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أ

، نحمد اهللا و نشكره على توفيقه  "ولئن شكرتم ألزيدنكم  : " عمال بقوله تعالى
البحثهذاإلنجاز

من لم يشكر الناس لم  ":صلــى اهللا عليه و سلم  من قول المصطفىانطالقـاو  
"يشكر اهللا

من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من بعيد كــان أو  الجزيل إلىالشكر  نتقدم ب
يسعدنا أن نتقدم بأسمى عبارات التقدير و االمتنان لألستاذ  من قريب، و عليه

لمأنار لنا الطريق و  بمثابة النبراس الذي  الذي كان" فـاتح مزاري"المشرف
علوم وتقنيات  دمعهأساتذةيبخل علينا بنصائحه و توجيهاته القيمة، و إلى كل  

.بالبويرةالبدنية و الرياضيةالنشاطات



"الحمد و الشكر هللا و الصالة و السالم على أشرف خلق اهللا"
:أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى

ل ﴿ : من قـال فيهما اهللا عز وجل بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم اح ا واخفض هلام ج

﴾وقل ريب ارمحهام كام ربیاين صغريامن الرمحة 
حنانها وسقتني  من نبعإلى من سهرت الليالي وتعبت من أجلي وروتني  

.أطال اهللا في عمرهاعطفها أمي الغالية
شجعني  الذي  يراني رجال،أنبنصائحه و سهر  لذي زرع قـلبي معنى الحياة  اإلى

.أطال اهللا في عمره"أبي" على مواصلة درب العلم
أخواتيو  إخوتيإلى

.إلى كل اآلهل و األقـارب
.األصدقـاءكل  إلى

اإلهداءهذالقـارئ  كلإلى

عبد الرحمان
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...أهدي ثمرة جهدي هذا
إلى من اشترت راحتي وسعادتي بتعبها وشقـائها إلى أغلى اسم نطقه لساني  

حفظها اهللا ورعاها وأطال في عمرها"ةالزهر "أمي ثم أمي ثم أمي  
إلى من كان لي بمثابة الشمعة التي تحترق لتنير طريق دربي إلى نعم المثل  

لكما يا أغلى ما أملك في الحياة والديا  حفظه اهللا"احمد"ونعم القدوة أبي
إلى كل  إخوتي وأخواتيإستثناءإلى الذين يدخلون القـلب بال  الكريمين

إلى أعز  الكبيرة مرياوحفضها اهللامانييرة  غو الكتكوتة الصعمر، سعيد
،  امين،  عمر، زهير، براهيم، صوفيان، عبد الجليل،عبد الرحمان:األصدقـاء

األهل واألقـارب  و الى كلزمالء و زميالت الدراسةوإلى كلرابحزعيم،،حسام
ي  امعماو تي  اوعمواخواليكل من خاالتي،جداتي: كبيرا وصغيرا خاصة

إلى جميع  األساتذة الذين تتلمذت على أيديهم من الطور االبتدائي حتى  
الجامعي  

من دون استثناء  البويرةإلى األحباب الذين جمعتني بهم أيام الدراسة بجامعة  
"عبد الرحمان"في هذا العمل المتواضع  يفيقر ويإلى أخ

إلى قـارئ هذا اإلهداء...إلى كل من لم يجد اسمه فغضب
.إلى كل هؤالء أهدي ثمرة عملي هذا

اسالم
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اهمیة اللعب المنظم في الحد من العنف لدى تالمیذ الطور الثانوي اثناء حصة التربیة : عنوان الدراسة
).سنة18-15(البدنیة والریاضیة 

:ملخص البحث
اما الموضوعمن المعروف ان لكل بحث علمي فكرة عن بدایته او سبب یدفع الباحث الى البحث في 

نحن فقد انطلقنا في موضوع بحثنا هذا من منطلق ازدیاد وتیرة العنف في وسط التالمیذ المراهقین في 
اهمیة اللعب المنظم ''ولهذا قمنا باختیار موضوع بحثنا هذا والذي هو تحت عنوان الثانويمرحلة الطور 

، '')سنة18-15(في الحد من العنف لدى تالمیذ الطور الثانوي اثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة 
د قمنا اثر اللعب المنظم على نفسیة وسلوكیات التالمیذ المراهقین، ولقوتكمن اهمیة بحثنا في توضیح 

تنظیم اللعب یساهم في التقلیل والحد من العنف لدى تالمیذ ''باختیار الفرضیة العامة لبحثنا هذا و هي 
احترام معاییر التكافئ في ''وجزئیاتها المتمثلة في '' الطور الثانوي اثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة

اهداف بحثنا تهدف الى تنبیه وأما، ''الحصةناءاثلألستاذالمجموعة، احترام القوانین، التواجد الفعلي 
القائمین بوزارة التربیة بخطورة الظاهرة ومحاولة معالجتها عن طریق اخذ حصة التربیة البدنیة والریاضیة 

من االنحرافات السلوكیة لدى التلمیذ المراهق، وذلك بفسح المجال امام التلمیذ لتفریغ طاقته كطریقة وقائیة 
كله النفسیة اثناء الحصة، وقد قمنا بدراساتنا المیدانیة بثانویات والیة البویرة، وذلك بتوزیع الزائدة ومشا

تعطي فرصا ألنهااستاذ للتربیة البدنیة والریاضیة، وقد اخذنا العینة بطریقة عشوائیة 26االستبیانات على 
استطعنا ان نتوصل ان اللعب لذلك ،مع استعمال المنهج الوصفيمتكاملة لكل فرد في المجتمع المدروس

یبتعد عن الخشونة والتعصب لما غرس فیة من قالمنظم له دور كبیر في التقلیل من العنف وجعل المراه
روح االخوة واالحترام والتعاون، فحصة التربیة البدنیة والریاضیة تعطي فضاء واسعا للمراهق لمال الفراغ 

ات، وفي االخیر یمكننا تقدیم بعض التوجیهات والنصائح والحفاظ على الصحة الجیدة وتفادي االنحراف
:ذه االفة التي تنخر مدارسنالتفادي ه

 إعداد برامج تخص األنشطة الریاضیة من طرف مختصین في المیدان تستمد مبادئها وأسسها
.من العلوم المتصلة بطبیعة نمو المراهق تهدف إلى خفض أعمال العنف

 توفیر الحیز المالئم لممارسة الریاضة داخل المدرسة و كذا الوسائل الممكنة كي یتسنى للتلمیذ
.تفریغ مكبوتاته والتخلص من الضغوطات النفسیة بصورة منتظمة

 تعیین أخصائیین نفسیین مدربین على التوجیه واإلرشاد النفسي یتجه إلیهم التالمیذ وقت
.الحاجة



ض

:مقدمـــــــة
الظواهر التي تستدعي اهتمام تعتبر ظاهرة العنف بشكل عام في األطر المختلفة تعد من أكثر

األخیرة تطور لیس في هاألونالجهات الحكومیة المختلفة من ناحیة واألسرة من جهة أخرى، ونواجه في 
جوم المسلح العنف وٕانما في األسالیب التي یستخدمها الطالب في تنفیذ العنف كالقتل والهأعمالكمیة 

ونظرا لتزاید ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعلیمیة وفي محیط هذه المؤسسات، ضد الطالب والمدرسین
كان یتم غالبا من طرف بعض التالمیذ خاصة في أن اللجوء إلى ممارسة العنف إن االنتباهوما یستدعي 

واإلداریین كذلك في أفعال مؤسسات التعلیم الثانوي، فإنه في العدید من األحیان یتورط بعض األساتذة
وٕان كانت بعض األسباب الموضوعیة التي تؤدي إلى تزاید هذه الظاهرة تبقى شبه بالضرب ومااالعتداء

حیث تنعدم شروط األمن ویصبح هذا المحیط مرتعا لبعض العناصر معروفة خاصة بمحیط المؤسسات، 
یدفعنا للبحث هو زیادة السلوكات العدوانیة والعنف داخل المؤسسات التعلیمیة نفسها و المنحرفة، فإن ما

والتربیة ویفترض سیادة عالقات بناءة بین تربویا یوظف للتكوینالتي من المفروض أن تشكل فظاء
.وٕاداریین وتالمیذعملیة التربویة من أساتذةمختلف أطراف ال

ث أن سلوك الواحد یؤثر التربویة مبنیة على التفاعل الدائم المتبادل بین التالمیذ ومدرسیهم حیفالعملیة
ولعل من أهم األسباب التي تقف وراء ظاهرة العنف هي جذور المجتمع المبني على سیطرة على األخر 

العنف من طرف األخ الكبیر أو المدرس مباحًا و استخدامى سبیل المثال السلطة األبویة فإذا كان عل
فإن اإلنسان یكون عنیفا االجتماعیةالسلیمة وحسب النظریة النفسیة االجتماعیةیعتبر في إطار المعاییر 

عندما یتواجد في مجتمع یعتبر العنف سلوكًا ممكنا، مسموحًا، ومتفق علیه وبناءا على ذلك یعتبر 
میذ كما أن التلمیذ یتأثر خارج السلوكات العدوانیة للتلالضغوطاترسة المصب الحقیقي لجمیع المد

للفرد الدور الكبیر في االجتماعیةأن للتنشئة . العائلة، المجتمع، اإلعالم: وهيالمدرسة بثالث مركبات 
سي هو نتاج الثقافة یسمى بالعنف المدر أعمال العنف وبالتالي یكون السلوك العدواني أو مااكتساب

.المجتمعیة العنیفة
ومن األمور التي زادت من العنف عند المراهقین ناهیك عن خصائص النمو في مرحلة المراهقة هي 

الكبیر لوسائل التأثیروالتقلید وكذا اإلحباطو االقتصادیةو االجتماعیةالظروف الراهنة في ظل التحوالت 
یذ یقلل من احترامه ظاهرة العنف في الوسط المدرسي فترى أن التلمذه األسباب استفحلت اإلعالم فبه

فتكون تصرفاته عنیفة لفظیة كاستعماله للكلمات الجارحة فلطالما سمعنا عن الحوادث لزمالئه واألساتذة
التعبیر عن مواقفه أوتهتز لسماعها القلوب كأن یعتدي تلمیذا على أستاذه أو یسقط غضبه على زمالئه 

من تجاوز السلوكات العدوانیة والعنف للتالمیذ لحظناهالموضوع نظرًا لما لهاذوكان اختیارنا ة الرجولی
أهمیة اللعب المنظم أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة إبرازللحد المعقول، وتكمن أهمیة البحث في 

حول أهمیة إشكالیةطرح إلىالمنظور تطرقنا هاذومن الحد من العنف في الوسط المدرسي في التقلیل و 
لعنف لدى تالمیذ الطور الثانوي اللعب المنظم أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة في الحد والتقلیل من ا

.)سنة18- 15(
:امبحثنا هذا إلى بابین هقمنا بتقسیم 



ط

:هو الجانب النظري قمنا بتقسیمه إلى أربعة فصول هي : الباب األول- 1
بالعب المنظم قمنا فیه بتقدیم تعریفا له أنواعه وأهمیته ووظائفه باإلضافة إلى خاص: الفصل األول

.مظاهره وممیزاته
خاص بالعنف المدرسي قمنا بتعریفه وقدمنا بعض النظریات المفسرة له، أنواعه وأسباب : الفصل الثاني

.ظهوره، مظاهره وفي األخیر بعض اإلحصائیات لحاالت العنف المدرسي
.قمنا بتعریفها وقدمنا مراحلها، خصائصها، أنماطها ومشاكلهاخاص بالمراهقة: الثالفصل الث

خاص بالتربیة البدنیة والریاضیة قدمنا تعریفا لها أهدافها العلمیة وتأثیرها على ممارسها :الفصل الرابع
.باإلضافة إلى أهمیتها في التقلقل من العنف 

:فصلین هماإلىهو الجانب التطبیقي قمنا بتقسیمه : الباب الثاني- 2
خاص بالمنهجیة المتبعة إلنجاز البحث تطرقنا فیه إلى المنهج العلمي المتبع، مجتمع :الفصل الخامس

، صعوبات االستطالعیةالبحث، كیفیة اختیار العینة، مجاالت وحدود البحث، صدق االستبیان، الدراسة 
.البحث والتحلیل اإلحصائي

وهو الفصل األخیر قمنا فیه وبعد توزیع االستبیان بعرض ومناقشة النتائج وبعد ذلك :لفصل السادسا
. قدمنا االستنتاج العام باإلضافة إلى بعض االقتراحات والتوصیات
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:اإلشكالیة- 1
تحققها التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیة أنانطالقا من مفهوم التربیة العامة، واألهداف التي یمكن 

من خالل رایتها الحدیثة والتي تصب في تسویة المجاالت الرئیسیة للفرد في أطر ونظم اجتماعیة اإلنسان
الراهنة یجد المراهق نفسه مجبرا على معرفة االقتصادیةمعینة، وفي ضل التحوالت الثقافیة واالجتماعیة و 

التي االجتماعیةاقف استحال علیه التعامل في المجتمع والتكیف مع المو وٕاالنفسیته ونفسیة غیره، 
لبعض األطر والقوانین والقیم رافضایتعرض لها في حیاته باعتباره فردا من المجتمع، وبذلك یجد نفسه 

اتجاه غیره و أواالجتماعیة ویثور على المجتمع و یسلك سلوكات عدوانیة وتصرفات عنیفة اتجاه نفسه 
لذي یتعرض له الطفل في حیاته فینعكس على شكل ااإلحباطنتیجة التنشئة االجتماعیة السیئة، و هذاكل 

، ویحاول تطبیق مشاهد عنف اآلخرینعنف، وهناك مواقف أخرى یتلذذ فیها المراهق عندما یعتدي على 
مواقف وسلوكات سلیمة أنها، وذلك یرى آسرتهعاشها في أواإلعالمبها من خالل وسائل تغذيواعتداء 

أویدرك انه عكس ذلك، لكنه سبیله الوحید للحصول على مایرید أخرىأحیانومقبولة في المجتمع وفي 
المراهقة مرحلة تتمیز بتغیرات جسمیة ونفسیة وعقلیة وفترة حرجة یمر أنوباعتبار رغبة نفسیة لدیه إشباع

مرحلة عنیفة من الناحیة االنفعالیة تختلج نفس المراهق بتوترات تمتاز بالعنف و أنهابها الفرد، كما 
.  بالضعفأحاسیسألخرالندفاع تنتابه من وقت ا

الدراسات والبحوث المیدانیة النفسیة والتربویة للكثیر منمشكلة العنف مشكلة معقدة تحتاج أنالشك 
نظریة التعلم االجتماعيبحیث كانت هناك عدة نظریات منها القانونیةوالقضائیة و األمنیةواالجتماعیة و 

السلوك العدواني عن طریق المالحظة للنماذج أوأن الطفل یتعلم باستعمال العنف "یقول أصحابهاالتي 
یأتي تبعا التعلم هذان أ" یرى محمد جمیلو ""ي یتعرض لها في المحیط االجتماعيالسلوكیة الت

عندما یسلكون األطفالالتعزیز ففي المیكانیزم التعزیز نجد انه غالبا مایكفي أوین هما التقلید لمیكانیزم
التمكن من ضرب األخیرعندما یعلم هذا ألبنهاألبعدیدة كتشجیع أشكاالسلوكا عدوانیا، یتخذ التعزیز 

عن طریق هذایصبح مصدرا لالنتباه، و أنطفل اكبر سنا وحجما منه كما یبرز هذا التعزیز عندما یرید 
التي للعقوباتاهتمامدواني دون أن یولي والمعلمین عن قیامه بسلوك عاألولیاءعن طریق اآلخرینجلب 

.1"تنجر عن ذلك
التربیة البدنیة والریاضیة مادة من المواد االكادمیة تلعب دورا هاما وكبیرا خاصة للمراهقین حیث وبما أن

إشباعوجه وهذا لما یتمیز به من خصائص أهمها أحسنتساعده على اجتیاز مرحلة المراهقة على 
، وهي تساهم بطریقة فعالة في عملیة التربیة على اإلحباطأثاررغبات وحاجات المراهق و التقلیل من 

مستوى المؤسسات التعلیمیة ونظرا الستفحال ظاهرة العنف بشكل عام والعنف في الوسط المدرسي بشكل 
ربیة البدنیة و الریاضیة محاولة معرفة مدى نجاعة اللعب المنظم أثناء حصة التإلىخاص، ارتأینا اللجوء 

.159ص . 1981. جدة. بدون طبعة. دار التهامة. قراءات في مشكالت الطفولة. محمد جمیل-1
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كوسیلة تربویة في الحد من العنف المدرسي لدى التالمیذ المراهقین باعتبارها مجال واسع لتفریغ 
السلوكات واختالفها حسب ضبطالمكبوتات وتصریف الطاقة الزائدة وذلك من خالل أسالیبها في تعدیل و 

الطاقات هذهماهو ایجابي واستثمار إلىدوانیة السلوكات العهذهومحاولة توجیه ودرجة والعنفاألشكال
أنالتي من شانها األخالقالیومیة كالتسامح والتعاون و الحیاةالریاضیة و تطبیقها في األنشطةفي بعض 

.والروابط االجتماعیة وتحد من استعمال العنفتزید في العالقات
حصة التربیة البدنیة أثناءالدراسة نرید معرفة أهمیة اللعب المنظم هذهومن خالل هذا وعلى ضوء 

وانطالقا من أن سنة 18إلى15والریاضیة في الحد من العنف في الطور الثانوي للتالمیذ المراهقین من 
ة من الحصهذهوالتلمیذ لما تحویه األستاذحصة التربیة البدنیة والریاضیة مادة تربویة یتفاعل فیها مباشرة 

:التالیةاإلشكالیةطرح إلىممیزات في المجال النفسي التربوي دفعنا 
هل للعب المنظم أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة دور وأهمیة في الحد والتقلیل من العنف -

عند المراهق في المرحلة الثانویة، ومساعدته على االندماج السلیم واالیجابي في المجتمع 
؟النفسیة واالجتماعیةسلوكاتهالمدرسي، وتعدیل

:الفرضیات- 2
:الفرضیة العامة- 1- 2

تنظیم اللعب یساهم في التقلیل والحد من العنف لدى تالمیذ الطور الثانوي أثناء حصة التربیة البدنیة
.الریاضیةو 
:الفرضیات الجزئیة- 2- 2

یساهم في التفاعل االجتماعي اإلیجابي ویحد من في المجموعةالتكافؤاحترام معاییر : الفرضیة األولى
.العنف أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة

على التكیف و التلمیذاإلیجابیة ویساعدالتصرفاتزرع بعض فيیساهمالقوانین احترام:الفرضیة الثانیة
.اإلندماج السلیم أثناء الحصة

الحصة دورفي تعدیل السلوكات االجتماعیة و أثناءللحضور والتواجد الفعلي لألستاذ : الفرضیة الثالثة
.النفسیة للمراهق

:اسباب اختیار الموضوع- 3
:نستطیع ان نحدد اسباب اختیارنا لهذا البحث فیما یلي

المیول و الرغبة الشخصیة في انجاز هذا الموضوع-
.نتائج وخیمةإحساسنا بخطورة المشكلة وما تخلفه من -
.انتشارها بكثرة خاصة في الثانویات-
.محاولة إیجاد حل لهذه الظاهرة-
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:همیة البحثأ- 4
الموضوع هي تلك النابعة من ذاتنا ومن التجربة الخاصة لنا هذااختیار إلىمن األسباب التي دعتنا 

الظاهرة لهذهخالل مشوارنا في المؤسسة المدرسیة سواء كتالمیذ او متربصین هناك، فكثیرا ما كنا شهودا 
السلبیة خاصة في الثانویات، وكذلك كثیرا ما سمعنا قصص متداولة على مستوى المجتمع عن حاالت 

.سي، ومن المالحظ أنها منتشرة عبر كل مناطق الوطن دون استثناءمؤسفة للعنف المدر 
.المدرسياألطرافالسلبیة على كل انعكاساتهاالظاهرة السلبیة و هذهوهناك أسباب تتعلق بوعینا بخطورة 

ومحاولة الظاهرة وهي العنف المدرسيهذهالمتجمعة جعلتنا نقوم لدراسة ب والظواهراألسباهذهكل 
.من خالل دراسة أكادیمیة وبمنهج علميأبعادهاختلف بماإللمام

:البحثأهداف- 5
النوع قلیلة وفي المقال نجدها هذاالبحث یملئ فراغا في مكتبتنا فمن المالحظ لبحوث من هذالعل 

.لقیت اهتمامًا منقطع النضیر في المجتمعات المتقدمة وحظیت بالعنایة الالزمة
التربیة بخطورة الظاهرة وأبعادها النفسیة واالجتماعیةتنبیه القائمین على وزارة.
أخذ حصة التربیة البدنیة والریاضیة كطریقة وقائیة من االنحرافات السلوكیة لدى التلمیذ المراهق.
فسح المجال أمام التلمیذ أثناء الحصة لتفریغ طاقته الزائدة ومشاكله النفسیة.
األهمیة الكبیرة لحصة التربیة البدنیة والریاضیة في التقلیل من استعمال العنفإبراز.
أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة وكل من له صلة بالتعلیم في الحد من ظاهرة مدى مساهمة

.العنف
دعم المكتبة بالمراجع.
رصیدنا العلمي ببعض المعلومات الجدیدةإثراء.
 الوسط المدرسي أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیةمعالجة ظاهرة العنف في.
الحصول على شهادة لیسانس.

