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 كلمة شكر
 ومصداقا لقوله تعالى: 

 سورة ابراهيم 7األية  ﴾﴾لئن شكرتم ألزدنكم ﴿﴿
 .نشكر اهلل تعالى على توفيقه لنا في هذا العمل

 ومصداقا لقوله صلى اهلل عليه وسلم 

أخرجه الترميذي، ﴾من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل﴿
على  سموقة ارزقيلدكتور تنتقدم بالشكر الجزيل ل

اذ األستتشريفه وتأطيره لنا في هذا العمل وكذا 
 .المشرف على التربص بوصيقع محمد وقرشي منير

 .كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذنا األفاضل

ساهم في إنجاز هذه المذكرة ولو  و إلى كل من
 .بالكلمة الطيبة
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 إهـــــداء
 علمني إلى من ...ى من كلله اهلل بالهيبة و الوقارإل

إلى من أحمل إسمه ... العطاء بدون انتظار
 .أبي الغالي بإفتخار

 إلى معنى الحب والحنان...إلى مالكي في الحياة 
إلى من كان ... إلى بسمة الحياة وسر الوجود ... 

أمي سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي  دعائها
 .الحنون

  رحمه اهلل عمارإلى روح الغالي أخي. 
 ر، سمية، عبد القاد :إلى سندي في الحياة إخوتي

 .وأسامة إسراء محمد، صحرا، كوثر، ياسر،
 عبد الحق و منير وبشير و : إلي أعز الناس لقلبي

 .فيصل و سيد احمد
  هبة الرحمان الهام : الي اغلي الناس. 
 روابح وحركات إلى جدي وجدتي وكل عائلة. 
 إلى من هم في ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي. 
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 إهـــــداء
 إلى من ...إلى من كلله اهلل بالهيبة و الوقار

إلى من أحمل ... علمني العطاء بدون انتظار
 .أبي الغالي إسمه بإفتخار

 إلى معنى الحب ...إلى مالكي في الحياة
... إلى بسمة الحياة وسر الوجود ...  والحنان

سر نجاحي وحنانها بلسم  دعائهاإلى من كان 
 .أمي الحنونجراحي 

 محمد، يعقوب، : إلى سندي في الحياة إخوتي
 .فاطمة الزهراء، منى، إيمان

 خيرالدين ,جمال, عيسى كل اعمامي إلى. 
  ميساويإلى جدي وجدتي وكل عائلة. 
 ولم تسعهم مذكرتي إلى من هم في ذاكرتي. 
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 ملخص البحث
 .دور حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من العنف المدرسي عند تالميذ المرحلة المتوسطة: عنوان الدراسة
 :لكل باحث أهدافه الخاصة به لذلك يمكن تحديد أهدف بحثنا هذا فيما يلي  :هدف الدراسة

 معرفة مدى تأثير حصة التربية البدنية والرياضية في بناء شخصية سوية ومتوازنة لتالميذ الطور المتوسط.  
 لتقليل من ظاهرة إبراز االهمية الكبيرة التي تكتسبها حصة التربية البدنية والرياضية في المرحلة المتوسطة في ا

    .العنف المدرسي
 إعطاء نظرة عن فترة المراهقة ومدى تأثيرها على تكوين شخصية الفرد. 
 محاولة لفت انتباه الدارسين لتوجيه بحوثهم حول التأثيرات النفسية لحصة التربية البدنية والرياضية. 

من العنف المدرسي عند تالميذ المرحلة  هل لحصة التربية البدنية والرياضية دور في التقليل :مشكلة الدراسة
 .المتوسطة ؟

لحصة التربية البدنية والرياضية دور هام في التقليل من العنف المدرسي لدى تالميذ المرحلة  :الفرضية العامة
  .المتوسطة

 :الفرضيات الجزئية
 .تالميذ المرحلة المتوسطة تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اللفظي عند 
  .تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني الجسمي عند تالميذ المرحلة المتوسطة 
لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعال في توطيد العالقات بين التالميذ بعضهم البعض وبين التالميذ في  

 . المرحلة المتوسطة
يتكون مجتمع البحث من تالميذ السنة رابعة متوسطة الممارسين لحصة التربية البدنية  :مجتمع و عينة البحث

اما عينة البحث فهي مقصودة متكونة  عين بسامتلميذ من مختلف متوسطات بلدية  158والرياضية والبالغ  عددهم 
  .متوسطات في دائرة عين بسام5 تلميذ موزعة على  851من 

  .لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي: ج المستخدمالمنه
 :توصلنا من خالل دراستنا إلى أهم النتائج التالية: النتائج المتوصل إليها

 تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اللفظي عند تالميذ المرحلة المتوسطة . 
  البدنية و الرياضية في التقليل من السلوك العدواني الجسمي عند تالميذ المرحلة تساهم حصة التربية

  .المتوسطة
 لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعال في توطيد العالقات بين التلميذ وزمالئه في المرحلة المتوسطة . 
 ميذ المرحلة المتوسطةلحصة التربية البدنية والرياضية دور في التقليل من العنف المدرسي عند تال. 

 :من خالل ما تقدم من تفاصيل هذه الدراسة نوصي الباحث باالتي :اقتراحات وتوصيات
 .اعتبار مادة التربية البدنية والرياضية من المواد التربوية األساسية واالهتمام 
 .خاصة النفسية منها توعية التالميذ بأهمية التربية البدنية والرياضية لما لها من فوائد على جميع الجوانب 
 . توسيع ممارسة النشاطات الرياضية في مختلف المؤسسات التربوية و في جميع المستويات التعليمية 
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 :مقدمة

  ،إن النشاط البدني الرياضي في صورته الجديدة من خالل حصة التربية البدنية والرياضية داخل المؤسسات التربوية
الفرد في حياته اليومية حتى يكون فردا  وهو بذلك يعتبر ركيزة يستعين بهاميدان هام من الميادين التربية يعتبر 

عن مجتمعه مساير لتطور ونمو محيطه االجتماع  يتجزأصالحا مزودا بخبرات ومهارات وساعة تجعل منه جزء ال 
ا تقدمه من فوائد ، فممارسة الرياضة من خالل حصة التربية البدنية والرياضية لها قيمة أساسية في حياة الفرد لم

، أما من العقلية فتساعد على طهاياحية الجسمية تقوي عضالت وتنشفمن الن تماعية وتربوية،اججسمية ونفسية و 
تطوير القدرات العقلية والوجدانية، كما تجنب الفرد العقد النفسية التي غالبا ما تسبب له صعوبات واضطرابات 

  حميمةربط عالقات  إلىتتيح للفرد فرصة االحتكاك مع الغير مما يؤدي به  فإنهافي الجانب االجتماعي  أمانفسية، 
 ،جديدة اكتساب مهارات حركية ومعارف إلى أما من الناحية التربوية فهي تؤدي، الخ....كالصداقة والزمالة والحب 

 .بيةوالتصرفات السل اتيسلوك كما

ي كل األطوار التعليمية، حيث أصبحت مادة تدرس كباقي نظرا لهذه األهمية فقد أدرجت ضمن البرامج التعليمية وف
وجود فترة هامة يمر بها الفرد في حياته تظهر  إلى، ولقد توصل الباحثون في المؤسسات التعليمية األخرىالمواد 

  يقول  إذوالعلماء  اآلراءوالمتمثلة طبعا في فترة المراهقة التي اختلفت فيها  ،االجتماعيةها المشاكل النفسية و في
(Jm Ron)  ة الثانية،مرحلة أزمة جدا مهمة للطفل، حتى أن الفالسفة أطلقوا عليها اسم الوالد"  أنها الشأنفي هذا 
 ."المرفولوجية والنفسية  باالضطراباتوهي تميز 

والمرفولوجية ه المرحلة خاصة منها الفيزيولوجية والعقلية ذفالتغيرات المفاجئة التي تطرأ على المراهق في ه
بين غيره بدا من وهذا ما يخلق صراع بينه و  ،تؤثر سلبا على راحة المراهق أنواالجتماعية هي التي من شانها 

 إنونجد  ،الطابع العدواني إلىفي شؤونه الخاصة مما يؤدي بسلوكه  التي تبالغ في مراقبته وتدخالتها األسرة
ن صادفه عائق يتمرد غير شرعية أوتلبية رغباته بشتى الطرق سواء كانت شرعية  إلىالمراهق يسعى دائما  ، وا 

مختلفة غير مرغوب فيها، ولعل السلوك العدواني أحد أهم هذه التصرفات  سلوكياتعلى الجميع فتصدر منه 
 .ارجي للمشاعر العدوانية المكبوتةالسلبية والتي تعتبر بمثابة التعبير الخ

ذا نحاول إظهار العالقة بين حصة التربية البدنية والرياضية وأثرها في تخفيف العنف المدرسي من خالل بحثنا ه
الذي يحدث بين التالميذ بعضهم بعض ومع التالميذ والهيئة التدريسية وهل ممارسة حصة التربية البدنية و 

اخترنا لنقوم بهاته كان اهتمامنا و  العنيفة عند تالميذ المرحلة المتوسطة، ومن هنا السلوكياتالرياضية تؤثر على 
دور حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من العنف المدرسي عند تالميذ " الدراسة تحت العنوان الشامل 

ولمعالجة هذا الموضوع ولإلجابة على تساؤل الدراسة وضعنا خطة بحثية مقسمة كالتالي حيث " المرحلة المتوسطة 
م للدراسة وفيه تطرقنا إلى الموضوع ولإلجابة على تساؤل الدراسة وضعنا خطة بحثية مقسمة بدأنا باإلطار العا

تحديد إشكالية الموضوع بشكل منهجي  و فيه تطرقنا إلى موضوع الدراسة كالتالي حيث بدأنا باإلطار العام للدراسة 
وعا بالتساؤالت الفرعية، وتحديد وتدريجي انطالقا من العام إلى الخاص وصوال إلى طرح التساؤل الرئيسي متب



 
س  

 

ذكر فرضيات البحث، ثم حدود البحث، وبعدها أهمية الدراسة وأهدافها ثم أسباب اختيار الموضوع وبعد ذلك 
 .المفاهيم والمصطلحات لبحثنا هذا ، وأخيرا تحديدالدراسات السابقة والمتشابهة

 :الجانب النظري فيتكون من أما
 .العنف المدرسيحيث تم التركيز فيه على  :األولالفصل  

 .المراهقةثم تطرقنا فيه لموضوع  :الفصل الثاني

 .حصة التربية البدنية والرياضيةفقد تضمن موضوع : ثالفصل الثال

 :انب التطبيقي ويقسم الفصلين وهماويأتي بعد هذا الج

الزماني وكذا في الدراسة والمجال المكاني و  دمالطرق المنهجية للبحث تطرقنا فيه إلى المنهج المستخ :الفصل األول
 .في األخير أدوات الدراسة ارها و الشروط العلمية لألداة ومجتمع البحث ثم عينة البحث وكيفية اختي

تناولنا فيه عرض البيانات وتحليلها ثم نتائج الدراسة وفي النهاية وضع خاتمة ومالحق الدراسة  :أما الفصل الثاني
 .والمراجع
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 :االشكالية  .1

تعتبر حصة التربية البدنية والرياضية من المواد األكادمية التي تلعب دور هاما وكبيرا في تنمية شخصية الفرد 
 ،ومختلف ميوالته سواء كانت نفسية رغباته ه،اتيما لها من خصائص فهي تساعد على اشباع حاجلالمراهق وذلك 

جدانية او جسدية كما انها تساهم في التقليل من االحباط النفسي الذي قد يعاني منه المراهق نتيجة و  حركية،
هذا االحباط والضغط الذي يولد لدى المراهق  ،التي تصاحب هذه المرحلة الحساسة مختلف التغيرات المرفولوجية

ولعل في االمور التي زادت في العنف والسلوك  ،فتظهر عنه سلوكيات عدوانية عنيفةاع عن نفسه الرغبة في الدف
هي الظروف الراهنة في ظل التحوالت االجتماعية،  ةيك عن التنشئة االجتماعيهالعدواني عند المراهقين، نا

ير المباشر والكبير لمختلف وسائل التقليد االعمى لبعض المجتمعات، وكذلك التاث ،اإلحباطاالقتصادية، السياسية، 
 .اإلعالم

نماقين ال يقتصر على الوسط العائلي واالجتماعي هوالعنف لدى المرا  الذي وجد اصال  يتعداه للوسط المدرسي وا 
العدوانية المختلفة، حيث اخذ العنف وبكل اشكاله ابعاد كبيرة وخطيرة خاصة  اتالحد من السلوكمن اجل التقليل و 

ى في مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية، ولهذا ارتأينا اللجوء الي محاولة معرفة مد ذالكالخيرة و في االونة ا
ممارسة النشاط البدني الرياضي اثناء حصة التربية بدنية والرياضية كوسيلة تربوية في الحد من اللعب و  عةنجا

العنف المدرسي لدي التالميذ المراهقين باعتبار ممارسة مختلف االنشطة البدنية خالل هذه الحصة مجال واسع 
حال وشكال من اجل تحويل هذه السلوكيات  لتفريغ المكبوتات، تفريغ الطاقة الزائدة وتعبير اكبر للجسد، كما قد تكون

الي سلوكيات ايجابية كالتسامح وحب الغير ونسج روابط اجتماعية من شانها خلق جو من الحيوية داخل  االنحرافة
 .الجماعة

من خالل كل ما تطرقنا اليه سابقا يتضح لنا ان ممارسة االنشطة البدنية والرياضة اثناء حصة التربية البدنية قد 
ية وتمهيد اهم في التقليل و الحد من ظاهرة العنف المدرسي، لهذا نطرح التساؤل التالي والذي سيكون كبديسا

 :لدراستنا هذه 

 هل لحصة التربية البدنية والرياضية دور في التقليل من العنف المدرسي عند تالميذ المرحلة المتوسطة ؟

 . فرعية أخرى تندرج أسئلة  وتحت غطاء هذا التساؤل

 : لتساؤالت الجزئيةا

  هل تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اللفظي عند تالميذ المرحلة
 المتوسطة ؟
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  هل تساهم حصة التربية البدنية و الرياضية في التقليل من السلوك العدواني الجسمي عند تالميذ المرحلة
 المتوسطة ؟

  البدنية والرياضية في توطيد العالقات بين التلميذ وزمالئه ومجتمعه في المرحلة هل تساهم حصة التربية
 المتوسطة ؟

 : الفرضيات .2 .1

 : الفرضية العامة .1. 2.1

 لحصة التربية البدنية والرياضية دور هام في التقليل من العنف المدرسي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة. 

 : الفرضيات الجزئية .2 . 2.1

  حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اللفظي عند تالميذ المرحلة تساهم
 . المتوسطة

  تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني الجسمي عند تالميذ المرحلة
 . المتوسطة

 ت بين التالميذ بعضهم البعض وبين التالميذ لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعال في توطيد العالقا
 .المرحلة المتوسطة والهيئة التدريسية في 

 : أهمية البحث.  3.1

تكمن قيمة هذه الدراسة في اننا تطرقنا الى موضوع في غاية االهمية وهو موضوع العنف داخل المؤسسات 
النشاط البدني والرياضي في الحد والتقليل في بعض السلوكات العدوانية لدي  التربوية ومدى نجاعة

 . المراهقين 

 : أهداف الدراسة.  4.1

  : لىإالبحث هذا يهدف 

   معرفة مدى تأثير حصة التربية البدنية والرياضية في بناء شخصية سوية ومتوازنة لتالميذ الطور
  .المتوسط
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   الكبيرة التي تكتسبها حصة التربية البدنية والرياضية في المرحلة المتوسطة في التقليل من  األهميةإبراز
 .المدرسي لدى التالميذ  ظاهرة العنف

 إعطاء نظرة عن فترة المراهقة ومدى تأثيرها على تكوين شخصية الفرد . 
  تربية البدنية والرياضيةالدارسين لتوجيه بحوثهم حول التأثيرات النفسية لحصة ال انتباهمحاولة لفت . 

  الموضوع اختيارأسباب  .5. 1

 : سباب موضوعيةأ .1. 5.1

 تفشي ظاهرة العنف المدرسي في المؤسسات التربوية . 
  العدوانالمشاكل النفسية التي يعاني منها التلميذ و التي تتصف باالنحراف في السلوك. 
  الالئقة لحصة التربية البدنية و الرياضية في المدارس األهميةعدم إعطاء . 
 قلة االعتماد في التدريس على الناحية النفسية . 
 إثراء مكتبتنا ببحوث تخص هذا المجال . 

 : أسباب ذاتية.  2. 5.1

 الرغبة الكبيرة في إنجاز هذا الموضوع . 
  راكثي إليهكون هذا الموضوع جيد ولم يتم التطرق. 
 ميلنا لهذا الموضوع وحب االطالع والفضول الزائد، لمعرفة مايزال يشوب هذا الموضوع من غموض . 

 : الدراسات السابقة والمشابهة .6.1

إن كل بحث علمي هو عبارة عن حلقة متصلة بمجاالت كثيرة، فكل عمل البد أن تكون قد سبقته جهود، فالدراسات 
االنطالق منه للوصول إلى أن نستعين بكافة البحوث والدراسات التي تناولت نفس تراثا نظريا يمكن السابقة تعتبر 

الظاهرة التي اخترناها وانطالقا من موضوع الدراسة هناك بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوعنا، حسي 
  :  اطالعنا وما توفر لدينا من مادة علمية، ومن هذه المادة نذكر
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  : الدراسات السابقة التي تناولت المتغير المستقل  حصة التربية البدنية والرياضية   .1. 6 .1

    :  من إعداد الطالب أحمد عماد الدين يونس تحت عنوان : الدراسة األولى

لتالميذ التعليم المتوسط دراسة  االجتماعيتأثير ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية على التكيف النفسي " 
 اإلرشادتخصص  ماجستيرقسم التربية البدنية والرياضية بسكرة، رسالة " والغير ممارسي مقارنة بين الممارسين 

 . 1122/1121النفسي الرياضي، السنة الجامعية،

 : اإلشكالية

  االجتماعيهل ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط تؤثر في التكيف النفسي 
 للتالميذ ؟

 : الفرضيات

 : العامة الفرضية

  االجتماعيإن ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط تؤثر في التكيف النفسي 
 . للتالميذ

 : زئيةالفرضيات الج

  بين تالميذ المدارس المتوسطة  االجتماعيتوجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس التكيف النفسي
 .لحصة التربية البدنية و الرياضية  الممارسين والغير ممارسين 

  بين تالميذ المدارس المتوسطة  االجتماعيتوجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس التكيف النفسي
 .البدنية و الرياضية حسب الجنس الممارسين لحصة التربية 

اعتمد الباحث على المنهج المقارن وذلك بمقارنة نتائج المقياس المطبق على التالميذ  :المنهج المستخدم 
 .قياس و مقارنة اإلجابات البدنية والرياضية والغير ممارسين باإلجابة على نفس المالممارسين لحصة التربية 

تلميذ غير ممارس لحصة التربية البدنية والرياضية  51تلميذ منهم  261لقد أجرى الباحث الدراسة على   : العينة
 .ختيار العينة بصفة قصديةمتوسطة تم ا 66والبالغ عددها  والية البويرةمن كافة متوسطات 
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 : إليهاالنتائج المتوصل 

  بين التالميذ الممارسين والغير  االجتماعيوجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس التكيف النفسي
 . نممارسين لصالح التالميذ الممارسي

  بين تالميذ المرحلة المتوسطة  االجتماعيالتوجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس التكيف النفسي
 . حسب الجنس

 االجتماعية والرياضية في مرحلة التعليم المتوسط تؤثر في التكيف النفسي ممارسة حصة التربية البدني 
 . للتالميذ

 : من إعداد الطالب قدادرة شوقي تحت عنوان  : الدراسة الثانية

ممارسة األنشطة البدنية والرياضية التنافسية ودورها في تعديل السلوك العدواني لدى فئة األحداث في خطر " 
 . 1121/1112، السنة الجامعية ماجستيرية البدنية والرياضية جامعة بسكرة، رسالة قسم الترب  "معنوي

 : اإلشكالية

  هل لممارسة األنشطة البدنية والرياضية التنافسية دور في تعديل السلوك العدواني لدى فئة األحداث في
 خطر معنوي ؟

 : الفرضيات

 : الفرضية العامة

  ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية دور إيجابي في تعديل السلوك العدواني لدى فئة األحداث في خطر
 . معنوي

 : الفرضيات الجزئية

  السلوك  استبيانالتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات القبلية والقياسات البعدية في نتائج
 .نة الضابطة لدى أفراد العيالعدواني و مقياس تحليل الذات 
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  بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياسات البعدية إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
البدنية و الرياضية التنافسية الجماعية  األنشطةالذات تعزى لمتغير  الستبيان السلوك العدواني و تحليل

 .لصالح المجموعة التجريبية  ( كرة القدم)
  توجد فروق ذات داللة بين المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في القياسات البعدية الستبيان

لصالح ( الكرة الحديدية)البدنية التنافسية الفردية  األنشطةتعزى لمتغير السلوك العدواني و تحليل الذات 
 .المجموعة التجريبية 

الباحث برنامج تجريبي لعينتين متكافئتين  التجريبي، استخدماعتمد الباحث على المنهج  : المنهج المستخدم
 " .ضابطة " واألخرى " تجريبية" إحداهما 

إلعادة التربية لعينة البحث في خطر معنوي بالمركز المختص  األصلييتمثل المجتمع  : مجتمع وعينة البحث
وهم ( 53)وثالثون حدث  أربعةهم في خطر معنوي وعدد األحداثالبحث فتتمثل في عينة  أما لوالية الوادي،

 (عمدية)للدراسة بمعني عينة قصدية  األصليالمجتمع 

 : النتائج المتوصل لها

  ممارسة األنشطة البدنية الرياضية التنافسية دور إيجابي في تعديل السلوك العدواني لدى فئة األحداث في
 .المؤسسات التربوية منافسات خارج المركز مع تالميذ من خطر معنوي وهذا بإجراء 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للمجموعة الضابطة في القياس القبلي والبعدي وتأكدت الفرضية . 
  بين المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في القياسات البعدية  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة

كرة )البدنية و الرياضية التنافسية الجماعية  طةاألنشوتحليل الذات تعزى لمتغير  الستبيان السلوك العدواني
 .لصالح المجموعة التجريبية (القدم

  بين المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في القياسات البعدية  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة
الكرة )البدنية و الرياضية التنافسية الفردية  األنشطةوتحليل الذات تعزى لمتغير الستبيان السلوك العدواني 

 .لصالح المجموعة التجريبية ( الحديدية

 : "العنف المدرسي "الدراسات السابقة التي تناولت المتغير التابع  2. 6.1

 :من إعداد الطالبة زهية دباب تحت عنوان  :الدراسة األولى 
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 اجتماعفي علم  الماجستير، مذكرة لنيل شهادة "دور مستشار التربية في الحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة "
 . 1112/1116بسكرة، السنة الجامعية التربية، جامعة 

 :اإلشكالية 

 ماهو دور مستشار التربية للحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة ؟ 

 :الفرضيات 

 :الفرضية العامة 

  مستشار التربية يلعب دورا جد مهم في الحد من ظاهرة العنف المدرسي. 

