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 طركحةتكفيقً لىا إلتهاـ ٌذي األالحهد كالشكر هلل خالصا لجبلؿ كجًٍ كعظيـ سمطاىً عمى 

كهف حؽ ذكم الفضؿ عمي اإلشادة بفضمٍـ، لذا يسعدىي أف أتقدـ بأسهى عبارات التقدير 

كأشكري كثيرا  طركحة، ، عمى إشرافً عمى ٌذي األ مزروع السعيدكالعرفاف بالجهيؿ إلى الدكتكر/ 

كعمـ كأسأؿ اهلل تعالى لً عمى كؿ التكجيٍات العمهية الصادقة، كها أعطاي لي هف كقت كجٍد 

 الهزيد هف التقدـ كالىجاحات.

هف تككيف ابتداء  لىا الهعٍد عمى ها قدهكي أساتذةإلى جهيع كيسعدىي أف أتكجً بالشكر كالتقدير 

كأسأؿ اهلل هف الطكر األكؿ إلى غاية إىٍائىا لٍذي األطركحة فمكـ هىا فائؽ التقدير كاالحتراـ، 

  الىجاحات.هف تكفيؽ كهزيد ال كـتعالى ل

كاالجتهاعية الذيف كاف لٍـ الفضؿ كذلؾ كال أىسى بالذكر أساتذة كمية العمـك اإلىساىية 

بالتكجيٍات العمهية كأخص بالذكر األستاذ الدكتكر زهاـ ىكر الديف، الدكتكرة بكلقكاس زرفة، 

 الهزيد هف التقدـ كالىجاحات. كـكأسأؿ اهلل تعالى لكالدكتكرة بكهعراؼ ىسيهة، 

 كاهلل كلي التكفيؽ ،،،



 

 
 

 

 

ىا، إلى التي يعجز  ىا ككضعتىي ٌك إلى التي كاىت شهعة تضيء حياتي، إلى هف حهمتىي ٌك

الهرء عف رد جهيمٍا، إلى الشهس الهشرقة التي أىارت سبيمي كساعدتىي ألتهكف هف الكصكؿ 

ا.إلى ٌذي الدرجة بعكف اهلل ثـ بعكىٍا، إلى العزيزة الغالية أهي... حفضٍا  اهلل كأطاؿ عهٌر  

كالى هف رباىي كأىار درب حياتي كعمهىي أف الحياة كقفة أداء كتضحية كدفعىي دائها إلى األهاـ 

 كثبت خطام إلى طريؽ الىجاح إلى أبي ككاف ىعـ األب كالدم العزيز حفضً اهلل.

 إلى زكجتي الغالية التي كاىت عكىا لي إلتهاـ ٌذي األطركحة

ـ، حىاف كزكجٍا عبد الباسط، سسكىة كزكجٍا ٌشاـ، ىكزة إلى إخكتي األعزاء: حسا  

ا.  دكف أف أىسى جدتي زيىب أطاؿ اهلل عهٌر

هجيد، إسحاؽ...، عاهرإلى أصدقائي: هحهد، ىاصر، هٍدم، شهسك،   

اب، عكرة، بمهسكس  الى زهبلئي ٌك

كالى إلى كؿ هف عمهىي دكف استثىاء، كالى كؿ هف هد يد العكف لي كلك بكمهة شكر كتشجيع، 
 كؿ الذيف يعرفكىىي هف قريب أك هف بعيد

 إلى كؿ هف قرأ إٌدائي كلـ يجد اسهً الذم سقط هىي سٍكا

إلى ىؤالء أىدي ثمرة عممي ىذا وأسأؿ اهلل العمي القدير أف يجعمو ذا فائدة عمى الذيف مف 

 بعدي إنشاء اهلل
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 الدراسة ةمقدم

أصبحت الرياضة في عصرىا الحديث تشكؿ ظاٌرة اجتهاعية جذبت اٌتهاـ الكثير هف      
الباحثيف، كال يختمؼ اثىاف أف الىشاط الرياضي الهدرسي أصبح عمها لً قكاعدي كأصكلً التي 
تقـك عمى أسس هف البحث كالتجربة، كها أىً يعد هجاال لمبحث العمهي الذم لـ يقتصر عمى 

قىيات الىشاطات البدىية كالرياضية فحسب، بؿ تعدل ذلؾ ليشهؿ أيضا باحثي هيداف عمكـ كت
  (.1، ص2007، )بف عكي رقيةباحثي كعمهاء الىفس كاالجتهاع كحتى االقتصاد كالسياسة 

كهف بيف اٌتهاهات الباحثيف ظاٌرة العىؼ كالعدكاف التي لـ تستثىي هجاؿ هف هجاالت حياة     
لعدكاف في الرياضة لكىٍا لمعىؼ كاقد تككف ٌىاؾ هساحة ها فالفرد إال كاحتمت هساحة هىً، 

ا في هختمؼ الرياضات اٌتهاها كبيرا  عىؼال كلقد ىالت إشكالية، هحككهة بقكاعد المعبة كاىتشاٌر
ذا ىظرا لخطكرة الظاٌرة كارتباطٍا بكثير هف الهتغيرات ذات الصمة  هف قبؿ العديد هف الباحثيف ٌك

تزايد ههارسة العىؼ  إلىكلعؿ هف أٌـ األسباب التي تؤدم ، ا كىفسيابىهك شخصية الفرد اجتهاعي
ك ها يدفع زيادة السمككات العدكاىية كها إف جذكر الهجتهع الهبىي  إلى ٌك اىعداـ شركط األهف ٌك

 األسباب كراء ظاٌرة العىؼ تعد أيضا هف أٌـ العكاهؿ االجتهاعية األسرية كالتربكية كالتي عمى 

 (كىيالكتر )بكداكد، هكقع. 

، فٍذي الهساحة أيضا ٌىاؾ هساحة ها لمعدكاف في الرياضة هحككهة بقكاعد المعبة كبها أف    
اىتقمت لتشهؿ حيزا كذلؾ خبلؿ ههارسة الىشاط الرياضي الهدرسي ككىً جزء هف الهىظكهة 

(، )بمعربي، 2004)بف دريدم، التربكية كالتي احتؿ فيٍا العىؼ حيزا كبيرا حسب الكثير هف الدراسات 

ها استدعى أيضا (، 2014)السعايدة،  (،2010)صايفي، (، 2008)بكشكؾ حسيىة، (، 2007)خالدم،(، 2005
السمطات العميا في الجزائر إلى التدخؿ هف خبلؿ الكثير هف الجٍكد كاالتفاقيات ها بيف 

هارس   16،شعباف)(، 91-80، ص ص2014)سمطاىي،القطاعات كاألجٍزة األهىية لمحد هف ٌذي الظاٌرة 

 (.1084هارس  82،لطيفة)(، 6112

ي أيضا      فهف الهتعارؼ عميً أف الهؤسسة التربكية تعد الهحضف الثاىي لمفرد بعد األسرة ٌك
ي  ثاىي هؤسسات التىشئة االجتهاعية التي تكسب الفرد قيها تربكية ك أخبلقية ك ديىية ...الخ. ٌك

إلتهاـ عهمية التىشئة االجتهاعية السميهة لمفرد لكي يصبح عضكا ىافعا ىب األسرة اتعهؿ إلى ج
كلكف في ظؿ التغيرات الهختمفة التي حدثت في أرجاء العالـ في  ،(1، ص2007)خالدم، في الهجتهع



 

ب  
 

العقكد األخيرة أصبحت الهؤسسات التربكية تعاىي هف ظاٌرة العىؼ الذم تطكرت أىهاطً 
، 2007)خالدم، ث أضرار هادية باألفراد ك الهىشآت التربكية ىفسٍاكأساليبً حتى كصؿ إلى إحدا

 لـ الهدرسية لمبراهج الهككىة لكف هف الباحثيف في الهجاؿ التربكم هف اعتبر أف القيـ، (1ص
 التربكم الىظاـ حددٌا التي األٌداؼ هع التبلهيذ كتكييفٍـ لسمكؾ ضبط بعهمية تقـك أف تستطع

ذا  ككؿ، عمى الجزائرم التربكم الىسؽ لعهؿ كاألدائي اإلخفاؽ الكظيفي يعىي ها الجزائرم، ٌك
ا الصالح، التعاكف، اإليهاف، الهعاهمة الطاعة، العهؿ هثؿ هف قيها أف اعتبار  هف الحسىة كغيٌر
 العىؼ عف يبتعد سمكؾ التبلهيذ تجعؿ أف تستطع الهدرسية، لـ البراهج الكاردة في هضاهيف القيـ

ا ىتجت كالتي التربكم الىسؽ أصابت التي باألزهة ذلؾ كفسر ،الهدرسية القكاىيف كرفض  بدكٌر
 (.232، ص2004)بف دريدم،  ككؿ الجزائرم الهجتهع يعيشٍا التي عف األزهة

العىؼ في شكمً الهدرسي ٌك أحد فركع العىؼ االجتهاعي العاـ الذم يختص بخاصية ف   
ا الكثير هف الباحثيف  االجتهاعية التىشيئية التي الهؤسسة هسرحا لً، فٍك غالبا ها يقع اعتبٌر

بالقرب هف الهحيط الهجاكر لٍا، كذلؾ يهتاز بخصكصية  سكاء داخمٍا أك ضهف حدكد الهدرسة
أك هف  تبلهيذسكاء كاىكا هدرسيف أك تعميهية الهؤسسة ال ةر سأ الفاعمة فيً كالذيف ٌـ هف األطراؼ

عف ٌذي الظاٌرة السمبية التي أصبحت تأثر سمبا عمى التمهيذ  يثكهؤخرا كثر الحد العاهميف فيٍا،
كعمى  ،تككيىً الىفسي كاالجتهاعي بصفة خاصة كالهستقبمي بصفة عاهة ككذا كهساري الدراسي

عاهة  ، كتٍدد هستقبؿ الهدرسة الجزائرية كالهجتهع ككؿبصفة خاصةؤلستاذ لالتربكم األداء 
ا السمبية كها تح خاصة  دثً هف تخريب في العبلقات التربكية كفي تىشئة األجياؿبالىظر إلى أثاٌر

عد يفهعالجة العىؼ  لذا ،(1، ص2008)بكشكؾ حسيىة،  بسبب حساسية الهرحمة العهرية لفئة التبلهيذ
ي هسؤكلية  هشتركة بيف جهيع األطراؼ، كال تككف عهمية العبلج فعالة أهران ضركريان كحتهيان، ٌك

كالسعي لحمٍا بالطرؽ السمهية،  ٌذي الظاٌرة كاألسباب الهؤدية إليٍا،إال بعد استئصاؿ جذكر 
ٌذي  كأفرادي كؿ فرد حسب هكقعً ههارسة دكري في الحد هف أثر فيجب عمى هؤسسات الهجتهع

ا ا. (811-840، ص ص1080)العساؼ، الصرايرة،  الظاٌرة كهىع اىتشاٌر  فالهدرسة يجب أف تمعب دكٌر
الهساعدة عمى  شأىً أف يكفر جك ستفحالٍا، كذلؾ بإقصاء كؿ ها هففي التصدم لمظاٌرة كهىع ا
ا، كالعهؿ عمى تكفير كفاية  خرج لىا ىتاجات ذاتتالظركؼ الهساعدة عمى التدريس، كي  ظٍكٌر

 هستقبؿال ءبىاليىٍض بجٍكد الشباب الهبدعيف  الذم لمهجتهعتعهؿ عمى اإلبداع كالىهك كالتطكر 
 (.69-54، ص.ص2014، )السعايدة



 

ت  
 

 يعد كهف الهتعارؼ عميً أيضا أف الىشاط الرياضي الهدرسي كجزء هف الهىظكهة التربكية    
 عىصرا باعتباري الكسط التربكم، في اإلطبلؽ عمى الهبرهجة التربكية الىشاطات أٌـ بيف هف

 الهراحؿ هختمؼ كبدىيا عبر ىفسيا كتكازىً اجتهاعيا كتىشئتً الفرد بىاء في فعاال كهؤشرا أساسيا
اها قكيا كعىصرا، لمفرد العهرية  كاسعة، الصالح، يزكدي بخبرات كهٍارات الهكاطف إعداد في ٌك
 العصر هسايرة عمى كتعيىً حياتً يشكؿ أف عمى قادرا كتجعمً هف أف يتكيؼ هع هجتهعً، تهكىً

 هف 86 رقـ الهادة ) 1كىهكي، كؿ ٌذا يتهاشى كالغايات الهرجكة هىً هف خبلؿ الهىظكهة التربكية ككؿ

)قصرم،  ،(1، ص2006)بف قىاب،  ،(الجزائر في كالرياضية البدىية األىشطة بتىظيـ الهتعمؽ 00-81 رقـ القاىكف

لكف هف الباحثيف كذلؾ هف يرل أف الىشاط الرياضي الهدرسي ككىً يعتهد عمى  ،(50، ص2008
الرياضية عاهؿ ٌاـ كضركرم لكؿ ال يهكف االستغىاء عىٍا، حيث تعتبر الهىافسة الهىافسة كالتي 
 زيادة في تساٌـ اجتهاعية ههارسة أىٍا هف بالرغـف(، 077-055ص ص ،2011)هزركع، ىشاط رياضي

 عمى أخرل جٍة هف تعهؿ فٍي( الفكز حالة في خاصة)  الكاحدة الجهاعة أفراد بيف التضاهف
 ,Hebert, Dugas) هف أجؿ الفكز أك اإلىجاز الرياضي الهتىافسة الجهاعات بيف العداكة تىهية

2011, pp 47-62 ).   

كهف خبلؿ ها سبؽ كككىىا قريبيف هف حقؿ الههارسة الرياضية الهدرسية، كهف خبلؿ     
هبلحظتىا الىتشار هجهكعة هف السمككات خبلؿ حصة التربية البدىية كالرياضية ككذا خبلؿ 
األىشطة الرياضية البلصفية الداخمية كالخارجية، كبها أىىا ىكد البحث كاف لزاها عميىا التطرؽ 

كالىزكؿ إلى الهيداف لرصد أكثر السمككات العىيفة كغير السكية التي تقع هف التمهيذ  لٍذي الدراسة
ا أك تكراراتٍا،  كتصىيفٍا كفؽ أشكاؿ العىؼ الهدرسي الهتعارؼ عميٍا، ثـ هعرفة درجة ظٍكٌر
يجاد الفركؽ بيف األساتذة كالتبلهيذ ككذا بي ف ككذا شرعيتٍا؛ أم أىٍا تعد هقبكلة أـ غير هقبكلة، كا 

التبلهيذ بأثير هحددات أخرل )الجىس، الهستكل الدراسي، تعداد الثاىكية(، كأخير هحاكلة إيجاد 
دالالتٍا السيككسكسيكلكجية كؿ ٌذا يككف هف كجٍة ىظر األستاذ كالتمهيذ أم األطراؼ األساسية 

ذا هف خبلؿ التقرب هف عيىة هف األساتذة كالتبلهلؤلفعاؿ أك السمككات هحؿ الدراسة  يذ ببعض ٌك
 ثاىكيات هديىة باتىة.

                                                           
1
 ِيبدح ٚاٌش٠بضي١خ اٌجذ١ٔيخ اٌتشث١يخ" صيش٠  ثشيىً  اٌجزائيش فيٟ ٚاٌش٠بضي١خ اٌجذ١ٔيخ األٔشيةخ ثتٕظي١ُ اٌّتعٍك اٌمبْٔٛ ِٓ اٌّبدح ٘زٖ تعجش  

 " اٌجضُ فٟ ٚاٌتحىُ اٌحشوخ خالي ِٓ ٌٍةفً ٚاالجتّبع١خ ٚاٌعم١ٍخ إٌفض١خ اٌحشو١خ، اٌضٍٛوبد تة٠ٛش إٌٝ تٙذف تع١ّ١ٍخ



 

ث  
 

حيث قسهىا دراستىا ٌذي إلى جاىب تهٍيدم كالذم يهثؿ الفصؿ األكؿ في الدراسة كالتي     
، ثـ الخمفية الىظرية ههثمة في هختمؼ االتجاٌات لدراسةىا ىحك ٌذي ادكافعاىطمقىا فيٍا هف 

ىؼ حسب سياقات هختمفة، ثـ الع ةالىظرية الهعرفية ككذا الدراسات الهشابٍة التي عالجت ظاٌر 
تحديد إشكالية الدراسة كالفرضيات، كها ىستعرض هف خبللً أٌداؼ كأٌهية الدراسة، كأيضا 

 .هفاٌيـ الهصطمحات الهرتبطة بالدراسة

ضافة إلى ٌذا الفصؿ احتكت دراستىا عمى بابيف احتكل كؿ باب عمى:   كا 

الباب األكؿ كالذم يهثؿ اإلطار الىظرم لمدراسة، كالذم احتكل عمى ثبلثة فصكؿ، األكؿ      
كالذم تطرقىا هف  ،الهقاربة الىظرية السيككسكسيكلكجية لمعىؼ اىطبلقا هف سمكؾ الهراٌؽبعىكاف 

ية كالعدكاف، العدكاى هحددات السمكؾ العىيؼ، كالهفاٌيـ الهرتبطة بًخبلؿ الهبحث األكؿ إلى 
حاكلىا  لتمهيذ الهراٌؽ في هرحمة تحتاج لفٍـ عهيؽكالعىؼ الهدرسي، أها الهبحث الثاىي كبككف ا

كأٌـ العىاصر  لهراٌؽالهحددات السيككسكسيكلكجية الهؤثرة في كا الهظاٌر االىفعاليةالتطرؽ إلى 
 في ٌذا الهبحث. 

هيداف لبركز العىؼ كالعدكاىية الحركية  الرياضي التربكمالبدىي ك  الىشاطثـ الفصؿ الثاىي بعىكاف
كاقع كآفاؽ الىشاط  فتطرقىا في الهبحث األكؿ إلى، كالهىطؽ الداخمي كآلية لمكشؼ عف ذلؾ

آلية لمكشؼ عف العىؼ كالعدكاىية في بأىكاعً، كفي الهبحث الثاىي إلى  مالرياضي التربك البدىي ك 
 .كهفٍـك جديد الهىطؽ الداخميهف خبلؿ  الكضعية الحركية

فتىاكلىا في الهبحث األكؿ مفي الكسط الهدرسي الجزائر  العىؼأها الفصؿ الثالث بعىكاف  

الهقاربة العىؼ، ككذا أشكاؿ كهظاٌر، استفحاؿ ظاٌرة العىؼ في الهؤسسات التعميهية الجزائرية
هكقؼ أها الهبحث الثاىي فتطرقىا إلى الفيىكهيىكلكجية لمعىؼ كهسألة شرعىة السمكؾ العىيؼ، 

جٍكد الجزائر لمحد هف ، هىٍج اإلسبلـ في هحاربة العىؼك  هف ذلؾ، الجزائر كهجتهع إسبلهي
 .حكؿ ذلؾ الىصكص التشريعيةككذا بعض  ،ظاٌرة العىؼ الهدرسي

، كالذم احتكل كذلؾ عمى ثبلث اإلطار التطبيقي لمدراسةالباب الثاىي كالذم يهثؿ ثـ     
اىطبلقا هف الدراسة  الهىٍجية لمدراسة الهيداىية جراءاتاإلصكؿ، فتطرقىا في األكؿ إلى ف

االستطبلعية إلى تحديد الهىٍج الهتبع ككذا هجتهع كعيىة الدراسة، إضافة إلى األدكات العمهية 
كاألساليب اإلحصائية الهستخدهة، كأخيرا حدكد كهتغيرات الدراسة، أها الفصؿ الثاىي فيهثؿ 



 

ج  
 

كذلؾ  هىاقشة ىتائج الدراسةحسب كؿ فرضية، كأخيرا الفصؿ الثالث  عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة
لمكصكؿ إلى الخبلصة العاهة لمدراسة كهف ثـ اقتراحات كدراسات هستقبمية بعد  حسب كؿ فرضية

 .ٌذي الدراسة

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































األول:                  الفصل
  الجانب التمهيدي للدراسة
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 الفصؿ األوؿ: الجانب التمييدي لمدراسة

 مدراسةل. دوافع الباحث 1
 . الدافع الذاتي 1.5.1

يعتبر هجاؿ عهؿ الباحث هف أبرز الدكافع الذاتية لٍذي الدراسة، فبها أىىا ىعهؿ في الهجاؿ       
في الهرحمة الثاىكية كهف خبلؿ هبلحظتىا الىتشار هجهكعة هف السمككات كالتي  تربكمالرياضي ال

لتكجيً بهختمؼ ألكاىً، كاف ٌذا كأرضية هساعدة  مالرياضي التربك البدىي ك تعيؽ ههارسة الىشاط 
تفكيرىا في ٌذا الهجاؿ، فكاف لزاها عميىا ككىىا ىكد البحث أف ىىزؿ إلى الهيداف كىحصر أشكاؿ 

الرياضية في الثاىكيات كىجهع أٌـ كأكثر البدىية ك العىؼ الهىتشرة خبلؿ ههارسة األىشطة 
ثـ  السمككات التي يراٌا األساتذة أىٍا تعيؽ كتىافي الههارسة الرياضية كفؽ أحسف الصكر،

يجاد دالالتٍا الىفسية كاالجتهاعية هف كجٍة  ا كا  البحث في خمفيات ٌذي السمككات كهحاكلة تفسيٌر
 ىظر األستاذ كالتمهيذ. 

 . الدافع الموضوعي0.5.1

يعتبر حجـ اىتشار ظاٌرة العىؼ في الهحيط الهدرسي بصفة عاهة )كفؽ العديد هف     
البدىي الدراسات كالتقارير الهحمية كاألجىبية كالهبيىة في ٌذي الدراسة(، كأثىاء ههارسة الىشاط 

بهختمؼ ألكاىً بصفة خاصة )حسب أساتذة التربية البدىية( أبرز الدكافع  مالرياضي التربك ك 
عية لمدراسة، إضافة إلى قمة الدراسات التي عالجت هكضكع العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط الهكضك 
هف الزاكية العكسية )اعتبار الحصة حقؿ لبركز عدة سمككات عىيفة  مالرياضي التربك البدىي ك 

كجدىاٌا تتحدث  لتربكمكغير سكية(؛ أم أف جؿ الدراسات الهتعمقة بالعىؼ في الهجاؿ الرياضي ا
صة التربية البدىية كالرياضية في التقميؿ هف العىؼ، عكس ها تبىيىاي هف زاكية عف دكر ح

بظٍكر عدة سمككات عىيفة كغير سكية، إضافة  مالرياضي التربك البدىي ك تحميمية لعبلقة الىشاط 
يجاد دالالتٍا الىفسية كاالجتهاعية كأبرز الدكافع أيضا.    إلى تفسير ٌذي السمككات كا 

 لمدراسة  الخمفية النظرية .2
 الدراسات السابقة والمشابية .2.2

 الدراسات المشابية  .1.1.2

 الدراسة األولى 
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 الجزائر: دراسة في الثانوية المرحمة في ( بعنواف "العنؼ2004بف دريدي فوزي )دراسة  

 العوامؿ"، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر. و التمثالت

 ك الجزائر في الثاىكية الهرحمة في العىؼ عف التبلهيذ يحهمٍا التي التهثبلت دراسةال يٌذ عالجت
 .لً الهؤدية العكاهؿ

، كالبسيككلكجية السكسيكلكجية الىاحيتيف هف لمظاٌرة الهعالجة الىظريات عرضب حيث قاـ الباحث
 في الهحتكاة القيـ ٌذي تحميؿ ىحك الباحث تكجً التبلهيذ؛ سمكؾ تضبط التي الهرجعية القيـ كلفٍـ

ا كدرجات أٌههٍا الستخبلص الرسهية الهدرسية الهىاٌج ا تكراٌر  .التبلهيذ تصرفات عمى كتأثيٌر
 .الهدرسي الكسط في العىؼ عف الهترتبة كاآلثار العكاهؿ إلى  إضافة

 الثاىكية الهرحمة في العىؼ عف التبلهيذ يحهمٍا التي كالتهثبلت العكاهؿ أٌـتطرؽ الباحث إلى  

 (.2004)بف دريدم،  السكسيكلكجي العمهي البحث خطكات عمى االعتهاد خبلؿ هف الجزائر في

 كخمصت ٌذي الدراسة إلى االستىتاجات التالية:

 ظاٌر. بشكؿ عذر تقديـ دكف الدراسة عف التغيب ظاٌرة تىتشر -
 هستكل اجتهاعي عمى كحتى كىفسية عائمية هشكبلت كجكد عمى الظاٌرة ٌذي تدؿ كها -

 التمهيذ. بٍا يهر كمي
 تخريبٍا. طريؽ عف الهؤسسة لٍياكؿ التعرض ظاٌرة -
 التبلهيذ. بيف هتبادؿ عىؼ الحظ الباحث كذلؾ كجكد لقد -
 أساتذتٍـ. بشتـ قاهكا الذيف لمتبلهيذ هرتفعة الىسب -
تقـك  هدرسية أك اجتهاعية جهاعة كجكد كعدـ الذات عف االىغبلؽ سمكؾ يظٍر -

الىفسي  كتكافقٍـ تكيفٍـ في يعترضٍـ ها أٌـ لمتبلهيذ، أحد الىفسية لمهشاكؿ باالستهاع
 .كاالجتهاعي

ٌؤالء عىٍـ،  يحهمٍا التي تمؾ عف تختمؼ األساتذة عف التبلهيذ يحهمٍا التي التهثبلت -
 يعاىكف لمتبلهيذ الذيف يرجعكىً تككيىٍـ، بيىها أك لسمككاتٍـ العىؼ يرجعكف ال فاألساتذة

لى كهدرسية أسرية هشكبلت هف-حسبٍـ–  التبلهيذ فإف الهقابؿفي  .اإلدارة سمككات كا 
ك يحترهكىٍـ ال أساتذتٍـ أف يركف  .فعمٍـ العىيؼ رد بً يفسركف ها ٌك

 .السيطرة إلى تهيؿ عبارات استخداـ إلى الطفؿ تشجع التي الحي ثقافة تعمـ -
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شارات كهعاىي رهكز لهككىات قاعدة تشكؿ الىهاذج ٌذي إف -  أىٍا عمى لمتبلهيذ تقديهٍا يتـ كا 

 هكاقؼ في إليٍا كيرجعكف يستىبطكىٍا يجعمٍـ هها بٍا، كهعترؼ هقبكلة اجتهاعية هعايير

، 2004)بف دريدم،  لمتكاصؿ هرجعية كأطر سيستخدهكىٍا كها اآلخريف، هع التفاعبلت

 (.232ص

 الدراسة الثانية 

العنؼ المدرسي ومحدداتو ( بعنواف: 2007دراسة "خالدي خيرة" أطروحة دكتوراه سنة) 
  -دراسة ميدانية في ثانويات مدينة الجمفة – والتالميذ كما يدركو المدرسوف

 التبلهيذ دراؾا  ك  الهدرسيف إدراؾ بيف االختبلؼ عفحيث ٌدفت ٌذي الدراسة إلى الكشؼ     

 بجىس العىؼ عبلقة ىً،كأها أشكالً، تكراراتً،) الجمفة هديىة ثاىكيات في الهدرسي لمعىؼ
 التبلهيذ طرؼ هف األقساـ في تقع التي الهشكشة اتكالسمك  إدراؾ يفيةك ذاكك  ، (الخ...التبلهيذ

 جٍة هف الهدرسيف إدراؾ كفؽ لمظاٌرة التصدم كطرؽ األسباب عف كالكشؼ ،(عىيفة غير عىيفة،)

 كآخر لمهدرسيف هكجً استبياف) البحث أدكات الباحثة كزعت. حيث أخرل جٍة هف كالتبلهيذ

 تـ الهؤسسات ٌذي هف كتمهيذة تمهيذ100 ك الجمفة بهديىة ثاىكيات3  هدرسي عمى (لمتبلهيذ

ـ  .عشكائية بطريقة اختياٌر

 ضد اآلداب بسكء تتصؼ التبلهيذ طرؼ هف ترتكب اتكسمك  تفشي الدراسة ىتائج أكضحت
 ضد( الخ...تٍديد تجريح، تحقير،) الىفسي العىؼ ىكع هف اتككسمك  ،(ٍـكإدرا حسب) الهدرسيف
ذا (ٍـكإدرا كفؽ) التبلهيذ  ٌىاؾ أف أيضا الىتائج بيىت هاك. هختمفة أكقات كفي عديدة هرات ٌك

 لقائهة الهتضهىة األبعاد جهيع عمى كالتبلهيذ الهدرسيف إدراؾ يف إحصائية داللة ذات اختبلفات

ر. الهباش اإليجابي الهادم العىؼ عدا التبلهيذ طرؼ هف األقساـ في تقع التي الهشكشة اتكالسمك 
 ؿكالهشا ثـ األسرم، اإلٌهاؿ في تتهثؿ الجمفة هديىة ثاىكيات في العىؼ ظاٌرة كراء األسباب كأٌـ

 هعالجة في األكلى بالدرجة فتتهثؿ لمظاٌرة التصدم طرؽ أها (،الهدرسيف إدراؾ حسب) الهدرسية

 الهبىي التكظيؼ كاإلدارة، الهدرسيف عهؿ في األكلياء دخؿ، تتظاظكاال هثؿ) الهدرسية ؿكالهشا
 التبلهيذ إدراؾ حسب ك ،الهدرسيف إدراؾ حسب (الخ..األجكر اىخفاض شرعية، غير أسس عمى

 L)اإلىصات كطريقة،   (Le Dialogue )الحكار لغة كتىهية تبىي، التمهيذ في احتراـ تهثمت

Ecoute)  ، ت كجد كعهكها. كالتعىيؼ العىؼ عف بعيدا الثاىكية، التربكية الهؤسسة داخؿ خاصة



 الجاىب التهٍيدم لمدراسة                                                                       الفصؿ األكؿ:

23 
 

دراؾ الهدرسيف إدراؾ بيف كظةهمح اختبلفاتالباحثة   خالدم) البحث فرضيات لهعظـ التبلهيذ كا 

،1000.) 

 الدراسة الثالثة 

( بعنواف "العنؼ المدرسي عند 0212دراسة "صايفي تسعديت" رسالة ماجستير سنة ) 
الثالث في مدينتي الجزائر وتيزي  : دراسة ميدانية لألقساـ النيائية مف الطورفالمراىقي
 وزو"

ا الهدرسي العىؼ" ظاٌرة حيث كاف ٌدؼ الباحثة تشخيص     ظٍاٌر  في عميً ٌي ها عمى كا 

 كبالتحديد الطكر الثاىكم الهزاهف لهرحمة الهراٌقة. االجتهاعي الجزائرم، الكاقع

 .خاصة التبلهيذ األفراد عمى كالحضارية االجتهاعية القيـ في كتراجع االجتهاعي التغير أثر إبراز -

كالعبلقات  كؿ األساليب خبللً هف تظٍر فعاؿ كعاهؿ لمعىؼ االجتهاعية الداللة عف البحث -
 .األفراد بيف الهكبكتة االجتهاعية

ك  الهعاهمة أساليب األسرة، االجتهاعية، البيئة) الهدرسي لمعىؼ االجتهاعية الخمفية عف البحث -
ا ك الهجتهع( أفراد بيف العبلقات طبيعة عادة إىتاج عمى أثٌر  .الهدرسي العىؼ إىتاج كا 

استهارة لكؿ  50تمهيذا هف أربع ثاىكيات بهعدؿ  200 عمىاالستهارات  حيث كزعت الباحثة
ذي عيىة دراستٍا كالهتككىة هف  174ثاىكية بكاليتي الجزائر كتيزم كزك، كاسترجعت   96استهارة ٌك

 إىاث. 78ذككر، ك

العىؼ  ألعهاؿ التبلهيذ ههارسة بيف ةسببي ٌىاؾ عبلقة أف استىتاج إلى تكصمت الباحثة     
 كيرتبط (الدراسي التحصيؿ) الهدرسية ىتائجٍـ ثـ هع األسرية االجتهاعية تىشئتٍـ كبيف كالشغب،

 .كأساتذتٍـ ٌؤالء بيف القائهة العبلقة بطبيعة كذلؾ

كاألفعاؿ التي  الههارسات بعض إلى بالتبلهيذ يأخذ الدراسي الفشؿ أف الهيداىية الدراسة كأكدت    
األقساـ  داخؿ كجكدٌـ لغرض تكتيكية ككطريقة التحصيؿ في ىقصٍـ عف تعكيضا بالعىؼ، تتسـ
 زهبلئٍـ. جاىب إلى

 ىفسية،)لٍا  حدكد ال هعقدة جد عهرية تطكرية بهراحؿ يهركف التبلهيذ أف كذلؾ الدراسة أبرزت

 يتكاجدكف في كبككىٍـ ٌائمة، طاقة لديٍـ كتىفجر ىفسية، أزهات فيٍـ تخمؼ فيزيكلكجية( ،جىسية
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ف األسرة، لجهاعة بديبل إليٍا يىتهي التي الجهاعة هع الهدرسة عف  الجهاعة ٌذي خبلؿ هف يبٌر
 .هغاهرات هرحمة في كيدخؿ جديدة، كههارسات قكاعد

األساليب  خبلؿ هف أبىائٍا لدل العىؼ تفشي في تساٌـ األسرة أف كذلؾ الدراسة أكدت كها    
 الهساعدات كىقص الهدارس، في األبىاء سيركرة بهتابعة األكلياء ةالهباال خبلؿ كهف القٍرية،
الذم  (األسرم العىؼ)األسرية  الهشاكؿ عف الدراسي: ىاٌيؾ هستكاٌـ لتحسيف كالهعىكية الهادية
ىجد  الهشاكؿ ٌذي بيف كهف ،(األستاذ)باآلخر عبلقاتً العمهي، تحصيمً التمهيذ في عمى كذلؾ يؤثر
الكاسع  الفضاء الهدرسة ٌىا فتككف البىت عف االبف تفضيؿ األبىاء، بيف الهعاهمة في التغيير كذلؾ
كالهعمهة  باألب الهعمـ تهثيؿ فيتـ األدكار بتغيير فقط الهدرسة داخؿ العىؼ ههارسة إلعادة لمتمهيذ
 (.2010)صايفي،ي االجتهاع لمعىؼ تكزيع إال ٌك ها الهدرسة داخؿ يهارس الذم فالعىؼ باألـ،

 الدراسة الرابعة 

( بعنواف: ظاىرة العنؼ في مالعب كرة 0202دراسة "ىواورة مولود" أطروحة دكتوراه سنة )
 القدـ الجزائرية ومدى تأثرىا بالبعد النفسي واالجتماعي الثقافي.

رياضية، ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التفسير الىظرم لظكاٌر العىؼ كالشغب في الهبلعب ال     
ككذا تحديد األسباب االجتهاعية الهسؤكلة عف ظكاٌر العىؼ كالشغب في الهبلعب الرياضية، 

 كأخيرا كضع االقتراحات كالهعالجات لمحد هف ظكاٌر العىؼ كالشغب في الهبلعب الرياضية.

كتكصؿ الباحث إلى تحديد هفاٌيـ العىؼ كالشغب الرياضي، كها تكصؿ إلى تحديد التفسيرات 
كالعدكاف، كتفسير الفكارؽ االجتهاعية  اإلحباطالىظرية لظاٌرتي العىؼ كالشغب كهىٍا تفسير 

ا، كأخيرا تفسي ر كاالقتصادية كالقكهية كالثقافية كاالثىية كالعرقية بيف الفرؽ الرياضية كجهاٌيٌر
 التقميد كالهحاكاة، إذ أف الفرؽ كالجهاٌير تقمد كتحاكي بعضٍا البعض.

معىؼ كالشغب، كقد شخصٍا بالطريقة لكها قاـ الباحث أيضا باإلحاطة باألسباب االجتهاعية 
هبحكث. كتتهثؿ في كثرة الهشجعيف لفريؽ دكف  001الهيداىية هف خبلؿ الهقاببلت الهيداىية هع 

اآلخر، كاالحتكاؾ الهباشر بيف الهىاصريف، كتحريض الجهٍكر لبلعبيف عمى العدكاف، كتأثير 
ىاؾ عمى البلعبيف، كتأثيرات الفرؽ األجىبية في  اإلعبلـكسائؿ  إثارة أعهاؿ العىؼ كالشغب، ٌك
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أسباب أخرل تتجسد في الفكارؽ في الهستكيات الثقافية بيف الفرؽ، كعدـ كجكد كسائؿ الردع ضد 
 أعهاؿ العىؼ كالشغب في الرياضة،...إلخ

كشهكلية تأخذ في الحسباف  إستراتيجيةكيرل الباحث أىً يىبغي الىظر إلى ظاٌرة العىؼ ىظرة 
الشاهمة تتطمب  اإلستراتيجيةسات كالبحكث الهيداىية الهتعهقة، كال شؾ أف ٌذي التركيز عمى الدرا

الجٍكد هف جهيع الهؤسسات االجتهاعية التي تٍتـ بالتىشئة االجتهاعية أكال ثـ بالضبط  تضافر
ة االجتهاعية فإف كسائط التىشئة كالتطبيع ئاالجتهاعي ثاىيا، أها بالىسبة لهؤسسات التىش

عميٍا هسؤكليات  اإلعبلـاسية في حياة الفرد كاألسرة كالهدرسة كالهسجد ككسائؿ االجتهاعي األس
 (052-055، ص0101)ٌكاكرة، .اإلطارهتعددة في ٌذا 

 الدراسة الخامسة 

 وعالقتو المدرسي ( بعنواف: الضغط2011سميرة" رسالة ماجستير سنة ) دراسة "عبدي

 ميدانية دراسة ،( سنة17-15المتمدرس )المراىؽ  لدى الدراسي العنؼ والتحصيؿ بسموكات

  -نموذًجا بجاية بوالية -ثانوي األولى السنة تالميذ مف عينة عمى

 لً الذم يتعرض الهدرسي الضغط بيف الهكجكدة العبلقة عف الكشؼ الدراسة إلىٌذي ٌدفت      

 .الدراسي كالتحصيؿ كسمككات العىؼ الثاىكم، التعميـ هف األكلى السىة هستكل في الهتهدرس التمهيذ
 :التالية التساؤالت عمى اإلجابة الدراسة حاكلت كقد

 العىؼ كالتحصيؿ كسمككات الهدرسي، الضغط بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجد ٌؿ -

 التعميـ الثاىكم؟ هف األكلى السىة هستكل في الهتهدرس الهراٌؽ عىد الدراسي

 هتغير الضغط يخص فيها كاإلىاث الذككر بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ٌؿ -

 التعميـ األكلى هف السىة هستكل في الهتهدرس الهراٌؽ لدل العىؼ كسمككات الهدرسي،

 الثاىكم؟

 هتغير الضغط يخص فيها كاألدبييف العمهييف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ٌؿ -

 التعميـ األكلى هف السىة هستكل في الهتهدرس الهراٌؽ لدل العىؼ كسمككات الهدرسي،

 الثاىكم؟
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 بهديىة الثاىكم، التعميـ األكلى هف الٌسىة تبلهيذ هف هراٌؽ (364) هف الدراسة عيىة ٌذي تككىت

ـ بجاية. تـ التحميمي،  الكصفي الهىٍج عمى ةالباحث تبسيطة، كاعتهد عشكائية بطريقة اختياٌر
 :التالية األدكات تكاستخده

الهدرسي  العىؼ كهقياس سمككات ،(2009) "إبراىيـ الباسط عبد لطفي ؿ" الهدرسي الضغط  هقياس
 تحصيؿ درجات لرصد الهدرسية، كالسجبلت كالكثائؽ ،"(( Pierre coslin 1997 كوزليف  بيار" ؿ

كاالستداللية  كالكصفية اإلحصائية األساليب باستخداـ البياىات تحميؿ العيىة. كتـ أفراد تبلهيذ
 . Spss ىظاـ باستخداـ

 :يمي ها الدراسة ىتائج أظٍرت

 لدل الهراٌؽ العىؼ سمككات كظٍكر الهدرسي، الضغط بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجد -
 .الثاىكم التعميـ هف األكلى السىة هستكل في

 لدل الهراٌؽ الدراسي كالتحصيؿ الهدرسي، الضغط بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجد -
 .الثاىكم التعميـ هف األكلى السىة هستكل في الهتهدرس

الضغط  درجات يخص فيها كاإلىاث الذككر بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ -
 .الثاىكم التعميـ هف األكلى السىة هستكل في الهتهدرس الهراٌؽ لدل الهدرسي

العىؼ  هقياس درجات يخص فيها كاإلىاث الذككر بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -
 .الثاىكم التعميـ هف األكلى السىة هستكل في الهتهدرس الهراٌؽ لدل الهدرسي

لدل  الهدرسي الضغط فيها يخص كاألدبييف العمهييف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -
 .الثاىكم التعميـ هف األكلى السىة هستكل في الهتهدرس الهراٌؽ

 الهدرسي الضغط يخص فيها كاألدبييف العمهييف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ -
 .الثاىكم التعميـ هف األكلى السىة هستكل في الهتهدرس لدل الهراٌؽ

ا كدرجة حجهٍا لهعرفة الظاٌرة لٍذي إحصائية بدراسات القياـ ةكهف بيف اقتراحات الباحث  اىتشاٌر
  (.2011)عبدم،  اتٍهعالج أساليب اقتراح هع كأسبابٍا
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 الدراسة السادسة 

 " بفرنساcoslinدراسة " كوزليف 

 يدرسكف التي األقساـ في ظٍكرا كاألقؿ ثركاأل اتكالسمك  هعرفة الدراسة ٌذي أٌداؼ بيف هف افك    

ذا بٍا، التبلهيذ اعتراؼ هدل ذاكك  التبلهيذ، هف تصدر كالتي فيٍا  جٍة هف لٍا الهدرسيف إدراؾ كفؽ ٌك

 .أخرل جٍة هف التبلهيذ إدراؾ ك

 بصكت الحديثك ،ىبالفكض تتصؼ التي اتكبالسمك  اعترفكا التبلهيذ أف الفرىسي الباحث دراسة بيىت

 كعدـ التكاسؿ عمى تدؿ التي تكابالسمك  ذاكك  الخ...الهدرس، هف إذف دكف التدخؿ الزهبلء، هع خافت

 .الخ...الدرس هتابعة كعدـ الخهكؿ التثاؤب، بكاسطة الهمؿ إظٍار هثؿ االٌتهاـ

 في تتهثؿ الهدرسيف رأم حسب األقساـ في ظٍكرا ثركاأل اتكالسمك  أف أيضاتائج الى كأكضحت

 التدخيف في تتهثؿ فٍي ظٍكرا األقؿ اتكالسمك  أها الخ؛...ةكالهشار  كعدـ بالفكضى تتصؼ اتكسمك 

 .الخ...سكيف إحضار الهدرس، ضرب هثؿ الجسدم، العىؼ في ذاكك  الحصة، أثىاء

 أها اآلداب، كسكء الفكضى في تتهثؿ ظٍكرا ثركاأل اتكالسمك  فإف الهدرسيف، إدراؾ كحسب هكهاعك 

 (.14-10، ص1000، خالدم) الجسدم العىؼ في فتتهثؿ ظٍكرا األقؿ

 . الدراسات السابقة2.2.2

ىفس الهتغيرات التي تىاكلىاٌا في دراستىا كهف ىفس لهطابقة لبالىسبة لمدراسات السابقة؛ أم ا     
الزاكية التي عالجىا بٍا هشكمة الدراسة كفي هجاؿ عمـك كتقىيات الىشاطات البدىية كالرياضية لـ 
ىجد دراسات سابقة في إطار بحثىا، ها عدا تمؾ التي تىاكلت دكر التربية البدىية كالرياضية في 

ي دراسات هشابٍة لـ تحمؿ كتبحث عف تفسيرات  التقميؿ هف العىؼ، أك هف السمكؾ العدكاىي ٌك
كدالالت السمككات الهىتشرة خبلؿ ههارسة األىشطة البدىية كالرياضية هف كجٍة ىظر طرفي ٌذي 

تعتبر حقبل  تربكيةالرياضية الالبدىية ك الههارسة )األستاذ كالتمهيذ(، كلـ تعتبر أف ههارسة األىشطة 
ىيفة كغير السكية هف جٍة، كهف جٍة أخرل أىٍا في تزايد كليس خصبا لظٍكر السمككات الع

ذا هف أسباب تبىيىا ٌذي الزاكية الىقدية في الدراسة.   العكس، ٌك

بقكلً: كفي حالة تعذر حصكؿ الباحث عمى  "الديف جابر ىصر"كيؤكد ذلؾ األستاذ الدكتكر 
ٌذي الدراسات الهطابقة فإىً يبحث عف الدراسات الهشابٍة، كيفضؿ أف يككف التشابً بداية 
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http://lab.univ- ، )جابربيف اكبر عدد هف هتغيرات بحثً كهتغيرات الدراسات الهشابٍة 

biskra.dz/leps/pdf2015/)  

 مدى االستفادة مف الدراسات السابقة . 2.1.6

بالنسبة لدراسة الباحثة "خالدي خيرة" بعنواف: العنؼ المدرسي ومحدداتو كما يدركو المدرسوف 
 والتالميذ حيث استفدنا منيا في النقاط التالية:

ك  - كالذم هف خبللً تطرقىا لمعىؼ  العنؼ المدرسيالهتغير الرئيسي لٍذي الدراسة ٌك
 الرياضي الهدرسي كجزء هىً. 

ك الكشؼ  -  لمعنؼ التالميذ دراؾا  و  المدرسيف إدراؾ بيف االختالؼ عفٌدؼ ٌذي الدراسة ٌك
كجٍة ىظر ٌك ها يتفؽ هع دراستىا هف خبلؿ البحث عف ك  ،ثانوياتبعض ال في المدرسي

 كتبلهيذ هرحمة التعميـ الثاىكم(.األستاذ كالتمهيذ، ككذلؾ هجتهع الدراسة )أساتذة 

ك ها أشرىا إليً في دراستىا بدرجة ظٍكري، ككذا تىاكلٍا  لتكرار العنؼالباحثة  هعالجة - ٌك
 لعبلقة العىؼ بجىس التبلهيذ، حيث قارىا في دراستىا بيف الذككر كاإلىاث أيضا.

ك ها بحثىا عىً في دراستىا ه أشكاؿ العنؼ المدرسيتطرقت الباحثة إلى  - ف خبلؿ ٌك
 .مالرياضي التربك البدىي ك خبلؿ ههارسة الىشاط  ةالعىؼ الهىتشر  أشكاؿتحديد 

 طرؼ هف األقساـ في تقع التي الهشكشة اتكالسمك  إدراؾ يفيةأيضا ك ةتىاكلت الباحث -

ك ها تىاكلىاي في دراستىا هف زاكية أخرل بهصطمح  ،(عنيفة غير ، عنيفة) التبلهيذ الشرعية ٌك
 مقبوؿ()مقبوؿ، غير 

 عمى (لمتالميذ وآخر لممدرسيف موجو استبياف) البحث أدكات الباحثة كزعتحيث  العينة -

ـ تـ الهؤسسات ٌذي هف كتمهيذة تمهيذ100 ك الجمفة بهديىة ثانويات3 هدرسي  بطريقة اختياٌر

ك ها ساعدىا في تحديد هجتهع كعيىة الدراسةعشكائية  . ٌك

ي  ىتائجال -  تتصؼ التبلهيذ طرؼ هف ترتكب اتكسمك  تفشي التي تكصمت إليٍا الباحثة ٌك

ي هف بيف األشكاؿ التي كجدىاٌا النفسي العنؼ ىكع هف اتككسمك ، اآلداب بسوء هف ، ٌك
 .خبلؿ الدراسة االستطبلعية

 كأخير كيفية تفسير كهىاقشة الباحثة لمىتائج التي تكصمت إليٍا. -

http://lab.univ-biskra.dz/leps/pdf2015/
http://lab.univ-biskra.dz/leps/pdf2015/
http://lab.univ-biskra.dz/leps/pdf2015/
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لدراسة الباحثة "صايفي تسعديت" بعنواف "العنؼ المدرسي عند المراىقيف: دراسة  وبالنسبة
 استفدنا منيا في النقاط التالية:ميدانية لألقساـ النيائية مف الطور الثالث فقد 

كالذم يعتبر الهتغير الرئيسي لدراستىا كالذم  المدرسي العنؼ تشخيص الباحثة لظاٌرة -
كجزء  مالرياضي التربك البدىي ك خبلؿ ههارسة الىشاط العىؼ سمككات هف خبللً تطرقىا إلى 

االجتهاعي  الكاقع في عميً ٌي ها عمى أظٍرت الباحثة ٌذي الظاٌرة، حيث هف العىؼ الهدرسي
 .كالذم يعتبر أيضا هيداف دراستىا المزامف لمرحمة المراىقةالجزائرم، كبالتحديد الطكر الثاىكم 

 كؿ خبللً هف تظٍر فعاؿ كعاهؿ لمعنؼ االجتماعية الداللةاستعهاؿ الباحثة لهصطمح  -

ك ها ساعدىا في إعطاء كمهة الدالالت  بيف الهكبكتة كالعبلقات االجتهاعية األساليب األفراد، ٌك
 .السيككسكيكلكجية هحاكلة هىا لتفسير بعض الهعاىي الهكبكتة كالتي ٌي كراء سمككات العىؼ 

أربع ثاىكيات بكاليتي  تمهيذا هكزعة عمى 174التي اعتهدتٍا الباحثة كالهتهثمة في  العينة -
 الجزائر كتيزم كزك، كالتي ساعدتىا في تحديد عيىة دراستىا .

ا لمىتائج التي تكصمت  إليٍاالتي تكصمت  النتائج - ، إليٍاالباحثة هف خبلؿ كيفية تفسيٌر
 ككذا هقارىتٍا بىتائج دراستىا.

ظاىرة العنؼ في مالعب كرة القدـ  " بعنواف " ىواورة مولود دراسة الباحث "ل وبالنسبة
 استفدنا منيا في النقاط التالية:فقد  الجزائرية ومدى تأثرىا بالبعد النفسي واالجتماعي الثقافي

 اإلحباطتفسير كالشغب كهىٍا الىظرية لمعىؼ التفسيرات ك تحديد الباحث بعض الهفاٌيـ  -
ها هف بيف الىظريات الهعرفية التي اعتهدىا عميٍا في التقميد والمحاكاةتفسير ، والعدواف ، ٌك

 الخمفية الىظرية لمدراسة.

، ككذا باألسباب االجتماعية العنؼكها استفدىا هف ٌذي الدراسة  في إحاطة الباحث  -
 .مف خالؿ المقابالت الميدانيةطريقة  تشخيصٍا بالطريقة الهيداىية 

معىؼ كالشغب كهف الباحث حكؿ األسباب االجتهاعية ل إليٍاؿ كذلؾ الىتائج التي تكص -
وتأثير ، وتحريض الجميور لالعبيف عمى العدوافالهباشر بيف الهىاصريف،  االحتكاؾبيىٍا 

وعدـ وجود وسائؿ الردع ضد أعماؿ العنؼ والشغب في عمى البلعبيف،  اإلعالـوسائؿ 
ذي األسباب لٍا عبلقة بالعىؼالرياضة البدىي كالرياضي  الىشاطخبلؿ ههارسة  ،...إلخ، ٌك
 م.التربك 
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 إستراتيجيةينبغي النظر إلى ظاىرة العنؼ نظرة أخيرا هف خبلؿ ها يراي الباحث أىً  -
، كال شؾ أف وشمولية تأخذ في الحسباف التركيز عمى الدراسات والبحوث الميدانية المتعمقة

التي تٍتـ  المؤسسات االجتماعية الجيود مف جميع تضافرالشاهمة تتطمب  اإلستراتيجيةٌذي 
عميٍا هسؤكليات هتعددة في  اإلعبلـككسائؿ  كاألسرة والمدرسة والمسجدبالتىشئة االجتهاعية 

ذا ها يتكافؽ كدكافع اختيارىا لٍذا الهكضكع كيتفؽ أيضا هع ها ىراي هف اإلطارٌذا  ، ٌك
 اقتراحات.

ك ها  هف خبلؿ ها سبؽ عرضً بيىا ها استفدىا هىً بصفة عاهة هف بعض الدراسات الهشابٍة ٌك
 يىطبؽ تقريبا هع بقية الدراسات التي ذكرىاٌا.
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 والمعرفية النظرية االتجاىات. 2.2



































 ( مختلف االتجاهات النظرٌة المفسرة لسلوك العنف01شكل )

دراسات كتفسيرات كبالهقابؿ ٌىاؾ هف كؿ ىظرية هف ٌذي الىظريات لٍا ها يدعهٍا هف  " إف   
كاف ىتائج الدراسات  ،يىتقدٌا، كلكف ال ىستطيع ىفيٍا ألف فيٍا كثيرا هف التفسيرات الصحيحة

 تدعـ ٌذي التفسيرات عمى الرغـ هها بيىٍا هف اختبلؼ".
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  المنظور اإلسالمي .8.1.8

بعض ٌذي الحضارات  كافٍا ك الحضارة اإلسبلهية ذاتٍا عمى الحضارات السابقة ل اىفتحت     
هعٍا كفي إطار هف الحكار  ىكاىتبذت ها ال يتهاش افأخذت هىٍا ها يتسؽ كأيديكلكجيتٍ ،كثىيا

كاآليات التي تحدثت عف السبلـ في اإلسبلـ  سبلـ  كليس لمعىؼ،مالبىاء الٍادؼ الذم يسعي ل
ٌاب كها يحمك فاإلسبلـ ليس ديف عىؼ كال تطرؼ كال إر  كثيرة بؿ أشتؽ السبلـ هف اإلسبلـ،

لً، بؿ أف الهركجيف لٍذي الشعارات ٌـ أىفسٍـ الذيف ىرصد عبر إحصائياتٍـ   األعدائً أف يركجك 
ذلؾ الذم يهارسكي سكاء فيها بيىٍـ أك ضد الشعكب األخرل األقؿ قكل  ،هبمغ العىؼ )كها ككيفا(

بر الىص الصريح لقد دعا اإلسبلـ ع لخ.،...إهىٍـ كسكاء عمى الهستكل االقتصادم أك العمهي
ف جىحكا لمسمـ فأجىح لٍا كتككؿ عمى اهلل إىً ٌك السهيع العميـالقرآىي إلى السبلـ :" )األىفاؿ  "كا 

 (.41، ص1002)دباب،  ،(48
كجكد تعددية في عكاهؿ االىحراؼ، إال اىً يعكؿ  ال يىكر اإلسبلهياالتجاي  كيهكف القكؿ أف

تعكيبل كبيرا عمى إيهاف الفرد، كالتزاهً بهىٍج الديف اإلسبلهي كالذم تمعب فيً الهدرسة 
دكرا أساسيا، فاإليهاف ٌك الهتغير األساس هف كجٍة ىظر اإلسبلـ، كالذم  عكهؤسسات الهجته

كاف عدـ اإليهاف أك ضعفً يؤدم بالفرد إلى يمعب دكرا أساسيا في كقاية الفرد هف االىحراؼ، 
 .(801-44، ص1002)عياش، االىحراؼ

 المنظور البيولوجي. 1.1.1

 في فسيكلكجي خمؿ ىتيجة يحدث كقد بيكلكجي أساسً العدكاف بأف الىظرية ٌذي أصحاب يعتقد      

 عىد الكٍركعصبية الشحىات في كظيفية اضطرابات إلى الخمؿ ٌذا يؤدم حيث الىظاـ العصبي

العىؼ إلى عدـ تقدير  اكيعزم الغهكض الذم يحيط بعمـ بيكلكجي ،(135 ، ص 2002بيرفاف،)اإلىساف 
الباحثيف لتشعبات البحث في ٌذا الهكضكع، حيث ال يستطيع العمهاء بشكؿ عاـ القكؿ بأف ٌىاؾ 
شذكذا هعيىا في الدهاغ يدفع الشخص إلى القياـ بسمكؾ عىيؼ. إف االتجاي البيكلكجي بً حاجة 

)عياش، " اـ بسمكؾ عىيؼإلى تكسيع أكثر هع األخذ بالحسباف الفركؽ الفردية في االستعداد لمقي

 .(801-44، ص1002
 المنظور النفسي .1.1.1

 بالىظريات )التحميمية، اإلىساىية، االرتباطية،  كالهعرفية البىائية(. االتجاه النفسييتهثؿ   
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 النفسي التحميؿ نظرية. 1.5.0.0 
ٌىاؾ عدة كجٍات ىظر حكؿ العدكاىية كالعىؼ لدل ٌذا االتجاي اىطبلقا هف آراء "فركيد" كها      

أساسيتيف تكجٍاف الفرد كتهداىً بالطاقة  بىزكتيف فرويد"حدث بصددٌا هف اىشقاقات. حيث يقكؿ "
ي الهسؤكلة عف كؿ رباط إيجابي هع اسـ  عميٍا كيطمؽ الحياة ىزكة ٌها الحيكية "إيركس" ٌك

ي الهسؤكلة أيضا عف التقارب كالتكحيد كالتجهيع كتككيف كحدات حية أكبر   فأكبر،اآلخريف، ٌك
ي ي عكس األكلى، الىزكة أك الغريزة بيىها الجىسية، الطاقة هىبع ٌك  ها أك الهكت ىزكة فٍي الثاىية ٌك

الحي كالعكدة بً إلى كضعية الجهاد،  الكائف كتفكيؾ التدهير إلى تٍدؼ كالتي تاىاتكس" باسـ" يعرؼ
حيث إذا كاىت ٌذي الىزكة هكجٍة إلى الخارج فىراٌا في أشكاؿ العىؼ كالعدكاىية كالحقد...، أها 
داىة الذات كالقسكة عميٍا كالتشدد  إذا كاىت هكجٍة إلى الداخؿ "الذات" فٍىا تأخذ هشاعر اإلثـ كا 

ك ها يسهى باأل ىا األعمى القاسي، عمى عكس ىزكة الحياة التي إذا تركزت في الداخؿ هعٍا ٌك
يٍا كقد تصؿ حتى األىكية الهفرطة. كهف رأم فركيد أف مفٍي تشكؿ هحبة الذات كالحفاظ ع

الىزكتاف هتفاعمتاف داخميا كخارجيا كفي صراع هفتكح كىادرا ها تكجداف في شكؿ صاؼ، فغريزة 
 2005 )حجازم، ة الهكت كذلؾ بتكجيً القسـ األكبر هىٍا ىحك الخارجالحياة تحاكؿ دائها لجـ غرير 

 (.186،ص
ىها       فالىظرية التحميمية الىفسية أصبح ال يعكؿ عميٍا كحدٌا في تفسير السمكؾ العىيؼ، كا 

إذ ربطت الىظرية  ،يهكف األخذ بٍا إذا ارتبطت بظركؼ أخرل تزيد هف احتهاالت ارتكاب العىؼ
كقد اىتقد بعضٍـ ذلؾ هكضحا اىً ليس كؿ  ،الغريزية بيف العدكاف كالعىؼ كعدتٍها شيئا كاحدا

 (.801-44، ص1002)عياش، " "عدكاف"عىؼ، كلكف كؿ عىؼ يعد هظٍرا هف هظاٌر العدكاىية

  النظرية اإلنسانية .2.3.2.2 
)ابراٌاـ هاسمك( أف اإلىساف يتأثر عمى ىحك الىظرية اإلىساىية أك عالـ الىفس  رائد " يرل     

كاضح بسمسمة هف الدكافع التي تتجاكز الحاجات الغريزية، كها أكد عميٍا التحميميكف، أك السمكؾ 
الهكتسب كالتعمـ بالىهكذج كها عرضً السمككيكف، فهاسمك يعيب عمى التحميؿ الىفسي تجاٌمً 

ٌرهي الشكؿ، فبعد ها تمبى الحاجات األساسية التىكع األساسي لئلىساف، كيطرح رأيً في إطار 
الهرتبة األعمى، كالتي تضعً في هستكل يفكؽ  تالهبكرة كيتحرر اإلىساف لتىهية الحاجات ذا

 هستكل الحيكاىات، كيتككف الٍـر الذم يبدأ بالحاجات األساسية أكال هف :
 هثؿ األكؿ. الحاجات الفيسيكلكجية -1
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 لطهأىيىة.حاجات األهف هثؿ تحقيؽ األهاف كا -2

 الحاجات االجتهاعية، هثؿ القبكؿ االجتهاعي، التهاسؾ كالترابط.   -3

 حاجات األىا )الذات(، هثؿ احتراـ الذات كالهكاىة. -4

 كالتبصر.  كاالبتكارحاجات اإلىجاز الذاتي، هثؿ اإلبداع  -5

تىهية كيعتقد )هاسمك( أف اإلخفاؽ أك الفشؿ في إشباع الحاجات الفسيكلكجية يهىع الفرد هف 
الحاجات البلحقة، يرل أف العىؼ كالعدكاف إىها ٌك سمكؾ يمجأ إليً اإلىساف لتحقيؽ حاجاتً 

 األساسية.
( أف الىاس ييسر عميٍـ دافع تحقيؽ الذات كيبقى ٌذا الدافع ٌك الهحرض 1992) ركجرزكيرل 

كالحاجات  الداخمي لسمكؾ الفرد، كقد تىشأ صراعات بيف الحاجات التي تدفع إلى تحقيؽ الذات
الفرد ٌىا يحتاج إلى هساعدة  فؤلفالىاجعة عف تقدير الذات، هها يؤدم إلى سكء التكيؼ لمفرد، 

عىدٌا يشعر  ،تجعمً هىسجها هع الذات، كعىدها ال يحصؿ لً ذلؾ االىسجاـ يجد ىفسً عاجزا
 (.02-01، ص1080عز الديف، ) بقكة اتجاي العدكاف عمى الذات كاآلخريف هف القربى"

 . النظرية االرتباطية5.3.2.2  
 ،"يرل أصحاب ٌذي الىظرية أف ٌىاؾ هىبٍات شرطية غير طبيعية تظٍر االستجابات العىيفة    

كالتي تؤدم بالفرد إلى أف يتبع العىؼ، إال أف ٌذي الىظرية أٌهمت العكاهؿ الكراثية كالسهات 
 (.801-44، ص1002)عياش،  الىفسية"ستعدادية كالخبرات البلشعكرية في تفسير االضطرابات اإل

 . النظرية المعرفية1.5.0.0  
حيث  ههتعا يككف أف يهكف العدكاف أف ترل التي الهعرفية الىظريات هف االىفعالي العدكاف " ىظرية   
فٍـ  أخرل، هىافع إلى باإلضافة اآلخريف، إيذاء في استهتاعا يجدكف األشخاص بعض ٌىاؾ أف

االجتهاعية،  الهكاىة يكتسبكف كأىٍـ أٌهية كذككا أقكياء أىٍـ كيكضحكا رجكلتٍـ إثبات يستطيعكف
في  يجدكف عدكاىٍـ عمى هكافأتٍـ استهرار كهع هرضياك  هجزيا يككف العدكاف أف يركف فٍـ كلذلؾ
غير  ككاىكا ضجر أصابٍـ فإذا اىفعاليا، إثارتٍـ تتـ لـ إذا حتى اآلخريف يؤذكف فٍـ لٍـ، هتعة العدكاف
كأحد  كاألسباب الدكافع هف عدد يعززي العىؼ ٌذا إف .عدكاىي هرح في يخرجكا أف الههكف فهف سعداء
يحظكا  أف كالبد أقكياء، أىٍـ ألىفسٍـ كربها لمعالـ يبيىكا أف يريدكف العدكاىييف ٌؤالء أف الدكافع ٌذي

الهراٌقيف  الجاىحيف هف العىيفة العصابات عمى أجريت التي الدراسات أكدت فقد كاالىتباي، باألٌهية
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هف  عميٍا يحصمكف التي الهتعة أجؿ هف بؿ سبب ألم ال غالبا اآلخريف يكاجٍكا أف يهكف ٌؤالء بأف
في  الىهكذج لٍذا كطبقا ،كالسيطرة كالضبط بالقكة اإلحساس تحقيؽ إلى باإلضافة باآلخريف األلـ إىزاؿ
الىظرية  ٌذي في فالتركيز ،تفكير تظٍر بدكف االىفعالي العدكاف أعهاؿ فهعظـ االىفعالي العدكاف تفسير
كهف  الىظرية ٌذي عميً ترتكز التي األساس خط ٌذا كيعىي بالتفكير ىسبيان  الهتسـ غير العدكاف عمى

 يعتبركىً بها يتأثركف الثائريف فاألشخاص ،االىفعالي السمكؾ عمى كبير تأثير لٍا األفكار أف الهؤكد

ـ بكيفية كأيضان  إثارتٍـ سبب  (.11 ص ، 2006)الفسفكساالىفعالية  لحالتٍـ تفسيٌر

البىائية، فٍي ترل أف استجابات الفرد غير العقبلىية تأتي  -" كفيها يخص الىظرية الهعرفية     
ا سابقا عمى أىٍا جديدة كغريبة عف هخططً اإلدراكي،  بسبب إدراؾ الفرد لؤلحداث التي لـ يخبٌر

طاؽ خبراتً اإلىساىية الهألكفة لديً، كيككف بذلؾ هفتقر إلى أساليب فٍي تقع خارج ى يكبالتال
الهكاجٍة لتمؾ الخبرات، فىراي يضطرب سمككً، كالهبلحظ أف ٌذي الىظرية تؤكد عمى العكاهؿ 

ا في إحداث سمكؾ العىؼ، هٍهمة تأثير العكاهؿ الشخصية كالبيكلكجية )عياش، " الهعرفية كدكٌر

 (.801-44، ص1002

 . النظرية السموكية4.5.0.0 
 ٌي كالثاىية وميمر، لدوالر العدكاف-اإلحباط ىظرية ٌي األكلى ىظريتيف، إلى السمككية الىظرية تتفرع
 .لباندورا االجتهاعي التعمـ ىظرية

 العدواف– اإلحباط نظرية .1.5.3.2.2
ي هف أشٍر الىظريات التي حاكلت تفسير السمكؾ العدكاىي       كالتي يطمؽ عميٍا غالبا  ،ٌك

ػـ:  "ييؿ"العدكاف"، قدـ ٌذا الفرض فريؽ هف سيككلكجيي جاهعة -"فرض اإلحبػاط األهريكية ٌك
ٌكبرت ، L.Doob)، (لكىارد دكب،  N.Miller)، (هيممر ىيػؿ ،J.Dollard)، (جػكف دكالرد 

 .8212عاـ R.Sears) ركبرت سيرز، H.Mowrer)، (هكرر 

العدكاف ٌك دائها ىتيجة لئلحباط، فعىدها ف الىظرية عمى فكرة أساسية هفادٌا أترتكز ٌذي حيث 
فقا ك ذلؾ يقكدي إلى استثارة الدافع العدكاىي، كبالتالي  أهاهً لتحقيؽ أٌدافً فإف يجد الفرد عائقػا
ىها يأتي كرد فعؿ لئلحباط الذم تعرض لً الفرد  العىؼ ال يشكؿ حالة لٍذي الىظرية فإف فطرية كا 

 ا.هف البيئة الخارجية التي يعػيش فيٍ

 :عف هجهكعة هف القكاىيف السيككلكجية لتفسير العدكاىية كالعىؼ هىٍا "دكالرد"كقد تحدث 

 .كؿ تكتر عدكاىي يىجـ عف كبت1-
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 .ازدياد العدكاف يتىاسب طردا هع ازدياد الحاجة الهكبكتة2-

 (841-808، ص ص1081، )برغكتي عهمية صد العدكاف تؤدم إلى عدكاىية الحقة3-

 االجتماعي التعمـ . نظرية2.5.3.2.2

التي  ي هف أكثر الىظريات شيكعا في تفسير العىؼ كتختمؼ اختبلفا كبيرا عف الهضاهيفٌ     
 يتـ اكتسابًـ كفقا لٍذي الىظرية ٌك سمكؾ هتعمالتحميؿ الىفسي، فالعىؼ  افترضتٍا ىظرية

ـ يظٍركف ىهاذج ، ص 1081، )برغكتي .سمككية عىيفة كهتعمهة هف خبلؿ هبلحظة اآلخريف ٌك

 ترل ٌذي الىظرية بأف الفرد يكتسب العىؼ بالتعمـ كالهبلحظة كالتقميد هف البيئة(، ك841-808ص
، كأف الفرد يتعمـ السمككات اإلعبلـأك الهدرسة أك هف خبلؿ كسائؿ  األسرةالهحيطة سكاء في 

العىيفة عف طريؽ تقميد اآلخريف، كهف خبلؿ الهكافأة كالعقاب، كأف األسرة قد تظٍر ٌذي 
   (.343-327، ص ص2013) ركاب، السمككات عمى أىٍا سمككات تستحؽ الهكافأة ال العقاب 

خرل، حيث تككف فاألشخاص يتعمهكف العىؼ بىفس الطريقة التي يتعمهكف بٍا أىهاط السمكؾ األ
الىكاة األساسية لعهمية التعمـ عف طريؽ التقميد، كها تمعب الهدرسة دكرا ال يقؿ أٌهية  األسرة ٌي

كسائؿ اإلعبلـ التي تمعب دكرا هف األٌهية بهكاف في تمقيف العىؼ هف  عف األسرة، ىاٌيؾ عػف
الطفكلة، إها هف  لشخصية هىذاعمى تأسيس العىؼ في  خبلؿ براهج كهشاٌد العىؼ التي تساعد

بعد أك عمى الهعمكهات التي تهكىً  خبلؿ ىهاذج السمكؾ العدكاىي التي يقكـ الطفؿ بتقميدٌا فيها
 (841-808، ص ص1081)برغكتي،  .هف االعتداء عمى ىفسً كعمى اآلخريف

 :كالتالي العدكاف تفسير في "ندورااب "ىظر كجٍة كتتمخص"

 . كالتمفزيكف الرهزية كالىهاذج األقراف، كتقميد هبلحظة خبلؿ هف هتعمـ العدكاىي السمكؾ هعظـ  -

 .السابقة الخبرات هف العدكاىي السمكؾ اكتساب -

 .كقت أم في الصريحة العدكاىية لؤلفعاؿ الهباشرة كاإلثارة العدكاىية لمهسالؾ الهباشر التعمـ -

 .كالتعزيز الهكافأة خبلؿ هف السمكؾ ٌذا تأكيد -

 أك ٌدؼ ىحك هكجً سمكؾ إعاقة أك كاإلٌاىات بالتٍديدات أك الجسدم بالٍجـك إها الطفؿ إثارة -

 .العدكاف إلى يؤدم قد إىٍائً أك التعزيز تقميؿ

 (.21، ص 2006،الفسفكس) "العدكاف زيادة إلى يؤدم قد العقاب -
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كفي ٌذا السياؽ يصؼ حهدم حسيف " بأف الطفؿ يتعمـ السمكؾ العدكاىي عف طريؽ هبلحظة 
يتعرض لٍا في الهحيط االجتهاعي، أك خبلؿ التجارب التي يككف فيٍا الطفؿ  الىهاذج التي

تدعيـ ٌذا السمكؾ الهبلحظ، فإف الطفؿ سيستجيب بذلؾ  كعاهؿ ايجابي في ذلؾ السمكؾ، هع
 تعطي الىظرية ٍذي، ف" (841-808، ص ص1081)برغكتي،  السمكؾ الذم ىعمهً في كضعيات هختمفة

 الهكتسبة، العدكاىية الىتائج عمى الهرتكزة الدافعية كلعكاهؿ السابقة الطفؿ لخبرات كبيرة أٌهية

 العدكاىي، السمكؾ اكتساب في كالهحاكاة التقميد أٌهية هبيىة كبير، بشكؿ الىظرية ٌذي تؤيد كالدراسات

ف حتى  (.190ص ، 2000 يحي،)" اإلحباط هف ىكع أم السمكؾ ٌذا يسبؽ لـ كا 

    . المنظور األنثروبولوجي1.0.0

" في حيف أف االتجاي األىثركبكلكجي يؤكد بشكؿ أساس عمى أثر التىشئة كاالختبلؼ الثقافي    
كعاهؿ أساسي هحدد لىهط حركة الشعكب، السيها التفاعؿ االجتهاعي كالسمكؾ العدكاىي 

 إال أف ٌذي الىظرية أٌهمت العكاهؿ الكراثية كالسهات االستعدادية كالخبرات البلشعكرية ،الجهعي
 (.801-44، ص1002)عياش، كركزت عمى الهعايير كهىظكهة الهجتهع" 

 المنظور االجتماعي .4.0.0

 التي األساسيةً  الهحاكر هف كاحدة الرهزية التفاعمية الىظرية تعتبرأها االتجاي االجتهاعي ف    
 التي الىظريات كتعد هف أٌـ االجتهاعية، األىساؽ تحميؿ في االجتهاعية الىظرية عميٍا تعتهد

ي"  الهدرسي، العىؼ تفسير في تهيزت الكبرل،  الكحدات لفٍـ الصغرل الكحدات بهستكل تبدأ ٌك
 لتشكؿ ثابتة تصبح دااألفر  فأفعاؿي . االجتهاعي الىسؽ لفٍـ كهدخؿ كسمككٍـ داباألفر  تبدأ أىٍا بهعىى

 هف بعض تجاي بعضٍـ البشر تكقعات حيث هف األدكار ٌذي إلى الىظر كيهكف األدكار؛ هف بىية

 السمكؾ سةالدر  العاهة الىظرية الهداخؿ إحدل الرهزية فالتفاعمية. كالرهكز الهعاىي حيث

  هيد ٌيربرت كجكرج C.H.cooly ككلي تشارلز" الهدخؿ ٌذا ههثمي ابرز كهف .االجتهاعي
"G.H.mead ربت  .Bloumer.H بمكهر ٌك

 سمكؾ يتعمهكف فالىاس التفاعؿ، عهمية خبلؿ تعمهً يتـ سمكؾ العىؼ أف الىظرية أصحاب فيرل

 العىؼ فسمكؾ االجتهاعي السمكؾ أىهاط هف آخر ىهط أم بٍا يتعمهكف التي الطريقة بىفس العىؼ

 ٌذا أصحاب كيذٌب .كالهدرسة األسرة بٍا تقـك التي االجتهاعية، التىشئة طريؽ عف تعمهً يتـ

 جزءا العىؼ يعتبر هف اآلباء فهف بالىكع، الهرتبطة باألدكار هرتبط العىؼ تعمـ أف إلى الهدخؿ
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 تعميـ فيتـ التىشئة، عهمية خبلؿ هف األطفاؿ يتعمهً أف يجب سمككيا كىهطا الحياة، هف ضركريا

 الطاعة عمى اإلىاث تعميـ يتـ بيىها الىفس عمى كاالعتهاد الخشكىة كتعميهً العىؼ، سمكؾ الطفؿ

 الهسهاة االستجابة تطمب قد التي الهكاقؼ يكاجً هىٍـ ان كثير  ىجد الطفؿ يىهك كعىدها كالتبعية،

 .بالعىؼ

 هف الهدرسي العىؼ كهىً التعميهي لمىظاـ ستٍـار بد يبدأكف التفاعمية الىظرية أصحاب إف    

 كالهعمـ، الطمبة بيف سياالدر  الفصؿ في فالعبلقة (.االجتهاعي الفعؿ حدكث هكاف) سياالدر  الفصؿ

 أك أغبياء أك هاٌريف ككىٍـ حقيقة التبلهيذ يدرؾ إذ حاسهة؛ عبلقة ٌي بعض هع الطمبة بيف أك

 بعضٍـ كالهدرسكف التبلهيذ يتفاعؿ الهقكالت ٌذي ضكء كفي .سمبيا أك ايجابيا هتفاعميف أك كسالى

 .االجتهاعية كالعبلقات سةراالد في تعميهيا فشبل أك ىجاحا الىٍاية في يحققكف حيث بعض، هع

 التي كالرهكز الهعاىي اختبلؼ خبلؿ هف العىؼ تفسر "لبمكهر " الحديثة الرهزية التفاعمية كالىظرية

 الثقافة تحميؿ فيجب ها هجتهع في الطمبة عىد العىؼ سمكؾ فٍـ أردىا ها فإذا .درااألف بٍا يؤهف

 ٌها ٌاهتيف ىقطتيف عمى الىظرية ٌذي عمهاء كيركز .فيٍا يعيشكف التي الفرعية كالثقافة العاهة

 كالرهكز الهكاقؼ كتعريفات الهعاىي عمى التركيز إلى كيدعكف كالشخصية، االجتهاعية التىشئة

 كها الرهزية التفاعمية الىظرية كترتكز. الهختمفة الهكاقؼ عمى الفرد يصبغٍا التي تاكالتفسير 
 :هىطقية هقدهات ثبلث عمى "بمكهر " كضعٍا

 .لٍـ بالىسبة هعاىيٍا أساس عمى األشياء هع يتعاهمكف اإلىساف بىي إف  1-

 داأفر  أك زهبلئً هع الفرد يهارسً الذم االجتهاعي التفاعؿ عف ىاشئة أك هشتقة الهعاىي إف  2-
 التىشئة حسب آخر إلى فرد هف هختمؼ بهعىى أك بشكؿ الكاحد الهكقؼ يفٍـ أف كيهكف. أسرتً

 .بٍا ىشأ التي االجتهاعية

التي  الهدرسي العىؼ سبابأل تفسيرية عهمية خبلؿ هف تعديمٍا يهكف الهعاىي ٌذي إف  3-
 .يكاجٍٍا التي األشياء هع التعاهؿ في الفرد يستخدهٍا

 العبلقات هف العديد في يدخؿ اليكهية حياتً في اإلىساف أف الرهزية التفاعمية عمهاء كيرل     

 يفٍهكف فسكؼ درااألف عىد هشتركة هعاف لٍا الرهكز أك ترااإلشا كاىت فإذا الرهزية، كغير الرهزية
 سكء حدكث إلى سيؤدم ذلؾ فإف األشياء هعاىي درااألف يفٍـ لـ إذا صحيح كالعكس اآلخر، بعضٍـ

، ص 2014)السعايدة، "الطمبة عىد عىؼ إلى تتحكؿ هشكبلت إلى الفٍـ سكء يؤدم ثـ كهف. بيىٍها فٍـ

 (.42-06ص
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 . المنظور الفينومينولوجي4.0.0

هكاىة قيهة في دراسة العىؼ في الفترة األخيرة  الظاٌراتية )الفيىكهىيكلكجية(الىظرية  تاحتم     
حيث تىطمؽ ٌذي الىظرية هف دراسة التجربة الذاتية  ،بطرحٍا هكضكع العىؼ هف هىظكر حديث

فالعىؼ يعد بهثابة كارثة لمعبلقة هع اآلخر تصيب الذات خريف، لئلىساف في تفاعمً كعبلقاتً باآل
التي تصيب فيً اآلخر، فالعىؼ ٌك أسمكب كطريقة هعيىة لمدخكؿ في عبلقة هع في ىفس الكقت 
ك أحد ركاد ٌذي الهدرسة إلى أف تأكد الذات يتـ في حالة هف الجبركت  " اآلخر كيشير إيىار" ٌك

فميس ٌىاؾ عىؼ فجائي كها يتصكر البعض حيث يرل  السحرم هف خبلؿ إىكار اآلخر هباشرة،
ك كليد عهمية تغير كتحكؿ بطيء داخمي بحيث  العىؼ هجسدا في إطار ص دهة في العبلقة ٌك

في ٌذي الىظرية ركز  كفٍ يقضي عمى عكاطؼ الحب كالهشاركة ليفجر هكاىٍا العىؼ حرا طميقا،
 ،كاقتصادية كاجتهاعيةعمى الشخصية الفردية هع إىكاري اآلخر في حيف أٌهؿ عدة جكاىب ىفسية 

ا  هف الىظريات لعىؼ كلكىٍا تبقىالتي تؤثر ٌي كذلؾ كتؤدم إلى اك  الرائدة حسب رأيىا في تفسيٌر
 (.41، ص1002)دباب،  لظاٌرة العىؼ

 المنظور التكاممي. 4.0.0

يىطمؽ ٌذا االتجاي هف رفض التفسيرات األحادية سكاء تمؾ التي تعتهد عمى الفرد كأساس      
تعتهد الهجتهع كأساس لتفسير سمكؾ هثؿ: الهدرسة البيكلكجية أك الهدرسة الىفسية، أك تمؾ التي 

ذا االتجاي ىظرية في حد ذاتٍا بقدر ها يهثؿ هحاكلة لفٍـ سمكؾ العىؼ.العىؼ  ، ٌك
 كيىطمؽ ٌذا االتجاي التكاهمي هف ىقاط أساسية ثبلث ٌي: 

الشهكلية: بهعىى الىظر إلى السمكؾ العىيؼ بصكرة شهكلية: الفعؿ، كالفاعؿ، كالضحية  -
 هعا.

