستاذ  -2
 الذي تنتمون إليو.

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 17 67 37 التكرارات

 .71للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثاين ( : 45جدول رقم )
عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 17احملسوبة  2( أن قيمة كا75نالحظ من اجلدول رقم ) 

وىذا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة.

 

 
 .71للمحور رقم  72نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (: 06شكل رقم )
% و نسبة 33.33( بـ )نعم( 2( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)06نستنتج من الشكل رقم) 

أن األستاذ ال جيد صعوبة يف تكييف الربامج مع األىداف اليت يراىا  %أي66.66اإلجابات بـ )ال( 
 مناسبة والسياق الثقايف الرياضي الذي تنتمون إليو.

 
 
 
 

33,33 % 

66,66 % 

 نعم

 ال
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   السؤال رقم ثالثة: 
 ىل ما يقدمو األستاذ يتماشى مع حياتكم االجتماعية و االقتصادية و الثقافية - 3 

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 54.44 17 87 التكرارات

 .71للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثالث( :  46جدول رقم )
 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 54.44احملسوبة  2( أن قيمة كا 76نالحظ من اجلدول رقم )      

يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  وىدا 7.75عند مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة.

 

 
 .71للمحور رقم  73نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:07شكل رقم ) 

% ونسبة 88.88( بـ )نعم( 3( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)07نستنتج من الشكل رقم)  
%أي أن ما يقدمو األستاذ يتماشى مع حياتكم االجتماعية و االقتصادية 11.11اإلجابات بـ )ال( 

 والثقافية.  
 
 
 
 

 نعم 
%88,88 

 ال 
 %11,11 

 نعم

 ال
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   السؤال رقم أربعة:
ماعية و اقتصادية ىل ىناك توعية من طرف األستاذ بأن السياق الثقايف الرياضي حيقق أىداف اجت -4

 ورياضية .
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 4.44 35 55 التكرارات
 .71للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الرابع( :  47جدول رقم )

عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 4.44احملسوبة  2( أن قيمة كا77نالحظ من اجلدول رقم )    
وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .

 
 .71للمحور رقم  74نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (: 08شكل رقم )

% ونسبة 61.11( بـ )نعم( 4( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)08نستنتج من الشكل رقم)  
%أي أن ىناك توعية من طرف األستاذ بأن السياق الثقايف الرياضي حيقق 38.88اإلجابات بـ )ال( 

 أىداف اجتماعية و اقتصادية ورياضية.
 
 
 
 

 نعم 
%61,11 

 ال 
%38,88 

 نعم

 ال
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   السؤال رقم خمسة:
 جتدون صعوبة من حيث العادات والتقاليد يف اختالط كال اجلنسني أثناء احلصة ىل-5

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 11.37 29 61 التكرارات

 .71للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال اخلامس( : 48جدول رقم ) 
 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 11.37احملسوبة  2( أن قيمة كا 78نالحظ من اجلدول رقم )     

وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75عند مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة.

 
 .71للمحور رقم  75نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (: 09شكل رقم )

% ونسبة 67.77( بـ )نعم( 5( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)09نستنتج من الشكل رقم)  
%أي أن التالميذ جيدون صعوبة من حيث العادات والتقاليد يف اختالط كال 32.22اإلجابات بـ )ال( 

 اجلنسني أثناء احلصة.
 السؤال السادس:

 ىل ىناك إرتباط بني الثقافة الرياضية اليت تكتسبها و األىداف اإلنسانية للمجتمع الذي تنتمي إليو. -6
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 1.11 47 57 التكرارات
 .71للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال السادس( :  49جدول رقم )

 ال  
%32,22 

 

 نعم 
 %67,77 

 نعم

 ال
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عند  3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا1.11احملسوبة  2( أن قيمة كا79نالحظ من اجلدول رقم )    
وىذا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة.

 
 

 .71للمحور رقم  76نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:10شكل رقم ) 
% ونسبة 55.55( بـ )نعم( 6( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 10نستنتج من الشكل رقم) 

أن ىناك ارتباط بني الثقافة الرياضية اليت يكتسبها اإلنسان و األىداف  % أي44.41اإلجابات بـ )ال( 
 اإلنسانية للمجتمع الذي تنتمي إليو.

   السؤال رقم سبعة:
 ىل اللباس الرياضي احلايل لكال اجلنسني يشكل عائق ثقايف يف ممارسة الرياضة. -7

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 21.51 23 67 التكرارات

 .71للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال اخلامس( :  14جدول رقم )
 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 21.51احملسوبة  2( أن قيمة كا17نالحظ من اجلدول رقم )      

يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  وىذا 7.75عند مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة.

 نعم 
%55,5 

  
 %44,41 

 ال
   
 

 نعم

 ال
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 .71للمحور رقم  77نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (: 11شكل رقم )

% ونسبة 74.77( بـ )نعم( 7( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)11نستنتج من الشكل رقم)   
%أي أن اللباس الرياضي احلايل لكال اجلنسني يشكل عائق ثقايف يف ممارسة 25.55اإلجابات بـ )ال( 

 الرياضة.
 السؤال الثامن:

  ىل للسياق الثقايف الرياضي دور يف بناء الشخصية األساسية يف اجملتمع. -8
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 7.71 41 49 التكرارات
 .71للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثامن( : 11جدول رقم ) 

 عند 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا7.71احملسوبة  2( أن قيمة كا 11نالحظ من اجلدول رقم )    
وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .

  74,77نعم 
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 .71للمحور رقم 78نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:12شكل رقم ) 
% و نسبة 54.44( بـ )نعم( 8( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)12نستنتج من الشكل رقم) 

 % أي أن للسياق الثقايف الرياضي دور يف بناء الشخصية األساسية يف اجملتمع.45.55اإلجابات بـ )ال( 
 السؤال التاسع:

كار اليت ىل ميكن للثقافة ادلتجددة أن تقوم بتوحيد األفراد و تقدم ذلم رلموعة من ادلعايري و أألف -9
  بواسطتها يتكون ذلم مفهوم إدراك العامل.