 :الفرضيات الجزئية 

  يساهم مستشار التربية في المتابعة اليومية للتالميذ. 
  يساهم مستشار التربية في التربية في رصد مظاهر و أسباب السلوكات العدوانية لدى التالميذ. 
  الحوار اإليجابي مع التالميذ يساهم مستشار التربية في دعم. 

 .إستخدم الباحث المنهج الوصفي حيث إستخدم الباحث أدوات المالحظة والمقابلة واإلستبيان  :المنهج المستخدم 

تلميذ من التالميذ  211كان مجتمع البحث متوسطة هادف أحمد بجمورة أما العينة فتكونت من  :المجتمع والعينة 
 .نف تم إختيارهم بطريقة قصدية بممارسة العالمشهود لهم 

 : النتائج المتوصل إليها 

  يساهم مستشار التربية في المتابعة اليومية للتالميذ. 
  العدوانية  السلوكياتيساهم مستشار التربية في رصد مظاهر و أسباب . 
  يساهم مستشار التربية في دعم الحوار اإليجابي مع التالميذ. 
 د مهم في الحد من ظاهرة العنف المدرسي مستشار التربية يلعب دورا ج. 

 :من اعداد الطالبة خليل نزيهة، تحت عنوان : الدراسة الثانية 
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دراسة ميدانية لبعض ثانويات مدينة بسكرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة " أساليب التربية األسرية والعنف المدرسي " 
 . 1113/1115ية تخصص علم االجتماع التنمية، السنة الجامعالماجيستير في 

 :االشكالية 

  معرفة االساليب التربوية التي يتلقاها التالميذ في أسرهم، وهل لهذه االساليب عالقة بممارستهم لسلوك
 العنف في وسطهم المدرسي ؟

 :الفرضيات 

 :الفرضية العامة 

 ألساليب التربوية التي يتلقاها التالميذ في أسرهم دور كبير في ممارستهم سلوك العنف داخل وسطهم ا
 .المدرسي 

 :الفرضيات الجزئية 

  يؤدي أسلوب القسوة في األسرة الى ممارسة سلوك العنف. 
  يؤدي أسلوب االهمال والحرمان في األسرة الى ممارسة التلميذ لسلوك العنف في المدرسة. 
  دي أسلوب التفرقة بين األخوة في األسرة الى ممارسة التلميذ لسلوك العنف في المدرسة يؤ. 
  يؤدي أسلوب التدليل والحماية الزائدة في األسرة الى ممارسة التلميذ لسلوك العنف في المدرسة. 
  يؤدي أسلوب التذبذب في األسرة الى ممارسة التلميذ لسلوك العنف في المدرسة. 

 .المنهج الوصفي  :تخدم المنهج المس

تلميذا مشهودا لهم  215يتمثل مجتمع البحث في بعض ثانويات مدينة بسكرة اما العينة فتكونت من  :العينة 
 .البدني أو المادي بممارسة العنف اللفظي أو 

 :النتائج المتوصل لها 

  نسبة العنف عند الذكور أكثر من االناث. 
  التالميذ الذين يقومون بسلوك العنف هم ممن يمرون بمرحلة المراهقة. 
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  غياب أحد الوالدين عن األسرة قد يتسبب في العديد من التأثيرات السلبية. 

:التعليق على الدراسات السابقـــــــــــــــــــة   

 :من خالل استعراض الدراسات يمكن اإلشارة إلى عدة نقاط منها 

 . التربية البدنية والرياضية اوالعنف المدرسيإن الدراسات تناولت متغيرات بحثنا سواء  -

 .المجال الرياضي أو بالتدقيق مجال أو علم النفس الرياضي التربويانت متنوعة بين المجال التربوي و الدراسات ك -

له الذي  في التقليل من العنف المدرسي التربية البدنية والرياضية بعض الدراسات تناولت أو قامت بتحديد الدور -
 .في عملية التعلم  كبيرا دورا

 .تنوعت الدراسة السابقة من حيث األدوات المستخدمة كاالستبيان و كذا مقياس  -

 .التربية البدنية والرياضية اوالعنف المدرسي أن معظم الدراسات توصلت إلى نتائج ايجابية سوء في -

 .هو المنهج الوصفي و إحدى المناهج األكثر استخداما في التربية البدنية والرياضية   إن معظم الدراسات تبنت -

 .أن معظم الدراسات دعت إلى ضرورة استخدام التربية البدنية والرياضية في مجال تدريس  -

 أن معظم الدراسات هدفت إلى معرفة واقع تدريس التربية البدنية والرياضية  في مختلف األساليب  -

 .مطبقة من طرف أساتذة التربية البدنية و الرياضيةال

 : الدراسة تحديد مفاهيم ومصطلحات .7

 :تعريف التربية البدنية و الرياضية  . 1. 7.1

 :اصطالحا 

التربية البدنية هي تلك االنشطة البدنية المختارة لتحقيق  ":من فرنسا انها  (robert bouben) يعرفها روبرت بوبان
        .1"حاجات الفرد من الجوانب البدنية و العقلية و النفسية و الحركية بهدف تحقيق النمو المتكامل للفرد 

                                                           

 . 262، ص 2266سيكولوجية الطفولة والمراهقة ، دار المعارف الجديدة، : مصطفى فهمي   - 1
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تكامل من التربية البدنية ذالك الجزء الم: " من بريطانيا فيعرفها على انها ( peter arnoled)ما بيتر ارنولد أ  
الوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي و لبدنية ، العقلية ، االجتماعية التربوية التي تثري و توافق الجوانب االعملية 

 .غير النشاط البدني 

 :التعريف االجرائي  

هي الجزء من التربية العامة التي تقوم على األنشطة البدنية المختارة لتحقيق حاجات الفرد من الجوانب البدنية 
 .الحركية بهدف تحقيق النمو المتكامل للفرد عبر النشاط البدني والعقلية و النفسية 

 :العنف المدرسي  . 2. 7.1

إن العنف كما سنرى ذلك في الفصل الثاني بمزيد من التفصيل هو أي سلوك به إلى إلحاق األذى والضرر 
 .باألشخاص أو األشياء 

و إلفتقارنا للمراجع التي تدور حول مفهوم العنف المدرسي كونه مصطلح حديث والدراسات حوله قليلة البحوث 
 .التعريفات واإلشارات حوله اكتفينا ببعض 

بحيث يؤثر على النظام  اجتماعيامجموعة من السلوك غير المقبول  "مد حويتي العنف المدرسي على أنهف أحويعر 
العام للمدرسة و يؤدي الى نتائج سلبية بخصوص التحصيل الدراسي ونحدده في العنف المادي كالضرب و 

لقتل وحمل السالح والعنف المعنوي أو الغير، والتخريب داخل المدارس واالمشاجرة والسطو على ممتلكات المدرسة 
ثارة    .1"الفوضى بأقسام المدرسة كالسب والشتم والسخرية واالستهزاء وا 

 :التعريف االجرائي 

 ،أو استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون ،استخدام العنف المادي أو اللفظي هو 
 . أو بين التالميذ والطاقم التربوي ،سهمبين التالميذ أنف ،رادمن شأنه أن يؤثر على إرادة األف

  :تعريف المراهقة لغة و اصطالحا  . 3. 7.1

 

                                                           

 .12-1115/15/21العنف المدرسي، ملتقى العنف والمجتمع، غير منشور، جامعة بسكرة، بسكرة : أحمد حويتي - 1
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 :لغة 

جاء على لسان العرب البن منظور، راهق الغالم أي بلغ الرجال فهو مراهق، وراهق الغالم إذ قارب االحتالم، 
 .  1 وغالم راهق وذلك ابن العشر إلى إحدى عشروالمراهق الغالم الذي قارب الحلم، ويقال جارية راهقت 

إن المراهقة تفيد معنى االقتراب أو الدنو من الحلم ،وبذلك يؤكد علماء الفقه هذا المعنى في قولهم رهق بمعنى 
 .2غشي او لحق او دني من الحلم فالمراهق بهذا المعني هو الفرد الذي يدنو من الحلم و اكتمال النضج 

 :اصطالحا 

 .3هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غير الناضج انفعاليا وجسمانيا وعقليا من مرحلة البلوغ ثم الرشد فالرجولة 

و معناها التدرج نحو النضج  ADOLESEREمشتقة م فعل التيني  ADOLESCENCEان كلمة المراهقة 
و االنفعالي ، و العقلي ، و هنا يتضح الفرق بين كلمة مراهقة و كلمة البلوغ و هذه االخيرة البدني الجنسي ، 

تقتصر علي ناحية واحدة من نواحي النمو ، وهي الناحية الجنسية فنستطيع ان نعرف البلوغ بانه نضج الغدد 
 .بدء النضجالتناسلية ، و اكتساب معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة الي 

 : التعريف االجرائي 

ا تغيرات جسمية، المراهقة هي مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرجولة، تبدأ بالبلوغ و تنتهي بالرشد، تصحبه
 .عقلية، انفعالية

 

                                                           

 .166ص ,  2221, لبنان , لسان العرب ، دار الطباعة والنشر: أبو الفصل جمال الدين ابن منظور - 1
 .262، ص 2266سيكولوجية الطفولة والمراهقة ، دار المعارف الجديدة، : مصطفى فهمي  - 2

 .32- 31ص ص ,  2263, مكتبة أنجلو مصر , أسس التربية البدنية : كما ل صالح عبده , حسن معوض : تر - 3
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 : تمهيد

ي كل المجتمعات، ونظرا لم فخيرة و ظاهرة العنف ظاهرة عامة ومتفشية بحدة في السنوات األ أصبحت
سلبيا على سير حركية المجتمع وتقدمه  تأثيرامن االهتزازات ونتائج وخيمة فهي تؤثر  الظاهرةتثيره هذه 

 .وتطوره

كان للعنف بشكل عام نتائج وخيمة على سيرورة المجتمع فماذا نقول عنه عند انتشاره في ساحة  فإذا  
 . "المدرسة "وهي  إالحساسة من ساحات المجتمع 

فالعنف الممارس داخل المؤسسات التعليمية يكتسي خطورة شديدة مما قد يؤدي الى سيادة جو من    
 أصال أنشئت وأماكنالقلق والتذمر والخوف في هذا الوسط التعليمي، فنتيجة سير هذا الشبح في فضاءات 

وية والتعليمية والثقافية، الترب نتاجياتهاوا  ه يعيق من عطاءات هذه المؤسسات للتعلم والتكوين والتربية فان
الفرد  فإعدادبناء على مطالب المجتمع  أهدافهاوضع وتحديد  إلىالتربوية تسعى جاهدة  فاألنظمةلذلك 

تسعى المدرسة جاهدة لتكوينه، لذلك فعلى مؤسسات التنشئة االجتماعية  التيالصالح والجيد من الغايات 
نجحت هذه المؤسسات  فإذاالخ، ...وجماعة الرفاق  عالماإلوالمدرسة ووسائل  األسرةواجبات بما في ذلك 

في التوجيه الجيد للمراهق المتمدرس وتوفير حاجاتها وفرت لها االطمئنان النفسي فأي تقصير او اختالل 
 .مشينة بأعمالفي تربية المراهق المتمدرس يؤدي به للقيام 
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 :تعريف العنف 1. 1

تعرف العنف واختلفت باختالف وجهات نظر العلماء واختالف الزاوية المتناول منها  لقد تعددت تعاريف
العنف : "العنف في لسان العرب" ابن منظور"فقد تباينت التعريفات المتعلقة بالعنف وتفاوتت يعرف 

 أمره لم يكن رفيقا في إذا وهو عنيفاوالفظاظة،  الفضةوقلة الرفق به وهو ضد الرفق، وهو  باألمرالخزف 
بعنف و شدة ومشتقه، والخزف الجهل والحمق، والعنيف الذي ال يحسن الركوب  أخذه األمرواعتنف ...

 .1وليس له رفق بركوب الخيل

 أويؤذي  أوينتهك  :التي تعنيو  (violentia)مشتقة من  (violence)في اللغة الالتينية كلمة العنف  أما
كما يعرف البعض العنف على انه استخدام الضغط او القوة استخدام غير مشروع من شانه  يغتصب،
 .2الفرد إرادةعلى  التأثير

 والقهر، اإلرغامصفة عنيفة تستعمل فيها القوة بطريقة تعسفية هدفها  :بأنهكما يعرف منجد اللغة الفرنسية 
 .3سمات منها عنيف وشديد االنفعال إلىتشير ( violent)و

ضرر بشخص ما  إحداثوفي القاموس االنجليزي يعرف العنف على انه قوة جسدية تسبب في 
 .4هانة، وتنتهي باعتداء جسديباإل تبدأوبالممتلكات، 

مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة والعنف هو متصف بالعنف، "ويعرف القاموس الفلسفي العنف بانه 
ازدياد الموانع التي تعترض سبيله، وعنيف الميول هذا الذي وهو القوة الذي تشتد ثورته ب أيضاوالعنيف 
 .5"ه حتى تجعله مسيطرا على جميع جوانب النفسر تو يزداد تو  اإلرادة أمامه تتقهقر

عمل عنيف بالمعاني، وهو  أوسمة ظاهرة،  بأنه: في موسوعته الفلسفية مفهوم العنف( الالند)ويعرض 
 .6لقانوني للقوةغير ا األقلاستعمال غير المشروع على 

 

 
                                                           

 .752، ص4991ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، دار الصادرة، بيروت، لبنان،   - 1
 .99، ص7222ة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ، دار المعرف4وفاء محمد البرعي، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري، ط - 2
حسين صفوان عصام، التناول اإلعالمي لظاهرة العنف في الجزائر من خالل الصحافة المكتوبة دراسة نفسية إجتماعية، رسالة ماجستير غير  - 3

 ,42، ص4991منشورة، معهد علم اإلجتماع، جامعة الجزائر، 
 .99السابق، صوفاء محمد البرعي، نفس المرجع  - 4
أحمد ابراهيم، العوامل المجتمعية المؤدية للعنف في بعض مدارس القاهرة الكبرى دراسات تربوية ونفسية واجتماعية، المجلد الثاني، محمد  - 5

 .2، ص4991جامعة  حلوان، مصر، 
 .4551، ص4991، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 3موسوعة الالند الفلسفية، المجلد اندريه الالند،  - 6
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 :والعنف اصطالحا

متعددة كان يكون  أشكالما يكون على الجماعة  أوللفرد  األذى أوالضرر  إحداث إلىهو سلوك يوجه 
 .1كالشتم لفضي أوعنفا جسديا ، كالضرب، 

 األذى إللحاقتهديد باستخدامها ال أواالستخدام غير الشرعي للقوة  بأنه: فيعرفه( ساندا بول روكنغ)أما
 .2باآلخرينوالضرر 

، حيث اآلخرينالممكنة مع الواقع ومع  األخيرةلغة التخاطب  بأنه: ويعرف مصطفى حجازي العنف
القناعة لديه بالفشل في  خوحين تترسصوته بوسائل الحوار العادي،  إيصاليحسب المرء بالعجز عن 

تجنب العدوانية التي تدين الذات شيوعا ل األكثربكيانه وقيمته والعنف هو الوسيلة  باالعتراف إقناعهم
دوري وكلما تجاوزت حدود  أو ،الخارج بشكل مستمر إلىالعدوانية الفاشلة بشدة، من خالل توجيه هذه 

 .3احتمال الشخص

 :شكال العنف المدرسيأ.  2. 1

 :التدخين واستخدام المواد الضارة األخرى .1 . 2.1

تفهم خصائص  إلىومستقبلهم، ومواجهتها تحتاج وهي المشكالت التي تهدد التالميذ في حاضرهم 
 .4المراهقين ورغبتهم في إثبات الذات، والتعامل معهم وفق احتياجاتهم الطبيعية للنمو

 :السرقة.  2.  2.1

نقود  إلىبحاجة  أوجائع،  ألنهدوافع وراء قيام التلميذ بهذا السلوك فقد يسرق التلميذ  أو أسبابهناك دائما 
 إذا أقرانهقد يتلقى القبول و االستحسان االجتماعي بين  أويسرق ممتلكات المدرسة،  أو كي يتفاخر بها،

الحاجة لجذب االنتباه، واالنتقام  أوكان يملك نقودا، فهذا السلوك قد يكون تعبيرا ال شعوريا عن الحرمان 
وذلك الن في  اإلسالمالتي نهى عنها  األعمالكالتعويض عن اإلحساس بالنقص، والسرقة تعد من  أو

 . باآلخرينالسرقة ضرر 

 (:عنف جسدي ولفظي)العنف على الزمالء و العاملين بالمدرسة باللفظ و البدن .  3. 2. 1

                                                           
 .721، ص4929، في ديناميات اإلعتداء على المدرسين، المجلد السادس، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، مصر، كوثر ابراهيم رزق - 1
 . 34، ص4992جليل وديع شكور، العنف والجريمة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان،  - 2
 . 153، ص4921هد اإلنماء العربي، بيروت، لبنان، مصطفى حجازي، التخلف اإلجتماعي، مع - 3
، 4993، رابطة التربية الحديثة، مصر، 59لمراهقون و مشاكل النظام المدرسي، دراسات تربوية، المجد الثامن، الجزء قصر يوسف مقابلة،  - 4
 .799ص
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ضرب الضحية  إلىويعتبر هذا المظهر من اخطر مظاهر العنف عند التلميذ، فقد يلجأ التلميذ المراهق 
 إلىشعورا ممتعا بالتفوق والقوة والسيطرة، وقد تدفعه هذه الحالة  أحياناوقد يكتسب المعتدي ... ولكمه 

كبير حد جريمة القتل، وبالنسبة للعنف الجسدي ال يوجد هناك اختالف  إلىارتكاب حماقات قد تقضي 
 إلىالوضوح في العنف الجسدي ال يؤدي  أنالباحثين حيث  أيديالتعريفات التي كتبت على  بين متباين

تعريف، وهناك تعريف شامل لعدد من التعريفات، فهو استخدام القوة الجسدية بشكل معتمد أي لبس هذا ال
 .1جسمية لهم أضرار إلحاقو  إيذائهممن اجل  اآلخرينتجاه 

 :النظريات المفسرة للعنف المدرسي .  3. 1

تعددت النظريات التي تناولت سلوك العنف مع كافة جوانبه االجتماعية  العنف ودوافعه، أشكالمع تعدد  
 . واإلسالميةوالنفسية والبيولوجية 

هذه  أهممظاهره المختلفة و و  بأشكالهو قد حاول العديد من العلماء وضع نظريات لتفسير العنف 
 :النظريات

 :النظرية البيولوجية . 1.  3.1

 البيئية ؟ بالتأثيراتانه يتشكل  أم ،األوللوك البشري في المقام سؤال يتردد كثيرا هل يورث الس

 .2المنحرفين سلوكيا يولدون حاملين لجنات االنحراف أنبعض المختصين و الباحثين يرون 

االنحراف بصفة عامة بيولوجي في تكوين الفرد القول بان سبب العنف و  إلىفيما تذهب هذه النظرية 
 .هناك اختالف في بناء المنحرفين عن غيرهم من عامة الناس  أنو  أساسا

 :النظرية النفسية .  2. 3.1

 ،اإلنسانيرائد النظرية، التي حاولت الكشف عن الدوافع الخفية المحركة للسلوك ( Freud)يعتبر فرويد 
 :الشخصية تشمل ثالث عناصر أنفرويد  ىر وي

 .الدوافع و االستجابات الفطرية المتسعة لهذه الدوافع وهو مخزن(: Id) ألهو-

واالنا تتكون  وتعتبر حلقة اتصال بين الحياة والواقع والالشعور، ،وهي شعورية(: Ego)والذات األنا-
 .تدريجيا من تفاعل الفرد مع البيئة
                                                           

 .411، ص141، 4992، الكويت، العدد زياد الحكيم، الطفل العدواني في البيت والمدرسة، مجلة العربي، وزارة اإلعالم - 1
، 7222، فيفري 792هل يولدون أم يربون، مجلة الفيصل، دار الفيصل الثقافية، السعودية، العدد احمد محمد خليل، المنحرفون والمجرمون  - 2
 . 14ص
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والمبادئ  والمعتقداتالثالث الذي يشمل القيم والمعاير  الجانب وهو(: Super ego) األعلى األنا-
 .1األخالقية

 :النظرية السوسيولوجية.  3. 3.1

هناك عدة نظريات سوسيولوجية تفسر العنف بصفة عامة، لكننا سنركز على تفسير العنف وعالقته 
 .بصفة خاصة األسريةالتربية  أوبالتنشئة االجتماعية 

 .نظرية التعلم االجتماعي العدوان، وكذاو  اإلحباطسوف نستعرض في هذه الدراسة لنظريتي 

 : نظرية اإلحباط والعدوان  - أ

تعتبر نظرية اإلحباط والعدوان في بين النظريات السوسيولوجية التي ترجع سلوك العنف الى البناء 
   2.االجتماعي