االتجاي التكاهمي يىطمؽ هف هحاكلة الجهع بيف جهيع عدـ االرتباط: أم أف  -
السمكؾ العىيؼ، كحاكؿ أخذ األىسب هف  االختصاصات التي عالجت الفعؿ أك

 التفسيرات الهختمفة الهقدهة هف طرؼ الهدارس كاالتجاٌات الىظرية الهختمفة.

العىؼ ال يفسر بعاهؿ كاحد،  تعدد العكاهؿ: بهعىى أف ٌذا االتجاي يىطمؽ هف أف سمكؾ -
 بؿ بهجهكعة هف العكاهؿ.
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ف كاف يمقى قبكال عاها هف كثير هف العمهاء إال أىً لـ يخؿ هف بعض أكجً الىقد  ذا االتجاي كا  ٌك
ذا هف خصائص العمـ  .(76-75، ص2005)الطيار،  ٌك

 خالصة النظريات ومدى االستفادة منيا
بعد عرض كؿ ٌذي االتجاٌات كالىظريات، يهكف لىا أف ىستىتج بأىً ال يكجد اتجاي ىظرم       

ىها ٌىاؾ العديد  كاحد كىظرية كحيدة يهكف هف خبللٍها هعالجة كتفسير حقيقة أك ظاٌرة هعيىة، كا 
ا الفكرية.  هف الىظريات حسب اتجاٌات هختمفة تفسر الحقائؽ كالظكاٌر حسب أطٌر

فإف تفسير أم سمكؾ غير سكم يرجع إلى البعد الديىي بالدرجة األكلى، ثـ كجكد كحسب رأيىا 
ذي البيئة تتشكؿ هف العكاهؿ األخرل الىفسية، االجتهاعية،...  بيئة صالحة لٍذا السمكؾ، ٌك

كالذم كاف اإلسبلـ السباؽ كدكف  كإطار ىظرم كهف خبلؿ ٌذا أيضا تبىيىا الهىظكر التكاهمي
ذا االتجاي يعكؿ كثيرا عمى إيهاف الفرد الذم تشترؾ إىكار لكجكد تعددي ة في عكاهؿ االىحراؼ ٌك

هع التركيز أيضا عمى الىظرية التفاعمية الرهزية، كالتي فيً كؿ هؤسسات التىشئة االجتهاعية، 
تعد األقرب لتفسير أكثر السمككات التي تىاكلىاٌا في ٌذي الدراسة؛ أم أىً يىظر لئلىساف ككحدة 

شطة كفعالة، تشهؿ أبعادي الكمية ) الىفسية، االجتهاعية، البيكلكجية، العقمية،...( هتكاهمة ى
تتفاعؿ هع الكحدات األخرل الخارجية، كال يهكف تجزئة الفرد إلى هككىات هستقمة عف بعضٍا، 
كيهكف حسب رأيىا تغميب بعد عمى آخر ىسبيا كال يهكف بأم بحاؿ هف األحكاؿ عزؿ بعد ىٍائيا، 

لىا الظاٌرة في دراستىا ٌذي هف خبلؿ البعد الىفسي االجتهاعي ككىً الهجاؿ الذم هف حيث تىاك 
 .  تربكمخبللً يهكف الكشؼ عف حيثيات ٌذي الظاٌرة في الكسط الرياضي ال

 ىسؽك ملههارسة الرياضية في الكسط التربك ككىٍا تحمؿ ا الرهزية التفاعميةفتقريب الىظرية   
 داباألفر  تبدأ أىٍا بهعىى ،الكبرل الكحدات لفٍـ الصغرل الكحداتابتداءا هف هستكل  اجتهاعي
ك ها سىحاكؿ فٍهً هف سمككات التبلهيذ خبلؿ  االجتهاعي الىسؽ لفٍـ كهدخؿ كسمككٍـ ٌك

، هف خبلؿ تكقعات األساتذة كالتبلهيذ لٍذي السمككات )  مالبدىي كالرياضي التربك ههارسة الىشاط 
ا، شرعيتٍا( ثـ البحث عف دالالتٍا.    درجة ظٍكٌر

 هف الهدرسي العىؼ كهىً التعميهي لمىظاـ ستٍـار بد يبدأكف التفاعمية الىظرية ٌذي أصحاب كككف

تٍا تقع (، فالسمككات التي ىحف بصدد دراساالجتهاعي الفعؿ حدكث هكاف) سياالدر  الفصؿ
 كيبلحظٍا أطراؼ العهمية التربكية األستاذ كالتمهيذ. 
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 اختبلؼ خبلؿ هف العىؼ الحديثة الرهزية التفاعمية الىظريةكبها أف "بمكهر" يفسر هف خبلؿ 

، ها جعمىا أيضا ىبحث في ٌذي الهعاىي كالرهكز الستخبلص درااألف بٍا يؤهف التي كالرهكز الهعاىي
 إلىية لٍذي السمككات هف خبلؿ ها يدعك إليً عمهاء ٌذي الىظرية سيككسكسيكلكجالدالالت ال

 الهكاقؼ عمى الفرد يصبغٍا التي تاكالتفسير  كالرهكز الهكاقؼ كتعريفات الهعاىي عمى التركيز

لهعرفة ها إذا كاف إدراؾ ٌذي الدالالت هشتركا بيف الفاعميف كالهبلحظيف لسمككات  الهختمؼ
ـ لٍا.  العىؼ، ككذا بيف الفاعميف في فيها بيىٍـ، ثـ البحث عف كيفية تفسيٌر

 . إشكالية الدراسة3
 في اإلطبلؽ عمى الهبرهجة التربكية الىشاطات أٌـ بيف هف الرياضيك  البدىي الىشاط ديع     

 ىفسيا كتكازىً اجتهاعيا كتىشئتً الفرد بىاء في فعاال كهؤشرا أساسيا عىصرا باعتباري الكسط التربكم،

اها قكيا كعىصرا ،(50، ص2008)قصرم، لمفرد  العهرية الهراحؿ هختمؼ كبدىيا عبر  إعداد في ٌك

 قادرا عمًكتج هف أف يتكيؼ هع هجتهعً، تهكىً كاسعة، الصالح، يزكدي بخبرات كهٍارات الهكاطف

كؿ ٌذا يتهاشى  ،(1، ص2006)بف قىاب،  كىهكي العصر هسايرة عمى كتعيىً حياتً يشكؿ أف عمى
 كالغايات الهرجكة هىً هف خبلؿ الهىظكهة التربكية ككؿ.

 البدىية التربية هادة تدريس ٌذي األىشطة هف خبلؿ كطرؽ هىاٌج بىاء في الهختصكف ساٌـ كقد

 الرسهية التربكية الهؤسسات ضهف كالتعميـ التربية هراحؿ هختمؼ عبر لتصبح هبرهجة كالرياضية،

 العاهة كتكجٍاتً دئالسا التربكم تهاشيا كالفكر كهؤسسة هسطرة كفمسفة كأٌداؼ تصكر كفؽ

 (.50، ص2008)قصرم،

 الذم العاـ التربكم الىظاـ إطار في يىدرج تربكم كىظاـ مالبدىي كالرياضي التربك الىشاط  كيعد    

 البدىي الىشاط في لمتبلهيذ الفردية الهٍارات تىهية بهعىى أم هٍاهً، كتطبيؽ أٌدافً تحقيؽ إلى يسعى

 الكاحد القسـ أفراد بيف هىظهة بطريقة كالهىافسة التدريب خبلؿ هف كذلؾ إليً، يهيمكف الذم الرياضيك 

 يؤثر ها كثيرا الذم العدكاف كاستعهاؿ التحايؿ عف بعيدة شريفة الهىافسة كجعؿ الدراسية، األقساـ بيف أك

 السمكؾ هف كالتخفيؼ لمتقميؿ هىٍا أداة كيجعؿ يةلمههارسة الرياضية التربك  الحسف السير عمى

يسهح لمكثير هىٍـ أيضا هف تفريغ عدكاىيتٍـ بعد أف ك  (،01، ص1001)ىاصر،  التبلهيذ عىد العدكاىي
، كخاصة خبلؿ هرحمة الهراٌقة، فطابع يتأثركا بجهمة هف الدكافع كالهؤثرات الخارجية كالداخمية

الهىافسة كاالحتكاكات ٌك الدعـ كالكسط األهثؿ لظٍكر االستجابات العدكاىية، كيقع عمى عاتؽ 
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ص ، 2011)بكعركرم، هىٍاأستاذ التربية البدىية كالرياضية هسؤكلية فٍهٍا أكال ثـ هعالجتٍا كالحد 

م كهىطقً الداخمي هستهد الرياضي التربك  الىشاطقد يككف ذلؾ صعبا بها أف أبعاد (، 077-055ص
أستاذ التربية البدىية كالرياضية عاتؽ تكييؼ الكضعيات ف الرياضة بصكرتٍا العالهية فيقع عمى ه

التعميهية لبلىتقاؿ هف الههارسة الرياضية التىافسية فقط إلى الههارسة الرياضية التىافسية التربكية، 
لتىافسي الذم ال يهكف االستغىاء عىً، حيث تعتبر الهىافسة ألف الرياضة تتهيز بطابعٍا ا

 الهىافسة أف إال (،077-055ص ص ،2011)هزركع، الرياضية عاهؿ ٌاـ كضركرم لكؿ ىشاط رياضي
 الكاحدة الجهاعة أفراد بيف التضاهف زيادة في تساٌـ اجتهاعية ههارسة أىٍا هف بالرغـ الرياضية

 الهتىافسة الجهاعات بيف العداكة تىهية عمى أخرل جٍة هف تعهؿ فٍي( الفكز حالة في خاصة) 
   .( Hebert, Dugas, 2011, pp 47-62) هف أجؿ الفكز أك اإلىجاز الرياضي

 عمى خبللٍا يحكـ هف التي الٍاهة الهؤشرات أحد تعد كأىشطتٍاكككف االىجازات الرياضية      

 بشكؿ ثقافية هتداخمة اجتهاعية ظاٌرة الرياضةألف  ها، لهجتهع كالثقافي االجتهاعي التقدـ هستكل

خبلؿ الههارسة  لمعىؼ ها هساحة ٌىاؾ تككف االجتهاعية. فقد كالبىى الكياىات ىظاـ في عضكم
ا إشكالية العىؼ ىالت كلقد المعبة، بقكاعد هحككهة لكىٍا الرياضية  الرياضات هختمؼ في كاىتشاٌر

ذا الباحثيف، هف العديد قبؿ هف كبيرا اٌتهاها  الهتغيرات هف بكثير كارتباطٍا الظاٌرة ىظرا لخطكرة ٌك

لبركز  العهرية الهراحؿ أٌـ هف الهراٌقة كىفسيا. كتعد اجتهاعيا الفرد شخصية بىهك الصمة ذات
 الراٌىة الظركؼ ٌي لمفرد االجتهاعية التىشئة عف ىاٌيؾ الهراٌقيف عىد العدكاىي العىؼ كالسمكؾ

 اإلعبلـ لكسائؿ الكبير التأثير ككذا كالتقميد كاإلحباط كاالقتصادية االجتهاعية التحكالت في ظؿ

ٌذي األخيرة التي أصبحت ال تخمك هف العىاكيف الهتعمقة بالعىؼ الهدرسي ، (13-1)بكداكد، ص ص
 كىذكر هىٍا:

كشؼ الدكتكر أحهد حكتي،  حيث"  العنؼ ضد األساتذة بالمائة مف الثانوييف يمارسوف  80"  
لهدرسي أستاذ في عمـ االجتهاع بجاهعة الجزائر، عف دراسة قاـ بٍا هؤخرا حكؿ ظاٌرة العىؼ ا

بالهائة هف الثاىكييف يهارسكف العىؼ  10، حيث أكدت الدراسة أف ثاىكية بالعاصهة 18شهمت 
   هام(. 10، 1000)حكاـ، كالشتـ كالضرب ضد األساتذة بهختمؼ أشكالً كعصياف األكاهر

بالمائة منيـ تعرضوا  40بالمائة مف طالب المدارس يمارسوف العنؼ بأشكاؿ مختمفة و 62
 ويةلمسرقة بالمؤسسات الترب

http://www.djazairess.com/echorouk/14061
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أخذ العىؼ داخؿ الهدارس الجزائرية هىحىيات خطيرة، كلـ تعد الهدرسة ٌي الهكاف اآلهف الذم "
بؿ أصبح تبلهيذ اليكـ أكثر هيبل لمعىؼ كاستعراض العضبلت في يستغؿ لمدراسة كطمب العمـ، 

ـ الكضع الجديد عمى القياـ بدكر الرقابة أكثر هف التدريس لها تعج بً  كجً األساتذة الذيف أجبٌر
)حكاس، " هدارس اليـك بىهاذج سيئة هف طمبة لـ يكتفكا بطمب العمـ كاختاركا طريؽ الشغب كالعىؼ

 .فيفرم( 1، 1002

آالؼ أستاذ سنويا 4مف التالميذ يعتدوف عمى   %60""، عنؼ المدرسي ييدد الكياف التربويال"  

 " 

بالسىكات األخيرة ظاٌرة العىؼ بالهدارس، حيث بات التمهيذ أك األستاذ عمى حد  ارتفعت"    
 االجتهاععمـ  أخصائييسكاء ضحية لمعىؼ المفظي أك الجسدم بالهؤسسات التربكية هها جعؿ 

 .العىؼ بالهدارس الجزائرية ارتفاعيدقكف ىاقكس الخطر كيبحثكف عف أسباب 

الجزائر صدارة البمداف الهغاربية هف حيث العىؼ الهدرسي في السىكات األخيرة، حيث تـ  احتمت
حالة عىؼ هتبادؿ بيف األساتذة كتبلهيذٌـ في حيف كشؼ الهجمس الكطىي لثاىكيات  65تسجيؿ 

هف الهتهدرسيف اقترفكا  ةبالهائ 60أف  باعتبارالجزائر، عف أرقاـ هركعة بالسىكات األخيرة 
حالة صدرت عف تبلهيذ  200آالؼ أستاذ، هىٍا  5دكاىية باالعتداء عمى ها يقارب تصرفات ع

ألؼ حالة عىؼ بيف التبلهيذ حيث زرعت تمؾ الظاٌرة الرعب  20بالصؼ االبتدائي، هع تسجيؿ 
حرب الشكارع بفعؿ  لكىً اليـك تحت تٍديد االحتراـبالكياف التربكم الذم كاف بكقت سابؽ يسكدي 

كثقافة الحكار بيف التمهيذ كأستاذي، ليبقى السؤاؿ الهطركح  االحتراـف بيىٍا غياب أسباب كثيرة ه
، 2013)ركبي، " ؟العىؼ بالهدارس، ٌؿ عمى عاتؽ التمهيذ أـ األستاذ اىتشارعمى هف تقع هسؤكلية 

 فيفرم(. 19

هجتهع بحثىا ٌذا كالذيف يهارسكف هٍاهٍـ  كبها أف أساتذة التربية البدىية كالرياضية جزء هف     
هيداىا خصبا لظٍكر الكثير هف السمككات العدكاىية في فضاء كاسع كيدرسكف حصة تعتبر 

كالعىيفة كغير السكية كيقع عمى عاتؽ األستاذ هسؤكلية فٍهٍا أكال ثـ هعالجتٍا كالحد هىٍا 
ة هف الىاحية الىفسية كاالجتهاعية خاصة إف لـ يكف همها بالهعرف (،077-055ص ص، 2011)بكعركرم،

لمفئة العهرية التي يتعاهؿ هعٍا، فقد ال يحسف التصرؼ هع جيؿ اليـك في كثير هف الهكاقؼ كفي 
ا. حيث صادفىا ٌذا الهقاؿ الذم كرد في جريدة "السبلـ  العديد هف السمككات التي كثر اىتشاٌر

http://essalamonline.com/ara/permalink/20361.html
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" تحت عىكاف " ال تزاؿ إحدل قضايا أيف " " لمحاكـ قضايا العنؼ المدرسي تدؽ أبواب ا اليـك
أف احد أساتذة التربية البدىية  ىقؿ ٌذا الهقاؿالعىؼ الهدرسي عالقة في أركقة الهحاكـ، حيث 

ضبط تمهيذا في كضع غير أخبلقي فأراد إعادتً إلى الحصة، غير أف التمهيذ لـ يرضخ ألهر 
يكها، كقاـ األستاذ برفع دعكل  15األستاذ كاعتدل عميً بالضرب هها تسبب لً في عجز لهدة 

 فيفرم(. 19، 2013)ركبي،  "قضائية عمى التمهيذ 

كبها أف  تبلهيذ الهرحمة الثاىكية الجزء اآلخر هف هجتهع بحثىا كفي هديىة باتىة بالتحديد صادفىا 
أيف بيىت " حوادث عنؼ غريبة في مؤسسات تربوية  أيىا ٌذا الهقاؿ كفي ىفس الجريدة بعىكاف "

يجهع الهكاطىكف هف أكلياء التبلهيذ كاألسرة التربكية بباتىة، عمى أف العىؼ صاحبة الهقاؿ أىً: " 
الهدرسي قد استيقظ بشكؿ همفت لبلىتباي خبلؿ السىكات األخيرة عبر هختمؼ الهؤسسات التعميهية 

حكادث العىؼ داخؿ بالكالية، كأصبح هف غير الهبالغ فيً أف تصىؼ باتىة كأكؿ كالية تسجيبل ل
ـ إلى الهدير في بعض  الكسط الهدرسي، كاالعتداءات التي تطاؿ التبلهيذ كاألساتذة كتتجاكٌز
األحياف، كقد تىتٍي كقائعٍا إلى أركقة العدالة أك هصمحة االستعجاالت بالهستشفى هثمها حدث 

هجٍكدات األساتذة في  ، التي تحكلت إلى حمبة صراع بيف التبلهيذ لـ تفمح"الجزار"هؤخرا بثاىكية 
ي األحداث الهشابٍة لها كقع بثاىكية  بسبب قياـ الهدير بإغبلؽ الباب ” عمي الىهر“إىٍائً، ٌك

دقائؽ هف بداية الدكاـ، ها سبب احتجاج التبلهيذ الذيف عبركا عف  10الخارجي لمهؤسسة قبؿ 
كح هتفاكتة الخطكرة، ها تبلهيذ بجر ال العديد هفذلؾ برشؽ الفىاء بالحجارة ها أدل إلى إصابة 

أدل باإلدارة إلى االستىجاد بهصالح الشرطة التي تىقمت لتٍدئة التبلهيذ كردعٍـ فيها ىقؿ الجرحى 
)ركبي،  "هف قبؿ عىاصر الحهاية الهدىية إلى هستشفى باتىة الجاهعي لتمقي اإلسعافات األكلية.

 .فيفرم( 19، 2013
هف اىتشار لبعض أشكاؿ كسمككات العىؼ خبلؿ  كذلؾ هف خبلؿ ها سبؽ، كها الحظىاي    

، ارتأيىا تسميط الضكء هف الهيداف بأىكاعً ككىىا في مالبدىي كالرياضي التربك ههارسة الىشاط 
ية أك ها سهيىاي اضية التربك خبلؿ ٌذي الدراسة عمى كاقع ظاٌرة العىؼ خبلؿ الههارسة الري

لمتأكد بهكضكعية كعمهية  الرياضي التربكمالبدىي ك خبلؿ ههارسة الىشاط العىؼ عض سمككات بب
حكؿ الدكر اإليجابي لمتربية البدىية  ها الحظىاي هف كثرة في الدراساتهف ٌذي الظاٌرة، خاصة 

كالرياضية في التخفيض هف العىؼ كالسمكؾ العدكاىي كالضغكط الىفسية...إلخ، كقمة الدراسات 
كالىادرة التي تىظر لٍذي الههارسة الرياضية هف زاكية أخرل كتبحث في تحميؿ كتفسير كفٍـ 
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ية كالرياضية، ٌذا لتربية البدىسمكؾ التمهيذ هف كجٍة ىظري ٌك ككذا هف كجٍة ىظر أستاذ ا
البدىي كالرياضي ىظر إليً سمبيا في كثير هف األحياف خبلؿ ههارسة الىشاط السمكؾ الذم يي 

 . كلمكصكؿ إلى ذلؾ طرحىا التساؤالت التالية: مالتربك 

عمى سمككات العىؼ بعض  تربكمال الرياضيالبدىي ك ههارسة الىشاط  ٌؿ تىتشر خبلؿ (8
 ٌذي السمككات ؟ ، كهاٌيحسب ها ىعتقد

لعىؼ خبلؿ ههارسة ا سمككاتبعض  ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكر (1
 بيف األستاذ كالتمهيذ ؟ تربكمال الرياضيالبدىي ك الىشاط 

خبلؿ ههارسة لعىؼ اسمككات بعض ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكر  (1
التبلهيذ حسب الهحددات التالية: تعداد الثاىكية، الجىس، بيف  تربكمال الرياضيالبدىي ك الىشاط 

 الهستكل الدراسي ؟

خبلؿ ههارسة لعىؼ اسمككات بعض ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في شرعية  (6
 بيف األستاذ كالتمهيذ ؟ تربكمال الرياضيالبدىي ك الىشاط 

ههارسة  خبلؿلعىؼ اسمككات فركؽ ذات داللة إحصائية في شرعية بعض ٌؿ تكجد  (0
بيف التبلهيذ حسب الهحددات التالية: تعداد الثاىكية، الجىس،  تربكمال الرياضيالبدىي ك الىشاط 

 الهستكل الدراسي ؟

ها ٌي الدالالت السيككسكسيكلكجية لكؿ سمكؾ هف سمككات العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط  (6
 ؟  قكعًحسب تفسيرات كؿ هف األستاذ كالتمهيذ لسبب ك  تربكمال الرياضيالبدىي ك 

 الفرضيات. 4
 .عىؼلاسمككات  بعضتىتشر  تربكمال الرياضيالبدىي ك خبلؿ ههارسة الىشاط  (8
خبلؿ ههارسة لعىؼ اسمككات  بعضتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكر  (1

 بيف األستاذ كالتمهيذ.  تربكمال الرياضيالبدىي ك الىشاط 

خبلؿ لعىؼ اسمككات  بعضتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكر ال  (1
بيف التبلهيذ بتأثير الهحددات التالية: تعداد الثاىكية،  تربكمال الرياضيالبدىي ك ههارسة الىشاط 

 الجىس، الهستكل الدراسي.
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خبلؿ ههارسة الىشاط لعىؼ اسمككات  بعضتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في شرعية  (4
 بيف األستاذ كالتمهيذ. تربكمال الرياضيالبدىي ك 

خبلؿ ههارسة لعىؼ اسمككات  بعضتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في شرعية ال  (0
بيف التبلهيذ بتأثير الهحددات التالية: تعداد الثاىكية، الجىس،  تربكمال الرياضيالبدىي ك الىشاط 

 الهستكل الدراسي. 

البدىي سمككات العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط بعض لتكجد عدة دالالت سيككسكسيكلكجية     (6
 .احسب تفسيرات كؿ هف األستاذ كالتمهيذ لسبب كقكعٍ تربكمال الرياضيك 

 .أىداؼ الدراسة5
 تكهف أٌداؼ ٌذي الدراسة في ها يمي:

سمككات العىؼ الهىتشرة في الهؤسسات التربكية هحؿ الدراسة خبلؿ ههارسة بعض هعرفة  (8
 .تربكمال الرياضيالبدىي ك الىشاط 

خبلؿ  لعىؼاسمككات  بعضفي درجة ظٍكر  اؿ إحصائياد اختبلؼهعرفة إف كاف ٌىاؾ  (1
 بيف األستاذ كالتمهيذ.  تربكمال الرياضيالبدىي ك ههارسة الىشاط 

خبلؿ ههارسة الىشاط  لعىؼاسمككات  بعضفي درجة ظٍكر  اتفاؽهعرفة إف كاف ٌىاؾ  (1
الثاىكية، الجىس، الهستكل بيف التبلهيذ بتأثير الهحددات التالية: تعداد  تربكمال الرياضيالبدىي ك 
 الدراسي.

خبلؿ ههارسة لعىؼ اسمككات  بعض في شرعية اؿ إحصائياد اختبلؼهعرفة إف كاف ٌىاؾ  (4
 بيف األستاذ كالتمهيذ. تربكمال الرياضيالبدىي ك الىشاط 

البدىي خبلؿ ههارسة الىشاط لعىؼ اسمككات  بعضفي شرعية  اتفاؽهعرفة إف كاف ٌىاؾ  (0
بيف التبلهيذ بتأثير الهحددات التالية: تعداد الثاىكية، الجىس، الهستكل  تربكمال الرياضيك 

 الدراسي. 

البدىي سمككات العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط  بعضلهعرفة الدالالت السيككسكسيكلكجية  (6
 .احسب تفسيرات كؿ هف األستاذ كالتمهيذ لسبب كقكعٍ تربكمال الرياضيك 
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 . أىمية الدراسة6

ها: األٌهية العمهية الىظرية كاألٌهية العهمية التطبيقيةٌىاؾ عاهميف يحدداف   أٌهية الدراسة ٌك
 األىمية العممية النظرية .1.4

يهتاز البحث العمهي في العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية كفي بقية الهياديف األخرل بالتراكهية     
خبلؿ البىاء الىظرم  أٌهية لٍذي الدراسة هف الىاحية العمهية الىظرية هف أبرز العمهية، كلعؿ

ككيفية الكصكؿ إلى الىتائج لئلجابة عمى الفرضيات كها تكصمىا إليً هف ىتائج كاستىتاجات في 
  حدكد بحثىا ٌك زيادة  في ٌذي التراكهية العمهية الىظرية.

 األىمية العممية التطبيقية .0.4

أها أٌهية ٌذي الدراسة هف الىاحية العمهية التطبيقية ٌك إفادة أساتذة التربية البدىية كالباحثيف     
، تربكمال الرياضيالبدىي ك الهىتشرة خبلؿ ههارسة الىشاط  ببعض سمككات العىؼفي ٌذا الهجاؿ 

ا كشرعيتٍا، كتكضيح دالالتٍا الىفسية كاالجتهاعية هف خبلؿ تفسيرات كؿ ه ف أستاذ درجة ظٍكٌر
ذا ها يزيد هف الفٍـ الدقيؽ لؤلستاذ  التربية البدىية كالرياضية كالتمهيذ لسبب كقكع كؿ سمكؾ، ٌك
لٍذي السمككات كهف ثـ كيفية التعاهؿ هعٍا أثىاء كقكعٍا ٌذا هف جٍة، كهف جٍة أخرل أخذٌا 

ضعيات التعميهية كتكييؼ الك  لتربكيةالرياضية االبدىية ك بعيف االعتبار لتحسيف ههارسة األىشطة 
 كفؽ أحسف الصكر لمكصكؿ إلى األٌداؼ كالغايات الهرجكة هف تشريعٍا.

 المرتبطة بالدراسة مصطمحاتمفاىيـ ال تحديد. 7

 السيكوسوسيولوجية  . الدالالت1.4
أف الداللة في هصطمح أٌؿ الهيزاف )الهىطؽ( كاألصكؿ كالعربية كالهىاظرة ٌي  "التٍاىكم"ذكر 

 .أف يككف الشيء بحالة يمـز هف العمـ بٍا العمـ بشيء آخر
يِّؿ الحظت الىفس "األصفٍاىيكقاؿ " : اعمـ أف داللة المفظ عبارة عف ككىً بحيث إذا سيًهع أك تيخي
  .هعىاي
ًٍـ هىً الهعىى هىٍف كاف عالها بكضعً لً: ككف المفظ بحيث "الزركشي"كقاؿ   . إذا أطمؽ فى

: ككف الشيء يمـز هف فٍهً فٍـ شيء آخر فالشيء األكؿ: ٌك الداؿ، كالشيء "ابف الىجار"كقاؿ 
  .الثاىي: ٌك الهدلكؿ
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أها عف اليٍهحدىًثيف، فقد عرؼ أحدٌـ عمـ الداللة بأىً: "العمـ الذم يدرس الهعىى، أك دراسة 
"ذلؾ الفرع هف عمـ المغة الذم يتىاكؿ ىظرية الهعىى"، أك "ذلؾ الفرع الذم يدرس  الهعىى"، أك

ا في الرهز حتى يككف قادران عمى حهؿ الهعىى  ."الشركط الكاجب تكافٌر
  (/http://www.alukah.net/literature_language/0/109798) .الهعىىكجعمً بعضٍـ هرادفنا لدراسة 

  "بأىً: "البحث في الهعىى بكجً عاـ "اليىز"كعرفً 
ٍعًىٌي بالهعىى في الهقاـ األكؿ، كيعكؼ عمى دراستً  .كعمى ذلؾ؛ فإف عمـ الداللة هى

عالية هف كمهة "دالالت" في حد ذاتٍا تدؿ عمى هجهكعة هف األفكار، هف شعبية إلى درجة ك     
التقىية. كغالبا ها يستعهؿ في المغة العادية لمداللة عمى هشكمة التفاٌـ التي تأتي إلى اختيار 

أك  أفرادٌي دراسة تفسير اإلشارات أك الرهكز كها يستخدهٍا  المغكياتعمـ كفي ، كمهة أك هدلكؿ
كتعبيرات  ، فإف لكؿ هف األصكات،ةكهف ٌذي الكجٍ ،داخؿ ظركؼ كسياقات هعيىة هجتهعات

 (./https://ar.m.wikipedia.org/wiki )عمـ_دالالت_األلفاظالكجً، كلغة الجسد، داللة )هعىى( هعيف 
 التعريؼ اإلجرائي 

الىفسي  الهضهكف، الفحكل أك الهغزل، الهعىى ت السيككسكسيكلكجيةىقصد بالدالال     
كاالجتهاعي لسمكؾ هعيف يصدر هف التمهيذ، فقد يظٍر سمكؾ هعيف لؤلستاذ بتفسير هعيف 
كيختمؼ ٌذا التفسير بالىسبة لمتمهيذ حسب دالالتً بالىسبة إليً، كالٍدؼ هىا البحث في الهعىى 

 في لً.الحقيقي كالخ
 

 العنؼ سموكات  .2.7
يعرؼ العىؼ بأىً: كؿ إيذاء في الحقؿ التصادهي هع اآلخر باليد أك المساف، أم بالفعؿ أك      

ك عدـ االعتراؼ باألخر  ،جهاعيا أكبكمهة، فقد يككف ٌذا العىؼ  فرديا  ، 1086)هطر،  كرفضًٌك

 ..(11-18ص
الههتمكات  سمكؾ ظاٌر يستٍدؼ إلحاؽ التدهير باألشخاص أك كٌفهف الهىظكر السيككلكجي: 

، قػبي)تككف عىفا يىبغي أف يتكفر لٍا شرط الظٍكر كالهقصكد بكمهة ظاٌر ٌك أف العدكاىية لكي

 .(888-801، ص ص1001
: ٌك كؿ إيذاء قكال أك فعبل لآلخر، سكاء أكاف فردا أك سكسيكلكجيأها العىؼ هف الهىظكر ال

 .(11-18، ص1086)هطر، جهاعة 

http://www.alukah.net/literature_language/0/109798/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 التعريؼ اإلجرائي
التعاريؼ الخاصة بالعىؼ، العىؼ هف خبلؿ  إجرائيا الدارسة في ٌذي سمككات العىؼ يتـ تعريفً 

الهدرسي، كالعىؼ الرياضي، فىقكؿ أىً ىكع هف أىكاع العىؼ يىدرج ضهف العىؼ الهدرسي أم 
الرياضي البدىي ك داخؿ الهؤسسة التربكية كيككف ذلؾ قبؿ ههارسة أم لكف هف ألكاف الىشاط 

(، أك خارجي صفي، ىشاط رياضي داخمي )حصة التربية البدىية، ىشاط رياضي صفي لتربكما
أثىاء ههارستً أك بعد االىتٍاء هىً هباشرة، كيتضهف إيذاء شخص آخر سكاء أكاف أستاذا أك 
تبلؼ الكسائؿ  زهيبل أك هىافسا كيككف ٌذا اإليذاء لفظيا، بدىيا، رهزيا، أك تخريبا لمههتمكات كا 

 الرياضية، أك إخبلال لمىظاـ الداخمي لمهؤسسة.

 ما( . الشرعية )شرعنة سموؾ5.4

ي عهمية ىفسية عبلئقية تٍدؼ إلى تبرير العدكاف أك العىؼ عمى       كتعىي كذلؾ استبرار ٌك
بالغبف الذم يكلد ظٍكر االتجاي اإلىصافي كيتضح ذلؾ هف خبلؿ تأثيـ  سالغير كعهادٌا اإلحسا

الغير ككذا كضع المكـ عميً كتحهيمً هسؤكلية الهأزؽ الذاتي أك الهآزؽ العبلئقية حيف يككف هذىبا 
كهصدرا لمخطر كالتٍديد فيصبح عقبة كجكدية في كجً السعادة الذاتية لمكصكؿ إلى تحقيؽ 

إطبلؽ العىاف لمعدكاىية الذاتية في فعؿ عىيؼ ضد اآلخر الهسؤكؿ، الذات. فيىتج رد فعؿ ب
 )حجازم، فتشرعف ردكد األفعاؿ ٌذي  كتصبح شرعية تحت شعار الدفاع الهشركع عف الىفس.

 (246،ص 2005

 التعريؼ اإلجرائي
هقبكلية ٌذا الفعؿ أك سمكؾ ها بالىسبة لمتمهيذ  ىقصد بالشرعية أك شرعية فعؿ هعيف    

قبؿ، أك أثىاء، أك بعد  ٌذا الفعؿ أك السمكؾ سكاء كافكاألستاذ؛ هف خبلؿ قبكلً أك هىعً 
 فيصبح ٌذا السمكؾ إها هقبكال أك غير هقبكؿ.  م،البدىي كالرياضي التربك ههارسة الىشاط 
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 هخطط الدراسة .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط الدراسة (20رقـ ) شكؿ

 العنؼ الرياضي المدرسي

درجة ظيور 
 السموكات

شرعية 
السموكات 

)مقبولة/غير 
 مقبولة(

 

وجية نظر 
()أستاد/تمميذ  

 

 تعداد المؤسسة

 

 الجنس

 

 المستوى الدراسي

 

 

 

العنؼ 
 المفظي

السموكات المخالفة             
            لممارسة النشاط الرياضي 

 الهدرسي

العنؼ 
 الجسدي

عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات 
 الرياضية

 سموكات سوء األدب

أشكاؿ العنؼ خالؿ ممارسة 
النشاط البدني والرياضي 

 التربوي

 

 الدالالت السيكوسوسيولوجية



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           الباب األول:

 اإلطار النظري للدراسة   
 



 

 
 

 

المقـاربة النظرية    :ثانيالفصل ال
السيكوسوسيولوجية للعنف انطالقـا من  

 المراهقسلوك  
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 الباب األوؿ: اإلطار النظري لمدراسة
 المقاربة النظرية السيكوسوسيولوجية لمعنؼ انطالقا مف سموؾ المراىؽالفصؿ الثاني: 

 

 تمييد

في التطرؽ لمدراسة ىحاكؿ هف خبلؿ ٌذا الفصؿ الىظرم  مبعد عرضىا لمفصؿ التهٍيد    

اإلحاطة ببعض  فيً، ثـ الهؤثرة العكاهؿك  ًكتشكم ًىيتكك  يةكيفك  السمكؾإلى الهبحث األكؿ 

الهفاٌيـ الهرتبطة بالسمكؾ العىيؼ، العدكاف كالعدكاىية كتكضيح أكجً االختبلؼ بيىٍها حيث كفي 

الهصطمحات لمتعبير عف فعؿ هعيف دكف التفرقة بيف ٌذي كثير هف األحياف يككف استعهاؿ 

 كالعىؼ الهدرسي، العىؼثـ ، ككذلؾ التطرؽ إلى هحددات السمكؾ العىيؼ، الهصطمحات الثبلث

، لمتمهيذ الهراٌؽ االىفعالية الهظاٌرفىتطرؽ إلى في الهبحث الثاىي أها .الرياضي الهجاؿ في

الهحددات السيككسكسيكلكجية الهؤثرة في لمهراٌؽ خبلؿ ، ككذا كالعبلج لئلرشاد الهراٌقيف كحاجة

 .الههارسة الرياضية
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 المبحث األوؿ: محددات السموؾ العنيؼ، والمفاىيـ المرتبطة بو

 ؟ فيو المؤثرة العوامؿوما ىي  كيؼ يتكوف ويتشكؿ السموؾ .1
السمككيات الهختمفة لدل األفراد يتككف كيتشكؿ السمكؾ كها تتككف كتتحدد هعالـ الكثير هف       

العاهميف خبلؿ فترة حياتٍـ كتختمؼ ٌذي السمككيات هف شخص آلخر، كتستهد أشكاؿ كأىهاط 
السمككيات الهختمفة لدل األفراد هف أشخاص هٍهيف كهقربيف هىٍـ هثؿ الكالديف كالهدرسيف 

ض اآلخر أحياىا كذلؾ في كاألصدقاء كالرؤساء كزهبلء العهؿ، كها يقـك بعض الىاس بتقميد البع
 سمككيات الهشاٌير.

كهف ىضكج الفكر كالعقؿ لدل الشخص فإىً يقكـ بتككيف سمككياتً عبر العقؿ كالهىطؽ كالتفكير 
 هف خبلؿ تفاصيؿ القضايا كاألهكر طبقا لرغباتً كهخاكفً.

هباشر أك كتعتبر السمككيات كالهشاعر السمككية كحدات هتغيرة فيهكف إحداث تغيير عميٍا بشكؿ 
 .(880-802، ص1084)الحريرم،  غير هباشر عبر اإليحاء أك الهخاطبة الهباشرة

 يىهك الحي فالكائف العكاهؿ، هف العديد فيً تتداخؿ كالتشابؾ، التعقيد بالغة ظاٌرة السمكؾ كباعتبار

 كالعقائد كالمكائح كالقكاىيف كالىظـ كاألسرة االجتهاعية بالبيئة كيتأثر يؤثر أم كيتفاعؿ، كيتعمـ

 الفيزيقية البيئة عىاصر هع يتفاعؿ كها العميا، كالهثؿ كالتقاليد كالعادات كاألعراؼ األقراف كجهاعات

 :يمي ها السمكؾ في الهؤثرة العكاهؿ أٌـ بيف كهف بً، الهحيطة
 األىثىفالذكر كاألىثى هختمفاف بسمككياتٍـ، فىرل الذكر أكثرى جرأةن كخشكىةن، بيىها : الجنس 

  ا.ٌدكءان كىعكهةن كليىأكثر 

 قداهان كتٌٍكران في بعض الحاالت، بيىها يٌتسـي كبار السف  لعمر:ا فالشباب ٌـ األكثر جرأةن كا 
 .بالرزاىة كالٍدكء، كيٌتسـ األطفاؿ بالخكؼ غالبان كعدـ الهخاطرة

  :ي الظركؼ االجتهاعية الهحيطة بالشخص، هثؿ العادات كالتقاليد،  العوامؿ االجتماعية ٌك
كالسمككيات الثقافٌية الهقبكلة في الهجتهع الذم يعيش بً، فكؿ هجتهع لً سهاته كاضحةه 
تجًبري اإلىسافى الذم يعيش بً أٍف يأخذىٌا باعتباًري، كها أٌف الحالة االجتهاعية لمشخص ىفسً 

  .تؤثِّر في سمككً كٌمٍا ال، أـ أكالده  لديً أك ،اى أعزب أك سكاء كاف هتزكجان 



 الهقاربة الىظرية السيككسكسيكلكجية لمعىؼ اىطبلقا هف سمكؾ الهراٌؽ                          الفصؿ الثاىي: 

55 
 

 :أكاهري يجعؿ اإلىساف يسمؾ سمكؾى الهطهئف ب التقيدفاإليهاف باهلل تعالى ك  العوامؿ الدينية
كالكاثؽ بعيدان عف الخكؼ كالحزف، كها أىً يعتقد بكجكد الحساب كالثكاب كالعقاب، هها يجعؿ 

عف األخطاء، عمى عكس الذم ال يؤهف باهلل تعالى،  سمككً يأخذ هىحىى الهراقبة كاالبتعاد
ـي طريقىً، فيشعر بالخكؼ، كفقداف الرغبة بالحياة،  فإىً يسمؾ هىحىى الهتخٌبط الذم ال يعم

 .كاالضطراب

 الكضع الهادٌم لمشخص ىفسً كلمهجتهع الذم يحيط بً يؤثر في سمككً  لعوامؿ االقتصادية:ا
ؿي هثبلن عمى أىهاطو هف الحياة تتىاسبي هع ٌذي الهؤٌثرات الشرائي كطبيعة حياتً، فيجعمً يقبً 

  ( /http://mawdoo3.comاإلىساىي_السمكؾ_في_الهؤثرة_العكاهؿ) .االقتصادٌية
  :(.18، ص1002)السيسي،  الكالديفؿ هف تقاالستعدادات التي تىعوامؿ وراثية 

 

 السموؾ العنيؼ  محددات .0

" الشكاٌد اليكهية تؤكد كجكد فركؽ فردية ال حدكد لٍا بيف هختمؼ األىهاط السمككية لؤلفراد      
كلذلؾ يثكر التساؤؿ لهاذا يختمؼ سمكؾ كؿ هىا عف اآلخر؟ بؿ لهاذا يختمؼ سمكؾ الفرد ىفسً 

يف هف كقت آلخر ؟ لهاذا يظٍر البعض هىا ٌادئ الهزاج قميؿ االىفعاؿ بيىها ىحكـ عمى اآلخر 
بالعصبية كحدة الطبع ؟ لهاذا يككف بعضىا هٍادىا هسالها في سمككً كتصرفاتً بيىها يهيؿ 
لى اإلجراـ ؟ لهاذا يخضع البعض هىا لتعاليـ الديف  البعض اآلخر إلى العدكاف كالعىؼ بؿ كا 

االلتزاـ  كالقكاعد القاىكىية كالعادات كالتقاليد االجتهاعية بيىها يجىح البعض إلى الثكرة عميٍا كعدـ
يرجع كؿ ذلؾ حسب بعض الباحثيف إلى هجهكعة هف  ،(08-81، ص ص1002)السيسي،بٍا ؟ " 

 الهحددات كىذكر هىٍا: 

 المحددات السيكوسوسيولوجية. 1.0

 لعىؼ ٌي:اهحددات " أف  kaplan et sadok 8210يشير " كاببلف كسادكؾ، 

 . اإلحباط1.1.0

" يعتبر ٌك أٌـ عاهؿ هىفرد في استثارة السمكؾ العىيؼ لئلىساف   Dollard er ak 1939حسب "    
كليس هعىى ٌذا أف كؿ إحباط يؤدم إلى العىؼ، أك أف كؿ عىؼ ٌك ىتيجة إحباط. كيستمـز 

 العىؼ بسبب اإلحباط عاهبلف أساسياف ٌها:

http://mawdoo3.com/
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 شدة االحباط  .8.8.8.1

ر استقباؿ الشخص لئلحباط عمى أىً ظمـ كاقع عميً كال يستحقً، أك أىً غي .1.8.8.1
 (.43-42، ص2013)السىيدم،شرعي 

ـ باإلحباط أك تعمهٍـ بأف تحقيؽ     فقد يحدث السمكؾ العدكاىي هف األطفاؿ ىتيجة شعكٌر
الهطالب التي تخصٍـ ال يهكف أف تتـ إال باستخداـ ٌذا الىكع هف العىؼ، أك ىتيجة لها يحدث 

ها يحدث هف تذبذب السمطة  داخؿ األسرة هف تكترات ىفسية بصفة هستهرة كدائهة، أك بىاء عمى
الضابطة داخؿ األسرة، أك عدـ قدرة األبكيف عمى تفسير األسباب التي هف أجمٍا فرضت عمى 
 األبىاء قيكد هعيىة، أك تحكؿ البيئة الهحيطة باألطفاؿ دكف ههارسة األىشطة التي يرغبكف فيٍا

 (.10-02، ص1088)أبك غىيهة، 

 يف. االستثارة المباشرة مف اآلخر 0.1.0

قد تككف ٌذي االستثارة بسيطة في البداية كمفظ جارح أك هٍيف، كلكف يهكف أف تتضاعؼ     
 االستثارات الهتبادلة لتصؿ إلى أقصى درجات العىؼ.

 . التعرض لنماذج العنؼ5.1.0

حيف يشاٌد التمهيذ هثبل ىهاذج لمعىؼ في التمفزيكف كسمكؾ اعتداء الرياضييف في  ٌذا يحدث    
هختمؼ الهىافسات الرياضية، فإف ذلؾ يجعمً أكثر هيبل لمعىؼ خبلؿ ههارستً لمرياضة الهدرسية 

 هف خبلؿ آليات ثبلثة ٌي:

 التعمـ بالهبلحظة: يتعمـ الشخص هشاٌد العىؼ الجديدة كالتي يراٌا طرفان كلـ .8.1.8.1
 يكف يعرفٍا هف قبؿ إليذاء اآلخريف.

االىفعاالت: إف الضكابط كالهكاىع التي تككف هاىعا لً لههارسة العىؼ تضعؼ  .1.1.8.1
 كتتبلشى حيف يشاٌد ىهاذج لسمككات عىيفة في الشاشة.

تقميؿ الحساسية: كمها تكررت هشاٌدة الشخص لمهكاقؼ العىيفة عمى الشاشات  .1.1.8.1
 (.43-42، ص2013م،)السىيد العىؼكمها قؿ إحساسً آلالـ 
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 األساليب الخاطئة في التعامؿ .1.1.0

كهف األسباب التي تدفع الطفؿ إلى السمكؾ العدكاىي، كالتي أسفرت عىٍا ىتائج البحكث      
، كىقدي ىقدا عىيفا  كالدراسات استخداـ أساليب خاطئة أثىاء التعاهؿ هع الطفؿ بالهغاالة في المـك
في الكقت أم يحتاج بشدة إلى التقدير كالتشجيع، ككذلؾ عدـ إحساس الطفؿ بكجكدي االجتهاعي 

اخؿ األسرة، أك بيف أقراىً في الهدرسة، أك عدـ قدرتً عمى لفت ىظر هعمهيً ليشعركا بكجكدي، د
م يقع عميً ههف يتعاهمكف هعً، كاإلحساس بتقييد حريتً سكاء أكاف لذككذلؾ اإلحساس بالظمـ ا

د في ههارستً لمعب كخاصة ها يحبً هىً، أـ الرغبة في التعبير عف ذاتً كالسعي إلثباتٍا، أك ق
يككف سبب العىؼ كالعدكاف راجعا إلى هحاكاة الطفؿ لسمكؾ األب أك األـ داخؿ الهىزؿ. أك ىتيجة 
لعدـ الهساكاة في التعاهؿ هع األبىاء، أك بىاء عمى  عقاب الكالديف لؤلبىاء، أك التساٌؿ في 

الذيف التعاهؿ هعٍـ، حيث أسفرت ىتائج بعض البحكث عمى أف األطفاؿ األكثر عىفا كعدكاىا ٌـ 
كاىكا يعاقبكف باستهرار داخؿ الهىزؿ، كأف عدكاف األطفاؿ كاف يزداد في حدكد هف سٍؿ لٍـ 

 اإلتياف بالسمكؾ العدكاىي. 

 . اإلحساس بالعجز أماـ األمور الغامضة4.1.0

كها أشارت دراسات عمهاء الىفس في ٌذا الهجاؿ إلى أف ها يصدر عف الطفؿ هف سمكؾ     
ف راجعا إلى اإلحساس بالعجز أهاـ األهكر التي ال يستطيع أف يفٍهٍا، أك عدكاىي كعىيؼ قد يكك 

 أف يشعر بعدـ القدرة عمى ضبطٍا، أك ىتيجة لجٍمً أك إحساسً بضالتً.

 الخوؼ مف المدرسة .4.1.0

 فقد يرجع إلى الخكؼ هف الهدرسة بشكؿ عاـ، أك هف الهعمهيف بشكؿ خاص.  

 . الوضعية األسرية4.1.0

كها يؤثر اىفصاؿ الكالديف أك إصابة أحدٌها بأهراض ىفسية عمى ظٍكر العدكاف لدل      
ككثرة عدد أفرادٌا يىهي السمكؾ العدكاىي، كاضطراب  االقتصادماألطفاؿ، كذلؾ فإف فقر األسرة 

عبلقة الطفؿ بأهً، كىقص هستكل الذكاء، كسيطرة شخصية األـ، كغياب األب في تربية 
عكر بالتعاسة كاإلحباط كالشعكر بالذىب... كمٍا عكاهؿ تىهي العىؼ كالعدكاف لدل األطفاؿ، كالش

 األطفاؿ.
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 تأثير المراىقة .8.1.2

كيؤكد " هحهد عبد الهؤهف حسيف " أف ٌىاؾ أسبابا أخرل تجعؿ الطفؿ عدكاىيا، هىٍا: رغبة     
يتكقعً ىتيجة الطفؿ في استقبللً عف الكبار خاصة في بداية هرحمة الهراٌقة، كالعقاب الذم 

لسمككاتً العىيفة، أك جراء كقكعً ضحية لسمككات غيري صغارا أـ كبار، أضؼ إلى ذلؾ 
الصراعات كاالىفعاالت الهكبكتة، كعجز الطفؿ عمى إقاهة كتككيف عبلقات اجتهاعية، كالشعكر 

 (.10-02، ص1088) أبك غىيهة، ."بعدـ األهاف كعدـ الثقة كتعرضً ألزهات ىفسية

 البشريةالمحددات  .2.2

 السف .8.1.1

يقسـ عمهاء الىفس هراحؿ حياة الفرد إلى هرحمة طفكلة )هبكرة كهتأخرة(، هرحمة هراٌقة،       
ككؿ هرحمة لٍا خصائصٍا كأىهاطٍا السمككية فسمكؾ الهراٌؽ يختمؼ عف سمكؾ  ،ىضجالهرحمة 

هراٌؽ الىاضج كالراشد الذم يختمؼ عف سمكؾ الطفؿ لىفس الهثير، كها أف رد فعؿ الشاب ال
لهكقؼ هعيف يختمؼ كثيرا عف رد فعؿ شخص كبير السف لىفس الهكقؼ، فقد يتسـ سمكؾ الشاب 
باالىفعاؿ كالتٍكر بيىها يتسـ سمكؾ الشيخ باالتزاف كالٍدكء أم أىىا ىجد ىهطيف هختمفيف لمسمكؾ 
بؿ هتضاديف كرد فعؿ لىفس الهكقؼ، فإذا تصكرىا هشاجرة في الطريؽ فاف تدخؿ الشاب قد 

ؤدم إلى زيادة التكتر ىتيجة حهاسً كاىفعالً الزائد بخبلؼ تصرؼ شخص آخر كبير السف الذم ي
كذا يمعب السف دكرا هؤثرا في تحديد  يمجأ إلى هحاكلة التكفيؽ بيف الهتىازعيف بٍدكء ككد. ٌك
ف كاف الكاقع يكشؼ لىا عف كجكد تداخؿ بيف هراحؿ السف الهختمفة  األىهاط السمككية لؤلفراد كا 
في سمككيات الفرد، فأحياىا يأتي الىاضج ببعض األىهاط السمككية التي ترجع إلى هرحمة الطفكلة 
كذا ال يكجد حد  أك الهراٌقة كأحياىا تظٍر بعض سمككيات هرحمة الطفكلة بشيء هف الىضكج ٌك

 فاصؿ كقاطع في الكاقع بيف الهراحؿ السىية التي يهر بٍا الفرد في حياتً. 

 الجنس .1.1.1

ركؽ بيف الجىسيف )ذككر / إىاث ( تظٍر في أشياء بؿ قد تظٍر في كؿ شيء، فالف     
فتصرؼ الذكر يختمؼ عف تصرؼ األىثى كرد فعؿ لهكقؼ هعيف بيىها يتهيز تصرؼ الذككر 
بالجرأة كاإلقداـ في بعض الهكاقؼ فإف تصرؼ اإلىاث قد تتهيز بالحذر كالحيطة بالىسبة لىفس 
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في كثير هف الخصائص كاألىهاط السمككية ترجع إلى اختبلؼ الهكقؼ، كالفركؽ بيف الجىسيف 
 (.08-81، ص ص1002)السيسي،العكاهؿ البيكلكجية كعكاهؿ التىشئة االجتهاعية 

 المحددات البيئية .5.0

تتضهف ٌذي الهحددات العديد هف العىاصر التي تتككف فيٍا بيئة الفرد كالتي يككف لٍا دكر     
في تكجيً سمككً إها إيجابا أك سمبا؛ فٍىاؾ هف يربط بيف العىؼ كبيف أسمكب الهعيشة كهكاىٍا، 

طة فاالزدحاـ في الهدف يثير العىؼ حسب بعض عمهاء اإلجراـ كالذيف يؤكدكف أيضا أف ٌىاؾ راب
 قكية بيف العىؼ كالتحضر كالهديىة، فٍك بذلؾ ظاٌرة حضارية تىهك في الهديىة.

 المحددات العضوية  .1.0
ترل بعض الدراسات كالغير هؤكدة أف ارتفاع ىسبة الٍرهكف  اليرمونات والعقاقير: .8.6.1

الذكرم "األىدركجيف" في الدـ قد يؤدم بالفرد الى العىؼ، كيؤدم تىاكؿ بعض العقاقير 
 كالكحكؿ كاألفيكف إلى زيادة االىدفاع ىحك العىؼ.

ف بالعىؼ، في حيف أ 3، كىقص السيركتكىيف2ترتبط زيادة الدكباهيف الناقالت العصبية: .1.6.1
4زيادة السيركتكىيف كاؿ 

GABA .تؤدم إلى التقميؿ هف السمكؾ العىيؼ 

أكدت دراسات كراثية زيادة العىؼ لدل األشخاص ذكم الذكاء  الصبغيات الوراثية: .3.4.2
الهىخفض، كاحتهاؿ زيادتً كذلؾ لدل األشخاص الذيف لديٍـ تاريخ عائمي لهشاكؿ 

اسات بشكؿ قاطع أف األشخاص ذكم ىفسية، كاف ٌىاؾ احتهاؿ لـ تؤكدي الدر  تكاضطرابا
كأكدت أيضا  .(44-42، ص2013)السىيدم، يككىكا أكثر هيبل لمعىؼ XYYالترتيب الكركهكزكهي 

الدراسات التي أجريت عمى التكائـ، كالتي كجدت أف االتفاؽ في السمكؾ العدكاىي بيف "التكائـ 
كها أف شذكذ الصبغيات الكراثية يؤثر أيضا في   الهتهاثمة"، أكثر هف التكائـ غير الهتهاثمة.