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 17.77 25 65 التكرارات
 .71للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال التاسع( :  12جدول رقم )

 3.84اجلد ولية  2أكرب  من قيمة كا 17.77احملسوبة  2( أن قيمة كا12نالحظ من اجلدول رقم )     
وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75عند مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة.
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 .71للمحور رقم  79نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (: 13شكل رقم )
% ونسبة 72.22( بـ )نعم( 9( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)13نستنتج من الشكل رقم)

% أي أنو ميكن للثقافة ادلتجددة أن تقوم بتوحيد األفراد و تقدم ذلم رلموعة 27.77اإلجابات بـ )ال( 
 من ادلعايري و أألفكار اليت بواسطتها يتكون ذلم مفهوم إدراك العامل.

 رقم عشرة: السؤال
 ىل ىناك ترابط بني الرياضة والقيم والعادات و التقاليد اجملتمع الواحد  -17

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 57.6 79 81 التكرارات

 .71للمحور رقم  يوضح قيم اإلجابات على السؤال رقم عشرة.( : 13جدول رقم ) 
عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا57.6احملسوبة  2( أن قيمة كا13نالحظ من اجلدول رقم )      

وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة.
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 .71للمحور رقم  17نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (: 14شكل رقم )
% ونسبة 97( بـ )نعم( 17( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)14نستنتج من الشكل رقم) 

 %أي أن ىناك ترابط بني الرياضة والقيم والعادات و التقاليد اجملتمع الواحد.17اإلجابات بـ )ال( 
 :                                               رقم إحدى عشر السؤال 

 ىل للرياضة دور يف احلفاظ على ادلبادئ والقيم والعادات والتقاليد ونشرىا أكثر. -11
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 42.71 14 76 التكرارات
 .71للمحور رقم  السؤال رقم إحدى عشر. يوضح قيم اإلجابات على( :  14جدول رقم )

عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا42.71احملسوبة  2( أن قيمة كا 14نالحظ من اجلدول رقم )
يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  وىدا 7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة.
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 .71للمحور رقم  11نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:15شكل رقم ) 
% ونسبة 84.44( بـ )نعم( 11( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 15نستنتج من الشكل رقم)  

%أي أن للرياضة دور يف احلفاظ على ادلبادئ والقيم والعادات والتقاليد ونشرىا 15.56اإلجابات بـ )ال( 
 أكثر.

 عشر: الثانيالسؤال 
 .ىل ميكن من خالل الرياضة نشر مبادئ وقيم وعادات وتقاليد غربية يف اجملتمع -12

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 1.6 39 51 التكرارات

 .71للمحور رقم  .عشر الثاينيوضح قيم اإلجابات على السؤال ( : 15جدول رقم )
 عند 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا1.6احملسوبة   2( أن قيمة كا15نالحظ من اجلدول رقم )      

وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .

 نعم
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 .71للمحور رقم  12نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:16شكل رقم ) 

% ونسبة 56.66( بـ )نعم( 12( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)16نستنتج من الشكل رقم)   
% أي أنو ميكن من خالل الرياضة نشر مبادئ وقيم وعادات وتقاليد غربية يف 43.33اإلجابات بـ )ال( 

 اجملتمع.
 السؤال األول:

 ىل ىناك فرق بني الثقافة ادلرجعية و الثقافة ادلتجددة. -1
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا ةاحملسوب 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 2.84 37 53 التكرارات
 .72للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال األول( : 16جدول رقم ) 

 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا2.84احملسوبة  2( أن قيمة كا16نالحظ من اجلدول رقم )      
يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  وىدا 7.75عند مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة.
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 .72للمحور رقم  71نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:17شكل رقم )

% ونسبة 58.88( بـ )نعم( 1( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)17نستنتج من الشكل رقم)   
 % أيأنو ىناك فرق بني الثقافة ادلرجعية و الثقافة ادلتجددة.41.11اإلجابات بـ )ال( 

 السؤال رقم اثنان:
 ىل بالنسبة لك أن الثقافة ادلرجعية حتافظ على العادات والتقاليد. -2

 مستوى الداللة جلدوليةا 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 17.77 25 65 التكرارات

 .72للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثاين( :  17جدول رقم )
 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 17.77احملسوبة  2( أن قيمة كا17نالحظ من اجلدول رقم )      
وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة  عند

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .72للمحور رقم  72نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:18شكل رقم ) 
% ونسبة 72.22( بـ )نعم( 2( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)18نستنتج من الشكل رقم) 

 %أي أن بالنسبة للتلميذ أن الثقافة ادلرجعية حتافظ على العادات والتقاليد.27.77اإلجابات بـ )ال( 
  السؤال رقم ثالثة: 
 ىل بالنسبة لك أن الثقافة ادلرجعية أفضل بكثري من الثقافة ادلتجددة. -3  

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 1.11 57 47 التكرارات

 .72للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثالث( :  18جدول رقم )
 3.84اجلد ولية  2أصغر  من قيمة كا1.11احملسوبة  2( أن قيمة كا 18نالحظ من اجلدول رقم )    

وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75عند مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة.
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 .72للمحور رقم  73نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:19شكل رقم ) 
% ونسبة 44.44( بـ )نعم( 3( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)19نستنتج من الشكل رقم)    

 %أي أن  بالنسبة للتلميذ أن الثقافة ادلرجعية أفضل بكثري من الثقافة ادلتجددة.55.55اإلجابات بـ )ال( 
 

   السؤال رقم أربعة:
 رجعية.ىل الثقافة ادلتجددة أبعادىا وأىدافها حتقق نتائج إجيابية من نتائج الثقافة ادل-4

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 5.37 34 65 التكرارات

 .72للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الرابع( :  19جدول رقم )
 عند 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 5.37احملسوبة  2( أن قيمة كا19نالحظ من اجلدول رقم )     

وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .72للمحور رقم  74نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:24شكل رقم ) 
% ونسبة 62.22( بـ )نعم( 4( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 27نستنتج من الشكل رقم)  

%أي أن الثقافة ادلتجددة أبعادىا وأىدافها حتقق نتائج إجيابية من نتائج الثقافة 37.77اإلجابات بـ )ال( 
 ادلرجعية.

