

اط�� ا��������  ا�����ر� ا���ا�
� ا��

  

 وزارة ا������ ا����� وا���� ا�����

  %�� ا����� ا#$ #�د!ج�م�� 

  ا���+�� وا�
�*�� %��م و)�'��ت ا�'��ط�ت م��� 

  0/� ا�'��ط ا��
.� ا��-�,

  


�6 ��5دة *�$ م����4ت + )3
جم1.
ة ��8 %��م و)�'��ت  م�'� م�س
  .ا�
�*�� ا���+�� وا�'��ط�ت 

  ا���=6 �8 ا�->�ءات:)9:3 

  

  :ا��'�ان 

  

  

  
  

  

  

  

� ا�>
ق ا�
�*�� ا���رس�� # #�A�%  B #�� م/�� أج
ي D� - رت��( -  

   

  

  

  

  

  :اHس��ذإ5
اف                                           :  $����ا�4 م$ إ%�اد

  .��� .��ل  /د -                                                          م'�د م
اد   -  


ب م���     -  ��  

  

  

  

                                 

  

  .2014/2015:  �ا���م�� /'�ا�                             

 

 

دور ���ر�� ا	���ط ا	����� ا	����ي ا	��� �� ا	����� �� 
  ���)18-15(ا	*��(�ت ا	'&وا �� 	&ى $���# ا	��"�� ا	!� ��� 
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  .دون اسAت�5اء لك 0مسه و ٕاىل لك أ�ح�اب وأ�صدقاء
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, تأثيرها الفعال وماداها الواسع 

شكل أو بأخر يمارس الرياضة 

وبذالك صارت  , طريق اإلذاعة

 .الجتماعية

ومة بقواعد اللعبة ولقد نالت 

ما كبيرا من قبل العديد من 

يرات ذات الصلة بنمو شخصية 

ولعل من األمور , ك العدواني

 التنشئة االجتماعية للفرد هي 

واإلحباط والتقليد وكذا التأثير 

من خالل  أوة البدنية و الرياضية 

وهو كذلك , م من ميادين التربية 

ا مزودا بخبرات و مهارات واسعة 

فالممارسة الرياضية لها ‘  اعيجتم

و نظرا ألهمية , جتماعية و تربوية 

حيث أصبحت التربية البدنية , ية 

و مشاكل  اضطراباتهر فيها عدة 

علماء النفس في تسييرها إذ يقول 

فكل , الوالدة الثانية  اسمطلق عليها 

 عل راحته النفسية و هذا ما يخلق 

 دخل في شؤونه الخاصة و هو ما

 ولعل السلوك العدواني أحد ألوان 

لرغباته أو للتعبير الخارجي  إشباع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضة في العصر الحالي ظاهرة حضارية لها تأثير

فأصبح كل فرد بشكل, ول ومبادئ خاصة بها 

اشرة أو منقولة على التلفاز أو مسموعة عن طر

ة الرياضية دورها في خلق المتعة والمعاينة االج

ك مساحة للعدوان في الرياضة لكنها محكومة

وانتشارها في مختلف أنواع الرياضة اهتماما 

بكثير من المتغيرات   لخطورة الظاهرة وارتباطها

  .سيا

من أهم المراحل العمرية لبروز ظاهرة السلوك ا

والسلوك العدواني عند المراهقين ناهيك عن التن

حوالت االجتماعية واالقتصادية واإلي ظل الت

  . عالم

رياضي في صورته الجديدة من خالل حصة التربية الب

صفي داخل المؤسسات التربوية يعتبر ميدان هام م

ها الفرد في حياته اليومية حتى يكون فردا صالحا م

االجتمجزأ من مجتمعه فيساير تطور و نمو محبطه 

ة الفرد لما تقدمه من فوائد جسمية و نفسية  و اجتما

ج ضمن البرنامج التعلمي في كل األطوار التعليمية 

  .سات التعليمية واد األخرى في المؤس

 إلى وجود فترة هامة يمر بها الفرد في حياته تظهر ف

ال و هي مرحلة المراهقة التي اختلف العديد من علم

رد حتى أطلق ن المراهقة هي مرحلة أزمة جد مهمة للف

ة التي تطرأ على الفرد من شأنها أن تؤثر بالسلب عل

آلخرين بدءا باألسرة التي تعمل على مراقبته و التدخل

رغباته بشتى الطرق الشرعية و الغير شرعية ولعية 

إشباي قد تصدر من قبل المراهق و التي تعتبر بمثابة 

 . المكبوتة 

 ا	��� ا	����ي ـــــــــــــــــ

 

 :مقدمة

أصبحت الرياضة     

وأصبحت لها أصول 

أو يشاهدها إما مباشرة

سة الرللمشاهدة والممار 

وقد تكون هناك م   

إشكالية العدوان وانتش

الباحثين وهذا نظرا لخ

الفرد اجتماعيا ونفسيا

وتعد المراهقة من أ   

التي زادت العنف والس

الظروف الراهنة في 

الكبير لوسائل اإلعالم

إن النشاط البدني الريا 

النشاط الرياضي الالصف

يعبر ركيزة يستعين بها ا

تجعل منه جزءا ال يتجزأ

قيمة أساسية في حياة الف

النشاط الرياضي أدرج 

مادة تدرس كباقي المواد ا

وقد توصل الباحثون إلى

نفسية و اجتماعية أال و

في هذا الشأن ال" باليون"

هذه التغيرات المفاجئة الت

الصراع بينه و بين اآلخ

تلبية  إلىيجعله يسعى 

التصرفات السلبية التي ق

عن مشاعره العدوانية الم
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 الوسط المدرسي حاولنا من خالل 

وية في خفض السلوكات العدوانية 

  .  لمكبوتات 

ضية الالصفية في التقليل من حدة 

إلى أهمية  باإلضافةت المقترحة  

 .و المشابهة  ةسات السابق

 :ي 

 الدراسة االستطالعية و مجتمع و 

 .صائية

. 

 .حث
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أخص في الوسع لظاهرة السلوكات العدوانية و بشكل 

ى نجاعة األنشطة الرياضية الالصفية كوسيلة تربوية

ن في الطور الثانوي باعتبارها مجال واسع لتفريغ المكب

األنشطة الرياضية سة سنعمل على إبراز مدى مساهمة

  . المراهق 

  :بحث إلى ثالثة جوانب رئيسية و هي ال

الدراسة و الفرضيات ال إشكاليةو الذي يضم : هيدي

 أهداف البحث و التعريف بالمصطلحات  و الدراسات

وتم تقسيمه إلى ثالثة فصول أساسية و هي : ظري 

 .و تمحور حول النشاط الرياضي الال صفي :  

 .وقد خصص للسلوكات العدوانية: 

 .قد شمل المراهقة  و: 

  .و قد قسم هو اآلخر إلى ثالثة فصول : يقي

ا إجراءاتهمنهج البحث و : ل  الميدانية و قد شمل الد

اإلحصاتحديد المتغيرات و كذا الوسائل  إلى باإلضافة

.النتائج و مناقشة تحليلتم تخصيصه لعرض و : ي 

البحث فرضياتة مناقش االستنتاجات و و قد شمل: ث 

 ا	��� ا	����ي ـــــــــــــــــ

 

و نظرا لالنتشار الواسع ل

هذا البحث معرفة مدى ن

لدى التالميذ المراهقين ف

ومن خالل هذه الدراسة 

السلوك العدواني لدى الم

تقسيم ال لوهذا من خال

الجانب التمهيد  -1

البحث و كذا أهد

الجانب النظري   -2

الفصل األول  •

: الفصل الثاني •

الفصل الثالث •

الجانب التطبيقي -3

الفصل األول  •

باإلعينة البحث 

الفصل الثاني  •

لث االفصل الث •
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 تحققها حصة التربية البدنية 

 تصب في تسوية المجاالت 

تحوالت الثقافية و االجتماعية 

فسيته و نفسية اآلخرين و إال 

جتماعية التي قد يتعرض لها  

عض األطر و القوانين و القيم 

ه أو صرفات عنيفة تجاه نفس

ي يتعرض له الفرد في حياته 

 المراهق عندما يعتدي على 

أو  اإلعالمن خالل وسائل م

 يدرك أنها عكس ذلك ولكنها 

وفترة حرجة يمر بها الفرد كما 

مراهق بتوترات تمتاز بالعنف و 

 نفسية و اجتماعية فهو يلعب 

از مرحلة المراهقة بأحسن وجه 

حاجات المراهق من مختلف 

ل أخص في الوسط المدرسي 

الالصفية كوسيلة تربوية  ضية

لطور الثانوي باعتبارها مجال 
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 التربية العامة و األهداف التي يمكن أن تح

ية الفرد من خالل رؤيتها الحديثة و التي ت

 أطر و نظم اجتماعية معينة و في ظل التحو

يجد المراهق نفسه مجبرا على معرفة نفسيت, ة 

مل في المجتمع و التكيف مع المواقف االجتم

فرد من المجتمع و بذلك يجد نفسه رافضا لبع

عدوانية وتصر ويسلك سلوكات  على المجتمع

الذي ي اإلحباطجة للتنشئة االجتماعية السيئة و 

ل عدوان وهناك مواقف أخرى يتلذذ فيها المر

تطبيق مشاهد عنف و اعتداء تغذى بها م

وبذلك يرى أنها مواقف سلوكية سليمة وقد يدر

  .صول على ما يريده

قة تتميز بتغيرات جسمية و نفسية و ذهنية وفتر

الية حيث تختلط نفس المراهقمن الناحية االنفع

لرياضي له أهمية كبيرة لما يكتسبه من فوائد نف

ة المراهق خاصة حيث يساعده على اجتياز م

رغبات و حا إشباع ه من خصائص أهمها

الواسع لظاهرة السلوكات العدوانية و بشكل أ

نجاعة األنشطة الرياضي هذا البحث معرفة مدى

ات العدوانية لدى التالميذ المراهقين في الطو

 .تات 


ي ـــــــــــــــــ�� ا���� ا��

  :اإلشكالية -1

من مفهوم التر انطالقا

والرياضية في تنمية ا

الرئيسية للفرد في أطر

واالقتصادية الراهنة 

استحال عليه التعامل 

اره فرد بفي حياته باعت

االجتماعية ويثور عل

غيره وكل هذا نتيجة ل

فينعكس على شكل 

اآلخرين ويحاول تطبي

عاشها في أسرته وبذل

سبيله الوحيد للحصول

وباعتبار أن المراهقة ت

أنها مرحلة عنيفة من 

  .االندفاع

وبما أن النشاط الريا 

دورا كبيرا في حياة المر

وهذا لما يتميز به م

  .الجوانب

و نظرا لالنتشار الوا

حاولنا من خالل هذا ا

في خفض السلوكات 

واسع لتفريغ المكبوتات
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ضوع النشاط الرياضي بمختلف 

مرية وبعض هذه الدراسات تم 

در حناط و عبد المجيد شعالل 

 قليلفي الت ة النشاط الالصفي

لسلوكات العدوانية لدى تالميذ 

ل من السلوك العدواني اللفظي 

 من السلوك العدواني الجسدي 

سلوكات العدوانية لدى تالميذ 

 السلوك العدواني اللفظي لدى 

السلوك العدواني الجسدي لدى 
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د من الطلبة الباحثين إلى التطرق إلى موضوع

ل العمريةى سلوكات الفرد في مختلف المراح

سابقة على غرار دراستي الباحثين عبد القادر ح

   .احث بومسجد عبد القادر

ممارسة الحثنا هذا إلى طرح إشكالية حول دور 

  .لدى تالميذ المرحلة الثانوية ي

  :ةالتالي ح التساؤالت

  :عام 

من السل ط الرياضي الالصفي دور في التقليل

   : فرعية 

 النشاط الرياضي الالصفي دور في التقليل م

  ة الثانوية؟

 النشاط الرياضي الالصفي دور في التقليل من

  ة الثانوية؟

   : مة

ط الرياضي الالصفي دور في التقليل من السلو

   : جزئية

شاط الرياضي الالصفي دور في التقليل من الس

  .نوية

الالصفي دور في التقليل من السلاط الرياضي 

  .نوية


ي ـــــــــــــــــ�� ا���� ا��

وهذا ما دفع العديد م

أنواعه و أثره على س

تناولها كدراسات سابقة

و كذلك منشور الباح

ولهذا ارتأينا في بحثنا 

من السلوك العدواني

وهو ما جعلنا نطرح الت

التساؤل العام  -أ

هل لممارسة النشاط الر

  ثانوية؟المرحلة ال

التساؤالت الفرعي - ب

هل لممارسة الن - 1

لدى تالميذ المرحلة الث

هل لممارسة الن - 2

لدى تالميذ المرحلة الث

 :الفرضيات  -2

الفرضية العامة - أ  

لممارسة النشاط الر -

   .المرحلة الثانوية

الفرضيات الجزئي - ب

لممارسة النشاط   -1

تالميذ المرحلة الثانوية

لممارسة النشاط   -2

تالميذ المرحلة الثانوية
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قليل من السلوك العدواني في 

 التقليل من السلوك العدواني 

(. 

 التقليل من السلوك العدواني 

(. 

يث معرفة مدى وجود مشكل 

ور الذي تختص به الرياضة 

 إبراز جوانب هذا المشكل و 

ن هنا تنبع أهمية البحث في 

 شطة الرياضية الالصفيةة االن

  .للتلميذعمرية المهمة 

 من األحيان من الكثير في

 تصدر التي الالأخالقية وكات

 .والرياضية البدنية ية

 األنشطة خالل من ضية

 اتجاه العدوانية السلوكات 

  .تمعلمجا نحو ابي
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   : ث

   : ث فيما يلي

ممارسة النشاط الرياضي الالصفي في التقليل

 .)مرحلة التعليم الثانوي(ة العمرية 

ممارسة النشاط الرياضي الالصفي في التق ية

)مرحلة التعليم الثانوي( هذه المرحلة العمرية 

ية ممارسة النشاط الرياضي الالصفي في التق

)مرحلة التعليم الثانوي(ي هذه المرحلة العمرية 

:   

حث في الجوانب التي يتم دراستها من حيث

و التأكيد على الدور ا الثانوياتلدى تالميذ 

فيف من حدة هذا المشكل و سنعمل على إبراز

سبابه لدى شريحة مهمة في مجتمعنا و من 

لممارسة التساؤالت و تحديد الصورة اإليجابية 

للتلميذ في هذه المرحلة العمري االجتماعيلنفسي 

   : ر الموضوع

  .ب التي دفعت بنا إلى اختيار هذا الموضوع

في الحظناه لما وذلك الموضوع، هذا معالجة ي

السلوكا وكذا المنافسات، تسود عنيفة عدوانية 

للتربية السامية والقيم المبادئ مع تتنافى والتي

 :وعية

والرياضي البدنية التربية تمنحها التي للفرص اتذة

 عن التخلي نحو ودفعه التلميذ لتهيئة وذلك ،

االيجابي بالسلوك والقيام الجماعة داخل التفاعل


ي ـــــــــــــــــ�� ا���� ا��

أهداف البحث - 3

تمثل أهداف البحث في

إبراز دور ممار -

هذه المرحلة الع

معرفة أهمية -

اللفضي في هذ

معرفة أهمية  -

الجسدي في هذ

: ثأهمية البح -4

تنحصر أهمية البحث

السلوك العدواني لدى

المدرسية في التخفيف

معرفة أسراره و أسباب

اإلجابة على كل التسا

في تنمية الجانب النفس

أسباب اختيار ال - 5

من األسباب الت

 :ذاتية أسباب -أ

في الشخصية رغبتنا

 وسلوكات صراعات

والت التالميذ بعض من

موضوعي أسباب  - ب

األساتذة استغالل عدم

الالصفية، الرياضية

التفا وبالتالي اآلخرين،
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 الدوام و الهدف منه اتاحة 

حسن شلتوت و آخرون، ( .هم

 البيداغوجية الطرق و عمليات

 ، القـوة ، الصـحة الجسـم ب

  )المحيط 

صبغة العدوى ويهدف إلى جرح 

  لغير

  :ة السلوكات العدوانية وهي

وهـو سـلوك يهـدف إلـى إحـداث 

ة أو الفظيـــه علـــى اآلخـــرين أو 

ل ي الكاراتيه في تقل

 الدراسة معرفة مدى 

ق و تهذيب سلوكهم 
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   : ف بمصطلحات البحث

نشاط تربوي خارج ساعات الدهو عبارة عن : ي

متفوقين و ذوي الهواية للرفع من مستوى ادائهم

العملي مجموعة تمثل: الالصفي الرياضي للنشاط

يكتسـب باعتبارهـا الرياضـية،التي و الصـحية 

  .القوام

  :ي

  : لغة 

القاموس الم( ك يسلك اى ذهب او اتخذ طريقا

  :اصطالحا 

العدوان في علم النفس هو فعل يحمل صبغ: حا

  ضرر بهم أو معارضتهم 

لميول تهدف إلى التخريب واإللزام و أدالل الغير

ونقصد في هذه الدراسة ال :لسلوك العدوانيي ل

إيذاء الشـخص أخـر أو إتـالف الممتلكـات وهـوه 

و مكروهـــة للســـيطرة مـــن خـــالل القـــوة الجســـدية أو

   : السابقة و المشابهة

  :قادر حناط 

دور رياضة ال" تحت عنوان  دة ماجستير

وكان الهدف من هذه الدر" ة لمراهقين الثانويين

ضة الكاراتيه على الحالة النفسية للمراهق و


ي ـــــــــــــــــ�� ا���� ا��

التعريف ب -6

النشاط الالصفي -

الفرصة للتالميذ المتفو

)117ص   

التعريف اإلجرائي للنش

 ، الطبيـة العمليـة،

القوا اعتدال و الرشاقة

يالعدوانالسلوك   -

تعريف السلوك لغة -

السلوك لغة من سلك ي

تعريف السلوك اص -

العدوان اصطالحا -

اآلخرين وٕالحاق الضر

وهو مجموعة من الميو

التعريف اإلجرائي ل -

كل سلوك ينتج عنه 

أو مكر, نتـــائج تخريبيـــة 

  .إيذاء الذات

الدراسات السا -7

دراسة عبد القاد   -أ

شهادة  مذكرة تخرج

السلوكات العدوانية لمر

تأثير ممارسة رياضة

  .العدواني 
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نواد رياضية ن عشرة 

عين  –تيزي وزو  -

نية و تحسن سلوك 

جيد يؤثر على نفسية 

اط الرياضي في التخفيف من 

–البدنيـــة و الرياضـــية  التربيـــة 

شـــــاط الرياضـــــي للتخفيـــــف مـــــن 

 الدراسـة علـى عينـة تتكـون مـن 

دراسـة الميدانيـة اإلحصـائية خـرج 

 .عاة القواعد االجتماعية

 . من أنواع الشذوذ 

ن أقـــــل عرضـــــة لالضـــــطرابات 

ك العـدواني لـدى أطفـال مـا قبـل 

طفـال مـن  40فـال بلـغ عـددهم 

وكات العدوانيـة ألطفـال التعلـيم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تلميذ من ع 100مدربين و  10ة البحث على 

-عين الدفلى -الجلفة -الجزائر( سة واليات 

  .االستنتاجات التي خرج بها الباحث

اضة الكاراتيه تقلل من السلوكات العدوانية 

 .قارنة بسلوكهم قبل الممارسة 

الحسنة و التوجيه التربوي الجيد ملة المدرب 

 .يجعله أكثر في انفعاالته و تصرفاته

دور النشاط "تحت عنوان  : ة عكوش كمال

  "سلوكية للمراهقين الجانحين

بقســم التر 2003ـــارة عــن مـــذكرة ماجســـتير لســـنة

مـــــا مـــــدى فعاليـــــة النشـــــاط"انـــــت مشـــــكلة البحـــــث 

واشـتملت الدر" سلوكية لدى المراهقين الجـانحين 

ح بمؤسسة إعادة التربية باألبيـار و بعـد الدراسـة

  : تاجات التالية

لفعلية للنشاط الرياضي تدفع الجانح إلى مراعاة 

نية وسيلة لإلفراج عن المكبوتات و التخلص من

الـــــذين يمارســـــون النشـــــاطات البدنيـــــة يكونـــــون أقــ

  .   لنفسية ا

   : جد عبد القادر

اسـتخدام اللعـب الحركـي لخفـض السـلوك ال" ان 

أجـري هـذا البحـث علـى عينـة مـن األطفـال 200

  .سنوات ) 6-4(مارهم بين 

هل للعب الحركي دور في خفـض السـلوكا" ث 


ي ـــــــــــــــــ�� ا���� ا��

و قد اشتملت عينة الب

موزعين على خمسة 

و من بين اال) صالح

  

ممارسة رياض -1

المراهقين مقارن

طريقة معاملة  -2

المراهق و يجعل

دراسة    - ب

االضطرابات السلوك

هــذا البحـــث عبـــارة 

و كانـــــت -الجزائـــــر

االضطرابات السلو

مراهق جانح ب 20

باالستنتاجا الباحث

الممارسة الفعلي -1

التربية البدنية  -2

الجـــــانحون الـــــذي -3

االنفعالية و ا

دراسة بومسجد   -ج

تحت عنـوان  منشور 

003دفعة " المدرسة 

الجنسين تتراوح أعماره

وكانت مشكلة البحث 

  "  التحضيري
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ــر عدوانيــة مــن األطفــال الــذين 

 . لدى هاته العينة

 خفــض الســلوك العــدواني لــدى 

هـذا البحـث " بدنية و الرياضية 

و كــان الهــدف . 2001لجزائر 

المـراهقين خـالل حصـة التربيـة 

تلميــذ بالمرحلــة  140كــون مــن 

ـــذات و شـــبكة مالحظـــة  ـــل ال حلي

الخـتالط و عـدم االخـتالط لـدى 

 .إلناث

 .    إلناث في حال االكتظاظ

رســـــالة ماجســـــتير "   معالجتهـــــا

ت والمشـــاكل التـــي تقـــف أمـــام 

 . لمعالجة هذه المعوقات 

ت لتطــــوير النشــــاط الرياضـــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : االستنتاجات التالية