شباعه لحاجاته ملحة ائق مادون تحقيق الفرد ألهدافه و واإلحباط يحدث حين يحول ع  . إليا 

 الرئيسيهو السبب  اإلحباطفان Dollard et al (4993)آخرون جون دوالرد و  نظريةووفقا لما جاء في 
 .العنف إليدائما يؤدي  اإلحباطللعنف، وبعالقة بسيطة فان 

فالعدوان أو العنف حسب فيليب جاريمان هو تعويض عن اإلحباط المستمر، وهو سلوك يقصد به إيذاء 
تتناسب مع حجم كثافة اإلحباط فكلما زاد إحباط الفرد زاد آخر أو جرحه وأن كثافة العدوان  شخص 
 . 3عدوانه

أن فشل الفرد في الحصول على ما يريد يثير اإلحباط لديه وأن الطاقة التي يولدها  إلىفهذه النظرية تشير 
 .4على هذا العائق فإنه يتجه بتلك الطاقة العنيفة الى الهدف آخر االعتداء إلىتدفعه  اإلحباط 

 االجتماعية التعلم نظري  - ب

وقد اهتم هذا  Bandora))على يد مجموعة من العلماء على رأسهم باندور االجتماعيظهرت نظرية التعلم 
، وتسمى التعلم االجتماعيةبالغا بالنظرة  اهتمامابدراسة اإلنسان في تفاعله مع اآلخرين، وأعطى  األخير

                                                           
 . 351-352خليل ميخائيل معوض، نفس المرجع السابق، ص  - 1
 . 491األسرة والطفولة دراسات إجتماعية وانثربولوجية، دار المعرفة الجامعية، األسكندرية، دط، ص  أحمد زايد و آخرون، - 2
 . 324خليل ميخائيل معوض، نفس المرجع السابق، ص  - 3
 . 331-332زين العابدين درويش، نفس المرجع السابق، ص  - 4
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 االجتماعي، والتفاعل االجتماعيوالشخصية في تصوره ال تفهم إال من خالل السياق  ،االجتماعي
 . والسلوك عنده يتشكل بمالحظات سلوك اآلخرين

والحفاظ  اكتسابهيتم  االجتماعيوتنظر هذه النظرية الى العنف على أنه صورة خاصة من صور السلوك 
 1. بنفس الشكل الذي تتم به صور أخرى من السلوك عليه

للمثيرات في البيئة من  استجاباتهوقد أكد أصحاب هذه النظرية على الدور الذي يقوم به الطفل عند 
واإلقتداء بمن حوله خصوصا ذوي المكانة وأصحاب  االستهواء إلىحوله، فمن المعروف أن الطفل يميل 

 استهواءيعدون أكثر النماذج  يقدمون له الحب والرعاية كاآلباء والمدرسين والرفاق، القوة واألشخاص الذين
 2. لألطفال والمراهقين

 : كيفية مكافحة العنف المدرسي.  4. 1

 العمل على الجانب الوقائي بحيث يتم مكافحة العوامل المسببة للعنف. 
 نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف. 
  3اإلنسانوليس تعليم حقوق  اإلنسانوليكن شعارنا تعلم لحقوق  اإلنساننشر ثقافة حقوق. 
  ووسائل التنشئة السليمة التي تركز على منح  أساليبلبيان  واإلباء لألمهاتعمل ورشات ولقاءات

بداءالطفل مساحة من حرية التفكير  والتركيز على الجوانب االيجابية في شخصية الطفل  الرأي وا 
 .التعزيز أساليبواستخدام 

 لنمائية لكل مرحلة عمرية عمل ورشات عمل للمعلمين يتم من خاللها مناقشة الخصائص ا
 .والمطالب النفسية واالجتماعية لكل مرحلة

  حسن االستماع  أهمهامن  والتي اإلنسانياستخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة على جانب
 .واضهار التعاطف واالهتمام واإلصغاء

 ات المختلفةالرياضية والهوي األنشطةمساحة من الوقت لجعل الطالب يمارس العديد من  إتاحة. 

موجها تارة وموضحا لزمالئي  أقفمن هنا ال انخراط ضمن صفوف المتشائمين لمستقبل الطالب بل 
الطالب في زمن السبعينات كان بعيدا عن العالم وعن تقنيات العصر  أن أخرىالمدرسين والتربويين تارة 

تعرفتها وبدورنا خارجي ويظهر ذلك جليا في ملبسه و حد كبير بمحيطه ال إلى متأثرطالبنا اليوم فهو  أما
العلمية والثقافية وحتى في جوانبه النفسية  األخرىكي نبرزها في جوانب حياته  التأثرنعكس حالة  أنيجب 

                                                           
 . 14عزت السيد إسماعيل، نفس المرجع السابق، ص  - 1
 . 72-74عبد الحميد، نفس المرجع السابق، صحنان  - 2
المساعد في التعامل مع العنف المدرسي وحل الصراعات، مركزا لشرق األوسط للديمقراطية واالعنف، بيت حنينا، ( ب ت)يحي حجازي  - 3

 .القدس
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من اجل  (طلبة)وتالميذ  أمور وأولياءيكون متشاركين ومتعاونين هيئات تربوية وتربويين  أنيجب  إذ
 .1التربية الصالحة وتنشئة جيل يفتخر بنا كمربيين أهدافتحقيق  إلىوصل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .الطب النفسي المعاصر ، القاهرة ، األنجلو المصرية( 4997)أحمد عكاشة  -1
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 :الفصل  خالصة

تهاون وتجاهل في معالجته بل يتطلب هذا المقام  إلى أو، آليةردود فعل  إلىال يحتاج فعل العنف 
حلول تخفف من انتشار هذه  إليجادالتربوي االستثنائي تفكيرا جديا وعميقا لجميع الفاعلين التربويين، 

الظواهر غير التربوية في بالدنا، ومن منظورنا فان التصدي الخالق لنظير هذه الظواهر الالتربوية التي 
استحضار المفاتيح التربوية  بأهميةعدت متفشية في مؤسستنا التعليمية، يقتضي منا هذا المقام التذكير 

 :الضرورية التالية

 األخير، وفي أساتذته، وبينه وبين اقرأنهثقافة الحوار بينه وبين  إرسالعلى  حث التلميذ أهمية 
 .أسرته أفرادبينه وبين 

 فعل ورد فعل في  أمامالمرمنة الالزمة في مواجهة حاالت ممارسة العنف، حتى ال نكون  أعمال
 .ال نهاية لها تناقضيهسيرورة 

  يستفيد منها صاحبها كتوجيه التلميذ  أخرى مناخ إلىاالنفعالية الحادة  السلوكياتتحويل مجرى
رياضية، )، تناسب نوعية االنفعاالت التي قد يالحظها المربي اهتماماته إلىاقرب  أنشطةنحو 

 (.صحيةو  عيةاجمثقافية، 
 داريين ،، مربيينأباء)الجميع  انخراط بناء سلوك التلميذ الذي  إعادةفي ...( ومجتمع مدني  ،وا 

، وذلك ما نجده للعالج مفعوله المتكامل والمتضافرحتى يكون  يتصف بمواصفات عنيفة،
 .واإلداريةمزاولتنا لمهامنا التربوية  أثناءمستبعدا في الكثير من الحاالت وقفنا عليها 
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 :تمهيد

 استعداداتهبمراحل مختلفة من النمو تتفاعل خاللها  األجليمر الفرد منذ والدته وحتى ينته به     
البيولوجية مع معطيات محيطه االجتماعي وبفضل هذه الحالة الدائمة من التطور يصبح الشخص 

 .عناصر استمرارية الحياة وحفاظ على العنصر البشري أهماجتماعيا مدركا وفعاال فعملية النمو تعد من 

ة لما لها من التي تمثل فترة ميالده حقيقي اإلنسانيوالمراهقة هي حلقة من حلقات سلسلة االرتقاء 
حدوث تحوالت فيزيولوجية عميقة تنعكس  إلىخصوصيات ففيها ينفرد الفرد النمو بوتيرة سريعة تؤدي 

من جهة  واآلباءبدورها على النواحي المختلفة للشخصية كالضرب العالقات االجتماعية بين المراهقين 
وعدم االستقرار االنفعالي والتقلب المزاجي وتعدد الطموحات  أخرىوالمراهقين الراشدين عامة من جهة 

بداية سن الرشد والتدرج  إلىففي مرحلة انتقالية من عالم الطفولة  األسرية الوصاياوالرغبة في التحرر من 
 .نحو اكتساب الهوية
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 :تعريف المراهقة  .1. 2

 :لغة  .1. 1. 2

بمعنى اقتراب ودنا من الخام، فالمراهق هو الفرد  "راهق"اللغوي لكلمة المراهقة ال الفعل  األصليرجع  
 . 1الذي يدنو من الحلم واكتمال النضج يقال راهق الغالم أي قارب الحلم وبلغ حد الرجال فهو مراهق

 .2راهق الحلمقارب االحتالم، المراهق الذي قارب الحلم والرهق الكبر و  إذا: راهق الغالم فهو مراهق

 : اصطالحا .2.1. 2

مصطلح وصفي للفترة التي يكون فيها الفرد غير ناضج انفعاليا وذا خبرة  أنهايعرفها بعض العلماء على 
 .محدودة ويقترب من نهاية نمو البدني العقلي

 الفترة من العمر التي تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد" أنهاعلى  Holl Stanliويعرفها العالم 
 .3"بالعواطف واالنفعاالت الحادة والتوترات العنيف

 .4"مرحلة تبدأ عندما يصل الفرد بالغ الرشد على الصعيد القانوني" أنها  Hurlockويعرفها هيرلوك 

 :النظريات المفسرة للمراهقة  .2. 2

فكل منهم ينظر ويفسر المراهقة  وأبعادهالقد تعددت النظريات في تفسير المراهقة بحسب تعدد اتجاهات 
 . من زاوية خاصة

فالنظرية النفسية لها تفسير خاص المعتمد على الصراع القائم بين مكونات الشخصية والنظرية البيولوجية 
المراهقة مرتبطة  أنالنظرية االقتصادية التي ترى ترتكز على تحوالت البيولوجية في تفسيرها للمراهقة ثم 

 :النظرية النفسية الحديثة للمراهقة وسوف نشير في كل منهم ما يلي األخيرفي  وتأتيبجانب المادي 

 :النظرية النفسية .1. 2.  2

لمرحلة  األساسالصراع  أن أوضحالدراسة النفسية التحليلية على يد سيغموند فرويد حيث  بدأتحيث  
الضمير ويصبح قوة داخلية تتحكم  أو األعلى األناالمراهقة هو صراع التوازن بين مطالب اللهو ومطالب 

                                                           
 . 182ص 2991دار المشرق، بيروت . المنجد في اللغة واإلعالم - 1
 . 015مرجع سابق، ص . ابن منظور - 2
 . 10ص2985سيكولوجية المراهقة، دار البحوث العلمية، الكويت . مصادر سعدية محمد علي - 3
 . 21مرجع سابق، ص. مصادر سعدية محمد علي - 4
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 Self القدرة على تقويم الذات بأنهافرويد على ما سبق  أن أوضحتوتسيطر على السلوك كما 
evouluation 1ن دراسة المراهقةعلميا في ميدا إبداعاوهي فرق بين الطفل والمراهق ويعتبر هذا  ا. 

هي مرحلة مستقلة قائمة بذاتها كما كانت  األخيرةهذه  أنالدراسة النفسية الحديثة للمراهقة  أوضحتكما 
هذه المرحلة في نظرهم تتميز بالتوتر والتمرد والقلق والصراع ويتجه علم النفس الحديث الى اعتبار 

للنمو والتي تتضمن التدرج في النضج البدني  األخرىالمراهقة مرحلة غير مستقلة عن بقية المراحل 
في فترة  بدأتلجوانب النمو المختلفة قد  األولىوالجنسي والعقلي واالنفعالي والمعرفي ذلك ان الدعامات 

 .تسير نحو النضج في فترة المراهقة أخذتالطفولة ثم 

 :اتجاهين رئيسين إلىوقد اتجه الباحثون 

المراهقة ليست بعثا جديدا للحياة الن كل التغيرات الظاهرة في هذه المرحلة هي في الحقيقة  أن :اولها
 .مركزة وموضوعة في المراهقة منذ الطفولة

ثورة بقدر ما هي فترة نمو طبيعي وكل يميز هذا التمرد او ثورة هو  أوالمراهقة ليست فترة تمرد  أن :ثانيا
بناء ذاته  إلىالتي تحول بينه وبين تطلعه  حادة وتكبيده بالقيودالجهل في نفسية المراهق وظروفه ال

 . واكتشاف قدرته

 : النظرية البيولوجية .2. 2.  2

،           2"الوقت الذي يحدث فيه التحول في الوضع البيولوجي للفرد" بأنهاهذه المرحلة  Ausbellلقد عرف     
كائن جنسي  إلىالفرد يتغير فسيولوجيا وعضويا حيث يتحول من كائن ال جنسي  أنهذه النظرية ترى 

يحافظ على نوعه ويستمر في المحافظة على سالمته كما تعتبر هذه المرحلة التي يصلح  أنقادر على 
هي مرحلة الثانية في حياة الفرد، حيث  أومرحلة بلوغ الجنسي  واها بمرحلة المراهقة بدا المراهقة يعل
حيث يؤدي هذا النمو السريع على إحداث تغيرات جوهرية وعضوية  أقصاها إلىل فيها سرعة النمو تص

وفيزيولوجية ونفسية ولذا يختل فيها توازن المراهق الختالل نسبة سرعة النمو وسرعات الجزئية المصاحبة 
وهذا بما يجعل  االنحرافما يشبه السلوك  إلىلها وهكذا يشعر المراهق باالرتباك والقلق كما يميل سلوكه 

 .3هذه المرحلة تمتاز بالسلبية خاصة من الناحية النفسية

 

                                                           
 . 12ص 2989|2995أثر مشكالت المراهقين في التحصيل الدراسي، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس، الجزائر . إبراهيم طيبي - 1
 18سعدية محمد علي بهادر، مرجع السابق، ص - 2
 . 18فؤاد البهي السيد، مرجع سابق، ص - 3
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 :االقتصاديةالنظرية  .3. 2.  2

المراهقة بطالة  أنإن المراهقة هي مرحلة بطالة االقتصادية حيث يعتمد المراهق فيها على اآلخرين كما  
جنسية يكون المراهق قادر فيها قادرا على المعاشرة الجنسية لكنه ال يستطيع ذلك لعدم مقدرته اقتصاديا 
على الزواج وهذا األخير ال يستطيع تحقيقه األبعد فترة طويلة أو هي المرحلة التي ال يوجد فيها تغير هام 

ي عدم االستقرار االنفعالي أو بما يسمى بكره الذات فمن الجماعات المرجعية على هذا فيها مشيئة تبرز 
 .أو هي بمعنى أخر دفعة نفسية الشعورية جديدة هدفها استخراج معنى جديد للحياة

 :النظرية االنتربولوجية والثقافية .4. 2.  2

 األبحاث نتائج وأكدتلقد أوضحت الدراسات االنتربولوجية دور العوامل الثقافية الحضارية لفهم المراهقة  
بان سلوك المراهقين يعتمد كثيرا على دور العوامل الثقافية اكثر من العوامل في تحديد نمو شخصية 

الشخصية ونموها في  أبعادفي تحديد  إنكارها أودور المؤثرات الثقافية ال يمكن تجاهلها  أنالمراهق و 
 االنتربولوجية في جزيرة سامو في دراستها M.Meed مارجدميد  أوضحتمرحلة المراهقة ولقد 

(Samoo) قلق بل على العكس  واتوتر  وايدخلون المراهقة وال يحدث لهم أي اضطراب  األطفال أنعلى
النضج تتسم بالهدوء واالستقرار  أوالرشد  إلىالمراهقة  إلىفي مرحلة من المرحلة الطفولة  اإلنتقال أن

المراهق في  أنة المتحضرة وتضيف نفس العالمة على عكس مرحلة المراهقة في المجتمعات الغربي
مرحلة نمو طبيعي وتلقائي هادئ في الميول  ألنهاوقلق  وأزماتال تعتبر مرحلة عواصف "تسامو"مجتمع 

 .نواحي تلقائية وعادية ألنهاال يؤكدون كثيرا على النواحي الجنسية  أنهمنشطة المختلفة كما واال

 : مراحل المراهقة .3. 2

اختلف العلماء في تقسيم و تحديد مراحل المراهقة من حيث البداية والنهاية نظرا لعدم وجود مقاييس  لقد
 إلىموضوعية خاصة تخضع لها هذه التقسيمات ولكنهم أخضعوها لمجال دراستهم وتسهيال لها قسمت 

 :المراحل التالية

 :المراهقة المبكرة .1. 3.2

سنة وهي تقابل في النظام التربوي الطور المتوسط في هذه المرحلة  20 إلى 21تمتد هذه المرحلة من  
يرغب في التخلص من القيود والسلطات التي تحيط به ويستيقظ لديه  أواالستقرار  إلىيسعى المراهق  

بذاته وكيانه ويصطحبها التفطن الجنسي الناتج عن االستشارة الجنسية التى تحدث جراء  إحساس
 .1وجية ونمو جهاز التناسلي عند المراهقالتحوالت البيول
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 :المراهقة الوسطى .2. 3.2

المرحلة الثانوية وتتميز هذه المرحلة ببطء في  أيضاسنة يطلق عليها  21 إلى 21تمتد هذه المرحلة بين  
سرعة النمو الجنسي نسبيا مقارنتا مع المرحلة السابقة وفي هذه المرحلة نجد المراهق يهتم بمظهره 

 .قوته الجسميةو  الجسمي، صحته

  :المتأخرةالمراهقة  .3. 3.2

اية التعليم الجامعي ويطلق على سنة مع نهاية التعليم الثانوي وبد 12 إلى 29وتكون هذه المرحلة بين 
هذه المرحلة اسم مرحلة الشباب حيث أنها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة مثل اختيار مهنة 
المستقبل في هذه المرحلة يصل النمو إلى مرحلة النضج الجسمي ويتجه نحو الثبات االنفعالي وبروز 

طريقة الكالم والبحث على المكانة االجتماعية، بعض العواطف الشخصية كاالهتمام بالمظهر الخارجي و 
 .1كما تكون للمراهق عواطف نحو الجماليات ثم الطبيعة والجنس اآلخر

، فإن دراسة مميزات المرحلة مرتبط (سنة 21- 20)ع بحثنا يتطرق إلى الشريحة العمرية وبما أن موضو 
 . بمرحلة المراهقة البكرة

 :المراهقة المبكرةمميزات النمو في مرحلة  .4. 2

 :أهمها أقسامعدة  إلىتنقسم مميزات النمو في هذه المراحل 
 :التغيرات الفزيولوجية .1. 4.2

ظهور الفروق الواضحة بين الجنسين  إلىعدد هرمونات مما يؤدي  إنتاجهذه المرحلة تمتاز بزيادة  إن 
 ....التأقلمو  التشريعية مثل القوة، السرعة، الحمولةو  من الناحية البدنية، المرفولوجية، البيوكيميائية

 :التغيرات المرفولوجية .2. 4.2

 أكثر إنكغ  90 إلىسم كما نالحظ زيادة الوزن تصل  25يصل طول المراهق في هذه المرحلة حوالي  
 .2ونمو كبير في حجم العضالت األطرافما يميز هذه المرحلة الضطراب الطولي في النمو 

 .3نالحظ نمو الحزام الكتفي عند الرجال والحوض عند النساءكما 
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 :النمو الحركي .3. 4.2 

 أداءنجد في هذه المرحلة ان المراهق ال يستطيع السيطرة على األعضاء مثل بذل جهده المزايد عند  
اء كما نالحظ ضعف التوافق العضلي العصب واالرتباك والتصلب، وبذل الجهد الزائد عند أد الحركات،

 .1الجديدة بصورة بطيئة وبصعوبة الحركات، كما نجد المراهق في مرحلة البلوغ يتعلم الحركات

 :النمو االنفعالي .4. 4.2

ترتبط االنفعاالت ارتباطا وثقا بالعالم الخارجي المحيط بالفرد، عبر مثيراتها وبالعالم العضوي الداخلي عبر 
 .2والكميائية شعورها الوجداني وتغيراتها الفيزيولوجية 

 : ومن أهم المظاهر االنفعالية للمراهق في هذه المرحلة

 ويكون عندما يشعر بما يعوق نشاطه ويحول بينه وبين غاياته  :الغضب. 
 في هذه المرحلة هي التغيرات التي تحدث على المستوى الجسدي وكدا معاملة  أسبابهومن  :القلق

 .الوالدين له 
 تعد المراهقة من العوامل المساعدة على الزيادة في درجة العدوانية التي هي تلك  :العدوانية

 بإكراههوتميز  باألخر األذى إلىوهمية ترمي  أوالنزاعات التي تتجسد في التصرفات حقيقية 
ذالله  . وا 

 :النفسي النمو .5. 4.2

عادةالجسدية و التغيرات الفزيولوجية  إن   األفعاللجديدة يعمل على زيادة ورود تهيئة النظم الدماغية ا وا 
 :النفسية التي تكون كما يلي

 اظطربات نفسية عديدة بسبب توديع مرحلة الطفولة. 
 في مرحلة الطفولة إليهاوالتي لم ينتبه ( أنثى.ذكر)بهوية الجنس اإلحساس  . 
 3المراهق تكون موجهة باتجاه التخيالت انشغاالت . 
  المجردالنمو السريع في التفكير. 
 عدم تقبل سيطرة الكبار. 
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 :النمو االجتماعي .6. 4.2

الن  والمدرسة األسرة إطارتوسعا وتمايزا من حياة الطفولة في  أكثرالحياة االجتماعية للمراهق تكون  إن 
 .1اإلنسانيةللحياة  األساسيالمراهقة هي الدماغ 

 :النمو العقلي .7. 4.2

التفكير العيني الذي كان يعتمد عليها سابقا و يستطيع االن على يبتعد المراهق في هذه المرحلة عن  
 .2التفكير المجرد وممارسة التهور العقلي