   السؤال رقم خمسة:
 األخالقية بالنسبة للفرد.ىل الثقافة ادلتجددة تتخلى عن بعض ادلبادئ الثقافية و االجتماعية و  -5

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 27.77 27 77 التكرارات
 .يوضح قيم اإلجابات على السؤال اخلامس( :  24جدول رقم )

 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا27.77احملسوبة  2( أن قيمة كا 27نالحظ من اجلدول رقم )    
وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75عند مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .72للمحور رقم  75نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:21شكل رقم ) 
% ونسبة 77.77( بـ )نعم( 5( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 21نستنتج من الشكل رقم)  

%أي أن الثقافة ادلتجددة تتخلى عن بعض ادلبادئ الثقافية و االجتماعية و 22.22اإلجابات بـ )ال( 
 األخالقية بالنسبة للفرد.

 السؤال السادس:
 ت.ىل بالنسبة لك بأن الثقافة ادلتجددة ذلا مساوئ أكثر من اإلجيابيا -6

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 7.4 42 48 التكرارات

 .72للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال السادس ( :21جدول رقم ) 
 عند 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا7.4احملسوبة  2( أن قيمة كا 21نالحظ من اجلدول رقم )     

وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .72للمحور رقم  76نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:22شكل رقم ) 
% ونسبة 53.33( بـ )نعم( 6( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)22نستنتج من الشكل رقم)  

 % أي أن بالنسبة للتلميذ بأن الثقافة ادلتجددة ذلا مساوئ أكثر من اإلجيابيات.46.66اإلجابات بـ )ال( 
   السؤال رقم سبعة:

ينتجها ىل كال من الثقافتني تًتك آثار ميكن مالحظتها من خالل اإلدراكات و السلوكات اليت  -7
 األفراد.

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 7.17 47 43 التكرارات

 .72للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال اخلامس( :  22جدول رقم )
 3.84اجلد ولية  2أصغرمن قيمة كا 7.17احملسوبة  2( أن قيمة كا22نالحظ من اجلدول رقم ) 

وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75عند مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .72للمحور رقم  77نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:23شكل رقم ) 
% ونسبة 47.77( بـ )نعم( 7( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)23نستنتج من الشكل رقم)  

%أي أنو كال من الثقافتني ال تًتك آثار ميكن مالحظتها من خالل اإلدراكات 52.22اإلجابات بـ )ال( 
 والسلوكات اليت ينتجها األفراد.

 السؤال الثامن:
  ادلرجعية اليت حتدده.ىل ىناك عالقة بني استعمال اجلسد وتوظيفو والثقافة  -8

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 7.4 48 42 التكرارات

 .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثامن( :  23جدول رقم )
 عند 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا7.4احملسوبة  2( أن قيمة كا 23نالحظ من اجلدول رقم )    

وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .72للمحور رقم  78نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:24شكل رقم ) 
% ونسبة 46.66( بـ )نعم( 8( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)24نستنتج من الشكل رقم)  

% أي أنو ليست ىناك عالقة بني استعمال اجلسد وتوظيفو والثقافة ادلرجعية 53.33اإلجابات بـ )ال( 
 اليت حتدده.

 السؤال التاسع:   
                              ىل ما تقومون بو من سلوكات حركية مرتبط بتقاليد كالسيكية.                   -9

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 7.74 41 49 التكرارات

 .72للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال التاسع( : 24جدول رقم ) 
 3.84اجلد ولية  2أصغر  من قيمة كا 7.74احملسوبة  2( أن قيمة كا24نالحظ من اجلدول رقم )    

وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75عند مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .

 ال
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 نعم
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 .72للمحور رقم  79نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:25شكل رقم ) 
% ونسبة 54.44( بـ )نعم( 9( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 25نستنتج من الشكل رقم) 

 % أي أن كل ما يقوم  بو التالميذ من سلوكات حركية مرتبط بتقاليد كالسيكية 45.55اإلجابات بـ )ال( 
                                       السؤال رقم عشرة:                 

 ىل ميكن اعتبار الثقافة الغربية ىي ثقافة متجددة بالنسبة للمجتمع اجلزائري . -17
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 54.44 17 87 التكرارات
 .72للمحور رقم  عشرة.يوضح قيم اإلجابات على السؤال رقم ( :  25جدول رقم )

عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا54.44احملسوبة  2( أن قيمة كا25نالحظ من اجلدول رقم )   
وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 . والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة
 

 ال
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 .72للمحور رقم  17نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:26شكل رقم ) 
% ونسبة 88.88( بـ )نعم( 17( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)26نستنتج من الشكل رقم)   

%أي أنو ميكن اعتبار الثقافة الغربية ىي ثقافة متجددة بالنسبة للمجتمع 11.11اإلجابات بـ )ال( 
 اجلزائري .

 رقم إحدى عشر:                                                السؤال 
 ىل ميكن اعتبار الثقافة الغربية دافع إجيايب للرياضة يف اجملتمع اجلزائري . -11

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 64.17 77 83 التكرارات

 .72للمحور رقم  قيم اإلجابات على السؤال رقم إحدى عشر.يوضح ( : 26جدول رقم ) 
 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا64.17احملسوبة  2( أن قيمة كا26نالحظ من اجلدول رقم )      

وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75عند مستوى الداللة 
 الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة . والتكرارات ادلتوقعة أي أن
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 .72للمحور رقم  11نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:27شكل رقم ) 
 % ونسبة92.22( بـ )نعم( 11( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)27نستنتج من الشكل رقم)   

 %أي ميكن اعتبار الثقافة الغربية دافع إجيايب للرياضة يف اجملتمع اجلزائري .7.77اإلجابات بـ )ال( 
 عشر: الثانيالسؤال 

 ىل الثقافة الغربية ادلتجددة جتعلك تتخلى عن بعض ادلبادئ والقيم واألخالق. -12
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 2.84 53 37 التكرارات
 .72للمحور رقم  .عشر الثاينيوضح قيم اإلجابات على السؤال  ( :27جدول رقم ) 

 عند 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا2.84احملسوبة  2( أن قيمة كا 27نالحظ من اجلدول رقم )   
وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .72للمحور رقم  12نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:28شكل رقم ) 
% ونسبة 41.11( بـ )نعم( 12( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)28نستنتج من الشكل رقم)   

% أي أن الثقافة الغربية ادلتجددة ال جتعل التلميذ يتخلى عن بعض ادلبادئ 58.88اإلجابات بـ )ال( 
 والقيم واألخالق.