 ظٍكر العدكاىية، باإلضافة إلى اضطراب كظيفة الدهاغ هثؿ الىقص في ىهك الجٍاز العصبي

    .(10-02، ص1088)أبك غىيهة، 
                                                           

2
واقلمادةكَمَائَةتتفاعلفٍالدماغلتؤثرعلًكثَرمناألحاسَسوالسلوكَات،وهٍأحدالمجموعاتالكَمَائَةالتٍتسمًالن 

(ar.m.wikipidia.org/wiki/:https//َندوبامالعصبَةالتٍتحملالمعلوماتمنعصبون)خلَةعصبَة(إلًآخر.)
3
ََُصَنعفٍالعصبوناتالسَروتونَنَةضمنالجهازالعصبٍالمركزٌوفٍالخالَاالكرومافَنَةالداخلَة  ناقلعصبٍأحادٌاألمَن

الرَاضة ممارسة وان السعادة(، بهرمون سمٍ )لذا االنسان مزاج تنظَم فٍ مهما دورا المادة وتلعبهذه الهضمٍ، الجهاز فٍ
منإفرازالس تزَد االنتهاءألنالجسمَروتونَنووالحركة بعد والهدوء َشعرالممارسبالراحة لذا توازنالهرموناتفٍالجسم

(ar.m.wikipidia.org/wiki/:https//سَروتوتَن# ) .تخلصمناالجهادالنفسٍوالعضلٍ
4
نشاطه.مادةكَمَائَةموجودةبالدماغتقومبتنظَموظَفته،وهٍبمثابةكوابحالدماغ؛توقففرط 

(WWW.bytocom.com/vb/t4911.html)
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 العنؼ المدرسي، والعنؼ في المجاؿ الرياضي مفاىيـ ورأى .3

 . العنؼ1.3

أك جكرا ككمهة عىؼ الفرىسية  ههارسة لمقكة عهدايعرفً القاهكس الفرىسي عمى أىً كؿ      
هشتقاف هف  فهصطمح القكة كالعىػؼ .التي تشير إلى القكةViolenceالكمهة البلتيىية  هستعارة هػف

ف كاف هفٍـك القكة أكثر شهكلية هف العىؼ فٍذا األخير هف الىاحية  Force ) ( أصؿ كاحد، كا 
، ص 1001، قػبي) .إلتزاـ ها شخص إلجباري عمػى سػمكؾ أك اإلكراي الهادم الكاقع عمى المغكيػة ٌػك

 (888-801ص

ػك  ؼ( -ف -ع(ككمهة عىؼ في المغة العربية هف الجذر       الخرؽ باألهر كقمة الرفؽ بً  ٌك
ك عىيؼ، إذا لـ يكف رقيقػا في  أهري كعىؼ بً كعميً عىفا كعىافة أخدي بشدة كقسكة، كالهً ٌك

عتىؼ بً اآلهر عتىؼ الطعاـ  أخدي بعىؼ، كأتاي كلـ يكف عمػى :كعيري، كا  عمـ كدراية بً، كا 
ٍها: كاألرض يتضهف هعاىي  ٌكذا ىجد كمهة عىؼ تشير في المغة العربية إلى كؿ سػمكؾ. ك كٌر

 .ةالشدةكالقسك 

 :كهعىايViolentia، ٌك Violenceأها في المغة اإلىجميزية فإف األصؿ البلتيىي لكمهة      
 إللحاؽ األذل باألشخاص كاإلضػرارالهادية بأساليب هتعددة  الهشركع لمقػكةاإلستخداـ غير 

 ،1001، قػبي)اآلخريف كالتدخؿ في حريات كاالغتصاب بالههتمكات، كيتضهف ذلؾ هعػاىي العقػاب 

 (888-801ص ص
كيهكف تعريؼ العىؼ بأىً: "السمكؾ الذم يؤدم إلى إلحاؽ األذل الشخص باآلخريف، كلً أشكاؿ 

الىفسي، كاإليذاء المفظي بالتجريح كالشتـ كالسب،..."  ءكاإليذاهتعددة هىٍا: اإليذاء الجسدم، 
 (71-59، ص ص2011)خشهكف، 

لغة التخاطب األخيرة الههكىة هع الكاقع كهع اآلخريف كيبلحظ ذلؾ حيف  كذلؾ كيعتبر العىؼ
يحس الفرد بالعجز عف إيصاؿ صكتً بكسائؿ الحكار العادم، ككذا حيف تترسخ القىاعة لديً 
بالفشؿ في إقىاع اآلخريف باالعتراؼ بكياىً كقيهتً، كالعىؼ ٌك الكسيمة األكثر شيكعا لتجىب 

ات الفاشمة بشدة هف خبلؿ تكجيً ٌذي العدكاىية إلى الخارج بشكؿ العدكاىية التي تديف الذ
 (.165، ص2005)حجازم، هستهر
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هصحكب  إحباط حالة يأتي هف الذم السمكؾ أىهاط هف ىهط بأىً العمهاء رل كذلؾ بعضكي
 أك حيال كائفالب سكاء هعىكمال هادم أكال ضررال إللحاؽ سيئة ىيةل يككف هحتكياك  التكتر بعبلهات

 (.120 ص ،2004جابر،) حي عف كائف بديؿ

 "بيرنيو" كها أفالعىؼ،   أك بالىقص اإلحساس في التعكيضية االستجابة بأىً عرفًفي ادلر"" العالـأها 
 ، كيعرفً بأىًيأك جهاع فردم طابع ذا أك هعىكم أك جسدم عىؼ ىًأ إها العىؼ عتبر أف أشكاؿي

 .(8ص ،2008 ، حهيدم ، )سبلطىية آخر بإىساف السالفة الذكر ؤلشكاؿل إىساف إىزاؿ

كيعرؼ العىؼ قاىكىيا باعتباري االستعهاؿ غير القاىكىي لكسائؿ القسر الهادم كالبدىي،     
ذا يعىي استخداـ الضغط أك القكة استخداها غير  لغرض تحقيؽ غايات شخصية أك جهاعية، ٌك
ذا االتجاي يركز  هشركع أك غير هطابؽ لمقاىكف كالذم هف شأىً أف يؤثر عمى إرادة فرد ها ٌك

 (.343-327، ص ص2013) ركاب،  العدكافلهسؤكلية الجىائية في عمى تحديد ا

  المدرسي العنؼ .2.3

 التمهيذ هف يصدر السمكؾأىهاؾ  هف ىهط ٌك الهدرسي العىؼ أفب حسيف العظيـ عبد طً رلي    

ٌذا  كيتسبب أٌـ صفاتً، العدكاىية كالذم تككف  أستاذ، أك آخر تمهيذ ضد التبلهيذ هف أك هجهكعة
 االعتداءك عدة صكر العىؼ ٌذا . كيأخذلٍـ جسهية أك ىفسية أك هادية إحداث أضرار فيالسمكؾ 

 عمى كاالعتداء الهشاغبةك  كالتٍديد، الهطاردة،التبلهيذ، ك  بيف العراؾك الٍجكـ ك  ،كالمفظي الجسهي

 (.262 ،ص 2007 العظيـ، )عبدالهدرسة  ههتمكات

 كفيً لئلحباط عاهة استجابة ٌك الهدرسي" أف العىؼ دريدم بف أحهد فكزم يرل أخرل جٍة كهف

ك غضبً الطفؿ عف يعبر  يغضب العىؼ كبها أف الصؼ، غرفة في الهبلحظة التصرفات هف ٌك

 ىحك هكجٍا دائها ليس العىؼ ك األفعاؿ باقي ردكد هف أكبر اٌتهاها يعطى فاىً اآلخريف

  (91-80صص ، 2014)سمطاىي، كالههتمكات األشياء ىحك هكجٍا فقد يككف األشخاص

 . العنؼ في المجاؿ الرياضي5.5

( أف العىؼ في الهجاؿ الرياضي ٌك: االستهتاع بالهكاجٍة 8201" ) TATKOيرل " تتكك    
كيسعى إلى  اإلصابةالبدىية، كيرل أف البلعب العدكاىي يتصؼ بالمعب الخشف كال يخشى 
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أكثر الهىافسيف  لهٍاجهةاالحتكاؾ الجسهاىي كيثير الخكؼ في ىفكس هىافسيً كيتهيز بسعيً 
   (.01،ص1080)ٌكاكرة،خشكىة كدائـ القمؽ لهبلقاة هف ٌزهكي هف قبؿ 

تطمؽ عبارة العىؼ الرياضي عمى األعهاؿ كالههارسات الهكجٍة ضد الدكلة أك هىظهات اك ك 
رتبط هكضكع العىؼ يلهجهكعات الخاضعة تحت سيطرتٍا. ك أك ا/ٌيئات رياضية كضد األفراد ك

، 2012)ىعهاف، الرياضي ضد األشخاص بالكضع الرياضي الذم يعيشكف في ظمً
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27027) 

كها يعرفً " صبرم العدكل " بأىً شكؿ هف أشكاؿ االىفعاؿ الرياضي الذم يظٍر كاستجابة لىكع 
 " بأىً الهبادرة بالهٍاجهة في هجاؿ ىطاؽ الرياضة. ADLERMANهف اإلحباط. كيعرفً " أدلرهاف 

هف خبلؿ التعاريؼ السابقة يتضح أف الهىافسة الرياضية تتضهف بعض هظاٌر العىؼ هف      
ذا خركج عف قكاىيف المعبة التي يهارسكىٍا، كيرل بعض الههارسيف لرياضة هعيىة الهه ارسيف ٌك

أىً ال يهكف إيذاء الهىافس إال إذا بادر ٌذا األخير بذلؾ، ككذلؾ يعتقد بعض الرياضييف أىً ال 
يهكف الفكز عمى الهىافس إال إذا اعتبركي عدكا لٍـ فيغضبكف عميً كها يقكـ بعض الهدربيف أك 
حتى الهدرسيف لمىشاط البدىي الرياضي التربكم خبلؿ الهىافسات الرياضية الهدرسية بإقىاع 
تبلهيذٌـ الرياضييف أف يككىكا غاضبيف عمى هىافسيٍـ حتى يتهكىكا هف الفكز عميٍـ 

   (.01،ص1080)ٌكاكرة،

 تشابو رغـ االختالؼ والعدوانية العدواف ،العنؼ. 4

 الثبلثة الهصطمحات تستعهؿ أىٍا كجد الهكضكع أديبات حكؿ الهؤلفات هف لكثيرا خبلؿ هف   

  الهثاؿ سبيؿ كعمى، هف الباحثيف الكثير ديكيؤ  ها ٌذا ك، الشيء ىفس لتعىي كعىؼ عدكاىية، عدكاف،
 (2002) Julie Bélangerتذكر:  

 ٌىاؾ أف إال .الهعىى ىفس كعىؼ عدكاف،عدكاىية لمهصطمحات ىجد الهؤلفات هف الكثير في أىىا "

 ." بيىٍا فركقا الحقيقة في
 إال العدكاف، لهصطمح هرادفة بصكرة العىؼ هصطمح استخداـ1998) )عبلكم حسيف هحهد رككيذ

 في ٌىاؾ أف الهترادؼ االستعهاؿ ٌذا هقابؿ يكضحكف الهؤلفيف هف فالكثير ،بيىٍا فركقات ٌىاؾ أف

 الهصطمحات ٌذي بيف التهييز بصعكبة يقر الكقت ىفس في هىٍـ البعض أف إال ،بيىٍا فركقات الحقيقة

"ٌىاؾ تداخؿ في  مدحت مطركحسب  ،( 016. ص0112)خالدم،  العدكاف ك بالعىؼ يتعمؽ فيها خاصة

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27027
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27027
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هفٍكـ العىؼ هع العدكاف، بحيث هف الصعكبة تحديد التهايزات الدقيقة بيىٍها، فالعدكاف يعرؼ 
ـ إلى االعتداء بأىً هجهكعة هف هظاٌر السمكؾ تبدأ هف إغاظة  اآلخريف، أك إبداء العداكة ىحٌك

 الفيزيقي عميٍـ، أها العىؼ ٌك السمكؾ الظاٌر لهيؿ اإلىساف فردا كاف أـ جهاعة الكاهف لمعدكاف"

 (.10-12، ص1086)هطر، 

عرفٍا "باركف" بأىٍا ، حيث األكليف الهصطمحيف غير أىٍا عمى يتفؽ هىٍـ فالكثير العدكاىية أها 
إصابة كائف حي آخر يحاكؿ تجىب  أشكاؿ السمكؾ الٍدؼ هىً هحاكلة إيذاء أك"أم شكؿ هف 

ي: العدكاىية عبارة عف  كيضيؼ "جيؿ" ،لؾ"ذ زيادة لٍذا التعريؼ أربعة هعايير لمعدكاىية ٌك
سمكؾ، تشتهؿ عمى أذل أك إصابة، هكجٍة إلى كائف حي، كأخيرا تحتكم عمى ىية كقصد 

 .(110-100صص ، 1081)فىكش،
 إلى هجهكعة هف الىقاط ىذكر هىٍا: كالعدكاف العىؼ هصطمحيكترجع صعكبة التهييز بيف 

 تعريؼ في القصد عىصر تضهيف في الباحثكف اختمؼ إذ القصد بعىصر يتعمؽ فيها االختبلؼ : أوال

 أم العىصر بٍذا يتعمؽ فيها العدكاف ك العىؼ بيف التهييز في ثـ جٍة، هف العدكاف ك العىؼ هف بلك

 . القصد عىصر

 الهفٍكهيف ٌذيف بيف التهيز في األحياف هف الكثير في الباحثيف ك الهؤلفيف هكاقؼ اختبلؼ : ثانيا

 في الهكاقؼ لٍذي ترجيح أك خبلصة إلى ىفضي ثـ يمي هاك ذلؾ سىكضح ك ،أخرل أكجً عدة هف

 (.016، ص0112)خالدم، (عدكاىية عىؼ،عدكاف،)الثبلثة الهفاٌيـ بيف التهييز

  (Sous catégorie ) العىؼ هف ىكعك العدكاف ىضع أف Molaro(1998) يقترح ك
ذا عدكاىا، دكها يككف ال العىؼ كلكف عىؼ، دائها ٌك فالعدكاف رأيً كحسب  القصد لعىصر هراعاة ٌك

(.001، ص0112)خالدم، السمكؾ في
 

 

 

 

 

 Molaro حسب بالعنؼ العدواف ( عالقة03شكؿ)

 
 عدوان

 عنف
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 هكاقؼ إدراج كقبؿ الهصطمحات، ٌذي حكؿ الهؤلفيف بعض قدهٍا أخرل فركقا ذلؾك كجدىا هاك    

 التي التصىيفات كبإيجاز ىدرج (ثركأ التهييز ليسٍؿ) كالعدكاف، العىؼ بيف التهييز حكؿ ءٌؤال

 :كاألشٍر األقدـ عتبريك  لمعدكاف Buss (1961)يؼ تصى التصىيفات ٌذي أٌـ كهف لمعدكاف، كضعت


 العنؼ السمبي العنؼ االيجابي محاور العدواف

 المادي

 غير مباشر مباشر غير مباشر مباشر
 

ضرب الضحية 
 أك لكهٍا
 

الهداعبة العهمية 
 السخيفة

الجمكس أك 
الكقكؼ إلعاقة 

 الهركر

رفض أداء عهؿ 
 ٌاـ

 المفظي

إٌاىة الهجىي 
 عميً
 
 

رفض الهكافقة  رفض الكبلـ الىهيهة الهاكرة
 كتابة ىطقا أك

 (0690لمعدواف ) buss( تصنيؼ 20جدوؿ)

هف  كؿ الهدارس في العىيؼ لمسمكؾ تصىيفا السابؽ التصىيؼ هف اقتبس كلقد    
(1997)Pain (1987)ك Moser ، ذا  العدكاىي السمكؾ يصىؼ إذ جدا كاضح التصىيؼ ٌك

 ها أف غيرثبلث كسائط: )ايجابي/سمبي( ، )جسدم، لفظي( ، ) هباشر، غير هباشر(.  حسب
كالبعد  االجتهاعي كالبعد العبلئقي كالبعد الشخصي البعد أٌهؿ أىً التصىيؼ عمى ٌذا يعاب
ا في تساعد أف كيهكف السمككات ٌذي في حتها تتدخؿ كالتي الخ،...الثقافي ، 0112)خالدم، تفسيٌر

 (.003ص

 سكء عف يىتج إذف العىؼ( Hacker ( 1972ذكري  كهالمعدوانية(  )بالنسبة العىؼ أها     
 ىفسٍا الغريزة كليست الظاٌرم لمغريزة الهفتكح الهكشكؼ الشكؿ فٍك العدكاىية، غريزة إثارة

 (.009، ص0112)خالدم،
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 تبيف التي  الثبلث الهتقاربة الهصطمحات بيف التهييز ( في1996) Floroإلى هكقؼ  كبالرجكع
 يحكـ عميً العدكاف، هف شكبل العىؼ كأف داخمي استعداد العدكاىية أف يعتبر فيٍا، أىً لىا

 . لمعدكاىية همهكسا تطبيقا يككف أف يهكف كها العدكاف، هف أخطر أىً عمى اجتهاعيا

عدكاف، كعدكاىية،  عىؼ، الثبلث الهفاٌيـ بيف التهييز في الهؤلفيف أراء هختمؼ كهف خبلؿ    
 لتعييف أكضاع عىؼ كمهة استعهاؿ في جٍة، هف تكهف الهصطمحات ٌذي بيف التهييز فصعكبة

 أف العدكاىية، إلى الثاىية الصعكبة كترجع ضارة، ألفعاؿ كهتىكعة هتعددة هختمفة كضعيات أك
 االستعهاؿ العادم في األخرل عكض الكحدة تستعهؿ هفردات العىيفة كالتصرفات العدكاف

 هستكلفي  الكضكح عدـ ٌذا عف فيستمـز هترادفات، ككأىٍا فتصبح العمهية، كالهؤلفات
ذا ذاؾ؛ أك الهفٍـك لٍذا الهكضكعة كالكضعيات التصرفات  الكاضح العمهي الفٍـ يعقد ها ٌك
 .بيىٍها التهييز صعكبة كهىً الهدركسة كالهجاالت لمهسائؿ
، فقد الهفاٌيـ ٌذي كتهييز تحديد الباحثيف هف الكثير حاكؿ الصعكبات ٌذي هف الرغـ كعمى

 : يمي ها هف خبلؿ صىفتٍا الباحثة "خالدم"

 األوؿ التمييز 

، Pain (1992)   ،Guillot (1999) هثؿ  الهتخصصة األدبيات هف العديد في ىجدي     
Molaro (1998 ،)(1989)Herbert، الشخصية في همهح أك هيؿ كحالة العدكاىية عرفت أيف 
أك  لمتعبير طرؽ أك تصرفات أىٍها عمى كالعىؼ العدكاف تعرؼ بيىها دافعة، طاقة أىٍا أك عمى
 أف العبلقة اعتبرتلمعدكاىية. ك  الخارجي الشكؿ أىٍا عمى أم كاقعية، حكادث أك هبلحظة سمككات

   (état/ acte)كالتصرؼ  الحالة أخرل، هثؿ جٍة هف كالعىؼ كالعدكاف جٍة، هف العدكاىية بيف
 كالعدكاف. العىؼ طريؽ عف سيتصرؼ بالعدكاىية يتصؼ شخص كؿ أف ٌذا هعىى ليس لكف

 شرحٍا في تتدخؿ التي كتعدد العكاهؿ تعقيد أغفمىا إذا قاصرا إدراكا الهفاٌيـ لٍذي إدراكىا كيككف
 أٌهية عمى بطريقة كافية هف التركيز البد كعميً الخ(.… الثقافية الىفسية، االجتهاعية، )العكاهؿ
 اجتهاعي إطار داخؿ هعىى ٌذي الهفاٌيـ إلعطاء الهٍيهىة أك السائدة كالقيـ الثقافية األىهاط

ذا ذا( ( Herbert 1986أكدي  ها هحدد ٌك  . ٌاـ جدا الجاىب ٌك
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 الثاني التمييز 
ذا إرادة الضرر، في الىية أك القصد عىصر أٌهية البداية في ت الباحثة أدرج      ٌاـ العىصر ٌك

 molaro بيف ) الصدد ٌذا كتصرفات، كفي كالعدكاف العىؼ بيف التهييز ىاحية هف كهساعد جدا
 يقتضي ال العىؼ بيىها ،...الرهزم أك الجسدم اإلضرار دائها فيً يقصد العدكاف أف ( 1998
 الرأم ٌذا ككفؽ كهىً( هثبل العبلج أك التربية بً قد يقصد،)الضرر أك االعتداء إرادة بالضركرة

 .الهفٍكهيف ٌذيف بيف في التهييز يساعد اإلضرار في القصد فإف
 الثالث التمييز: 

 شكبل يهثؿ قد ككف العىؼ إلى فهردي Olweus (1973)حسب  الخطكرة هستكل في يتهثؿ     
 . شرعي غير أىً عمى عميً كيحكـ العدكاف هف أخطر

 الرابع: التمييز 

اكذ تـ ثيرةك ألسباب أيضا فهردي الهادية التصرفات عمى العىؼ اقتصار عمى زككالهتهر        ٌر

 ال بيىٍا،ألىٍا التهييز الصعب هف هفاٌيـ كالعدكاىية، العدكاف ك العىؼ أف إلى ٌىا كىخمص، سابقا
 العىؼ بيف بالتهييز يتعمؽ ها اصةخك  كالهتخصصيف، الدارسيف لهختمؼ بالىسبة إجهاعا تحهؿ

 كالتي لمعدكاىية كهظاٌر تصرفات كالعدكاف العىؼ أف عمى يتفقكف فهعظهٍـ العهـك كعمى كالعدكاف،

 ،العدكاف ىحك االتجاي في كالهتهثؿ اإلىساف داخؿ اهفك ٌك ها أك الفطرم كاالستعداد السهة تهثؿ
 (. 001-002، ص0112)خالدم ،  ايىفياىٍ أك داىٍاكيؤ  كالعىؼ العدكاف بيىها

 . السموؾ الحركي في المجاؿ الرياضي5

يهكف الىظر إلى السمكؾ الحركي أىً دراسة لؤلفعاؿ كاألكضاع األدائية أك العهمية التي يقـك      
أثىاء ههارستً ألم ىشاط رياضي كالتي تككف ىتيجة لعهميات داخمية هدهجة تقكد إلى  فردبٍا ال

تغيير دائـ ىسبيا في األداء أك الفعؿ الرياضي، إذا السمكؾ الحركي يشهؿ جهيع الحركات 
لرياضي، كها أىً يشهؿ كذلؾ العهميات التي تقكد إلى تغيير األكضاع الجسهية التي يقكـ بٍا كا

 هؤقت ىسبيا في األداء.

إف دراسة السمكؾ الحركي خبلؿ الىشاط الرياضي يهكف أف تقسـ إلى هجاليف فرعييف "التعمـ     
 الحركي " ك" التحكـ الحركي "، كها ٌك هبيف في الشكؿ اآلتي:
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هف خبلؿ الشكؿ السابؽ يهكف القكؿ أف السمكؾ الحركي في لمفعؿ الرياضي ٌك الىتيجة التي    
 (.1081)عبد الحافظ،  الحركييفيهكف هبلحظتٍا لمتعمـ كالتحكـ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 ال لى ال  كٍ

   سة  ألفعاؿ َ ألَضا   إلىساىية  أل  ئية) لعهمية( َ لتي تكَو ىتيجة 
 لعهميا    خمية ه هجة تقَ   لى تغي    ئن ىسبيا في  أل   

  لتحكن  لح كي  لتعمن  لح كي

هجهَعة هتع     ألَجً هو  لعهميا  
 ل  خمية  لتي تح   بهَجبٍا تغيي    

   ئهة ىسبيا في       لف  

   سة  ألفعاؿ َ ألَضا   لجس ية 
عى   إلىساو َ لعهميا   ل  خمية  لتي 

 تقَ ٌا

( السلوك الحركً اإلنسانً ومجاالته الفرعٌة21شكل )  
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 ! مرحمة تحتاج لفيـ عميؽالمبحث الثاني: التمميذ المراىؽ في 

 لمتمميذ المراىؽ خالؿ ممارسة النشاط الرياضي االنفعالية المظاىر .1

حاجة لبلعتهاد عمى الىفس ألىً يستعد لهرحمة الرشد كالرجكلة  الهراٌؽ في ٌذي الهرحمة في     
لذلؾ ىجدي في حيرة كقمؽ كتفكير في ذلؾ، كذلؾ ىجدي يسعى في ٌذي الهرحمة إلى اكتساب 

قات عهيقة، حيث أف سمككً االجتهاعي يتسـ بالتىافس في تحقيؽ أٌدافً العاهة هف خبلؿ صدا
السرعة في االىدهاج في الجهاعة كالكالء لٍـ، لذلؾ يهيؿ إلى المعب كالتىافس الجهاعي كالتعاكف 

لهطمب الجهاعة كالتشكيش كالشجارات في الهؤسسة التربكية أك أثىاء  غكاالىصياهع الغير، 
ههارسة الىشاط الرياضي الهدرسي...، كذلؾ يحاكؿ التخمص هف السمطة الهتهثمة في الكالديف 

 .(18، ص1997)دبكر، كاألسرة التربكية

 كتظٍر عمى التمهيذ في ٌذي الهرحمة هجهكعة هف الهظاٌر كىذكر هىٍا: 

 :ؼ الحس بكاهمٍا شخصيتً يهس الذم التغير طبيعة بحكـ الهراٌؽ تبريع الرىافة  في هٌر

 . ألتفٍٍا كيثكر األشياء أدىى هف يتأثر إذ، األهكر بعض

 :عىٍا كيتردد يتخاذؿ ثـ فيقدـ هتٍكرا يصبح حتى اىفعاالتً كراء أحياىا الهراٌؽ يىدفع االنطالؽ 

 ىفسً. عمى بالمـك كيرجع كيضعؼ
 ذا األسباب، ألتفً الهراٌؽ يثكر قداالستقرار:  وعدـ العنؼ  الهظاٌر في ال يتحكـ ىًإف غضب كا 

 الداخؿ إلى كأحياىا الخارج إلى االىفعالية طاقاتً يكجً حيث االىفعالية الخارجية لحالتً كالظكاٌر

 لىفسً. قد يسبب اإليذاء بذلؾ كيككف

  :لهكاقؼ أك لهضايقة فعؿ كرد كيككف لمهراٌقة الههيزة الحادة االىفعاالت هف كٌكالغضب 

 ضربً أك قيهتً هف كالحط الهراٌؽ تصرفات هف كالسخرية اآلباء قبؿ هف الشديد هعيىة، كالىقد

 ههارسة هف هىعً أك ها يهمؾ عمى بالقكة االستيبلء أك أك زهبلئً بإخكاىً تكبيخً أك هقارىتً أك

 (.40-39، ص2009)عهي،  الشخصية أهكري في أك التدخؿ الهفضمة ٌكايتً

كلك ذٌبىا إلى ىتائج التعمـ الحركي لمههارسة الرياضية عمى الحالة االىفعالية لكجدىا الهراٌؽ    
يتعاهؿ اىفعاليا خبلؿ الهكاقؼ التعميهية لمهٍارات الحركية الرياضية هع طريقة التعمـ كهحتكل 

ذا التعاهؿ قد يفسر عف ىتائج ايجابية إذا تىاسبت طري ،التعميـ قة التعميـ هع استعدادات كقدرات ٌك
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الهتعمـ، كهحتكل التعميـ أيضا هتكافقا هع حاجات الهراٌؽ البدىية كالىفسية. كقد يفسر ٌذا 
كقدرات كهيكؿ كحاجات الهتعمـ  استعداداتالتعاهؿ االىفعالي أيضا عف ىتائج سمبية إذا لـ تتكافؽ 

 هع طريقة التدريس كالهحتكل الهقدـ لً.

ة التعميـ إلى تىهية الثقة بالىفس، أك قد تربي الشعكر بالىقص، كها قد تحبب فقد تؤدم طريق
هستقببل، كقد  االهتعمـ في األىشطة الرياضية الهقدهة لً خبلؿ الحصة كتدفعً إلى ههارستٍ

ً فيىفر   في الحصة ككذا هستقببل. اههارستٍهف تكٌر

الهقدهة لمتمهيذ الهراٌؽ يهكف أف سبؽ أف الهكاقؼ التعميهية لؤلىشطة الرياضية  كىستخمص هها
 تؤدم إلى ىتائج اىفعالية إيجابية هثؿ:

 الهيؿ كحب ىشاط رياضي هعيف كاكتسابً. -

 اكتساب تكجً اىفعالي ايجابي ىحك األىشطة الرياضية بجهيع ألكاىٍا. -

 تىهية الثقة بالىفس أثىاء األداء. -

 كها يهكف أيضا أف تؤدم إلى ىتائج اىفعالية سمبية هثؿ:

 الىفكر ككري الىشاط كبالتالي عدـ اكتسابً. -

 اكتساب تكجً اىفعالي سمبي ىحك األىشطة الرياضية األخرل. -

  فقداف الثقة بالىفس أثىاء األداء. -

كهعىى ذلؾ هها سبؽ أىً ليس ٌىاؾ ىشاط بدىي رياضي فقط، بؿ أف كؿ ىشاط بدىي 
كىبلحظ ذلؾ في التمهيذ في رياضي يصاحبً ىشاط عقمي كاىفعالي يرتبط بً ارتباطا كثيقا، 

حصة التربية البدىية كالرياضية حيف يتأثر بالهكاقؼ التعميهية كها تضهىتً هف هثيرات، فإىً 
   (.098-095، ص7555،شرؼ) كاىفعاالتًال يستجيب لٍا ببدىً فقط بؿ يستجيب ككؿ؛ ببدىً كعقمً 

 والعالج لإلرشاد وحاجتيـ المراىقيف عدوانية .2

 في هرحمة الهراٌقة هرحمة ٌاهة لمغاية، فالهراٌؽ يجد ىفسً في عالـ يعتبر الدخكؿ     

ك عالـ الكبار، فىجدي يمجأ لسمككات جديدة قصد التكيؼ، كعادة ها تككف  آخر، ٌك

ذان فالهراٌؽ في ٌذي الهرحمة يحاكؿ إشباع ، إسمككات عىيفة، خاصة في الهجاؿ الهدرسي
ذا ها ، عف طريؽ كسائؿ هختمفة كالعىؼ كالعدكاف حاجاتً الىفسية كاالجتهاعية كالبيكلكجية، ٌك
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 حياة الهراٌؽ هسرح الىفعاالت عىيفة ىتيجة ف: " إكماؿ أحمد وآخروفأٌكدي 

 الهؤثرات الخارجية كالداخمية، كذلؾ لتأثري بالتغيرات الفيزيكلكجية كالىفسية، فىجدي

ذا ها يظٍر هف خبلؿ تصرف )عبدم،  اتً كسمككاتًيعيش حالة هف الحيرة كعدـ االستقرار، ٌك

 (810-814، ص1088

قد اتفؽ خبراء االجتهاع كعمهاء الىفس كالتربية عمى أٌهية إشراؾ الهراٌؽ في الهىاقشات ك     
العمهية الهىظهة التي تتىاكؿ عبلج هشكبلتً، كتعكيدي عمى طرح هشكبلتً، كهىاقشتٍا هع الكبار 

 الجىسية عف طريؽ التدريس العمهي الهكضكعي،في ثقة كصراحة، ككذا إحاطتً عمهان باألهكر 
 حتى ال يقع فريسة لمجٍؿ كالضياع أك اإلغراء".

 أىشطةكها أكصكا بأٌهية " تشجيع الىشاط التركيحي الهكجً كالقياـ بالرحبلت كاالشتراؾ في  
 الساحات الشعبية كاألىدية، كها يجب تكجيٍٍـ ىحك العهؿ بهعسكرات الكشافة، كالهشاركة في

 كعات الخدهة العاهة كالعهؿ الصيفي ... إلخ".هشر 

% هف هشكبلت الهراٌقيف في عالهىا العربي ىتيجة 10كها أكدت الدراسات العمهية أف أكثر هف 
هباشرة لهحاكلة أكلياء األهكر تسيير أكالدٌـ بهكجب آرائٍـ كعاداتٍـ كتقاليد هجتهعاتٍـ، كهف ثـ 

ـ يعتقدكف أف اآلباء إها أىٍـ ال يٍهٍـ أف يعرفكا يحجـ األبىاء، عف الحكار هع أٌمٍـ؛ ألىٍ
 أك أىٍـ ال يستطيعكف فٍهٍا أك حمٍا. هشكبلتٍـ،

كقد أجهعت االتجاٌات الحديثة في دراسة طب الىفس أف األذف الهصغية في تمؾ السف ٌي 
الحؿ لهشكبلتٍا، كها أف إيجاد التكازف بيف االعتهاد عمى الىفس كالخركج هف زم الىصح 

جيً باألهر، إلى زم الصداقة كالتكاصي كتبادؿ الخكاطر، كبىاء جسر هف الصداقة لىقؿ كالتك 
الخبرات بمغة الصديؽ كاألخ ال بمغة كلي األهر، ٌك السبيؿ األهثاؿ لتككيف عبلقة حهيهة بيف 

 اآلباء كأبىائٍـ في سف الهراٌقة ".

الهدرسة الهتخصصة لمدراسات االجتهاعية بالكاليات  (Gssw) كقد أثبتت دراسة قاهت بٍا الػ
عمى لقاءات  24طفؿ، بداية هف سف رياض األطفاؿ كحتى سف  600الهتحدة عمى حكالي 

، أف الهراٌقيف في األسرة الهتهاسكة ذات الركابط القكية 18، 81، 80، 2، 0هختمفة في سف 
في هجالس عائمية هحببة يشارؾ فيٍا التي يحظى أفرادٌا بالترابط كاتخاذ القرارات الهصيرية 

الجهيع، كيٍتـ جهيع أفرادٌا بشؤكف بعضٍـ البعض، ٌـ األقؿ ضغكطنا، كاألكثر إيجابية في 
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 الىظرة لمحياة كشؤكىٍا كهشاكمٍا، في حيف كاف اآلخركف أكثر عرضة لبلكتئاب كالضغكط الىفسية
(http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=872 .) 

كهف بيف األساليب كذلؾ التقرب هف الهراٌؽ كالحديث هعً كالتحاكر بأسمكب جيد بعيدا عف 
رشاد الهراٌؽ عمى التساهح  العىاد كالتقميؿ هف قيهتً، فٍذي القصة أحد الىهاذج لمحديث كىصح كا 

 كالبلعىؼ:

ر بً:   أراد حكيـ )ح( أف يهتحف ىباٌة شاب )ش( ٌك في طريؽ العكدة إلى الصكاب، بعد أف غرن

 )ح(: كيؼ يككف رد فعمؾ عمى هف شتهؾ أك ضربؾ؟.

 )ش(: أشتهً كها شتهىي أك أضربً كها ضربىي أك أكثر.

 )ح(: لهاذا أكثر ؟

 )ش(:ألىً تعدل عمي كالبادئ أظمـ.

 .)ح(:كلكف لك أردت أف تككف عادال

 )ش(:الشتـ بالشتـ كالضرب بالضرب.

)ح(: لك كاف أحد إخكتؾ قد تسبب ظمها في فؽء عيف خصهً، فٍؿ كىت ستقبؿ تطبيؽ ٌذي 
 القاعدة " القصاص بالهثؿ" عمى أخيؾ؟. 

 ! )ش(: "صهت كتردد"

 )ح(: لهاذا ٌذا التردد، ٌؿ ٌىاؾ ها يقمقؾ؟.

 )ش(: بصراحة، ىعـ.

هثؿ أحد إخكتؾ، تريد قصاصا أقؿ ال أكثر هها كىت تراي )ح(: إذف عىدها يهس القصاص بال
؟.  كأىت هظمـك

 )ش(: ٌذا صحيح.

 )ح(: كفي ٌذا التىازؿ، ٌؿ هف بديؿ؟ أال ترل في التعكيض سبيبل أقؿ ضررا؟. 

 )ش(: ىعـ بالفدية أك ها يعادلٍا.

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=872
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 )ح(:أال يهكىؾ أف تىصرؼ هف لغة األكثر ك األقؿ إلى لغة "األحسف" ؟.

 قصد؟.)ش(: ها ت

)ح(:أال ترل هعي بأف األحسف ٌك إصبلح الجاىي كهساعدتً عمى االٌتداء إلى الصكاب، فتقابؿ 
 السكء بالطيب كالشر بالخير؟. 

 )ش(:ٌذي دعكة صريحة إلى تشجيع أٌؿ الشر.

 )ح(:هقابمة الشر بالشر تعكد بىا إلى عٍد قاىكف الغاب، كقد ىفرت هىً قبؿ قميؿ. 

 اهؿ صاحب السكء بالطيب، كصاحب العىؼ بالبلعىؼ؟.)ش(: ٌؿ تريد هىي أف أع

 كتأججا دكف ىٍاية. )ح(: أال ترل هعي بأف الشتـ بالشتـ كالىار بالىار يزيد األهر تأزها 

)ش(: أجؿ، فباإلهكاف التعدم بىقيضً أك ضدي: السكء بالبلسكء، كالكراٌية بالهحبة، كالعىؼ 
 بالبلعىؼ، كالبلتساهح بالتساهح.

 في العبلقات بيف "هتىافريف" البديؿ الهىطقي الهىاسب لمهكقؼ؟. )ح(:أال ترل

ؿ أفٍـ بأف التىافر في الهىطؽ شيء، كفي العبلقات اإلىساىية شيء آخر؟.   )ش(: ٌك

  5)ح(: عاشر الىاس بالهعركؼ، كاصفح عىٍـ كقؿ: سبلـ.

 )ش(:كلكف ٌذا أجهؿ لهف يتعظ؟.

 (.1086-1081)بكقمي ، هتعظ؟)ح(:إىؾ في طريؽ الصكاب، فٍبل تصؿ، فٍؿ هف 

 لمراىؽ خالؿ الممارسة الرياضيةاالمحددات السيكوسوسيولوجية المؤثرة في  .5

 . حالة الضجر، السأـ والممؿ1.5

هفادٌا أف الحياة ال تككف دائها هتضهىة لمسعادة الهستهرة بؿ ٌىاؾ ها يصاحب الفرد هف     
ذا ىتيجة رككد الهىاشط االجتهاعية،  همؿ كضجر بسبب الركتيف أك تكرار ىفس األحداث تقريبا ٌك
األهر الذم يجعؿ الهراٌؽ هكتئبا كهتشائها في بعض األحياف كخاصة هع تأثير عكاهؿ أخرل 

                                                           
5
 86، التغابف 12، الزخرؼ 11، الىكر 10، الحجر 81، الهائدة 802ارجع إلى اآليات القرآىية: البقرة   
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ككف ىظرتً لمحياة ال ىظرة تفائؿ بؿ ىظرة سكداكية هتشائهة فعىدٌا يمجأ إلى ههارسة لديً، فت
 سمككيات عىيفة تعبر عف تشاؤهً كعدـ الرؤية التفائمية لهحيطً الخارجي.

لذا يككف ىتاج الضجر كالهمؿ سمككا عىيفا، ألف الفرد الهىشغؿ باألعهاؿ الهسمية أك الهسركر 
ف حصؿ ذلؾ فإف اىزالقً في هٍاكم العىؼ يككف ىادرا.كالهبتٍج ال يشعر بالهمؿ،   حتى كا 

 . أىمية المراىؽ في المجتمع0.5

يشعر الهراٌؽ بأٌهيتً عىدها يهارس أك يىخرط في الحياة االجتهاعية أك التجارية أك     
 الرياضية اليكهية التي تىبض بٍا الحياة، فقد يشعر بأٌهيتً عىدها يهارس عىفً فيٍا، فيؤكد ذاتً
كيثبتٍا في أعيف اآلخريف كيمهس قكتً التي يتهتع بٍا، ٌذا بالتأكيد حيف يككف غير كفؤ أك يفقد 
الطريقة السميهة إلثبات ذاتً؛ هعىى ذلؾ أف السمكؾ العىيؼ يقدـ خدهة لهف ال يستطيع إثبات 

 (.40، ص2013)السىيدم، ذاتً في الحياة التي يهارس فيٍا ىشاطً بالطرؽ الهشركعة

 اإلقباؿ عمى العدوانية الحركية. 5.5

ٌذي الىزعة تكلد هع اإلىساف كتستهر إال أىً حيف يكبر يتحكـ فيٍا، كىمهس ذلؾ في المعب     
االستكشافي لدل كؿ رضيع الذم يتهيز بالعدكاىية الحركية كالحدة في بحثً عف األشياء كالحدة 

القكم الذم يعكس الىشاط  التي يهسؾ بٍا حمهة زجاجة اإلرضاع في فهً، ككذلؾ األسمكب
كالحيكية لدل الطفؿ الصغير حيف يمكح بيديً أك حركة رجميً لمتعبير عف شيء ها أك عف عدـ 
ك  ارتياحً، أك حيف يدفع قدهيً بقسكة تجاي األشياء هحاكال الكقكؼ أك حيف يحاكؿ الجمكس ٌك

، 0669)سميهاف، الدربستي،الحركية تدؿ عمى بعض هعاىي العدكاىية  تغير قادر، فإف ٌذي التصرفا

 كىبلحظ أف ٌذي السمككات تكبر هع األطفاؿ في الهرحمة االبتدائية بؿ حتى هع بداية ،(000ص
هرحمة الهراٌقة كأثىائٍا كىبلحظ ذلؾ في سمككات رفع األيدم كالصراخ كضرب األشياء بالرجؿ 

 ارسة األىشطة الرياضية.لحظة الغضب أك عدـ االرتياح، ككذلؾ استعهاؿ القكة الحركية أثىاء هه

 إثبات الذات  .1.5

كيحصؿ ٌذا عىدها يكاجً الهراٌؽ هف يخالفً أك يعارضً أك هف يقكـ بالتعتيـ عميً أك     
التقميؿ هف شأىً أك يعارضً، فإىً يتصرؼ ٌىا بتصرفات غريبة كبسمككات غير سكية كعىيفة 

 هف أجؿ جمب اىتباي كأىظار اآلخريف لتأكيد ذاتً.
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د الهراٌؽ بأف تأكيدي لذاتً ههىكعة أك هكبكتة لفترة طكيمة هف الكقت هف قبؿ شخص فعىدها يج
استخداـ قكة أقكل هف تأكيد الذات بكثير، فيحصؿ العدكاف  ىأك جهاعة أشخاص عىدئذ يمجأ إل

عمى شكؿ الذٌاب إلى هكاف آخر ألىً ال يىحصر في هكاف كاحد بؿ يذٌب إلى هجاالت 
أك العداء يعتبر سمككا عىيفا، كفي األخير يمجأ الهراٌؽ إلى العىؼ  أخرل، كاستخداهً لمعدكاف

عىدها يصؿ إلى الباب الهغمؽ في إثبات كتأكيد ذاتً كأف عدكاىً لـ يقدـ لً شيئا، فيمجأ إلى 
 ذاتًسمكؾ العىؼ بأىكاعً )الجسدم أك المفظي،...( عمى الشخص الذم هىع أك قهع تعبيري عف 

 (.41، ص2013)السىيدم،

 تأثير المنافسة الرياضية .5.3

ك هحاكلة الرياضييف تحقيؽ      رية يقـك عميٍا ىظاـ الىشاط الرياضي ٌك التىافس عهمية جٌك
لقاىكىي. أغراض هعمىة كهحددة )الفكز( عف طريؽ بذؿ الهجٍكدات في إطار يحكهً الشكؿ ا

هف التعاكف يشكبلف ىكع هف التعارض كفي الكقت ىفسً يشكبلف ىكع فالهتقابميف في هباراة 
التىافسي، فبل يهكف أف يكجد الكاحد دكف اآلخر، كال يهكف لطرؼ هىافسة ىفسً، لكف هف جٍة 
ف عدـ إبدائٍا ٌك اختزاؿ  أخرل البد أف يبدم كؿ فريؽ هعارضة حقيقية بٍدؼ تحقيؽ الىصر، كا 

 الستحقاؽ الفريؽ آلف قكة هقاكهة الفائز ٌي التي تصىع هجدي.
ظتٍا بشكؿ هباشر في سمككات الرياضييف هف خبلؿ الحركات الدالة إف الهىافسة يهكف هبلح

ا تعبير هشركع هف أجؿ تأكيد الذات هف  عمى الركح القتالية، كالعدكاىية البىائية األداتية باعتباٌر
خبلؿ ٌدؼ هرغكب رياضيا كهقبكؿ اجتهاعيا عمى عكس العدكاىية التي تخرج عف الهعايير 

 الهحددة بقكاعد.
" "إف البطؿ يجد ىفسً همزها في الهكاجٍات لمتأكيد دكها عمى أىً G.Hebert يقكؿ "ٌيبر

" " إف C.Javeauاألفضؿ ألىً ال يهكف أف يككف ٌىاؾ همكيف لتاج كاحد"، كيضيؼ  "جافكا 
 هبدأ الهعارضة يشكؿ أسا لهىطؽ الرياضة".

ية ال تأخذ طابعا هأساكيا فالتىافس هٍها بمغ أشدي بيف الهتقابميف كلك بتعبير الهعركة، ففي الىٍا
ألىٍا تكتسي طابع التركيح كالتسمية كاالحتفالية فٍي هعركة هعقمىة بالقكاعد كالركح الرياضية. 
كها يستىتج هها سبؽ أف الرياضة هف غير هىافسة كهقابمة هف غير فائز ٌي هىاقضة لهىطؽ 

ياسي، الىتيجة، التأٌؿ( كليس الرياضة، فقيهة الرياضي تقاس بىتائجً )البطكلة، الكأس، الرقـ الق
بلت خارج عف الرياضة  ( .11-18، ص1004)هصطفاكم،  بهٌؤ
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 . غياب مبدأ الترويح وبروز الصراع4.5
إذا كاىت الرياضة تقـك في هفٍكهٍا عمى الهىافسة فبل يىبغي أف ىفٍـ أف األهر يتعمؽ    

بصراعات شخصية بيف الهتقابميف، بؿ ٌي هقاكهة هف أجؿ الهتعة كالتركيح، فالخصـ ليس 
ال  ضحية كالهكاجٍة ليس ٌدفٍا تحطيـ اآلخر بؿ أف يقيس كؿ طرؼ هستكاي الرياضي باآلخر كا 

 ابعٍا التركيحي لتتحكؿ إلى صراع حقيقي ذم طابع هأساكم.فقدت الرياضة ط
ي ال تستهد أصكلٍا هف الفعالية البدىية  فالتركيح أك الهتعة تشكؿ بعدا في بىية الرياضة ٌك

ك ها تؤكدي دراسة فحسب كلكف أيضا هف األبعاد األخرل الهككىة لمرياضة " حكؿ R-Thomas". ٌك
الحركة البدىية كالهىافسة تعد هف الهحفزات األساسية التحفيز الرياضي أشارت إلى أف هتعة 

 لمههارسة الرياضية، فأصؿ الهتعة ٌك التحكـ في البدف كالتقىية في سياؽ تىافسي.
األخير يهكف القكؿ أف الهتىافسيف يتقاببلف كليس ٌىاؾ أم هبرر لٍجكـ شخصي عىيؼ في ك  

 (10، ص1004اكم، )هصطفيقكـ بً البلعب كيتحكؿ التركيح إلى صراع حقيقي. 

 . الرىاف4.5
في الههارسة الرياضية كؿ هتىافس يراٌف عمى الفكز كيتخذ كؿ الكسائؿ الههكىة لتحقيؽ     

ذلؾ كتأكيد تفكقً، ترل لهاذا ٌذا التعمؽ الشديد بالفكز كبأم ثهف كاف حتى لك لجأ الههارس 
 لمىشاط الرياضي إلى طرؽ غير هشركعة كالغش أك العىؼ كالهخاطرة ؟

اىات  اىات الهادية ٌي األكثر شيكعا كلكىٍا ليست ٌي كؿ شيء، ألف ٌىاؾ ٌر تعتبر الٌر
اىات االجتهاعية، السياسية كالرهزية ) الشرؼ، الهجد، التقدير الذاتي  طبيعية أخرل كالٌر
اىات تفقد المعبة هبررات كجكدٌا، فالذم يفكز بالهقابمة يفكز في  كاالجتهاعي( فبدكف ٌذي الٌر

اف القائـ، ككؿ ههارس لمرياضة أك هتفرج يعمـ أف الفكز يجمب لً الهكافآت ىفس الك  قت بالٌر
الهادية أك الهعىكية كالٍزيهة يىجر عىٍا الخيبة كاإلحباط كأف الفكز يهىح لقبا كهكاىة كبطؿ في 
اف الحقيقي لمههارس لمىشاط  السمـ االجتهاعي كها يرتبط بالبطؿ في التهثؿ االجتهاعي، فالٌر

اىات هعىكية ترتبط في الىٍاية بتأكيد الذات الهستحقة الري اف الهادم إلى ٌر اضي يتجاكز الٌر
ذا ها يزيد هف شدة التىافس كتكقع صدكر سمككات عىيفة كغير سكية هف أجؿ الفكز  لمتقدير ٌك

 (.14، ص1004)هصطفاكم، 
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 . الروح الرياضية6.5
ك يثير لدل الههارسيف تهثبلت يتداكؿ ٌذا الهصطمح خبلؿ هختمؼ الههارسات الري    اضية ٌك

هتبايىة يصعب ضبطٍا في تعريؼ دقيؽ خاصة حيىها تحصري الصحافة الرياضية في احتراـ 
قكاعد المعبة. فالركح الرياضية هفٍكـ هعقد يبىى عمى قيـ تشكؿ األسس الرياضية في حد ذاتٍا، 

ذي القيـ أك الهبادئ ٌي:  ٌك
  :اإلنصاؼL’équité 

  الفوز:الرغبة في   Désir de vaincre 

 :)النزاىة )االستقامةLoyauté  

ك الهكك اإلنصاؼ:  .1.6.5 ذا الهبدأ يرهي إلى كضع الهتىافسيف  فٌك األكلي لمركح الرياضية ٌك
في هساكاة عىد ىقطة اىطبلؽ الهىافسة بغض الىظر عف هختمؼ التفاكتات، فبل يراعى 

ية تفقد الههارسة الرياضية في ذلؾ إال القيـ الرياضية كبغياب الهساكاة الرياض
 كالهىافسة حرارتٍا كيفقد الفكز قيهتً.

الهحرؾ األساسي لدل القائهيف بالههارسة الرياضية ٌك الرغبة الرغبة في الفوز: إف  .0.6.5
في الفكز كالتفكؽ، ألف في عالـ الهىافسة الرياضية ليس ٌىاؾ شيء أكثر هف الفكز، 

الفكز فتصبح الرياضة بالىسبة لً اقتضاء فكؿ هىافس لً الحؽ في الهقاكهة هف أجؿ 
اىات قد   B.Bichardsأخبلقي كطهكح ىبيؿ عمى حد تعبير "بيشاردس "، كهع ثقؿ الٌر

تتحكؿ ٌذي الرغبة إلى ىزعة تدهيرية ضد الرياضة كقكاعدٌا تحت شعار: " الفكز بأم 
ذا ها ال يتكافؽ هع الركح الرياضية.  ثهف" ٌك

ضة يقتضي هف ههارسيٍا االلتزاـ بالقكاعد الكتساب إف ههارسة الرياالنزاىة:  .5.6.5
دراكا لٍذي القكاعد.  ذا االلتزاـ يقتضي بدكري كعيا كا  هشركعية الفعؿ الرياضي، ٌك
لبللتزاـ بهبدأ الهىافسة الشريفة كالىزيٍة. ألف اختراؽ ٌذي القكاعد يعتبر ٌدها لمعب، 

هتثاؿ لمقكاعد ٌك كاجب فاال، ألف ىسقيتً ٌشة يهكف لمفرد الكاحد أف يؤثر عميٍا
كضركرة أخبلقية تفرضٍا أخبلقية الرياضة لههارسة فعؿ رياضي ىزيً هف السمككات 

 .(11-12، ص1004)هصطفاكم،  العىيفة
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 . الالمساواة االجتماعية واختالؼ تعامؿ األسرة وتعامالت المؤسسة التربوية مع المراىؽ4

الهىحدرة  االجتهاعية الفئات اللتقاء هكاف كبككىٍا االجتهاعية لمتىشئة هكاف الهدرسة باعتبار    
كالهظاٌر  السمككيات هختمؼ فيٍا ىجد إذ كالثقافية، االقتصادية ،االجتهاعية األكساط هختمؼ هف

الظاٌرة  ٌذي استفحاؿ إفف ؼ،العى كىعىي اٌتهاهىا عميٍا ىركز التي الظاٌرة تمؾ فيٍا بها االجتهاعية
هىٍا  ىذكر أف يهكف العاهة، باآلداب تخؿ حضرية ال تصرفات عبر الغالب في تترجـ الهدارس في
  .الخ...كعهدية إرادية بطريقة الفكضى كأحداث لسرقة،اك  كالشتـ، السب، الهثاؿ؛ سبيؿ عمى

 -اؿ " ال كالسمككيات األىهاط ٌذي يحمؿ عىدها "  Eric Debardieuxديبارديك  إيريؾ" يبيف     
 هف أىكاع ىكع أىٍا الهدرسي، العىؼ دراسة في كهختص التربية عمـك في أستاذ بصفتً حضارية "،

ا كأف بالرهزم كصفً يهكف العىؼ الذم  باألحرل خطكرة قد يتحكؿ أكثر عىؼ إلى يؤدم قد تكراٌر

 دائها، ٌذا الباحث حسب العىؼ، هف الصىؼ ٌذا يىجـ .الجسدم بالعىؼ ىسهيً أف يهكف ها إلى

 في آلية إىتاجٍا بصفة يعاد كالتي  االجتهاعية البلهساكاة تفرزي الذم بالحرهاف الشعكر جراء هف

 يحهمٍا همفات رهزية شكؿ عمى التهايزات تمؾ إليٍا تىتقؿ التي االجتهاعية لمتىشئة كهؤسسة الهدرسة

ـ، عبر أيضا تبرز كالتي ذاتٍـ، في التبلهيذ  ها هعاهمة التبلهيذ، أساسٍا، عمى تقاـ كها هظاٌٌر

 العدالة الهتكسطة، باىعداـك  الهحركهة االجتهاعية األكساط هف الهىحدريف التبلهيذ شعكر يكرس

 بيف كتسكم الفركقات تمؾ تهحك أف يفترض التي االجتهاعية الهؤسسات ٌذي تقر التي الرهزية

 ال الهعايير تكلد تمؾ غياب إف .غير ال التعميهية إىجازاتٍـ حسب أكثر بالتعاهؿ هعٍـ التبلهيذ
 هخمة كتصرفات عدكاىية الغالب، إلى سمككات في تترجـ كالتي األكضاع، عمى الثكرة رغبة هحاؿ

 .كبالىظاـ الداخمي لمهؤسسة التربكية باألخبلؽ

ديبكا  كمكد "هع  " Cathrine Catsarosكاتسركس   كاثريف" ترل ذلؾ عف بعيد غير     
Claude Dubois " هختمؼ األطكار في الهتهدرسيف، التبلهيذ هف يصدر الذم العىؼ أف 

 الهمقىة تمؾ األكلياء هقابؿ طرؼ هف الهمقىة كاألهكر التعاهؿ بيف الصراع عف ىاجـ الهدرسية،

 كهبادئ بهعالـ الهرتبطة بالهشاكؿ اٌتهاها يكلكف ال األكلياء كاف يف. إفالهرب قبؿ هف الههارسةك 

 هثؿ تىشئة في تجاٌمٍا يهكف ال عكائؽ هع تتصادـ الهدرسة أف ىجد لذا االجتهاعية ألبىائٍـ، التىشئة

" خاصة كأىٍا  procédés " التعاهبلت ٌذي هثؿ عمى يتعكدكا لـ ببساطة التبلهيذ ألىٍـ ٌؤالء
تختمؼ في كثير هف األحياف بيف األساتذة في حد ذاتٍـ في ىظرتٍـ كتعاهبلتٍـ هع التمهيذ 
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الهدرسيف  لدل الحيرة هف ىكع تظٍر قد لذا األكلى، تىشئتٍـ كتصرفاتً هع تعاهؿ أكليائٍـ في
 االىصياغ التبلهيذ يرفض بأف كذلؾ كبيف التبلهيذ، بيىٍـ العبلقة في اىسداد يميٍا قد كالهربيف كالتي

ىا الهدرسة، لقيـ  ،2010 ،صايفي)الهدرسية لقيـاك  االجتهاعية القيـ كاالىسياؽ كراء اإلشارة بىا تجدر ٌك

 (.133-132ص

 "التمفزيوف" عمى تقوية نزعة العدواف والعنؼ لدى الطفؿ والمراىؽتأثير  .5

" أشارت العديد هف الدراسات إلى إهكاىية كجكد عبلقة بيف هقدار العىؼ الذم يشاٌدي الطفؿ    
كالهراٌؽ، كهقدار السمكؾ العدكاىي الذم يصدر عىً في الهكاقؼ الطبيعية: ففي دراسة قاـ بٍا 

فحصكا فيٍا العبلقة  8210" عاـ Chaffee" ك "اتشافي Atkin"، ك"اتكيف mcleod"هكميكد 
بيف هشاٌدة هشاٌد تمفزيكىية عىيفة كعدد هف هقاييس السمكؾ العدكاىي، ككاىت الخبلصة أف 
األطفاؿ كالهراٌقيف الذيف يشاٌدكف هشاٌد العىؼ الشديدة تصدر هىٍـ سمككات عدكاىية عىيفة 

" أف ٌىاؾ عبلقة ايجابية Bachen" ك "باشف Robert"ركبرت بهستكيات هرتفعة، كها يرل 
 سببية بيف هشاٌدة العىؼ في "التمفزيكف" كالسمكؾ العدكاىي عىد األطفاؿ. 

، كليبرت 8200" عاـ  singer" ك " سىجر  feshbackكذلؾ أكدت دراسات كؿ هف " فشباخ 
libert  ك " باركف "baron ك" فردريؾ 8201" عاـ ،friedrick "  ك" ستيفstein  عاـ "
، أف الىهاذج العدكاىية التي يقدهٍا 8204" عاـ  white" ك " كايت  galastك " جالست  8201

ة أـ رسـك هتحركة، تزيد بشكؿ همحكظ هف السمكؾ ي)التمفزيكف(، سكاء كاىت حقيقية أك غير حقيق
 aggrissive modelالعدكاىي لدل األطفاؿ، كأثبتت أف الفرد إذا تعرض " لىهكذج عدكاىي " 

يعتدل أهاهً، فإىً يثار ىحك العدكاف، كهف ثـ يصير أكثر عدكاىا، كهعىى ٌذا تقميد الىهكذج 
العدكاىي، كيهكف افتراض أف هشاٌدة العىؼ كالعدكاف عمى شاشة "التمفزيكف" بالىسبة لبعض 

بعهمية التصريؼ  الطاقات االىفعالية الهحبكسة، كيقصد " تفريغ" األطفاؿ تعهؿ كهىفذ لتصريؼ أك
أك التفريغ ٌذي تطٍير الذات، أك تكزيع االىفعاالت كالتخفيؼ هف آالـ التكتر، كخاصة تمؾ 
االىفعاالت التي قهعٍا الفرد، ذلؾ ألف " التمفزيكف " يخفض هف حدة العدكاف الحقيقي بتقديـ هىفذ 

كرا " أف الطفؿ يتعمـ هف خيالي، ٌذا ها تؤكدي أيضا ىظرية التفاعؿ االجتهاعي كعمى رأسٍا " باىد
التمفزيكف أساليب كطرؽ العدكاف أك العىؼ التي قد ال تأتي في هجاؿ اىتباًٌ، فقد يتعمـ كيؼ 
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يستخدـ السكيف في شجار، كهىاظر العىؼ في التمفزيكف هثيرة فٍي ترفع هف هستكل التكتر 
 (.26-21، ص1088" )أبك غىيهة، كهستكل الىشاط عىد الفرد
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 خالصة

يتأثر بهحددات  اإلىساىيهف خبلؿ ها قهىا بعرضً في ٌذا الفصؿ يهكف القكؿ أف السمكؾ      

كثيرة تجعمً إها أف يككف إيجابيا، هف خبلؿ تحكـ الفرد في اىفعاالتً كتكجيً سمككً ىحك الشيء 

ها أف يككف غير ذلؾ بأف تؤثر ٌذي  اإليجابي بعيدا عف السمككات غير السكية أك العىيفة، كا 

ىسبة لآلخريف الهحددات عمى الفرد فيصدر هىً في بعض األحياف سمككات أك أفعاؿ سمبية بال

ك ها سىبي  .في الفصكؿ البلحقةً ىكقد تككف شرعية بالىسبة لً ٌك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البدني والرياضي  الثالث:النشاط  الفصل  
ميدان لبروز العنف والعدوانية    التربوي
  للكشف كآلية الداخلي المنطقو  الحركية

 عن ذلك
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 ،ميداف لبروز العنؼ والعدوانية الحركية البدني والرياضي التربويالنشاط  الفصؿ الثالث:
 والمنطؽ الداخمي كآلية لمكشؼ عف ذلؾ

 دتميي

 هف الهستقبؿ هكاطف لتككيف هدرسة أىٍا عمى كالرياضية البدىية التربية إلى يىظر ها كثيرا      

 الدراسات أف إال عميٍا، تعتهد التي األىشطة إلى تىسب التي اإليجابية كالقيـ الفضائؿ خبلؿ

 تككف قد كالتي( كالعىؼ)  عديدة ظكاٌر تىاهي أخرل جٍة هف تقر الهيداىية كالهبلحظة العمهية

 الكضعيات حيثيات في الغكص الهبحث ٌذا خبلؿ هف سىحاكؿ لذلؾ. التربية ٌذي لهقاصد هىافية

 هىطقٍا تحميؿ كخصكصا الحركي السمكؾ عمـ زاكية هف الحصة في الهقترحة الحركية

 أبعاد ىقؿ خبلؿ هف الرياضية األىشطة كهعالجة تكييؼ هسألة إلى التطرؽ ككذلؾ الداخمي،

 .  تربكم هىطؽ إلى رياضي هىطؽ هف الداخمي هىطقٍا
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 ي واقع وآفاؽتربو الرياضي الالبدني و  المبحث األوؿ: النشاط

 إطاللة نظرية حوؿ سببية التربية البدنية والرياضية في المؤسسة التربوية   .1

تعتبر التربية البدىية كالرياضية شكؿ هف أشكاؿ التربية تقكـ عمى أساس إتهاـ عهمية التربية     
ي ترتكز عمى اكتساب الفرد لمهٍارات كتعهؿ عمى تطكير الخصائص  عف طريؽ البدف، ٌك
كالصفات البدىية كتككيف العادات الصحية السميهة التي تساعد الفرد في أف يىشأ في حياة صحية 

 (.66، ص1081)ركاب كآخركف،  بكفاءةهة، كتككف لديً القدرة عمى هجابٍة هتطمبات الحياة سمي

هف  رل عمى تىهية كبمكرة شخصية الفرد،تعهؿ التربية البدىية كالرياضية كباقي الهكاد األخك  
جهيع الىكاحي الحركية هىٍا كالىفسية كاالجتهاعية، هعتهدة في ذلؾ عمى الىشاط الحركي الذم 

دعاهة ثقافية كاجتهاعية. فٍي تهىح ك كالذم يأخذ هداي هف األىشطة البدىية كالرياضية  ٌايهيز 
الهتعمـ رصيدا صحيا يضهف لً تكازىا سميها، كتعايشا هىسجها هع الهحيط الخارجي هىبعً 

كهف خبللٍا  (،2، ص2007، 1)المجىة الكطىية لمهىاٌج يسمككات فاضمة تهىحً فرصة االىدهاج الفعم
اكتشاؼ قدرة الجسـ كها يستطيع القياـ بً هف هٍهات حركية ككيؼ يهكف إكسابً هختمؼ يهكف 

 (.21، ص2004)ىاٌد، ىيممي، الهٍارات

" كتعرؼ التربية البدىية كالرياضية بالجهٍكرية الجزائرية الديهقراطية الشعبية عمى أساس أىٍا: 
لغايات التي تسعى التربية إلى ىظاـ عهيؽ االىدهاج بالىظاـ التربكم الشاهؿ، كتخضع لىفس ا

بمكغٍا كالراهية إلى الرفع هف شأف اإلىساف كالهكاطف كالعاهؿ كالعهاؿ االشتراكييف لها لديٍـ هف 
 (.8، ص2005)بكسكرة،  "هزايا

كرغـ كؿ ٌذا فقد حكـ عميٍا هسبقا في كثير هف األحياف هف خبلؿ األىشطة الرياضية،      
ادة لمىشاط كالحيكية، أك أىٍا هضيعة لمكقت كال هجاؿ حتى لعب كترفيً أك استع عمى أىٍا

الىظاـ التربكم. غير أف الدكلة في السىكات األخيرة تفطىت لٍذا كأعطتٍا عىاية  إلدراجٍا في
 تسكاء الهتعمقة باإلعفاءات أك بالهىشآ فائقة، كذلؾ بإعادة الىظر في كثير هف التعميهات

)المجىة لرسهية ) شٍادتي البكالكريا كالتعميـ األساسي( ا كالكسائؿ، ككذا إدراجٍا في االهتحاىات

 (.2، ص2007، 1الكطىية لمهىاٌج
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كيىتظر هف التربية البدىية كالرياضية أف تؤدم في هجاؿ الىظاـ التربكم الشاهؿ ثبلث هٍاـ 
 رئيسية:

 :يكلكجية كالىفسية هف خبلؿ تحكـ أكثر في تحسيف قدرات الفرد الفيس مف الناحية البدنية
البدف كتكيؼ السمكؾ هع الفضاء كهحيط الفرد، كذلؾ بتسٍيؿ تحكيمٍا بكاسطة تدخؿ 

 ىاجح كهىظـ تىظيها عقبلىيا.

 :إف استخداـ القكة الحركية في العهؿ استخداها هحكها يتطمب  مف الناحية االقتصادية
كالىفسية ها يزيد هف هقاكهة التعب، كبٍذا تحسيف الصحة الفردية هف الىاحية البدىية 

 يؤدم إلى زيادة الهردكدية الفردية كالجهاعية في عالـ الشغؿ الفكرم كاليدكم. 

  :هف خبلؿ تىهية القيـ الخمقية كالثقافية التي تكجً مف الناحية االجتماعية والثقافية
ىضباط كالتعاكف أعهاؿ كؿ هكاطف، كتساٌـ في تعزيز الكئاـ الكطىي، كتىهية ركح اال

 (.8، ص2005)بكسكرة،  ةكالهسؤكلية كالشعكر بالكاجبات الهدىي

 ىؿ ىذا ىو واقع التربية البدنية والرياضية في المرحمة الثانوية ؟ .2

تسعى التربية البدىية كالرياضية كهادة تعميهية في الهرحمة الثاىكية إلى تأكيد الهكتسبات      
الحركية كالسمككات الىفسية كاالجتهاعية الهتىاكلة في التعميـ القاعدم بشقيً االبتدائي كالهتكسط، 

ذا هف خبلؿ أىشطة بدىية كرياضية هتىكعة كثرية ترهي إلى بمكرة شخصية التمهيذ   قمٍاكصٌك

 (.3، ص2005، 3)المجىة الكطىية لمهىاٌج

كها أف األٌداؼ العاهة لمتربية البدىية كالرياضية ٌي تمؾ التي يتـ تحقيقٍا خبلؿ أك بعد     
هركر ثبلث سىكات هف التعميـ الثاىكم، كتتـ صياغة ٌذي األٌداؼ هع هراعاة الىهك البيكلكجي 

كالقيـ  رالتعايش هع الهحيط االجتهاعي، ككذا هعرفة الهعاييكالىفسي لمتمهيذ كضركرة تعمهً كيفية 
االجتهاعية، كتكزع ٌذي األٌداؼ عمى ثبلث هجاالت أساسية تبرز لىا األٌهية التربكية لهادة 

 (10، ص2005)بكسكرة،  :التربية البدىية كالرياضية كها يمي

  . أىداؼ المجاؿ الحسي الحركي :1.0

  .) تطكير كتحسيف الصفات البدىية) عكاهؿ التىفيذ 
 . تحسيف الهردكد الفيسيكلكجي 
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 . ًالتحكـ في ىظاـ  كتسيير الهجٍكد كتكزيع 
  .تقدير كضبط جيد لحقؿ الرؤية 
 .التحكـ في  تجىيد هىابع الطاقة 
 . قدرة التكيؼ هع الحاالت كالكضعيات 
 . تىسيؽ جيد لمحركات كالعهميات 
 تكازف خبلؿ التىفيذ.الهحافظة عمى ال 
  (.3، ص2005، 3)المجىة الكطىية لمهىاٌجالرياضيةالرفع هف الهردكد البدىي كتحسيف الىتائج 

 ا. إتقاف  هٍارات التعاهؿ هع األداة كعىاصٌر

 .تىهية قدرات رد الفعؿ كالتصكر الذٌىي كالحركي 

 .تطكير القدرات الحسية السهعية كالبصرية 

  القاعدية كالكضعيات التكتيكية لؤلىشطة الهبرهجة في الهؤسسة التحكـ في التقىيات الحركية
 التربكية.

 .اكتساب سمككات حركية جديدة كهىسقة تتبلئـ هع جسهً كالهحيط كفي كؿ الكضعيات 

  االىتقاؿ هف كضعية حركية إلى أخرل بسٍكلة باستعهاؿ األداة أك بدكىٍا كفي هختمؼ
 الكضعيات.

 يطرة عمى حركاتً.إدراؾ كضع الجسـ في الٍكاء كالس 

  الجيد لمجسـ كالتحكـ  اإلدراؾالتعمـ التدريجي لمحركات الهتزايدة الصعكبة كالتعقيد هف خبلؿ
 (.11، ص2005)بكسكرة،  فيً

 . أىداؼ المجاؿ المعرفي 0.0

 .ًهعرفة تركيبة جسـ اإلىساف كهدل تأثير الهجٍكد عمي 
 .هعرفة بعض القكاىيف الهؤثر عمى جسـ اإلىساف 
  قكاعد اإلسعافات األكلية أثىاء الحكادث الهيداىية .هعرفة 
        . هعرفة قكاعد الكقاية الصحية 
 . قدرة االتصاؿ كالتكاصؿ الشفكم كالحركي 
 . هعرفة قكاىيف كتاريخ األلعاب الرياضية كطىيا كدكليا 
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 . تجىيد قدراتً إلعداد هشركع رياضي كدكلي 
  (.3، ص2005، 3الكطىية لمهىاٌج)المجىة الغيرهعرفة حدكد هقدرتً كهقدرة 

 .هعرفة الهادة كأٌدافٍا كفكائدٌا 

 .هعرفة تاريخ األلعاب كأبطالٍا الكطىييف كالدكلييف 

 .هعرفة الهفاٌيـ كالهصطمحات الهرتبطة بكؿ ىشاط 

 .هعرفة الصفات كالقدرات البدىية لكؿ ىشاط 

 لٍجكهية لؤلىشطة هعرفة الىكاحي الفىية كالهٍارات الحركية كخطط المعب الدفاعية كا
 الههارسة.

  (.13، ص2005)بكسكرة،  بأسهائٍاهعرفة األجٍزة كاألدكات الهختمفة 

 . أىداؼ المجاؿ االجتماعي العاطفي 5.0

 .تككيف اتجاٌات ايجابية ىحك ههارسة الىشاط البدىي كالرياضي 

 يدة.االىدهاج بسرعة في فعاليات الىشاط، كبذؿ هجٍكد هتكاصؿ قصد الحصكؿ عمى ىتائج ج 

  االىضباط كالتعاكف كتحهؿ الهسؤكلية كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ تٍذيب األخبلؽ، كاحتراـ
 القكاىيف كقكاعد المعبة، كتقبؿ تعميهات الزهيؿ كاألستاذ.

 .تهاسؾ الجهاعة كالتأثير عميٍا لتحقيؽ عهؿ هشترؾ 

 )...،تحكيـ، ىقؿ األجٍزة كاألدكات ،  تقهص هختمؼ األدكار )دفاع، ٌجـك

  بالهظٍر الخارجي هف خبلؿ تىظيؼ الهبلبس كقص األظافر كاالستحهاـ بعد االٌتهاـ
 ههارسة أكجً الىشاط البدىي كالرياضي.

  التعبير عف االىفعاالت بطريقة ايجابية كالفرح كالسركر، كالتحكـ في االىفعاالت السمبية
 (.12، ص2005)بكسكرة،  اآلخريفكالٍزيهة، كالسمككات العدكاىية تجاي 

 ي ىزكاتً كالسيطرة عميٍا .التحكـ ف 
 . تقبؿ اآلخر كالتعاهؿ هعً في حدكد قاىكف الههارسة 
 . التهتع بالركح الرياضية كتقبؿ الٍزيهة كالفكز 
 . ركح الهسؤكلية كالهبادرة البىاءة 
  2005، 3)المجىة الكطىية لمهىاٌج الهىشكدالتعايش ضهف الجهاعة كالهساٌهة الفعالة لبمكغ الٍدؼ ،

 (.3ص



 والمنطؽ الداخمي كآلية لمكشؼ عف ذلؾ ،ميداف لبروز العنؼ والعدوانية الحركية البدني والرياضي التربويالنشاط     الفصؿ الثالث:

87 
 

ف تحقؽ أغمب ٌذي األٌداؼ هف خبلؿ ههارسة الىشاط البدىي كالرياضي الهدرسي يدؿ إ     
عمى أف التربية البدىية كالرياضية هادة أساسية كهٍهة كتتهيز عف بقية الهكاد األخرل ككىٍا 
تخاطب التمهيذ هف الىكاحي العقمية كالبدىية كالىفسية كاالجتهاعية في آف كاحد، خصكصا كأف 

 (.13، ص2005)بكسكرة،  ككجداىاارة عف كحدة هتكاهمة جسها كعقبل الفرد ٌك عب

األنشطة الرياضية المدرسية الالصفية الكتشاؼ أفضؿ المواىب والمساىمة في الحركة  .5
 الرياضية الوطنية

في  كالرياضية، البدىية بالتربية كالهتعمؽ 2004 أكت 14 في الهؤرخ 10-04 القاىكف أكد     
ساعي  حجـ بتخصيص إجباريا، همزهة كالرياضية البدىية التربية براهج أف عمى ، 11 الهادة

 . الهدرسية الرياضة لههارسة

 هدعك لبلىدهاج كالرياضية البدىية التربية أستاذ فإف البلصفية، األىشطة إطار كفي ٌذا، هف كاىطبلقا 

 كالهحرؾ كالعاهؿ األساسي العىصر يهثؿ الرياضي، فٍك كالتطكير كالتككيف التىشيط عهمية في كميا،

 (.45، ص2006،المجىة الكطىية لمهىاٌج) الكطىية الرياضية الحركة سياؽ في الهحكرم

الهقررة عمى األستاذ  الساعات خارج تربكيا ىشاطا البلصفية الرياضية الهدرسية األىشطة كتعتبر   
 هستكل هف لمرفع الهتفكقيف الفرصة لمتبلهيذ إتاحة هىٍا األساسي كالٍدؼ في التكزيع األسبكعي لً،

 ذكم لمتبلهيذ كيهكف الهزاكلة الرياضية ساعات هف الهزيد كالرغبة الٍكاية لذكم يهىح كها أدائٍـ

 .هستكاٌـ كتحسيف ضعفٍـ تدارؾ هف الضعيؼ الهستكل

 عمى التدريب تشهؿ أف يهكف البلصفية الرياضية الهدرسية هجاالت األىشطة فإف ذلؾ كعمى

 في دكرات في الهشاركة تخكؿ كها السىكات بيف ها أك الفصكؿ بيف ها كتىظيـ الدكرات الهٍارات

 .كالهعسكرات الرحبلت تىظيـ الهدرسية بيف الهؤسسات التربكية األخرل أك الرياضة إطار

 الدراسة برىاهج كتكقيت يتعارض أف يىبغي ال البلصفي الىشاط الرياضي الهدرسي كتكقيت  

 دكاـ ىٍاية الراحة أك بعد أكقات في أك الدراسة قبؿ صباحا هزاكلتًيهكف  حيث الرسهية

 (.12، ص1001)ىاصر،الهدرسة
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 إجبارم ىشاط كالرياضية البدىية التربية ألستاذ بالىسبة البلصفي الىشاط الرياضي الهدرسي إف    

الرسهية  براهجٍا بتطبيؽ كالرياضية البدىية التربية هادة تدريس إلى باإلضافة كالتي هٍاهً يدخؿ في
 : يمي فيها كالتي تتهثؿ

 التعميـ أطكار جهيع كفي الهدرسي الكسط في الرياضية الههارسة كتعهيـ تكسيع . 

 جهيع  في الصحة عمى كالهحافظة الهكاطىة ركح لغرس الفكرم كاالىفتاح البدىي التطكر
 . العهر هراحؿ

 التخصصات في الهؤسسات التربكية في جهيع ةبالرياض الههارسة تىكيع.

 تهييز كبدكف لمجهيع، الرياضة ههارسة .

 هبلئـ رياضي تكجيً أجؿ هف كالذٌىية البدىية الفردية القدرات تطكير .

 سميهة ةبرياض ههارسة بكاسطة االجتهاعي االىدهاج .

 قدراتٍـ كتحسيف الشابة الرياضية الهكاٌب كتكجيً اكتشاؼ .

 كىكعا كها الكطىية الىخبة تزكيد عمى قادر خزاف إيجاد .

 يهكف كجاء أيضا في الكثيقة الهرافقة لهىٍاج التربية البدىية كالرياضية لمسىة الثالثة ثاىكم أىً ال

 التربية طرؼ أستاذ هف كهستهر، كهخطط كهىظـ جاد عهؿ إطار في إال األٌداؼ ٌذي تحقؽ أف

ىا .كالرياضية البدىية  :الت التاليةاالهج في كخاصة بهٍاهً يضطمع أف األستاذ فعمى ٌك

 الجهعية إطار في الرياضية، الهىافسات فعاليات كيىظـ كيسير يىشط: كمنشط األستاذ 

 . فيٍا يعهؿ التي الهؤسسة كخارج كالثقافية داخؿ الرياضية

 كبيف التبلهيذ كاىتقاء كشؼ عمى قادرا يككف أف: لممواىب ككاشؼ ألستاذا  أجؿ هف الهٌك

 . الهختصة األىدية هستكل بٍـ عمى التكفؿ

 كيقـك ،فيٍا يعهؿ التي الهؤسسة هستكل عمى فرؽ تككيف يعهؿ عمى أف :كمدرب األستاذ 

ا  الهؤسسات لهىافسة جاٌزة تككف لكي كالتكتيكية، كالتقىية البدىية الىكاحي هف جهيع بتحضيٌر

 . األخرل

 تهتد تىافسية تككيىية خطة كضع خبلؿ هف األقساـ بيف ها هىافسات يىظـ أف: كمنظـ األستاذ 

 .السىة الدراسية عبر
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 الرياضية ىافساتهال إطار في الفرؽ كقيادة هرافقة عمى قادرا يككف أف :وقائد كمرافؽ ألستاذا 

 .الهدرسية لمرياضة الجزائرية كالفدرالية الهدرسية الرابطة طرؼ الهىظهة هف

 كاالحتراـ الرياضية الركح كقيـ الرياضي، الخمؽ التبلهيذ لدل يغرس أف: كمربي األستاذ 

 .كالتضاهف

 عمى السير لضهاف ألعهالً الذاتي التقكيـ ههارسة عمى قادرا يككف أف :كمقـو األستاذ 

 (.45، ص2006،المجىة الكطىية لمهىاٌج )سكم ال الطريؽ

 أنواع األنشطة الرياضية المدرسية الالصفية .1

 . النشاط الرياضي المدرسي الالصفي الداخمي                                       1.1

الىشاط الداخمي بالهؤسسة ٌك البرىاهج الرياضي الذم تديري الهؤسسة التربكية خارج الهىٍاج 
ك هكجً لكؿ األسرة التربكية التي تضهٍا الهؤسسة.  الهدرسي ٌك

لداخمية في الهؤسسات التربكية كالتي تجرل بيف األقساـ كيعرؼ كذلؾ بأىً تمؾ الهسابقات ا
 (.12، ص1001)ىاصر، عيةكتشهؿ الرياضات الفردية كالجها

كفي تعريؼ آخر يعرؼ أىً الىشاط الذم يهارس خارج أكقات الدركس داخؿ الهؤسسات التربكية 
كالغرض هىً إتاحة الفرصة لكؿ تمهيذ لههارسة الىشاط الهحبب إليً، كيتـ في أكقات الراحة هف 
األياـ الدراسية، كفقا لمخطة التي يضعٍا األستاذ سكاء كاىت هباريات بيف األقساـ أك عركض 

   (.41، ص1000)بكغربي، جهاعية شطة رياضية أخرل فردية أك ألى

 كيكهف هحتكل األىشطة الرياضية الهدرسية البلصفية الداخمية في األىكاع التالية:
اليد( بيف ة )كرة القدـ، الكرة الطائرة، كرة السمة، كر  الهختمفة الجهاعية األلعاب في هىافسات -

 األقساـ كالسىكات الهختمفة. 