 :حاجات المراهق في مرحلة المراهقة المبكرة  .5. 2

يصاحب التغيرات التي تحدث مع البلوغ تغيرات في حاجات المراهقين ألول وهلة تبدو حاجات المراهقين 
قلنا  إذال نبالغ  ولعلناقريبة من حاجات الراشدين إال ان المدقق يجد فروقا واضحة خاصة بمرحلة المراهقة 

ن التعقيد، ويمكن تلخيص درجة م أقصى إلىالميول والرغبات تحل في مرحلة المراهقة الحاجة و  إن
 :فيما يلي  اإلسالميةالحاجات 

 :األمن إلىالحاجة  .1. 5.2

الداخلي،  الحاجة   باألمنالشعور  إلىالجسمي والصحة الجسمية الحاجة  األمن إلىو تتضمن الحاجة  
الشفاء عند  إلىاالسترخاء والراحة، الحاجة  إلى، الحاجة واأللم تجنب الخطر إلىالبقاء حيا، الحاجة  إلى

 الحرمانالحماية ضد  إلىالمستقرة السعيدة، الحاجة  اآلمنة األسريةالحياة  إلىالجرح، الحاجة  أوالمرض 
 .المساعدة في حل المشكالت الشخصية إلى، الحاجة الدوافع إشباعمن 

  :مكانة الذات إلىالحاجة  .2. 5.2

الشعور  إلىالحاجة  المركز والقيمة االجتماعية، إلىالحاجة  جماعة الرفاق، إلىوتتضمن الحاجة االنتماء 
 إلىالحاجة  ،اآلخرينالتقبل من  إلىالحاجة  ،اآلخريناالعتراف مع  إلىالحاجة  بالعدالة في المعاملة،

 .يكون قائدا إلىالنجاح االجتماعي، الحاجة 

 :الجنسي اإلشباع إلىالحاجة  .3. 5.2

التخلص من  إلىوحبه، الحاجة  األخراهتمام الجنس  إلىالتربية الجنسية، الحاجة  إلىتتضمن الحاجة  
 .التوافق الجنسي الغيري إلىالتوتر، الحاجة 
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 :النمو العقلي و االبتكار إلىالحاجة  .4. 5.2

قائق، الحاجة الى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسلوك، الحاجة الى تحصيل الح إلىتتضمن الحاجة  
النجاح والتقدم الدراسي، الحاجة  إلىالحاجة  الذات عن طريق العمل، إشباع إلىالحاجة  ر الحقائق،تفسي
 إلىالحاجة  المعلومات ونمو القدرات، إلى، الحاجة اإلثارةالسعي وراء  إلىالتعبير عن النفس، الحاجة  إلى

 .والزوجي واألسريالمهني والتربوي  واإلرشادالتوجيه 

 :إلى تحقيق وتأكيد وتحسين الذاتالحاجة  .5. 5.2

وتتضمن الحاجة إلى النمو الحاجة إلى أن يصبح سويا وعادال الحاجة إلى التغلب على العوائق 
والمعوقات الحاجة إلى العمل نحو هدف الحاجة إلى معرفة الذات وتوجيهها وحاجات أخرى مثل الحاجة 

 .الخ...إلى الترفيه والتسلية والحاجة إلى المال 

تهوين  ينبغي اإلقرار بالمراهقة على انها فترة طبيعية قائمة وبدال من:" ذلك ذكر ستون وجورج بأنه وفي
شانها علينا أن ننميها وان نقرر بكيانها كمرحلة ضرورية في التدرج الطبيعي نحو النضج فان نحن تبنينا 

ة تدريب، يتمتع الفرد خاللها بما مثل هذا االتجاه نكون قد قدنا المراهقة بعد تقبلنا إياها على أنها فتر 
 1"له من مسؤوليات يستحق من امتيازات، وما هو مؤهل 

 :اشكال المراهقة المبكرة .6. 2

عديدة  سلوكياتواتجاهات عن المواقف التي يواجهها فقد يتخذ  أراءالمراهق يجد نفسه يحدد تكوين  إن
هذه االشكال نابعة من شخصية  للمراهقة أشكال أربعةومن ثمة نقول ان هناك  اآلراءللتعبير عن هذه 

ية المراهقة االنسحاب ،المراهقة التوافقية: جتماعية وهيالمراهق في حد ذاته وما يحيط به من مؤثرات ا
 .المرتهقة المنحرفة ،،المراهقة العدوانية المتمردة

 العوامل المؤثرة فيها : 

يفة وقصور الرقابة االسرية او تخاذلها وضعفها المرور بخبرات شاذة مريرة والصدمات العاطفية العن
والقسوة الشديدة في معاملة المراهق في االسرة وتجاهل رغاباته وحاجات نموه او التدليل الزائد من الناحية 

والنقص الجسمي او الضعف البدني والشعور بالنقص والفشل الدراسي وسوء  االخرى والصحبة المنحرفة
ان شكل  لإلشارةوالعوامل العصبية االستعدادية او االختالل في التكوين الفردي  ةلألسر الحالة االقتصادية 

المراهقة يتغير بتغير ظروفها والعوامل المؤثرة فيها وتؤكد الدرسات ان السلوك االنساني مرن مرونة تسمح 
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تتاثر بعوامل االرشاد بتعديله فال يعني شكل المراهقة المنحرفة او العدوانية انها ثابتة ال تتغير ولكنها 
 .والتوجيه والعالج النفسي لتغيرها وتعديلها نحو التوافق والسواء

 :توجيهات خاصة بمختلف مراحل التعليم في الطور المتوسط .  7. 2

 :توجيهات خاصة بالسنة االولى والثانية متوسط  . 1. 7.2

 ات ودقتها وتطويرهاتعطى االولية خالل هذه المرحلة الى البحث حول سيولة ومحص الحرك. 
 .انطالقا من الحركات القاعدية المكتسبة خالل المرحلة التعليم االبتدائي

  اختيار حاالت تعليمية ذات طابع نشيط سياقها االلعاب الهادفة التي تسمح بلعب الدور االدماجي
 .الذي يستدعي التعاون والتضامن ويكون الحافز للعمل

 :الثالثة والرابعة بالسنتينتوجيهات خاصة  . 2. 7.2

  بأكثرتمتاز هذه المرحلة بارتفاع شدة العمل استجابة الهتمامات التلميذ المتزايدة والمطالب بالقيام 
جهد واكبر مردود في العمل مما يستلزم االرتفاع في نسبة العمل وسرعة تنفيذه ومضاعفة 

 .ديناميكية ووتيرة الجهد
  مكانته في الجماعة التي ينتمي اليها ويشعر بالنمو  تأكيديسعى التلميذ خالل هذه المرحلة الى

السريع الذي يؤثر على تصرفاته والتى تدفعه الى ارتكاب اخطاء عشوائية وغير مقصودة مما 
يجعله يرتبك عند مواجهة مشكل في ميدان الممارسة ففي هذه الحالة يحتاج الى سند يتمثل في 

 . والطمأنينةن اختير حاالت تستدعي االستقرار والتواز 

 :واجبات المدرس تجاه التلميذ المراهق في هذه الرحلة . 8. 2

 :يجب عليه مراعاة مايلي

 فصل الجنسين لوجود اختالفات كبيرة في النضج االجتماعي والجسماني والميول. 
 الحث على العناية بالغذاء الذي يقدم للتلميذ من حيث الكم والنوع. 
 عدم االختالل بين فترات الراحة والعمل للتالميذ في تلك المرحلة مراعاة. 
  السليمة للتلميذ من حيث المشي والجلوس والوقوف باألوضاعاالهتمام. 
 توفير الفرص المختلفة امام التلميذ من اجل اظهار ميوله واستعدادته. 
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  رجل على درجة كبيرة من  بأنهيشعر  ألنهتوجيه التلميذ بحذر حيث انه يحتاج الى معاملة خاصة
 .1النضج

والطاقة الزائدة ال وجب النشاط  االضطراباتفبمراعاة هذه المبادئ يمكن كسب ثقة المراهق وتحويل تلك 
 .الرياضي المفيد

 :اهداف االنشطة الرياضية المقدمة في حصة التربية البدنية والرياضية  .9. 2

 :االنشطة الجماعية  .1. 9. 2

  التعلم عن طريق االنشطة الجماعية يهدف الى تنمية المعايشة الجماعية بحثا عن تدعيم قدرات
 .الخ... احترام الغير و  التوازن االتصال والتكيف الجماعي،

  تجر هذه القذرات مدها في مختلف مستويات الكفاءة المصاغة والمترجمة في المشروع
الحميدة المراد غرسها وتنميتها لدى التلميذ البيداغوجي عن طريق اهداف تتماشى والصفات 

 .والمتمثلة في لعب ادوار ايجابية ونشيطة ضمن الجماعة التي ينتمي اليها

 :االنشطة الفردية 2. 9. 2

وشعوره بروح المسؤولية واخذ المعلومات الالزمة ( التسير الذاتي)تساهم في تنمية االستقاللية لدى التلميذ 
ه، كما تسمح هذه النشطات بتنمية قدرات التنقل الصحيح في فضاءات مميزة وقدرة للقيام بمهام مشدة الي

تنسيق الحركات البسيطة والشبه معقدة وربطها في الزمان والمكان والتمكن من تقديرها كمنتوج صحيح 
 .2وهادف

 :دور حصة التربية البدنية والرياضية في الحد من التقلبات السلوكية للمراهق.  11. 2

الغير مرغوب فيها والصادرة من  السلوكياتتلعب حصة التربية البدنية والرياضية دورا هاما في التقليل من 
 :تعامله معهم من خالل وأساليبيذ في مرحلة المراهقة هذا بفضل حنكة االستاذ مالتل

  الرياضات في البرنامج الدراسيتوفير مجموعة كبيرة من االلعاب و. 
  الكافي لتحسين االداء المهاريتوفير الوقت العملي. 
  المشهورين في تحسين االداء المهاري  لألبطالاستغالل حب التالميذ. 
  (.حل المشكالت ،الوسائط المتعددة)استخدام اساليب التدريب الحديثة 
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 1العناية بالفروق الفردية. 
 اعطاء اهمية لكل ما يقوم به التلميذ من نشاط. 
  2الحسنة باألخالقالمثابرة والتمسك السهر على غرس روح االجتهاد و. 
  من طرف المراهق سواء حسنة او سيئة فهي ناتجة عن مختلف  سلوكياتان كل ما يصدر من

 .المؤثرات الفيزيولوجية والنفسية كذلك المؤثرات الخارجية
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 : الفصل خالصة

الخصائص العمرية المدروسة للمراهقة فال يسعنا القول بان نعتبر تلك التغيرات  ألهمبعد ان تطرقنا 
الطارئة على جميع النواحي المراهق الجسمية والعقلية والنفسية واالنفعالية وغيرها هي عامل االساسي 

ن هذا القلق عنده وان واجب استاذ التربية البدنية والرياضية هو تهيئة الجو المالئم حتى يتمك لظهور
س عن مشاعرهم كما اننا نلح على ان يكون محتوى در  يغ مكبوتاته االنفعالية والتعبيراالخير من تفر 

كذا المشاركة الفعالة للمراهق خالل الحصة مما يساعد كثيرا في تنمية جوانب التربية البدنية يسوده المرح و 
 .الشخصية
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 :تمهيد
إن التربية البدنية والرياضية بكل ما تحمله من معنى ال يمكن أن نحصرها في مجرد تمرينات أو العاب 

قيمتها الحقيقية  األخيرةوكما كان من المهم أن نعطي لهذه  البعضترويحية ومسابقات فقط كما يعتقدها 
وكذا كل من برنامج  فأهميتها أهدافهافي هذا الفصل لنضج المفهوم الحقيقي ال ونوضح  إليهافقد تطرقنا 

 . أفضلالتربية البدنية والرياضية ومحتوياتها حتى تكون الصورة واضحة عنها بشكل 
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 :نبذة تاريخية عن التربية البدنية والرياضية  .1. 3
بدراسة  أساسافقد مرت في تاريخها بعدت مراحل تهتم  اإلنسانيةالتربية البدنية والرياضية قديمة قدم  إن

وذلك من اجل استخالص الدروس والعبر من الماضي والتعرف  لإلنسانتاريخ النشاط البدني والرياضي 
حضور وتاريخ عريق  األخيرةوتجنب الوقوع فيها في الحاضر والمستقبل فقد كان لهذه  األخطاءعلى 

 .ومختلف الحضارات القديمة 
 مفهوم التربية .2. 3

 :المفهوم اللغوي .1. 2.3
 :هيلغوية  أصولكلمة التربية في اللغة لها ثالث  أنمعاجم اللغة، نجد  إلىبالعودة  

 .1{ويربى الصدقات}بمعنى ثمينة وقال اهلل تعالى  أربينه أوربوا بمعنى زاد ونمى  ربا، يربو، :االولى
 .أي تراعيها{ ذلك نعمة تربها}سلم ع قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و ربي، يربي بمعنى نشا وترعر  :الثاني
 .وساسه وقام عليه أمرهوتولى  أصلحهرب، يربي بمعنى : الثالث
 .دمت التربية داللة على تربية الحيوان او النبات وتهذيب البشراستخ :الالتينية اللغةوفي 
 :المفهوم االصالحي .2. 2.3

نمو وتغير وتكيف مستمر للفرد من جميع  إلحداثالعملية الواعية المقصودة والغير مقصودة،  إنها يعني 
طارجوانبه الجسمية والعقلية والوجدانية من زوايا مكونات المجتمع  المختلفة االجتماعية،  وأنشطتهثقافته  وا 

المستقبل،   واحتماالتخبرات الماضي وخصائص الحاضر،  أساسالعلمية على و  االقتصادية، الثقافية
في زمان ومكان معين وتنمية مكونات شخصياتهم  إنسانيالجديدة في مجتمع  األجيالعلى تشكيل 

درجة ممكنة من خالل ما يكتسبه من معارف واتجاهات  أقصى إلىالمنفردة وبما يمكنهم من تنميتها 
ومهارات، ومما يجعل كل فرد مواطن تحمل ثقافة مجتمعه، متكيفا مع نفسه، ومع بيئته ومواقف الحياة 

 .جمعاء ولإلنسانية أمتهوحساسا لقضايا  واإلنتاجمجاالت العمل  إحدىمتغيرة ومنتجا يساهم في 
تثير وتنمي لدى الفرد حاالت جسمية وعقلية يتطلبها  إن إلىتربية تهدف يرى بان ال" كايم"ولهذا فان دور

 .2منه مجتمعه المحلي الذي يعده للحياة
 :تعريف التربية البدنية والرياضية .3. 3

من العملية  بأنهالقد تعددت مفاهيم التربية المدنية والرياضية بين الباحثين حيث تعرف التربية البدنية 
البدنية المختارة لتحقيق  األنشطةمن خالل وسيط، هو  اإلنساني األداءتحسين  إلىدف التربوية التي ته
هي مرادف للتغيرات مثال  إنماالتربية البدنية والرياضية  أنالبعض يرى  إن"لومكين"ذلك، وذكرت 

تقييم هذه  أن أوضحتالمسابقات الرياضية وبعد تعريفها لكل من هذه التغيرات و  األلعابالتمرينات، 
 وغيرتنافسية  وعفويةالمكونات في برنامج التربية البدنية والرياضية يعتمد على كون هذه البرامج منظمة 
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 أن إال أبتوغير ذلك من المتغيرات ولكنها  وخارجه، داخل المجال الوظيفي واختيارية إجباريةتنافسية 
 :في صياغة التعريف على النحو التالي  برأيهاتبدي 

المهارات البدنية والعقلية واالجتماعية  أفضلية المدنية هي العملية التي يكتسب الفرد من خاللها الترب"
 ".والياقة من خالل النشاط البدني 

ذلك الجزء المتكامل من العملية " :ومن بريطانيا ذكر بيتر أرنو لد تعريفا للتربية البدنية حيث يرى بأنها
الوجدانية لشخصية الفرد بشكل رئيسي و  ب البدنية، العقلية، االجتماعيةالتربوية التي تثري وتوافق الجوان

 1."عبر النشاط المباشر
المختارة لتحقيق حاجات الفرد من  األنشطةالتربية البدنية هي تلك "بان ( روبرت يوبان)ومن فرنسا وضع 

 ".جوانب البدنية والعقلية والنفسية الحركية بهدف تحقيق النمو المتكامل الفرد 
نماالتربية البدنية لم تنحصر في مفهوم واحد،  أنومن هنا نجد  تعددت مفاهيمها بين العديد من  وا 

التربية البدنية تعمل  إنفي مضمون واحد مفاده  يتفقونالخاص، ولكنهم  رأيه أعطىالباحثين فكل منهم 
العقلية من خالل النشاط و  ة، االنفعالياالجتماعيةالفرد وتكوينه في جميع المجالت البدنية،  إنشاءعلى 

 .البدني حتى يكون مواطنا صالحا يخدم وطنه
 :التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة عالقة .4. 3
بالنسبة للفرد ولهذا نجد  األهميةتربوية باللغة  أسسعلى  ألنهاالتربية البدنية هي احد مقاصد التربية  إن
جامعات، مدارس، رياض )رياضية داخل المؤسسات التربوية  أنشطةللممارسة  تخصصا أصبحت إنها

 .وذلك للمساهمة في الرفع من الثقافة والتطبيع االجتماعي وغيرها من المقاصد التربوية...(  األطفال
تلك العملية التربوية التي تتم عند ممارسة النشاط البدني والتي تنمي  بأنهاحيث توصف هذه العالقة 

يمارس  أويتدرب على الموازي  أويمشي  أويسبح  أو اإلنسانفحينما يلعب  ياإلنسانوتصون جسم 
النشاط البدني التي تساعده على تقوية جسمه وسالمته،  ألوانيباشر أي لون من  أوالتزحلق على الثلج 

بالعكس قد  أورغدا  أكثر اإلنسانفان العملية التربوية تتم في نفس الوقت وهذه التربية قد تجعل حياة 
 .2تكون من النوع الهادم

الذي  الشيءالعالقة بين التربية البدنية والرياضية والتربية العامة تعتبر قوية جدا  أننجد  األخيرومن 
 .جزء ال يتجزأ من التربية العامة بأنهاجعل الكثير من الباحثين يعرفونها 
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 :مكانة التربية البدنية والرياضية في الجزائر .5. 3
كما تعرف التربية البدنية في  األمةمال  رأس أثمنيؤكد ميثاق التربية البدنية والرياضية بان الشباب يشكل 

 .1نظام تربوي عميق االندماج بالنظام التربوي الشامل أنهاالجزائر على 
يحدد صدر قانون التربية البدنية والرياضية، هذه الوثيقة هامة تعتبر دستورا هاما  1699اكتوبر 26في 

الحقوق والواجبات لهذا المجال الهام، في كل المستويات من حيث المبادئ العامة للتربية البدنية 
 .2ثم تنظيم الحركة الرياضية الوطنية او المجلس الوطني للتربية إطاراتوالرياضية وتكوين 
 :وهي أساسيةمحاور  9وقد شمل الدستور 

  في الجزائرالقواعد العامة للتربية البدنية والرياضية. 
  اإلطاراتالجزائر تعليم التربية البدنية وتكوين. 
  الوطنية الرياضيةتنظيم الحركة. 
 تجهيزات والعتاد الرياضيال. 
 حماية ممارسي الرياضة. 
 الشروط المالية. 
التربية البدنية شرط ضروري لصيانة الصحة ورفع القدرة  أنفقد نص  1619الميثاق الوطني لسنة  أما

الروح : ، وفضال عن المزايا التي توفرها للفرد تشجيع وتطور خصاال معنوية هامة مثللألمةالدفاعية 
عامل تعاوني نفسي وبدني تمكن الطلبة من ممارسة  إنها ن اإلنسان كماالجماعية، كما نحرص على تكوي

 .الرياضة أنواعمختلف 
 :أهمية وأهداف التربية البدنية والرياضية  .6. 3

 :همية التربية البدنية والرياضية أ.  1.  6.3
 الفوائدبجسمه وصحته ولياقته وشكله، كما تعرف عبر  ثقافاته المختلفة على  األزلمن قديم  اإلنساناهتم 

البدنية، كما ادر كان المنافع الناتجة عن ممارسة  األنشطةوالمنافع التي تعود عليها من جراء ممارسة 
االيجابية النافعة في الجوانب  أثرهاتمتد  إنماني الصحي فحسب، لم توفق على الجانب البد األنشطة

 أشارتالنصوص  أقدمالنفسية، االجتماعية، الجوانب العقلية، المعرفية، الجوانب الحركية المهارية، ولعل 
 إن" الفلسفة عندما كتب   وأبو اإلغريقالنشاط البدني على المستوى القومي ذكره سقراط مفكر  أهمية إلى

يمارس التمرينات البدنية للحفاظ على لياقته البدنية كمواطن صالح يخدم شعبه  أنعلى المواطن 
 ".دعا الداعي  إذاويستجيب لنداء الوطن 
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 . 1"فقط عندما يلعب إنسانايكون  اإلنسان إن("التربية جملية)في رسالته " شيلر"كما ذكر المؤلف 
على الوقت الذي  يأسفويقول انه ال  اإلرادةتمدنا بتهذيب  التربية البدنية إن( "ريد)ويعتقد المفكر 

 " .يخصص لأللعاب في مدارسنا بل على النقيض فانه هو الوقت الوحيد الذي يمضي على خير وجه
التربية البدنية والرياضية تظهر من خالل ما يستثمره التلميذ من  أهمية أننجد  إليهومن خالل ما تطرقنا 
تربوية تساعده على التكيف مع  أهدافاط البدني الرياضي، الذي يمكن من بلوغ المكتسبات خالل النش

جميع المحيطات االجتماعية كما تنمي قدرة االتصال والتوافق بين الرغبة والعمل من خالل نشاط مبني 
ا تفعيل المعارف والخبرات الفكرية، الحركية والخلفية كونه إلىعلى توافق تعليمية منظمة وهادفة ترمي 