 السؤال األول:
 ىل ثقافتك األخالقية و الدينية متنعك من ممارسة العنف ضد زمالئك. -1

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 7.17 43 47 التكرارات

 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال األول ( : 28جدول رقم )
 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا7.17احملسوبة  2( أن قيمة كا 28نالحظ من اجلدول رقم )     
وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة  عند

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .73للمحور رقم  71نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:29شكل رقم ) 
% ونسبة 52.22( بـ )نعم( 1( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)29نستنتج من الشكل رقم)   

 % أي أن ثقافة التلميذ األخالقية و الدينية متنعو من ممارسة العنف ضد زمالئو.47.77اإلجابات بـ )ال( 
 السؤال رقم اثنان:

 ىل ما يقدمو األستاد أو ادلريب يف ادلدرسة يساعدك يف اإلبتعاد عن ظاىرة العنف. -2  
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم إلجابةا

 7.75 3.84 2.17 52 38 التكرارات
 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثاين ( :29جدول رقم ) 

 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا 2.17احملسوبة  2( أن قيمة كا29نالحظ من اجلدول رقم )     
وىدا يعين عدم وجود وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات  7.75مستوى الداللة  عند

 ادلشاىدة والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .73للمحور رقم  72نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:34شكل رقم ) 
% ونسبة 42.22( بـ )نعم( 2( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 37نستنتج من الشكل رقم)   

%أي أن ما يقدمو األستاذ أو ادلريب يف ادلدرسة ال يساعد التلميذ يف االبتعاد 57.77اإلجابات بـ )ال( 
 عن ظاىرة العنف.

  السؤال رقم ثالثة: 
 لعنف وتقبل الواقع حىت وإن كان مر.ىل الثقافة ادلرجعية األصلية تساعدك يف العمل مع الزمالء ونبد ا -3

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 7.71 41 49 التكرارات

 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثالث ( :34جدول رقم ) 
 3.84اجلد ولية  2أصغر  من قيمة كا7.71احملسوبة  2( أن قيمة كا 37نالحظ من اجلدول رقم )      

وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75عند مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .73للمحور رقم  73نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:31شكل رقم ) 
 % ونسبة54.44( بـ )نعم( 3( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 31نستنتج من الشكل رقم) 

%أي أن  الثقافة ادلرجعية األصلية تساعد التلميذ يف العمل مع الزمالء ونبد 45.55اإلجابات بـ )ال( 
 العنف وتقبل الواقع حىت و إن كان مر .

   السؤال رقم أربعة:
 ىل سبق لك و أن واجهك موقف مزعج وتصرفت حبكمة معو -4

 ةمستوى الدالل اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 8.71 59 31 التكرارات

 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الرابع ( :31جدول رقم )
 عند 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 8.71احملسوبة  2( أن قيمة كا31نالحظ من اجلدول رقم )     

وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .73للمحور رقم  74نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:32شكل رقم ) 
% ونسبة 34.44( بـ )نعم( 4( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)32نستنتج من الشكل رقم)   

%أي أنو مل يسبق لكثري من التالميد و أن واجهوا موقف مزعج وتصرفوا حبكمة 65.55اإلجابات بـ )ال( 
 معو.

   السؤال رقم خمسة:
 هارية يف درسوىل الثقافة ادلرجعية األصلية جتعل األستاذ يف صعوبات لتحقيق األىداف احلركية و ادل -5

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 8.71 31 59 التكرارات

 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال اخلامس ( : 32جدول رقم )
عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا8.71احملسوبة  2( أن قيمة كا 32نالحظ من اجلدول رقم )    

وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .

 ال
%65,55 

 نعم
%34,44 

 ال

 نعم



 الفصل الثاني                                          عرض ومناقشة وتحليل نتائج البحث
 

127 

 

 
 

 .73للمحور رقم  75نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:33شكل رقم ) 
% ونسبة 65.55( بـ )نعم( 5( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)33نستنتج من الشكل رقم)   

%أي أن الثقافة ادلرجعية األصلية جتعل األستاذ يف صعوبات لتحقيق األىداف 34.44اإلجابات بـ )ال( 
 احلركية و ادلهارية يف درسو.

 السؤال السادس:
ممارسة النشاطات الرياضية اليت يغلب عليها ىل انطالقا من الثقافة ادلرجعية األصلية ترفض التلميذات  -6

 الطابع الذكري .
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 25.6 21 69 التكرارات
 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال السادس ( : 33جدول رقم )

عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا25.6احملسوبة  2( أن قيمة كا33نالحظ من اجلدول رقم )      
وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .73للمحور رقم  76نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:34شكل رقم ) 
% ونسبة 76.66( بـ )نعم( 6( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 34نستنتج من الشكل رقم) 

% أي أنو انطالقا من الثقافة ادلرجعية األصلية ترفض التلميذات ممارسة 23.33اإلجابات بـ )ال( 
 النشاطات الرياضية اليت يغلب عليها الطابع الذكري. 

   السؤال رقم سبعة:
 ىل للثقافة ادلرجعية دور يف عزوف التلميذات القيام بتمارين رياضية مع الذكور  -7

 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 6.4 33 57 التكرارات

 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال اخلامس ( :34جدول رقم ) 
عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 6.4احملسوبة  2( أن قيمة كا34نالحظ من اجلدول رقم )    

وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .73للمحور رقم  77نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:34شكل رقم ) 
% ونسبة 63.33( بـ )نعم( 7( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم) 34نستنتج من الشكل رقم) 

%أي أنو للثقافة ادلرجعية دور يف عزوف التلميذات القيام بتمارين رياضية مع 36.66اإلجابات بـ )ال( 
 الذكور. 