:مرتبطة بالبحثالدراسات ال- 6
إن موضوع العنف المدرسي لتالمیذ المرحلة الثانویة من المواضیع التي لم تلقى اهتماًم في مجال 

على مذكرات بعض المعاهد لكن هناك بعض التربیة البدنیة والریاضیة وهذا ما الحظناه خالل إطالعنا 
:األبحاث التي تطرقت إلى هذا األخیر وعلى سبیل المثال نذكر

:الدراسة األولى- 1- 6
العنف في "لم االجتماع التربوي حول موضوع وهي عبارة عن رسالة لنیل شهادة الماجستیر في ع

الدكتور عبد الرحمان بوزیدة حیث یتم من إعداد الطالبة بوشوك حسینة تحت إشراف" ثانویات العاصمة
من خاللها التعریف بظاهرة العنف في الوسط الجزائري وأثر موقع المدریة والوسط المتواجدة فیه على 
تفشي هذه الظاهرة وهذا عن طریق مقارنة هذه الظاهرة بثانویات متعددة الوضعیات ومحاولة الكشف عن 
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ة والمظاهر التي تتخذها في كل مدرسة ومن بین النتائج مختلف المتغیرات المؤثرة في هذه الظاهر 
:المتوصل إلیها

.اغلب التالمیذ الذین یستعملون العنف من جنس الذكور- 
.یمثل سلوك الشتم أكبر فعل عنف تعرض له التالمیذ في وسطهم الدراسي- 
.الضرب أقل نسبة في كل المدارسیمثل سلوك- 
.نف في الوسط المدرسي هم من ذوي المستوى الدراسي الضعیفاغلب التالمیذ الممارسین للع- 
:الدراسة الثانیة- 2- 6

تحت الریاضیةوهي عبارة عن رسالة لنیل شهادة الماجستیر في نظریة ومنهجیة التربیة البدنیة و 
واضح عبد من إعداد " دور التربیة البدنیة والریاضیة في خفض السلوك العدواني للتالمیذ المراهقین"عنوان 

األمین تحت إشراف الدكتور بوداود عبد الیمین واقتصرت فیها الدراسة على المدارس الجزائریة تمثلت 
أهداف الدراسة في معرفة مدى مساهمة ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة في الثانویات في التقلیل من 

:هاالسلوك العدواني في المحیط المدرسي ومن بین النتائج المتوصل إلی
التربیة البدنیة والریاضیة وتوفیر الوسائل الممكنة لیتسنى للتلمیذ تفریغ الحیز المالئم لممارسةتوفیر- 

.مكبوتاته والتخلص من الضغوطات النفسیة بصورة منظمة
.ابتعاد األساتذة والمؤطرین عن استعمال األسلوب التسلطي- 
.لمهارات والتخلص من العقد النفسیةایاضة تساعد على اكتساب العدید منممارسة الر - 
إجماع غالبیة األساتذة على ان هناك فروق في نفسیة المراهق وانفعاالته بعد اداء حصة التربیة البدنیة - 

.والریاضیة
:الدراسة الثالثة- 3- 6

مداخلة لألستاذ شناتي احمد في مؤتمر جامعة الحسین بن طالل الدولي حول االرهاب في العصر 
بهدف معرفة أهمیة " دور التربیة البدنیة و الریاضـیة في الحـد من العنف المدرسي " الرقمي تحت عنوان 

: ج المتوصل إلیهاالتربیة البدنیة والریاضیة في الحد او التقلیل من العنف المدرسي ومن بین النتائ
.بعد ممارسة حصة التربیة البدنیة والریاضیة یتسم التلمیذ بالهدوء وعدم المیل الى استعمال العنف- 
.لحصة التربیة البدینة والریاضیة دور فعال وایجابي في التقلیل من العنف المدرسي- 
:والمصطلحاتتحدید المفاهیم- 7
:اللعب المنظم- 1- 7

فیه عدد من األفراد یحتوي على قواعد و قوانین على المشارك في اللعبة أن یشتركهو لعب جماعي 
التنظیم، له طابع جماعي یكون خارج اللعبة كما یحافظ علىیحترمها ویلتزم بها یدیره و یوجهه شخص

عدة منها، مما إلىم ماء في تعریفهم للعب المنظلوراح العفیه أكثر وذلك إلشتراك عدد من الالعبین
العقلي أوهو ضرب من النشاط الجسدي : " أسعد رزوق"بعضها فیقول عنها الدكتور إلىینبغي اإلشارة 



اإلطار العام للدراسةالفصل التمھیدي                                                                   

6

والمتعة الناجمة عن یقوم في الظاهر من اجل ذاته، أو ینطوي بالنسبة للفرد على هدف رئیسي هو اللذة 
.ذلك النشاط

: مفهوم التربیة البدنیة والریاضیة- 2- 7
كما تستمد مفهومها من الجدید، وٕانما هي قدیمة وأساسیة باألمرالتربیة البدنیة والریاضیة لیست 

أن التربیة " : شارمن"األغراض التي وجدت من أجله والتي تتالئم مع متطلبات المجتمع الحدیث یرى 
اكتسابط الذي ینتج عنه هي ذلك الجزئ من التربیة العامة والتي تتم عن طریق النشاالبدینة والریاضیة 

من العملیة التربویة أنها ذلك الجزء المتكامل " : بیتر أرنولد"السلوكیة كما یذكر الفرد بعض اإلتجاهات 
.و الوجدانیة لشخصیة الفرد عبر النشاط البدنياالجتماعیةو التي توافق الجوانب العقلیة

:العنف المدرسي- 3- 7
، والعنف اآلخرینیعرف قاموس العلوم اإلنسانیة العنف بأنه فعل خشن فظ یهدف إلى الضغط وٕارغام 

المدرسي یتمثل في مظاهر عدیدة منها التهریج في القسم واالحتكاك بالمعلمین وعدم إحترامهم والعناد و 
األخرین واستعمال األلفاظ التالمیذ، أداءومقاطعة المعلم أثناء الشرحفي الدراسة االنتظامالتحدي وعدم 

.البذیئة
:المراهقة- 4- 7
به مجموعة من التغیرات التي ویقصدالنضجهي كلمة مشتقة من الفعل راهق بمعنى تدرج نحو : لغة-

واالجتماعیة والتي من شأنها أنن تنقله من والعاطفیةالفتى من الناحیة البدنیة والجنسیة والعقلیةعلى تطرأ
.والرجولةمرحلة الشبابإلىفترة الطفولة 

المراهقة بمعناها العام هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد فهي عملیة بیولوجیة :اصطالحا-
.في نهایتهااجتماعیةحیویة عضویة في بدأها وظاهرة 
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:تمهید
یعتبر اللعب من بین أقدم الوسائل التربویة، الن هذا النوع من األنشطة هو في عالقة دائمة و 

أنه نوع من اللهو الذي یریح األعصاب دون نفع أو تهذیب ألنه غیر لمتواصلة مع الطفل ویمكن القو 
یعتبر من بین أهم المحطات التي یجب أن یقف عندها كل أستاذ للتربیة البدنیة و مرتبط بقوانین وضوابط، 
اللعب و واكتساب أكبر قدر من المهاراته حتما في سیر حصته على أكمل وجهوالریاضیة ألنه سیساعد

ح التلمیذ نوعا من التنافس وبالتالي حب الحصة وهذا أهم هدف یرید كل أستاذ الوصول إلیه یبعث في رو 
.وهو حب الحصة وتعلقه بها وعدم النفور
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I.اللعب:
:تعریف اللعب- 1- 1
:لغة-أ

جاءت كلمة لعب بمعناها اللغوي على شكل لعب لعبًا وتالعبا وهي كلمة ضد كلمة جد وتعني مزح 
.أو فعل فعال للذة والتنزه، فعال ال یجدي نفعا

:اصطالحا- ب
هو ضرب من النشاط الجسدي أو العقلي یقوم في الظاهر من أجل : ' أسعد رزوق'الدكتور فیقول 

1.عة الناجمة عن ذلك النشاط بالذاتبالنسبة للفرد على هدف رئیسي هو اللذة والمتذاته أو ینطوي 

و من خالل هذه اآلراء طرحنا تعریفا للعب نستطیع أن نقول انه ذلك النشاط الذي یخرج الطفل من 
وحدانیته إلى العالم الخارجي، إلى أن یصل لمرحلة اإلبداع فاللعب ضرورة حیاتیة لكل شخص فهو 

.لب للنمو الجسمي والعقلي واالجتماعي، یساعد في بناء شخصیة الطفلمط
:أهمیة اللعب- 2- 1

یوجد الكثیر من یظن أن اللعب مضیعة للوقت ال نفع له وال هدف یرجى منه ولكن علماء النفس 
ال یمكن تصور الطفولة بدون لعب فإذا ' شاتو' یعكسون هذا ویرون للعب دور أهمیة بالغة ویقول 

بحنا فاقدین افترضنا أن أطفالنا وشبابنا خیم علیهم السكوت وانقطع عنهم الضحك والصراخ والكالم ألص
2.لعالم الطفولة وعالم الشباب

:وظائف اللعب- 3- 1
: الوظیفة الجسمیة للعب- 1- 3- 1

الوزن، وكذا حسن استقامة فقدانمن هذه الناحیة هناك عدة وظائف للعب منها كونه یساعد على 
ة لتحضیر المراهق الشكل، ونمو القدرات العضلیة لدى المراهق ولهذا یعتبر اللعب ضروریا في هذه المرحل

.ات التي تتطلبها المرحلة المقبلةالستقبال األعمال والمهار 
: الوظیفة االجتماعیة للعب- 2- 3- 1

ویعتبر اللعب من الوسائل المدعمة لهذه العملیة حیث بواسطته یتعلم ویتوعد على إنماء السلوك 
یقوم بترجمة هذه السلوكات للطفل في واقع المرغوب فیه، كالنظام، النظافة، الترتیب، التعاون ألن اللعب

3.مقبول، مفهوم، سهل على الطفل التأقلم معه

.263، ص 1972: ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت2موسوعة علم النفس، ط: اسعد رزوق/ د-1
2 -j.chatêau, le jeu de l’enfant après trois ans, sa discipline, Novembre E.D Vink 1961, P 422.

15-12دور اللعب المنظم في تنمیة روح العمل الجماعي لدى تالمیذ الطور الثالث ' : هشامبنیش محمد، بوعودة رابح، عاشور -3
.24، ص 2000سنة، مذكرة نیل شهادة لیسانس، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة، سیدي عبد اهللا، الجزائر، 
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:الوظیفة النفسیة للعب- 3- 3- 1
حسب المحللون النفسانیون یعد اللعب طریقة لفهم المحاوالت التي یقوم بها المراهق للتوفیق بین 

ألسمى التي یعبر بها المراهق ویكشف بها عن الخبرات المتعارضة التي یمر بها، ویعتبرونه الوسیلة ا
.حاالته النفسیة ومشاكله الداخلیة ألن اللعب یعد الوسط الذي یتماشى وخصائص مرحلة النمو

:الوظیفة العقلیة للعب- 4- 3- 1
أن اللعب یدرب الطفل على التفكیر الحسن وهذا بایتاحة الفرصة للتخیل ' شاتو' في هذا المجال یرى 

البناء، واستشارة نشاطه وتوجیهه نحو االبتكار واإلبداع، ومنه یكتسب بعض المهارات التخیلیة والنقدیة و 
ه الموجودة بین األشیاء فباللعب إصدار األحكام، إلى جانب هذا ینمي التعرف على أوجه االختالف والشب

1.یمكن تنمیة وتربیة عقل الطفل وفق العدید من القواعد والممیزات

:أنواع اللعب- 4- 1
وذلك في كتابه للعب طبقا لمراحل النمو المعرفيأنواع اصنف بیاجیه: التصنیف النمائي- 1- 4- 1

هذه الفئات التي تسیر من المرحلة الحسیة الحركیة البحتة " سمیالنسكي"اللعب والمحاكاة والتقلید وقد وسع 
:التي تحول اللعب بعض الشيء وانصبابه على التفكیر ذاته بنمو العملیات المعرفیة وأهم أنواع اللعب

:اللعب التدریبي أو الوظیفي-أ
من اللعب منذ المیالد حتى سنتین تقریبا أي في المرحلة الحسیة الحركیة وغالبا ما یبدأ هذا النمط

یرتبط لعب الطفل في تلك المرحلة بجسمه والمحیطین به ویكتسب بعض المهارات مثل التآزر الحسي 
2.الحركي الضروري لممارسة الموضوعات في المكان والزمان ویرى العالقة السببیة بینهما

:الرمزياللعب - ب
یظهر هذا النمط من اللعب في الفترة من سن الثانیة إلى السابعة تقریبا ویتفق مع مرحلة التفكیر فیما 
قبل العملیات ویلق بیاجیه على هذه الفترة في مرحلة اللعب التخیلي أو اللعب االبهامي حیث أشار إلیه 

فهو ' دفع الطفل الصندوق متخیال انه عربة ' ، و اللعب االدعائي وعلى سبیل المثال' دعنا نتهوم ' بقوله 
.ناجي عبد العظیم(والمدلول هو رابطة ذاتیة الن الرابطة بین الدالربة بالصندوقمثل الع (

:اللعب وفقا لقواعد-ج
یتفق هذا النوع من اللعب من المرحلة الثالثة للنمو المعرفي التي تبدأ في حوالي السابعة أو الثامنة من 

لها قواعد وحدود ویكیف العمر حتى الحادیة عشر حیث یستطیع الطفل في هذا السن أن یلعب ألعابا
.سلوكه وفقا لذلك

.25نفس المرجع السابق، ص -1
94ارع محمد فرید، دار القاهرة، ص ش112سهیر محمد سالمة، اللعب و تنمیة اللغة، - -2



المنظماللعباألولالفصل

11

:اللعب البنائي-د
ویتطور هذا النوع من اللعب الرمزي واللعب المنظم ویطلق علیه أحیانا اللعب التركیزي ویمثل قدرة 
الطفل المتنامیة بالتعامل مع المشكالت وفهم حقیقة الحیاة والعالم من حوله، فهو ینمي المهارة وهي شرط 

.لنمو االبتكاریة والتي تؤدي إلى تعلم بناء قدراته الفكریة
أكثر التصنیفات شیوعًا باعتباره مقیاسا " لباریتن"یعد هذا التصنیف : تصنیف االجتماعيال- 2- 4- 1

لنضج التفاعل المبكرین األقران حیث أكد أن لعب الطفل یتطور من الفرد إلى الجماعة ومن ثم یمكن 
:تصنیف اللعب تبعا لطبیعته االجتماعیة إلى

:اللعب الفردي-أ
في السنوات المبكرة من عمر الطفل وقد نالحظ طفال یلعب بجانب طفل یسود هذا النوع من اللعب

.أخر أو قریب منه و لكن كال الطفلین مشغولین باللعب الفردي
ال یظهر هذا النوع قبل الثالثة والرابعة من العمر حیث یلعب األطفال بعض :اللعب الجماعي- ب

خطط الطفل لبعض األنشطة ویأتي الطفل بطفل أخر األلعاب القلیلة معا، ومن الشائع في هذا اللعب أن ی
1.لیلعب معه وكلما تقدم الطفل في العمر یزداد التخطیط للعب

II.اللعب المنظم:
:تعریف اللعب المنظم- 1- 1
: لغة-أ

یرى العدید من المفكرین ویتفق جمیعهم أن اللعب المنظم لعب جماعي عكس اللعب التلقائي و 
. یحتوي على قواعد وقوانین على المشارك في اللعبة أن یحترمها ویلتزم بها

:اصطالحا- ب
و في تعریفه للعب إلى انه اشتراك الفرد في نشاط ریاضي أ' أحمد زكي بدوي'ذهب الدكتور 

ترویحي واللعب قد یكون حرا أي عن واقع طبیعي كما قد یكون منظما ویسیر بموجب القوانین واألنظمة 
.المعترف بها

في تعریفه للعب تقریبا إلى نفس األفكار إذ یقول انه نشاط ' محمد عاطف غیث ' ویقول الدكتور 
.اجتماعي منظم یندمج فیه عدد من األفراد

و یمكن تعریف األلعاب المنظمة بأنها اشتراك عدد من األفراد في نشاط اجتماعي منظم بهدف اللعب 
، ومن هذه التعاریف یتضح لنا ان جوهر األلعاب المنظمة هو اللعب ولكنه منظم، من خالل إطار 

ه أو مع اجتماعي یجب أن یتم مع فرد أخر على األقل عكس اللعب یمكن للطفل أن یمارسه مع نفس
2.دمیته أو كرته

.95سهیر محمد سالمة، نفس المرجع السابق، ص -1
.29، ص 1986الریاضة و المجتمع، عالم المعرفة، الكویت، . أمین أنور خولي-2



المنظماللعباألولالفصل

12

:مظاهر اللعب المنظم- 2- 1
: احترام وتطبیق القوانین- 1- 2- 1

یستطیع أي إنسان أن یرتدي مالبس الریاضة وینزل إلى الملعب، لكنه ال یستطیع أن یعطینا نفس 
النتائج التي یعطیها لنا الالعب الذي تدرب على قوانین وأصول اللعبة أیا كانت وذلك ألن القانون الذي 

تاذ ینطلق من مواد القانون یبین األمور التي تسمح لالعبین القیام بها والتي یمنعها ومن هذا فإن األس
المختلفة في وضع برامج تدریس في النواحي البدنیة والفنیة والخططیة كما أن المدرب استنادا للقوانین 

1.یضع المناهج التدریبیة المناسبة لحصة المنافسات

:یمكننا أن نحصر بعض مبادئ احترام القانون فیما یلي
.قبول قرارات الحكم بدون أي انقیاد.1
.رام الخصم والحكماحت.2
.تفادي الطعن وتجنب التدخل.3
.االلتزام باللعب النزیه.4
.االحتفاظ ببرودة الدم.5
.اتخاذ الشرف كمبدأ.6
2.تأیید الحكم قبل كل مناقشة.7

:الروح الریاضیة- 2- 2- 1
:مفهوم الروح الریاضیة-أ

هي مصطلح عصري ومعناه عن جاهل الریاضة أن یكون الریاضي متحلیا بأخالق ریاضیة والتي 
منها عدم الغضب والتلفظ القولي أو الفعلي وعدم صدور أخالق تنافي األدب ومن ذلك أیضا تقبل النتیجة 

بأخالق أهل الحاصلة بنفس ریاضیة فیقولون مثًال تقبل فالن النتیجة بروح ریاضیة أي بنفس متحلیة
3.الریاضة التي یتصفون بها

:میثاق الروح الریاضیة- ب
.االلتزام الصارم بجمیع اللوائح ومسایرة قوانین خاصة بالنشاط- : 1المادة 
.احترام المسؤولین والحكام خالل إجراء أي منافسة- : 2المادة 
.تقبل قرار الحكم بكل روح أخالقیة وعدم الشك في نزاهته- : 3المادة 
.إظهار روح ریاضیة  وكرامة االعتراف بفوز المنافس- : 4المادة 
.الفرح بالفوز بتواضع وعدم السخریة من المنافس- : 5المادة 
.إظهار روح طیبة وشكر المنافس على أدائه- : 6المادة 

.الجزء األول، الطبعة الثانیة بدون تاریخ، بغداد-سامي الصفار و آخرون، كرة القدم-1
2 - S lover, foot balle, lois inllensies, p87, Edition Emphora, s.a Septembre 1990

3  -journal, Expression, quotidien algérien, San numéro, 19 octobre 2002, P06
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.عدم اللجوء إلى وسائل غیر قانونیة والغش من اجل الحصول على النتیجة- : 7المادة 
.مساعدة المنافس أو أي مصاب إلظهار الروح الریاضیة دوماً - : 8المادة 
.احترام المنافس مثل احترامي للمنافسة- : 9المادة 
1.البعد عن العنف الجسدي واللفظي وتحكم في ضبط النفس-: 10المادة 

:ممیزات المتحلي بالروح الریاضیة-ج
یاضة والتي تعتبر صفات أساسیة حتى یمكن القول أثناء النشاط الریاضي تظهر ممیزات لممارسي الر 

:أن هذا الریاضي یتحلى بالروح الریاضیة ومن هذه الصفات
oاحترام كل من زمالء المهنة والخصم.
oمعرفة واحترام قوانین اللعبة.
oالتسامح وتملك النفس.
oقبول النصر والهزیمة.
oاالعتماد على التساوي في الحظ.
oكل من المدرس والمعلمالسلوك والتصرف المثالي ل.
oاالبتعاد عن إیذاء اآلخرین سواء بالقول أو الفعل.
o2.عدم االصطناع والغش للحصول على نتیجة

:التفاعل االجتماعي- 3- 1
:مفهوم التفاعل االجتماعي- 1- 3- 1

هو عالقة متبادلة بین فردین أو أكثر یتوقف سلوك أحدهما على سلوك األخر، أو یتوقف سلوك كل 
3.منهما على سلوك اآلخرین

:متطلبات النجاح في عملیة التفاعل االجتماعي- 2- 3- 1
أن یتصف أفراد الجماعة بالسویة والرشد-
أفراد الجماعة بالقدرة على التواصل بواسطة اللغة أو غیرها من وسائل االتصالأن یتصف-
.تقارب أفراد الجماعة في المراكز واألدوار واألعمار-
.مهمة واضحة تهم جمیع أفراد المجموعةوجود مشكلة -
.أن تكون هذه المشكلة المطروحة قابلة للحل-

:مظاهر التفاعل االجتماعي- 3- 3- 1
إن عملیة التفاعل االجتماعي التي تحدث بین الناس متخذة أشكاال عدة ووسائط مختلفة تلعب دورا 

.هاما في تحدید نوع العالقات االجتماعیة التي تسود األشخاص المتفاعلین
1  -journal la tribune, quotidien algérien, 2844, 30 juillet 2001, P18

2 - kawabata yasunari, breves remarque sur l’idée de fair-play, 1974, p16
164، ص 2007األردن، الطبعة العربیة، / الدكتور عبد الحافظ سالمة، علم النفس االجتماعي، دار الیازوري، عمان-3
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:الصراع-أ
إن الصراع ' نشابل'الجماعات، یرى هو قوة تنازعیة ثابتة تؤثر في العالقات االجتماعیة بین األفراد و 

هو التواجد المتزامن لدافعین متناقضین أو أكثر عند نفس الفرد أو نفس الجماعة والذي یؤدي إلى التأزم 
.النفسي والتوتر الذهني

:التنافس- ب
هو عملیة تحدث بین طرفین أو فریقین أو شخصین أو أكثر من اجل الوصول إلى مكانة معینة أو 
هدف مقصود وذلك عن طریق بذل أقصى جهد وتنشیط األفكار وتقبل اإلمكانیات المتاحة من اجل 

.بطریقة موضوعیة بعیدة عن العنفهدف ما من قبل االطراف المتنافسةتحقیق 
ل صورة اجتماعیة تبدو من خاللها جهود الناس متضافرة من اجل الوصول إلى هدف یمث:التعاون-ج

: مشترك، ویشمل التعاون كل أنواع النشاط الموجود في المجتمع، ویمكن أن ینتج من عدة عوامل وهي
.العقیدة وحدة االتجاهات

:التمثل االجتماعي-د
یسعى التمثل االجتماعي إلى تقلیل االختالف بین جماعتین وزیادة درجة التوافق في االتجاهات و 

1.التفكیر والمصالح واألهداف، إلمكانیة التعایش بالقدر األكبر من االنسجام و التعاون

:دور األستاذ في تنظیم اللعب- 4- 1
و على ذلك فان فهي انتقال تأثیر من شخص ألخرني تعتمد التربیة في جوهرها على التفاعل اإلنسا

:المعلم هو قبل كل شيء المربي وینقسم دور المربي إلى قسمین هما
:الدور النفسي  لألستاذ- 1- 4- 1

تتضح مدى العالقة الوثیقة بین التربیة والصحة النفسیة فالتربیة هدف أساسي من أهداف الصحة 
ن تؤدى إلى الصحة النفسیة بل أن تكون هي العامل األساسي للصحة التي تقوم على أسس علمیة ال بد أ

2.النفسیة السلیمة ألطفالنا

:الدور التربوي لألستاذ- 2- 4- 1
األستاذ الناجح هو ذلك الذي ال یعمل فقط على تزوید التالمیذ بمختلف التمارین واألنشطة الحركیة 

القدرة على التوافق االجتماعي واالنفعالي وعلیه أن فقط بل انه مسؤول وواجب علیه أن یحقق للتالمیذ
یسلك الطریقة المثلى لنقل المعلومات للتالمیذ التي تناسبهم وتسایر مدى نضجهم ووعیهم

.166عبد الحافظ سالمة، نفس المرجع السابق، ص / د-1
2 - Edzard/hil thomas et jose cama, manule de l’education sportive – edition tizot – paris, 1985, P453
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:أهداف اللعب المنظم- 5- 1
:القدرات الحركیة- 1- 5- 1

تعمل على تقویة عضالت الظهر والبطن نتیجة التقوس والدحرجة -
.كل ملحوظ نتیجة تغیر خط سیر الكرة من اتجاه ألخرتتحسن الرشاقة بش-
.یتحسن التوافق العضلي العصبي بین العین والید والقدم نتیجة الحركات التي تتم بسرعة-

:العادات النفسیة- 2- 5- 1
.احترام النظام وتفهمه من خالل استیعاب قواعد اللعب وتنفیذها بدقة-
.منافسضبط النفس عند محاولة صدور خطاء من العب -
.قوة اإلرادة والعزیمة والشجاعة والتصمیم في العمل لتحقیق الهدف والفوز-
والعمل حدًا متكامال طبقا لقواعد اللعبةالتفكیر لصالح الجماعة في إطار كونهم فریقا وا-

1.الجماعي

:الممیزات العامة للعب المنظم- 6- 1
:االلتزام- 1- 6- 1

ال یكون هناك إجبار على القیام بقاعدة اللعبة بل نالحظ المیل إلى االلتزام بقاعدة اللعبة دون أي 
.ضغط، أي االنتقال من صفة التابعیة إلى صفة االستقاللیة

:التعاون- 2- 6- 1
بینهم یؤدي اللعب المنظم إلى صفة التعاون بین المشاركین في اللعبة ومنه تصبح العالقات القائمة 

.مقننة ، حیث یصبح كل واحد یقوم بعملیة تحت نظام عائم على العالقات المتبادلة بین أفراد هذا الفریق
: التعلم- 3- 6- 1

إن القواعد التي یتبعها المشارك أثناء اللعب سوف یتعلم من خاللها القوانین العامة وكیفیة تطبیقها في 
.علمه بان كل وضعیة قائمة على النظامالمحیط الذي نعیش فیه، فهذه القوانین ت

:االنتقال- 4- 6- 1
القوانین التي تتحكم في اللعبة منتقلة من مجموعة ألخرى ومن جیل ألخر، بمعنى أن هذه القوانین 

2.تكون هي نفسها في مختلف الوضعیات للعب فقانون اللعبة ال یتغیر ویبقى هو نفسه

.395، ص 2002ألین ودیع فرج، خبرات في األلعاب، منشاء المعارف باإلسكندریة مصر، الطبعة الثانیة، -1
دور اللعب المنظم في التنشئة اإلنتاجیة لدى المراهقین في حصة التربیة البدنیة و : إبراهیم معمر،جیال لي بلعیاش، نقرو زبیر-2

.2000الریاضیة، مذكرة نیل شهادة لیسانس، 
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:خالصة
اللعب المنظم عموما هو إحدى فروع اللعب بشكل عام یخصص في حصص التربیة البدنیة من 
طرف األستاذ وهذا اجتهاد منه، الن بفضل هذا النوع من األلعاب وبفضل خصائصه وممیزاته السابق 