كاالجتهاعية )ألعاب صغيرة( بيف التبلهيذ ككذا بقية األسرة  الجهاعية األىشطة في هىافسات -
 .التربكية بالهؤسسة 

 القكل،...( كألعاب الجهباز، الطاكلة، تىس (الفردية  األىشطة في هىافسات -

 (...هصارعة، هبلكهة، فردية )جيدك، هىازالت -

 األقساـ. بيف البدىية المياقة في هىافسات -

 .الهختمفة األقساـ بيف لمتهريىات رياضية عركض -
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 (.34، ص3337)لكرىيؽ،  كاالجتهاعية الكطىية األعياد بهىاسبة هدرسية كحفبلت هٍرجاىات -

كالرياضية بالهؤسسة  البدىية التربية لهىٍاج تكهمة يعتبر الداخمي البلصفي الىشاط أف إلى إضافة    
 عف طريؽ التعمـ هبدأ فيٍا يطبؽ أف يهكف التي الهياديف أفضؿ هف أىً في تكهف فأٌهيتً التربكية،

 كال يجد البدىية كالرياضية  التربية درس في أساسية أكلية هٍارات بضعة يتعمـ فالتمهيذ الههارسة

 هىٍاج الىشاط في ذلؾ يفعؿ أف يستطيع كلكىً ىفسً، الدرس في فعالة لههارسة الكافية الفرصة

 (.68، ص1001)ىاصر، (،34، ص3337)لكرىيؽ،  يالداخم

 الخارجي الالصفي النشاط الرياضي المدرسي .0.1

 في يهثمٍا فريؽ هؤسسة لكؿ أف هعركؼ ٌك كها الرسهية الهدرسية الفرؽ ىشاطات في يتهثؿ      

 الجهاعية، األلعاب أك الفردية األلعاب في سكاء دكرم الرابطة الكالئية التي تىتهي إليً تمؾ الهؤسسة

ذي  كفي كالرياضية البدىية التربية هجاؿ في تقدهٍا لمهؤسسة كعىكاف الرياضية الكاجٍة تعتبر الفرؽ ٌك

ا التي العىاصر أحسف يكجد الفرؽ ٌذي ، 1001)ىاصر، الداخمي كالىشاط البدىية درس التربية يفرٌز

 (.61ص

أىً  إال كالرياضيةلمتربية البدىية  الشاهؿ العاـ البرىاهج هف هتهيز جزء البرىاهج ٌذا كيعتبر    
 هتفؽ كشركط لقكاعد كفقنا الىشاط ٌذا كتجرل هباريات الرياضي، األداء في يختص بالههتازيف

 .الهشتركيف بيف هف الفائزيف أك الفائز هعرفة عميٍا بغرض

 عف كذلؾ الهحيطة البيئة هع التعاهؿ إلى الهدرسة ىطاؽ هف عمى الخركج ٌذا إلى جاىب العهؿ

 أياـ إقاهة أك الهىطقة التربكية لمهؤسسات األخرل بىفس باألسرفي االحتكاؾ  االشتراؾ طريؽ

 كتكجيٍٍا كصقمٍا الرياضية الهكاٌب اكتشاؼ الهجاكرة بٍدؼ الهؤسسات كالٍيئات هع رياضية

 أك كالدكلية الهحمية الهباريات في الببلد لتهثيؿ الرياضي الهجاؿ يستخدهٍا ذخيرة فعالة لتككف

 (.34، ص3337)لكرىيؽ،  هٍاراتٍـ كتىهية رعايتٍـ عمى تعهؿ التي الىكادم في إشراكٍـ

 الخارجي الالصفي الرياضي النشاط وتنظيـ إعداد أسس. 4.2.1

 الكاجبات حيث البرىاهج هف أجزاء بسائر الخارجي البلصفي الرياضي الىشاط هفٍـك يكتهؿ     

 الهؤسسات بيف الىشاط هف المكف ٌذا إلدارة لمغاية هتقدـ تىظيـ يكجد العالـ دكؿ كفي بعض التربكية،

 الهدرسي، الرياضي الىشاط ٌذا إدارة في هتخصصة رياضية تحديات لً تكجد ٌذي الدكؿ أغمب كفي
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كتابً  في الحهاحهي هحهد الدكتكر يرل الخارجي البلصفي الرياضي لمىشاط فرص الىجاح ىتيح كلكي
 :يمي ها اٍتهراعا يجب التي األسس ٌذي أٌـ هف أف ،(التربية الرياضية بىاء )أسس

 يتطمب ىشاط كؿ أف حيث الرياضية، الفرؽ اختبار عىد لمتمهيذ السىية الهرحمة هراعاة 

 .خاصة بدىية كقدرات خصائص

 في الهىاسب كالهستكل الحهيدة األخبلؽ ذكم هف الرياضية الفرؽ أعضاء اختيار هراعاة 

 التدريب يعكقٍـ ال كبحيث الرياضية الفرؽ أعضاء لتدريب فترات االٌتهاـ بتحديدك  األداء،

 .الدراسي التحصيؿ عف

 عدة في رياضية فرؽ تككيف عمى الىشاط، كالعهؿ لىجاح البلزهة اإلهكاىات بتكفير االٌتهاـ 

 .الىشاط هف ىكعيف أك ىكع عمى االقتصار كعدـ ىشاطات هتىكعة

 التربكية، هع  كلمقيـ الرياضية كلمركح لمقكاىيف الرياضية الفرؽ أعضاء احتراـ بضركرة االٌتهاـ
 .األخبلؽ في العب كألحسف هٍزـك فريؽ كألحسف لمفائزيف تخصيص جكائز

الصفية  البراهج بيف تىافس يككف أف يجب أىً صالح أحهد عباس الدكتكر يرل السياؽ، ٌذا كفي    
 الدرس. هف تعمهكي ها عمى الطبلب يتدرب أف يجب أم البلصفية، كالبراهج

 :فيها يمي البلصفية لمىشاطات الرئيسية األسس تحديد يهكف ذلؾ كعمى 

 هدار عمى هتقىة خطة كتتبع كالرياضية البدىية التربية درس بىشاطات هرتبطة تككف أف 

 .السىة

 األساسية البدىية الصفات تىهية إلى تٍدؼ أف. 

 الخطة في الهكجكدة الرياضية كاأللعاب الهٍارات ترقية إلى تٍدؼ أف. 

 ميف كأساتذة هبلعب هف الىشاط حجـ هع تتبلءـ بإهكاىات تحض أف  .هٌؤ

 (.64، ص1001)ىاصر، الهدرسية الرياضة أٌداؼ تحقؽ كأف التبلهيذ طهكحات أدىى تحقؽ أف 

 األنشطة الرياضية المدرسية الالصفية أغراض. 4

ك عهمية لكؿ العاـ الٍدؼ ىفسً ٌك الخارجي لمىشاط كاألصمي العاـ الٍدؼ إف     تىهية تربكية، ٌك

ا فيهكف القريبة األغراض أها هتكاهمة، سميهة تىهية الفرد  :يمي فيها إيجاٌز
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 االرتفاع بمستوى األداء الرياضي .1.4

هىٍا التفكؽ عمى  كؿ تحاكؿ فرؽ أك أفراد بيف هىافسات إال ٌي ها الرياضية، الهباريات إف    
 لهقاكهة يتـ االستعداد كبذلؾ كالجهاعي، الفردم الرياضي األداء هقكهاتً كؿ هيداف في اآلخريف

هستكل  يرتفع كالصحيح، ككضع عاؿ لمجاىب الهٍارم، كبذلؾ الهىظـ كالتدريب باإلعداد الهتىافسيف
 قياسً يهكف الهستكل هكضكعنا ٌذا يككف الفىية كالجهالية، كقد بالىاحية التهتع كيزيد الرياضي األداء

 الجهاعية. األلعاب في كها ىسبينا اعتبارينا كيككف الطكيؿ، القفز في كها

 تنمية النضج االنفعالي .2.5

 هف كعبلهة خطكة لمىقد الذاتي أكؿ لمفريؽ ٌي أك لمفرد الضعؼ كىكاحي ىكاحي القكة هعرفة إف     

 بٍدكء كاىت كتقبؿ الىتائج هٍها المعب أثىاء الىفس في التحكـ يعتبر كها االىفعالي، الىضج عبلهات

 عمى البلعب يحاسب حيىها أخر، أك ضد خطأ البلعبيف أحد يرتكب عىدها كخاصة االىفعاؿ كعدـ

 (.66، ص1001)ىاصر، االىفعالي الىضج عبلهات هف عبلهة فإف ٌذا يعتبر يرتكبً لـ أىً يعتقد خطأ

 النفس عمى االعتماد. 5.3

 ههارسة خبلؿ الهشاركة في األىشطة الرياضية الهدرسية البلصفية يتعكد التبلهيذ عمى    

 اليأس اإلرادة كعدـ كقكة الهسؤكلية كتحهؿ األخرل الخمقية الصفات ككذلؾ الىفس عمى االعتهاد

ىكار الىصر عمى كاإلحراز ا كاجب كصفات هيزات ٌذي كؿ الذات كا  ا  حضكٌر  االىدهاج أثىاء كتكفٌر

 الهدرسية. الرياضية الهقاببلت في

 الفراغ وقت قضاء حسف .5.3

ف الفراغ، كقت كازدياد كثرة الحديث العصر هشاكؿ أكبر هف إف      الدكؿ حديثا تقدـ هدل قياس كا 

كف الرياضية في إطار الهشاركة في  كالهىافسة فراغٍـ، أكقات قضاء لكيفية أبىائٍـ هعرفة بهدل هٌر
 الفراغ. كقت الكسائؿ لقضاء أىجع هف يعتبر الهدرسية البلصفيةاألىشطة الرياضية 

 القيادة عمى التدريب  .5.5

أف  الجهاعية الرياضات غمبأ قكاىيف كتىص رئيس، فريؽ كلكؿ قائد هجهكعة لكؿ أف الهعمـك هف    
ذي لمفريؽ الرسهي الههثؿ ٌك الفريؽ رئيس  الرياضي الىشاط هباريات قيادية، كتكفر هسؤكلية ٌك
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 كسمطات هسؤكليات هف فيً بها القيادم الهركز ٌذا اختصاصات لههارسة عديدة البلصفي هكاقؼ

   (.00، ص1000)بكغربي، القيادة  عمى تدريب ٌذا كفي

 المعب وتكتيؾ األلعاب قوانيف تعمـ  .6.5

 القكاىيف فتفٍـ اجتهاعي، عقمي غرض تعد الهشاركة في األىشطة الرياضية الهدرسية البلصفية    

 أها هعيىة كفكرية عقمية هقدرة يتطمب جهاعيا فرديا أك كاف سكاء التكتيؾ دراسة ثـ كركحا ىصا

 عمى اجتهاعية ههارسة يعتبر كالقكاعد تفرضً القكاىيف بها االلتزاـ هع التكتيؾ لٍذا العمهي التطبيؽ

ا هف الخركج في حدكدٌا كعدـ كالعهؿ كالقكاعد كالمكائح القكاىيف احتراـ  .العاـ إطاٌر

 وتنميتيا عمييا والمحافظة والعقمية البدنية الصحة اكتساب  .7.5

 عمى كالهقدرة االىفعالي الىضج هع كالعقؿ الجسـ صحة يشهؿ العاـ لمصحة  إف التعريؼ     
 كالعقمية الجسهية قكاي بكؿ الفرد يعهؿ أف الرياضية كتتطمب الهباريات االجتهاعي، التكيؼ

 .الشخصية تكازف يؤدم إلى كتىافس تكاهؿ في كالكجداىية
 عف اإلفصاح هجاؿ تعتبر الىفس عف كتعبير اىطبلؽ هف فيٍا بها الرياضية كالهباريات   

  هف الفرد لشخصية األهاف صهاـ تككف األحياف هف كثير في كها أىٍا الهشاعر كالعكاطؼ،
)لكرىيؽ،  كاهتيازي بذاتيتً االعتراؼ ذاتً حد في يهثؿ هدرستً فريؽ الفرد هع فاشتراؾ االىٍيار،

 (.03-03، ص3337

 رياضيالالبدني و النشاط ي التنافسي إلى ط البدني والرياضانشال مف تعميماتيةالمعالجة ال .4
 التربوي 

 .  لماذا المعالجة ؟1.4
كها ٌك هعركؼ، فإف لمهدرسة غاياتٍا الخاصة بٍا، كالتي ال تتهاشى كميا هع الغايات     

ا التىافسي الفيدرالي.الهرسكهة لمرياضات  كعمى ٌذا فهف الضركرم  الهتعارؼ عميٍا في إطاٌر
التىافسي الهحض إلى  رياضيالمجكء إلى هعالجة تعميهية القصد هىٍا االىتقاؿ هف الىشاط ال

 التربكم الهدرسي . رياضيالىشاط ال
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 مبدأ المعالجة  .2.6
ر الى   شاط، كذلؾ بها يتهاشى كاألٌداؼ الٍدؼ هف الهعالجة التبسيط كالتكييؼ دكف فقداف جٌك

 الهسطرة في الهىٍاج، كهستكل التبلهيذ، كاإلهكاىيات الهادية كظركؼ العهؿ بصفة عاهة . 

 مياـ المعالجة  .5.4

ي هرتبطة بكؿ أستاذ أك بكؿ فريؽ تربكم في الهؤسسة  كتتهحكر حكؿ :   ٌك
 كبيف األٌداؼ الهسطرةإبراز هدل العبلقة بيف الىشاط البدىي كالرياضي الهقترح هف جٍة،  -

 لمهستكل الهعيف  هف جٍة أخرل  . 

 ، كالذم يتكجب اكتسابً هف طرؼ التبلهيذ.تحديد الهىطؽ الداخمي لمىشاط -

         تحديد الهٍارات الفردية كالجهاعية الهتهاشية هع األٌداؼ هف جٍة ، كهع قدرات التبلهيذ -
 الهحددة.هف جٍة أخرل، التي تبىى عمى أساسٍا الكفاءات 

برهجة الكضعيات الهرجعية اىطبلقا هف هستكل ههارسة التبلهيذ، كهدل قابميتٍـ لمىشاط ككذا  -
 الظركؼ العاهة لمعهؿ .    

        كأخرل تقكيهية، ىابعة هف األٌداؼ الهبرهجة لضهاف فعاليتٍا برهجة حاالت تعمهية، -
 كهصداقيتٍا .

   . التكييؼ1.4

ا ليس هف هٍاـ هادة التربية البدىية     إف تبميغ هعطيات خا     صة بىشاط بدىي كرياضي بحذافٌر
 كالرياضية، التي تحكهٍا غايات ك أٌداؼ هىدهجة في سيركرة تربكية عاهة.

     فتكييؼ األىشطة البدىية ضركرة تىطمؽ هف استخراج الهىطؽ الداخمي لٍا، بها يسهح كعميً
     تحقيؽ األٌداؼ الهرجكة، بحيث تككف ٌذي الهبادئباستخراج هبادئٍا التصرفية، كتكظيفٍا ل

ذا باألخذ بعيف االعتبارهعالـ لمتعمـ،  فترات الخاصة بكؿ هؤسسة، ثـ  فضاءات الههارسة ٌك
، العراقيؿ الظرفيةىشطة بها يتهاشى كالكسائؿ كاإلهكاىيات الهتكفرة، هع األخذ بالحسباف برهجة األ

 (.19-18، ص2005، 2)المجىة الكطىية لمهىاٌج أخرلكأخيرا ضركرات بيداغكجية 
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 ! والمجتمع عالقة تأثير وتأثري والرياضي التربو النشاط البدني  .4

 والرياضية البدنية األنشطة بتطور وعالقتو المجتمع . طبيعة1.7

 ٌك الجهعي كالسمكؾ كههيزاتً، خصائصً أساس ٌك ىظهً بهختمؼ االجتهاعي البىاء إف      
 .لً الهككىة العىاصر تطكر ألكلكية هعرفة ذلؾ خبلؿ هف يهكف أفرادي، هرآة لسمكؾ

تربكية،  كاىت سكاء االجتهاعية لمىظـ الهككىة الهظاٌر هف هظاٌر الرياضي البدىي كلمىشاط
 البدىية؟ األىشطة ترقية في تساٌـ أف الهجتهع لطبقة يهكف فكيؼ سياسية أك اقتصادية اجتهاعية،

 األهريكي فالهجتهع بطبيعتً، هتحرؾ هجتهع ٌك أفرادي ىشاط خبلؿ هف الهىتج فالهجتهع     
 ٌك إذف لمطاقة، هستٍمؾ هجتهع ٌك كبالتالي الغزير االقتصادم بإىتاجً ىشط ٌك هجتهع هثبل

 الهتجددة كالطاقة البدىية الههارسة كاقع عمى ٌذا اىعكس كبالتالي كيثهىٍا يقدس الحركة هجتهع
 بهختمؼ الرياضة كازدٌار الهجتهع ىشاط بيف تبادلية عبلقة الكاقع ٌذا الهستهر، كأكجد كالىشاط
 في الهطمقة السيطرة األهريكية الرياضة حققت كبالتالي كأٌدافٍا كغاياتٍا، كألكاىٍا أشكالٍا
 فالهجتهع ذلؾ عكس كعمى كهتجدد هىتج خزاىٍا االجتهاعي ألف إال ليس الدكلية الهحافؿ
 هجتهع ٌك هثبل الخميجي فالهجتهع ساكف بطبيعتً هجتهع ٌك أفرادي رككد خبلؿ هف الهستٍمؾ
 ٌذا اىعكس إذ كيٍهشٍا الحركة هجتهع يىبذ ٌك كبالتالي لمطاقة هخزف هجتهع ٌك إذف هستٍمؾ
 صحية عاٌات هف الفرد يعاىي ٌذا ليصبح الخميجي الفرد لدل البدىية الههارسة كاقع عمى

ا كالككلستركؿ الدـ ضغط كارتفاع الكزف في كاختبلؿ  كأكجد كاالستٍبلؾ، أهراض الرككد هف كغيٌر
 تستطع كلـ أشكالٍا كهياديىٍا بكؿ الرياضة كاىحطاط الهجتهع رككد بيف تبادلية عبلقة الكاقع ٌذا

 شغكر خزاىٍا بسبب إال ليس فيٍا التفكؽ تحقؽ أف الرياضة عمى الهىفقة الهالية األرصدة
 .فيً ياضيةالر  الههارسة ثقافة هف االجتهاعي

 ككىٍا غير الرياضية الههارسة قاعدة تقمص إلى سري يعكد الجزائر في الرياضة تقٍقر أف كيذكر
 كالىادم بالهدرسة هركرا الجكارم الحي إلى الركضة هف إبتداءا االجتهاعية كافية في القطاعات

ا الرياضي  هىح إذا إال التطكر ذلؾ يتحقؽ كبالتالي كهجاالتٍا، االجتهاعية الهياديف هف إلى غيٌر
 (.196-195، ص2008قصرم،) الجزائرم الهجتهع أبىاء لكافة الههارسة كفرصٍا حؽ
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 المجتمع تطور في والرياضية البدنية األنشطة . تأثير2.7

 ضاربة ٌي بؿ السطحي باألهر ليس الهجتهع بىاء في كالرياضية البدىية األىشطة تأثير "إف   
 أك ىساء، ، شبابا أك شيكخا، رجاالسكاء كاىكا أطفاال شريحة أم تستثىي ال أفرادي، فٍي في عهؽ
 لمجهيع فالرياضة فقراء،... أـ ٌـ ضعافا، أغىياء أك كاىكا أقكياء أك هرضى، كاىكا أصحاء
 .لمرياضة كالجهيع

فعالة  تكظيفٍا في شاهمة تطبيقٍا في هتسمسمة بىاءٌا في سميهة الرياضية اإلستراتيجية كاىت فإف
 ىشط هىتج قكم هجتهع ىتيجتٍا فإف لمجهيع، كهتاحة رفعتٍا في كاسعة إشرافٍا في كفؤة أدائٍا يف

 بالثقة هميء عالية كهعىكياتً هرفكعة راياتً أدائً، في هىتصر كاآلفات، العاٌات خالي هف
 اليكهية الحياة في البدىية األىشطة ههارسة كتجسدي بالهجتهع الرياضة ٌذا تصىعً كؿ كالطهكح
 تحققٍا لمفرد الهىسجهة كالىفسية الهجتهع داخؿ الرياضة تحققٍا الهىشكدة لمفرد فالصحة ألفرادي.
 كبالتالي الهجتهع داخؿ الرياضة يحقؽ لمفرد الهادم الهجتهع كالربح داخؿ لمفرد الرياضة
 .الهجتهع يبىي اجتهاعي ىشاط فالرياضة

فإف  االجتهاعية البدىية لؤلىشطة كهؤسس ٌادؼ هشركع غياب ضؿ في األخر لمكجً ىظرىا كلك
 أم لتحقيؽ يسعى فبل هستكياتً كافة عمى اإلحباط هف يعاىي هجتهع ذلؾ ىتيجة سيككف الهجتهع

غياب ٌذا الهشركع  كيدرجً خرآ هجتهع عمى كيحققً الىخبة رياضة هستكل اىتصار عمى
 .الهتخمفة الهجتهعات قاعة ضهف الٍادؼ

 الهخدرات كتفشي كالسيككلكجية كاالجتهاعية البيكلكجية باألهراض هميء الهجتهع ٌذا كسيككف
 كيمغى لمرياضة، ههارستٍـ تحققٍا التي كالهتعة التركيح فرص لغياب أكساط الشباب في كالعىؼ

 الىشاط خبلؿ هف يتحقؽ الذم كالتدريب بالكفاءة كالتفكؽ الهىافسة إدراؾ حب الفرد هفٍـك هف
 .اليكهية االجتهاعية الههارسات إلى التدريب كالتعمـ أثر هف خبللٍا يىتقؿ تربكية كقيهة البدىي

لتحقيؽ  كالكسيمة الغاية ضهف تدرج بدىية أىشطة كجكد دكف قكم هجتهع بىاء يهكف ال كبالتالي
 .(197-196، ص2008قصرم،) "االجتهاعي كالتطكر االستقرار
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 والعدوانية في الوضعية الحركيةالمبحث الثاني: المنطؽ الداخمي كآلية لمكشؼ عف العنؼ 

 الداخمي المنطؽفكرة بروز  .1

 كهفٍكـ -6 الخصكصية هفٍـك عكض الذم - الداخمي الهىطؽ بركز أف القكؿ يهكف  
 كعقبلىية الفرداىية ىحك الهتجً العاـ التيار بركز هع تكافؽ دراسة ككهىٍجية إجرائي ىظرم
ا هف اىطبلقا االجتهاعية الظكاٌر كدراسة الفاعؿ، ٌر . بً هفعكؿ كهكضكع ال فاعؿ كهكضكع جٌك
 كليست بٍا، الخاص ككاقعٍا حقيقتٍا عف تعبير شيء كؿ قبؿ ٌي ظاٌرة كؿ أف بهعىى

 البيكلكجيا أك الىفس بعمـ فقط يككف ال كالرياضة األلعاب فتفسير آخر؛ لشيء اىعكاس بالضركرة
 www.cemea (Parlebas.p- الجسدم بالىشاط خاصة تككف الهعرفة هف ىكع خمؽ يجب بؿ

roussillon.org/IMG/pdf/la_violence002.pdf-languedoc ، الداخمي الهىطؽ هفٍكـ جاء كلٍذا 
 الفرد يعتبر الحركي االستهتاع كأىشطة األلعاب ههارسة فخبلؿ. الحاجة ٌذي لسد الحمكؿ كأحد
 السمكؾ عمـ عمى اعتهادا باإلهكاف فإىً لذا الحركية، لمكضعية العاـ الىسؽ ضهف هىدرج كجزء

 كتركز ،الىسػؽ فٍـ عهمية لتسٍػيؿ إجرائية بطريقة الهكضكعي السياؽ ٌذا كىهذجة تحميؿ الحركي
 الههارس فيٍا يككف التي الحركية لمكضعية الداخمي الهىطؽ هفٍكـ عمى أساسػا الهقاربة ٌذي

(Dugas, 2010, pp1-17) .     

 كأظٍرت الداخمي هىطقٍا حيث هف هتبايىة حركية كضعيات ثبلث بيف هقارىة دراسة أجريت فقد
( الحركية العدكاىية عىصر هبلحظة تـ الدراسة ٌذي في)  الحركية التفاعبلت يحدد األخير ٌذا أف
ا كتكرار الكثافة الشكؿ، حيث هف الحركية، الكضعية في الفاعميف بيف تككف التي   ظٍكٌر

(Dugas, 2008, pp67-83). 

ىة أجؿ كهف         الباحث قاـ الحركي، التعمـ هجاؿ في الطريقة ٌذي فعالية هدل عمى البٌر
 األلعاب بيف التعمـ أثر اىتقاؿ عهمية حكؿ بدراسة آخريف باحثيف هع" بارلكبا بيار" الفرىسي
 االبتدائي، التعميـ هرحمة تبلهيذ هع التربية البدىية كالرياضية حصة في كالرياضات الرياضية
 العىاصر استخراج هف خبللٍا هف ىتهكف طريقة إيجاد هف بد ال أىً هفادٌا فكرة هف كاىطمؽ
رية البىيكية ذا ،أخرل حركية بكضعية هقارىتٍا إهكاىية يعىي هها الحركية، لمكضعية الجٌك  كا 

                                                           
6
 ِصيةٍ  أٔيٗ إال ٚاٌش٠بضي١خ، اٌجذ١ٔيخ اٌتشث١خ خصٛص١خ إٌٝ ٌإلشبسح ثبسٌٛثب ث١بس طشف 8240ِٓ  صٕخ اٌخصٛص١خ ِصةٍ  اصتخذَ 

 .اٌذاخٍٟ إٌّةك ثّفَٙٛ عٛض ٚثبٌتبٌٟ .إجشائٟ ٚغ١ش ٚاصع

http://www.cemea-languedoc-roussillon.org/IMG/pdf/la_violence002.pdf
http://www.cemea-languedoc-roussillon.org/IMG/pdf/la_violence002.pdf
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 الهحتهؿ التأثير حيث هف كذلؾ يتقاربا أف بد ال كاف الخصائص ٌذي في الكضعيتاف تقاربت
 تسٍؿ التي الهفاٌيـ أٌـ هف الحركية لمكضعية الداخمي الهىطؽ يعتبر الحالة ٌذي كفي حدكثً،
 الحركية لمكضعية الداخمي الهىطؽ خصائص إبراز خبلؿ فهف الفكرة؛ ٌذي هف التحقؽ عهمية
 كقد. الخصائص تمؾ في لٍا هقاربة كأخرل كضعية بيف التعمـ أثر اىتقاؿ هدل هعرفة يهكف
 الجهاعية الرياضات تعمـ عمى التقميدية األلعاب ههارسة تأثير هدل هعرفة الباحثكف حاكؿ

 كالرياضات التقميدية األلعاب بيف التعمـ ألثر هتبادؿ كاىتقاؿ تأثير كجكد إلى كتكصمكا كالعكس،
 الجهاعية كاأللعاب كالرياضات القكل ألعاب بيف التعمـ أثر اىتقاؿ يحدث لـ كبالهقابؿ الجهاعية،

ي كالرهي، القفز الجرم، عمى األخيرة ٌذي اعتهاد هف الرغـ عمى  ضهف تدخؿ حركية أفعاؿ ٌك
 بضغط يتسـ الجهاعية كالرياضات األلعاب في الحركي الفعؿ سياؽ ألف الكضعيتيف، كبل تركيبة
ك الفضاء ىفس في يتحركاف المذاف كالخصـ الزهيؿ هف كؿ  القكل ألعاب عف يغيب عىصر ٌك
 كاأللعاب الرياضات في فالبلعب ،(لمكضعيتاف الداخمي الهىطؽ في تجاىسا ال ٌىاؾ أف أم)

 أخرل لعكاهؿ يخضعاف كىجاحٍا حركتً أف بؿ ثابت، اتجاي كفي لكحدي يتحرؾ ال الجهاعية
 األلعاب تسهية في الىظر إعادة هسألة طرح الىتائج ٌذي ضكء كعمى  كالزهيؿ، الخصـ كالكرة،
 الهؤسساتية الههارسة هع بالهقارىة األلعاب ٌذي قيهة هف يىتقص كهفٍكـ الرياضية شبً
  (Dugas, 2010, pp1-17)  ذلؾ تؤكد قكية عمهية دالئؿ كجكد دكف ،(الرياضة)

أحد اإلسيامات في  التربوي النظاـ مف أساسي كجزء يالبدني والرياضي التربو النشاط  .2
  لمعنؼ المنافية القيـ عمىالتربية 

 القيـ تحقيؽ ٌك التربية ٌدؼ أف عمى كالتربية السياسي االجتهاع عمهاء هعظـ يتفؽ      
 كالهتكازف الهتكاهؿ الفرد بىاء تستٍدؼ التي االجتهاعية التىشئة عهمية خبلؿ هف كذلؾ ،الفاضمة

ىساىيان، كاجتهاعيان  كركحيان  فكريان  شخصيتً جكاىب في  كالهؤهف بكاجباتً، كالهمتـز لحقكقً كالكاعي كا 
 كالهبادرة كالتىهية اإلىتاج عمى كالقادر كافة، لمىاس كالهساكاة العدالة كهبادئ اإلىساف بحقكؽ

 الديهقراطي، كالسمكؾ كالهكضكعية العمهية بالركح كالهتحمي كطىً، إلى باىتهائً كالهعتز الهبدعة،
 الحقكؽ، أخذ قبؿ الكاجبات أداء ثقافة عمى تربية ٌي أم. كاالعتداؿ كالتساهح بالكسطية كالهتسـ
. كاألداء كالكجداف الهعرفة بيف تربط شاهمة هىٍجية عبر كالديهقراطية اإلىساف حقكؽ عمى كتربية

 ال جديدة عهؿ فرص كخمؽ كالهبادرة كالسبلـ كالحكار التساهح ثقافة عمى تربية أىٍا إلى باإلضافة
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 الهىاقشة في الىقدم كالتفكير العمهي، األسمكب عمى تربية أىٍا كها فقط، البيئة هع التكٌيؼ عمى
 إلى يؤدم بها كالجهاعات األفراد حقكؽ تجاي الهسؤكلية كتحٌهؿ كاألدلة الكقائع عف كالبحث
 كالبعد الهعرفي البعد: ٌي أبعاد ثبلثة في تتهثؿ التربية ٌذي بأف عمهان . ككحدتً الهجتهع تهاسؾ

 .السمككي أك األدائي كالبعد الكجداىي

 هف أساسية كظائؼ عدة الهدرسة في لمتعميـ أف كالتربية االجتهاع عمهاء يرل اإلطار ٌذا كفي
ىا كاالتجاٌات، كالهيكؿ القيـ كاكتساب الهجتهع، في كالهعمكهات كالهعرفة الثقافة ىقؿ: أٌهٍا  ٌك
)ابك عزاـ  خاص بشكؿ الطمبة لدل الفاضمة القيـ بىاء في ٌاهان  دكران  الهدرسية الهىاٌج تؤدم

  .(14، ص2012كآخركف،

 مف جانبا يمثؿ التربوي، النظاـ مف أساسي جزء الرياضية و البدنية التربية وتعتبر"      
 توازف في عقميا و نفسيا و بدنيا إعدادا (التمميذ) المواطف إعداد إلى تيدؼ التي العامة التربية

 الرياضية ك البدىية األىشطة عمى اعتهادٌا خبلؿ فهف ،(2، ص2005، 2)المجىة الكطىية لمهىاٌج "تاـ
 هثؿ االجتهاعية قدراتٍـ تطكير هف الشباب تهكف التي كالكفاءات الهعارؼ تىهية إلى  تسعى
 كذلؾ ك الثقافات، هتعدد إطار في الرياضية الركح ك كالتساهح كالتضاهف الفريؽ ضهف العهؿ
 داخؿ الرياضة دعـ هع التعميهية الهسيرة خبلؿ البدىية ك الفكرية األىشطة بيف تكازف خمؽ

 عمى سىة ستيف بهركر احتفالٍا بهىاسبة" اليكىسكك" قاهت الصدد ٌذا كفي. الهدرسية األىشطة
 عشر ستة بيىٍاهف  هكضكع ستيف أسبكع ستيف خبلؿ بتخصيص 2006 ىكفهبر 4 في إىشائٍا
 ,AUDIGIER, 2000) البدىية كالتربية الرياضة تخص هكاضيع بيىٍا كهف بالتربية تعمؽي هكضكع

p31).    
 خبلؿ هف العىؼ ىبذ في الهادة ٌذي دكر إلى صريحة بصفة الرسهية الىصكص كتشير        

 كذلؾ إسياماتيا ومف المجتمع أفراد لتكاتؼ سامية معاف مف تحممو وما المواطنة روح تنمية"
 التسيير مفيـو وتحمميا، المسؤولية والتآزر، التعاوف مفيـو خالؿ مف الخمقية التربية

- 13 القاىكف خصص كها ،(2-1، ص2005 ،4المجىة الكطىية لمهىاٌج) "االستقاللية ومفيـو والتنظيـ،
ا كالرياضية البدىية األىشطة بتىظيـ الهتعمؽ 05  العىؼ لهكضكع كاهبل بابا الجزائر في كتطكيٌر
"  بٍدؼ (ومكافحتو الرياضية المنشآت في العنؼ مف الوقاية)  بػ هعىكف الرياضي الهجاؿ في

 كباحتراـ بالتهدف الهكاطىيف تحسيس كالتساهح، السمـ ثقافة ترقية األكلهبية، الرياضة قيـ ترقية
 عبء عميٍا يقع التي الٍيئات بيف كهف ،"الحضارية غير السمككات كهكافحة العاـ كالشأف الغير
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 ثقافة ترقية خبلؿ هف كالتككيف كالتعميـ التربية هؤسسات: " القاىكف ذات إليً يشير كها التحسيس
 البدىية التربية دكر أف إلى الكثيقة ىفس أشارت كها". التساهح ك السبلـ كقيـ كالتهدف الهكاطىة

 ،5المجىة الكطىية لمهىاٌج) ".العالـ عمى كالهتفتح لكطىً كالهحب الىزيً الصالح، الهكاطف تككيف: " ٌك

  (3،ص2003

 !! متناقضة إشكالية التربوية؛ المؤسسة في  العنؼ ظاىرة تطور .5

 هف الدراسات ككذا اإلعبلـ كسائؿ هختمؼ تتداكلً ها خبلؿ كهف الهدرسي العىؼ ظاٌرة إف       

 هىً؛ الكقاية سبؿ إحدل يككف أف الهفترض هف كسط في هستهر تزايد في أىٍا يتبيف إحصائيات

 لهكاجٍة كتٍيئتً الفرد إعداد إلى تٍدؼ التي االجتهاعية الىظـ أٌـ هف يعتبر التربكم فالىظاـ
 الطهكحات هع كالتجاكب لمهجتهع، األساسية كالهبادئ القيـ عمى الهحافظة ككذلؾ الهستقبؿ،
 بعد لمفرد الثاىي الهحضف التربكية الهؤسسة كتعد ،(6ص ،2010 زيكش، دقفؿ، بف) الكطىية كالتطمعات

ي األسرة  كديىية ةأخبلقيك  تربكية قيها الفرد تكسب التي االجتهاعية التىشئة هؤسسات ثاىي أيضا ٌك

ي .الخ...  يصبح لكي لمفرد االجتهاعية التىشئة عهمية إلتهاـ األسرة هع جىب إلى جىبا تعهؿ ٌك

 ربط في هٍها كعىصرا إىساىي ىشاط كؿ تشكؿ أساس االجتهاعية فالقيـ .الهجتهع في ىافعا عضكا
 العهمية في الظاٌرة السمككات خبلؿ هف هعتقداتٍـ تعكس فٍي الهجتهع، أفراد بيف العبلقات
 تعطي أخرل أىكاع عمى االجتهاعية القيـ أىكاع هف ىكع أم سيادة أف كها بيىٍـ، فيها التفاعمية
 هجتهعً هع كتكيفً الفرد إثراء عمى تعهؿ عاهة بصفة فالقيـ الهجتهع؛ لٍذا هكحد كطابع صبغة

 العقكد في العالـ أرجاء في حدثت التي الهختمفة التغيرات ظؿ في كلكف ،(01ص ،2013 تركي، بف)

 كأساليبً أىهاطً تطكرت الذم العىؼ ظاٌرة هف تعاىي التربكية الهؤسسات ٌذي أصبحت األخيرة

 .ىفسٍا التربكية كالهىشآت باألفراد هادية أضرار إحداث إلى كصؿ حتى

 في رئيسيا هحكرا أصبحت حيث الظاٌرة، ٌذي بً حضت الذم العالهي لبلٌتهاـ كىتيجة      
 كعميً التربكية، كالٍيئات الهىظهات عقدتٍا التي كالىدكات الدراسية كالحمقات الهؤتهرات هف العديد

، 1000خالدم،) هستفحمة اجتهاعية كظاٌرة الهدرسي العىؼ بهكضكع االٌتهاـ الضركرم هف أصبح
  .(01ص
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بارزة لدى  إشكالية؛ الرياضةومنطؽ  المدرسة منطؽ والرياضية بيف البدنية التربية .1
 األستاذ

 بؿ راشدا، هكاطىا يككف لكي لمهستقبؿ التمهيذ تحضير فقط ليس الهدرسة هٍاـ بيف هف      
 التمهيذ فيً يعيش الذم األكؿ االجتهاعي الفضاء ٌي فالهدرسة كقت، كؿ في الهكاطف تككيف

 كيفية كتعمـ كاحتراهٍـ فٍهٍـ اآلخريف، اكتشاؼ خبلؿ هف هكاطىا يككف كيؼ فيً يتعمـ كبالتالي
 خبلؿ كهف. الجهاعية الهعايشة أساليب إيجاد عف كالبحث. هعٍـ الهشتركة الفضاءات تقاسـ

 التبلهيذ يكتسب الهدرسية القكاعد إطار في كالهدرسيف التبلهيذ بيف كالتعاكف الهتبادؿ االحتراـ
  .(Debaene,2006, p6) حقيقية كقيـ أبعاد

ا البدىية كالتربية       الكضعية في جكاىبً بكؿ لمتمهيذ الفعمي اإلشراؾ عمى تعتهد باعتباٌر
 الهسؤكلية،: قيـ تجسيد سبيؿ في تكظيفٍا يهكف التي الهٍهة الكسائؿ إحدل تعد الحركية

 ٌذا كفي ،(Delignières, 2015 , p39-40) إلخ...القكاعد كاحتراـ االستقبللية ، التساهح التضاهف،
 كحاسهة، أكلى كخطكة األبعاد ٌذي هع الهتهاشية كالرياضية البدىية األىشطة اختيار يعد الصدد

 هف يستدهج حقيقية كضعيات خمؽ أجؿ هف لتكظيفٍا البلزهة البيداغكجية الههارسة إلى باإلضافة
 عمى اإلجابة عاتؽ الهدرس عمى يقع إذف. حياتً في فعمي كسمكؾ القيـ تمؾ التمهيذ خبللٍا
 األٌداؼ إلى أصؿ لكي كالرياضية البدىية األىشطة أختار أساس أم عمى: التالي التساؤؿ
 البدىية األىشطة طريؽ عف القيـ اكتساب أف إلى يشار ها عادة أىً إلى اإلشارة كيجب الهسطرة؟
 األخيرة ٌذي كتتكفؿ الحركية الكضعية في التمهيذ كضع فيكفي  حاصؿ، تحصيؿ ٌك كالرياضة

.  ذاتٍا حد في الهىشكدة لمقيـ حاهمة األىشطة ٌذي ككأف الههارسيف، إلى آلية بطريقة القيـ بىقؿ
 فيً يغكص هسبح ٌي الهعىى بٍذا الحركية فالكضعية ،(هكاطف=  تمهيذ+  حركية كضعية)

 الهسبح؟ ٌذا يتضهىٍا قيـ أم ٌك الهطركح السؤاؿ لكف الفاضمة، بالقيـ كيتشبع ليتمكف التمهيذ،
 اإليجابية كالقيـ بالفضائؿ ترتبط التي األفكار هف يخمكاف ال البدىية كالتربية الرياضة فهجالي
حبلؿ التضاهف تعزيز في الرياضة هساٌهة خاصة كبصفة إليٍها، الهىسكبة  ,Dugas) السبلـ كا 

2011, pp1-25)، هبلزهة ظاٌرة بكصفً العىؼ ذلؾ كهثاؿ، هثبتة عمهية دالئؿ إلى االستىاد دكف 
 خارج أكثر باىتشاري الرياضي الهجاؿ في عىً التحدث يتـ ها عادة فإىً الرياضية، لمههارسة

 قمب في يىتج هىً جزء عف التغافؿ كيتـ ،(الجهٍكر لدل خاصة كبصفة)  الهمعب حدكد
 . (Dugas, 2008, pp67-83) ذاتٍا الههارسة
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 هف لمتبلهيذ الحركية التصرفات عمى باالعتهاد تىفرد فٍي كالرياضية البدىية التربية أها       
 ؛ (Dugas. 2004 , pp 5-17) أخرل جٍة هف ككسائمٍا غاياتٍا بيف عادة يقع الذم كالخمػط جٍة،
 ,Combaz) الهادة لٍذي كهحتكل هؤسساتية رياضية أىشطة عمى يعتهدكف الهدرسيف فأغمب

Hoibian, 2009, pp189-206)، (Dugas,2004) ، التربية حصة في يركف التبلهيذ أغمب أف كها 
ذا ،)2014 بكتً،)  لمرياضة ههارسة كالرياضية البدىية  الهىتظر التأثير عمى يىعكس شؾ بدكف ٌك
 . الهدرسي الكسط في الهادة ٌذي هف

 البدىية التربية أف يتبيف الهادة لٍذي الرسهية الهىاٌج في الكاردة ألٌداؼا تحميؿ خبلؿ فهف    
 هعيىا تأثيرا ىحدث أف ىريد خبللٍا هف بهعىى تربكية، األكلى غايتٍا تعميهية كهادة كالرياضية
 في كالرياضية البدىية األىشطة بتىظيـ الهتعمؽ 00-81 رقـ القاىكف هف 86 رقـ الهادة )7 التمهيذ لشخصية كتشكيبل

 كبالهدرسة عهكها التربكية بالعهمية الهىكطة الكبرل كالغايات التىشئة ٌذي تتكافؽ بحيث ،(الجزائر

 إىً بؿ ،(instrumentalisé) األدكم بعدٌا فقط يؤكد ال الكثيقة ٌذي في كرد كها خصكصا،

 الرياضية الثقافة كتمقيف كالتدريب التكرار عمى القائـ الرياضة هىطؽ عف ابتعادٌا كذلؾ يىفي
 أخرل جٍة هف أىٍا إال. ههكىة ىتيجة أفضؿ تحقيؽ أجؿ هف الجسد في كاالستثهار الهتخصصة

 هف التربكية األبعاد تستهد بحيث رياضية، بدىية أىشطة عمى قائـ هحتكل تبىي إلى تدعك
 الكصكؿ الهراد الكفاءات هع كتتكافؽ لتتبلءـ تكييفٍا هع ذاتٍا، حد في األىشطة ٌذي خصائص

 التربكم الثقافي الىشاط إلى الهحض التىافسي الىشاط هف االىتقاؿ بهعىى لمتمهيذ؛ بالىسبة إليٍا
 .الهدرسي

 عف يككف كالرياضية البدىية التربية هحتكل أف أثبتت الدراسات لبعض الهيداىية فالهبلحظة     
 ههيزات بعض كتعػديؿ تكييػؼ خػبلؿ هف ديداكتيكيػة؛ رياضية ألعاب إلى الرياضات تحكيؿ طريؽ
 البيداغكجية كالغايات التربكية الهعايير حسب الهدرس طرؼ هف كتقىيىٍا الداخمي، هىطقٍا

 بىظاـ أك العبلئقية الجسهية، ، الزهاىية الفضائية، الهتغيرات بعض ٌذي التكييؼ عهمية كتشهؿ)
 طبيعة عف الخركج لتفادم) لٍا العهيؽ الداخمي الهىطؽ تغيير دكف هف ،(الىتيجة احتساب

                                                           
7
 ِيبدح ٚاٌش٠بضي١خ اٌجذ١ٔيخ اٌتشث١يخ" صيش٠  ثشيىً  اٌجزائيش فيٟ ٚاٌش٠بضي١خ اٌجذ١ٔيخ األٔشيةخ ثتٕظي١ُ اٌّتعٍك اٌمبْٔٛ ِٓ اٌّبدح ٘زٖ تعجش  

 " اٌجضُ فٟ ٚاٌتحىُ اٌحشوخ خالي ِٓ ٌٍةفً ٚاالجتّبع١خ ٚاٌعم١ٍخ إٌفض١خ اٌحشو١خ، اٌضٍٛوبد تة٠ٛش إٌٝ تٙذف تع١ّ١ٍخ
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 جيد تكيؼ أجؿ هف الهتغيرات كتحكيؿ تحميؿ كسائؿ إيجاد ٌك لمهدرس بالىسبة فالهٍـ(. المعبة
     . (Dugas, 2010, pp1-17) الهسطرة كاألٌداؼ الظركؼ هع

 لذلؾ كنتيجة والعدوانية التعارض يستمـز الفريؽ تعاوف: الرياضي الحركي االتصاؿ .5

 عمى أساسا يستىد كالرياضية البدىية التربية حصة في ككهحتكل ككسيمة الرياضة اعتهاد إف       
 ىعـ الهحؾ، عمى( تربي الرياضة) هقكلة كيضع الرياضة، طريؽ عف التربية كطكباكية بديٍية
 يهكف هرغكبة كقيـ فضائؿ عمى تربي أف يهكف فكها الىقيضيف، يقبؿ هفٍكـ التربية ألف تربي إىٍا
 في بالغة أٌهية ذك يعتبر الرياضة؟ تربيىا هاذا عمى: فالسؤاؿ كبالتالي. ىقبمػً ال ها عمى تربي أف
ـ كجٍات في الباحثيف اىقساـ ٌك األٌهية ٌذي يبرر كها. الهقاـ ٌذا . الهسألة ٌذي حكؿ ىظٌر

 كاالىدهاج الرياضة لهكضكع تطرقت التي العمهية كالهمتقيات الدراسات هف العديد فٍىاؾ
 ظاٌريا تعبر(  التىافسية خاصة كبصفة)  الرياضة ههارسة أف إلى أشارت كالتي االجتهاعي،

 الركابط أزهة كجً في لمكقكؼ الهٍهة الكسائؿ إحدل كتشكؿ الهجتهع في لمفرد جيد اىدهاج عف
 أف عمى يؤكدكف الرياضي الحقؿ في كالهؤرخيف السكسيكلكجييف هف فريقا أف إال. االجتهاعية
 الههارسة حجـ في اجتهاعية الهساكاة أخرل جٍة هف طياتٍا في تحهؿ الرياضية الههارسة
ا في تتضهف ال الرياضة أف كها. االجتهاعية كاألكساط الجىس باختبلؼ ٌر  كفضائؿ قيها جٌك
. إليٍا ىحف ىىسبٍا التي القيـ تحهؿ إىٍا بؿ ذاتٍا، حد في إدهاجية ككسيمة تعتبر كال تربكية،
 تككف أف كذلؾ يهكف االجتهاعي، لبلىدهاج كسيمة تككف أف يهكىٍا كها الرياضة فإف كبالتالي
ىاؾ ،(Gasparini et Knobé, 2005, pp 445-461)  االجتهاعي لئلقصاء ككسيمة  هف الباحثيف هف ٌك
دراجٍا عاهة بصفة الرياضة تجاي تطرفا أكثر هكقفا يتخذ  التربية حصة في تربكية ككسيمة كا 
 فكرة فاىقمبت حياتىا، في( ؟ سيفكز هف)  هسألة ٌيهىة خبلؿ هف خاصة؛ بصفة كالرياضية البدىية

 سيفكز هف فهسألة لمرياضة، هصغر كىهكذج الهجتهع فكرة إلى لمهجتهع هصغر كىهكذج الرياضة
 كالغاية شيء ال أك الكؿ ثهف، بأم الفكز هىطؽ أف بهعىى  ،(Serres,2010) العصر هخدر ٌي
ر ٌي الكسيمة تبرر  عف( كالخصـ الزهيؿ) اآلخر كاحتراـ القكاعد فاحتراـ كلذلؾ الرياضة، جٌك
 فرصة كؿ في اختراقٍا في لرغبة إخفاء هجرد ٌك بؿ ذاتية قىاعة عف يككف ال الرياضة طريؽ
ذا لذلؾ، ساىحة  عبلقة ٌىاؾ أف كجدت إذ الطائرة، الكرة العبي عمى أجريت دراسة أثبتتً ها ٌك
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 .Duret et Augustini)  كالخصـ الزهيؿ المعب، قكاعد احتراـ كعدـ الههارسة سىكات زيادة بيف

1993). 

ىاؾ   أف يركف إذ ،(Collard, 2004) كالىسبية الكسطية هكقؼ يتخذكف الباحثيف هف ثالث فريؽ ٌك
 عمى القائـ،  (méritocratie) باألٌمقراطية يتسـ هجتهع في الىجاح عهمية في تساٌـ الرياضة

 .كالتفكؽ الٍيهىة عف كالبحث كالتىافسية االستحقاؽ هبدأ

 أف تبيف لٍا، الداخمي الهىطػؽ هعرفة طريؽ عف الحركيػة الكضعيات تحميؿ عمى فباالعتهػاد    
 كالذم الرياضي لمىشاط الداخمي الهىطؽ يحددي الذم( تعارض/  تضاهف)  الحركي االتصاؿ
 اجتهاعية تىشئة كعهمية يعتبر( بارلكبا بيار تعبير حسب)  الشبكات بكاسطة عىً الكشؼ يهكف

 التىافسي كاإلطار الضكابط فىسؽ. الخصـ كهع الزهيؿ هع الركابط استدخاؿ خبلؿ هف هضهرة
 التفكؽ أجؿ هف الفعؿ في كالٍيهىة كالبشرم الفيزيائي الهحيط في التحكـ الههارسيف عمى يفرض
 لمتأثير تخضع البلعب سمككيات فإف كباختصار(. فرؽ أك ثىائيات في سكاء)  اآلخريف عمى

 الفاعمكف يعيش الضكابط ٌذي ىسؽ خبلؿ كهف المعب، بكضعية الخاصة لمقكاىيف الهباشر
 اكتشاؼ الهخاطرة، عىصر تتضهف االجتهاعية، الههارسات باقي عف هتفردة حركية كضعيات
. االجتهاعية الركابط كىسج االحتياؿ اآلخر، هكاجٍة في الجرأة ،البلعب لقدرات القصكل الحدكد
-Level, Dugas, Lesage, 2010, pp 113) ) الههارس شخصية جكاىب هختمؼ في تؤثر أىٍا بهعىى

 الرياضة ههارسة تأثير يخص فيها األطفاؿ هف هجكعتيف بيف قارىت تجربة خبلؿ فهف .132
 يظٍركف لمرياضة الههارسيف األطفاؿ أف إلى تكصمت العىيفة، السمككات بعض ظٍكر عمى

 لؤللعاب ههارستٍـ خبلؿ الههارسيف غير األطفاؿ هف أكثر كالعدكاىية الٍيهىة التخكيؼ، سمككات
ا العىؼ صفة أف يعىي ٌذا ،(Dugas, 2008, pp67-83) التقميدية  في إيجابية كقيهة هتجذرة باعتباٌر
ر  أخرل هجاالت إلى الههارسيف تصرفات عبر هىقكلة جٍة، هف لمرياضة الداخمي الهىطؽ جٌك
 في باهتياز إىتاجٍا يعاد حركية عدكاىية يىهي كالتىافس الفكز كحب الٍيهىة فتعمـ ثاىية، جٍة هف

ذا الهستقبؿ، لهكاطف اليكهية الحياة  . الهدرسة في الهرغكبة التربكية القيـ هع يتىافى أف يهكف ٌك
 عمى االعتهاد يهكىىا الحركية الكضعية خبلؿ االجتهاعية التىشئة كىهط طبيعة عف كلمكشؼ
 بيار" تعبير حسب الرياضية لؤللعاب السبعة  ( Universaux)الكميات هف ٌاهيف بعديف
ها ،"بارلكبا  تخص فاألكلى الٍدؼ، بتسجيؿ الهتعمقة التفاعبلت كشبكة الحركي االتصاؿ شبكة ٌك
 هف عمى تركز بهعىى: الحركية الكضعيات خبلؿ الههارسيف بيف الههكىة التفاعبلت ىهكذج
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ك ،(تعارض تعاكف،)  شكؿ؟ بأم ثـ هف؟ كهع يتفاعؿ؟  ىبلحظ إذ ،(24 رقـ الشكؿ) يبيىً ها ٌك
 عف التعاكف) الههكف الحركي االتصاؿ يهثؿ بيىٍها الهتصؿ كالخط العبا، تهثؿ ىقطة كؿ أف

 التعارض) الهضاد الحركي االتصاؿ الهتقطع الخط يهثؿ بيىها ،(الزهبلء بيف الكرة تهرير طريؽ
ذا(. الخصـ عمى التفكؽ أجؿ هف  اليد، كرة) الهؤسساتية الرياضة يجسد الذم ٌك الهخطط ٌك

 كالرياضات)  التعارض عمى إها تحتكم أخرل حركية كضعيات ٌىاؾ بيىها ،....(الريقبي القدـ،
  ( Parlebas2, 2010, pp    33.50 ) (التتابع كسباؽ)  فقط التضاهف أك( القتالية

 
 

 
 

 






(ومواجهةتعارض)المضادالحركٍاالتصالتمثل-(وتضامنتعاون)الحركٍاالتصالتمثل+              

 (Parlebas2, 2010, pp 33.50)  السمة كرة في حركي اتصاؿ شبكة( 24شكؿ )

ك ،(24 رقـ شكؿ) الٍدؼ بتسجيؿ الهتعمقة التفاعبلت شبكة يخص كالذم الثاىي البعد أها  ٌك
 في ٌدؼ تسجيؿ) الىتيجة، تحدد التي الحاسهة التفاعبلت فقط يخص( 24 رقـ الشكؿ) هف جزء
 ...(الخصـ لهس سمة،


 
 












(ومواجهةتعارض)التسجَلعالقةتمثل

  (Parlebas2, 2010, pp 33.50 )   اليدؼ بتسجيؿ المتعمقة التفاعالت شبكة( 24شكؿ )
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ر هعرفة هف يهكىىا الداخمي الهىطؽ هف البعديف كبل استخراج إف  الحركية، الكضعية جٌك
 خاصة) الحركية الكضعيات فبعض الههارسيف، عمى تحدثً الذم الحقيقي التأثير هعرفة كبالتالي

 في أف بهعىى صفرم، بهجهكع تىتٍي هقصية هىافسة ذات ألعاب ٌي( الهؤسساتية الرياضات
، كآخر فائز فيٍا يككف الىٍاية  تخدـ كسيمة إال ٌها ها كالتضاهف فالتعاكف كبالتالي هىٍـز

 عمى لمحصكؿ الكحيد الشرط يعتبر كالذم الخصـ عمى الفكز أجؿ هف كالهكاجٍة التعارض
ذا الحركية، الكضعية في االعتراؼ  كالتضاهف التعاكف تىهي تربكية ككسائؿ اعتهادٌا يجعؿ ها ٌك

 .الهحؾ عمى

 ,Parlebas2, 2010) صفرم غير بهجهكع تتهيز التقميدية خاصة أخرل رياضية ألعابا ٌىاؾ بيىها 

pp 33.50 ) ، االتصاؿ شبكات حيث هف أكثر بغهكض تتسـ أخرل كألعابا فائزا، الجهيع يخرج أيف 
 زهيبل يككف أف بإهكاىً الههارس فىفس ، ) les jeux paradoxaux الهفارقة، ألعاب)  الحركي

ا كيهكف الحركي بالثراء تتسـ فٍي كبالتالي المعبة، في خصها يككف أف يهكف كها  كهجاؿ اعتباٌر
 الذاتي اإلدراؾ خبلؿ هف يتحدد الحركي الفعؿ ألف الههارسيف، بيف العبلقات طبيعة لفٍـ خصب

 (Parlebas1,  2010, pp. 23-26) . الههارس طرؼ هف الحركية لمكضعية

 ىظرية هبادئ عمى كاعتهادا التضاهف، لصفة الجهاعية الرياضات تىهية هدل حكؿ دراسة كفي
 رياضات يهارسكف كآخريف جهاعية رياضات يهارسكف رياضييف بيف هقارىة أجريت األلعاب
 اليد كرة همعب كعمى فريؽ كؿ في العبيف ثهاىية هف فريقيف: التجربة ٌذي بركتكككؿ ككاف فردية،

 تترؾ أف المعبة شركط هف ،دقيقة 15 الهقابمة هدة ،(بالقدـ كأ باليد لمعب لبلعبيف الحرية تترؾ) 
 تتطمب كالتي) الخصـ هرهى عمى التسجيؿ حالة ففي الٍدؼ، لتسجيؿ الهرهى اختيار في الحرية
 كيككف الهسجؿ، الفريؽ في العب لكؿ ىقطة تحتسب( الكاحد الفريؽ أعضاء بيف كتضاهىا تعاكىا
 كجد فهاذا فقط، الهسجؿ لبلعب ىقطة تحتسب الهرهى ضد التسجيؿ حالة كفي راضكف، الجهيع

 الباحثكف؟

 لً، ههكىة ىتيجة أفضؿ تحقيؽ هىٍـ كاحد كؿ يحاكؿ استراتيجييف كفاعميف البلعبيف أف تبيف لقد
 الذم ٌك الزهبلء بيف التعاكف أف بهعىى المعبة، استهرارية عمى ستؤثر العب كؿ أىاىية لكف

 التعاكف ٌذا أف إال أخرل، جٍة هف الكاحد ضد الكؿ حالة كتجىب جٍة هف المعبة دكاـ يضهف
 الفائزيف، ٌـ أىاىية األكثر البلعبيف أف ظٍر المعبة ىٍاية ففي لمفكز، الفعاؿ الحؿ ٌك ليس
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 العقد في الهشاركة عدـ في فائدة لً فرد كؿ أف بهعىى الهىٍزهكف، ٌـ تعاكىا األكثر كالبلعبكف
 الرياضات العبي أف إلى الباحثكف تكصؿ.  هثمً البقية تصرؼ عدـ أهؿ هع االجتهاعي
 لبلعبي بالىسبة أها ذلؾ، عكس ظٍركا تضاهىا، أكثر يككىكا أف الهفركض هف الذيف الجهاعية
 الجهاعية الرياضات العبي بأف ذلؾ الباحثكف كيفسر ،ذلؾ عكس فأظٍركا الفردية الرياضات
 االىتٍازية، عمى هىشئكف ٌـ كبالتالي الخصـ، سمككات رهكز كفؾ سمككاتٍـ تشفير عمى اعتادكا

 القياـ ليس فالٍدؼ ،الخصـ عمى الٍيهىة خدهة في إال يككف ال بيىٍـ يظٍر الذم فالتضاهف
 الهىافسة خدهة في يككف الجهاعي فالذكاء فقط، الهكاجٍة أجؿ هف كلكف الزهبلء، بيف بالتهرير
ذا ،Collard, 2011)) الهقصية  صفة فالتعاكف العكس، يظٍر التتابع بسباؽ المعبة ٌذي قارىىا كا 
 .الٍزيهة ىحك هباشر طريؽ ٌك عضك أم كتقصير الفريؽ، لفكز أساسية

 تصنيفات العنؼ والعدوانية الحركية عمى حسب اختالؼ نوع الرياضة .6

 إلى الرياضية الههارسات هختمؼ تصىيؼ هف يهكىىا الداخمي الهىطؽ عمى االعتهاد إف    
 ٌذا حسب تربكية ألغراض تكظيفٍا كبالتالي ،domaines d’action) أفعاؿ هجاالت)

 التضاهف تىهي الجهاعية الرياضات"  هثؿ الهثالية األفكار بعض تفادم في يفيد كها التصىيؼ،
 في فكز لتحقيؽ الحركية العدكاىية تعمـ في تساٌـ أىٍا يتضح الدراسات خبلؿ فهف ،"كالهؤاىسة

 (Dugas, 2008, pp67-83) .  الجهيع طرؼ هف القكاعد احتراـ إطار

 األىشطة، لبعض التربكم الدكر عف بالكشؼ لىا تسهح العهمية ٌذي أف إلى باإلضافة    
 تٍدؼ التي الرياضات هف أكثر الهدارس في اىتشارا األكثر ٌي الهكاجٍة رياضات أف فالهبلحظ

ف كحتى العىؼ هف كهية أقؿ تكلد: الهىفردة كالرياضات. العىؼ فيٍا كيقؿ التعاكف إلى  ظٍر كا 
 كهف اىفعالي، طابع ذات تككف الحالة ٌذي في كالعدكاىية الإرادية، جسدية حكادث عف عبارة يككف
 في "كىابس" تصىيؼ ىجد الحركية كالعدكاىية العىؼ حسب الحركية األىشطة تصىيؼ أهثمة

(02 رقـ الجدوؿ)
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 الرياضات العنؼ نوع الرقـ

 الرهي السباحة، عىيفة الغير الرياضات 8

 

1 

 

 

 الهقيد العىؼ

 الطائرة الكرة المفظي العىؼ

 الطاكلة تىس التىس، الذٌىي العىؼ

 الكاراتي الجكدك، السمة، كرة ، القدـ كرة البدىي العىؼ 1

 (CNAPS, 2007, pp 38,40)الحركية والعدوانية العنؼ حسب الحركية األنشطة تصنيؼ (20جدوؿ)

 عمى فجاءت تتضهىٍا، التي العدكاىية درجة حسب رياضات ستة تصىيؼ تـ أخرل دراسة كفي
  :التالي الشكؿ في كها الترتيب

 األمرٌكٌة القدم كرة الرٌقبً القدم كرة الٌد كرة السلة كرة الطائرة الكرة

1 2 3 4 5 6 

 ( Hebert, Dugas, 2011, pp 47-62)العدوانية درجة حسب رياضاتال تصنيؼ( 24شكؿ )

 يتاآل الجدكؿ"  دكقاس إريؾ" لىا يقدـ الحركية، العدكاىية طبيعة في تعهقا أكثر تصىيؼ كفي
(Dugas, 2008, pp67-83) :الهىاسبة الحركية الكضعية اختيار في هىً االستفادة يهكف كالذم
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 حسب نوع ونمط الرياضة الحركية العدوانية نمط (20جدوؿ)

 ال ،(فعؿ رد)  ارتكاسية عدكاىية العدكاىية، هف ىكعيف بيف  (Luc collard)ككالر لكؾ يهيز    
 سياؽ كفي هحدد ٌدؼ لتحقيؽ ٌادفة أدكية كعدكاىية هعيف، ٌدؼ تحقيؽ ىحك هتجٍة تككف
. المعب قكاعد حسب ذلؾ كيتحدد هسهكحة كغير هسهكحة عدكاىية إلى تىقسـ األخيرة ٌذي هعيف،

 ىحك العىيؼ الضرب إلى كالهبلكهة الرياضات بعض في تصؿ قد الهسهكحة الحركية فالعدكاىية
ا ٌك العدكاىية هف الىكع ٌذا يهيز كها الخصـ، جسـ  هف الحركي االستهتاع أىشطة في اىحصاٌر

 اآلخر مع الرياضة بانفراد الرياضة الرياضة نمط
 الوسط نمط

 الفيزيائي
 والبشري

 ثابت كسط
 همعب: كهكحد

 يتسـ كسط
 الٍكاء: باالرتياب

 الطمؽ

: البشرم الكسط
 أك خصـ ٌك اآلخر

 خصـك

 :البشرم الكسط
 ك خصـ األخر

 زهيؿ

 اآلخر: البشرم الكسط
  زهبلء ٌـ األخريف أك

 التفاعؿ نمط
 بيف الحركي

 المشاركيف

 التفاعؿ غياب
 الحركي

 التفاعؿ غياب
 الحركي

: هحضة ثىائية
 األفراد بيف هكاجٍة
 ذات لعبة –

 صفرم هجهكع
 أك(  1- ،1)+

 صفرم غير هجهكع

 هكاجٍة ثىائية
 عدة بيف كتعاكف
( 2 > ف) خصـك
 بهجهكع تىتٍي
 غير أك صفرم

 صفرم

 الهشاركيف بيف تعاكف
 أك بالتىاكب هىافسة
 األكساط)  بالتزاهف
 األلعاب -(هفصكلة

 التعاكىية

 العدوانية نمط
 الغالبة الحركية

 ك كجداىية عدكاىية
 استراتيجية أك/

 كجداىية عدكاىية
 استراتيجية أك/ ك

/ ك كجداىية عدكاىية حركية عدكاىية حركية عدكاىية
 استراتيجية أك

 حوؿ أمثمة
 البدنية األنشطة

 والرياضية

 ، القكل ألعاب
 سباؽ سباحة،
 ـ 100

 الجهباز-

 كاياؾ كاىك
 الركهجة

 القكارب رككب
 الشراعية
 التزلج رياضات

)  القتالية الرياضات
...( الكراتي الجيدك،

)  الراح رياضات
 (الهضرب

 التتابع سباؽ  الجهاعية الرياضات
 الجميد عمى التزلج

 االيقاعي الجهباز
 الرقص

 الكفاءات
 واألىداؼ
 التربوية

 بهجٍكدات القياـ
  كهتكررة ثابتة

 البدىية العافية -
 اإلحساسات -

 الذاتية
 في التحكـ -

 الجسـ
 الذات كهعرفة

 في التحكـ
 االىفعاالت
 الهخاطرة

 العافية  -
 الذٌىية

 في التحكـ  -
 الذات

 التكيؼ -
 الحركي

 البيئة احتراـ -

 الفكز تحقيؽ -
 الفردم

 العدكاىية تعمـ -
 الحركية

 الخسارة تقبؿ -
 في التحكـ)

 (الذات

 الفكز تحقيؽ -
 الجهاعي

 العدكاىية تعمـ -
 الحركية

 التىشئة -
 االجتهاعية

 القكاعد احتراـ -
 كاآلخريف

 ضد التعاكف -
 الخصـ

 كالتضاهف التجاىس
  العاطفي االجتهاعي

 الرباط -
 االجتهاعي

 العافية -
 االجتهاعية

 الهجٍكدات تقاسـ -
 تحقيؽ سبيؿ في

  هشترؾ ٌدؼ
  الجهالية -
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هكاىيػة جٍػة  ,Dugas) . أخرل جٍة هف اليكهية الحياة في االجتهاعية الكضعيات إلى اىتقالٍا كا 

2008, pp67-83) 

 ٌذي خصائص بٍا تكظؼ التي الطريقة بؿ ذاتٍا حد في تربي التي ٌي الرياضة ليست إذف     
 حركية لعدكاىية الكحيد الضاهف ٌك كالرياضية البدىية التربية هدرس أك فالهربي الرياضة،
 األدكم الحركي التفاعؿ عمى تعتهد التي الحركية الجهاعية لمرياضات بالىسبة أها. هسهكحة
 اآلخر هكاجٍة عف يىتج الكضعيات ٌذي هثؿ في كاالرتياب الحركية، الهٍهة في حيكم كعاهؿ
 ها عادة األخيرة ٌذي تىافسية، أك تعاكىية رياضات بيف ىهيز أف كيهكف. بالهىافسة الفكز أجؿ هف

 أيف تعاكىية ىصؼ رياضات تكجد الطرفيف ٌذيف كبيف الىٍاية، في صفرم هجهكع ذات تككف
ي( الدرجات كدكرة)  الىقاط هف عدد بأكبر الفكز الرياضي يحاكؿ  غير هجهكع ذات ألعاب ٌك
 الٍيهىة عف البحث إلى كتٍدؼ كبيرة حركية عدكاىية تحهؿ التىافسية الرياضات ٌذي. صفرم
 أف الدراسات بعض أكدت فقد التربكية، الىاحية هف أٌهية أقؿ فٍي كبالتالي اآلخر، عمى

 االبتدائية، الصداقة عمى تطغى كالعداكة كالعدكاىية، العىؼ خمؽ في تساٌـ الفرؽ بيف الهىافسة
 ,Dugas)  (الرياضة) االجتهاعية الههارسات خبلؿ هف تتشكؿ أف يهكف كالصداقة فالكراٌية إذف

2008, pp67-83)، ىاتجة هكتسبة ثقافة ٌي بؿ طبيعة ليست الصداقة أف أيضا التجارب أثبتت كها 
 بالرغـ الرياضية الهىافسة أف إال. هشتركة أٌداؼ تحقيؽ عف كالبحث اجتهاعية أىشطة تقاسـ عف
 في خاصة)  الكاحدة الجهاعة أفراد بيف التضاهف زيادة في تساٌـ اجتهاعية ههارسة أىٍا هف
 ,Hebert) الهتىافسة الجهاعات بيف العداكة تىهية عمى أخرل جٍة هف تعهؿ فٍي( الفكز حالة

Dugas, 2011, pp 47-62 ) .  

 بظٍكر كعبلقتً لمفريؽ باالىتهاء الشعكر حكؿ ٌكاة القدـ كرة العبي عمى دراسة كفي     
 حاالت في يحدث لئلحباط اىفعالية استجابة ٌك العدكاف أف الباحث كجد العدكاىية السمككات
 ىظرية عمى الدراسة ٌذي في الباحث كاعتهد ،(الٍدؼ تحقؽ عدـ أك االىٍزاـ هثؿ) االستثارة
 يعتبر الذم) باالىتهاء اإلحساس زاد كمها اىً أم االجتهاعية؛ الٍكية كىظرية عدكاف-إحباط
  ( العدكاىية السمككات ظٍكر احتهاؿ زاد كمها لمفريؽ( االجتهاعية الٍكية لتشكؿ كعاهؿ

(CNAPS ,2007 , pp. 38,40 . 

