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 }َوَمن َيْشُكْر فـَإِنَما َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكفََر فـَِإن اللَه َغِني َحِميٌد  

  هللا تعالى على فضله وّمنه علينا أن هدانا وأعاننا بالعزم  

والقوة واإلرادة والصّبر على إنجاز هذا العمل المتواضع والّصالة والسالم  
 على من بعث رحمة للعالمين وهداية للضالين

  : وعمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .}من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا

(  

بفضل اهللا وعونه تعالى خرج هذا العمل المتواضع للنور فـالحمد هللا على فضله
الجزيل إلى المشرف والموجه والدكتور الكريم

يتوان  والذي لم  على صبره معنا طيلة هذا البحث فكان خير دليل ومنبر لنا في هذا الطريق
بتقديم توجيهاته القيمة وإرشاداته ونصائحه الهامة فوجهنا حين الخطأ و شجعنا حين الصواب، 

التى قـام بها من   على كل مجهوداته

أومن بعيد من أهل وإخوان وزمالء، وخاصة  
.معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

  .وإن كنا عاجزين عن شكر الجميع فعند اهللا خير الجزاء وأوفره

  

  أ

  :قـال عز وجل
َوَمن َيْشُكْر فـَإِنَما َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكفََر فـَِإن اللَه َغِني َحِميٌد  

  12: سورة يوسف اآلية

هللا تعالى على فضله وّمنه علينا أن هدانا وأعاننا بالعزم  انشكر  
والقوة واإلرادة والصّبر على إنجاز هذا العمل المتواضع والّصالة والسالم  

على من بعث رحمة للعالمين وهداية للضالين
وعمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم

من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا {
)صحيح مسلم(                             

بفضل اهللا وعونه تعالى خرج هذا العمل المتواضع للنور فـالحمد هللا على فضله
الجزيل إلى المشرف والموجه والدكتور الكريم  والعرفـان  تقدم بالشكر

"قـليل محمد"   
على صبره معنا طيلة هذا البحث فكان خير دليل ومنبر لنا في هذا الطريق

بتقديم توجيهاته القيمة وإرشاداته ونصائحه الهامة فوجهنا حين الخطأ و شجعنا حين الصواب، 
.فكان نعم المشرف  

على كل مجهوداته،ساسي عبد العزيزاألستاذ   إلى تقدم بالشكرالجزيل
.أجلنا  

أومن بعيد من أهل وإخوان وزمالء، وخاصة  ساعدنا من قريب  من  كما ال ننسى أن نشكر كل  
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةأساتذة  

وإن كنا عاجزين عن شكر الجميع فعند اهللا خير الجزاء وأوفره

  حياتناألم،يغطيهاأمل،
  .جزاءبماعمل امرئ ولكل

  

َوَمن َيْشُكْر فـَإِنَما َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكفََر فـَِإن اللَه َغِني َحِميٌد  {

نشكر   
 والقوة واإلرادة والصّبر على إنجاز هذا العمل المتواضع والّصالة والسالم  

 بفضل اهللا وعونه تعالى خرج هذا العمل المتواضع للنور فـالحمد هللا على فضله
تقدم بالشكرنو   

على صبره معنا طيلة هذا البحث فكان خير دليل ومنبر لنا في هذا الطريق
بتقديم توجيهاته القيمة وإرشاداته ونصائحه الهامة فوجهنا حين الخطأ و شجعنا حين الصواب، 

تقدم بالشكرالجزيلكما ن

كما ال ننسى أن نشكر كل  
 أساتذة  

وإن كنا عاجزين عن شكر الجميع فعند اهللا خير الجزاء وأوفره



 

  ب

  
  

  
 

 

  
سورة اإلسراء  .}ارحمهما كما ربياني صغيراواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب  {:قـال اهللا تعالى

  )24(اآلية
وانجح،    وبدعواتهماأوفقاهتدي    بنصائحهامن    لىما يملكون دون مقـابإل  أعطانيكل من    إلى

  أحسنيتتربيفي    هجهد  أقصىمن بذل    إلىمن علماني معاني الصبروالمثابرة وحب العمل    إلى

  .تربية

روحها    أعطتناالتي    إلىنور الحياة وبهجتها،    إلىالعظيمة في العطاء،    إلىسيدة النساء،    إلى

  أرواحنا لتبقى

 في الدنيا حفظها اهللا بعينه التي التنام  أم إلrأغلى

الذي ضحى من    إلىنور الحياة وبهجتها    إلىمن كان عظيما في العطاء،    إلى،اإلباءخير    إلى

  .واإليثارمعلمي ورائدي في الجدية وااللتزام    إلىاجلي بالغالي والنفيس  

  .ال تنامحفظه اهللا في كل وقت بعينه التي    إلى ابي  مفتاح

علي  كمى اتقدم بجزيل الشكر الى الدكتور ساسي عبد العزيز ومحمد قـليل اللذان لم يبخال

  .القيمة سواء في الحياة اليومية والجامعية مابأي من نصائحه

  كل من كانوا وال زالوا سندا لي في الحياة  إلى

أخوتي ساعد عمر حمزة حميدة امي ابي اختي إلي خالى العموري إلى أصدقـائي األعزاء  والى  
  .اإلنجاز خالد ورضوان  ذان صبرا معي طوال مدةلفي البحث ال  زميالي محمد وحبيب وكذالك

  



 

  ت

كان له الذي اذي في الطور الثانوي لحاج موسى عبد الناسر أستاذ مادة المحاسبةأست ىإل

  .هذا المكان والفضل في بناء شخصيتي وصولي إلىالفضل الكبير في 

  .ولم يتذكرهم العقل اللسانإلى كل من لم يذكرهم 

  .بجامعة البويرةطات البدنية والرياضة  امعهد علوم وتقنيات النش  إلى كل أساتذة وطلبة
  .والى كل من ساهم في هذا البحث من قريب او من بعيد  

  

  

  

  
  

 

  
سورة اإلسراء  .}جناح الذل من الرحمة وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا  واخفض لهما{:قـال اهللا تعالى

  )24(اآلية
إلى كل من أعطاني ما يملكون دون مقـابل إلى من بنصائحها اهتدي وبدعواتهما أوفق وانجح،  

أحسن    يفي تربي  هإلى من علماني معاني الصبر والمثابرة وحب العمل إلى من بذل أقصى جهد

  .تربية

النساء، إلى العظيمة في العطاء، إلى نورالحياة وبهجتها، إلى التي أعطتنا  إلى سيدة  

  روحها لتبقى أرواحنا
 إلى أغلى أم في الدنيا حفظها اهللا بعينه التي ال تنام

إلى خير اإلباء،إلى من كان عظيما في العطاء، إلى نور الحياة وبهجتها إلى الذي ضحى من  

  .ورائدي في الجدية وااللتزام واإليثاراجلي بالغالي والنفيس إلى معلمي  



 

  ث

  .حفظه اهللا في كل وقت بعينه التي ال تنام  الغالي ابراهيم  إلى أبي

  إلى كل من كانوا وال زالوا سندا لي في الحياة

والذي لم يبخل علي بأي من نصائحه القيمة  م بجزيل الشكرللدكتور قليل محمدكما أتقد

  .سواء في الحياة اليومية والجامعية

  . بجزيل الشكر لألستاذ القدير قاسيمي عبد القادروكذالك أتقدم 

  والي كل األصدقاء قارباألو  هلوكل األ ؛كل اإلخوة واألخوات ىوٕال

كل الذيـن لـم وٕالى  مسعود ورضوان :في البحث على صبرههما وتفهمهما وٕالى زميلي

  .يذكـرهم اللسـان ويذكـرهم القـلـب

  .بجامعة البويرةطات البدنية والرياضة  امعهد علوم وتقنيات النش  إلى كل أساتذة وطلبة
  .والى كل من ساهم في هذا البحث من قريب او من بعيد  

  

  

 

  

 

  
سورة اإلسراء  .}واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا{:قـال اهللا تعالى

  )24(اآلية
ا اهتدي وبدعواتهما أوفق  ممقـابل إلى من بنصائحهإلى كل من أعطاني ما يملكون دون  

  يفي تربي  هوانجح، إلى من علماني معاني الصبر والمثابرة وحب العمل إلى من بذل أقصى جهد
  .أحسن تربية

إلى سيدة النساء، إلى العظيمة في العطاء، إلى نور الحياة وبهجتها، إلى التي أعطتنا  
  روحها لتبقى أرواحنا



 

  ج

 في الدنيا حفظها اهللا بعينه التي ال تنام ي  إلى أغلى أم
إلى خير اإلباء،إلى من كان عظيما في العطاء، إلى نور الحياة وبهجتها إلى الذي ضحى من  

  .اجلي بالغالي والنفيس إلى معلمي ورائدي في الجدية وااللتزام واإليثار
  واسكنه فسيحا جنانه لخضر  الغالي إلى أبي

  إلى كل من كانوا وال زالوا سندا لي في الحياة  
  .م يبخل علي بأي من نصائحه القيمةوالذي ل محمد قليلللدكتور  كما أتقدم بجزيل الشكر

  . في المتوسطةعبد السالموكذالك أتقدم بجزيل الشكر لألستاذ القدير 

بن نعجة , فرجاويعلي ,منهم كل األصدقاء والى قارباألو  هلوكل األ ؛اخي مسعود وٕالى

  وخاصة زمالئي جباري عبد الدايم, اسامة

كل الذيـن لـم يذكـرهم اللسـان وٕالى  مسعود وخالد :في البحث على صبرههما وتفهمهما

  .ويذكـرهم القـلـب

  .بجامعة البويرةطات البدنية والرياضة  امعهد علوم وتقنيات النش  إلى كل أساتذة وطلبة
  .البحث من قريب او من بعيد  والى كل من ساهم في هذا  
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 :مقدمــــة

وفي مختلف ،التالميذ تلقيها طوال مشوارهم الدراسي ىعل وجب ،إن مادة التربية البدنية والرياضية مادة أساسية

لذلك فهي تلعب  ،ىاألخر  المواد يباقتكمل  ،فهي تشكل مع باقي المواد سلسلة مترابطة ،المراحل التعليمية

  .دورمهم وفعال في تحقيق األهداف التعليمية

 وذلك من أجل الوصول إلى األهداف السامية والمسطرة لهذه،إن مادة التربية البدنية في حاجة ماسة إلى التأطير

 ،الثقافيــة مــن الناحيــة ،ومــن بــين األهــداف المســطرة ترقيــة الشــباب ،واليــتم ذلــك إال بوجــود برنــامج مــنظم ،المــادة

 ،على صــحتهم البدنيــةةظــبالمحافوذالــك  ،وتهيــأتهم بــدنيا،للمواطن التماســك الفكــري وتــدعيم قــيم ،واإلجتماعيــة

واإلنتمـاء ومجـال ،والمغامرة ،كونـه يحتـاج لإلثـارة ،في فترة حياتـه ،صحة الطفل المراهق ىة علظوالمحاف ،والعقلية

وهـذا مـايتوفر فـي حصـة التربيــة  ،عـن طريـق النشـاط الرياضـي هـادف لـىلتنفـيس طاقتـه حبـا لنشـاط،وال يـتم ذلـك إ

ومواقع التواصل  ،واألنترنيت،والهوائيات المقعرة ،عامة بصفة لوجياو الرهيب للتكن ومع اإلنتشار ،البدنية والرياضية

 ،والمــراهقين لهــا ،ومتابعــة شــريحة األطفــال ،واألنترنيــت ،الشاشــات ىوســيطرة أفــالم العنفعلــ ،المتعــددة اإلجتمـاعي

وٕاســتعمال  ،حــب اإلنتقــام مثــلذا مــاخلف عــدة أمــور ســواء نفســية هــو  ،للمشــاهد المتابعــة ومحاولــة التقليــد األعمــى

 ذه األمـور سـاهمت بطريقـة أو بــأخرىهـ مـن كـل ،وكثـرة الفـراغ ،وعـدم تـوفر وسـائل الترفيـه ، العنف من أجل ذلك

  .ظاهرة الخطيرةلفي تنامي هذه ا

وأصـبح  ،الـذي أصـبح يعـرف عـدة مشـاكل وتناقضـات ،أهـم إفـرازات واقعنـا اإلجتمـاعي هرة إحـدىتشـكل هـذه الظـا

 ،إلـى درجـة باتـت العمليـة التربويـة موضـع تسـائل ،ة التالميذ في المدرسةيحشر  العالقات بين ىهوالسمة الغالبةعل

بكثيـر مـن الدراسـات مـن طـرف والمجتمع ككل لهـذا خضـعت هـذه الظـاهرة ،واألسرة ،مؤسسةلسواء تعلق األمربدورا

وعليـه نحـاول مـن خـالل هـذا البحـث الكشـف عـن  ،حول معرفة أسباب هذه الظـاهرة ،والنفسانين ،علماء اإلجتماع

التخفيـف  في ل من خالل النشاط الرياضي التنافسيتحاو ،دورأهمية التربية البدنية والرياضية كحصة تربوية هادفة

فقمنــا  ،والمدرســة الجزائريــة خاصــة ،رة خطيــرة تعصــف بالمدرســة عامــةالــذي أصــبح ظــاه ،مــن الســلوك العــدواني

  :بطرح التسائل التالي 

  .تالميذ الطور المتوسط ىالتقليل من السلوك العدواني لدفي  إنعكاس الرياضات التنافسية ىمامد

السلوكات العدوانية على  اسة، هو دراسة إنعكاس الرياضات التنافسيةوقد كان الهدف الرئسي من القيام بهذه الدر 

، مارسة الرياضات التنافسيةم في معرفة العالقة بين ،، وقد تجلت أهمية هذا البحثتالميذ الطور المتوسط لدى

  .، والعنف، لدى طالب الطور المتوسطوقلة العدوان

تطرقنا في هذه الفصول  ،ويحتوي على ثالثة فصول ،هما الجانب النظري ،قد تطرقنا فى بحثناهذا إلى جانبين

 ،بحيث المراهقة،أما الجانب الثاني فهو الجانب التطبيقي ،السلوكات العدوانية،الرياضات التنافسية،إلى كل من

والوسائل المستعملة فيه خالل الدراسة،أما الفصل اآلخر  ،منهجية البحث ،يحتوي على فصلين تطرقنا فيهما إلى

 .المناقشة العامةل وعرض النتائج و فخصصناه إلى تحلي
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  اإلشكالية  - 1

منذ مراحل  لإلفرادالبدني  التأهيلسة ووسيلة تربوية التي تقيم على ممار  أنهاتعرف التربية البدنية والرياضية 

التي يتم تطبيقها عادتا في  الرياضية واأللعابمجموعة من التمرينات  بأنها أيضاوتعرف : عمرية صغيرة

تقتصر على الصحة فقط بل تشمل العديد من الفوائد  في المنزل فهي ال الوجود في العمل او وٕاثناءالمدرسة 

 يتأقلمونعليهم بشكل ايجابي لكي  والتأثير األفراداالجتماعية والعقلية والنفسية حيث تساهم في تكوين شخصية 

  .مع البيئة المحيطة بهم

 السلوكياتعلى التالميذ حيث تساهم في الخصوص في تعديل  وتأثيرهاويكمن دور التربية البدنية والرياضية 

 أنشطةتقتصر ممارسة التربية البدنية والرياضية على الحصة فقط بل هناك عدة  وال,العدوانية لدى التالميذ

يث تتكون الفرق ح:المتوسطات وغيرهان وبي األقساموهناك منافسات رياضية داخل المؤسسة ودورات بين .أخرى

التي  السلوكياتبعض  نالحضو بالفرق تحسبا للمنافسة حيث  منبين التالميذ ليلتحق األحسنبعد عملية اختيار 

ونسيان . تصل بهم الى  نوع ودرجة من العدوان وفي بعض االحيان العنف بانواعه قد, تصدر من التالميذ 

  .يةتربو التالميذ انهم في مؤسسات 


�    وا�ر����� �����
� ا����ھ�� �� ��ء   �وا�د ا���س و����ل   ا������ ��ن طر�ق �!ز�ز ا���داد ���

� و�!ز�ز -��� ا����ط ا�ذا��  ا�شء (���� *ل ا���('ت   ��' �ن �!��م   ا��و�ر وا���ق،�وا.
و

ا�ر����   و���ر، و������� �2ن  ���ز  ھو �!�وم، � ���و أي ����� �ن   و(��. وا*�رام ا/�ر�ن �د�
م
�وس8 ����ر (���� ا��!��ل �7 ا��وا-ف ا��!�� وا���3ب   ا4ط��ل  �3رس �� ��ا9*��ط ا��� -د   

 .�و.> ��م ا�*��ة   ھذا درس ھ�م ��  ��!ر�ون �
�، و� �ك أن

ا�9راف وا��را-�� ا�(���� وأن  ا��راھ��ن �*ت   ����ر(� ا4ط��ل أو �و-ف �����   أي أن ��م  و� �د 
و�.ب ��8 ا����ص ا�����3ن أن ���وا . ا�
���� ا��� ���ر�
� ا/��ء وا��در�ون �(ون �!�ًدا �ن ا��3وط 

 8��ا���دام ا4دوات  ا���زام ا�(��ل ����وا�د ا��و�و�� �ن أ.ل �7 و-وع ا����9ت، �7 ا�*رص 
���توا4�� �������*� ا��ر�8 و(رة ا��دم و��*�ت   ا�ر���� �@ل ا���ط  ا�!�ر�� ا����ر(� ��   .
زة ا��

 ا��!ب وا4*ذ�� ا�ر����� ا��'���

  .خالل دراستنا مايليوعليه اردنا من 

 ياضاتالر التربوية وكيفية معالجة  المؤسساتداخل  األنشطةالتعرف عن السلوكات العدوانية من خالل ممارسة 

  التنافسية لهذه السلوكات العدوانية الناتجة من التالميذ

هل تعالج الرياضات التنافسية السلوكات العدوانية : من خالل ماسبق ذكره فالتساؤل الذي يطرء على اذهاننا هو

  ؟.لدى تالميذ الطور المتوسط
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  :من خالل التساؤل العام تفرعت جملة من األسئلة الجزئية كاآلتي 

اللفظي لدى تالميذ في التقليل من العنف  المؤسسات التربوية الرياضات التنافسية داخل تساهمهل  •

  ؟.الطور المتوسط

الجسدي لدى تالميذ  تساهم في التقليل من العنف المؤسسات التربوية الرياضات التنافسية داخل هل •

  ؟ .الطور المتوسط

ب لدى تالميذ الطور ضتساهم في التقليل من الغ المؤسسات التربوية الرياضات التنافسية داخل هل •

  ؟.المتوسط

    :الفرضيات  - 2

إلجابــة كحناهــا مــن خــالل الطــرح الــذي أوردنــاه فــي اإلشــكالية ســابقة الــذكر قمنــا بوضــع الفرضــية العامــة التــي إقتر 

  :تالي الهي كمؤقتة لسؤال البحث و 

  :الفرضية العامة  - 1- 2

 الطوردوانية لدى تالميذ تنعكس على السلوكات العالمؤسسات التربوية  الرياضات التنافسية داخل •

  المتوسط

  :الفرضيات الجزئية  - 2- 2

اللفظي لدى تالميذ الطور في التقليل من العنف  المؤسسات التربويةالرياضات التنافسية داخل  تساهم •

  .المتوسط

الجسدي لدى تالميذ الطور التقليل من العنف  في المؤسسات التربوية الرياضات التنافسية داخل تساهم •

  .المتوسط

ب لدى تالميذ الطور ضالغ في التقليل منالمؤسسات التربوية الرياضات التنافسية داخل تساهم  •

  .المتوسط
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    :أسباب إختيار الموضوع  - 3

  :أسباب ذاتية  - 1- 3

سلوكات الاألحيان من الصراعات و  من وذلك لماالحظناه في الكثير،رغبتنا الشخصية في معالجة هذا الموضوع

والتي تتنافى  ،السلوكات األخالقية التي تصدرمن بعض التالميذ لكوكذ ،تسود المنافسات التى عنيفةالعدوانية ال

  .س بالقدرة على تناول هذا الموضوعباإلضافة إلى اإلحسا ،والقيم السامية للتربية الرياضية ،مع المبادئ

  :أسباب موضوعية  - 2- 3

 .المؤسسات الرياضات التنافسية داخلمارسة إقبال وميل التالميذ لم �

 .في تحسين سلوك المراهق في مجتمعه المؤسسات اثر الرياضات التنافسية داخلالتعرف على  �

 الرياضات التنافسية داخل عدم استغالل األساتذة للفرص التي تمنحها التربية الرياضية من خالل �

وبالتالي  ،اآلخرينعن السلوكات العدوانية اتجاه  التخلي وذلك لتهيئة التلميذ ودفعه نحو ، المؤسسات

 .بالسلوكات اإليجابية نحوالمجتمع التفاعل داخل الجماعة والقيام

توجيه إهتمام الطلبة  ،والتي تتصف باإلنحراف ،المشاكل النفسية التييعاني منها التلميذ المراهق �

 لمجال المؤسسات الرياضات التنافسية داخل ليات ممارسةأ والباحثين في مجال الرياضة إلى تطوير

  .التربية

  :البحث إختيار أهمية- 4

 داخل  الرياضات التنافسيةمعرفة العالقة بين ممارسة في  ،في إختيار هذا البحث ىالكبر تكمن األهمية 

  :ويمكن أن نلخصها في ما يأتي ،المتوسط طورالطالب  ىوالعنف لد ،وقلة العدوان ،المؤسسات 

 .المؤسسات  التنافسية داخلالرياضات  السلوكات العدواني ىمعرفة تأثير عل •

 .الوسط المدرسي فيالمؤسسات  تنافسية داخلالرياضات اللفت اإلنتباه ألهمية مزاولة  •

 في مزاولةساعات العمل المعمول بها  ةقل ىإل ،والتربية ،الرياضة المدرسية ىلفت إنتباه المسؤولين عل •

 . المؤسسات الرياضات التنافسية داخل

  .في الوسط المدرسيالمؤسسات  الرياضات التنافسية داخلنشرثقافة ممارسة  •
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  :البحثأهداف - 5

عدوانية لدى تالميذ على السلوكات ال الرياضات التنافسيةالهدف الرئيسي من هذا البحث هو تسليط الضوء على 

  :من خالل  الطور المتوسط

اللفظي لدى تالميذ  العنف في التقليل منالمؤسسات  الرياضات التنافسية داخلالتعرف على مساهمة  �

 .الطور المتوسط

الجسدي لدى تالميذ في التقليل من العنف المؤسسات  لتنافسية داخلالرياضات االتعرف على مساهمة  �

 .الطور المتوسط

الغضب لدى تالميذ الطور  في التقليل منالمؤسسات  الرياضات التنافسية داخلالتعرف على مساهمة  �

  .داخل

  :ة بالبحثالدراسات المرتبط- 6

  :من إعداد الطالبة زهية دبداب تحت عنوان:الدراسة األولى- 1- 6

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم إجتماع "دور مستشار التربية في الحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة"

  .2008/2009التربية،جامعة بسكرة،السنة الجامعية 

  :اإلشكالية

  .اهرة العنف داخل المدرسةظلتربية للحد من ماهو دور مستشار ا - 

  :الفرضيات

  :الفرضية العامة

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

  :الفرضيات الجزئية

  .يساهم مستشار التربية في المتابعة اليومية للتالميذ •

  .التالميذ لدىاسباب السلوكات العدوانية  ظاهريساهم مستشار التربية في التربية في رصد م •

  .جابي مع التالميذييساهم مستشار التربية في دعم الحواراإل •

  .ة المقابلة واإلستبيانظالباحث النهج الوصفي حيث إستخدم الباحث أدوات المالح إستخدام:النهج المستخدم

تلميذ  150المدرسة متوسطة هادف أحمد بوجمرة أما العينة فتكونت من  كان مجتمع البحث:المجتمع والعينة

  .من التالميذ المشهود لهم بممارسة العنف تم إختيارهم بطريقة قصدية
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  :النتائج المتوصل إليها

  .يساهم مستشار التربية في المتابعة اليومية للتالميذ •

  .اهر وأسباب السلوكات العدوانيةيساهم مستشار التربية في رصد مظ •

  .التالميذيساهم مستشار التربية في دعم الحوار اإليجابي مع  •

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

  :تحت عنوان بومسجد عبد القادر الطالب إعداد من:الدراسة الثانية- 2- 6

مذكرة لنيل شهادة الليسانس في  إستخدام اللعب الحركي لخفض السلوك العدواني لدى أطفال ما قبل المدرسة"

  .2003/2004التربية البدنية الرياضية مستغانم،السنة الجامعية 

  :اإلشكالية

  .ألطفال التعليم التحضيري ةينالعدوا اتفي خفض السلوك دور للعب الحركيهل 

  :الفرضيات

  :الفرضية العامة

  .أطفال ما قبل الدراسةي لدى نخفض السلوك العدوا يلعب دورا جد مهم في اللعب الحركي

  :الفرضيات الجزئية

  .في السلوك العدواني لدى األطفال تبعا لسن معرفة نوع الداللة اإلحصائية •

  .في السلوك العدواني لدى األطفال تبعا لجنس معرفة نوع الداللة اإلحصائية •

حيث إستخدم  لذكاء" جونداف وهاريس"وٕاختبار رسم الرجل ل نهج الوصفيمإستخدام الباحث ال:النهج المستخدم

  .الباحث أدوات المالحضة المقابلة واإلستبيان

تلميذ تم  40التحضيري أما العينة فتكونت من  الطور االبتدائيةالمدرسة  كان مجتمع البحث:المجتمع والعينة

  .عشوائيةبطريقة  اختيارهم
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  :المتوصل إليهاالنتائج 

إلى 6سنوات أكثر عدوانية من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  8إلى 7الذين تتراوح أعمارهم ما بيناألطفال -

  .سنوات 7

  .الذكور أكثر عدوانية من اإلناث-

  :تحت عنوان خليلة نزيهةمن إعداد الطالبة :الثالثةالدراسة - 3- 6

ثانويات مدينة بسكرة،مذكرة نيل شهادة نيل دراسة ميدانية لبعض  ساليب التربية األسرية والعنف المدرسيأ

  .2003/2004الماجستير في تخصص علم اإلجتماع التنمية،السنة الجامعية 

  :اإلشكالية

معرفة األساليب التربوية التي يتلقاها التالميذ في أسرهم،وهل لهذه األساليب عالقة بممارستهم سلوك العنف في - 

  .وسطهم المدرسي

  :الفرضيات

  :العامةالفرضية 

لألساليب التربوية التي يتلقاها التالميذ في أسرهم،دور كبير في ممارستهم سلوك العنف داخل وسطهم  -

  .المدرسي

  :الفرضيات الجزئية

  .سرة إلى ممارسة سلوك العنفاأليؤدي أسلوب القسوة في  •

  .المدرسةيؤدي أسلوب اإلهمال والحرمان في االسرة إلى ممارسة التلميذ لسلوك العنف في  •

  .بين األخوة في األسرة إلى ممارسة التلميذ لسلوك العنف في المدرسة يؤدي أسلوب التفرقة •

  .يؤدي أسلوب التدليل والحماية الزائدة في األسرة إلى ممارسة التلميذ لسلوك العنف في المدرسة •

  . يؤدي أسلوب التذبذب في األسرة إلى ممارسة التلميذ لسلوك العنف في المدرسة •

  واإلستبيان ،المقابلة ،ةحيث إستخدم الباحث أدوات المالحظ نهج الوصفيمإستخدام الباحث ال:نهج المستخدمال




	         ���� ��م���    ا�����
 

 

 
8 

تلميذامشهودا لهم  103وقد تمثل مجتمع البحث في بعض ثانويات بسكرة أما العينة فتكونت من:المجتمع والعينة

  .ي أو البدني أو الماديظبممارسة العنف اللف

  :إليهاالنتائج المتوصل 

  .نسبة العنف عند الذكور أكثر من اإلناث •

  . التالميذ الذين يقومون بسلوك العنف هم ممن يمرون بمرحلة المراهقة •

 .ثيرات السلبيةغياب أحد الوالدين عن األسرة قد يتسبب في العديد من التأ •

  :التعليق عل الدراسات -

الدراسة الحالية في بعض النقاط، وسيعتمد الباحث يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة العالقة بينهاوبين 

  إلى عرضها بالتفصيل

  .هذه الدراسات في الجزائركل أجريت :من حيث المجال المكاني*

تختلف الدراسة السالفة الذكر في الصياغة ولكنها تشترك مع الدراسة الحالية في :من حيث متغيرات الموضوع*

  .السلوك العدواني،اللعب الحركيا ،األختبارات،العنف المدرسي:المتغيرات التالية

دراسة عالقة كان الهدف األبرز الذي إشتركت فيه هذه الدراسات مع الدراسة الحالية هو :من حيث الهدف*

اللعب الحركي، في خفض السلوكات العدوانية، وأهمية اللعب الحركي، مايعرف في الدراسة التي قمنا بها 

  .، لدى الطفل والمراهقالمؤسسات  داخلالرياضات التنافسية 

إعتمدت المناهج المعتمدة في الدراسات السابقة الذكر على المنهج الوصفي، الذى أستخدمت :من حيث المنهج*

ن وهو ما يتفق مع حد كبير في الدراسة الحالية حيث إعتمدت هى فيه أدوات المالحضة المقابلة اإلستبيان

  .األخري علي المنهج الوصفي

العينات في الدراسات السابقة بين العينات العشوائية  تنوعت كيفية إختيار:العينة وكيفية إختيارها من حيث*

  .القصدية، والعشوائية وهذا مايتفق مع دراستنا التي إعتمدنا فيها على العينة العشوائية القصدية معا

المصادر والمراجع العلمية، :اليةاألدوات الت إستخدمت الدراسات السابقة الذكر:من حيث األدوات المستعملة*

  اإلستبيان، المقابلة، وهذا ما أستخدم في دراستنا
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كات العدوانية لدي فئة يقلل من اللو إتفقت معظم الدراسات علي أن اللعب الحركي  :من حيث النتائج*

  .المراهقين

  :خلصت معضم الدراسات التالية:من حيث التوصيات*

وخاصة لدى فئة المراهقين لما له من دور كبير في خفض السلوك العدواني  التحفيز على اللعب الحركي -