 .وسيلة تعزز العالقات البشرية المفيدة 
الوقاية من  أهمية إدراك إلى، كما ترمي واإلدراككما تساعد على تنمية القدرات البدنية وعناصر التنفيذ 

 .2واآلفات المضرة بالصحة والمجتمع األمراض
 :أهداف التربية البدنية والرياضية  .2. 6.3
التي تعبر عن مفاهيم واتجاهات  األهدافوضع  إلىما عرفناه على التربية البدنية والرياضية يقودنا  إن

 وظائفهاالنظام التربوي،وتعمل في سبيل تحقيقها وانجازها، ومن خاللها تبرز المهنة وجودها، وتوضح 
عدادومجاالت اهتماماتها، تتفق بداهة مع التربية في تنشئة  ح بطريقة متوازنة، متكاملة المواطن الصال وا 

العامة للتربية البدنية والرياضية  األهدافشيوعا في قوائم  األكثر األهدافوشاملة، وسنبين فيما يلي 
 :لبعض المدارس العلمية

 :التنمية البدنية العضوية  - أ
تهتم التربية الرياضية في المقام األول بتنشيط الوظائف الحيوية لإلنسان من خالل إكسابه اللياقة 
البدنية والقدرات الحركية التي تعمل على تكييف أجهزة اإلنسان بيولوجيا ورفع مستوى كفايتها الوظيفية 

كساب الصفات التي تساعد اإلنسان على قيامه بواجباته الحياتية دون سرع ة الشعور بالتعب أو وا 
اإلرهاق، فمن خالل األنشطة البدنية يكتسب الفرد القوة والسرعة والجلد العضلي والتحمل الدوري 
والتنفسي، والقدرة العضلية، والرشاقة، والمرونة، والتوافق العضلي العصبي، باإلضافة إلى تحسين 

االرتقاء بمقومات وأسس اللياقة  عمل الجهاز القلبي الوعائي، وبقية أجزاء الجسم مما يساعد على
 3. البدنية في اإلنسان

مالئمة ومهمة على  غراضاأوتتضمن التنمية البدنية والعضوية قيما بدنية جسمية مهمة تصلح الن تكون  
 :المستويين التربوي االجتماعي وتتمثل في
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 التربية البدنية المدرسية دليل معلم الفصل وطالب التربية العملية، دار الفكر العربي، القاهرة . محمد عبد الفتاح عنان، د عدنان درويش جلون - 3

 .1661ص ص22-21
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 اللياقة البدنية. 
 القوام السليم الخالي من العيوب واالنحرافات. 
 جسمي المتناسق والجسم الجميلالتركيب ال. 
 السيطرة على البدانة والتحكم في وزن الجسم. 
 برامجها من فترة  تبدأالتربية البدنية والرياضية حيث  أهدافومن : تنمية المهارات الحركية

 :إلىالشائعة والتي تنقسم  أنماطهاوتنمية ( األصلية) األساسيةالطفولة لتنشيط الحركة 
 .، الجري، الوثبكالمشي :حركات انتقالية 
 .كالثني والميل والميل :حركات غير انتقالية     
 .كالرمي والدفع والركل :حركات معالجة         

 :التنمية المعرفية  - ب
تساهم في  أنيفصل هذا الهدف بالجانب العقلي والمعرفي، وكيف يمكن التربية البدنية والرياضية  

 .ركيبتنمية المعرفة والفهم والتحليل والت
 :لتنمية االجتماعية  -ت
تساهم التربية البدنية والرياضية في غرس القيم الثقافية والخلفية التي تواجه أعمال كل مواطن وتساهم في  

 .1تعزيز المحبة كي يتعدى ذاته في العمل وتنمية روح االنضباط والسعادة والمسؤولية
 :التنمية الجمالية والتذوق الحركي  -ث
في مجال التربية البدنية والرياضية كثيرا ما يتردد لفظ جميل لتعبير عن ادءات حركية رفيعة المستوى،  

النه صاحب اسلوب ذاتي متميز في اداءه ولعبه، فاقد تعدى " فنان"كما يصف التالميذ باحد زمالئهن بانه 
هرات بقدر كبير من االحساس اداء هؤالء التالميذ مرحلة التكنيك الموصوف، اذا اصبحت تؤدي هذه الم

وقد أشار مونرو إلى أن دائرة الفن قد اتسعت في . والمشاعر تعبيرا عن تذوق حركي جمالي رفيع المستوى
 .2كاأللعاب الرياضية لعصر الحديث حتى أصبحت تشتمل مهارات بشرية متباينة 

 :ترويح وانشطة الفراغ  -خ
من  ألواناالقديمة التربية البدنية والرياضية، فعبر التاريخ مارست الشعوب  األهدافيعد الترويح احد  

البدنية تتيح  أنشطةالنشاط البدني من اجل المتعة وتمضية وقت الفراغ، والمشاركة الترويحية من خالل 
 .3قدرا كبيرا من الخبرات والقيم االجتماعية والنفسية والجمالية

 
                                                           

 . 21مرجع سابق، ص. محمود عوض بسيوني، فيصل ياسين الشاطي - 1
 . 196ص1661الجمباز التربوي لألطفال والناشئين، دار الفكر العربي، القاهرة . عدلي بيوميأمين أنور الخولي،  - 2
التربية البدنية المدرسية دليل معلم الفصل وطالب التربية العملية، دار .د أمين أنور الخولي،د محمد عبد الفتاح عنان، د عدنان درويش جلون - 3

 . 29،ص1661الفكر العربي، القاهرة
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 :لتنمية النفسية  -ج
يظهر دور التربية البدنية والرياضية من خالل تدريب التلميذ التي على التحكم في تحضيراته االنفعالية  

يمارس  أنالمختلفة فاللعب يكون بمثابة معمل ممتاز يستطيع المراهق فيه  األلعابعن طريق اشتراكه في 
 .1التحكم في عواطفه وطرح القلق والشعور بالثقة والتمتع بالبهجة

 :أهداف التربية البدنية والرياضية في المرحلة المتوسطة .7. 3
 األهداففي المرحلة المتوسطة تختلف نوع ما عن  أهدافمنهاج التربية البدنية والرياضية  أعطىلقد 

هذه المرحلة في  والرياضية فيالتربية البدنية  أهدافنوجز  أنالمبرمجة في المرحلة الثانوية، ويمكن 
 :النقاط التالية

 تنمية الكفاية البدنية وصيانتها. 
 تنمية المهارات البدنية النافعة في الحياة. 
 ممارسة الصحبة السليمة. 
 مراتب البطولة إلىالفرصة لنابغين رياضيا من الطالب للوصول  إتاحة. 
 تنمية الحواس والقدرة على التفكير. 
 تنمية الثقافة الرياضية. 
  شودةالمن واالجتماعيةتنمية الصفات الخلقية. 
 تنمية صفات القيادة الرشيدة. 
 تنمية قضاء وقت الفراغ. 

 : برنامج التربية البدنية والرياضية .8. 3
دروس التربية البدنية والرياضية مع تقدمه من فوائد للتلميذ في مختلف المجاالت تعتبر غير كافية  إن

كل النشطة التي تضفى عليه  إلىالمرامي التي ذكرنها سابقا هذه الن التلميذ يعتبر تواقا  إلىللوصول 
وايجابيا متحصال على ذلك من القلق وكذا كل الضغوطات وخاصة  تفاعال أكثرالسعادة والبهجة، ويكون 

وضع لها برنامج المدرسة وحتى تؤدي التربية البدنية والرياضية وضيفتها  أسوارلم نقل  إن األقسامداخل 
 األخيرداخلية تكون خارج مجال هذه  األنشطةيستوفي كل النقاط المذكورة وهذا من خالل دعم الدروس 

 .2من التفصيل بشيءكل عنصر  فيما يليالمدرسة ونستعرض   أسوارخارجية تكون خارج  األنشطةوكذا 
 : النشاط الداخلي.  1. 8.3

في مدى استفادة التالميذ من  أهميتهيعتبر النشاط الداخلي امتداد الدرس التربية البدنية والرياضية وتظهر 
 .هذه النشاط سواء من الناحية البدنية الحركية او النفسية االجتماعية وغيرها أوجهمختلف 

                                                           
 . 63، ص1693التربية الرياضية للخدمة اإلجتماعية، دار النهضة النهضة العربية، القاهرة . محمد عادل، كمال الدين زكي - 1
 . 131-162، ص ص1669المناهج المعاصرة في التربية الرياضية، دار الفكر، القاهرة . أكرم زكي خطايبة - 2
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 :النشاط الخارجي.  2. 8.3
التي يمارسها التالميذ خارج أسوار المدرسة  األنشطةيقوم على تلك  ألنهيعتبر استمرار للنشاط الداخلي 

 .1فهو ينتج للتالميذ اكتساب العديد من القيم التربوية التي تسعى التربية البدنية والرياضية لتحقيقها
  :درس التربية البدنية والرياضية . 3. 8. 3
 األهدافر فعال في تحقيق المنهجية له دو  األخرىدرس التربية البدنية والرياضية كثيرة من الدروس  

 .2لتعليم وتربية النشا أساسيوحدة تعليمية والمنهج المدرسي ويعد كحفل  آخرالتربوية ويمثل الدرس 
 بالرغم من اختالف التقسيمات الدرس في السنوات : محتوى درس التربية البدنية والرياضية

يتمثل في شكل العام للتقسيمات  األساسيال توجد عالقات جوهرية، ولكن الخالف  إنه إال األخيرة
الخبرات الذين يقومون بوضع مناهج التربية البدنية  آلراءالداخلية للدرس والتي تخضع بدون شك 

رئيسية  أجزاءومهما حدث من تقسيمات فان هناك اتفاق تام على ان الدرس يتكون من ثالث 
 .تخدم بعضها البعض في الجزء التمهيدي والرئيسي والختامي

 :ء التمهيديالجز 
هذا المصطلح خاص بدرس التربية البدنية ويكون في بدايته واصطلحت هذه التسمية للتعبير : باليد األخذ

 :عن الدخول التدريجي في الدرس وتتضمن
 مراقبة اللباس الرياضي للتلميذ. 
  المناداةالتالميذ عن طريق  غياباخذ. 
  عطاءالتذكير بهدف الحصة السابقة  .راد القيام بهاهدف الحصة الم وا 

 :التسخين 
المستعملة من اجل  األنشطةعلى انه مجموعة  M.paradot(1619) و j.l.a.ubiche يعرف حسب  

الحالة المثلى من التحضير البدني والنفسي الضروري للتطبيق الشديد وهو يتم عن طريق  إلىالوصول 
، النظام الدوري، العضلياالنقباض  :جهد بدني يتطلب نشاط وضيفي لمختلف المحصالت التالية

 .3التسخين التنفسي
ذالتجهيز النفسي للتالميذ  وأيضامختلفة  أجهزةليس فقط لتجهيز  اإلحماءواجب  إن نساعد  أن أردنا وا 

من الحصة من خالل  األولالتالميذ على تقبل الدرس بروح المرح واالنشراح فهذا يتحقق في الجزء 
 .مثال المالعبالتشويق وكذا تجهيز وتحضير 

 
 

                                                           
 . 132-136مرجع سابق، ص ص. اكرم زكي خطايبة - 1
 . 16ص1616سنة 1منهاج التربية الرياضية بين النضرية والتطبيق، دار الفرقان، ط. علي الدريدي، السيد علي محمد - 2

3
 -  p.seners La leçon d’EPS. Editions vigot.Paris. France. 2002..p185 
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 :الجزء الرئيسي
في الجزء الرئيسي من الحصة يجب تحقيق جميع الواجبات المحددة سلفا للحصة والتي تشمل تنمية 

تطوير بعض  وأيضاطبق للمنهاج السنوي وكذلك تنمية المهارات الحركية  األساسيةالصفات البدنية 
والشرح عند تعلم المهارات الجديدة تم تعويد التالميذ  واإلرشادالنظرية للتالميذ عن طريق التوجيه  المعارف

 أوكل على حدا  أماعن طريق التعامل الصحيحة والعادات التربوية وهذه الواجبات جميعها يمكن تحقيقها 
 .1من هدف أكثربشكل مترابط بحيث يتم تحقيق 

منهج التتابع، منهج الدوران، منهج الورشات مع : طريق ثالث مناهج للتعلمفي هذا الجزء يتم تطبيقه عن 
 .2التكرار الفردي للتالميذ

 :في الدروس ويظهر في النقاط التالية األجزاء أهميعتبر الجزء الرئيسي من  
 يعتبر العمود الفقري للدرس. 
 الخطة العامة أساس. 
  3(نشاط تعليمي) لألنشطةالمختلفة  المهاراتيتم فيه تعليم المتعلمين. 
 (.نشاط تطبيقي)يتم فيه تطبيق المهارات المتعلمة من طرف التالميذ 

 :الجزء الختامي
 :للجزء الختامي من الحصة واجبات ثالث هي

  الجسم أجهزةتهدئة. 
  التالميذ أحاسيس إلىالتوجه. 
 4القيام ببعض الواجبات التربوية. 

بعض التمرينات واأللعاب الصغيرة بغرض التهدئة واالسترخاء وهذه النقاط ال تتم إال عن طريق إعطاء 
والهبوط بالحمل تدريجيا وكذا الرجوع بأجهزة الجسم إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل تنفيذ 

 .5الدرس، وبعد ذلك يتم اصطفاف التالميذ أمام المعلم لتبادل التحية
أن تسمح المرحلة النهائية بالرجوع التدريجي للهدوء  انه يجبM.pieron (1662" )وفي هذا الجزء يقول 

وال يجب التخلي عن بعض التمارين التنفسية، وكذل تمارين استرخاء وتمديد وهذا بعد مجهود بدني 
 .6(االسترجاع الفعال)أن تتم عن طريق جري خفيفو هذه الطريقة تسمى  كما يمكن ".شديد

                                                           
 . 13،ص2001القاهرة  2.ط .الكتاب للنشر طرق التدريس في التربية الرياضية ، مركز. أ د نيللي رمزي فهيم. د ناهد محمود سعد - 1

2
 - p.seners La leçon d’EPS.op cit. p169 

 . 169ص.أ د محمد سعد زغلول،مرجع سابق–مكارم علمي أبو هرجة  - 3
 . 13ص.مرجع سابق. أ د نيللي رمزي فهيم. ناهد محمود سعد - 4
 .66ص.مرجع سابق.مكارم علمي أبو هرجة - 5

6
 - p.seners La leçon d’EPS. op cit. p198 
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إن هذا المحتوى ال يصل بنا إلى األهداف المرجوة خاصة الجوانب التربوية والنفسي منها إال إذا طبقت 
طريقة تتماشى مع هذه األهداف لهذا فقد تم التخلي عن الطريقة التقليدية التي تعمد على لتدريب الرياضي 

مستعملة حاليا هي الطريقة والتي ترتكز على عاملين فقط هما الذاكرة والتكرار وأصبحت الطريقة ال
تهتم بالجانب التربوي للتلميذ وكذا تأخذ بعين االعتبارات اهتمامات وانشغاالت التالميذ حيث  النشيطة التي

ترتكز على المبادرة والتصور، التأمل، التفكير المنطقي، كما تساعد بقسط وافر في تنمية شخصية 
 . المشاركة الطواعية للتالميذ وقدرة التعامل مع اآلخرين اي الحالة االندماجية: التالميذ، وتعتمد على
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 :الفصل خالصة
من خالل ما درسناه في الفصل األول يتجلى لنا المفهوم الصحيح للتربية البدنية والرياضية لكي تزيل 
النظرة الخاطئة للعديد من األشخاص عن هذه األخيرة وكذا يتبين مدى أهمية المادة في النظام التربوي 

لنفسية، البدنية، المعرفية ومدى منافعها في تربية الطفل تربية شاملة ومتكاملة وتوظيف جميع طاقاته ا
بهويته وكيفية التحكم في انفعاالته وهذا ما يجعل من التربية البدنية ذلك الجزء الذي ال يتجزأ من  ووعيه

 . التربية العامة لها عدة أسس وأهداف تساهم في تنميتها وتحاول الوصول إلى تحقيقها
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 :تمهيد
في التحكم في المنهجية  أهميتهاوتكمل قيمة هذه البحوث و  كشف الحقائق، إلىتهدف البحوث العلمية عموما    

 .المتبعة فيها وصدقها وموضوعيتها
وتماشيا مع  تم جمعها المتمثلة في الفصول الثالثة في الجانب النظري، التيمن خالل المعلومات النظرية   

خدمة البحث  إلىعبارات في استبيان يهدف و  أسئلةتم وضع  البحث، إلشكالية أوليةالفرضيات المقترحة كحلول 
 ق المنهجية محددة في الجانب التطبيقي،البحث وذلك باالعتماد على طر  عينة أفرادوزعت على  تحقيق فرضياته،

كشف الشروط تحديد مجالها المكاني والزماني و حيث تم تخصيص الفصل الرابع لشرح الدراسة االستطالعية و 
 .الدراسة أدواتفي ذلك و  المستخدموضبط متغيراتها وعينة البحث وشرح النهج  ألداتهاالعلمية 

 .الفصل الخامس فقد خصص لعرض وتحليل ومناقشة النتائج أما
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                                       :االستطالعيةالدراسات  .1. 4
هي تلك الدراسات التي تتناول موضوعات جديدة لم يتطرق إليها أي باحث من قبل وال تتوفر عنها بيانات أو   

بمثابة األسس " عمار بخوش" أعتبرهاكما  .الخ...1معلومات أو حتى يجهل الباحث كثيرا من أبعادها وجوانبها
علمية، إذ من خاللها يمكن للباحث تجربة الجوهرية لبناء البحث كله وهي نظرة أساسية ومهمة في الدراسات ال

 .2وسائل بحثه للتأكد من سالمتها ودقته ووضوحها
فكانت بداية ( دور حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من العنف المدرسي ) دراستنا بعنوان  وباعتبار أن

رشاد األستاذ المشرف يوم ى مجموع من المتوسطات، ببلدية رت عل، وقد اقتص02/12/0214المشروع منذ توجيه وا 
وهذا التوزيع يكون حسب متوسطات  25موزعين على الكل  ،0214/0215عين بسام والية البويرة للموسم الدراسي 

في حين قمنا  ،تلميذ( 151)وح عددهم يترا تظم كل مؤسسة من التالميذ، حيث كل مؤسسة متطلبات وخصوصيات
 :من معرفة مايلي االستطالعية، ولقد مكنتنا الدراسة وحضور بعض حصصهم ارة عينة الدراسةبزي
 .معرفة حجم المجتمع األصلي للدراسة، والتعرف على أفراد المجتمع، مميزاتهم، وخصائصه -
 .مع عينة البحث( االستبيان)معرفة مدى صالحية وتناسب أداة الدراسة  -
 .جمع وتحصيل المعلومات واإلحصائيات بطريقة دقيقة -
 .فهم األسئلة المطروحة ومدى صالحيتها وتماشيها مع متطلبات الدراسةالتأكيد من مدى  -
 . المعرفة المسبقة بظروف إجراء الدراسة الميدانية األساسية -
بها مباشرة من أجل تفادي الصعوبات والعراقيل التي من شأنها  واالحتكاكبهته الفئة  اتصالجعلنا على  هذا ما  

عينة  استجابةومدى  ستبيانقصد صياغة فرضية عمل قابل لإل واالحتماالتأن تواجهنا، ودراسة كل التقنيات 
 .الدراسة لألهداف

 :الدراسات االساسية. 2. 4
 :المنهج المستخدم .1. 2. 4
تهدف البحوث العلمية إلى الكشف عن الحقائق،وتكمل قيمة وأهمية البحوث في التحكم في المنهجية المتبعة فيها   

بالتالي فان وظيفة المنهجية هي و  مجموعة المناهج والطرق التي يتعرض لها الباحث في بحثه،وهذه األخيرة تعني 
جمع المعلومات ثم العمل على تصنيفها وترتيبها وتحليلها وقياسها من اجل استخالص نتائجها و الوقوف على 

 .ثوابت الظاهرة المراد دراستها
فيصل ياسين فقد اتبعنا المنهج الوصفي والذي عرفه ، عناطبيعة موضو  أيتماشيا مع طبيعة الدراسة الحالية 

يجاد العالقة "على أنه الشاطي  استقصاء ينص على ظاهرة من الظواهر التربوية أو التعليمية على ما هي عليه وا 
                                                                         ."بينهما وبين الظواهر األخرى التي لها عالقة بها،ويبقى الهدف تشخيص الواقع

                                                           
 . 44، ص1814، مكتبة الفالح الكويتية، 1ناصر ثابت، أضواء على الدراسة الميدانية، ط -1
  .048، ص1885مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عمار بخوش، -0
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 عبارة عن مسح شامل للظواهر الموجودة في جماعة معينة أو في مكان معين ووقت "عرفه محمد زيان عمر بأنه
 ".مستقبلبما يصل إليه في التخطيط لل بحيث يحاول الباحث كشف و وضع األوضاع القائمة واالستعانة محدد،

 :متغيرات البحث. 2. 2. 4
 .هو الذي يؤدي التغير فيه الى التأثير في القيم متغيرات أخرى لها عالقة به(:السبب)المتغير المستقل-

 ."حصة التربية البدنية والرياضية:"لمتغير المستقل في بحثنا بحدد ا
أخرى،ومعني ذلك أن الباحث حينما يحدث هو الذي تتوقف قيمته على قيم المتغيرات (:النتيجة)المتغير التابع-

 .تعديالت على القيم المتغير المستقل تظهر نتائج تلك التعديالت على القيم المتغير التابع
 ."العنف المدرسي:"المتغير التابعحدد في بحثنا 

 :مجتمع البحث .3. 2. 4
عينة البحث فقد شملت تالميذ السنة بالدراسة  ةتمع األصلي بحصة أو مقدار محدودلمجهو إجراء يستهدف تمثيل ا

رابعة متوسط الممارسين لحصة التربية البدنية والرياضية على مستوى جميع متوسطات بلدية قمار والبالغ عددهم 
يا وذات نتائج اكثر صدق متوسطات وحتى تكون العينة المختارة مؤسسة منهج 5تلميذ موزعين على  518