ســنوات أكثــر ) 5-6(ذين تتــراوح أعمــارهم بــين 

 .سنوات ) 4-5(ارهم بين 

 .من اإلناث  عدوانية

مقترح يعمل على خفض السلوكات العدوانية لدى

اللعــب الحركــي لــه دور فــي خفــ* ســتنتاج العــام 

  . ليم التحضيري

   : ة سفيان

التربية البدنيةكات العدوانية للتالميذ أثناء حصة 

ماجســتير بقســم التربيــة البدنيــة و الرياضــية بــالجزا

عـرف أسـباب السـلوك العـدواني لـدى التالميـذ المـر

تتكــونة و قــام الباحــث بهــذه الدراســة علــى عينــة 

ـــل ـــداغوجي لألســـاتذة  تحلي ـــاس األســـلوب البي  مقي

  : االستنتاجات التالية

 في درجـة العـدوان عنـد التالميـذ فـي حالـة االخـت

 .اإلناثى حساب 

ن عند الذكور أكثر من درجة العدوان عند اإلنا

ن عند الذكور أكثر من درجة العدوان عند اإلنا

 :1998سة شعالل عبد المجيد 

ارســـــة النشـــــاط الرياضـــــي الالصـــــفي وطرائـــــق معا

ث المســـحي إلـــى دراســـة وتحديـــد المعوقـــات بحـــ

ي الالصفي،ومحاولة وضع الحلول والطرائق لمع

حــــث إلـــــى وضــــع توصــــيات عامــــة ومقترحـــــات ل


ي ـــــــــــــــــ�� ا���� ا��

وقد خرج الباحث باال

األطفــال الــذين -1

تتراوح أعمارهم

الذكور أثر عد -2

البرنامج المقتر -3

و كــان االســتنت -4

أطفال التعليم ا

دراسة بوخملة س -د 

السلوكات"تحت عنوان 

عبــارة عــن مــذكرة ماج

مـن الدراسـة هـو معـر

البدنيــة و الرياضــية و 

ـــ ـــة باســـتخدام مقي الثانوي

  .السلوك العدواني

وقد خرج الباحث باال

توجد فروق في -

الذكور على ح

درجة العدوان  -

درجة العدوان  -

دراسة   -  ه

معوقـــــات ممارســـــ" 

،وهـــدف هـــذا البحـــ

النشاط الرياضي ال

كمــــا هــــدف البحــــ

  .الالصفي
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مـدرس للتربيـة البدنيـة وعـدد  11

 747وكـذا شـملت عينـة البحـث 

  :الستنتاجات 

آت في ونقص كبير في المنش

جهزة والعتاد الرياضي وكذلك 

شر على هذا النشاط وعدم قيام 

الصفي يق ومدروس للنشاط ال

ى للجمعية الرياضية المدرسية 

كذا نشر الوعي الرياضي داخل 

القتها بمختلف أنواع النشاط 

التي أفادت بحثنا الحالي وذلك 

ع البيانات وبالرغم من بعض 

والدراسات السابقة إال أن هذا 

  :ا أكد على أن

فسية األفراد و سلوكاتهم بغض 

  ) م استمارات استبيان 

لرياضية سواء الصفية أو لال 

كن القول أننا استفدنا من هذه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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118بحث على أربع شرائح،بلغ عدد األسـاتذة 

لب مشارك في النشاط الرياضي الالصـفي وكـذا

  . )سنة أولى

ذه الدراسة خلص الباحث إلى مجموعة من االست

برمج دقيقة خاصة بالنشاط الرياضي الالصفي 

افة إلى النـقص الواضح في األدوات واألجهزة

 التربية البدنية والرياضية المشرف المباشر عل

  .ضية المدرسية بدورها

 فالباحث أكد على ضرورة وضع برنامج دقيق 

 والساحات و المرافق الرياضية،وٕاعطاء معنى لل

التالميذ المشاركين في النشاط الالصفي،و كذا ن

  .وية

  :سات السابقة 

السلوكات العدوانية للفرد و عالقتة عالجت 

فة إلى إلقاء الضوء على الكثير من النقاط التي

البحث أو المنهج المستخدم أو وسائل جمع ال

حالي والبحوث والدرااالختالفات بين البحث ال

 ألقى الضوء على أهم الجوانب كما أنه أيضا أك

تأثير  النشاط الرياضي على نفسيةسابقة أبرزت 

  . المرية أو نوع النشاط  الممارس في 

تصميم اس( سات السابقة وسائل قياس متشابهة 

الدراسات السابقة على أهمية النشاطات الريا

ض الدراسات السابقة والمشابهة لدراستنا يمكن ا

  :ن


ي ـــــــــــــــــ�� ا���� ا��

شملت عينة البح

طالب  813الطلبة 

سنة(طالب جامعي 

وعلى ضوء هذه ال

عدم وجود برامج 

والمالعب إضافة 

تهميش مدرس التر

الجمعية الرياضية ا

أما التوصيات فالب

وتوفير المالعب وال

والعناية بصحة التال

المؤسسات التربوية

الدراسات نقد -8

الدراسات المرجعية ع

باإلضافة إ الرياضي  

فيما يتصل بعينة البح

االتفاقات وبعض اال

االتفاق واالختالف ألق

كل الدراسات السابق -

النظر عن المرحلة المر

استخدمت الدراسا -

اتفقت معظم الدرا -

  .صفية

وبعد عرضنا لبعض ا

الدراسات من جانبين
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رجع أو باالستفادة بالبحث عن 

فادة من كيفية طرح موضوع 

ج المتوصل إليها يرا أهم النتائ

عها في طريقة العمل والنتائج 
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و الخلفية النظرية لكل دراسة باستغاللها كمرجع

 . فيها 

اني فهو الدراسة الميدانية ؛ وذلك باالستفادة

حث وطريقة تناول هذا الموضوع ، وأخيرا أ

حثنا ، بحيث أن هناك بعض التقاطع معها 


ي ـــــــــــــــــ�� ا���� ا��

الجانب األول فهو ال 

المراجع المستعملة فيها

أما الجانب الثاني   

الدراسة وحدود البحث

ومقارنتها بنتائج بحثنا

  .المتوصل اليها
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  :تمهيد

  

لقد شغلت الرياضة المدرسية حيزا في كتابات وأعمال الباحثين بمختلف اتجاهاتهم     
باعتبارها النواة األساسية في نشاط المجتمع، كما أنها تعتبر المقياس األساسي لمعرفة التقدم 
في الميدان الرياضي،وتتم ضمن مجموعة من التالميذ ، يوجههم أساتذة التربية البدنية 

الرياضية على وضع الخطوات األولى على الطريق الذي يمكنهم من أن يصبحوا رياضيين و 
  . في المستقبل ،قد يساهموا في تكوين منتخبات وطنية وتمثيل البالد في المحافل الدولية
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  :الالصفية ةاألنشط-1

ساسي منها إتاحة تعتبر األنشطة الالصفية نشاطا تربويا خارج ساعات الدوام و الهدف األ 
الفرصة للتالميذ المتفوقين للرفع من مستوى أدائهم كما يمنح لذوي الهواية و الرغبة المزيد 
من ساعات المزاولة الرياضية ويمكن التالميذ ذوي المستوى الضعيف من تدارك ضعفهم و 

  .تحسين مستواهم 
لتحقيق أهداف ) ا أسبوعياس2(لما كانت ساعات درس التربية البدنية و الرياضية غير كافية 

هذا الدرس واكتساب مهارات أولية وأساسية و ممارستها ممارسة فعالة كان للنشاطات 
الالصفية دورها البارز في تغطية هذا النقص باعتبارها من أفضل الميادين التي يمكن أن 

  .)126ص  ،سيد حسن شلتوت و آخرون ( .يطبق فيها التعليم عن طريق الممارسة
لك فإن مجاالت النشاطات الالصفية يمكن أن تشمل التدريب على المهارات و تنظيم وعلى ذ

الدورات ما بين الفصول أو مابين السنوات كما تخول المشاركة في الدورات في إطار 
  .الرياضة المدرسية أو تنظيم الرحالت و المعسكرات 

لدراسة الرسمية حيث و توقيت النشاط الالصفي ال ينبغي أن يتعارض و توقيت برنامج ا
  .يمكن مزاولة النشاط الالصفي صباحا قبل الدرس أو في أوقات الراحة بعد دوام المدرسة 

  :أنواع األنشطة الرياضية الالصفية 1-1

  :النشاط الرياضي الالصفي الداخلي 1-2

النشاط الداخلي بالمدرسية هو البرنامج الرياضي الذي تديره المدرسة خارج المنهاج : مفهومه
  ).126ص  ،سيد حسن شلتوت و آخرون ( .دراسي لكل من تضمهم هذه المدرسةال

و يتميز بالمزيد من حرية , يعتبر هذا النشاط امتدادا لدرس التربية البدنية و الرياضية 

اختيار التلميذ لما يمارسه من أوجه النشاط داخل المدرسة كل حسب ميوله و قدراته و 

التالميذ على تحمل المسؤولية و إشراكهم في اإلعداد احتياجاته كما يساعد على تدريب 

  .)127،ص1996محمد سعيد عزمي،( .والتنظيم و التحكم و التسجيل و اإلعالم
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وهو النشاط الذي يقدم خارج أوقات الدرس داخل المؤسسة التربوية و الهدف منه إتاحة 
الراحة القصيرة و  الفرصة لكل التالميذ لممارسة النشاط المحبب لهم ويتم عادة ألوقات

وينظم طبقا للخطة التي يصنعها المدرس سواء كانت مباريات  ,الطويلة في اليوم المدرسي
محمد عوض بسيوني و آخرون مرجع  .بين األقسام أو عروض فردية أو أنشطة تنظيمية

  .132سابق ص
في أنه البرنامج الذي تديره المدرسة خارج أوقات الجدول المدرسي و هو  كويعرف كذل

الغالب نشاط اختياري و ليس إجباري كدرس التربية البدنية و الرياضية و لكنه يتيح الفرصة 

لكل تلميذ أن يشترك في نوع أو أكثر من النشاط الرياضي وٕاقبال التالميذ على هذا النشاط 

  .)65،ص1986عقيل عبد اهللا و آخرون ، بغداد، ( .مكمل للبرنامج المدرسي

 :خلي لداافي ياضي الالصرلالنشاط اأنواع  1-2-1

بين األقسام ) الكرة الطائرة, السلةة رك, القدمة رك( المختلفةعية لعاب الجمااألفي منافسات * 

  .و بين السنوات المختلفة
  .منافسات في األنشطة الجماعية بين هيئة التدريس و التالميذ* 
  .عروض رياضية للتمرينات بين األقسام المختلفة * 
  .)240،ص1998ناهد محمود سعد، ( .فالت مدرسية بمناسبة األعيادمهرجانات و ح* 

  : أهمية النشاط الرياضي الالصفي 1-2-2

إضافة إلى أن النشاط الالصفي الداخلي يعتبر تكملة لمنهاج التربية البدنية و الرياضية 
 تعليم عنبالمدرسة فأهميته تكمن في أنه من أفضل الميادين التي يمكن أن يطبق فيها ال

فالتلميذ يتعلم بضع مهارات أولية أساسية في درس التربية البدنية و  ,طريق الممارسة
ولكنه يستطيع أن يفعل , الرياضية و ال يجد الفرصة الكافية لممارسة فعالة في الدرس نفسه

 ).26سيد حسن شلتوت و آخرون مرجع سابق ص ( .ذلك في المنهاج الداخلي
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  : لخارجيالالصفي ا الرياضي النشاط2-2

النشاط الالصفي الخارجي ألي هيئة هو ذلك النشاط الذي تتبارى فيه وحدات تمثل هذه 
الهيئة مع وحدات تمثل هيئات أخرى غالبا ما تكون هذه المباريات بين أفراد ينتمون إلى 
نفس الجنس و يعتبر هذا البرنامج جزءا متميزا من البرنامج العام الشامل للتربية الرياضية إال 
أنه يخص الممتازين في األداء الرياضي و تجرى مباريات هذا النشاط وفقا لقواعد وشروط 

ص  ،سيد حسن شلتوت و آخرون ( .متفق عليها بغرض معرفة الفائزين من بين المشاركين
142.( 

  :الالصفي الخارجي الرياضي أهمية النشاط 2-2-1

ط الرياضي الخارجي ناحية أساسية النشا أن وعن أهمية النشاط يرى الدكتور هاشم الخطيب 
و مهمة في منهاج التربية الرياضية ودعامة قوية ترتكز عليها الحركة الرياضية في المدرسة 

منذر ( .باإلضافة إلى ذلك فإنه يكمل النشاط الذي يزاول الدروس المنهجية
   .)689،ص1988هاشم،

  :أهداف النشاط الرياضي الالصفي 2-2-2

ق المدرسية للتنمية االجتماعية و النفسية وذلك باالحتكاك مع غيرهم من إفساح المجال للفر *
  .تالميذ المؤسسات و المدارس األخرى

  .االرتفاع بمستوى األداء الرياضي بين التالميذ*
  .إتاحة الفرصة لتعلم قواعد و قوانين األلعاب وكيفية تطبيقها*
  اد على النفسإعطاء الفرصة لتعلم القيادة و التبعية و كذا االعتم*
 )37محمد عوض بيسوني، ص( .و تحمل المسؤولية 

 :تعريف الرياضة المدرسية  -  3

هـــي مجمـــوع العمليـــات و الطـــرق البيداغوجيـــة العلميـــة ، الطبيـــة ، الصـــحية ، الرياضـــية التـــى 
إبراهيــــم ممحمـد سـالمة ( .بإتباعها يكسب الجسم الصـحة و القـوة و الرشـاقة و اعتـدال القـوام 

  .)129، ص  1980، 
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وهي عبارة عن أنشطة منظمة و مختلفة في شكل منافسات فردية أو جماعية و على كل 

 , med taz  journal quotidien d’alger liberté 08avril 1997( .المستويات

p19(  

وما أعطى نفسا جديدا للممارسـة المدرسـية هـو العمليـة المشـتركة بـين وزارة التربيـة الوطنيـة و 
إجباريــة ممارســة " ب و الرياضــة ، حيــث قــررت وزارة التربيــة الوطنيــة فــي مقالهــا وزارة الشــبا

ـــاريخ  09/  95الرياضـــة المدرســـية بحســـب التعليمـــة رقـــم  مـــن خـــالل  1995/  02/  25بت
  .و هي ما أكدته وزارة الشباب و الرياضة  6و  5المادتين 

 :اإلتحاد الدولي للرياضة المدرسية  -4

 :رياضة المدرسية نشأت اإلتحاد الدولي لل 4-1

فـــي أواخـــر الســـتينات تضـــاعفت اإلتصـــاالت الرياضـــية الدوليـــة بـــين المـــدارس و هـــذا بفضـــل 
الملتقيـــات الطارئـــة و المتفرقـــة بـــين مدرســـتين أو أكثـــر ، حيـــث تـــم تنظـــيم عـــدة مباريـــات فـــي 

م ، كــرة القــدم ســنة مــن بعــد 1969م ، كــرة الســلة فــي 1963كــرة اليــد فــي ( رياضـات مختلفــة 
هـــذه المباريـــات الســـنوية ســـاهمت فـــي مـــيالد ) م ، كـــذلك بالنســـبة لكـــرة الســـلة 1971أي منـــذ 

  .قوانين أساسية ، و كذلك لجنة دائمة 

العدد الكبير للمنافسات السنوية نتج عنه مباراة تصفوية على المستوى الوطني ، كذلك 

قية هذه ظهرت تنسيق هذه التظاهرات في إطار إتحادية دولية مختصة ، و اإلسهام في تر 

م محاضرة بـ  1971الفكرة ، وزارة التربية و الفنون بجمهورية النمسا عقدت خريف 

vienne /raach   أين تم مناقشة المشروع المتعلق بالشروط االزمة إلنشاء إتحادية أروبية

للرياضة المدرسية و بعد مناقشات طويلة توج المشروع بالقبول ونظرا إلمكانيات التطور 

دولة الحاضرة و إجتماع الجمعية التأسيسية حدد  22لجنة الترقية مندوبي  أختير أعضاء

هذا اإلجتماع أقر القوانين  )  luxembeurg beau fort(في  1972 جوان 04بتاريخ 
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 Thil(E) Thamas – Paris – Vioat , 2000 , P( .نتخب أعضاء أول لجنة تنفيذية او 

172(    

 :رسية لجان اإلتحاد الدولي للرياضة المد 4-2

كــل نشــاط رياضــي مــرخص بــه مــن طــرف اللجنــة التنفيذيــة يجــب أن توافــق عليــه اللجنــة    -
  .التقنية و ذلك بهدف التنسيق 

  . كل لجنة تقنية تتكون من رئيس و عدد من األعضاء هم ضروريين للسير الحسن  -
بلــد رؤســاء و أعضــاء اللجــان يــتم تعييــنهم مــن طــرف اللجنــة التنفيذيــة و ذلــك بــإقتراح مــن  -

 .عضو 
البلــــد المــــنظم يفــــوض ممثــــل إضــــافي لــــدى اللجنــــة المعينــــة أثنــــاء مــــدة تحضــــير و إجــــراء  -

 .التظاهرة 
رؤســاء و أعضــاء اللجــان التقنيــة يــتم تعييــنهم أثنــاء اإلجتمــاع األول للجنــة التنفيذيــة التــي  -

 تتبع مباشرة 
 . سنوات  04الجمعية العامة لمدة 

 .ل أثناء كل دورة للجنة التنفيذية اللجان التقنية الجديدة يمكن أن تتشك -
رؤساء اللجان التقنية هم مسؤولون عن نشاط لجـانهم بحيـث يقـدمون المحضـر الرسـمي و  -

 , reglement interieur t-s-f(. الخاص بأعمالهم إلى اللجنة التنفذيةالتقدير 
1996 ,p 18(   

  :مفهوم الرياضية المدرسية في الجزائر-5
لجزائــر هــي إحــدى الركــائز التــي يرتكــز عليهــا المجتمــع مــن إن الرياضــة المدرســية فــي ا

أجل تحقيق أهداف تربوية وهي عبارة عن أنشطة مختلفـة ومنظمـة وفـي شـكل منافسـات فرديـة 
االتحاديــة الجزائريــة للرياضــة (أو جماعيـة وعلــى كــل المسـتويات وتســهر فــي تنظيمهــا وٕانجاحهـا

ـــاك تنســـ) المدرســـية ـــة للرياضـــة المدرســـية فـــي مـــع عـــدم نســـيان أن هن يق مـــع الرابطـــات الوالئي
ــــاك  ــــائص ظهــــرت هن ــــة بعــــض النق ــــات الخاصــــة (القطــــاع المدرســــي ومــــن أجــــل تغطي الجمعي
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، وهـذا للحـرص والمراقبـة علـى النشـاطات وٕاعـادة )بالرياضية المدرسية في المؤسسـات التربويـة
 .االعتبار للرياضة المدرسية

د تربـوي معتــرف بـه وتسـعى علــى ذلـك كــل مـن وزارتــي إن للرياضـة المدرسـية مكانــة هامـة وبعــ
التربيــــة الوطنيــــة والشــــبيبة والرياضــــة إلــــى ترقيــــة كــــل المســــتويات وٕالــــى تســــخير كــــل الظــــروف 

  .والوسائل الالزمة لتوسيع الممارسة الرياضية في أوساط التالميذ
من كل  إن هذه العملية يمكنها المساهمة بقسط وافر في تحقيق هذه الغاية وهذا المطلوب

المسؤولين المعنيين في اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي من أجلها يمكن تجسيد األهداف 
من هذه العملية المشتركة مبدئيا ومما أعطى نفسا جديدا لممارسة الرياضة في ت المتوخا

األوساط المدرسية وهو ما قررته وزارة التربية الوطنية في مقالها حول إجبارية ممارسة 
ومن خالل المادتين  25/02/1995بتاريخ  09-95لمدرسية حسب التعليمة رقم الرياضة ا

إجبارية ممارسة الرياضة (وهو ما أكدته وزارة التربية في جريدة الخبر تحت عنوان 6.5
 .)المدرسية

وقررت الوزارة السابقة جعل ممارسة التربية البدنية والرياضية إلزامية وٕاجبارية لكل تلميـذ 
أو أخـرى تعيـق ممارسـتهم للنشـاط الرياضـي  ك الذين يعـانون مـن مشـاكل صـعبةمع إعفاء أولئ

وجــاء هــذا القــرار بعــد توقيــع اتفاقيــة مشــتركة بــين كــل مــن وزارتــي الشــباب والرياضــة والتربيــة 
الوطنيـة وبــين وزارة الصـحة والســكان بشـأن ممارســة الرياضـة فــي المـدارس كمــا وجهـت الــوزارة 

  .من ممارسة التربية البدنية في الوسط المدرسي تعليمة تتضمن كيفية اإلعفاء
ونـــص القـــرار الســـابق ذكـــره علـــى اســـتفادة األطفـــال الـــذين ال يســـتطيعون ممارســـة بعـــض 
األنشــطة البدنيــة والرياضــية مــن اإلعفــاء ،حيــث يــتم اإلعفــاء بتســليم طبيــب الصــحة المدرســية 

لمعــد مـن طــرف طبيــب شـهادة طبيــة بعـد إجــراء فحــص طبـي للتالميــذ ودراســة ملفهـم الصــحي ا
 .)04، ص26/11/1997جريدة الخبر، الجزائر،  ( .أخصائي