 السؤال الثامن:
  ىل يف اعتقادك بأن العنف يف ادلدرسة ظاىرة خطرية . -8

 مستوى الداللة اجلدولية   2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة
 7.75 3.84 7.4 42 48 التكرارات

 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال الثامن ( : 34جدول رقم )
عند  3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا7.4احملسوبة  2( أن قيمة كا 34نالحظ من اجلدول رقم )    

وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 
 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .73للمحور رقم  78نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:35شكل رقم ) 
% ونسبة 53.33( بـ )نعم( 8( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)35نستنتج من الشكل رقم)   

 % أي أن  يف اعتقاد التلميذ  بأن العنف يف ادلدرسة ظاىرة خطرية .46.66اإلجابات بـ )ال( 
 السؤال التاسع:   

 ىل العنف يف ادلدرسة ظاىرة متفشية . -9
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 7.71 41 49 التكرارات
 .73للمحور رقم  .يوضح قيم اإلجابات على السؤال التاسع ( :35جدول رقم ) 

 3.84اجلد ولية  2أصغر  من قيمة كا 7.71احملسوبة  2( أن قيمة كا 35نالحظ من اجلدول رقم )     
وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة  عند

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
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 .73للمحور رقم  79نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:36شكل رقم ) 
% ونسبة 54.44( بـ )نعم( 9( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)36نستنتج من الشكل رقم)  

 % أي أن  العنف يف ادلدرسة ظاىرة متفشية .45.55اإلجابات بـ )ال( 
 السؤال رقم عشرة:                                                       

 ىل العنف يف البيئة اليت تعيش فيها ظاىرة عادية . -10
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال منع اإلجابة

 7.75 3.84 1.6 51 39 التكرارات
 .73للمحور رقم  يوضح قيم اإلجابات على السؤال رقم عشرة. ( : 36جدول رقم )

 عند 3.84اجلد ولية  2أصغر من قيمة كا1.6احملسوبة  2( أن قيمة كا 36نالحظ من اجلدول رقم )    
وىدا يعين عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق عشوائي وليس حقيقي ميكن أن يرجع للصدفة .
 

 ال
%45,55 

 نعم
%54,44 

 ال

 نعم
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 .73للمحور رقم  17نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:37شكل رقم ) 
% ونسبة 43.33( بـ )نعم( 17( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)37نستنتج من الشكل رقم)   

 %أي أن العنف يف البيئة اليت يعيش فيها التلميذ ظاىرة ليست عادية .56.66اإلجابات بـ )ال( 
 السؤال رقم إحدى عشر:                                                

 يف ادلدرسة.ىل الحظت بأن الرياضة تقلل من العنف  -11
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 14.4 27 63 التكرارات
 .73للمحور رقم  يوضح قيم اإلجابات على السؤال رقم إحدى عشر. ( :37جدول رقم ) 

عند  3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا14.4احملسوبة  2( أن قيمة كا 37نالحظ من اجلدول رقم )    
وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة 

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .
 

 ال
%56,66 

 نعم
%43,33 

 ال

 نعم
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 .73للمحور رقم  11نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:38شكل رقم ) 
% ونسبة 77( بـ )نعم( 11( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)38نستنتج من الشكل رقم)  

 %أي أن الرياضة تقلل من العنف يف ادلدرسة.37اإلجابات بـ )ال( 
 عشر: الثانيالسؤال 

 ىل الرياضة ىي رسالة سالم بني الشعوب.-12
 مستوى الداللة اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ال نعم اإلجابة

 7.75 3.84 21.51 23 67 التكرارات
 .73للمحور رقم .عشر الثاينيوضح قيم اإلجابات على السؤال  ( :38جدول رقم ) 

 3.84اجلد ولية  2أكرب من قيمة كا 21.51احملسوبة  2( أن قيمة كا 38نالحظ من اجلدول رقم )     
وىدا يعين وجود فرق ذات داللة إحصائية للفرق بني التكرارات ادلشاىدة  7.75مستوى الداللة  عند

 والتكرارات ادلتوقعة أي أن الفرق حقيقي ال ميكن أن يرجع للصدفة .

 ال
%30 

 نعم
%70 

 ال

 نعم
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 .73للمحور رقم  12نسبة اإلجابات على سؤال رقم  (:39شكل رقم ) 
% ونسبة 74.44( بـ )نعم( 12( أن نسبة اإلجابات على السؤال رقم)39نستنتج من الشكل رقم)   

 % أي أن الرياضة ىي رسالة سالم بني الشعوب.25.5اإلجابات بـ )ال( 
 خاتمة الفصل: -2-2-3
السياق الثقايف الرياضي و حتليل  دور إبرازكيفية تفريغ استبيان و حتليل نتائج العينة هبدف   إىلمت التطرق    

 النتائج مسجلة.
 

 ال
%25,55 

 نعم
%74,44 

 ال

 نعم
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 تمهيد: -2-3-1
لقد تطرقنا يف ىذا الفصل إىل أىم استنتاجات اليت توصلنا إليها من خالل حتليل نتائج ومدى 

العمل هبا تطابق النتائج مع الفرضيات وخالصة عامة هلذه الدراسة وأىم اقرتاحات والتوصيات اليت نأمل 
 مستقبال.

 االستنتاجات: -2-3-2
من خالل الدراسة اليت قمنا هبا اليت ىي عبارة عن السياق الثقايف الرياضي وعالقتو بالعنف توصلنا 

 إىل جمموعة من االستنتاجات وىي:
عدم وجود صعوبة لدى األستاذ يف تطبيق الربامج وتكييفها مع األىداف اليت يراىا مناسبة  -1

اق الثقايف الرياضي الذي ينتمي إليو التالميذ وما يتماشى مع حياهتم االجتماعية واالقتصادية والسياق السي
 والثقافية.