 .من المجوع الكلي ألفراد%01.82وموضوعية فقد تم أخذ نسبة
                                                                      :عينة البحث وكيفية اختيارها - أ

لى أنها عبارة عن تعتبر عملية اختيار العينة من أهم المراحل وأبرزها في البحث العلمي،حيث تعرف العينة ع
أنه توجد مجموعة من أفراد  بمعنى مجتمع الدراسة التي تجمع منه البيانات الميدانية وهي تعتبر جزءا من الكل،

أو نسبة معينة من أفراد  فالعينة إذا هي جزء المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع الذي تجري عليه الدراسة،
                                                                                               .األصلي المجتمع

حصة  تلميذ في 152نظرا لطبيعة بحثنا وتطلعنا للموضوعية في النتائج ارتأينا اختيار العينة القصدية والتي شملت 
مكانية توفرهاهي العينة التي يتم اختبارها لالتربية البدنية والرياضية و                           .                      سهولة وا 

هي العينة التي يعتمد الباحث فيها على أن تكون معينة و مقصودة العتقاده أنها ممثلة للمجتمع و  العينة العمدية"
 ".األصلي تمثيال صحيحا

 عدد االستبيانات الموزعة الحاضرين عدد التالميذ اسم المتوسطة
 02 02 العقيد سي امحمد 

 02 02 مرابطي ناصر
 02 02 كمال جمبالط
 02 02 محمد الجعدي

 02 02 ميهوبي مصطفي
 152 152 المجموع
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                                                                                  :اإلحصائية العمليات. 4. 2. 4
وقد استمارة لكل مؤسسة 02غ وفرز االستبيانات التي بلغت قمنا بتفري االستمارات الموزعة على التالميذ بعد جمع

                              .                  استبيان 152 ي لالستمارات الموزعة على المؤسساتبلغ العدد الكل
                                                                                           :يةالنسبة المئو  -

بما أن البحث كان مقتصرا على البيانات التي يحويها االستبيان فقد استخدمنا قانون النسبة المئوية لتحليل النتائج 
                                      :      النتيجة كما يلي"الطريقة الثالثية"وهذا بعد جمع التكرارات كل منها طريقة النسبة المئوية 

 .           الكلي ألفراد العينةالمجموع / 111×مجموع عدد اإلجابات =النسبة المئوية
                                         111   ×اإلجابات مجموع عدد                                        
                                                 =  النسبة                 

                                          المجموع الكلي ألفراد العينة                                            
 (:2كا) يرسونب اختبار -

بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المتحصل عليها من خالل المقياس الموجه للطلبة،  االختبارحيث يسمح لنا هذا 
 :ذلك بمقارنة التكرارات الحقيقية المشاهدة والتكرارات المتوقعة، حيث نجد

                                                                                             
 
 
 
 
 

        .القيم المحسوبة من خالل االختبار: ²كا
 .عدد تكرارات الحقيقة: ح ت

 .عدد تكرارات المتوقعة: ت و
 .المجموع: مج

 (.عدد الخاليا:ن)1-ن: درجة الحرية
 .2.25:مستوي الداللة
 .إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : المجدولة منه نقول ²المحسوبة أكبر من كا ²إذا كانت كا

 
 
 

    
 0(وت -حت)مج      0(التكرار المتوقع -التكرار الحقيقي)مجموع        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    0كا
 و          التكرار المتوقع                            ت                  
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 :الدراسةالت امج.5. 2. 4
                            .تلميذ 152يتكون من  :مجال بشري - أ

             لقد قمنا بإجراء الدراسة الميدانية الخاصة بالبحث على خمسة مؤسسات ببلدية عين بسام :مجال المكاني - ب
 العقيد سي امحمد -
 مرابطي ناصر -
 كمال جمبالط -
 محمد الجعدي -
 ميهوبي مصطفي -

 :الزمانيالمجال  - ت
  األشهرحيث خصصت  غاية شهر ماي إلى جانفيلشهر  األخيرالبحث في الفترة الممتدة من النصف  إجراءتم 

أما الجانب التطبيقي فقد كان من بداية شهر أفريل وشهر ماي تم خالله  للجانب النظري (فيفري جانفي،) األولى
 وتحليلهاثم بعد ذلك قمنا بجمع النتائج  على العينة المختارة، وتوزيعهاالخاصة باالستبيان  األسئلةتحضير 
                                                                                      .ومناقشتها

  :الدراسةأدوات  .6. 2. 4
هي أداة للحصول على البيانات حول المبحوث،فيقدم الباحث عدد من األسئلة المكتوبة على نموذج :االستبيان -

االستبيان قد يكون مقيدا أو مفتوحا معد لخدمة أغراض بحثه،وعلى المبحوث ان يجيب على هذه األسئلة بنفسه،و 
 .1أو مقيدا و مفتوحا معا

وهناك أشكاال متعددة لالستبيان اعتمدنا فيها  سؤاال خاص بالتالميذ 02تضمن استبيان بحثنا على  :االستبيان -
 .على األسئلة المغلقة

نعم أو )ما تكون والنتائج المستوفاة منه غالبا  ،وأغراضه من البحث الطالبى أفكار تعتمد عل :األسئلة المغلقة-
 .أو اختيار الجواب الصحيح من طرف اإلجابات المقترحة( ال
   :وزعت أسئلة االستبيان على ثالث محاور رئيسية -

تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اسئلة تتمحور حول  4منيتض :المحور األول
 .ي عند تالميذ المرحلة المتوسطةاللفظ

تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك أسئلة تتمحور حول  6يتضمن :المحور الثاني
  .العدواني الجسمي عند تالميذ المرحلة المتوسطة

لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعال في توطيد العالقات بين التالميذ  أسئلة تتمحور 4يتضمن: لمحور الثالثا
 . بعضهم البعض وبين التالميذ في المرحلة المتوسطة
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 :توزيع االستبيان طريقة. 7. 2. 4
وبعد موافقة األساتذة المحكمين واألستاذ المشرف عليه قمنا  ،الستبيان والقيام بعملية الصدق والثبات لهبعد صياغة ا

                            .                                   بتوزيعه علي أفراد العينة بصفة شخصية
 .التحليل على نتائج بحثنا بصورة واضحة وسهلة قمنا باالستعانة بالتحليل اإلحصائيولكي يتسنى لنا التعليق و 
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 :الفصل  خالصة
تطالعية انطالقا من الطريقة المتبعة في دراستنا قمنا في هذا الفصل بتقديم دراستنا االسعلى ضوء دراستنا النظرية و 
المستخدمة في  األدواتوالشروط العلمية لألداة وضبط لمتغيرات وعينة الدراسة و  ،الزمانيمن حيث المجال المكاني و 

مناقشة النتائج صل الخامس بعرض وتحليل النتائج و التى سنحاول في الفو  االستبيانالتى تمثلت في البحث و 
 .بالفرضيات لمعرفة مدى صحة فرضيات الدراسة
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 : تمهـــيد

ا المعالجات اإلحصائية للبيانات المحصل عليها بعد تهيهدف الباحث في هذا الفصل إلى عرض النتائج كما أفرز 
ثم تحليل هذه النتائج للتحقق من صحة الفرضيات المصاغة، حيث يتم  تطبيق أداة الدراسة على العينة المدروسة،

تخصيص محور لكل فرضية في إطار عرض هيكلي يتمثل في كتابة نص الفرضية يليه مباشرة طرح لألسئلة 
بها مع التحليل اعتبارا أن كل فرضية تمثل  المطروحة في االستبيان ثم الغرض من هاته األسئلة، ثم جداول خاصة

ب من جوانب اإلشكالية ثم بعدها نقوم بمناقشة نتائج الدراسة للتأكد من صحة الفرضيات، وبعدها تكون جان
 .اإلستخالصات العامة للدراسة ونقوم بوضع بعض االقتراحات والتوصيات المهمة
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 :عرض ومناقشة النتائج

تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اللفظي عند تالميذ المرحلة   :المحور االول
 . المتوسطة

 هل سبق ان تعرضت لشتم او السب من بعض التالميذ داخل المدرسة ؟ :السؤال األول -

.عدوانية لفظية من بعض التالميذ داخل المدرسة او ال  معرفة اذا كانت هناك سلوكات :الغرض من السؤال   

.يمثل نسبة التالميذ الذين سبق لهم وان تعرضوا لبعض األلفاظ السيئة داخل المدرسة (:01)جدول رقم   

 

 

 

 

 

.               تمثل التالميذ وتعرضهم لأللفاظ السيئة داخل المدرسة ( : 01)الدائرة النسبية رقم   

 36.66نجد أن نسبة   (10)رقم والموضحة بالدائرة النسبية ( 10)الجدول رقم نتائج  من خالل :عرض النتائج 
لم يتعرضوا أللفاظ سيئة  % 63.33من التالميذ سبق لهم وأن تعرضوا أللفاظ سيئة داخل المدرسة، أما نسبة  %

وهذا ما يدل  3,84المجدولة والتي بلغت  2كأكبر من  10,66المحسوبة والتي بلغت  2أن كا وبما، داخل المدرسة
 . فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ  جودعلى و 

  :تحليل واستنتاج   

من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض نتائج السؤال االول نستنتج أن معظم التالميذ 
يتعرضون أللفاظ سيئة داخل المدرسة وهو ما يثبت حسب رأينا أن المرحلة المتوسطة ال تخلو من هذه األلفاظ 

  .لمراهقة التي يمرون بهاالسيئة مابين التالميذ المراهقين في المدرسة وهذا راجع لمرحلة ا

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك المجدولة  2كا % النسب التكرارات الفئات
 دالة 0,05 1 3,84 10,66 63,33 95 نعم

 36,66 55 ال

 100 150 المجموع

63% 

37% 
 نعم

 ال
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في حالة تعرضك لتلك االلفاظ السيئة من بعض التالميذ في المدرسة كيف تكون ردة فعلك  :السؤال الثاني  
 تجاههم؟

معرفة ردة فعل التالميذ تجاه تلك األلفاظ السيئة التي قد يتعرضون لها من بعض التالميذ في  :الغرض من السؤال 
.المدرسة   

 .يمثل نسبة ردود أفعال التالميذ تجاه األلفاظ السيئة التي قد يتعرضون لها  (:02)رقمجدول 

 

 

 

 

.تمثل ردود أفعال التالميذ من األلفاظ السيئة (: 02)الدائرة النسبية رقم   

الموضح امامنا نالحظ ان ( 12)والموضح بالدائرة النسبية رقم ( 12)من خالل نتائج الجدول رقم  :عرض النتائج 
كانت ردة فعلهم بالمثل، % 01السيئة، اما نسبة تشير الى ان ردة فعلهم تكون بالتسامح تجاه األلفاظ %  63نسبة 

المحسوبة والتي  2وبما أن كا تشكون هؤالء التالميذ الى أساتذهم%12.66 يردون بالضرب، أما نسبة  % 13.33و
فروق ذات داللة احصائية من  جودوهذا ما يدل على و  7,38المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 77,89 بلغت 

 . اجابات التالميذ 

  :تحليل واستنتاج 

أن أغلب التالميذ يردون  من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض نتائج السؤال الثاني نستنتج
على األلفاظ السيئة الصادرة من بعض التالميذ بالتسامح وفي رأينا هذا راجع لما تكسبه حصة التربية البدنية 

 . والرياضية من روح رياضية وتسامح بين التالميذ في المدرسة

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك المحسوبة 2ك  %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 3 7,10 77,89 18 27 بالمثل
 13,33 20 الضرب

 12,66 19 تشكوهم الستاذك
 56 84 التسامح
 100 150 المجموع

 

18% 

13% 

13% 
56% 

 بالمثل

 الضرب

 تشكوهم الستاذك

 التسامح
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بخطأ ما في حصة التربية البدنية والرياضية ؟ هل تتقبل صراخ األستاذ عليك عند قيامك :السؤال الثالث  

معرفة مدى تقبل التالميذ لصراخ أستاذهم عليهم عند إرتكابهم لبعض األخطاء في حصة  : الغرض من السؤال
 .التربية البدنية والرياضية

 .يمثل نسبة تقبل التالميذ لصراخ أستاذ التربية البدنية والرياضية عليهم عندما يخطئون (:00)الجدول رقم 

 

 

 

 

 
 

 . تمثل التالميذ و مدى تقبلهم لصراخ أستاذ التربية البدنية والرياضية(: 00)الدائرة النسبية رقم 

من  %11نالحظ أن نسبة  (16)والموضح بالدائرة النسبية رقم (16)من خالل نتائج الجدول رقم  :عرض النتائج 
 2، وبما أن كاال يتقبلون ذلك % 20التالميذ يتقبلون صراخ أستاذ التربية البدنية والرياضية عليهم، أما نسبة 

وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من  3,84المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 54المحسوبة والتي بلغت 
 .  اجابات التالميذ 

  :تحليل واستنتاج   

أن معظم التالميذ يتقبلون  نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الثالث نستنتجمن خالل 
  . صراخ أستاذ حصة التربية البدنية والرياضية و هذا راجع في رأينا للعالقة الجيدة التي تكون بين التلميذ وأستاذه

 

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبةال 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 1 3,84 54 80 120 نعم

 20 30 ال

 100 150 المجموع

80% 

20% 

 نعم

 ال
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 كيف تعتبر صراخ أستاذ حصة التربية البدنية والرياضية عليك ؟ : السؤال الرابع

 .ستاذ التربية البدنية والرياضية عليهممعرفة رأي التالميذ من صراخ أ : الغرض من السؤال

 .يمثل نسبة أراء التالميذ من صراخ أستاذ حصة التربية البدنية والرياضية (:00)جدول رقم

 

 

 

 

 

 .تمثل آراء التالميذ حول صراخ أستاذهم عليهم(: 00)الدائرة النسبية رقم 

يتضح جليا أن نسبة  (10)والموضحة بالدائرة النسبية رقم ( 10)الجدول رقم  نتائج من خالل :عرض النتائج 
يعتبرونه تأديب وعقاب فقط على %  21التالميذ يعتبرون صراخ األستاذ عليهم إهانة لهم، ، ونسبة  من  1.33%

المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كايعتبرونه في إطار التربية والتوجيه لهم% 30.66أخطائهم، أما نسبة 
لة احصائية من اجابات وبالتالي وجود فروق ذات دال 99, 5المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 100,36
 .التالميذ

  :تحليل واستنتاج 

أن معظم التالميذ يعتبرون  من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الرابع نستنتج
صراخ أستاذ حصة التربية البدنية والرياضية شيء عادي ويكون في إطار التربية والتوجيه وهذا في رأينا راجع 

 .للموقف الذي يكون بين التلميذ و االستاذ

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة  0,05  2  99, 5  100,36 8,66 13 اهانة لك

وعقاب لك  تاديب
 علي خطاك

30 20 

 71,33 107 تربية وتوجيه لك

 100 150 المجموع

9% 

20% 

71% 

 اهانة لك

 تاديب وعقاب لك علي خطاك

 تربية وتوجيه لك
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خرين بكل هل تعلمك حصة التربية البدنية والرياضية كيف تتقبل التوجيهات والنصائح من اآل : لخامسالسؤال ا
 روح رياضية ؟

معرفة هل حصة التربية البدنية والرياضية تقوم بتعليم التالميذ كيف يتقبلون التوجيهات   :الغرض من السؤال 
 .والنصائح من اآلخرين

يمثل نسبة التالميذ الذين تعلمهم والذين ال تعلمهم حصة التربية البدنية والرياضية تقبل  :(00)الجدول رقم 
 . التوجيهات والنصائح

 

 

 

 

 

من %  63.33أن نسبة  الحظن (16)والموضحة بالدائرة النسبية رقم  (16)الجدول رقم من خالل  :عرض النتائج 
التالميذ تعلمهم حصة التربية البدنية والرياضية كيف يتقبلون توجيهات ونصائح اآلخرين بكل روح رياضية، بينما 

المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 140,33المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كاعكس ذلك%  6.66تشير نسبة 
 .وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ 3,84

  :تحليل واستنتاج   

يتضح لنا أن معظم التالميذ من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الخامس 
 .توجيهات و نصائح اآلخرين بكل روح رياضيةتعلمهم حصة التربية البدنية والرياضية كيف يتقبلون 

 

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 0 6810 140,33 96,66 145 نعم
 3,33 5 ال

 100 150 المجموع

97% 

3% 

 نعم

 ال

 تمثل التالميذ و تقبلهم آلراء اآلخرين(: 50)الدائرة النسبية رقم 
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 هل تساعدك حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من األلفاظ المسيئة داخل المدرسة ؟ :السؤال السادس

معرفة هل تساعد حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من األلفاظ السيئة عند التالميذ  : الغرض من السؤال
  المدرسةداخل 

يمثل نسبة التالميذ الذين تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من األلفاظ  (:00)الجدول رقم 
 . السيئة داخل المدرسة والعكس

 

 

 

 

 

تمثل حصة التربية البدنية والرياضية ومساعدة التالميذ في التقليل من األلفاظ    (:00)الدائرة النسبية رقم 
 .السيئة

من %  16.66نالحظ أن نسبة  (13)والموضحة بالدائرة النسبية رقم  (13)الجدول رقم من خالل  :عرض النتائج 
 14.66التالميذ تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من األلفاظ السيئة داخل المدرسة، بينما نسبة 

المجدولة والتي  2كبر من كأ 74,90المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كامن التالميذ ال تساعدهم على ذلك %
 .وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ 3,84بلغت 

  :تحليل واستنتاج   

يتضح لنا جيدا أن معظم من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال السادس 
في التقليل من األلفاظ السيئة داخل المدرسة وهذا في رأينا راجع التالميذ تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية 

 .لألهمية الكبيرة لهاته الحصة عند التالميذ

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك  %النسب التكرارات الفئات
 دالة 0,05 0 6810 74,90 85,33 128 نعم
 14,66 22 ال

 100 150 المجموع

85% 

15% 

 نعم

 ال
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 هل تقوم بفك النزاع اللفظي الذي قد يحدث بين بعض التالميذ داخل المدرسة ؟  : السؤال السابع

قد يحدث بين بعض التالميذ داخل معرفة ردود فعل التالميذ تجاه النزاع اللفظي الذي  :الغرض من السؤال
 .المدرسة

يمثل نسبة التالميذ الذين يقومون بفك النزاع اللفظي الذي قد يحدث بين التالميذ والذين ال  (:00)الجدول رقم 
   . يقومون بفكه

 

 

 

 

 .تمثل التالميذ و فك النزاع اللفظي(:00)الدائرة النسبية رقم 

 % 82.66يتضح جليا لنا أن نسبة  (13)والموضحة بالدائرة النسبية رقم  (13)لجدول رقم امن  :عرض النتائج 
 % 17.33من التالميذ يقومون بفك النزاع اللفظي الذي يحدث مابين التالميذ داخل المدرسة، بينما تشير نسبة 

وبالتالي وجود  3,84المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 64,02المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كالعكس ذلك
 . فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ

  :تحليل واستنتاج 

ان جل التالميذ يقومون ج من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال السابع نستنت
الذي تسعى اليه حصة التربية بفك النزاعات اللفظية التي تحدث داخل المدرسة بين التالميذ وهذا راجع للهدف 

  . البدنية والرياضية لتنمية األخالق الطيبة بين التالميذ

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات

 دالة 0,05 0 6810 64,02 82,66 124 نعم

 17,33 26 ال

 100 150 المجموع

83% 

17% 

 نعم

 ال
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تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني الجسمي عند التالميذ في  : المحور الثاني
 .المرحلة المتوسطة

 ؟خالل الحصة ذ في المدرسة إشتباكات و مشاحنات باأليديهل يقع أحيانا بينك وبين بعض التالمي : السؤال األول

 .معرفة هل هناك اشتباكات ومشاحنات باأليدي بين التالميذ داخل المدرسة  :الغرض من السؤال

 يمثل نسبة التالميذ الذين يقومون بمشاحنات واشتباكات داخل المدرسة (:00)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 .   تمثل التالميذ ووقوعهم في إشتباكات باإليدي داخل المدرسة(: 00)الدائرة النسبية رقم          

من %  61نالحظ أن نسبة  (11)الموضحة  بالدائرة النسبية رقم  (11)من خالل الجدول رقم  :عرض النتائج 
ال يقعون في % 61التالميذ يقع بينهم وبين بعض التالميذ في المدرسة إشتباكات ومشاحنات باأليدي، بينما نسبة 

المجدولة والتي  2من ك أصغر  1المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كاتلك االشتباكات مع التالميذ في المدرسة
 .داللة احصائية من اجابات التالميذغير وبالتالي وجود فروق  3,84بلغت 

  :تحليل واستنتاج   

أن التالميذ مقسمين من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الثامن نستنتج 
بالتساوي فنصف التالميذ وقع في اشتباكات باأليدي مع بعض التالميذ، بينما النصف اآلخر لم يقع في هذه 

 .االشتباكات وهذا راجع في رأينا لحالة التلميذ النفسية واالجتماعية مع باقي التالميذ في المدرسة

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 غير دالة 0,05 0 6810 0 50 75 نعم
 50 75 ال

 100 150 المجموع

 نعم 50% 50%

 ال
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 تك خالل حصة التربية البدنية والرياضية ؟هل تغضب عندما يقوم أستاذك بمعاقب : لسؤال الثانيا

 .معرفة حالة التلميذ النفسية من العقوبات التي يتعرض لها من استاذه  : الغرض من السؤال

 . يمثل نسبة غضب التالميذ من عقاب األستاذ ( :00)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 . تمثل التالميذ وغضبهم من أستاذهم عند معاقبتهم(: 00)الدائرة النسبية رقم                  

نالحظ أن نسبة  (16)والموضحة بالدائرة النسبية رقم (16)من خالل مالحظتنا للجدول رقم   :عرض النتائج 
ال % 06من التالميذ تشير الى أن التالميذ يغضبون من األستاذ عندما يقوم بمعاقبتهم، أما نسبة  60.33%