 : المدرسية الرياضة أهمية -6

 للمهارات اكتسابه و للتلميذ الجسماني األداء تحسين على ، المدرسية الرياضة تساعد

 األنشطة لممارسة األساسية الخبرات أما ، الطبيعية الجسمانية زيادة قدراته و األساسية
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 التمرينات و المسابقات في تؤدى الحركات التي خالل من بالمتعة التلميذ تمدّ  ، ياضيةالر 

 تتم المهارات التي أما ، منفرداً  أو اآلخرين مع التلميذ تعاون خالل من تتم التي الرياضية

 إلى تؤدي ، صغيرة أو كبيرة سواءً  أجهزة باستخدام أو التدريب خالل ، أدوات باستخدام

، 1989فايز مهنا ،( .الحركة بقوة التلميذ إشعار على تعمل هارات التيالم اكتساب

  )188ص

 البدنية اللياقة تنمية في كبيرة أهمية المدارس و لها في حيوية عملية هي ، الرياضية التربية
 حياة لتأسيس هام أمر هو الرياضية و البدنية التربية حصص فإّن زيادة لذلك  للتالميذ
 ما عادة فالتالميذ ، الرياضية كافة األنشطة لممارسة فرصة منحهم و للتالميذ صحّية
 التالميذ ذوي يكون ما ، عادة و المنافسة روح لها التي األلعاب ممارسة في يرغبون

 التعامل على قادرين و جّيد بشكل تمعلمجا في االندماج على القدرة لهم ، العالية المهارات
 ما غالباً  ، زمالئهم مع صداقات عقد على قدرتهم عدم أو قدرتهم ، بالتالي فإنّ  اآلخرين مع

  .بهم الخاصة بالمهارات تأتى
 التربيـة ممارسـة مجـال فـي التالميـذ خبـرات زيـادة و إنجـاح علـى نعمـل أنّ   المهـم مـن
 بصفة الرياضية الممارسة نحو انتماءاتهم و الشخصية مهاراتهم كفاءاتهم و لتنمية  الرياضية

 و األقسـام بـين داخليـة أنشـطة و ألعـاب يشـتمل علـى رياضـي برنـامج ودوجـ أنّ  كمـا ، عامـة
 و التالميـذ الفرديـة بـين الفـروق إظهـار علـى يعمـل فإنـهّ  المـدارس، مختلـف بـين خارجيـة

 بنفس الرياضية التدريبات يؤدون سوف التالميذ جميع أنّ  المفترض غير من ألنهّ  ، تشجيعهم
 .)146-145، ص سيونيمحمد عوض ب( .لمستوى ا نفس الكفاءة و

  :أهداف الرياضة المدرسية بالجزائر -7

 :هناك عدة أهداف أساسية لممارسة الرياضة المدرسية بالجزائر منها    
كمـا ال يخـص ذكـر الهـدف االقتصـادي وهـذا برفـع  نمو جسمي نفسـي حركـي اجتمـاعي،      

: مــع تطــوير كــل مــنالمــردود الصــحي للطفــل والهــدف الثقــافي الــذي يســمح للفــرد معرفــة ذاتــه 
تنميـة صـفات الشـجاعة والطاعـة  تهـذيب السـلوك، روح المسـؤولية، روح التعـاون، حب النظام،
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واتخــاذ القـــرارات الجماعيـــة باإلضــافة إلـــى التوافـــق الحســـي الحركــي العصـــبي والعضـــلي وبهـــذا 
يزانيـة يمكن القول بأن ممارسة التربية البدنية تساهم في إعداد رجل الغد مـن كـل الجوانـب فالم

المخصصــة مــن طــرف الدولــة للرياضــة المدرســية ال تعتبــر فقــط اســتثمار فــي الجانــب المــادي 
هـــو اســـتثمار فـــي الجانـــب المعنـــوي للفـــرد وبالتـــالي إلصـــالح الفـــرد وهـــو  مـــاكتحقيـــق النتـــائج وٕان

 )46،ص2001لكحل حبيب اهللا وآخرون ، ( .بالضرورة إصالح للمجتمع
 :المدرسية الرياضة تنظيم -8

 و بالتنظيم تقوم مؤسسة أو هيكل وضع ، مدارسنا في بالرياضة الجّيد التكفل أجل من

 األهداف تحقيق لغرض برامجها تنفيذ و بتطبيقها مكلف أستاذ ضع كذلك و ، ممارستها

 و بها خاص برنامج تخطيط األستاذ على ، جيدة بصفة البدنية التربية لبرنامج المسطرة

 معّينة، االهتمام باعتبارات يعني هذا ، المتاحة وسائلال و اإلمكانيات ضوء على إدارته

أمين أنور الخولي . (أجلهم من البرنامج يوضع الذين  التالميذ رغبة و احتياجات أهمها

  )154، ص 1996،

 مع متماشية ، البرنامج تكون التي األنشطة تكون أن يجب: سالمة  محمد إبراهيم " يقول
إبراهيم ( .المرح و اللعب في رغبتهم تلبي أن يجب كما ، التالميذ رغبات و  ميوالت و ذوق

 )132محمد سالمة ، ص
 قادة يكونوا أن منهم مطلوب  البدنية التربية مدرسي أنّ  إلى    " Lumpkin"أشارت لمبكين

 تحمل و الحماس و باإلبداع يتصفون فالقادة ، يخوضونها التي ، المواقف المهنية كل في
 فعالية ضوء على يقاس نجاحهم أنّ  ،كما عليهم االعتماد كانإم و  اآلخرين مسؤولية
 يؤمنون  التربية البدنية مدرسي ألنّ  ذلك ، فيه للمشاركين الحركة أشكال تعليم في برامجهم
 علىو  ، يقودونها التي البرامج نتائج مسؤولية عاتقهم على يحملون بأنهم ،و القيادية بأدوارهم
 علمي تخطيط وفق  البرنامج في المسطرة األهداف يقلتحق  جهده كل أن يبذل المربي
 مزايا للتدريس أنّ "بوتشر ويست" كتبت الصدد هذا في الدرس، تنفيذ و تحضير و وٕاعداد
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 حياة لتشكيل ، معاونتهم و الشباب والتالميذ بيد األخذ في تتمثل ، نبيلة رسالة و عديدة
  سليم حيص أسلوب وتبني بالصحة االرتقاء خالل من ، لهم أفضل

 )150-148أمين أنور الخولي ، ص( .للحياة 

 هذا يسهل حتى ، يرشد و ويوجه يشرف و يعّين أّن المدرس ،"العزيز عبد صالح" يرى

 .)195، ص1993 صالح عبد العزيز،( .المنشود الهدف إلى  يوجهه و التفاعل

  :الهيئات التنظيمية لنشاطات الرياضة المدرسية في الجزائر  -9
تحمــل مكانــة فــي الحركــة الرياضــية الوطنيــة معلــم التربيــة يعتبــر كعنصــر  إن الرياضــة

محــــرك ألي نشــــاط رياضــــي مدرســــي المنظمــــة تحتــــوي علــــى عــــدة مصــــالح، اتحاديــــة وطنيــــة 
F.A.S.S  ثمانية رابطات جهوية للرياضـة المدرسـيةL.R.S.S  ثمانيـة وأربعـون رابطـة والئيـة
L.W.S.S  وســـت عشـــر ألـــف جمعيـــة ثقافيـــة مدرســـيةA.C.S  التـــي تغطـــي مجمـــوع واليـــات

  .التراب الوطني
 )F.A.S.S(االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية   1-9
  )A.C.S.S(الجمعية الثقافية الرياضية المدرسية   2-9

  )L.R.S.S(الرابطة الوالئية للرياضات المدرسية  3-9
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  : خالصة

عيت وشملت كثيرا من النواحي  التي ر  تإن مهام وأهداف الرياضة المدرسية قد تعدد      
العقلية والذهنية واالعتماد على النفس  واكتساب الخبرة  والقدرات البدنية، فيها تنمية المواهب،

والتجربة وتعلم فنون األلعاب والمباريات وقوانينها وبذالك يكتسب التلميذ القدرة في المحافظة 
دارتها وتوجيهها مما يتناسب مع قابليته على صحته والمشاركة في المنافسات وكيفية إ

الذهنية والبدنية، ويكون بذالك قد اكتسب هذه الصفات إضافة إلى العامل الحسي المتعلق 
  .بشهرته كالعب على مستوى المدرسة، وتطور مستقبله الالحق 

إن افتقار المنهج إلى الرياضة المدرسية إضافة إلى عدم وجود حوافز المادية من ترقية  
عالوات للمدرسين ومحفزات مادية ومعنوية للتلميذ وعدم تنظيم الدورات المدرسية والمشاركة و 

الفعالة لجميع المؤسسات التربوية في كافة الوالية وخارجها، أفقدت الرياضة المدرسية 
  .مضمونها الحيوي واألساسي وهذا ما يدعو الباحث للتساؤل عن سبب ذالك
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:تمهيد  

فــي جماعــات تربطــه بهــا جملــة إال اليســتطيع العــيش  اجتمــاعيكــائن  اإلنســان أنباعتبــار    
بــــين وفــــي هـــذا الســــياق فأنـــه يحــــدث تفاعـــل  واألخالقيـــةمـــن القواعــــد والمحـــددات االجتماعيــــة 

ظهــور عــدة  إلــىقــد يــؤدي هــذا التفاعــل وهــذا االخــتالف ,  واألخالقيــةاالجتماعيــة  المحــددات
وقـد تكــون هــذه ,   أحيانــا جابيــةإيقــد تكــون سـلوكات  أحيانـاهــذه الجماعــات  أفـرادسـلوكات بــين 

بهـا  يتـأثر خارجية أوسواء داخلية تخص الفرد ذاته  أسبابنتيجة لعدة  جابيةيأالسلوكات غير 
غيـر مقبولـة الحد هـذه السـلوكات أ هو السلوك العدوانيفا , عله مع المحيط االفرد من خالل تف
 ,وأســـبابه وأنواعـــه  يمفهـــوم الســـلوك العـــدوانفـــان هـــذا الفصـــل ســـوف يتنـــاول  اجتماعيـــا ولهـــذا

  .العدوانيوعالج السلوك ,ونظريات السلوك العدواني والعوامل التي تؤثر في السلوك العدواني
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  : مفهوم السلوك العدواني  -1

حديـد مفهومهـا تحديـدا حـد الموضـوعات التـي اختلـف العلمـاء فـي تأيعتبر السـلوك العـدواني    
وهـــو أكثـــر البـــاحثين فـــي المجـــال العـــدواني ,A.BENDURU""  -رابانـــدو  ألبـــرت أندقيقـــا بـــل 

اعتبــر دراســة الســلوك العــدواني مــن الموضــوعات المعقــدة التــي ال يمكــن تحديــدها مــن جانــب 
  ).8، ص 1987إبراهيم ريكان ،( .الداللة اللفظية

حيــث عــرف :وهــي كالتــالي  إليــهدة تعــاريف تطرقــت مفهــوم شــامل للعــدوان اخترنــا عــ وإلعطــاء
ويكـون  أخـركـائن حـي  إلـىالسـلوك الـذي يـتم توجيهـه  أشـكالأي شكل مـن " BASS – باص

  "له   هذا السلوك مزعجا 
  LINN  1961 – لينوعرف , السلوك العدواني هو كل سلوك مزعج  أنبين هذا التعريف 

لفظيا وهو بمثابة  أوذا الفعل بدنيا هو فعل عنيف موجه نحو  هدف معين وقد يكون ه
 .).28ص.1982عزت إسماعيل ( .الجانب السلوكي النفعال الغضب والهيجان والمعدات

 باإلضافةنوعين من السلوكات العدوانية وهو اللفظي والبدني  إلىهذا التعريف  أشارلقد و 
"   WATSON– 1979 – واطسوعرف , بان للسلوك العدواني هدف محدد أشارانه  إلى

تدل على الكراهية والغضب والسخرية من  التيهو مجموعة من المشاعر واالتجاهات 
تكون  أوسلطة ما بهها يمتعددة قد تكون خفية في حالة توج أشكاالالعدوان  ويأخذ اآلخرين

  ).28ص.1995سامي عبد القوى . (" اآلخرينعنادا عبوسا في وجه 
  , أيضاينبع من المشاعر ويشمل االتجاهات السلوك العدواني  أندل هذا التعريف على 

 شيء أوفعل معادي موجه نحو شخص  أوهو هجوم  " CHAPLIN" –شابلين وعرف 
ما كما  لإلحباطويعتبر استجابة  اآلخرين األشخاصالرغبة في التفوق على  إظهاروهو 

 بأشكالهم واالستخفاف بهم السخرية من إيذائهم أو  اآلخرينيعني الرغبة في االعتداء على 
  )103ص.1997عبد الرحمان العيوسي  . ("العقوبة بهم  إنزالمختلفة بغرض 

 اإلحباطومشاعر عدوانية وهو حافز يثيره  أفعالالسلوك العدواني هو  فاخر عاقلوعرف ,  
 ).15،ص1979فاخر عقل، ( .ةيالغريز  اإلثارةه سببت أوالتثبيط أو  –
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, ني هو السلوك الهجومي الذي يصاحب الغضب السلوك العدوا"  رونسعدية بها" وعرف, 
سعدية محمد بهاور، (" أخرمادية لفرد  إصابة إحداثوهو السلوك الذي يتجه نحو 

  ).246،ص1977
لتعاريف السابقة للمربين يمكننا استنتاج مفهوم السلوك العدواني علـى النحـو التـالي امن خالل 

 أوالمـادي والضـرر  األذى إلحـاقورائـه  السلوك العدواني هـو ذالـك السـلوك الـذي يقصـد مـن: 
  . اآلخرين أوبالذات والى تخريب لممتلكات الذات  أو باآلخرينالمعنوي 

  :أسباب السلوك العدواني2- 

مـا تكلمنـا عـن  أذا و األسـبابيمكن حدوثها إال بتـوفر جملـة مـن  ال اإلنسانيةالسلوكات  أن   
تتـداخل لتـوفر السـبب والفرصـة لحـدوث مثـل  هنـاك عـدة عوامـل أننجـد  فإنناالسلوك العدواني 

وأخــرى بيولوجيــة ومــن خــالل  اجتماعيــةنفســية وأخــرى  أســبابهــذه الســلوكات العدوانيــة فهنــاك 
  .بالتفصيل األسبابهذا المبحث نحاول عرض هذه 

 :األسباب النفسية 2-1

  .عور بالنقصاإلحباط والغيرة والشالنفسية متعددة ومتنوعة ونأخذ منها الحرمان و  األسبابإن 
  :الحرمان 1-1–2

  يكون أنرغبة معينة وقد يكون مادي كما يمكن  إشباعفهو شعور ينتج عن عدم    
  ) .82،ص 1989عبد الرحمان العيسوي، . (معنويا 

السلوك العدواني ألن هذا األخير ماهو  إلىويعتبر الحرمان من بين احد األسباب المؤدية 
العطف والحنان والرعاية والحاجات األساسية فإن شعور  تعبير ورد فعل عن الحرمان منإال 

المراهق بهذا الحرمان فيحاول التعويض عنه من خالل تصرفات وسلوكات عدوانية قد تكون 
. الشعورية قصد التعويض عن هذا النقص والحرمان الذي يعاني منه في بعض األحيان

  ) .80 – 79ص. 1983حقي ألفة محمد(
تعرقـل  اإلحبـاط مواقـفالرئيسـة للسـلوك العـدواني وكـل  األسباباحد وهو  : اإلحباط 2-1-2

ممـــا  القلـــق الفـــرد وتبقـــى رغباتـــه دون تحقـــق وهـــذا مـــا يثيـــر لديـــه الغضـــب واالنفعـــال و أهـــداف
  .سلك سلوكات عدوانية إلىيدفعه 
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السلوك العدواني هو استجابة  أن.  dollard ودوال رد -  millerوقد بين كل من ميلر  
ظهور سلوك  أنوالعدوان وهذا يعني  اإلحباطوان هناك عالقة سببية بين  لإلحباط نموذجية

 – 164ص. 1981محمد جميل منصور . (عدواني عند شخص ما يستلزم وجود إحباط
165. (  
التـي ال محالـة  اإلحباطيـةيعتبر السلوك العدواني استجابة حتمية ومخرج ضروري للمواقف    

 إشـــباعخاصـــة فـــي مرحلـــة المراهقـــة فهـــي عتـــاب تحـــول دون  منهـــا فـــي مختلـــف مراحـــل النمـــو
تتماشــى  التــي ســطرها المراهــق والتــي غالبــا ال األهــداف إلــىالــدوافع وتحقيقهــا ودون الوصــول 

  .مع واقعه
 :الغيرة  3 -2-1

ـــة فـــي الثـــورة والنقـــد والعصـــيان  ـــة انفعاليـــة يشـــعر بهـــا الشـــخص وتظهـــر متمثل هـــي حال
انطواء وانعزال مع االمتناع عن المشـاركة كمـا تظهـر فـي  والهياج وقد تظهر كذلك على شكل

   شكل سلبي للغاية كاالعتداء والضرب
تحمـــل صـــيغة القصـــوى وتمهـــد للهـــدم والتـــدمير وكـــل هـــذه األشـــكال مـــن  نهـــاأوالتخريـــب ونجـــد 

  .ظاهر السلوك العدوانيم
بالقيمـة  ساإلحسـانخفـاض الثقـة فـي الـنفس وعـدم لغيرة من متغيرات عديـدة كـالخوف واوتنجم ا
يرتـــاح لنجـــاح غيـــره ومـــن الصـــعب عليـــه االنســـجام والتعـــاون  فـــالمراهق الغيـــور مـــثال ال الذاتيـــة

ثـم رد فعـل عـدواني فاسـتجابة ال أو االنطـواء واالنسـحاب كاسـتجابة  إلـىمعهم وهذا ما يؤدي بـه 
يجعلـه نهائية وقد يتولد هذا الشعور من عدم القدرة على التكيف مع المواقف الجديـدة وهـذا مـا 

يقلل مـن قدرتـه علـى  متوقف مع غيره وهذا الشعور بأنهالتعويض كأن يتوهم  أسلوب إلىيلجا 
 يؤتــونالمــراهقين الــذين  أنموقــف عــدائي ونجــد  التكيــف والتعامــل مــع غيــره وديــا فيقــف مــنهم

يعـانون مـن مشـاعر , أسـرهملهم من الطبقات ومستويات اجتماعية عالية تفـوق  وأصدقاءرفاق 
لي يظهـــرون لهـــم ســـلوك عدوانيـــة كاســـتجابة ايصـــعب علـــيهم مجـــاراتهم وبالتـــ إنهـــميـــث الغيـــرة ح

للعدوانيـة حيـث  أساسـاالغيرة والشعور بـالنقص  إن "adler ادلر"للغيرة والشعور بالنقص ويرى 
 والمحــيط الــذي يعــيش فيــه يســتجيب اآلخــرينالمراهــق الــذي يشــعر بقصــور فــي عالقتــه مــع  أن

  .لآلخرين ومنافستهم في قدراتهم ومحاكاةده بسلوك عدواني كاثبات لوجو 
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 : الشعور بالنقص 2-1-4

بالدونيـــة وهـــو حالـــة انفعاليـــة تكـــون عـــادة دائمـــة ناجمـــة عـــن  باإلحســـاسمـــا يعـــرف  أو 
من تربية تسلطية اضطهادية والشعور بالنقص منتشر بكثـرة  أوحقيقية  بإعاقةالخوف المرتبط 

يمثل دائما فقدان جانب مهم مـن الناحيـة  لي وهوخيا أوحقيقي  أوعقلي  أوسواء كان جسمي 
 اسـتجابات عدوانيـة اتجـاه مـن إلـىاالنطـواء وعـدم المشـاركة ومنـه  إلىالعاطفية وبالتالي يؤدي 

  بالنقصيشعر نحوهم 
الـــذات وٕاحساســـها بقـــدرتها  إلـــىمـــن االعتبـــار  شـــيء إعـــادة إلـــىوالســـلوك العـــدواني هنـــا يهـــدف 

  .نقص والدونيةالتدرج تحت مشاعر  أن وسيطرتها على طرفها الوجودي بدل
لنقص يعــوض ذلــك بالســلوك العــدواني مــن اجــل جعــل فــالمراهق الــذي يعــاني مــن الشــعور بــا 

  .متفوق على غيره من األقران بأنهنفسه تحس 
وبدرجة كبيرة  يتأثرهذا األخير  إنمن خالل التطرق لألسباب النفسية للسلوك العدواني نجد 

األسباب النفسية  أنوالشعور بالنقص والغيرة غير  اإلحباطرت في والتي حص األسباببهذه 
بوخريسة . (وحدها التكفي لكي نستطيع إعطاء تفسير لسبب حدوث السلوك العدواني

  ).93ص، 2006،بوبكر
  :االجتماعية األسباب  2-2

االجتماعيــة مــن يــبن احــد األســباب التــي تســهم وتتــدخل فــي نشــوء وتكــوين  األســبابتعتبــر    
ألسـرية لهـا تـأثير قـوي وبـالغ علـى نمـو االبيئـة والظـروف االجتماعيـة و  أنوك عدواني حيث سل

ــــث  ــــه ســــايمة ومالئمــــة أالفــــرد بحي ــــة والعوامــــل المحيطــــة ب ــــه كلمــــا كانــــت التنشــــئة االجتماعي ن
  :الحتياجات الطفل كانت شخصية سوية وقوية وسليمة ومن بين هذه األسباب هي

   :األسرة 2-2-1
من بين مصادر التكوين القاعدية التي تلعب دور كبير في سيرورة  ألسرةاتعتبر األسرة 

بوخريسة . (ده بالمفاهيم والمواقف غير العموميةتزو  إنهاالتنشئة االجتماعية للطفل بحيث 
  ).93ص .بوبكر مرجع سابق 