. االجتهاعي التباعد في تساٌـ ألىٍا تربكم كأسمكب الهىافسة عمى باالعتهاد يىصح ال كلٍذا   
 االستجابات زيادة في ساٌهت االبتدائية الهدرسة في الحرة الهصارعة أف التجارب أثبتت فقد
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 أف" ككالر لكؾ" كيؤكد. قبؿ هف العدكاىييف غير أطفاؿ لدل البسيككلكجي الهستكل عمى العدكاىية
ي قتالية أكثر الههارسيف هف تجعؿ الرياضة  ,Dugas, 2008) دىعتق كها التىفيس إلى تؤدم ال ٌك

pp67-83)  

 04 إلى 03 بههارسة كاهمة سىة خبلؿ االبتدائية الهرحمة تبلهيذ عمى أخرل تجربة كأجريت   
 اختيار في بالحرية تتهيز تقميدية لعبة في تقييهٍـ كتـ(  جهاعية رياضات ) األسبكع في حصص
 لمرياضة الههارسيف أف إلى األخير في كتكصمت( هكاجٍة/  تعاكف) الحركي التصرؼ ىكعية

 (.الحركية العدكاىية الٍيهىة، كالتٍديد،)  عدكاىية أكثر سمككات يظٍركف

: الهفارقة لعبة)  هختمفة أىشطة 03 باستخداـ االبتدائية الهرحمة تبلهيذ عمى أخرل دراسة كفي   
:  العشرة التهريرات لعبة أٌداؼ، ىظاـ كبدكف كالخصكـ الزهبلء هع هستقرة غير بعبلقات تتهيز
 هع لعبة: التتابع سباؽ كأخيرا الىتيجة، كباحتساب كالخصكـ الزهبلء هع هستقرة بعبلقات تتهيز
 هختمؼ الهبلحظة بطاقات تضهىت كقد( الهىافسيف العبي هع أدكم حركي تفاعؿ بدكف الزهيؿ
 في ككشفت( المعب بقكاعد الهرتبطة كغير الهرتبطة الحركية العدكاىية)  الحركي االتصاؿ أشكاؿ
 الزهبلء،) البلعبيف بيف العىيفة الحركية االتصاالت يفرض لمعبة الداخمي الهىطؽ أف األخير
ا شدتٍا شكمٍا، في( الخصكـ  بإثبات الدراسات تكتؼ كلـ ،Dugas, 2008, pp67-83)) كتكراٌر
 تعدت بؿ فحسب، الداخمي الهىطؽ طريؽ عف كالرياضية البدىية األىشطة في  الحركية العدكاىية

 العدكاىية) البعد ٌذا تجاي األفراد تهثبلت عف الكشؼ خبلؿ هف الذاتية الهقاربة إلى ذلؾ
 كرة العبي ،كالرياضية البدىية التربية أساتذة هف هككىة عيىة عمى أجريت دراسة ففي(. الحركية
 هسهكحة عدكاىية بكجكد أقركا الهستجكبيف هعظـ أف الباحثكف كجد رياضييف، غير كأفراد القدـ
ي( جيدة)  أها بذلؾ، تصريحا األكثر ٌـ القدـ كرة العبي خاصة كبصفة. الحركية العدكاىية ٌك

 كالفكز األداء بدؿ التعاكف لتىهية الىشاط ٌذا تكظيؼ فيفضمكف كالرياضية البدىية التربية أساتذة
اف يعتبر كالذم      ( Hebert, Dugas, 2011, pp 47-62) هىافسة كؿ ٌر

 تكظيفٍا يهكف بؿ هجهمٍا، في سمبية كسيمة أىٍا تعىي ال الهفٍكـ بٍذا الحركية العدكاىية إف     
 يهكف كبالتالي الفكز، كتحقيؽ كالتىافسية الٍيهىة تعمـ الطفؿ لدل تىهي فٍي رابحة، تربكية ككرقة

 الهفٍـك بٍذا الرياضة أف أم ،الغد لهكاطف اليكهية الحياة في الحركية العدكاىية كاستثهار تكظيؼ
 هدرسة تككف أف يهكف الرياضة أف أم األٌمقراطية، هبدأ يتبىى هجتهع في ىجاح كعاهؿ تعتبر
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 ألف. اآلخريف كاحتراـ القكاعد كاحتراـ الىشط التعمـ عمى تعتهد كاىت إذا الفاضمة كالقيـ البلعىؼ
ذا قكاعدٌا حرية بكؿ يقبؿ المعبة في يدخؿ الذم الههارس  الضكابط هىظكهة إلى االىضهاـ ٌك
 الحركية العدكاىية تكظيؼ يهكف البدىي العىؼ عف فبعيدا إذف. هستقبمية لتربية كهقدهة يعتبر

 أف إال(. الحركية العدكاىية تربية)  األهىية كالتربية الصحية التربية هثؿ هثمً لمتربية كهكضكع
 الىشاط ٌذا أساس عف يبتعد أف دكف الداخمي الهىطؽ أبعاد عبر يهر أف البد الٍدؼ ٌذا تحقيؽ

   ( Hebert, Dugas, 2011, pp 47-62)( الفكز أجؿ هف كالعدكاىية الٍيهىػػػة) 

البدني والرياضي مع الغايات التربوية لمنشاط  تناقض الحركية اتالوضعي تكييؼسوء  .7
 يالتربو 

 أىمية تبرز"  كالرياضية البدىية التربية حصة في الجهاعية األلعاب ههارسة خبلؿ هف         
يجاد الزمالء بيف التفاىـ يفرض مع فالمعب ضد، والمعب مع المعب بيف التمييز  صيغة وا 

 ضد المعب أما صفوفو، في الخمؿ لبعث واليجـو الدفاع في ومحاصرتو الخصـ لمياجمة
 المناسبيف والزماف المكاف في مواجيتو في والتواجد الخصـ نوايا معرفػػة عمى القدرة فيتطمب
     .(30، ص2005 ، 6المجىة الكطىية لمهىاٌج) "فعاليتو مف لمحد

 الهىشكد التربكم الىهكذج هع الهرجعية الثقافية الههارسة تهاشي عدـ يؤكد الذم الكاقع أف إال 
(Dugas, 2010, pp. 1-17) ، هع تتىاقض هرجعية ههارسة كتجسيد اختيار صعكبة هف أساسا ىابع 

 القيـ بعض عف فالدفاع ،الهدرسة في الهرجكة التربكية األٌداؼ تحقيؽ ضهاف سبيؿ في حقيقتٍا
خفاء كالخداع الحيمة يتطمب هحتكل تقديـ هع اإليجابية ي – الخصـ عف الىكايا كا   ههيزات ٌك
 كربها بؿ فيٍا، هرغكب غير آثارا يىتج أف يهكف -الفعالية أجؿ هف الحركية الكضعية تتطمبٍا
 يفرض الحركي الفعؿ كسياؽ الحركية الكضعية طبيعة ألف ،تحقيقً الهراد الشيء هع تتىاقض
 .   كالتجاكزات التصرفات ٌذي هثؿ إىتاج
 حصة في الرياضية األىشطة ههارسة أثىاء تحدث التي الهكاقؼ بعض تحميؿ خبلؿ كهف     
  ،8اليد كرة في هىافسة أثىاء كهدرسً التمهيذ بيف دار الذم كالحكار كالرياضية البدىية التربية

 الحركية لمكضعية الداخمي الهىطؽ حقيقة بيف الٍكة عهؽ جميا لىا يتضح ،(08 رقـ الشكؿ)
 بٍدؼ اليد كرة هقابمة في ههثمة هرجعية حركية كضعية اقترح فالهدرس هىٍا؛ الهرجكة كالىتائج

                                                           
8
 "أصتبر ٠ب ٘ذف أصجً ٌىٟ ٘ىزا" لبئال اٌت١ٍّز ف١شد" اٌّشِٝ ٔحٛ ثمٛح تضذد ال ٌٍت١ٍّز اٌّذسس ٠مٛي" 
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+  

 هع الحركي، الجاىب هف...( الهرهى، ىحك التسديد) لمعبة األساسية الهٍارات التمهيذ إكساب
 التمهيذ أف إال. تربكم اجتهاعي كٍدؼ األخر ضد العىؼ استخداـ كعدـ الرياضية بالركح التحمي

 احتهاالت هف لً تتيحً كها الحركية الكضعية تفرضً الذم الحركي الفعؿ لسياؽ تحميمً في
 بتعميهات أخذ فإذا: هأزؽ في ىفسً كجد ، (Oboeuf,2010)الحركي االتصاؿ يخص فيها ههكىة
 هع يتىاقض كبالتالي الٍدؼ يسجؿ كال الكرة يضيع فقد التسديد في القكة استعهاؿ بعدـ الهدرس
 التفكؽ لشرعىػة ككحيدة ىٍائية كىتيجة الخصـ هرهى في الكرة كضع يفرض الذم الداخمي الهىطؽ
ذا الىتيجة، في األسبقية كأخذ  كالفعاليػة الىجاح هف يتهكف ربها الداخمي الهىطؽ بهتطمبات أخذ كا 
 استعهاؿ عدـ تضهف تربكية كقيهة هىتظر كاف ها حساب عمى لكف الحركيػة، الكضعيػة في

ك – لمٍدؼ لمكصكؿ األخر ضد الحركي االتصاؿ في العىؼ  أف بهعىى -الهدرس يىتظري ها ٌك
 .الفعالية أجؿ هف كالعدكاىية العىؼ إلى يمجأ قد الحالة ٌذي في التمهيذ

 
أ







 







 

 أىكاع هختمؼ ىظر كجٍات هف البدىية الههارسات تحميؿ إلى يدعكا هف الباحثيف هف ىجد كلٍذا
 العهؿ آليات) الداخمي كالمنطؽ ؛(Dugas, 2012, pp. 5-16)  (ىسقية هقاربة) تحكهٍا التي الهىطؽ
ي: لمههارسة الداخمية  هع الفرد عبلقة يخص فيها المعب قكاعد تحددٌا ضكابط هجهكعة تشهؿ ٌك
 أك تىافسيتٍا الههارسة، هأسسة درجة) التنظيمي المنطؽ ،(كالبشرية الهادية الفضائية، العىاصر

اىات ال،  يتهيز باعتباري)لمههارس الفردي المنطؽ كأخيرا....( هشٍدتٍا االقتصادية، الٌر

 ب ـــ

 (تلمٌذ/  مدرس)  اللفظً التفاعل                    

 

 

 تعارض( -تعاون ،   +)  حركً تصالا

 

 عدم)  مكٌف مضاد حركً اتصال

 (بقوة التسدٌد

تلمٌذ

1 

 المدرس

 فٌها المؤثرة العناصر وأهم مكٌفة حركٌة لوضعٌة نموذج (26) شكل
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 االكتفاء كعدـ الحركي الذكاء كتكظيؼ الهبادرة عمى القدرة يعطيً ٌكياتي هخزكف كلً باستقبللية
 .Level, Dugas, Lesage,2010 , pp. 113-132))( فقط كالتأثر بالسمبية

تكييؼ الوضعية الحركية حسب أبعاد المنطؽ الداخمي تفاديا لشرعية بعض األفعاؿ  .8
    الحركية العنيفة

 ىفس طرؼ هف لمقائد التهرير كلعبة اليد كرة ههارسة بيف لمهقارىة أجريت دراسة في      
  الداخمي، هىطقٍها في تتقارباف كضعيتاف فٍها ،كالرياضية البدىية التربية حصة في التبلهيذ
 كالتفكؽ الىتيجة في التقدـ أف كها الخصـ، هع البدىية باالحتكاكات تسهح اليد كرة أف ىجد حيث
 الثىائية الهكاجٍة عهمية في كالهتهثؿ األخير الحركي التفاعؿ خبلؿ أكلى بدرجة يتـ الخصـ عمى
 التفاعؿ ٌذا في تثهف التي ٌي العىؼ خاصية فإف كبالتالي كالحارس، البلعب بيف( التسديد)
ا إيجابية قيهة عف عبارة فٍك)  ,Level, Dugas)الفكز عهمية يحدد ألىً( الداخمي الهىطؽ يقٌر

Lesage,2010 , pp. 113-132)، إلى بالتبلهيذ يدفع قد التفاعمي السياؽ ٌذا هثؿ فإف كبالتالي 
اف يطغى حيىها سيئة تصرفات إصدار  كالتحكـ االىفعاالت في التحكـ عمى( الٍزيهة تجىب) الٌر

 فريقيف، بيف هتىاظرة ثىائية عف عبارة األخرل ٌي كالتي لمقائد التهرير لعبة في بيىها. الذات في
 كبقية القائد بيف التعاكف)  الزهبلء بيف التفاعؿ خبلؿ هف يتحدد الىتيجة في الفريؽ تقدـ أف إال

 إذف ،(Ultimate) الطائر القرص لرياضة بالىسبة الشيء كىفس ،(الكرة حاهؿ خاصة الزهبلء
 التعاكف طريؽ عف الىتيجة في التقدـ عهمية في بالتفاعؿ تتسـ التي الداخمي الهىطؽ فخاصية
 الىكع ٌذا أف كها (.اليد كرة) الرياضة ههارسة يحدثً أف يهكف الذم التكتر تخفيض في يساٌـ
 الكرة تهرير لعبة هع بالهقارىة الفكج تسيير عهمية هف كتصعب أكثر صراعا تخمؽ الكضعيات هف
 (Dugas, 2010, pp. 1-17) .  ئدلمقا

 العهيؽ الداخمي الهىطؽ عبر بحذر تهر أف لٍا بد ال الحركية الكضعية تكييؼ عهمية إف     
ال فيً، الهرغكب التأثير عمى لمحصكؿ ( السطحي الداخمي الهىطؽ)  األخرل األبعاد تغيير فإف كا 

ا كبىفس األصمية، الحركية الكضعية ىفس تعمـ عهمية إلى تقكد كتبسيط إلى تككف ال  ،آثاٌر
 إلى المجكء أك الصيغة بٍذي التكييؼ عهمية قبكؿ إها خياريف أهاـ الحالة ٌذي في يككف كالهدرس
 هسألة تطرح الحالتيف كمتا كفي تربكية، أبعاد هف يىشدي ها لً تضهف أخرل حركية كضعيات
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ي( التمهيذ) لمههارس بالىسبة الحركية الكضعية شرعية  الذم -تصكرىا حسب – الثاىي العاهؿ ٌك
 .التأثير عهمية في يساٌـ
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 خالصة

ر تحميؿ آلية خبلؿ هف        الداخمي الهىطؽ في الهتهثمة الحركية الكضعية كحقيقة الىشاط جٌك

 الهدرس هجٍكد كأف كهؤكد، ثابت شيء التربكم الكسط في كشرعيتٍا الرياضة ٌيهىة أف لىا يتبيف

 التجسيد صعبة تزاؿ ال الرياضة خبلؿ هف التربية ىحك الرياضة أجؿ هف التربية فكرة لىقؿ

 إلى رياضي هىطؽ هف الداخمي الهىطؽ أبعاد ىقؿ خبلؿ هف الرياضية لؤلىشطة تكييفا كتتطمب

 دكف التىشئة عهمية تسٍؿ تربكية أبعادا طياتٍا في تحهؿ حركية كضعيات خمؽ أك تربكم هىطؽ

 ٌذا شرعىة ىحك الهدرس هجٍكد يىصب أف يجب الحالتيف كمتا كفي الهعالجة، فكرة إلى المجكء

 بٍدؼ الههارسة ىحك كاىجذابٍـ التبلهيذ لدافعية الكحيد الضاهف ٌي ألىٍا التبلهيذ لدل الهحتكل

 . ذاتً حد في الهدرس لدل الشرعية ٌذي تككيف يجب ٌذا قبؿ لكف هىٍا، الهىشكد األثر بمكغ



















 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في الوسط المدرسيالرابع: العنف  الفصل  
  الجزائري
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  يفي الوسط المدرسي الجزائر  الرابع: العنؼ الفصؿ

 

 تمييد

 

بعد اىتشاري  تربكمكها بيىا في الفصكؿ السابقة أف العىؼ احتؿ حيزا في الكسط الرياضي ال     

الهقاربة الفصؿ التطرؽ إلى الهبحث األكؿ لٍذا في الهؤسسات التربكية، كسىحاكؿ هف خبلؿ 

 الهؤسسات في العىؼ ظاٌرة استفحاؿ، ككذا الفيىكهيىكلكجية لمعىؼ كهسألة شرعىة السمكؾ العىيؼ

شرعية  ، كأخيراالهدرسي كفؽ عدة تصىيفاتكاؿ كهظاٌر العىؼ أش، ثـ الجزائرية التعميهية

 .البدىي كالرياضي التربكمبالىسبة لمهراٌؽ خبلؿ ههارسة الىشاط  العدكاىية الحركية

هكقؼ الجزائر كهجتهع إسبلهي هف العىؼ كالسمككات غير أها في الهبحث الثاىي فتطرقىا إلى 

هف جٍكد الجزائر لمحد في هحاربة العىؼ كأثاري كأسبابً، ككذا  اإلسبلـهىٍج  هف خبلؿ السكية

 ظاٌرة العىؼ الهدرسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العنففٍالوسطالمدرسٍالجزائرٌالرابع:الفصل

119 
 

 في الوسط المدرسي لمبحث األوؿ: العنؼا

 المقاربة الفينومينولوجية لمعنؼ ومسألة شرعنة السموؾ العنيؼ .1

في  األخيرةالفترة في هكاىة قيهة  أك االتجاي الفيىكهيىكلكجي احتمت الهدرسة الظكاٌرية      
هىظكر جديد ثرم بهعطياتً كآفاقً، تىطمؽ ٌذي  لة هفأهف خبلؿ طرحٍا لمهسدراسة العىؼ 

فالعىؼ كغيري هف  ،الدراسة هف دراسة التجربة الذاتية لئلىساف في تفاعمً العبلئقي هع اآلخريف
أشكاؿ السمكؾ ٌك ىتاج عبلئقي أك بكمهة أكثر دقة ىتاج هأزؽ عبلئقي، فٍك كارثة عبلئقية 

اآلخر، أها العدكاىية فٍي طريقة هعيىة تصيب الفرد في الكقت ىفسً الذم تىصب فيً عمى 
لمدخكؿ في عبلقة غير سكية هع اآلخر، يقكؿ "ايىار": تككيد الذات يتـ في حالة هف الجبركت 
السحرم، هف خبلؿ إىكار اآلخر بكاسطة العىؼ. ىرل هف ذلؾ االىتقاؿ الهستهر هف التحميؿ 

 ،ة هكاىتٍا الحقيقية في تحميؿ العىؼالىفسي إلى كجٍة الىظر الفيىكهيىكلكجية التي أعطت العبلق
الفارؽ األساسي بيىٍها ٌك أف الظكاٌرية تدرس العبلقة الهعاشة الكاقعية كها يصاحبٍا هف تجربة 
كجداىية، بيىها اٌتـ التحميؿ الىفسي بالعبلقة الٍكاهية )اإليذائية(، أك العبلقة االسقاطية، فىقاط 

تتضح لىا بجبلء بعد استعراض كجٍة الىظر االلتقاء عديدة بيف ٌذيف التياريف، كقد 
 الفيىكهيىكلكجية.

كحممت ٌذي الهدرسة في دراستٍا لهسار العىؼ، أك تجسيدي في فعؿ حركي كارثي، التحكالت     
الذاتية التي تتـ عىد الهعتدم، ككذلؾ التحكالت التي تصيب عبلقتً باألخر. فميس ٌىاؾ هطمقا 

ائي كها قد يتصكر البعض، فالعىؼ الذم ىراي هجسدا في عىؼ هجاىي، اعتباطي، فجائي أك بد
كارثة عبلئقية ٌك كليد عهمية تغير بطيء داخميا كعبلئقيا يقضي عمى عكاطؼ الحب كالهشاركة 

  ليفجر هكاىٍا العىؼ حرا.

إف فؾ االرتباط العبلئقي كها يرافقً هف بركد عاطفي يخمؽ إذا غربة كبيرة بيف الهعتدم 
هشاعر الحب كالهشاركة، تىفجر هشاعر الحقد الذم يفتح باب العىؼ عمى  كضحيتً، فبعد قهع

هصرعيً، كحتى يتجسد ٌذا العىؼ في فعؿ يهس األخر، البد هف عهمية شرعىة تغطي الهعتدم 
 (.192-191، ص 2005) حجازم،  الضحيةكتزيؿ عىً الهسؤكلية بكضعٍا عمى 
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 الشرعية معيار 
 غير عهؿ العىؼ بأف يرل فالبعض العىؼ، أٌداؼ طبيعة كتكييؼ تحديد في الباحثكف يختمؼ "   

 الظاٌرة ٌذي كعميً االجتهاعية، العبلقات في القكة الستعهاؿ الهقبكلة لمحدكد يهثؿ اختراؽ شرعي

ا كال شرعية، غير فأٌدافٍا ثـ فيٍا، كهف هرغكب كغير سيئة  .االجتهاعي الكعي يقٌر
 .التكتر هصادر عمى كالقضاء الهشكبلت لحؿ إليٍا المجكء يهكف هقبكلة كأساليب أخرل طرؽ فٍىاؾ
ىاؾ  طريقة تجد ال ٌذي الىظر فكجٍة شرعية، أٌداؼ لتحقيؽ شرعية كسيمة العىؼ بأف يرل هف ٌك

 اجؿ هف لمعىؼ الهقاكهة استعهاؿ هثؿ كهختمة، ظالهة أكضاع هف لمتخمص سكل العىؼ أخرل

 (.4، ص2007)عجركد، "االستعهارٌيهىة  هف التحرر

 المشروعية معيار 

 كيصؼ دستكرم، أك قاىكىي ىص إلى هستىداف يككىاف عىدها هشركعا الفعؿ أك الههارسة "تككف    

 أك القرار يككف كقد .القاىكىي أك الدستكرم الىص إلى هستىدا يككف ال عىدها بعدـ الهشركعية الفعؿ

 هف القبكؿ كالرضا عمى يحكز ال أم شرعي غير كلكىً إطاري، كفي لمقاىكف هطابؽ أم هشركعا، الفعؿ

 .الهكاطىيف قبؿ
ا هشركعة، أٌداؼ لتحقيؽ كسيمة العىؼ أف يرل كالبعض  طرؼ هف العىؼ استعهاؿ هثؿ القاىكف، يقٌر

 ها دكلة داخؿ كالقاىكف كالىظاـ العاـ األهف حفظ بٍدؼ كردعٍا، لً الهضادة القكل الىظاـ لقهع

ىاؾ .الفساد عمى كالقضاء  ال شرعي غير أهر باعتباري العىؼ استخداـ إلى الىظاـ لجكء يقبؿ ال هف ٌك
 تعتبر الهشركعية، صفة العىيفة الىظاـ ههارسات عمى تضفي التي كبالتالي القكاىيف العاـ، الرأم يقبمً

 طرؼ هف الهحككهيف عمى هفركضة كأحكاـ قرارات باتخاذ تعمؽ األهر إذا خاصة شرعية، غير أيضا

 (.4، ص2007)عجركد،" الرأم إبداء في كهشاركة هشاكرة دكف الحاكـ

لى اآلخر الذم يشكؿ      إف عهمية الشرعىة ٌذي تتضهف تحكالت في الىظرة إلى الذات كا 
الضحية الهقبمة، فيعيش الهعتدم تحت شعار الغبف الهفركض كذلؾ هف خبلؿ تضخـ ها لحؽ 

لً فيها حدث. كالبد لً هف التحرؾ إلحقاؽ الحؽ،  بً هف ظمـ، كأىً برمء كهظمكـ كال هسؤكلية
زالة الغبف. يتـ ٌذا التحرؾ هف خبلؿ بركز االتجاي االىصافي. الذم يرل أف كاجبً  كرفع الضيـ كا 
أف يدافع عف ىفسً التي اهتٍىت، كعف حقكقً التي اغتصبت. فتتغذل هشاعر الغبف الهفركض 

ا هها يضخهٍا بشكؿ هفرط. ٌذا كها يرافقٍا هف اتجاي إىصافي هف األىكية، ك  تغذيٍا بدكٌر
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هية(  التضخـ يبالغ في خطكرة الغبف الذم كقع عميٍا، كيعظـ هف شاف الخسارة )الفعمية أك الٌك
التي حمت بٍا. ىتيجة كؿ ذلؾ تصعيد الحقد عمى اآلخر، كاإلحساس بضركرة التعكيض عمى 

 (.193-192، ص 2005)حجازم،  بٍاالذات كاالٌتهاـ 

الكارثة العبلئقية، يحتؿ في ذٌف الهعتدم داللة العقبة الكجكدية التي تسرؽ لً حقً في  في ٌذي
السعادة، حقً في االستقبلؿ، حقً في الحرية، ...الخ، كلذلؾ يصبح فعؿ العىؼ ال فقط بريئا هف 
 اإلثـ كهبررا فحسب، بؿ هطمكبا ككاجب ىبيؿ ٌك الدفاع عف الذات ككراهتٍا كقدسيتٍا، أك الدفاع

 عف الجهاعة كقيهٍا، أك حتى الدفاع عف الحضارة كاإلىساىية هف العىاصر الهخربة الٍداهة.

ٌذي التحكالت تبلحظ بكضكح كبير في تصرفات العىؼ كاإلبادة ذات الطابع السياسي.      
فحيف يجسد عدة ىشيطيف الشرعىة الجهاعية لفعؿ العىؼ، تثار الجهاعة كيىتشر فيٍا التبرير 

ىطبلقا هف أفكار سياسية أك هكاطىية، كقد يصؿ األهر حد الكحشية الدهكية يساٌـ الجهاعي ا
فيٍا أىاس عديدكف هعتقديف أىٍـ يقكهكف بكاجب جهاعي، أك بإلحاؽ العدالة كاستعادة االعتبار 
لمجهاعة. في ٌذي الحالة يحؿ هحؿ الرباط اإلىساىي هع األخر رباط كارثي يىفجر في عدكاىية 

ابع الخيار الهأزقي )أىا أك ٌك، ىحف أك ٌـ(، كهحؿ رباط الهشاركة تحؿ عبلقة صهاء هتخذا ط
السيطرة الجبركتية لمذاتية الهطمقة التي ال يهكف أف تتأكد إال هف خبلؿ إبادة اآلخر، أك عمى 

 (.194-193، ص 2005) حجازم، العىؼ األقؿ إىكاري بكاسطة 

 لجزائريةا التعميمية المؤسسات في العنؼ ظاىرة استفحاؿ .2

 ٌذي الهدرسي، كالعىؼ هف الهخاطر هجهكعة الجزائر في التربكية الهؤسسات تٍدد أصبحت     

ي أعهؽ باطىٍا هشاكؿ في تخفي التي الظاٌرة  االجتهاعية الظركؼ كغمبة الحكار غياب ٌك

 كاالعتداءات الجسدم العىؼ كحسب حاالت الهيداىية فاإلحصاءات التربكية، القيـ عمى كاالقتصادية

 ٌذي في هف الهتسببيف كبيرة ىسبة أف أثبتت 2010 سىة بداية هىذ هصالح الشرطة لدل بٍا الهصرح

 الظاٌرة فٍذي األساتذة، هف تصدر ضرب لحاالت ضئيمة جدا ىسبة تسجيؿ هع التبلهيذ ٌـ األفعاؿ

 أبىائٍـ تربية هٍهة األكلياء هف استقالة ىتيجة التربكم الكسط في األخيرة السىكات استفحمت في

كبسبب  ٌؤالء فمتاف في ساٌهت األبىاء عمى األبكية فغياب السمطة هىٍـ ضئيمة ىسبة باستثىاء
 كأضحكا األهكر زهاـ في التحكـ فقد األكلياء الهجتهع كضغكط العيش لقهة كراء بالركض اىشغالٍـ

 أك ضد الهدارس في زهبلئٍـ اتجاي سكاء أبىائٍـ عف الصادر احتكاء العىؼ عمى قادريف غير
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 كفي العالـ في العىؼ هكجة تصاعدت االىترىيت حيثك  األجىبية القىكات تأثير إلى باإلضافة األساتذة،

 أستاذي عمى تطاكؿ التمهيذ في كبيرة بىسبة ساٌهت الداخمية فالقكاىيف بصفة خاصة، العربي الكطف

ذا  الحالية في القكاىيف تغيير ضركرة عمى الثاىكم التعميـ الكطىية ألساتذة الىقابات بعض أكدتً ها ٌك

 الذم 1975 في الصادر الهدىي هحتكل القاىكف بهكجب هحهيا كاف الهربي ألف التربكية الهؤسسات

 بتحريؾ دعكل التبلهيذ أكلياء قاـ إذا األستاذ هحؿ تحؿ الدكلة عمى أف هكادي هف عدد في يىص

 إليٍا الهشار الهكاد ألغيت 2008 التربية التكجيٍي لقطاع القاىكف صدكر بعد أىً ضدي، إال قضائية

 حاؿ في " حتى األحكاؿ جهيع في " هذىبا جعمً عىدها يطيقً ال ها الهربي فقد حهؿ ٌذا هف كأسكأ

ىاؾ القسـ، في التبلهيذ بيف شجار  ك األستاذ يحهي التربية لقطاع التكجيٍي أف القاىكف يرل هف ٌك
 .(84، ص2014)سمطاىي،قاصر أىً  بحكـ التمهيذ حقكؽ عمى أكثر يركز لكف سكيا ك التمهيذ

  المدرسي وفؽ عدة تصنيفات أشكاؿ ومظاىر العنؼ .5

تتعدد صكر كأشكاؿ العىؼ بتعدد هجاالت اىتشاري ها جعؿ هف الصعب تصىيفً أك حصري      
في أشكاؿ هعيىة، كها زاد أيضا هف تعقد ٌذي الظاٌرة كاالختبلؼ في تحديد هفٍكـ كاضح كدقيؽ 

 لٍا.

" حكؿ صعكبة تحديد أشكاؿ العىؼ كتصىيفً في أىكاع هعيىة: " أىً ال 8216كيرل "الخكلي 
صر أىهاط العىؼ؛ ألف الحياة دائها تأتي بالجديد هف هظاٌر السمكؾ العىيؼ الذم يهكف ح

تختمؼ أىهاطً كهسبباتً بتغير الظركؼ التاريخية في زهاف هعيف كهكاف هعيف كثقافة هعيىة 
 (.44، ص2013)السىيدم،"

 كيصىؼ العىؼ هف خبلؿ اعتبارات عديدة إلى:
 حسب مكاف وقوعو 

 :ـ إلى: كيىقسعىؼ خارج الهؤسسة -

 العىؼ هف قبؿ جهاعة األشرار  -

  أكلياء التبلهيذ ؿعىؼ هف قب -

 : كيىقسـ إلى:عىؼ داخؿ الهؤسسة -

 أىفسٍـ ذعىؼ بيف التبلهي -

 عىؼ بيف الهعمهيف أىفسٍـ -
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 ذالتبلهي عىؼ بيف الهعمهيف ك -

 (.16-40، ص ص1081)فريجة، الهدرسية التخريب الهتعهد لمههتمكات  -
 مف حيث أسموب العنؼ وطريقتو 

 العىؼ البدىي أك الجسدم -

 العىؼ المفظي -

 العىؼ الجىسي -

 العنؼ مف حيث المباشرة والغير المباشرة 

 العىؼ الهباشر -

 العىؼ غير الهباشر -

 العنؼ مف حيث مشروعيتو 

 العىؼ الهشركع -

 العىؼ غير الهشركع -

 العنؼ مف حيث فرديتو أو جماعيتو 

 العىؼ الفردم -

 العىؼ الجهعي -

 تصنيؼ عمماء اإلعالـ 

ي: العىؼ الهىظـ، العىؼ التمقائي، يرل  - عمهاء اإلعبلـ أف لمعىؼ ثبلثة أقساـ ٌك
 العىؼ الهرضي

 تصنيؼ عمماء النفس 

ىاؾ هف  - يرل عمهاء الىفس أف العىؼ إها أف يككف بدىيا أك شفكيا أك تسمطيا، ٌك
 (.48-45، ص2013)السىيدم، يضيؼ أىكاع أخرل

عىؼ حسب هختمؼ الهجاالت، ارتأيىا هف خبلؿ فهف خبلؿ التصىيفات السالفة الذكر لمعمهاء لم
ٌذي الدراسة بها أىٍا في الكسط الرياضي الهدرسي إلى االعتهاد عمى أكثر األىكاع الهىتشرة في 

 الهؤسسة التربكية فقسهىا العىؼ الرياضي الهدرسي إلى: 
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 العنؼ المفظي .1.3

ك لفظي      يترؾ آثار ىفسية عمى كتككف الكسيمة الهستعهمة فيً ٌي الكبلـ أك المساف، ٌك
كعادة ها يختار الههارس لٍذا ؼ،... طريؽ السب، التحقير، التجريح، التخكي عف الضحية كيككف

ك عىؼ ال يهكف إثباتً بطريقة الىكع هف العىؼ ضحاياي  كاألشخاص الخجكليف، كالضعفاء ٌك
 ر الزهفذك آثار ىفسية عهيقة، تظٍر هع هرك  باشرة، ألىً ال يترؾ آثار كاضحة، بؿ ٌكه

يككف كذلؾ بالتجريح كالصراخ كالٍتافات الهعادية كاألغاىي الهحرضة أثىاء ، (18، ص1000)دحهاىي،
ك في غالب األحياف يحدث لمفت االىتباي ، (808، ص1086،)ايهاف أحهدالرياضي ههارسة الىشاط  ٌك

كاثبات الذات كالتقميؿ هف شأف الهخاطب أك حتى هعاقبتً لتحقيؽ ٌدؼ إظٍار القكة كالقدرة 
ك ،(01، ص1000)بمعربي،كالبطكلة  حسيف،  )عطا الهجتهعات هعظـ في شيكعنا العىؼ أىكاع أكثر ٌك

 (.196-168ص ص ،2014

 العنؼ الجسدي أو البدني .2.3

العىؼ، في أدؽ صكري ٌك ذلؾ الذم يهكف قياسً كال يهكف إىكاري، أم ها يسهي بالعىؼ     
الذم يحددي ٌك االستعهاؿ الهادم لمقكة، إف الهيزة يء الهباشر الهؤلـ، كالش م كاالعتداءدالجس

الخطكرة ٌك ككىً يٍدد الضحية في الحياة كالصحة كاالىدهاج الجسدم  الرئيسية لمعىؼ هف ىاحية
الضرب كالجرح العهدم الشديد كالهبرح بقصد إلحاؽ  حرية الشخصية، كيقصد بً أيضاأك ال

اليد،  :عف عىؼ تستعهؿ فيً عدة كسائؿ األذل، يتمقاي الفرد هف طرؼ فرد آخر، كيككف عبارة
ا كيشهؿ ،  (18، ص1000)دحهاىي، الرجؿ، الحرؽ بجهيع الكسائؿ، السبلح الىارم أك األبيض، كغيٌر

االعتداء الجسدم أيضا إلحاؽ األذل كالضرب سكاء بيف الرياضييف الههارسيف أك الهشاٌديف، 
كركؿ الكرة بقكة بعيدا كخمع األحذية كرهيٍا هف بعض الرياضييف، كالتعبير بحركات جسدية 

، 1086)ايهاف أحهد، األرض بىفض اليديف كالتمكيح الغاضب كضرب الرجميف كاالرتهاء عمى 

 .(808ص
ستخداـ الضرب يتهثؿ في كيضيؼ "هحهكد عطا حسيف" أىً  أك الدفع أك كالركؿ الحادة األدكات كا 

ا الطرح أك الشعر شد أك المكـ  (.196-168، ص ص2014 حسيف، )عطا أرضى

 ذكم التبلهيذ يتكرط فيً ها كغالبا األخرل، باألىكاع هقارىة الحدكث قميؿ ٌك الهظٍر ٌذا فاف كعهكها

 في عىؼ هدرسي حاالت في الهتكرطكف التبلهيذ ٪( هف 21) أف حيث الهتدىي الدراسي الهستكل
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 العىؼ الكطىية لهحاربة المجىة عضك بً صرح ها حسب  (10)هف أقؿ عبلهاتٍـ ههف ٌـ الجزائر

 (.64، ص2008)بكشكؾ ، الهدرسة داخؿ

  الرمزي العنؼ .3.3

الهعيشة كالتصرفات العائمية  ٌك عىؼ اجتهاعي غير هباشر، يعكس الحالة االجتهاعية    
السياسية، فالعىؼ الرهزم يهثؿ طبيعة سكسيكلكجية خاصة في الجزائر،  كالثقافية كاإلدارية كحتى

، 1000)دحهاىي، يهكف فصمً عف الهجاؿ الجغرافي كالهىاخي حيث ىجدي في كؿ أهاكف الحياة كال

 االجتهاع باإلجهاع لٍذا عمهاء فه غيري ك "بكرديك" يهىحٍا، التي الداللة تمخيص يهكف، ك(11ص

 الشعكر في سيككلكجيا؛ العىؼ عميً يهارس الذم بالهكضكع ضرر يمي: إلحاؽ فيها الهصطمح

 الفردية باعتبار الذات الهساس الجهاعية، أك الشخصية بالكراهة الهساس الطهأىيىة، ك باألهف الذاتي،

 ، ص(.2010، صايفي) الخ...الىفسي بالتكازف اإلخبلؿ كالجهاعية،

 البمطجة )التسمط( .1.5

( البمطجة أك التسمط كالتالي: "يككف تمهيذ أك تمهيذة هبلحقة olweus 1973يعرؼ )    
(briméعىدها يككف هستٍدفا بصفة هتكررة كخبلؿ هدة طكيمة ).(de Façon répétée et 

pendant longtemps)  ذا االستٍداؼ يتهثؿ في أك االستٍزاء هف  اإلضرارأك  اإلزعاجٌك
طرؼ كاحد أك عدة تبلهيذ آخريف". كىبلحظ ٌىا أف القكل غير هتكازىة أك غير هتهاثمة، 

)خالدم،  ًفالضحية ال يهكىً الدفاع عف ىفسً كغير قادر عمى هكاجٍة التبلهيذ الذيف يضايقكى

 .(001ص ،1000

 تخريب الممتمكات والوسائؿو  الخربشة .5.3

ي ككؿ هستكل الهجتهع عمى هتكاجدة ظاٌرة الجدراف عمى الخربشة      الهدف كؿ في هبلحظة ٌك

 كهشاكمً كاىشغاالتً ٌهكهً هختمؼ عف فئة الشباب خاصة الطريقة ٌذي بكاسطة يعبر حيث كالقرل،

 ٌذي بعض عمى خاطفة ىظرة كبإلقاء كعكاطفً الهتأججة، هشاعري عمى بكاسطتٍا يىفش كأيضا

بة عف يىـ فعبل بعضٍا أف ىبلحظ الحائطية كالرسـك الكتابات  هجرد اآلخر كالبعض كذكؽ هٌك

ي الرياضية هىٍا عدة هكاضيع تحهؿ أىٍا كها ،بذيئة كرسـك ككمهات خربشات  إذ شيكعا األكثر ٌك

  لفيزااك   الٍجرة في كاتبيٍا أحبلـ تعبر عف قد هكتكبة أك الرياضية الفرؽ أسهاء ىجد ها غالبا
 العشاؽ أسهاء ىقش يتـ حيث كحتى العكاطؼ كالفقر كالبطالة االجتهاعية كالهشاكؿ  "الحرڤة"ك
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ف الكتابات ٌذي هف أف الكثير اإلشارة تجدر أىً اىتشارا، إال األكثر كاألغاىي كاألشعار  اغمبٍا تكف لـ كا 

ات ككاسرة جريئة تككف أف أك العاهة لمهجتهع لآلداب كجارحة بذيئة كتمهيحات هعاىي تحهؿ  لمطابٌك

ككهثاؿ عف ذلؾ ها حدث في هتقف بأحد  (،64، ص2008)بكشكؾ،األحكاؿ  أحسف في االجتهاعية
الدكائر التابعة لكالية باتىة حيث شمت الدراسة بسبب تحطيـ الكراسي، فالتبلهيذ بٍذي األعهاؿ 
ذا لمبحث  يعبركف عف سخطٍـ ضد بعض العاهميف بالهؤسسة التربكية سكاء إدارييف أك أساتذة، ٌك

االٌتهاـ الذم لـ يحقؽ حسب اعتقادٌـ أك عدـ اإلشباع هف الىشاطات عف هكاىتٍـ كجمب 
الهدرسية كالىشاطات الرياضية كالخرجات العمهية كالهىافسات الفكرية..، كالبحث أيضا عف 
الشعكر بأٌهيتٍـ في الهؤسسة، فقد تفكر بعض اإلدارات في استخداـ القكة كالقٍر لكف ربها 

 .(01، ص1000)بمعربي، ةالعاجمبية العقاب يأتي ببعض الىتائج السم

 الصبكراتكالهقاعد، ك  الىكافذ تحطيـ إضافة لمخربشة كالكتابة عمى الجدراف يمجأ بعض التبلهيذ إلى

 .(196-168، ص ص2014 حسيف، )عطا اآلخريف كههتمكات األجٍزة، كسرقة القاذكرات، كرهي

 كيىقسـ التخريب إلى:

ا كىٍبٍا تخريب الممتمكات العامة:  .1.4.5 "بتخريب الهىشآت العاهة كالرياضية كتكسيٌر
حراقٍا"   كا 

كتشهؿ ههتمكات الرياضييف الزهبلء أك الهىافسيف، أك  تخريب الممتمكات الخاصة: .0.4.5
تبلفٍا الهشرفيف، كذلؾ بتخريب هعداتٍـ الشخصية كتهزيقٍا   (808، ص1086)ايهاف أحهد،كا 

  (incivilités). سوء اآلداب 4.5

سكء اآلداب أىً " هجهكعة هف االضطرابات ال تعاقب هف  (debarbieux 1996)  يعرؼ     
كأٌـ ها يهثؿ ٌذا الهفٍكـ يكهف في ارتباطً بهشاعر عدـ األهف  ،طرؼ قاىكف العقكبات

كاالىحراؼ. كيصؼ ىفس الباحث أف األستاذ تىتٍؾ قكاي شيئا فشيئا هف خبلؿ الضغكطات 
، ثـ بالطبع .إلخ..هيذ، تحرؾ، ضكضاء، عدـ اإلصغاء،اليكهية: سب خفيؼ هف طرؼ التبل

 اإلحساس بالضعؼ هف طرؼ األستاذ." 

أيضا في كصفً ؿ "سكء اآلداب" كالذم  (debarbieux 1990)" كفي هىظكر ههاثؿ جاء بً 
يعتبري ضربة هكجٍة لمركابط االجتهاعية داخؿ الهؤسسة التربكية، حيث يذكر أف ٌذا الىكع يحدث 
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درسيف عمى شكؿ هبلحظات صغيرة في األكقات العادية هثؿ الهبلحظات عمى هف طرؼ اله
ذا ٌك الذم ال يطاؽ هف طرؼ التبلهيذ  "المباس، هبلحظات عمى التربية العائمية هثبل، ...الخ، ٌك

 (. 005ص ،1000 )خالدم،
ظٍكر ٌذا الىكع هف السمككات  HAMON et AL   (1661)" كيفسر بعض الباحثيف أهثاؿ 

( هف الىقاط الرديئة، ـعمى حد تعبيرىلتبلهيذ عمى أىٍا اىتقاـ كبلسيكي لسمسمة سكداء )لدل ا
سببٍا هعاهبلت غير هقبكلة هف طرؼ الهدرسيف، كالطرد هف الهؤسسة أك اإلخراج هف القسـ، 
استدعاء األكلياء، ككذلؾ الهبلحظات أك التعقيبات الهزعجة هف طرؼ الكبار. فحكـ الهدرس ٌىا 

هبلحظاتً ال ترل عمى أىً تكجيً أك تصحيح هقابؿ فشؿ هدرسي، إىها يىظر إليٍا التبلهيذ أك 
ذا السمكؾ حسب رأيٍـ يحتاج إلى رد لئلٌاىة التي يحدثٍا ٌذا  عمى أىٍا سمكؾ عدائي تجاٌٍـ ٌك

 . ( 002ص ،1000)خالدم، " الىكع هف السمكؾ

 عنؼ مخؿ بالنظاـ .4.5

لسمككات التي هف خبللٍا يككف التمهيذ قد أخؿ بالبىكد الهذككرة تىدرج تحت ٌذا الىكع الكثير هف ا
 في الىظاـ الداخمي لمهؤسسة التربكية كهف أهثمة ٌذي السمككات: 

 المدرسة مف واليروب المتكررة التأخر، الغيابات .1.7.3

في الهراحؿ التعميهية  يعتبر ٌذا السمكؾ هف بيف الهشكبلت األكثر اىتشارا بيف التبلهيذ      
ا ال تهس التمهيذ فقط بؿ تهتد  إالكتىـ ٌذي الهشكمة عف أسباب كعكاهؿ هختمفة  ،ختمفةاله أف آثاٌر

 (.185-177، 2009)يكسفى،  عاهةإلى األسرة كالهدرسة كالهىظكهة بصفة 

، فالتأخر كفي اآلكىة األخيرة اىتشرت ٌذي السمككات لتشهؿ كذلؾ حصة التربية البدىية كالرياضية
الهتكرر كغياب التبلهيذ عف الهدرسة يبيف سكء تكيفٍـ هع الحياة الهدرسية، كذلؾ يعكد إلى 
أسباب هتىكعة هىٍا ها يككف هىطقيا كهقبكال كإصابة التمهيذ بأهراض هزهىة تؤثر عمى التزاهاتً 

ً ألحد الهدرسيف، كهى ٍا ها يعكد الدراسية، كهىٍا ها يككف غير ذلؾ كعدـ حبً لمثاىكية ككٌر
لقسكة الهىاخ الهدرسي كالهىاٌج التربكية التي ال تحقؽ حاجات التمهيذ كال ترتبط باٌتهاهاتً في 

 (.00، ص1000)بمعربي،العصر ٌذا 

ركبً دركسً عف كغير الهبررة الهتكررة التمهيذ غيابات أف كيرل كذلؾ بعض الهختصيف  هف ٌك

 السجف يشبً ها لً بالىسبة أصبحت تشكؿ ألىٍا الهدرسة جك عف االبتعاد في رغبتً عف تعبر هدرستً



 العنففٍالوسطالمدرسٍالجزائرٌالرابع:الفصل

128 
 

 عميً الرفاؽ لجهاعة السمبي كالتأثير األسرية الرقابة ضعؼ عمى كذلؾ تعبر ك كاٌمً، عمى كبير ثقؿ ك

 هرىة تككف أف الهدرسة فعمى لٍذا الهدرسة، في التكجيً خدهات كضعؼ الهدرسية اإلدارة سكء كعف

 تثير حتى آلخر حيف هف كالعصرىة هف التجديد بىسبة تتحمى كأف هبلئهة كهىاٌجٍا هقرراتٍا تككف كأف

 يضطر كال دركسً ككذا األىشطة الرياضية  كالراحة في بالحرية فيٍا التمهيذ كيشعر الهتهدرس اٌتهاـ

 (.63-62، ص2008)بكشكؾ ، الهدرسة عف التاـ االىقطاع إلى يتطكر قد الذم الٍركب إلى

 التالميذ في طابع المزاح والمعب بيف الشجارات .2.7.3

ذا      هع اقؿ بدرجة ثـ بيىٍـ التبلهيذ فيها بيف خاصة يىتشر ك الهادم العىؼ فركع أحد ٌك الىكع ٌك

 الشجار حاالت ىدرة حيث ىبلحظ الهدرسة في العاهميف ك األساتذة هثؿ الهدرسة في األخرل األطراؼ

 التبلهيذ بيف اشتباكات األحياف تحدث هف الكثير كفي هكجكدة، أىٍا إال األخيرة األطراؼ ٌذي بيف

الهزاح كالمعب  إطارالهدرسة في  ساحة في خاصة أثىاء ههارسة الىشاط البدىي الرياضي، أك
ذا حسب اعتقاد التبلهيذ كسرعاف ها تتحكؿ في بعض األحياف إلى عىؼ جسدم حقيقي،  ىتيجة ٌك

 كىتيجة الكبيرة كالحركية بالىشاط تتهيز التي هريةالع ٌذي الهرحمة في لديٍـ يككف الذم لبلىدفاع

 أف يهكف هدارسىا هف الكثير تعرفٍها المذاف كاالكتظاظ كهع الضيؽ بيىٍـ، فيها الهباشر لبلحتكاؾ

ذا يكهية، تككف أف كتكاد األسباب ألتفً تحدث الهشاجرات التي ٌذي ككثافة حجـ ىتخيؿ  التدافع ٌك

ذي الدرس قاعة هف أثىاء الخركج التبلهيذ بيف كالقكم الحاد  إلى أحياىنا تصؿ قد بيىٍـ فيها اشتباكات ٌك

 كالحي الشارع إلى كتخرج تتطكر أك الهدرسة في الخطكرة بدرجات هتفاكتة العىؼ فعؿ ههارسة

ذي هدرستً إلى هتكجٍا التمهيذ يككف أك حيىها الهدرسة هف كبالقرب  العىؼ ىطاؽ ضهف ىدرجٍا كمٍا ٌك

ا خمفياتٍا الف الهدرسة أسكار كقكعٍا خارج رغـ الهدرسي  ىاؾٌك  الهدرسة، داخؿ هف تىبعث كجذكٌر

، 2008)بكشكؾ،القتؿ  جرائـ ارتكاب لحد كصمت كالتي اإلعبلـ كسائؿ ذكرتٍا الحاالت التي هف الكثير

 (.63ص

 يالتربو البدني والرياضي بالنسبة لممراىؽ خالؿ ممارسة النشاط  شرعية العدوانية الحركية. 4

يتعدد استخداـ هصطمح العدكاىية بحسب شرعيتً بأىً هقبكؿ أك غير هقبكؿ، هحهكد أك غير      
هحهكد فىبلحظ البعض يتحدث عف العدكاىية الهحهكدة كالعدكاىية السيئة، كفي حقيقة األهر ال 
يهكف الحكـ عمى سمكؾ عىيؼ أك عدكاىي في هجاؿ الرياضة بأىً شرعي أك غير شرعي، هقبكؿ 

ؿ، بؿ يتعدل ذلؾ إلى تفسير ٌذا السمكؾ حسب الىية التي تسبقً، فقد يختمؼ أك غير هقبك 
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تمهيذاف بهىع أحدٌها لآلخر هف تسجيؿ الٍدؼ بحركة هعيىة أثىاء هباراة بيىٍها في ٌذا السمكؾ 
عمى أىً شرعي كهقبكؿ أك العكس، بؿ األكثر هف ذلؾ حيف يشاٌد شخصاف هباراة لمتبلهيذ في 

ك يحاكؿ االستحكاذ ىشاط هعيف كهع ذلؾ  فقد يختمفاف في تفسير سمكؾ هعيف ألحد التبلهيذ ٌك
عمى الكرة هف الهىافس، حيث يرل أحدٌها ٌذا السمكؾ أىً عدكاىية هحهكدة بيىها يفسري اآلخر 
أىً عدكاىيً سيئة، فيجب عميىا تجىب تقسيـ العدكاىية بٍذا الشكؿ بؿ االعتهاد عمى الهكضكعية 

ا في تف  .(110-100، ص ص1081)فىكش،سيٌر

ها ىستىتجً هها سبؽ أف استغبلؿ العدكاىية الحركية بىية إيذاء الطرؼ اآلخر ٌك أهر غير       
شرعي كسيئ حيث يقكـ بً التمهيذ الرياضي أثىاء الهىافسة حيف ال يستطيع هكاجٍة الهىافس 

ىيؼ لمتغمب عميً فيستغؿ العدكاىية الحركية هف خبلؿ سمكؾ ع ،كالتغمب عميً بالطرؽ الهشركعة
أك هىعً لتجىب الخسارة، أها استعهاؿ العدكاىية الحركية دكف ىية إيذاء الهىافس فٍي شرعية 
بالىسبة لمتمهيذ كههارس ككذا لؤلستاذ أك غيري هف الهشاٌديف ألىٍا تعتبر كأحد اآلليات لمفكز في 

يبلقي الهىافس خصهً  الهىافسة كهثاؿ ذلؾ استعهاؿ القكة في التسديد بغية تسجيؿ الٍدؼ فمك
 .لحظة التسديد فربها يصاب هف قكة التسديد لكف ىية الهىافس تسجيؿ الٍدؼ
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لتجنب التأثير السمبي عمى  المدرسية البناءات في المطبقة األمريكية نموذج لممقاييس .4
 الدراسة 

 فيها انمسغىب انحاالخ  انمدزسيح انمسافق

 الهدرسة هكقع-1

 

السكؾ  هثؿ الخطر هصادر عف بعيد جذاب هحيط في يككف -1
تكفر تك  إليً التىقؿ كسٍؿ الهمكثة لهصاىعاك  الهستىقعات أك الحديدية

 الهكقع كبيرا حجـ يككفك  السكىية الهجهكعة كيتكسط الهكاصبلت فيً
 .التربكية األىشطة لكؿ يتسع لكي

 

 الهدرسة هبىى ىكع 2-

 

الهركىة  عمى يتكفرك  الدراسي الهىٍج الحتياجات هىاسب يككف -2
كتكفر  .هستقببل لتكسيعاك  صياىةالك  اإلصبلح عهميات حيث هف

هف  االبتدائية مهدارسل كبالىسبة كالعاهميف لمتبلهيذ كاألهف الحهاية
 الطابؽ إلى باإلضافة فقط كاحد طابؽ هف تككف أف األحسف

 عمى الهبىى كتكفر كهخارج هداخؿ عدة عمى الهبىى األرضي، كتكفر
 كجدراف حركيا الهعاقيف لمتبلهيذ بالىسبة األقؿ عمى كاحدهصعد 

  الخارجية األصكات تسرب تهىع بحيث لؤلصكات عازلة الهدرسة تككف

 اإلصبلح حاالت 3-
 الصياىةك 

 كالجاذبية األهاف لتحقيؽ لدكريةاك  البلزهة اإلصبلحات كؿ تىفيذ -3
 .كاالقتصاد

 الحرائؽ هقاكهة 4-
 الطكارئك 

الكسائؿ ك  الهعدات كتكفر إىذار ىظاـ كفرتك  لمحرائؽ هقاـك بىاء  4-
هخارج  عدة جكدك ك  الطارئة الحاالت في كالتدخؿ لئلسعاؼ البلزهة
 .لمطكارئ

 كالتبريد التدفئة 5-
 كالتٍكية

 

هراكح  تكفر األقؿ عمى أك الحرارة في التحكـ ىظاـ تكفر كجكب  -5
الهدرسة  كتكفر ،ةالدراس حجرات في كالجدراف األسقؼ في هعمقة

هبلئهة  هىافذ عمى كالىشاطات الرياضة كقاعات التدريس كحجرات
 .الطبيعية كاإلضاءة لمتٍكية

 الدراسة حجرات 6-
 لعدد التبلهيذ هىاسب عددٌا كيككف كهريحة كهبلئهة كاسعة تككف -6

 حجرات خاصة عمى الهدرسة تكفر هع الهدرسة، في الهسجميف
بحيث  االختصاصات هتعددة حجرات الهعاقيف، ككجكد بالتبلهيذ
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 . األىشطة هختمؼ لههارسة تصمح

 الهدرسي األثاث 7-

 الهقاعد كهبلئهة .التبلهيذ لعدد بالىسبة الهقاعد عدد كفاية  7-
 كهف كهريحة بسيطة الهقاعد كتككف كقاهاتٍـ، ألعهار التبلهيذ

 هع الهىاسبة كالخزاىات األدراج تكفر هع هتحركة، أف تككف األحسف
 اإلضاءة كفيٍا المكف سكداء تككف كالسبكرات باستهرار، إعادة طبلئٍا

 .صحي طباشير استعهاؿ ضركرة هع التىظيؼ كسٍمة

 الزخارؼك  اإلضاءة 8-
 الشهس، هع هراعاة أشعة لحجب كستائر كسفمى عميا ىكافذ تكفر  -8

 كألكاف الجدراف ،التبلهيذ أعيف تجٍد ال حتى طبيعية إضاءة درجة
 .باستهرار طبلئٍا كيجب فاتحة تككف

 الهياي دكرات 9-
 كافي كبعدد طابؽ كؿ في لمشرب الصالحة الهياي حىفيات تكفر - 9

بهعدؿ  كهغاسؿ حهاهات تكفر كيجب التبلهيذ، لسف هىاسب كارتفاع
 .لٍا الهستهرة الىظافة عمى الحفاظ ضركرة هع تمهيذ، 20 لكؿ حهاـ

بىظافتٍا  االعتىاء جبيك  لمصكت هاىعة كجدراىٍا هريحة تككف 10- الطعاـ حجرات 10-
 .التبلهيذ لعدد بالىسبة كافية تككف أف يجب كها

 المعب قاعات 11-
 لنشاطاتاو 

وتكوف  التالميذ بيف الخطير االصطداـ لتجنب مناسبة مساحة 11-
 .جيدا مجيزة

 كقاعات الهكتبة 12-
 كالكافيتريا الهطالعة

كالهعدات  الراحة أسباب عمى كتتكفر التبلهيذ، لعدد هىاسبة  12-
 . جيدا التبلهيذ يركز حتى الهبلئهة

 الهساحات 13-
 الخضراء

هساحات  كأيضا لمعب خارجية هساحات تكفر الضركرم هف 13-
كتعطي  التبلهيذ لدل االىدفاع هف تقمؿ أف شأىٍا هف التي خضراء
 . لمهدرسة جهالية لهسة

 (.53-52، ص2008)بكشكؾ، رسيةالمد البناءات في المطبقة األمريكية المقاييس (04جدوؿ )
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 العنؼ والسموكات غير السويةمف كمجتمع إسالمي المبحث الثاني: موقؼ الجزائر 

"الرياضة تربية كأخبلؽ" شعار حتى لغير الهسمهيف، كاإلسبلـ أكؿ الهىدديف بالتربية كاألخبلؽ 
 .كىبذ العىؼ

ىها اإليهاف قكة      ليس اإليهاف هفٍكها فكريا أك عاطفيا هحدكدا جاهدا كها يعتقد الكثير، كا 
عاصهة عف الدىايا كطاقة يحرؾ بٍا اإلىساف فيطارد بٍا العىؼ كالجريهة هف ىفسً كهف 

 هجتهعً. فكمها قكم إيهاف الفرد كمها كاف البعد عف كؿ ها يسيء إلى ىفسً أك غيري.  

اإلسبلـ اسـ يطمؽ عمى كؿ ها يصدر عف اإلىساف الهسمـ هف أقكاؿ كأفعاؿ  كالعبادة في
ذا كاىت العبادة بهفٍكهٍا العاـ  كأحاسيس استجابة ألهر اهلل تعالى كتطابقا هع إرادتً كهشيئتً، كا 
تتىاكؿ ها جاء في الديف هف أهر كىٍي فإف االهتثاؿ إلى أكاهر اهلل في جهيع هىاحي الحياة أهر 

لتحقيؽ هعىى العبكدية، كقد ىٍى اإلسبلـ عف كؿ ها فيً ضرر كأذل بدءا بالصغائر  ال بد هىً
ذا يشهؿ الجرائـ الهتعارؼ عميٍا هف عىؼ كظمـ كتعدم عمى الغير...، كجاء  كىٍاية بالكبائر ٌك
ٌذا الىٍي في صكرة هتعددة هف أساليب القرآف الكريـ كفي السىة الىبكية تارة باإلجهاؿ كأخرل 

  (.00-62، ص1084-1080كزارة التربية الكطىية، )" بالتفصيؿ
 موقؼ الشريعة اإلسالمية مف العنؼ ومظاىره وآثاره .1

لقد اعتىى اإلسبلـ عىاية كبيرة بىشر األهف كاألهاف في الهجتهع اإلىساىي كمً، كبهقابؿ ذلؾ     
كؿ –إلى إيقافً بشتى الكسائؿ كالسبؿ  -دكلة أك شعبا–حارب كؿ أشكاؿ العىؼ، كجفؼ يىابيعً 

 في الدىيا كاآلخرة. -هجازاة أك عقابا–، كرتب عمى ذلؾ الجزاء -في هجالً كقدر استطاعتً

ف يا أيٍا الىاس إىا خمقىاكـ هف ذكر كأىثى كجعمىاكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا إقاؿ تعالى: "    
 (08)الحجرات "  خبيرعميـ  أكرهكـ عىد اهلل أتقاكـ إف اهلل

هف األهف -خير تطبيؽ لٍذي الهعاىي كالقيـ،  -صمى اهلل عميً كسمـ–كلقد كاىت سيرة الىبي 
كلـ يكف الهجتهع العربي آىذاؾ بأحسف حاال هف  -كالرفؽ كالرحهة كالسبلـ بيف البشرية جهعاء

أصدؽ تعبير  -رضي اهلل عىً–الهجتهعات اإلىساىية اآلف، كها عبر عىً جعفر بف أبي طالب 
كىا قكها عمى الشرؾ، ىعبد األكثاف كىأكؿ الهيتة، كىسيء الجكار، في خطابً لمىجاشي: " ... 

صمى اهلل عميً –هها جعؿ الىبي  ،(1/82، 1002)عرجكف، ... "  كيستحؿ الهحاـر بعضىا هف بعض
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يا أيٍا الذيف لً تعالى: " يحارب العىؼ كهظاٌري، كيدعك إلى السبلـ كاألهاف تصديقا لقك  -كسمـ
 (104 )البقرة" آهىكا ادخمكا في السمـ كافة كال تتبعكا خطكات الشيطاف إىً لكـ عدك هبيف

–قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عىً–ركل هسمـ في صحيحً هف حديث حذيفة بف اليهاف 
، ككاف (1204، ص1200)الترهذم، د س، رقـ "  ترابكمكـ بىك آدـ، كآدـ هف "  -صمى اهلل عميً كسمـ
المٍـ ربىا كرب كؿ شيء كهميكً عقب كؿ صبلة: "  -صمى اهلل عميً كسمـ–هف جهمة أدعيتً 

، ها يدؿ عمى أحقية اإلىساىية في أف (8001،8/661، رقـ 8224)أبك داكد، "  أشٍد أف العباد كمٍـ أيخكة
 -عميً السبلـ–تحيا حياة األهف كالسبلـ فيها بيىٍا، ها داهت هتساكية الىسب إلى أكؿ البشر آدـ 

 كهىبثقة كمٍا هف خمؽ اهلل تعالى.

اإلىساىية ال تصدر عف  ـأف السعادة كاإليهاف كالقي -صمى اهلل عميً كسمـ–بؿ لقد بيف الىبي 
ىها  ها دخؿ الرفؽ في شيء إال زاىً، كها ىزع تخرج هف رحـ الرفؽ كالرحهة، فقاؿ: " العىؼ، كا 

إف اهلل رفيؽ يحب ، كفي ركاية أخرل: " (8101، ص1026، رقـ 1004)هسمـ،  " هف شيء إال شاىً
 (.8101، ص1021، رقـ 1004" )هسمـ،  الرفؽ، كيعطي عمى الرفؽ هاال يعطي عمى العىؼ

لفظيا أك -اج سبيؿ العىؼ في هعاهمة الىاس عاهة، كالهسمهيف خاصة، لقد ىٍى اإلسبلـ عف اىتٍ
، تركيعا ، كها يترتب عمى ذلؾ هف إلحاؽ األذل كالضرر بٍـ هعىكيا أك هاديا-فكريا أك بدىيا

اركف  خافة، أك جرحا كقتبل، فقاؿ تعالى في شأف هكسى ٌك اذٌبا إلى  : " -عميٍها السبلـ–كا 
، كحذر الهؤهىيف أف (66-61)طً " ال ليىا لعمً يتذكر أك يخشى فرعكف إىً طغى، فقكال لً قك 

ـ هف دفاع أك رد لعدكاف فقاؿ تعالى: "  يا أيٍا الذيف آهىكا إذا ضربتـ في سبيؿ اهلل يتعرضكا لغيٌر
فتبيىكا، كال تقكلكا لهف ألقى إليكـ السبلـ لست هؤهىا، تبتغكف عرض الحياة الدىيا، كذلؾ كىتـ هف 

ال يحؿ لهسمـ أف يركع : "  -صمى اهلل عميً كسمـ– ، كقاؿ الىبي(21 )الىساء"  عميكـ قبؿ فهىف اهلل
رضي –، كركل الترهذم بإسىاد حسف عف عبد اهلل بف هسعكد (1/104، 0006)أبك داكد، رقـ "هسمها 

أال أخبركـ بهف يحـر عمى الىار أك بهف تحـر قاؿ: "  -صمى اهلل عميً كسمـ–أف الىبي  -عىً اهلل
 (.1611)الترهذم، د س، رقـ "  عميً الىار؟ تحـر عمى كؿ قريب ٌيف ليف سٍؿ

فمها كاف العىؼ ال يأتي إال بالفحش كاألذل لمىاس جهيعا، كبإفساد ذات البيف بيىٍـ، ىٍى     
صمى اهلل –عىً اإلسبلـ، كدعا في هقابمً إلى التحمي بالرفؽ قكال كفعبل كسمككا، كها قاؿ الىبي 

، (144-6/141، أحهد02، ابف هاجة04-00-06)هسمـ"  هف يحـر الرفؽ يحـر الخير كمً: "  -عميً كسمـ
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ياؾ كالعىؼ : "  -رضي اهلل عىٍا–لعائشة   -صمى اهلل عميً كسمـ–أك كها قاؿ عميؾ بالرفؽ، كا 
 (.1/844، أحهد02، هسمـ11)البخارم"  كالفحش

 في محاربة العنؼ وأثاره وأسبابو  اإلسالـمنيج  .0
، إال كسمكٍا تأصيبل كتطبيقا، حيث يهكف أف ىقكؿ كأٌمًكسيمة تىبذ العىؼ  اإلسبلـلـ يدع      

ابحارب العىؼ  اإلسبلـ أف -بعد تتبع ىصكص الشريعة كهقاصدٌا في ٌذا الهجاؿ –  كاإلٌر
 هف ىاحيتيف: الكقاية ثـ العبلج.

 مف ناحية الوقاية.  1.0

تفعيمٍا  إلى، كالقيـ كالهبادئ التي تهيز بٍا، كدعا األخبلقيةحيث أرسى لىا هجهكعة هف القكاعد  
 لمرذائؿ الخمقية. أك، كتزكيد الهجتهع بٍا، سكاء كاف ذلؾ لؤلخبلؽ الفاضمة األبىاءفي تربية 

 هىٍج حياة: إلىتهثيمٍا كتحكيمٍا  إلىالفضائؿ الخمقية التي دعا  أٌـفهف 

 قد افمح بالرفؽ كاألهف كالسبلـ، قاؿ تعالى "  االستقاهة كتزكية الىفس، ألىٍا تضبط صاحبٍا
قؿ أهىت كقاؿ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ "  (،80-2)الشهس " هف زكاٌا، كقد خاب هف دساٌا

 (.12-41/11رقـ  )هسمـ،"  باهلل ثـ استقـ

  فاعؼ عىٍـ ؿ هراقبة اهلل ألىٍا تهىعً هف الظمـ كالطغياف، قاؿ تعالى: " هثي اإلحساف كتى
 (.81)الهائدة  " اهلل يحب الهحسىيفكاصفح إف 

  " اعدلكا التقكل، إذ أىٍا تمبس صاحبٍا بمباس العدؿ كاالستقاهة هع الىاس جهيعا، قاؿ تعالى
، كقاؿ أيضا: (110)البقرة " أف تعفكا أقرب لمتقكل " ك أيضاكقاؿ  (،01)الهائدة "  ٌك اقرب لمتقكل

 . (00)التكبة "  الهتقيف فها استقاهكا لكـ فاستقيهكا لٍـ إف اهلل يحب" 
  الهجتهع الكاحد، ألف ذلؾ يغمب ركح الجهاعة عمى هىافع األىا،  أفراداإليثار كالتعاكف بيف

ا عف التعدم عمى حقكؽ اآلخريف قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  كرعكىاتٍا الجشعة، ثـ يحجٌز
الكاحد إذا اشتكى هىً هثؿ الهؤهىيف في تكادٌـ كتعاطفٍـ كتراحهٍـ كهثؿ الجسد عميً كسمـ " 

 (.1014البخارم رقـ )الشيخاف،". عضك تداعى لً سائر الجسد بالسٍر كالحهى
  الكبلـ الحسف كهعاشرة األخيار، ألف ذلؾ هصدر عظيـ لمتآلؼ كالهحبة بيف الىاس، كسبب

ك هف كصية اهلل تعالى لؤلكليف كاآلخريف كقكلكا لمىاس ، كها قاؿ:" في تككيف هجتهع راؽ، ٌك
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، كألف في ذلؾ هدعاة إلى البشاشة عىد الهعاهمة، كتىفير هف الغمظة (11)البقرة "  حسىا
فبها رحهة هف اهلل لىت لٍـ، كلك كىت فظا غميظ القمب كالتشاحف كالتىازع، قاؿ تعالى: " 

كقؿ لعبادم يقكلكا التي ٌي أحسف إف : " أيضاكقاؿ  (،802)اؿ عهراف "  الىفضكا هف حكلؾ
الجميس  -صمى اهلل عميً كسمـ-كيصكر لىا رسكؿ اهلل ، (01)االسراء "  ٍـالشيطاف يىزغ بيى

هثؿ الجميس الصالح كجميس السكء كحاهؿ الصالح كالجميس السيئ خير تصكير في قكلً: " 
ها أف تجد ريحا  ها إف تبتاع هىً، كا  الهسؾ كىافخ الكير؛ فحاهؿ الهسؾ إها أف يحذيؾ كا 

ها أف تجد هىً ريحا خبيثةطيبة، كىافخ الكير إها أف يحرؽ ث ، 1086)البخارم، رقـ " كبؾ، كا 

، فاإلحساف كالرفؽ بهثابة الهسؾ كريحً الطيبة، كالعىؼ (6112داكد، رقـ أبك. ك 1411كهسمـ، رقـ
 كالغمظة بهثابة الكير كريحً الخبيثة .

ىشر  إلىتعد كسيمة  ألىٍا، إليٍااالقتراب  أككهف أٌـ الرذائؿ الخمقية التي ىٍى عىٍا الشرع، 
 الهجتهع: أفرادالعىؼ بيف 

بالغير، ألف صاحبٍا " ال يٍهً أف  إضراراالىقياد لٍكل الىفس، كشٍكاتٍا كلك كاف فيٍا  -
كاف قاؿ تعالى: " (، 101، ص1004)طبارة، تككف أعهالً سيئة ها داهت تشبع رغباتً كأٌكائً " 

 (.882 األىعاـ)" كثيرا ليضمكف بأٌكائٍـ بغير عمـ
الشقاؽ كالىزاع  بإثارة، كتفرؽ صفٍـ األفرادالكبرياء: فٍك رذيمة تغرس الفرقة كالعداكة بيف  -

هرحا إف اهلل ال يحب  األرضفي  شكال تصعر خدؾ لمىاس كال تهبيىٍـ، كها قاؿ تعالى: " 
 ( 81)لقهاف " كؿ هختاؿ فخكر

، كذلؾ كها أفرادٌاالظمـ كاالحتقار: فذلؾ يقضي عمى كحدة الجهاعة كيضعؼ الهكدة بيف  -
)هسمـ. رقـ " الهسمـ أخاييحقر  أفبحسب اهرئ هف الشر : " -صمى اهلل عميً كسمـ-قاؿ الىبي 

عف عاقبة  –كيقكؿ اهلل عزكجؿ  ، (11. كابف هاجة. رقـ 81. كالترهذم. رقـ 6111. كأبك داكد. رقـ 1046
 األرضإىها السبيؿ عمى الذيف يظمهكف الىاس كيبغكف في : "  – كاآلخرةالظمـ في الدىيا 

 .( 61)الشكرل " لٍـ عذاب أليـ أكلئؾبغير الحؽ 
التباغض كالتدابر كالحسد كالغيبة كالىهيهة: ككمٍا رذائؿ ىفسية كاجتهاعية تزيد هف شرخ جسـ  -

قتتاؿ الجريح، كتضاعؼ هف آالهً كىزاعاتً، كتككف بذلؾ هصدرا الىتشار العىؼ كاال األهة
تىٍى عىٍا ىٍيا جازها، هىٍا ها أخرجً  بيف الىاس. كقد كردت بذلؾ ىصكص شرعية كثيرة
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ا هف حديث أبي ٌريرة ال تباغضكا كال تحاسدكا هرفكعا: "  –رضي اهلل عىً  -الشيخاف كغيٌر
 "تقاطعكاال تباغضكا كال ، كفي ركاية " (1046. كهسمـ رقـ 0081، 0080)البخارم رقـ "  اكال تدابرك 

ال تغتابكا الهسمهيف كال تتبعكا عكراتٍـ، فإىً هف تتبع عكرة ، كفي ركاية ثالثة: " (1/882)احهد، 
 (.6110)أبك داكد، رقـ "  تتبع اهلل عكرتً، كهف تتبع اهلل عكرتً يفضحً كلك في جكؼ داري أخيً

ك هف أٌـ ركافد العىؼ، كلذا دعا  - ذلؾ الثكاب إلى تجىبً ككعد عمى  اإلسبلـالغضب: ٌك
كالكاظهيف الغيظ كالعافيف عف الىاس، كاهلل "  -عف أكصاؼ الهتقيف -العظيـ، قاؿ تعالى
كصيتً عف طمب  -صمى اهلل عميً كسمـ-ككرر الىبي (، 816عهراف  آؿ)" يحب الهحسىيف 

بؿ صحح  (، 88. كالترهذم. كهالؾ رقـ 0040)البخارم رقـ "  ال تغضببقكلً: "  -كلىا جهيعا -ذلؾ
ليس الشديد بالصرعة، إىها الشديد الذم يهمؾ ىفسً  الهفاٌيـ الهغمكطة بيف الىاس، فقاؿ: "

هف حديث  1402. هف حديث عبد اهلل بف هسعكد. كرقـ 1401. كهسمـ رقـ 0041)البخارم رقـ " عىد الغضب 

 أبي ٌريرة(.