وبالتالي وجود  3,84المجدولة والتي بلغت  2ر من كأصغ 1,30المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كايغضبون منه
 . داللة احصائية من اجابات التالميذ غيرفروق 

  :تحليل واستنتاج  

أن أكثر التالميذ من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال التاسع نستنتج  
يغضبون من عقاب األستاذ لهم وهذا شيء طبيعي في رأينا ألنه ال يوجد أحد يرضى أو يحب العقاب من أي 

 . شخص

 

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات

 غير دالة 0,05 0 6810 1,30 54,66 82 نعم

 45,33 68 ال

 100 150 المجموع

 

55% 

45% 

 نعم

 ال
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 هل ترد بالضرب على التلميذ الذي يقوم بضربك ؟: السؤال الثالث

 .معرفة ردة فعل التلميذ من العنف الجسمي الذي يتعرض له من التالميذ داخل المدرسة  : الغرض من السؤال

يمثل نسب ردود أفعال التالميذ من العنف الجسمي الذي يتعرضون له من بعض التالميذ في  (:10)الجدول رقم 
 . المدرسة

 

 

 

 

 

 . بضرهمتمثل ردود فعل التالميذ تجاه التالميذ الذين يقومون (: 10)الدائرة النسبية رقم              

% 30.33أن نسبة  نالحظ( 01)والموضحة بالنسبة الدائرية رقم  (01)نالحظ من الجدول رقم   :عرض النتائج 
%  66.66من التالميذ يردون على االعتداء الجسمي من بعض التالميذ في المدرسة بالضرب أي بالمثل ، لكن 

المجدولة والتي  2أكبر من ك 12,90المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كامنهم ال يقومون بالرد بالضرب عليهم
 .وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ 3,84بلغت 

  :تحليل واستنتاج   

أن معظم التالميذ ال من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال العاشر نستنتج 
يفوتون الضرب الذي قد يتعرضون له من بعض التالميذ في المدرسة إال وقد ردوا عليه بالمثل أي بالضرب وهذا 

 .ا التلميذ أال وهي مرحلة المراهقةبهراجع في رأينا لصعوبة المرحلة التي يمر 

 

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 0 6810 12,90 64,66 97 نعم

 35,33 53 ال

 100 150 المجموع
 

65% 

35% 

 نعم

 ال
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 اخل حصة التربية البدنية والرياضية ؟كيف ترد على االحتكاك الذي يقع بينك وبين زميلك د: السؤال الرابع

معرفة رد فعل التلميذ من االحتكاكات التي تقع بينه وبين زمالئه داخل حصة التربية البدنية   :الغرض من السؤال
 .والرياضية

يمثل نسبة رد فعل التلميذ من االحتكاكات التي تقع مع بعض زمالئه في حصة التربية البدنية  (:11)الجدول رقم 
 . والرياضية

 

 

  

 

 .تمثل نسبة ردود فعل التالميذ من االحتكاك بزمالئهم داخل الحصة(: 11)الدائرة النسبية رقم           

من  %6.66نرى أن نسبة ( 00)و الموضحة بالدائرة النسبية رقم ( 00)من خالل الجدول رقم   :عرض النتائج 
التالميذ يردون على االحتكاك الذي يقع بينهم وبين زمالئهم داخل حصة التربية البدنية والرياضية بخشونة، بينما 

كان التسامح والروح الرياضية ردهم على هذه  % 12يردون عليه بالصراخ في وجه الزميل، ونسبة  % 02.33
وبالتالي وجود  6866المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 161,08المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كااإلحتكاكات

 . فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ

  :تحليل واستنتاج 

أن التسامح والروح من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الحادي عشر نستنتج 
طابع الروح الرياضية عليهم وهذا راجع لمبادئ الرياضة فالرياضة الرياضية كان شعار أغلب التالميذ حيث غلب 

 . أخالق او ال تكون

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 2 6866 161,08 5,33 8 بخشونة

 12,66 19 الصراخ في وجهه

رياضية بكل روح 
 وتسامح

123 82 

 100 150 المجموع

 

5% 
13% 

82% 

 بخشونة

 الصراخ في وجهه

 بكل روح رياضية وتسامح
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بعد ممارستك لحصة التربية البدنية والرياضية مباشرة ال يبقى عندك أي شعور باالنتقام أو ضرب  :السؤال الخامس
 أحدهم؟

البدنية والرياضية وهل تبقى عندهم نشوة معرفة الحالة النفسية لتالميذ بعد حصة التربية  : الغرض من السؤال
 . االنتقام ام ال

 .يمثل نسبة التالميذ الذين تبقى عندهم نشوة االنتقام من زمالئهم والذين ليست عندهم  :(12)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 . تمثل التالميذ وبقاء حالة ونشوة االنتقام عندهم(: 12)الدائرة النسبية رقم 

من % 66.66نالحظ أن نسبة ( 02)والموضحة بالدائرة النسبية رقم ( 02)من خالل الجدول رقم  :عرض النتائج 
من التالميذ % 00.33باإلنتقام أو ضرب أحدهم بعد إنتهاء الحصة، بينما نسبة التالميذ اليبقى عندهم أي شعور 

وبالتالي  3,84المجدولة والتي بلغت  2من ك أصغر 1,70المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كايقولون عكس ذلك
 .داللة احصائية من اجابات التالميذ غيروجود فروق 

  :تحليل واستنتاج   

يتضح لنا بشكل كبير أن من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الثاني عشر 
معظم التالميذ ال يبقى عندهم أي دافع لالنتقام او إيذاء احدهم بعد انتهاء حصة التربية البدنية والرياضية وهذا ما 

 . يدل على أن الرياضة منافسة وليست عداوة

 

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 غير دالة 0,05 0 6810 1,70 55,33 83 نعم
 44,66 67 ال

 100 150 المجموع

55% 

45% 

 نعم

 ال



الدراسة نتائج وتحليل عرض                                                 الفصل الخامس                      
 

 
70 

 

 هل تقوم حصة التربية البدنية والرياضية بالتقليل من السلوكات العدوانية الجسمية لديك ؟: السادسالسؤال 

معرفة ما مدى مساعدة حصة التربية البدنية والرياضية التالميذ في التقليل من سلوكاتهم  :الغرض من السؤال
 . العدوانية الجسمية

يمثل نسبة التالميذ الذين تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك  (:10)الجدول رقم 
 .العدواني الجسمي والعكس

 

 

 

 

 

 

 .تمثل حصة التربية البدنية والرياضية و تقليلها من السلوك العدواني الجسمي(: 10) الدائرة النسبية رقم

من % 10يتضح لنا أن نسبة ( 06)والموضحة بالدائرة النسبية رقم ( 06)من خالل الجدول رقم   :عرض النتائج 
من % 03ة الجسمية ، بينما التالميذ تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية على التقليل من سلوكاتهم العدواني

 3,84المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 69,36المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كاالتالميذ ال تساعدهم في ذلك
 .وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ

  :تحليل واستنتاج 

أن معظم التالميذ من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الثالث عشر نستنتج  
 . بنسبة كبيرة جدا تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من سلوكاتهم العدوانية الجسمية

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 0 6810 69,36 10 123 نعم
 03 20 ال

 100 150 المجموع

84% 

16% 

 نعم

 ال
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فعال في توطيد العالقات بين التلميذ وزمالئه في المرحلة لحصة التربية البدنية والرياضية دور  : المحور الثالث  
 . المتوسطة

 ما هو شعورك أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟ : السؤال األول

 . معرفة الشعور الذي ينتاب التلميذ خالل حصة التربية البدنية والرياضية: الغرض من السؤال

 .يمثل نسبة شعور التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية (:10)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 .تمثل التالميذ والحالة النفسية او شعورهم في حصة التربية البدنية والرياضية(:10)رقم  الدائرة النسبية

من % 10.66نالحظ أن نسبة ( 00)والموضحة بالدائرة النسبية رقم ( 00)من خالل الجدول رقم   :عرض النتائج 
من التالميذ كان شعورهم % 6.66التالميذ كان شعورهم السعادة في حصة التربية البدنية والرياضية، بينما نسبة 

 2أكبر من ك 158,76المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كامن التالميذ يحسون بالملل% 06.66القلق، أما نسبة 
 . وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ 6866المجدولة والتي بلغت 

  :تحليل واستنتاج   

أن معظم التالميذ  التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الرابع عشر نستنتجمن خالل نتائج التي تم 
 . يكونون في حالة سعادة أثناء حصة التربية البدنية والرياضية

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 2 0900 158,76 81,33 122 السعادة 

 3,33 5 القلق

 15,33 23 الملل

 100 150 المجموع

 

 

81% 

 السعادة 16% 3%

 القلق

 الملل
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 كيف تنعكس عليك حصة التربية البدنية والرياضية من الناحية االجتماعية ؟ : السؤال الثاني

 . تأثير حصة التربية البدنية والرياضية على التالميذ من الناحية االجتماعيةمعرفة ما مدى  : الغرض من السؤال

 . يمثل نسب تأثير حصة التربية البدنية والرياضية على التالميذ إجتماعيا (:10)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

  

 .تمثل تأثير حصة التربية البدنية والرياضية على التالميذ إجتماعيا(: 10)الدائرة النسبية رقم 

من % 03نالحظ أن نسبة (06)والموضحة بالدائرة النسبية رقم ( 06)من خالل الجدول رقم   :عرض النتائج 
التالميذ يكون تأثير حصة التربية البدنية والرياضية عليهم من الناحية االجتماعية في تكوين صداقات، أما نسبة 

 2، وبما أن كامن التالميذ ال تساعدهم على شيء %  8.66تساعدهم على اإلندماج، أما نسبة 06.66%
وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية  6866المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 41,08والتي بلغت  المحسوبة

 .من اجابات التالميذ

  :تحليل واستنتاج 

أن معظم التالميذ  من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الخامس عشر
 . تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية في تكوين صداقات، وهذا هي اهداف الحصة تنمية الصداقة

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
ى تكوين لتساعدك ع

 صداقة
 دالة 0,05 2 6866 41,08 46 69

 45,33 68 تساعدك على االندماج
 8,66 13 ال تساعدك على شئ

 100 150 المجموع

 

46% 

45% 

9% 

 تساعدك عاى تكوين صداقة

 تساعدك على االندماج

 ال تساعدك على شئ
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 هل ترتاح نفسيا أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟ : السؤال الثالث

 . ية والرياضيةمعرفة الحالة النفسية لتلميذ اثناء ممارسته لحصة التربية البدن : الغرض من السؤال

 .يمثل نسب الحالة النفسية للتالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية (:10)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 .تمثل التالميذ وراحتهم النفسية في حصة التربية البدنية والرياضية(: 10)الدائرة النسبية رقم 

أن نسبة  نالحظ(03)والموضحة بالدائرة النسبية رقم  (03)نالحظ من خالل الجدول رقم   :عرض النتائج 
بالعكس، % 0.66من التالميذ يرتاحون نفسيا أثناء حصة التربية البدنية والرياضية، بينما تشير نسبة  36.66%
 2أكبر من ك  86,76المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كاقالو انهم يرتاحون نوعا ما %  66.66أما نسبة 

 . وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ 6866 المجدولة والتي بلغت

  :تحليل واستنتاج 

يتضح لنا جيدا أن معظم من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال السادس عشر 
رأينا لما توفره حصة التربية التالميذ يكونون في راحة نفسية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية وهذا راجع في 

  . البدنية والرياضية من متعة

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 2 6866 86,76 63,33 95 نعم
 1,33 2 ال

 35,33 53 نوعا ما

 100 150 المجموع

 

64% 

1% 

35% 

 نعم

 ال

 نوعا ما
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66% 

34% 

 نعم

 ال

 هل تعتقد أن حصة التربية البدنية والرياضية تجعلك أكثر إحتكاكا مع الزمالء ؟ : السؤال الرابع

معرفة وجهة نظر التالميذ حول حصة التربية البدنية والرياضية وهل تجعلهم اكثر احتكاكا مع  :الغرض من السؤال
 . بعضهم

 .يمثل نسب وجهة آراء التالميذ حول حصة التربية البدنية والرياضية (:10)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 .تمثل آراء التالميذ من حصة التربية البدنية والرياضية وهل تجعلهم أكثر إحتكاكا(: 10)الدائرة النسبية رقم 

من % 33نالحظ أن نسبة  (03)والموضحة بالدائرة النسبية رقم  (03)من خالل الجدول رقم  :عرض النتائج 
يعتقدون %  60الزمالء، أما نسبة التالميذ يعتقدون أن حصة التربية البدنية والرياضية تجعلهم أكثر إحتكاكا مع 

وبالتالي وجود فروق  3,84المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 15,36المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كاالعكس
 . ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ

  :تحليل واستنتاج   

أن معظم التالميذ نستنتج  السابع عشر من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال
 . يقولون أن حصة التربية البدنية والرياضية تجعلهم أكثر احتكاكا مع بعضهم

 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

 الداللة

 دالة 0,05 0 6810 15,36 66 99 نعم
 34 51 ال

  100 150 المجموع
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 ما هو الجو الذي تخلقه حصة التربية البدنية والرياضية ؟ :السؤال الخامس

 . التربية البدنية والرياضيةمعرفة الجو او الحالة االجتماعية التي تكون بين التالميذ في حصة  :الغرض من السؤال

 . يمثل نسب رأي التالميذ في حصة التربية البدنية والرياضية والجو الذي تخلقه داخل الحصة (:10)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 .تمثل الجو الذي تخلقه حصة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للتالميذ(: 10)الدائرة النسبية رقم 

%  33.33نالحظ ان نسبة  (01)والموضحة بالدائرة النسبية رقم  (01)من خالل الجدول رقم   :عرض النتائج 
تخلق عندهم جو % 01.33من التالميذ يرون بأن حصة التربية البدنية والرياضية تخلق جو تفاهم بينهم، أما نسبة 

ة المحسوب 2، وبما أن كاتخلق جو عدوانييرونها انها  % 3تخلق لهم جو تعارف، و نسبة %  1.33تآخي، ونسبة 
وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من  10,3المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 144,24والتي بلغت 

 .اجابات التالميذ

  :تحليل واستنتاج 

أن معظم التالميذ من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال الثامن عشر نستنتج 
 . البدنية والرياضية تخلق جو تفاهم بين التالميذيرون بأن حصة التربية 

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
جو تفاهم 

 بين التالميذ
 دالة 0,05 3 7,10 144,24 66,66 100

 18,66 28 جو تأخي

 8,66 13 جو تعارف

 6 9 جو عدوان

 100 150 المجموع

 

67% 

19% 

8% 
6% 

 جو تفاهم بين التالميذ

 جو تأخي

 جو تعارف

 جو عدوان
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 هل تساعدك حصة التربية البدنية والرياضية في تقبل وجهة آراء اآلخرين ونصائحهم لك ؟ :السؤال السادس

معرفة هل تقوم حصة التربية البدنية والرياضية بمساعدة التالميذ على تقابل آراء األساتذة  : الغرض من السؤال
 . ونصائحهم

يمثل نسب التالميذ الذين تساعدهم الحصة على تقبل آراء االساتذة اآلخرين ونصائحهم  :(10)الجدول رقم 
  .والعكس

 

 

 

 

 

 تمثل التالميذ وتقبلهم آلراء ونصائح ا اآلخرين(: 10)الدائرة النسبية رقم 

من %  13.33نالحظ أن نسبة ( 06)والموضحة بالدائرة النسبية رقم ( 06)من خالل الجدول رقم  :عرض النتائج 
 % 06.66نصائحهم، أما نسبة التالميذ تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية في تقبل آراء األساتذة اآلخرين و 

وبالتالي  3,84المجدولة والتي بلغت  2أكبر من ك 80,66المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كايقولون العكس
 . وجود فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ

  :تحليل واستنتاج 

أن معظم التالميذ من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال التاسع عشر  نستنتج 
تساعدهم حصة التربية البدنية والرياضية كيف يتقبلون آراء ونصائح األساتذة اآلخرين وهذا راجع في رأينا ألن 

لنصائح التي يقولها األستاذ وشرحه لذلك وجب عليهم تقبل حصة التربية البدنية والرياضية مبنية على التعلم من ا
 . تلك النصائح للتعلم

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 0 6810 80,66 86,66 130 نعم
 13,33 20 ال

 100 150 المجموع

 

87% 

13% 

 نعم

 ال
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هل تعلمك حصة التربية البدنية والرياضية كيف تتعامل مع كل موقف يجمعك بزميل بروح تقبل و  :السؤال السابع
 تسامح ؟

بتعليم التالميذ كيف يتعاملون مع معرفة ما اذا كانت حصة التربية البدنية والرياضية تقوم  : الغرض من السؤال
 .المواقف المتعددة مع التالميذ بشكل ايجابي

 . يمثل نسب التالميذ الذين تعلمهم الحصة كيف يتعاملون مع المواقف و الذين ال تعلمهم (:20)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 . تمثل التالميذ ومدى تعلمهم التعامل مع المواقف المختلفة(: 20)الدائرة النسبية رقم 

من  %16.66نالحظ أن نسبة ( 21)و الموضحة بالدائرة النسبية رقم( 21) من الجدول رقم :عرض النتائج 
كيف يتعاملون مع كل المواقف التي تجمعهم بزميل بروح تقبل التالميذ يتعلمون من حصة التربية البدنية والرياضية 

 2أكبر من ك 74,90المحسوبة والتي بلغت  2، وبما أن كامنهم ال يتعلمون ذلك%  00.33و تسامح، أما نسبة 
 . وبالتالي وجود فروق ذات داللة احصائية من اجابات التالميذ 3,84المجدولة والتي بلغت 

  :تحليل واستنتاج 

أن معظم التالميذ  من خالل نتائج التي تم التوصل اليها خالل المناقشة وعرض النتائج سؤال عشرون نستنتج
زميل أو أستاذ بروح وبنسبة كبيرة تعلمهم حصة التربية البدنية والرياضية كيف يتعاملون مع كل موقف يجمعهم ب

تقبل وتسامح وهذا راجع في رأينا للمواقف المتعددة التي يتعرض لها التلميذ في الحصة و كيفية حل المشاكل التي 
 .يقع في أثناء الحصة

 الداللة مستوى الدالة درجة الحرية المجدولة 2ك محسوبة 2ك %النسب  التكرارات الفئات
 دالة 0,05 0 6810 74,90 85,33 128 نعم
 14,66 22 ال

 100 150 المجموع

 

85% 

15% 

 نعم

 ال
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 :الفرضيات صحة التحقق من

 : الفرضية الجزئية األولى صحةالتحقق من 

 : نصت هذه الفرضية على ما يلي 

 ."البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اللفظي عند التالميذ في المرحلة المتوسطةتساهم حصة التربية "
من خالل هذه الفرضية نحاول التعرف على مدى أهمية حصة التربية البدنية و الرياضية في التقليل من السلوك 

المتوصل إليها من أجل التأكد من صحة العدواني اللفظي عند تالميذ المرحلة المتوسطة ويتم مناقشة النتائج 
  .الفرضية المقترحة أو رفضها

 : حيث تم التحقق منها من خالل تحليل نتائج االستبيان في المحور األول وذلك في األسئلة

حيث أن ( 12)، وكنوذج لذالك ما اكده التالميذ من خالل أجوبتهم على السؤال رقم (3، 3، 6، 0، 6، 2، 0)
لتالميذ يردون على األلفاظ السيئة التي يتعرضون لها داخل المدرسة بالتسامح، و السؤال رقم من ا%  63نسبة 

من التالميذ يتقبلون توجيهات و نصائح اآلخرين بكل روح رياضية، و السؤال ر قم % 96,66حيث أن نسبة ( 16)
رياضية تساعدهم في التخلص من التالميذ، أكدوا أن حصة التربية البدنية وال%  85,33حيث أجاب نسبة ( 13)

من التالميذ  % 82.66نسبة ( 13)من بعض السلوكات العدوانية اللفظية داخل المدرسة ، و اما في السؤال رقم
 . يقومون بفك النزاع اللفظي اللذي قد يحدث بين التالميذ في المدرسة، و من هنا تحققت الفرضية األولى

 : الفرضية الجزئية الثانية صحةالتحقق من 

تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني الجسمي عند التالميذ في المرحلة    -
 . المتوسطة

 : ولقد تم التحقق منها من خالل تحليل نتائج االستبيان في المحور الثاني وذلك في األسئلة

كيف يردون على االحتكاكات مع ( 0)ؤال ، وكنموذج لذالك ما الحظناه من خالل الس(3، 6، 0، 6، 2، 0)
بكل روح رياضية وتسامح، وعندما سألنا التالميذ لنعرف %  12الزمالء في حصة التربية البدنية والرياضية فأجاب 

هل بعد ( 16)حالتهم بعد حصة التربية البدنية والرياضية والتي قد تخلف بعض المشاكل والتالميذ فكان سؤالنا رقم 
نعم ال يبقى أي شعور : منهم % 66.66ال يبقى عندك أي شعور باالنتقام من أي شخص فأجاب  انتهاء الحصة
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والذي كان مباشرا في هل تقوم ( 13)باالنتقام اذا فهي ال تولد العدوان والعنف بين التالميذ، وفي آخر سؤال رقم 
من التالميذ بنعم وهذا دليل %  10جاب حصة التربية البدنية والرياضية بالتقليل من السلوكات العدوانية لديكم، أ

 . على مدى أهمية هذه الحصة بالنسبة للتالميذ ومن هنا تكون الفرضية الثانية محققة

 : ثةالفرضية الجزئية الثال صحةالتحقق من 

 .لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعال في توطيد العالقات بين التلميذ وزمالئه في المرحلة المتوسطة 

 : ولقد تم التحقق منها من خالل تحليل نتائج االستبيان في المحور الثاني وذلك في األسئلة

حيث أجاب ( 12)وكنوذج لذالك ما اكده التالميذ من خالل أجوبتهم على السؤال رقم ( 3، 3، 6، 0، 6، 2، 0)
قة من الناحية اإلجتماعية، و من التالميذ على أن حصة التربية البدنية والرياضية تساعدهم في تكوين صدا%  03

من التالميذ يعتقدون بأن حصة التربية البدنية والرياضية تجعلهم أكثر إحتكاكا مع %  33نسبة ( 10)السؤال رقم 
من التالميذ يعتقدون بأن حصة التربية البدنية والرياضية تخلق جو %  33.33نسبة ( 16)زمالئهم، والسؤال رقم 

من التالميذ تساعدهم الحصة في تقبل وجهة أراء  % 13.33نسبة ( 13)السؤال رقم تفاهم بين التالميذ، وفي 
من التالميذ بأن %  16.66والذي أتى بصورة مباشرة أجاب  (13)االخرين ونصائحهم لهم، أما السؤال األخير رقم 

بروح تقبل وتسامح  حصة التربية البدنية والرياضية تعلمهم كيف يتعاملون مع كل موقف يجمعهم بزميل أو أستاذ
 . ومن هنا تكون قد تحققت الفرضية الثالثة

أن لحصة التربية البدنية والرياضية دور في التقليل من : ومنه تكون الفرضية العامة للدراسة والتي كانت كالتالي
 . العنف المدرسي عند التالميذ في المرحلة المتوسطة قد تحققت
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 : عام جاتنتسا

بها في بحثنا هذا حاولنا إظهار مدى التغير االيجابي لسلوك المراهق أثناء قيامنا  من خالل الدراسة التي قمنا
بها باستعمال  الدراسة التطبيقية التي قمناالتي استخلصناها استنادا على  بالنشاط الرياضي، فكانت الفكرة الرئيسية

أسئلة االستبيان وبعد تحليل واستخالص النتائج وجدنا أن المراهق يمر بمرحلة من أصعب مراحل حياته إذ يتعرض 
لتغيرات اجتماعية واضطرابات نفسية والسبب يعود إلى التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ عليه خالل هذه المرحلة 

صراع مع نفسه في بعض األحيان ولهذا يستوجب عليه بعض النشاطات الرياضية التي تساعد في حيث يقع في 
 . تحقيق التوازن النفسي وتنمية صفاته البدنية في نفس الوقت

فالممارسة المستمرة والمنتظمة لألنشطة الرياضية داخل حصة التربية البدنية والرياضية لها تأثير فعال على المراهق 
توافق بين الجانبين الجسمي والنفسي وبالنظر لإلنسان على أنه وحدة سيكولوجية ولهذا فالمختصون ألن هناك 

قحامها بالقوة في المؤسسات التعليمية أل دئ تها تنشط الجسم و نهالنفسانيون ينصحون بممارسة األنشطة الرياضية وا 
فكانت النتائج التي  . را كبيرا في بناء شخصيتها تلعب دو نهالروح وتخرج الفرد من عزلته وتكسبه الثقة بالنفس، أي أ

 : توصلت اليها الدراسة تتمثل في

  تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اللفظي عند تالميذ المرحلة
 . المتوسطة

 تالميذ المرحلة  تساهم حصة التربية البدنية و الرياضية في التقليل من السلوك العدواني الجسمي عند
 .المتوسطة

  لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعال في توطيد العالقات بين التلميذ وزمالئه والهيئة التدريسية في
 . المرحلة المتوسطة

 لحصة التربية البدنية والرياضية دور في التقليل من العنف المدرسي عند تالميذ المرحلة المتوسطة . 