رسي و والمساهمة في الحد من العنف المدحكم الجید بالتالمیذ أثناء الحصةذكرها تساعد المدرس في الت
معرفة میوالت كل واحد منهم وتنمیة مواهبهم الخاصة بطریقة سهلة ومریحة بعیدة و خاصة عند المراهقین 

.عن الملل والضجر، وبالتالي یحقق منها منافع ونتائج مرضیة تسر التالمیذ واألستاذ
له في أداء ذلك، یسهر األستاذ دائما على تنظیم اللعب بإتباع بعض األساسیات لكنه یجد دائما شيء یعرق

یمكن ذكر العنف الذي یظهر لدى األطفال والمراهقین الذین یعیشون بمعزل عن الرقابة التربویة األسریة 
.والمدرسیة
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: تمهید
تعتبر مشكلة العنف لدى بعض الطالب داخل نطاق المدرسة مشكلة خطیرة لما لها من دور یعوق 
سیر العملیة التربویة ویؤدي إلى اضطراب الجو المدرسي، كما یتسبب في هدر للطاقات البشریة 

المادیة، حیث یقوم به أشخاص وتالمیذ أغلبهم لدیه الكثیر من المشكالت االجتماعیة والممتلكات 
والنفسیة إلى تحقیقها وهي مساعدة تسعى الخدمات االجتماعیةوالنفسیة، وترجمة لألهداف العامة التي

لیكونوا الطالب للوصول إلى التكیف االجتماعي والتوازن النفسي لمواجهة المشكالت التي تعترض طریقهم 
مواطنین صالحین لمجتمعهم ووطنهم، نود أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة حیث سنقوم بتعریف العنف 

. وأسبابه ومظاهره وصوال إلى النظریات المفسرة للعنف باإلضافة إلى بعض األمور العامة حولها
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: مفهوم العنف-2-1
یعنف تعنیفا أي المه بشدة، وكذا یعني شدة القهر أو " عنف"العنف كلمة مشتقة من الفعل : لغة-أ

violâtreوالفعلوهي تعني القوة (violenta)صورة من صور الغضب وأصلها یونانياإلكراه، و هو 

1.یعني العمل بخشونة، االنتهاك والمخالفة

وقد تشارك ظاهرة إجرامیة شاذة بالغة التعقید تتدخل":بأنه" عبد الرحمان عیساوي"یعرفه :اصطالحا- ب
. 2"فیها الكثیر من العوامل النفسیة والعقلیة والفیزیولوجیة واالجتماعیة  واالقتصادیة والسیاسیة والعرقیة

إنه صورة من صور القوى التي تتضمن جهودا، تستهدف تدمیرا أو إیذاء ": "عزت السید"والعنف كما ذكره 
. 3"إدراكه كمصدر علي أو محتمل من مصادر اإلحباطموضوع یتم 

العنف قد یكون ترجمة لسلوك فعلي أو قولي، فهو سلوك غیر : "ویذهب شعبان الطاهر إلى القول بأن
فعلي یقوم على استخدام غیر مشروع  للقوة المادیة، أو قولي یقوم على التهدید باستخدام القوة، وفي كل 

4.یق أهداف معینة تختلف باختالف الدافع و الفعلاألحوال فإنه یرمي إلى تحق

: النظریات المفسرة للعنف- 2-2
ال شك أن مشكلة العنف مشكلة معقدة ومتشبعة تحتاج للكثیر من الدراسات والبحوث المیدانیة 

لذا سنقوم بعرض مختلف النظریات التي النفسیة والتربویة واالجتماعیة واألمنیة والقضائیة والقانونیة،
: وضعت تفسیرات للعنف

: نظریة التعلم االجتماعي- 1- 2- 2
ویرى محمد جمیل أن هذا التعلم یأتي تبعا لمیكانیزمین هما التقلید أو التعزیز، ففي میكانیزم التعزیز 

یز أشكاال عدیدة كتشجیع نجد أنه غالبا ما یكفي األطفال عندما یسلكون سلوكا عدوانیا، إذ یتخذ التعز 
.5وحجما منهخیر التمكن من ضرب طفل أكبر سنااألب البنه عندما یتعلم هذا األ

: وجهة نظر الظواهریة- 2- 2-2
حسب وجهة نظر الظواهریة فإن العنف كغیره من أشكال السلوك العدواني هو نتاج عالئقي أو 

الوقت الذي ینصب فیه على اآلخر، حیث یرى بكلمة أكثر دقة نتاج مأزق عالئقي یصیب الذات في نفس 
أن العنف كغیره من أشكال السلوك هو نتاج مأزق عالئقي بحیث یصیب تدمیر A.Hesnad" هیسنارد"

.1082ص . 1990سنة . الجزائر. المؤسسة الوطنیة للكتاب. فرنسي–قاموس عربي . سهیل إدریس، جیور عبد النور: المنهل-1
.197ص . مرجع سابق. عبد الرحمان عیساوي-2
.118. 1988. بدون طبعة. بدون دار نشر. سیكولوجیة اإلرهاب و جرائم العنف. السیدإسماعیل عزت-3
.99ص . 2001سنة . 1ط. الدار المصریة اللبنانیة. علم االجتماع السیاسي. شعبان الطاهر األسود-4
.159ص . 1981. جدة. بدون طبعة. دار التهامة. قراءات في مشكالت الطفولة. محمد جمیل-5
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الذات في نفس الوقت الذي ینصب على اآلخر إلبادته فتشكل العداونیة طریقة معینة للدخول في عالقة 
1.مع اآلخر

: والبیولوجي والعقليالتفسیر الفیزیولوجي- 3- 2-2
یرى أصحاب االتجاه الفیزیولوجي أن للعطب الذي یصیب الدماغ دور رئیسي في سلوك العنف، 

ممن یعانون من صدمات مرضیة أصابت منهم الدماغ یستجیبون بعنف %70فقد وجد أن نسبة 
أن یؤثر في وعدوانیة ألتفه المثیرات وألسخف األسباب، كما وجد أن أي عطب یصیب الدماغ یمكن

ي وظائف الفصوص األمامیة أو الصدعیة من الدماغ وهي المناطق التي تتحكم بالمنطق وبالحكم العقل
2. وانفعاالت الوجه كانفعال الغضب

: االتجاه االجتماعي-2-2-4
وثقافة األسرة وطبیعة الثقافة االجتماعیة عامةإن السلوك العدواني لدى هذا االتجاه مرتبط بنوع 

على وجه الخصوص، والمستوى االجتماعي الذي یعیش فیه الفرد، فالثورة على األوضاع المعیشیة السیئة 
تلهب دورا هاما في ظهور السلوك الجانح، فاإلنسان بطبعه یسعى إلى تحقیق ذاته، فإذا كانت الفروق  

.3عن كل قیم المجتمعالفردیة بین طبقات المجتمع فإن الفرد یمیل إلى العنف وینحرف
: نظریة االتجاه السلوكي- 5- 2-2

یعتبر هذا االتجاه أن الطفل یتعلم السلوك العدواني عن طریق مالحظة النتائج التي یتعرض لها في 
إننا دعمنا هذا السلوك . المحیط االجتماعي، ومن خالل التجارب المباشرة التي یكزن فیها كعامل إیجابي

وف یستجیب بالسلوك الذي تعلمه في وضعیات مختلفة، فالطفل یتعلم التقلید إذا المالحظ فإن الطفل س
. 4وجد معززات إیجابیة لسلوكه فإنه یتعود علیها  ویتقنها ویعمد إلى إبراز ذاته

:نظریة التحلیل النفسي- 6- 2-2
أن الغریزة هي المحرك األساسي و "Freud–فروید "جاءت به نظریة التحلیل النفسي، حیث یقول 

ما هو إال مظهر شعوري لغریزة " Freud–فروید "تنقسم إلى غریزة الموت وغریزة الحیاة، والعنف حسب 
الموت، تختص هذه الغریزة في تحقیق طاقة الشخص على الوضعیة األولیة، وبالتالي توجه الغریزة إلى 

5.الخارج للحفاظ على الذات

.32ص . 1997. بیروت. الدار العربیة للعلوم. 1ط. العنف و الجریمة. ل ودیع شكورخلی-1
338ص . 1981. بیروت. 1ط. منشورات دار اآلفاق الجدیدة. علم النفس البیولوجي. كاظم ولید أغا-2
.13ص .1999أكتوبر . المركز الوطني للوثائق التربویة. ثقافة المسلم و األعنف) موعدك التربوي(مجلة -3

4 - c. cloutier et R.diane. l’agressivité chez l’enfant. Edition le conturion. 1981. p 19
.152ص . 1997. القاهرة. 1ط. غریب للطباعة و النشر و التوزیع. دراسة نفسیة اجتماعیة. التعصب. معتز سید عبد اهللا-5
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: عدوان–إحباط نظریة - 7- 2-2
تفترض هذه النظریة أنه إذا تشددنا اتجاه عدوان الطفل فإننا نزید من میوله إلى ممارسة السلوك 
العنیف، ألن الطفل یعرف أنه سیعاقب عند ارتكابه أي عمل عدواني خاصة إذا كان هذا ضد عنصر من 

ون كبش فداء یوجه إلیه اللوم األسرة، فإنه سیبحث ال محالة عن ضحیة أخرى خارج هذا المحیط لكي یك
. 1وهذا هو العنصر األساسي في حدوث العدوان. و یعتبره مصدر صعوباته أو هو مصدر اإلحباط

: النظریة األخالقیة- 8- 2-2
تحدد العنف في كونه اعتداء على ملكیة اآلخر وحریته، ویتجلى هذا التعریف أساسا في مواقف 

. 2نظریة للقوانین وألدبیات حقوق اإلنسانبعض الفالسفة، وكذلك في الخلفیة ال
: النظریة التربویة- 9- 2-2

في قاموسه التربوي العنف في كونه لجوء غیر مشروع إلى القوة سواء للدفاع " بول فولكي "یحدد 
عن حقوق الفرد، أو عن حقوق الغیر، كما أن العنف ال یظهر بحدة إال في وجود الفرد المراهق في 

. مجموعة ما
: مناقشة النظریات-2-3

بالرغم من أن هذه النظریات فسرت العنف، إال أنه تناولت الموضوع من الزاویة التي تهمها ونحن 
ال یمكننا الحكم على هذه النظریات بتفسیرها الصحیح للعنف، وأن كل هذه العوامل التي تم ذكرها لها 

صلنا إلیها من خالل عرضنا لهذه النظریات دخل أو دور في إبراز هذه الظاهرة، ولهذا فالنتیجة التي تو 
هي أن المراهق یمیل دوما إلى ممارسة العنف وهذا لغرض الدفاع عن النفس أو فرض وجود بین 

السلوكات العنیفة للوصول إلى الهدف أو ذلك باستخدام أنواع منأصدقائه أو المجتمع المحیط به و 
.ف یدفع به حتما إلى ممارسة العنفالمبتغى، وأن أي خلل یحول بینه وبین تحقیق الهد

: العنف في الوسط المدرسي- 2-4
التربویة بین المعلم والمتعلم ینبغي أن یسودها جو االحترام والتقدیر لمواهب العلم والمعرفة فالعالقة

إن واقع . و أن یشعر المتعلم بالخشوع والرهبة اتجاه المكان الذي یتردد علیه الكتساب هذه المعرفة
علمین لهو واقع المؤسسات المدرسیة الیوم وما تعرفه من مظاهر العنف والصراع بین المعلمین والمت

في األمر أن السلوك المتسم  الغریبأصبحت فیه المدرسة مسرحا للكثیر من أعمال الشغب والعنف، و 
یظهر عادة لدى األطفال والمراهقین بصف أشد والذین یفتقدون آلیات التحكم والضبط .بالعنف والعدوان

3.غذ أن الطفل من طبیعته قوة مندفعة البد أن تتصدى له التربیة لتنظیم سلوكهلسلوكهم الطبیعي،

1 - Poul. Flouquie. Dictionnaire de la langue pédagogique quadrigue. France. 1971. p 478.
. القاهرة. بدون طبعة. الهیئة العامة المصریة للتألیف و النشر. فرج و آخرون. ترجمة د. نظریات الشخصیة: ج.ك و هوك. النبري-2

.225ص . 1971
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: أنواع العنف لدى المراهق- 2-5
والتهدید، السخریةیقف عند حدود الكالم الذي یرافق الغضب والشتم و : العنف اللفظي- 1- 2-5

1.ا للذات لآلخرینوذلك من أجل اإلیذاء أو خلق جو من الخوف، وهو كذلك یمكن أن یكون موجه

أو اآلخرین، الجسدي المؤذي الموجه نحو الذاتبقصد به السلوك: العنف الجسدي- 2- 2-5
ویهدف إلى إیذاء أو خلق الشعور بالخوف، ومن األمثلة على ذلك الضرب الدفع، الركل، العض، الشد 

2.وهذه السلوكات ترافق غالبا نوبات الغضب الشدیدة... من الشعر، 

ویتضمن تحقیر الضحیة والمطالب القسریة، وهذا باستخدام تعبیرات الوجه : العنف الرمزي- 2-5-3
3.و االنتقادات الجارحة

بعض األشخاص قد یتوجه نحو الذاتإن السلوك العنیف عند: العنف نحو الذات- 4- 2-5
مزیق الشخص لمالبسه أو ویهدف إلى إیذاء النفس والناس وٕابقاء الضرر بها، وتتخذ صورا مختلفة مثل ت

4.كتبه أو لطم وجهه أو شد شعره، و كذا ضرب الرأس بالحائط وأقصى عنف على الذات هو االنتحار

وطائش،نحو أهداف واضحة وقد یكون أهوجقد یكون العنف موجها: العنف العشوائي- 5- 2-5
دوافعه غامضة وغیر مفهومة ومشوشة ویصدر عن األطفال خاصة نتیجة لشعورهم بالخجل أو اإلحساس 

5.بالذنب

یتخذ العنف في بعض األحیان نتیجة لتأثیر المحیط صورا غیر : العنف الغیر مباشر- 6- 2-5
الفرد مباشرة، كإبداء المالحظات أو االنتقادات خرج نحو الشخص مصدر اإلحباط كما قد یستعمل
6.سلوكات عنیفة  غیر مباشرة كالغش أو الخداع یوقع اآلخرین في مواقف مؤلمة أو یلحق الضرر بهم

: أسباب العنف المدرسي- 6- 2-2
ن هذه و إن ما یصدر عن التلمیذ الثانوي من مشكالت سلوكیة قد یؤدي إلى عدة أسباب إما أن تك

بأسرته أو بمدرسته، وقد تكون عوامل أخرى كصعوبة السباب مرتبطة بالتلمیذ نفسه أو متعلقة بأساتذته
المرحلة العمریة التي یمر بها التلمیذ وهي مرحلة المراهقة والتي تمثل من الوجهة االجتماعیة فترة االنتقال 

7.الذاتمن طور الطفولة المتصف باالعتماد على اآلخرین إلى طور بلوغ مرحلة االلتفاف إلى

.186ص . 2000. عمان. 1ط. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع. االضطرابات السلوكیة االنفعالیة. أحمد یحيخولة-1
.خولة أحمد یحي، المرجع أعاله-4
.161ص . 1981. جدة. 1ط. قراءة في مشكالت الطفولة. محمد یونس منصور. محمد جمیل-6
.87ص . مرجع سابق. زكریا الشربیني-4
.135-134ص . مرجع سابق. زین العابدین درویش-5
.245ص . 1983. لبنان. بیروت. دار النهضة العربیة. علم الصحة النفسیة. مصطفى الشرقاوي-6
بشیر معمریة، شخصیة المراهق و كیفیة التعامل معها، بحث منشور في أعمال  ملتقى تربوي لتكوین مساعدي التربیة لوالیة باتنة، -7

.7، ص1992
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: بالتلمیذاألسباب المتعلقة- 1- 2-6
یؤدي االنتقال من التعلیم األساسي إلى مرحلة التعلیم الثانوي إلى تعزیز الشعور بالنضج 
واالستقالل الناتج عن مختلف التغیرات التي یعرفها التلمیذ سواء كانت تغیرات فیزیولوجیة أو حسیة أو 

. ر المشكالت السلوكیةعقلیة أو انفعالیة، هذه التغیرات تؤدي في الظروف غیر العادیة إلى ظهو 
: النمو الجسمي-أ

حیث تبدوا مظاهره في النمو الغددي الوظیفي، وفي نمو األعضاء الداخلیة ووظائفها المختلفة 
وفي نمو الجهاز العضلي والقوة العضلیة فتغیر المراهق في الطول والوزن  والحجم والشكل ویجعله یعتبر 

جسدیة، فأي خلل في النمو الجسمي للمتمدرس المراهق یسبب نفسه غیر سوي بالنسبة لبعض الصفات ال
1.له اضطرابات في الشخصیة

: التغیرات العقلیة-ب
تتمیز في النشاط العقلي للتلمیذ المراهق باالتجاه نحو التخصص والتمایز حیث یكتمل نمو الذكاء 

اإلدراكیة الریاضیة، فتتنوع بذبك سنة كما تظهر المیول العقلیة كالقدرة اللغویة، اللفظیة،19- 15بین 
میول التالمیذ العقلیة والشعبة الدراسیة التي یوجهون لها، فإذا حصل عكس هذا فقد یؤدي هذا إلى ظهور 

2.مشكالت سلوكیة تكون تعبیر عن الرفض وعدم الرضا على التخصص الذي وجه

:التغیرات االنفعالیة- ج
تمیز بها المراهق أراء بعض المواقف التي تتصل به مباشرة في وقد یعود على الحساسیة الشدیدة التي ی

. 3األسرة أو المدرسة، فالمراهق حساس بالنسبة إلى انتقادات اآلخرین و عجزه الدراسي و فقره المالي
: المشكالت النفسیة-د

على حیاة إن التغیرات التي تصاحب فترة المراهقة سواء كانت أولیة أو ثانویة، لها أثارها النفسیة 
الفرد اآلنیة أو المستقلة ذات المدى البعید كان یصبح الفرد شدید الحساسیة لشعوره بالنقص الذي یؤدي 

واالجتماعیة في دراسة النمو إلى سوء التكیف، وهذا ما أكدته العدید من البحوث والدراسات النفسیة
فلوحظ نوعا ما من الحساسیة الشدیدة عند بعض اإلناث الجسمي المبكر و المتأخر عند فئات الجنسین،

. مما یؤدي هذا االنطواء و كراهیة الذات

.المرجع أعاله. بشیر معمریة-1
.9بشیر معمریة، مرجع سابق، ص -2
.333، 332خلیل میخائیل معوض، سیكولوجیة الطفولة و المراهقة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ص -3
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:األسباب المتعلقة بالبیئة المدرسیة- 2- 2-6
المدرسة هي تلك البیئة التي أوجدتها الحاجة لتقیم تعلیم منظم ضروري بهذا المجتمع وبما یتالئم مع 

إعدادا صالحا للحیاة االجتماعیة كما تعلمهم االعتماد على معدونا التطور االجتماعي، بحیث یصبحو 
1.وتحمل المسؤولیة واحترام القوانین النفس

: األسباب المتعلقة باألستاذ- 3- 2-6
یبرز دور األستاذ بالدرجة األولى في المساعدة على تشكیل شخصیة التلمیذ، وذلك بتغییر سلوكه،
فمهمته كبیرة ألنها تستلزم منه أن یكون موجها ومهذبا ومن واجبه أن یساعد التلمیذ على مواجهة 

2.صعوباته و مشاكله بهدف كسب ثقته بتواضع ومحبة

: األسباب المتعلقة باإلدارة-2-6-4
: النمط الصارم لإلدارة-أ

دوار والعملیات اإلداریة، ویستخدم الذي یقوم على االستبداد بالرأي والتعصب والهیمنة على جمیع األ
ففرض األسلوب الصارم یؤدي إلى ،أسالیب الفرض واإلرغام والتخویف، وال تسمح بأي نقاش أو تفاهم

نفور التالمیذ من الدراسة والهروب منها حیث ال یتوفر لهم قسط من الحریة، والشعور بالمسؤولیة 
: قلة النشاطات المدرسیة-ب

إن قلة أو انعدام النشاطات المدرسیة یؤدي إلى استثمار وقت الفراغ في سلوكات غیر الئقة، فقلة 
النشاطات كالریاضة مثال التي تستنفذ وقت الفراغ للمراهق وطاقته االنفعالیة وعدم تناسب هذه النشاطات 

.3لدیهمع قدرات التلمیذ ومیوله و رغباته التي یترتب علیها زیادة الشحنات السالبة
: األسباب المتعلقة باألسرة- 5- 2-6

یظهر هذا التأثیر جلیا في فترة المراهقة حیث یكون المراهق أكثر حساسیة واقل استقرارا خاصة من 
الناحیة النفسیة، كما تلعب المعاملة الوالدیة السیئة دورا هاما في إثارة المشاكل السلوكیة للمراهق ومن 

رض لها األسرة سواء كانت صراعا بین األبوین أو طالقهما أو هجرة أحدهما جهة أخرى فالمشاكل التي تع
4.بالتالي یلجؤون إلى محاولة الهروب منها بشتى الطرقو عدم االستقرار الدراسي لألبناء،تؤثر على 

.57، ص 1987دار لوبار للطباعة، القاهرة، . كلیر فهیم، المشاكل النفسیة للمراهق-1
، ص 1993بأة أبو عمیرة، المعلمون و المتعلمون و سلوكهم و أدوارهم، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة، حسن شحاتة، مخ-2

43.
.97. 98، ص 1997خلیل ودیع شكور، العنف و الجریمة، الدار العربیة للعلوم، بیروت، -3
.63جموعي بلعربي، مرجع سابق، ص -4
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:التقلید-أ
حیث یتأثر األفراد بما یشاهدونه في المجتمع أو یعتبر التقلید من بین العوامل المؤدیة للعنف،

1.عراقیلاألسرة من سلوكات عنیفة، فیحاول البعض تقلید السلوكات عندما تواجهه

: وسائل اإلعالم-ب
فأصبح لها دور كدور تلعب وسائل اإلعالم دورا مهما في إعداد وصقل العقول والنفوس البشریة،

لكن في اآلونة . والعلومالقیم والمبادئ ونقل المعارفاألب و المدرس كونها تشارك في تلقین اآلداب و 
األخیرة انعكست وسائل اإلعالم، وأصبحت برامجها خطرا على األطفال والمراهقین، وعلى رأسها التلفزیون 

لتثقیف، لكنه أصبح من أخطر الوسائل لما یبثه یومیا الذي یحتل مرتبة مهمة بعد الوالدین في التربیة وا
عن برامج و أفالم العنف التي یشاهدها الفرد 

: مظاهر وأشكال العنف- 2-7
.بواب بعنف ضرب اال-
.رفس األثاث،ألقاء األشیاء ورمیها بعنف-
.تكسیر األجهزة وتحطیمها وتهمیش النوافذ-
.إشعال الحرائق ورمي األشیاء بشكل خطیر-

: عنف مباشر ضد النفس، ویتمحور فیما یلي
.خربشة الجلد أو قطعه وتجریحه بأدوات حادة -
.ضرب الرأس بإحدى الیدین أو كلیهما أو استخدام أدوات حادة -
.إحداث بعض الجروح في الجسم -

: ویتمحور فیما یلي: عنف أو عدوان مباشر ضد اآلخرین
.االندفاع ضد اآلخرین بشكل عنیف-
.رین ورفسهم ونتف شعرهم وجرحهم ضرب اآلخ-
2.الهجوم على اآلخرین بشكل خطیر یبلغ حد جرحهم بصورة جد خطیرة-

: دور التربیة البدنیة والریاضیة في التقلیل من العنف- 2-8
أكدوا على أن الالعب الریاضي "G.herbertجورج أربار "إن علماء النفس االجتماعیین أمثال 

الطفل یجب " لجورج اربار"یعطي وظیفة اجتماعیة هامة كونه یسمح باستبطان مواقف اآلخرین، فبالنسبة 
. أن یقبل اآلخرین، إذ انه مضطر أن یضع نفسه في مكان مشاركیه وخصومه في الریاضات الجماعیة

الجمعیة. المجلد السادس. داء على المدرسین، الكتاب السنوي لعلم النفسدینامیكیة االعت. كوثر إبراهیم رزق-1
2 - Bernardette fugerrand. Edeme. P 362.
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" أومایو"حث تمت على عینة من األفراد من مدینة تمكنا من القیام بعملیة ب" شیند"و" سبیربرز"بینما 
: األمریكیة فاستنتجا من بحثهما أن األفراد المستجوبین خصوصا في الریاضة لهم دورین مهمین