كبيــر فــي  ولثقافــة األســرة دور أفرادهــابقالــب األســرة فــي ظــل العالقــات الســائدة بــين  هصــقلوت 
ـــد مســـؤوليات العـــدوان التـــي يجـــب ت ـــه ومـــا يواجهـــه فـــالفرد  أنحدي يتخـــذها الطفـــل تجـــاه مايقابل
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عمليــة  أســاليبيشــاهده مـن  واتجاهاتــه وقيمـه وذلــك مــن خـالل مــا األولــى أصـولهيكتسـب منهــا 
وتكـــوين  تنشـــئتهخيـــرة تعمـــل علـــى هـــذه األ أنوهـــو طفـــل والمالحـــظ  وممارســـات يظـــل يراقبهـــا

  :شخصيته في اتجاهين
تطبيعه بالسلوكات التي تتماشى مع ثقافة األسرة وبالتالي إذا كانت ثقافتهـا  :األول  التجاها -

تتنـــافى مـــع العـــدوان فـــان الفـــرد ينشـــأ غيـــر عـــدوانيا إمـــا إذا كـــان مـــورث األســـرة الثقـــافي يشـــجع 
  .ويدعم السلوكات العدوانية فإن الفرد ينشأ حتما عدوانيا

 خالل كل مراحل هذه األخير في داخل احد اإلطارينتوجيه نمو الفرد  :االتجاه الثاني -
عليها األسرة ويرتبط هذا بالعالقة السائدة داخلها والتي تؤثر بشدة في  تكافئباالتجاهات التي 

  ).90، ص1989فاطمي نافية، . (حياة الطفل وشخصيته
عدواني ألثر البالغ في دعم السلوك الاألسرة لها الدور البارز و احيث أن العالقات داخل 

مع الطفل هي وحدها التي تحدد معالم سلوك الطفل  أوللمراهق فعالقة الوالدين ببعضهما 
الجو األسري المليء بالسلوك العدواني يؤثر سلبا على  أنويمكن القول  نحو العدوانية

 ).90زكريا الشربيني ، مرجع سابق، ص( األبناءوخاصة  أفرادهاشخصية 
داد لسلطة اآلسرة التي ثاني للطفل والتي هي عبارة عن امتهي الفضاء ال: المدرسة 2-2-2

اة الطفل لما فيها من قوانين شدة على حي أكثرينشا فيها الطفل ولكن هذه السلطة الثانية 
الحدود فهي  أوتعدي هذه الضوابط أو ه وال مجال للتساهل مة وضوابط تفرض عليوانظ

  ) .139شحيمي محمد أيوب، ص(  . األسرةتضع حدود لحريته التي كان يمارسها داخل 
مـن قبـل لـذلك فانـه يلجـا  يألفهـاوابط والحدود والقيود تجعل الطفل مصدوما بحيـاة لـم وهذه الض

االنحرافـــــات الســـــلوكية ومختلـــــف  إلـــــىليجعـــــل منهـــــا نافـــــذة حينمـــــا يتســـــلل منهـــــا  األســـــرة إلـــــى
  تصبح متنفسا وٕافراغاالعدوانية وبالتي فان هذه السلوكات  االضطرابات والتي منها السلوكات

، 1989حمد غياري ، ( .وانين والصرامة المدرسيةمن الق أساساالمشكلة  لمكبوتات
 ).121ص
 . 
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باإلضافة إلى هذا فاألساليب المدرسية التي تعتمد على القسوة بحق الطفل تؤثر على نزعته 
المدرسة به من العدوانية وهذا ما يدفعه إلى االستجابة بسلوك عدواني حيث انه يبدأ بهرو 

مام إلى رفاقه ليشكلوا مجموعة أشرار يمارسون العدوان الجماعي وٕاهماله لواجباتها واإلنض
  ). 197شحمي محمد أيوب،  ص(  .على التجهيزات المدرسية

تكيفــه المدرســي  وءبعــض الحــاالت الســلوك العــدواني عنــد التلميــذ بســبب ســ يظهــر فــيوكــذلك 
الشــعور  إلــىدراســي يدفعــه  تــأخرطفــل الــذي يعــاني مــن ويالحــظ مــن خــالل عملــه الدراســي فال

بالنقص وعدم الثقة بالنفس لذا نجده يخلو من القدرة على المشـاركة مـع الجماعـة فـي نشـاطهم 
حتـــى  أوالــذي يتلقــاه مـــن قبــل المدرســة   اإلهمــالفشــله فــي دروســه مـــع  إلـــىوكــل هــذا راجــع 

لــة فــي الســلوكات العدوانيــة وذلــك مثأســاليب للتعــويض  والمتالرفــاق هــذا مــا يدفعــه الســتعمال 
  .فرد منهم ك أهميته وتأكيد اآلخرينذاته وجذب انتباه  إثباتفي دون وعي منه وهدفه 

  :أنواع العدوان  -3
بــالرغم مــن أن تعريــف العــدوان مــن حيــث انــه ســلوك يهــدف إلــى محاولــة إصــابة أو حــدوث    

إال أن بعــض البــاحثين فــي , المعــالم الرئيســية للعــدوان ضــرر أو إيــذاء لشــخص أخــر قــد يحــدد
الســنوات األخيــرة حــاولوا النظــر إلــى العــدوان علــى أســاس النتيجــة التــي يتوقعهــا الفــرد المعتــدي 

  .من أداء السلوك العدواني
  :وفي ضوء ذالك استطاعوا التميز بين نوعين هامين من العدوان هما 

  :العدوان عن طريق النموذج 3-1  
يتصرفون  ألشخاصفالطفل يتعلم العدوان بمجرد مشاهدته نماذج  الكبار  مبدأانطالقا من    

قطاني ( .لمثل هذه السلوكات إظهارهمعدوانية وكلما تعرضوا لمواقف كلما زاد  سلوكاتالب
 ،نايفة
  .)155ص

أن الطفـــل يـــتعلم ) badura )1973"بـــان دورا " وقـــد بينـــت عـــدة دراســـات نـــذكر منهـــا دراســـة 
 .  قليدبالت
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  :العدوان العدائي   3-2

أو  األلــم إلحــداث أخــركــائن حــي  إصــابةيحــاول فيــه الفــرد  المقصــود بــه هــو الســلوك الــذي   
الــــذي لحقــــه  األذىبمشـــاهدة  الرضــــى ووهدفـــه التمتــــع  األخــــر المعانـــات الشخصــــية أو األذى

لعــدواني فــي هـــذه الســـلوك ا أنويالحــظ ,بــالفرد المعتــدي عليـــه كنتيجــة لهــذا الســـلوك العــدواني 
وقـد يحـدث مثـل هـذا العـدوان فـي المجـال الرياضـي فـي العديـد ,الحالة يكون غاية فـي حـد ذاتـه

  من المواقف التنافسية مثل قيام مدافع كرة القدم بمحاولة إصابة منافسه بقدمه عقب محاولة
وط علــى العــب كــرة الســلة دفــع منافســه باليــد للســقولــة اأو مح,منافســه تخطيــه أو مــروره بــالكرة 

  .األرض أثناء مراقبته له
  : الو سيليالعدوان  3-3

ويقصد به السلوك الذي يحاول إصابة كائن حي أخر ألحداث األلم أو األذى أو المعانات    
بهدف الحصول على تعزيز أو تدعيم خارجي مثل تشجيع الجمهور أو رضا  لشخص أخر

وفي هذه , اة  المعتدى عليهالزمالء أو إعجاب المدرب وليس بهدف مشاهدة مدى معان
 رضا  أوالحالة يكون السلوك العدواني وسيلة لغاية معينة مثل الحصول على ثواب أو حافز 

ويالحظ أن هاذين النوعين من العدوان يتفقان في محاولة إصابة كائن , أو تشجيع خارجي
ويرى  ,هدفله لكنهما يختلفان من حيث ال حي آخر وأحداث األلم أو األذى أو المعانات 

من صعوبة التفريق بين هذين النوعين من السلوك العدواني إال  أنه  بالرغم 1944"كوكس "
بينهما يكمن في انفعال الغضب الذي يكون مصاحبا للسلوك  العدواني  أن محك التميز 

محمد حسين . (العدائي وال يشترط  تواجد انفعال الغضب في السلوك العدواني الو سيلي
 ) .13-11، ص2004عالوى،

 :التحكم بعدوان المتفرجين
لـيس باالمكــان الــتحكم بعدوانيــة الرياضــيين فقـط، بــل مــن الممكــن اســتعمال اســتراتيجية         

  .وهنك بعض االستراتيجيات العامة للتحكم بالمتفرج وعدوانيته. مع المتفرجين
لــى حــد ســواء فــي تطــوير الــتحكم الصــارم علــى تنــاول الكحــول للمتفــرجين والرياضــيين ع   -1

  .اثناء المباريات
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مــثًال الضــرب والطــرد خــارج الملعــب حــاًال عنــد القيــام بتصــرفات أو (معاقبــة المتفــرجين    -2
فيتوقف العدوان حالما يبدأ يتشكل لدى المتفرجين اآلخرين رؤيـة بعـدم السـماح ) سلوك عدواني

  .لهم بالقيام بأي سلوك عدواني
لبات لالشخاص الـذين يعرفـون بأنـة ال يسـمح لهـم بالقيـام يمكن استخدام تسهيالت ومتط   -3

  .بأي سلوك عدواني داخل الملعب
  .يشكل المدربين عروض عدوانية باجزائهم الغير مسموحة   -4
  .العمل مع مدير الفريق لتوصيل المهم والسلوك غير الواضح في الرياضة   -5

ي مواضـــيع العـــدوان فـــي الرياضـــة لقـــد طـــورت الجمعيـــة العالميـــة لعلـــم الـــنفس الرياضـــ        
، والتي شملت على توصيات لمواضـيع الشخصـية الرياضـية سـواء لالداريـين )486انظر ص(

  .أو المدربين أو الرياضيين
  :توصيات للتقليل من العدوان والعنف في الرياضة  

ــم الــنفس الرياضــي توصــيات عــن العــدوان والعنــف فــي          لقــد تبنــت الجمعيــة الدوليــة لعل
  :الرياضة، وكما يلي

يجــب عمــل نســخ للعقوبــات االساســية مــن قبــل االداريــين فينــتج قــانون عقوبــات ): 1(التوصــية 
  .سلوك العنف

يجــب ان يؤكــد االداريــين علــى التــدريبات االساســية للفريــق الســيما المســتويات   ):2(التوصــية 
  .العليا التي تؤكد على حجم اللعب الجيد بين المشاركين

  .يجب على االداريين منع استعمال الكحول في اثناء االحداث الرياضية  :)3(التوصية 
يجب على االداريين التأكيد على التسهيالت التي تأخـذ بعـين االعتبـار باشـغال ): 4(التوصية 

  .اوقات الفراغ والتسلية
يجب على مدير الفريق وضع صفات اساسية لالحـداث المنفـردة للعـدوان الـذي ): 5(التوصية 

  ).نجوم(ل في الرياضة اكثر من جعلهم يحص
يجب ان يسمح لمـدير الفريـق بعمـل حملـة لتقليـل العنـف والعـدوان فـي الرياضـة ): 6(التوصية 

  .التي ينشغل بها المتسابقين والمدربين والرياضيين واالداريين والمتفرجين
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لفين ان يشـاركوا يجب على المدربين واالداريين ومدير الفريق والرياضيين والمؤ ): 7(التوصية 
  .في الحلقات الدراسية حول فهم معنى السلوك العدواني والعنف والتحكم بالسلوك العدواني

ـــاط ): 8(التوصـــية  ـــين تشـــجيع الرياضـــيين لالرتب ـــى المـــدربين ومـــدير الفريـــق واالداري يجـــب عل
  .بسلوك اجتماعي ومعاقبة الذين يؤدون السلوك العدواني

رياضــــيين فــــي بــــرامج تهــــدف لمســــاعدتهم لتقليــــل الســــلوك يجــــب ان يشــــارك ال): 9(التوصــــية 
وعليه يجب على الرياضـي . وذلك بفرض الشدة في القوانين التي تؤكد على العقوبة. العدواني

 .ان يكون ذا مسؤولية
أن العدوانيــة يعــاني منهــا الفــرد والمجتمــع ومــن هــذا المنطــق فانــه  :عــالج الســلوك العــدواني -

لعالج لمثل هذه الضطربات التي أثرت سلبيا على الحيـاة العامـة ينبغي علينا أن نضع طرق ل
  :لإلنسان وعليه فإننا نرى أن يكون العالج على هذه المستويات وهي كما يلي

 :العالج النفسي 5-1
أن التكفل النفسي للفرد له األهمية البالغة واألثر الكبير في عالج مثل هذه االضطربات    

نفسي بتجنب الطفل أسباب االنفعال من األساس والتي تسبب له السلوكية ويكون العالج ال
نوع من اإلحباط والحط من قيمته كعدم مقارنته بغيره من األطفال وعدم تغييره بالذنب وخطأ 

  ).60ص. 1998محمد سعيد مرسى (ارتكبه وٕاشعاره بذاته وتقديره واحترامه 
لتي يواجهها في البيت والمدرسة فعندما يفشل الطفل ويصبح ذاك الفشل جزء من الخبرات ا

والشارع ولذلك ينبغي لنا تعليم الطفل كيفية التعامل مع مثل هذه التجارب الفاشلة دون أن 
تترك في نفسه اثر ضار ودون أن تحبط من احترامه لنفسه ويقول علماء التربية أن الطفل 

الفشل وال يستطيع  الذي يعاني من انخفاض في درجة احترامه لنفسه اليستطيع التعامل مع
  )167زياد الحكيم، ص. (تشكيل صدقات مع غيره ويترتب على ذلك ظهور مؤشر العدوانية

كما ينبغي علينا أيضا تجنب األطفال الكبت بحيث يسمح لهم بطرح األسئلة    
واالستفسارات وعلينا أن نتجاوب معها بوضعية تناسب سنه وعقله ومن خالل أيضا إشباع 

حاجياته ويكون كذلك بتنميته ا حتى يستطيع الشخص أن يحل مشاكله وان رغباته وتلبية 
يواجه الصعاب بال صعوبة أو مشكلة باإلضافة إلى تعليم الطفل آداب الحديث والحب 
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. والتعاون والتسامح والمشاركة فكل هذه المعاني السامية تغرس فيه روح عالية ومتسامحة
 ) .60محمد سعيد مرسى، ص(
 :جتماعيالعالج اإل5-2

ويـــدخل تحـــت هـــذا العـــالج مايســـمى بـــالعالج الببـــىء وهـــو عبـــارة عـــن التعامـــل مـــع البيئـــة    
أو ضـــــبطها ســـــواء كانـــــت هـــــذه البيئـــــة األســـــرة أو , االجتماعيـــــة للعميـــــل وتعـــــديلها أو تغييرهـــــا

  ...المدرسة
لك والعالج االجتماعي في األسرة يكون عن طريق تهيئة المناخ األسري الهادئ والسار وكـذ  

مــن خــالل معاملــة الوالــدين فيمــا يتعلــق بتربيــة األطفــال وتــوجيههم وقــد يكــون هــذا عــن طريــق 
تدريب األهل على سلك تصرفات سليمة بحيث يتعلمـون كيـف يعـدلون سـلوكهم ويتعـاملون مـع 
أبنــــائهم فقــــد أشــــارت نتــــائج هــــذا التــــدريب خاصــــة مــــع تفاعــــل األهــــل ونجــــاوبهم إن العدوانيــــة 

  .℅60إلى  20بنسبة  انخفضت عند األطفال
هــذا فيمــا يتعلــق باألســرة وفيمــا يخــص المدرســة فيكــون العــالج عــن طريــق إعطــاء فرصــة    

ــــذ فيهــــا  لتالميــــذها بالحركــــة والنشــــاط ســــوءا بالنشــــاطات الرياضــــية أو الثقافيــــة وٕادمــــاج التالمي
  .وٕاشراكهم في التحضير وإلعداد لها وبذلك تكون المدرسة قد اشبعت بعض حاجات تالميذها

باإلضافة إلى هذا يجب توفير العلم وتطوير التعليم واالهتمام بإعداد معلمين لديهم                         
الكفاءة  والقدرة على تحويل جو المدرسة إلى جو يشجع الطالب على العطاء واإلنتاج وحب 

  ) .331، ص1997حامد ظهران، . (العلم
لهـــا مـــن التـــأثير بحيـــث يجـــب اختيـــار الصـــحبة  كمـــا يجـــب أن الننســـى جماعـــة الرفـــاق التـــي

الصالحة والجماعة التـي تلتـزم بـاآلداب واألخـالق الفاضـلة والتـي تبتعـد عـن كـل سـلوك طـائش 
  .وغير مقبول

 :العالج السلوكي5-3

يعتبـــر العـــالج الســـلوكي تطبيقـــا علميـــا لقواعـــد ومبـــادئ وقـــوانين التعلـــيم فـــي ميـــدان العـــالج    
ظـري الــذي وضـعه كـل مـن ايفـان بــافلوف وجـون واطسـن فـي التعلــيم السـلوكي علـى اإلطـار الن

الشـــرطي ويســـتفيد أيضـــا مـــن نظريـــات ثـــور نـــدايك وكـــالرك هـــل وبـــورس ســـكينر فـــي التعزيـــز 
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وتقريـر نتـائج الــتعلم مـع اســتخدام مثيـرات منفــردة مثـل الصــدمة الكهربائيـة حيــث تـرتبط بانتظــام 
  .ا ما وصعبة مع بعض الحاالتوتكرار مع المثير الموقفي رغم أنها مؤذية نوع

أو التحصين التدريجي ,ومن بين أساليب العالج السلوكي أسلوب التخلص من الحساسية 
ويتم ذلك عن طريق تعريض العميل إلى المثيرات التي تحدث استجابات عدوانية وتكرارها 

بالتدريج في ظروف يشعر فيها بأقل درجة وهو في حالة استرخاء ثم يتم العرض على 
مستوى متدرج في الشدة حتى يتم التوصل إلى المستويات العالية من الشدة المثير التستثير 

 . )60ص.1998محمد سعيد مرسى (االستجابة العدوانية 
 :العالج الطبي 5-4

ينـــتج علـــى الســـلوك العـــدواني اختفـــاء للبصـــيرة العقليـــة لـــدى الفـــرد وتجعلـــه مضـــطر لســـلك    
تبـــاه لألخطـــاء وخطورتهـــا وانطالقـــا مـــن معرفتنـــا بـــان هنـــاك ســـلوكات عدوانيـــة يغيـــب فيهـــا االن

عالقــــة وطيــــدة بــــين الــــنفس والجســــم ولهــــذا يلجــــا فــــي بعــــض األحيــــان إلــــى اســــتعمال األدويــــة 
  كمهدئات تؤدي إلى االسترخاء العضلي والهدوء النفسي والحركي وهناك 

اآلالم ممــا  أيضـا لمســكنات النـي تعمــل علـى تثبــيط وظــائف الجهـاز العصــبي المركـزي وتســكن
  .يؤدي إلى الهدوء النفسي

حتى يتمكن المعالج من إقامة عالقة تواصل بينه وبين العميل إذا ما فشلت جميع هذه    
المحاوالت وفشلت بقية أنواع ووسائل وطرق العالج يتم االستعانة كأخر حل بالعملية 

عن بقية  الجراحية وهي جراحة عصبية متخصصة حيث يتم فصل النص األمامي الجبهي
أجزاء المخ عن طريق قطع األلياف البيضاء الموصلة بين الفص األمامي والمهد بذلك يتم 

حامد . (قطع االتصال العصبي وبالتالي تثبيط رد الفعل االنفعالي ويحد تغير في السلوك
  ).346ظهران،  ص

ــديني 5-5 ضــمير يعتبــر الســلوك العــدواني فــي نظــر الــدين اســتجابة غيــر ســوية ل :العــالج ال
  .المريض بسبب اإلهمال أو القيام الفرد بسلوك يتحدى فيه قوة الضمير
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  :لخالصةا

السلوك العدواني تسبب فيه عدة جوانـب وعـدة  أننستخلص مما سبق ذكره في هذا الفصل    
ســاهم فــي وجــود ســلوكات عدوانيــة عنــد ت تن تــوفر إمــا , اجتماعيــةمــؤثرات ســواء كانــت نفســية 

و ,ين تكون قابليتهم لمثل هذه السلوكات أكبـر ذال,ا ما تكلمنا عن المراهقين إذالتالميذ خاصة 
مـن ,لسـلك تصـرفات عدوانيـةالمراهقين عليه فإنـه يتوجـب تحديـد األسـباب الحقيقيـة التـي تـدفع بـ

  .الك الوقاية منها باعتبار أن الوقاية أفضل من العالج ذأجل معالجتها و قبل 
األشــياء أكثــر ممــا تســتحق فهنــاك فتــرات أيــن يظهــر فيهــا هــدا كمــا أنــه ال ينبغــي أن نعطــي    

ا وجـب معرفـة الكيفيـة المناسـبة للتصـرف ذالنشاط الزائـد فـي سـلوك األفـراد و مـا يترتـب عليـه لـ
  . و عقالنيةمعه بحكمة 
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  : تمهيد

المراهقة هي مرحلة تستحوذ على اهتمام كثير من الناس ، فهي تهم المراهقين أنفسهم   
 . ليفهموا انفسهم وتهم اآلباء والمعلمين ليعرفوا كيفية التعامل معهم

وهي مرحلة تغير كلي وشامل وليست أزمة نمو ، وهي تنقل المرء من فترة الطفولة إلى 
ل تغيرات كبيرة وسريعة في كافة مجاالت النمو البدني و مرحلة الشباب والنضج ، وتشم