ىناك توعية من طرف األستاذ بأن السياق الثقايف الرياضي حيقق أىداف اقتصادية وثقافية  -2
 .واجتماعية ورياضية

 .ىناك وجود ارتباط بني الثقافة الرياضية واألىداف اإلنسانية  -3
 ىناك ترابط بني الرياضة والعادات والقيم والتقاليد للمجتمع الواحد. -4
 ىناك فرق بني الثقافة املرجعية والثقافة املتجددة . -5
 الثقافة املتجددة تتخلى عن بعض املبادئ الثقافية و االجتماعية و األخالقية. -6
 الثقافة الغربية احلالية ىي ثقافة متجددة بالنسبة للمجتمع اجلزائري . -7
 
 

 مقابلة النتائج بالفرضيات:  -2-3-3
من خالل فرضية البحث األوىل اليت تشري إىل أن للسياق الثقايف الرياضي اجلزائري دور يف اجملتمع  – 1

 األول ( للمحور11-11-9-8-7-5-4-3-2,واملدرسة من خالل النتائج اجلدولية  للجداول رقم ) 
 ىناك دور للسياق الثقايف الرياضي دور يف اجملتمع واملدرسة. االستبيان األول الذي منو نستنتج أنو فعال
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من خالل فرضية البحث الثانية اليت تشري بأن ىناك صراع بني الثقافة األصلية والثقافة املتجددة ,من  -2
( للمحور الثاين ومنو نستنتج أنو فعال ىناك  11-11-5-4-2خالل النتائج اجلدولية للجداول رقم )

 قافة املرجعية والثقافة املتجددة .صراع بني الث
من خالل فرضية البحث الثالثة اليت تشري إىل وجود عالقة بني السياق الثقايف الرياضي اجلزائري  – 3

( للمحور الثالث ومنو نستنتج 12-11-7-6-5-4والعنف من خالل النتائج اجلدولية للجداول رقم )
 والعنف يف املدرسة. وجود عالقة فعلية بني السياق الثقايف الرياضي

 الصة العامة :خال -2-3-4
إن السياق الثقايف الرياضي اجلزائري يساىم كثريا يف تطبيق الربامج وتكييفها مع األىداف سوءا  

أي جيعل اإلنسان يتماشى ، كانت ىده الربامج اجتماعية أو رياضية أو اقتصادية أو دينية أو أخالقية
ة النبيلة, ويربط بني الرياضة والعادات والتقاليد قيم اجملتمع ويربط بني األىداف اإلنساني ،وحياة سوية

 الواحد.
إال أنو ىناك فرق وصراع بني الثقافة املرجعية والثقافة املتجددة ,ويساعد السياق الثقايف يف نبد 

 العنف الذي يعترب ظاىرة خطرية ومتفشية يف اجملتمع.
 ب لنبد العنف. ويف األخري تعترب الرياضة رسالة ثقافية بني الشعو 

 االقتراحات والتوصيات:  -2-3-5
من خالل ما توصلنا إليو من نتائج واستنتاجات يف إلطار دراستنا واليت أثبتت بأن السياق الثقايف 

 الرياضي لو دور يف التقليل من ظاىرة العنف.
 وقد ارتأينا تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات اليت ميكن حصرىا فيما يلي:

 األستاذ مد التلميذ باملفهوم احلقيقي للسياق الثقايف الرياضي . على -1
 توعية التالميذ بدور السياق الثقايف الرياضي.   -2
 توعية التالميذ بضرورة االبتعاد عن ظاىرة العنف. -3
 توعية التالميذ خبطورة العنف. -4
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 اٌجّٙٛسٌخ اٌجضائشٌخ اٌذٌّمشاغٍخ اٌشعجٍخ

 ٚصاسح اٌزعٍٍُ اٌعبًٌ ٚاٌجحث اٌعًٍّ

 ِعٙذ اٌزشثٍخ اٌجذٍٔخ ٚ اٌشٌبظخ

 لسُ اٌزشثٍخ اٌجذٍٔخ ٚاٌشٌبظٍخ

 .اٌسٕخ اٌثبٍٔخ ِبسزش

 

 اسخمارة اسخبيان  خاصت بخالميذ  الثاوىياث        

 

 مىضىع البحث:

 
 بالعىف في الىسط المدرسيالسياق الثقافي الزياضي وعالقخه 

 

ٔشجٛ ِٕىُ اإلجبثخ عٍى األسئٍخ اٌّطشٚحخ ثصذق ِٚٛظٛعٍخ 

اٌّٛجٛدح ثٍٓ أٌذٌىُ ٚاٌغشض ِٓ دٌه اٌزٛصً إٌى اٌٙذف 

  .اٌزي ٔحٓ ثصذد اٌجحث عٕٗ

 

 

 اٌشجبء اإلجبثخ ثـ ٔعُ أٚ ال: مالحظت

 

 

 الطلبت:                                ححج إشزاف الدكخىر: إعداد

 ثٍىجٍش لبدح                                     حعشي عضٌض* 

 ِخبٌٍف غبًٌ* 

  

 ِـ 3102\3102السىت الدراسيت:               

  



 المحىر األول:

 السياق الثقافي الزياضي الجزائزي                  

 

 ؟ً٘ األ٘ذاف اٌزشثٌٛخ اٌّفشٚظخ فً إٌّب٘ج رحمك ثسٌٙٛخ فً اٌذسط -1

ً٘ ٌجذ األسزبر صعٛثخ فً رىٍٍف اٌجشاِج ِع األ٘ذاف اٌزً ٌشا٘ب ِٕبسجخ ٚ اٌسٍبق اٌثمبفً  -3

        ؟اٌشٌبظً اٌزي رٕزّْٛ إٌٍٗ

 ؟االلزصبدٌخ ٚ اٌثمبفٍخً٘ ِب ٌمذِٗ األسزبر ٌزّبشى ِع حٍبرىُ االجزّبعٍخ ٚ  -2

 ً٘ ٕ٘بن رٛعٍخ ِٓ غشف األسزبر ثأْ اٌسٍبق اٌثمبفً اٌشٌبظً ٌحمك أ٘ذاف اجزّبعٍخ  -2

 ؟ٚ الزصبدٌخ ٚسٌبظٍخ

 ؟ً٘ رجذْٚ صعٛثخ ِٓ حٍث اٌعبداد ٚاٌزمبٌٍذ فً اخزالغ وال اٌجٕسٍٓ أثٕبء اٌحصخ -5

ي رٕزًّ زسجٙب ٚ األ٘ذاف اإلٔسبٍٔخ ٌٍّجزّع اًٌ٘ ٕ٘بن اسرجبغ ثٍٓ اٌثمبفخ اٌشٌبظٍخ اٌزً رىز -6

 ؟إٌٍٗ

 ؟ً٘ اٌٍجبط اٌشٌبظً اٌحبًٌ ٌىال اٌجٕسٍٓ ٌشىً عبئك ثمبفً فً ِّبسسخ اٌشٌبظخ -7

 ؟ً٘ ٌٍسٍبق اٌثمبفً اٌشٌبظً دٚس فً ثٕبء اٌشخصٍخ األسبسٍخ فً اٌّجزّع -8

عبٌٍش ٚ أألفىبس اٌزً ٌّّىٓ ٌٍثمبفخ اٌّزجذدح أْ رمَٛ ثزٛحٍذ األفشاد ٚ رمذَ ٌُٙ ِجّٛعخ ِٓ اٌ ً٘-9