لبدني يساعد الفرد المراهق على أن يكون مثاال وقدوة في مجتمعه خاصة إذا كان النشاط إذا ممارسة النشاط ا
موجها من طرف مربين وأساتذة ومدربين، وهنا نشير إلى أن النتائج المتوصل إليها تبقى نسبية حيث لم تؤخذ بعض 

 . الثقافي المتغيرات التي لها دور في التأثير على سلوك المراهق كظروفه المعيشية ومستواه

وفي األخير نرجو من المسؤولين ومن كل المهنيين استغالل هذه النتائج من أجل توظيفها فيما يخدم المراهق بصفة 
 . تمعلمجخاصة وجميع أفراد ا
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 : إقتراحات وتوصيات

في هذا الجانب المتعلقة بدراسة العنف المدرسي عند تالميذ المرحلة المتوسطة ،  بها من خالل الدراسة التي قمنا
هذه الدراسة بينت حسب أراء العينة المستجوبة أن التربية البدنية والرياضية لها دور كبير في ضبط وتقليل 

اكل النفسية التي العدوانية، هذا بالنظر إلى أهمية النشاطات الرياضية في التخفيف من حدة المش السلوكيات
التها، ولهذا فقد كان من الواجب علينا إعطاء المتوسطة أو خارجها إن لم نقل إز يتعرض لها المراهق سواء في 

بعض التوصيات واالقتراحات، التي نتمنى أن تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية إعادة النظر في التربية البدنية 
عطائها األه مية الكبيرة التي تستحقها وهذا ألنها تمس كل الجوانب من شخصية والرياضية وتشجيع ممارستها وا 
 : الفرد، ومن بين هذه التوصيات نقترح مايلي

  مراعاة فترة المراهقة ألنها مرحلة أساسية وتعتبر منعرجا حاسما في حياة الفرد، وهذا بتوفير الجو المناسب
 .للمراهق لمزاولته نشاطه على أحسن وجه

  الوسائل الالزمة لألنشطة الرياضية داخل المتوسطات وهذا للقيام بحصة التربية البدنية توفير مختلف
 .والرياضية بشكل يجعلها تحقق األهداف التعليمية المطلوبة

 بها اعتبار مادة التربية البدنية والرياضية من المواد التربوية األساسية واالهتمام. 
 المؤسسات التربوية و في جميع المستويات التعليمية توسيع ممارسة النشاطات الرياضية في مختلف.  
  زيادة الحجم الساعي لمزاولة حصة التربية البدنية والرياضية حتى يتم التعرف أكثر على أهمية الحصة

 .واألهداف المرجوة منها
  المادةاقتباس دروس نظرية في مجال التربية البدنية والرياضية من أجل اإلطالع أكثر على محتويات هذه. 
 إدراك األهمية التي تكتسبها الممارسة البدنية في المتوسطة بصفة خاصة والنوادي الرياضية بصفة عامة. 
 تشجيع ممارسة الرياضة في النوادي الرياضية والمالعب الجوارية والجامعات والمعاهد. 
  عاون والروح الرياضيةحميدة كالت بسلوكياتالعدوانية  والسلوكياتنشر ثقافة رياضية من أجل نبذ العنف. 
  العناية بالمالعب والقاعات الرياضية الموجودة داخل المتوسطات من أجل مزاولة حصة التربية البدنية

 .والرياضية بكل راحة
  العناية بأساتذة التربية البدنية والرياضية وهذا بتكوينهم تكوينا شامال خاصة في الجانب النظري، وتحديدا

 .طب الرياضي من أجل أداء الواجب المهني على أحسن وجهفي محال علم النفس وال
 بهذه المادة التربوية والمراهقين بصفة خاصة توعية الممارسين بضرورة االهتمام. 
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  شراك التالميذ العدوانيين فيها قصد االندماج برمجة منافسات رياضية ما بين األقسام في كل التخصصات وا 
 .والتخلص من ذلك السلوك العدواني

 اولة تجنب األساتذة إحراج التالميذ أمام زمالئهم و تنظيم لقاءات تحسيسية للحد من ظاهرة العنف مح
 .المدرسي

في األخير نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، وذلك بالتوفيق من ااهلل عز وجل في إنجاز هذا الموضوع 
 .المتواضع لتمهيد الطرق إلى بحوث أخرى
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 : خاتمة

إال أنه مازال هناك فهم  ،خاصةبالرغم من التطور الملحوظ في ميدان الرياضة عامة والتربية البدنية والرياضية 
فهناك من ينظر إليها على أنها نوع من  ،المؤسسات التعليميةلبعض أهداف وغايات التربية البدنية في  خاطئ

أثر على ، لكن في الحقيقة فإن لهذه األنشطة في إطارها التربوي ،أو مأل ألوقات الفراغالحشو في البرنامج الدراسي 
حيث ال يمكن تجاهل المغزى الرئيسي لجسم  ،السلوك تتغلغل إلى أعمق مستويات الحياة االنفعالية للفرد فهي

 .اإلنسان ودوره في تشكيل سماته الوجدانية والعاطفية والتي ِتثر في مجاالته االجتماعية

والذي أردنا من خالله  ،خاصةوما هذا البحث المتواضع إال إسهاما منا في حقل التربية والرعاية بالتالميذ المراهقين 
العدوانيين منهم  ياتكسلو التلميذ عامة وتهذيب  ياتكسلو سة التربية البدنية والرياضية على إظهار انعكاس ممار 

 . وآذا إبراز أهمية التربية البدنية والرياضية في هذه المرحلة ،خاصة

النفسية وتصريف الطاقة مما يساعدها على التنفيس عن المكبوتات والضغوطات  ،ووعيا منا بأهميتها لهذه الفئة
فهي تساهم بذلك في تنمية أنماط السلوك االجتماعي من خالل التأثيرات اإليجابية على درجة سوء  ،ههاوتوجي

هذا ما يجعل التربية البدنية والرياضية وسيلة فعالة في  ،الجازم والسويتساب السلوك كالتكيف االجتماعي وعلى ا
عداد   ،وعقليا وبدنياسائرا في نحو تحقيق نموه الفكري والبدني والتربوي  ،الفرد الصالح اجتماعي وروحياتكوين وا 
 .قادرا على بناء حياته ،علميا وعمليا

 توصلنا في هذا البحث إلى الكشف عن فروق ذات داللة إحصائية في ،الل المعطيات النظرية والتطبيقيةومن خ
بين المجموعة الممارسة والمجموعة غير  (عدوان غير مباشر  ،غضب ،لفظي ،جسدي) األبعاد األربعة للعدوان 

 .الممارسة للتربية البدنية والرياضية لصالح التالميذ الممارسين

لوك العدواني للتالميذ وعلى ضوء هذه النتائج يتبين لنا دور وتأثير التربية البدنية والرياضية اإليجابي في خفض الس
 ياتكالسلو لكن ومع ذلك تبقى بعض  ت الجزئية للبحثوبذلك نثبت صحة الفرضية العامة والفرضيا ،المراهقين

 ،نظرا للطبيعة التكوينية لإلنسان والتي ال تستطيع التربية البدنية الوصول إليها ،الفطرية أو المكتسبة لدى الفرد
 ،حقاالوالتغيرات الشخصية واالجتماعية له في مرحلة المراهقة والتي تتأثر بمراحل النمو السابقة وتؤثر على حياته 

 .لذا يجب تظافر الجهود واألطراف لمساعدة المراهق على بناء شخصيته بشكل سليم
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 : إقتراحات وتوصيات

في هذا الجانب المتعلقة بدراسة العنف المدرسي عند تالميذ المرحلة المتوسطة ،  بها من خالل الدراسة التي قمنا
هذه الدراسة بينت حسب أراء العينة المستجوبة أن التربية البدنية والرياضية لها دور كبير في ضبط وتقليل 

العدوانية، هذا بالنظر إلى أهمية النشاطات الرياضية في التخفيف من حدة المشاكل النفسية التي  السلوكيات
التها، ولهذا فقد كان من الواجب علينا إعطاء المتوسطة أو خارجها إن لم نقل إز يتعرض لها المراهق سواء في 

ية إعادة النظر في التربية البدنية بعض التوصيات واالقتراحات، التي نتمنى أن تجد أذانا صاغية وقلوبا واع
عطائها األهمية الكبيرة التي تستحقها وهذا ألنها تمس كل الجوانب من شخصية  والرياضية وتشجيع ممارستها وا 

 : الفرد، ومن بين هذه التوصيات نقترح مايلي

 توفير الجو المناسب مراعاة فترة المراهقة ألنها مرحلة أساسية وتعتبر منعرجا حاسما في حياة الفرد، وهذا ب
 .للمراهق لمزاولته نشاطه على أحسن وجه

  توفير مختلف الوسائل الالزمة لألنشطة الرياضية داخل المتوسطات وهذا للقيام بحصة التربية البدنية
 .والرياضية بشكل يجعلها تحقق األهداف التعليمية المطلوبة

  بها بوية األساسية واالهتماماعتبار مادة التربية البدنية والرياضية من المواد التر. 
 توسيع ممارسة النشاطات الرياضية في مختلف المؤسسات التربوية و في جميع المستويات التعليمية.  
  زيادة الحجم الساعي لمزاولة حصة التربية البدنية والرياضية حتى يتم التعرف أكثر على أهمية الحصة

 .واألهداف المرجوة منها
  مجال التربية البدنية والرياضية من أجل اإلطالع أكثر على محتويات هذه المادةاقتباس دروس نظرية في. 
 إدراك األهمية التي تكتسبها الممارسة البدنية في المتوسطة بصفة خاصة والنوادي الرياضية بصفة عامة. 
 تشجيع ممارسة الرياضة في النوادي الرياضية والمالعب الجوارية والجامعات والمعاهد. 
 حميدة كالتعاون والروح الرياضية بسلوكياتالعدوانية  والسلوكياتفة رياضية من أجل نبذ العنف نشر ثقا. 
  العناية بالمالعب والقاعات الرياضية الموجودة داخل المتوسطات من أجل مزاولة حصة التربية البدنية

 .والرياضية بكل راحة
  بتكوينهم تكوينا شامال خاصة في الجانب النظري، وتحديدا العناية بأساتذة التربية البدنية والرياضية وهذا

 .في محال علم النفس والطب الرياضي من أجل أداء الواجب المهني على أحسن وجه
 بهذه المادة التربوية والمراهقين بصفة خاصة توعية الممارسين بضرورة االهتمام. 
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 شرا ك التالميذ العدوانيين فيها قصد االندماج برمجة منافسات رياضية ما بين األقسام في كل التخصصات وا 
 .والتخلص من ذلك السلوك العدواني

  محاولة تجنب األساتذة إحراج التالميذ أمام زمالئهم و تنظيم لقاءات تحسيسية للحد من ظاهرة العنف
 .المدرسي

ذا الموضوع في األخير نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، وذلك بالتوفيق من ااهلل عز وجل في إنجاز ه
 .المتواضع لتمهيد الطرق إلى بحوث أخرى
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في التربية البدنية والرياضية ليسانسفي إطار إنجاز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة   

: نشاط بدني تربوي تحت عنوان: تخصص                                          

 

تالميذ     لديتقليل من العنف المدرسي صة التربية البدنية والرياضية في دور ح                 

 طور المتوسط 

 

  دراسة ميدانية على مستوى متوسطات

  - عين بسام    دائرة -

 

أعزائي التالميذ الرجاء منكم التكرم باإلجابة على أسئلة هذا االستبيان علما أنه لن يستخدم إال في 

البحث العلمي وهو غاية في السرية ونرجو منكم اإلجابة بصدق وصراحة تامة ولنا منكم جزيل 

 . الشكر على مساعدتكم المخلصة

 

 

 

 

          :                                                   األستاذ إشراف                                                              :اعداد الطلبة      

                                                   سموقة ارزقي ت -ميساوي الحاج ايوب- 

 روابح عبد الحق 
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المحور األول:  تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني اللفظي عند تالميذ المرحلة 

 المتوسطة

  ؟ اثناء حصة التربية البدنية والرياضيةمن بعض التالميذ  لشتم او السبهل سبق ان تعرضت   (1

         نعم               ال

حصة التربية اثناء  السيئة من بعض التالميذ كيف تكون ردة فعلك تجاههم األلفاظفي حالة تعرضك لتلك  (2

 ؟ البدنية والرياضية

            التسامح           األستاذتشكوهم الى         الضرب         بالمثل     

 ؟ الحصة أثناء عليك عند قيامك بخطأ األستاذهل تتقبل صراخ  (3

   ال                نعم   

 تعتبر صراخ أستاذ التربية البدنية والرياضية عليك ؟ كيف (4

لكتربية وتوجيه        تأديب وعقاب على خطأك              إهانة لك    

 هل تعلمك حصة التربية البدنية والرياضية كيف تتقبل التوجيهات والنصائح من اآلخرين بكل روح رياضية ؟ (5

ال              نعم        

 حصة التربية البدنية والرياضية في التخلص من االلفاظ المسيئة داخل المدرسة ؟ هل تساعدك (6

 نعم              ال       

 ؟ اثناء الحصةهل تقوم بفك النزاع اللفظي الذي قد يحدث بين بعض التالميذ  (7

 نعم              ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المحور الثاني:  تساهم حصة التربية البدنية والرياضية في التقليل من السلوك العدواني الجسمي في المرحلة 

 المتوسطة

التربية البدنية  الحصة خالل و مشاحنات باأليدي اشتباكاتهل يقع أحيانا بينك وبين بعض التالميذ  (8

 ؟والرياضية

نعم                ال      

 ؟ التربية البدنية والرياضية خالل الحصة هل تغضب عندما يقوم أستاذك بمعاقبتك (9

ال                  نعم    

 هل ترد بالضرب على التلميذ الذي يقوم بضربك ؟ (11

ال                 نعم       

 كيف ترد على االحتكاك الذي يقع بينك وبين زميلك داخل حصة التربية البدنية والرياضية ؟ (11

 رياضية و تسامحبخشونة                     الصراخ في وجهه                   بكل روح 

 بعد ممارستك لحصة التربية البدنية والرياضية مباشرة ال يبقى عندك أي شعور باالنتقام أو ضرب أحدهم؟ (12

ال                 نعم           

 هل تقوم حصة التربية البدنية والرياضية بالتقليل من السلوكات العدوانية الجسمية لديك ؟  (13

 نعم                ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المحور الثالث:  لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعال في توطيد العالقات بين التلميذ وزمالئه في المرحلة 

 المتوسطة

 ما هو شعورك أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟ (14

     الملل             القلق            السعادة

 عليك حصة التربية البدنية والرياضية من الناحية االجتماعية ؟ تنعكسكيف  (15

                     تساعدك على تكوين صداقة -

 تساعدك على االندماج -

 ال تساعدك على شي -

 هل ترتاح نفسيا أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ؟ (16

 نوعا مانعم                         ال                          

 مع الزمالء ؟ احتكاكاهل تعتقد أن حصة التربية البدنية والرياضية تجعلك أكثر  (17

 نعم             ال               

 : هل تعتقد ان حصة التربية البدنية والرياضة تخلق (18

 جو تفاهم بين التالميذ  -

 جو تآخي   -

 جو تعارف  -

 جو عدوان  -

 هل تساعدك حصة التربية البدنية والرياضية في تقبل وجهة آراء اآلخرين ونصائحهم لك ؟ (19

 نعم            ال              

 هل تعلمك حصة التربية البدنية والرياضية كيف تتعامل مع كل موقف يجمعك بزميل بروح تقبل وتسامح؟ (21

 نعم            ال              

 



 

 

RESUME DE NOTRE ETUDE 

 LE THEME DE L’ETUDE : le rôle de la séance de l’éducation corporelle et sportive dans la 

réduction de la violence scolaire chez les élèves de la classe moyenne. 

 LE BUT DE L’ETUDE : pour chaque chercheur ses propres  buts, c’est pour sa nos buts se 

résument comme suit : 

 Connaitre le degré d’influence de la séance de l’éducation corporelle et sportive dans le 

développement d’une personnalité consciente et équilibrée au sein des élèves de la classe 

moyenne. 

 Montrer le rôle majeur que possède l’éducation corporelle et sportive durant la période des 

études moyennes dans la réduction de la violence scolaire. 

 Donner une apparence sur la période de l’adolescence et son influence sur la formation de la 

personnalité de l’élève. 

 Essayer d’attirer l’attention des enseignants afin d’orienter des leurs recherches sur le rôle et les 

influences psychologiques dans l’éducation corporelle et sportive. 

PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE : Est-ce qu’il y a un rôle que peut jouer la séance de l’éducation   

sportive et corporelle dans la réduction de la violence scolaire au sein des élèves de la classe moyenne. 

HYPOTHESE GENERALE : La séance de l’éducation sportive et corporelle joue un rôle important 

dans la réduction de la violence scolaire au sein des élèves de la classe moyenne. 

 HYPOTHESES SEGMENTAIRES : 

 La séance de l’éducation sportive et corporelle participe dans la réduction des comportements 

agressifs verbaux des élèves de la classe secondaire.  

 La séance de l’éducation sportive et corporelle participe dans la réduction des comportements 

agressifs physiques des élèves de la classe secondaire. 

 La séance de l’éducation sportive et corporelle joue un rôle important dans la consolidation des 

relations entre les élèves de la classe moyenne. 

 ETAPES DE L’ETUDE PRATIQUE : 

 Population et échantillon d’étude :  

 Population : des élèves de la 4
ème

 année classe moyenne exerçant la séance de l’éducation 

sportive et corporelle de 5 écoles, dont le nombre est 851 élèves.  

 Echantillon : fait de 150 élèves pris par hasard parmi la population étudiée. 

 METHODE UTILISEE : pour réaliser les buts de l’étude est la méthode descriptive. 

 LES RESULTATS OBTENUS : au terme de notre étude, on a conclu que: 

 La séance de l’éducation sportive et corporelle participe dans la réduction des comportements 

agressifs verbaux des élèves de la classe secondaire.  

 La séance de l’éducation sportive et corporelle participe dans la réduction des comportements 

agressifs physiques des élèves de la classe secondaire. 

 La séance de l’éducation sportive et corporelle joue un rôle important dans la consolidation des 

relations entre les élèves de la classe moyenne. 

 la séance de l’éducation corporelle et sportive joue un rôle crucial dans la réduction de la 

violence scolaire chez les élèves de la classe moyenne. 

 SUGGESTIONS ET CONSEILS : 

Après ce qu’on a conclu de cette étude, on propose quelques conseils au chercheur : 

 Considérer l’éducation sportive et corporelle comme une matière fondamentale qui mérite tout 

l’intérêt et le respect. 

 Sensibiliser les élèves de l’importance de cette matière vue ces bienfaits et ses avantages dans 

les différents domaines, y surtout le coté psychologique. 

  Elargir l’exercice de l’activité sportive dans tous les établissements scolaires.  