  .وتعديل السلوك

توفير الجو المالئم للتلميذ داخل وخارج المؤسسة التربوية، حتي يستطيع أن يتكيف مع مرحلة المراهقة، دون  - 

  .حدوث أزمات وهذا ما يساعده على ضبط السلوك العدواني

ؤولين وذلك من أجل خلق نوع سواء من الوالدين أومن المسالمؤسسات  لتنافسية داخلالرياضات ادعم ممارسة  - 

  .من الحماس والدافعية لدى التالميذ لتفادي ظهور السلوك العدواني

  : نقد الدراسات- 

مختلف الدراسات التي سبق وأن قمنا بذكرها كان لها عدة مميزات وٕاجابات ولكن أي دراسة التخلو أيضا من 

السلبيات فقد كانت الحلول المطروحة في هذه الدراسات عبارة عن حلول سطحية لمشكلة العنف إذ وجب ذكر 

وهذا طبعا حسب وجهة نظرنا حلول جذرية وعلى مختلف المستويات،المستوى القريب،المستوى البعيد،

صف بمجتمعنا وبالمدرسة المتواضعة، فحاولنا نحن في دراستنا هذه إعطاء حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تع

  .الجزائرية خاصة

  :تحديد المصطلحات و المفاهيم - 7

  :مفهوم التربية - 1- 7

فهي عبارة عن عملية تفاعل بين الفرد وبيئته االجتماعية وذلك  تعني التربية في أبسط معنى لها التوافق والتكيف

  1.رجة التطور المادي والروحي فيهادبغرض تحقيق التوافق بين اإلنسان والقيم التي تفرضها البيئة تبعا ل

  :التعريف اإلجرائي- 1- 1- 7

وهي تتشكل من عدة محاور أبرزها الفرد  هي عملية نقل المعارف الخلقية قصد تنشئة فرد صالح في المجتمع

  .والبيئة المحيطة به

  :التربية الرياضية - 2- 7

                                                           
  .14ص  -. 1997ا�.زا�ر،:د�وان ا��ط��و��ت ا�.��!�� -.أ�ول ا��ر��
 و ا�����م - .�ر(� راع 1
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ودها العام جميع العمليات التي يستطيع الفرد بواسطتها تنمية قدراته وٕاتجاهاته وغير ذلك من صالتربية تعني بمق

  1. للسلوك في المجتمع الذي يعيش فيه اإليجابيةأشكال القيم 

  :التعريف اإلجرائي - 1- 2- 7

  .الخلقية،البدنية  ،هذه القدرات العقلية الرياضية ومن بين واالتجاهاتهي تنمية القدرات 

  

  الرياضة التنافسية- 3- 7

في العالم ودالك لكثرة مسابقاتها الدولية " وتعد من االشكال شيوعا.من اشكال الرياضة"رياضة المنافسات شكال

والعالمية والقارية والمحلية وتلقى المنافسات " من االندية والمدن والدول ويخصص لها الدعم المالي " ئدازا

تكاليفها الباهضة ولرياضة المنافسات نظمها وقوانينها ولوائحها المعروفة المناسب لتغطية ( واهتماما"تاييدا

  2.)دوليا

  :التعريف اإلجرائي- 1- 3- 7

هي أنشطة رياضية مختلفة تكون في المؤسسات التربوية لكن خارج ساعات الدوام المدرسي تهدف إلي مزاولة 

  .وتنمية مختلف القدراتالنشاط الرياضي عند الهاوين والموهوبين 

  :السلوك العدواني - 4- 7

تمثـل الهجـوم والعـداء ويسـتخدم بـدافع مـن الخـوف  االتسـاعالعدوان هوعبارة عن أفعال متعددة  1958عرفه ريش 

أوالقتل على اآلخرين أوٕايداع لتحقيـق اهتمامـات اآلخـرين وبلـوغ المصـابة الرغبة في صب هذا الخوف أو واإلحباط 

  3. االجتماعية

  :التعريف اإلجرائي- 1- 4- 7

هوردة فعل مختلفة عن ردة فعل اإلنسان في حالته الطبيعية إذ تنتاب الشخص موجة غضب ترجم إلى عدوان 

  .ي أو جسدي أو غيرهظسواء لف

  

                                                           

 ا�و�� ا������-.ھ�� �*�ود ا�(��ف1���� �� 
  .-1ط-13ص  -. 2004ا9�(در��،: دار ا�و��ء �د�� ا�ط���� و ا��ر - .دور ا��ر��

   www.pdffactory.com 62ص 1986ا�*���� 2

3
 ��  .��204ر،ص :1)ط (دار ا�و��ء -.درا��ت �� ��م ا���س -.��د ا��ط�ف �*�د ���
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  :العنف اللفظي - 5- 7

حيث ال يبلغ الناشئ سن ،وال تكون مشاركة الجنس ظاهرة فيه،يقف هذا النوع من العدوان عند حدود الكالم

باأللقاب  نابزعن الغضب التي تشمل الت اللغوي قد اكتسب الكثير من مهارات التعبيرالمراهقة إال ويكون 

وٕاشاعتها بين الناس وقد يتوجه ،عن الشخص المكروهالسيئة  ونقل األخبار واإلستخفاف،الالذعة والتعابير

ما غالباالذي  ،يئويرتبط السلوك العنيف مع القول البذ ،أوالكالم ،القول أو ،الشخص نحو العنف بصورة الصياح

  1.أوٕاستخدام جمل تهديد ،أوالصفات السيئة ،يوبعووصف اآلخرين بال ،والشتائم ،لسبابايشمل 

  :التعريف اإلجرائي- 1- 5- 7

أو  ،الـــتلفظ بـــالكالم الســـيئ والبـــذيئ طريـــق نـــوع مـــن أنـــواع الســـلوك العـــدواني يتـــرجم عـــن طريـــق األلفـــاظ ســـواءعن

  .مسيئ ومستفز م بكالملأوالتك ،الصراخ في وجه الغير

  :العنف الجسدي - 6- 7

حيث يستفيد البعض من قوة أجسامهم في إلقاء ،التي تطبق السلوك العدوانية دااألهو  ،يكون في الجسد أوالجسم

قد و  ،كأدوات فاعلة في السلوك العدواني ،أوالرجلين ،ويستعمل البعض اليدين ،أو صدم أنفسهم باآلخرين ،انفسهم

  2.أدوات مفيدة للغاية لهذا السلوك ،واالسنان تكون لألظافر

  :التعريف اإلجرائي- 1- 6- 7

عن طريق اإلحتكاك بالجسد أي اإلشتباك باأليدي أومختلف   األعضاء  السلوك العدواني يترتبنوع من أنواع 

  البشرية األخرى التي تستعمل للقتال

  :الغضب - 7- 7

 ،توبيخالويستعمل الشخص فيها جميع الوسائل ك،فيهاوالتي ال يمكن التحكم ،هو عبارة عن إنفجار نوبة الغضب 

  3.عيف الشدةوهناك غضب ض ،وهناك غضب قوي الشدة،الصراخ 

  :التعريف اإلجرائي- 1- 7- 7

الصراخ أو السب والشتم ومختلف األلفاظ السيئة وقد يؤول بصاحبه إلى العنف  ىهو شعور خطير يترجم إل

  .الجسدي
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  :المراهقة- 8- 7

هي فترة عواصف وتوتروشدة ،تسايرها األزمات النفسية،وتسودها المعانات واإلحباط "ستاليني هول"حسبالمراهقة 

  1.والصراع والقلق وصعوبات التوافق

  : ا���ر�ف ا$�را#�-7-8-1

����ھ� �ر*��  .�� �ن ا9��ن ��ر ��
� �!دة ���3رات و�دة إ�طرا��ت �ز�و�و.� و

                                                           
  .322ص -.��1977ر، : دارا�(��ب، ا�ط�!� ا������-.ا�ط�و�
 وا��راھ%
،��م ا���س ا���و -.*��د ��د ا��'م زھران1
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  :تمهيد  

والهدف األساسي منها إتاحة الفرصة للتالميذ  ،تربوي خارج ساعات الدوام انشطة رياضات التنافسيةال تعتبر     

كمـا يمـنح لـذوي الهوايـة والرغبـة المزيـد مـن سـاعات المزاولـة الرياضـية ويمكـن  ،المتفوقين للرفع من مستوى أدائهم

  .ذوي المستوى الضعيف من تدارك ضعفهم وتحسين مستواهم

لتحقيق أهداف هذا ) ساعة في األسبوع 2(لما كانت ساعات درس التربية البدنية والرياضية غير كافية 

دورها البارز لتغطية هذا لرياضات التنافسية ة فعالة كان لرسو مما ،إكتساب مهارات أولية و أساسية،الدرس

  .ليم عن طريق الممارسةعادين التي يمكن أن يطبق فيها التبإعتبارها من أفضل المي ،النقص

و تنظيم الدورات ما بين  ،يمكن أن تشمل التدريب على المهارات الرياضات التنافسيةلك فإن مجاالت على ذ

أوتنظيم الرحالت  ،كما تحول المشاركة في دورات في إطار الرياضة المدرسية ،واتأو ما بين السن ،الفصول

  .أوالمعسكرات

صباحا قبل  رياضة التنافسيةحيث يمكن مزاولة ال ،ال ينبغي أن يتعارض لتوقيت برنامج الدراسة الرسمية تهاتوقي 

  1.الدرس أو في أوقات الراحة بعد نهاية دوام المدرسة
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  :تعريف النشاط - 1

لك من خالل تهيئة إشباع حاجات الفرد و دوافعه و ذ هو وسيلة تربوية تتضمن ممارسات موجهة يتم من خاللها

  1.الموافق التي يقابلها الفرد في حياته اليومية

كما يعتبرها آخرون عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن الحي و تمتاز بالتلقائية أكثر 

  2.اإلستجابةبمنها 

  :تعريف النشاط البدني الرياضي - 2

و ضمان  ،من أجل قياس القدرات ،بأنه نشاط ذو شغل خاص و جوهر المنافسة المنظمة "مات فيق"يعرفه 

وبذلك فعلى ما يميز النشاط البدني بأنه التدريب البدني بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في  ،أقصى تحديد لها

  3.وٕانما من أجل النشاط في حد ذاته،ال من أجل الفرد الرياضي ،المنافسة

 ،ة الرياضي الحركيةفستجده نشاط إجتماعي يساهم في اإلرتقاء بكفاء ،المعنى الحقيقي للنشاط البدني الرياضي

نشاط بدني  لو يعرف بأنه لك ،نافسةمالو  ،و يتحدد بصفة أساسية في عنصرين التدريب ،النفسية ،والصحية

يضمن صراعا يتناسب مع الغيرأو الذات و  ،و صدق ،يتصرف ويتصف بروح اللعب بممارسة الرياضي برغبة

  4.مع عناصر الطبيعية

  : ف الرياضات التنافسيةتعري- 3

العالم وذالك لكثرة مسابقاتها الدولية  في" وتعدمن االشكال شيوعا.من اشكال الرياضة" رياضة المنافسات شكال 

" والعالمية والقارية والمحلية وتلقى المنافسات تاييدا" من االندية والمدن والدول ويخصص لها الدعم المالي" زائدا

  5.ضمها وقوانينها ولوائحها المعرفية دولياالمنافسات نالمناسب لتغطية تكاليفها ولرياضة (واهتماما 

  : افسيةلرياضات التنأنواع ا- 4

  :الداخلي الرياضات التنافسية - 1- 4

  :مفهومه 

هم نلكل من تضم ،النشاط الداخلي بالمدرسة هو البرنامج الرياضي الذي تديره المدرسة خارج المنهج المدرسي

  6.هذه المدرسة

و يتميز بالمزيد من خبرة إختيار التلميذ لما يمارسه من أوجه  ،إمتداد لدرس التربية الرياضيةيعتبر هذا النشاط 

كما يساعد على تدريب التالميذ على تحمل  ،وٕاحتياجاته ،قدراتهو  ،كل هذا حسب ميولة، النشاط داخل المدرسة

  1.اإلعالمو  ،التحكم التسجيل،التنظيم ،وٕاشراكهم في اإلعداد  ،المسؤولية
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والغرض منه إتاحة الفرصة لكل التالميذ  ،والرياضة التنافسية هي النشاط الذي يقدم بخالف اوقات الدرس

وينظم طبقا  ،ويتم عادة في أوقات الراحة القصيرة والطويلة في اليوم المدرسي ،لممارسة النشاط المحبب لهم

  2.وأنشطة تنظيمية  ،فردية أوعروض ،سواء كانت مباريات بين األقسام، للخطة التي يضعها المدرس

  :والرياضة التنافسية في تعريف اخر لها هي

وهوفي الغالب نشاط إختياري  أي النشاط التنافسي ،البرنامج الذي تديره المدرسة خارج أوقات الجدول المدرسي

و لكنه يتيح الفرصة لكل تلميذ ان يشترك في نوع أوأكثر من  ،وليس إجباري كدرس التربية البدنية والرياضية

ويعتبرحقه لممارسة النشاط الحركي  ،وٕاقبال التالميذ على هذا النشاط مكمال للبرنامج المدرسي ،النشاط الرياضي

  3.خصوصا تلك الحركات التي يتعلمها التلميذ في درس التربية الرياضية 

  : ةالداخليالرياضية التنافسية   أنواع- 1- 1- 4

بين األقسام )كرة الطائرة ،كرة اليد ،كرة السلة ،كرة القدم (منافسات في األلعاب الجماعية المختلفة  •

  .والسنوات المختلفة

  .التدريس و التالميذ يئات بين ه)ألعاب صغرى ( منافسات في األنشطة الجماعية و االجتماعية  •

  . )إلح .....،ألعاب القوى ،الجمباز ،تنس الطاولة (منافسات في األنشطة الفردية  •

  . )إلخ .....،مصارعة،مالكمة،الجيدو(منازالت فردية  •

  .منافسات في اللياقة البدنية بين األقسام •

  .عروض رياضية للتمرينات بين األقسام المختلفة  •

  4.و االجتماعية،مهرجانات وحفالت مدرسية بمناسبة األعياد الوطنية  •

  :الداخلي  التنافسية اتالرياض همية أ- 2- 1- 4

  .يعتبر النشاط الداخلي حقل لتنمية المهارات التي يتعلمها التلميذ في المدرسة •

  .إتاحة فرص النشاط للمجتمع •

  .التعليم عن طريق الممارسة •

  .التربية للوقت الحر •
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، التحكم في إنفعاالته ، إحترام الغير و حسن المعاملة، التعاون، ضبط النفس(الصفات االجتماعية  تنمية •

  ).تقبل آراء األساتذة

  .تنمية روح الجماعة •

  .يعتبر معمل لتفريغ الالعبين •

العدوان الوسيلي  ،العدوان الجسدي ،العدوان اللفظي ،العدوان الجازم(التقليل من السلوكات العدوانية  •

  .....)لجازم و درجة الغضب ا،

  .التعلم على القيادة التبعية •

  1.إكتشاف ميادين جديدة لم يسبق للتالميذ أن تطرقوا لها •

  :الخارجي  الرياضة التنافسية- 2- 4

  :مفهومه 

هيئة مع وحدات تمثل لك النشاط الذي تتبارى فيه وحدات تمثل هذه الذ الخارجي ألي هيئة هو اط التنافسيالنش

  .با ما تكون هذه المباريات بين افراد ينتمون في نفس الجنس أخرى، غالهيئات 

ال ان يختص الممتازين في األداء إ،اضيةيهذا البرنامج جزء متميز من البرنامج العام الشامل للتربية الر  يعتبر

ائزين من بين بعد معرفة الفائز أوالف ،وتجري مباريات هذا النشاط وفقا لقواعد و شروط متفق عليها ،الرياضي

  2.المشتركين

والعمـل علـى الخـروج مـن نطـاق علـى  ،المدرسة هذا الجزء الثالث لتحقيق أهداف خطة التربية الرياضية المدرسـية

وذلــك عــن طريــق اإلشــتراك فــي المســابقات التــي تنظمهــا إدارة التعلــيم بــين مــدارس  ،التعامــل مــع البيئــة المحيطــة

وصـــقلها،  ،يهـــدف إكتشـــاف المواهـــب الرياضـــية ،الهيئـــات المجـــاورةو المنظمـــة أوٕاقامـــة أيـــام رياضـــية مـــع المـــدارس 

الـبالد فـي  كخـدمات صـالحة لتمثيـل ،وتوجيهها لتكون ذخيرة فعالة يستخدمها المجال الرياضي في القطاع األهلـي

وتقـوم مديريـة التعلـيم  ،التـي تعمـل علـى رعايتهـا وتنميـة مهاراتـه ،المباريات الداخلية والدولية أوٕاشراكها في النـوادي

نافســــــة فــــــي بــــــاقي المنــــــاطق بوضــــــع بــــــرامج هــــــذا النشــــــاط لكــــــل مرحلــــــة علــــــى حــــــد فــــــي األلعــــــاب المختلفــــــة للم

  .اوالهيئات األخرى،التعليمية

لتعدها بدنيا مهاريا و  ،اف المواهب الرياضية والدفع بها إلى المستويات العلياهذا النشاط يعمل على إكتش

  3.إجتماعيا
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والمدارس األخرى وللنشاط  ،وهو ذلك النشاط الذي يجري في صورة منافسات بصورة رسمية بين الفرق المدرسية

يبدأ من الدرس اليومي ثم النشاط مية بالغة لوقوفه في قمة البرنامج الرياضي المدرسي العام الذي هالخارجي أ

  .الخارجيين ينالداخلي لينتهي بالنشاط

حيث يصب فيه خالصة الجد و المواهب الرياضية في مختلف األلعاب لتمثيل المدرسة في المباريات الرسمية 

  1.كما يسهل من خالله إختيار منتخب المدارس بمختلف المنافسات اإلقليمية والدولية

  : هوم للنشاط الخارجي ألنهكما يمكن إعطاء مف

سـواء فـي  ،كما هـو معـروف أن لكـل مدرسـة فريـق يمثلهـا فـي دوري المـدارس ،يتمثل في نشاطات الفرق المدرسية

مجـال وعنـوان تقـدمها فـي  ،وهذه الفرق تعتبر الواجهـة الرياضـية المدرسـية ،أو األلعاب الجماعية ،األلعاب الفردية

و فـــي هـــذه الفـــرق يوجـــد أحســـن عناصـــرالتي تفرزهـــا دروس التربيـــة البدنيـــة و النشـــاط  ،التربيـــة البدنيـــة والرياضـــية

  2.الداخلي

  :همية النشاط الرياضي الخارجي أ- 1- 2- 4

النشاط الرياضي الخارجي ناحية أساسية مهمة في " هاشم الخطيب " عن أهمية النشاط الخارجي يرى الدكتور 

باإلضافة لذلك فإنه يكمل  ،ودعامة قوية ترتكزعليها الحركة الرياضية في المدرسة ،منهاج التربية الرياضية

  3.النشاط الذي يزاول الدروس المنهجية

هـــذه الفـــرق ، أو هـــو الفـــرق المدرســـية ،إن النشـــاط الخـــارجي هـــو تلـــك الممارســـة التنافســـية فـــي الوســـط المدرســـي

 ،وهذا من حيث اإلختيار وٕانتقاء الطـالب الرياضـين،فسةاد خاص قبل اإلشتراك في المناالرياضية تحتاج إلى إعد

  .في بداية الموسم الدراسي ،وتشكيل الفرق الرياضية المدرسية

أنه  15من التعليمة الوزارية المشتركة رقم  07حيث نصت المادة  ،وكذلك فيما يخص التدريب وٕاعداد هذه الفرق

فهي تستهدف  ،وتحضيرية للمنافسةية متخصصة، تربوية من تدريبات رياضتتكون الممارسة التنافسية ال

  4.واإلدماج االجتماعي للشباب في شكل منافسة في أوساط التربية والتكوين ،المشاركة في التعبئة

  :الخارجي  د و تنظيم الرياضات التنافسيةأسس إعدا- 2- 2- 4

وفي بعض دول  ،التربويةيكتمل مفهوم النشاط الرياضي الخارجي بسائر أجزاء البرنامج من حيث الواجبات 

" محمد الحماحمي"يرى الدكتور  ،العالم يوجد تنظيم متقدم للغاية إلدارة هذا النوع من النشاط الرياضي الخارجي

  :أن من أهم هذه األسس التي يجب مراعاتها مايلي "  180أسس بناء التربية الرياضية ص "في كتابة 
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االهتمام بتحديد  ،والمستوى المناسب في األداء ،األخالق الحميدةالرياضية من ذوى  مراعات إختيارأعضاء الفرق

  .وبحيث ال يعوقهم التدريب عن التحصيل الدراسي ،فترات لتدريب أعضاء الفرق الرياضية

،  العمل على تكوين فرق رياضية في عدة نشاطات متنوعة، اإلمكانيات الالزمة لنجاح النشاط االهتمام بتوفير

  .نوع أونوعين من النشاط  على عدم اإلقتصارو 

تخصيص جوائز ، وللقيم التربوية ،االهتمام بضرورة إحترام أعضاء الفرق الرياضية للقوانين وللروح الرياضية

  .للفائزين وألحسن فريق مهزوم وألحسن العب في األخالق

دية والبرامج أن يكون تنافس بين البرامج العاأنه يجب " عباس احمد صالح "في هذا السياق يرى الدكتور

يهدف إلى هدفين  حيث أن النشاط التنافسي ،أي يجب أن يتدرب الطالب على ما تعلموه من الدرس ،التنافسية

  :أساسين 

  .المرونة ، الرشاقة، السرعة، تنمية الصفات األساسية عند الطالب مثل القوة العضلية

حيث  من ،ات الرياضية والسيطرة عليهار لترقية المهامجال كبير ، ارات الرياضية والرياضات التنافسيةترقية المه

  :في مايلي يسية للنشاطات الوعلى ذلك يمكن تحديد األسس الرئ ،يوجد عليها متسع من الوقت لذلك

  . أن تكون مرتبطة بنشاطات درس التربية البدنية والرياضية وتتبع خطة متقنة على مدار السنة �

  .أن تهدف إلى تنمية الصفات البدنية الرئيسية  �

  .أن تهدف إلى ترقية المهارات واأللعاب الرياضية الموجودة في الخطة  �

  . أن تحظى بإمكانيات تتالئم مع حجم النشاط من مالعب ومدربين ومؤهلين �

  1.أن تحقق أدنى طموحات الطالب وأن تحقق اهداف الرياضة المدرسية  �

  :الخارجي  الرياضات التنافسيةمميزات - 3- 2- 4

  .رعاية المواهب الرياضية بالمدرسة من حيث تنميتها �

الكشف عن األفراد الممتازين رياضيا حتى يكونو ذخيرة فعالة يستخدمها المجال الرياضي في القطاع  �

  .األصلي

  .تعلم النظام واإللتزام أثناء الحصص �

  .اإلقليمية والدوليةكفاءات صالحة لتمثيل الدولة في المباريات  �

                                                           
1H��B �!6-�س أ�. - ��
���#' "=�اد - . طق 9�ر�# ا	���� ا	�C �"�#209ص - .1981"=�اد،:  -1ط–دار ا���� ا�. 
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  .إتاحة فرص التدريب على القيادة أثناء المباريات �

  .و بين العبي الفرق األخرى ،ينهمبتنمية السلوك االجتماعي ألفراد الفرق وتدعيم العالقات  �

  .والصحية،واالجتماعية ،والخلقية،من الناحية البدنية ،اضيةيتحقيق الشخصية الر  �

  .لألفراد الممتازين اإلرتفاع بمستوى األداء الرياضي �

  1.تعلم النواحي المخصصة والمهارية وقوانيناأللعاب المختلفة �

  :الرياضات التنافسيةدوافع ممارسة - 5

  :الدوافع المباشرة - 1- 5

  .أوقات الفراغ للمراهقين فيما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم ستغالل وٕاستثمارإ �

  .)إلثبات الذات ، الشهرة ، اإلعتراف( إشباع حاجة المراهق لإلنتماء في المجتمع  �

ألن ينظم ألسرة رياضية مدرسية جديدة  ،إثراء و تنمية العالقات االجتماعية بينه وبين إخوانه الطلبة �

  .يعيشها

  .لتسجيل أرقام وإلثبات الشخصية ،خذ بيدهمواألرعاية الموهوبين  �

ن أجل أن يتعلموا االخالق الحميدة إلحاح بعض أولياء التالميذ بتنظيم برامج خارج أوقات الدراسة م �

  .كونهم قدوة للتالميذ

  :دوافع غير مباشرة - 2- 5

  .والمتعة الجمالية ،واللياقة البدنية ،إكتساب الصحة �

  .فعاال ويظهر نفسه كنموذج يقتدي به امن أجل ان يكون عضو  �

  .لالرتقاء بمستوى الوظائف العضوية والحيوية ،إشباع الميوالت والرغبات الرياضية اإليجابية �

  .يتحمل مسؤولية رفع علم وطنه عاليا في المنافسات والبطوالت العالمية �

 .اإلعالمي والتلفزيوني المنوط إتجاه بث المنافسة الرياضية الدور �
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!� وأ��ون1�
��!��ھ  ا	���� ا	���
)<� - .ا	� K	9 ا��+��  .127ص - .1999ا�&�ھ�ة،:- 2ط- 




ا:                                                                               ا	��� ا�ول���ت ا	�������	  

 

 

 
20 

  : ممارسة الرياضة المدرسية التنافسيةأهداف - 3- 5

، المراهق بأسلوب المواد الدراسية فهي تؤثر في، من دور المدرسة ،الرياضة المدرسية التنافسية يقترب دور

تستهوي المراهق وترتبط بها كثيرا من  ،والرياضة المدرسية التنافسية ،الفكريةو  ،بالمهارات والمواهب الجسدية

  1.والنفسية  ،واالجتماعية ،إحتياجية فيزيولوجية

  2:دة جوانب أهمها ن عتحسيلذا نجد أن ألهداف الرياضة المدرسية 

  :الجانب التربوي التعليمي - 1- 3- 5

  .وٕاحترام العاملين وتقديرهم،حب العلم و ،تدريب الطالب على العمل �

  .في التجديد واإلبتكار ،الطالب ومهاراتهم وتنمية قدرات ،والعلمي ،الرياضي ممارسة التفكير �

  .من قيود المنهج المطلوب في الدراسة ،تنمية قدرات الطالب على الحياة المتحررة �

  .والقيم اإلسالمية في الميدان التطبيقي ،تفعيل الجانب النظري من دروس االخالق �

  .و توجيهها ،على تنميتها والعمل،إكتشاف المواهب �

  :الجانب النفسي - 2- 3- 5

  عالج بعض الحاالت النفسية �

  .والعزلة ،اإلنطواء على النفس،التردد،اني منها بعض التالميذ مثل الخجلالتي يع �

  .وتهذيب النفوس،تعميق المفهوم األمثل للرياضة في صقل المواهب �

  .واألهتمام بهم ،ورعاية المعوقين ،لفت اإلنتباه لذوي الحاجات الخاصة �

والعوامل التي تأثر إيجابا و سلبا على التحصيل  ،ومعرفة األسباب ،وتفسيره ،فهم السلوك الرياضي �

  .المدرسي

القدرة على ، اإلدراك و اإلسترخاء، تركيز اإلنتباه، التصور العقلي:التدريب على المهارات النفسية للتالميذ �

  .التفكير

  :الجانب البدني و الصحي - 3- 3- 5

  .سالمة القوام البدني ورفع المستوى الصحي �

  .عضالت وعظام أقوى، قوام متزن �

                                                           
1�! � �
�� وا	�'* ا	���� 	Cط��ل - .5�B&� ��ر ا��5�� .32ص - .م1998ا�&�ھ�ة،:- 1ط- دار ا���� ا�#�"� - .ا	'D�ر�2 ا	
���0 - .وس�م س��� 6-�ه2E	ا ��
�� .18ص -.م2006ا0ردن،:-1ط-دار ��+K ا��	�ب - .ا�دارة ا	
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  .والتكيف معها ،واإلعاقات ،عالج بعض الحاالت المرضية �

  .طيلة المشوار الدراسي ،والتجديد ،الشعور بالحيوية، حياة صحية أفضل �

  :الجانب اإلجتماعي - 4- 3- 5

  .ربط الحياة المدرسية بالحياة االجتماعية �

  .والروح الرياضية ،مل التعاونيتنشئة التالميذ على الع �

لتحقيق الترابط بين خبرات المتعلم داخل وخارج الصف  ،إستغالل األحداث الجارية في المجتمع الدولي �

بمناسبة الخمسينية إلستقالل  ،بطولة أودورة كروية، بصيغة رياضية ،بإقامة أيام دراسية ثقافية ،الدراسي

  ......  الجزائر مثال 
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  خالصة 

الجوانـب  من قد تعددت و شملت الكثير ،الداخلي والخارجي ومهام النشاط الرياضي التنافسي بقسميهأهداف  إن 

 مختلــف و إكتســاب ،الذهنيــة و االعتمــاد علــى الــنفس،العقليــة ،القــدرات البدنيــة و ،فيهــا تنميــة المواهــب  التــي راعــت

ب التلميــذ القــدرة فــي الحفــاظ علــى الك إكتســوبــذ ،و تعلــم فنــون األلعــاب والمباريــات وقوانينهــا ،اربالخبــرات و التجــ

ويكـون بـذلك  ،والبدنية ،مما يتناسب مع قابليته الذهنية ،وكيفية إدارتها وتوجيهها ،المنافساتصحته ومشاركة في 

ر يو تطــو  ،إضــافة إلــى العامــل الحسـي المتعلــق بشــهرته كالعــب علـى مســتوى المدرســة ،قـد اكتســب هــذه الصـفات

  .بشكل الئق ومتزنمستقبله 

ذا لـم توضـع إ ،ا التربويـةفتقـر إليـه مؤسسـاتنجوانبـه  تإال أن المستخلص  من جل هـذا النشـاط التنافسـي ومختلـف 

وترقيـــة المـــدرس إلـــى اعلـــى  ،و ذهنيـــا ،يكـــون المرجومنهـــا تنميـــة التلميـــذ بـــدنيا ،و مســـتلزمات ،وأغـــراض ،أهـــداف

  .مستواياتها
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 :تمهيد

وهو قديم اإلنسان  ،واإلجتماع ،يعتبر السلوك العدواني من بين المواضيع التي شغلت إهتمام علماء علم النفس