یتمثل في فعل اإلدماج االجتماعي، فالریاضة تجعل من الفرد مواطن صالح : الدور األول-
. محترم للسلطة

سه، إذ أن الریاضة تساعده على تفریغ طاقاته وتخفف فهو خاص بالفرد نف: الدور الثاني-
1.توتراته النفسیة، وتمنح له االسترخاء

فالنشاط الریاضي بصفة عامة هو وسیلة ناجحة تعمل على جعل المراهق المنحرف یتوافق مع 
. فهذه الطاقة یوظفها في شكل عنف محاوال السیطرة على اآلخرین،نفسه بواسطة تحریر طاقاته العدوانیة

: إحصائیات لحاالت العنف المدرسي - 2-9
ألف حالة اعتداء وعنف في الوسط المدرسي خالل الموسم 47أحصت وزارة التربیة الوطنیة 

یات حالة في االبتدائ244ألف و16ألف حالة في المتوسطات و24منها 2008- 2007الدراسي 
أالف حالة في الثانویات، كما عرضت الوزارة مشروع مرسوم تنفیذي لمكافحة العنف 06وأكثر من 

المدرسي على األمانة العامة للحكومة یضبط إجراءات ردعیة صارمة ضد كل من یمارس أي شكل من 
. العنف داخل حرم المؤسسات التربویة

، ص 1998مذكرة لیسانس غیر منشورة في علم النفس، جوان . أثر التربیة البدنیة و الریاضیة في السلوك العدواني عند المراهق-1
54 .55
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: خالصة
إن النشاط الریاضي یعتبر من أهم العوامل المساعدة على نبذ العنف الذي قد یكون ترجمة لسلوك 
فعلي أو قولي، فهو سلوك غیر فعلي یقوم على استخدام غیر مشروع  للقوة المادیة، أو قولي یقوم على 

باختالف الدافع التهدید باستخدام القوة، وفي كل األحوال فإنه یرمي إلى تحقیق أهداف معینة تختلف 
والفعل إن هذا السلوك المتصف بالعنف والعدوان یظهر لدى األطفال والمراهقین الذین یعیشون بمعزل عن 
الرقابة التربویة األسریة والمدرسیة، مما یؤدي بهم إلى العیش في حیاة ال تعرف الرقابة على دوافعهم 

والغضب ونوبات القلب وعدم الطاعة التربویة، فینمون هذا السلوك ومن سمات شخصیتهم العراك 
ویعتبر الشارع المجال الحیوي لتحرك هؤالء األشخاص، ویتخذون هذا العنف ... واستعمال األلفاظ النابیة 

.وسیلة للتعبیر عما یعانون منه من اضطهاد وٕاحباط وسوء معاملة المجتمع وتنكره لهم
والمشاكل االجتماعیة واألسریة والنفسیة التي یعاني منها یقوم المراهق بتفریغ كل طاقته الزائدة ومكبوتاته

بأدائه للریاضة في المحیط المدرسي خصوصا في هذه المرحلة  التي تعتبر مرحلة أساسیة یعیشها 
. اإلنسان





الفصل الثالث                                                                               المراھقة

29

:تمهیـد
یركز علماء النفس على أن المراهقة منعرج خطیر، حیث تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة وتحول 

تحدث فیها تغیرات هامة . الفرد من طفل إلى عضو في مجتمع الراشدین كما أنها تعتبر مرحلة معقدة
امة وكذلك الوظائف ومختلفة حیث یتم خاللها نضج الوظائف البیولوجیة والفیزیولوجیة، أي الجسمیة ع

ثانویة و مدى تأثرها علیه واألهمیة الومن هنا نستعرض في هذا الفصل عالقة المراهق ب.النفسیة المختلفة
الكبیرة للتربیة البدنیة والریاضة للمراهق، وهذا بعد التطرق إلى تعریف المراهقة وتحدید مراحلها مع التطرق 

.اإلى الخصائص الممیزة له
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:مفهوم المراهقة - 31-
و معناها التدرج نحو «Adolescere»مشتقة من الفعل الالتیني «Adolescence»إن كلمة المراهقة 

1.النضج الجنسي والعقلي واالنفعالي

تعتبر المراهقة مرحلة أساسیة یعیشها اإلنسان وهي مرحلة وسیطة من مرحلة الطفولة والرشد، ولقد حظیت 
بأنها " مصطفى غالب: "باهتمام الكثیر من السیكولوجیین، حیث أعطیت لها تعاریف متعددة و قد عرفها

مصطلح وصفي یقصد به مرحلة نمو معینة تبدأ بنهایة مرحلة الطفولة و تنتهي بابتداء مرحلة الرشد أي 
2.أنها المرحلة النهائیة التي یمر بها الفرد نحو النضج

انتقال بین الطفولة والرشد وهي جسر عبور، وعملیة بیولوجیة وتحول ثقافي والمراهقة هي مرحلة - 
3.واجتماعي في حیاة اإلنسان

:تحدید مرحلة المراهقة- 32-
إن مرحلة المراهقة مرحلة مقلقة جدا، حیث تسودها الفوضى واأللم وتعتبر مخیفة للكثیرین من اآلباء،  

20و18سنة و تمتد حتى 13و12وسن الرشد، بحیث تبدأ من فهي مرحلة من الحیاة تقع بین الطفولة
ن حسب الجنس والظروف االجتماعیةألن ظهور المراهقة أو مدتها تختلفاسنة، هذه التحدیدات غیر دقیقة

تتصف بتحدید النشاط الجسمي ونضجه فالمصالح المهنیة واالجتماعیة والرغبة . والجغرافیة واالقتصادیة
في التحرر واالستقالل، تتمیز عن الحیاة االنفعالیة بتنوع الذكاء والتعدد القدرات الخاصة بأكثر دقة وتزداد 

. القدرة مع التجدید
:إلى فترتین أساسیتین) سنة20إلى 12من ("أحمد شبشوب"وتنقسم المراهقة حسب الدكتور 

:مرحلة البلوغ- 1- 32-
والبلوغ یفید بلوغ الحلم أي الفترة التي  یصبح فیها ) سنة15الى12(تسمى مرحلة ما قبل المراهقة 

.الفرد عرضة للجماع نحوه في النمو أي الفترة التي یبدأ فیها الشعر بالظهور
:قیةمرحلة المراهقة الحقی- 2- 32-

الفترة "تقریبا ویعرف المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة بأنها ) سنة20الى16(تمتد من 
4".من بلوغ الحلم إلى سن الرشد

ویعتقد بعض الباحثین أنه ال یجب تقسیم المراهقة إلى فترات زمنیة محددة، وذلك على أساس أنها وحدة 
:هي كاآلتيو تراتها من مجتمع آلخرمتكاملة من النمو ، لكن تختلف ف

.وتقابلها المرحلة المتوسطة) سنة14إلى 12(المراهقة المبكرة من - 

.207، ص1973مصطفى فهمي ، سیكولوجیة الطفولة و المراهقة، دار الطباعة، -1
.63، 1973، القاهرة، )ط.د(سیكولوجیة الطفولة و المراهقة، منشورات دار الفكر العربي،مصطفى غالب، -2
.204، ص 1997، 1عبد الرحمان عیساوي ، سیكولوجیة الطفولة و المراهقة، بیروت، دار النهضة العربیة، ط-3
.205، ص )ط.د(أحمد شبشوب، علوم التربیة، الدار التونسیة  للنشر ، تونس ،-4
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وتقابلها المرحلة الثانویة) سنة17إلى 15(المراهقة المتوسطة من - 
.وتقابلها المرحلة الجامعیة) سنة21إلى 18(المراهقة المتأخرة من - 

سن الحادي والعشرین أي حین یصبح الفرد ناضجا جسمیا فیزیولوجیا و هكذا فإن المراهقة تنتهي في 
1.وعقلیا وانفعالیا واجتماعیا

:خصائص مراحل المراهقة- 33-
.سنة14إلى 12تمتد من : المرحلة المبكرة-أ
في هذه المرحلة یتضاعف السلوك العدواني وتبدأ المظاهر الجسمیة، العقلیة، في  الظهور، :خصائصها- 

وال شك أن من أبرز مظاهر النمو في هذه المرحلة هو النمو الجسمي ویجدر الذكر أن  الولد أو البنت 
طبیبا أو یعتمد في هذه المرحلة من المراهقة إلى تقدیر ما یرید أن ینتجه في المستقبل، كأن یصبح

2.مهندسا أو أستاذا، ثم یبدأ بالفعل في دراسة ما یصبو إلیه

.سنة18إلى 15تمتد من :المرحلة الوسطى- ب
وتسمى أیضا المرحلة الثانویة حیث یؤدي االنتقال من المدرسة اإلعدادیة إلى المدرسة :خصائصها-

یها ما یتعلق باألماكن و المباني وأعضاء الثانویة زیادة في المتطلبات التي البد أن یعمل حسابها بما ف
3.هیئة التدریس

:المرحلة المتأخرة-ج
سنة وفي مجتمعنا قد تمتد هذه المرحلة فترة طویلة نظرا العتماد األطفال 21إلى 18تمتد تقریبا من 

4.على األهل في الشؤون المادیة  والدراسیة إلى ما التخرج

:خصائص المراهقة- 4- 3
تحدث للمراهقة عدة تغیرات وذلك بتوفر عوامل داخلیة نقصد بها عامل الدراسات وعوامل خارجیة 

:وتتمثل في األسرة والعمل، وسنعرض في هذه المرحلة أهم الخصائص
:النمو الجسمي- 1- 4- 3

بعدما كان النمو في مرحلة الطفولة بطيء ، ففي مرحلة المراهقة یكون أسرع ویستمر عامین، فعند 
سنة، یرجع هذا النمو السریع إلى إفرازات 16إلى 12سنة، وعند الذكور من 12إلى 10اإلناث من 

.الوزن في العظاملزیادات في الوزن یرجع لزیادة فيداخلیة للغدد، أما ا

.220، ص 1972، 10حمد زكي صالح، علم النفس التربوي، دار النهضة المصریة، القاهرة، ، ط أ-1
.119، ص 1989لورانس فرانك، المراهقة مشكالتها و حلولها، ترجمة یوسف اسعد، مكتبة االنجاز المصریة، القاهرة، -2
.279، ص 1977عالم الكتب، القاهرة، حامد عبد السالم زهران، علم النفس النمو من الطفولة إلى المراهقة، -3
.132رابح تركي، مرجع سابق، ص -4
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:النمو الجنسي- 2- 4- 3
من اإلناث ینضجن جنسیا ما بین % 50و تسمى مرحلة البلوغ حیث یتفق معظم الباحثین على أن 

.فقطوالبنت هو عامالثاني والخامس عشر عاما، هذا یعني أن اختالف الولد
:النمو االنفعالي- 3- 4- 3

فهو كل ما یخص المشاعر والعاطفة إذ یتمیز المراهق بالعنف، فهو یثور ألتفه األسباب  و هذا 
وألم نفسي و إحباط فیها، كما أنه یتعرض لحالة یأس راجع للنمو السریع، فالمراهق ال یستطیع التحكم

1.بسبب فشله في مشروع أو تكون عواطف نحو الذات

:النمو الحركي- 4- 4- 3
حیث یرى التوازنیل المراهق للخمول والكسل في بدایة مرحلة المراهقة، كما أنه  یفقد الدقة و یم

الباحثون أن المراهق ال یفقد شیئا في قدرته الحركیة وتوافقه الحركي فإذا رأینا في الملعب نجد أنه لم یفقد 
.شیئا في حركاته من أجل التقدم

:النمو العقلي- 5- 4- 3
مو في مرحلة المراهقة على التغیرات العضویة، إنما تتمیز هذه األخیرة من الناحیة ال یقتصر الن"

العقلي عموما، فالنمو العقلي هو النموالنفسیة أنها فترة تمییز وتمایز، وفترة نضج في القدرات العقلیة و 
م الزمنیة، وهذه للمختلفین في أعمارهئعلى األداءات السلوكیة لألطفال، أو النشتلك التغیرات الطارئة

2".ومقداراكماالتغیرات تتمیز عادة بالزیادة نوعا و 

وحسب، وٕانما لیس ألنه أحد مظاهر النمو. راهقةلهذا فتطور النمو العقلي ذو أهمیة كبیرة في دراسة الم
:للمكانة العقلیة التي تعتبر محددا هاما في تقییم قدرات المراهق واستعداداته والقدرات العقلیة نجد

:التذكر-أ
الجدیدة بین تمد على قدرة االستنتاج للعالقاتتبنى هذه العملیة على أساس الفهم والمیل، وتع"

".بغیره من الخبراتیربطهموضوعات التذكر، كما ال نتذكر موضوعا إال إذا فهمه تماما، و 
:الذكاء- ب

واالستعدادات و القدرات العقلیة العامةلذي یسمى القدرةفي مرحلة المراهقة ینمو الذكاء العام، وا"
3".الخاصة وتزداد قدرة المراهق على القیام بكثیر من العملیات العقلیة كالتفكیر والتذكر العام

:االنتباه-ج
مشاكل معقدة في ه أو مداه، فهو یستطیع أن یستوعبتزداد قدرة المراهق على االنتباه سواء في مدت"

1"".طیع أن یلفت انتباهه ونظره إلى أدنى األشیاءتیسیر وسهولة، ویست

.28مصطفى غالب، مرجع سابق، ص -1
.22، ص )ط.د(أحمد زكي صالح، عم النفس التربوي، -2
.09عبد الرحمان عیساوي، مرجع سابق، ص -3
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:المیول-د
بأنه : یتضح المیول في مرحلة المراهقة، ویتصل بتمایز مظاهر الحیاة العقلیة للفرد و یعرف المیل"

2".شعور یرافق انتباه الفرد واهتمامه بموضوع ما، وهو مظهر من مظاهر االتجاه النفسي

:التخیل-ه
والمكان وله وظائف عدة ي یتجاوز من خاللها حواجز الزمانیتسم خیال المراهق بأنه الوسیلة الت"

3".یمكن أن یحققها المراهقة، فهو أداة ترویحیة، كما هو مسرح للمطامح غیر المحققة

:التفكیر- و
یتمیز هذا التفكیر بأنه أرقى من ذلك عند الطفل، إذ أن التفكیر عند المراهق یكون ذو أبعاد و معاني "

4".عمیقة یهدف من خاللها إلى البحث عن حلول لمشاكله

:النمو االجتماعي- 6- 4- 3
هذه الفترة تعتبر مرحلة النمو االجتماعي من المراحل الحساسة التي یعیشها المراهق، إذ أنه خالل 

یحقق كیانه االجتماعي،  ویحس أنه قد أصبح له مكانته بین محیطه ومجتمعه، فهو اآلن الكتشاف 
.في بناء مجتمعه ووطنهمختلفة تصنع منه رجال مشاركاعالقات واتجاهات جدیدة و 

ر حسن والمراهق یقبل الرفقاء عند توفیر صفات الشخصیة أهمها أن األقران المحبوبین  یكونون في مظه
ویتسمون باألناقة والمرح واالنطالق ویمتلكون المهارات االجتماعیة بمستوى سنهم ویجعلون اآلخرین 

غیر اجتماعیین ومنطویین محبوبین فیوصفون بأنهم خجولینن أنهم مقبولون، أما األقران غیریشعرو 
5.اإلحساسإلیهم على أنهم عدیمویجعلون اآلخرین ینظرون

:االنفعاليخصائص النمو - 5- 3
:العنف وعدم االستقرار- 1- 5- 3

االستقرار ، ففي عدمو و االنفعالي للمراهق هي العنفإن من أهم الخصائص التي یتمیز بها النم
المرحلة األولى المراهق یثور ألتفه األسباب شأنه في ذلك شأن األطفال الصغار، وٕاذا أثیر أو غضب 

الخارجیة لحالته االنفعالیة، فقد یتحطم و یلقي كل ما في یدیه أو فإنه ال یستطیع أن یتحكم في المظاهر
یمزق مالبسه أو یتلف ما حوله موجها تلك بذلك الطاقة االنفعالیة العنیفة إلى الخارج، وأحیانا أخرى إلى 

6.الداخل مسببا إیذاء  نفسه وممتلكاته

.157أحمد زكي صالح، مرجع سابق، ص -1
.166االجتماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص محي الدین مختار، محاضرات علم النفس-2
.16محي الدین مختار، نفس المرجع، ص -3
.91، ص 1984عبد الرحمان عیساوي، معام علم النفس، دار النهضة العربیة، -4
.226مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص -5
.198مصطفى غالب، مرجع سابق، ص -6



الفصل الثالث                                                                               المراھقة

34

:القلق ومشاعر الذنب- 2- 5- 3
القلق، فالقلق الضطرابات االنفعالیة األخرى مثلینتاب المراهق بعض اإلى جانب التقلبات المزاجیة

والمراهقون معرضون للقلق كون هناك شيء محدد مخیف،هو الخوف من المجهول أو الخوف حینما ال ی
ألنهم یعانون مشاكل جدیدة علیهم مما یسبب لهم الصداع والدوافع الجنسیة التي تظهر في المراهقة كثیرا 

المراهق إلثارة هذه الدوافع بشكل أو بآخر فقد ترتب على ذلك سببا في هذا القلق، فإذا تعرضونما تك
.في ظهور سلوك عدوانيالشعور بالقلق، وقد یكون الشعور بالقلق مسببا في أغلب األحیان 

:التمركز حول الذات- 3- 5- 3
الطفل، بحیث أ یقل تدریجیا كلما نماكرة، فیبدإن التمركز حول الذات الذي یمیز مرحلة الطفولة المب

الطفل مرحلة المراهقة فیبدأ أكثر واقعیة وموضوعیة مما كان علیه، فالتمركز حول الذات یعود في صورة 
.االنفعالي و العقليالمراهقة كالنتیجة لطبیعة النموأخرى ي مرحلة

و قد ینتج عن هذا اتخاذ سلوك فالمراهق یتوهم وجود ذلك الشخص ألنه في المركز من اهتمام اآلخرین"
1".غیر مقبول

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن األفراد المحیطة بالمراهق قد ال یراعون األهمیة الكبیرة البالغة لهذه 
وبین نفسه، فهو قد أصبح ناضجا و بالتالي یتصرف نجد المراهق یعیش صراعا بینه،المرحلة من النمو

في أعضاء المجتمع أن یهتموا بالمراهق لكي یجدون له الجو المناسب لیعبر ذلك یشترطولبموجب إرادته،
.و میوله بحریةعن رغباته

:أنماط المراهقة- 6- 3
: أن هناك أربعة أنواع عامة للمراهقة یمكن تلخیصها كاآلتي" صموئیل"یرى الدكتور 

:المراهقة المتكیفة- 1- 6- 3
الحادة، تربط اطفي، قلیلة التوترات االنفعالیةهي المراهقة الهادئة نسبیا التي تمیل إلى االستقرار الع

المراهقة عالقة طیبة بالمحیطین به، كما یشعر بتغیر المجتمع له وال یكثر المراهق من أحالم الیقظة 
.والخیال أو االتجاهات السلبیة

:المراهقة الجانحة- 2- 6- 3
2."وتشكل الصورة المتطرقة للشكلین المنظوري والعدواني، ویتمیز باالنحالل الخلقي االنهیار النفسي"

:المراهقة االنسحابیة- 3- 6- 3
وشعوره بالنقص وعدم التوافق طواء والعزلة والتردد والخجل،في هذه المرحلة یمیل المراهق إلى االن
قضایا الدین، والتأمل في القیم الروحیة التفكیر فيمشاكله و االجتماعي فیكثر التفكیر في نفسه وفي حل 

.118، ص 1982، 1راهقة، دار العلم، الكویت، طمحمد عماد إسماعیل، النمو في مرحلة الم-1
.130محمد عماد إسماعیل، مرجع سابق، ص -2
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یؤدي به إلى محاولة نفسه مطابقته بأشخاص الروایات التي هذاواألخالقیة كما یكثر من أحالم الیقظة و 
.یقرؤونها

:المراهقة العدوانیة المتمردة- 4- 6- 3
یكون المراهق فیها ثائرا متمردا على السلطة األبویة أو سلطة المجتمع كما یمیل إلى تأكید ذاته "

1."فیظهر السلوك العدواني بصفة مباشرة أو غیر مباشرة تتمثل في العناد ورفض كل شيء

:مشاكل المراهقة- 3-7
هذه المرحلة بالفوضى والتناقض فیبحث الفرد عن هویة جدیدة كما أن المراهق یحاول تجاوز تتمي

هذه األزمات والتوترات بالریاضة في أول األزمة تبدأ ببطيء ثم تنفجر ویعود سببها إلى اإلحساس 
.بالخوف أو الخجل أو الخطأ، فهي مرتبطة بمستوى الذكاء

:عوامل من بینهاكما یمكن إرجاع هذه المشاكل لعدة 
:المشاكل النفسیة- 1- 3-7

المراهقة تقوم على النضج النفسي لكي یسهل االندماج النفسي االجتماعي ألن الصدمات 
و تزید عدوانیة یقوم بها،الذات ویظهر هذا إما عن سلوكاتالسوسیولوجیة كثیرة في هذه المرحلة كتأكید

.الةاألزمة لما یبدأ بالبحث عن الهویة واألص
:المشاكل العاطفیة- 2- 3-7

ارتأینا التطور العادي للمراهقین، فمیدان الحیاة یؤكد أعراض الحیاة یؤكد أعراض تصرفات هذه الفئة "
من األفراد وتقابل أحیانا إصالحات في الصحة كاألحزان العمیقة، واالنطواءات على الذات ومشاك 

."الجوارح واالنعزال
:االجتماعیةالمشاكل - 3- 3-7

كمجتمعات إفریقیا المراهق ففي المجتمعات البدائیةإن النقص في التربیة أو في التكوین یعود على
وآسیا البنت والرجل یتزوجان في سن مبكرة، فتكون لهم مسؤولیات كبیرة مما تعقد من األزمة وأحیانا هذه 

2.اهتمامال تعطي لهاالمجتمعات تهمل مرحلة المراهقة و 

:عالقة المراهق بالثانویة- 8- 3
للمدرسة تأثیر قوي في تشكیل مفهوم المراهقة عن ذاته، وعلى من هو من سیكون وتوفر المدرسة "

وجوانب عجزه وتصوره، ففیها یتعرض الناشئ رصا الختیار قواه واكتشاف قدرتهمنذ عمر السادسة له ف
3."للفشل أو النجاح

.19محمد مصطفى غالب، مرجع سابق، ص 1
2 - Pierre daco.op.cit.1988.p373_374.