 الجنسي و العقلي و العاطفي و االجتماعي
الداخلية  التغيراتالمرحلة بهدوء ويستطيعون التكيف مع يعبر بعض المراهقين هذه 

ومتطلبات االسرة والمجتمع ، لكن البعض اآلخر يمر بأزمات داخلية و صراعات مع 
 المجتمع

مرحلة في المجتمعات الريفية بهدوء بينما ال يكون األمر كذلك في المجتمعات تمر هذه ال
 .مادياالمتحضرة 

سنة على تفاوت بين االفراد وعلى تفاوت بين الجنسي  20 – 12تمتد المراهقة عادة ما بين 
  .حيث تسبق الفتاة الفتى قليل
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 :تعريف المراهقة  -1
ة التي تتبع الطفولة والتي تبدأ مع أول إشارات االحتالم المراهقة هي تلك الفتر          

  )19،ص 1982محمد عماد الدين إسماعيل، سنة . (سنة 20-12وتنحصر بين 
نرى أن هذا التعريف أشار فقط إلى مظاهر االحتالم أي الجانب الفسيولوجي          

لتي نجدها في تعريف والجسمي فقط ، إنما هناك عوامل أخرى منها االجتماعية والنفسية وا
المراهقة فترة عواطف وتوتر وشدة تكشفها األزمات النفسية وتسودها "إذ يقول  "ستانلي هول"

  ) .79، ص 1984. ("المعاناة واإلحباط والفراغ والمشاكل وصعوبة التوافق
جوانب أخرى تميز المراهقة وركز فقط على الجانب " ستانلي هول" في هذا التعريف أهمل 

للتغييرات النفسية باإلضافة إلى كون المراهقة ال تنحصر بالضرورة في األزمات  العاطفي
  .ستانلي هول والصراعات كما يراها 

أن ما يصادفه الفرد من عواطف وتوترات وشدة إنما :"فتقول " مارغريت ميد"أما           
والمدرسة في  يرجع إلى عوامل اإلحباط المختلفة التي يتعرض لها في حياته داخل األسرة

التجمع كله ،والمراهقة هي مرحلة نمو عادية ال تتخللها أي أزمات مادام هذا النمو ساريا في 
  ).79، ص1984عبد الرحمان محمد عيسوي، ( .مجراه الطبيعي

مرحلة نمو معينة تبدأ بنهاية الطفولة "المراهقة بأنها  )1972" (أحمد زكي صالح" ويعرف 
  ).79، ص1984محمد عيسوي، ( " نضج أو الرشد وتنتهي بابتداء مرحلة ال

أنها مرحلة نهائية أو الطور الذي يمر فيه الناشئ نحو بدأ النضج الجسمي والعقلي 
  .واالجتماعي 

المرحلة التي تلي الطفولة والتي تظهر فيها :"يشير إلى أنها ) 1973" (ليتري" ونجد         
تي يميل فيها الفرد إلى النضج الجسمي وقد يتم وهذه األخيرة هي الفترة ال عالمات البلوغ،

مرحلة النضج في سن مبكر عن  إلىهذا التدريج في فترة طويلة وقد لوحظ أن اإلناث تصلنا 
  )عبد الرحمان محمد عيسوي المرجع السابق ( "الذكور وبمدة تبلغ نحو العامين 

 ي والجسمي والعقلي والنفسي،البدن بهذا فهي الفترة التي فيها االنتقال التدريجي نحو النضج
االعتماد على اآلخرين إلى راشد مستقل  هي مرحلة انتقال من طفل يعتمد كلأما نفسيا ف

  .فترة زوابع وعواطف نفسية" Eisster ايستر"يتكيف بذاته ، وفترة المراهقة حسب
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خلل  حيث أن التكوين النفسي للطفل يذوب أثناء المراهقة وهذا يؤذي إلى أحداث          
محمد عماد الدين إسماعيل سنة ( .واضطرابات على المستوى الشخصي للطفل

  ) .20،ص1982
سنة وتنتهي بالدخول في  12أما بيولوجيا فهي تبدأ بنهاية مرحلة الطفولة والتي يقابلها سن 

 سنة ) 12 -18(مرحلة الرشد 
 : طبيعة المراهقة   -2

سن الطفولة وسن الرشد ، ومن الناحية المراهقة هي مرحلة من مسار الحياة موجودة بين 
البيولوجية هي تلك المرحلة التي تبدأ من بداية اكتمال العظام أما من الناحية النفسية 

حامد عبد "، وقد عرفها فيها الفرد من الطفولة إلى الرشداالجتماعية فهي مرحلة انتقالية يعبر 

ائن البشري من مرحلة الطفولة إلى فترة نمو شامل ينتقل خاللها الك"بأنها " السالم زهران
  ). 79عبد الرحمان محمد عيسوي ص. ("مرحلة الرشد 

حيث يفتقد الطفل توازنه الجسمي والعقلي وتظهر عليه تغيرات عضوية عميقة وتعطي للجسم 
صفة أخرى وقوى أخرى ويترك الطفل ألعابه القديمة الطفولية ، وتظهر لديه أحالم اليقظة 

انا العمل المدرسي ، والمراهقة هي مرحلة حرجة حيث يكون فيها المراهق التي قد تعرقل أحي
حساس إلى حد كبير حيث يواجه مواقف جديدة عليه ، وأحيانا تكون مخيفة ، دون أن تكون 

من طبيعة " أن "   STANLY HALLستالي هال"لديه خبرة لمواجهة هذا الموقف ، ويعتقد 
ض من الحاالت النفسية حيث يميل إلى انتقال من المراهق أن يتأرجح بين النقض والنقي

حامد عبد السالم زهران، ( "مزاج إلى آخر في وقت قصير وهذا ما يعرف بأزمة المراهقة 
  ).390،ص  1972سنة 

من خالل ما سبق يتضح أن المراهقة هي منعطف خطير في حياة اإلنسان لها          
سمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية منها الخصائص الج:  خصوصيات عديدة تميزها 

 .تطرق إليها بالتفاصيل فيما بعدوالفسيولوجية ، والتي سن
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 :أهم النظريات التي تفسر المراهقة   -3

  : "نظرية ستانلي هول"  3-1
إن نظرية ستانلي هول تعتبر أن المراهقة هي عبارة عن مرحلة التغير الشديد أو         

بالضرورة بنوع من الشدائد والمحن والتوترات وصعوبة التكيف في كل  ميالد جديد مصحوب
  .موقف يواجه المراهق 

ويؤخذ عن هول مصطلح العواطف والتوتر حيث استعمله لما تتميز به فترة           
المراهقة  من تعارض وتصارع لدى المراهق بين اإلنسانية والمثالية القسوة والرقة والعصيان ، 

إذ أنها  رية إلى إن الفرد يرث الخصائص البيولوجية خاصة بالجنس البشريوتشير النظ
  .تدخل في تركيب المورثات

لعمل األجناس البشرية اتضح له أن " هول "في آخر الدراسات التي قام بها           
المراهقة ظاهرة حضارية وثقافية وهذا يعني أنه تراجع في األخير عن نظريته في المراهقة 

  . نها أزمة حتمية يمر بها كل فرد مهما كانت وضعيته وبيئتهعلى أ
  ".سيجموند فرويد "نظرية   3-2

يشير أن الغريزة الجنسية تظهر وتنكشف ألول مرة عندما يصل المراهق إلى سن          
لقد علمتنا التجارب بأن عملية اإلرادة الجنسية للجيل سوف تتم :" البلوغ ويضيف قائال 

نفوذهم في نفوس أطفالنا بصورة الراشدون الكبار إلى فرض سيطرتهم وتعميق عندما يسعى 
نتظار والتريث االرة بالتدخل في حياتهم الجنسية قبل وصولهم إلى سن البلوغ بدال من مبك

على ان "  عبد الغني الديدي" ، وهكذا ما ذهب إليه الدكتور " حتى تنتهي العاصفة المدمرة 
ة وتناقضات سلوكية يحدث فيها النكوص إلى الطفولة ويظهر المراهقة مرحلة انفعالي

  ). 29،ص  1996نوري الحافظ، ،. (الصعاب بشكل ال بأس به
  : نظرية جيزيل وعملية النضوج   3-3

أصناف السلوك عبر مراحل فهو ال يقر اإلشارة  همن بين اآلخرين بوصف" جيزيل"ينفرد      
بالمفهوم  د المراهقة في رأيههقة بصفة عامة بل تحدإلى المراهق بصفة عامة بل تحدد المرا

استنتاج  والتطور المتزامن وبالقابلية علىالجسمي والعمليات الفطرية التي تسبب النمو 
  .هي الرحلة التي يتأثر فيها الفرد بعوامل فسيولوجية  "جيزيل"وكذلك المراهقة حسب 
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  :قة إلى أربعة أنواعالمراه" صموئيل مغاربوس"لقد قسم  : المراهقة أنواع -4

  :المراهقة المكيفة 4-1

العاطفي والخلو من جميع  واالستقراريتسم هذا النوع من المراهقة بالهدوء والميل   
  .السلبية وتتميز فيها عالقة المراهق باآلخرين بالحب والتفتح االنفعاليةالتوترات 

  :المراهقة اإلنسحابية  4-2

  .والعزلة والخجل والصفات األخالقية االنطواءبهي عكس المراهقة المكيفة، تتميز   
  :لمراهقة العدوانيةا - 4-3

تتميز بتمرد المراهق على األسرة والمدرسة والمجتمع وعدم التكيف والتحلي بالصفات   
  ).130، ص1982، محمد عماد إسماعيل( .لألخالقيةا

  :المراهقة المنحرفة  4-4

النفسي وعدم القدرة على التكيف  نهيارواالالخلقي  باالنحالليتميز فيها المراهق   
وٕايذاء اآلخرين، فعلى األستاذ أن يكون على دراية كاملة بهذه األنماط للتعامل معها، وأنها 

  :تصادفه حتما في مشواره المهني أو الرياضي، وتتألف من ثالثة أنماط أو أنواع هي
المرحلة الطور  سنة حيث تصادف هذه)  14-11(تبدأ من : المراهقة المبكرة  4-5

الثالث، وتمتد من النمو السريع الذي يصاحبه البلوغ وحتى بعد البلوغ بسنة تقريبا أي عند 
  .إستقرار التغيرات البيولوجية الجديدة للفرد

  :المراهقة المتوسطة  4-6

سنة تصادف في الغالب الطور الثالث وسنتناول في هذا ) 18-16(تتراوح ما بين          
  .ص هذه المرحلة بالتفصيلالفصل خصائ

     :المراهقة المتأخرة  4-7

فيما يحاول المراهق تكييف نفسه مع المجتمع أي يعيش فيه محاوال التعرف على ضبط     
، تؤثر على سلوكه وتترك 1سنة) 21-18(النفس وغالبا ما تمتد هذه المرحلة ما بين 

فيما يخص سيكولوجية " جيزل"ى انطباعات وآثار واضحة في شخصيته، والفكرة الرئيسية لد
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العملية الفطرية الشاملة للنمو للفرد وتكوينه : "المراهقة تدور حول النضج الذي يعرفها بأنها
  ). 29، ص1990نوري الحافظ، (  .وتتكيف عن طريق الغدة الوراثية للفرد وتعتدل

 :المراهقة  خصائص -5

  : فسيولوجي الالنمو   5-1

درة على أداء وظائفها في تنمو األعضاء الجنسية وتصبح قا في مرحلة المراهقة        
الجنسية في الخصيتين عند الذكر ، أما عند األنثى تتمثل في  األعضاء، تتمثل هذه التناسل

حيض وهو ما يسمى بالعادة المبيض ومن الناحية الفسيولوجية تظهر عند األنثى عملية الم
م الجنسية مثل تغيرات الصوت وظهور شعر معالال، أما عند الذكر فتظهر بعض الشهرية

  )73، ص1984مصطفى غالب، ( .العانة والشارب
  : النمو الجسمي   5-2

هذه المرحلة سرعة النمو بشكل ملحوظ وتستمر لمدة حوالي ثالث سنوات  في تزداد         
عند البنين وذلك بعد فترة النمو الهادئ في المرحلة ) 16-12(عند البنات و) 10-14(

سنة عند 20سنة عند البنات وٕالى غاية  17السابقة ، على أن النمو يستمر إلى حوالي 
سنة  14سنة وعند البنين  12نمو الجسمي عند البنات في سن الالبنين وتصل أقصى سرعة 

زيادة في الوزن والطول والهيكل العظمي ،اتساع الصدر الويظهر النمو الجسمي خالل 
ي الحجم لها تأثير كبير على نفسية فالحجم ، وهذه التغيرات والكتف وكذلك التغيرات في 

  كما يالحظها  سالمراهق أكثر من التغيرات الفسيولوجية ألنها مظهر خارجي يالحظها النا
النمو في الطول نمطا منتظما فيصل الفتى إلى الطول األقصى في حوالي  ويأخذهو بنفسه، 

، عبد الرحمان عيسوي(في المتوسط  15 في المتوسط أما الفتاة فتصل إلى سن 17سن 
  . )37-36ص  ،1995

  : النمو العقلي  5-3

يصبح المراهق قادرا على استخدام  المفاهيم المجردة فيما يسمى بمرحلة التصور            
حيث يستطيع استخدام الرموز في التفكير وٕادراك النسبة ) أو التفكير المنطقي (القبلي 

ئج على مقدمات وتصل إليها والقياس المنطقي وقبول وجهة النظر والتناسب وبناء النتا
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المقابلة وفهم نظرية االحتمال والتفكير الثانوي وهكذا تصبح المراهقة بداية صحيحة للتفكير 
  )17، ص1986رزيق معروف، ( الراشد 

ك نتائج ففي المراهقة المتأخرة يستطيع المراهق أن ينسلخ من مشاعره وأفعاله وٕادرا           
المستقبل سلوكه وأفكاره وهي مرتبطة بالنوم المعرفي المرتبط باإلحساس بالزمن وما يتعلق ب

متعددة وتخيل نتائجها في عقله وهي جزء هام في التخطيط  فقوالقدرة على افتراض موا
 عد أراء رفاقه ويقارن رأيه بآرائهم ويحترمتللمستقبل وفي التواصل مع الكبار وقبول التوجيه و 

  ) .53،ص 1995محمود عبد الرحمان  حمودة، ( .الكبار ويأخذ قراراته بعد التفكير
لهذا فنرى ان النمو العقلي ذو أهمية كبيرة لدراسة المراهقة ليس ألنه أحد مظاهر     

النمو فحسب وٕانما لمكانته العقلية التي تعتبر محددا هاما في تقييم قدرات المراهق 
  :قلية نجدواستعداداته ونفوراته الع

  :التذكر  5-4

للعالقات  االستنتاجتبنى هذه العملية على أساس الفهم والميل وتعتمد على قدرة            
ا فهمه ويرتبط بغيره من الجديدة بين موضوعات التذكر، كمن ال يتذكر موضوعا إال إذ

  .الخبرات
  : الذكاء 5-5

 واالستعداداتسمى القدرة العقلية العامة في مرحلة المراهقة ينمو الذكاء العام والذي ي      
والقدرات الخاصة، وتزداد قدرة المراهق على القيام بكثير من العمليات العقلية كالتفكير، 

  ).157-91، ص1984عبد الرحمن عيسوي، ( .التذكر والتعلم
  :االنتباه  5-6

تطيع أن يستوعب يزداد المراهق في انتباهه على األشياء وتحديد أوامره، فهو يس         
أحمد زكي صالح، ( .مشاكل معقدة في يسر وسهولة ويستطيع أن يلفت نظره ألدنى األشياء

 ). 157ص
يتضح الميول في المراهقة ويتصل بتمايز المظاهر العقلية للفرد ويعرف     :الميول  5-7

التجاه الميل بأنه شعور يصاحب انتباه الفرد واهتمامه بموضوع ما، وهو مظهر من مظاهر ا
  ). 146، ص1990محي الدين مختار، ( .النفسي
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  :التخيل 5-8

يتسم خيال المراهق بأنه الوسيلة التي يتجاوز من خاللها حواجز الزمان والمكان وله وظائف 
محي ( عدة يمكن أن يحققها المراهق فهو إدارة ترويجية كما أنه مسرح لمطامع غير محققة

  ).150الدين مختار، ص
  :التفكير 5-9
يتميز هذا التفكير بأنه أرقى من ذلك عند الطفل إذ أن التفكير عند المراهق يكون ذو أبعاد  

  ). 92، صعبد الرحمن عيساوي( .ومعاني يهدف من خاللها إلى البحث عن حلول لمشاكله
  : النمو االنفعالي  5-10

الضطرابات كما تتسم زيادة الحادة لالنفعاالت والقلق واالإن فترة المراهقة هي فترة           
بتقلبات انفعالية عنيفة ومن العوامل المؤثرة في انفعاالت المراهق صعوبة التكيف مع 

  د يكون للعوامل االجتماعية دور بالغ األهمية الن قالمتطلبات الجديدة في هذه المرحلة كما 
خالل مرحلة  لتقي إال القليل من اإلعداد والتوجيه لهتالفرد يتعرض لضغوطات اجتماعية لم ي

  ). 86،ص1980سعدية محمد علي . (الطفولة
  :النمو الحركي 5-11

يميل المراهق للهو والكسل في بداية مرحلة المراهقة كما أنه يفقد الدقة والتوازن، حيث   
يرى الباحثون أن المراهق ال يفقد نسبة في قدرته المركبة وتوافقه الحركي فإذا رأيناه في 

سنة ) 16 -15(د شيئا في حركاته من أجل التقدم، أما في الفترة الملعب نجد أنه لم يفق
يصل المراهق إلى النضج في حركاته ويكون النشاط له دور كبير في هذه المرحلة الكتساب 
التوافق الحركي كالرشاقة والتوازن، أما بالنسبة لإلناث الالئي يتوقف نشاطهن بسبب عدم 

  .الرغبة والميول لممارسة هذا النشاط
  :االجتماعيلنمو   5-12

من المراحل الحساسة التي يعيشها الفرد فيحقق كيانه  االجتماعيتعتبر مرحلة النمو    
ويحس أنه قد أصبح له مكانة بين مجتمعه ومحيطه، فهو اآلن يتطلع إلى  االجتماعي

جديدة ومختلفة، تجعل منه رجل مشاركا في بناء مجتمعه  واتجاهاتعالقات  اكتشاف
على المراهق في هذه المرحلة أن يسير وفق ما تمليه العادات والتقاليد السائدة في ووطنه، ف
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المجتمع الذي يعيش فيه، يفهم المسؤولية ويعالج وجهات النظر المختلفة بصورة موضوعية، 
هي  واالتجاهاتالفرد لهذه العادات  اكتسابإن ": "مصطفى غالب"وفي هذا الصدد يذكر 

والراحة  لالستقرارالذي يحققه  االجتماعيله على التكيف شرط أساسي من شروط حصو 
بطريقة غير سوية يحول بينه وبين تحقيق أهدافه ويعرضه إلى  فاكتسابهاالنفسية ولذلك 

 167مصطفى غالب، ص( .بعض األزمات ومشاعر التوتر واالضطرابات وعدم االستقرار
(.  
  :مشاكل المراهقة -6

رئيسية التي تواجه المراهقين في هاته الفترة، إن مشاكل المراهقة من المشاكل ال  
والسبب يعود إلى المجتمع نفسه والمدرسة والهيئات اإلجتماعية واألسرة والنوادي وكل 

  المشاكل التي يتعرض لها المراهق المنظمات التي لها عالقة بهذه الفئة لهذا سوف نتناول
  :المشاكل النفسية  6-1

ثر في نفسية المراهق وانطالقا من العوامل النفسية من المعروف أن هذه المشاكل تؤ   
ذاتها التي تبدو واضحة فيتطلع المراهق نحو التجديد واالستقالل وثروته لتحقيق هذا التطلع 
بشتى الطرق واألساليب فهو ال يخضع ألمور البيئة وتعاملها مع أحكام المجتمع، والقيمة 

زنها بتفكيره وعقله وعندما يشعر المراهق الخلقية واالجتماعية بل أصبح يفحص األمور وي
بأن البيئة تتصارع معه وال تقدر موقفه وال تحس إحساسه الجديد، لذا فهو يسعى دون قصد 
بأن يؤكد لنفسه وبثورته وعناده فإذا كان كل من في المدرسة ال يفهمون قدراته ومواهبه، وال 

هو يحس بذاته وأن يعلم الكل  تعامله كفرد مستقل، وال تشبع حاجاته األساسية في حين
  .بقدرته وقيمته

  :االجتماعيةالمشاكل  6-2

إن النقص في التربية والتكوين يعود إلى المراهق، ففي المجتمعات البدائية   
كمجتمعات إفريقيا وآسيا البنت والرجل يتزوجان في سن مبكرة  فتكون لهم مسؤوليات كبيرة 

 .عات تهمل مرحلة المراهقة وال تعطى لها أهميةكما تعتقد ان األزمة أحيانا في المجتم
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  :مشاكل الرغبات الجنسية 6-3

من الطبيعي أن يشعر المراهق بالميل الشديد للجنس اآلخر لكن التقاليد في مجتمعه   
تقف حائال دون أن ينال ما يبتغيه فعندما يفصل المجتمع بين الجنسين فإنه يعمل على 

دة عند المراهق اتجاه الجنس اآلخر، وضبطها وقد يتعرض تهذيب الدوافع الفطرية الموجو 
باإلضافة إلى لجوء المراهقين إلى أساليب  ألألخالقية السلوكياتإلى انحرافات وغيرها من 

ملتوية ال يعرفها المجتمع كمعاكسة الجنس اآلخر، وللشعور بهم يقومون بأساليب منحرفة 
  .من بعض العادات واالنحالل