وقد أخذا قسطا كبيرا في البحوث  ،حيث يعتبرسلوك شائع في مختلف المراحل العمرية ،علي وجه األرض

  .التربوية نظرا لإلنتشارالمفزع لسلوك العدواني خاصة في اآلونة األخيرة

حيث تعددت التعاريف تحوصل أوتلم ،يعتبرالسلوك العدواني ذلك التعبير الخارجي للمشاعر العدوانية المكبوتة 

ذا تعلق األمر بالمراهق الذي يعاني من بهذا السلوك إلختالف األبعاد والمقايس التي تحيط به ،خاصة إ

صراعات نفسية مما يجعل تفسير هذا السلوك أكثر تعقيدا،لذالك حاول الباحثون اإللمام بهذا الموضوع أوباالحري 

أنه ذلك السلوك الذي يلحق الفرد به الضرر بالغير لقد  ىمحاصرته بتعاريف عديدة تمحورت جلها حول إبرازه عل

  .للحالة التي يكون فيها الفرد وكذا البيئة المحيطة به  تعددت مضاهره طبقا

لذالك سنحاول في هذا الفصل أن ندرس هذا الموضوع جيدا ونقوم بإعطاء مختلف التعاريف الخاصة بهذا 

  .عليهار فسرة له ومن ثم األشكال التي يظهالسلوك والنضريات الم
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  :تعريف السلوك العدواني-1

 ىيستهدف إلحاق األذ ىلك السلوك الذذ" أنه ىالسلوك العدواني في ميدان علم النفس اإلجتماعي عليعرف 

ذاء الشخص اآلخركما أنه نوع إيأنه سلوك يقصد به المعتدي  ىكما يعرف عل1.لألخرين أوالتسبب بالقلق لديهم

أو الذات تعوض عن تحقيق رغبة صاحبه في السيطرة وٕايذاء الغير  ىمن السلوك اإلجتماعي يهدف إل

رالعدوان بعتإالصور التي يتجسد فيها السلوك العدواني ف ىتعريفه عل ىف"هلقار"كما ركز العالم النفساني.2الحرمان

جرحا جسميا أوسلوك متميز  ىباألشخاص سواء كان هذا األذ ىنشاط هدام يقوم به الفرد قصد إلحاق أذ

أنه إستخدام القوة Yعرف السلوك العدواني عل) beton")1984بيتون "أما النفساني 3.بالسخرية واإلستهزاء

فقد عرف العدوان بأنه أفعال متعددة اإلتساع تشمل ) rech" )1958روش "أوٕاستعمالها لسبب ظرورة دفاعية أما

بداع , اآلخرين ىالقتال علو الهجوم والعداء ويستخدم بدافع من الخوف أواإلحباط أوالرغبة في صب هذا الخوف أ

 4.يف إهتمامات الفرد وأهدافه وبلوغ مطالبه اإلجتماعيةلتخف

أن العدوان يكون في العادة نتيجة إحباط سباق فاإلحباط يؤدي عادة ال دائما إلي  "dollard"ويري دوالرد

  5.العدوان

  :مفهوم العدوان في الرياضة- 2

مجموعها فى تعريف واحد على لقد تعددت التعريف فيما يخص السلوك العدوانى فى الرياضة إذ أنها تتفق فى 

أنه ذلك السلوك الذى يهدف إلى محاولة إصابة وٕاحداث ضررأوٕاذاء لشخص آخر،أي الالعب أثناء المنافسة 

يسعى إليقاع الظررواألذى بالمنافس قصد نية داخل قانون اللعبة أوبسوء نية أي خارج إطار قانون اللعب ولهذا 

اصل لسلوك العدوانى الذى يمكن أن نتحمله ونتجاوز عنه وبين وجد الباحثون مشكالت فى تحديد تعريف ف

  6.العدوان الضرورى لبقائنا وٕاسستمرار حياتنا والعدوان المدمر والمخرب

مفهوم العدوان في المجال الرياضي ومن بين المحاوالت  ىلمحاولة إلقاء الضوء عل دا إال أنها بذلت مجهو 

حسب الغاية والهدف  ىوقد شرح هذا األخيرالعدوان الرياضي عل" 1979أورليك "و Silva"1980" "سلفا"المعتبرة 

  .ثالثة أنواع من العدوان الرياضي ىتقسيمه إل اوٕاستطاعو  ،من إتباع الالعب لهذا السلوك
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  :ىثالث أقسام وهي كاآلت ىيمكن تقسيم هذه األنواع إل:انواع العدوان الرياضي - 1- 2

  :العدوان العدائي - 1- 1- 2

محاولة إصابة كائن حي آخر إلحداث  ىالعدواني هو ذالك السلوك الذي يهدف الفرد من خالله إل إن السلوك

األلم أواألذي أو المعاناة لشخص اآلخروهدفه التمتع والرضا بمشاهدة األذي واأللم الذي ألحق بالفرد وأضاف 

 ،النفسي ،هو إلحاق الضررأواألذي أنه يكون السلوك العدواني كفاية في حد ذاته عندما يكون الهدف منه" أدروم"

نحو األخرين مع الشعور بالتمتع والرضا نتيجة لذلك،وقد يحدث مثل هذا العدوان فيالمجال الرياضي  ،أوالبدني

في العديد من المواقف التنافسية مثل قيام مدافع كرة قدم بمحاولة إصابة بقدمه عقب محاولة منافسة تخطية 

األرض أثناء مراقبته لهوهذا ما يالحظ في ى دفع منافسه باليد للسقوط عل ،السلةأومحاولة العب كرة  ،بالكرة

حصص التربية البدنية والرياضية من خالل محاولة التلميذ إسقاط زميله أثناءالمنافسة أومحاولة أثناء اللعب 

  1.خاصة في حالة عدم إنتباه األستاذ وهويستعمل هذا السلوك من أجل التمتع وزميله يتألم

  :العدوان الوسيلي- 2- 1- 2

إلحاقاألذي بشخص أخر ولكن  ىأي أن العدوان كوسيلة يتضح عندما يهدف إل" سلفا"هوالعدوان الذي أشارٕاليه 

تدعيم أوتعزيزمن الخارج كتشجيع  ىليس بغرض التمتع والرضا نتيجة لذالك ولكن بغرض الحصول عل

  3".السلوك العدواني وسيلة لغاية معينة"هذاأنه  ىويضيف حسن خليل عل2.ربدالجمهورأورضا الم

التالميذ من خالل محاولة التلميذ  ىلد ،حيث نالحظ هذا السلوك أثناء حصص التربية البدنية والرياضية

أي أن سلوكه العدواني يوجد له غاية من ورائه  ،وخاصة زميالته ،وزمالئه ،إبراز نفسه أمام أساتذته ،المراهق

 .  بط بإنفعال الغضبولكن الموقف يرت

يعتبران من السلوكات غير السوية وأنها  ،والوسيلي ،من خالل ما سبق يمكن القول أن العدوان الرياضي العدائي

 .ألن أضرارها وخيمة بالفرد وكذا بالرياضة بصفة عامة ،نوع من العدوان السلبي

 ):اإلجابي(السلوك العدواني الجازم - 3- 1- 2

مقدرة وطاقة بدنية فائقة من أجل تحقيق  هوالبدني يتميز به الالعب والذي يقصد إضهار ي ظهوذلك السلوك اللف

حيث أنه ،في إعطاء لوائح وقوانين معترف بها  ،و الكفاح ،والتصميم ،والحزم ،والشدة ،يتميز بالقوة ىالفوزوالذ

ومن أمثلة ،المراد منه  نظرا للهدف ،فهذا السلوك العدواني هو إجابي ،اليقصد منه إيقاع األذي بشخص آخر

الذي يؤدي الضربة  ،الذي يسدد الكرة علي المرمي بقوة ،علي اللوحة أوالعب كرة الطائرة ،ذلك العب كرة القدم

  4.برغم من إمكانية أن يكسب النقطة بآداء تمريرة عادية،الساحقة بقسوة 
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 :أنواع السلوك العدواني- 3

 :ما يلي ىأشكاله وحسب الظروف المحيطة بالفرد إلقسم العلماء النفسانيون العدوان من حيث 

 :العدوان اللفضي- 1- 3

ي عن الغضب والتي تشمل ظما إن يبلغ الناشئ مراهقته إال ويكون قد إكتسب الكثير من مهارات التعبيراللف

 ،المكروهونقل األخبار السيئة عن الشخص  ،واإلحتقار ،والكلمات الجارحة ،والتعابيرالالذعة ،التنابز باأللقاب

 1.وٕاشاعتها بين الناس

  2.والتكون مشاركة الجنس ظاهرة فيه ،عموما فإن هذا النوع من العدوان اليتعدي حدود الكالم

والشتم،والتي تؤدي تعقيدات في العالقات اإلنسانية وال ،السيئة والسب  ،ويكون الهجوم بإستعمال األلفاظ الجارحة

 3.تسهل تفاعل اإلنسان

غالبا ئ أويرتبط السلوك العنيف مع القول البذ ،والكالم،أوالقول ،نحوالعنف بصورة الصياحوقد يميل الشخص 

 4.وٕاستخدام كلمات أوجمل تهديد ،والصفات السيئة ،ووصف اآلخرين بالعيوب ،والشتم ،مايشمل السب

 : العدوان الجسدي- 2- 3

والدفع،وهنالك بعض من  ،والرفس ،بالضرب ،اآلخرين ىفي هذا النوع من العدوان يشترك الجسد في اإلعتداء عل

ويستعمل البعض اآلخر أيديهم كأدوات فعالة في  ،يستفيد من أجسامهم وضخامتها في إلقاء أنفسهم باآلخرين

  5.السلوك منالسلوك العدواني،وقد تكون لألظافرواألرجل حتي األسنان لهاأدوارمفيدة لهذا النوع  

 :العدوانالرمزي- 3- 3

إهانة يلحقه بها كاإلمتناع عن النظرورد  ىتوجيه اإلنتباه إل ىإحتقاراآلخرأويقود إل ىسلوكيات يرمزٕاليمارس فيه 

 6.السالم عليه

  . إهانة الخصم ىاإلختصارولفت اإلنتباه إل ىرمزمن خالله إليويكون بإستعمال موضوع أوشخص،
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 :العدوان المستبدل- 4- 3

موضوع بديال ليكون هدف لتفريغ المشاعرالعدوانية،حيث يوجه الفرد يظهر العدوان المستبدل في إتخاذ أي 

هو إتخاذ أي موضوع بديل يكون هدفا لتفريغ 1. شخص آخرخلفا لمن تسبب له في اإلحباط ىالعدوان إل

 ،إلستجابة نظرا لقوته أوعلومكانته،أو للرفض اإلجتماعي ىالمشاعرالعدوانية في حالة إستحالة العدوان المباشرعل

لإلعتداء عليه وخاصة إذا كان يمثل رمزا لقيمته اإلجتماعية الراسخة،مما يدفع بالفرد لتوجيه عدوانية  ،القاطع

نحوموضوع آخرمختلف،وخاصة إذا كان الموضوع البديل متاحا وغير متوقع للتعرض لعواقب سلبية من جراء 

  2.اإلعتداء عليه

 :العدوان المباشر - 5- 3

للشخص وذالك بإستخدام القوة  ،واإلحباط ،شلفالشخص أوالشيئ الذي يسبب ال ىالعدوان إليوجه هذا الشيئ من 

أنه من الخطئ كبت  ،خوني أحد العلماء النفسانين "KHONEY"ية وتقولظالجسدية أوالتغيرات اللف

ومكبوتاته القلق والتعصب النفسي،وٕاقترحت أنه من األفضل أن يعبرعن مشاعره  ىالمشاعرالعدوانية حيث يؤدي إل

  3.آخرحتي يريح نفسه ونجد في حصة التربية البدنية والرياضية متنفسا واسعا لذلك ىمن حين إل

  :رالعدوان غير المباش - 6- 3

يتخذ السلوك العدواني في بعض األحيان نتيجة لتأثيرالمحيط صورا غير مباشرة،كإبداء المالحضات واإلنتقادات 

ليوقع اآلخرين ،الخداعأو  ،غشكما يستعمل الفرد السلوكات العدوانية غيرالمباشرة كال ،نحو الشخص مصدراإلحباط

 4..أو يلحق بهم الضرر ،ي مواقف مؤلمةف

بشخص آخر فهو بذلك سلوك  ىالفور في إطارلوائح وقوانين معترف بها حيث أنه اليقصد منه إيقاع األذى عل

  5.الهدف المراد تحقيقه ىإيجابي بالنظر إل

 :العوامل المؤدية لظهور السلوك العدواني- 4

إن أسباب العدوان التكمن عادة في الموقف المباشرالذي إنفجرت فيه السلوكات العدوانية إنما نتائج لتراكمات تتم 

بعوامل عدة فالفرد بإرتكابه هذا النوع من  ،وقوته ،خارج هذا الموقف،إذا يتأثر السلوك في نشأته وفي ضعفه

د تعرض لمجموعة من الظروف اوالعوامل المهيأة سواءا كانت متصلة به شخصيا أونابعة من السلوك يكون ق

في البحث عن العوامل التي  ،السياق الثقافي أواإلجتماعي، وهذا ماأدي بالباحثين فيعلم النفس وعلوم التربية

ظهوره،فمنه من ذكرالعوامل النفسية ومنهم اإلجتماعية أوهي عوامل ثقافية أوفطرية ومنه سنلخص  ىتؤدي إل

 :أهمها في ما يلي
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  :العوامل الخاصة بالفرد- 1- 4

  :اإلحباط- 1- 1- 4

 ىإذا نجد فشل الفرد في الحصول عل ،يحدث حيث يوجد عائقما دون تحقيق الفرد ألهدافه وٕاشباعه لحاجاته

ينتج عن أهدافه،وحين  ىإعتداء العانف الذ ىالتي يولدها هذا اإلحباط تدفعه إل ،والطاقة ،يهماثيراإلحباط لد

  1.هدف آخر ىيتجه بذالك الطاقة العدوانية إل ىهذا العانف الذ ىيعجزالفرد عن اإلعتداءعل

  :التعصب- 2- 1- 4

وبالتاليالتعصب وفق هذا التصوريعد في  ،يعرفه أنه حكم  الأساس من الصحة يكون بدون توفر دالئل موضوعية

سلوك  ىألنه يقدم التفسير المنطقي والشحنة اإلنفعالية التي تحث الفرد عل ،حاالت كثيرة مقدمةللسلوك العدواني

  2.عدواني نحو اآلخر

 :التعرض لمشاهد العنف- 3- 1- 4

طفولتهم أوبصورة غير مقصودة يتعلم الطفل سيناريو العدوان بشكل تلقائي مقصود من اآلخرين،وخاصة أثناء 

من خالل مشاهدتهم لألخرين وهم يتصرفون بطريقة عدوانية سواءا من الواقع أومن خالل وسائل اإلعالم 

والذين  ،والمحاكاة من خالل أشخاص يتميز سلوكهم بالعدوانية،أوبمعني آخريتعلم الفرد السلوك العدواني بالتقليد

  .الواجب إستخدامها لتنفيذ السلوك العدواني بصورة العدواني ،التقنياتو  ،يتحون الفرصة له لتعلم األساليب

  يةالعوامل اإلجتماع- 2- 4

ورهـذا هظ ىالتي قـد تـؤدي إلـ ،روف اإلجتماعيةظعلينا أن نحدد ال ،لكي نفهم أكثرالسلوك العدواني وعوامل حدوثه

طبيعــة الدورالــذي تمارســه فــي تشــكيل هــذا الســلوك أوأكثــر العوامــل أهميــة فــي هــذا  ىوتتفــق علــ ،النــوع مــن الســلوك

  :يليالسياق تتمثل في ما

  :التدفئة األسرية - 1- 2- 4

إن األسرة بصفتها أول المؤسسات اإلجتماعية الناقلة للثقافة،تلعب دورا جوهريا في غرس الميوالت اإلجتماعية 

من خالل األساليب التي تلجأ إليها في القيام بالدورالمنوط بها في عملية التنمية اإلجتماعية،ويتجسد  ،الطفل ىلد

  :ذلك في المظاهر التالية

أم، تبين أنهن يكثرن 400ىعل" SEARO"لبدني ففي دراسة مسحية قم بها اإلفراط في إستخدام العقاب،خاصة ا

  3.ا بمستوي عدوانية هاؤالء األبناءمن معاقبة أبنائهن بدنيا،وهذا يرتبط إيجابي
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السلوكات العدوانية تسببت في حد ذاتها  ىتجاهل األبناء مما يثير لديهم الشعور بالعزلة والميل الشديد للجوء إل

  .حباطاإلفي حالة 

 : التسامح مع العدوان - 2- 2- 4

السلوكات العدوانية هوأن السلوك يتم إن المبدأ األساسي الذي يحكم نشأة وٕاستمرار العديد من سلوكاتنا بيما فيها 

 .تدعيمه في الماضي أوالمستقبل أوالحاضر يستمر في المستقبل ،خاصة في المواقف المتشابهة

المواقف التي  ىهناك إحتمال كبير لحدوث عدوان كلما تسمع به،فقد لوحظ تزايد العدوان من مرحلة ألخري ف

مع العدوان فإن الخوف من العقاب يكاد يختفي كما تقل الموانع  تسمح فيها ، ففي الجو الذي يشيع فيه التسامح

أنه سمح له  ىوعدم اللوم والغضب عل ،التي تعيق ظهورالعدوان،فالطفل مثال يدرك تقبل الكبارلسلوكه العدواني

 .بإظهارهذا النوع من السلوك

السلوك العدواني أمرمقبول  في أبحاثه إن تسامح األم مع العدوان يعطي مؤشرات للطفل بأن"  OEARO"ويشير

 1.منه وأنه ليس من األمور التي يعاقب عليها

 :نضريات السلوك العدواني- 5

 :نظرية اإلحباط- 1- 5

لما زادت فرص إحباط الفرد كلما زادت فرصهوزيادة :رأينا ان اإلحباط يتناسب تناسبا طرديا مع العدوان حيث أنه 

سلوك العدواني،واإلحباط ناتج عن وجود عائق يمنعك من الوصول العدوان وكلما قلت فرص اإلحباط قل معها ال

 2.هدفك ىإل

ويري بعض الباحثين في مجال علم النفس الرياضي أن هذه النظرية قد توضح بعض أنواع السلوك العدواني في 

الرياضة وخاصة عندما يقوم الالعب بإعاقة منافسه،عن تحقيق هدفه عندئذ يصاب الالعب باإلحباط الذي 

 ىن علبديل آخرفي حالة عدم قدرته علي العدوا ىيدفعه لسلوك عدواني نحوالمنافسة،وقد تنتقل عدوانية عل

النتائج في  ىأن اإلحباط يتأثر بقوة الدافع من حيث شدة الرضا عل" BAKKER"مصدراإلحباط،ويضيف باكار

ة قد تكون التشيع الخارجي أوالدعم تحقيق المكسب أواليأس عن النتائج في الخسارة فالمكسب تدفعه أشياء ثانوي

  3.المادي
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 ):تفريغ اإلنفعالت المكبوتة(نظرية التنفيس - 2- 5

يعتقد أنصارهذه النظرية من الباحثين في مجال علم النفس الرياضي أن األنشطة الرياضية التي تتظمن درجة 

  1.كبيرة من اإلحتكاك البدني يمكن أن تكون بمثابة متنفس للسلوك العدواني

وهذا ماأشارٕاليه الباحثين للمراهقين من أجل تعلم إستخدام التنفيس اإلنفعالي من أجل تعلم إستخدام التنفيس 

  .اإلنفعالي من الطاقة اإلنفعالية المكبوتة وذلك عن طريق التمارين الرياظية كاللعب

 ،حسب ميوله وٕاستعداده ممارسة الرياضة ىيري المختصين أن الرياضي فرد يمكن أن يتماشي بعدوانية فيلجئ إل

النحو السابق قناة من القنوات التي يستعملها المجتمع كوسيلة  ىفالرياضة عل ،وهو مخرج إجتماعي مقبول

  2. فطريةولعل الدوافع العدوانية التي يري بعض علماء النفس أنها غريزة بيولوجية  ،للتنفس

  :نظرية التعلم اإلجتماعي - 3- 5

أن السلوك  ىالعدواني عكس نظرة أصحاب نظرية اإلحباط العداواني فهي تنظر إل إن هذه النظرية تنظر لسلوك

العدواني هو سلوك مكتسب نتيجة لعملية التعلم الشرطي أي حدوث رابط شرعي بين مثير وٕاستجابة ولم يكن 

  3.هنالك عالقة من قبل ويمكن إكتسابه عن طريق مشاهدة اآلخرين وهم يعتدون

واني الذي يتعلمه الالعب كما يتعلم أي نوع من أنواع السلوكيات األخري ومن ثم فإن وهو بذالك السلوك العد

التعزيز اإليجابي للسلوك العدواني لالعب أوعدم إنزال العقاب بفاعله يمكن أن يدعم في ظهور السلوك العدواني 

  4.في المستقبل

  :النظريةالبيولوجية - 4- 5

تنشأ منالجملة  ،عضوية ،ووظيفية ،داخلية ،ان بتغيرات كميائيةيري علماء النفس التشريحيون مظاهر العدو 

إفرازكمية زائدة من السكر في الكبد  ىفهذه التغيرات الجسمية تعمل عل ،العصبية الغدد والسيما الغدة الكرضية

 اإلنسان غريزة أو دوافع نظرية موروثة ىفي هذه النظرية أن لد"لونز"ويفترض ،ليكون مصدر لطاقة الهجومية

التي تتجه  ،نحو العنف،ولقد عرف هذا الباحث العدوان تعريفا خاصا،بأنه الغريزة المقاتلة في اإلنسان والحيوان

  5.نحو اآلخرمن جنسه أو من غيرجنسه فالعدوان وفق هذه النظرية سلوك فطري موروث وغريزي

العدوان كالصبغيات  ىبعض العوامل البيولوجية فيالكائن الحي الذي تحدث عل ىفهذ النظرية تتركز عل

والهرمونات والجهاز العصبي المركزي والغدة الصماء والتأثيرات الكميائية الحيوية واألنشطة ) الكروموزومات(

  .معينة من العدوانهزة عصبية في المخ تحكم في أنواعالكهربائية في المخ،كما يفترض علماء النفس وجود أج
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لمخ وأجزاء من الهيوتالموس لها عالقة بالعنف والعدوان، فمن الناحية أن اللوزة في ا ىتدل األبحاث الحديثة عل

غدة موجودة في قاع المخ  فهو يرتبط ببعض الحاالت اإلنفعالية و بالتغيرات الجسمية (الوظيفية للهيوتالموس

  . التي تصاحبها

أن الحاالت التي يكون قد تلق فيها  ىعل)   LOX،axper،doh( ث التي قام بها كل من كما بينت األبحا

سمات  فظهرتعن صاحبها اإلتجاهات المؤلوفة لشخصيته م تعطلت وظيفته نتيجة بعض األوراالهيموتالموس أو 

  1.العنف والعدوان،والنزاعات المضادة للمجتمع
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  :خالصة

خــــالل هــــذا الفصــــل تبـــــين لنــــا أنــــه يصــــعب تحديــــد تعريـــــف واحــــد للســــلوك العــــدواني نظــــرا لطبيعتـــــه  مــــن

أن هــــــذا الســــــلوك العــــــدواني الــــــذي  ىمــــــن الظــــــاهرة إال أن جــــــل البــــــاحثين فــــــي علــــــم الــــــنفس أجمعــــــو علــــــ

يلحـــــق مـــــن خـــــالل الفـــــرد الضـــــرر للغيـــــر وقـــــد تعـــــددت النظريـــــات اتـــــي درســـــت هـــــذا الســـــلوك فمـــــنهم مـــــن 

بيولوجيــــة وأخــــري بيئيــــة وأخــــري نفســــية ،ولكــــل مــــنهم حججــــه وبراهينــــه ولكــــن الــــرأي  عوامــــل ىأرجعهــــا إلــــ

ـــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــــاهرة مركبة ـــــــــــــ ــــــــــــــــين العوامــــــــــــــــــــــــــلاألرجــــــــــــــــــــــــــح ف ــــــــــ ــــو التكامــــــــــــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــــــــدوان هــــــــــــــــــــــ .كالعـــ

فــــي حــــين تقــــوم )اإلحباط،العــــدوان(ضــــوء فــــرض ىفــــي بعــــض أنــــواع الســــلوك يكــــون الصــــواب تفســــيره علــــ

ــداء بـــــــدور كبيـــــــر فـــــــي مجـــــــاالت أخري،كمـــــــا اليجـــــــب أن ننكـــــــر أن  عوامـــــــل الحاكـــــــاة والمالحضـــــــة واإلقتـــــ

 .إضطرابات بعض وضائف المخ قد يكون هو العامل الفعال

ــــــــ ـــــــذه العوامــــــــل هــــــــواألقرب إل ــــــــين هـ الصــــــــواب وتبــــــــرز هــــــــذه  ىمــــــــوجز الكــــــــالم أن التفاعــــــــل والتكامــــــــل ب

لفظية،بدنية،ورمزية،وهــــــذا حســــــب العوامــــــل المحيطــــــة بــــــالفرد،إذ بعــــــد تحليــــــل : أشــــــكالى الســــــلوكات علــــــ

  .السلوك ىألسباب المؤدية إلكل هذه العوامل وا
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 :تمهيد

أن المراهقة منعرج خطير حيث تعتبرمرحلة إتخاذ القرارات الحاسمة وتحول العدد مـن  ىيركز علماء النفس عل

عضو في مجتمع الرشدين،كما أنها تعتبر مرحلة معقدة تحدث فيها تغيرات هامة ومختلفـة،حيث يـتم  ىطفل إل
 . المختلفة ،النفسية،وكاذلك الوضائف  ،أي الجسمية العامة ،والفزيولجية ،البيولجية ،خاللها نضج الوظائف

صـل مـابين الطفولـة والشـباب،وهي تبدأ مرحلة المراهقة بعد إجتياز الطفولة،كما وصفها الـبعض بأنهـا الحـد الفا
وقد إختلفت وجهات نظرالعلمـاء فـي  ،الرغم من قصرمدتها الزمنية،تكتسب أهمية وحساسية متزايدة ىمرحلة عل

 . تحديد بدايتها ونهايتها

وتراوحـت األراء بهـذا الشـأن بـين  ،وٕاختلفوا في تحديد سـن إجتيازهـا)11-9(فقد ذكر البعض أنها تبدأفي السن 
إتفـق بشـأنه معظـم علمـاءالنفس هـو أنهـا تنتهـي  ىإالأن الـذ 24حتي قيل أنها تنتهي في سن ) 21-16(السن

 .)21-12(ويتم إجتيازها بين سن 

ومــدي تأثيرهــا عليــه واألهميــة الكبيــرة لألنشــطة  متوســطاتفــي الفصــل عالقــة المراهــق بالمــن هــذا نســتعرض 
الخصـائص المميـزة  ىتعريـف المراهقـة وتحديـد مراحلهـا مـع التطـرق إلـ ىية للمراهق،هـذا بعـد التطـرق إلـضالريا

  .لهذه المرحلة
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  تعريف المراهقة1-

 :المعني اللغوي -1-1

مـــن راهـــق تـــدرج نحـــو النضـــج،راهق الغـــالم فهومراهـــق أي قـــارب اإلحتالم،وكلمـــة رهـــق تعنـــي الخفـــة :المراهـــق

 .والعجلة وركوب الخطر

الـدنو مـن الحلـم وبـذلك يؤكـد علمـاء فقـه اللغـة هـذا المعنـي فـي  يتفيـد اإلقتـراب أالمراهقـة :ويعرفها البهي السيد
ذي يـــدنوا مـــن الحلـــم وٕاكتمـــال قولـــه رهـــق بمعنـــي غشـــي أولحـــق أوأدنـــي منـــه فـــالمراهق بهـــذا المعنـــي هـــوالفرد الـــ

 1.النضج

  :المعني اإلصطالحي2-1-

ومعناهــــــــا التــــــــدرج نحــــــــو النضــــــــج  رهــــــــقمشــــــــتقة مــــــــن الفعــــــــل  إن كلمــــــــة مراهقــــــــة:مصــــــــطفي فهمــــــــييقــــــــول 
وهـذه األخيـرة تقتصـر ،وكلمـة بلـوغ  ،وهذا يوضـح الفـرق بـين كلمـة مراهقـة ،والعقلي ،واإلنفعالي،البدني،الجنسي

  2.بدأ النضج ىالغدد التناسلية وٕاكتساب معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من مرحلة الطفولة إل ىعل

ــم الــنفس ولكنــه لــيس "،واإلجتمــاعي ،ســيفوالن ،والعقلــي ،النضــج الجســمياإلقتــراب مــن "تعنــي المراهقــة فــي عل
واإلجتماعي،ولكنـه اليصـل  ،والنفسـي ،والجسـمي ،النضج نفسه،ألن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بالنضج العقلـي

  .سنوات10 ىإكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد تصل إل ىإل

  :أنماط المراهقة2-

  :أربعة أنواع عامة للمراهقة يمكن تخليصها كاآلتيأن هناك "صموئيل"يري الدكتور 

  :المراهقة المتكيفة1-2-

هــي المراهقــة الهادئــة نســيبا التــي تميــل إلــي اإلســتقرار العاطفي،قليلــة التــوترات اإلنفعاليــة الحــادة تــربط المراهقــة 
ال أواإلتجاهــات عالقــة طيبــة بــالمحيطين بــه كمــا يشــعر المجتمــع لــه واليكثــر المراهــق مــن أحــالم اليقظــة والخيــ

  .السلبية

  :المراهقة الجائعة-2-2

  3.وتشكل صور المتطرفة للمنطوي العدواني ويتميز باإلنحالل الخلقي واإلنهيارالنفسي
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  :المراهقة اإلنسحابية3-2-

 ،وعـدم التوافـق اإلجتمـاعي،اإلنطواء والعزلة والتـردد والخجل،وشـعور بالنقص ىيهذه المرحلة يميل المراهق إلفف