 . مف ناحية العالج0.0

ك يحارب العىؼ كالغ – اإلسبلـلـ يكتؼ   ف أرسى دعائـ الكقاية هىً، بعد دعكتً إلى أب -مظةٌك
التحمي باألخبلؽ الفاضمة، كالتخمي عف الرذائؿ الفاسدة، ألىً عمـ بأف الىاس سيقعكف في هرتع 

 عبلجية ىفسية كسمككية اجتهاعية، هىٍا: إجراءاتتبعً بهجهكعة أٌذا الهستىقع الكخيـ، لذلؾ 

 كال يعىي ٌذا الرضا بالظمـ  -كيرضى بذلؾ،  الصبر: لهف ظمـ كاعتدم عميً، كيسمـ هلل
الٍكجاء،  األفعاؿعف اىتشاري، ألف الصابر يمجـ ىفسً عف االىزالؽ إلى ردكد  تكالسكك 

هف  األخيار إالكيكؼ العىؼ أف يزداد اتساعا بيف أفراد الهجتهع، كال يهمؾ ٌذا الخمؽ 
ف تصبركا كتتقكا فإف ذلؾ هف عـز  الىاس، قاؿ تعالى: "  أجري كأها (،814عهراف آؿ)" األهكركا 
ـ بغير حساباهلل تعالى: "  إالفبل يعرؼ احد قدري   (.80)الزهر"  إىها يكفى الصابركف أجٌر

 كذلؾ كأذايعف ىفس كبيرة راجحة العقؿ صبرت عمى اعتداء الغير  إالال يصدر  العفك: فٍك ،
ك ها  كاأللفةيجمب الرحهة  كال اهلل تعالى بقكلً: "  إليً أشاربدال هف الخصكهة كالىزاع، ٌك

تستكم الحسىة كال السيئة ادفع بالتي ٌي أحسف، فإذا الذم بيىؾ كبيىً عداكة كأىً كلي حهيـ 
 (.16)فصمت " 
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 أهدف زيادة التشىج بيف الطرفيف الهتىازعيف يديـ بيىٍها تجىب الجداؿ كهسببات العىؼ: أل 
هف ترؾ ذلؾ بالىعيـ الخالد فقاؿ:  –العىؼ كالخبلؼ، كلٍذا كعد الىبي صمى اهلل عميً كسمـ 

، كببيت في كسط الجىة لهف ف كاف هحقاإأىا زعيـ ببيت في ربض الجىة لهف ترؾ الهراء " 
)األربعة: أبك داكد رقـ خمقً " ف كاف هازحا، كببيت في أعمى الجىة لهف حسف ا  ترؾ الكذب ك 

 (. 08. كابف هاجة رقـ1811. كالىسائي رقـ 8221لترهذم رقـ . كا6100

 ذي كظيفة األخيار هف الهسمهيف، كهٍهتٍـ في كؼ استشراء العىؼ  اإلصبلح بيف الىاس: ٌك
بيف الهتخاصهيف كذلؾ فيها يعرؼ بفضيمة " األهر بالهعركؼ كالىٍي عف الهىكر" قاؿ 

 اإلصبلح، كأكد ذلؾ في (80)الحجرات "  إىها الهؤهىكف إخكة فأصمحكا بيف أخكيكـ تعالى: "
ف بقكلً:  -العىؼ الهدرسي خاصة أسباب أٌـهف  األسرمألف التفكؾ -بيف الزكجيف " كا 

 إف يريدا إصبلحا يكفؽ اهلل بيىٍها أٌمٍاخفتـ شقاؽ بيىٍها فابعثكا حكها هف أٌمً، كحكها هف 
 .  (10)الىساء " 
  الجزائر في التشريعية والنصوص العنؼ .3

كزارية  قرارات ك هراسيـ عدة كضعت فقد الهدرسية األكساط في الظاٌرة ٌذي تفشي كزيادة لخطكرة ىظرا
ٌذي  كهف التربية، قطاع في العاهميف بكؿ ك بهعمهً التمهيذ تربط أف يجب التي كالعبلقة الكيفية تحدد

 : يمي ها القرارات
 التربوية النصوص المتعمقة بالمؤسسات .1.3

 البدىي العقاب بهىع كالهتعمؽ 1992جكاف  01في  الهؤرخ 171/02رقـ الكزارم القرار 

 (.1،2،3،4،7رقـ ) الهكاد خبلؿ هف التعميهية الهؤسسات التمهيذ في تجاي كالعىؼ

 الهتضهف إىشاء هجمس تأديبي  1991هارس  02في  الهؤرخ 173رقـ الكزارم القرار
 لتعميـ الثاىكم هف خبلؿ الهادة الثاىية.تىظيهً كعهمً في الهدارس األساسية كهؤسسات ا

 في التربكية الجهاعة بىظاـ الهتعمؽ 1991أكتكبر  26في  الهؤرخ 178رقـ الكزارم القرار 

 (.23، 03،02،01،50،52) التالية الهكاد خبلؿ هف كالتككيىية التربكية الهؤسسات

ذا الهعمـ هف التمهيذ يحهي القاىكف أف ىبلحظ الكزارية القرارات ٌذي خبلؿ هف  التبلهيذ يجعؿ ها ٌك

 ككليً التمهيذ يصؿ أف يجب يحهيٍـ، لٍذا قاىكىا ٌىاؾ هاداـ استعهاؿ العىؼ في كأكليائٍـ يتهادكف

 ليس ك الذاتي هشركعً في تحقيؽ لً شريكا كاإلدارم التربكم كالفريؽ الهدرسة بأف التاهة القىاعة إلى

 (.68-67، 2009)عهي، خصها 
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 المتعمقة بالتظاىرات الرياضية النصوص .2.3

إضافة إلى ها كرد هف ىصكص تتعمؽ بحفظ الىظاـ كهىع العىؼ في الهؤسسات التربكية،        
ٌىاؾ أيضا ها كرد في التشريع الجزائرم ها يتعمؽ بحفظ الىظاـ كاألهف خبلؿ التظاٌرات 

 الرياضية كىذكر هىٍا:

  الهتعمؽ بالحفاظ عمى الىظاـ 0690أفريؿ  00الهؤرخ في  001 - 90الهرسكـ رقـ ،
 في الهبلعب الرياضية.

  0616أفريؿ  06الهكافؽ ؿ  0016رهضاف  03قرار كزارم هشترؾ هؤرخ في ،
 يتعمؽ بالكقاية هف الحكادث كحفظ األهف أثىاء إجراء التظاٌرات الرياضية.

  5الهكافؽ ؿ 0000ذم الحجة عاـ  05هؤرخ في  031 - 60هرسكـ تىفيذم رقـ 
لجىة كطىية لمتىسيؽ ها بيف القطاعات لمكقاية هف  إىشاء، يتضهف 0660يك سىة يكى

 (.21-25، ص ص0112)بف عكي رقية،  الرياضية األهاكفالعىؼ في 

 

  مف ظاىرة العنؼ المدرسيجيود الجزائر لمحد  .4

 . دراسة المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي1.1

 -إلى حد ها–"برزت ظاٌرة العىؼ في الهجتهع الجزائرم بشكؿ هتزايد كهبلحظ كهحصى     
كبشكؿ إعبلهي أكثر هف السابؽ، كقدهت تفاسير الحس الهشترؾ لٍذي الظاٌرة اىطبلقا هف أبعاد 
سياسية، ثقافية، اجتهاعية كاقتصادية، كلكف بقيت كمٍا هرتبطة بىظرة هجزأة أك "عاطفية" تبتعد 

االجتهاعية  األىساؽلتحميؿ العمهي الهكضكعي الرصيف. لكف ضغط الظاٌرة أثر في هعظـ عف ا
الجزائرية، فأخذ أشكاال هتىكعة هىٍا ها ٌك لفظي كهىٍا ها ٌك جسدم كهىٍا ها ٌك هعىكم، 
كهىٍا ها ٌك هادم. كهف فركع ظاٌرة العىؼ، تكجً الهجمس الكطىي االقتصادم كاالجتهاعي 

كذا جاء تقييهً ذا هعىى كبيف باألرقاـ أبعاد عىؼ ٌذي الفئة  بالدراسة الىحراؼ األحداث، ٌك
 عمى اىحرافٍـ الهستقبمي في الهجتهع" -برأم الكاتب–الهتهيزة بصغر سىٍا.. كتأثير ذلؾ 

(benelhadi, 9-10 mai 2003, p04). 
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 التربوية اتالمؤسس لحماية جيزة األمنية لمدولةالتربية واأل ةاتفاقية وزار . 0.1

العىؼ في  عزهٍا عمى هحاربة كؿ أشكاؿ "ىكرية بف غبريط"أكدت كزيرة التربية الكطىية       
الدفاع الكطىي كالداخمية،  الهحيط الهدرسي، كتأهيف الهؤسسات التعميهية، بالتىسيؽ هع كزارتي

 هصرة عمى التطبيؽ الصاـر لمقكاىيف حتى ال يفمت أم أحد هف العقاب، هعمىة عف إطبلؽ دراسة
  هيذ.عمهية حكؿ اىتشار الهخدرات بيف أكساط التبل هيداىية

كأكضحت الكزيرة في تصريح أدلت بً أكؿ أهس، عقب التكقيع عمى اتفاقية إطار هع كزارتي 
الدفاع الكطىي كالداخمية، بأف ظاٌرة العىؼ داخؿ الهدرسة كفي الفضاءات الهحيطة بٍا تشكؿ 

تطمب لٍيئتٍا، كأف التكقيع عمى االتفاقية يعكس درجة االٌتهاـ بالظاٌرة، التي ت  اىشغاال أساسيا
هعالجتٍا تجسيد هيثاؽ أخبلقيات القطاع هيداىيا، الذم يعىي كافة الجهاعة التربكية، هبرزة أف 
، يدفع إلى ضركرة العهؿ عمى هستكل الهؤسسة، بإطبلؽ  االستقرار الذم تعيشً الهدرسة اليـك

ؼ، حهمة تحسيسية لحهاية التمهيذ داخؿ الهدرسة، ككذا بتشخيص األطراؼ التي تتسبب في العى
خضاعٍا لمعقاب، فضبل عف هرافقة الضحية، بحهايتٍا كهرافقتٍا عطاءي الكمهة، هضيفة بأف  كا  كا 

 ذلؾ ال يتحقؽ إال بتطكر ثقافة السهع.

كفيها يتعمؽ بهضهكف بركتكككؿ االتفاؽ الهكقع عميً هع كزارتي الدفاع كالداخمية، قالت         
عىؼ في هحيط الهدرسة أك داخمٍا إلى أىً يضع هىٍجية حكؿ كيفية كصكؿ هعمكهة كقكع 

األهف، كسيرفؽ ٌذا االتفاؽ بتىصيب خمية هتابعة عمى هستكل هرصد التربية كالتككيف، هع القياـ 
بعهمية تحسيسية بالتىسيؽ هع الشركاء االجتهاعييف، كدعت الكزيرة األكلياء إلى ضركرة هتابعة 

عبلـ ٌيئتٍا في حاؿ ك كتٍدؼ االتفاقية كفؽ ها ا. ىكف هف هشاكؿ هاف ٌىاؾ أطفاؿ يعاأبىائٍـ كا 
جاء في كمهة الكزيرة إلى كضع آليات لمعهؿ الهشترؾ في هجاؿ تأهيف كحهاية الهدرسة كهحيطٍا 
هف العىؼ، ككذا الكقاية هف الهخاطر التي قد تشكمٍا بعض هكاقع اإلىترىت، هف خبلؿ تككيف 

ٌرة يىبغي أف يككف عف طريؽ الكقاية كالتكعية األساتذة كتكعية التبلهيذ، هعتبرة بأف التصدم لمظا
بقاء حالة التأٌب، فضبل عف تطبيؽ قكاىيف  كالكساطة كتحرير الكمهة، هع التحمي باليقظة كا 

كرفضت بف غبريط أف يىظر إلى الظاٌرة «.ألىً ال يهكف ألحد أف يفمت هف العقاب»الجهٍكرية، 
، هكضحة ب البسيطة إذا ها تكرر يؤدم إلى اإلحباط ف العىؼ في أشكالً أعمى أىٍا قدر هحتـك

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/39567-2016-03-19-02-07-22
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الهدرسي، كالهٍىي عىد األستاذ، كيؤثر سمبا عمى التعمـ كالشعكر بالراحة لدل األستاذ كالتمهيذ، 
 أكالخكؼ هف إهكاىية تعرض أبىائٍـ إلى العىؼ  أكداعية األكلياء إلى عدـ الشعكر بالقمؽ 

اع الكطىي كاألهف لمتكفؿ باىشغاالتٍـ، إلى االعتداء، ألف ٌيئتٍا عازهة عمى التىسيؽ هع الدف
 جاىب العهؿ هع هختصيف ىفساىييف كأطباء، هؤكدة بأف هحاربة العىؼ كالكقاية هىً يعد هف

ببل أهف في الهدرسة كهحيطٍا، هىاشدة جهيع  كاإلحساس، ألف كجكدي يكلد التكتر أكلكيات القطاع
، بتكريس حب الكطف كاالعتزاز بالٍكية الفاعميف لهساعدتٍا عمى تحقيؽ ٌذا الطهكح الهشترؾ

 (. 2016هارس  19،لطيفة) اآلخرالكطىية، كتىهية هبادئ الىقاش كالحكار كتقبؿ الرأم 

 المعالجة اإلعالمية التفاقية التعاوف لحماية المؤسسات التربوية  

 ف يخضع هتدخؿ األ  والدفاع بموجب االتفاقية الموقعة بيف وزارات التربية والداخمية
 لطمب هف هدير الهؤسسة التربكية

 سبلهة كأهف  :وزير الداخمية أعمف عف وضع ميكانيزمات لمحاربتو بمختمؼ أشكالو
   ال يهكف ألم أحد أف يتخطاي. الهدرسة خط أحهر

 الدرؾ عاـز عمى تقديـ كؿ الدعـ لهسؤكلي : قائد الدرؾ الوطني المواء مناد نوبة
 الهؤسسات التربكية

 تأهيف الهؤسسات التعميهية هسؤكلية : ف الوطني المواء عبد الغني ىامؿالمدير العاـ لألم
 (.2016هارس  19،لطيفة) الجهيع

 ب.ص) اتفاقية ثالثية بيف وزارة التربية، الدرؾ واألمف لمّحد مف العنؼ المدرسي  ،

 (.1084هارس81

  80)الخبر أكىبليف،  التربية والدفاع والداخمية لحماية المؤسسات التربويةاتفاقية بيف 

 (.1084هارس

  (.1080ىكفهبر 0)الخبر، بف غبريط تدعو إلى إجراءات "عاجمة" لمكافحة العنؼ بالمدارس 

 :ا بدوي  (.2016هارس  18 ،اإلخبارية) الهدرسة خط أحهر كلف ىسهح بزعزعة استقراٌر

 إتفاقية شراكة بيف التربية والداخمية والدفاع لحماية المدرسة مف العنؼ              
  (. 1084هارس  18  ،الهساء) بف غبريط: الهساس بأهف الهؤسسات التربكية خط أحهر

 هارس   16،شعباف)تستىجد بكزارتي الدفاع كالداخمية لحهاية الهدارس هف العىؼ  بف غبريت

6112.)    

http://essalamonline.com/ara/author/admin/
http://algpress.com/article-40000.htm
http://algpress.com/elikhbaria
http://algpress.com/elmassa
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 ( أحد مظاىر العنؼ المدرسي90صورة )

 المدرسي العنؼ لمحاربةالوطنية  التربية وزارة قبؿ مف المتخذة القانونية اإلجراءات .5

 عدة التربية كزارة أصدرت لمهؤسسات التربكية العاـ بالىظاـ أخمت التي الظاٌرة ٌذي الىتشار ىظرا     

 االستقرار الداخمي عمى كالهحافظة الظاٌرة لٍذي التصدم تقضي بضركرة عميهاتتك  هراسيـ

 ك العقاب بهىع الهتعمؽ 1 /6 / 1992 الهؤرخ في 171 رقـ القرار بيىٍا هف التربكية لمهؤسسات
 هىع يٍدؼ الى عمى" أىً األكلى الهادة في يىص الذم التعميهية في الهؤسسات التبلهيذ اتجاي العىؼ

 بهختمؼ التعميهية الهؤسسات جهيع في هىعا باتا التبلهيذ اتجاي العىؼ ك البدىي العقاب استعهاؿ

 االىضباط بقكاعد أف يتقيدكا التبلهيذ عمى يمي" يجب كها جاءت هىً الثالثة "، أها الهادة هراحمٍا

الهعمهيف  جهيع هع الحسف بالسمكؾ كأف يتحمكا الداخمي لهؤسساتٍـ الىظاـ في عميٍا الهىصكص
 (91-80، ص ص2014)سمطاىي،ا" كخارجٍ الهؤسسة داخؿ التربكية الجهاعة أفراد كباقي كاألساتذة

 بابً في 2008 جاىفي 23 في الهؤرخ 04/08  رقـ الكطىية لمتربية التكجيٍي القاىكف أها      
 التبلهيذ احتراـ عمى يمي:" يجب ها عمى 20 هادتً في يىص بالجهاعة التربكية الخاص الثاىي

 لمىظاـ االهتثاؿ التبلهيذ عمى يتيقف اآلخريف، كها التربكية الجهاعة أعضاء كجهيع هعمهيٍـ
 التكقيت الهكاظبة كاحتراـ ككذا بدراستٍـ الهتعمقة األىشطة كؿ تىفيذ لمهؤسسة السيها الداخمي
 هىً 21 الهادة تىص كها الهدرسية..."، الهؤسسات كالحياة سير قكاعد كاحتراـ الحسىة كالسيرة

 الهؤسسات الهدرسية، في كاإلساءة الهعىكم العىؼ أشكاؿ ككؿ البدىي يمي: " يهىع العقاب ها عمى
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 " ائيةالقض بالهتابعات اإلخبلؿ إدارية دكف لعقكبات الهادة ٌذي ألحكاـ الهخالفكف يتعرض
 (91-80، ص ص2014)سمطاىي،

 كافة هفتشي هديرم التربية، لمبيداغكجيا إلى العاـ الهفتش بً بعث الذم الكزارم الهىشكر كأكضح     

 26 / 94 رقـ تطبيقا لمهىشكر بأىً كافة كاألساتذة التربكية الهؤسسات كالى هديرم التعميهية األطكار
 10 في الهؤرخة 96 رقـ كالتعميهة البدىي بهىع العقاب الهتعمؽ 1994 جاىفي 15 في الهؤرخ
 هديرم كافة تقرر هطالبة قد بأىً الهدرسي الكسط في العىؼ بهحاربة الهتعمقة 2009  هارس

ـ لتحديد بٍا العاهميف هع كافة جمسات عقد إلى التربكية الهؤسسات بالىصكص  كتزكيدٌـ أدكاٌر
 كالتبعات بهسؤكلياتٍـ كتحسيسٍـ المفظي كالعىؼ البدىي العقاب بظاٌرتي الهتعمقة القاىكىية
 الكزارم رقـ القرار جاء كها هدارسىا، في الظاٌرة ٌذي عمى بغية القضاء هخالفتٍا عف الهترتبة
 ٌذا ىص كأكليائٍـ استقباؿ التبلهيذ خبليا بإىشاء الخاص 2010 أكت 25 في الصادر 266
كافة  بٍا تضطمع ال أف يجب التي العهكهية الخدهة عمى تحسيف يمي: "عهبل ها عمى القرار

 التبلهيذ استقباؿ إىشاء خبليا تقرر الهكاطف هف اإلدارة تقريب كبٍدؼ التربكية الهؤسسات
 كالثاىكيات الهتكسطاتك  االبتدائية الهدارس هستكل كعمى التربية هديريات هستكل عمى كأكليائٍـ

 الجٍات إلى كأكليائٍـ التبلهيذ اىشغاالت رفع الخبليا ٌذي الهدرسي، بإهكاف فترة الدخكؿ أثىاء
 (91-80، ص ص2014)سمطاىي، الحالة" حسب الهعىية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العنففٍالوسطالمدرسٍالجزائرٌالرابع:الفصل

143 
 

 

 خالصة

الديف اإلسبلهي هف العىؼ كاف  يهكف القكؿ بأف هكقؼ ملٍذا الفصؿ الىظر  بعد عرضىا    

الجزائر ىفس الشيء يتعمؽ بهكقؼ  كاضحا هف خبلؿ تبياف طرؽ الكقاية هىً ككذا سبؿ العبلج،

، هف خبلؿ ىبذي كالجٍكد الهتخذة لمتقميؿ هىً هف العىؼ الهدرسي أيضا كهجتهع إسبلهي كاضح

كيقع  لمتقميؿ هىً كاحتكائً،هكقعً حسب استطاعتً ك  كؿهف الجهيع الجٍكد  تضافريجب  فكلك

الدكر الكبير عمى هؤسسات التىشئة االجتهاعية ابتداء هف األسرة، ثـ الهدرسة، كالهسجد، ككذا 

  كسائؿ اإلعبلـ هف خبلؿ التكعية كالتحسيس.
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 الثاني: اإلطار التطبيقي لمدراسةالباب 
 المنيجية لمدراسة الميدانية إلجراءاتالفصؿ الخامس: ا

 لدراسة الميدانيةاخطوات سير  .1

قيهة البحث "تحتؿ ٌذي الهرحمة الهيداىية أٌهية خاصة في البحكث االجتهاعية، كذلؾ ألف     
االجتهاعي ال تتهثؿ فقط في جهع التراث الىظرم، كاالطبلع عمى البحكث كالدراسات التي 
ىها القيهة الحقيقية لمبحكث االجتهاعية تتهثؿ  تىاكلت الهشكمة هكضكع الدراسة بشكؿ هباشر، كا 

ذم في اعتهادٌا عمى العهؿ الهيداىي الذم يهكف الباحث هف جهع الهعمكهات هف الهجتهع ال
 (.828)ركاب، ص "ييقكـ بدراستً، كهراجعة ٌذي البياىات هراجعة دقيقة أثىاء القياـ بالعهؿ الهيداى

 الدراسة اإلستطالعية .1.1

هراحؿ، حيث كاىت الهرحمة األكلى زيارات إدارية، فبعد  1تهت الدراسة االستطبلعية في     
دقهىا  (01)اىظر الهمحؽ رقـ أخذ طمب التسٍيبلت هف الهعٍد  ارات بالتكجً إلى هديرية التربية كا 

تحصيؿ السمككات  استهاراتفهف خبللٍا قهىا بتكزيع ، ثـ الهرحمة الثاىية الهؤسسات الهعىية
، أها الهرحمة (03)اىظر الهمحؽ رقـ العىيفة كغير السكية خبلؿ ههارسة الىشاط الرياضي الهدرسي

جراء هقاببلت  هع التبلهيذ كأساتذة التربية  شفٍية هسجمةالثالثة فخصصت لجهع االستهارات كا 
حكؿ  ؤل شبكة الهبلحظةحكؿ األسباب التي كراء كقكع تمؾ السمككات، ككذلؾ ه كالرياضيةالبدىية 
 1084 هارس 80ك  01الهراحؿ في الفترة الههتدة بيف ، كتهت ٌذي العىؼ الهىتشرة سمككات

 نتائج الدراسة االستطالعية. 1.1.1  

الهرحمة ككها بيىا فيها سبؽ أٌهية كبيرة في دراستىا، حيث هكىتىا هف التعرؼ عمى احتمت ٌذي 
الهحيط الهيداىي قبؿ الشركع في دراستً، كيهكف تمخيص جهمة الىتائج التي استفدىا هىٍا في 

 ها يمي:
االتصاؿ بهديرية التربية لمهكافقة عمى إجراء الدراسة ككذا تسٍيؿ عهمية التىقؿ إلى  .8

  (02)اىظر الهمحؽ رقـ هحؿ الدراسة الهؤسسات 

التعرؼ عمى عدد الهؤسسات الههثمة لمهجتهع األصمي ككذا تحديد الهجتهع الهتاح لمدراسة  .1
التكجً هباشرة إلى إدارة ٌذي الهؤسسات إلعبلهٍـ بالدراسة كهف ثـ عيىة الدراسة، ثـ 

 كالهكافقة عمى إجرائٍا.



 الفصؿ الخاهس:                                                      اإلجراءات الهىٍجية لمدراسة الهيداىية

147 
 

، لككىٍـ جزء هف الهؤسسات الههثمة لهجتهع لمدراسةالتعرؼ عمى أساتذة التربية البدىية في  .1
 . هف جٍة أخرل خمؽ عبلقات هعٍـ لتسٍيؿ عهمية جهع البياىاتلك  عيىة الدراسة هف جٍة،

تكزيع استهارة خبلؿ الزيارات األكلى في ٌذي الدراسة االستطبلعية عمى عيىة هف أساتذة  .6
ك خبلؿ الحصة أ في تشكيشا أك طرابااض تحدث التي أكثر السمككات التربية البدىية لتحديد
  (03)اىظر الهمحؽ رقـ  البلصفيةاألىشطة الرياضية 

كخبلؿ الزيارات الثاىية لجهع االستهارات قهىا أيضا بإجراء هقاببلت هع ىفس العيىة لتدعيـ  .0
 (04)اىظر الهمحؽ رقـ  دراستىا كتحديد دقيؽ إلشكالية الدراسة

استغبلؿ ٌذي الدراسة االستطبلعية في الهرحمة الثاىية لهؤل شبكة الهبلحظة التي تـ  .6
)اىظر العىؼ الهىتشر أثىاء ههارسة الىشاط الرياضي الهدرسي سمككاتأعدادٌا لتحديد 

 (05الهمحؽ رقـ

 تحديد دقيؽ إلشكالية الدراسة  .0

 ٍا.تطبيق تحديد تكقيتك  لدراسةبىاء أدكات ا .1

)اىظر الهمحؽ  مالبدىي كالرياضي التربك السمككات الهىتشرة أثىاء ههارسة الىشاط  كثرتحديد أ .9
 ( 06رقـ
 الدراسةمنيج   .2

 ىظهةهك  هىسقة بكيفية إتباعٍا يىبغي التي الهتتالية الهراحؿ هف سمسمة عف عبارة "الهىٍج     
ك هجهكع  كهراجعتٍا فيٍا التفكير تـ اقتراحات طريؽ عف كيتـ الباحث يعتهدٌا التي الهساعي ٌك

 تضهف التي كالكسائؿ األدكات بهساعدة صارهة بصفة عهمً خطكات بتىفيذ لً تسهح كالتي جيدا
 (.14، ص1006)أىجرس، الىجاح" لً

 فٍك الحقيقة ىًأ يعتبر ها أك حقيقة عف "البحث: بأىً هعتكؽ الهىٍج كذلؾ فريدريؾ كيعرؼ     
 هع الهتكخاة الحقائؽ بمكغ العمـك هف عمـ خبللٍا هف يحاكؿ التي الذٌىية العهميات هف كهجهكعة
 (.0، ص8210)هعتكؽ، ٍا"صحت هف كالتأكيد تبياىٍا إهكاىية

فبعد اطبلعىا عمى األدبيات التي لٍا صمة بالهكضكع كالدراسات الهشابٍة كهدل استفادتىا      
م رياضي التربك بعض سمككات العىؼ في الهحيط الهىٍا، كىظرا لطبيعة الدراسة التي تعالج 

)هقاربة سيككسكسيكلكجية( استخدهىا الهىٍج الكصفي الذم يٍدؼ إلى الحصكؿ عمى الهعمكهات 
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كالحقائؽ ككصفٍا بصكرة دقيقة كها ٌي في الكاقع ثـ تحميمٍا كهىاقشة ىتائجٍا عمى ضكء 
 الهشابٍة.بلؿ الىظريات كالدراسات الفرضيات كهف خ

كؿ استقصاء يىصب في ظاٌرة هف الظكاٌر الىفسية  عرؼ الهىٍج الكصفي بأىً: "يك     
ا كضبطٍا كهيا  كاالجتهاعية كذلؾ قصد تشخيص ككشؼ جكاىبٍا كتحديد العبلقات بيف عىاصٌر

  (.100-104، ص8221)بسيكىي، الشاطئ، "عف طريؽ جهع الهعمكهات كتصىيفٍا ثـ تحميمٍا

 مجتمع وعينة الدراسة .3

 . مجتمع الدراسة1.3

 دراسة أثىاء االٌتهاـ عميٍـ يقع التي األفراد أك العىاصر هجهكعة أىً عمى الهجتهع عرؼي     

 يقسـ ٌىا كهف .إليٍا العيىة هف جهعت التي الىتائج يعهـ أف الباحث فيٍا يرغب كالتي هعيىة،

 :إلى الهجتهع
ذا عميً، ىتائجً يعهـ أف بالفعؿ الباحث يكد كالذم الحقيقي الهجتهع ٌك األصمي: المجتمع  ٌك

 .لمباحث هتاحا يككف ها ىادرا الحظ لسكء الهجتهع

ك المتاح: المجتمع  األكؿ كيهثؿ بالفعؿ، عميً ىتائجً تعهيـ عمى قادرا الباحث يككف الذم ٌك

 (.108- 94، ص ص2009)هرابطي، ىحكم، الهتاح الكاقعي اختياري كالثاىي لمباحث، الىهكذجي االختيار
 لمدراسة كؿ تبلهيذ كأساتذة التربية البدىية كالرياضية لمثاىكيات التابعةيهثؿ الهجتهع األصمي    

 81101كالبالغ عددٌـ  ثاىكية 11كالهتهثمة في  )هركز الكالية( لكزارة التربية الكطىية بهديىة باتىة
 يةأستاذا لمتربية البدىية كالرياض 06ك ،باحتساب غير الههارسيف لمتربية البدىية كالرياضية تمهيذا

 بهديىة باتىة أيضا.

                                                           
 1086/1080حسبمصلحةالتنظَمالتربوٌبمدَرَةالتربَةلوالَةباتنةللسنةالدراسَة
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 أف الهستحسف هف (: أىً ANGERS 1997)ذكر  ككها اإلحصائية التقىيات في هعمـك ٌك كهاك 

 هف عشرات عدة أك آالؼ عشرة حكالي عدد أفرادي بمغ إذا الدراسة هجتهع أفراد هف 1 % ىسبة تؤخذ

ك ها أكدتً كاعتهدت عميً الباحثة (. 061، ص0112) خالدم،  اآلالؼ  (233ص،2013تركٍ،بن)ٌك

 كذلؾ في دراستٍا.
كىظرا لصعكبة تهثيؿ كؿ ٌذي الثاىكيات قهىا بتحديد هجتهع هتاح كالهتهثؿ في فبالىسبة لمتبلهيذ 

باحتساب غير الههارسيف  تمهيذا 1140حيث بمغ عدد التبلهيذ بٍا  ثاىكيات بهديىة باتىة 1
ارسيف فقط، أها األساتذة فاعتبرىا الهجتهع باحتساب الهه 1455ك  لمتربية البدىية كالرياضية،

 األصمي هجتهعا هتاحا لمدراسة ىظرا لصغر حجهً كسٍكلة دراستً.

غر الههارسيف ىقصد بٍـ أقساـ السىة األكلى الذيف ال يدرسكف حصة التربية البدىية  هبلحظة:*
كالرياضية ىظرا لبمكغ األساتذة الذيف يدرسكف أقساـ السىة الثاىية كالثالثة لىصاب التدريس كعدـ 

 فتح هىصب جديد، إضافة الى بعض الهعفييف هف الههارسة بسبب طبي.

 تيارىا وخصائصيا. عينة الدراسة: طريقة اخ2.3

 ىاطريقة اختيار و  عينة الدراسة .1.0.5
التربية تمهيذ يهارسكف  180أستاذا؛ أم ) 10تمهيذا ك 180احتكت عيىة دراستىا عمى         

أستاذا يهدىرسكف التربية  10، كهف الهجتهع الههارسيف هف %81.01بىسبة  البدىية كالرياضية
 . لدراسة(ا هف هجتهع %00.00البدىية كالرياضية أم بىسبة 

تدخؿ عيىة األساتذة ضهف العيىات االحتهالية كفؽ الطريقة العشكائية البسيطة، حيث راعيىا ك 
 احتهاؿ ظٍكر أم هفردة هف هفردات هجتهع األساتذة.

 يعرفٍاالطبقية كالتي أها عيىة التبلهيذ فتدخؿ ضهف العيىات االحتهالية كفؽ الطريقة العشكائية 
ي التي يتـ فيٍا تقسيـ الهجتهع األصمي إلى طبقات بىاء عمى خاصية   )عبد الهجيد عطية(: "ٌك

 كتعتبر، هعيىة، ثـ يشتؽ بطريقة عشكائية ٌذي الهجهكعات األصغر عددا هحددا هف الهفردات"
 البسيطة العشكائية العيىات هف العشكائي االختبار في دقة أكثر الطبقية العشكائية العيىة

 (.888، ص1001)ىاصر،

                                                           
 1086/1080حسبمصلحةالتنظَمالتربوٌبمدَرَةالتربَةلوالَةباتنةللسنةالدراسَة
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ي: الثاىكيات الكبيرة الحجـ، كالهتكسطة  حيث أىىا قسهىا هجتهع التبلهيذ إلى ثبلثة طبقات ٌك
 .%80الحجـ، كالصغيرة الحجـ، هع هراعاة ىسبة تهثيؿ كؿ ثاىكية بأكثر هف 

 كالجدكؿ التالي لتكضيح عيىة التبلهيذ أكثر: 
 
 

العدد  المؤسسة
 االجمالي
 للتالميذ

الممارسين التالميذ 
 و.رللتربية البدنية 

تمثيل نسبة  العينة
 ةؤسسالم

 % نسبةال
 للعينة

 %64.01 %10.14 800 111 1500 هصطفى بف بكلعيد /ثا
 %14.14 %10.52 10 400 445 العهراىياالخكة  /ثا
 %80.00 %11.14 10 148 044 الجديدة فسديس/ ثا

 %122 %10.40 014 1455 0042 المجموع
 ؿ عينة التالميذتمثي( 24جدوؿ )

 أكثر هف خبلؿ الشكؿ التالي: الدراسة عيىةهجتهع ك كيهكف تكضيح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجتمعالمتاح

 

أساتذة: 

52  

 

 أساتذة

 41:ت.ب.ر

التالمٌذ:   
16026  

 

 ثانوٌة 05المجتمع األصلً: 

 

 52 :األساتذة

: 1ث

122  

: 0ث

62  

: 5ث

54  

 014 تالمٌذ:ال

 العٌنة

 تالمٌذ
1500 :1ث  

445: 0ث  

044: 5ث  

 أساتذة

 

41 
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 مجتمع وعينة الدراسة( 12)شكؿ 
 
 
 

 خصائص عينة الدراسة .0.0.5
 عيىة األساتذة:*

 *عيىة التبلهيذ:

 انمهنيح األقدميح/ يمثم 29 جدول

 نألساترج

 

  %النسبة التكرار 

سنة 2 2 6,7 

سنوات 3 14 46,7 

 10,0 3 4 سنوات

 10,0 3 5 سنوات

 10,0 3 6 سنوات

 3,3 1 7 سنوات

 6,7 2 8 سنوات

 سنوات
29 

1 3,3 

 سنوات
31 

1 3,3 

 100,0 30 المجموع

( كالرسـ 06يبيف الجدكؿ رقـ )
عدد سىكات البياىي الهمحؽ لً 

عهؿ األساتذة حيث ىبلحظ أف 
 3أكثر ىسبة هكررة ٌي 

 سىكات.

 انتالمير جنس/ يمثم 20 جدول

 

  %النسبة التكرار 

 40,6 88 ذكر

 59,4 129 أنثً

 10000 217 المجموع

 12/1رسم بٌانً

12/0رسم بٌانً  
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 انمستىي اندزاسي/ يمثم 20 جدول

 نهتالمير

 

  %النسبة التكرار 

 35,5 77 أولًث

 33,6 73 ثانَةث

 30,9 67 ثالثةث

 10000 217 المجموع

( كالرسـ 08يبيف الجدكؿ رقـ )
الهستكل البياىي الهمحؽ لً 

ىبلحظ حيث الدراسي لمتبلهيذ 
أف الىسب هتقاربة بيف 

 الهستكيات الثبلث.

( كالرسـ 07يبيف الجدكؿ رقـ )
جىس البياىي الهمحؽ لً 

حيث ىبلحظ أف أكبر التبلهيذ 
ذككر ك  %59.4ىسبة ٌي

 إىاث.  40.6%

 انتالمير سن/ يمثم 26 جدول

 

  %النسبة التكرار 

 9, 2 سنة14

 24,9 54 سنة15

 20,7 45 سنة16

 21,2 46 سنة17

 18,9 41 سنة18

 10,1 22 سنة19

 2,8 6 سنة20

 5, 1 سنة22

 10000 217 المجموع

12/1رسم بٌانً  

12/5رسم بٌانً  
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 األسس العممية لتطبيقياو أدوات الدراسة  .4

 . شبكة المالحظة1.4

" تعتبر الهبلحظة كسيمة جد ٌاهة هف كسائؿ جهع الهعمكهات ألىٍا كسيمة أساسية لجهع     
ذا األسمكب يتبع في الدراسات التي تستٍدؼ عدد هف  البياىات في كثير هف الهىاٌج،... ٌك

( كالرسـ 09يبيف الجدكؿ رقـ )
سف التبلهيذ البياىي الهمحؽ لً 

حيث ىبلحظ أف أكبر ىسبة ٌي 
 سىة . 15في سف 

 انتالمير حسة تعداد/ يمثم 02جدول 

 مؤسساخان

 

  %النسبة التكرار 

صغَرة
 العدد

37
 تلمَذ

17,1 

متوسطة
 العدد

80
 تلمَذ

36,9 

كبَرة
 العدد

100
 تلمَذ

46,1 

217 المجموع
 تلمٌذ

10000 

( كالرسـ 10يبيف الجدكؿ رقـ )
تعداد التبلهيذ البياىي الهمحؽ لً 

حسب حجـ الثاىكيات التي 
 .يدرسكف بٍا

 

12/4رسم بٌانً  
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األفراد في كقت كاحد. كعىدها يككف الٍدؼ تتبع سمكؾ يتكرر عدة هرات في فترات هختمفة )تتبع 
                    . 9(44-41، ص صInfpe ،1000) في الهدرسة....(" ىشاط طفؿ ها

فبعد قياهىا بالدراسة االستطبلعية قهىا بتصهيـ شبكة هبلحظة تحتكم عمى هجهكعة السمككات    
 رالتي رصدٌا لىا أساتذة التربية البدىية كالرياضية في شكؿ هعايير لمهبلحظة كتهثؿ ٌذي الهعايي

م بٍدؼ التأكد هف السمككات هف جٍة، ككذا لمعىؼ في الكسط الرياضي التربك  فةاألشكاؿ الهختم
، كاستعىا في ذلؾ برأم (05الهمحؽ رقـ  )أىظر هبلحظة األشكاؿ األكثر اىتشارا هف جٍة أخرل

هجهكعة هف األساتذة ذكم الخبرة في هجاؿ عمكـ كتقىيات الىشاطات البدىية كالرياضية ككذا عمـ 
 .هاعالىفس كعمـ االجت

 . االستبياف2.4

ي "عبارة عف هجهكعة هف األسئمة الهكتكبة التي تعد بقصد  كتسهى كذلؾ       االستباىة ٌك
الحصكؿ عمى هعمكهات أك آراء الهبحكثيف حكؿ ظاٌرة أك هكقؼ هعيف. كتعد االستباىة هف أكثر 
األدكات الهستخدهة في جهيع البياىات الخاصة بالعمكـ االجتهاعية التي تتطمب الحصكؿ عمى 

صكرات أك آراء األفراد. كهف أٌـ ها تتهيز بً االستباىة ٌك تكفير هعمكهات أك هعتقدات أك ت
  ( .41، ص8222)عبيدات، أبك ىصار، هبيضيف، الباحثالكثير هف الكقت كالجٍد عمى 

 ك الباحث بيف اتصاؿ كسيمة " بأىً" (Madeleine Grawitz) غرافيتز هادليف"كتعرفً 
ا كالتي الهدركس بالهشكؿ صمة ذات التساؤالت هف (هجهكعة) سمسمة عمى تحتكم الهبحكث،  عبٌر

 (.31، ص2010)صايفي. " الهبحكث هف هعمكهات الباحث يجهع

ففي دراستىا ٌذي قهىا بتصهيـ استبياف هكجً لؤلساتذة كالتبلهيذ، حيث يحتكم االستبياف الهكجً 
 80جزأي الثاىي عمى  لؤلساتذة في جزأي األكؿ عمى الهعمكهات الديهكغرافية كالهٍىية لؤلستاذ كفي

ا ثـ شر سمككا ي بالىسبة الستبياف التبلهيذ إال  ءعيتٍا، ىفس الشيجيب األستاذ عمى درجة ظٍكٌر
  . أىىا أضفىا في الجزء األكؿ الهعمكهات السكسيكتربكية لمتمهيذ

                                                           
9
الهعٍد الكطىي لتككيف هستخدهي التربية كتحسيف هستكاٌـ 
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بلؿ ههارسة الىشاط حيث يحتكم االستبياف عمى خهسة أشكاؿ لمعىؼ الهدرسي كالتي تقع خ
، 06)حسب االستبياف في الهمحؽ رقـ م حيث أف كؿ شكؿ يحتكم عمى ثبلثة سمككاتتربك الرياضي ال

 كتتهثؿ في: (07

  (1،2،3: )السمكؾ رقـ:مالبدىي كالرياضي التربك السمككات الهخالفة لههارسة الىشاط 

 (4،5،6: )السمكؾ رقـ:سمككات سكء األدب 

 (7،8،9: )السمكؾ رقـ:عىؼ ضد الكسائؿ كاألدكات الرياضية 

 (10،11،12)السمكؾ رقـ: :العىؼ المفظي 

 (13،14،15)العدكاىية الحركية(: )السمكؾ رقـ: العىؼ الجسدم 

 

 صدؽ االستبياف. 1.0.1
 فعبل يقيس أم لقياسً كضعت ها االختبار أك االستباىة أسئمة تقيس أف ٌك ببساطة الصدؽ    

 (.340-307، ص ص3333)العباسي، يقيسٍا اىً يفترض التي الكظيفة

 عمى: ٌذي اعتهدىا في دراستىا أىكاع الصدؽ هف بيفك 
 الهفردات ىكع حيث هف لبلختبار العاـ الهظٍر عمى الصدؽ الظاٌرم يعتهد :الظاىري صدؽال

 (126،ص2007)عجرود،االختبار تعميهات دقة غاية إلى كضكحٍا كهدل صياغتٍا ككيفية

 في هيداف األساتذة ذكم الخبرة كالكفاءةقهىا بعرض االستهارة قبؿ تكزيعٍا عمى عيىة هف  حيث
كذلؾ  (08)اىظر الهمحؽ رقـعمكـ كتقىيات الىشاطات البدىية كالرياضية، عمـ الىفس، عمـ االجتهاع 

ككذلؾ تىاسبٍا  ،لغرض إبداء رأيٍـ في الفقرات الهككىة لٍا ك إضافة أك تعديؿ ها يركىً هىاسبا
 ككاىت اقتراحات الخبراء عمى الىحك التالي: ،كالغرض الذم أعدت هف أجمً

 إعادة الصياغة لبعض الفقرات ىظرا لصعكبة فٍهٍا هف طرؼ التبلهيذ. -

 حذؼ بعض العبارات الشتراكٍا في ىفس الهعىى هع عبارات أخرل. -

 تثهيف بقية العبارات لكضكحٍا في الهعىى، كتىاسبٍا كالغرض الذم أعدت ألجمً.  -

 .كبعد أخذ اقتراحات الخبراء الهصححيف بعيف االعتبار قهىا بتعديمً في صكرتً الىٍائية 

 ثبات االستبياف. 0.0.1
 قهىا بحساب الثبات بطريقة:    
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صغيرة هف العيىة الهستٍدفة  قهىا بتكزيع االستبياف عمى عيىة حيث حساب معامؿ ألفاكرونباخ:
تمهيذا هف كبل الجىسيف كهف  10كالرياضية ككاف عددٌـ في حصة التربية البدىية كذلؾ  لمدراسة

  .الهستكيات الثبلثة
 هعاهؿ ىحسب خبللً هف كالذم  SPSSبرىاهج  باستخداـ كركىباخ ألفا ثبات هعاهؿ حساب يتـ

، 3333)العباسي،  سالب أك ضعيؼ تهييزي هعاهؿ الذم السؤاؿ حذؼ يتـ حيث سؤاؿ لكؿ التهييز

 (.307ص
كها ٌك هبيف في  spssكركىباخ في برىاهج  الثبات باستعهاؿ هعاهؿ ألفابعد حساب هعاهؿ 

  :الجدكليف اآلتييف

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

 

 الخاص باستبياف درجة الظيور حساب معامؿ الثبات باستعماؿ معامؿ ألفا كرونباخ (00جدوؿ)

ك هعاهؿ ثبات  في االستبياف 0.12: حيث قدر ب األكؿ كالهتعمؽ بدرجة ظٍكر السمككات ٌك
 هقبكؿ كداؿ إحصائيا .

 خبلؿ الجدكؿ التالي:أها االستبياف الثاىي كالهتعمؽ بشرعية السمككات فهف 

 

 الخاص باستبياف درجة الظيور ألفا كرونباخحساب معامؿ الثبات باستعماؿ معامؿ  (00جدوؿ)

ك كذلؾ هعاهؿ ثبات هقبكؿ كداؿ احصائيا. 0.402 قدر ب:  ٌك

 المقابمة .3.4

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,895 15 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 20 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,679 15 
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"تعتبر الهقابمة هف أفضؿ كسائؿ جهع البياىات في البحكث الهسحية، إذا ها أعد الباحث خطة    
تىفيذٌا بطريقة فعالة، كيرجع ذلؾ لرغبة الهبحكثيف في تقديـ الهعمكهات شفكيا أكثر هف رغبتٍـ 

  (. 818، ص1001)صابر، خفاجة، كتابة"في تقديهٍا 

هف كبل الجىسيف هف عيىة الدراسة ك تمهيذا  10أستاذا ك  10حيث أجريىا هقاببلت هسجمة هع 
ذا هف أجؿ  الكثيرة كالهتكررة اإلجابات، كبعدٌا قهىا بتفريغ كهف الهستكيات الثاىكية الثبلثة ٌك

ية البحث عف تفسير كؿ هف األساتذة كالتبلهيذ لمسمككات هحؿ الدراسة الستخراج دالالتٍا الىفس
 .أسئمة الهقابمةكالذم يبيف  (04)اىظر الهمحؽ رقـكاالجتهاعية. 

 

 موضوعية أدوات الدراسة . 1.1

تعتبر الهكضكعية هف أكثر الهشاكؿ التي تؤثر في الثبات لذلؾ حرصىا عمى أف تككف ٌىاؾ     
الدقة في تطبيؽ أدكات الدراسة كتسجيؿ الىتائج، كيعرفٍا هحهد حسف عبلكم " ٌي هدل تحرر 

كلكي تككف ٌىاؾ  ،(104، ص 1004)بف قىاب،  الهحكـ أك الفاحص هف العكاهؿ الذاتية كالتحيز"
ة كىزاٌة قهىا بإيضاح كؿ التعميهات الخاصة بتطبيؽ أدكات الدراسة كتسجيؿ الىتائج هكضكعي

دكات التي تـ استخداهٍا في ٌذي الدراسة تتهتع بدرجة عالية األلضهاف ىتائج دقيقة، كبٍذا فإف 
 هف الهكضكعية.

 األساليب اإلحصائية .5

يتطمب التكصؿ إلى ىتائج أك هؤشرات كهية ككذا الحكـ بإثبات أك ىفي أم فرضية المجكء إلى    
طبلؽ  هجهكعة هف األساليب اإلحصائية كالتي هف خبللٍا ىتكصؿ إلى ىتائج يهكف تحميمٍا كا 

 األساليب اإلحصائية بتطبيؽ spssحكـ عميٍا، كقد استعهمىا في دراستىا الىظاـ اإلحصائي 
 ارات التالية:االختبك 

 تجاي أفرادٌا إجابات تحديد ك الدراسة أفراد خصائص لكصؼ : المئوية النسب و لتكراراتا 

 .الدراسة أدكات عبارات

 االستبياف ثبات  : لهعرفة "رونباخك ألفا" ثبات معمؿ. 

 جهكعتيف هستقمتيف.بيف ه الفركؽ لهعرفة :ماف ويتني"" اختبار  
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ك يستخدـ  "ت"ٌك اختبار ال هعمهي بديؿ الختبار   Mann Whitney U:اختبار هاف كيتىي ٌك
 "،ت"كلكف ال تىطبؽ عميٍا شركط اختبار  "ت"عىدها تككف الهستكيات فترية أك ىسبية كاختبار 

ك يستخدـ هع هجهكعات هستقمة )عمهي/أدبي, ذكر/أىثى  ، الخ( كيتعاهؿ هع هستكيات رتبية…ٌك
ال تتحقؽ )كأف يككف حجـ العيىة صغير أك التكزيع همتكم التكاء  "ت"كىظران ألف شركط اختبار 

-مان_مقَاس)  رتبيةالبياىات إلى بياىات  هكجب أك سالب كال يىتهي لمتكزيع الطبيعي( فيتـ تحكيؿ

 (./https://ar.wikipedia.org/wikiوَتنٍ

 أكثر هف هجهكعتيفبيف  الفركؽ لهعرفة :كروسكاؿ واليس" "اختبار . 

ك هشابً غير الهعمهيةيعتبر هف االختبارات  Kruskal-Wallis سيكروسكاؿ والاختبار  ، ٌك
، إال أىً حيف يتخمؼ شرط هف شركط تحميؿ التبايف األحادم هثؿ تحميؿ التبايف األحادمالختبار 

 كالساؿ يهكف المجكء إلى اختبار كركسكشرط السكاء أك شرط تجاىس التبايف فإىً 
.(/https://ar.wikipedia.org/wikiووالس_كروسكال_اختبار)

كيعد بديبلن ال باراهتريان لتحميؿ التبايف أحادم االتجاي، كيستخدـ الختبار الفركؽ بيف ثبلث 
الهستقؿ تصىيفي كالهتغير  هجهكعات أك أكثر ذات بياىات رتبية أك يهكف ترتيبٍا أك الهتغير

هٍها كاف عدد   التابع رتبي, كال يتطمب أف تككف الهجهكعات هتساكية العدد، فيهكف استخداهً
 .أفراد العيىة

http://idarahtrb.com/2013/12/اختبار-كروسكال-والَس-wallis-kruskal/ 

                                                                      حدود الدراسة   .6
 الموضوعية الحدود. 2.6

البدىي الىشاط  سمككات العىؼ الهىتشرة خبلؿبعض  هعرفة عمى الدراسة ٌذي تقتصر    
ا، كشرعيتٍا، كهف ثـ كالرياضي التربكم هف كجٍة  السيككسكسيكلكجية ٍادالالت، درجة ظٍكٌر

 . ات هديىة باتىةثاىكيكذلؾ عمى عيىة هف ىظر كؿ هف األستاذ كالتمهيذ 

 المكانية الحدود .2.6

ثاىكيات  3 في كالتبلهيذ  األساتذة هف عيىة عمى الدراسة في حدكد إهكاىيات الباحث، قهىا بٍذي
ي: (هف ىاحية الهؤسسات التربكية جزائركاليات الاكبر إحدل ) باتىة هديىة هف ثاىكيات  ٌك
 ثاىكية هصطفى بف بكلعيد 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Mann_Whitney_U&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://idarahtrb.com/2013/12/اختبار-كروسكال-واليس-wallis-kruskal/
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 ثاىكية العهراىي 

  ثاىكية فسديس 

 الزمانية الحدود. 1.6

الهشرؼ عمى هكضكع الدراسة تـ تقسيـ الهجاؿ الزهىي إلى ثبلث  األستاذبعد االتفاؽ هع 
 هراحؿ عمى الىحك التالي:

تحديد الهشكمة كأدكات جهع  6112الى غاية ديسهبر  6112الفترة بيف فيفرم  -
كجهع ، كتحديد هجتهع كعيىة الدراسة كزيارة الهؤسسات الهعىية لبلستطبلع، البياىات

 .الهادة الىظرية كترتيبٍا

بىاء أدكات جهع البياىات  6112إلى غاية أكتكبر  6112الفترة ها بيف جاىفي  -
 كعرضٍا عمى الخبراء كتطبيقٍا.

 تحميؿ الىتائج كهىاقشتٍا. 6112 هامإلى غاية  6112الفترة ها بيف ىكفهبر  -

كحسب عهؿ الباحث تبقى الحدكد الزهىية ىسبية، ففي بعض الفترات يككف العهؿ 
 .ككؿتكاهميا بيف جكاىب الدراسة 

 متغيرات الدراسة .7
 . المتغير المستقؿ 1.4

ذلؾ الهتغير الذم يبحث أثري في هتغير آخر، كلمباحث إهكاىية التحكـ فيً  كيهكف تعريفً أىً: "
http://cte.univ)- "لمكشؼ عف تبايف ٌذا األثر باختبلؼ قيـ أك فئات أك هستكيات ذلؾ الهتغير

igne/CoursonlineBelg/Ch2.1.3.htmletif.dz/coursenls) ، ك الذم يتحكـ فيً الباحث بالزيادة ٌك
 (http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=122668) كالىقصاف أك اإلزالة

 المتغير التابػع. 0.4
ٌك ذلؾ الهتغير الذم يرغب الباحث في الكشؼ عف تأثير الهتغير الهستقؿ كيهكف تعريفً أىً: " 

  )setif.dz/coursenligne/CoursonlineBelg/Ch2.1.3.html-http://cte.univ (" عميً
 لدراسة يهكف تحديد الهتغيرات الهستقمة كالتابعة عمى الىحك التالي:ا كبىاءا عمى فرضيات

 ًأى افترضىا هف خبللٍااألكلى كالتي  الفرضية: 
 .لعىؼاسمككات بعض تىتشر  الرياضي التربكمالبدىي ك  خبلؿ ههارسة الىشاط -

(http:/cte.univ-setif.dz/coursenligne/CoursonlineBelg/Ch2.1.3.html
(http:/cte.univ-setif.dz/coursenligne/CoursonlineBelg/Ch2.1.3.html
(http:/cte.univ-setif.dz/coursenligne/CoursonlineBelg/Ch2.1.3.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/CoursonlineBelg/Ch2.1.3.html
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 سمككاتبعض "، أها الهتغير التابع ٌك " التربكم الرياضيالبدىي ك الىشاط فالهتغير الهستقؿ ٌك "
 العىؼ"
 ًأى افترضىا هف خبللٍاالثاىية كالتي  أها الفرضية: 

خبلؿ لعىؼ اسمككات بعض تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكر  -
 بيف األستاذ كالتمهيذ.  التربكم الرياضيالبدىي ك ههارسة الىشاط 

 "، أها الهتغير التابع ٌك " درجة ظٍكر التربكم الرياضيالبدىي ك الىشاط  فالهتغير الهستقؿ ٌك "
 " العىؼ بيف األستاذ كالتمهيذسمككات بعض 
 ًأى افترضىا هف خبللٍاالثالثة كالتي  أها الفرضية: 

خبلؿ لعىؼ اسمككات  بعضتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكر ال  -
بيف التبلهيذ بتأثير الهحددات التالية: تعداد  التربكم الرياضيالبدىي ك ههارسة الىشاط 

 .الثاىكية، الجىس، الهستكل الدراسي

 ، أها الهتغير التابع ٌك " درجة ظٍكر"التربكم  الرياضيالبدىي ك الىشاط  " كفالهتغير الهستقؿ ٌ
تعداد الثاىكية، الجىس، الهستكل  :بتأثير الهحددات التالية بيف التبلهيذلعىؼ اسمككات  بعض

 .الدراسي"
 ًأى افترضىا هف خبللٍاالرابعة كالتي  أها الفرضية: 

خػػبلؿ ههارسػػة لعىػػؼ اسػػمككات  بعػػض شػػرعيةتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي  -
 بيف األستاذ كالتمهيذ. التربكم الرياضيالبدىي ك الىشاط 

 بعض ابع ٌك " شرعية"، أها الهتغير الت التربكم الرياضيالبدىي ك الىشاط  فالهتغير الهستقؿ ٌك "
 " بيف األستاذ كالتمهيذ لعىؼاسمككات 

 ًأى افترضىا هف خبللٍاالخاهسة كالتي  أها الفرضية: 
خبلؿ ههارسة لعىؼ اسمككات  بعض شرعيةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في ال  -

بيف التبلهيذ بتأثير الهحددات التالية: تعداد  التربكم الرياضيالبدىي ك الىشاط 
  .الثاىكية، الجىس، الهستكل الدراسي

 بعض شرعية، أها الهتغير التابع ٌك " "التربكم  الرياضيالبدىي ك الىشاط  " كفالهتغير الهستقؿ ٌ
 تعداد الثاىكية، الجىس، الهستكل الدراسي" :بتأثير الهحددات التالية بيف التبلهيذلعىؼ اسمككات 

 ًأى افترضىا هف خبللٍاالسادسة كالتي  أها الفرضية: 
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خػػبلؿ ههارسػػة الىشػػاط  لعىػػؼا سػػمككاتبعض لػػ سيككسكسػػيكلكجيةدالالت  ٌىػػاؾ عػػدة -
 السبب كقكعٍ األستاذ كالتمهيذ هف تفسيرات كؿ حسبالتربكم  الرياضيالبدىي ك 

"، أها الهتغير التابع ٌك " الدالالت  التربكم الرياضيالبدىي ك الىشاط  فالهتغير الهستقؿ ٌك "
"لسبب كقكعً األستاذ كالتمهيذ تفسيرات كؿ هفحسب  لعىؼا سمككاتبعض ل سيككسكسيكلكجيةال



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          س: داالفصل الس  
 عرض وتحليل نتائج الدراسة  

 

 

 

 

 

 الرابع: األسس المنيجية لمدراسة الميدانية
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 عرض وتحميؿ نتائج الدراسةفصؿ السادس: ال

 عوامؿ السوسيوتربوية المتعمقة بعينة التالميذال .1
 

حانح انعائهيح ان يمثم /13جدول 

 هىاندين ن

 

 %  التكرار  

وجود
الوالدَن
 معا

191 88 

 0,9 2 أممطلقة

 0,9 2 أممتوفَة

 5,5 12 متوفٍأب

أبأعاد
 الزواج

3 1,4 

أممطلقة+
 أبمتوفٍ

1 0,5 

أم
مطلقة+أب
أعاد
 الزواج

4 1,8 

أم
متوفَة+أ
بأعاد
 الزواج

2 0,9 

 100 217 المجموع

( كالرسـ 81يبيف الجدكؿ رقـ )
البياىي الهمحؽ لً الحالة 

حيث ىبلحظ العائمية لمكالديف
أف كجكد الكالديف هعا كأكبر 

هع كجكد  % 11  ىسبة ب
حاالت أخرل كلكف بىسب 

 صغيرة.











11/1رسم بٌانً  
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 انحانح انمهنيح نألب يمثم /14جدول 

 

 النسبة%  التكرار  

 4,6 10 بطال

 63,6 138 عامل

 25,8 56 متقاعد

 6 13 متوفٍ

 100 217 المجموع

( كالرسـ 86يبيف الجدكؿ رقـ )
الهٍىية البياىي الهمحؽ لً الحالة 

حيث ىبلحظ أف أكبر  لؤلب
 األبعامل.% 41.1ىسبة ب



 انحانح انمهنيح نألويمثم / 15جدول  

 

 النسبة%  التكرار  

 60,5 124 بطالة

 25,9 53 عاملة

 11,7 24 متقاعدة

 2 4 متوفَة

 100 205 المجموع

( كالرسـ 80الجدكؿ رقـ )يبيف 
الهٍىية البياىي الهمحؽ لً الحالة 

حيث ىبلحظ أف أكبر ىسبة  لؤلـ
 األمالتعمل.% 40.0ب







 











11/0رسم بٌانً  

11/5رسم بٌانً  
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 حيظسوف انمعيشح األسس يمثم /16جدول 

 

 النسبة%  التكرار  

 43,5 94 جَدة

 52,8 114 عادَة

 3,7 8 صعبة

 100 216 المجموع

( كالرسـ 84يبيف الجدكؿ رقـ )
ظركؼ الهعيشة البياىي الهمحؽ لً 

حيث ىبلحظ أف أكبر  في األسرة،
فٍ% 01.1   ىسبة ب َعَشون

ظروفعادَة.
 

 

عدد االخىج في يمثم / 17جدول 

 االسسج

 

 النسبة%  التكرار  

0 3 1,4 

1 24 11,1 

2 50 23 

3 59 27,2 

4 36 16,6 

5 22 10,1 

6 12 5,5 

7 4 1,8 

8 3 1,4 

9 2 0,9 

10 1 0,5 

11 1 0,5 

 100 217 المجموع

( كالرسـ 80يبيف الجدكؿ رقـ )
عدد اإلخكة البياىي الهمحؽ لً 

حيث ىبلحظ أف  في األسرة،
إخكة  1عدد إخكة تكرارا ٌك رثأك

 .%10.1بىسبة تهثيؿ







11/1رسم بٌانً  

11/4رسم بٌانً  
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حصح حضىز يمثم / 18جدول 

 خ.ب.ز

 

 النسبة%  التكرار  

 1,4 3 أبدا

 17,1 37 أحَانا

 81,6 177 دائما

 100 217 المجموع

( كالرسـ 81يبيف الجدكؿ رقـ )
حضكر البياىي الهمحؽ لً 

 حصة التربية البدىية كالرياضية،
غالبية التبلهيذ حيث ىبلحظ أف 

ىسبة بيحضركف الحصة "دائها" 
 .%  18.4تهثيؿ 



معدل انسنىي نهعاو يمثم / 19جدول 

 انماضي

 

 النسبة%  التكرار  

7 1 0,5 

8 8 3,7 

9 20 9,2 

10 23 10,6 

11 29 13,4 

12 46 21,2 

13 25 11,5 

14 15 6,9 

15 16 7,4 

16 9 4,1 

17 11 5,1 

18 13 6 

19 1 0,5 

 100 217 المجموع

( كالرسـ 82يبيف الجدكؿ رقـ )
الهعدؿ البياىي الهمحؽ لً 
حيث  السىكم لمعاـ الهاضي،

هعدؿ تكرارا ٌك ر ثىبلحظ أف أك
 .%18.1ىسبة تهثيؿب 81



11/4رسم بٌانً  

11/4رسم بٌانً  
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االستمتاع تأنشطح يمثم  /20جدول 

 خ.ب.ز

 

 النسبة%  التكرار  

 83,2 178 نعم

 16,8 36 ال

 100 214 المجموع

( كالرسـ 10يبيف الجدكؿ رقـ )
االستهتاع البياىي الهمحؽ لً 

بأىشطة التربية البدىية 
حيث ىبلحظ أف  كالرياضية،

غالبية التبلهيذ يستهتعكف 
بأىشطة الهقدهة في الحصة 

 .%  11.1ىسبة تهثيؿ ب



مع  انتهمير عالقحيمثم / 21جدول 

 استاذ خ.ب.ز

 

 النسبة%  التكرار  

 97,2 210 جَدة

 2,8 6 سَئة

 100 216 المجموع

( كالرسـ 18يبيف الجدكؿ رقـ )
العبلقة هع البياىي الهمحؽ لً 

 أستاذ التربية البدىية كالرياضية،
غالبية التبلهيذ حيث ىبلحظ أف 

عبلقتٍـ "جيدة" هع أستاذ 
 20.1ىسبة تهثيؿ بت.ب.ر 

%. 












11/6رسم بٌانً  

11/6رسم بٌانً  
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وجىد مشاكم في يمثم / 22جدول

 انثانىيح: مع أستاذ مادج أخسي

 

 النسبة%  التكرار  

 20,3 44 نعم

 79,7 173 ال

 100 217 المجموع

( كالرسـ 11يبيف الجدكؿ رقـ )
العبلقة هع البياىي الهمحؽ لً 
حيث ىبلحظ  أستاذ هادة أخرل،

الىسبة األكبر هف التبلهيذ أف 
ليس لديٍـ هشاكؿ هع أستاذ 

 02.0ىسبة تهثيؿ  بهادة أخرل 
%. 





وجىد مشاكم في  يمثم /23جدول 

 انثانىيح: مع االدازج

 

 النسبة%  التكرار  

 13,8 30 نعم

 86,2 187 ال

 100 217 المجموع

( كالرسـ 11يبيف الجدكؿ رقـ )
العبلقة هع البياىي الهمحؽ لً 

الىسبة حيث ىبلحظ أف  اإلدارة،
األكبر هف التبلهيذ ليس لديٍـ 

ىسبة تهثيؿ  بهشاكؿ هع اإلدارة 
14.1 %. 

 












11/12رسم بٌانً  

11/11رسم بٌانً  
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وجىد مشاكم  يمثم عدو/ 25جدول 

 تماما في انثانىيح

 

 النسبة%  التكرار  

 68,1 147 نعم

 31,9 69 ال

 100 216 المجموع

( كالرسـ 10يبيف الجدكؿ رقـ )
عدـ كجكد أم البياىي الهمحؽ لً 
حيث ىبلحظ  هشكؿ في الثاىكية،

أكثر التبلهيذ ليس لديٍـ أم أف 
 .% 41.8ىسبة تهثيؿ بهشاكؿ 















وجىد مشاكم في يمثم / 24جدول 

 انثانىيح: مع انتالمير

 

 النسبة%  التكرار  

 7,8 17 نعم

 92,2 200 ال

 100 217 المجموع

( كالرسـ 16يبيف الجدكؿ رقـ )
العبلقة هع البياىي الهمحؽ لً 

غالبية حيث ىبلحظ أف  التبلهيذ،
التبلهيذ ليس لديٍـ هشاكؿ هع 

 .% 21.0ىسبة تهثيؿ بأقراىٍـ 

11/15رسم بٌانً  

11/10رسم بٌانً  
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إعادج انسنح في  يمثم /26جدول 

 مساحم اندزاسحجميع 

 

 النسبة%  التكرار  

 22,1 48 مرة

 12 26 مرتان

ثالث
 مرات

2 0,9 

 65 141 لستمعَد

 100 217 المجموع

( كالرسـ 14يبيف الجدكؿ رقـ )
إعادة السىة البياىي الهمحؽ لً 

حيث  في جهيع هراحؿ الدراسة،
الىسبة األكبر هف ىبلحظ أف 

ىسبة بالتبلهيذ ليسكا هعيديف 
% 40تهثيؿ مقابل ،22.1%

 .معَدَنمرةواحدة
































11/11رسم بٌانً  
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 وتحميؿ نتائج الفرضية األولىعرض  .0

 البدىي كالرياضي التربكم لعىؼ خبلؿ ههارسة الىشاطتىتشر بعض سمككات ا. 

بعد قياهىا بالدراسة االستطبلعية هباشرة قهىا بتكزيع استهارة إلحصاء كجهع أٌـ السمككات     
تعيؽ كتحرج األستاذ كالتي  البدىي كالرياضي التربكمالتي يقكـ بٍا التمهيذ خبلؿ ههارسة الىشاط 

 أثىاء القياـ بهٍاهً، فتحصمىا عمى السمككات التالية:

 عرض كتحميؿ ىتائج استهارة جهع السمككات العىيفة كغير السكية .8.1

 الرقـ السموؾ شكؿ العنؼ التكرار

مخالؼ لممارسة  سموؾ 81
 النشاط الرياضي المدرسي

 

عطاء أٌهية لمٍاتؼ الىقاؿ )اتصاالت، كتابة  استعهاؿ كا 
رسائؿ، ألعاب، كضع سهاعات كاالستهاع لمهكسيقى 

 كالرقص في غرؼ التبدبؿ(

08 

مخالؼ لممارسة  سموؾ 86
 النشاط الرياضي المدرسي

 

 01 عدـ إحضار المباس الرياضي 

مخالؼ لممارسة  سموؾ 86
 النشاط الرياضي المدرسي

 

استعهاؿ هستحضرات التجهيؿ بالىسبة لمفتيات، تحميقات 
عادية بالىسبة لمذككر كارتداء المباس الضيؽ الشعر الغير 

 كالغير هتحشـ كالبلئؽ بالتمهيذ

01 

الخشكىة، االعتداءات بحركات عىيفة كخطيرة أثىاء الههارسة  جسدي 86
خاصة لحظة غفمة األستاذ أك غيابً، ككثرة الشجارات في 

 طابع الهزاح كالمعب

06 

السب كالشتـ كالكبلـ البذمء كالتىابز باألسهاء كفي كثير هف  نفسي )لفظي( 86
 األحياف في طابع الهزاح كالمعب كاالحتكاؾ 

00 

مخالؼ لممارسة  سموؾ 81
 النشاط الرياضي المدرسي

 

 04 التدخيف كاستعهاؿ التبغ كالهخدرات 

ٌدؼ كثرة الضحؾ كالثرثرة كالتعميقات كالكبلـ الخارج عف  سموكات سوء األدب 88
 الحصة

00 

مخالؼ لممارسة  سموؾ 02
 النشاط الرياضي المدرسي

 

عدـ الجدية في الههارسة كالبلهباالة بداعي الفشؿ كالعزكؼ 
عف الههارسة كالتظاٌر بالهرض كالغيابات عف الحصة 

 خاصة لدل األقساـ الىٍائية

01 

مخالؼ لممارسة  سموؾ 02 عدـ إعطاء أٌهية لمحصة كاألىشطة الههارسة، كالهكتسبات  02 
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 النشاط الرياضي المدرسي

 

 القبمية

 الوسائؿ عنؼ ضد 01
 الممتمكات

استعهاؿ الكسائؿ البيداغكجية في غير هحمٍا )هثؿ كرات 
 اليد،السمة، الطائرة كبديؿ لكرة القدـ(

80 

عدـ احتراـ األستاذ )رد الكبلـ، عدـ اإلىصات، الكبلـ أك  سموكات سوء األدب 00
 الضحؾ أثىاء الشرح 

88 

مخالؼ لممارسة  سموؾ 04
 النشاط الرياضي المدرسي

 

عدـ االلتزاـ الكقت )بداية الحصة، تبديؿ الهبلبس، كقت 
 الراحة بيف الىشاطيف( 

81 

دخاؿ البزؽ كرهي العمؾ كأغمفة الحمكل  سموكات سوء األدب 06 كقشكر الهكسرات كا 
 أككاب القٍكة كالهشركبات في الهبلعب كالقاعات الرياضية

81 

اختبلء الذككر باإلىاث كالقياـ بسمككات غير الئقة كغير  سموكات سوء األدب 06
 هحتشهة

86 

 الوسائؿ عنؼ ضد 06
 الممتمكات

تبلؼ الكسائؿ البيداغكجية كسرقة بعضٍا  التكسير كا 
ضاعتٍا   كا 

80 

 الوسائؿ عنؼ ضد 01
 الممتمكات

 84 التسمؽ في أعهدة كرة اليد كالسمة كشبكة الكرة الطائرة

مخالؼ لممارسة  سموؾ 01
 النشاط الرياضي المدرسي

 

تككيف هجهكعات لمحكايات كالقصص، الهساىدة كااللتفاؼ 
 لحظة حدكث تصرؼ غير سكم كعدـ االخبار عف الهتسبب 

80 

 حسب األساتذة البدني والرياضي التربوي( السموكات المنتشرة خالؿ ممارسة النشاط 04جدوؿ )

بعدٌا قهىا بتصىيفٍا حسب أشكاؿ العىؼ الهتعارؼ عميٍا اعتهادا عمى الدراسات السابقة هف     
جٍة ثـ تأكيد ذلؾ بعد تكزيعٍا عمى األساتذة الخبراء في هجاؿ عمكـ كتقىيات الىشاطات البدىية 

 اضية، عمـ الىفس، كعمـ االجتهاع، حسب الجدكؿ األتي:    كالري
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 البدني والرياضي التربويخالؿ ممارسة النشاط  تصنيؼ أشكاؿ العنؼ حسب انتشارىا( 06جدوؿ )
 

 

  البدني والرياضي التربوينسب أشكاؿ العنؼ حسب انتشارىا خالؿ ممارسة النشاط يبيف ( 10شكؿ بياني )

 التحميؿ 
( كالرسـ البياىي الهمحؽ لً ٌك أف الىشاط  28ها يهكف أف ىقرأي هف ىتائج )الجدكؿ رقـ     

بالرغـ هف اعتباري ككسيط هٍـ لمتربية كىبذ العىؼ، إال أىً لـ يسمـ هف  البدىي كالرياضي التربكم

55,19% 

16,88% 

9,74% 9,09% 9,09% 

السلوكاتالمخالفةلممارسةالنشاط
 الرَاضٍالمدرسٍ

 سلوكاتسوءاألدب

عنفضدالوسائلواألدوات
 الرَاضَة

 عنفجسدٌ

 (لفظٍ)عنفنفسٍ

 رقـال نوع السموؾ تكرارال %النسبة 

السموكات المخالفة لممارسة  85  44.16
 الرياضي المدرسيالبدني و النشاط 

 

1 

 2 سموكات سوء األدب 26  14.66

عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات  15  26.41
 الرياضية

 

3 

 4 )عدوانية حركية( عنؼ جسدي 14  26.26

 5 عنؼ نفسي )لفظي( 14  26.26
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كغير السكية  اىتشار هختمؼ أشكاؿ العىؼ، فهف خبلؿ تقديهىا الستهارة جهع السمككات العىيفة
ألساتذة التربية البدىية كالرياضية الحظىا اىتشار السمككات الهبيىة في الجدكؿ أعبلي كالتي قهىا 
بتصىيفٍا كفؽ األشكاؿ الهبيىة كذلؾ في الجدكؿ أعبلي. حيث ىبلحظ اىتشار السمككات الهخالفة 

لىظاـ التربكم كذلؾ كأعمى ية كالهخمة باالبدىية كالرياضية التربك لههارسة هختمؼ ألكاف األىشطة 
العىؼ ضد  ، يأتي بعد ذلؾ%84.11سمككات سكء األدب بىسبة  ، ثـ% 00.82ىسبة تهثيؿ ب 

أك ها سهيىاي بالعدكاىية  عىؼ الجسدم، كأخيرا ال% 2.06الكسائؿ كاألدكات الرياضية بىسبة 
ىاؾ أيضا بعض%2.02ككذلؾ العىؼ الىفسي )المفظي( بىفس الىسبة  الحركية السمككات  . ٌك

 كالتي لـ تذكر بىسب هتكررة كالتي لـ ىعتهد عميٍا في دراستىا.