 ؟ثٛاسطزٙب ٌزىْٛ ٌُٙ ِفَٙٛ إدسان اٌعبٌُ

 ؟ً٘ ٕ٘بن رشاثػ ثٍٓ اٌشٌبظخ ٚاٌمٍُ ٚاٌعبداد ٚ اٌزمبٌٍذ اٌّجزّع اٌٛاحذ -01

 ؟عبداد ٚاٌزمبٌٍذ ٚٔشش٘ب أوثش ً٘ ٌٍشٌبظخ دٚس فً اٌحفبظ عٍى اٌّجبدئ ٚاٌمٍُ ٚاٌ -00

 ِجبدئ ٚلٍُ ٚعبداد ٚرمبٌٍذ غشثٍخ؟ً٘ ٌّىٓ ِٓ خالي اٌشٌبظخ ٔشش  -03

 

 

 ٔعُ    ال 



 المحىر الثاوي :

 الصزاع بيه الثقافت المزجعيت و الثقافت المخجددة                   

 

 ؟ً٘ ٕ٘بن فشق ثٍٓ اٌثمبفخ اٌّشجعٍخ ٚ اٌثمبفخ اٌّزجذدح -0

 ؟ً٘ ثبٌٕسجخ ٌه أْ اٌثمبفخ اٌّشجعٍخ رحبفع عٍى اٌعبداد ٚاٌزمبٌٍذ -3

 ؟ً٘ ثبٌٕسجخ ٌه أْ اٌثمبفخ اٌّشجعٍخ أفعً ثىثٍش ِٓ اٌثمبفخ اٌّزجذدح -2

 ؟ً٘ اٌثمبفخ اٌّزجذدح أثعبد٘ب ٚأ٘ذافٙب رحمك ٔزبئج إٌجبثٍخ ِٓ ٔزبئج اٌثمبفخ اٌّشجعٍخ -2

 ؟عٓ ثعط اٌّجبدئ اٌثمبفٍخ ٚ االجزّبعٍخ ٚ األخاللٍخ ثبٌٕسجخ ٌٍفشدً٘ اٌثمبفخ اٌّزجذدح رزخٍى  -5

 ؟ً٘ ثبٌٕسجخ ٌه ثأْ اٌثمبفخ اٌّزجذدح ٌٙب ِسبٚئ أوثش ِٓ اإلٌجبثٍبد -6

ً٘ وال ِٓ اٌثمبفزٍٓ رزشن آثبس ٌّىٓ ِالحظزٙب ِٓ خالي اإلدساوبد ٚاٌسٍٛوبد اٌزً ٌٕزجٙب  -7

 ؟األفشاد

 ؟سزعّبي اٌجسذ ٚرٛظٍفٗ ٚاٌثمبفخ اٌّشجعٍخ اٌزً رحذدًٖ٘ خٕبن عاللخ ثٍٓ ا -8

 ؟ً٘ ِب رمِْٛٛ ثٗ ِٓ سٍٛوبد حشوٍخ ِشرجػ ثزمبٌٍذ والسٍىٍخ  -9

  ؟ً٘ ٌّىٓ اعزجبس اٌثمبفخ اٌعشثٍخ ً٘ ثمبفخ ِزجذدح ثبٌٕسجخ ٌٍّجزّع اٌجضائشي -01

 ؟جزّع اٌجضائشي ً٘ ٌّىٓ اعزجبس اٌثمبفخ اٌغشثٍخ دافع إٌجبثً ٌٍشٌبظخ فً اٌّ -00

 ؟ً٘ اٌثمبفخ اٌغشثٍخ اٌّزجذدح رجعٍه رزخٍى عٓ ثعط اٌّجبدئ ٚاٌمٍُ ٚاألخالق -03

 

 

 

 ٔعُ    ال 



 المحىر الثالث:

 الثقافت المزجعيت األصليت و عالقخها بالعىف في الىسط المدرسي               

 

 ؟اٌعٕف ظذ صِالئهً٘ ثمبفزه األخاللٍخ ٚ اٌذٌٍٕخ رّٕعه ِٓ ِّبسسخ  -0

 ؟ثزعبد عٓ ظب٘شح اٌعٕفأٚ اٌّشثً فً اٌّذسسخ ٌسبعذن فً اال رً٘ ِب ٌمذِٗ األسزب -3

اٌعٕف ٚرمجً اٌٛالع حزى ٚ إْ  زً٘ اٌثمبفخ اٌّشجعٍخ األصٍٍخ رسبعذن فً اٌعًّ ِع اٌضِالء ٚٔج -2

  ؟وبْ ِش

 ؟ً٘ سجك ٌه ٚ أْ ٚاجٙه ِٛلف ِضعج ٚرصشفذ ثحىّخ ِعٗ -2

فً صعٛثبد ٌزحمٍك األ٘ذاف اٌحشوٍخ ٚ اٌّٙبسٌخ  رً٘ اٌثمبفخ اٌّشجعٍخ األصٍٍخ رجعً األسزب -5

 ؟فً دسسٗ

اد ِّبسسخ إٌشبغبد اٌشٌبظٍخ اٌزً زً٘ أطاللب ِٓ اٌثمبفخ اٌّشجعٍخ األصٍٍخ رشفط اٌزٍٍّ-6

  ؟وشيزٌغٍت عٍٍٙب اٌطبثع اٌ

  ؟ٛسزاد اٌمٍبَ ثزّبسٌٓ سٌبظٍخ ِع اٌذوزً٘ ٌٍثمبفخ اٌّشجعٍخ دٚس فً عضٚف اٌزٍٍّ -7

 أْ اٌعٕف فً اٌّذسسخ ظب٘شح خطٍشح؟ً٘ فً اعزمبدن ث -8

 ً اٌعٕف فً اٌّذسسخ ظب٘شح ِزفشٍخ؟٘ -9

  ؟ً٘ اٌعٕف فً اٌجٍئخ اٌزً رعٍش فٍٙب ظب٘شح عبدٌخ -10

 ؟ً٘ الحظذ ثأْ اٌشٌبظخ رمًٍ ِٓ اٌعٕف فً اٌّذسسخ -11

 ؟سسبٌخ سالَ ثٍٓ اٌشعٛة ً٘ اٌشٌبظخ ً٘ -03

 ٔعُ    ال 



 ملخص الدراسة:
 يتضمن موضوع هذا البحث:

عنف يف الوسط ادلدرسي  حبث مسحي أجري على تالميذ لالسياق الثقايف الرياضي اجلزائري عالقة ا     

الدور الذي يلعبه  إبراز مستغامن(، وكان اذلدف من الدراسة هو ،ري ) غليزان، وهرانئثانويات الغرب اجلزا

السياق الثقايف الرياضي يف احلد من ظاهرة العنف يف ادلؤسسات الرتبوية حيث كان الغرض منها السياق 

الثقايف الرياضي يساعد التلميذ أو الفرد باالبتعاد عن احنرافات اليت تولد له نوع من التعصب و العنف 

نويات ادلذكورة لثاتلميذ منكل ا 09ينة قد مشل الذي قد يكون من أستاذ أو التلميذ، و كان أفراد الع

يف دراستنا ادلسح حيث قمنا بوضع استبيان الذي مشل  انتهجنامسبقا ومت اختيارهم بالطريقة العشوائية و 

اجات: عدم وجود بعض استنت إىلويف األخري توصلنا  السؤال  21ثالثة احملاور الذي تضمن كل حمور فيها 

يق الربامج وتكيفها مع أهداف اليت نراها مناسبة و السياق الثقايف الرياضي الذي صعوبة لدى أستاذ يف تطب

أن هناك توعية من  حلضناالتالميذ وما يتماشى مع حياهتم اجتماعية، اقتصادية و الثقافية و  إليه ينتمي

اخلصوص وأيضا ورياضية على وجه  طرف أستاذ بأن السياق الثقايف الرياضي حيقق أهداف اقتصادية ثقافية

و بدون ما ننسى أن للثقافة  إنسانيةو أهداف الرياضة و أهداف  هناك وجود ارتباط بني الثقافة الرياضية

و أهم توصية و أهم االقرتاحات اليت جيب العمل  و التقاليد للمجتمع القيمرياضية ارتباط كبري بالعادات و 

هم التالميذ و أساتذة و اجلهاز االدراي بأمهية الثقافة هبا مستقبال هي ضرورة توعية اجلهاز الرتبوي مبا في

الرياضية اليت تساعد و بشكل كبري باحلد من ظاهرة العنف يف أوساط ادلدرسية، و العمل على توجيه 

التالميذ و إرشادهم عن طريق التوعية بالنشاطات الرياضية، الثقافية، الدورات الرياضية، احملاضرات اليت 

 السياق الثقايف الرياضي يف ادلؤسسات الرتبوية.تربز مدى أمهية 

 



 
Résumé de l'étude : 

 

Le thème de cette étude comprend: 

     Le contexte culturel sportif algérien relation violence dans les écoles 

discuter d'une enquête menée sur les élèves l'école secondaire dans l'ouest 

de l'Algérie ( Relizane , Oran , Mostaganem ) , et l'objectif de l'étude est de 

mettre en évidence le rôle joué par le contexte culturel du sport dans la 

réduction du phénomène de la violence dans les établissements scolaires où 

le but était de contexte culturel et sportif permet à l'étudiant ou de l'individu 

à rester loin des distractions qui génèrent une forme d'intolérance et de la 

violence , qui peut être un professeur ou un étudiant , et les membres de 

l'échantillon avaient inclus 90 grande enveloppe des élèves de l'école 

mentionné précédemment ont été choisis au hasard et nous agir dans notre 

étude où nous avons développé un questionnaire qui comprenait trois axes , 

qui inclus chaque axe où 12 question et dans la dernière, nous avons atteint 

des conclusions : le manque de difficulté avec le professeur dans les 

programmes d'application et de s'adapter aux objectifs que nous voyons en 

forme et le contexte culturel du sport , qui appartient aux étudiants et en 

ligne avec leur environnement social, économique et culturel et la tour qu'il 

ya prise de conscience par le professeur que le contexte sportif culturel 

pour atteindre les objectifs de sports économiques, culturels et en 

particulier , et il ya aussi une corrélation entre la culture sportive et les 

objectifs du sport et des objectifs humanitaires et sans oublier que la culture 

du sport une douane de corrélation significative , les valeurs et les 

traditions de la communauté et la plus importante et la recommandation la 

plus importante des propositions , qui devraient travailler dans l'avenir est 

la nécessité de sensibiliser le système éducatif , y compris les étudiants et 

les professeurs et périphérique du système administratif , l'importance de la 

culture et des sports qui permettent de réduire considérablement le 

phénomène de la violence entre l'école, le travail et pour orienter les élèves 

et les guider à travers les activités de sensibilisation sportives, culturelles , 

des tournois sportifs , des conférences qui mettent en évidence l'importance 

du contexte culturel du sport dans les établissements scolaires .  



        ABSTRACT : 

 

 The subject of this research in cludes the alerian cultural context sports and 

its relation withes the scool violence. 

         A scourining reseach took place in the high scool of the algerian weat 

side ( mostaganem, oran, relizan ), the goal of this experience is shaving 

how could the cultural context sportsreduce the phenomenon of school 

violence the purpuse of student or the individual to get awayfrom hader 

which lead tothe teacher or the student…..this research cludes 90 students 

from the high school mentioned above which were chsen randamls al act in 

our studies by developing a questionnair from there axes each one in cludes 

(12)twelve quetion. 

        At the end, we coulded a lak of difficulties facing the teacher to apply 

the programmes and thes goul we sais them appropriate and the cultural 

contest sport that students belong to and in line with their social cultural 

and economic lives and  we obsenved that therre is an aurarness from the 

teacher to reach thesegoals in particilar, thee is also a connection between 

the cultural context sports and humanitai an objectives and a boig 

connection with customs and tradition in society. 

     The good suffertions to wook with in the future are the necessitis  to 

sensitize the educationel system to avoid the violence in the school 

community and grinde the students bu waking sports activities, sports 

courses, lecturesto show the importance of the cultural context sport. 
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