كما ،والتفكيـر فـي قضـايا الـدين،والتأمل فـي القـيم الروحيـة واألخالقيـة ،وفي حـل مشـاكله ،فيكثرالتفكير في نفسه
  .محاولة جعل نفسه متطابقة بأشخاص الروايات التي يقرأونها ىوهذا مايؤدي به إل ،يكثرمن أحالم اليقظة

  :المراهقة العدوانية المتمردة-4-2

تأكيـــد ذاتـــه فتظهـــر  ىالســـلطة األبويـــة أوســـلطة المجتمـــع كمـــا يميـــل إلـــ ىمتمـــردا علـــيكـــون المراهـــق فيهـــا ثـــائرا 
  1.السلوكات العدوانية بصة مباشرة أوغير مباشرة تتمثل في العند ورفض كل شيئ

 :خصائص مراحل المراهقة3-

  سنة14إلي12تمتد من :المرحلة المبكرة1-3-

  :خصائصها

وتبـدأ المظــاهر الجســمية العقلية،اإلنفعاليةواإلجتماعيــة،المميزة فــي فـي هــذه المرحلةيتضــاعف الســلوك العــدواني 
الظهور،والشــك أن مــن أبــرز مظــاهر النمــو فــي هــذه المرحلــة هــو النمــو الجســمي،وجدرالذكر أن الولــد أوالبنــت 

تقـدير مـا يريـد أن نتيجـة فـي المسـتقبل كـأن يصـبح طبيـب أومهنـدس  ىيعتمـد فـي هـذه المرحلـة مـن المراهقـة إلـ
اذ،ثم يبدأ بالفعل في دراسة ما يصـبوا إليـه ومـا يجـب علـي الكبارهوعـدم إحتقاراإلتجاهـات بـل يسـعون إلـي أوأست

تكــوين صــورة  ىتنميتهـا بطريقــة تطــابق واقـع الحياة،والمراهقــة المبكــرة تتميزبمرونــة شـديدة قــد تنتهــي بـالمرافق إلــ
  .جديدة عن نفسه

  .سنة 18إلي  15تمتدمن :المرحلة الوسطي 2-3-

 :خصائصها -

زيـادة فـي  ةالمدرسـة الثانويـ ىاإلنتقال مـن المدرسـة اإلكماليـة إلـ ىوتسمي أيضا المرحلة الثانوية حيث تؤدي إل
  2.المتطلبات التي البد أن يعمل حسابا لها في مايتعلق باألماكن والمبادئ وأعضاء هيئة التدريس

  .سنة 21 ىإل18تمتد تقريبا من :المرحلة المتأخرة3-3-

األهل في الشؤون المادية والدراسـية  ىمجتمعنا قد تمتد هذه المرحلة فترة طويلة نظرا إلعتماد األطفال علوفي 
مابعــد التخرج،وفــي فتــرة العمــل كــذالك يســتطيع معظــم الشــباب أن يعملــو بطريقــة مســتقلة رغــم إهتمــامهم  ىإلــ

 ىإتجاه قراراتهم ويعـود الكثيـرمنهم إلـ وألنهم يشعرون بثقة أكبر ،وشخصيتهم ،بقظايا تتعلق برسم معالم هويتهم

                                                           
���� و��و��� -.�و�ف أ��د1��  .119ص - .���1989ا�+�ھرة،: 2ا�ط��� ��'�� ا(���زا'����ر�� دار ا��$ر-.ا��راھ�� �
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طلب النصيحة واإلرشاد من األهل وبرغم أن األطفـال إكتسـبوا شخصـيات مسـتقلة خـالل مـراهقتهم فتبقـي القـيم 

  1.والتربية واضحة وظاهرة في الشخصيات الجديدة من حسن األهل التصرف والتفهم لهذه المرحلة الحرجة

  خصائص ومميزات مرحلة المراهقة 4-

يظهلر النمو الجسـمي عنـد المراهـق مـن الناحيـة الفزيلوجيـة وتشـمل بعـض األجهـزة الداخليـة التـي ترافـق بعـض 
  .الظواهرالخارجية والناحية الجسمية وتشمل الزيادة في طول الجسم والوزن

  .ويتضمن ما يلي:النمو الفيزيولوجي1-4-

نمو الخصائص الجنسية األولية يتكامل الجهـاز التناسـلي،ثم ظهورالخصـائص الجنسـية الثانويـة وهـي الصـفات 
التــي تميــز الشــكل الخــارجي للرجــل عــن المــرأة ويصــاحب هــذه التبــديالت،إنفعاالت عديــدة عنــد المراهــق مثــل 

  .لعاب الرياضيةمن اإلشتراك في األالخجل من التكلم بصوت مرتفع والقرائة الحصرية أوالخجل 

إسـتثارة النمـو بوجـه عـام وتنظـيم الشـكل الخـارجي لإلنسـان وأهـم  ىتغيرات في الغدد التي تـؤدي بالهرمونـات إلـ

هــذه الغــدد تــأثيرهي الغــدد النخاميــة يســمي الفــص األمــامي منهــا الكضــرية أمــا الغــدتان الصــنوبرية الســعنورية 
  2.فتظهران في المراهقة

سـم للطفـل فـي السادسـة مـن 8ة فالقلـب ينمـو والشـراين تتسـع ويـزداد ظغـط الـدم مـن تغيرات في األجهزة الداخليـ
  .سم في نمنتصف التاسعة عشر11.5 ىسم في أوائل المراهقة ثم يعود إل12عمرٕالي 

لهــذاالتغيرأثر يعيــد فــي إنفعــال المراهــق وحساســية كمــا أن إلخــتالف الظغــط الــدموي بــين الجنســين أثرفــي إيجــاد 
  .في اإلنفعاالت الظروف الجنسية 

 و الحركيمالن2-4-

يتــــأخر نمــــو الجهــــاز العضــــلي عــــن نمــــو الجهــــاز العضــــلي مقــــدار ســــنة تقريبــــا ويســــبب ذالــــك للمراهــــق تعبــــا 
وٕارهاقا،وبدون عمل يذكر وذلك لتوتر العضالت و إنكماشها مـع نمـو العظـام السـريع كمـا أن سـرعة النمـو فـي 

دقيقة ويميل نحو الخمول والكسل والتراخي حتي يتسني له إعادة الفترة األولي من المراهقة تجعل حركاته غير 
تنظيم عادتـه الحركيـة بمـا يالئـم هـذا النمـو الجديـد أمـا بعـد الخامسـة عشـر فتكـون حركـات المراهـق أكثـر تفوقـا 

العكس منه النشاط الزائدالموجـه الـذي يقـوم  ىوٕانسجاما وبأخذ نشاطه بزيادة ويرمي إلي تحقيق هدف معين عل
  .األطفال في المدرسة اإلبتدائيةبه 
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  :النمو اإلجتماعي3-4-

مـن عمـره إال أنـه ال يـزال ) 17-13(يحاول المراهق أن يمثـل رجـل المسـتقبل فهـو إذا كـان يملـك جسـم الرجـل 

اإلجتماعيـة فيـؤدي  ،لـذالك فـإن المجتمـع يتـأخر فـي إعطائـه حقـوق الرجلولـة ،يتصرف تصـرفات غيـر ناضـجة
  بعض المشكالت التي تختلف مع مجتمع آلخر  ىالمظاهرة اإلنفعالية وٕال ىالتغارض بين الرغبتين إل

يبـدوا ذلــك فـي بعــض خصــائص السـلوك اإلجتمــاعي للمراهــق بوجـه عــام كــدليل لإلستقصـاء مشــكالت المراهــق 
  .في مجتمعنا

محبة األنداد والراشدين مـع أنـه كـان مـن قبـل ان يميـل  إن المراهق في المرحلة األولي يفضل العزلة بعيدا عن

الذات  ىتكوين العصائب وهذا اإلتجاه حصيلة حالة القلق و إسحاب اإلنتباه من الموضوعات المحيطة إل ىإل
حالـة مرضـية ثـم يـرتبط  ىنفسها والسلوك اإلنعزالي بهذه المرحلة طبيعـي وعـابرفي سـلم النموويـؤدي تطاولهـا إلـ

ـــــــراده النضـــــــج المعـــــــونالمراهـــــــق بمجم ـــــــادل مـــــــع أف ويســـــــود عالقتهـــــــا الصـــــــراحة التامـــــــة  يوعـــــــة محـــــــدودة يتب

واإلخالص،وينتهي هذا في المراهق باإلستعداد لتعاطف والمشاركة الوجدانيـة وبالتـالي الحـس األخالقـي يظهـر 
تنظــيم  ذالــك منــذ تضــيق المجموعــة خــالل أزمــة المراهقة،ليســت تراجعــا كمــا يظــن بــل وثبــة فــي اإلرتقــاء وٕاعــادة

  .شكل متقدم ىالصفات اإلجتماعية عل

إن المراهــق يســتبدل العصــابة الواســعة اإلرتبــاط بمجموعــة مختــارة يظهــر فيهــا الطــابع الــديمقراطي ويــزول كــل 

التســـلط،كما ينفـــرد المراهقـــون مـــن األســـباب الصــــبيانية إلثـــارة العصـــابة وٕاصـــالحها الســـرية وتنشـــأ مشــــاحنات 
ــــ ــــاألطفــــال حــــول الممتلكــــات المادي ــــه مركــــز بــــين  ىة وفــــي منتصــــف المراهقــــة يســــعي المراهــــق إل أن يكــــون ل

إعتـراف الجماعـة بشخصـيتها وتعـدد وسـائل فـي هـذا  ىوتسـتهدف الحصـول علـ ،جماعته،ويقوم بأعمـال النظـر

السبيل وهو يقدم نفسه في منافسات هي فوق مستواها ويطيل الجـدل فيمـا يلـبس مالبسـا زاهيـة األلـوان وحديثـة 
ول التصنع فـي كالمـه وضـحكته ومشـيته ويشـعر المراهـق فـي الفتـرة األخيـرة أن عليـه مسـؤوليات النموذج ويحا

نحـــو الجماعـــة والمجتمـــع الـــذي ينتمـــي إليـــه،ويحاول أن يتعـــاون مـــع بعـــض األخـــرين للقيـــام بـــبعض الخـــدمات 
م عبقريتـه وقـد واإلصالحات إذا لم يجد تقديرا من الجماعة آلرئه يأخـذ فـي اإلعتقـاد أن الجماعـة تريـد أن تحطـ

 .يؤدي تكرار الصدمات إلي نفور إندفاعه في ّها المجال

  : النمو العقلي4-4-

ينمــو الــذكاء بســرعة فــي مرحلــة الطفولــة الثالثــة وتســتمر هــذه الســرعة فــي بدايــة المراهقــة،ثم يتبطــئ نمــو الــذكاء 

وعنـــد  14األغبيـــاء فـــي ســـن كلمـــا تقـــدم الفـــرد فـــي المراهقـــة حيـــث يقـــف فـــي أواخرهـــا فهـــو يقـــف عنـــد األفـــراد 
إسـتقراره فـي cسـنة مـن عمـره،ثم يثبـت الـذكاء،ويحافظ عل18سـنة وعنـد الممتـازين فـي16المتوسـطين فـي حـوالي 
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مطبـة العمــر حتــي بــدأ الشــيخوخة حتـي ينحــدرنازال بمعــدل عمرالشــخص،وتعود زيــادة قـدرة الفــرد بعــد ذالــك علــي 

 1.تجارب الحياة زيادة المعلومات والخبرات وتعدد ىحل المشكالت إل
  :النمو الوجداني-4-5

يعتبرالنموالوجـداني مـن أهـم أنـواع النمـو فـي هـذه المرحلــة كمـا تعتبـر المشـكالت الجنسـية فـي هـذه المرحلـة مــن 

الجـــنس اآلخـــر ولكنـــه مضـــطرب  ىأكثـــر المشـــكالت بالنســـبة للمراهـــق وفـــي هـــذه المرحلـــة محاولـــة التعـــرف علـــ
خجول يقر بالخوف والخطيئة وال يـدري كيـف يسـلك أن يتصـرف فـي حضـرة الجـنس اآلخـر وهـو دائـم الصـراع 
النفسي بين الرغبة من جهة أخري ومن مظـاهر النمـو الوجـداني فـي هـذه المرحلـة كثـرة إنفعـاالت المراهـق فهـو 

وهــو لــم ينضــج بعــد وهــو أحيانــا  ،والمعرفــة، التجــارب عــالم جديــد مجتمــع ومجتمــع الكبــار يســبقه فــي ىقــادم علــ
حـد التصـوف ولـذلك تكـون أفكـار المراهـق فـي هـذه  ىينعزل عن النـاس وقـد يلجـأ إلـي اإلسـتعراق فـي التـدين إلـ

مظـاهر شـدة اإلنفعـاالت أنـه يتـألم كثيـرا أللـم  ،والحمـاس ،والتهور ،المرحلة خيالية ومثالية يطلب إليها اإلندفاع
مواسـاتهم ويسـاعد  ىمن أفراد األسرة أواألصـدقاء أوالجيـران وينـدفع ويبكـي بمصـيبته ويعمـل علـ من يحطون به

  2.ر في المضاهرات من غير أن يكون واضح الرأيئالفقراء ويندفع مع الجمهورالثا

  :النمو الجسمي6-4-

 ىالساقين مما يـؤدي إلـيزداد الطفل زيادة سريعة مع إتساع الكتفان ومحيط األرداف ويزيد طول الجذع وطول 

زيادة الطول والقوة مع زيـادة نمـو العضـالت والقـوة العضـلية والعظـام عنـد الـذكور واإلنـاث خاصـة فـي المرحلـة 
 .سنة )16-14(سنة للبنات أما الذكور )14-12(العمرية

نمـو الجنسـي سنة يعلق المراهقون والمراهقات في هذه الفتـرة أهميـة كبيـرة عـن ال )16-14(أما المرحلة العمرية
الجنســين وأيضــا تــزداد الحــواس  ىكــذلك نجــد الطــول الــوزن لــد ىويتضــح بــالمظهر الجســمي عــن المرحلــة األولــ

 3.دقتا وٕارهافا كاللمس والذوق والسمع والشم

  :النمو النفسي اإلنفعالي7-4-

الراشد،وهذا ما صـب إليـه فـؤاد البهـي  ىحسب ما ذكرناه في تعريف المراهقة أنها مرحلة إنتقالية مع الطفولة إل

بــأن المراهقــة مــن أهــم مراحــل النمــو الحساســة التــي تفــاجئ فيهــا المراهــق بتغيــرات عضــوية وكــذا نفســية ســريعة 
ـــة الســـلبية  ـــذا تســـمي هذهالمرحلـــة أحينـــا بالمرحل ـــان والعنـــف واإلنفعـــال ل تجعلـــه شـــديد الميـــل أي التمـــرد والطغي

  .الخاص من الناحية النفسية
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 :حجيات المراهق5-

والشخصية  ، واإلجتماعية، إن حجات المراهق تتالئم مع نضجه الجنسي،والشك أن حاجات المراهق الجسدية

التختلــف فــي طبيعتهــا عــن حجــات اآلخــرين ذوي األعمــال المختلفــة غيــر أن شــدة بعــض الحاجــات ومعناهــا 
بعــض الحاجــات المهمــة فــي حيـــاة يختلفــان فــي مرحلــة المراهقــة مـــن مراحــل حياتــه الثانيــة وســوف نســـتعرض 

 .المراهق

  :الحاجة إلى المكانة -5-1

تعتبـر المكانـة مــن أهـم حاجيــات المراهـق إذ يــري فاخرعاقـل أن المراهــق يريـد أن يكــون شخصـا هامــا تكـون لــه 

مكانة خاصة في مجتمعه ،وأن يعترف به كشخص ذو قيمة فالمكانة التي يطلبها المرافق بـين رفاقـه أهـم لديـه 
مكانتــه عنــد والديــه أو معلميــه ومــن هنــا كانــت أهميــة حــرص المعلــم علــي أن يعامــل كمــا ينبغي،فــالمراهق مــن 

أن ال يعامــــل معاملــــة األطفال،فــــالمعلم إذا أراد كســــب المراهــــق عليــــه أن يحســــن مــــن  ىحســــاس وحــــريص علــــ
األسـري أو التربـوي  فـإذا أردنـا أ، نكسـب المراهـق ليأخـذ بنصـائحنا سـواء مـن المحـيط"معاملته كراشـد ال كطفـل 

  1.وجب علينا معاملته كراشد بأرائه وكيانه و مكانته

 النفس  لىاإلستقالل واإلعتماد ع ىالحاجة إل-2-5

عندما يكون الفرد في مرحلة الطفولة يحتاج لمساعدة الغير خاصة األسرة ولكـن هـذه الحاجـة تفقـد صـالحياتها 
النفس أي يشعر بالمسؤولية بعيدا عن  ىتفاقية واإلعتماد علاإل ىبمجرد دخوله مرحلة المراهقة،فيصبح ميال إل

فولـت إبـراهيم فـؤاد عبـد "السلطة األسرية ويحاول إثبات نفسه في المحيط الذي يعيش فيه بداية بأسـرته ويشـير 
 ىاإلسـتقالل إلـي أنـه بـالرغم أن اإلنسـان يكـون بحاجـة ماسـة إلـ ىفيما يخص الحاجـة إلـ"الرحمان سيد سليمان 

اإلعتماد علي اآلخرين في مرحلة الطفولة فإنه بمجرد الدخول لمرحلة المراهقة يصبح بحاجة للتحـرر مـن تلـك 
العالقات بينه وبين أسرته،نزوال إلـي مواجهـة مشـكالت الحيـاة اليوميـة بقـدرات خاصـة،فيتخذ قرارتـه بنفسـه دون 

خرين و باألحري والديه قدراته وأن يعبر وصاية من أحد وهو من خالل تلك يحاول إثبات وجوده وأن يؤكد لآل

  2.عن نفيه بما يقوم به من عالقات ناجحة مع أفراد خارج نطاق األسرة

 الحاجة إلى الحب والحنان-5-3

أن يتبادل مع غيره عاطفة الحب،فالواجب إزاء هذه الحاجة أن يتوفر للتلميذ جوا عائليا  ىإن للمراهق حاجة إل
عنــد المراهــق فهــو يســعي لبنــاء عالقــات عاطفيــة مــع الطــرف اآلخــر مــن بنــي  كجــو األســرة وهــذا مــا نالحضــه

جنســه أمــال أن يتــوفر لــه الحــب والحنــان المتبــادل والتــي تفــتح لــه المجــال إلقامــة عالقــات تقــارب وتفــاهم بــين 

 .مختلف األطراف اإلجتماعية
 الطمئنينة واألمان ىالحاجة إل4-5-

                                                           
  .11ص - .���1972،-ا�ط��� ا!و��– ��روت: دار ا��#م -. �م ا���س ا��ر#وي -.	�4ر��3ل1

  .21ص -.���1998،ا�+�ھرة: -2ط-��'�� زھراءا�$رق -.درا��ت �� ���و�و��� ا���و -.��دا�ر���ن ��د �#���ن، 	ؤاد إ�راھ�م2
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ضبطها  ىطمئنينة وما من شك في ثقة المراهق في نفسه وقدرته علاألمن وال ىيشعر المراهق بحاجة ملحة إل

 1.والسيطرة عليها تأتيان عن إشباع المراهق لحاجاته اإلنفعالية واإلجتماعية

 :الحاجة الجسدية والنفسية واإلجتماعية-5-5

وٕاجتماعيا،فـالمراهق ،إن هذه الحاجات في نظر المراهق حاجات هامة جدا ألنهـا فـي نظـره تحقـق ذاتـه جسـديا 
أن يكــون مقبــوال مــن الجماعــات المرجعيــة وٕاذ لــم يتحقــق لــه مثــل ّهــا القبــول يصــبح تكيفــه صــعبا  ىيســعي إلــ

  . وتظهرعليه حاالت من التوتروالصراع الشديد

 .قسمين أساسين هما حاجات جسدية وحاجات نفسية ىويمكن أن نقسم حاجات اإلنسانية إل

  :الحاجات الجسدية1-5-5

  :أربع حاجات ىوتنقسم بدورها إل

  .الطعام ىالحاجة إل-

  .النوم ىالحاجة إل-

  .الجنس ىالحاجة إل-

  .تجنب األلم والتخلص من المرض ىالحاجة إل-

 :الحاجات النفسية-5-5-2

  .حاجات وجدانية الحب و الطمئنينة-

  .حاجات عقلية القراءة والتأهل-

  2.حاجات إجتماعية التعاون والتنافس-

الســلبية واإلنســحاب المفــاجئ أو التــدريجي مــن التمتــع فيصــير منعــزال ويكثــر التفكيــر فــي  ىذلــك يــدفع إلــوكــل 

اآلخرين ولذلك تبرز لديه نزاعات العداء والتخريب وغالبا ما نجد أن المراهقين يعانون من أزمة  ىاإلعتداء عل
كما يجري في محيطهم،كما أن إهتمـام  الثقة بالنفس بسبب إخفاقهم المبكر وعدم قدرتهم علي التوقيع الصحيح

االبوين ورعايتهم للمراهقين تزيد الشعور باألمان إضافة إلي أن القبول من أقربائه يزيد له هذا الشعورفالصداقة 
  3.الحميمية تعد عامال من عوامل خلق األمان في نفس المراهق

                                                           
  .4ص -.���1973ا�+�ھرة،: ��'��أ��#و ا���ر��-ا�ط��� ا!و�� –دار ا��ر ا��ر��   -.ا��درس �� ا��در�� وا�����$ -.أ�و ا�'وح ر7وان1

  .190ص -.1998،���ا�+�ھرة: -3ط-دار:ر�ب �#ط���� -.ر ��� ا��راھق -.�و�ف ���9�4ل2

  .446- 445ص -.���1930د�$ق، :ا��ط��� ا��د�دة- 2ط -. �م ا���س وا��راھ�� - .���ك �#���ن �4ول3
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  :خالصة

األخري،حيــث يتعــرض المراهـــق لعــدة تغيـــرات تناولنــا فــي هـــذا الفصــل فتــرة المراهقـــة ومــا تتميـــز بهــا مــن الفتـــرات 

تقلبــات مزاجيــة متكــررة وحــاالت قلــق شــديدة تجعلــه  ىجســمية جنســية نفســية وٕاجتماعيــة وكــذا عقليــة تــؤدي بــه إلــ
ظهــور ســلوك عــدواني غيــر الئــق ى ينحــرف عــن مــا هــو عليــه طبيعيــا ولهــذا فــإن إخــتالل هــذه المرحلــة تــؤدي إلــ

  . هات مخالفة للمجتمعوالخروج عن المعاير والسير في إتجا

كل مربي والوالدين مراعاة هذه الفترة وٕاعطائها األهمية الكبيرة لتفادي مثل هذه المشاكل التي تنجم عـن  ىلهذا عل

 .إذاء نفسه أو غيره ىة تؤدي به إلظهور سلوكات عدواني ىذالك،فأي خطأ من معاملة المربي للمراهق تؤدي إل
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  :تمهيد

الفئة  ىالعدوانية لد اتالسلوك ىعل الرياضات التنافسيةيح إنعكاس لقد كان هدفنا الرئيسي في هذا البحث توض

ومن خالل ،والية البويرة بعض متوسطات ى،لذا قمنا بإجراء دراسة ميدانيةعلالطور المتوسط ميذمن تال ،المراهقة

ذلك قمنا بإختيار المنهج المتبع وعينة البحث،ولتأكد من صحة الفرضيات المقترحة قمنا بتحليل نتائج البحث 

  .ومناقشتها لتأكد من صحة الفرضيات المقترحة لتكون الدراسة أكثر دقة وممنهجة بشكل أصح
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  :المنهج العلمي المتبع- 2

المنهج المتبع في البحث العلمي يعني إتباع مجموعة من القواعد التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة 

  1.في العلم وهو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة إلكتشاف الحقيقة

و مناقشتها  ،تفسيرهاو  ،وقد أتبع المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة،الذي يعتمد على جمع الحقائق وتحليلها

  .لنقوم بإستخالص داللتها وذالك إنطالقا من تحديد المشكلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  - 2ط-دار ا���� ا�����.4ص -.1977،ا�����: و���� ا���
���ت - .��ھ� ا�
	� ا����� -.�	وي�
	 ا�����ن 1
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  :الدراسة االستطالعية - 1

ا ضوقدإعتمدنا في هذه المرحلة على جمع المعلومات واالطالع على البحوث السابقة في هذا المجال،وقمنا أي

واإللمام  ،من أجل توفير المعلومات الكافية والوافية لهذه الدراسة باإلتصال بأصحاب اإلختصاص فيهذا الميدان

 ،إعداد اإلطار النظري لهذا الموضوع يتكون لدينا فكرة شاملة وكاملة وبالتال ىحت ،بالموضوع من جميع نواحيه

عرفة أوقات قصد م العينةى وقبل أن نقوم بتوزيع اإلستمارات المتعلقة بالبحث قمنا بإجراء دراسة إستطالعية عل

 .دراستهم وعملهم،وقد قمنا بإختيار عينة البحث بطريقة عشوائية قصدية 

  :متغيرات البحث- 3

  إن أي موضوع من المواضيع الخاضعة للدراسة يتوفر على متغيرين أولهما متغير مستقل واآلخر متغير تابع

  :المتغير المستقل- 1- 3

  ".رياضاة التنافسيةال"وفي دراستنا المتغير المستقل هو عبارة عن السبب في الدراسةو إن المتغير المستقل ه

  :المتغير التابع- 2- 3

حيث أنه ى مفعول تأثيرقيم المتغيرات األخر  ىيعرف بانه متغيريؤثر في المتغير المستقلوهوالذي تتوقف قيمته عل

  2.تعديالت على قيم المتغيرالمستقل ستظهرعلى المتغير التابع أحدثتكلما

  "ةالعدواني اتالسلوك"المتغير التابع هووفي بحثنا هذا 

  .وهذه المتغيرات هي التي توضح النتائج والجوانب النها تحدد بشكل واضح الظاهرة التي نود شرحها

  :مجتمع البحث- 4

هوالمجتمع األصلي بحصة أوبمقدارمحدودمن المفردات عن طريقها تؤخذ القياسات أوالبيانات المتعلقة بالدراسة 

 من األصلي المحسوبالمجتمع  ة علىبغرض تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها من العينأوالبحث وذلك 

لوالية  متوسطاة ىموزعين عل)26214(والبالغ عددهم  تمع بحثنا في تالميذ الطورالمتوسطالعينة وتمثل مج

 .أستاذا )126(جانب األساتذة البالغ عددهم ىالبويرة إل

  :عينة البحث- 5

  :ىاألولالعينة  - 1- 5

للوصول إلى نتائج أكثر وضوح ودقة وشفافية ولتكون موضوعية ومطابقة للواقع قمنا  ألننا كنا حرصين

ولكن خصصت لتالميذ  ي لم نخص العينة بأي خصائص ومميزاتأقصدية بإختيارعينة بحثنا بطريقةعشوائية 

                                                 
��	 ��� ��وي2� ،��� و��� ا����- .أ"��� ���ل را����� وا��� 
 .219ص -.1999،-2ط- دار ا�&��ا�%��$- .ا�
	� ا����� "� ا�!���� ا�
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أي نسبة  )3210(من أصل)300(:كله من ذكور وٕاناث وقد كانت عينة التالميذ مقدرة ب الطور المتوسط

)9.35(.  