 .عرض وتحميؿ نتائج شبكة المالحظة0.0
بعد إحصاء أكثر كأٌـ السمككات التي تعيؽ كتزعج أستاذ التربية البدىية كالرياضية عمى أداء     

هٍاهً كتصىيفٍا في أشكاؿ، كضعىا ٌذي السمككات كهؤشرات لمهبلحظة كالتأكد هىٍا هيداىيا، 
حصص لمتربية البدىية كالرياضية بالثاىكيات هحؿ الدراسة )ثاىكية  هجهكعةحيث حضرىا ل

هىافسات لمرياضة الهدرسية في  فسديس( كهجهكعة هصطفى بف بكلعيد، ثاىكية العهراىي، ثاىكية
ثاىكية العهراىي، كهبلحظيف هف بعيد لمسمككات ككاىت تكرارات السمككات الهبلحظة حسب 

 الجدكؿ اآلتي: 
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مف التالميذ لسموكات المالحظةا رقـ   التكرار 
، التظاٌر بالهرض أك عدـ إحضار المباسعدـ الهشاركة في الحصة لسبب هعيف ) 1

 التعب(.  
10 

 9 .استعهاؿ الٍاتؼ الىقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ 2
ارتكاب  هكاصمة المعب رغـ خركج الكرة أكهثؿ: ذالغش كالتحايؿ لحظة غفمة األستا 3

 .خطأ
8 

 4 عدـ احتراـ األستاذ )رد الكبلـ، عدـ اإلىصات، الضحؾ أثىاء الشرح كهقاطعتً(. 4
 5 .يف المعب أك خطأ يككف ضده إخراجًأك  استبدالًلكرة بقكة بعيدا بسبب ا ضرب 5
كبديؿ لكرة  ،أقهاع،...استعهاؿ األدكات الرياضية في هحمٍا )هثؿ كرات اليدعدـ  6

 القدـ(.
6 

 5 التسمؽ في أعهدة كرة اليد كالسمة كشبكة الكرة الطائرة. 7
 2 الحصة. أثىاء إحداث فكضى، أك ضجيج عاـ 8
 7  .لسبب هعيف تعهد عدـ المعب هع تمهيذ أك عدة تبلهيذ 9
 6 التىابز باألسهاء كاستعهاؿ أسهاء هحرجة أك غريبة. 10
إضاعتً  احتكاؾ في إطار المعب،التكبيخ كهبلسىات برفع الصكت بسبب عرقمة،  11

 .فرصة لمفكز
4 

 6 السب كالشتـ أك الكبلـ البذمء لحظة غياب األستاذ . 12
 4 لهىعً هف تسجيؿ الٍدؼ. أك ةهراكغقياهً بهىافس أثىاء  عرقمتً تمهيذ أك هسؾ 13
 6 الشجارات بيف التبلهيذ بحركات عىيفة كخطيرة في طابع الهزاح كالمعب. 14
الخشكىة، كالتدخبلت بحركات عىيفة كخطيرة أثىاء الهقاببلت كخاصة لحظة غفمة  15

 األستاذ أك غيابً.
5 

 ( تكرارات السموكات خالؿ المالحظة الميدانية06جدوؿ )
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 (: يبيف تكرارات السموكات خالؿ المالحظة الميدانية15رقـ ) شكؿ بياني    

 

كالهتعمؽ بىتائج الهبلحظات الهيداىية ىبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ كالشكؿ البياىي أعبلي     
هف الدراسة  األكلىبالهؤسسات التربكية تأكيد ٌذي السمككات التي تـ إحصائٍا في الهرحمة 

البدىي كالرياضي  الىشاطحيث ىبلحظ اىتشار السمككات الهخالفة لههارسة كبتكرارات هتفاكتة، 
، ثاىياالعىؼ ضد الكسائؿ كاألدكات الرياضية ك سمككات سكء األدب  ، ثـبالدرجة األكلى التربكم

 .بالدرجة الثالثةككذلؾ العىؼ الىفسي )المفظي(  أك ها سهيىاي بالعدكاىية الحركية عىؼ الجسدمكال

 

 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12

 عدمالمشاركةفٍالحصةلسببمعَن

 .استعمالالهاتفالنقالفٍالحصةخاصةلحظةغفلةاألستاذ

 …مواصلةاللعبرغم:الغشوالتحاَللحظةغفلةاألستاذمثل

 …ردالكالم،عدماإلنصات،الضح )عدماحتراماألستاذ

 …ضربالكرةبقوةبعَدابسبباستبدالهأوإخراجهمناللعب

 عدماستعمالاألدواتالرَاضَةفٍمحلها

 .التسلقفٍأعمدةكرةالَدوالسلةوشبكةالكرةالطائرة

 .إحداثفوضً،أوضجَجعامأثناءالحصة

 . تعمدعدماللعبمعتلمَذأوعدةتالمَذلسببمعَن

 .التنابزباألسماءواستعمالأسماءمحرجةأوغرَبة

 …التوبَخومالسناتبرفعالصوتبسببعرقلة،احتكا فٍ

 .السبوالشتمأوالكالمالبذٌءلحظةغَاباألستاذ

 …مس أوعرقلتهتلمَذمنافسأثناءقَامهبمراوغةأولمنعه

 …الشجاراتبَنالتالمَذبحركاتعنَفةوخطَرةفٍطابع

 …الخشونة،والتدخالتبحركاتعنَفةوخطَرةأثناء

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
 التكرار



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

177 
 

 عرض وتحميؿ نتائج الفرضية الثانية .3

  لعىؼ خبلؿ ههارسة ا سمككاتبعض  إحصائية في درجة ظٍكرتكجد فركؽ ذات داللة
 بيف األستاذ كالتمهيذ.  البدىي كالرياضي التربكمالىشاط 

 مقارنة درجة ظيور السموكات حسب االساتذة والتالميذ .1.3

 البدني والرياضي التربويلممارسة النشاط السموكات المخالفة  .1.1.3

 (التعب أو بالمرض المباس،التظاىر إحضار عدـ)معيف  لسبب الحصة في المشاركة / عدـ52جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار                 

 النسبة المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de 

Mann-
Whitney 

 االستاذ التمميذ 3102,5

 أبدا
 ت

            %  

26 0 26 

12,00% 0,00% 10,50% W de 
Wilcoxon 

3567,5 

 أحيانا
 ت

            %  
123 25 148 

56,70% 83,30% 59,90% 
Z -0,478 

 كثيرا
ت                                                  

% 

68 5 73 

31,30% 16,70% 29,60% 
Sig asym 
(bilatérale

) 
 ت المجموع 0,633

             %  

217 30 247 

100% 100% 100% 

 

ً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (10)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ :النتائج تحميؿ
أعمى ىسبة  أف عدـ المشاركة في حصة التربية البدنية والرياضية لسبب معيفدرجة ظٍكر سمكؾ 

كأعمى %  56.70هف األساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أحياىا، هقابؿ  %11.10 كالهقدرة ب
لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني" هف التبلهيذ يركف كذلؾ أىً يحدث أحياىا. كبعد تطبيؽ اختبارىسبة 

ي غير دالة  2.4تساكم  اإلحصائيةىبلحظ أف الداللة  أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  إحصائياٌك
 ساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.بيف األ إحصائية

11رسم بٌانً  
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   األستاذ غفمة لحظة خاصة ت.ب.ر حصة في النقاؿ الياتؼ استعماؿ /51جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2891,000

 أبدا
 ت

            %  

23 4 27 

10,6% 13,8% 11,0% W de 
Wilcoxon 

3326,000 

 أحيانا
 ت

            %  
104 15 119 

47,9% 51,7% 48,4% 
Z -,785 

 كثيرا
ت               

            %  

90 10 100 

41,5% 34,5% 40,7% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 433,

             %  

217 29 246 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 تحميؿ النتائج:
ً كالذم يبيف هقارىة درجة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (18)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ

 األستاذ غفمة لحظة خاصة التربية البدنية والرياضية حصة في النقاؿ الياتؼ استعماؿظٍكر سمكؾ 
 47,9  يحدث أحياىا، هقابؿهف األساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ  51,7% أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف
لتحديد  "ماف ويتني" هف التبلهيذ يركف كذلؾ أىً يحدث أحياىا. كبعد تطبيؽ اختباركأعمى ىسبة  %

ي غير دالة  2.1 تساكم اإلحصائيةالفركؽ ىبلحظ أف الداللة  أم عدـ كجكد فركؽ  إحصائياٌك
 بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. إحصائيةذات داللة 



14رسم بٌانً  
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  خروج الكرة أو ارتكاب خطأ. مواصمة المعب رغـمثؿ: (األستاذ) الحكـ الغش والتحايؿ لحظة غفمة /50جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2774,500

 أبدا
 ت

            %  

38 1 39 

17,6% 3,3% 15,9% W de 
Wilcoxon 

26210,500 

 أحيانا
 ت

            %  
123 20 143 

56,9% 66,7% 58,1% 
Z -1,441 

 كثيرا
ت               

            %  

55 9 64 

25,5% 30,0% 26,0% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 149,

             %  

216 30 246 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 تحميؿ النتائج:
ً كالذم يبيف هقارىة درجة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (11)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ

رغـ خروج الكرة أو ارتكاب الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب ظٍكر سمكؾ 
هف األساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أحياىا، هقابؿ  66,7% أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،خطأ

 "ماف ويتني"هف التبلهيذ يركف كذلؾ أىً يحدث أحياىا. كبعد تطبيؽ اختبار كأعمى ىسبة  %56,9
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد  2.1لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك

 فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

14رسم بٌانً  
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 سموكات سوء األدب .2.1.3

  عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(. /55جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2760,000

 أبدا
 ت

            %  

92 15 107 

42,4% 50,0% 43,3% W de 
Wilcoxon 

3225,000 

 أحيانا
 ت

            %  
92 15 107 

42,4% 50,0% 43,3% 
Z -1,477 

 كثيرا
ت               

            %  

33 0 33 

15,2% ,0% 13,4% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 140,

             %  

217 30 247 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 تحميؿ النتائج:
ً كالذم يبيف هقارىة درجة ظٍكر لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (11)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(سمكؾ 
هىٍـ أيضا  %00ككذلؾ  يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أحياىا %00 كالهقدرة ب كاىت لؤلساتذة ىسبة

ككذلؾ  التبلهيذ يركف أىً يحدث أحياىاهف كأعمى ىسبة  %61.6، هقابؿ يركف أىً ال يحدث أبدا
لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار يركف أىً ال يحدث أبدا %61.6ىفس الىسبة 

ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  2.1ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك
 مكؾ.إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا الس

14رسم بٌانً  
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  .ت.ب.ر حصةإحداث فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء  */ 34جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

النسبة        
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 1974,500

 أبدا
 ت

            %  

50 16 66 

23,0% 53,3% 26,7% W de 
Wilcoxon 

2439,500 

 أحيانا
 ت

            %  
113 13 126 

52,1% 43,3% 51,0% 
Z -3,816 

 كثيرا
ت               

            %  

54 1 55 

24,9% 3,3% 22,3% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع ***000,

             %  

217 30 247 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

  تحميؿ النتائج:
ً كالذم يبيف هقارىة درجة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (16)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ

 هف %35.3 أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ، إحداث فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصةظٍكر سمكؾ 
هف التبلهيذ يركف كذلؾ كأعمى ىسبة  52,1%، هقابؿ بدايحدث أال األساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ 

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "ماف ويتني"أىً يحدث أحياىا. كبعد تطبيؽ اختبار 
ي دالة إحصائيا أم  2.222تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في  ٌىاؾٌك

 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

16رسم بٌانً  



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  تالميذ لسبب معيف. تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة /54جدوؿ

 التكرار         يورالظدرجة  

النسبة        
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3016,000

 أبدا
 ت

            %  

62 7 69 

28,7% 23,3% 28,0% W de 
Wilcoxon 

3481,000 

 أحيانا
 ت

            %  
106 21 127 

49,1% 70,0% 51,6% 
Z -,672 

 كثيرا
ت               

            %  

48 2 50 

22,2% 6,7% 20,3% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 501,

             %  

216 30 246 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 تحميؿ النتائج:
ً كالذم يبيف هقارىة درجة ظٍكر ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل10)خبلؿ ٌذا الجدكؿىبلحظ هف     

 70%أعمى ىسبة كالهقدرة ب  أف ،تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيفسمكؾ 
هف التبلهيذ يركف كأعمى ىسبة  49,1%، هقابؿ حياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "ماف ويتني"كذلؾ أىً يحدث أحياىا. كبعد تطبيؽ اختبار 
ي  0.5اإلحصائية تساكم  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ دالة إحصائيا أمغير ٌك

 األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 16رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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لرياضيةعنؼ ضد الوسائؿ واألدوات ا .3.1.3

  ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده/ 54جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3163,000

 أبدا
 ت

            %  

88 11 99 

40,9% 36,7% 40,4% W de 
Wilcoxon 

26383,000 

 أحيانا
 ت

            %  
99 16 115 

46,0% 53,3% 46,9% 
Z -,187 

 كثيرا
ت               

            %  

28 3 31 

13,0% 10,0% 12,7% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 851,

             %  

215 30 245 

100,00% 100,00% 100,00% 

  :تحميؿ النتائج               

ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل14)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    
أعمى  أف ،ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضدهسمكؾ 

كأعمى  % 64، هقابؿحياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف % 01.1ىسبة كالهقدرة ب
لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني"هف التبلهيذ يركف كذلؾ أىً يحدث أحياىا. كبعد تطبيؽ اختبار ىسبة 

ي  2.6ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  كجكد فركؽ ذات داللة  عدـ دالة إحصائيا أمغير ٌك
 إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 02رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 (ليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـعدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات ا /54جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3054,000

 أبدا
 ت

            %  

78 8 86 

36,1% 26,7% 35,0% W de 
Wilcoxon 

26490,000 

 أحيانا
 ت

            %  
102 18 120 

47,2% 60,0% 48,8% 
Z 

-,557 

 كثيرا 
ت               

            %  

36 4 40 

16,7% 13,3% 16,3% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 578,

             %  

216 30 246 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

  تحميؿ النتائج:
 ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل10)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ

محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في ظٍكر سمكؾ 
، حياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف % 40أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،(القدـ
ماف "هف التبلهيذ يركف كذلؾ أىً يحدث أحياىا. كبعد تطبيؽ اختبار كأعمى ىسبة  % 60.1هقابؿ
ي  2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ويتني  عدـ دالة إحصائيا أمغير ٌك

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.
 

 01رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة. /56جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 1924,500

 أبدا
 ت

            %  

93 3 96 

43,3% 10,3% 39,3% W de 
Wilcoxon 

25144,500 

 أحيانا
 ت

            %  
102 19 121 

47,4% 65,5% 49,6% 
Z -3,702 

 كثيرا
ت               

            %  

20 7 27 

9,3% 24,1% 11,1% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع ***000,

             %  

215 29 244 

100,00% 100,00% 100,00% 

  تحميؿ النتائج:               
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجةالهمحؽ ل ( كالرسـ البياىي11)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     
 % 40.0أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرةسمكؾ 

هف التبلهيذ يركف كأعمى ىسبة  % 60.6، هقابؿحياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "ويتنيماف "كذلؾ أىً يحدث أحياىا. كبعد تطبيؽ اختبار 

ي دالة إحصائيا أم 2.222اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة  ٌىاؾ ٌك
 كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 00رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ المفظي .4.1.3
  التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة./56جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2473,000

 أبدا
 ت

            %  

39 4 43 

18,0% 13,8% 17,5% W de 
Wilcoxon 

2908,000 

 أحيانا 
 ت

            %  
78 20 98 

35,9% 69,0% 39,8% 
Z -2,025 

 كثيرا
ت               

            %  

100 5 105 

46,1% 17,2% 42,7% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع *043,

             %  

217 29 246 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 : تحميؿ النتائج
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجةل ( كالرسـ البياىي الهمحؽ12)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

 هف % 42أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبةسمكؾ 
هف التبلهيذ يركف أىً كأعمى ىسبة  % 64.8، هقابؿحياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار كثيرايحدث 
ي دالة إحصائيا أم 2.21 فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة  ٌىاؾ ٌك

 ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 05رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز. /12جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3055,000

 أبدا
 ت

            %  

40 4 44 

18,4% 13,3% 17,8% W de 
Wilcoxon 

3520,000 

 أحيانا
 ت

            %  
108 20 128 

49,8% 66,7% 51,8% 
Z -,600 

 كثيرا
ت               

            %  

69 6 75 

31,8% 20,0% 30,4% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 549,

             %  

217 30 247 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 : تحميؿ النتائج
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجةالهمحؽ ل( كالرسـ البياىي 60)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

، إضاعتً فرصة التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعبسمكؾ 
، حياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف % 44.0أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ، لمفكز
ماف ". كبعد تطبيؽ اختبار أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ هف التبلهيذ كأعمى ىسبة  % 62.1هقابؿ
ي  2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ويتني عدـ  دالة إحصائيا أمغير ٌك
 فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. كجكد

 01رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 .السب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذ/11جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2833,500

 أبدا
 ت

            %  

61 5 66 

28,1% 16,7% 26,7% W de 
Wilcoxon 

3298,500 

 أحيانا
 ت

            %  
80 23 103 

36,9% 76,7% 41,7% 
Z -1,227 

 كثيرا
ت               

            %  

76 2 78 

35,0% 6,7% 31,6% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 220,

             %  

217 30 247 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 : تحميؿ النتائج
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجةكالرسـ البياىي الهمحؽ ل( 68)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    
 % 04.0أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،السب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذ سمكؾ
كذلؾ هف التبلهيذ كأعمى ىسبة  % 14.2، هقابؿحياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار أحياىايركف أىً يحدث 
ي  2.0اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك

 األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 04رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ الجسدي .5.1.3
  بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼمسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو  /10جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3141,000

 أبدا
 ت

            %  

45 3 48 

20,8% 10,0% 19,5% W de 
Wilcoxon 

26577,00
0 

 أحيانا
 ت

            %  
108 20 128 

50,0% 66,7% 52,0% 
Z -,298 

 كثيرا
ت               

            %  

63 7 70 

29,2% 23,3% 28,5% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 766,

             %  

216 30 246 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 :تحميؿ النتائج
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل61)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

أعمى  أف ،مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼسمكؾ 
كأعمى  % 00، هقابؿحياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف % 44.0ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ هف التبلهيذ ىسبة 
ي  2.4ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك

  إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 04رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعبالشجارات بيف التالميذ  /15جدوؿ 

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2596,000

 أبدا
 ت

            %  

52 6 58 

24,2% 21,4% 23,9% W de 
Wilcoxon 

3002,000 

 أحيانا
 ت

            %  
103 20 123 

47,9% 71,4% 50,6% 
Z -1,291 

 كثيرا
ت               

            %  

60 2 62 

27,9% 7,1% 25,5% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 197,

             %  

215 28 243 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 : النتائجتحميؿ 
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل61)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعبسمكؾ 
كأعمى  % 60.2  ، هقابؿحياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف % 08.6كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني" . كبعد تطبيؽ اختبارأحياىايركف أىً يحدث كذلؾ هف التبلهيذ ىسبة 
ي  2.1ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك

 إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.



 04رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو غيابوالخشونة، /11جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2744,000

 أبدا
 ت

            %  

67 4 71 

30,9% 13,3% 28,7% W de 
Wilcoxon 

26397,000 

 أحيانا
 ت

            %  
105 19 124 

48,4% 63,3% 50,2% 
Z -1,520 

 كثيرا
ت               

            %  

45 7 52 

20,7% 23,3% 21,1% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 129,

             %  

217 30 247 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

 : تحميؿ النتائج
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل66)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

الخشونة والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو سمكؾ 
، حياىااألساتذة يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ هف % 41.1أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،غيابو
ماف ". كبعد تطبيؽ اختبار أحياىايركف أىً يحدث  كذلؾهف التبلهيذ كأعمى ىسبة  % 61.6هقابؿ
ي  2.1لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ويتني عدـ  دالة إحصائيا أمغير ٌك
 داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. فركؽ ذات كجكد

 06رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 عرض وتحميؿ نتائج الفرضية الثالثة .1
  لعىؼ خبلؿ ههارسة سمككات ا بعض تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكرال

بيف التبلهيذ بتأثير الهحددات التالية: تعداد الثاىكية،  البدىي كالرياضي التربكمالىشاط 
 الجىس، الهستكل الدراسي

 المؤسسات تعداد مقارنة درجة ظيور السموكات حسب. 1.4
 البدني والرياضي التربويممارسة النشاط السموكات المخالفة ل .1.1.4

 عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(. /14جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع تعداد المؤسسة

Khi-deux 3,112 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

3 11 12 26 

8,1% 13,8% 12,0% 12,0% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
19 49 55 123 

51,4% 61,3% 55,0% 56,7% 

Sig asym ,211 
 كثيرا

ت               
            %  

15 20 33 68 

40,5% 25,0% 33,0% 31,3% 

 ت المجموع

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

( كالرسـ البياىي الهمحؽ لً كالذم يبيف هقارىة درجة ظٍكر 60ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ) :النتائج تحميؿ
، أف أعمى ىسبة عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(سمكؾ 

 % 00هف تبلهيذ الثاىكية الهتكسطة العدد يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أحياىا، ثـ الكبيرة العدد ب % 48.1قدرت ب
أيضا يركف أىً يحدث أحياىا. كبتطبيؽ اختبار  % 08.6يركف أىً يحدث أحياىا. كأخيرا الصغيرة العدد بكذلؾ 

ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد  2.0لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  كروسكاؿ واليس"" ٌك
 .في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾٌذي الهؤسسات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 06رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ./14جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 1,920 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

4 11 8 23 

10,8% 13,8% 8,0% 10,6% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
14 39 51 104 

37,8% 48,8% 51,0% 47,9% 

Sig asym ,383 
 كثيرا

ت               
            %  

19 30 41 90 

51,4% 37,5% 41,0% 41,5% 

 ت المجموع

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل64)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة قدرت  أف ،استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذسمكؾ 
الكبيرة العدد ثـ ، اكثير يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث العدد  صغيرةهف تبلهيذ الثاىكية ال % 08.6ب
أيضا يركف أىً يحدث  % 61.1ة العدد بهتكسطأخيرا ال. ك أحياىايركف أىً يحدث  % 08ب

 2.5لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أحياىا.
ي  درجة  في ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك

 ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 52رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

194 
 

 الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأ./14جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 9,557 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

4 21 13 38 

10,8% 26,3% 13,1% 17,6% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
21 46 56 123 

56,8% 57,5% 56,6% 56,9% 

Sig asym ,008** 
 كثيرا

ت               
            %  

12 13 30 55 

32,4% 16,3% 30,3% 25,5% 

 ت المجموع

             %  

37 80 99 216 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل60)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 ،الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأسمكؾ 
يركف أف ٌذا السمكؾ يحدث هف تبلهيذ الثاىكية الهتكسطة العدد  % 00.0أعمى ىسبة قدرت ب أف
 04.4أخيرا الكبيرة العدد ب. ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  % 04.1ثـ الصغيرة العدد ب، حياىاأ

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أيضا يركف أىً يحدث أحياىا. %
ي دالة إحصائيا أم 2.226الداللة اإلحصائية تساكم  ٌذي فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الهؤسسات

 51رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 سوء األدب سموكات .2.1.4

 عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(./16جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 24,274 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

13 51 28 92 

35,1% 63,8% 28,0% 42,4% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
14 24 54 92 

37,8% 30,0% 54,0% 42,4% 

Sig asym ,000*** 
 كثيرا

ت               
            %  

10 5 18 33 

27,0% 6,3% 18,0% 15,2% 

 ت المجموع

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجةالهمحؽ ل( كالرسـ البياىي 61)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(سمكؾ 
ثـ ، بدايحدث أال يركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ الثاىكية الهتكسطة العدد  % 41.1ىسبة قدرت ب
أيضا يركف أىً  % 10.1أخيرا الصغيرة العدد ب. ك أحياىايركف أىً يحدث  % 06الكبيرة العدد ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يحدث أحياىا.

ي دالة إحصائيا أم 2.222تساكم  في  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ ٌك
 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 50رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  عاـ أثناء الحصة. إحداث فوضى، أو ضجيج/16جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 25,094 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

4 33 13 50 

10,8% 41,3% 13,0% 23,0% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
19 37 57 113 

51,4% 46,3% 57,0% 52,1% 

Sig asym ,000*** 
 كثيرا

ت               
            %  

14 10 30 54 

37,8% 12,5% 30,0% 24,9% 

 ت المجموع

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل62)الجدكؿىبلحظ هف خبلؿ ٌذا     

هف تبلهيذ  % 00أعمى ىسبة قدرت ب أف ،إحداث فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصةسمكؾ 
كذلؾ  % 08.6ثـ الصغيرة العدد    ب، حياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أالثاىكية الكبيرة العدد 

تطبيؽ كب أيضا يركف أىً يحدث أحياىا. % 64.1ة العدد بهتكسطال أخيرا. ك أحياىايركف أىً يحدث 
ي دالة  2.222لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"اختبار  ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ إحصائيا أم
 

 55رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  .تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيفتعمد عدـ المعب مع /42جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 13,863 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

16 28 18 62 

43,2% 35,0% 18,2% 28,7% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
13 43 50 106 

35,1% 53,8% 50,5% 49,1% 

Sig asym ,001** 
 كثيرا

ت               
            %  

8 9 31 48 

21,6% 11,3% 31,3% 22,2% 

 ت المجموع

             %  

37 80 99 216 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل00)خبلؿ ٌذا الجدكؿىبلحظ هف     

 % 01.1أعمى ىسبة قدرت ب أف ،تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيفسمكؾ 
 % 00.0ثـ الكبيرة العدد ب، حياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أهف تبلهيذ الثاىكية الهتكسطة العدد 

تطبيؽ كب يركف أىً ال يحدث أبدا. % 61.1أخيرا الصغيرة العدد ب. ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ 
ي دالة  2.221لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"اختبار  ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ إحصائيا أم

 51رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 لوسائؿ واألدوات الرياضيةعنؼ ضد ا .3.1.4

  ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده/41جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 3,099 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

11 38 39 88 

29,7% 48,1% 39,4% 40,9% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
22 33 44 99 

59,5% 41,8% 44,4% 46,0% 

Sig asym ,212 
 كثيرا

ت               
            %  

4 8 16 28 

10,8% 10,1% 16,2% 13,0% 

 ت المجموع

             %  

37 79 99 215 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل08)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضدهسمكؾ 
ثـ ، حياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أهف تبلهيذ الثاىكية الصغيرة العدد  % 02.0ىسبة قدرت ب

يركف أىً  % 66.6أخيرا الكبيرة العدد ب. ك أبدايحدث ال يركف أىً  % 61.8الهتكسطة العدد ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يحدث أحياىا.

ي  2.0تساكم   ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 54رسم بٌانً
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 عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(./40جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

المؤسسةحسب تعداد   المجموع 

Khi-deux 5,727 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

16 33 29 78 

43,2% 41,3% 29,3% 36,1% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
14 40 48 102 

37,8% 50,0% 48,5% 47,2% 

Sig asym ,057 
 كثيرا

ت               
            %  

7 7 22 36 

18,9% 8,8% 22,2% 16,7% 

 ت المجموع

             %  

37 80 99 216 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل01)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 أف ،محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في سمكؾ 
، حياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أهف تبلهيذ الثاىكية الهتكسطة العدد  % 00أعمى ىسبة قدرت ب
يركف أىً ال  % 61.1أخيرا الصغيرة العدد ب. ك أحياىايركف أىً يحدث  % 61.0ثـ الكبيرة العدد ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يحدث أبدا.
ي  2.244 في  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك

 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.


 54رسم بٌانً
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  التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة/45جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 10,016 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

15 44 34 93 

40,5% 55,7% 34,3% 43,3% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
18 32 52 102 

48,6% 40,5% 52,5% 47,4% 

Sig asym ,007** 
 كثيرا

ت               
            %  

4 3 13 20 

10,8% 3,8% 13,1% 9,3% 

 ت المجموع

             %  

37 79 99 215 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  هقارىة درجة ً كالذم يبيف( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل01)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

 % 00.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرةسمكؾ 
 01.5ثـ الكبيرة العدد ب، ابديحدث أال يركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ الثاىكية الهتكسطة العدد 

 ا.حياىأىً يحدث أيركف كذلؾ  % 61.4أخيرا الصغيرة العدد ب. ك أحياىايركف أىً يحدث  %
 2.224لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب

ي دالة إحصائيا أم في درجة ظٍكر ٌذا  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ ٌك
 السمكؾ.

 

 54رسم بٌانً
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 العنؼ المفظي .4.1.4

 محرجة أو غريبة.التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء /41جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 10,479 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

8 19 12 39 

21,6% 23,8% 12,0% 18,0% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
8 36 34 78 

21,6% 45,0% 34,0% 35,9% 

Sig asym ,005** 
 كثيرا

ت               
            %  

21 25 54 100 

56,8% 31,3% 54,0% 46,1% 

 ت المجموع

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل06)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

هف  % 04.1أعمى ىسبة قدرت ب أف ،التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبةسمكؾ 
كذلؾ  % 06ثـ الكبيرة العدد ب، كثيرا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثتبلهيذ الثاىكية الصغيرة العدد 

تطبيؽ اختبار كب يركف أىً يحدث أحياىا. % 60أخيرا الهتكسطة العدد ب. ك كثيرايركف أىً يحدث 
ي دالة إحصائيا  2.224لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ أم

 56رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوزالتوبيخ ومالسنات برفع /44جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 3,400 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

6 16 18 40 

16,2% 20,0% 18,0% 18,4% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
24 42 42 108 

64,9% 52,5% 42,0% 49,8% 

Sig asym ,183 
 كثيرا

ت               
            %  

7 22 40 69 

18,9% 27,5% 40,0% 31,8% 

 ت المجموع

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل00)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة سمكؾ 
السمكؾ يركف أف ٌذا هف تبلهيذ الثاىكية الصغيرة العدد  % 46.2أعمى ىسبة قدرت ب أف ،لمفوز

أخيرا الكبيرة العدد . ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  % 01.0ثـ الهتكسطة العدد ب، حياىايحدث أ
لتحديد الفركؽ ىبلحظ  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب حياىا.أأيضا يركف أىً يحدث  % 61ب

ي  2.1أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. ٌذي الهؤسساتإحصائية بيف 

 56رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 السب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذ /44جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 6,715 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

9 30 22 61 

24,3% 37,5% 22,0% 28,1% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
14 29 37 80 

37,8% 36,3% 37,0% 36,9% 

Sig asym ,035* 
 كثيرا

ت               
            %  

14 21 41 76 

37,8% 26,3% 41,0% 35,0% 

 ت المجموع

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل04)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

هف  % 68أعمى ىسبة قدرت ب أف ،السب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذسمكؾ 
يركف  % 10.1يرة العدد بصغثـ ال، كثيرا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثتبلهيذ الثاىكية الكبيرة العدد 

يركف أىً  % 10.0أخيرا الهتكسطة العدد ب. ك يركف أىً يحدث أحياىا كبىفس الىسبة كثيراأىً يحدث 
لة اإلحصائية لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الدال "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب .بدايحدث أال 

ي دالة إحصائيا أم 2.25تساكم  في  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ ٌك
 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 12رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ الجسدي .5.1.4

 مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ/44جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 6,891 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

8 18 19 45 

21,6% 22,5% 19,2% 20,8% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
20 48 40 108 

54,1% 60,0% 40,4% 50,0% 

Sig asym ,032* 
 كثيرا

ت               
            %  

9 14 40 63 

24,3% 17,5% 40,4% 29,2% 

 ت المجموع

             %  

37 80 99 216 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  درجةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل00)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼسمكؾ 
ثـ ، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثاىكية الهتكسطة العدد  % 40ىسبة قدرت ب

يركف أىً  % 60.6أخيرا الكبيرة العدد ب. ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  % 06.8الصغيرة العدد ب
لتحديد  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يحدث كثيرا كبىفس الىسبة يركف أىً يحدث أحياىا.

ي دالة إحصائيا أم 2.25الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  ٌىاؾ ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. ٌذي الهؤسساتإحصائية بيف 

 11رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعبالشجارات بيف /46جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 19,235 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

10 30 12 52 

28,6% 37,5% 12,0% 24,2% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
16 37 50 103 

45,7% 46,3% 50,0% 47,9% 

Sig asym ,000*** 
 كثيرا

ت               
            %  

9 13 38 60 

25,7% 16,3% 38,0% 27,9% 

 ت المجموع

             %  

35 80 100 215 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل01)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعبسمكؾ 
ثـ الهتكسطة ، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثاىكية الكبيرة العدد  % 00قدرت ب
أيضا يركف أىً  % 60.0أخيرا الصغيرة العدد ب. ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  % 64.1العدد ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يحدث أحياىا.
ي دالة إحصائيا أم 2.222تساكم  في  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ ٌك

 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 10رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  الخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو غيابو/46جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 13,328 كبيرة متوسطة صغيرة 

 أبدا
 ت

            %  

12 35 20 67 

32,4% 43,8% 20,0% 30,9% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
15 36 54 105 

40,5% 45,0% 54,0% 48,4% 

Sig asym ,001** 
 كثيرا

ت               
            %  

10 9 26 45 

27,0% 11,3% 26,0% 20,7% 

 ت المجموع

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل02)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أو  األستاذالخشونة والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة سمكؾ 
 يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثاىكية الكبيرة العدد  % 06أعمى ىسبة قدرت ب أف ،غيابو
 60.0أخيرا الصغيرة العدد ب. ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  % 60ثـ الهتكسطة العدد ب، أحياىا

الفركؽ ىبلحظ أف  لتحديد "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أيضا يركف أىً يحدث أحياىا. %
ي دالة إحصائيا أم 2.221الداللة اإلحصائية تساكم  ٌذي فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الهؤسسات

 15رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 التالميذ جنس مقارنة درجة ظيور السموكات حسب.2.4
 البدني والرياضي التربويممارسة النشاط لالسموكات المخالفة  .1.2.4

 عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب( /42جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4609,000

 أبدا
 ت

            %  

19 7 26 

21,60% 5,40% 12,00% W de 
Wilcoxon 

8525,000 

 أحيانا
 ت

            %  
46 77 123 

52,30% 59,70% 56,70% 
Z -2,651 

 كثيرا
ت               

            %  

23 45 68 

26,10% 34,90% 31,30% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع **0,008

             %  

88 129 217 

100% 100% 100 % 

 
 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل40)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

 ،(التظاىر بالمرض أو التعب عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،سمكؾ 
 % 01.1، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ىاثاإل هف % 02.0أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف

لتحديد  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  ذككرال هفكأعمى ىسبة 
ي دالة إحصائيا أم 2.226الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات  ٌىاؾ  ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثداللة إحصائية بيف 

 11رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ/41جدوؿ

 التكرار         ظيورال درجة 

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4555,000

 أبدا
 ت

            %  

14 9 23 

15,9% 7,0% 10,6% W de 
Wilcoxon 

8471,000 

 أحيانا
 ت

            %  
46 58 104 

52,3% 45,0% 47,9% 
Z -2,730 

 كثيرا
ت               

            %  

28 62 90 

31,8% 48,1% 41,5% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع **006,

             %  

88 129 217 

100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل48)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة كالهقدرة  أف ،استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذسمكؾ 
هف كأعمى ىسبة  % 61.8، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ذككرال هف % 01.1ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار كثيرايركف أىً يحدث  ىاثاإل

ي دالة إحصائيا أم 2.224اإلحصائية تساكم  الذككر فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ  ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. كاإلىاث



 14رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 لغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأا/40جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5414,000

 أبدا
 ت

            %  

16 22 38 

18,4% 17,1% 17,6% W de 
Wilcoxon 

13799,000 

 أحيانا
 ت

            %  
46 77 123 

52,9% 59,7% 56,9% 
Z -,492 

 كثيرا
ت               

            %  

25 30 55 

28,7% 23,3% 25,5% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 623,

             %  

87 129 216 

100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل41)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 ،لغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأاسمكؾ 
 % 01.2، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ىاثاإل هف % 02.0أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار كثيرايركف أىً يحدث  ذككرال هفكأعمى ىسبة 
ي 2.4ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثإحصائية بيف 


 14رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 سموكات سوء األدب .2.2.4

 عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(./45جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5213,500

 أبدا
 ت

            %  

38 54 92 

43,2% 41,9% 42,4% W de 
Wilcoxon 

9129,500 

 أحيانا
 ت

            %  
43 49 92 

48,9% 38,0% 42,4% 
Z -1,109 

 كثيرا
ت               

            %  

7 26 33 

8,0% 20,2% 15,2% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 268,

             %  

88 129 217 

100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل41)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ سمكؾ 
كأعمى  % 68.2، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ذككرال هف % 61.2ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار أبدايحدث ال يركف أىً  ىاثاإل هفىسبة 
ي 2.0أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثإحصائية بيف 


 14رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  إحداث فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصة/41جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5293,500

 أبدا
 ت

            %  

22 28 50 

25,0% 21,7% 23,0% W de 
Wilcoxon 

9209,500 

 أحيانا
 ت

            %  
47 66 113 

53,4% 51,2% 52,1% 
Z -,924 

 كثيرا
ت               

            %  

19 35 54 

21,6% 27,1% 24,9% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 356,

             %  

88 129 217 

100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل46)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 هف % 01.6أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،إحداث فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصةسمكؾ 
أىً  كذلؾ يركف ىاثاإل هفكأعمى ىسبة  % 08.1، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ذككرال

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار حياىايحدث أ
ي 2.5 في  الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 16رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف /44جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5457,500

 أبدا
 ت

            %  

21 41 62 

24,1% 31,8% 28,7% W de 
Wilcoxon 

13842,500 

 أحيانا
 ت

            %  
49 57 106 

56,3% 44,2% 49,1% 
Z -,371 

 كثيرا
ت               

            %  

17 31 48 

19,5% 24,0% 22,2% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 710,

             %  

87 129 216 

100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل40)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

 % 04.1أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيفسمكؾ 
 كذلؾ يركف ىاثاإل هفكأعمى ىسبة  % 61.1، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ذككرال هف

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار حياىاأىً يحدث أ
ي 2.4تساكم   الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 16رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

213 
 

 عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية .3.2.4

  ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده /44جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4937,500

 أبدا
 ت

            %  

30 58 88 

34,5% 45,3% 40,9% W de 
Wilcoxon 

13193,500 

 أحيانا
 ت

            %  
44 55 99 

50,6% 43,0% 46,0% 
Z -1,544 

 كثيرا
ت               

            %  

13 15 28 

14,9% 11,7% 13,0% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 123,

             %  

87 128 215 

100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل44)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضدهسمكؾ 
كأعمى  % 60.1، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ذككرال هف % 00.4ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار ابديحدث أال أىً  يركف ىاثاإل هفىسبة 
ي 2.1أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثإحصائية بيف 

 42رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(. /67جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4882,000

 أبدا
 ت

            %  

26 52 78 

29,5% 40,6% 36,1% W de 
Wilcoxon 

13138,000 

 أحيانا
 ت

            %  
44 58 102 

50,0% 45,3% 47,2% 
Z -1,810 

 كثيرا
ت               

            %  

18 18 36 

20,5% 14,1% 16,7% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 070,

             %  

88 128 216 

100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل40)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

 أف ،كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ سمكؾ 
 % 60.1، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ذككرال هف % 00أعمى ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار حياىاأىً يحدث أ كذلؾ يركف ىاثاإل هفكأعمى ىسبة 
ي 2.24الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثذات داللة إحصائية بيف 

 41رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة /46جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5292,500

 أبدا
 ت

            %  

36 57 93 

41,4% 44,5% 43,3% W de 
Wilcoxon 

13548,500 

 أحيانا
 ت

            %  
41 61 102 

47,1% 47,7% 47,4% 
Z -,683 

 كثيرا
ت               

            %  

10 10 20 

11,5% 7,8% 9,3% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 495,

             %  

87 128 215 

100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل41)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 % 60.0أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف، الطائرةالتسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة سمكؾ 
 كذلؾ يركف ذككرال هفكأعمى ىسبة  % 60.8، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ىاثاإل هف

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار حياىاأىً يحدث أ
ي 2.1تساكم   الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 40رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ المفظي .4.2.4

  التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة /69جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5469,000

 أبدا
 ت

            %  

16 23 39 

18,2% 17,8% 18,0% W de 
Wilcoxon 

13854,000 

 أحيانا
 ت

            %  
29 49 78 

33,0% 38,0% 35,9% 
Z -,494 

 كثيرا
ت               

            %  

43 57 100 

48,9% 44,2% 46,1% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 621,

             %  

88 129 217 

100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل42)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 % 61.2أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبةسمكؾ 
 كذلؾ يركف ىاثاإل هفكأعمى ىسبة  % 66.1، هقابؿكثيرايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث  ذككرال هف

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار كثيراأىً يحدث 
ي 2.4تساكم   الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 45رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز/42جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5141,500

 أبدا
 ت

            %  

15 25 40 

17,0% 19,4% 18,4% W de 
Wilcoxon 

13526,500 

 أحيانا
 ت

            %  
40 68 108 

45,5% 52,7% 49,8% 
Z -1,285 

 كثيرا
ت               

            %  

33 36 69 

37,5% 27,9% 31,8% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 199,

             %  

88 129 217 

100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل00)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، التكبيخ سمكؾ 
، حياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ىاثاإل هف % 01.7أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،لمفوز
"ماف . كبعد تطبيؽ اختبار حياىاأىً يحدث أ كذلؾ يركف ذككرال هفكأعمى ىسبة  % 60.0هقابؿ
ي 2.1لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ويتني" عدـ  دالة إحصائيا أم غير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد

 41رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 السب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذ ./41جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5023,500

 أبدا
 ت

            %  

19 42 61 

21,6% 32,6% 28,1% W de 
Wilcoxon 

13408,500 

 أحيانا
 ت

            %  
35 45 80 

39,8% 34,9% 36,9% 
Z -1,528 

 كثيرا
ت               

            %  

34 42 76 

38,6% 32,6% 35,0% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 127,

             %  

88 129 217 

100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل08)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ 

 % 12.1أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذالسب والشتـ أو سمكؾ 
 كذلؾ يركف ىاثاإل هفكأعمى ىسبة  % 16.2، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ذككرال هف

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار حياىاأىً يحدث أ
ي 2.1تساكم   الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 44رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ الجسدي .5.2.4

  مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ /40جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5089,500

 أبدا
 ت

            %  

12 33 45 

13,8% 25,6% 20,8% W de 
Wilcoxon 

13474,500 

 أحيانا
 ت

            %  
49 59 108 

56,3% 45,7% 50,0% 
Z -1,263 

 كثيرا
ت               

            %  

26 37 63 

29,9% 28,7% 29,2% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 206,

             %  

87 129 216 

100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل01)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

أعمى  أف، بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼمسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو سمكؾ 
كأعمى  % 60.0، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ذككرال هف % 04.1ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار حياىاأىً يحدث أ كذلؾ يركف ىاثاإل هفىسبة 
ي 2.0ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثإحصائية بيف 

 44رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب./45جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4967,500

 أبدا
 ت

            %  

19 33 52 

21,6% 26,0% 24,2% W de 
Wilcoxon 

13095,500 

 أحيانا
 ت

            %  
39 64 103 

44,3% 50,4% 47,9% 
Z -1,497 

 كثيرا
ت               

            %  

30 30 60 

34,1% 23,6% 27,9% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 134,

             %  

88 127 215 

100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل01)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

أعمى ىسبة  أف، طابع المزاح والمعب الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة فيسمكؾ 
كأعمى ىسبة  % 66.1، هقابؿحياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ىاثاإل هف % 00.6كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار حياىاأىً يحدث أ كذلؾ يركفذككر ال هف
ي 2.1أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثإحصائية بيف 

 44رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

221 
 

 الخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو غيابو /41جدوؿ

 التكرار         ظيورالدرجة  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5455,000

 أبدا
 ت

            %  

27 40 67 

30,7% 31,0% 30,9% W de 
Wilcoxon 

13840,000 

 أحيانا
 ت

            %  
40 65 105 

45,5% 50,4% 48,4% 
Z -,528 

 كثيرا
ت               

            %  

21 24 45 

23,9% 18,6% 20,7% 
Sig asym 

(bilatérale) 
 ت المجموع 597,

             %  

88 129 217 

100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل06)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أو  بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذالخشونة والتدخالت سمكؾ 
، حياىايركف أف ٌذا السمكؾ يحدث أ ىاثاإل هف % 00.6أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف، غيابو
"ماف . كبعد تطبيؽ اختبار حياىاأىً يحدث أ كذلؾ يركفذككر ال هفكأعمى ىسبة  % 60.0هقابؿ
ي 2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ويتني" عدـ  دالة إحصائيا أم غير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد

 46رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 مقارنة درجة ظيور السموكات حسب المستوى الدراسي. 3.4
 والرياضي التربويالبدني  ممارسة النشاطلالسموكات المخالفة  .1.3.4

  عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(. /44جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 7,358 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

4 17 5 26 

5,20% 23,30% 7,50% 12,00% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
53 36 34 123 

68,80% 49,30% 50,70% 56,70% 

Sig asym 0,025* 
 كثيرا

ت               
            %  

20 20 28 68 

26,00% 27,40% 41,80% 31,30% 

 ت المجموع

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل00)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 ،عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(سمكؾ 
ثـ ، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ األكلى ثاىكم  % 41.1أعمى ىسبة قدرت ب أف

يركف أيضا  % 62.1أخيرا الثاىية ثاىكم ب. ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  % 00.0الثالثة ثاىكم ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أىً يحدث أحياىا.

ي دالة إحصائيا أم 2.20تساكم  في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ٌىاؾ ٌك
 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 46رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ /76جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,058 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

10 9 4 23 

13,0% 12,3% 6,0% 10,6% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
34 32 38 104 

44,2% 43,8% 56,7% 47,9% 

Sig asym ,971 
 كثيرا

ت               
            %  

33 32 25 90 

42,9% 43,8% 37,3% 41,5% 

 ت المجموع

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل04)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة قدرت  أف ،استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذسمكؾ 
 66.1ثاىكم ب ألكلىثـ ا، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثثاىكم  ثالثةهف تبلهيذ ال % 04.0ب
، يركف أيضا أىً يحدث أحياىا % 61.1أخيرا الثاىية ثاىكم ب. ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  %

لتحديد الفركؽ  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب .كبىفس الىسبة كذلؾ يركف أىً يحدث كثيرا
ي  2.6ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الهستكيات الدراسيةإحصائية بيف 

 42رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأ /77جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 4,869 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

9 15 14 38 

11,7% 20,5% 21,2% 17,6% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
44 38 41 123 

57,1% 52,1% 62,1% 56,9% 

Sig asym ,088 
 كثيرا

ت               
            %  

24 20 11 55 

31,2% 27,4% 16,7% 25,5% 

 ت المجموع

             %  

77 73 66 216 

100% 100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل00)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

 ،الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأسمكؾ 
ثـ ، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثالثة ثاىكم  % 41.8أعمى ىسبة قدرت ب أف

يركف  % 01.8أخيرا الثاىية ثاىكم ب. ك أحياىايركف أىً يحدث كذلؾ  % 00.8االكلى ثاىكم ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أيضا أىً يحدث أحياىا.

ي  2.26اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الهستكيات الدراسية

 41رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 . سموكات سوء األدب2.3.4

  عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(. /78جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,940 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

35 30 27 92 

45,5% 41,1% 40,3% 42,4% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
33 29 30 92 

42,9% 39,7% 44,8% 42,4% 

Sig asym ,625 
 كثيرا

ت               
            %  

9 14 10 33 

11,7% 19,2% 14,9% 15,2% 

 ت المجموع

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل01)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ سمكؾ 
 ثالثةثـ ال، ابدأ يحدثال يركف أف ٌذا السمكؾ ثاىكم  كلىهف تبلهيذ األ % 60.0ىسبة قدرت ب

يحدث ال يركف أىً  % 68.1ب    أخيرا الثاىية ثاىكم. ك أحياىايركف أىً يحدث  % 66.1ثاىكم ب
 2.4الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  لتحديد "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب ا.بدأ

ي  في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك
 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 40رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 إحداث فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصة/ 79جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 2,544 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

22 13 15 50 

28,6% 17,8% 22,4% 23,0% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
35 38 40 113 

45,5% 52,1% 59,7% 52,1% 

Sig asym ,280 
 كثيرا

ت               
            %  

20 22 12 54 

26,0% 30,1% 17,9% 24,9% 

 ت المجموع

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  درجةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل02)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     
هف تبلهيذ  % 02.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،حداث فوضى أو ضجيج عاـ أثناء الحصةإسمكؾ 

أىً  كذلؾ يركف % 01.8ثـ الثاىية ثاىكم ب، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثالثالثة ثاىكم 
تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً يحدث أحياىا. % 60.0أخيرا األكلى ثاىكم ب. ك أحياىايحدث 

ي  2.0لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" دالة غير ٌك
في درجة ظٍكر ٌذا  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 السمكؾ.

 45رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف. /80جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,242 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

18 23 21 62 

23,4% 31,9% 31,3% 28,7% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
45 33 28 106 

58,4% 45,8% 41,8% 49,1% 

Sig asym ,886 
 كثيرا

ت               
            %  

14 16 18 48 

18,2% 22,2% 26,9% 22,2% 

 ت المجموع

             %  

77 72 67 216 

100% 100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  هقارىة درجةً كالذم يبيف ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل10)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 % 01.6أعمى ىسبة قدرت ب أف ،تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيفسمكؾ 
 يركف % 60.1ثـ الثاىية ثاىكم ب، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ األكلى ثاىكم 

تطبيؽ كب يركف أيضا أىً يحدث أحياىا. % 68.1أخيرا الثالثة ثاىكم ب. ك أحياىاأىً يحدث  كذلؾ
ي  2.6لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"اختبار  دالة غير ٌك

في درجة ظٍكر ٌذا  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم
 السمكؾ.

 41رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية .3.3.4

  ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده. /81جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 2,253 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

29 35 24 88 

37,7% 49,3% 35,8% 40,9% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
35 27 37 99 

45,5% 38,0% 55,2% 46,0% 

Sig asym ,324 
 كثيرا

ت               
            %  

13 9 6 28 

16,9% 12,7% 9,0% 13,0% 

 ت المجموع

             %  

77 71 67 215 

100% 100% 100% 100 % 

 
  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل18)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     
أعمى  أف ،ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضدهسمكؾ 

ثـ الثاىية ، أحياىا ٌذا السمكؾ يحدثيركف أف هف تبلهيذ الثالثة ثاىكم  % 00.1ىسبة قدرت ب
يركف أيضا أىً يحدث  % 60.0أخيرا األكلى ثاىكم ب. ك أبدايحدث ال أىً  يركف % 62.1ثاىكم ب
 2.5لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أحياىا.
ي  في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك

 درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 44رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(. /82جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 5,721 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

34 21 23 78 

44,2% 29,2% 34,3% 36,1% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
36 37 29 102 

46,8% 51,4% 43,3% 47,2% 

Sig asym ,057 
 كثيرا

ت               
            %  

7 14 15 36 

9,1% 19,4% 22,4% 16,7% 

 ت المجموع

             %  

77 72 67 216 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل11)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

 أف ،كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ سمكؾ 
ثـ ، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثثاىكم  ىيةهف تبلهيذ الثا % 08.6أعمى ىسبة قدرت ب

يركف  % 61.1ثاىكم ب ثالثةأخيرا ال. ك احياىأأىً يحدث  كذلؾ يركف % 64.1ثاىكم ب كلىاأل
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "واليسكروسكاؿ "تطبيؽ اختبار كب أيضا أىً يحدث أحياىا.

ي  2.244اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الهستكيات الدراسية

 44رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة /83جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 4,392 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

37 33 23 93 

48,7% 45,8% 34,3% 43,3% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
37 29 36 102 

48,7% 40,3% 53,7% 47,4% 

Sig asym ,111 
 كثيرا

ت               
            %  

2 10 8 20 

2,6% 13,9% 11,9% 9,3% 

 ت المجموع

             %  

76 72 67 215 

100% 100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
ظٍكر  درجةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل11)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

 % 01.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرةسمكؾ 
 يركف % 61.0ثـ األكلى ثاىكم ب، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثالثة ثاىكم 

 61.1أخيرا الثاىية ثاىكم ب. ك أحياىا كبىفس الىسبة كذلؾ يركف أىً ال يحدث أبداأىً يحدث كذلؾ 
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً ال يحدث أبدا. %

ي  2.1الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الهستكيات الدراسيةبيف 

 44رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 المفظيالعنؼ  .4.3.4

  التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة /84جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,027 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

12 13 14 39 

15,6% 17,8% 20,9% 18,0% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
30 27 21 78 

39,0% 37,0% 31,3% 35,9% 

Sig asym ,986 
 كثيرا

ت               
            %  

35 33 32 100 

45,5% 45,2% 47,8% 46,1% 

 ت المجموع

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل16)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

هف  % 60.1أعمى ىسبة قدرت ب أف ،التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبةسمكؾ 
كذلؾ  يركف % 60.0ب  ثاىكمثـ األكلى ، كثيرا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثتبلهيذ الثالثة ثاىكم 

تطبيؽ اختبار كب كثيرا،يركف أيضا أىً  يحدث  % 60.1أخيرا الثاىية ثاىكم بك  كثيرا،أىً يحدث 
ي  2.6لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" دالة غير ٌك

في درجة ظٍكر ٌذا  ةالهستكيات الدراسيفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم
 السمكؾ.

 46بٌانًرسم 



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز. /85جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,264 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

12 11 17 40 

15,6% 15,1% 25,4% 18,4% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
40 42 26 108 

51,9% 57,5% 38,8% 49,8% 

Sig asym ,876 
 كثيرا

ت               
            %  

25 20 24 69 

32,5% 27,4% 35,8% 31,8% 

 ت المجموع

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل10)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة سمكؾ 
 يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثاىية ثاىكم  % 00.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،لمفوز
 11.1أخيرا الثالثة ثاىكم  بك  أحياىا،أىً يحدث كذلؾ  يركف % 08.2ثـ األكلى ثاىكم  ب، أحياىا

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً  يحدث أحياىا، %
ي  2.6الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك

 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الهستكيات الدراسيةبيف 

 46رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  السب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذ /86جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,781 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

25 17 19 61 

32,5% 23,3% 28,4% 28,1% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
25 29 26 80 

32,5% 39,7% 38,8% 36,9% 

Sig asym ,677 
 كثيرا

ت               
            %  

27 27 22 76 

35,1% 37,0% 32,8% 35,0% 

 ت المجموع

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل14)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

هف  % 12.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،السب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذسمكؾ 
كذلؾ  يركف % 11.1ثـ الثالثة ثاىكم  ب، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثتبلهيذ الثاىية ثاىكم 

تطبيؽ اختبار كب يركف أىً  يحدث كثيرا، % 10.8أخيرا األكلى ثاىكم  بك  أحياىا،أىً يحدث 
ي  2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" دالة غير ٌك

في درجة ظٍكر ٌذا  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم
 السمكؾ.

 42رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ الجسدي. 5.3.4

  بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼمسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو  /87جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 2,963 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

15 17 13 45 

19,5% 23,3% 19,7% 20,8% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
35 41 32 108 

45,5% 56,2% 48,5% 50,0% 

Sig asym ,227 
 كثيرا

ت               
            %  

27 15 21 63 

35,1% 20,5% 31,8% 29,2% 

 ت المجموع

             %  

77 73 66 216 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل10)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

أعمى  أف ،مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼسمكؾ 
ثـ الثالثة ، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثاىية ثاىكم  % 04.1ىسبة قدرت ب

يركف أيضا  % 60.0أخيرا األكلى ثاىكم   بك  أحياىا،أىً يحدث كذلؾ  يركف % 61.0ثاىكم ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أىً يحدث أحياىا،

ي  2.0تساكم  الهستكيات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. يةالدراس

 41رسم بٌانً
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  الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب /88جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,869 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

19 14 19 52 

25,0% 19,2% 28,8% 24,2% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
32 41 30 103 

42,1% 56,2% 45,5% 47,9% 

Sig asym ,647 
 كثيرا

ت               
            %  

25 18 17 60 

32,9% 24,7% 25,8% 27,9% 

 ت المجموع

             %  

76 73 66 215 

100% 100% 100% 100 % 

 

   :النتائج تحميؿ
ظٍكر سمكؾ  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل11)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ

أعمى ىسبة قدرت  أف ،الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب
 60.0ثـ الثالثة ثاىكم ب، أحياىا يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثاىية ثاىكم  % 04.1ب
 يركف أيضا أىً يحدث أحياىا، % 61.8أخيرا األكلى ثاىكم بك  أحياىا،أىً يحدث كذلؾ  يركف %
ي  2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب ٌك

في درجة  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير 
 ظٍكر ٌذا السمكؾ.

 40رسم بٌانً
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  الخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو غيابو /89جدوؿ

درجة  
 ظيورال

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,701 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 أبدا
 ت

            %  

26 19 22 67 

33,8% 26,0% 32,8% 30,9% 
ddl 2 

 أحيانا
 ت

            %  
37 41 27 105 

48,1% 56,2% 40,3% 48,4% 

Sig asym ,704 
 كثيرا

ت               
            %  

14 13 18 45 

18,2% 17,8% 26,9% 20,7% 

 ت المجموع

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
ظٍكر  ً كالذم يبيف هقارىة درجة( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل12)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو الخشونة والتدخالت سمكؾ 
 يركف أف ٌذا السمكؾ يحدثهف تبلهيذ الثاىية ثاىكم  % 04.1أعمى ىسبة قدرت ب أف ،غيابو
 % 60.1 أخيرا الثالثة ثاىكم بك  أحياىا،أىً يحدث كذلؾ  يركف % 61.8ثـ األكلى ثاىكم ب، أحياىا

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً يحدث أحياىا،
ي  2.4اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أمغير ٌك
 في درجة ظٍكر ٌذا السمكؾ. الهستكيات الدراسية

 45رسم بٌانً
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 عرض وتحميؿ نتائج الفرضية الرابعة  .4

  خبلؿ ههارسة الىشاط سمككات العىؼ بعض عيةر فركؽ ذات داللة إحصائية في شتكجد 
 بيف األستاذ كالتمهيذ. البدىي كالرياضي التربكم

 والتالميذ األساتذةعية السموكات حسب مقارنة شر . 1.5
 يوالرياضي التربو  البدني ممارسة النشاطالسموكات المخالفة ل .1.1.5

 التعب أو بالمرض المباس،التظاىر إحضار معيف عدـ لسبب الحصة في المشاركة / عدـ62جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2882,5

 مقبوؿ
 ت

            %  

61 5 66 
W de 

Wilcoxon 
26535,5 28,10% 16,70% 26,70% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
156 25 181 

71,90% 83,30% 73,30% 
Z -1,325 

 المجموع
 ت

             %  

217 30 247 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,185 

 

ً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (20)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ :النتائج تحميؿ
 أو بالمرض المباس،التظاىر إحضار معيف عدـ لسبب الحصة في المشاركةعدـ سمكؾ  عيةشر 

، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 11.1أعمى ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة ب أف ،التعب
 "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .هقبكؿ غيرأىً  كذلؾ هف التبلهيذ يركفكأعمى ىسبة  % 08.2

ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد  2.1لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 41رسم بٌانً
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  استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ /61جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2463,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

59 1 60 
W de 

Wilcoxon 
25899,00

0 27,3% 3,3% 24,4% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
157 29 186 

72,7% 96,7% 75,6% 
Z -2,860 

 المجموع
 ت

             %  

216 30 246 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,004** 

 

 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (28)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة كاىت  أف ،النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذاستعماؿ الياتؼ عدـ 
هف كأعمى ىسبة  % 01.0، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 24.0لؤلساتذة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ التبلهيذ يركف
ي دالة إحصائيا أم كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  2.221الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر األساتذة كالتبلهيذ في 

 44رسم بٌانً
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  الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأ /60جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستجوبطبيعة 
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3123,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

37 6 43 
W de 

Wilcoxon 
3588,000 17,3% 20,0% 17,6% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
177 24 201 

82,7% 80,0% 82,4% 
Z -,364 

 المجموع
 ت

             %  

214 30 244 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,716 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (21)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأ
كأعمى  % 10، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 11.0كالهقدرة ب متبلهيذىسبة كاىت ل

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ يركف ساتذةهف األىسبة 
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  2.4ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 44رسم بٌانً
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 سموكات سوء األدب .2.1.5

  عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(. /65جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3168,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

12 1 13 
W de 

Wilcoxon 
26604,00

0 5,6% 3,3% 5,3% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
204 29 233 

94,4% 96,7% 94,7% 
Z -,509 

 المجموع
 ت

             %  

216 30 246 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,611 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (21)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،ومقاطعتو( عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح
كأعمى  % 26.6، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 24.0كاىت لؤلساتذة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ هف التبلهيذ يركفىسبة 
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  2.4ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 44رسم بٌانً
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  فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصة. حداثإ /61جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2886,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

38 2 40 
W de 

Wilcoxon 
26322,00

0 17,6% 6,7% 16,3% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
178 28 206 

82,4% 93,3% 83,7% 
Z -1,517 

 المجموع
 ت

             %  

216 30 246 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,129 

 

 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (26)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 % 21.1أعمى ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة ب أف ،فوضى أو ضجيج عاـ أثناء الحصة إحداث
غير أىً  كذلؾ هف التبلهيذ يركفكأعمى ىسبة  % 11.6، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ 

 2.1لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .هقبكؿ
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في   شرعيةٌك

 ٌذا السمكؾ.

 46رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف /64جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2558,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

72 4 76 
W de 

Wilcoxon 
25563,00

0 33,6% 13,3% 31,1% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
142 26 168 

66,4% 86,7% 68,9% 
Z -2,245 

 المجموع
 ت

             %  

214 30 244 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,025* 

 

 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (20)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

أعمى ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة  أف ،تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف
 هف التبلهيذ يركفكأعمى ىسبة  % 44.6، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 14.0ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ
ي دالة  2.20اإلحصائية تساكم  أم كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة  اإحصائيٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةكالتبلهيذ في 

 46رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية .3.1.5

  ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده /64جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2972,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

23 1 24 
W de 

Wilcoxon 
25977,00

0 10,7% 3,3% 9,8% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
191 29 220 

89,3% 96,7% 90,2% 
Z -1,274 

 المجموع
 ت

             %  

214 30 244 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,203 

 

 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (24)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده
كأعمى  % 12.1، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 24.0كاىت لؤلساتذة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .هقبكؿغير أىً  كذلؾ هف التبلهيذ يركفىسبة 
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  2.0ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعيةإحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 62رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(. /64جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2659,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

51 2 53 
W de 

Wilcoxon 
25664,000 23,8% 6,7% 21,7% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
163 28 191 

76,2% 93,3% 78,3% 
Z -2,131 

 المجموع
 ت

             %  

214 30 244 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,033* 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (20)الجدكؿىبلحظ هف خبلؿ ٌذا     

أعمى  أف، عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(
 % 04.1، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 21.1ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة ب

لتحديد  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ يركف هف التبلهيذكأعمى ىسبة 
ي دالة إحصائيا أم كجكد فركؽ ذات داللة  2.25الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةإحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 61رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة. /66جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2944,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

32 3 35 
W de 

Wilcoxon 
25735,00

0 15,0% 10,3% 14,5% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
181 26 207 

85,0% 89,7% 85,5% 
Z -,671 

 المجموع
 ت

             %  

213 29 242 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,502 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (21)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة  أف ،التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة
 كذلؾ هف التبلهيذ يركفكأعمى ىسبة  % 10، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 12.0ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "ماف ويتني"ار كبعد تطبيؽ اختب .غير هقبكؿأىً 
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة  2.4تساكم  ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةكالتبلهيذ في 

 60رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

246 
 

 العنؼ المفظي .4.1.5

  التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة /66جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2863,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

26 1 27 
W de 

Wilcoxon 
26299,00

0 12,0% 3,4% 11,0% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
190 28 218 

88,0% 96,6% 89,0% 
Z -1,384 

 المجموع
 ت

             %  

216 29 245 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,166 

 

 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (22)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

أعمى ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة  أف ،أو غريبة التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة
 كذلؾ هف التبلهيذ يركفكأعمى ىسبة  % 11، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 24.4ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً 
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة  2.1تساكم  ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةكالتبلهيذ في 

 65رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز/122جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3175,500

 مقبوؿ
 ت

            %  

27 3 30 
W de 

Wilcoxon 
26828,50

0 12,4% 10,0% 12,1% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
190 27 217 

87,6% 90,0% 87,9% 
Z -,383 

 المجموع
 ت

             %  

217 30 247 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,702 

 

 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (800)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 أف ،التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز
 % 10.4، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 20أعمى ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة ب

لتحديد  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ هف التبلهيذ يركفكأعمى ىسبة 
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ  2.4الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعيةذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 61رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

248 
 

  لسب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذا /121جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3120,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

9 0 9 
W de 

Wilcoxon 
26773,00

0 4,1% ,0% 3,6% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
208 30 238 

95,9% 100,0% 96,4% 
Z -1,134 

 المجموع
 ت

             %  

217 30 247 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,257 

 

 :النتائج تحميؿ
 شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (808)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

أعمى ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة  أف ،لسب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذاسمكؾ 
 هف التبلهيذ يركفكأعمى ىسبة  % 20.9، هقابؿ هقبكؿغير يركف أف ٌذا السمكؾ  % 800ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  2.0اإلحصائية تساكم  ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةاألساتذة كالتبلهيذ في 

 64رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ الجسدي .5.1.5

  مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ /120جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2997,500

 مقبوؿ
 ت

            %  

51 5 56 
W de 

Wilcoxon 
26217,50

0 23,7% 16,7% 22,9% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
164 25 189 

76,3% 83,3% 77,1% 
Z -,860 

 المجموع
 ت

             %  

215 30 245 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,390 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (801)خبلؿ ٌذا الجدكؿىبلحظ هف     

أعمى ىسبة  أف ،مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ
كأعمى  % 04.1، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 11.1كاىت لؤلساتذة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ يركفهف التبلهيذ ىسبة 
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  2.5ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعيةإحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 64رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

250 
 

  الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب /125جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 2614,500

 مقبوؿ
 ت

            %  

38 1 39 
W de 

Wilcoxon 
26267,50

0 17,5% 3,6% 15,9% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
179 27 206 

82,5% 96,4% 84,1% 
Z -1,894 

 المجموع
 ت

             %  

217 28 245 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,058 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (801)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة كاىت  أف ،الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب
هف كأعمى ىسبة  % 11.0، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 24.6لؤلساتذة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "ماف ويتني"بعد تطبيؽ اختبار ك  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ التبلهيذ يركف
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  2.246الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةإحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 64رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  غفمة األستاذ أو غيابوالخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة /121جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع طبيعة المستجوب
U de Mann-

Whitney 
 االستاذ التمميذ 3093,500

 مقبوؿ
 ت

            %  

18 1 19 
W de 

Wilcoxon 
26746,500 8,3% 3,3% 7,7% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
199 29 228 

91,7% 96,7% 92,3% 
Z -,954 

 المجموع
 ت

             %  

217 30 247 

100% 100% 100% 
Sig asym 

(bilatérale) 
,340 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة لكالرسـ البياىي الهمحؽ  (806)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

الخشونة والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو 
، هقابؿ غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  % 24.0أعمى ىسبة كاىت لؤلساتذة كالهقدرة ب أف ،غيابو
 ويتني" "مافكبعد تطبيؽ اختبار  .غير هقبكؿأىً  كذلؾ هف التبلهيذ يركفكأعمى ىسبة  % 28.0

ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد  2.5لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

 66رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 عرض وتحميؿ نتائج الفرضية الخامسة .6

 ههارسة الىشاطلعىؼ خبلؿ بعض سمككات اعية شر تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  ال 
م بيف التبلهيذ بتأثير الهحددات التالية: تعداد الثاىكية، الجىس، البدىي كالرياضي التربك 

 الهستكل الدراسي

 عية السموكات حسب المؤسساتمقارنة شر  .1.6
 البدني والرياضي التربويممارسة النشاط لالسموكات المخالفة  .1.1.6

 عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(. /124جدوؿ

شرعية  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 1,649 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

8 21 32 61 

21,60% 26,30% 32,00% 28,10% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
29 59 68 156 

78,40% 73,80% 68,00% 71,90% 

Sig asym 0,438 ت المجموع 

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 
( كالرسـ البياىي الهمحؽ لً كالذم يبيف هقارىة 800ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ) تحميؿ النتائج:
عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو شرعية سمكؾ 

هف تبلهيذ الثاىكية الصغيرة العدد يركف أف ٌذا السمكؾ  % 01.6أف أعمى ىسبة قدرت ب ،التعب(
   أىً غير هقبكؿ. كأخيرا الكبيرة العدد ب كذلؾ يركف % 01.1غير هقبكؿ، ثـ الهتكسطة العدد ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  كروسكاؿ واليس"أيضا يركف أىً غير هقبكؿ. كبتطبيؽ اختبار " % 41
ي غير دالة إحصائيا أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  2.1الداللة اإلحصائية تساكم  ٌك

 بيف ٌذي الهؤسسات في شرعية ٌذا السمكؾ.

 66رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ /106جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux ,686 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

9 20 30 59 

24,3% 25,3% 30,0% 27,3% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
28 59 70 157 

75,7% 74,7% 70,0% 72,7% 

Sig asym ,710 ت المجموع 

             %  

37 79 100 216 

100% 100% 100% 100,00% 

 
 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل804)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 % 00.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ
 06.0ثـ الهتكسطة العدد ب، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ الثاىكية الصغيرة العدد 

تطبيؽ كب ا يركف أىً غير هقبكؿ.أيض % 00أخيرا الكبيرة العدد ب. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  %
ي 2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"اختبار  دالة  غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 62رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

254 
 

  الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأ /107جدوؿ

رعية ش
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 14,357 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

11 4 22 37 

29,7% 5,0% 22,7% 17,3% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
26 76 75 177 

70,3% 95,0% 77,3% 82,7% 

Sig asym ,001** ت المجموع 

             %  

37 80 97 214 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة البياىي الهمحؽ ل( كالرسـ 800)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،الغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأ
ثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد الهتكسطة هف تبلهيذ الثاىكية  % 20ىسبة قدرت ب

أيضا  % 00.3 العدد بالصغيرة أخيرا . ك هقبكؿ غيريركف أىً كذلؾ  % 00.1العدد ب الكبيرة
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أىً غير هقبكؿ.