.392، ص 1991، 2دار اآلفاق الجدید، ط: میخائیل إبراهیم أسعد، مشكلة الطفولة و المراهقة، بیروت-3
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في الثانویة إذ یعتبر مجتمع أكثر اتساعا وتعقیدا من المجتمع األسري، فلها فالمراهق یقضي معظم أوقاته 
.آثار النشأة والعادات واألداء التي یبدیها المربي

:أهمیة التربیة البدنیة والریاضة للمراهق- 9- 3
وتمكنه من إفراز هذه الطاقة، ي النشاط والراحة لهذا المراهقتكمن أهمیة التربیة البدنیة والریاضیة ف

فهنا الفائدة تربویة أكثر مما هي سلمیة، وبالتالي یحقق الفرد اتزان نفسي واجتماعي و فكري فهي تغطیة 
.الكفاءة بغرض مكانته من خالل األلعاب الجماعیة

داخل و تسهل التربیة البدنیة والریاضیة االتصال بالتطویر في العالقات التي تحدث على المشاركة 
وكذلك تمكن المراهق من تقویة العضالت یق النشاطات البدنیة والجسمیةالجماعة، وهذا یأتي عن طر 

.وكامل أعضاء الجسم من أجل النمو السلیم لجمیع نواحي الشخصیة
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:خالصـة
.تناولنا في هذا الفصل فترة المراهقة وما تتمیز بها من خصائص تتمیز بها عن الفترات األخرى

حیث یتعرض المراهق لعدة تغیرات جسمیة، جنسیة ونفسیة واجتماعیة وكذا عقلیة تؤدي به إلى تقلبات 
تالل هذه المرحلة ولهذا فإن اخ. مزاجیة متكررة وحاالت قلق شدیدة تجعله ینحرف عن ما هو علیه طبیعیا

والخروج عن المعاییر والسیر في اتجاهات سلوك عدواني غیر الئق، وجد عویصتؤدي إلى ظهور 
.مخالفة للمجتمع

لهذا على كل مربي والوالدین مراعاة هذه الفترة وٕاعطائها األمیة الكبیرة لتفادي مثل هذه المشاكل التي تنجم 
سلوكات عدوانیة، تؤدي به إلى إیذاء هق تؤدي إلى ظهورلة المربي للمراعن ذلك، فأي خطأ من معام

.نفسه أو غیره
یتعلم المراهق من خالل درس التربیة البدنیة والریاضیة أشیاء كثیرة وفي مجاالت مختلفة إذ تعتبر 
الریاضیة تربیة كاملة ألنها تشمل التهذیب الخلقي والتكوین للشخصیة و تنمیة بعض الصفات التي تساعد 

.المراهق في مشاكله
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:تمهید
إن مستقبل المجتمعات یتوقف على ضرورة وكیفیة استغالل التربیة بطریقة بناءة تعود إلى المجتمع 

عملیة بالنفع واالیجابیة، وهي بالعكس تعود سلبا على المجتمع إذا استغلت بأسالیب هدامة والتربیة 
اجتماعیة تختلف من مجتمع إلى آخر وتعتبر وسیلة المجتمع للمحافظة على بقائه واستمراره وثبات نظمه 
ومعاییره االجتماعیة، وتهدف إلى نقل التراث الثقافي عبر األجیال بعد إجراء عملیة التعدیل، فهي بذلك 

یة احد أشكال التربیة العامة، وهي الوحدة تعتبر عملیة إعداد الفرد للحیاة وتطبیعه وتنشأته والتربیة البدن
األساسیة التي تحقق البناء المتكامل لمنهاج التربیة البدنیة وتحقیق أهدافها وغایاتها فالتلمیذ من خالل 

والتمرن، والنظریة و درس التربیة البدنیة والریاضیة یتعلم أشیاء كثیرة وفي مجاالت مختلفة كالتدریب
بعیة والتنمیة والتطور والتوازن في بناء شخصیته القویة لهذا فإننا سنلقي الضوء في التطبیق، والقیادة والت

.هذا الفصل على مفهوم التربیة البدنیة  والریاضیة باإلضافة إلى أشیاء أخرى
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:مفهوم التربیة- 41-
:مفهوم التربیة العامة- 1- 41-

ففهم التربیة لیس مستقال بذاته بل یستمد أصوله من العلوم االجتماعیة و للتربیة تعالیم عدیدة ومختلفة 
.االقتصادیة والفلسفیة والسیاسیة، فلتعریف التربیة البد من النظر إلیها من زوایا أخرى

:لغة-أ
فرب الولد أي جعله ینموا وصفوة القول آن التربیة عند العرب تعني ' یربوا' 'ربى'مأخوذة من الفعل 

المؤدب والموهوب و : ویرعاهولون عن الوالد الذي ینشئ الولدالسیاسة والقیادة والتنمیة، وكان العرب یق
1.المربي

:اصطالحاً - ب
هي تفید معنى التنمیة وهي تتعلق بكل كائن حي من نبات وحیوان وٕانسان ولكل منها أطراف بالتربیة، 

حتى موته، وهي باختصار تعني آن تهیئ الظروف المساعدة و تربیة اإلنسان تبدأ قبل والدته وال تنتهي 
.على نمو الشخص نمو متكامال من جمیع النواحي الخلقیة والعقلیة والجسمانیة والروحیة

فهو یراها أنها إعطاء الجسم الروح كل ' أفالطون ' و لقد اختلفت اآلراء في تحدید مفهوم التربیة مثل نظرة 
2.ما یمكن من جمال وكمال

واالستئصال و قوى الفرد ومكانته على النموفیراها أنها مساعدة جمیع ' محمد مختار عضاضة'ما أ
االنتقال من الطفولة البریئة إلى الرجولة الحقة، حتى یتمكن من ان یعي حیاة كاملة ویعیش عیشة سعیدة 

ورغباته وقلبه ولسانه، ممتعة بالصحة الجیدة والخلق والتفكیر الصحیح القادر على تغییر أفكاره وشعوره 
وقادرا على صنع ما یحتاج إلیه بید ماهرة بأداء جهد لیؤلف مع رفقائه الوطن الذي یسعى للتعایش السلمي 

.مع جمیع شعوب العالم
:أهدافها- 2- 1- 4

ال یتم تحقیق هویة وشخصیة اإلنسان إال بواسطة التربیة التي تعمل على إعداد الفرد للحیاة إعدادا 
صحیحا ونافعا، فتهدف التربیة إلى مساعدة الشخصیة اإلنسانیة على النمو نموا اجتماعیا، وانفعالیا سلیما 
خالیا من األمور السلبیة فالتربیة تعمل على إعداد الفرد للحیاة عن طریق تزویده بالمهارات واالرتقاء به 

.إلى أعلى المستویات لیصبح حرًا في التفكیر
غایة اإلنسان القصوى هي السعادة 'ان هدف التربیة هو " ون كومینوسجون أل"ى وفي هذا السیاق یر 

األبدیة في الدار اآلخرة، ولذلك فإن غایة التربیة هي المساعدة للوصول إلى الهدف، والمربون اآلخرون 
في كل هذا، ولكنه یختلف عنه في أنه ال یهتم بوجوب القضاء على الرغبات ) كومینوس(یتفقون مع 

بیعیة والغرائز والعواطف واللجوء إلى الترویض األخالقي والعقلي، وأنه یرى ان الغایة القصوى إنما الط

.15، ص 1982. 2ط. الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة. تركي رابح، أصول التربیة و التعلیم-1
540ص . بدون سنة. 1ط. القاهرة. مطبعة الحلي. روح التربیة و التعلیم. محمد عطیة-2
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تنال عن طریق معرفة النفس وبالتالي كل األشیاء وذلك الن هدف التربیة هو المعرفة والفضیلة وحب اهللا 
 '1

د حفظ الذات للحصول على أنها تعد الفر ' ان أهداف التربیة كما قال ' هاربرت سبنسر'ویرى 
ضروریات الحیاة، بحیث یكون قوي الجسم صائب الفكر، كامل الخلق، یعرف كیف یتعامل مع غیره، 

2' .فیقدر الطبیعة وما فیها من جمال

:التربیة البدنیة والریاضیة- 2- 4
:تعریف التربیة البدنیة- 1- 2- 4

تشیر إلى البدن وهي كثیرا ما " البدنیة " هي جزء من التربیة العامة أو مظهر من مظاهرها فكلمة <<
تستخدم للغشارة إلى صفات بدنیة، كالقوة البدنیة والنمو البدنین وصحة البدن والمظهر الجسماني، وهي 

.تشیر إلى البدن أو الجسم كمقابل للعقل على ذلك
صل على تعبیر التربیة البدنیة والمقصود بها تلك العملیات التربویة التي تتم وحینما نظیف كلمة بدنیة نح

عند ممارسي النشاط التي تنمي وتصون جسم اإلنسان، أو عندما یقوم بالمشي أو الجري أو السباحة أو 
، یتدرب على التوازن أو یمارس أي لون من ألوان التربیة البدنیة التي تساعد على تقویة جسمه وسالمته

3.>>فان عملیة التربیة تتم في نفس الوقت وهذه التربیة تجعل حیاة اإلنسان أكثر نجاحَا 

تعتبر التربیة البدنیة ذلك الجزء من التربیة العامة التي تتم عن طریق النشاط الذي <<" شارمن" أما 
.>>ت السلوكیةیستخدم الجهاز الحركي لجسم اإلنسان، والذي ینتج عنه اكتساب الفرد بعض االتجاها

.التربیة البدنیة تعرف من بعض األخصائیین في هذا المجال وتأخذ بعض التعاریف
التربیة البدنیة هي تلك األنشطة البدنیة المختارة لتحقیق حاجة الفرد من الجوانب <<" روبرت بوبان"

4.>>البدنیة والعقلیة والنفس حركیة بهدف تحقیق النمو الكامل للفرد

التعاریف نستنتج أن هناك إجماع حول مفهومها، فهي بصفة عامة جملة مختارة من من كل هذه-
.النشاطات البدنیة التي تهدف إلى تكوین الفرد من الناحیة البدنیة العقلیة االنفعالیة واالجتماعیة

:مفهوم التربیة البدنیة والریاضیة- 2- 2- 4
إن التربیة البدنیة والریاضیة لیست باألمر الجدید والمستحدث، وٕانما هي قدیمة وأساسیة، إال أن النظر 
إلیها اقتصر على الناحیة البدنیة وحدها بسبب ارتباط أنشطتها بالجانب الجسمي إلى حد كبیر،یعتقد 

قد أنها عضالت وعرق، أو البعض أن التربیة البدنیة والریاضیة هي مختلف الریاضات والبعض اآلخر یعت
عملیة تدریب تأتي عن طریق الممارسة، لكن الواقع أنها مجموعة من الخبرات التي تمكن الفرد من فهم 

.15، ص 1982، 2ط. لبنان. بیروت. دار العلم للمالیین. علم النفس التربوي. فاخر عاقل. د-1
بدون سنة. 3ط. مؤسسة الشرق األوسط للطباعة و النشر. أحمد مختار عضاضة، التربیة العملیة التطبیقیة في المدارس العراقیة-2
.35ص. 1998. 1ط. القاهرة. أصول التربیة البدنیة دارالفكر العربي. أمین أنور الخولي-3
.30. 29ص .1964. القاهرة. كمال صالح عبدهحسن معوض و : ترجمة. أسس التربیة البدنیة. تشارلز ابیكور-4
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تجارب جدیدة بطریقة أفضل، لذلك دخلت نطاق مفهومها الحدیث لطبیعة الكائن البشري الذي یبرز وحدة 
عن طریق النشاط الجسمي وما یترتب عن ذلك من الفرد وجعل التربیة البدنیة والریاضیة تعني التربیة 

والعالقات الشخصیة السلوك االجتماعي، الناحیة التطبیقیة ومن ضرورة االهتمام باالستجابات االنفعالیة
1.الوجداني

كما أن التربیة البدنیة الریاضیة تستمد مفهومها من األغراض التي وجدت لها و التي تتالءم و 
الحدیث، و ترى في ذلك الدكتورة عفاف عبد الكریم ان المهمة الكبرى للتربیة البدنیة و متطلبات المجتمع

الریاضیة في مجتمعنا هي ان تقوم بدورها في تنمیة الشخصیة المتكاملة من خالل النهوض بالمستوى 
.البدني والریاضي للناشئ

واستعمال جمیع افر الجهودفتض. ویة ألي بلد كانوهذا یعتبر مطلب أساسي تقتضیه أي سیاسة تنم
الوسائل المشروعة من أجل بناء مواطن قوي وفعال في مجتمعه یوصلنا في األخیر إلى مجتمع قوي فعال 
وحركي، لذلك وجب أن توجه مجهوداتنا للنهوض بالمستوى البدني والعقلي وتحسین الصحة، وتكوین 

2.الصفات اإلجتماعیة والخلقیة لدى الناشئ

:لتعلیمیة للتربیة البدنیة والریاضیةاألهداف ا- 3- 4
تعتبر التربیة البدنیة والریاضیة من أكثر مجاالت أنشطة البرنامج التعلیمي التي یتم تنفیذها في إطار 
عملیة التوازن المتفاعل بین جوانب النمو الثالثة، ورغم ان الهدف األساسي من درس التربیة البدنیة و 

یة، إال أنه ال یتحقق ذلك إال في إطار محتوى متضمن مجموعة من األنشطة الریاضیة هو التنمیة الحرك
البدنیة والریاضیة األخرى التي تضفي على درس التربیة البدنیة والریاضیة ومواقف التعلم الحركي التي 

3.تجمع بین المعرفة والتأثیر الوجداني بجانب األداء الحركي

یاضیة في مجتمعنا هي ان تقوم بدورها في تنمیة الشخصیة المتكاملة إن المهمة الكبرى للتربیة البدنیة والر 
من خالل النهوض بالمستوى البدني له أساس اقتصادي واجتماعي وقومي وثقافي، فالیوم تنشد الدولة 
إعداد المواطن صحیح البدن الذي یمكنه ان یقاوم المرض والمهیأ لتحمل أعباء في العمل اإلنتاجي وفي 

وطن، هذه اللیاقة االجتماعیة تعتبر ضرورة لسعادة المواطن وتوفیقه في الحیاة المعیشیة، كما الدفاع عن ال
أنها في نفس الوقت تساهم في تحقیق أهداف المجتمع من أجل التنمیة والتقدم، ومن بین هذه األهداف

.تحسین صحة أفراد الشعب بأكمله- 
.اإلنتاجي والعسكريالتنمیة الشاملة للقدرات البدنیة لصالح العمل - 
.تنمیة المستویات الریاضیة العالیة لرفع اسم المواطن في المحافل الدولیة- 

.123ص. مرجع سابق. أحمد مختار عضاضة -1
.67ص . 1993. اإلسكندریة. منشاة المعارف. طرق التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیة. عفاف عبد الكریم-2
.191ص. 2006. 1ط. الكتاب للنشرمركز . دینامیكیة تدریس التربیة الریاضیة. محمود عبد الحلیم عبد الكریم. د-3
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كما ان الرعایة الصحیة للمواطنین یعتبر مطلبا إنسانیا على جانب كبیر من األهمیة، حیث ان لها األثر 
راض یشكالن عقبة في سبیل الفعال على الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، فاعتالل الصحة واإلصابة باألم

1.إنجاز األعمال، وتحقیق اإلنتاج المطلوب إلثراء االقتصاد القومي

:األهداف العامة للتربیة البدنیة والریاضیة- 4- 4
التنمیة البدنیة، التنمیة الحركیة، التنمیة المعرفیة، التنمیة االجتماعیة، التنمیة النفسیة، الترویح و 

.أنشطة الفراغ
حثنا هذا نتطرق إلى أهداف التنمیة الحركیة والبدنیة واالجتماعیة وكذلك التنمیة النفسیة لما لهم من وفي ب

.أهمیة في بحثنا هذا
: التنمیة البدنیة- 1- 4- 4

تعتبر من أهم األهداف على العموم حیث ان هذه األخیرة تساعد على االرتقاء واألداء البدني و << 
مد على تطویر وتحسین وظائف أعضاء جسم اإلنسان من خالل األنشطة البدنیة الوظیفي لإلنسان وتعت

2>>المتقنة والمختارة، وكذلك المحافظة على مستوى أداء هذه الوظائف وصیانتها 

والتنفسي وكذلك ولوجیة أي سالمة الجهاز الدوريوالمقصود من هذا ان الجسم السلیم من الناحیة الفیزی
الجهاز العضلي العصبي یكون خالي من التشوهات الجسمیة أو مصاب بأمراض وراثیة أو مكتسبة، وأن 
یراعي النظام الصحي في التغذیة والنظافة، وأن یعد الجسم بما یناسبه من تمرینات أو تدریبات مناسبة 

.وتنمي القدرة الوظیفیة لألجهزةلتنمي وتقوي العضالت والمفاصل
:باختصار یتضمن هدف التنمیة البدنیة قیما بدنیة وجسمیة مهمة نختصرها فیما یلي

.اللیاقة البدنیة-
.القوام السلیم الخالي من العیوب واالنحرافات-
.التركیب الجسمي الجید-
.السیطرة والتحكم في البدانة-

:التنمیة الحركیة- 2- 4- 4
والوثب والرمي تعتمد على العمل المتوافق والمتناسق بین المشي والجري : إن تحركات اإلنسان مثل

الجهازین العصبي والعضلي بحیث تؤهل الجسم ألداء جمیع حركاته في كفاءة منطقیة، واثر مااكتسبه 
.الجسم من خفة ورشاقة ومرونة في المفاصل والقوة  والتحمل

ضیة من خالل األنشطة الحركیة، وهي و حتى یتحقق هذا الهدف یجب أن تقدم التربیة البدنیة والریا<< 
وهي في معضمها تتصل بسیطرة الحركیة في سبیل اكتساب الكفایة اإلدراكیة والطالقة الحركیة والمهارة 

1.>>الفرد على حركاته 

.68. 67ص . مرجع سابق. عفاف عبد الكریم. د-1
.167أمین أنور الخولي، مرجع سابق، ص -2
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:التنمیة االجتماعیة- 3- 4- 4
من علوم التربیة بأنها تعمل على تمتین العالقات بین الریاضیة كغیرهاتتمیز التربیة البدنیة و << 

األفراد، حیث نجد المساعدة والتعاون وروح المنافسة، وتحقیق أهداف المجال االجتماعي العاطفي، حیث 
وكذا یعمل على احترام یتهذب خلقیا،یندمج المراهق في القسم عن طریق المشاركة في النشاط البدني و 

ویتضامن فعلیا مع زمالئه وما تحمله المسؤولیة في المهام الخاصة، زیمة بصدر رحب ن، فیتقبل الهالقوانی
>>ویبذل مجهودات متزایدة قصد الحصول على نتائج، وهذا بمزاولته لأللعاب الریاضیة فردیة أو جماعیة 

كما أنها تعمل على غرس صفات مرغوب فیها كالروح الریاضیة العالیة، والتعاون الصادق في << 
لمشكالت العامة واحترام حقوق اآلخرین وتقبل المسؤولیة من سلوك الشخص التي تتأثر به الجماعة و ا

2. >>غیر ذلك من أشكال السلوك االجتماعي التي تقوم علیه الحیاة الدیمقراطیة 

:التنمیة النفسیة- 4- 4- 4
توصف بالشمول والتكامل، إن هدف التنمیة النفسیة یؤثر على تشكیل الشخصیة المتزنة والتي << 

حیث یعبر هذا الهدف عن مختلف القیم والخبرات والحصائل االنفعالیة الطیبة والمقبولة، كما أنه یتیح 
مقابلة الكثیر من االحتیاجات النفسیة للفرد، حیث ال یمكن تجاهل المغزى الرئیسي لجسم اإلنسان ودوره 

:ثیرات إیجابیة في الریاضة نلخصها فیما یليفي تشكیل سماته الوجدانیة والعاطفیة، وهناك تأ
.االتسام باإلنظباط االنفعالي والطاعة واحترام السلطة-
3.الثقة بالنفس وٕانخفاض التوتر: إكتساب المستوى الرفیع من الكفایات النفسیة المرغوبة مثل-

تمادا على نفسه إن الطفل له القدرة على أداء واجباته وأفعال حركیة اع<< " جوردون"وهذا ما وضحه 
بعدما كان یعتمد على غیره في ارتداء مالبسه وربط حذائه، ولكن هذا یؤثر في تكوین صورة جدیدة عن 

4>> .ذاته فیما یعرف بصورة الذات، وبالتالي فهناك ارتباط عالي بین اللیاقة الحركیة وبین مفهوم الذات

:یة والریاضیةالتأثیرات النفسیة اإلیجابیة لممارس التربیة البدن- 5- 4
على حوالي خمس عشر ألف من '' اوجلیف انتاكو '' في دراسة أجراها رائد علم النفس الریاضي << 

:الریاضیین أوضحت النتائج أن للتربیة البدنیة والریاضیة تأثیرات نفسیة ایجابیة وهي 
.اكتساب الحاجة إلى تحقیق وٕاحراز أهداف عالیة للنفس وللغیر-
.باالنضباط االنفعالي والطاعة واحترام السلطةاالتسام -

.165أمین انور خولي، مرجع سابق، ص -1
.07، ص 1993جمیل ناصف، موسوعة األلعاب الریاضیة المفضلة، دار الكتب العلمیة، بیروت، -2
. الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة. طرق و نظریات التربیة البدنیة و الریاضیة. عوض بسیوني.م.د.یاسین الشاطئ .ف.د-3
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اكتساب مستوى رفیع من الكفایات النفسیة المرغوبة مثل الثقة في النفس، االتزان االنفعالي، -
.التحكم في النفس، انخفاض التوتر، انخفاض في السلوكات العدوانیة

المتعة والبهجة، فالمناخ تساهم في التنمیة النفسیة عبر أنشطة التربیة البدنیة في إتاحة فرصة-
السائد والمصاحب لألنشطة البدنیة والریاضیة هو مناخ تربوي یحث الفرد على االنضباط و 
الخلق الحسن ویدفعه إلى اإلدراك، ألنه وكما ذكرنا من أهداف التربیة البدنیة والریاضیة هو إعداد 

1>>و النفسیة فرد صالح أو باألحرى سلیم من الناحیة الجسمیة، أو العقلیة، أ

والضغوطات النفسیة فانه یعمل بذلك على خفض التوتراتفالمراهق عند مزاولته التربیة البدنیة والریاضیة 
التي یعاني منها وبصفة خاصة مختلف االنفعاالت السلبیة كالغضب الشدید، العنف، التوتر، كما انه من 

لتخلص من أزماته النفسیة التي كثیرا ما تقوده إلى خالل ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة یمكن للمراهق ا
.االنحراف أو السلوكات الغیر عادیة كالعنف

:أهمیة الممارسة الریاضیة في التقلیل من العنف- 4-6
إنها تأثیرات تنطبع بصفة كبیرة على العنف ، فالممارسین للریاضة تكزن نسبة العنف أو العدوانیة اقل 

یمارسونها ،من الذین ال 
أن اللعب الریاضي یعطي وظیفة اجتماعیة هامة " Gerbet"قاربت"كد عالم النفس االجتماعي أ<< 

كونه یسمح باستیطان مواقف اآلخرین، إذ انه مضطر أن یضع نفسه في مكان مشاركیه وخصومه في 
فهم اآلخرین لمعرفة الریاضات الجماعیة كریاضة كرة القدم، ویقول أن الشباب بصفة عامة مجبر على 

2>>. رأي جواب یثیر عند اآلخرین من مواقف أو سلوكات قام بها 

فاألبواب الممكنة تكون متكونة من سلوكات ومواقف یجب على المراهق التنبؤ بها بتنظیم حركاته فاللعب  
.یهیئ المراهق للحیاة االجتماعیة 

یام بعملیات بحث تمت على عینة من األفراد في من الق" ezyd. Esperetzo" "اوزید اسبرتزور"فقد تمكن 
مدینو أمریكیة فاستخلص من بحثه أن األفراد المستجوبین خصصوا في الریاضة دورین مهمین یتمثل في 

.فعل اإلدماج االجتماعي 
فالریاضة تجعل من الفرد مواطن صالح محترم للسلطة محب لوطنه ، كما تجعله أكثر مراقبة لذاته ، فهو 

لفرد نفسه ، إذ أن الریاضة تساعد علال تفریغ طاقة الفرد وتخفیف توتراته النفسیة وتمنح له خاص با
3. االسترخاء

المتفوقین من الناحیة البدنیة من نفس السن فإن التالمیذ" وصاك. فزاز یارون "ان الروسیان وحسب العالم
" رویتر " ما الحظ الباحث النفساني ك. هم أكثر دینامیكیة من حیث النشاط الریاضي والتحصیل الدراسي 

.30ص. 1986. سي احمد حوریة التربیة البدنیة و قیمتها التربویة في الطور األول معهد علم االجتماع-1
2 - Mémoire. Des macros. Cycle daprentissage. 1993. P28.

.33ص . مرجع سابق. سي أحمد حوریة-3
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بفرنسا استنتج أن التالمیذ الذین " سان لویس"المتوسطة في تلمیذ للمدرسة االبتدائیة و 3500على 
المالحظات أثبتت على تالمیذ نفسیتحصلون على نتائج دراسیة جیدة یتمتعون بنمو بدني جید ، و 

1.مراهقین في إحدى المدارس األلمانیة في مدینة بون

في اعتبار أن اللعب والنشاط الریاضي كمخفض للقلق والتوتر الذي " فروي"ع م" ریتشارد ادلرمان"یتفق و 
هو ولید اإلحباط ، فعن طریق اللعب یمكن للطاقة الغریزیة أن تتحول بصفة مقبولة ، وبفضل اللعب و 
النشاط الریاضي یتمكن المراهق من تقسیم وتقویم إمكاناته الفكریة والعاطفیة والبدنیة، ومحاولة تطویرها 

2. رارباستم

یؤكد على وجود التمرینات البدنیة والریاضیة بالقدرات " روزن برغر"إلى هذا فان الباحث باإلضافة
.العقلیة والحالة النفسیة واالجتماعیة، التي تساهم في تحسین عملیة التوازن النفسي االجتماعي للمراهق 

الفزیولوجي، ویعبر عن مشاكله و فبفضل الریاضة یخفف المراهق من الضغوطات الداخلیة ذات المنشأ
طموحاته كما تجعله یعطي صورة حسنة لكینونته الشخصیة وحضوره الجسدي إلى غایة تحقیق رغبة 

.التفوق والهیمنة 
ولقد بینت الدراسات السیكولوجیة أنها تلعب دورًا بارزا في الصحة النفسیة وعنصرا هاما وذلك بتكوین 

أنها تعالج كثیرًا من االنحرافات النفسیة كاستعمال القوة والعنف كما أنها الشخصیة الناضجة السویة، كما
والصبر والتحمل، وعند االنخراط في فریق ریاضي تنموا لجرأة والشجاعة والثقة بالنفستربي الطفل على ا

ون ، وتحارب فیه األنانیة والغضب والعنف وبذلك تكالعمل داخل الفوجروح الطاعة واإلخالص للجماعة و 
.التمرینات البدنیة عامال فعاال في تربیة الشعور االجتماعي 

1 - Van. Shgen. KH. Rôle de l’éducation physique dans le dévleppement de la personnalité p.v.f. paris – 1993.
P379.