عن طريق القرعة  قصدية ها بطريقة عشوائيةالبويرة،تم إختيار  والية متوسطاة ى بعضعل موزعين

  . )الصندوق األسود(البسيطة

  :العينة الثانية- 2- 5

 )06(الثانية وهي األساتذة بطريقة قصدية بحيث أخذنا كل األساتذة العاملين في  ةكانت طريقة إختيار العين

والبالغ  لوالية البويرة متوسطاة )06(اين سنجري الدراسة الميدانية والذين هم في مجملهم موزعين على  متوسطات

  .أستاذ )15(:عددهم 

  :جدول يمثل توزيع أفراد عينة البحث- 6

  عدد التالميذ  األساتذةعدد   إسم الثانوية  الرقم

  50  03  متوسطة سعيد اعمر البويرة  01

  50  01  متوسطة الدبيسي البويرة          02

  50  03  متوسطة سليمان سميلي البويرة  03

  50  02  متوسطة روابح مخلوف عين العلوي  04

  50  03  متوسطة العقيد سي امحمد عين بسام  05

  50  03  عين بسام ميهوبي مصطفى متوسطة  06

  300  15  06  المجموع

 01:الجدول رقم

  

  األدوات المستعملة في البحث- 7

  :اإلستبيان- 1- 7

لوصفي هي الوسيلة التي أستخدمت كأدات للبحث في هذه الدراية،ألن اإلستبان يعد أنسب وسيلة للمنهج ا

طريق اإلستبيان من إذ يتم جمع هذه البيانات عن الحقائق والبيانات والمعلومات  فهوأداةمن أدوات الحصول على

هذه الطريقة أنها تقتصد لنا الجهد والوقت كما أنها تساهم في الحصول  خالل وضع إستمارة األسئلة،ومن مزايا

  .بيانات من العينات في أقل وقت وذلك بتوفير شروط التقنين من صدق وثبات وموضوعية ىعل
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  :أشكال اإلستبيان- 2- 7

  .نعم أو ال:يقوم فيها الباحث بتحديد إجابته مسبقا وغالبا ماتكون بهي األسئلة التي :األسئلة المغلقة •

هي تكون عكس المغلقة تماما إذ يعطي المستجوب الحرية التامة لإلجابة عليها :األسئلة المفتوحة •

  .واإلدالء برئيه الخاص

  .يراه مناسباتكون مضبوطة بعدة أجوبة وللمجيب الحرية في اإلختيار في مل :األسئلة المتعددة األجوبة •

  :وجاء اإلستبيان إجرائيا كما يلي

وكل محور ) 03(ثالث محاور ىموزعة عل) 15(يتضمن خمسة عشرسؤال :إستبيان خاص باألساتذة •

  . )05(يحتوي على خمسة أسئلة

وكل محور ) 03(ثالث محاور ىموزعة عل) 15(يتضمن خمسة عشرسؤال :إستبيان خاص بالتالميذ •

  . )05(يحتوي على خمسة أسئلة

  :أسلوب توزيع اإلستبيان- 8

بعد صياغة اإلستبيان بصفة نهائية قمنابعرضه على بعض األساتذة وذلك بغرض المعاينة والتحكيم و الموافقة 

عليه من طرف األستاذ المشرف،قمنا بتوزيع معظم اإلستمارات بطريقة مباشرة أي منا إلى األساتذة 

 .مباشرة،واألخري عن طريق إرسالها

  :العلمية لألداةاألسس - 9

 :صدق اإلستبان •

وهو قياس اإلختبار بالفعل للظاهرة التي وضع لقياسها ويعتبر الصدق من أهم المعامالت ألي مقياس أو 

  .إختبار حيث أنه من شروط تحديد صالحية اإلختبار

  .قام الباحث بإستخدام صدق المحكمين للتأكد من صدق أداة الدراسة

 ):المحكمينصدق (الصدق الظاهري •

ثالثة أساتذة محكمين من درجة دكتور، ولهم تجربة ميدانية في المجاالت لقد تم عرض إستمارة التحكيم على 

الدراسية ومناهج البحث العلمي ،بغرض تحكيمه وذلك لمراعاة إمكانية توافق العبارات بالمحاور،وكذا 

  .ن العبارات،وكذلك حذف أو إضافة أو تعديل أي عبارة مالمحاور بالفرضيات
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 :الوسائل اإلحصائية- •

بعد عملية جمع كل اإلستبيانات الخاصة باألستاذة،قمنا بعملية :النسبة المئوية الطريقة الثالثية  •

تفريغها وفرززها،حيث يتم في هذه العملية حساب عدد تكررات األجوبة الخاصة بكل سؤال في 

  :اإلحصائية األتيةاإلستبيان،وبعدها يتم حساب النسب المئوية بالطريقة 

  

  

  

  

  

  

  

 :2اختباركا-

 يتكون، و بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها من خالل االستبيانيسمح لنا هذا االختبار 

 :من هذاالقانون

 .االستبيان عليهابعدتوزيع نتحصل التي التكرارات وهي: ةالمشاهد التكرارات

 .)االختيارات(المقترحة  اإلجاباتدعد على التكراريقسم وهومجموع:المتوقعة التكرارات

 :على هذاالجدول يحتوي: 2كاجدول

  .القراراإلحصائيالتخاذ  المحسوبة2كا قيمةثابتةنقارنهامع وهي:المجدولة 2كا

  . المقترحة عدداإلجابات هي ،حيث]1ن ـــــــ [ وقانونهاهو:درجةالحرية

  . 0.01 أو 0.05 داللة مستوى يستعملون عندهاوأغلب الباحثين لنتائجا بمقارنة نقوم:الداللة مستوى

 :اإلحصائي االستنتاج-10

 :فإذا المجدولة2كاب   بمقارنتها نقوم المحسوبة 2كانتائج على الحصولد بع

 نأب تقول التي H1الفرضيةالبديلة ونقبلH0ةالفرضية الصفري لمجدولةفإننانرفضا2كا المحسوبةأكبرمن2كاكانت -

 المحسوبةأقل2كاوٕاذاكانت، داللةإحصائية توجد أين الفئتي بين يعودللفروق النتائج في الفرق

  

  2)التكرارت المتوقعة –التكرارات المشاهدة (مجموع           

  =                                                            2كا

  التكرارات المتوقعة                                              
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 عامل إلى وٕانمايعودذلك النتائج بين توجدفروقها البأنالتي تقولH 0الفرضيةالصفرية المجدولةفإننانقبل2كامن

 .الصدفة

  :إجراءات التطبيق الميداني-11

وهذا انطالقا ما تعرضنا إليه ) التساؤالت المطروحة والفرضيات المقترحة(قمنا بتصميم أسئلة االستبيان حسب 

نسخ حسب عدد العينة المختارة وتم ) 04(الجانب النظري بعد ذلك قمنا بكتابة هذه األسئلة وطبعها في في 

وعند إعطاء كل , متوسطات) 08(والمقدر عددهم " البويرة"والية  بعض متوسطاتتوزيع هذه االستمارات على 

قمنا بجمع استمارات االستبيان  يوما 20وبعد ،نقوم بشرح ما نود أن نتوصل إليه أستاذ وتلميذ ثمنسخة لكل 

ثم تطرقنا إلى عملية جمع و فرز اإلجابات وتحليل نتائج  ،وتم قراءة إجاباتهماألساتذة والتالميذ الموزعة على 

 ،بحيث قمنا بوضع جدول لكل سؤال والتي يتضمن العدد والنسبة،األسئلة التي طرحناها في هذه االستمارة

وفي األخير نقوم بعرض االستنتاج والذي نوضح فيه مدى ،بدائرة نسبيةوالهدف من كل سؤال وتوضيح ذلك 

 .وصدق الفرضيات التي يتضمنها البحث

  :حدود الدراسة -12

إنتشار هذا الموضوع هو  الفكرة الختيار ، وقد كانتالبويرة ةوالي بعض متوسطاتقمنا بدراستنا على مستوى   

  .بالتحديد في الرياضات التنافسيةو  الطور المتوسطلوسط المدرسي وخاصة السلوكات العدوانية في ا

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منهجية البحث المتبعة:                                                                 الفصل الرابع
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  :خالصة

   البحث ةمنهجيالفصل شمل هذا 

وٕاجراءاته الميدانية حيث وضع الباحث مشكلة الدراسة بشكل مباشر وهذا بفضل الدراسة االستطالعية للمشكلة 

والمرشد الذي ساعدنا أيعتبر بمثابة الدليل و أهداف ، التي كانت قاعدة أساسية لكي نبين أن الظاهرة موجودة فعال

  .على تخطي كل الصعوبات، وبالتالي الوصول إلى تحقيق البحث بسهولة كبيرة

، منها متغيرات البحث، المنهج المتبع، أدوات مباشردراستنا بشكل  خدمكما تناولنا فيه أهم العناصر التي ت 

من العناصر التي يعتمد عليها أي باحث  في  ،الخ...اإلحصائيةالعمليات ، مجتمع الدراسة، جمع البيانات

  .الجانب التطبيقي لدراسته
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  :تمهيد -

فصــول، ثالثةبعــد دراســتنا للجانــب النظــري الــذي تناولنــا فيــه رصــيد معرفــي ينتمــي إلــى موضــوع بحثنــا والــذي ضــم 

 ،منهجيتـه العلميـة لدراسة الموضوع دراسـة ميدانيـة حتـى نعطـي) الميداني(سنحاول االنتقال إلى الجانب التطبيقي 

  .كذلك التحقق من المعلومات النظرية التي تناولناها في الفصول السابقة

يعتبر هذا الفصل العمود الفقري لتصميم وبناء بحث علمي، سـنقوم فـي هـذا الجانـب بالقيـام بدراسـة ميدانيـة وذلـك 

أساســا حــول الفرضــيات التــي قمنــا عــن طريــق توزيــع اســتمارات االســتبيان علــى أفــراد العينــة المختــارة والتــي تقــوم 

ها في هذه االستمارة وبعد ذلك نقوم بعملية تفريغ اإلجابات، ابوضعها ثم تقديم مناقشة وتحليل األسئلة التي طرحن

وفـي األخيـر نقـوم  ،بحيث نقوم بوضع جدول لكل سؤال والتي تتضمن عدد اإلجابات بالنسب المئوية الموافقة لهـا

  صدق الفرضيات التي يتضمنها بحثناوضح فيه مدى بعرض االستنتاج، والذي ن
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تالميذ الطور المتوسط ىفي التقليل من العنف اللفظي لد

  ؟المدرسة

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

 

 دال

  

1  

  

0.05  

  

فـي  أستخدم األلفاظ السيئة ضـد زمالئـي 

وهـذا مـا يتضـح فـي التمثيـل البيـاني ، %83 

المحسـوبة التـي تقـدر 2كـاحيـث ان قيمـة  0

  .احصائية ذات داللة  فروقمايدل على وجود

 .التالميذ اليستخدمون األلفاظ السيئة ضد زمالئهم في المدرسة
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 :عرض وتحليل النتائج 

 :بالتالميذالخاصة عرض وتحليل نتائج االستبيان 

  :عليها بحثنا وهي رمحاور يتمحو 

في التقليل من العنف اللفظي لد مساهمة الرياضة التنافسية

المدرسة داخلخدم األلفاظ السيئة  ضد زمالئك هل تست

.المحيط المدرسي نتشار األلفاظ السيئة فيإ مدى

مستوى 

الداللة 

2كا  

 المجدولة

2كا  

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية

0.05

 

3.84 

 

128.05 

17%  

%83  

100%  

 02الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

 نعم :ب نسبة التالميذ الذين أجابو نالحظ أن 02رقم 

83%:ال فقـدرت نسـبتهم ب: أما الـذين أجـابو ب %

01، ودرجـة الحريـة 0.05عنـد مسـتوى الداللـة  2وهو ما يؤكده مقـدار كـا

مايدل على وجودوهذا3.84= المجدولة والتي  2كااكبر من قيمة 

التالميذ اليستخدمون األلفاظ السيئة ضد زمالئهم في المدرسة من خالل ما سبق نستنتج أن

17%

83 %

02للجدول رقم بيانيتمثيل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

عرض وتحليل النتائج -1

عرض وتحليل نتائج االستبيان  -1-1

محاور يتمحو  ثالثةهناك 

مساهمة الرياضة التنافسية:لمحور األولا  

هل تست: 01رقم العبارة

مدىمعرفة:هاالغرض من  

 اإلجابات التكرارات

 نعم 52

 ال 248

 المجموع 300

تحليل ومناقشة النتائج-

رقم من خالل الجدول 

%17:المدرسة قدرت ب

وهو ما يؤكده مقـدار كـا

اكبر من قيمة ، 128.05:ب

من خالل ما سبق نستنتج أن:االستنتاج -

  

 

نعم

ال
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 ؟هل تعرضت لبعض األلفاظ السيئة من بعض التالميذ داخل المدرسة

 .معرفة إذا ما يستخدم التالميذ األلفاظ السيئة  ضد بعظهم البعض

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

 

 دال

  

1  

  

0.05  

  

نعـــم تعرضــت لبعضــاأللفاظ الســيئة داخـــل 

وهذا 59%:ال لم أتعرض لبعض األلفاظ السيئةداخل المدرسة قدرت ب

 01، ودرجــة الحريــة 0.05عنـد مســتوى الداللـة 

 نهـذا مـا يـدألو  3.84= المجدولـة والتـي 

هناك نالحظ أنه معظم التالميذ لم يتعرضوا لأللفاظ السيئة من طرف زمالئهم في المدرسة ولكن 
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هل تعرضت لبعض األلفاظ السيئة من بعض التالميذ داخل المدرسة

معرفة إذا ما يستخدم التالميذ األلفاظ السيئة  ضد بعظهم البعض

مستوى 

الداللة 

2كا  

 المجدولة

2كا  

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية

0.05

 

3.84 

 

10.45 

41%  

59%  

100% 

 03الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

نعـــم تعرضــت لبعضــاأللفاظ الســيئة داخـــل :أجــابوب نســبة التالميذالــذيننالحـــظ أن  03رقــم 

ال لم أتعرض لبعض األلفاظ السيئةداخل المدرسة قدرت ب:والذين أجابو ب،%

عنـد مســتوى الداللـة  2كــاوهـو مــا يؤكـده مقــدار  04يتضــح فـي التمثيــل البيـاني رقــم 

المجدولـة والتـي  2كـا، اكبـر مـن قيمـة 10.45المحسـوبة التـي تقـدر ب

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية

نالحظ أنه معظم التالميذ لم يتعرضوا لأللفاظ السيئة من طرف زمالئهم في المدرسة ولكن 

  .نسبة اليستهان بها تعرضت لأللفاظ السيئة داخل المدرسة

41%

59 %

03للجدول رقم بيانيتمثيل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

هل تعرضت لبعض األلفاظ السيئة من بعض التالميذ داخل المدرسة:02رقم  العبارة

معرفة إذا ما يستخدم التالميذ األلفاظ السيئة  ضد بعظهم البعض:هاالغرض من

 اإلجابات التكرارات

 نعم 122

 ال 178

 المجموع 300

  

تحليل ومناقشة النتائج-

رقــم  مــن خــالل الجــدول

%41:المدرسة قدرت ب

يتضــح فـي التمثيــل البيـاني رقــم  مـا

المحسـوبة التـي تقـدر ب2كـاحيث ان قيمـة 

هناك فروق ذات داللة إحصائية

نالحظ أنه معظم التالميذ لم يتعرضوا لأللفاظ السيئة من طرف زمالئهم في المدرسة ولكن :االستنتاج-

نسبة اليستهان بها تعرضت لأللفاظ السيئة داخل المدرسة

 

نع

ال
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  ؟ ماردت فعلك عند سماعك األلفاظ السيئة من بعض التالميذ

  .معرفة ردت فعل التالميذ النفسية عند سماع األلفاظ السيئة

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

2  

  

0.05  

  

الــرد بالمثــل علــى الســؤالماردت فعلــك عنــد 

تجاهـل مـا سـمعت :ونسبة التالميذ الذين أجابوب

الميــذ ونســبة الت،%54.33بـــ  علــى الســؤالماردت فعلــك عنــد ســماعك األلفــاظ الســيئة مــن بعــض التالميــذ قــدرت ب

بـــ تشــكوهم لألســتاذ علــى الســؤالماردت فعلــك عنــد ســماعك األلفــاظ الســيئة مــن بعــض التالميــذ قدرت

ــاوهــو مــا يؤكــده مقــدار  ، 0.05عنــد مســتوى الداللــة  2ك

 5.99=المجدولة والتـي  2كامن قيمة  أكبر

عنـــد ســـماعهم األلفـــاظ الســـيئة مـــن طـــرف زمالئهـــم داخـــل 

28.33%

                                              :           

59 

ماردت فعلك عند سماعك األلفاظ السيئة من بعض التالميذ

معرفة ردت فعل التالميذ النفسية عند سماع األلفاظ السيئة

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 

  

5.99 

  

64.98 

17.34%  

33.54  %  

28.33%  

100%  

  04الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

الــرد بالمثــل علــى الســؤالماردت فعلــك عنــد :الــذين أجــابوب أن نســبة التالميــذنالحــظ  04رقــم 

ونسبة التالميذ الذين أجابوب، %17.34:سماعك األلفاظ السيئة من بعض التالميذ قدرت ب

علــى الســؤالماردت فعلــك عنــد ســماعك األلفــاظ الســيئة مــن بعــض التالميــذ قــدرت ب

تشــكوهم لألســتاذ علــى الســؤالماردت فعلــك عنــد ســماعك األلفــاظ الســيئة مــن بعــض التالميــذ قدرت

وهــو مــا يؤكــده مقــدار  04وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم 

أكبر، 64.98المحسوبة التي تقدر ب2كاحيث ان قيمة 

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية

عنـــد ســـماعهم األلفـــاظ الســـيئة مـــن طـــرف زمالئهـــم داخـــل ردود أفعـــال التالميـــذ مختلفـــة بدرجـــة متفاوتة

17.34%

54.33%

28.33

04للجدول رقم بياني تمثيل

الرد بالمثل

تجاهل ما سمعت

تشكوهم لألستاذ

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

ماردت فعلك عند سماعك األلفاظ السيئة من بعض التالميذ:03رقم  العبارة

معرفة ردت فعل التالميذ النفسية عند سماع األلفاظ السيئة::منهاالغرض 

 اإلجابات التكرارات

  الرد بالمثل 52

163  
تجاهل ما 

  سمعت

85  
تشكوهم 

  لألستاذ

  المجموع  300

تحليل ومناقشة النتائج-

رقــم  مــن خــالل الجــدول

سماعك األلفاظ السيئة من بعض التالميذ قدرت ب

علــى الســؤالماردت فعلــك عنــد ســماعك األلفــاظ الســيئة مــن بعــض التالميــذ قــدرت ب

تشــكوهم لألســتاذ علــى الســؤالماردت فعلــك عنــد ســماعك األلفــاظ الســيئة مــن بعــض التالميــذ قدرت:الــذين أجــابوب

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم 28.33%:

حيث ان قيمة  02ودرجة الحرية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية نهذا ما يدألو 

  :االستنتاج-

ردود أفعـــال التالميـــذ مختلفـــة بدرجـــة متفاوتةنســـتنتج أن 

  .المدرسة

الرد بالمثل

تجاهل ما سمعت

تشكوهم لألستاذ
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  ؟       حركة رياضية

  .معرفة هل يشجع التالميذ بعضهم البعض عند الفشل في إنجاز حركة رياضية

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

نعــم أقــوم بتشــجيع زميلــي فــي حالــة فشــله فــي 

فـي إنجـاز حركـة ال أقوم بتشجيع زميلي في حالـة فشـله 

عنـد مسـتوى  2كـاوهـو مـا يؤكـده مقـدار  05

 2كـــا، اكبـــر مـــن قيمـــة 225.33المحســـوبة التـــي تقـــدر ب

  .صائية

ه األغلبيــة الســاحقة مــن التالميــذ اليقومــون بتشــجيع زمالئهــم فــي حالــة الفشــل فــي 
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حركة رياضيةهل تقوم بتشجيع زميلك في حالة فشله في إنجاز 

معرفة هل يشجع التالميذ بعضهم البعض عند الفشل في إنجاز حركة رياضية

مستوى 

الداللة 
 المحسوبة 2كا المجدولة 2كا

النسبة 

 المئوية

0.05

  

3.84 

  

225.33 

3.33%  

96.67%  

100%  

 05الجدول رقم

  

  

  :تحليل ومناقشة النتائج-

نعــم أقــوم بتشــجيع زميلــي فــي حالــة فشــله فــي :نســبة التالميذالــذين أجــابوبنالحــظ أن 05مــن خــالل الجــدول رقــم 

ال أقوم بتشجيع زميلي في حالـة فشـله :،والذين أجابو ب%3.33:إنجاز حركة رياضية قدرت ب

05وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقـم ، 96.67%

المحســـوبة التـــي تقـــدر ب2كـــاحيـــث ان قيمـــة  02، ودرجـــة الحريـــة 

صائيةهناك فروق ذات داللة إح نهذا ما يدألو  3.84

ه األغلبيــة الســاحقة مــن التالميــذ اليقومــون بتشــجيع زمالئهــم فــي حالــة الفشــل فــي مــن خــالل مــا ســبق نســتنتج بأنــ

 

3.33%

96.67%

���05دول ر�م
�	��  ����ل

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

هل تقوم بتشجيع زميلك في حالة فشله في إنجاز :04السؤال رقم 

معرفة هل يشجع التالميذ بعضهم البعض عند الفشل في إنجاز حركة رياضية:الغرض منها

 

 اإلجابات التكرارات

3.33   نعم  10

96.67   ال  290

100   المجموع  300

مــن خــالل الجــدول رقــم 

إنجاز حركة رياضية قدرت ب

96.67:رياضية قدرت ب

، ودرجـــة الحريـــة 0.05الداللـــة 

3.84= المجدولة والتي 

  :االستنتاج-

مــن خــالل مــا ســبق نســتنتج بأنــ

 .إنجاز حركة رياضية

�م

�



           �����ض و ����� و������ ا��

  ؟ما هي ردت فعلك عندما تفشل في أداء مهارة حركية ويقوم زمالئك بالسخرية منك

  .والحالة النفسية وردت الفعل عندما يقوم التالميذ بالسخرية من زميل لهم

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

2  

  

  

0.05  

  

مـا هـي ردت فعلـك تصرخ علـيهم علـى السـؤال 

ونســــبة التالميــــذ الــــذين ، %32:قــــدرت ب

ما هي ردت فعلك عندما تفشل في أداء مهارة حركية ويقوم زمالئك بالسخرية 

مــا هــي ردت فعلــك عنــدما : لــك علــى الســؤال

وهـذا مـا يتضـح فـي التمثيـل البيـاني 27.34%

المحسوبة التي 2كاحيث ان قيمة  02، ودرجة الحرية 

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية ن

يفشـــلون فــــي أداء مهـــارة حركيــــة ويقـــوم زمالئهــــم 

40.

%27.34

06
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ما هي ردت فعلك عندما تفشل في أداء مهارة حركية ويقوم زمالئك بالسخرية منك

والحالة النفسية وردت الفعل عندما يقوم التالميذ بالسخرية من زميل لهم رمعرفة الشعو 

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

5.99 

  

7.98 

32%   

%40.66   

%27.34    

100%    

  06الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

تصرخ علـيهم علـى السـؤال :أن نسبة التالميذ الذين أجابوبنالحظ  06رقم 

قــــدرت ب عنــــدما تفشــــل فــــي أداء مهــــارة حركيــــة ويقــــوم زمالئــــك بالســــخرية منــــك

ما هي ردت فعلك عندما تفشل في أداء مهارة حركية ويقوم زمالئك بالسخرية تشكوهم لألستاذ على السؤال

لــك علــى الســؤالتتقبــل ذ:ة التالميــذ الــذين أجــابوبونســب،40.66%

27.34بــ قـدرت  زمالئـك بالسـخرية منـك تفشل في أداء مهارة حركية ويقوم

، ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  2كاوهو ما يؤكده مقدار 

نهذا ما يدألو  5.99=المجدولة والتي  2كا، أكبر من قيمة 

يفشـــلون فــــي أداء مهـــارة حركيــــة ويقـــوم زمالئهــــم  ردود أفعـــال التالميــــذ مختلفـــة عنــــدمانســــتنتج أن 

32%

.66%

34

06للجدول رقم  بياني تمثيل

تصرخ عليهم

تشكوهم لالستاذ

تتقبل ذلك

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

  

ما هي ردت فعلك عندما تفشل في أداء مهارة حركية ويقوم زمالئك بالسخرية منك:05العبارة رقم

معرفة الشعو :الغرض منها

التكرارات  اإلجابات

  تسرخ عليهم 95

122 
تشكوهم 

  لألستاذ

  تتقبل ذالك  83

  المجموع  300

تحليل ومناقشة النتائج - 

رقم  من خالل الجدول

عنــــدما تفشــــل فــــي أداء مهــــارة حركيــــة ويقــــوم زمالئــــك بالســــخرية منــــك

تشكوهم لألستاذ على السؤال:أجابوب

40.66بـــ  قــدرت ب منــك

تفشل في أداء مهارة حركية ويقوم

وهو ما يؤكده مقدار  06رقم 

، أكبر من قيمة 7.98تقدر ب

نســــتنتج أن  :االســـتنتاج- 

  .بالسخرية منهم

  

تصرخ عليهم

تشكوهم لالستاذ

تتقبل ذلك



           �����ض و ����� و������ ا��

  .تالميذ الطور المتوسط ىفي التقليل من العنف الجسدي لد

  ؟تتخاصم مع زمالئك في المدرسة اثناء ممارسة الرياضات التنافسية

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

 

إشـتبكت جسـميا مـع زمالئـي فـي المدرسـة 

ال لـم أشـتبك جسـميا مـع زمالئــي  :،والــذين أجـابو ب

وهـذا مـا يتضـح فـي التمثيـل البيـاني ، 98.33%

المحسـوبة التـي 2كـاحيث ان قيمـة  01، ودرجة الحرية

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية نهذا ما يدأل

  .ممارسة الرياضات التنافسيةمع زمالئهم في المدرسة أثناء 

  ���07دول ر�م
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في التقليل من العنف الجسدي لدمساهمة الرياضات التنافسية 

تتخاصم مع زمالئك في المدرسة اثناء ممارسة الرياضات التنافسية

  .جسمية بين التالميذ معرفة هل تحدث مخاصمات

مستوى 

الداللة 
 المجدولة 2كا

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 

0.05

  

3.84 

  

280.33 

1.67%  

98.33

%  

100%  

 07الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

إشـتبكت جسـميا مـع زمالئـي فـي المدرسـة  نعـم:نسـبة التالميذالـذين أجـابوبنالحـظ أن  07من خـالل الجـدول رقـم 

،والــذين أجـابو ب%1.67:قـدرت ب ممارسـة األنشـطة الرياضـية التنافسـية

98.33:قدرت ب ممارسة األنشطة الرياضية التنافسية

، ودرجة الحرية0.05ستوى الداللة عند م 2كاوهو ما يؤكده مقدار 

هذا ما يدألو  3.84= المجدولة والتي  2كاكبر من قيمة 

مع زمالئهم في المدرسة أثناء جل التالميذ اليتخاصمون مما سبق ذكره أن 

1.67%

98.33%

���دول ر�م
�	��  ����ل

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

مساهمة الرياضات التنافسية : المحور الثاني

تتخاصم مع زمالئك في المدرسة اثناء ممارسة الرياضات التنافسيةهل :06رقم  العبارة

معرفة هل تحدث مخاصمات:هاالغرض من

 اإلجابات التكرارات

  نعم  05

  ال  295

  المجموع  300

  

تحليل ومناقشة النتائج-

من خـالل الجـدول رقـم 

ممارسـة األنشـطة الرياضـية التنافسـيةأثنـاء 

ممارسة األنشطة الرياضية التنافسيةفي المدرسة أثناء 

وهو ما يؤكده مقدار  07رقم 

كبر من قيمة ، ا280.33تقدر ب

  : االستنتاج-

مما سبق ذكره أن  نستنتج

 

�م

�



           �����ض و ����� و������ ا��

اء ممارسـة الرياضـات التنافسـية داخـل أثنـ

  .إحتكاك بينه وبين زميله التلميذ

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

2  

  

  

0.05  

  

الصــراخ فــي الوجــه علــى الســؤال،ماهي ردت 

ونســبة ، %32:قــدرت ب نــاء ممارســة النشــاط الرياضــي التنافســي

اء بينكـوبين زميلـك أثنـ احتكـاكالتدخل بخشونة على السؤال،ماهي ردت فعلك عند حدوث 

التســامح علـى الســؤالماهي :بونســبة التالميـذ الــذين أجـابو 

بــــــ ردت فعلـــــك عنـــــد حـــــدوث إحتكـــــاك بينـــــك وبـــــين زميلـــــك أثنـــــاء ممارســـــة النشـــــاط الرياضـــــي الالصـــــفي قـــــدرت 

ــاوهــو مــا يؤكــده مقــدار  ، 0.05عنــد مســتوى الداللــة  2ك

 5.99=المجدولـة والتـي  2كـا، أكبـر مـن قيمـة 

ما سبق ذكره األغلبيـة مـن التالميـذ متسـامحون ونسـبة قليلـة ومنعدمـة يسـتعملون السـلوكات 

93.33%
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أثنـ ماهي ردت فعلك عند حدوث إحتكاك بينك وبين زميلك

إحتكاك بينه وبين زميله التلميذ معرفة رد فعل التلميذ عند حدوث

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 

  

5.99 

  

488 

6.67%  

00%  

93.33%  

100%  

  08الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج
الصــراخ فــي الوجــه علــى الســؤال،ماهي ردت :أن نســبة التالميــذ الــذين أجــابوبالحــظ ن08رقــم

نــاء ممارســة النشــاط الرياضــي التنافســيعنــد حــدوث إحتكــاك بينــك وبــين زميلــك أث

التدخل بخشونة على السؤال،ماهي ردت فعلك عند حدوث :التالميذ الذين أجابوب

ونســبة التالميـذ الــذين أجـابو ،%00بــ  قــدرت بممارسـة النشـاط الرياضــي التنافسـي 

ردت فعلـــــك عنـــــد حـــــدوث إحتكـــــاك بينـــــك وبـــــين زميلـــــك أثنـــــاء ممارســـــة النشـــــاط الرياضـــــي الالصـــــفي قـــــدرت 

وهــو مــا يؤكــده مقــدار  08ا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم 

، أكبـر مـن قيمـة 488المحسـوبة التـي تقـدر ب2كاحيث ان قيمة 

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية
ما سبق ذكره األغلبيـة مـن التالميـذ متسـامحون ونسـبة قليلـة ومنعدمـة يسـتعملون السـلوكات نستنتج م

6.67%

93.33

 08للجدول رقم بياني تمثيل

الصراخ في الوجه

التدخل بخشونة

التسامح

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

ماهي ردت فعلك عند حدوث إحتكاك بينك وبين زميلك:07رقم  العبارة

  ؟المؤسسات التربوية

معرفة رد فعل التلميذ عند حدوث:هاالغرض من

 اإلجابات التكرارات

20  
الصراخ في 

  الوجه

00  
التدخل 

  بخشونة

  التسامح  280

  المجموع  300

تحليل ومناقشة النتائج-

رقــم مــن خــالل الجــدول

عنــد حــدوث إحتكــاك بينــك وبــين زميلــك أثفعلــك 

التالميذ الذين أجابوب

ممارسـة النشـاط الرياضــي التنافسـي 

ردت فعلـــــك عنـــــد حـــــدوث إحتكـــــاك بينـــــك وبـــــين زميلـــــك أثنـــــاء ممارســـــة النشـــــاط الرياضـــــي الالصـــــفي قـــــدرت 

ا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم وهــذا مــ93.33%

حيث ان قيمة  02ودرجة الحرية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية نهذا ما يدألو 

نستنتج م :االستنتاج-

  .العدوانية الجسدية

الصراخ في الوجه

التدخل بخشونة

التسامح
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  .رب من طرف زميل له

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

قــدرت  أقــوم بــالرد علــى ضــرب زميــل لــي 

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل ، %00:قــدرت ب

حيــــث ان قيمــــة  01، ودرجــــة الحريــــة 0.05

هنـاك فـروق ذات  نهـذا مـا يـدألو  3.84= 

  .أن التالميذ يقومون بالرد على ضرب زميل لهم

  ���09دول ر�م
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 ؟عندماا يضربك زميلك بالمثلوم بالرد 

رب من طرف زميل لهضمعرفة ردت فعل التلميذ في حالة تلقيه لل

مستوى 

الداللة 
 المجدولة 2كا

 2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية

0.05

  

3.84 

  

300 

100%  

00%  

100%  

 09الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

 نعــم:نســبة التالميذالــذين أجــابوبنالحــظ أن  09مــن خــالل الجــدول رقــم 

قــدرت ب بــالرد علــى ضــرب زميــل لــيال أقــوم :،والــذين أجــابو ب

0.05عنــــد مســــتوى الداللــــة  2كــــاوهــــو مــــا يؤكــــده مقــــدار 

= المجدولـة والتـي  2كـا، اكبـر مـن قيمـة 300المحسـوبة التـي تقـدر ب

أن التالميذ يقومون بالرد على ضرب زميل لهمما سبق ذكره نستنتج م

100%

00%

���دول ر�م
�	��  ����ل

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

وم بالرد هل تق08رقم  العبارة

معرفة ردت فعل التلميذ في حالة تلقيه لل:هاالغرض من

 اإلجابات التكرارات

  نعم  300

  ال  0

  المجموع  300

  