  :حيةالمشاكل الص  6-4

إن المتابعة المرضية التي يتعرض لها الشباب في سن المراهقة هي السمنة إذ يصاب   
المراهقين بسمنة مفرطة مؤقتة ولكن إذا كانت كبيرة فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض 

على الطبيب األخصائي فقد تكون ورائها اضطرابات شديدة للغدد، كما يجب عرض 
إلى متاعبه وهو في حد ذاته جوهر العالج ألن  لالستماعمع الطبيب المراهقين على اإلنفراد 

  ). 220،ص1974محمد رفعت، ( .المراهق يحس بأن أهله ال يفهمونه
  : حاجات المراهقة -7

  :في ستة حاجات أساسية" حامد عبد السالم زهران"يجمعها   
  :الحاجة إلى األمن 7-1

ية والحاجة إلى الشعور باألمن تنص الحاجة إلى األمن الجسمي والصحة الجسم    
الداخلي، والحاجة إلى القاء حي، والحاجة إلى تجنب الخطر واأللم، الحاجة إلى الحماية عند 

  .الحرمان من إشباع الدوافع، والحاجة إلى المساعدة وحل المشكالت الشخصية
  :الحاجة إلى الحب والقبول 7-2

لى األصدقاء والحاجة إلى الشعبية، والحاجة إ االجتماعيتتضمن الحاجة إلى التقبل   
إلى جماعات، والحاجة إلى إسعاد اآلخرين وهذا من شأنه أن يجعل  االنتماءالحاجة إلى 

  .المراهق أكثر فاعلية وٕانتاجية لصالح جماعته
  
  



  ���) 18-15( ����� ا������ ا���	� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 	��ا��ا���� 
 

 

 

﴿50﴾ 
 

 

  :الحاجة إلى مكانة الذات  7-3
ة وتتضمن الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرفاق، الحاجة إلى المركز والقيم  

، الحاجة إلى الشعور بالعدالة، الحاجة إلى االعتراف من اآلخرين، الحاجة إلى االجتماعية
، الحاجة إلى االمتالك والقيادة، الحاجة االجتماعيالتقبل من اآلخرين، الحاجة إلى النجاح 

إضافة إلى  االجتماعيةإلى المساواة مع األفراد والزمالء في المظهر والملبس والمكانة 
  .ة إلى تجنب اللومالحاج

  :الحاجة إلى النمو العقلي واإلبتكار 7-4

تتضمن الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسلوك، الحاجة إلى تحصيل   
الحقائق وتفسيرها، الحاجة إلى التنظيم، الحاجة إلى الخبرات الجديدة، إلشباع الذات عن 

والتعبير عن النفس والحاجة إلى السعي طريق العمل، الحاجة إلى النجاح والتقدم المدرسي 
  .عالجي والتربوي والمهني واألسريوراء اإلثارة، الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد ال

  :الحاجة إلى تحقيق وتأكيد وتحسين الذات 7-5

تتضمن الحاجة إلى النمو، الحاجة إلى الوالء، الحاجة إلى التغلب على العوائق، الحاجة  
حامد عبد ( .ارضة اآلخرين، الحاجة إلى معرفة الذات وتوجيههاإلى العمل الهادف ومع

  ). 402-401السالم زهوان، ص
  :الحاجة إلى اإلشباع الجنسي  7-6

تتضمن الحاجة إلى التربية الجنسية، الحاجة إلى اهتمام الجنس اآلخر وحبه،    
  .الحاجة إلى التخلص من التوتر، الحاجة إلى التوافق الجنسي

  :لى تهذيب الذاتالحاجة إ  7-7
تتمثل في ضبط االنفعاالت والتحكم في الذات والقدرة على التحكم في سلوكه     

وتصرفاته ألن المراهقة هي مرحلة النضج الجنسي والحساسية المفرطة واالرتباط 
  ). 57، ص1974صمونيل مغاريوس،  ( .واالضطراب
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  :االستقاللالحاجة إلى .  7-8

على نفسه  لالعتمادالمراهق هو من أسباب محاولته إن النضج الجسمي لدى     
ومعارضة  االجتماعيةالقرارات الخاصة بحياته ونتيجة لتعدد العالقات  اتخاذفي  واالستقالل

  .أوليائه بفرض السلطة وقد تجعله يفقد التوازن في سلوكياته وردود أفعاله
  :االنتماءالحاجة إلى   7-9

المادي والعاطفي عن األسرة مرتبط برغبته في االنتماء  إن رغبة المراهق في االستقالل   
) منظمة أو غير منظمة(إلى جماعات خارج إطار األسرة والتي تتمثل في جماعة األصدقاء 

، 1987عباس محمود عوض، ( .وهذا نتيجة لتفتح ميول المراهق واتساع دائرة اهتمامه
  )167ص
  :عالقة وأهمية الممارسة الرياضة عند المراهق  -8
  :الرياضة عند المراهق 8-1

في مرحلة المراهقة ال تصبح المهارة والتقنية هما األساسيتين في الرياضة وٕانما     
بقدراته وٕامكانياته وميوله التي تحدد نوع اللعب الرياضي  االهتمامالتلميذ المستعمل لها، أي 

د القيام بها الذي سوف نمارسه ولهذا فإن الرياضة تستدعي بعض الشروط حتى يمكن للفر 
والتدريس في األمر األبجدي جاء لمراعاة المتعلمين بالدرجة األولى مما يجعلهم يحبون 

، 1998محمد حسن عالوي( .النشاط الرياضي، ويميلون إليه لتفجير طاقتهم وشحناتهم
  ).128-127ص

كما أن الرياضة تؤدي إلى تغيرات فسيولوجية ونفسية بحيث توفر نوعا من التداوي   
كري والبدني وتزودهم بالمهارات والخبرات الحركية ونشاطات ملموسة وأكثر رغبة في الف

الحياة، كما أن الرياضة تعمل على صقل المواهب وتحسين القدرات الفكرية وممارستها 
بصفة دائمة ومنتظمة تؤدي إلى ابتعاد التلميذ عن الكسل، وتنهي اإلحساس بالملل والضجر 

  ).147،ص1971ميخائيل إبراهيم أسعد (.ضيعه في أشياء تافهةوتملئ وقت فراغه الذي ي
  :عالقة المراهق بالممارسة الرياضية  8-2

لكل فرد في المجتمع دوافع وأسباب واضحة للقيام بعمل ما ولقد حدد العلماء   
  :والباحثين أهم الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي وقسموها إلى نوعين أساسيين
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  :باشرةالدوافع الم  8-2-1

واإلشباع بعد نشاط عضلي يتطلب جهدا ووقتا خاص عند تحقيق  بالرضياإلحساس  -
  .النجاح

  .المتعة بسبب رشاقة ومهارة وجمال الحركات كما في الجمباز والتزحلق  -
الشعور باالرتياح كنتيجة للتعب على التدريبات الصعبة والشاقة والتي تتطلب المزيد  -

  .من الشجاعة واإلرادة
  .االشتراك في المنافسات الرياضية والتي تعتبر ركن هام من أركان النشاط الرياضي -

  ).366محمد حسن عالوي، ص ( .تسجيل األرقام والبطوالت وٕاحراز الفوز -
  :الدوافع غير المباشرة 8-2-2
  .الصحة واللياقة البدنية عند ممارسة النشاط الرياضي اكتسابمحاولة   -
اضي إلسهامه في رفع قدرة الفرد على العمل وإلنتاجية الوعي بالشعور ممارسة النشاط الري -

الذي يقوم به الرياضي إذ يرى الفرد بانتمائه إلى النوادي الرياضية أنه يمثلها  االجتماعي
  .واجتماعيارياضيا 
بالتعرف على النشاط الرياضي " محمد حسن عالوي"كما قام المفكر الباحث   

عينة عشوائية من العبين  فاختيارمية من الذكور واإلناث، ألصحاب المستويات العال
  :والعبات وتمثلت دوافعهم فيما يلي

 .نمو الشخصية -
 .التمثيل الدولي -
 .تحسين مستوى الرياضي البدني واكتساب نواحي عقلية ونفسية -
 .اكتساب سمات خلقية -

  ) .367محمد حسن عالوي ص( .التشجيع الخارجي -
  :هق بالثانويةعالقة المرا  -9

يعتبر الطور الثانوي منعرج حاسم في حياة التلميذ وهذا ما يخفيه من سلوكات وأعمال   
يؤديها التلميذ في مختلف سنوات هذه المرحلة من التحصيل الدراسي حيث تميل سلوكاته 
نحو األشياء التي ينجذب إليها بدون أن يشعر أنها بكل بساطة المراهقة وما تخفيه من 
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 مباشرة مع التلميذ وهذا نظرا لسنه الذي يساير أوجه المراهقة وحدتها في التأثير عليهعالقة 
  ) .37،ص1984بوثلجة غيات،(

  :المراهقة وحصة التربية البدنية والرياضية  9-1
في اعتبار اللعب والنشاط الرياضي " فرويد"مع  1983" ريتشارد أولرمان"يتفق      

    من شأنه أن يعرف الطاقة الغريزية للهو األخيرط وهذا كمخفض للقلق اذ هو وليد اإلحبا
مقبولة أو يستطيع  اجتماعية، ففي طريق اللعب يمكن للطاقة الغريزية أن تتحرر بصفة 

المراهق حل أو على األقل التحكم في صراعاته الالشعورية المرتبطة بمرحلة الطفولة 
النشاط الرياضي بتمكن المراهق من تقييم وبالتالي التحكم في ذاته وفي الواقع يفضل اللعب و 

كما تسمح له  باستمراروتقويم إمكاناته الفكرية والعاطفية والبدنية ومحاولة تطويرها 
المؤقت عن الواقع بحثا عن صدا واقعي لهوامه في عالم األشياء وعالم  باالنفصال
  .األشخاص

نماط الصراع الرمزي أن اللعب والرياضة من أ Menniger "1924مينجر "كما يرى    
الذي يرتكز أساسا على العدوانية المنظمة والمقبولة اجتماعيا، كما أن الضغط الذي تولده 

 باعتبارهاالنزوات الجنسية والعدوانية يمكن التحكم فيها وتوجيهها بفضل الممارسة الرياضية 
ت ذاته وتكوين هويته، والطريقة الوحيدة التي تمكن المراهق من إثبا اجتماعياالوسيلة المقبولة 

، ومن خالل ذلك تستطيع االجتماعيقصد التكيف  االندماجوبالتالي  انفعاالتهوالتحكم في 
حصة التربية البدنية والرياضية أن تساهم في تحسين القدرات العقلية، وذلك بإيجاد منفذ سليم 

الجسمية للعواطف وخلق نظرة متفائلة جميلة للحياة وتنمية حالة أفضل ألمن الصحة 
  ).37، ص1996علي سليمان، ( .والعقلية

فحصة التربية البدنية والرياضية تمكن المراهق من تجاوز الحوار اللغوي إلى اللغة    
الجسدية التي تسهل له التعبير المطلب عن مكوناته السيكوفسيولوجية، حيث أن جزء كبير 

هق جميع القوانين والتقنيات منها همشته مادية الحضارة فعن طريق الحركة يتجاوز المرا
والمحرمات التقليدية المفروضة وبذلك يحاول تجاوز الواقع، وبمعنى آخر تحدث قطيعة 

حيث يتجه نحو الرياضة، والسلبي حيث يتجه ) اإليجابي(نية يإيجابية مع الحياة اليومية الروت
  .)20ص ،1965، عادل خطاب كمال زكي( .نحو المخدرات والجرائم
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نا تعد عامل هام في بناء األخالق القومية وتقتل عناصر الجريمة، كما فالرياضة ه
  .لتحقيق دوافع المراهق وحاجاته األرقىتعتبر الوسيلة 

  :عالقة المراهق بأستاذ التربية البدنية و الرياضة  9-2
عالقة األستاذ بالتالميذ تلعب دورا أساسيا في بناء شخصية المراهق لدرجة أنه يمكن   
النتاج الموصل إلى نجاح الموقف التعليمي أو فشله، إذ يعتبر التلميذ مرآة عاكسة  اعتبارها

يعكس حالة األستاذ المزاجية واستعداده وانفعاالته فإن هو أظهر روح التفتح للحياة 
واالستعداد للعمل بكل جد وعزم فإننا نجد نفس الصفات عند التلميذ، فإذا كان المعلم يميل 

مل القوة في معاملته للتالميذ فالنتيجة التي يجنيها المعلم تكون حتما إلى السيطرة ويستع
  . وٕالى العدوان واالنحرافالوحدة  سلبية حيث يميل التالميذ إلى االنسحاب 

 إذ أنأن العالقة بين التلميذ والمعلم ليست أمرا هينا وبسيطا كما يتصوره البعض،          
  .تبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من العوامل النجاح أو الفشل في هذه العالقة مر 
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  : خالصة

يجب على األهل استثمار هذه المرحلة إيجابيًا، وذلك بتوظيف وتوجيه طاقات 
وهذا لن يتأتى دون منح . المراهق لصالحه شخصيًا، ولصالح أهله، وبلده، والمجتمع ككل

والمجتمع، والثقة، وتنمية تفكيره  المراهق الدعم العاطفي، والحرية ضمن ضوابط الدين
اإلبداعي، وتشجيعه على القراءة واإلطالع، وممارسة الرياضة والهوايات المفيدة، وتدريبه 

  .بالنفع على مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات، واستثمار وقت فراغه بما يعود عليه
لى سيرهم يشعر ، فمن يطلع ع_رضوان اهللا عليهم_ولعل قدوتنا في ذلك هم الصحابة 

بعظمة أخالقهم، وهيبة مواقفهم، وحسن صنيعهم، حتى في هذه المرحلة التي تعد من أصعب 
 .المراحل التي يمر بها اإلنسان أخالقيًا وعضويًا وتربويًا أيضاً 
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في الخاص بموضوع الدراسة 

 ميدانية حتى نتمكن من 

 التي تطرقنا لها في الفصول 

تحليل و مناقشة نتائج  يات و

على  لكرة اليد ة المدرسية

 .دراسة
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انب النظري الذي تناولنا فيه الرصيد  المعرفي ا

  : صول وهي على الترتيب التالي

 .اضي الالصفي

 .العدوانية

 .سنة) 18-15(لمرحلة العمرية 

جانب التطبيقي قصد دراسة الموضوع دراسة ميد

علمية حقها و كذا تطابق المعلومات النظرية الت

تطبيق أداة البحث و جمع المعطيات م ذلك عن

الرياضة الالفرق المنخرطين في  التالميذع على 

الدراس استنتاجات استخالصو  ات والية تيارت

 ���ـــــــــــــــــــ ولا�ا�
 

 

  

 

  

  : تمهيد

بعد دراستنا للجانب

الذي ضم ثالث فصو

النشاط الرياض -

السلوكات العد  -

المرخصائص  -

سنحاول التطرق للجان

إعطاء المنهجية العلمي

السابقة الذكر و يتم ذل

االستبيان الذي وزع عل

مستوى بعض ثانويات 
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ي يعطي مصداقية لإلشكالية 

دة النجاز هذا البحث فقد قمنا 

تحديد عنوان البحث الذي نقوم 

ثم الفرضيات وبعدها عرض 

  

ا بتوزيع استبيان أولي على 

الميذ من أجل الوقوف على 

ك للتعرف على مدى وضوح 

فراد عينة البحث على انسب 

أسلوبه المسحي لكونه مناسب 

بالتعرف على الظاهرة 

  .الموضوعية تعتمد على 

  الرياضية المدرسية لكرة اليد

ية من المجتمع االحصائي 

من التالميذ النخرطين في  
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   :  واألسس العلمية االستطالعية التجربة 

التطبيقي الذي يس الجانب ا البحث هي أس

 ولما كان االستبيان هو أحد األدوات المعتمدة 

  طالعية حيث

 الطلبان الباحثان مع األستاذ المشرف على تحدي

سة ثم د المشكلة المطروحة و أهداف الدرا

    على أساتذة مختصين من اجل تقنين األسئلة

 زيارة بعض المؤسسات التربوية، أي قمنا بت

تالمي) 10(يذ الطور الثانوي ، والمقدرين بـ 

قبل التوزيع النهائي له، وكذالك لل االستبيان 

  :الص بعض المالحظات وهي

  .ى الميدان ومدى إجراء هذه الدراسة

  .عض األسئلة مما جعلنا نعيد صياغتها

 على كيفية توزيع االستمارة و استجابة أفراد

  .ل المعطيات

  : لبحث

الوصفي بأسل هو المنهج  تبع في هذه الدراسة 

روحة و يتوفر على تقنيات علمية تسمح له بالتعر

ب من بنيتها الداخلية و السعي إليجاد حلول تعتم

 : البحث

المنخرطين في الفرق الري تالميذال ىعل البحثع 

  .   بوالية تيارت اتالثانوي ث ببعض

أختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية م: بحثة

 )ذكور و إناث (  تلميذ 120دد أفراد العينة 

   .لرياضية المدرسية

 ���ـــــــــــــــــــ ولا�ا�
 

 

  

 

 خطوات-1

إن أدوات الب

المطروحة، ولم

بدراسة استطال

وبعد اتفاق الطل

به و تحديد ا

االستبيان على 

من خالل زيارو       

مجموعة من تالميذ ا

النقائص وتغيرات اال

األسئلة، وتم استخال

التعرف على ا*

غموض بعض*

أخذ فكرة عل* 

لتحليل الطريقة 

منهج البح -2

المتبع  المنهج  إن    

المطروح لحل المشكلة

المدروسة و التقرب م

الب مجتمع-3

مجتمع تمثل 

ذكور و إناث ب

عينة البحث-4

وكان عدد أ

فرق الرياال
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في الطور الثانوي ) ر و إناث 

و كان  19/01/2015وم 

  .2015ارس 

ثم طبع االستبيان و تم  20

  .30/04/2015غاية  إلى 

 .الثانويللطور ضية 
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  :  البحث

   : جال البشري

ذكور و ( تلميذ  120 سة على عينة تتكون من

  .  الممارسين للنشاط الرياضي الالصفي

  : ل المكاني

  .الثانويات التاليةحث على مستوى 

 .ي قادة بفرندة

 .بفرندةديدة 

 .فرندة -ج أحمد حطاب بمدروسة 

 .يري خالد بالسوقر

 . بن نافع بفرندة 

  .ق بن زياد بفرندة 

  : ل الزمني

يوم  األستاذ المشرفع و الموافقة علية من قبل 

غاية منتصف مارس  إلىسة النظرية و امتدت 

15/04/2015ن على األساتذة المحكمين في 

 20/04/2015البحث في الفترة الممتدة من 

 : شملت أدوات البحث على : لبحث

 .ستبيان عرضت على عينة البحث

 .و المراجع

ة البدنية و الرياضية مع أساتذة التربي الشخصية

 . المشرف األستاذالشخصية مع 

 ���ـــــــــــــــــــ ولا�ا�
 

 

  

 

مجاالت الب -5

المجال -5-1

طبقت الدراسة 

الميذ الممن الت

المجال ال -5-2     

البحث  إجراءتم       

شادلي قاثانوية  -

الثانوية الجديدة -

الحاج أثانوية  -

ثانوية قاديري  -

ثانوية عقبة بن -

ثانوية طارق ب -

المجال ال -5-3     

تم اختيار الموضوع و 

تاريخ انطالق الدراسة 

تم عرض االستبيان عل

توزيعه على عينة البح

أدوات البح -6

استمارة االستبي -

المصادر و ال -

المقابالت الش -

المقابالت الش -

  

  

 



  ���� ا���� و إ�اءا
	 ا����ا���

بديل للمقابلة الشخصية و التي 

القا من مشكلة البحث و 

قليل من السلوك العدواني 

تقليل من السلوك العدواني 

 اإلجاباتن دول مباشر أل

أعد لقياس سلوك  اذا سه أما

وقد تم تغيير و  ين األسئلة

 طبع االستبيان و توزيعه 

  .محاور االستبيان

  0.05توى الداللة

  دال

  دال

  ستبيان
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 : مواصفات االستبيان 

ي بحثنا هذا استمارة االستبيان التي تعتبر كبديل

 مجموعة من المحاور قمنا بتحضيرها انطالقا م

  : ين هماور محملت االستمارة على 

في التقليل النشاط الرياضي الالصفيدور  : ول

في التقليل دور النشاط الرياضي الالصفي : اني

في جدول األسئلةنزع عناوين المحاور و وضع 

  .و أحيانا ال

   : ق االستبيان

ختبار صادقا إذا كان يقيس ما أعد فعال لقياسه أ

  .  ال تنطبق عليه صفة الصدق

  :صدق المحكمين

االستبيان على أساتذة مختصين من اجل تقنين ا

خطاء التي اتفق عليها أغلب المحكمين قبل طب

  . لعيينة

مح ثباتمعامل يوضح جدول  : بات االستبيان

  معامل الثبات  المحاور

  ألفا كرونباخ

مستوى

  0.88  المحور األول  

  0.91  المحور الثاني   

معامل ثبات محاور االستبيايوضح جدول 

 ���ـــــــــــــــــــ ولا�ا�
 

 

  

 

موا -7

استخدمنا في ب  

هي عبارة عن مج

فرضياته و شملت

األولالمحور  -

 .اللفظي

المحور الثاني -

 .الجسدي

قمنا بنزعحيث 

ال ,مقيدة بنعم

صدق ا 7-1

يعد االختبار

وقاس غيره ال ت

صد 7-2

عرض االس

تصحيح األخط

على أفراد العيين

ثبات 7-3

    

  

01  

02  

    



  ���� ا���� و إ�اءا
	 ا����ا���

 بسيطة و مفهومة لدى أفراد 

  :ها العينة وفق القانون التالي

 ²)لمتوقع

 يتناولها الباحث بالتجريب في 

ارب البحثية و في هذا البحث 

 .الالصفي و النشاط الرياضي

 لتحكم الباحث و يمكن 

هذا البحث لدينا المتغير التابع 
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:  