.444ص . 1965. القاهرة. عالم الكتب. ةعلم النفس الریاضي و األسس النفسیة للتربیة البدنی. محمد األفندي-2
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:خالصة
من خالل ما سبق نستخلص أن التربیة البدنیة والریاضیة تحتل مكانة هائلة في المنظومة التربویة 
وهذا من خالل ما تقدمه من فوائد معتبرة للتالمیذ والمتمثلة  في الفوائد الصحیة، االجتماعیة، النفسیة و 

تشمل التهذیب الخلقي والتكوین للشخصیة ، الحركیة، إذ تعتبر التربیة البدنیة والریاضیة تربیة كاملة ألنها
والطاعة وحب النظام والجماعة باإلضافة إلى التوافق الحسي والحركي و وتنمیة صفات الشجاعة والتعاون

العضلي من خالل كل هذا نستخلص أن التربیة البدنیة والریاضیة تعتبر من الوسائل التي تساعد الطفل و 
واكتساب الخبرات الفكریة والسلوكیة في حین یرى شارمین أن التربیة البدنیة التلمیذ المراهق على التعاون 

هي جزء من التربیة العامة، والذي یتم عن طریق النشاط الذي یستخدم الجهاز الحركي لجسم اإلنسان و 
الذي ینتج عنه اكتساب الفرد درس التربیة البدنیة والریاضیة، وذلك من خالل وضع برنامج مناسب، و 

ذي یهدف في األخیر إلى بلوغ الهدف المنشود وهو تحقیق النمو المتزن للتلمیذ من جمیع النواحي و ال
.خاصة النفسیة
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:تمهید
بعد أن عرجنا في الجانب النظري على شرح الجوانب المتعلقة بموضوع بحثنا هذا وتطرقنا بالشرح 
لكل جانب منها باالستعانة بدراسات وبحوث سابقة في نفس المجال سنحاول في هذا الجزء اإللمام بصلب 

تالمیذ الطور الثانوي اثناء موضوع دراستنا والمتمثل في اهمیة اللعب المنظم في الحد من العنف لدى
ومن خالل دراسة میدانیة تعطي لبحثنا هذا الصیغة العلمیة ذات الطابع حصة التربیة البدنیة والریاضیة

التربوي ، ویعتبر هذا الفصل العمود الفقري في تصمیم وبناء بحث علمي، وفي سبي ذلك قمنا بتوزیع 
د جمع و تحلیل النتائج قمنا بإعطاء التفسیرات المتوفرة بما وبعاستبیان موجه إلى  أساتذة الطور الثانوي،

.یتناسب والفرضیات المطروحة سابقا كذلك وما وصلت لیه الدراسات لسابقة من نتائج 
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:المنهج العلمي المتبع- 51-
التي ترجع إلى "Method"كلمة مشتقة من نهج إلى سلك طریقا معینا كما تعني باللغة االنجلیزیة

1.رفة التي تؤدي إلى الغرض المطلوبالبحث أو النظر أو المعأصل یوناني،

والمنهج هو الطریق الذي سلكه الباحث في دراسة ما كي یصل إلى نتائج تقنیة في الكشف عن 
2.طبیعة الظاهرة المدروسة

حث، ولكل علم منهج بحث خاص تتالءم ودراسة أي علم من العلوم ال یكتمل إال بدراسة مناهج الب
3.مع الخصائص النوعیة التي تمیز موضوعها

وبما أن واختالف المواضیع من حیث الوضوح والتحدید یستوجب اختالفا في المناهج المسهلة،
حصة التربیة دراستنا تتناول أهمیة اللعب المنظم في الحد من العنف لدى تالمیذ الطور الثانوي أثناء

وهذا االختبار تابع من إن المنهج ه الفئة نعتمد على المنهج الوصفي وألهمیة هذدنیة والریاضیة الب
الوصفي یساعد على الحصول على المعلومات الشاملة حول متغیرات البحث واستطالع الوقف العلمي أو 

مع المعلومات،كبقیة مصادر جقصد تحدیدها وصیاغتها صیاغة علمیة ودقیقة،المیداني التي تجرى فیه،
فالمنهج الوصفي كغیره من المناهج األخرى یقوم على عدة مراحل والتأكد من صالحیة أدوات جمعها،

واختیار الفئة المئویة واختیار أسالیب جمع أهمها التعرف على المشكلة وتحدیدها ووضع الفروض،
4.وتحلیلها في عبارة واضحةالبیانات وٕاعدادها ووضع قواعد لتصنیف البیانات والوصول إلى النتائج 

:متغیرات البحث- 2- 5
متغیر یجب ان یكون له تاثیر في المتغیر التابع وهو االداة التي :تعریف المتغیر المستقل- 1- 2- 5

یؤدي التغیر في قیمتها الى اهداف التغیر و ذلك عن طریق التاثیر في قیم متغیرلت اخرى تكون ذات 
5.اللعب المنظم: وهصلة به، وهذا المتغیر المستقل 

یتاثر مباشرة بالمتغیر المستقل في كل شیئ في االتجاه السلبي او :تعریف المتغیر التابع- 2- 2- 5
االیجابي، فان كان المتغیر المستقل ایجابي كان المتغیر التابع مباشرة ایجابي و العكس، وهذا المتغیر 

5.الحد من العنف: التابع هو

48ص. 1996. یةدیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر . وتقنیاتهمناهجهالبحث العلمي . محمد زیان عمر-1
598ص. 1975. القاهرة. معجم العلوم الجماعیة الهیئة المعرفیة العامة للكتاب" مناهج البحث. " علي عبد الواحد وافي-2
.133-132ص. 1992. القاهرة. 1ط. دار المعارف للطبع و التوزیع. علم النفس. محمد حسن عالوي-3
.1984. 2ط. النفسعلممناهج البحوث في التربیة و . آخرونو محمد نبیل نوفل. دیلود فان دالین ترجمة-4
عروسي عبد الغفار، دحمان معمر، دور خلق المنافسة في التاثیر على مردود العبي كرة القدم، مذكرة لیسانس غیر منشورة، –5

.معهد التربیة البدنیة و الریاضیة، سیدس عبد اهللا، جامعة الجزائر
.169، ص2002رفت علي خفاجھ، اسس البحث العلمي، الطبعة االولى، مكتبة ومطبعة  االشعاع الفنیة، مصر، فاطمة عیوض صابر، م- 6
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:مجتمع البحث- 53-
.طبیعة البحث یتطلب منا اختیار عینة واحدةلذاجتمع متمثل في اساتذة التربیة البدنیة والریاضیة،الم

عینة عشوائیة: نوع العینة-
:كیفیة اختیار العینة-

:ألن قمنا باختیار العینة في بحثنا هذا بطریقة عشوائیة 
المدروس ألنها تأخذ أي اختبار أو العینة العشوائیة تعطي فرصا متكافئة لكل فرد في المجتمع

.تمییز أو إعفاء أو صفات أخرى
أستاذ موزعین على مختلف ثانویات البویرة وهذا حسب رأینا مالئمة إلجراء بحثنا و 26العینة تتكون من 

.كافیة لتحقیق الغرض
:مجاالت البحث- 4- 5
:المجال المكاني- 1- 4- 5

وذلك البویرة،بوالیة اتثانوی10لالتربیة البدنیة والریاضةةتم توزیع االستبیانات على أساتذ
.وتسلیم االستبیان لألساتذةبالتنقل إلى الثانویات

:على األساتذة هي االستبیاناتالثانویات التي وزعت فیها 
عدد األساتذةالثانویة
ثانویة محمد االمقراني-
البویرة- عین بسام -

3

متقنة بربار عبد اهللا-
البویرة- بسام عین-

2

ثانویة الشهید طالب ساعد-
البویرة- عین بسام -

3

ثانویة هواري بومدین-
البویرة-

3

ثانویة حمزة ابن الحسن-
البویرة- العلوي -

3

ثانویة زایدي محمد-
البویرة- ایت لعزیز -

2

ثانویة عبد الرحمن میرا-
البویرة-

3
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ثانویة عین لحجر الجدیدة-
البویرة-

2

مزیل امحمداثانویة-
البویرة- حیزر -

3

بعزیز محمدثانویة-
البویرة- االخضریة -

2

:المجال الزماني- 2- 4- 5
شهر فیفري:أشهر ، بدأنا العمل في البحث من04شرعنا في إنجاز هذا البحث في مدة قدرها 

.للجانب النظري) أشهر2(حیث خصصت المدة األولى شهر جوانإلى غایة
.خالصتهافخصصت في العمل التطبیقي وحوصلة النتائج و ) ینشهر (دة المتبقیة أما الم

:المجال البشري- 3- 4- 5
.استاذ) 26(اساتذة التعلیم الثانوي في التربیة البدنیة والریاضیة، 

:أداة البحث- 5- 5
:االستبیان- 1- 5- 5
:تعریف االستبیان-

یقة منهجیة حول موضوع معین ثم یوضع في یعرف على انه مجموعة من األسئلة المركبة بطر 
استمارة ترسل إلى األشخاص المعنیین وهذا للحصول على األجوبة الواردة فیها  ویحتوي االستبیان على 

:أنواع من األسئلة 
األسئلة المغلقة أو محدودة اإلجابات:

ل سؤال ویطلب من وفي هذا النوع من األسئلة یحدد الباحث اإلجابات الممكنة أو المحتملة لك
.المستجیب اختیار أحدها أو أكثر

األسئلة المفتوحة أو الحرة:
في هذا النوع من األسئلة یترك للمبحوث حریة اإلجابة عن السؤال المطروح بطریقته ولغته وأسلوبه 

.الخاص الذي یراه مناسبا
األسئلة المغلقة المفتوحة:

في مثل هذا النوع من األسئلة یطرح الباحث في البدایة سؤاال مغلقا أي یحدد فیه اإلجابة المطلوبة 
.ویقید المبحث باختیار اإلجابة
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:ستبیانصدق اال- 2- 5- 5
:صدق المحكمین-

مجموعة من األساتذة المحكمین إلبداء رأیهم حول بنود االستبیان و لذلك تم عرض االختبار على 
التأكد من صدق وثبات ه ومدى مناسبته لعینة الدراسة، وعما اذا كان یحتاج لحذف أو تعدیل، وقد تمأبعاد

:االختبار وفق ما یلي
أستخدم صدق المحتوى للتحقق من صدق العبارات المكونة لالستبیان ومالئمته للبیئة الجزائریة ولعینة 

من أساتذة المعهد، وبذلك أصبح االستبیان الدراسة حیث تم عرض االستبیان على مجموعة من المحكمین
:سؤاال و هو موزع على النحو التالي18في صورته النهائیة مكونا من 

سؤال7و یتكون من : معاییر التكافئ 
أسئلة6یتكون من : احترام و تطبیق القوانین 

أسئلة5یتكون من : التواجد الفعلي لألستاذ
وذلك لتحدید صدق المحكمین من أساتذة المعهدعلى مجموعة من نلالستبیاوبعرض الصورة األولیة 

فقرات االستبیان، قام الباحث بتعدیل الفقرات التي ال تتفق بنودها مع االستبیان وكذا نزع األسئلة التي ال 
تخدم البحث وتعدیل بعض الفقرات التي تم اإلشارة إلیها من طرف األساتذة المحكمین وٕاعادة صیاغة 

.قراتبعض الف
:والجدول التالي یبین قائمة األساتذة المحكمین ودرجتهم العلمیة

مؤسسة العملالدرجة العلمیةاسم و لقب األستاذ
معهد التربیة البدنیة و الریاضیة''ا''استاذ مساعد نبیل منصوري
معهد التربیة البدنیة و الریاضیة''ا''استاذ محاضر بوحاج مزیان

معهد التربیة البدنیة و الریاضیةاستاذ محاضربن عبد الرحمان/ د

:الدراسة االستطالعیة- 6- 5
دراسة استطالعیة تشمل في بإجراءقبل الشروع في عملیة طبع وتوزیع االستبیان على األساتذة قمنا 

استمارات على نفس عینة البحث وذلك للتأكد من وضوح وفهم األساتذة لألسئلة المطروحة 10توزیع 
.و طرحه و توزیعه على العینةالستبیان ألمر الذي جعلنا نقوم بطبع اا

:ةاإلحصائیالوسائل- 7- 5
م یان المقدیعرض تحلیل وتفسیر البیانات والنتائج المتوصل إلیها من خالل االستب

:ألساتذة المرحلة الثانویة استخدمنا ما یلي
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انات التي یحتویها االستبیان فقد وجد أن أفضل بما أن البحث كان مختصرا على البی: النسبة المئویة
.وسیلة إحصائیة لمعالجة النتائج المتحصل علیها هو استخدام النسبة المئویة

:طریقة حسابها النسب المئویة تساوي
ع         ن

نس
ع 100

100س         
.النسبة المئویةس یمثل: حیث

.ع یمثل عدد التكرارات
.ن یمثل عدد العینة

یسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المحصل علیها من ):²كا(اختبار كاف تربیع 
: خالل االستبیان وهي كمایلي

=²كا

)α =0,5(درجة الخطأ المعیاري 
)n-1(درجة الحریة 

"یاتس"نستعمل تصحیح 05إذا كانت عدد التكرارات أقل من 

=  ²كا

. القیمة المسحوبة من خالل االختبار= ²یمثل كا
).المتوقعة(عدد التكرارات الحقیقیة = ت ح
).المتوقعة(عدد التكرارات النظریة = ت ن

: ادلة التالیةمن خالل المع) ت ن(یتم عدد التكرارات النظریة 

= ت ن

.العدد الكلي ألفراد العینة= ن
.یمثل عدد االختبارات الموضوعة= و
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:الخالصة
ان ما جاء في هذا الفصل یعتبر من الخطوات الضروریة التي یجب ان یتقید بها كل باحث لكي 

البحث حتى یكون عمله اكثر تكون دراسته اكثر دقة وتمتاز بمنهجیة متكاملة ویتحرى العلمیة في
.مصداقیة و مطابقا للواقع

وهي استاذ التربیة استمارات على نفس عینة البحث10توزیع فبعدما قمنا بالدراسة االستطالعیة وذلك ب
للتأكد من وضوح وفهم األساتذة لألسئلة المطروحة األمر الذي جعلنا نقوم بطبع البدنیة والریاضیة 
االعتماد یوما وهي المدة التي قمنا فیها بتفریغ البیانات ب12، وهذا في مدة اخرىمرةاالستبیان و طرحه 

:على وسائل احصائیة و هي
.النسبة المئویة واختبار كاف تربیع وهذا من اجل عرض وتحلیل ومناقشة النتائج
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:تمھید
لیقوالتعالدراسة نتائجهفینعرضسوفالذيالفصلناهیأتيللبحثجیةهالمنبالخطواتالتقیدبعد

ضوءىلعالنتائجمناقشةثمومنالعینةرادأفىلعهاتوزیعتمالتياالستبیاناراتاستماستالمبعدلیهاع
الدراسة والخالصة التي سوف نخرج بها و بعدها وضع االقتراحات والتوصیات المنبثقة عن فرضیات
أهمیة اللعب المنظم أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة في الحد والتقلیل من العنف لدى تالمیذ دراسة 

.الطور الثانوي
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النتائجعرض وتحلیل- 1- 6

احترام معاییر التكافؤ في المجموعة یساهم في التفاعل االجتماعي اإلیجابي ویحد من العنف :1الفرضیة
.أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة

هل تقوم بدمج اإلناث مع الذكور في تقسیم األفواج ؟:1السؤال

.األستاذ لمیول ورغبات التالمیذمراعاةمعرفة :الغرض من السؤال

التلمیذیبین مراعاة األستاذ لمیول ورغبات : 01الجدول رقم 

: التحلیل اإلحصائي

من األساتذة یقومون بدمج 76.92%والنتائج المسجلة فیه أن نسبة  01نالحظ من خالل الجدول رقم 
نتائجوحسب.من العینة ال یقومون بذلك23.08%األفواج أما نسبة تقسیماإلناث مع الذكور عند 

2كأكبر من7.53المحسوبة2كاننالحظ01رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیل
.إحصائیةداللةذاتفروقناكهوبالتالي1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة

23.08%

01الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 7.53
76.92 20 نعم
23.08 6 ال
%100 26 المجموع
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: مناقشة النتائج

مع الذكور وهذا بنیة عدم التفریق بین الجنسین اإلناثیقومون بدمج األساتذةمن خالل الجدول نرى ان 
الفترة العمریة التي یمر بها إلىنسبة ا واجتماعیا لدى احد الجنسین فباللكي ال یحدث هذا عائقا نفسی

مالدیهم من قدرات نفسیة و بإظهارالمراهق حیث یحب العیش ضمن محیط وبیئة اجتماعیة تسمح له 
و التأقلم مع جماعته حباالنفتااجتماعیة وهذا یسمح له 

هل هناك میول للتالمیذ نحو العمل الجماعي ؟:2السؤال 

.ه في التفاعل داخل الجماعةمعرفة میول التلمیذ ورغبت:الغرض من السؤال

یبین میول ورغبة التالمیذ في التفاعل داخل الجماعة: 02الجدول رقم 

:التحلیل اإلحصائي

من عینة األساتذة تؤكد ان هناك 84.62%، أن نسبة 02نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول 
و .أن التالمیذ ال یمیلون للعمل الجماعي%15.38میول للتالمیذ نحو العمل الجماعي وتوضح نسبة 

أكبر 12.46المحسوبة2كاننالحظ02رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب

15.38%

02الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 12.46
84.62 22 نعم
15.38 4 ال
%100 26 المجموع
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یبین میول ورغبة التالمیذ في التفاعل داخل الجماعة: 02الجدول رقم 

:التحلیل اإلحصائي

من عینة األساتذة تؤكد ان هناك 84.62%، أن نسبة 02نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول 
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االحصائیة
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2ك
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النسبة التكرار اإلجابة
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داللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریة ودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة 2كمن
.إحصائیة

:مناقشة النتائج

مایؤكد رغبتهم في التفاعل داخل الجماعة وهذا ان دل على شيء غلبیة التالمیذ یمیلون إلى العمل أإن 
التلمیذ یتحسن بتواجده داخل الجماعة في جو تنافس یسوده التعاون واإلخاء و أداءیدل على ان إنما

.دور فعال في عملیة تكیف التلمیذالمساعدة وبذلك للجماعة

؟اآلخرینأداءاألداء الجید لبعض التالمیذ على یؤثر هل :03السؤال 

یؤثر                                      اآلخرینالجید مع األداءكان تفاعل التالمیذ ذوي ماإذامعرفة:الغرض من السؤال
.أدائهمعلى 

یبین التأثیر الجید لبعض التالمیذ على أداء التالمیذ اآلخرین: 03الجدول رقم 

11.54%

03الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 15.38
88.46 23 نعم
11.54 3 ال
%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي

األداءمن األساتذة یرون ان %88.46، أن نسبة 03نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول 
وحسب.یقولون عكس ذلكاألساتذةمن %11.54نسبة أما، اآلخرینعلى الجید لبعض التالمیذ یؤثر

2كأكبر من15.38المحسوبة2كاننالحظ03رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائج
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة

:مناقشة النتائج

الزمالء وذلك باالحتكاك و أداءعلى تأثیرلبعض التالمیذ داخل الصف الواحد له الجیداألداءان 
األداءبهم وبالتالي ینعكس هذا على یتأثرأواآلخرینعلى سلوك التفاعل بینهم بحیث ان كل واحد یاثر

التأثرطبیعة التفاعل الذي یفرض على كل فرد إلىكل فرد وهذا عائد أداءوكذا على العام للصف
اآلخرینبسلوك 

؟ممارسته للریاضةأثناءهل تالحظون تغیر في سلوك التلمیذ العدواني :04السؤال 

.البدنیة والریاضیة في تغییر السلوك العدوانياألنشطةإسهاممعرفة :الغرض من السؤال

یبین إسهام األنشطة البدنیة والریاضیة في تغییر سلوك التلمیذ: 04الجدول رقم 

04الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 18.61
92.30 24 نعم
7.70 2 ال

%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
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:مناقشة النتائج

الزمالء وذلك باالحتكاك و أداءعلى تأثیرلبعض التالمیذ داخل الصف الواحد له الجیداألداءان 
األداءبهم وبالتالي ینعكس هذا على یتأثرأواآلخرینعلى سلوك التفاعل بینهم بحیث ان كل واحد یاثر

التأثرطبیعة التفاعل الذي یفرض على كل فرد إلىكل فرد وهذا عائد أداءوكذا على العام للصف
اآلخرینبسلوك 

؟ممارسته للریاضةأثناءهل تالحظون تغیر في سلوك التلمیذ العدواني :04السؤال 

.البدنیة والریاضیة في تغییر السلوك العدوانياألنشطةإسهاممعرفة :الغرض من السؤال

یبین إسهام األنشطة البدنیة والریاضیة في تغییر سلوك التلمیذ: 04الجدول رقم 
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:اإلحصائيالتحلیل 

أثناءتلمیذ یالحظون تغیر في سلوك الاألساتذةمن %92.30نسبة ان 04نالحظ من خالل الجدول رقم 
نتائجوحسب.تغیرأيمن العینة لم یالحظوا %7.70البدنیة والریاضیة، في حین ان لألنشطةممارسته 

2كأكبر من18.61المحسوبة2كاننالحظ04رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیل
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:مناقشة النتائج

البدنیة والریاضیة تساهم بشكل فعال في تغییر السلوك وتصرفات وطبیعة التالمیذ وبذلك فهي األنشطةان 
.ذات مكانة اجتماعیةوسیلة لتعدیل السلوك و بناء شخصیة 

.الحصة ؟أثناءالفروق الفردیة یقلل من العنف هل العمل بمبدأ:05السؤال 

.الحصةأثناءالفروق الفردیة یقلل من العنف بمبدأان كان العمل األستاذرأيمعرفة :السؤالالغرض من 

یبین دور العمل بمبدأ الفروق الفردیة في التقلیل من العنف: 05الجدول رقم 
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:التحلیل اإلحصائي

الفروق الفردیة بمبدأاألساتذة یرون ان العمل من%92.30ان نسبة 05من خالل الجدول رقم نالحظ
یرون ان العمل بهذا من العینة%7.70حصة التربیة البدنیة والریاضیة، أما نسبة أثناءیقلل من العنف 

اننالحظ05رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.ال یقلل من العنفالمبدأ
1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة2كأكبر من18.61المحسوبة2ك

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك

:مناقشة النتائج

العوامل التي تساهم في التقلیل من أهمیعتبر من الفروق الفردیة بمبدأیرون ان العمل األساتذةان معظم 
.لعدم ظهور الصراعالجسمیة والعمر والجنسیقسمون التالمیذ حسب البنیة ألنهمالعنف 

كیف تتعامل مع التلمیذ الذي یتصرف بسلوك غیر الئق ؟:06السؤال 

.مع التلمیذ المتصرف بسلوك غیر الئقاألستاذمعرفة كیفیة تعامل :الغرض من السؤال

.یبین كیفیة تعامل األستاذ مع التلمیذ المتصرف بسلوك غیر الئق: 06الجدول رقم 

38.46%

06الشكل رقم 
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غیر دال 0.05 1 3.84 1.38
61.54 16 تطرده
38.46 10 تعاقبه
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من %61.54، ان نسبة 06نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول رقم :التحلیل اإلحصائي
من العینة یقومون %38.46األساتذة یقومون بمعاقبة التلمیذ الذي یتصرف بسلوك غیر الئق، أما نسبة 

1.38المحسوبة2كاننالحظ06رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب. بطرده
فروقهناكلیسوبالتالي1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة2كمناصغر