تحليل ومناقشة النتائج-

مــن خــالل الجــدول رقــم 

،والــذين أجــابو ب%100ب

وهــــو مــــا يؤكــــده مقــــدار  09البيــــاني رقــــم 

المحسـوبة التـي تقـدر ب2كا

  .داللة إحصائية

نستنتج م: االستنتاج-

  

 

�م

�
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 .ند ممارسة الرياضات التنافسية بدرجة عالية تنتج عنه اعتدائات جسمية 

 .من السلوكات العدوانية الجسمية

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

 عنـد ممارسـة النشـاط الرياضـي التنافسـي 

نـد ممارسـة النشـاط الرياضــي عال :،والـذين أجـابو ب

وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقم ، %

المحســوبة التــي 2كــاحيــث ان قيمــة  01، ودرجــة الحريــة 

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية نهذا ما يدأل

  .يقلل من السلوكات العدوانية
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ند ممارسة الرياضات التنافسية بدرجة عالية تنتج عنه اعتدائات جسمية 

من السلوكات العدوانية الجسمية فةهل يقلل النشاط الرياضي التنافسيمعر 

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

211.68  

 

%92    

08%    

100%   

  10الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

 نعـم: أجـابوبنسـبة التالميذالـذين نالحـظ أن  10من خـالل الجـدول رقـم 

،والـذين أجـابو ب%92قــدرت ب تقـل بعـض السـلوكات العدوانيـة الجسـمية لـدي

%08:قدرت ب ال تقل بعض السلوكات العدوانية الجسمية لدي

، ودرجــة الحريــة 0.05عنــد مســتوى الداللــة  2كــاقــدار 

هذا ما يدألو  3.84= المجدولة والتي  2كا، اكبر من قيمة 

يقلل من السلوكات العدوانية ما سبق أن النشاط الرياضي التنافسي

92%

08%

  ���10دول ر�م 
�	������ل 

�م

�

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

ند ممارسة الرياضات التنافسية بدرجة عالية تنتج عنه اعتدائات جسمية ع:09السؤال رقم 

معر :الغرض من السؤال

التكرارات  اإلجابات

  نعم  276

  ال  24

  المجموع 300

  

تحليل ومناقشة النتائج-

من خـالل الجـدول رقـم 

تقـل بعـض السـلوكات العدوانيـة الجسـمية لـدي

ال تقل بعض السلوكات العدوانية الجسمية لدي التنافسي

قــدار وهــو مــا يؤكــده م 11

، اكبر من قيمة 211.68تقدر ب

  :االستنتاج-

ما سبق أن النشاط الرياضي التنافسينستنتج م

  

�م



           �����ض و ����� و������ ا��

 اإلحصائيةالداللة
درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

أحـب اللعـب بخشـونة لكـي أفـوز دائمـا فـي 

دائمـا فـي األلعـاب الرياضـية الأحب اللعب بخشـونة لكـي أفـوز 

ــاوهــو مــا يؤكــده مقــدار  عنــد مســتوى الداللــة  2ك

ــا، اكبــر مــن قيمــة 265.08 المجدولــة  2ك

  .الرياضية األلعاباليحبون اللعب بخشونة لكي يفوزوا في 
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 ؟هل تستعمل الخشونة من اجل الفوز

  .معرفة هل يستخدم التالميذ الخشونة أثناءلعبة رياضية

مستوى 

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية

0.05

  

3.84 

  

265.08  

 

03%  

97%  

100%  

   11مالجدول رق

  :تحليل ومناقشة النتائج

أحـب اللعـب بخشـونة لكـي أفـوز دائمـا فـي  نعـم:أجـابوب نالتالميـذ الـذينسـبة نالحـظ أن 11من خالل الجدول رقم 

الأحب اللعب بخشـونة لكـي أفـوز :،والذين أجابو ب%03األلعاب الرياضية قدرت ب

وهــو مــا يؤكــده مقــدار  11وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم 

ــاقيمــة  إنحيــث  01، ودرجــة الحريــة  265.08المحســوبة التــي تقــدر ب2ك

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية نهذا ما يدأل

اليحبون اللعب بخشونة لكي يفوزوا في  أن التالميذ 

03%

97%

  ���11دول ر�م 
�	������ل 

�م

�

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

هل تستعمل الخشونة من اجل الفوز:10رقم  العبارة

معرفة هل يستخدم التالميذ الخشونة أثناءلعبة رياضية:هاالغرض من

  

 اإلجابات التكرارات

  نعم 09

  ال  291

  المجموع  300

  

تحليل ومناقشة النتائج-

من خالل الجدول رقم 

األلعاب الرياضية قدرت ب

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم ، %97 :ب قــدرت

، ودرجــة الحريــة 0.05

هذا ما يدألو  3.84= والتي 

  :االستنتاج-

 نستنتج مما سبق ذكره

  

�م



           �����ض و ����� و������ ا��

  .تالميذ الطور المتوسط ى

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

2  

  

  

0.05  

  

نـد مـاهو شـعورك ع الراحة النفسية على السـؤال

مـاهو  التـوترعلى السـؤال:ونسـبة التالميـذ الـذين أجـابوب

القلـق علـى :ونسـبة التالميـذ الـذين أجـابوب

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل %93.33بـــ 

حيــــث ان قيمــــة  02، ودرجــــة الحريــــة 0.05

ليســت هنــاك  نهــذا مــا يـدألو  5.99=المجدولــة والتـي 

  .جل التالميذ يشعرون براحة نفسية

2.33%
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ىفي التقليل من الغضب لد مساهمة الرياضات التنافسية

  ؟     .التنافسية بماذا تشعرعند ممارسة الرياضات 

  .ممارسة الرياضات التنافسيةالناجم جراء  معرفة الشعور

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

5.99 

  

585.98 

97.67%  293  

2.33%    

00%  00  

100%  00  

  12الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

الراحة النفسية على السـؤال:أن نسبة التالميذ الذين أجابوبالحظ ن 12رقم

ونسـبة التالميـذ الـذين أجـابوب، %97.67:قـدرت ب ممارسة النشاط الرياضي التنافسي

ونسـبة التالميـذ الـذين أجـابوب،%2.33بــ  قـدرت ب ند ممارسة النشاط الرياضي التنافسـي

بـــ قــدرت  نــد ممارســة النشــاط الرياضــي التنافســيمــاهو شــعورك ع

0.05عنــــد مســــتوى الداللــــة  2كــــاا يؤكــــده مقــــدار وهــــو مــــ

المجدولــة والتـي  2كــا، أكبــر مــن قيمـة 585.98المحسـوبة التــي تقـدر ب

  .فروق ذات داللة إحصائية

جل التالميذ يشعرون براحة نفسية ند ممارسة النشاط الرياضي التنافسينستنتج مما سبق أنه ع

97.67%

  12للجدول رقم بياني تمثيل

الراحة النفسية

التوتر

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

مساهمة الرياضات التنافسية:المحور الثالث

عند ممارسة الرياضات : 11رقم  العبارة

معرفة الشعور:هاالغرض من

التكرارات  اإلجابات

293
الراحة 

  النفسية

  التوتر  7

00   القلق

00   المجموع

  

تحليل ومناقشة النتائج-

رقم من خالل الجدول

ممارسة النشاط الرياضي التنافسي

ند ممارسة النشاط الرياضي التنافسـيشعورك ع

مــاهو شــعورك ع الســؤال

وهــــو مــــ 12البيــــاني رقــــم 

المحسـوبة التــي تقـدر ب2كــا

فروق ذات داللة إحصائية

  : االستنتاج-

نستنتج مما سبق أنه ع

 

الراحة النفسية

التوتر



           �����ض و ����� و������ ا��

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

بالتقليل من  يقوم النشاط الرياضي التنافسي

بالتقليــل مــن الغضــب لــدي  اليقــوم النشــاط الرياضــي التنافســي

عنـــد مســـتوى الداللـــة  2كـــاوهـــو مـــا يؤكـــده مقـــدار 

= المجدولـة والتـي  2كـا، اكبر من قيمـة 300

  .التالميذ

  ���13دول ر�م
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  ؟هل تغضب عند المنافسات الرياضية

  .سلوك الغضب ىمعرفة مدى تأثير النشاط الرياضي عل

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية

  

3.84 

  

300  

 

100 %  

00%  

100%  

  13الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

يقوم النشاط الرياضي التنافسي نعم:الذين أجابوب نسبة التالميذنالحظ أن 13من خالل الجدول رقم 

اليقــوم النشــاط الرياضــي التنافســي:،والــذين أجــابو ب%100قــدرت ب

وهـــو مـــا يؤكـــده مقـــدار  14وهـــذا مـــا يتضـــح فـــي التمثيـــل البيــاني رقـــم 

300المحسوبة التي تقدر ب2كاحيث ان قيمة  01، ودرجة الحرية 

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية نأعلى 

التالميذ ىالغضب لدمن  يقلل ما سبق أن النشاط الرياضي التنافسي

100%

00%

���دول ر�م
�	��  ����ل

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

هل تغضب عند المنافسات الرياضية:12رقم  العبارة

معرفة مدى تأثير النشاط الرياضي عل:هاالغرض من

 اإلجابات التكرارات

  نعم  300

  ال  00

  المجموع  300

تحليل ومناقشة النتائج-

من خالل الجدول رقم 

قــدرت بالغضــب لــديك 

وهـــذا مـــا يتضـــح فـــي التمثيـــل البيــاني رقـــم ، %00:بقــدرت 

، ودرجة الحرية 0.05

على لهذا ما يدو  3.84

  : االستنتاج-

ما سبق أن النشاط الرياضي التنافسينستنتج م

�م

�



           �����ض و ����� و������ ا��

الفريــق المنــافس الــذي فــاز عليــك اثنــاء الرياضــات التنافســية داخــل المؤسســات 

 .روح المنافسة والروح الرياضية بين التالميذ

 اإلحصائيةالداللة
درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

الداللة 

(α) 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

أقــوم بتهنئــة الفريــق المنــافس الــذي فــازعلي 

الاقـوم بتهنئـة الفريـق المنـافس الـذي :،والذين أجابو ب

 14وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم 

المحسـوبة التـي تقـدر 2كـاحيـث ان قيمـة  01

ـــة نـــهـــذا مـــا يدأل ه ال توجـــد هنـــاك فـــروق ذات دالل

  اء ممارسة الرياضات التنافسينستنتج مما سبق ذكره ان التالميذ يقومون بتهنئة الفريق الفائز أثن

0.67%
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الفريــق المنــافس الــذي فــاز عليــك اثنــاء الرياضــات التنافســية داخــل المؤسســات  هــل تقــوم بتهنئــة

روح المنافسة والروح الرياضية بين التالميذمعرفة هل توجد 

مستوى 

الداللة 

)

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

0.05

  

3.84 

  

292.05 

%99.33    

%0.67  

100%    

   14الجدولرقم

  :تحليل ومناقشة النتائج

أقــوم بتهنئــة الفريــق المنــافس الــذي فــازعلي  نعــم:نســبة التالميذالــذين أجــابوبنالحــظ أن 14مــن خــالل الجــدول رقــم 

،والذين أجابو ب%99.33قدرت ب اء ممارسة النشاط الرياضي التنافسي

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم ، %00:قــدرت ب الرياضــي التنافســياء ممارســة النشــاط 

01، ودرجـة الحريـة 0.05عنـد مسـتوى الداللـة  2كـا

ـــا، اكبـــر مـــن قيمـــة  هـــذا مـــا يدألو  3.84= المجدولـــة والتـــي  2ك

نستنتج مما سبق ذكره ان التالميذ يقومون بتهنئة الفريق الفائز أثن

99.33%

0.67

  ���14دول ر�م
�	�� ����ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

ــارة ــم  العب هــل تقــوم بتهنئــة:13رق

  ؟  .التربوية

معرفة هل توجد :هاالغرض من

التكرارات  اإلجابات

  نعم  298

  ال  02

  المجموع  300

تحليل ومناقشة النتائج-

مــن خــالل الجــدول رقــم 

اء ممارسة النشاط الرياضي التنافسيأثن

اء ممارســة النشــاط فــازعلي أثنــ

كـاوهو ما يؤكده مقـدار 

، اكبـــر مـــن قيمـــة 292.05ب

  .إحصائية

نستنتج مما سبق ذكره ان التالميذ يقومون بتهنئة الفريق الفائز أثن: االستنتاج-

�م

�



           �����ض و ����� و������ ا��

اء ممارسـة الرياضـات هل تغضب وتقوم بضرب زميلك أو تدفعه عندما يخطـئ أو اليمررلـك أثنـ

 .بعدم تمرير الكرةله

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

أغضــب وأقــوم بضــرب زميلــي أو أدفعـــه  

الاقــوم :،والــذين أجــابو ب%4.33قدرت ب

ــــــدرت  اء ممارســــــة النشــــــاط الرياضــــــي التنافســــــي ق

، 0.05عنـد مسـتوى الداللـة  2كـاوهو ما يؤكده مقـدار 

= المجدولــة والتــي  2كــا، اكبــر مــن قيمــة 250.25

أودفعهــم عنــدما اليمــررون لهــم الكــرة  رب زمالئهــم

95.67%
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هل تغضب وتقوم بضرب زميلك أو تدفعه عندما يخطـئ أو اليمررلـك أثنـ

بعدم تمرير الكرةلهمعرفة السلوك الذي يحذوه التلميذ عندما يقوم زميل 

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

250.25 

4.33%    

95.67%    

100%    

 15الجدول رقم

  :يل ومناقشة النتائج

 نعــم:نســبة التالميذالـــذين أجــابوبنالحــظ أن 15مــن خــالل الجــدول رقــم 

قدرت ب،الرياضــي التنافســي عنــدما يخطــئ أو اليمررلــي أثنــاء ممارســة النشــاط

ــــــي أو أدفعــــــه  ــــــبضــــــرب زميل ــــــي أثن ــــــدما يخطــــــئ أو اليمررل اء ممارســــــة النشــــــاط الرياضــــــي التنافســــــيعن

وهو ما يؤكده مقـدار  15وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقم 

250.25المحســوبة التــي تقــدر ب2كــاحيــث ان قيمــة 

  .ه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائيةنأعلى 

رب زمالئهــمالتالميــذ اليغضــبون وال يقومــون بضــ نســتنتج ممــا ســبق ذكــره أن

  .اء ممارسة النشاط الرياضي التنافسي

4.33%

   ���15دول ر�م
�	�� ����ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

هل تغضب وتقوم بضرب زميلك أو تدفعه عندما يخطـئ أو اليمررلـك أثنـ: 14السؤال رقم 

  ؟.التنافسية

معرفة السلوك الذي يحذوه التلميذ عندما يقوم زميل :الغرض من السؤال

التكرارات  اإلجابات

  نعم  13

  ال  287

  المجموع  300

يل ومناقشة النتائجتحل-

مــن خــالل الجــدول رقــم 

عنــدما يخطــئ أو اليمررلــي أثنــاء ممارســة النشــاط

ــــــي أو أدفعــــــه  بضــــــرب زميل

وهذا ما يتضح في التمثيل البياني رقم ، %95.67:ب

حيــث ان قيمــة  01ودرجــة الحريــة 

على  هذا ما يدلو  3.84

  : االستنتاج-

نســتنتج ممــا ســبق ذكــره أن

اء ممارسة النشاط الرياضي التنافسيأثن

�م

�
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الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

ي وجهـإذا صـرخ األسـتاذ فـي غضـب أ نعـم

وهذا ما يتضح في التمثيل البياني للجدول رقم 

المحسوبة التي تقدر 2كاحيث ان قيمة  01

  حصائيةذات داللة إ فروق وجود

تقـول بأنــه يغضــب التالميــذ إذا صـرخ األســتاذ فــي وجههــم 

  .من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

80%
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  ؟. اوالعندما يصرخ االستاذ في وجهك هل تغضب 

  .معرفة ردت فعل التلميذ إذا صرخ األستاذ في وجهه

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

108 

%80  240 

20%    

100%  300  

  16الجدول رقم

  :تحليل ومناقشة النتائج

نعـم: الـذين أجـابو ب نسـبة التالميـذ نالحـظ أن 16رقـم 

وهذا ما يتضح في التمثيل البياني للجدول رقم ، %20:ال فقدرت نسبتهم ب: أما الذين أجابو ب

01، ودرجة الحرية 0.05عند مستوى الداللة  2مقدار كا

وجود مايدل علىوهذا 3.84= المجدولة والتي  2كا، اكبر من قيمة 

تقـول بأنــه يغضــب التالميــذ إذا صـرخ األســتاذ فــي وجههــم  النتــائج المحصــل عليهــامــا سـبق أن 

من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

20%

���16دول ر�م 
�	������ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

عندما يصرخ االستاذ في وجهك هل تغضب :15العبارة رقم 

معرفة ردت فعل التلميذ إذا صرخ األستاذ في وجهه:الغرض منها

التكرارات  اإلجابات

240   نعم

60   ال

300   المجموع

تحليل ومناقشة النتائج-

رقـم من خـالل الجـدول 

أما الذين أجابو ب %80:قدرت ب

مقدار كاوهو ما يؤكده 16

، اكبر من قيمة 5.4:ب

  :االستنتاج-

مــا سـبق أن خــالل نسـتنتج مــن 

من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان التالميذؤكده يوهذا ما

.  

1  

�

�م
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  تالميذ الطور المتوسط ىفي التقليل من العنف اللفظي لد

  ؟.سيئةالكلمات وألفاظ اليستعمل 

 .وخاصة في األنشطة التنافسية

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

ذي يمـارس النشـاط الرياضـي نعـم التلميـذ الـ

وهـذا ، 100% :ال فقدرت نسـبتهم ب: أما الذين أجابو ب

حيـث ان  01، ودرجـة الحريـة 0.05عنـد مسـتوى الداللـة 

 فروقمايدل على عدم وجودوهذا 3.84= 

اليستخدمون األلفاظ السيئة ضد  ن يمارسون النشاط الرياضي التنافسي

  .الموجودة في اإلستبيان األسئلة
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  :عرض وتحليل نتائج اإلستبيان الخاصة باألساتذة

في التقليل من العنف اللفظي لدمساهمة الرياضات التنافسية 

يستعمل ذي يمارس النشاط الرياضيي التنافسي هل التلميذ ال

وخاصة في األنشطة التنافسية إنتشار األلفاظ السيئة في المحيط المدرسيى معرفة مد

مستوى 

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية

0.05

  

3.84 

  

15 

00%  

100%  

100%  

  17الجدول رقم

  :تحليل ومناقشة النتائج

نعـم التلميـذ الـ: نسـبة األسـاتذة الـذين أجـابو ب نالحظ أن 17رقم 

أما الذين أجابو ب %00:يستعمل كلمات وألفاظ تهديد قدرت ب

عنـد مسـتوى الداللـة  2ما يتضح فـي التمثيـل البيـاني وهـو مـا يؤكـده مقـدار كـا

= المجدولة والتي  2كا، اكبر من قيمة 15:المحسوبة التي تقدرب

  

ن يمارسون النشاط الرياضي التنافسيالذيالتالميذ  من خالل ما سبق نستنتج أن

األسئلة األساتذة من خالل اإلجابة علىكده ؤ يوهذا ما

100%

���17دول ر�م
�	�� ����ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

عرض وتحليل نتائج اإلستبيان الخاصة باألساتذة-2-

مساهمة الرياضات التنافسية :ور األولالمح

هل التلميذ ال: 16رقم العبارة

معرفة مد:هاالغرض من

 اإلجابات التكرارات

  نعم  00

  ال 15

  المجموع  15

 

تحليل ومناقشة النتائج-

رقم من خالل الجدول 

يستعمل كلمات وألفاظ تهديد قدرت بالتنافسي 

ما يتضح فـي التمثيـل البيـاني وهـو مـا يؤكـده مقـدار كـا

المحسوبة التي تقدرب2كاقيمة 

  .احصائية ذات داللة 

  :االستنتاج -

من خالل ما سبق نستنتج أن

وهذا مازمالئهم في المدرسة

�م

�
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  ؟      .ئه التالميذ داخل المؤسسة

  .السيئة ضد زمالئهم فى المؤسسسة التربوية

 اإلحصائيةالداللة
درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

نعـم يـتلفظ التالميـذ بـبعض األلفـاظ السـيئة 

، %26.67:ال فقـدرت نسـبتهم ب: أمـا الـذين أجـابو ب

، ودرجـة 0.05عنـد مسـتوى الداللـة  2وهـو مـا يؤكـده مقـدار كـا

 3.84= المجدولـــة والتـــي  2كـــا، اكبـــر مـــن قيمـــة 

التالميــذ يتلفظــون بــبعض األلفــاظ الســيئة ضــد 

جابـة علـى االسـئلة الموجـودة فـي ؤكده األساتذة مـن خـالل اإل
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ئه التالميذ داخل المؤسسةهل يتلفظ التالميذ ببعض األلفاظ السيئة ضد زمال

السيئة ضد زمالئهم فى المؤسسسة التربوية ة هل يتلفظ التالميذ ببعض األلفاظ

مستوى 

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 

0.05

  

3.84 

  

3.26 

73.33%  

26.67%  

100%  

  18الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج
نعـم يـتلفظ التالميـذ بـبعض األلفـاظ السـيئة : نسـبة األسـاتذة الـذين أجـابو ب نالحـظ أن 18رقـم 

أمـا الـذين أجـابو ب %73.33:ضد زمالئه التالميـذ داخـل المدرسـة قـدرت ب

وهـو مـا يؤكـده مقـدار كـا18وهذا ما يتضـح فـي التمثيـل البيـاني للجـدول رقـم 

، اكبـــر مـــن قيمـــة 3.26:المحســـوبة التـــي تقـــدر ب2كـــاحيـــث ان قيمـــة 

  .احصائية ذات داللة  فروقمايدل على  عدم وجود

التالميــذ يتلفظــون بــبعض األلفــاظ الســيئة ضــد  النتــائج المحصــل عليهــا تقــول أن  ســبق أن 

ؤكده األساتذة مـن خـالل اإليزمالئهم التالميذ داخل المدرسة بنسبة كبيرة وهذا ما

73 .33 %

26.67%

0% 0%

���18دول ر�م   
�	������ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

هل يتلفظ التالميذ ببعض األلفاظ السيئة ضد زمال:17رقم العبارة

ة هل يتلفظ التالميذ ببعض األلفاظمعرف:هاالغرض من

  

 اإلجابات التكرارات

  نعم  11

  ال  4

  المجموع  15

تحليل ومناقشة النتائج-

رقـم من خـالل الجـدول 

ضد زمالئه التالميـذ داخـل المدرسـة قـدرت ب

وهذا ما يتضـح فـي التمثيـل البيـاني للجـدول رقـم 

حيـــث ان قيمـــة  01الحريـــة 

مايدل على  عدم وجودوهذا

  :االستنتاج-

 ن خــالل مــانســتنتج مــ

زمالئهم التالميذ داخل المدرسة بنسبة كبيرة وهذا ما

  .اإلستبيان

�م

�
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  هل الياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية تهذب سلوك التلميذ وخاصة السلوك اللفضي؟

  .ي

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

نعــم النشــاط الرياضــي الالصــفي يهــذب : 

، %6.66:ال فقـدرت نسـبتهم ب: أمـا الـذين أجـابو ب

، ودرجـة 0.05عنـد مسـتوى الداللـة  2وهـو مـا يؤكـده مقـدار كـا

ــا، اكبــر مــن قيمــة   3.84= المجدولــة والتــي  2ك

يهــذب ســلوك التلميــذ أن النشــاط الرياضــي التنافســي 

  .ؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان
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هل الياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية تهذب سلوك التلميذ وخاصة السلوك اللفضي؟

يظعلى السلوك اللففة تأثير النشاط الرياضي التنافسي 

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

11.26 

93.34%    

6.66%   

100%    

  19الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

: نســبة األســاتذة الــذين أجــابو ب نالحــظ أن 19رقــم 

أمـا الـذين أجـابو ب %93.33:ي قـدرت بظـسلوك التلميذ وخاصة السلوك اللف

وهـو مـا يؤكـده مقـدار كـا19البيـاني للجـدول رقـم وهذا ما يتضـح فـي التمثيـل 

ــاحيــث ان قيمــة  ، اكبــر مــن قيمــة 11.26:المحســوبة التــي تقــدر ب2ك

  .احصائية ذات داللة  فروقمايدل على عدم وجود

أن النشــاط الرياضــي التنافســي قــول تالنتــائج المحصــل عليهــا مــا ســبق أن 

ؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيانيوهذا ما ي

93 .33 %

6.66%
0%0%

���19دول ر�م 
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هل الياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية تهذب سلوك التلميذ وخاصة السلوك اللفضي؟: 18رقم العبارة

فة تأثير النشاط الرياضي التنافسي معر :هاغرض منال

التكرارات  اإلجابات

  نعم  14

  ال 01

  المجموع  15

تحليل ومناقشة النتائج-

رقــم مــن خــالل الجــدول 

سلوك التلميذ وخاصة السلوك اللف

وهذا ما يتضـح فـي التمثيـل 

حيــث ان قيمــة  01الحريــة 

مايدل على عدم وجودوهذا

  :االستنتاج-

مــا ســبق أن خــالل نســتنتجمن 

يظوخاصة السلوك اللف

 

�م

�
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  ؟هل يقوم التالميذ بتشجيع بعضهم البعض في حالة الفشل في إنجاز مهارة حركية

  .معرفة هل يشجع التالميذ بعضهم البعض في حالة الفشل في إنجاز مهارة حركية

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

نعـم يقـوم التالميـذ بتشـجيع بعضـهم الـبعض 

ال فقــــدرت نســــبتهم : أمــــا الــــذين أجــــابو ب

عنــد مســتوى الداللــة  2وهــو مــا يؤكــده مقــدار كــا

= المجدولـة والتـي  2كـا، اكبـر مـن قيمـة 15

التالميــذ اليقومــون بتشــجيع بعضــهم الــبعض فــي 

  .ؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

00%
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هل يقوم التالميذ بتشجيع بعضهم البعض في حالة الفشل في إنجاز مهارة حركية

معرفة هل يشجع التالميذ بعضهم البعض في حالة الفشل في إنجاز مهارة حركية

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

15 

00%    

100%    

100%    

  20الجدول رقم

  :تحليل ومناقشة النتائج

نعـم يقـوم التالميـذ بتشـجيع بعضـهم الـبعض : نسبة األساتذة الذين أجـابو ب نالحظ أن 20رقم 

ــــة قــــدرت ب ــــي حالــــة الفشــــل فــــي إنجــــاز المهــــارة الحركي أمــــا الــــذين أجــــابو ب %93.33:ف

وهــو مــا يؤكــده مقــدار كــا20يتضــح فــي التمثيــل البيــاني للجــدول رقــم  وهــذا مــا

15:المحسوبة التي تقـدر ب2كاحيث ان قيمة  01، ودرجة الحرية 

  .احصائية ذات داللة  فروقمايدل على  وجود

التالميــذ اليقومــون بتشــجيع بعضــهم الــبعض فــي  أنقــول تالنتــائج المحصــل عليهــا مــا ســبق أن 

ؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيانيحالة الفشل في إنجازمهارة حركيةوهذا ما

100%

00

���20دول ر�م 
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هل يقوم التالميذ بتشجيع بعضهم البعض في حالة الفشل في إنجاز مهارة حركية: 19العبارة رقم

معرفة هل يشجع التالميذ بعضهم البعض في حالة الفشل في إنجاز مهارة حركية:الغرض منها

  

التكرارات  اإلجابات

00   نعم

15   ال

04   المجموع

رقم من خالل الجدول 

ــــة قــــدرت ب ــــي حالــــة الفشــــل فــــي إنجــــاز المهــــارة الحركي ف

وهــذا مــا، %6.66:ب

، ودرجة الحرية 0.05

مايدل على  وجودوهذا 3.84

  : االستنتاج-

مــا ســبق أن خــالل نســتنتج مــن 

حالة الفشل في إنجازمهارة حركيةوهذا ما

�

�م
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  ؟.الكرة في لعبة جماعيةهل يقوم التالميذ بالسخرية والصراخ في وجه التلميذ الذي يضيع 

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

يقـوم التالميـذ بالسـخرية والصـراخ فـي  نعـم

ال فقــدرت نســـبتهم : أمــا الــذين أجـــابو ب 

عنــد مســتوى الداللــة  2وهــو مــا يؤكــده مقــدار كــا

= المجدولـة والتـي  2كا، اكبر من قيمـة 0.6

أنهيقـوم التالميـذ بالسـخرية والصـراخ فـي وجـه التلميـذ 

  .الذي يضيع الكرة في لعبة جماعيةوهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

 ىالتقليــل مــن العنــف الجســدي لــدفي ســاهم الرياضــات التنافســية داخــل المؤسســات التربويــة

60%
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هل يقوم التالميذ بالسخرية والصراخ في وجه التلميذ الذي يضيع 

  .معرفة ردت فعل التالميذ عند إضاعة زميل لهم الكرة 

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

0.6 

60%    

40%    

100%    

  21الجدول رقم

  

  :تحليل ومناقشة النتائج

نعـم: نسـبة األسـاتذة الـذين أجـابو ب نالحـظ أن 21رقـم 

 %93.33:وجــه التلميــذ الـــذي يضــيع الكــرة فـــي لعبــة جماعيــة قـــدرت ب

وهــو مــا يؤكــده مقــدار كــا20وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني للجــدول رقــم 

0.6:المحسوبة التي تقدر ب2كاحيث ان قيمة  01، ودرجة الحرية 

  .حصائيةإذات داللة  فروقمايدل على  وجود

أنهيقـوم التالميـذ بالسـخرية والصـراخ فـي وجـه التلميـذ قـول تالنتـائج المحصـل عليهـا مـا سـبق أن 