ت المستخدمة في االستبيان كانت سهلة و بس

  : صائية

  :%بة المئوية 

في وصف التكرارات التي حصلت عليها ال خدمنا

  x100عدد التكرارات      

  =وية 

  المجموع الكلي       

            

                   

التكرار المتو -التكرار المشاهد(                

 مج     =ف تربيع 

  التكرار المتوقع                        

  : ات البحث

  رجاع كل االستمارات الموزعة

    : متغيرات البحث -

هي تلك المتغيرات التي يتنا : تغيرات المستقلة

علمية المختلفة و هي تلك الموضوعات التجارب

ن فيه المتغير المستقل هو النبصدد القيام به يكو 

هي تلك المتغيرات التي ال تخضع لتح : التابعة

و في هذا , ات أو النتائج المحصلة من التجربة

  .  وانية التي يبديها التالميذ

 ���ـــــــــــــــــــ ولا�ا�
 

 

  

 

: الموضوعية 7-4

العبارات و الكلمات ال

  . عينة البحث

اإلحصائيالوسائل  -8

النسبة ا 8-1

استخدمن  

    

النسبة المئوية 

    

               

               

               

كاف تر  8-2

               

صعوبات  - 9

رجاستعدم ا -

10-

المتغي 10-1

الدراسات العلمي

الذي نحن بصد

المتغيرات التاب 10-2

التعبير عنها بالبيانات 

هو السلوكات العدوانية
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 ممارسة النشاط خالل الزمالء

الممارسين  بين التالميذلسيئة 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

ة 

  حرية

 0.05  دال

ميذ الممارسين داخل المؤسسة 

 
  )1( حول العبارة

يتعرضون لأللفاظ السيئة  ال الميذ

أنهم  % 33.33في حين قال  

في  13.33المحسوبة بلغت  2كا

و  1و درجة الحرية  0.05لة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية 

0

50

100
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  : نتائج الفرضية األولى

هل تتعرض لبعض األلفاظ السيئة من قبل الزم

  ؟في

معرفة ما مدى انتشار ظاهرة األلفاظ السيئ : ؤال

  .ي الالصفي داخل المؤسسة

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

1 3.841 13.33 33.33 

66.66 

تالميذ بين الانتشار ظاهرة األلفاظ السيئة يمثل 

 .التربوية

يوضح إجابات التالميذ حو) 1(التمثيل البياني

   : ة النتائج

من التالميذ% 66.66نالحظ أن " 1" الجدول 

 خالل ممارسة النشاط الرياضي الالصفي م

 .األلفاظ

نجد أن قيمة كا" 1"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  3.841المجدولة  2ة كا

جد أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجو

��م �

1ا����رة

1ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

عرض و تحليل نتا

هل : السؤال األول

الالصفي الرياضي

الهدف من السؤال

للنشاط الرياضي ال

  

التكرار  

  نعم 40

 ال 80

يمث) 2(الجدول 

تحليل و مناقشة ال

من خالل نتائج الج

من قبل زمالئهم

يتعرضون لهذه األلف

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجد 



ض و���� ا
	���� �� ــــــــــــــــــ

 

 

 

تشار لظاهرة األلفاظ السيئة بين 

 سيئة ؟

 .إليهم األلفاظ السيئة

  .ه إليهم األلفاظ السيئة

 
  )2( حول العبارة

ن بالمثل على من يوجه لهم ألفاظ 

في  17.63المحسوبة بلغت  2كا

و  1و درجة الحرية  0.05لة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية 

0

50

100

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

درجة 

  حرية

 دال

  

 

0.05  
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انتشار عدم و من هنا نستنتج أن هناك" ال" 

 .ية الالصفيةممارستهم لألنشطة الرياض

من يوجه إليك ألفاظ سيئة  ما هو تصرفك تجاه 

معرفة رد فعل التالميذ تجاه من يوجه إليه : ؤال

رد فعل التالميذ تجاه من يوجه إلييمثل ) 3(ول 

 

يوضح إجابات التالميذ حو) 2(التمثيل البياني

   : ة النتائج

من التالميذ يردون بال% 30.33نجد أن " 2"ول

 .يتجاهلون تلك األلفاظ% 69

نجد أن قيمة كا" 2"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  3.841المجدولة  2ة كا

أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجوجد 

�رد ��	�ل ا	����ت

2ا����رة

2ا	���رة

درجة

الحري

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

 

1 

 

3.841 

 

17.63 

30.33 3 

69.66 8 

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

إجابات لصالح 

خالل ممار التالميذ

 : السؤال الثاني

الهدف من السؤال

الجدول 

تحليل و مناقشة ال

من خالل الجدول

69.66 سيئة أما 

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجد 

التكرار  

37 ترد 

  بالمثل

83  الالمبالت



ض و���� ا
	���� �� ــــــــــــــــــ

 

 

 

 ال يبالون بمن يوجه إليهم ألفاظ 

  ؟

  .خ عليهم من قبل المدرب

  .خ عليهم من قبل المدرب

 

  )3( حول العبارة

من أفراد العينة يعتبرون  %.14

   .منهم إرشادا لهم % 85.83

في حين  61.63لمحسوبة بلغت 

قارنة و بالم 1و درجة الحرية  0

فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

 .م إرشاد و ليس إهانة

0

200

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

جة 

  حرية

  0.05  دال
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و بالتالي نستنتج أن التالميذ ال ي" الالمبالت" 

 . ارسة النشاط الرياضي الالصفي

كيف ترى صراخ المدرب عليك عند الخطأ ؟ 

معرفة رد فعل التالميذ في حالة الصراخ  : ؤال

 

في حالة الصراخ علرد فعل التالميذ يمثل ) 4( 

  

يوضح إجابات التالميذ حو) 3(التمثيل البياني

  : ة النتائج

14.16أن نسبة " 3" الموضحة في الجدول 

83عليهم عند الخطأ اهانة  لهم   في حين يراه 

المح 2نجد أن قيمة كا" 3"حظتنا لنتائج الجدول 

0.05عند مستوى الداللة  3.841المجدولة 

قيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجود فروق

يعتبرون صراخ المدرب عليهم إري أن التالميذ 

إھ��� إر��د

3ا����رة

3ا	���رة

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

1 3.841 61.63 14.16  

85.83 1 

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

لصالح إجابات 

خالل ممارسة سيئة

 : السؤال الثالث

السؤالالهدف من 

الجدول 

  

تحليل و مناقشة ال

ا النتائج المتبين لن

صراخ المدرب عليه

من خالل مالحظتو 

الم 2بلغت قيمة كا

بينها نجد أن القيم

االقتراح األول أي أ

التكرار  

  اهانة 17

103  إرشاد



ض و���� ا
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 ى مضايقتك في اللعب ؟

  . إلى مضايقتهم في اللعب

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

درجة 

   الحرية

 1 0.05  دال

  مضايقتهم في اللعب إلى

 
  )4( حول العبارة

هديدات لألشخاص الذين يسعون 

 . تهديدات

في حين  3.33المحسوبة بلغت  

و بالمقارنة  1و درجة الحرية  0

ود فروق ذات داللة إحصائية أي 

  .مضايقتهم في اللعب

ساعدك في التخلص من ي صفي

0

50

100
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هل تتلفظ بتهديدات للشخص الذي يسعى إلى م

معرفة رد فعل التالميذ تجاه من يسعى إلى : ؤال

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

  النسبة المئوية

3.841 3.33 41.66 

58.33 

رد فعل التالميذ تجاه من يسعى إلىيمثل ) 5( 

  

يوضح إجابات التالميذ حو) 4(التمثيل البياني

    : ة النتائج

من التالميذ يتلفظون بتهديد % 41.66أن " 4"

ال يتلفظون بأي تهد% 58.33و أن  ,ي اللعب

 2نجد أن قيمة كا" 4"الحظتنا لنتائج الجدول 

0.05عند مستوى الداللة  3.841المجدولة 

قيمة المحسوبة أصغر و هذا يعني عدم وجود فر

يدات للشخص الذي يسعى إلى مضتلفظون بتهد

النشاط الرياضي الالصف  هل مشاركتك في : 

 

��م �

4ا����رة

4ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

هل : السؤال الرابع

الهدف من السؤال

  التكرار

  نعم 50

 ال 70

الجدول 

تحليل و مناقشة ال

"يبين لنا الجدول

إلى مضايقتهم في ا

مالحظو من خالل 

الم 2بلغت قيمة كا

بينها نجد أن القيمة

أن التالميذ ال يتلفظ

 

 السؤال الخامس

 األلفاظ السيئة ؟



ض و���� ا
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في التخلص من األلفاظ السيئة 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

ة 

  حرية

     0.05  دال

خلص من األلفاظ السيئة لدى 

 
 )5(حول العبارةميذ 

 النشاط الرياضي الالصفي ن أن 

 .منهم عكس ذلك %

في  30.00المحسوبة بلغت  2كا

و  1و درجة الحرية  0.05لة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية 

يذ في التخلص من ساعد التالمي

 في حال فشله ؟

  .ي حالة الفشل
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في النشاط الرياضي الالصفي دور ةمعرف : ؤال

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 

     1 3.841  

30.00 

75 

25 

في التخل النشاط الرياضي الالصفيدور يمثل 

  .التالميذ

 

يوضح إجابات التالميذ ) 5(التمثيل البياني 

   : ة النتائج

من التالميذ يرون أ %75أن نسبة " 5"ول 

% 25خلص من األلفاظ السيئة في حين يرى 

نجد أن قيمة كا" 5"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  3.841المجدولة  2ة كا

جد أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجو

ي النشاط الرياضي الالصفي أن  األول أي

ما هو تصرفك تجاه   زميلك في الفريق في  : 

معرفة رد فعل التالميذ تجاه زمالئهم في ح : ؤال

��م �

5ا����رة

5ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

الهدف من السؤال

  .لدى التالميذ

  التكرار

  نعم 90

 ال 30

يمث) 6(الجدول 

 

تحليل و مناقشة ال

يوضح لنا الجدول

ساعدهم في التخلي

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجد 

لصالح االقتراح األ

 األلفاظ السيئة 

 السؤال السادس

الهدف من السؤال
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  .هم في حالة الفشل

  
 )6( حول العبارة

منهم  % 83.33ي حال الفشل و 

  .حال الفشل
في  136.52المحسوبة بلغت  2

و  2و درجة الحرية  0.05لة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية 

شجيع زمالئهم في حال الفشل و 
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الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

جة 

  حرية

    دال

0.05  
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رد فعل التالميذ تجاه زمالئهم فيمثل ) 7(جدول 

  

يوضح إجابات التالميذ حو) 6(التمثيل البياني

    : ة النتائج

تالميذ يقومون بالصراخ في وجه زمالئهم في حا

فيسخرون  من زمالئهم في حال % 4.16سبة 

2نجد أن قيمة كا" 6"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  5.991المجدولة  2ة كا

جد أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجو

فالتالميذ يقومون بتشجي" تشجيعه" الثاني و هو 

 .م وجوههم أو يسخرون منه

 ��ا	�راخ 
و"! 

 �$"�� ا	&%ر$� �� 

6ا����رة

6ا	���رة

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

  

2 

  

5.991 

  

136.52 

12.5  

83.33 1 

4.16  

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

الجدو

تحليل و مناقشة ال

من التالم 12.5%

يشجعونهم أما نسبة

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجد 

لصالح االقتراح الثا

ال يصرخون في وج

التكرار  

الصراخ  15

  في وجهه

100  تشجيعه

السخرية  05

 منه
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	���� �� ــــــــــــــــــ

 

 

 

 من قبل زمالئك؟

  .و التوجيهات من الزمالء

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

جة 

  حرية

  0.05  دال

  .ح و التوجيهات من الزمالء

 
 )7( حول العبارة

ات الزمالء بروح صائح و توجيه

في  97.20المحسوبة بلغت  2كا

و  1و درجة الحرية  0.05لة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية 

صائح و توجيهات الزمالء بروح 
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كيف ترى النصائح و التوجيهات المقدمة من ق :

معرفة ما مدى تقبل التالميذ للنصائح و ال : ؤال

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

1 3.841 97.20 95 1 

5  

معرفة ما مدى تقبل التالميذ للنصائح و يمثل) 

  

يوضح إجابات التالميذ حو) 7(التمثيل البياني

   : ة النتائج

التالميذ يتقبلون نصامن  %95فإن " 7"جدول 

  .يغضبون منها 5% 

نجد أن قيمة كا" 7"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  3.841المجدولة  2ة كا

المحسوبة أكبر و هذا يعني وجوجد أن القيمة 

فالتالميذ يتقبلون نصائ" التقبل"  األول وهو 

��*�(!� �روح 
ر$�+$�

�-+ب

7ا����رة

7ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

: السؤال السابع

الهدف من السؤال

التكرار  

114 تتقبلها 

بكل روح 

  رياضية

 تغضب 06

) 8(الجدول 

تحليل و مناقشة ال

حسب نتائج الجدو

رياضية و نسبة 

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجد 

االقتراح األ لصالح

   .رياضية
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 د يحدث بين زميلك و الخصم ؟

  .النزاع اللفظي بينهم

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحرية

 1 0.05  دال

  . فك النزاع اللفظي بينهم

  
 )8( حول العبارة

لى فك النزاع اللفظي بين التالميذ 

  .%29.16ع 

في  20.83المحسوبة بلغت  2كا

و  1و درجة الحرية  0.05لة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 تلميذين فإن زمالئهم يسعون إلى 
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ما هو رد فعلك تجاه النزاع اللفظي الذي قد يح 

معرفة ما مدى سعي التالميذ إلى فك النزا : ؤال

درج

الحر

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 لتكرار

1 3.841 20.83 70.83 85 

29.16 35 

التالميذ إلى فكمعرفة ما مدى سعي  يمثل) 9(

يوضح إجابات التالميذ حو) 8(التمثيل البياني

   : ة النتائج

نجد أن نسبة التالميذ الذين يسعون إلى ف" 8"ول 

النزاع و كانت نسبة التالميذ الذين يتجاهلون  

نجد أن قيمة كا" 8"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  3.841المجدولة  2ة كا

جد أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجو

بين تلمي األول أي أنه في حال وقوع نزاع لفظي 

0

00

 /0	 1�&� ا	����ت

8ا����رة

8ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

 : السؤال الثامن

الهدف من السؤال

التكر  

85   تسعى لفكه

35  الالمبالت

(الجدول 

  

تحليل و مناقشة ال

من خالل الجدول 

 % 70.83هي 

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجد 

قتراح األولصالح اال

  .فك هذا النزاع
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في التقليل من السلوك العدواني 
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 : بالفرضية االولى 

ن لممارسة النشاط الرياضي الالصفي دور في 

 . لدى تالميذ المرحلة الثانوية

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

 

إستنتاج خاص بالف

نستنتج ان ل -
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 يدي ؟

ت باأليدي بين التالميذ 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

 

  ة

 0.05  دال

للنشاط ي بين التالميذ الممارسين 

  
  )9( حول العبارة

ع بينهم و بين الخصم اشتباكات 

في حين  67.5المحسوبة بلغت  

و بالمقارنة  1و درجة الحرية  0

فروق ذات داللة إحصائية لصالح 
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  : نتائج الفرضية الثانية

هل يقع بينك و بين الخصم اشتباكات باأليدي :

معرفة ما مدى انتشار ظاهرة االشتباكات ب : ؤال

  .ط الرياضي الالصفي

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 

1 3.841 67.5 12.5 

87.5 

مدى انتشار ظاهرة االشتباكات باأليدي بي يمثل

  .الرياضي الالصفي

  

يوضح إجابات التالميذ حو) 9(التمثيل البياني

   : ة النتائج

من التالميذ يقع بي% 12.5أن " 9"الل الجدول 

 .من التالميذ نفوا ذلك% 87

 2نجد أن قيمة كا" 9"الحظتنا لنتائج الجدول 

0.05عند مستوى الداللة  3.841المجدولة 

القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجود فروق

��م �

9ا����رة

9ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

تحليل نتا عرض و

: السؤال التاسع

الهدف من السؤال

للنشاط الرالممارسين 

  التكرار

  نعم 15

 ال 105

يمث) 10(الجدول 

مناقشة ال تحليل و

نالحظ من خالل ا 

87.5باأليدي أما 

و من خالل مالحظ

الم 2بلغت قيمة كا

ا نجد أن القيممبينه
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الممارسين للنشاط   بين التالميذ

 امك في حال الغضب ؟

  .في حالة الغضب

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

درجة 

  لحرية

 1 0.05  غير دال

  .اء في حالة الغضب

  
  )10( حول العبارة

التي تكون  يقومون برمي األشياء 

في  0.83المحسوبة بلغت  2 كا

و  1و درجة الحرية  0.05لة 

ي عدم وجود فروق ذات داللة 

و ال  ماألشياء التي تكون أمامه
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 أي أن انتشار ظاهرة التشابك باأليدي بين

 .قليلة جدا في

ما هو تصرفك تجاه األشياء التي تكون أمامك :

معرفة رد فعل التالميذ تجاه األشياء في   : ؤال

درجة

الحري

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

1 3.841 0.83 45.83 5 

54.16 6 

رد فعل التالميذ تجاه األشياء ف يمثل) 11(دول 

  

يوضح إجابات التالميذ حو) 10(التمثيل البياني

   : ة النتائج

من التالميذ يقو %45.83أن " 10"ل الجدول 

  .منهم يتجاهلونها %54.16 الغضب أما 

نجد أن قيمة كا" 10"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  3.841المجدولة  2ة كا

نجد أن القيمة المحسوبة أقل و هذا يعني 

ن التالميذ و في حالة الغضب يتجاهلون األش

 .  

�*وم �ر�$$!� ��"�ھ(!�

10ا����رة

10ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

االقتراح الثاني أي

الرياضي الالصفي

: لسؤال العاشرا

الهدف من السؤال

التكرار  

55 تقوم 

  برميها

65  تتجاهلها

الجدول

التمث

تحليل و مناقشة ال

حظ من خالل النال

أمامهم في حالة الغ

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

نجد بالمقارنة بينها

إحصائية أي أن ال

. يقومون برميها 
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 تعمد عرقلتك أثناء اللعب؟

  .عرقلتهم أثناء اللعب

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

درجة 

  الحرية

 2 0.05  دال

  .م بعرقلتهم أثناء اللعب

  
  )11( حول العبارة

 %18.33 أثناء اللعب كانت 

حين كانت نسبة الالمبالت عند 

في  26.6المحسوبة بلغت  2 كا

و  2و درجة الحرية  0.05لة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية 
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الالعب الذي يتعمتصرفك تجاه ما هو  : عشر

معرفة رد فعل التالميذ تجاه من يقوم بعرقل : ؤال

درج

الحر

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 لتكرار

2 5.991 26.6 18.33 22 

55 66 

26.66 32 

رد فعل التالميذ تجاه من يقوم بعر يمثل) 12(ول 

  

يوضح إجابات التالميذ حو) 11(التمثيل البياني

   : ة النتائج

ذين يردون بالضرب على من يتعمد عرقلتهم أثنا

في حين % 55 الذين يتلفظون بتهديدات كانت 

 %  

نجد أن قيمة كا" 11"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  5.991المجدولة  2ة كا

جد أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجو

�رد ��	+رب ا	�(0ظ 
��!د$دات

ا	����ت

11ا����رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

السؤال الحادي عش

الهدف من السؤال

التكر  

22 ترد 

  بالضرب

66 التلفظ 

 بتهديدات

32  الالمبالت

الجدول 

التمث

تحليل و مناقشة ال

نسبة التالميذ الذين 

و نسبة التالميذ الذي

%26.66التالميذ 

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بينها نجد بالمقارنة 
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ل الخصم فإنهم ة عرقلتهم من قب

 خطأ في اللعب؟

  .عندما يخطئون في اللعب

  .عندما يخطئون في اللعب

  
 )12( حول العبارة

أما نسبة % 11.66م عند الخطأ 

 19.16 نسبة الالمبالت فكانت 

  .   زمالئهم عند الخطأ
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 الثاني و هذا يعني أن التالميذ و في حالة عر

  .ت

ما هو تصرفك تجاه  زميلك عندما يخطأ : عشر

معرفة رد فعل التالميذ تجاه زمالئهم عندم : ؤال

رد فعل التالميذ تجاه زمالئهم عندما يمثل) 13(

  

يوضح إجابات التالميذ حو) 12(التمثيل البياني

   : ة النتائج

سبة التالميذ الذين يصرخون في وجه زمالئهم عن

أما نسب% 64.16يشجعون زمالئهم فقد بلغت

مت نسبة التالميذ الذين يضربون أو يدفعون زم

ا	+رب أو 
 7�ا	د

 ��ا	�راخ 
و"! 