.إحصائیةداللةذات

:مناقشة النتائج

حیث تكون غیر الئقیقومون بمعاقبة التلمیذ الذي یتصرف بسلوك األساتذةنرى ان نسبة كبیرة من 
الحصة ویكون ذلك بنشاط ریاضي شاق مثال الن ذلك یساهم في الحد من العنف و إطارالمعاقبة في 

أخرىتكرار السلوك مرة إلىعدم معاقبته یؤدي 

الحصة المنظمة ؟أثناءمن هو الطرف المؤثر في التفاعل االجتماعي االیجابي في رأیك:07السؤال

حصة التربیة البدنیة و أثناءفي التفاعل االجتماعي االیجابي معرفة الطرف المؤثر :الغرض من السؤال
.الریاضیة

.یبین الطرف المؤثر في التفاعل االجتماعي اإلیجابي أثناء الحصة: 07الجدول رقم 

42.31%

07الشكل رقم 
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57.69 15 االستاذ
42.31 11 التلمیذ
%100 26 المجموع
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الحصة ویكون ذلك بنشاط ریاضي شاق مثال الن ذلك یساهم في الحد من العنف و إطارالمعاقبة في 

أخرىتكرار السلوك مرة إلىعدم معاقبته یؤدي 

الحصة المنظمة ؟أثناءمن هو الطرف المؤثر في التفاعل االجتماعي االیجابي في رأیك:07السؤال

حصة التربیة البدنیة و أثناءفي التفاعل االجتماعي االیجابي معرفة الطرف المؤثر :الغرض من السؤال
.الریاضیة

.یبین الطرف المؤثر في التفاعل االجتماعي اإلیجابي أثناء الحصة: 07الجدول رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

غیر دال 0.05 1 3.84 0.61
57.69 15 االستاذ
42.31 11 التلمیذ
%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي

یؤكدون ان األساتذةمن %57.69ان نسبة 07نالحظ من خالل النتائج المسجلة في الجدول رقم 
%42.31نسبة أماالحصة المنظمة، أثناءهو الطرف المساهم في التفاعل االجتماعي االیجابياألستاذ

07رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.المؤثریرون ان التالمیذ هم الطرف 
ودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة2كمناصغر0.61المحسوبة2كاننالحظ
.إحصائیةداللةذاتفروقهناكلیس وبالتالي 1الحریة

: مناقشة النتائج

االیجابي، حیث ان التربیة في االجتماعيهم الطرف الرئیسي المؤثر في التفاعل األساتذةنرى ان 
یكسب تالمیذه العادات و انهو قبل كل شيء المربي الذي یحاول الذياألستاذجوهرها تعتمد على 

االتجاهات

احترام القوانین یساهم في زرع بعض التصرفات اإلیجابیة ویساعد المراهق على التكیف و :02الفرضیة 
.اإلندماج السلیم أثناء الحصة

؟تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعةإلىالحصة یؤدي أثناءهل احترام القوانین :01السؤال 
.معرفة مساهمة احترام القوانین في تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعة:الغرض من السؤال

.یبین مساهمة احترام القوانین  في تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعة: 01الجدول رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 18.61
92.30 24 نعم
7.70 2 ال

%100 26 المجموع
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:اإلحصائيالتحلیل 
یؤكدون بان األساتذةمن %92.30والنتائج المسجلة فیه ان نسبة 01نالحظ من خالل الجدول رقم 

فیقولون %7.70نسبة أماالحصة، أثناءالحترام القوانین دور في تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعة 
المحسوبة2كاننالحظ01رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسبو .عكس ذلك

فروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة2كأكبر من18.61
.إحصائیةداللةذات

:مناقشة النتائج
یؤكدون على مساهمة احترام القوانین في تكیف التلمیذ العدواني مع األساتذةنرى ان نسبة كبیرة من 

الحصةأثناءفعال في الحد من العنف دور األخیرةالجماعة الن لهذه 
ما احترمت القوانین ؟إذاالحصة أثناءماهي العالقة التي تربط بین التالمیذ :02السؤال 

.حول طبیعة العالقة الموجودة بین التالمیذ عند احترامهم للقوانیناألستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.یبین طبیعة العالقة الموجودة بین التالمیذ أثناء الحصة: 02الجدول رقم 

01الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 3 7.81 19.23

3.85 1 عالقة اخویة
57.69 15 عالقة احترام
30.77 8 صداقةعالقة 
7.69 2 أخرى

%100 26 المجموع
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:اإلحصائيالتحلیل 
یؤكدون بان األساتذةمن %92.30والنتائج المسجلة فیه ان نسبة 01نالحظ من خالل الجدول رقم 

فیقولون %7.70نسبة أماالحصة، أثناءالحترام القوانین دور في تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعة 
المحسوبة2كاننالحظ01رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسبو .عكس ذلك

فروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة2كأكبر من18.61
.إحصائیةداللةذات

:مناقشة النتائج
یؤكدون على مساهمة احترام القوانین في تكیف التلمیذ العدواني مع األساتذةنرى ان نسبة كبیرة من 

الحصةأثناءفعال في الحد من العنف دور األخیرةالجماعة الن لهذه 
ما احترمت القوانین ؟إذاالحصة أثناءماهي العالقة التي تربط بین التالمیذ :02السؤال 

.حول طبیعة العالقة الموجودة بین التالمیذ عند احترامهم للقوانیناألستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.یبین طبیعة العالقة الموجودة بین التالمیذ أثناء الحصة: 02الجدول رقم 

92.30%

7.70%

01الشكل رقم 

نعم

ال

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 3 7.81 19.23

3.85 1 عالقة اخویة
57.69 15 عالقة احترام
30.77 8 صداقةعالقة 
7.69 2 أخرى

%100 26 المجموع
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:اإلحصائيالتحلیل 
یؤكدون بان األساتذةمن %92.30والنتائج المسجلة فیه ان نسبة 01نالحظ من خالل الجدول رقم 

فیقولون %7.70نسبة أماالحصة، أثناءالحترام القوانین دور في تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعة 
المحسوبة2كاننالحظ01رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسبو .عكس ذلك

فروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة2كأكبر من18.61
.إحصائیةداللةذات

:مناقشة النتائج
یؤكدون على مساهمة احترام القوانین في تكیف التلمیذ العدواني مع األساتذةنرى ان نسبة كبیرة من 

الحصةأثناءفعال في الحد من العنف دور األخیرةالجماعة الن لهذه 
ما احترمت القوانین ؟إذاالحصة أثناءماهي العالقة التي تربط بین التالمیذ :02السؤال 

.حول طبیعة العالقة الموجودة بین التالمیذ عند احترامهم للقوانیناألستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.یبین طبیعة العالقة الموجودة بین التالمیذ أثناء الحصة: 02الجدول رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 3 7.81 19.23

3.85 1 عالقة اخویة
57.69 15 عالقة احترام
30.77 8 صداقةعالقة 
7.69 2 أخرى

%100 26 المجموع
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:اإلحصائيالتحلیل 
یرون ان العالقة التي األساتذةمن %57.69والنتائج المسجلة فیه ان 02نالحظ من خالل الجدول رقم 

، و عالقة صداقةأنهایرون %30.77تربط التالمیذ عند احترامهم للقوانین هي عالقة احترام، ونسبة 
التحلیلنتائجوحسب.ىیرون عالقات اخر %7.69و.أخوةیرونها عالقة األساتذةمن 3.85%

المجدولة2كأكبر من19.23المحسوبة2كاننالحظ02رقمالجدولفيالموضحاالحصائي
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك3الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند7.81

:مناقشة النتائج
الحصة هي عالقة صداقة واحترام نظرا لقبولهم لقرارات أثناءالعالقة التي تربط بین التالمیذ یظهر ان 

انقیاد واحترامهم له وللخصم كذلك أيالحكم بدون 
.عندما تحترم القوانینأي من هذه الصفات تتنمى :03السؤال 

.مى عند التالمیذ عندما یحترمون القوانیننحول الصفات التي تتاألستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.یبین الصفات التي ینمیها احترام القوانین: 03الجدول رقم 

30.77%

7.69%

02الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 19.01

19.23 5 تنمیة التعاون 
7.69 2 تنمیة الصداقة

73.08 19 االنضباط
%100 26 المجموع
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:اإلحصائيالتحلیل 
یرون ان العالقة التي األساتذةمن %57.69والنتائج المسجلة فیه ان 02نالحظ من خالل الجدول رقم 

، و عالقة صداقةأنهایرون %30.77تربط التالمیذ عند احترامهم للقوانین هي عالقة احترام، ونسبة 
التحلیلنتائجوحسب.ىیرون عالقات اخر %7.69و.أخوةیرونها عالقة األساتذةمن 3.85%

المجدولة2كأكبر من19.23المحسوبة2كاننالحظ02رقمالجدولفيالموضحاالحصائي
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك3الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند7.81

:مناقشة النتائج
الحصة هي عالقة صداقة واحترام نظرا لقبولهم لقرارات أثناءالعالقة التي تربط بین التالمیذ یظهر ان 

انقیاد واحترامهم له وللخصم كذلك أيالحكم بدون 
.عندما تحترم القوانینأي من هذه الصفات تتنمى :03السؤال 

.مى عند التالمیذ عندما یحترمون القوانیننحول الصفات التي تتاألستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.یبین الصفات التي ینمیها احترام القوانین: 03الجدول رقم 

3.85%

57.69%

30.77%

7.69%

02الشكل رقم 

عالقة اخویة
عالقة احترام
عالقة صداقة
أخرى

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 19.01

19.23 5 تنمیة التعاون 
7.69 2 تنمیة الصداقة

73.08 19 االنضباط
%100 26 المجموع
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:اإلحصائيالتحلیل 
یرون ان العالقة التي األساتذةمن %57.69والنتائج المسجلة فیه ان 02نالحظ من خالل الجدول رقم 

، و عالقة صداقةأنهایرون %30.77تربط التالمیذ عند احترامهم للقوانین هي عالقة احترام، ونسبة 
التحلیلنتائجوحسب.ىیرون عالقات اخر %7.69و.أخوةیرونها عالقة األساتذةمن 3.85%

المجدولة2كأكبر من19.23المحسوبة2كاننالحظ02رقمالجدولفيالموضحاالحصائي
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك3الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند7.81

:مناقشة النتائج
الحصة هي عالقة صداقة واحترام نظرا لقبولهم لقرارات أثناءالعالقة التي تربط بین التالمیذ یظهر ان 

انقیاد واحترامهم له وللخصم كذلك أيالحكم بدون 
.عندما تحترم القوانینأي من هذه الصفات تتنمى :03السؤال 

.مى عند التالمیذ عندما یحترمون القوانیننحول الصفات التي تتاألستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.یبین الصفات التي ینمیها احترام القوانین: 03الجدول رقم 

عالقة اخویة
عالقة احترام
عالقة صداقة

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 19.01

19.23 5 تنمیة التعاون 
7.69 2 تنمیة الصداقة

73.08 19 االنضباط
%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
إلىیتفقون على ان احترام القوانین یؤدي األساتذةمن عینة %73.08من خالل الجدول نالحظ ان 

لقوانین تنمي روح التعاون، أما من العینة یرون ان احترام ا%19.23التالمیذ خالل الحصة،أما"انضباط
03رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.المتبقیة یرونها عالقة صداقة7.69%
ودرجة0.05الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من19.01المحسوبة2كاننالحظ
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك2الحریة

:مناقشة النتائج
یعملون على تطبیق القوانین بنسبة كبیرة الن ذلك یساعد على تنمیة بعض الصفات األساتذةنرى أن 
التعاون والصداقة،طللتالمیذ كاإلنظبااالیجابیة
الحصة ؟أثناءهل تنذر التلمیذ ان لم یحترم القوانین :04السؤال 

.الحصةأثناءمع التلمیذ الذي ال یحترم القوانین األستاذمعرفة رد فعل:الغرض من السؤال

.یبین رد فعل األستاذ مع التلمیذ الذي ال یحترم القوانین أثناء الحصة: 04الجدول رقم 

73.08%

03الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 26
100 26 نعم

0 0 ال
%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
إلىیتفقون على ان احترام القوانین یؤدي األساتذةمن عینة %73.08من خالل الجدول نالحظ ان 

لقوانین تنمي روح التعاون، أما من العینة یرون ان احترام ا%19.23التالمیذ خالل الحصة،أما"انضباط
03رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.المتبقیة یرونها عالقة صداقة7.69%
ودرجة0.05الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من19.01المحسوبة2كاننالحظ
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك2الحریة

:مناقشة النتائج
یعملون على تطبیق القوانین بنسبة كبیرة الن ذلك یساعد على تنمیة بعض الصفات األساتذةنرى أن 
التعاون والصداقة،طللتالمیذ كاإلنظبااالیجابیة
الحصة ؟أثناءهل تنذر التلمیذ ان لم یحترم القوانین :04السؤال 

.الحصةأثناءمع التلمیذ الذي ال یحترم القوانین األستاذمعرفة رد فعل:الغرض من السؤال

.یبین رد فعل األستاذ مع التلمیذ الذي ال یحترم القوانین أثناء الحصة: 04الجدول رقم 

19.23%

7.69%

73.08%

03الشكل رقم 

تنمیة التعاون 

تنمیة الصداقة

االنضباط

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 26
100 26 نعم

0 0 ال
%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
إلىیتفقون على ان احترام القوانین یؤدي األساتذةمن عینة %73.08من خالل الجدول نالحظ ان 

لقوانین تنمي روح التعاون، أما من العینة یرون ان احترام ا%19.23التالمیذ خالل الحصة،أما"انضباط
03رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.المتبقیة یرونها عالقة صداقة7.69%
ودرجة0.05الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من19.01المحسوبة2كاننالحظ
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك2الحریة

:مناقشة النتائج
یعملون على تطبیق القوانین بنسبة كبیرة الن ذلك یساعد على تنمیة بعض الصفات األساتذةنرى أن 
التعاون والصداقة،طللتالمیذ كاإلنظبااالیجابیة
الحصة ؟أثناءهل تنذر التلمیذ ان لم یحترم القوانین :04السؤال 

.الحصةأثناءمع التلمیذ الذي ال یحترم القوانین األستاذمعرفة رد فعل:الغرض من السؤال

.یبین رد فعل األستاذ مع التلمیذ الذي ال یحترم القوانین أثناء الحصة: 04الجدول رقم 

تنمیة التعاون 

تنمیة الصداقة

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 26
100 26 نعم

0 0 ال
%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
ینذرون التلمیذ عند األساتذةمن %100والنتائج المسجلة فیه ان نسبة 04نالحظ من خالل الجدول رقم 

التحلیلنتائجوحسب.اإلنذاربعدم اإلجابةالحصة، في حین نالحظ انعدام أثناءعدم احترامه للقوانین 
3.84المجدولة2كأكبر من26المحسوبة2كاننالحظ04رقمالجدولفيالموضحاالحصائي

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند
:مناقشة النتائج

الحصة و أثناءالتلمیذ عند عدم احترامه للقوانین بإنذاریقومون األساتذةمن خالل الجدول ان جمیع نرى 
حصة التربیة البدنیة أثناءولكي تسود الروح الریاضیة داخل الجماعة أخرىمرة ذلك لكي ال یتكرر فعله

.و الریاضیة المنظمة
حصة التربیة أثناءفي رأیكم هل الحترام القوانین دور في زرع الروح الریاضیة لدى التالمیذ :05السؤال 

البدنیة و الریاضیة ؟
أثناءحول مساهمة احترام القوانین في زرع الروح الریاضیة األستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.الحصة

.یبین مساهمة احترام القوانین في زرع الروح الریاضیة أثناء الحصة: 05الجدول رقم 

04الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 22.15
96.15 25 نعم
3.85 1 ال

%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
ینذرون التلمیذ عند األساتذةمن %100والنتائج المسجلة فیه ان نسبة 04نالحظ من خالل الجدول رقم 

التحلیلنتائجوحسب.اإلنذاربعدم اإلجابةالحصة، في حین نالحظ انعدام أثناءعدم احترامه للقوانین 
3.84المجدولة2كأكبر من26المحسوبة2كاننالحظ04رقمالجدولفيالموضحاالحصائي

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند
:مناقشة النتائج

الحصة و أثناءالتلمیذ عند عدم احترامه للقوانین بإنذاریقومون األساتذةمن خالل الجدول ان جمیع نرى 
حصة التربیة البدنیة أثناءولكي تسود الروح الریاضیة داخل الجماعة أخرىمرة ذلك لكي ال یتكرر فعله

.و الریاضیة المنظمة
حصة التربیة أثناءفي رأیكم هل الحترام القوانین دور في زرع الروح الریاضیة لدى التالمیذ :05السؤال 

البدنیة و الریاضیة ؟
أثناءحول مساهمة احترام القوانین في زرع الروح الریاضیة األستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.الحصة

.یبین مساهمة احترام القوانین في زرع الروح الریاضیة أثناء الحصة: 05الجدول رقم 

100%

04الشكل رقم 

نعم

ال

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 22.15
96.15 25 نعم
3.85 1 ال

%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
ینذرون التلمیذ عند األساتذةمن %100والنتائج المسجلة فیه ان نسبة 04نالحظ من خالل الجدول رقم 

التحلیلنتائجوحسب.اإلنذاربعدم اإلجابةالحصة، في حین نالحظ انعدام أثناءعدم احترامه للقوانین 
3.84المجدولة2كأكبر من26المحسوبة2كاننالحظ04رقمالجدولفيالموضحاالحصائي

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند
:مناقشة النتائج

الحصة و أثناءالتلمیذ عند عدم احترامه للقوانین بإنذاریقومون األساتذةمن خالل الجدول ان جمیع نرى 
حصة التربیة البدنیة أثناءولكي تسود الروح الریاضیة داخل الجماعة أخرىمرة ذلك لكي ال یتكرر فعله

.و الریاضیة المنظمة
حصة التربیة أثناءفي رأیكم هل الحترام القوانین دور في زرع الروح الریاضیة لدى التالمیذ :05السؤال 

البدنیة و الریاضیة ؟
أثناءحول مساهمة احترام القوانین في زرع الروح الریاضیة األستاذرأيمعرفة :الغرض من السؤال

.الحصة

.یبین مساهمة احترام القوانین في زرع الروح الریاضیة أثناء الحصة: 05الجدول رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 22.15
96.15 25 نعم
3.85 1 ال

%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
یؤكدون على ان األساتذةمن %96.15والنتائج المسجلة فیه نالحظ ان نسبة 05من خالل الجدول رقم 

نتائجوحسب.فیقولون عكس ذلك%3.85نسبة أمااحترام القوانین یساهم في زرع الروح الریاضیة، 
2كأكبر من22.15المحسوبة2كاننالحظ05رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیل

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة
:مناقشة النتائج

یؤكدون على ان احترام القوانین یساهم في زرع الروح الریاضیة األساتذةالساحقة من األغلبیةنرى ان 
.من ممیزات المتحلي بالروح الریاضیة معرفة واحترام قوانین اللعبة الحصة، النأثناء

في رأیك كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ ؟: 06السؤال 
. كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ اثناء الحصةمعرفة: الغرض من السؤال

.كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ اثناء الحصةیبین : 06الجدول رقم 

05الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 12.08

19.24 5 العمل بالورشات
65.38 17 العمل بصفة 

جماعیة
15.38 4 طرق أخرى
%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
یؤكدون على ان األساتذةمن %96.15والنتائج المسجلة فیه نالحظ ان نسبة 05من خالل الجدول رقم 

نتائجوحسب.فیقولون عكس ذلك%3.85نسبة أمااحترام القوانین یساهم في زرع الروح الریاضیة، 
2كأكبر من22.15المحسوبة2كاننالحظ05رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیل

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة
:مناقشة النتائج

یؤكدون على ان احترام القوانین یساهم في زرع الروح الریاضیة األساتذةالساحقة من األغلبیةنرى ان 
.من ممیزات المتحلي بالروح الریاضیة معرفة واحترام قوانین اللعبة الحصة، النأثناء

في رأیك كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ ؟: 06السؤال 
. كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ اثناء الحصةمعرفة: الغرض من السؤال

.كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ اثناء الحصةیبین : 06الجدول رقم 

96.15%

3.85%

05الشكل رقم 

نعم

ال

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 12.08

19.24 5 العمل بالورشات
65.38 17 العمل بصفة 

جماعیة
15.38 4 طرق أخرى
%100 26 المجموع
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:التحلیل اإلحصائي
یؤكدون على ان األساتذةمن %96.15والنتائج المسجلة فیه نالحظ ان نسبة 05من خالل الجدول رقم 

نتائجوحسب.فیقولون عكس ذلك%3.85نسبة أمااحترام القوانین یساهم في زرع الروح الریاضیة، 
2كأكبر من22.15المحسوبة2كاننالحظ05رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیل

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84المجدولة
:مناقشة النتائج

یؤكدون على ان احترام القوانین یساهم في زرع الروح الریاضیة األساتذةالساحقة من األغلبیةنرى ان 
.من ممیزات المتحلي بالروح الریاضیة معرفة واحترام قوانین اللعبة الحصة، النأثناء

في رأیك كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ ؟: 06السؤال 
. كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ اثناء الحصةمعرفة: الغرض من السؤال

.كیف تكون صفة اللعب المنظم مع التالمیذ اثناء الحصةیبین : 06الجدول رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 12.08

19.24 5 العمل بالورشات
65.38 17 العمل بصفة 

جماعیة
15.38 4 طرق أخرى
%100 26 المجموع
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:االحصائيالتحلیل 
من االساتذة یركزون على %65.38والنتائج المسجلة فیه نالحظ ان نسبة 06من خالل الجدول رقم 

من االساتذة %15.38فیركزون على العمل بالورشات بینما %19.24العمل بصفة جماعیة ، اما نسبة 
2ان كنالحظ06یستعملون طرق اخرى ، وحسب نتائج التحلیل االحصائي الموضح في الجدول رقم 

و بالتالي هناك 2ودرجة الحریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 2اكبر من ك%12.08المحسوبة 
.فروق ذات داللة احصائیة

:مناقشة النتائج
نرى ان اغلبیة االساتذة یؤكدون على العمل بصفة جماعیة ، وهذا للوصول الى اعلى درجات التنظیم 

.اثناء الحصة
الحصة دور في تعدیل السلوكات االجتماعیة و أثناءلألستاذللتواجد والحضور الفعلي :03الفرضیة 

.النفسیة للمراهق
؟الحصةأثناءاألستاذكیف یكون تصرف التالمیذ خالل التواجد الفعلي :01السؤال 

.الحصة أثناءاألستاذمعرفة تصرف التالمیذ خالل تواجد :الغرض من السؤال

.الفعلي لألستاذ أثناء الحصةیبین تصرف التالمیذ أثناء التواجد : 01الجدول رقم 

65.38%

15.38%

06الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 16.63

65.39 17 االنظباط
34.61 9 یسود االحترام

0 0 تسود الفوضى
%100 26 المجموع
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:االحصائيالتحلیل 
من االساتذة یركزون على %65.38والنتائج المسجلة فیه نالحظ ان نسبة 06من خالل الجدول رقم 

من االساتذة %15.38فیركزون على العمل بالورشات بینما %19.24العمل بصفة جماعیة ، اما نسبة 
2ان كنالحظ06یستعملون طرق اخرى ، وحسب نتائج التحلیل االحصائي الموضح في الجدول رقم 

و بالتالي هناك 2ودرجة الحریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 2اكبر من ك%12.08المحسوبة 
.فروق ذات داللة احصائیة

:مناقشة النتائج
نرى ان اغلبیة االساتذة یؤكدون على العمل بصفة جماعیة ، وهذا للوصول الى اعلى درجات التنظیم 

.اثناء الحصة
الحصة دور في تعدیل السلوكات االجتماعیة و أثناءلألستاذللتواجد والحضور الفعلي :03الفرضیة 

.النفسیة للمراهق
؟الحصةأثناءاألستاذكیف یكون تصرف التالمیذ خالل التواجد الفعلي :01السؤال 

.الحصة أثناءاألستاذمعرفة تصرف التالمیذ خالل تواجد :الغرض من السؤال

.الفعلي لألستاذ أثناء الحصةیبین تصرف التالمیذ أثناء التواجد : 01الجدول رقم 

19.24%

65.38%

15.38%

06الشكل رقم 

العمل بالورشات

العمل بصفة جماعیة

طرق أخرى

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك
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النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 16.63