الذي يضيع الكرة في لعبة جماعيةوهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

ســاهم الرياضــات التنافســية داخــل المؤسســات التربويــة

  :ط

40%

���21دول ر�م 
�	������ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

هل يقوم التالميذ بالسخرية والصراخ في وجه التلميذ الذي يضيع :20العبارة رقم

معرفة ردت فعل التالميذ عند إضاعة زميل لهم الكرة :الغرض منها

التكرارات  اإلجابات

09   نعم

06   ال

15   المجموع

  

تحليل ومناقشة النتائج-

رقـم مـن خـالل الجـدول 

وجــه التلميــذ الـــذي يضــيع الكــرة فـــي لعبــة جماعيــة قـــدرت ب

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني للجــدول رقــم ، %6.66:ب

، ودرجة الحرية 0.05

مايدل على  وجودوهذا 3.84

  :االستنتاج-

مـا سـبق أن خالل نستنتج من 

الذي يضيع الكرة في لعبة جماعيةوهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

ســاهم الرياضــات التنافســية داخــل المؤسســات التربويــةالمحــور الثــاني ت

طتالميذ الطور المتوس

�

�م
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ثرممارسة الرياضات التنافسيةداخل المؤسسات التربوية على السلوكات العدوانية الجسـدية لـدى 

  .مدى مساهمة األنشطة الالصفية في التقليل من السلوكات العدوانية الجسدية لدى التلميذ

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

3  

  

  

0.05  

  

أثرممارسة ما :التالي على السؤال اليوجد تأثير

الــذين أجــابو أمــا ،%00:قــدرت بالتالميــذ 

أمــا الــذين أجــابو بالحــد فكانــت ،%00:الزيادةبلغــت نســبتهم

ــاوهــو مــا يؤكــده مقــدار  ســتوى الداللــة عنــد م 2ك

00%
13.13%
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ثرممارسة الرياضات التنافسيةداخل المؤسسات التربوية على السلوكات العدوانية الجسـدية لـدى 

مدى مساهمة األنشطة الالصفية في التقليل من السلوكات العدوانية الجسدية لدى التلميذ

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

7.82 

  

31.13 

00%  

86.67%  

00%  

13.33%  

%100  

  

  22الجدول رقم 

  : تحلبل ومناقشة النتائج

اليوجد تأثير:الذين أجابوب األساتذةأن نسبة الحظ ن22رقم 

التالميــذ  ىالســلوكات العدوانيــة الجســدية لــد ىعلــالنشــاط الرياضــي التنافســي 

الزيادةبلغــت نســبتهم:أجــابوب والــذين%86.67التقليــل فبلغــت نســبتهم 

وهــو مــا يؤكــده مقــدار 22وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم 

00%

86.67%

���22دول ر�م
�	�� ����ل 

��و�د ����ر

ا�����ل

ا�ز��دة

ا�!د

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

ثرممارسة الرياضات التنافسيةداخل المؤسسات التربوية على السلوكات العدوانية الجسـدية لـدى ما أ:21العبارة رقم

  ؟.التلميذ

مدى مساهمة األنشطة الالصفية في التقليل من السلوكات العدوانية الجسدية لدى التلميذ:الغرض منها

التكرارات  اإلجابات

  اليوجد تأثير  00

13  

التقليل من 

السلوك 

  العدواني

00  
من الزيادة

  )ع.س(

02 

15  

  

 الحد

  )ع.س(من

  المجموع

  

تحلبل ومناقشة النتائج-

رقم  من خالل الجدول

النشــاط الرياضــي التنافســي 

التقليــل فبلغــت نســبتهم :ب

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني رقــم  %13.33:نســبتهم

��و�د ����ر
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المجدولـة والتـي  2كـا، أكبـر مـن قيمـة 622

يقلـل مـن  لتنافسـيأن النشـاط الرياضـي اقـول 

السلوكات العدوانية الجسدية لـدى التلميـذ ألنهـا كانـت أكبـر نسـبة ولكـن هنـاك نسـبة معتبـرة أكـدت أن ذات النشـاط 

السالف الـذكر يحـد مـن هـذه السـلوكات تماماوهـذا ماؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة الموجـودة فـي 

شاط الرياضي التنافسي داخـل المؤسسـات التربويـة تجعـل التلميذاليسـتعمل 

  .على العنف الجسدي لدى التالميذ

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  دال

  

1  

  

0.05  

  

أن ممارســـة النشـــاط الرياضـــي نعمأعتقـــد : 

ال : أمــا الــذين أجــابو ب %100:تجعــل التلميــذ اليســتعمل العنــف الجســدي ضــد زميلــه التلميــذ قــدرت ب

عنـد مسـتوى  2هو ما يؤكده مقدار كـا 23

المجدولـة  2كـا، اكبر من قيمة 3.48:المحسوبة التي تقدر ب

00%
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622.26المحسـوبة التـي تقـدر ب2كـاحيثـان قيمـة 03، ودرجة الحرية

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية ن
قـول تالنتـائج المحصـل عليهـا ما سـبق أن خالل نستنتج من 

السلوكات العدوانية الجسدية لـدى التلميـذ ألنهـا كانـت أكبـر نسـبة ولكـن هنـاك نسـبة معتبـرة أكـدت أن ذات النشـاط 

السالف الـذكر يحـد مـن هـذه السـلوكات تماماوهـذا ماؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة الموجـودة فـي 

شاط الرياضي التنافسي داخـل المؤسسـات التربويـة تجعـل التلميذاليسـتعمل أن ممارسة النتعتقد 

  ؟العنف الجسدي ضد زمالئه التالميذ

على العنف الجسدي لدى التالميذالتنافسي  معرفة تأثير النشاط الرياضي

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

3.48 

100%  15  

00%  00  

100%  15  

  23الجدول رقم 

  :تحليل ومناقشة النتائج

: نســـبة األســـاتذة الـــذين أجـــابو ب نالحـــظ أن 23رقـــم

تجعــل التلميــذ اليســتعمل العنــف الجســدي ضــد زميلــه التلميــذ قــدرت ب

23دول رقموهذا ما يتضح في التمثيل البياني للج، %

المحسوبة التي تقدر ب2كاحيث ان قيمة  01، ودرجة الحرية 

  .حصائيةذات داللة إ فروقمايدل على  وجود

100%

00

���23دول ر�م 
�	������ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

، ودرجة الحرية0.05

نهذا ما يدألو 7.82=

نستنتج من  :االستنتاج 

السلوكات العدوانية الجسدية لـدى التلميـذ ألنهـا كانـت أكبـر نسـبة ولكـن هنـاك نسـبة معتبـرة أكـدت أن ذات النشـاط 

السالف الـذكر يحـد مـن هـذه السـلوكات تماماوهـذا ماؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة الموجـودة فـي 

 .اإلستبيان

تعتقد هل :22العبارة رقم

العنف الجسدي ضد زمالئه التالميذ

معرفة تأثير النشاط الرياضي:الغرض منها

التكرارات  اإلجابات

15   نعم

00   ال

15   المجموع

تحليل ومناقشة النتائج-

رقـــممـــن خـــالل الجـــدول 

تجعــل التلميــذ اليســتعمل العنــف الجســدي ضــد زميلــه التلميــذ قــدرت ب التنافســي

%00:فقدرت نسبتهم ب

، ودرجة الحرية 0.05الداللة 

مايدل على  وجودوهذا 3.84= والتي 

�م

�
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تجعـل التلميـذ  أن ممارسـة النشـاط الرياضـي التنافسـي

وهـذا ماؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة الموجـودة فـي 

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

مــاردت فعــل :الضــرب علــي الســؤال التــالي

فقــــدرت نســــبتهم  الصــــفح: أمــــا الــــذين أجــــابو ب

عنــد مســتوى الداللــة  2وهــو مــا يؤكــده مقــدار كــا

المجدولة والتي  2كا، اكبر من قيمة 11.26

6.66%
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أن ممارسـة النشـاط الرياضـي التنافسـيقـول تالنتـائج المحصـل عليهـا ما سبق أن 

وهـذا ماؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة الموجـودة فـي التلميذالجسـدي ضـد زميلـه 

  ؟.ماردت فعل التلميذ الذي يضرب من طرف زميله

  .ردت فعل التلميذ عندما يضرب من طرف زميله التلميذ

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

11.26 

93.34%    

6.66%   

100%    

  24الجدول رقم 

  :تحلبل ومناقشة النتائج

الضــرب علــي الســؤال التــالي: نســبة األســاتذة الــذين أجــابو ب نالحــظ أن24رقــم

ــــذ الــــذي يضــــرب مــــن طــــرف زميلــــه  أمــــا الــــذين أجــــابو ب %93.34:قــــدرت بالتلمي

وهــو مــا يؤكــده مقــدار كــا24وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني للجــدول رقــم 

11.26:المحسوبة التي تقدر ب2كاحيث ان قيمة  01، ودرجة الحرية 

  .حصائيةذات داللة إ فروقمايدل على  وجود

93.34%

���24دول ر�م 
�	������ل 

ا�#رب

$%&�ا
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  :االستنتاج-

ما سبق أن خالل نستنتج من 

الجسـدي ضـد زميلـه  اليستعمل العنف

  .اإلستبيان

ماردت فعل التلميذ الذي يضرب من طرف زميله:23العبارة رقم

ردت فعل التلميذ عندما يضرب من طرف زميله التلميذ:الغرض منها

  

التكرارات  اإلجابات

  الضرب  14

  الصفح 1

  المجموع  15

تحلبل ومناقشة النتائج-

رقــممــن خــالل الجــدول 

ــــذ الــــذي يضــــرب مــــن طــــرف زميلــــه  التلمي

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني للجــدول رقــم ، %6.66:ب

، ودرجة الحرية 0.05

مايدل على  وجودوهذا 3.84= 

ا�#رب

$%&�ا
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زميلــه التلميــذ ردت فعــل التلميــذ الــذي يضــرب مــن طــرف 

ؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة 

اء ممارسـة الرياضـات التنافسـية داخــل هـل يـتحكم التلميـذ فـي أعصـابه وتقـل سـلوكاته العدوانيـة جـر 

  .من السلوكات العدوانية

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

يتحكم التلميذ في أعصابه وتقل سلوكاته  

ال فقـــدرت نســـبتهم : أمـــا الـــذين أجـــابو ب 

عنــد مســـتوى الداللـــة  2وهـــو مــا يؤكـــده مقــدار كـــا

= المجدولـة والتـي  2كـا، اكبـر مـن قيمـة 15

00%
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ردت فعــل التلميــذ الــذي يضــرب مــن طــرف النتــائج المحصــل عليهــا مــا ســبق أن 

ؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة يتكون غالبا الضرب أما في بعض األحيان تكون الصـفح وهـذا ما

  .الموجودة في اإلستبيان

هـل يـتحكم التلميـذ فـي أعصـابه وتقـل سـلوكاته العدوانيـة جـر 

  

من السلوكات العدوانية هل يقلل النشاط الرياضي التنافسي

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

15 

100%    

00%    

100%    

  25الجدول رقم

  

  :تحليل ومناقشة النتائج

 نعم: نسبة األساتذة الذين أجابو ب نالحظ أن25رقم 

 %100:قـــدرت ب اء ممارســـة النشـــاط الرياضـــي التنافســـي

وهـــو مــا يؤكـــده مقــدار كـــا25وهــذا مـــا يتضــح فـــي التمثيــل البيـــاني للجــدول رقـــم 

15:المحسوبة التي تقـدر ب2كاحيث ان قيمة  01، ودرجة الحرية 

  .حصائيةذات داللة إ فروقمايدل على  وجود

100%

00

���25دول ر�م 
�	������ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

  :االستنتاج 

مــا ســبق أن خــالل نســتنتج مــن 

تكون غالبا الضرب أما في بعض األحيان تكون الصـفح وهـذا ما

الموجودة في اإلستبيان

هـل يـتحكم التلميـذ فـي أعصـابه وتقـل سـلوكاته العدوانيـة جـر :24العبـارة رقـم

  ؟.المؤسسات التربوية

هل يقلل النشاط الرياضي التنافسي معرفة:الغرض منها

التكرارات  اإلجابات

15   نعم

00   ال

15   المجموع

تحليل ومناقشة النتائج-

رقم من خالل الجدول 

اء ممارســـة النشـــاط الرياضـــي التنافســـيالعدوانيـــة جـــر 

وهــذا مـــا يتضــح فـــي التمثيــل البيـــاني للجــدول رقـــم ، %00:ب

، ودرجة الحرية 0.05

مايدل على  وجودوهذا 3.84

�م

�



           �����ض و ����� و������ ا��

اء أنهيتحكم التلميذ في أعصـابه وتقـل سـلوكاته العدوانيـة جـر 

  .وهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

  ؟

  .معرفة هل يستخدم التلميذ الخشونةأثناء حصة التربية البدنية

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

يلعـب التالميــذ بخشـونة أثنــاء حصــة  نعـم

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل ، %40:ال فقــدرت نســبتهم ب

حيــث ان قيمــة  01، ودرجــة الحريــة 0.05

ذات  فروقمايـدل علـى  وجـودوهذا 3.84

60%
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أنهيتحكم التلميذ في أعصـابه وتقـل سـلوكاته العدوانيـة جـر  النتائج المحصل عليهاما سبق أن 

وهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان ممارسة النشاط الرياضي التنافسي

؟.البدنيةهل هل يستعمل التالميذ الخشونة اثناء حصة التربية 

معرفة هل يستخدم التلميذ الخشونةأثناء حصة التربية البدنية

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 

  

3.84 

  

0.6 

60%  

40%  

100%  

  26الجدول رقم

  

  :تحليل ومناقشة النتائج

نعـم: نســبة األسـاتذة الــذين أجــابو ب نالحـظ أن 26رقــم 

ال فقــدرت نســبتهم ب: أمــا الــذين أجــابو ب %60:التربيــة البدنيــة قــدرت ب

0.05عنــد مســتوى الداللــة  2وهــو مــا يؤكــده مقــدار كــا26

3.84= المجدولـة والتـي  2كـا، اكبر من قيمة 0.6:المحسوبة التي تقدر ب

40%

���26دول ر�م 
�	������ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

  :االستنتاج-

ما سبق أن خالل نستنتج من 

ممارسة النشاط الرياضي التنافسي

هل هل يستعمل التالميذ الخشونة اثناء حصة التربية :25العبارة

معرفة هل يستخدم التلميذ الخشونةأثناء حصة التربية البدنية:الغرض منها

 اإلجابات التكرارات

  نعم  9

  ال  06

  المجموع  15

تحليل ومناقشة النتائج-

رقــم مـن خــالل الجـدول 

التربيــة البدنيــة قــدرت ب

26رقــم  البيــاني للجــدول

المحسوبة التي تقدر ب2كا

  .حصائيةداللة إ

  :االستنتاج-

�م

�
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يلعــب التالميــذ بخشــونة أثنــاء حصــة التربيــة 

وهذا ماؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة الموجـودة فـي 

الطـور ن الغضب لـدي تالميـذ في التقليل م

  ؟.اط الرياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية

  .ند ممارسة النشاط الرياضي التنافسي

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

2  

  

  

0.05  

  

مـاهي الحالـة  النفسية على السؤال التالي 

التـــوتر فبلغـــت :أمـــا الـــذين أجـــابو ب،100%

وهـو مــا  28، وهـذا مـا يتضــح فـي التمثيـل البيــاني رقـم 

100%
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يلعــب التالميــذ بخشــونة أثنــاء حصــة التربيــة ال تقــول بأنــه النتــائج المحصــل عليهــامــا ســبق أن 

وهذا ماؤكـده األسـاتذة مـن خـالل اإلجابـة علـى االسـئلة الموجـودة فـي ولكن هناك نسبة كبيرة أكدت العكس 

في التقليل م تساهم الرياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية

اط الرياضات التنافسية داخل المؤسسات التربويةماهي الحالة النفسية للتلميذ عند ممارسة النش

ند ممارسة النشاط الرياضي التنافسيمعرفة الحالة النفسية لتلميذ ع

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

5.99 

  

30 

100%   

00%    

00%    

  27الجدول رقم 

  : تحلبل ومناقشة النتائج

 الراحة:أن نسبة األساتذة الذين أجابوبالحظ ن27رقم

100قـــدرت ب نـــد ممارســـة النشـــاط الرياضـــي التنافســـي

، وهـذا مـا يتضــح فـي التمثيـل البيــاني رقـم %00:القلـق بلغـت نســبتهم:والـذين أجــابوب

27للجدول رقم بياني تمثيل

الراحة النفسية

القلق

التوتر

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

مــا ســبق أن خــالل نســتنتج مــن 

ولكن هناك نسبة كبيرة أكدت العكس البدنية 

  .اإلستبيان

تساهم الرياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية:الثالثالمجور 

  .المتوسط

ماهي الحالة النفسية للتلميذ عند ممارسة النش:26العبارة رقم

معرفة الحالة النفسية لتلميذ ع:الغرض منها

  

التكرارات  اإلجابات

15
الراحة 

  النفسية

00
بعض 

  التوتر

00   القلق

تحلبل ومناقشة النتائج-

رقم من خالل الجدول

نـــد ممارســـة النشـــاط الرياضـــي التنافســـيالنفســـية للتلميـــذ ع

والـذين أجــابوب% 00نسـبتهم 

الراحة النفسية

القلق

التوتر
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، 30المحســوبة التــي تقــدر ب2كــاحيــث ان قيمــة 

  .هناك فروق ذات داللة إحصائية

نـــد ممارســـة النشـــاط تقـــول بأنهالحالـــة النفســـية للتلميـــذ ع

تكــون الراحـــة النفســية وهــذا ماؤكــده األســـاتذة مــن خــالل اإلجابــة علـــى االســئلة الموجــودة فـــي 

ئز أثنـــاء ممارســـة الرياضـــات التنافســـية داخـــل المؤسســـات 

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

  

80%
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حيــث ان قيمــة 02، ودرجــة الحريــة0.05لــة عنــد مســتوى الدال

هناك فروق ذات داللة إحصائية نهذا ما يدألو  5.99=المجدولة والتي 

تقـــول بأنهالحالـــة النفســـية للتلميـــذ ع النتـــائج المحصـــل عليهـــامـــا ســـبق أن 

تكــون الراحـــة النفســية وهــذا ماؤكــده األســـاتذة مــن خــالل اإلجابــة علـــى االســئلة الموجــودة فـــي 

ئز أثنـــاء ممارســـة الرياضـــات التنافســـية داخـــل المؤسســـات هـــل يهنـــئ الفريـــق الخاســـر الفريـــق الفـــا

  ؟. )الروح الرياضية

  .معرفة هل تسود الروح الرياضية بين التالميذ

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

5.4 

80%   

20%    

100%    

  28الجدول رقم

  :تحليل ومناقشة النتائج

20%

���28دول ر�م 
�	������ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

عنــد مســتوى الدال 2كــايؤكــده مقــدار 

المجدولة والتي  2كاأكبر من قيمة 

  :االستنتاج 

مـــا ســـبق أن خـــالل نســـتنتج مـــن 

تكــون الراحـــة النفســية وهــذا ماؤكــده األســـاتذة مــن خــالل اإلجابــة علـــى االســئلة الموجــودة فـــي الرياضــي التنافســي 

  .اإلستبيان

 

هـــل يهنـــئ الفريـــق الخاســـر الفريـــق الفـــا:27العبـــارة رقـــم

الروح الرياضية(التربوية

معرفة هل تسود الروح الرياضية بين التالميذ:منها الغرض

  

التكرارات  اإلجابات

12   نعم

03   ال

15   المجموع

تحليل ومناقشة النتائج-

�

�م
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ز أثنـاء يهنـئ الفريـق الخاسـر الفريـق الفـائ 

وهذا ما يتضـح فـي ، %20:ال فقدرت نسبتهم ب

حيـث ان  01، ودرجـة الحريـة 0.05عنـد مسـتوى الداللـة 

 فروقمايـدل علـى  وجـودوهذا 3.84= المجدولـة والتـي 

ئز أثنـاء ممارسـة الفريـق الخاسـر الفريـق الفـا

  .وهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

هل التالميذ الذين يمارسون الرياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية يضربون زمالئهـم عنـدما 

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

33.33%
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يهنـئ الفريـق الخاسـر الفريـق الفـائ نعـم: نسبة األساتذة الـذين أجـابو ب نالحظ أن28

ال فقدرت نسبتهم ب: أما الذين أجابو ب %80:قدرت بممارسة األنشطة التنافسية 

عنـد مسـتوى الداللـة  2يؤكده مقدار كـا وهو ما28التمثيل البياني للجدول رقم 

المجدولـة والتـي  2كا، اكبر من قيمـة 5.4:المحسوبة التي تقدر ب

  

الفريـق الخاسـر الفريـق الفـايهنئ تقـول بـأنه النتائج المحصـل عليهـاما سبق أن 

وهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

هل التالميذ الذين يمارسون الرياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية يضربون زمالئهـم عنـدما 

  ؟.اللقاء اثناء

  .معرفة سلوك التالميذ عنما اليمرر لهم زمالئهم الكرة

الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 التكرارات

  

3.84 

  

1.66 

33.33%  

66.67%  

100%  

  29الجدول رقم

  :تحليل ومناقشة النتائج

66.67%

���29دول ر�م 
�	������ل 

�

�م

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

28رقممن خالل الجدول 

ممارسة األنشطة التنافسية 

التمثيل البياني للجدول رقم 

المحسوبة التي تقدر ب2كاقيمة 

  .حصائيةذات داللة إ

  :االستنتاج-

ما سبق أن خالل نستنتج من 

وهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان األنشطة التنافسية

 

هل التالميذ الذين يمارسون الرياضات التنافسية داخل المؤسسات التربوية يضربون زمالئهـم عنـدما 28العبارة رقم

اثناءاليمررون لهم الكرة 

معرفة سلوك التالميذ عنما اليمرر لهم زمالئهم الكرة:الغرض منها

  

التكرارات  اإلجابات

  نعم  5

  ال  10

  المجموع  15

  

تحليل ومناقشة النتائج-

�

�م
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يمارسـون النشـاط  يغضـب التالميـذ الـذين نعم: نسبة األساتذة الذين أجابو ب نالحظ أن29رقم من خالل الجدول 

أما الذين أجابو  %33.33:ويضربون زمالئهم عندما اليمررون لهم الكرة أثناء اللقاء قدرت بالرياضي التنافسي 

 2وهو ما يؤكده مقدار كا29وهذا ما يتضح في التمثيل البياني للجدول رقم ، %66.67:ال فقدرت نسبتهم ب: ب

، اكبــر مــن قيمــة 1.66:المحســوبة التــي تقــدر ب2كــاحيــث ان قيمــة 01، ودرجــة الحريــة0.05ســتوى الداللــة عنـد م

  حصائيةذات داللة إ فروقمايدل على  وجودوهذا 3.84= المجدولة والتي  2كا

  :االستنتاج-

ن يمارســـون النشـــاط تقـــول بأنـــه اليغضـــب التالميـــذ الـــذي النتـــائج المحصـــل عليهـــامـــا ســـبق أن خـــالل نســـتنتج مـــن 

ويضــربون زمالئهــم عنــدما اليمــررون لهــم الكــرة أثنــاء اللقاءوهــذا ماؤكــده األســاتذة مــن خــالل  الرياضــي التنافســي

  .إلستبياناإلجابة على االسئلة الموجودة في ا

  

  ؟هل يغضب التالميذ إذا صرخ األستاذ في وجههم :29العبارة رقم

  .معرفة ردت فعل التالميذ عند صراخ األستاذ في وجههم:الغرض منها

  

الداللة 

 اإلحصائية

درجة 

 (df)الحرية

مستوى 

 (α)الداللة 

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

النسبة 

 المئوية
 اإلجابات التكرارات

  

  غير دال

  

1  

  

0.05  

  

3.84 

  

5.4 

  نعم  12  %80

  ال  3  20%

  المجموع  15  100%

  30الجدول رقم

  



           �����ض و ����� و������ ا��

  

يغضـب التالميـذإذا صـرخ األسـتاذ فـي  نعـم

وهــذا مــا يتضــح فــي التمثيــل البيــاني ، %

حيــــث ان قيمــــة  01، ودرجــــة الحريــــة 0.05

ذات  فـروق مايدل على  وجـودوهذا 3.84

تقـول بأنــه يغضــب التالميــذ إذا صـرخ األســتاذ فــي وجههــم 

  .وهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

80%

                                              :           
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  :تحليل ومناقشة النتائج

نعـم: نسـبة األسـاتذة الـذين أجـابو ب نالحـظ أن30رقـم 

%20:ال فقــدرت نســبتهم ب: أمــا الــذين أجــابو ب %

0.05عنــــد مســــتوى الداللــــة  2وهــــو مــــا يؤكــــده مقــــدار كــــا

3.84= المجدولة والتي  2كا، اكبر من قيمة 5.4:المحسوبة التي تقدر ب

تقـول بأنــه يغضــب التالميــذ إذا صـرخ األســتاذ فــي وجههــم  النتــائج المحصــل عليهــامــا سـبق أن 

وهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

20%

���30دول ر�م 
�	������ل 

:                                              ا�
	� ا�����  

 

 

 

تحليل ومناقشة النتائج-

رقـم مـن خـالل الجـدول 

%80:وجههــم قــدرت ب

وهــــو مــــا يؤكــــده مقــــدار كــــا30للجــــدول رقــــم 

المحسوبة التي تقدر ب2كا

  حصائيةداللة إ

  :االستنتاج-
مــا سـبق أن خــالل نسـتنتج مــن 

وهذا ماؤكده األساتذة من خالل اإلجابة على االسئلة الموجودة في اإلستبيان

�

�م
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  :مقارنة النتائج بالفرضيات -2

  :ات المحور األول بالفرضية األولىمقارنة نتائج عبار -2-1

  .التالميذالداللة اإلحصائية لعبارات المحور األول الخاص بإجابات :)31(جدول رقم

  

 التالميذنتائج المحور األول الخاص بإجابات 

الداللة 

 اإلحصائية

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

  2كا

 العبارات

 01العبارة رقم  128.05 3.84 دال

 02العبارة رقم  10.45 3.84 دال

 03العبارة رقم  64.98 5.99 دال

 04العبارة رقم  7.98 5.99 دال

 05العبارة رقم  225.33 3.84 دال

  المجموع 436.79 23.5 دال

  

فـي التقليـل مـن العنـف اللفظـي لـدى  التنافسية رياضاتالتساهم ،أنا من اعتقاد مفادهالفرضية الجزئية األولى  تنطلق

  الميذ تالميذ الطور المتوسطت

إضـــافة إلـــى النســـب المئويـــة  ،)06(،)05(،)04(،)03(،)02( مـــن خـــالل النتـــائج المتحصـــل عليهـــا والجـــداول رقـــمو 

 ،)2كــااختبــار(بــين النتــائج وبمــا أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية ،96.67%،54.33%،75%،59%، 83%

  .اللفظي لدى تالميذ الطور المتوسط تساهم في التقليل من العنف التنافسية الرياضاتتبين أن 

  ة الذكر السابق )29(مختلف هذه القراءات و استنادا إلى النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم ورجوعا إلى 

اللفظـي لـدى تالميـذ  تسـاهم فـي التقليـل مـن العنـف التنافسـية رياضـاتالفقد تبين فعال أن ، والمؤكدة بطريقة إحصائية

ينمي  ن شلتوت في أهمية النشاط التنافسي بان النشاط الرياضي التنافسي،وهو ما يؤكده الدكتور حسالطور المتوسط

  .9ص        أنضر حسن المعاملةالصفات اإلجتماعية وٕاحترام الغيرو 
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 :مقارنة نتائج عبارات المحور الثاني بالفرضية الثانية 2-2

  .التالميذ الداللة اإلحصائية لعبارات المحور الثاني الخاص بإجابات: )32(جدول رقم 

  

  

  

الجســدي  فــي التقليــل مــن العنــف الرياضــات التنافســيةتســاهم ه أنــا تنطلــق الفرضــية الجزئيــة الثانيــة مــن اعتقــاد مفادهــ 

  .لدى تالميذ الطور المتوسط

، %93.33،%98.33إضافة إلى النسب المئوية  ،)08( ، )07( والجداول رقممن خالل النتائج المتحصل عليها و 

تسـاهم فـي التقليـل  التنافسـية رياضـاتال، تبـين أن ،)2كـااختبار(بين النتائج وبما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

  .الجسدي لدى تالميذ الطور المتوسط من العنف

الســـابقة الـــذكر  )30(مختلـــف هـــذه القـــراءات واســـتنادا إلـــى النتـــائج المتحصـــل عليهـــا فـــي الجـــدول رقـــم  ورجوعـــا الـــى 

تالميـذ  الجسـدي لـدىتساهم في التقليل مـن العنـف  التنافسيةالرياضات  أنفقد تبين فعال  إحصائية،والمؤكدة بطريقة 

الداخلي بأنه يقلل  في أهمية النشاط الرياضي التنافسي وهذا ماؤكده ووضحه الدكتور حسن شلتوت، الطور المتوسط

  .10ص  أنضر من السلوكات العدوانية والعدوان الجسدي

  التالميذنتائج المحور الثانيالخاص بإجابات 

الداللة 

 اإلحصائية

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

  2كا

 العبارات

 دال

 

  06العبارة رقم 280.33 3.84

 07العبارة رقم  488 5.99  دال

 08العبارة رقم  300 3.84 دال

 09العبارة رقم 211.68 3.84 دال

 10العبارة رقم  265.08 3.84 دال

 المجموع 1545.09 21.35 دال
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  :مقارنة نتائج عبارات المحور الثالث بالفرضية الثالثة -2-3

  .التالميذلث الخاص بإجابات االمحور الث الداللة اإلحصائية لعبارات:)33(جدول رقم 

  

 التالميذنتائج المحور الثالث الخاص بإجابات 

  2كا الداللة اإلحصائية

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

  2كا

 العبارات

 585.98 3.84 دال
 11العبارة رقم

 3.84 دال
 12العبارة رقم  300

 292.05 3.84 دال
 13العبارة رقم

 دال
3.84 250.25 

 14رقم العبارة

 عالمجمو  1428.82 15.36 دال

  