 �$"�� ا	����ت

12ا����رة 

درجة

الحري

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

3 7.81 71.45 

 

00.00 0 

11.66 1 

64.16 8  

19.16 2 

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

لصالح االقتراح الثا

يتلفظون بتهديدات

السؤال الثاني عشر

الهدف من السؤال

(الجدول 

التمث

تحليل و مناقشة ال

بلغت نسبة ا

التالميذ الذين يشج

في حين انعدمت%

التكرار  

00 الضرب أو 

  الدفع

12 الصراخ 

 في وجهه

83   تشجيعه

23   الالمبالت
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في 71.45المحسوبة بلغت  2 كا

بالمقارنة و  3و درجة الحرية  0.0

 فروق ذات داللة إحصائية لصالح

يقومون بتشجيع  ضي الالصفي

 خصم بعد المباراة ؟

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

  الداللة

جة 

  حرية

  0.05  دال

  .ذ بعد المباراة

  
  )13( حول العبارة

تالميذ يقومون بمصافحة و تهنئة 

  .%18.33فقد بلغت 
في  48.133المحسوبة بلغت  2

 1و درجة الحرية  0.05اللة 

د فروق ذات داللة إحصائية  وجو 
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نجد أن قيمة كا" 12"الحظتنا لنتائج الجدول 

0.05الداللة  عند مستوى 7.81دولة المج 2 كا

قيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجود فروق

للنشاط الرياضي أي أن التالميذ الممارسين 

  .يخطئون في اللعب

هل تقوم بمصافحة و تهنئة الفريق الخص : عشر

  .معرفة سلوك التالميذ بعد المباراة : ؤال

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

1 3.841 48.133 81.66  

18.33  

معرفة سلوك التالميذ بع يمثل) 14(الجدول 

يوضح إجابات التالميذ حو) 13(التمثيل البياني

   : ة النتائج

من التالم% 81.66أن " 13"ضحة في الجدول

التالميذ الذين ال يفعلون ذلك فقد ب باراة أما نسبة

2نجد أن قيمة كا" 13"الحظتنا لنتائج الجدول 

الداللة عند مستوى 3.841المجدولة  2ة كا

 نجد أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وج 

��م �

13ا����رة

13ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة كا

بينها نجد أن القيم

االقتراح الثالث أي

زمالئهم عندما يخط

الثالث عشرالسؤال 

الهدف من السؤال

التكرار  

  نعم 98

 ال 22

 

التمث

تحليل و مناقشة ال

تدل النتائج الموض

الخصم عبد المباراة

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجدو 
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 الخصم بعد المباراة و هذا يدل 

 لعب بخشونة ؟

  .قة لعب التالميذ

الداللة 

 االحصائية

مستوى 

  الداللة

جة 

  حرية

  0.05 غير دال

  .لعب التالميذ طريقة 

 
 )14( حول العبارة

تدفعه الرغبة في الفوز إلى اللعب 

في  1.63المحسوبة بلغت  2 كا

 1و درجة الحرية  0.05اللة 

وجود فروق ذات داللة  عدم ي

  .لتالميذ طريقة لعب ا
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 األول فالتالميذ يقومون بمصافحة و تهنئة ال

  .وح الرياضية بينهم

هل يدفعك اإلصرار على الفوز إلى اللع : شر

معرفة تأثير الرغبة في الفوز على طريقة ل : ؤال

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 كرار

1 3.841 1.63 55.83  

44.16  

تأثير الرغبة في الفوز على طري يمثل) 15(دول 

يوضح إجابات التالميذ حو) 14(التمثيل البياني

 : ة النتائج

من التالميذ قد تدفع% 55.83فإن نسبة " 14"

  .منهم ال يتأثرون بذلك% 44.16ن 

نجد أن قيمة كا" 14"الحظتنا لنتائج الجدول 

الداللة عند مستوى 3.841المجدولة  2ة كا

و هذا يعني أقل نجد أن القيمة المحسوبة 

 نستنتج أن الرغبة في الفوز ال تؤثر على طريقة

��م �

14ا����رة

14ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

االقتراح األ لصالح

على انتشار الروح ا

السؤال الرابع عشر

الهدف من السؤال

التكرار  

  نعم 67

 ال 53

الجدول

  

التمث

تحليل و مناقشة ال

"حسب الجدول  

بخشونة في حين 

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجو 

و منه نست إحصائية
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 بينك و بين الخصم ؟

  .التالميذ

الداللة 

 االحصائية

مستوى 

  الداللة

 

  ة

 0.05  دال

  .تالميذ

  
 )15( حول العبارة

من التالميذ % 21.66 أن نسبة 

فيتصرفون بشكل % 78.33سبة 

في  38.53المحسوبة بلغت  2كا

 1و درجة الحرية  0.05اللة 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 مع الخصم يكون تصرفهم عادي 

0

100
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ما هو تصرفك في حال االحتكاك بين :  عشر

معرفة مدى انتشار اللعب الخشن بين التال : ؤال

درجة 

الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 

1 3.841 38.53 21.66 

78.33 

مدى انتشار اللعب الخشن بين التالم يمثل) 16

يوضح إجابات التالميذ حو) 15(التمثيل البياني

   : ة النتائج

نجد أن " 15"ة التالميذ الموضحة في الجدول 

ونة في حال االحتكاك مع الخصم أما نسبة 

نجد أن قيمة كا" 15"الحظتنا لنتائج الجدول 

الداللة عند مستوى 3.841المجدولة  2ة كا

نجد أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وج

 الثاني أي أن التالميذ و في حال احتكاكهم مع 

  . ى اللعب الخشن

�%�و�� �9دي

15ا����رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

السؤال الخامس ع

الهدف من السؤال

  التكرار

  بخشونة 26

  عادي 94

16(الجدول       

 

التمث

تحليل و مناقشة ال

من خالل أجوبة الت

يتصرفون بخشونة 

  . عادي

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

نجدبالمقارنة بينها و 

االقتراح الثان لصالح

و ال يسعون إلى الل
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في التخلص من  لرياضي الالصفي

في ط الرياضي الالصفي 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

    الداللة

 0.05  دال

في التخلص من السلوك صفي 

  

  )16( حول العبارة
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ممارسة النشاط الرياضكيف ترى دور  : س عشر

 ي الجسدي ؟

ممارسة النشاط الرمعرفة ما مدى مساهمة   : ؤال

  .سلوك العدواني الجسدي لدى التالميذ

درجة 

  الحرية

 2كا

  المجدولة

 2كا

  المحسوبة

النسبة 

 المئوية

 

2 5.991 55.85 64.16 

10 

25.83 

ممارسة النشاط الرياضي الالصفيمساهمة  مثل

  .ي لدى التالميذ

يوضح إجابات التالميذ حو) 16(التمثيل البياني

 

 

 

 

  

ا	�*($ل 
 ��

�ز$ده � �ؤر

16ا����رة

16ا	���رة

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

السؤال السادس ع

سلوك العدواني الال

الهدف من السؤال

التخلص من السلو

  

  التكرار

التقليل  77

  منه

 تزيده 12

 ال تؤثر 31

يمثل) 17(الجدول 

العدواني الجسدي لد

  

التمث
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ساعد في التقليل من ي لالصفي

يد من السلوك العدواني  أما نسبة 

في  55.88المحسوبة بلغت  2كا

و  2و درجة الحرية  0.05لة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ص ساعد التالميذ على التخلي ي

ليل من السلوك العدواني الجسدي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

﴿81﴾ 

 

   : النتائجة 

النشاط الرياضي الال أفراد العينة يرون أن 

منهم يرون أنها تزيد م %10ي الجسدي و نسبة 

  .ون أنها ال تؤثر

نجد أن قيمة كا" 16"الحظتنا لنتائج الجدول 

عند مستوى الداللة  5.991المجدولة  2ة كا

جد أن القيمة المحسوبة أكبر و هذا يعني وجو

النشاط الرياضي الالصفيوهذا يدل على أن 

 .عدوانية الجسدية التي قد يمتلكونها

  :ص بالفرضية الثانية 

ارسة النشاط الرياضي الالصفي دور في التقليل 

 رحلة الثانوية

 ���
ـــــــــــا
���� ا  

تحليل و مناقشة 

من أفرا 64.16%

السلوك العدواني ال

فيرون أن% 25.83

و من خالل مالح

حين بلغت قيمة ك

بالمقارنة بينها نجد 

لصالح األول وهذا

من السلوكات العدوا

إستنتاج خاص ب -

نستنتج ان لممارسة

لدى تالميذ المرحلة
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طبق على الفرق الرياضية 

 من السلوكات العدوانية لدى 

لممارسة النشاط الرياضي 

ن السلوك العدواني  التقليل م

 التقليل من السلوك العدواني 

دور " ر األول و المتعلق ب 

و الذي يظم " عدواني اللفظي 

أنه بالرغم من انتشار ظاهرة 

ة يالرياض النشاطات ين فيخرط

ن كل ما قد يجرهم إلى التلفظ 

 و تقبل النصائح و التوجيهات 

عند الخطأ ألن  السخرية منهم

ممارسة النشاط   هنا نجد أن

 السيئة و هذا ما يؤكد صحة 

في التقليل من  لالصفي دور
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 دراستنا هذه ومن خالل نتائج االستبيان المطبق

 :ستنتج ما يلي 

 النشاط الرياضي الالصفي دور في التقليل من 

حلة الثانوية وهذا يدل على التأثير االيجابي لممار

  . على السلوكات العدوانية لدى المراهقين

لممارسة النشاط الرياضي الالصفي دور في التق

 .ى تالميذ المرحلة الثانوية

لممارسة النشاط الرياضي الالصفي دور في التق

  .ى تالميذ المرحلة الثانوية

   :  ألولى

محور اتحليل إجابات التالميذ حول عبارات ال

في التقليل من السلوك العدوا لرياضي الالصفي 

نجد أنه " ةالعبارة األولى إلى العبارة الثامن"ن 

ن التالميذ المراهقين إال أن التالميذ المنخرط

 يتجاهلون هذه األلفاظ و يسعون لالبتعاد عن ك

ة و هذا من خالل التحلي بالروح الرياضية و ت

مالء باإلضافة إلى تشجيع الزمالء و عدم الس

إلى التلفظ بألفاظ غير مرغوب فيها و من هن

ساعد التالميذ في التخلص من األلفاظ السي  ي

لممارسة النشاط الرياضي الال"  التي تقول 

  ".لفظي لدى المراهقين

ـــــــــــــــ ����ا�ا����   

  :االستنتاجات 

انطالقا من درا -

المدرسية  نستنت

ان لممارسة الن -

تالميذ المرحلة 

الالصفي على 

نستنتج ان لممار -

اللفضي لدى ت

نستنتج ان لممار -

الجسدي لدى ت

مناقشة الفرضية األول

من خالل تحلي

ممارسة النشاط الريا

ثمانية عبارات من 

األلفاظ السيئة بين الت

دائما ما يتج الالصفية

بكلمات غير مقبولة و

من المدرب و الزمالء

ذلك قد يضطرهم إلى

الرياضي الالصفي  ي

الفرضية األولى و الت

لعدواني اللفظالسلوك ا
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دور النشاط " تمحور حول 

و الذي يضم هو اآلخر ثمانية 

حظنا أن التالميذ يسعون إلى 

اآلخرين من خالل القيام 

 دائما يتجاهلون من يتعمد أو 

لرياضية و اللعب النظيف و 

يسعون لتفادي  أي سلوك 

رضية الثانية و التي تقول  الف

وك العدواني الجسدي لدى 

 لثانية المقترحة في بحثنا هذا

 بناء شخصية الفرد و تكسبه 

سات السابقة التي تناولناها في 

 نوعه و في أي مرحلة عمرية 

و يساعده في التخلص من أي 

 حد بعيد بين نتائج الدراسات 

أن  الفرضية العامة للبحث قد 

ي دور في التقليل السلوكات 
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   :لثانية

تمحلنتائج المحور الثاني من االستبيان و الذي ي

و ال" في التقليل من السلوك العدواني الجسدي  

الحظنا) . ارة التاسعة إلى العبارة السادسة عشر 

خشن مع الخصوم ألنه قد يدفعهم إلى إيذاء اآلخر

ضرب أو الدفع و بالتالي التالميذ دائجسدية  كال

 أو إيذائهم جسديا من خالل تجسيد الروح الريا

يسع ميذ الممارسين لالنشطة الرياضية الالصفية

يمكننا القول بأن الف ومن هنا. لضرر لآلخرين 

في التقليل من السلوك ا الرياضي الالصفي دور

  .قد تحققت" 

  :لعامة

من خالل مناقشتنا للفرضيات االولى و الثاني

مارسة النشاط الرياضي الالصفي يساهم في بنا

ت و األخالق الحميدة و هذا ما أكدته الدراسات

ممارسة النشاط الرياضي بغض النظر عن نوع

يكسب الفرد السلوك السوي و يس....) المراهقة

غوب فيها و هذا يعني أن هناك تطابق ألى حد

لتي توصلنا إليها  و من هنا أمكننا القول أن 

النشاط الرياضي الالصفي د ني أن لممارسة

  .ميذ المراهقين

ـــــــــــــــ ����ا�ا����   

مناقشة الفرضية الثاني

بعد تحليلنا لنتائ

 الرياضي الالصفي

من العبارة ال( عبارات 

تجنب االحتكاك الخش

بسلوكات عدوانية جسد

يسعى إلى عرقلتهم أو 

الميذ اهذا يعني أن الت

عدواني قد يسبب الضر

لممارسة النشاط الريا" 

" المراهقين  التالميذ

مناقشة الفرضية العام

و في األخير و من

توصلنا إلى أن ممارس

العديد من الصفات و

بحثنا هذا أي أن ممار

المر .الطفولة ( كانت 

تصرفات غير مرغوب

السابقة و النتائج التي

تحققت و هذا يعني 

العدوانية لدى التالميذ 

  

  

 



ا�������ت وا�
	�� ا�����
 
 

 

 

خالل حياته إذ أنه يتعرض 

على سلوكاته فخالل هذه 

سبب له المشاكل كالقلق و 

امة من وسائل التربية تهدف 

عية و النفسية سواء على 

 في المحيط الذي يعيش فيه 

ح عن النفس و ملئ الفراغ 

ية و صحة البدنية و النفس

 لدوانية و هذا ما الحظناه خال

تي تساعد و تسمح للمراهق 

عامل بليونة مع اآلخرين و لت

ت راقية من خالل االحتكاك 

ير فعال على المراهق ألنها 

وجية  و لهذا  ه وحدة سيكول

ضية الصفية و الالصفية و 

لروح و تخرج الفرد من عزلته 
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هقة من أصعب المراحل التي يمر بها الفرد خال

سية و اجتماعية و فيزيولوجية تنعكس سلبا على

مراهق أن يعبر عن أحاسيسه الداخلية التي تسبب

و الرياضة بصفة عامة تعتبر وسيلة هامة  .وكه

 تكوينا شامال من الناحية البدنية و االجتماعية 

كما هو الحال في المؤسسات التربوية أو في في

  .النوادي الرياضية 

لمدرسية بكل أشكالها الوسيلة األنجع للترويح ع

أيضا جانب من جوانب الص يلمتمدرسين و ه

 و أسلوب أنسب للتخفيف من السلوكات العدواني

  .ختلف جوانب البحث

تعتبر من أهم الوسائل التي  الالصفيةالرياضية 

ت حميدة و ايجابية في حياته كالتسامح و الت

ي و المحبة بين اآلخرين و إكتساب سلوكات راق

لمستمرة و المنظمة لألنشطة الرياضية له تأثير 

 النفسي و الجسمي بالنظر لإلنسان على أنه وح

لم النفس ينصحون بممارسة األنشطة الرياضية ا

سات التعليمية ألنها تنشط الجسم و تهدئ الروح 

  .س و تلعب دورا كبيرا في بناء الشخصية 

ـــــــــــــــ ����ا�ا����   

  : الخالصة العامة

تعتبر المراهقة 

لعدة اضطرابات نفسية

المرحلة يحاول المراهق

االضطراب في سلوكه

إلى تكوين المراهق تك

كما  المستوى التعليمي

كما هو الحال في النوا

و تعتبر الرياضة المدر

بالنسبة للمراهقين المتم

مكملة لحياة متزنة و أ

عرض و تحليل مختل

فممارسة االنشطة الريا

باكتساب عدة صفات 

االندماج االجتماعي و

بهم في الممارسة المس

توافق بين الجانبين النف

فالمختصون في علم ال

إقحامها في المؤسسات

و تكسبه الثقة بالنفس 
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 على أن يكون مثاال و قدوة 
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رياضية المدرسية تساعد الفرد علف االنشطة ال
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إذن فممارسة مختلف ا

  .في مجتمعه

 



ا�������ت وا�
	�� ا�����
 
 

 

 

ينات من مدن مختلفة و أخذ 

 .عدواني و الرياضة المدرسية

 مختصين في الميدان تستمد 

و المراهق تهدف إلى خفض 

 . السلوكية

ائل  بكل أشكالها و كذا الوس

لص من الضغوطات النفسية 

 . في تحسين سلوكات األفراد

الصفية من خالل االهتمام و 

 خارجها و ذلك برصد جوائز 

ية المنافسة الشريفة و التحلي 

للتالميذ على ممارسة األنشطة 

و الحماسة لدى التالميذ لتفادي 

 خالل توفير ظروف النجاح 

التالميذ إلى النوادي الرياضية 

ا فإنها تكون عامال من صرفه

محاولة التأثير على السلوكات 

 .     بل الدراسة 
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  :ات و التوصيات 

بأبحاث مشابهة لبحثا هذا على أن تنقى عينا

العتبار متغيرات أخرى لها عالقة بالسلوك العدوان

برامج تخص األنشطة الرياضية من طرف م

 و أسسها من العلوم المتصلة بطبيعة نمو ال

 العدواني و التوترات النفسية و االضطرابات الس

لحيز المالئم لممارسة الرياضة المدرسية بكل

 كي يتسنى للتلميذ تفريغ مكبوتاته و التخلص

 .منظمة دون عراقيل تزيد من حدتها

وجه النظر للرياضة المدرسية و إبراز دورها في 

فضاء واسع لممارسة االنشطة الرياضية الالص

ع من طرف الجميع داخل المؤسسات و من خار

 تشجيعية من أجل جعل المراهق يدرك أهمية ا

 .ئ السامية 

و التشجيع من طرف الوالدين و المسؤولين للتال

ع من الدافعية و الة بمختلف أنواعها و ذلك نو 

 .لسلوك العدواني

 األولوية لألنشطة الرياضية الالصفية من خ

 تربويا و رياضيا و ذلك بتسهيل انضمام التال

طاقة الزائدة عنده عن لم تجد طرق سوية لصر

 . الرئيسية في ظهور السلوك العدواني

ألخير تتبع الطفل في جميع مراحل نموه و محا

ة المكتسبة في مراحل مبكرة مثل مرحلة ما قبل ا
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االقتراحات 

القيام بأبح  -1

بعين االعتب

إعداد برام  -2

مبادئها و 

السلوك العد

توفير الحي -3

الممكنة ك

بصورة منظ

تغيير وجه  -4

جعل فضا  -5

جيع مالتش

و هديا تش

بالمبادئ ال

الدعم و ال  -6

الرياضية بم

ظهور السل

إعطاء األ  -7

للمراهق ترب

ألن الطاقة

العوامل الرئ

وفي األخير  -8
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                                     résumé 

Titre de l'étude: «Le rôle de l'activité physique dans parascolaire 

réduire éducatif comportements agressifs chez les élèves du 

secondaire (15-18 ans)." 

"Chercher une enquête menée sur certaines équipes sportives des 

écoles publiques - Tiaret -" 

L'objectif de l'étude: à savoir l'impact de sports parascolaires sur 

les comportements agressifs chez les étudiants. 

Question de l'étude: 

Est la pratique de l'extra-scolaire rôle de l'activité sportive dans la 

réduction des comportements agressifs chez les élèves du 

secondaire? 

hypothèses de l'étude : 

L'hypothèse générale: 

  La pratique de l'extra-scolaire rôle de l'activité sportive dans la 

réduction des comportements agressifs chez les élèves du 

secondaire. 

  Hypothèses partielles: 

1. Pour la pratique de l'activité sportive extra-scolaires à réduire le 

rôle de comportement agressif verbale chez les élèves du 

secondaire. 

2. Pour le rôle de l'activité physique extra-scolaire dans la réduction 

des comportements agressifs et physique avec les élèves du 

secondaire. 



Le procédures de l'étude: Exemple: échantillon aléatoire était 

composé de 120 élèves. 

 Champ spatial et temporel: Certaines écoles mandat élevé de 

Tiaret. 

Cela a été fait dans la période de temps depuis le début du mois de 

Janvier 2015 au la fin du mois de mai à 2015. 

Méthodologie: Nous avons utilisé la méthode descriptive, car il est 

le mieux adapté à ces sujets et la mise en place de l'étude pour une 

analyse approfondie. 

Les instruments utilisés dans la recherche: Le questionnaire était 

divisé sur certains élèves du secondaire pour un mandat de Tiaret. 

Les résultats obtenus: 

- Malgré la propagation du phénomène de mauvais mots entre 

élèves adolescents, mais les étudiants impliqués dans les sports 

scolaires toujours ignorer ces mots. 

- aide de sports d'élèves du secondaire à se débarrasser de 

mauvaises paroles manquent de programmes et de lois qui régissent 

la conduite et le travail avec la catégorie des enseignants talentueux. 

- que les pratiquants de sports élèves des écoles qui cherchent à 

éviter tout comportement agressif peuvent causer préjudice à autrui. 

- sports scolaires sont considérés comme l'endroit le plus approprié 

pour décharger les énergies excédentaires chez les adolescents et 

donc rester loin de tous les comportements indésirables. 

Suggestions: 

1. Les programmes de préparation pour les activités sportives par 

des spécialistes dans le domaine tire ses principes et les fondements 



de la science liée à la nature de la croissance de l'adolescence vise 

à réduire les comportements agressifs et les tensions psychologiques 

et troubles du comportement. 

2. Fournir un espace suffisant pour les sports scolaires et de 

l'exercice ainsi que les moyens possibles pour que l'élève Mkpotadth 

décharger et de se débarrasser de la détresse psychologique d'une 

manière ordonnée sans entrave exacerbé. 

3. envisager de changer le visage du sport scolaire et en soulignant 

son rôle dans l'amélioration des comportements des individus. 

4. Assurez-large espace pour l'exercice du sport scolaire à travers 

l'attention et d'encouragement par tous à l'intérieur et à l'extérieur 

des institutions et que la surveillance des prix et incitation de faire 

l'adolescent comprend l'importance de la concurrence loyale et de 

montrer les principes élevés. 

 