65.39 17 االنظباط
34.61 9 یسود االحترام

0 0 تسود الفوضى
%100 26 المجموع
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:االحصائيالتحلیل 
من االساتذة یركزون على %65.38والنتائج المسجلة فیه نالحظ ان نسبة 06من خالل الجدول رقم 

من االساتذة %15.38فیركزون على العمل بالورشات بینما %19.24العمل بصفة جماعیة ، اما نسبة 
2ان كنالحظ06یستعملون طرق اخرى ، وحسب نتائج التحلیل االحصائي الموضح في الجدول رقم 

و بالتالي هناك 2ودرجة الحریة 0.05المجدولة عند مستوى الداللة 2اكبر من ك%12.08المحسوبة 
.فروق ذات داللة احصائیة

:مناقشة النتائج
نرى ان اغلبیة االساتذة یؤكدون على العمل بصفة جماعیة ، وهذا للوصول الى اعلى درجات التنظیم 

.اثناء الحصة
الحصة دور في تعدیل السلوكات االجتماعیة و أثناءلألستاذللتواجد والحضور الفعلي :03الفرضیة 

.النفسیة للمراهق
؟الحصةأثناءاألستاذكیف یكون تصرف التالمیذ خالل التواجد الفعلي :01السؤال 

.الحصة أثناءاألستاذمعرفة تصرف التالمیذ خالل تواجد :الغرض من السؤال

.الفعلي لألستاذ أثناء الحصةیبین تصرف التالمیذ أثناء التواجد : 01الجدول رقم 

العمل بصفة جماعیة
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65.39 17 االنظباط
34.61 9 یسود االحترام
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%100 26 المجموع
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:اإلحصائيالتحلیل 
أثناء تواجدهم األساتذةمن %65.39والنتائج المسجلة فیه نالحظ ان نسبة 01من خالل الجدول رقم 

فبالنسبة للفوضى فال أما، %34.61بین التالمیذ ویسود االحترام بنسبة في الحصة یسود االنضباط
المحسوبة2كاننالحظ01رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.وجود لها
فروقوبالتالي هناك2الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من16.63

.إحصائیةداللةذات
:مناقشة النتائج

حصة التربیة البدنیة والریاضیة یسود لاأثناءفعلیا األستاذیجمعون على انه عند حضور األساتذةنرى ان
في ضبط سلوك األستاذدرجة نظرا للدور الذي یلعبه أقصىإلىاالنضباط واالحترام وتقل الفوضى 

التلمیذ
تنمیتها لدى التالمیذ ؟فياألستاذأي من هذه القدرات العقلیة قد یساعد :02السؤال 

معرفة القدرات العقلیة التي یساعد أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة في تنمیتها لدى :الغرض من السؤال
.تالمیذه

.یبین القدرات العقلیة التي یساعد األستاذ في تنمیتها: 02الجدول رقم 
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درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 15.31

69.23 18 االنتباه
19.23 5 التركیز
11.54 3 الذكاء
%100 26 المجموع
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:التحلیل االحصائي
من األساتذة یرون ان األستاذ %69.23والنتائج المسجلة فیه ان 02نالحظ من خالل الجدول رقم 
ةینمي التركیز، والبقیة المتمثلاألستاذان األساتذةمن %19.23، ویرى یساعد في تنمیة انتباه التالمیذ

فيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.یساعد في تنمیة الذكاءاألستاذیرون ان %11.54في 
الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من15.31المحسوبة2كاننالحظ02رقمالجدول
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك2الحریةودرجة0.05

:مناقشة النتائج
تزید التلمیذ القدرة على تنمیة العملیات لألستاذالتواجد الفعلي أثناءمما سبق نرى ان الممارسة الریاضیة 

والریاضیة یعتبر جزء متكامل التربیة البدینةفأستاذإذنمتزن القوى، تجعلهمماوالصفات العقلیة 
.جیال وضمان سیرورة الحیاة في الطرق الصحیحة، فهو یعمل على تربة وتكوین األالتربویللمنظومة 

حصة ؟الأثناءفي رأیكم ما نوع الریاضة التي تریح المراهق نفسیا :03السؤال 
.المراهقإلیهاحول نوع الریاضة التي یمیل األستاذمعرفة رأي :الغرض من السؤال

.یبین نوع الریاضیة التي یمیل إلیها المراهق: 03الجدول رقم 

19.23%

11.54%

02الشكل رقم 
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مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 12.46
84.62 22 ریاضة جماعیة
15.38 4 ریاضة فردیة
%100 26 المجموع

الفصل السادس                                                                 عرض و مناقشة النتائج

74

:التحلیل االحصائي
من األساتذة یرون ان األستاذ %69.23والنتائج المسجلة فیه ان 02نالحظ من خالل الجدول رقم 
ةینمي التركیز، والبقیة المتمثلاألستاذان األساتذةمن %19.23، ویرى یساعد في تنمیة انتباه التالمیذ

فيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.یساعد في تنمیة الذكاءاألستاذیرون ان %11.54في 
الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من15.31المحسوبة2كاننالحظ02رقمالجدول
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك2الحریةودرجة0.05

:مناقشة النتائج
تزید التلمیذ القدرة على تنمیة العملیات لألستاذالتواجد الفعلي أثناءمما سبق نرى ان الممارسة الریاضیة 

والریاضیة یعتبر جزء متكامل التربیة البدینةفأستاذإذنمتزن القوى، تجعلهمماوالصفات العقلیة 
.جیال وضمان سیرورة الحیاة في الطرق الصحیحة، فهو یعمل على تربة وتكوین األالتربویللمنظومة 

حصة ؟الأثناءفي رأیكم ما نوع الریاضة التي تریح المراهق نفسیا :03السؤال 
.المراهقإلیهاحول نوع الریاضة التي یمیل األستاذمعرفة رأي :الغرض من السؤال

.یبین نوع الریاضیة التي یمیل إلیها المراهق: 03الجدول رقم 

69.23%

19.23%

11.54%

02الشكل رقم 

االنتباه
التركیز
الذكاء

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 12.46
84.62 22 ریاضة جماعیة
15.38 4 ریاضة فردیة
%100 26 المجموع

الفصل السادس                                                                 عرض و مناقشة النتائج

74

:التحلیل االحصائي
من األساتذة یرون ان األستاذ %69.23والنتائج المسجلة فیه ان 02نالحظ من خالل الجدول رقم 
ةینمي التركیز، والبقیة المتمثلاألستاذان األساتذةمن %19.23، ویرى یساعد في تنمیة انتباه التالمیذ

فيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.یساعد في تنمیة الذكاءاألستاذیرون ان %11.54في 
الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من15.31المحسوبة2كاننالحظ02رقمالجدول
.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك2الحریةودرجة0.05

:مناقشة النتائج
تزید التلمیذ القدرة على تنمیة العملیات لألستاذالتواجد الفعلي أثناءمما سبق نرى ان الممارسة الریاضیة 

والریاضیة یعتبر جزء متكامل التربیة البدینةفأستاذإذنمتزن القوى، تجعلهمماوالصفات العقلیة 
.جیال وضمان سیرورة الحیاة في الطرق الصحیحة، فهو یعمل على تربة وتكوین األالتربویللمنظومة 

حصة ؟الأثناءفي رأیكم ما نوع الریاضة التي تریح المراهق نفسیا :03السؤال 
.المراهقإلیهاحول نوع الریاضة التي یمیل األستاذمعرفة رأي :الغرض من السؤال

.یبین نوع الریاضیة التي یمیل إلیها المراهق: 03الجدول رقم 

االنتباه
التركیز
الذكاء

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 1 3.84 12.46
84.62 22 ریاضة جماعیة
15.38 4 ریاضة فردیة
%100 26 المجموع



الفصل السادس                                                                 عرض و مناقشة النتائج

75

:التحلیل اإلحصائي

وافقوا على ان األساتذةمن %84.62والنتائج المسجلة فیه نالحظ ان نسبة 03من خالل الجدول رقم 
من عینة %15.38الحصة، أما نسبة أثناءالریاضة الجماعیة هي الریاضة التي تریح المراهق نفسیا 

التحلیلنتائجوحسب.الحصةأثناءاألساتذة یقولون أن الریاضة الفردیة هي من تریح المراهق نفسیا 
المجدولة2كأكبر من12.46المحسوبة2كاننالحظ03رقمالجدولفيالموضحاالحصائي

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك1الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند3.84

:مناقشة النتائج

الحصة فالریاضات أثناءان هنا اختالف في میوالت التالمیذ حسب نوع الریاضة الممارسةاألساتذةیرى 
الریاضات الفردیة إلىالجماعیة تحقق التفاعل االیجابي والراحة النفسیة للمراهق كما ان البعض یمیل 

.لكونها تطلب روح المسؤولیة واالعتماد على النفس

الحصة ؟أثناءالتالمیذ مل معطریقة للتعاأحسنماهي رأیكمفي :04السؤال 

.مع تالمیذهاألستاذطریقة یتعامل بها أحسنمعرفة : الغرض من السؤال

15.38%

03الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 35.56

7.69 2 القوة
3.85 1 اللین

88.46 23 الوساطة بینهما
%100 26 المجموع
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.مع تلمیذهأحسن طریقة یتعامل بها األستاذ یبین: 04الجدول رقم 

:التحلیل اإلحصائي

واللین مع یمزجون مابین القوةاألساتذةمن %88.46نالحظ من خالل الجدول والنتائج المسجلة فیه ان 
فیتعاملون %3.85الممثلة بة العینةأما بقییتعاملون بطریقة القوة، من العینة%7.69التالمیذ، ونسبة 

المحسوبة2كاننالحظ04رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.بطریقة لینة
وبالتالي هناك2الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من35.56

.إحصائیةداللةذاتفروق

:مناقشة النتائج

الحصةأثناءیمزجون ما بین القوة واللین في طریقة التعامل مع التالمیذ األساتذةأغلبیةبق ان سا منرى م
األستاذأمامهامه التربویة، أداءقد یفقد حب التالمیذ وهذا ال یساعده في القوة لوحدهابعمل یالن من س

الن المراهق ان لم  یجد حدود مرسومة من طرف األمورالذي یتعامل بطریقة لینة ال یمكنه التحكم بزمام 
.األستاذفقد یصیر یتعامل بطریقة سیئة وال یحترم األستاذ،

؟هلزمیلباالعتذار منافي للقیم الریاضیةأوتلمیذ قام بتصرف غیر الئق هل تطلب من :05السؤال 

قام بتصرف غیر الئق او منافي للقیم تلمیذیطلب من األستاذمعرفة ان كان :السؤالالغرض من 
.  یلهاالعتذار لزمالریاضیة

88.46%

04الشكل رقم 
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.مع تلمیذهأحسن طریقة یتعامل بها األستاذ یبین: 04الجدول رقم 

:التحلیل اإلحصائي

واللین مع یمزجون مابین القوةاألساتذةمن %88.46نالحظ من خالل الجدول والنتائج المسجلة فیه ان 
فیتعاملون %3.85الممثلة بة العینةأما بقییتعاملون بطریقة القوة، من العینة%7.69التالمیذ، ونسبة 

المحسوبة2كاننالحظ04رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجوحسب.بطریقة لینة
وبالتالي هناك2الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من35.56

.إحصائیةداللةذاتفروق

:مناقشة النتائج

الحصةأثناءیمزجون ما بین القوة واللین في طریقة التعامل مع التالمیذ األساتذةأغلبیةبق ان سا منرى م
األستاذأمامهامه التربویة، أداءقد یفقد حب التالمیذ وهذا ال یساعده في القوة لوحدهابعمل یالن من س

الن المراهق ان لم  یجد حدود مرسومة من طرف األمورالذي یتعامل بطریقة لینة ال یمكنه التحكم بزمام 
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قام بتصرف غیر الئق او منافي للقیم تلمیذیطلب من األستاذمعرفة ان كان :السؤالالغرض من 
.  یلهاالعتذار لزمالریاضیة
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.یبین رأي األستاذ إذا كان یطلب من التالمیذ االعتذار للزمیل: 05الجدول رقم 

:التحلیل اإلحصائي

من األساتذة یطلبون من %61.54والنتائج المسجلة فیھ ان نسبة 05نالحظ من خالل الجدول رقم 
ال یطلبون منھم االعتذار %38.46التالمیذ االعتذار للزمیل إذا حصل أي تصرف غیر الئق، أما نسبة 

اننالحظ05رقمالجدولفيالموضحاالحصائيالتحلیلنتائجحسبو .دائما بل أحیانا فقط
2الحریةودرجة0.05الداللةمستويعند5.99المجدولة2كأكبر من15.08المحسوبة2ك

.إحصائیةداللةذاتفروقوبالتالي هناك

: مناقشة النتائج

بتصرف غیر الئق الن ذلك ازمالئهم ان قامو االعتذار منیطلبون من التالمیذ األساتذةنرى ان اغلب 
.التحكم بهالألستاذیساهم في حسن سیرورة الحصة وتسهل

38.46%

05الشكل رقم 

الداللة 
االحصائیة

مستوى 
الدالة

درجة 
الحریة

2ك

المجدولة
2ك

المحسوبة
النسبة التكرار اإلجابة

دال 0.05 2 5.99 15.08

61.54 16 نعم
0 0 ال

38.46 10 احیانا
%100 26 المجموع
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النتائج بالفرضیاتة ومقابلة مناقش- 2- 6

:مناقشة الفرضیة  األولى
من خالل التحلیالت اإلحصائیة السابقة والتي تخص مساهمة احترام معاییر التكافؤ في التفاعل 
االجتماعي اإلیجابي والحد من العنف أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة عند المراهق في المرحلة 

یقومون بدمج اإلناث مع الذكور أثناء الحصة نظرا لمیولهم نحو العمل الثانویة الحظنا أن األساتذة 
الجماعي كما أنهم یقومون بدمج التالمیذ المنعزلین الذین الحظنا تغییر إیجابي في سلوكهم عند ممارستهم 

الحترام نستنتج انللریاضة باإلضافة إلى العمل بمبدأ الفروق الفردیة الذي یساهم في الحد من العنف
عاییر التكافؤ دور كبیر في التقلیل من العنف والمساهمة في خلق تفاعل اجتماعي ایجابي فیتعاون م

دماج نالتالمیذ فیما بینهم ویتولد عن هذا روح التسامح والروح الریاضیة كما الحظنا أنها ساعدت في إ
.التالمیذ المنعزلین داخل الجماعة

:مناقشة الفرضیة الثانیة
یالت اإلحصائیة السابقة والتي تخص احترام القوانین في الحد من العنف ومساعدة من خالل التحل

المراهق على التكیف واالندماج السلیم أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة رأینا أن احترام القوانین أثناء 
المیذ باإلضافة إلى الحصة یؤدي إلى تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعة ویقوي العالقة التي تربط بین الت

تنمیة بعض الصفات مثل التعاون، الصداقة واإلنظباط كما تبث الروح الریاضیة لدى التالمیذ لهذا یعمل 
األساتذة على تعلیم التالمیذ قوانین األلعاب وینذرونهم إن لم یحترموها منه نستنتج أن احترام القوانین له 

.لتكیف واالندماج السلیم أثناء الحصةدور في الحد من العنف ومساعدة المراهق على ا
:مناقشة الفرضیة الثالثة

التواجد والحضور الفعلي لألستاذ أثناء الحصة ''من خالل التحلیالت اإلحصائیة السابقة والتي تخص 
نجد ان هناك انضباط للتالمیذ خالل التواجد ''دور في تعدیل السلوكات االجتماعیة والنفسیة للمراهق

ستاذ كما نالحظ ان هذا األخیر یساعد في تنمیة بعض القدرات مثل االنتباه، التركیز والذكاء الفعلي لأل
ومعرفة تطبیقه واختیاره للریاضة التي تریح المراهق نفسیا جماعیة أو فردیة وطریقة تعامله مع التالمیذ 

ة والمساعدة على تنمیة وذلك بالوساطة بین اللین والقوة، كما أن له دور تخفیف من االضطرابات النفسی
. القدرات العقلیة لدیهم وبذلك الحد والتقلیل من العنف لدى المراهقین
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:خالصة
لقد تطرقنا في فصلنا هذا الى الجانب التطبیقي في البحث وقمنا في البدایة بعرض النتائج ومناقشتها، 

.كحلول الشكالیة هذا البحثثم اختبار الفرضیات وتوصلنا الى تاكید الفرضیات التي طرحناها

فتبین لنا من خالل هذا الفصل ان اللعب المنظم یحد من العنف لدي تالمیذ الطور الثانوي اثناء حصة 
التربیة البدنیة والریاضیة، حیث یعطي نوع من االرتیاح النفسي للمراهق، ووجدنا أن أغلب األساتذة یرون 

ء ممارسة الریاضة بطریقة منظمة، ومنه فإن اللعب المنظم أن المراهق تتحسن تصرفاته ویقل العنف أثنا
.أثناء الحصة له دور وأهمیة بالغة في تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعة
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:االستنتاج العام
من خالل التحلیل اإلحصائي لنتائج األساتذة على االستبیان الذي یخص أهمیة اللعب المنظم في 

:الحد من العنف نستنتج مایلي
والریاضیة لدى تالمیذ البدنیةللعب المنظم دور كبیر في الحد من العنف أثناء حصة لتربیة-

).سنة18- 15( الطور الثانوي 
تعتبر حصة التربیة البدنیة فضاًء واسعا بالنسبة لتالمیذ المراهقین لملئ الفراغ ولحفاظ على -

الصحة الجیدة وتفادي االنحرافات األخالقیة، كما انها مجال خصب لتفریغ الطاقة الزائدة و 
الجازمة والسویة، والتحلي بالروح الریاضیة والتعاون والتسامح و اكتساب المهارات والسلوكات 

االبتعاد عن الغضب واالندفاع البدني والتهور، وبالتالي تجعل التلمیذ یتحكم في أعصابه و 
.انفعاالته ویقلل ممن استعماله للعنف

میذ الطور التواجد الفعلي لألستاذ أثناء الحصة یساهم في الحد من السلوكات العنیفة لدى تال-
).سنة 18–15( الثانوي 

.احترام المراهقین للقوانین أثناء الحصة یساهم في زرع الروح الریاضیة فیما بینهم-
.معظم التالمیذ الذین یستعملون العنف لدیهم مشاكل نفسیة أو اجتماعیة  أو اقتصادیة-
.میول تالمیذ الطور الثانوي إلى األلعاب الجماعیة-
.األكثر میال للسلوك العدوانيالذكور هم الجنس-
اللعب المنظم أثناء الحصة یساعد التلمیذ المراهق على اكتساب العدید من المهارات لیس من -

.الناحیة البدنیة فقط وٕانما على المستوى االجتماعي والحیاتي
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:خـــــــــــاتمة

بعد تطرقنا ألهمیة اللعب المنظم في الحد من العنف لدى تالمیذ الطور الثانوي أثناء حصة التربیة 
وجدنا انه یقوم بدور إیجابي وفعال في هذا المجال عند تالمیذ )سنة 18–15( البدنیة والریاضیة 

المرحلة الثانویة لذلك فإن إدراج التربیة البدنیة والریاضیة في جمیع مراحل الحیاة على اختالف أنواعها و 
أشكالها، بطابعها التكویني أو التنافسي أو الترویحي یعطي للمراهق بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة 

ن االرتیاح النفسي حیث وجدنا أن أغلب األساتذة یرون أن المراهق تتحسن تصرفاته ویقل العنف نوع م
أثناء ممارسة الریاضة بطریقة منظمة، ومنه فإن اللعب المنظم أثناء الحصة له دور وأهمیة بالغة في 

والمكانة التي یستحقها تكیف التلمیذ العدواني مع الجماعة، لذا وجب إعطاء العنایة التامة للتلمیذ المراهق
في المجتمع وفي محاولتنا للوصول من خالل هذا البحث كان اتفاق أراء األساتذة على الدور الكبیر الذي 
یلعبه اللعب المنظم في الحد من العنف بمختلف أنواعه أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة وعلى ضوء 

الحد من العنف عند التالمیذ المراهقین، وبذلك تثبت صحة هذه النتائج تتبین لنا أهمیة اللعب المنظم في
الفرضیة العامة والفرضیات الجزئیة، بعد هذه الدراسة توصلنا أنه یحبذ تكوین األساتذة و تلقینهم أساسیات 
وأهمیة للعب المنظم أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة لذا نتساءل هل هناك مؤسسات أو مراكز تكوین 

في ذلك وهل یمكن توفیرها في أقرب اآلجال من أجل تحقیق نتائج إیجابیة في المجال متخصصة 
.الریاضي
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:اقتراحات وفروض مستقبلیة
:من خالل ما توصلنا إلیه من نتائج في هذا المجال تتبادر إلى أذهاننا بعض االقتراحات

.إعطاء أهمیة كبیرة لحصة التربیة البدنیة والریاضیة سواء من األولیاء أو التالمیذ-
إعداد برامج تخص األنشطة الریاضیة من طرف مختصین في المیدان تستمد مبادئها وأسسها من -

.العلوم المتصلة بطبیعة نمو المراهق تهدف إلى خفض أعمال العنف
توفیر الحیز المالئم لممارسة الریاضة داخل المدرسة و كذا الوسائل الممكنة كي یتسنى للتلمیذ -

الضغوطات النفسیة بصورة منتظمة، دون عراقیل تزید من حدتها، و تفریغ مكبوتاته والتخلص من 
.العمل على توفیر أساتذة للتربیة البدنیة، واالهتمام بالمادة وزیادة الحجم الساعي لها

جعل متنفسات للسلوكات العدوانیة و العنف للتالمیذ على غرار حصة التربیة البدنیة والریاضیة و -
.وتكثیف النشاطات الریاضیة المختلفةریاضیة،لك بدمجهم في الجمعیات الذ

تعیین أخصائیین نفسیین مدربین على التوجیه واإلرشاد النفسي یتجه إلیهم التالمیذ وقت -
.الحاجة

.ابتعاد األساتذة والمؤطرین عن استعمال األسلوب التسلطي-
.تعوید التالمیذ على اللعب المنظم والروح الریاضیة-
.احترام القوانین واحترام المنافس وغرس قیم الصداقة واإلخاءتنشئة التالمیذ على -
احترام معاییر التكافؤ في المجموعة یساهم في التفاعل االجتماعي اإلیجابي ویحد من العنف -

.أثناء حصة التربیة البدنیة والریاضیة
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Title of the study: the importance of structured play in reducing violence among
students of the secondary stage while the share of physical education and sports (15-18

years)
Research Summary:

It is well known that every research idea for the beginning or the reason why the researcher
to research the topic but we have set off on the subject of this research in terms of increasing
the frequency of violence in the midst of the disciples teenagers at the stage of the secondary
stage and for this we have to choose the subject of this research, which is under the title'' the
importance of structured play in reducing violence among students of the secondary stage
while the share of physical education and sports (15-18 years)'', and the lies the importance of
our research to clarify the effect of structured play on the psyche and behavior of pupils
teenagers, and we have to choose the hypothesis general discussed this and are'' regulation
play contributes to the reduction and the reduction of violence among students during the
secondary phase of the share of physical education and sports'' and'' fractions of respect for
the standards of parity in the group, respect for the laws, the actual presence of the professor
during Share'', The objectives of our research aims to alert existing Ministry of Education, the
seriousness of the phenomenon and attempt to address them by taking the share of physical
education and sports as a way protective of behavioral abnormalities when the pupil teenager,
so Pfsh way for the student to empty his energy excess and problems of mental during the
quota, we have Bdrasatna field Bthanuyat Bouira province, by distributing questionnaires to
26, a professor of Physical Education and Sports, was we took a random sample because it
gives opportunities to everyone in an integrated society studied with the use of the descriptive
method, So we were able to reach that structured play a major role in reducing the violence
and make women s away from the harshness and intolerance to instill faithful to the spirit of
brotherhood, respect and cooperation, share of physical education and sports give space and
wide for a teenager to fill the vacuum and maintain good health and avoid distractions, and in
the latter we can provide some guidance and tips to avoid these scourge plaguing our schools :

 Preparation programs involving sports activities by specialists in the field derives its
principles and foundations of the science related to the nature of the adolescent growth
aimed at reducing violence.

 Provide adequate space for exercise within the school and as well as possible means so
that the pupil Mkpotadth discharge and disposal of psychological stress on a regular
basis.

 Appointment of psychologists trained in guidance and counseling of students heading
to them in time of need.