لدى تالميـذ  تساهم في التقليل من الغضبالرياضات التنافسية  تنطلق الفرضية الجزئية الثالثة من اعتقاد مفاده أن  

  .يالطور الثانو 

إضــافة إلــى النســب المئويــة  ،)16(،)15(،)14(،)13( ،)12(، مــن خــالل النتــائج المتحصــل عليهــا والجــداول رقــم و 

تبـين  )2كـااختبـار(بـين النتـائج وبما أن هناك فروق ذات داللـة إحصـائية ،95.67%،99.33%،100%،97.67%

  .لدى تالميذ الطور المتوسط تساهم في التقليل من الغضب التنافسية لرياضاتأن ا

الســـابقة الـــذكر  )31(مختلـــف هـــذه القـــراءات و اســـتنادا إلـــى النتـــائج المتحصـــل عليهـــا فـــي الجـــدول رقـــم  ورجوعـــا إلـــى

لـدى تالميـذ الطـور  تساهم في التقليـل مـن الغضـب التنافسية أن الرياضاتوالمؤكدة بطريقة إحصائية، فقد تبين فعال 

داخلي بأن النشاط الرياضي ال النشاط التنافسي في أهمية وأخرون ،وهذا ما أكده أيضا الدكتور حسن شلتوتالمتوسط

  .12ص     أنضر  ايقلل من الغضب عند ممارسيه التنافسي
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  :مقارنة نتائج عبارات المحور األول بالفرضية األولى-2-4

  .الداللة اإلحصائية لعبارات المحور األول الخاص بإجابات األساتذة:)34(جدول رقم

  

 نتائج المحور األول الخاص بإجابات األساتذة

الداللــــــــــــــة 

 اإلحصائية

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

  2كا

 العبارات

 15 3.84   دال
 15العبارة رقم 

 3.26 3.84 دال
 16العبارة رقم 

 11.26 3.84 دال
 17العبارة رقم 

 15 3.84 دال
 18العبارة رقم 

 0.6 3.84  غيردال
 19العبارة رقم 

  المجموع 45.12 19.2 دال

  

فـي التقليـل مـن العنـف اللفظـي لـدى النشاطات التنافسـية تنطلق الفرضية الجزئية األولى من اعتقاد مفادها أن،تساهم 

  .الميذ  الطور المتوسطت

إضـــافة إلـــى النســـب المئويـــة ، )20(،)19(،)18(،)17(،) 16( مـــن خـــالل النتـــائج المتحصـــل عليهـــا والجـــداول رقـــمو 

ــــــــة إحصــــــــائية ،  60%،100%،93.34%،73.33%، 100% ــــــــروق ذات دالل ــــــــاك ف ــــــــائج وبمــــــــا أن هن ــــــــين النت ب

  .اللفظي لدى تالميذ الطور المتوسط تساهم في التقليل من العنف التنافسية رياضاتتبين أن ال ،)2كااختبار(

  السابقة الذكر  )32(ورجوعا إلى مختلف هذه القراءات و استنادا إلى النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

اللفظـي لـدى تالميـذ  مـن العنـفتساهم في التقليـل التنافسية  الرياضات والمؤكدة بطريقة إحصائية، فقد تبين فعال أن 

ينمي  سن شلتوت في أهمية النشاط التنافسي بان النشاط الرياضي التنافسي،وهو ما يؤكده الدكتور حالطور المتوسط

  .9ص  أنضر  وحسن المعاملة الصفات اإلجتماعية وٕاحترام الغير
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 :مقارنة نتائج عبارات المحور الثاني بالفرضية الثانية -2-5

  .األساتذةالداللة اإلحصائية لعبارات المحور الثاني الخاص بإجابات ) :35(جدول رقم 

  

  

  

الجسدي لدى في التقليل من العنف  التنافسية رياضات تساهم التنطلق الفرضية الجزئية الثانية من اعتقاد مفادها أن 

  .تالميذ الطور المتوسط

، %100،%86.67إضــافة إلــى النســب المئويــة ، )22( ،)21( والجــداول رقــممــن خــالل النتــائج المتحصــل عليهــا و 

تسـاهم فـي التقليـل  الرياضـات التنافسـيةتبـين أن،  ،)2كـااختبار(بين النتائج وبما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

  .من العنف الجسدي لدى تالميذ الطور الثانوي

الســابقة الــذكر  )33(ورجوعــا الــى  مختلــف هــذه القــراءات و اســتنادا إلــى النتــائج المتحصــل عليهــا فــي الجــدول رقــم 

الجسـدي لـدى تالميـذ  تساهم في التقليل مـن العنـفالتنافسية  الرياضاتأن والمؤكدة بطريقة إحصائية، فقد تبين فعال 

الـداخلي بأنـه يقلـل  في أهمية النشاط الرياضي التنافسـي وهذا ماؤكده ووضحه الدكتور حسن شلتوت،الطور المتوسط

  .10أنضر ص                            من السلوكات العدوانية والعدوان الجسدي

  

  األساتذةالخاص بإجابات  نتائج المحور الثاني

الداللة 

 اإلحصائية

  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

  2كا

 العبارات

 دال

 

  20العبارة رقم 31.13 7.82

 21العبارة رقم  3.84 3.84  دال

 22العبارة رقم  11.26 3.84 دال

 23العبارة رقم 15 3.84 دال

 24العبارة رقم  0.6 3.84  دالغير 

 المجموع 61.26 23.18 دال
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  :مقارنة نتائج عبارات المحور الثالث بالفرضية الثالثة -2-6

  .الميذالداللة اإلحصائية لعبارات المحور الثالث الخاص بإجابات الت:)36(جدول رقم 

  

 نتائج المحور الثالث الخاص بإجابات التالميذ

 الداللة اإلحصائية
  2كا

 المجدولة

  2كا

 المحسوبة

  2كا

 العبارات

  25العبارة رقم 30 5.99 دال

 26العبارة رقم  5.4 0.5 دال

 27العبارة رقم 1.66 0.5  دالغير 

 28العبارة رقم 5.4 0.5 دال

 المجموع 42.46 7.49 دال

  

تســاهم فــي التقليــل مــن الغضــب لــدى التنافســية   الرياضــاتتنطلــق الفرضــية الجزئيــة الثالثــة مــن اعتقــاد مفــاده أن     

  .المتوسطتالميذ الطور 

إضــــــافة إلــــــى النســــــب المئويــــــة  ،)29(،)28(،)27()26( مــــــن خــــــالل النتــــــائج المتحصــــــل عليهــــــا والجــــــداول رقــــــم و 

تبـــين أن  )2كـــااختبـــار(بـــين النتـــائج وبمـــا أن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ، %.80،66.67%،%100،80%

  .لدى تالميذ الطور المتوسط تساهم في التقليل من الغضبالتنافسية  الرياضات

الســـابقة الـــذكر  )34(ورجوعـــا إلـــى مختلـــف هـــذه القـــراءات و اســـتنادا إلـــى النتـــائج المتحصـــل عليهـــا فـــي الجـــدول رقـــم 

لـدى تالميـذ الطـور  تساهم في التقليـل مـن الغضـبالتنافسية  الرياضاتأن صائية، فقد تبين فعال والمؤكدة بطريقة إح

داخلي بأن النشاط الرياضي ال في أهمية النشاط التنافسي وأخرون ،وهذا ما أكده أيضا الدكتور حسن شلتوتالمتوسط

 .12أنضر ص           يقلل من الغضب عند ممارسيها التنافسي
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  : النتائج بالفرضية العامةمقارنة -3

  :مقارنة النتائج بالفرضية العامة :37الجدول رقم 

 الفرضية صياغتها القرار

 تحققت
فــي التقليــل مــن العنــف اللفظــي  التنافســيةالرياضــات تســاهم -

 .لدى تالميذ الطور الثانوي

 الفرضية الجزئية األولى 

 تحققت
الجسـدي في التقليل مـن العنـف  التنافسيةالرياضات تساهم   -

  .لدى تالميذ الطور الثانوي

 

 الفرضية الجزئية الثانية

 تحققت
فــي التقليــل مــن الغضــب لــدى  التنافســيةالرياضــات تســاهم   -

 .  تالميذ الطور الثانوي

 الفرضية الجزئية الثالثة

 تحققت
ــة وانعكاســها  - الرياضــات التنافســية داخــل المؤسســات التربوي

 .السلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور المتوسطعلى 

 الفرضية العامة

  

يتبين لنا أن الفرضيات الجزئية قد تحققت، هذا ما يبين أن الفرضية العامة والتـي تقـول  )35(من خالل الجدول رقم 

قــد  )15 -12(العمريــةالفئــة المتوســط  تــنعكس علــى الســلوكات العدوانيــة لــدى تالميــذ الطــور الرياضــات التنافســية أن

 .تحققت أيضا
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 :خالصة

مـن  محـاور شـكل تناولناهـاعلى التـي الفرضيات من البحث،لكل نتائج ومناقشة وتحليل عرض الفصل هذا ناولنا فيت

اجــل التعــرف علــى وجهــة نظــر التالميــذ واألســاتذة فــي إنعكــاس  الرياضــات النافســية علــى الســلوكات العدوانيــة لــدى 

الداللــة  لمعرفــة وذلــك2كــاواختبــار المئويــة النســبة مــن كــلاســتخدمت  النتــائج علــى لحصــولتالميــذ الطــور المتوســط، ول

  .المقترحة الفرضياتق اسيي ف تئجا قالحقائ من مجموعة إلىتوصلنا  األخير وفيلها، اإلحصائية
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  :ستنتاج العاماإل

لـى إللوصـول  ،هتمـام التلميـذإمايجلـب  ،لـه مـن الفاعليـة ،الرياضـية التنافسـية فـي المرحلـة المتوسـطة ستعمال إن إ

ستاذ للوصول ألاي التي يسع ،والحركة ،الترفيه ،التنافس ،كالتعلم ،وذلك لتحقيقها االهداف التربوية ،هدف الحصة

 ،غبــات التلميــذ فــي المرحلــة المتوســطةبمــا يتناســب ور  ،يتســم بطــابع ترفيهــي ،عــن طريــق تقــديم درس نــاجح ،إليهــا

  .التي من شأنه أن يقلل من الضغوطات النفسية لديه ،عب لتفريغ تلك الطاقة الزائدةلبإعتباره يحتاج ال

 رياضاترضيات المقترحة نستنتج أن الئج من خالل هذه الدراسة،ومن خالل الفوعلى ضوء ماتوصلنا إليه من نتا

  .اللفظي لدى تالميذ الطور المتوسط تساهم في التقليل من العنفالتنافسية 

ونظرا لما تتسم به طابع ترفيهي وترويحي لها القدرة على إشباع رغبات التلميذ في مرحلة  الرياضية التنافسية إن 

المراهقة ما يحقق لـه حسـن المعاملـة وضـبط النفس،األمـر الـذي دفعنـا إلـي القـول بـأن فرضـيتنا األولـي قـد تحققـت 

فهـي وسـيلة  يـذ الطـور المتوسـطالجسدي لدى تالم تساهم في التقليل من العنف الرياضية التنافسية بات كما تم إث

جـــو يســـتطيع مـــن خاللـــه تكـــوين صـــداقات  فـــي المتوســـطة فعالـــة لرفـــع مـــن معنويـــات التالميـــذ،فهي تـــوفر للمراهـــق

  .تساعده على حسن المعاملة والتصرف ولهذا قلنا بأن فرضيتنا الثانية قد تحققت

فهـي تعـد  لـدى تالميـذ الطـور المتوسـط ن الغضـبتسـاهم فـي التقليـل مـ م أيضا إثبـات أن األنشـطة التنافسـيةكما ت

الرياضـــية  قـــول أن مـــن الطـــرق المثلـــى فـــي التقليـــل مـــن الغضـــب والـــتحكم فـــي اإلنفعـــاالت وفـــي األخيـــر يمكـــن ال

  .عدوانية لدى تالميذ الطور المتوسطلها دور فعال في التقليل من السلوكات ال التنافسية
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 :خاتمة

في نهاية هذا البحث يمكننا القول بـأن المراهقـة مـن أصـعب المراحـل التـي يمـر بهـا الفـرد مـن خـالل حياتـه إذ أنـه 

،ففـي خـالل هـذه المرحلـة  عدة إضـطرابات نفسـية وٕاجتماعيـة وفزيولوجيـة تـنعكس سـلبا علـى سـلوكاتهى يتعرض إل

ربات فـــــــي يحـــــــاول المراهـــــــق أن يعبـــــــرعن أحاسيســـــــه الداخليـــــــة التـــــــي تســـــــبب لـــــــه المشـــــــاكل كـــــــالقلق  واإلضـــــــط

 ىواحدة من هذه المتطالبات بإعتبارها وسيلة هامة من وسائل التربيـة التـي تهـدف إلـسلوكه،والرياضات التنافسية 

  .اإلجتماعية والنفسية في المؤسسات التربويةتكوين المراهق تكوينا شامال من الناحية البدنية و 

الوســيلة األنجــح للتــرويح عــن الــنفس وملــئ الفــراغ وهــي أيضــا جانــب مــن جوانــب  إذا تعتبــر الرياضــات التنافســية

نــاه خــالل عــرض وتحليــل لمختلــف جوانــب بحثنــا ،هــذا مكمــل لحيــاة متزنــة ظالصــحة البدنيــة والنفســية وهــذا مالح

  .وكاتهم العدوانيةوأسلوب أنسب لتخفيف من سل

جابيــة فــي يتعتبــر وســيلة هامــة إذ تســاعد وتســمح للمــراهقين بإكتســاب عــدة صــفات حميــدة وإ  لرياضــات التنافســيةفا

ي والمحبـة بـين األخـرين واإلحتكـاك بهـم فـ ،واإلندماج اإلجتمـاعي ،والتعامل بليونة مع األخرين ،كالتسامح ،حياته

 ،والسـلوكات العدوانيـة ،المراهـق ىلها تأثير فعـال علـ ،لألنشطة الرياضية التنافسية ،والمنظمة ،الممارسة المستمرة

  .ألن هناك توافق بين الجانبين الجسمي والنفسي

  .التالميذ وخاصة الطورالمتوسطى تقلل من السلوكات العدوانية لد إذ االنشطة الرياضية التنافسية
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  :التوصيات واالقتراحات 

  :على ضوء النتائج المحصل عليها من خالل دراستنا يمكن الخروج بعدة توصيات واقتراحات نذكر منها مايلى

 من خالل تـوفير ظـروف النجـاح للمراهـق تربويـا ورياضـيا،وذلك تنافسيةلألنشطة الرياضية ال ألولويةإعطاء ا �

  .النوادي الرياضية يكون بتسهيل إنضمام التالميذ إلى

دون  يسـتطيع أن يتكيـف مـع مرحلـة المراهقـة داخـل وخـارج المؤسسـة التربويـة،حتى المالئـم للتلميـذ توفيرالجـو �

  .ضبط السلوك العدواني حدوث أزمات وهذا مايسعده على

 .من طرف مختصين في الميدان الرياضي التربوي األنشطة الرياضية التنافسية برامج تخصإعداد  �

اإلعتماد علي مبادئ علمية في إعداد هذه البرامج وذلـك يكـون بمراعـات مراحـل نمـو الفـرد مـع كـل التغيـرات  �

 .التي تحدث له

خارجها وذلك بإعـداد بـرامج   اإلهتمام والتشجيع من طرف الجميع سواء من داخل المؤسسات التربوية أو من �

ورصــد هــدايا وجــوائز تشــجيعية مــن أجــل جعــل المراهــق يــدرك أهميــة  ة باألنشــطة الرياضــية التنافســيةخاصــ

 .المنافسة الشريفة والتحلي بالمبادئ السامية

ع مرحلـة المراهقـة دون يسـتطيع أن يتكيـف مـ ميذ داخل وخارج المؤسسـة التربويـة حتـىتوفير الجو المالئم لتل �

 .ضبط سلوكه العدواني أثناء الحصص التعليمية عده على،وهذا مايساحدوث أزمات

مقراطي في التعامل مـع التالميـذ داخـل يإعتماد الطرق الحيوية النشيطة أثناء التدريس وٕاستعمال األسلوب الد �

 .حسب السن الجنس الحصة ومحاولة فهم متطلبات كل مرحلة من العمر

خلـق نـوع مـن  لـك مـن أجـلالوالـدين أومـن المسـؤولين وذسـواء مـن  ة التنافسـيةممارسة األنشطة الرياضيدعم  �

 .السلوك العدواني التالميذ لتفادي ظهور الحماس والدافعية لدى
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  ]275ص -.1956سنة،
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: دار الطباعـة للنشـر والتوزيـع ،القـاهرة-1ط–.قرائات في مشكالت الطفولة -.محمد جميل يوسف منصـور -31[

  ]171ص -.1981سنة

دار -.البحث العلمي في التربية البدنية والرياضية وعلم الـنفس-.أسامة كمال راتب، محمد حسن عالوي -32[

  ]219ص -.1999:_2ط_الفكر العربي

 أساليب تطوير والتفسير من التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم األساسي -.محمد سعيد عزمي -33[

  ]478ص-1992: )1ط(الناشر دار الفكر 

دون طبــــع عــــالم  ،مصــــر -.علــــم الــــنفس للطلبةوالمســــاعدين فــــي المعاهــــد -.محمــــد ســــالمة آدم تــــوفي -34[

  ]106-105ص -.م1973:الكتب

: للنشــــر دار العلــــم ،الكويـــت -.الطبعـــة األولــــي -.النمـــو فــــي مرحلــــة المراهقــــة -.محمـــد عمادإســــماعيل -35[

  ]13ص -.1982

ــات  -.محمــد عــوض بســيوني وأخــرون -36[ ــةنظري ــة البدني : ،ديــوان المطبوعــات الجامعيــة2ط -.وطــرق التربي
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	 ا��و�رة�� 

�د ��وم و�����ت ا����ط�ت ا��د��	 وا�ر����	 � 

ا����ط ا��د�� ا��ر�وي: ���ص   


	�ن: ا��و�وع�����	م ا  
 	
����دم ا�� #��د��م ا��"�ر�	 ،أ��م د���رة �
�د ��وم و�����ت ا���ط�ت ا��د��	 وا�ر����	 �

� ��دان ��وم ا��و�رة،��ذا ا)#����ن ا���ص ����&��ذ ا�ذي ��درج ) ���
��ن إط�ر ا��"ث ا�
.و�����ت ا����ط�ت ا��د��	 وا�ر����	 ،���ص ا����ط ا��د�� ا�ر���� ا��ر�وي  

را�ن ���م ا����ر�	 (� إ��زھذا ا��"ث ��0ط�ء و��ت �ظر�م ��ل د-	 و�و�و��	 ��� �ل �� 
:�"و�4 ھذا ا)#����ن ،وا�ذي ��ص �و�وع  

  

 

� ا���و��ت ا��دوا�	�  ا�ر	���ت ا������	� دا�ل�� ��ا��ؤ���ت ا��ر
و	� وا�����
 �دى �"�	ذ ا�طورا���و�ط

 

 

و�دي إ�#���� �8 ا���ل ا��"دد ��� ) ا7#�6	 (وإ�داء �&"ظ���م "ول �"	 ا��5رات 
.و����	 أي ا-�را"�ت ��
د���� ) ا�5ر���ت(  

� ���م ا��وا(�	 ��� �"��م � ��9را و�ر��ھذا ا)#����ن ���ر�ن �#��� �
�و��م ����� رأ��م ا��
��
�.  

:�"�ظ�  

.أ��م ا�
��رة ا��� �وا(�ك رأ��م،وإ��(	 أي ا-�راح (��� ��ص �
د�ل ا�
��رات) ×(�و�8 �&�	   

 

�
: ا&راف ا�د��ور-:                                                                            ا�داد ا�ط�

*
     -��ل �"�د*ود                                                                         را���5	 �#

���د* ���-  
 *�ن ��ر�ش ر�وان

201\2018:ا���� ا�'���	�  



���ھم ا�ر	���ت ا������	� دا�ل ا��ؤ���ت ا��ر
و	� �* ا��(�	ل �ن : ا���ور ا)ول 
.ا���و�ط ا���ف ا��,ظ* �دى �"�	ذ ا�طور   

 

�د ز�&6ك دا�ل ا��در#	 ؟ ھل �#��دم ا5�7�ظ ا�6�#	 / 1  


م _ �  

 _(  

 

?�5�ظ ا�#�6	 �ن �
ض ا��&��ذ دا�ل ا��در#	 ؟ھل �
ر�ت �/ 2  


م _ �  

 _(  

 

�� رد (
�ك ��د #���ك ا5�7�ظ ا�#�6	 �ن �
ض ا��&��ذ ؟/ 3  

ا�رد ����9ل_  

�ھل �� #�
ت_�  

���وھم �?#��ذ _  

 

� إ��ز "ر�	 ر����	 ؟/ 4) 4��) 	��" �ھل ��وم ����8 ز���ك (  


م _ �  

 _(  

 

�� ھ� ردة (
�ك ��د�� ��5ل (� أداء ���رة "ر��	 و ��وم ز�&6ك ���#�ر�	 ��ك ؟/ 5  

��رخ ����م _  

���وھم �?#��ذ _  

����ل ذ�ك_  



دا�ل ا��ؤ���ت ا��ر
و	� �* ا��(�	ل �ن ���ھم ا�ر	���ت ا������	� : ا���ور ا�-��* 
.ا���ف ا�'�دي �دى �"�	ذ ا�طور ا���و�ط  

 

�8 ز�&6ك (� ا��در#	 أ�9�ء ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 ؟ ھل �����م/ 6  


م _ �  

 _(  

 

�� ھ� ردة (
�ك ��د "دوث إ"���ك ���ك و ��ن ز���ك أ�9�ء ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل / 7

 ا��ؤ##�ت ا��ر�و�	 ؟

راخ (� ا�و�4ا�_  

ا��د�ل ���و�	 _  

_B��#ا��  

 

؟ھل ��وم ���رد ��د�� ��ر�ك ز���ك ����9ل/ 8  


م _ �  

 _(  

 

؟ ���C ��4 ا��دا6�ت #��	 ھل�در	 ����	��د ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 / 9  


م _ �  

 _(  

 

ھل �#�
�ل ا���و�	 �ن ال ا�5وز/ 10  

؟   


م _ �  

 _(  



 

���ھم ا�ر	���ت ا������	� دا�ل ا��ؤ���ت ا��ر
و	� �* ا��(�	ل �ن : ا���ور ا�-��ث
� ا��"�	ذ ا�طور ا���و�ط ��.ا��1ب   

 

؟ ا����(#�	 ���ذا ��
ر �ت��د ���ر#	 ا�ر���/ 11  

ا�را"	 ا���#5	_  

ا��و�ر�
ض _  

ا���ق_  

 

؟ ھل ��Fب ��د ا����(#�ت ا�ر����	 /12  


م_ �  

  _(  

 

ھل ��وم ����6	 ا�5ر�ق ا����(س ا�ذي (�ز ���ك أ�9�ء ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل ا��ؤ##�ت / 13

 ا��ر�و�	 ؟


م _ �  

 _(  

 

ھل ��Fب و ��وم ��رب ز���ك أو �د(
4 ��د�� ��طH أو ) ��رر �ك أ�9�ء ���ر#	 ا�ر����ت /14

 ا����(#�	 ؟


م _ �  

   _(  

؟ ��د�� ��رخ ا)#��ذ (� و�ك ھل ��Fب او ) /15  

_(  


م_�  



:ا5��
	�ن ا��و'4 �3���ذة   

���ھم ا�ر	���ت ا������	� دا�ل ا��ؤ���ت ا��ر
و	� �* ا��(�	ل �ن : ا���ور ا)ول 
.ا���ف ا��,ظ* �دى �"�	ذ ا�طور ا���و�ط   

 


�ل ا�����ت و ا5�7�ظ ا�#�6	 ؟ھل ا�����ذ ا�ذي ���رس ا����ط ا�ر���� ا����(#� / 16س�#�  


م _ �  
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ھل ���5ظ ا�����ذ ��
ض ا5�7�ظ ا�#�6	 �د ز�&46 ا��&��ذ دا�ل ا��ؤ##	 ؟/ 17س  


م _ �  

 _(  

 

ھل ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل ا��ؤ##�ت ا��ر�و�	 ��ذب #�وك ا�����ذ و ���	 ا�#�وك ا���5ظ� ؟/18س  
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 _(  

 

8 �
��م ا��
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����	 ؟ / 20س 	�
� �ھل ��وم ا��&��ذ ���#�ر�	 و ا��راخ (� و4 ا�����ذ ا�ذي ���8 ا��رة (  


م_ �  
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ا��(�	ل �ن ���ھم ا�ر	���ت ا������	� دا�ل ا��ؤ���ت ا��ر
و	� �* : ا���ور ا�-��*  
.ا���ف ا�'�دي �دى �"�	ذ ا�طور ا���و�ط   

�� أ9ر ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل ا��ؤ##�ت ا��ر�و�	 ��I ا�#�و��ت ا�
دوا��	 ا�#د�	 / 21س

 �دى ا�����ذ ؟

��9Kر    ) �ود_   

�ن ا�#�وك ا�
دوا�� ا�����ل_   

�ن ا�#�وك ا�
دوا��ا�ز��دة_  

ا���ن ا�#�وك ا�
دوا�"د_  

 


ل ا�����ذ ) �#�
�ل ھل �
��د أن ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل ا��ؤ##�ت ا��ر�و�	 / 22س�

 ا�
�ف ا�#دي �د ز�&46 ا��&��ذ ؟


م_ �  

_(  

 

�� ردة (
ل ا�����ذ ا�ذي ��رب �ن طرف ز���4 ؟/ 23س  

���رب��وم �_  

_B5���� وم��  

 

��ل #�و���4 ا�
دوا��	 راء ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل ھل ��"�م ا�����ذ (� أ����4 و / 24س

 ا��ؤ##�ت ا��ر�و�	 ؟


م_ �  

_(  

 

�و�	 أ�9�ء "�	 ا��ر��	 ا��د��	 ؟ھل �#�
�ل ا��&��ذ ا��/ 25س  


م_ �  

_(  



���ھم ا�ر	���ت ا������	� دا�ل ا��ؤ���ت ا��ر
و	� �* ا��(�	ل �ن : ا���ور ا�-��ث 
.�"�	ذ ا�طور ا���و�ط ا��1ب �دى   

�� ھ� ا�"��	 ا��5#�	 ������ذ ��د ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل ا��ؤ##�ت ا��ر�و�	 ؟/ 26س  

ا�را"	 ا���#5	 _  

ا��و�ر �
ض _  

ا���ق _  

ا��&��ذ ا��ذ�ن ���ر#ون ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل ا��ؤ##�ت ا��ر�و�	 �� ھ� در�ت ا��Fب / 27س

؟ ��رك�ن و�	  �د��م  
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ھل ���H ا�5ر�ق ا���#ر ا�5ر�ق ا�5�6ز أ�9�ء ���ر#	 ا�ر����ت ا����(#�	 دا�ل ا��ؤ##�ت / 28س

؟)ا�روح ا�ر����	(ا��ر�و�	   


م_ �  

_(  

��ر�ون ز�&�6م  ����(#�	 دا�ل ا��ؤ#�ت ا��ر�و�	 ���ت اا��&��ذ ا��ذ�ن ���ر#ون ا�ر� ھل / 29س

 ��د�� ) ��ررون ��م ا��رة أ�9�ء ا����ء ؟


م_ �  

_(  

ھل ��Fب ا��&��ذ إذا �رخ ا7#��ذ (� و��م ؟/ 30س  


م_ �  
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  ملخــص البحـث

الرياضــات التنافسـية داخـل المؤسســات التربويـة وانعكاسـها علـى الســلوكات العدوانيـة لـدى تالميــذ  :عنـوان الدراسـة

  . الطور المتوسط

  : أهداف الدراسة

  :الهدف الرئيسي -أ

عدوانيـة لـدى تالميـذ الطـور التقليـل مـن السـلوكات ال يفالرياضات التنافسية إنعكاس هو تسليط الضوء على  -

  .المتوسط

  :األهداف الجزئية -ب

اللفظـي لـدى تالميـذ الطـور المتوسـط  فـي التقليـل مـن العنـف الرياضـات التنافسـية التعرف على مساهمة  •

الجســــدي لــــدى تالميــــذ الطــــور  فــــي التقليــــل مــــن العنــــف ســــاهمة  الرياضــــات التنافســــيةالتعــــرف علــــى مو 

  .المتوسط

  .ن الغضب لدى تالميذ الطور المتوسطفي التقليل ماهمة  الرياضات التنافسية التعرف على مس •

  :مشكالت الدراسة

  عدوانية لدى تالميذ الطور المتوسط على السلوكات التنعكس الرياضات التنافسية هل  -

  :فرضيات الدراسة

  : الفرضية العامة

  متوسطتنعكس على السلوكات العدوانية لدى تالميذ الطور الالتنافسية  الرياضات •

  :الفرضيات الجزئية

  .اللفظي لدى تالميذ الطور المتوسط في التقليل من العنفتساهم الرياضات التنافسية  �

 .ف الجسدي لد1تالميذ الطور المتوسطفي التقليل من العن تساهم الرياضات التنافسية �

 .من الغضب لد1تالميذ الطور المتوسطفي التقليل  نافسيةتساهم الرياضات الت �

 :الدراسة الميدانيةإجراءات 

  . األساتذة والتالميذشملت و قصدية  بطريقة عشوائية تم اختيار عينة بحثنا : العينة

  . 2019\2018:عيللموسم الجام) أفريل(دامت دراستنا شهرا كامال:المجال الزمني

  .والية البويرة  متوسطاتبعض أجريت دراستنا على مستوى : المجال المكاني

  .المنهج المستخدم في بحثنا هو المنهج الوصفي: المنهج المتبع

  .المعلومات الحقائق والبيانات و جمع هوأداة من أدوات االستبيان و : األدوات المستعملة في الدراسة  

  :النتائج المتوصل إليها

  اللفظي لدى تالميذ الطور المتوسط في التقليل من العنف دور الرياضات التنافسية لها  �

 الجسدي لدى تالميذ الطور المتوسط دور في التقليل من العنف الرياضات التنافسية لها �

  ن الغضب لدى تالميذ الطور المتوسطدور في التقليل مالريضات التنافسية لها  �
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