ي 2.221اإلحصائية تساكم  ٌذي فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد دالة إحصائيا أم ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  الهؤسسات

 61رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 سموكات سوء األدب .2.1.6

  عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(. /108 جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 2,616 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

2 2 8 12 

5,4% 2,5% 8,1% 5,6% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
35 78 91 204 

94,6% 97,5% 91,9% 94,4% 

Sig asym ,270 ت المجموع 

             %  

37 80 99 216 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة البياىي الهمحؽ ل( كالرسـ 801)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(
ثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد الهتكسطة هف تبلهيذ الثاىكية  % 20.0قدرت ب
أيضا  % 28.2أخيرا الكبيرة العدد ب. ك هقبكؿغير يركف أىً كذلؾ  % 26.4العدد ب الصغيرة

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أىً غير هقبكؿ.
ي 2.0اإلحصائية تساكم  ٌذي فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  الهؤسسات

 60رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصة حداثإ /109 جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 3,084 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

10 11 17 38 

27,0% 13,8% 17,2% 17,6% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
27 69 82 178 

73,0% 86,3% 82,8% 82,4% 

Sig asym ,214 ت المجموع 

             %  

37 80 99 216 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 
  :النتائج تحميؿ
 شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل802)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ       

هف تبلهيذ  % 14.1أعمى ىسبة قدرت ب أف ،فوضى أو ضجيج عاـ أثناء الحصة إحداثسمكؾ 
يركف كذلؾ  % 11.1العدد ب الكبيرةثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد الهتكسطة الثاىكية 

تطبيؽ اختبار كب أيضا يركف أىً غير هقبكؿ. % 01العدد بالصغيرة أخيرا . ك غير هقبكؿأىً 
ي 2.0لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" دالة  غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 65رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف /110 جدوؿ

شرعية  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux ,849 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

14 24 34 72 

37,8% 30,0% 35,1% 33,6% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
23 56 63 142 

62,2% 70,0% 64,9% 66,4% 

Sig asym ,654 ت المجموع 

             %  

37 80 97 214 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
 شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل880)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

هف  % 00أعمى ىسبة قدرت ب أف ،تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيفسمكؾ 
 % 46.2العدد ب الكبيرةثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد الهتكسطة تبلهيذ الثاىكية 

 أيضا يركف أىً غير هقبكؿ. % 41.1العدد بالصغيرة أخيرا . ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ 
ي 2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب  ٌك

ٌذا  شرعيةفي  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير
 السمكؾ.

 61رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية .3.1.6

  ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده /111 جدوؿ

شرعية  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 3,046 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

4 5 14 23 

10,8% 6,3% 14,4% 10,7% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
33 75 83 191 

89,2% 93,8% 85,6% 89,3% 

Sig asym ,218 ت المجموع 

             %  

37 80 97 214 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل888)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده
ثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد الهتكسطة هف تبلهيذ الثاىكية  % 21.1قدرت ب
أيضا  % 10.4 أخيرا الكبيرة العدد ب. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 12.1العدد ب الصغيرة

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أىً غير هقبكؿ.
ي 2.0اإلحصائية تساكم  ٌذي فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. يةرعشفي  الهؤسسات

 64رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(. /112 جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 3,307 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

13 16 22 51 

35,1% 20,0% 22,7% 23,8% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
24 64 75 163 

64,9% 80,0% 77,3% 76,2% 

Sig asym ,191 ت المجموع 

             %  

37 80 97 214 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل881)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات 
ثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد الهتكسطة هف تبلهيذ الثاىكية  % 10ىسبة قدرت ب

أيضا  % 46.2 العدد بالصغيرة أخيرا . ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 00.1العدد ب الكبيرة
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أىً غير هقبكؿ.

ي 2.1اإلحصائية تساكم  ٌذي فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  الهؤسسات

 64رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

260 
 

  التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة. /113 جدوؿ

عية شر  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 1,002 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

5 10 17 32 

13,5% 12,5% 17,7% 15,0% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
32 70 79 181 

86,5% 87,5% 82,3% 85,0% 

Sig asym ,606 ت المجموع 

             %  

37 80 96 213 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 
 :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل881)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

هف  % 10.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة
 % 14.0 العدد ب الصغيرةثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد الهتكسطة تبلهيذ الثاىكية 

تطبيؽ كب أيضا يركف أىً غير هقبكؿ. % 11.3أخيرا الكبيرة العدد ب. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ 
ي 2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"اختبار  دالة  غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 64رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ المفظي .4.1.6

  التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة /114 جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 1,768 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

4 7 15 26 

10,8% 8,8% 15,2% 12,0% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
33 73 84 190 

89,2% 91,3% 84,8% 88,0% 

Sig asym ,413 ت المجموع 

             %  

37 80 99 216 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
 شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل886)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ      

هف  % 28.1أعمى ىسبة قدرت ب أف ،التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبةسمكؾ 
 % 12.1 العدد ب الصغيرةثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد  الهتكسطة تبلهيذ الثاىكية

تطبيؽ كب أيضا يركف أىً غير هقبكؿ. % 16.1أخيرا الكبيرة العدد ب. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ 
ي 2.1لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"اختبار  دالة  غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 66رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز /115 جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 1,337 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

3 9 15 27 

8,1% 11,3% 15,0% 12,4% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
34 71 85 190 

91,9% 88,8% 85,0% 87,6% 

Sig asym ,513 ت المجموع 

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 
 :النتائج تحميؿ
 شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل880)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     

التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة سمكؾ 
يركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ الثاىكية الصغيرة العدد  % 28.2أعمى ىسبة قدرت ب أف ،لمفوز

 10أخيرا الكبيرة العدد ب. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 11.1ثـ الهتكسطة العدد ب، غير هقبكؿ
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أيضا يركف أىً غير هقبكؿ. %

ي 2.4الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  ٌذي الهؤسساتبيف 

 66بٌانً رسم



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  لسب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذا /116 جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux ,872 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

2 2 5 9 

5,4% 2,5% 5,0% 4,1% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
35 78 95 208 

94,6% 97,5% 95,0% 95,9% 

Sig asym ,647 ت المجموع 

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 
  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل884)هف خبلؿ ٌذا الجدكؿىبلحظ     

هف تبلهيذ  % 20.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،لسب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذا
يركف كذلؾ  % 20العدد ب الكبيرةثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد الهتكسطة الثاىكية 

تطبيؽ اختبار كب أيضا يركف أىً غير هقبكؿ. % 26.4العدد بالصغيرة أخيرا . ك هقبكؿ غيرأىً 
ي 2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" دالة  غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 122رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ الجسدي .5.1.6

  مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ /117 جدوؿ

شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 1,007 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

11 17 23 51 

29,7% 21,3% 23,5% 23,7% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
26 63 75 164 

70,3% 78,8% 76,5% 76,3% 

Sig asym ,604 ت المجموع 

             %  

37 80 98 215 

100% 100% 100% 100,00% 

 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل880)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

أعمى ىسبة  أف ،مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ
 الكبيرةثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد  الهتكسطة هف تبلهيذ الثاىكية % 01.1قدرت ب
أيضا يركف أىً  % 00.3العدد بالصغيرة  أخيرا. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 04.0العدد ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب غير هقبكؿ.
ي 2.4 في  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعية

 121رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب /118 جدوؿ

شرعية  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux 4,929 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

8 8 22 38 

21,6% 10,0% 22,0% 17,5% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
29 72 78 179 

78,4% 90,0% 78,0% 82,5% 

Sig asym ,085 ت المجموع 

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 

 
  :النتائج تحميؿ
 شرعيةً كالذم يبيف هقارىة الهمحؽ ل( كالرسـ البياىي 881)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     
أعمى ىسبة  أف ،الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعبسمكؾ 

 الصغيرةثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ العدد  الهتكسطة هف تبلهيذ الثاىكية % 20قدرت ب
أيضا يركف أىً غير  % 01العدد ب أخيرا الكبيرة. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 01.4العدد ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب هقبكؿ.
ي 2.26 في  ٌذي الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعية

 120رسم بٌانً
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  غيابوالخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو  /119 جدوؿ

شرعية  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع حسب تعداد المؤسسة

Khi-deux ,851 كبيرة متوسطة صغيرة 

 مقبوؿ
 ت

            %  

2 6 10 18 

5,4% 7,5% 10,0% 8,3% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
35 74 90 199 

94,6% 92,5% 90,0% 91,7% 

Sig asym ,654 ت المجموع 

             %  

37 80 100 217 

100% 100% 100% 100,00% 

 
 

  :النتائج تحميؿ
سمكؾ  شرعيةً كالذم يبيف هقارىة كالرسـ البياىي الهمحؽ ل( 882)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 الخشونة والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو
يركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ الثاىكية الصغيرة العدد  % 26.4أعمى ىسبة قدرت ب أف ،غيابو

 20أخيرا الكبيرة العدد ب. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 21.0ثـ الهتكسطة العدد ب، غير هقبكؿ
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أيضا يركف أىً غير هقبكؿ. %

ي 2.4الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  ٌذي الهؤسساتبيف 

 125رسم بٌانً
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 التالميذ عية السموكات حسب جنسمقارنة شر  .2.6
 البدني والرياضي التربويممارسة النشاط السموكات المخالفة ل .1.2.6

  عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب( /102 جدوؿ

 التكرار         شرعية السموؾ 

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4511,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

14 47 61 W de 
Wilcoxon 

12896,000 
15,90% 36,40% 28,10% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
74 82 156 

Z -3,295 
84,10% 63,60% 71,90% 

 ت المجموع

             %  

88 129 217 Sig asym 
(bilatérale) 

0,001** 
100% 100% 100 % 

 

 
 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل810)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 أف ،المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار 
 % 41.4  ، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ذككرال هف % 16.8أعمى ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ىاثاإل هفكأعمى ىسبة 
ي 2.221الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  كجكد إحصائيا أمدالة  ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  الذككر كاإلىاثإحصائية بيف 

 121رسم بٌانً
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 استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ/ 101 جدوؿ

 التكرار         شرعية السموؾ 

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4764,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

16 43 59 W de 
Wilcoxon 

13020,000 
18,2% 33,6% 27,3% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
72 85 157 

Z -2,492 
81,8% 66,4% 72,7% 

 ت المجموع

             %  

88 128 216 Sig asym 
(bilatérale) 

,013* 
100% 100% 100 % 

 

 
  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل818)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

 18.1أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ
 كذلؾ ىاثاإل هفكأعمى ىسبة  % 44.6، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ذككرال هف %

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً 
ي 2.21اإلحصائية تساكم  الذككر فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد دالة إحصائيا أم ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةر شفي  كاإلىاث

 124رسم بٌانً
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 األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأالغش والتحايؿ لحظة غفمة /  100جدوؿ

 التكرار         شرعية السموؾ  

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5520,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

15 22 37 W de 
Wilcoxon 

13648,000 
17,2% 17,3% 17,3% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
72 105 177 

Z -,015 
82,8% 82,7% 82,7% 

 ت المجموع

             %  

87 127 214 Sig asym 
(bilatérale) 

,988 
100% 100% 100 % 

 

 
 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل811)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأالغش 
كأعمى  % 11.0، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ذككرال هف % 11.1ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ىاثاإل هفىسبة 
ي 2.6ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الذككر كاإلىاثإحصائية بيف 

 124رسم بٌانً
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 سموكات سوء األدب .2.2.6

  عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(. /105

 عيةشر  
 السموؾ 

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5428,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

3 9 12 W de 
Wilcoxon 

13684,000 
3,4% 7,0% 5,6% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
85 119 204 

Z -1,139 
96,6% 93,0% 94,4% 

 ت المجموع

             %  

88 128 216 Sig asym 
(bilatérale) 

,255 
100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ شرعيةً كالذم يبيف هقارىة كالرسـ البياىي الهمحؽ ل( 811)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(
 هفكأعمى ىسبة  % 21، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ذككرال هف % 24.4كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ىاثاإل
ي 2.0الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعيةفي  الذككر كاإلىاثبيف 

 124رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

271 
 

  حداث فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصةإ/ 101 جدوؿ

 شرعية 
 السموؾ 

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5472,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

14 24 38 W de 
Wilcoxon 

13728,000 
15,9% 18,8% 17,6% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
74 104 178 

Z -,538 
84,1% 81,3% 82,4% 

 ت المجموع

             %  

88 128 216 Sig asym 
(bilatérale) 

,591 
100% 100% 100 % 

 

 
 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل816)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

يركف  ذككرال هف % 16.8أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،فوضى أو ضجيج عاـ أثناء الحصة ثإحدا
. غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ىاثاإل هفكأعمى ىسبة  % 18.1، هقابؿغير هقبكؿأف ٌذا السمكؾ 

ي 2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ماف ويتني"كبعد تطبيؽ اختبار   ٌك
ٌذا  شرعيةفي  الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير

 السمكؾ.

 126رسم بٌانً
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  .تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف /104 جدوؿ

 شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5497,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

29 43 72 W de 
Wilcoxon 

9238,000 
33,7% 33,6% 33,6% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
57 85 142 

Z -,019 
66,3% 66,4% 66,4% 

 ت المجموع

             %  

86 128 214 Sig asym 
(bilatérale) 

,985 
100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ شرعيةً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل810)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 هف % 44.6أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف
يركف أىً  كذلؾ ذككرال هفكأعمى ىسبة  % 44.1، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ىاثاإل

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿ
ي 2.6 في  الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. شرعية

 126رسم بٌانً
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 عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية .3.2.6

  الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضدهضرب / 104 جدوؿ

 عيةشر  
 السموؾ 

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5478,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

9 14 23 W de 
Wilcoxon 

13734,000 
10,5% 10,9% 10,7% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
77 114 191 

Z -,109 
89,5% 89,1% 89,3% 

 ت المجموع

             %  

86 128 214 Sig asym 
(bilatérale) 

,913 
100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة البياىي الهمحؽ ل( كالرسـ 814)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ   

أعمى ىسبة  أف ،ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده
 هفكأعمى ىسبة  % 12.8، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ذككرال هف % 12.0كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ىاثاإل
ي 2.6الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الذككر كاإلىاثبيف 

 112رسم بٌانً
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   كبدٌل لكرة القدم(.عدم استعمال األدوات الرٌاضٌة فً محلها )مثل كرات الٌد،أقماع،...  /104 جدوؿ

 عية شر  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4590,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

12 39 51 W de 
Wilcoxon 

12718,000 
13,8% 30,7% 23,8% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
75 88 163 

Z -2,846 
86,2% 69,3% 76,2% 

 ت المجموع

             %  

87 127 214 Sig asym 
(bilatérale) 

,004** 
100% 100% 100 % 

 

 
 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل810)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(
كأعمى  % 42.1، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ذككرال هف % 14.1ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ىاثاإل هفىسبة 
ي 2.221ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة  كجكد دالة إحصائيا أم ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الذككر كاإلىاثإحصائية بيف 

 111رسم بٌانً
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  التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة /106 جدوؿ

 عيةشر  
 السموؾ 

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5145,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

10 22 32 W de 
Wilcoxon 

13401,000 
11,8% 17,2% 15,0% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
75 106 181 

Z -1,082 
88,2% 82,8% 85,0% 

 ت المجموع

             %  

85 128 213 Sig asym 
(bilatérale) 

,279 
100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل811)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 هف % 11.1  أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة
يركف أىً  كذلؾ ىاثاإل هفكأعمى ىسبة  % 11.1، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ذككرال

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿ
ي 2.0 في  الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر 

 110رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ المفظي .4.2.6

  التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة /106 جدوؿ

 عيةشر  
 السموؾ 

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5372,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

13 13 26 W de 
Wilcoxon 

9288,000 
14,8% 10,2% 12,0% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
75 115 190 

Z -1,022 
85,2% 89,8% 88,0% 

 ت المجموع

             %  

88 128 216 Sig asym 
(bilatérale) 

,307 
100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
 عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل812)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     
 % 12.1أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة سمكؾ
يركف  كذلؾ ذككرال هفكأعمى ىسبة  % 10.1، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ىاثاإل هف
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿأىً 

ي 2.5تساكم   الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر في 

 115رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوزالتوبيخ ومالسنات برفع  /152 جدوؿ

 عيةشر  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5236,500

 مقبوؿ
 ت

            %  

15 12 27 W de 
Wilcoxon 

9152,500 
17,0% 9,3% 12,4% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
73 117 190 

Z -1,693 
83,0% 90,7% 87,6% 

 ت المجموع

             %  

88 129 217 Sig asym 
(bilatérale) 

,090 
100% 100% 100 % 

 

 
  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ل ( كالرسـ البياىي الهمحؽ810)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 أف ،التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز
كأعمى  % 11، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ىاثاإل هف % 20.0أعمى ىسبة كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ذككرال هفىسبة 
ي 2.26ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الذككر كاإلىاثداللة إحصائية بيف 

 111رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 لسب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذ ا /151 جدوؿ

 عيةشر  
 السموؾ 

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5638,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

4 5 9 W de 
Wilcoxon 

9554,000 
4,5% 3,9% 4,1% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
84 124 208 

Z -,242 
95,5% 96,1% 95,9% 

 ت المجموع

             %  

88 129 217 Sig asym 
(bilatérale) 

,809 
100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل818)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 هف % 24.8أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،لسب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذا
يركف أىً  كذلؾ ذككرال هفكأعمى ىسبة  % 20.0، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ىاثاإل

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿ
ي 2.6 في  الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر 

 114رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 العنؼ الجسدي .5.2.6

 مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ. /150 جدوؿ

 عية شر  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 4884,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

27 24 51 W de 
Wilcoxon 

8712,000 
31,0% 18,8% 23,7% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
60 104 164 

Z -2,074 
69,0% 81,3% 76,3% 

 ت المجموع

             %  

87 128 215 Sig asym 
(bilatérale) 

,038** 
100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل811)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ
 هفكأعمى ىسبة  % 42، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ىاثاإل هف % 18.1كالهقدرة ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ذككرال
ي 2.25الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد دالة إحصائيا أم ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الذككر كاإلىاث

 114رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب /155 جدوؿ

مشروعية  
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5178,000

 مقبوؿ
 ت

            %  

20 18 38 W de 
Wilcoxon 

9094,000 
22,7% 14,0% 17,5% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
68 111 179 

Z -1,666 
77,3% 86,0% 82,5% 

 ت المجموع

             %  

88 129 217 Sig asym 
(bilatérale) 

,096 
100% 100% 100 % 

 

 
 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل811)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة كالهقدرة  أف ،الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب
 ذككرال هفكأعمى ىسبة  % 00.1، هقابؿغير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ىاثاإل هف % 14ب

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة  "ماف ويتني". كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ
ي 2.26اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الذككر كاإلىاث

 114رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  غفمة األستاذ أو غيابوالخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة  /151جدوؿ

 شرعية 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع التالميذ جنس
U de Mann-

Whitney 
 إناث ذكور 5274,500

 مقبوؿ
 ت

            %  

11 7 18 W de 
Wilcoxon 

9190,500 
12,5% 5,4% 8,3% 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
77 122 199 

Z -1,851 
87,5% 94,6% 91,7% 

 ت المجموع

             %  

88 129 217 Sig asym 
(bilatérale) 

,064 
100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل816)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو  ةالخشون
، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ  ىاثاإل هف % 26.4أعمى ىسبة كالهقدرة ب أف ،غيابو
"ماف . كبعد تطبيؽ اختبار غير هقبكؿيركف أىً  كذلؾ ذككرال هفكأعمى ىسبة  % 10.0هقابؿ
ي 2.24لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  ويتني" عدـ  دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الذككر كاإلىاثفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد

 116رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 عية السموكات حسب المستوى الدراسيمقارنة شر  .3.6
 التربويالبدني والرياضي ممارسة النشاط السموكات المخالفة ل .1.3.6

  / عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(.135 جدوؿ

ة شرعي
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 2,918 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

27 17 17 61 

35,10% 23,30% 25,40% 28,10% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
50 56 50 156 

64,90% 76,70% 74,60% 71,90% 

Sig asym ,232 ت المجموع 

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
 عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل810)ٌذا الجدكؿىبلحظ هف خبلؿ      
 ،عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب( سمكؾ
ثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ ثاىكم  ثاىيةهف تبلهيذ ال % 04.0أعمى ىسبة قدرت ب أف

يركف أيضا  % 46.2ثاىكم ب كلىأخيرا األ. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 06.4الثالثة ثاىكم ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أىً غير هقبكؿ.

ي 2.0تساكم  الهستكيات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الدراسية

 116رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ /136 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 1,078 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

24 18 17 59 

31,6% 24,7% 25,4% 27,3% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
52 55 50 157 

68,4% 75,3% 74,6% 72,7% 

Sig asym ,583 ت المجموع 

             %  

76 73 67 216 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل814)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 % 00.1أعمى ىسبة قدرت ب أف ،استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ
كذلؾ  % 06.4  ثـ الثالثة ثاىكم ب، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ ثاىكم  ثاىيةهف تبلهيذ ال
تطبيؽ كب يركف أيضا أىً غير هقبكؿ. % 41.6ثاىكم ب كلىأخيرا األ. ك غير هقبكؿيركف أىً 
ي 2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"اختبار  دالة  غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 102رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأالغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ  /137 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,090 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

13 12 12 37 

16,9% 16,7% 18,5% 17,3% 
ddl 2 

 مقبوؿغير 
 ت

            %  
64 60 53 177 

83,1% 83,3% 81,5% 82,7% 

Sig asym ,956 ت المجموع 

             %  

77 72 65 214 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل810)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     
 ،أالغش والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خط سمكؾ
ثـ ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ ثاىكم  ثاىيةهف تبلهيذ ال % 11.1أعمى ىسبة قدرت ب أف
يركف أيضا  % 18.0ثاىكم ب لثةأخيرا الثا. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 11.8ثاىكم ب كلىاأل

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب أىً غير هقبكؿ.
ي 2.6تساكم  الهستكيات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الدراسية

 101رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 سموكات سوء األدب .2.3.6

  عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(. /138 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,666 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

3 5 4 12 

3,9% 6,8% 6,1% 5,6% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
74 68 62 204 

96,1% 93,2% 93,9% 94,4% 

Sig asym ,717 ت المجموع 

             %  

77 73 66 216 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة الهمحؽ ل( كالرسـ البياىي 811)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(
ثـ الثالثة ثاىكم ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ األكلى ثاىكم  % 24.8قدرت ب

يركف أيضا أىً غير  % 21.1ثاىكم بأخيرا الثاىية . ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 21.2ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب هقبكؿ.
ي 2.4 في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر 

 100رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

286 
 

  .فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصة حداثإ /139 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,940 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

13 11 14 38 

16,9% 15,1% 21,2% 17,6% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
64 62 52 178 

83,1% 84,9% 78,8% 82,4% 

Sig asym ,625 ت المجموع 

             %  

77 73 66 216 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل812)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 ثاىيةهف تبلهيذ ال % 16.2أعمى ىسبة قدرت ب أف ،فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء الحصة إحداث
. غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 11.8ثاىكم ب كلىثـ األ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ ثاىكم 

 "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً غير هقبكؿ. % 01.1ثاىكم ب لثةأخيرا الثاك 
ي 2.4لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم   عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 105رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

287 
 

  تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف /140 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 2,247 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

23 22 27 72 

30,3% 30,6% 40,9% 33,6% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
53 50 39 142 

69,7% 69,4% 59,1% 66,4% 

Sig asym ,325 ت المجموع 

             %  

76 72 66 214 

100% 100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل860)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

هف  % 42.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ لسبب معيف
يركف أىً كذلؾ  % 42.6ثاىكم ب ىيةثـ الثا، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ تبلهيذ األكلى ثاىكم 

تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً غير هقبكؿ. % 02.8ثاىكم ب لثةأخيرا الثا. ك غير هقبكؿ
ي 2.5لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" دالة  غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 101رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

288 
 

 عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية.3.3.6

  ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده. /141 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 9,485 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

3 14 6  

3,9% 19,4% 9,1%  
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
73 58 60  

96,1% 80,6% 90,9%  

Sig asym ,009** ت المجموع 

             %  

76 72 66  

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل868)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده
ثـ الثالثة ثاىكم ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ األكلى ثاىكم  % 24.8قدرت ب

يركف أيضا أىً غير  % 10.4أخيرا الثاىية ثاىكم ب. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 20.2ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب هقبكؿ.
ي 2.226 في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد إحصائيا أم دالة ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر 

 104رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

289 
 

  عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(. /142 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 1,507 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

16 16 19 51 

21,1% 21,9% 29,2% 23,8% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
60 57 46 163 

78,9% 78,1% 70,8% 76,2% 

Sig asym ,471 ت المجموع 

             %  

76 73 65 214 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل861)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى  أف ،عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ لكرة القدـ(
ثاىكم  ىيةثـ الثا، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ األكلى ثاىكم  % 01.2ىسبة قدرت ب

يركف أيضا أىً غير  % 00.1ثاىكم ب لثةأخيرا الثا. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 01.8ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب هقبكؿ.
ي 2.1 في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر 

 104رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

290 
 

  التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة. /143 جدوؿ

ية شرع
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 6,577 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

5 14 13 32 

6,6% 19,4% 20,0% 15,0% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
71 58 52 181 

93,4% 80,6% 80,0% 85,0% 

Sig asym ,037* ت المجموع 

             %  

76 72 65 213 

100% 100% 100% 100 % 

 

 :النتائج تحميؿ
 عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل861)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ      
 % 21.6أعمى ىسبة قدرت ب أف ،التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة سمكؾ

يركف كذلؾ  % 10.4ثاىكم ب ىيةثـ الثا، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ األكلى ثاىكم 
تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً غير هقبكؿ. % 10ثاىكم ب لثةأخيرا الثا. ك غير هقبكؿأىً 

ي 2.25لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" دالة إحصائيا  ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الدراسيةالهستكيات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد أم

 104رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

291 
 

 العنؼ المفظي .4.3.6

  التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة /144 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 2,640 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

6 9 11 26 

7,8% 12,3% 16,7% 12,0% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
71 64 55 190 

92,2% 87,7% 83,3% 88,0% 

Sig asym ,267 ت المجموع 

             %  

77 73 66 216 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل866)هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ ىبلحظ     
هف  % 21.1أعمى ىسبة قدرت ب أف ،التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة سمكؾ

يركف أىً كذلؾ  % 10.0ثاىكم ب ىيةثـ الثا، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ تبلهيذ األكلى ثاىكم 
تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً غير هقبكؿ. % 11.1ثاىكم ب لثةأخيرا الثاك . غير هقبكؿ

ي 2.0لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس" دالة  غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 106رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

292 
 

  التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز /145 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 2,670 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

8 7 12 27 

10,4% 9,6% 17,9% 12,4% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
69 66 55 190 

89,6% 90,4% 82,1% 87,6% 

Sig asym ,263 ت المجموع 

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة البياىي الهمحؽ ل ( كالرسـ860)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

 أف ،التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، إضاعتو فرصة لمفوز
 كلىثـ األ، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ ثاىكم  ثاىيةهف تبلهيذ ال % 20.6أعمى ىسبة قدرت ب

يركف أيضا أىً  % 11.8   ثاىكم ب ثالثةأخيرا ال. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 12.4ثاىكم ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب غير هقبكؿ.

ي 2.0 في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر 

 106رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

293 
 

  والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذلسب ا/146 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux ,031 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

3 3 3 9 

3,9% 4,1% 4,5% 4,1% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
74 70 64 208 

96,1% 95,9% 95,5% 95,9% 

Sig asym ,985 ت المجموع 

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل864)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

هف تبلهيذ  % 24.8أعمى ىسبة قدرت ب أف ،لسب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذا
غير يركف أىً كذلؾ  % 20.2ثاىكم ب ىيةثـ الثا، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ األكلى ثاىكم 

كروسكاؿ "تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً غير هقبكؿ. % 20.0ثاىكم ب لثةأخيرا الثا. ك هقبكؿ
ي 2.6لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "واليس عدـ  دالة إحصائيا أم غير ٌك
 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد

 152رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

294 
 

 العنؼ الجسدي 5.3.6

  مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ /147 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 9,041 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

13 14 24 51 

16,9% 19,2% 36,9% 23,7% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
64 59 41 164 

83,1% 80,8% 63,1% 76,3% 

Sig asym ,011* ت المجموع 

             %  

77 73 65 215 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة الهمحؽ ل( كالرسـ البياىي 860)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة  أف ،مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ
ثاىكم  ىيةثـ الثا، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ األكلى ثاىكم  % 11.8قدرت ب

يركف أيضا أىً غير  % 41.8ثاىكم ب لثةأخيرا الثا. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 10.1ب
لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب هقبكؿ.
ي 2.21  عيةشر في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كجكد دالة إحصائيا أم ٌك

 ٌذا السمكؾ.

 151رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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  الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب /148 جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 1,715 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

10 15 13 38 

13,0% 20,5% 19,4% 17,5% 
ddl 2 

 غير مقبوؿ
 ت

            %  
67 58 54 179 

87,0% 79,5% 80,6% 82,5% 

Sig asym ,424 ت المجموع 

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 سمكؾ عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ل( كالرسـ البياىي الهمحؽ 861)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ    

أعمى ىسبة قدرت  أف ،الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب
 % 10.4ثـ الثالثة ثاىكم ب، غير هقبكؿيركف أف ٌذا السمكؾ هف تبلهيذ األكلى ثاىكم  % 10ب

تطبيؽ كب يركف أيضا أىً غير هقبكؿ. % 02.0أخيرا الثاىية ثاىكم ب. ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ 
ي 2.1لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف الداللة اإلحصائية تساكم  "كروسكاؿ واليس"اختبار  دالة  غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الهستكيات الدراسيةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ كجكد إحصائيا أم

 150رسم بٌانً



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

296 
 

 .أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو غيابوالخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة  /149جدوؿ

عية شر 
 السموؾ

 التكرار        

        النسبة
 المئوية           

 المجموع المستوى الدراسي

Khi-deux 1,227 1 ثانوي 5 ثانوي 0 ثانوي  

 مقبوؿ
 ت

            %  

7 4 7 18 

9,1% 5,5% 10,4% 8,3% 
ddl 2 

 مقبوؿغير 
 ت

            %  
70 69 60 199 

90,9% 94,5% 89,6% 91,7% 

Sig asym ,541 ت المجموع 

             %  

77 73 67 217 

100% 100% 100% 100 % 

 

  :النتائج تحميؿ
 عيةشر ً كالذم يبيف هقارىة ( كالرسـ البياىي الهمحؽ ل862)ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ     
الخشونة والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو  سمكؾ
غير يركف أف ٌذا السمكؾ ثاىكم  ثاىيةهف تبلهيذ ال % 26.0أعمى ىسبة قدرت ب أف ،غيابو
 12.4   ثاىكم ب الثةالثأخيرا . ك غير هقبكؿيركف أىً كذلؾ  % 20.2ثاىكم ب كلىثـ األ، هقبكؿ

لتحديد الفركؽ ىبلحظ أف  "كروسكاؿ واليس"تطبيؽ اختبار كب يركف أيضا أىً غير هقبكؿ. %
ي 2.4الداللة اإلحصائية تساكم  فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد دالة إحصائيا أم غير ٌك

 ٌذا السمكؾ. عيةشر في  الهستكيات الدراسيةبيف 

 155رسم بٌانً
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 السادسة  عرض وتحميؿ نتائج الفرضية .4

 سمككات العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط  لبعض تكجد عدة دالالت سيككسكسيكلكجية
 حسب تفسيرات األستاذ كالتمهيذ لسبب كقكعً.م البدىي كالرياضي التربك 

أستاذا لمتربية  30األساتذة كالهقدر عددٌـ ب  الهقاببلت الهسجمة هعبعد قياهىا بتحميؿ      
تمهيذا بالثاىكيات التي تشكؿ عيىة  30ب  التبلهيذ كالهقدر عددٌـ أيضا، ككذا البدىية كالرياضية

الحظىا تىكع  حكؿ تفسيراتٍـ ألسباب قياـ التبلهيذ بالسمككات هحؿ الدراسة، بهديىة باتىة الدراسة
هع بركز أسباب هشتركة؛ أم بتكرار كبير كالتي أخذىاٌا بعيف االعتبار، كبعد تحميؿ  تفسيراتالفي 

 الهقاببلت تحصمىا عمى ها يمي:  هضهكف ٌذي
 البدني والرياضي التربوي. السموكات المخالفة لممارسة النشاط 1.4

،التظاىر بالمرض أو عدـ إحضار المباسعدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف ). 1.1.4
 التعب(  

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة ..1.1.71

 كاآلتي: أبعادإلى ثبلث  حيث قسهىاٌا لٍذا السمكؾ ةاألساتذ اتالحظىا تىكع في تفسير   

  غياب الرغبة  بالدرجة األكلى إلى ٌذا السمكؾ ارجعكاحيث أف غالبيتٍـ  بالتمميذ: متعمؽ دبع
كركح االكتشاؼ  ثقافة ههارسة األىشطة الرياضيةغياب كبالدرجة الثاىية إلى، لمحصة التبلهيذ كريك 

بالىسبة لمذككر ألىً في ىظر أغمبيتٍـ أف الرياضة كرة القدـ كفقط، كهعرفة باقي الرياضات األخرل 
بيىها بالىسبة لئلىاث ٌىاؾ حرج في ههارسة الرياضة كاف ٌذي األخيرة تقتصر عمى الذككر فقط،

 ةكبالدرجكىتيجة لهكبكتات كاهىة في ىفسية التمهيذ كالخجؿ هف الكزف كالتأثر بالهشاكؿ العائمية، 
اع التمهيذ بالحصكؿ عمى عبلهة هرضية في الهادة، كتفاديا لئلصابة  لبعض اقتى إلى الثالثة

لحؿ كاجبات في هكاد أخرل أك الذٌاب  الحصة ؿ، كأخيرا استغبللمهىخرطيف في الىكادم الخارجية
 .بالىسبة لؤلقساـ الىٍائية لمدركس الخصكصية كاالكتفاء فقط بحصة االختبار

  اتعددت  متعمؽ بالمادة: دبع ؤلىشطة ل عدـ ههارستٍـ التفسيرات في ٌذا الهحكر كأبرٌز
غياب الهرافؽ البلزهة ككذلؾ الهبرهجة في الهرحمة الهتكسطة، كجٍمٍـ لقكاعد كقكاىيف المعب، 

القسـ بعد التعرؽ، ككذا االكتظاظ ألكثر هف  إلىلعكدة لتفادم الههارسة األىشطة الرياضية كالحهاـ 
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عدـ تهاشي ككذا كفي خضـ ٌذي الظركؼ  ،المعب لفترة قصيرة جداقسـ في همعب كاحد كهىً 
 .كبديؿ لمههارسة كرة القدـ الهتجٍة ىحكبرىاهج التربية البدىية كرغبات التبلهيذ 

  عدـ  حيث لـ تكف ٌىاؾ تفسيرات كثيرة في ٌذا البعد ها عدا ها ذكر حكؿ :ستاذباألمتعمؽ  بعد
داخؿ الحصة ها يؤدم ببعض التبلهيذ إلى االكتفاء بالجمكس كعدـ  فرض األستاذ لبلىضباط

 الهشاركة في الههارسة لتفادم أهكر أخرل ىتيجة عدـ فرض األستاذ لبلىضباط.

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ ..1.1.72

 كاآلتي: أبعاد أربعةإلى  قسهىاٌاك الحظىا كذلؾ تىكع في تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ 
 كري التبلهيذ لمهادة، ثـ الحالة الىفسية غياب الرغبة ك  كتأتي بالدرجة األكلىبالتمميذ: متعمؽ  بعد

لمتمهيذ أم أىً حيف ال يككف في حالة ىفسية جيدة فإىً يفضؿ عدـ الهشاركة، كيأتي بالدرجة الثاىية 
هرض بعض التبلهيذ الهتزاهف كحصة التربية البدىية أك التعب الذم يصيب البعض ها يجعمٍـ 

خبلفات لبعض التبلهيذ هع  أكثالثة كجكد هشاكؿ غير قادريف عمى الهشاركة، كيأتي في الدرجة ال
زهبلئٍـ ها يجعمٍـ يفضمكف عدـ الهشاركة، كأخيرا تفضيؿ عيىة هف التبلهيذ االٌتهاـ بالٍاتؼ 

 الىقاؿ كاالستهاع لمهكسيقى عمى الههارسة الرياضية.

 كعدـ تكفر األهاكف لتبديؿ الهبلبس، إضافة إلى تكقيت الحصة في الهساء  بالمادة:متعمؽ  بعد
خاصة بعد كجبة الغداء أك في الثبلثي األخير هع ارتفاع درجات الحرارة إف لـ تتكفر القاعة 
الرياضية، كأخيرا تفضيؿ بعض التبلهيذ الهشاركة إال في كرة القدـ إلبراز الذات كعدـ الهشاركة في 

 رل.األىشطة األخ
 حيث ارجع أحد التبلهيذ الهبحكثيف ٌذا السمكؾ إلى شخصية األستاذ  :ستاذباألمتعمؽ  بعد

عدل تكتعاهمً هع التبلهيذ كالذم قد يؤثر عمى عزكؼ البعض هىٍـ أحياىا عف الههارسة بؿ قد ي
  ذلؾ إلى اإلعفاء في كاهؿ الهرحمة التعميهية.

 ارجع بعض التبلهيذ الهبحكثيف عدـ هشاركة عيىة هف التبلهيذ في  :باالختالط متعمؽ بعد
 .الههارسة الرياضية الهدرسية كباألحرل اإلىاث إلى االختبلط الذم ال تفضمىً بعض اإلىاث
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 استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ. 2.1.7
 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .2.1.71

 كاآلتي: أبعاد أربعةلٍذا السمكؾ تهحكرت في  األساتذةبالىسبة لتفسيرات 
 يرجع األساتذة الهبحكثكف سبب اىتشار ٌذا السمكؾ  باإلدماف عمى األجيزة النقالة: متعمؽ بعد

جزءا هف يكهيات التمهيذ أصبح إدهاىا ك  استعهاؿ الٍاتؼ الىقاؿ حتى إلى التعكد عمى األكلىبالدرجة 
، كبالدرجة الثاىية إلى الرغبة كالتعكد عمى قممت هف حركية التبلهيذ اجتهاعية عاهة االىتشاركظاٌرة 

ات  ، ككذلؾ أخذ الصكر ككضعٍا في كاأللعاباالستهاع لمهكسيقى كاالطبلع عمى جديد الفيديٌك
هكضة العصر، كبالدرجة الثالثة  أصبحتكالتي  األصدقاءهكاقع التكاصؿ االجتهاعي كالدردشة هع 

 .األصدقاء أهاـفي لفت االىتباي كالتباٌي 
  عدـ االٌتهاـ يرل أساتذة التربية البدىية أيضا أف ٌذا السمكؾ يرجع إلى بالحصة:  متعمؽ بعد

في بعض  األساتذةبالحصة كهحاكلة لمتحرر هف قيكدٌا كاستغبلؿ الفراغ الهتاح هف طرؼ بعض 
 .الههارسة كالتي ال تمبي حاجيات التمهيذ في كثير هف األحياف األىشطةككذا الهمؿ هف  األحياف

 غياب إلى  يرجع سبب القياـ بٍذا السمكؾ أيضا حسب األساتذة الهبحكثيف :سرةباأل متعمؽ بعد
ا لٍـ كعدـ هتابعتٍـ التعزيز هفحسف استعهاؿ ٌذي الكسائؿ ك  فيالكعي   .األكلياء بتكفيٌر

  ال يرل كؿ شيء الف  األستاذ أفالتبلهيذ هف خبلؿ اعتقاد الكثير هف  باألستاذ: متعمؽ بعد
استعهاؿ الٍاتؼ في غرؼ تبديؿ الهبلبس أك  إلىفيمجأكف  ،الهجاؿ الذم تدرس فيً الحصة كبير

لمتحدث أك االستهاع لمهكسيقى، كيرجع بعض األساتذة الحجاب  ارتداء اإلىاث لمسهاعات تحت
كعدـ فرضً لمىظاـ الداخمي كتطبيؽ  األستاذضا إلى شخصية الهبحكثيف سبب ٌذا السمكؾ أي

 .البلزهة اإلجراءات

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ ..2.1.72

 كاآلتي: بعديفإلى  حيث قسهىاٌا لٍذا السمكؾ تبلهيذال اتتفسير  اختمفت

  يسهح لٍـ فيٍا حصة ترفيً التربية البدىية حصة  يظف هعظـ التبلهيذ أفبالحصة: متعمؽ بعد
، فيصبح لديٍـ فراغ يستغمكىً باألجٍزة لخر ههىكع في الحصص األ باستعهاؿ الٍاتؼ خاصة ألىً

فهف جٍة ىجد بعض األساتذة يهىحكف الفرصة لمتبلهيذ كيسهحكف لٍـ  كال يٍتهكف بالحصة، الىقالة
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دث لحظة غفمة بذلؾ، كهف جٍة أخرل كبالىسبة لؤلساتذة الذيف يهىعكف ذلؾ ىجد ٌذا السمكؾ يح
 .األستاذ أك اىشغالً بأهكر أخرل

 أصبح في ذٌىية التمهيذ أف استعهاؿ الٍاتؼ أهر ال  باإلدماف عمى األجيزة النقالة: متعمؽ بعد
ك سمكؾ حضارم، فكجدىا تفسيرات بعض التبلهيذ  يهكف االستغىاء عىً حتى خبلؿ الدراسة ٌك

ككذا االستهاع لمهكسيقى كالتكاصؿ عبر الهكاقع الهبحكثيف حكؿ ٌذا السمكؾ بالتعكد عمى الٍاتؼ، 
 .االجتهاعية، كالتباٌي أهاـ الزهبلء خاصة أكلئؾ الذيف يهمككف ٌكاتؼ باٌظة الثهف

 

 مواصلة اللعب رغم خروج الكرة أو مثل: ذلحظة غفلة األستا الغش والتحاٌل .3.1.7

 ارتكاب خطأ
 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة ..3.1.71

 :ةاآلتي بعادفي األتهحكرت أساسا  يلٍذا السمكؾ كالت األساتذةبعد تحميؿ تفسيرات 
  :في التغمب عمى الهىافس كعدـ تقبؿ الخسارة كحب الفكز كركح  كبيرةالرغبة ال تأثير المنافسة

 ، كخاصة في كجكد الطاقة الزائدة لدل الكثير هف التبلهيذ في ٌذي الهرحمة.الهىافسة
   قد الكثير هف تىظرا لمهرحمة العهرية لمتبلهيذ ككذا قمة الههارسة يفة: يالرياضغياب الروح

حب هكاصمة المعب كعدـ  كيزداد لديٍـ ،التبلهيذ كخاصة أثىاء الهىافسات الجهاعية لمركح الرياضية
 إعطاء الفرصة لمزهيؿ في حالة االكتظاظ.

   :األستاذلفت اىتباي ك يستخدـ بعض التبلهيذ ٌذا السمكؾ لمتٍريج جمب االنتباه والسيطرة 
 .كالتأثير عميً هف جٍة أخرل ـٍيهف جٍة كلمسيطرة عمى هىافس ـإليٍكالزهبلء 

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ ..3.1.72

 التالية: بعادهف خبلؿ تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ كالهتهحكرة في األ
   خاصة، كلربح الكقت خبلؿ الهىافسة الرغبة في الفكز كعدـ االعتراؼ بالخطأالمنافسة:تأثير 

. الكقت األخير هىٍا  كالفريؽ هىٍـز

   :اإلحساس بالهتعة لحظة ك  ،التحايؿ جزء هف قكاىيف المعب اعتبارغياب الروح الرياضية
  .لتحايؿ كعدـ اىتباي الحكـا

  كالسيطرة عميً. كالضغط لهىافسالفريؽ اعمى  التأثيروالسيطرة: التأثير 
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 سوء األدب. سموكات 0.4
 عدم احترام األستاذ )رد الكالم، عدم اإلنصات، الضحك أثناء الشرح ومقاطعته(.1.0.4

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة ..1.2.71
 أبعادثبلثة لىا أف إجاباتٍـ هتهحكرة في  تبيفلتفسيرات األساتذة لٍذا السمكؾ  قراءتىاهف خبلؿ 

ي: رئيسية  ٌك
 عدـ تحكـ األستاذ في الحصة كفرض االىضباط كالصراهة، هف خبلؿ  بالحصة: متعمؽ بعد

االكتظاظ في ثـ إضافة إلى الضغط الكبير الذم يعاىي هىً التبلهيذ جراء كثافة البرىاهج الدراسي، 
 تقبؿ الىشاط الهبرهج في كثير هف األحياف.القسـ، كأخيرا عدـ فٍـ ٌدؼ الحصة كعدـ 

  ثـ كالرغبة في إبراز شخصيتً أهاـ زهبلئً، ككري األستاذ كهحاكلة قٍري كالتأثير عمية نفسي: بعد
هعرفة رد فعمً، كذلؾ عدـ التحكـ في االىفعاالت هف خبلؿ تذكر هكاقؼ هضحكة هف قبؿ، كأخيرا 

 (هرحمة الهراٌقةٌذي الهرحمة ) خصكصية 
 التهسىا بعض تفسيرات األساتذة لسبب ٌذا السمكؾ بتحهيؿ الهسؤكلية أيضا لمكالديف أسري:  بعد

 هف خبلؿ سكء التربية كعدـ أك قمة االٌتهاـ باألبىاء.

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ ..1.2.72 

تهحكرت تفسيرات التبلهيذ الذيف جرت هعٍـ الهقابمة حكؿ سبب ٌذا السمكؾ في ىفس    
ي:  التي لخصىا فيٍا تفسيرات األساتذة لً بعاداأل  ٌك

  حصة ترفيٍية  اىطبلقا هف اعتبار التبلهيذ حصة التربية البدىية كالرياضيةبالحصة:  متعمؽ بعد
كبعضٍـ يرجع ذلؾ إلى همؿ بعض التبلهيذ هف  هستقبمية،الكال تٍهٍـ ككىٍا ليست هف أٌدافٍـ 

كاالىشغاؿ  إليًلعدـ االىتباي  هف األستاذ الحصة، كذلؾ ٌىاؾ هف ارجع ذلؾ إلى هىحٍـ الفرصة
 بالكبلـ كالضحؾ في كجكد هكاضيع هضحكة.

  ارجع بعض التبلهيذ الهبحكثيف ٌذا السمكؾ إلى عكاهؿ ىفسية كالقمؽ كالضغكط  نفسي: بعد
التي يعيشٍا التمهيذ، كآخريف إلى حب إبراز الذات كالتباٌي أهاـ األصدقاء هف خبلؿ عدـ االىتباي 

 كعدـ احتراهً األستاذإلى 

  كعدـ  عدـ االحتراـقمة التربية ك  هف بيف تفسيرات التبلهيذ كذلؾ لسبب ٌذا السمكؾأسري:  بعد
 اٌتهاـ الكالديف بالتىشئة الصالحة لؤلبىاء.
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 الحصة أثناء إحداث فوضى، أو ضجٌج عام.2.2.7 

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .2.2.71
 كاآلتي: أبعادلٍذا السمكؾ تهحكرت في أربعة  األساتذةبالىسبة لتفسيرات 

  لٍذا السمكؾ أف هف بيف أسباب كقكعً أف حصة  التهسىا هف تفسيرات األساتذةنفسي:  بعد
الطاقة كتفريغ الهكبكتات  إخراجتساعد عمى  التربية البدىية كالرياضية أك األىشطة البلصفية

ىاؾ بعض التبلهيذ كخاصة في هرحمة الهراٌقة يستهتعكف بإخراج ٌذي الطاقة كتفريغ  كالضغكط ٌك
 .قة جهاعيةالهكبكتات كالضغكط هف خبلؿ إحداث الفكضى بطري

 تفضيؿ التبلهيذ لرياضة عمى باقي األىشطة كذلؾ يرل بعض األساتذة أف متعمؽ بالحصة:  بعد
عدـ تمبية الرياضة الهحببة لمتبلهيذ ككرة القدـ هثبل أحد األسباب الرئيسية التي تجعؿ التبلهيذ ك 

.ىٍاجيمجؤكف إلى إحداث الفكضى عمى القمة الذيف يهارسكف األىشطة الهبرهجة في اله
  يرل كذلؾ بعض األساتذة الذيف استجكبىاٌـ هف خبلؿ الهقابمة أف عدـ   :باألستاذمتعمؽ  بعد

قدهية، كىقص كفاءاتٍـ األتحكـ األستاذ في التبلهيذ كخاصة األساتذة الجدد، ككذا بعض هف ذكم 
كمٍا  ر الهسبؽ لمحصةيالهعرفية كالتطبيقية كعدـ حب الهٍىة كاإلبداع في العهؿ كعدـ التحض

 عكاهؿ يستغمٍا التبلهيذ في بعض الظركؼ إلحداث الفكضى جهاعيا.
   :العكاهؿ التي  أٌـأحد  األسرةتعتبر التىشئة الجيدة لمتمهيذ اىطبلقا هف التنشئة االجتماعية

لتفسيرات األساتذة لٍذا  قراءتىاتجعمً هحبا لمدراسة، يحتـر الكبير كهف ثـ أستاذي، فهف خبلؿ 
ك ها يرجع بالدرجة تكرار السمكؾ الحظىا  عدـ احتراـ التمهيذ لؤلستاذ بيف كثير هف األساتذة ٌك

 األسرة. إلىاألكلى 

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .2.2.72

 التالية: بعادبالهقابؿ كبعد اطبلعىا عمى تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ كالتي تهحكرت في األ
 عدـ الرغبة في الدراسة، ر تكرر بيف التبلهيذ الهبحكثيف لٍذا السمكؾ ٌك يأكثر تفس تربوي: بعد

كري األستاذ أك الحصة، فيمجأ التبلهيذ في بعض األحياف إلى اتفاؽ إلحداث الفكضى، كذلؾ في 
فيككف احتهاؿ غياب دافعية  ،بعض الظركؼ حيف يعتقد التبلهيذ غياب األستاذ كال يحدث ذلؾ

الفكضى، كذلؾ يرل أحد التبلهيذ أف ٌذا السمكؾ يحدث  إلىيجعمٍـ يهيمكف التبلهيذ لمههارسة ها 
الذيف ال يريدكف الدراسة كيبحثكف عمى القياـ بأشياء  ذالتبلهيتعسفا في األستاذ خاصة هف بعض 
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أخرل فيمجؤكف الى الفكضى كي يخرجٍـ األستاذ هف الحصة، كأخيرا يرل بعض التبلهيذ كذلؾ أف 
 .الهبرهجة في الهىٍاجمرياضات للكرة القدـ كفرضً  األستاذكد الى رفض سبب ٌذا السمكؾ يع

  إبراز الذات كحب  كذلؾ هف بيف تفسيرات التبلهيذ الهبحكثيف لٍذا السمكؾ ٌك نفسي: دبع
 ذالتباٌي أهاـ اآلخريف، ككذا بعض التبلهيذ يستهتعكف باستفزاز األستا

  يرل بعض التبلهيذ الهبحكثيف أف عدـ اٌتهاـ إضافة لمعكاهؿ األخرل  باألستاذ:متعمؽ  بعد
 األستاذ بالتبلهيذ أحد أٌـ األسباب الهؤدية لٍذا السمكؾ

  :إلى  الحصة فكضى أثىاءالإحداث  الهبحكثيف كذلؾ أرجع بعض التبلهيذ التنشئة االجتماعية
لى قمة األدب كعدـ احتراـ األستاذ  تأثير الهخدرات التي أصبحت ظاٌرة هىتشرة بيف التبلهيذ، كا 

 كالكبير بصفة عاهة.

 لسبب معٌن تعمد عدم اللعب مع تلمٌذ أو عدة تالمٌذ. 3.2.7

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .3.2.71
هعٍـ الهقابمة حكؿ ٌذي السمكؾ تهحكرت تفسيراتٍـ تحميمىا إلجابات األساتذة الذيف جرت بعد 

 التالية: بعادفي األ
  كالغيرة كحب الذات كالهدح كعدـ المعب هع اآلخريف، ككذا اىطكائية بعض نفسية:  أبعاد

التبلهيذ تجعمٍـ يٍهشكف هف زهبلئٍـ أثىاء المعب،  كهىٍـ هف فسري بتعكير الجك كخمؽ الهمؿ لمبقية 
ذ، كأخيرا هف اعتبري ىتيجة لهكبكتات كاهىة في ىفسية التمهيذ بعد تأثير هف طرؼ بعض التبلهي

 عكاهؿ عديدة فيظٍر ٌذا السمكؾ. 

  ٌىاؾ هف األساتذة الهبحكثيف هف أرجع ٌذا السمكؾ إلى خبلفات خارجية اجتماعية:  أبعاد
الثاىكية،  كجكد هشاكؿ بيف التبلهيذ داخؿك ، كهشاكؿ شخصية هع كجكد تكتبلت هسبقة كأبىاء الحي

ر هف بعض كبصفة عاهة فسري بعض األساتذة بضعؼ العبلقات االجتهاعية بيف التبلهيذ كالىفك 
 .يءالتبلهيذ ذكم السمكؾ الس

  :تعهد عدـ المعب هع تمهيذ أك عدة ارجع بعض األساتذة سمكؾ تٍهيش ك مستوى األداء الحركي
كعدـ تكفري عمى اإلهكاىيات  هف طرؼ أحد زهبلئً إلى ضعؼ هستكل التمهيذ الهٍهش تبلهيذ

 األدائية كالفىية الكبيرة خكفا هف تضييع الكرات كهف ثـ الخسارة.
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  يرل بعض األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ أف ٌذا السمكؾ قد يرجع أيضا  باألستاذ:متعمؽ  بعد
الفردية لكي يتجىب التمهيذ  تقابلؿ عدـ تككيف األفكاج حسب الفرك إلى األستاذ في حد ذاتً هف خ

خبلؿ  باعتقاد ضعؼ هستكاٌفالذككرهف  اإلىاث؛ خاصة بيف الذككر كاإلىاث حيف تٍهش األىاىية
لعدـ احتراـ هبدأ الفركؽ الفردية في  سمكؾ هقبكؿ في ٌذي الحالة ًهعتبريى الهىافسات الجهاعية،

 .هية حب العهؿ الجهاعيفي تى األستاذغياب دكر التفكيج، كهىٍـ هف أرجعً كذلؾ إلى 

 هىٍـ هف يرل أف المعب بطريقة أىاىية كتٍهيش البقية كربها استعهاؿ التسمط : الوازع الديني
إلخافتٍـ يرجع إلى غياب الكازع الديىي هف خبلؿ احتراـ الزهبلء كالتعاكف هعٍـ، كها يتهىاي لىفسً 

 .يحبً لغيري

 التبلهيذعرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع . .3.2.72

 أبعادبالهقابؿ كبعد اطبلعىا عمى تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ كالتي تهحكرت في أربعة 
 كالتالي:

 يرل بعض التبلهيذ الذيف تهت هقابمتٍـ حكؿ تفسير ٌذا السمكؾ أىً يرجع  اجتماعي: دبع
ها يجعمٍـ ال يحبكف كاحد  كضعؼ الرابط االجتهاعي ذسكء التفاٌـ بيف التبلهي كبالدرجة األكلى إلى

ـ فيٍهشكىً، كهىٍـ هف اعتبر أف ٌذا السمكؾ يرجع  بعض  إلىأك أكثر هف زهبلئٍـ عمى حد تعبيٌر
ـ ها يجعؿ زهبلئٍـ  التبلهيذ الذيف يحبذكف البقاء هىعزليف كليسكا اجتهاعييف عمى حد تعبيٌر

 .يٍهشكىٍـ خبلؿ المعب الجهاعي

 حكثيف كذلؾ أف ٌذا السمكؾ راجع إلى األىاىية كالغيرة، ككذا يرل بعض التبلهيذ الهب نفسي: دبع
 .زهبلئٍـ ألحد التبلهيذاحتقار 

 :قمة التربية كالسمكؾ السيء فسر بعض التبلهيذ هف عيىة الدراسة ٌذا السمكؾ ب التنشئة األسرية
 الرياضية. ةـ خبلؿ الههارسيبتعدكف عىٍالبقية يٍهشكىٍـ ك يجعؿ القمة في القسـ ها  لبعض التبلهيذ

 :تعهد عدـ المعب هع تمهيذ أك سمكؾ تٍهيش ك  تبلهيذبعض ال كذلؾ ارجع مستوى األداء الحركي
هف طرؼ أحد زهبلئً إلى ضعؼ هستكل التمهيذ الهٍهش كعدـ تكفري عمى اإلهكاىيات  عدة تبلهيذ

 األدائية كالفىية الكبيرة خكفا هف تضييع الكرات كهف ثـ الخسارة.







 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    

 

305 
 

 الوسائؿ واألدوات الرياضيةعنؼ ضد . 5.4

 هن اللعب أو خطأ ٌكون ضدم إخراجهأو  استبدالهلكرة بقوة بعٌدا بسبب ا ضرب.1.3.7

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .1.3.71
 :اآلتية بعاداأللىا أف إجاباتٍـ هتهحكرة في  تبيفلتفسيرات األساتذة لٍذا السمكؾ  قراءتىاهف خبلؿ 

 كعدـ تقبؿ  األىاىيةيعكد ٌذا السمكؾ حسب تفسيرات العديد هف األساتذة إلى نفسي:  دبع
كالتكتر  األعصاباالستبداؿ كاعتقاد التمهيذ اىً تىقيص هف هستكاي، إضافة إلى فقداف السيطرة عمى 

كالغضب، كذلؾ ىتيجة لهكبكتات كاهىة في ىفسية التمهيذ بعد تأثير عكاهؿ عديدة فيظٍر ٌذا 
القيادية، كؿ  األدكارمفت االىتباي كحب الظٍكر في ـ هف فسري هحاكلة هف التمهيذ لالسمكؾ، كهىٍ

هرحمة  الهراٌقة هعتبريىٍا كرد فعؿ ك ٌذي التفسيرات أكدٌا كذلؾ بعض األساتذة خاصة هع تزاهىٍا 
 .طبيعي ىظرا  لخصائص ٌدي الهرحمة

  :هبحكثيف أف ٌذا السمكؾ يرجع إلى أكد خهسة أساتذة  تأثير المنافسة وغياب الروح الرياضية
 كرة القدـالهىافسة في الرياضات الجهاعية الهبرهجة في حصة التربية البدىية كالرياضية ككذا  تأثير

غياب الركح الرياضية كهف ثـ عدـ احتراـ  لؾككذفي األىشطة البلصفية هف خبلؿ حب الفكز، 
 .قكاىيف المعب كعدـ االىضباط

  الهبحكثيف أف ٌذا السمكؾ يعتبر فعؿ  ةإضافة لمعكاهؿ األخرل يرل بعض األساتذ :يفعؿ الإراد
 .غير إرادم كهىتشر حتى في الهستكل العالي

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .1.3.72

 التالية: بعادبالهقابؿ كبعد اطبلعىا عمى تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ كالتي تهحكرت في األ
 ات أحد األسباب كراء ٌذا السمكؾ حسب التبلهيذ الهبحكثيف، ذال إبرازكحب  األىاىية نفسي: بعد

فيقكـ بٍذا  "آخر تمهيذا لـ يختر ذلها"  :إضافة إلى القمؽ بأف يقكؿ التمهيذ الذم أخرجً األستاذ
مهيذ يفضؿ ت ذاألستا أفالسمكؾ أك سمكؾ هشابً كأف يرهي القهيص...، كذلؾ في اعتقاد التمهيذ 

بلهيذ، كأيضا التمهيذ حيف ييرتكب عميً خطأ تأخر عميً هها يجعمً يحس اىً ال يجيد المعب كباقي ال
 .بهثؿ ٌذي السمككاتأك عرقمة عهدية يرجع قمقً 

 الالهبحكثيف أف ٌذا السمكؾ يعتبر فعؿ  تبلهيذإضافة لمعكاهؿ األخرل يرل بعض ال :يفعؿ الإراد 
 إرادم
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  :الهىافسة عمى التمهيذ باالستهتاع كعدـ تقبؿ االستبداؿ كحب هكاصمة تؤثر تأثير المنافسة
 المعب.

كبدٌل لكرة  ،أقماع،...استعمال األدوات الرٌاضٌة فً محلها )مثل كرات الٌدعدم .2.3.7

 القدم(

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .2.3.71
 :التالية بعادألا حسبٌذا السمكؾ الهبحكثيف  فسر األساتذة

   :كعدـ إشباع التمهيذ لبعض األىشطة الهفضمة غياب األلعاب الترفيٍيةطبيعة النشاط الممارس 
 كحبً الكبير لرياضة كرة القدـ  تجعمً يقـك بهثؿ ٌذي السمككات.

  كاٌتهاـ األستاذ ببعض التبلهيذ عمى حساب البعض اآلخر، عدـ تحكهً باألستاذ:متعمؽ  بعد
تجعمً يقكـ بهثؿ  بفترة فراغاألحياف، حتى يحس التمهيذ في بعض داخؿ الحصةكفرض االىضباط 
 ٌذي السمككات. 

  يرل كذلؾ بعض األساتذة أف ٌذا السمكؾ يرجع إلى هكبكتات كاهىة في ىفسية نفسي:  بعد
 .التمهيذ بعد تأثير عكاهؿ عديدة فيظٍر ٌذا السمكؾ

  :يرل بعض األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ أف ٌذا السمكؾ قد يرجع أيضا إلى  التنشئة األسرية
 التىشئة األسرية هف خبلؿ كصكؿ التمهيذ إلى عدـ احتراـ أستاذي.

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .2.3.72

 تالية:ال بعادبالهقابؿ كبعد اطبلعىا عمى تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ كالتي تهحكرت في األ
  :ي طبيعة النشاط الممارس تكرر تفسير ٌذا السمكؾ بحب كرة القدـ التي لٍا شعبية كبيرة ٌك

، كهىٍـ هف قاؿ:  تهت هقابمتٍـ ف تمهيذايثبلث أصؿ تسعة كعشركف هرة هفتكرر شٍرة  األكثر
ا  التبلهيذ"التبلهيذ ال يتقىكف الرياضات األخرل"، كأيضا: "   ذاألستاال يحبكف الرياضة التي اختاٌر

 بؿ يريدكف لعب الرياضة الهفضمة لديٍـ لخمؽ جك هف الترفيً".

  الهبحكثيف أف ٌذا السمكؾ يعتبر فعؿ  تبلهيذإضافة لمعكاهؿ األخرل يرل بعض ال :يفعؿ الإراد
 إرادم ال

 األدكات في هحمٍاـ التقيد باستعهاؿ دتسهح لٍـ بع خصكصية الحصة متعمؽ بالحصة: بعد ،
 خاصة لحظة غفمة األستاذ أك غيابً.
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 التسلق فً أعمدة كرة الٌد والسلة وشبكة الكرة الطائرة.3.3.7

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .3.3.71

السمكؾ تهحكرت تفسيراتٍـ  اتحميمىا إلجابات األساتذة الذيف جرت هعٍـ الهقابمة حكؿ ٌذبعد 
 التالية: بعادفي األ

  ثبات الذات، كأيضا هف يرل ا  ك  التباٌي بالقاهة الطكيمة كحب التظاٌر هف خبلؿنفسي:  بعد
 .ذلؾ ىتيجة لهكبكتات كاهىة في ىفسية التمهيذ بعد تأثير عكاهؿ عديدة فيظٍر ٌذا السمكؾ

  حبا لىشاط "  بالسموؾ في حد ذاتو:متعمؽ  بعدla barre fixée " خاصة هع خصكصية ،
ا بالىشاط الهفرط كالطاقة الزائدة هقبكؿ لكف  ، كهف األساتذة أيضا هف اعتبري سمكؾالهرحمة كتهيٌز

 .يجب التحكـ فيً كالحد هىً كذلؾ لخطكرتً
 في بعض التبلهيذ  األستاذهىٍـ كذلؾ هف أرجع ٌذا السمكؾ إلى عدـ تحكـ باألستاذ:متعمؽ  بعد

 .في القسـ
  تهاـ كحب التىفيس هف ضغط الدراسة، أك عىد كعدـ االٌ ةكالبلهباالإضافة إلى تفسيرات أخرل

 .بهثؿ ٌذي السمككاتضياع الكرة خبلؿ الهىافسة...إلخ، يىشغؿ بعض التبلهيذ 

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .3.3.72

 التالية: بعادأها إجابات التبلهيذ الهبحكثيف حكؿ ٌذا السمكؾ فاىدرجت ضهف األ
  حب الظٍكر أهاـ الزهبلء بالقدرة لٍذا السمكؾ ٌك  التفسير األكثر تكرارا بيف التبلهيذنفسي:  بعد

 .أك كصكؿ ارتفاع هعيف ،...إلخ ةعمى القياـ بعدة هحاكالت لمتسمؽ في العارض
 التىافس عمى ىشاط   بالسموؾ في حد ذاتو:متعمؽ  بعد "la barre fixée "،  كاعتباري ٌكاية

 ككذا جزءا هف المعب كالتسخيف كأيضا التعكد عميً.

  يزيد هف الطكؿ، كذلؾ  كاعتبار التسمؽ كالقفز لمهس شبكة السمة إضافة إلى تفسيرات أخرل
 .خمؽ الجك ترفيٍي كترفيً عف الىفس
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 العنؼ المفظي. 1.4
 التنابز باألسماء واستعمال أسماء محرجة أو غرٌبة.1.4.7

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .1.4.71
 التالية: بعادحكؿ ٌذا السمكؾ كالتي تهحكرت في األ األساتذةبعد تحميؿ إجابات 

  :السمكؾ يرجع كبالدرجة األكلى إلى  االهبحكثيف أف ٌذ ةأكد الكثير هف األساتذ الوازع الديني
غياب الكازع الديىي هف خبلؿ السخرية كاالستٍزاء باآلخريف، ككذا هحاكلة خمؽ جك هف الهرح 

ك ها يتىافى هع تعاليـ الديف اإلسبلهي الحىيؼ. زهبلءإلضحاؾ ال  ٌك

   :المفظي يرجع  الدرجة الثاىية أكد كذلؾ األساتذة الهستجكبيف أف ٌذا السمكؾبك التنشئة األسرية
 .إلى التىشئة األسرية هف خبلؿ سكء التربية

  السمكؾ المفظي ىتيجة  اإضافة إلى العكاهؿ السابقة ٌىاؾ هف األساتذة هف فسر ٌذ نفسي: بعد
لهكبكتات كاهىة في ىفسية التمهيذ بعد تأثير عكاهؿ عديدة فيظٍر ٌذا السمكؾ المفظي، كأيضا هف 

 قاؿ بتأثير الهراٌقة.

  يرل بعض األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ أف ٌذا السمكؾ قد يرجع أيضا  باألستاذ:مؽ متع بعد
ً في التبلهيذ كفرض االىضباط كاالحتراـ أثىاء عهمية عدـ تحكهإلى األستاذ في حد ذاتً هف خبلؿ

 التدريس.

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .1.4.72 
 التالية: بعادٌذا السمكؾ فاىدرجت ضهف األف حكؿ أها إجابات التبلهيذ الهبحكثي

  غالبية التبلهيذ ٌذا السمكؾ المفظي بهحاكلة االستٍزاء أك إقبلؽ التمهيذ الذم ال فسر  نفسي: بعد
ىاؾ هف يرل أف  يحبكىً، ككذا خمؽ جك هف الهزاح كالهرح هع الزهبلء هف خبلؿ ٌذا السمكؾ، ٌك

، فيحاكؿ أف يىاديً زهبلءي باسـ هختصر كال كلديً عقدة هىًيكري اسهً كبىسبة قميمة بعض التبلهيذ 
 حيكاف أك إلى أم شيء آخر. يعارض حتى كلك كاف هعىى ٌذا االسـ هىسكبا إلى

  أيضا هف التبلهيذ الذيف أجريت هعٍـ الهقابمة هف اعتبر ٌذا السمكؾ أىً عادة  ي:اجتماع بعد
اء خفيفة يهكف أف تككف هأسبابٍا إها اختراع أسقديهة كهتجذرة كهىتشرة في الهجتهع كهف بيف 

هقبكلة لدل صاحبٍا كتبلزهً هدل الحياة فيتعكد عميٍا، كيهكف أف تككف غير هحهكدة لديً كأف 
يستهتع زهبلئً بالىداء بً فيحاكؿ  ا لًاسه الكمهة لتصبح مؾتمصؽ فيً تفي الىطؽ بكمهة ف أيخط

 الدراسة هثبل. تبلشى هع هركر هرحمةيدائها أال يسهعً حتى 
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   :حيث أف ٌاذيف العاهميف لٍها عبلقة هباشرة ببعضٍها، الوازع الديني والتنشئة االجتماعية
ر بعض التبلهيذ الهستجكبيف ٌذا السمكؾ ب غياب االحتراـ أك السخرية هف اآلخريف سحيث ف

ك ها يتىافى كتعاليـ ديىىا  اإلسبلهي خاصة حيف يككف أحد التبلهيذ يعاىي هف ىقص أك هرض ٌك
 الحىيؼ.

إضاعته  التوبٌخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقلة، احتكاك فً إطار اللعب،.2.4.7

 فرصة للفوز

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .2.4.71
  بالدرجة األكلى  يرجع يرل أكثر األساتذة الذيف جرت هعٍـ الهقابمة أف ٌذا السمكؾ نفسي: بعد

إلى ىفسية التمهيذ هف خبلؿ حبً لمفكز كاالىتصار ها يضعً في ضغكطات ىفسية )قمؽ، ىرفزة زائدة( 
، الزهبلء أهاـهردكد  إلعطاءخبلؿ الهىافسة، كهىٍـ هف أرجع ذلؾ إلى تغطية الضعؼ في المعب 

 .طكرة التدخؿالخكؼ هف اإلصابة لخأيضا ٌىاؾ هف رأل أف ٌذا السمكؾ المفظي يعكد إلى
  :يعكد سبب ارتكاب ٌذا السمكؾ كذلؾ حسب تفسيرات بعض  غياب الثقافة والروح الرياضية

األساتذة الذيف التقيىا هعٍـ في إطار البحث عف دالالت السمككات الهىتشرة خبلؿ ههارسة الىشاط 
الركح  الرياضي الهدرسي، إلى غياب ثقافة ههارسة األىشطة البدىية كالرياضية، ككذا غياب

 الرياضية خبلؿ التىافس كتقبؿ الٍزيهة.

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .2.4.72

 التالية: بعادبالهقابؿ كبعد اطبلعىا عمى تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ كالتي تهحكرت في األ
  يرل العديد هف التبلهيذ الهبحكثيف أف ٌذا السمكؾ المفظي يعكد في أكثر األحياف  نفسي: بعد

ثارة غضبًظإلى إ )العىؼ  ٍار القكة أهاـ الهىافس هف خبلؿ التدخبلت المفظية  بٍدؼ إزعاجً كا 
أهاـ الضعيؼ(، كذلؾ هىٍـ هف يرل أىً يعكد إلى القمؽ كالخكؼ هف الخسارة، كذلؾ إلى الغيرة 

اصية في بعض التبلهيذ، إضافة إلى ذلؾ هىٍـ هف رأل أف بعض التبلهيذ يضىكف أف التي ٌي خ
 الخطأ الهرتكب ٌك هتعهد فيمجأكف إلى ٌذا السمكؾ.

   :هف خبلؿ الشحىة كالخكؼ هف الٍزيهة كحب الفكزتؤثر الهىافسة عمى التمهيذ تأثير المنافسة 
كعدـ تقبؿ االستبداؿ كحب هكاصمة المعب.
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  الهبحكثيف أف ٌذا السمكؾ يعتبر فعؿ  تبلهيذإضافة لمعكاهؿ األخرل يرل بعض ال :يفعؿ الإراد
 .إرادم ال

 السب والشتم أو الكالم البذيء لحظة غٌاب األستاذ.3.4.7

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .3.4.71
عديدة  أبعادلىا أف إجاباتٍـ هتهحكرة في  تبيفلتفسيرات األساتذة لٍذا السمكؾ  قراءتىاهف خبلؿ 

ي  :ٌك
   :يرل الكثير هف األساتذة الهبحكثيف أف ٌذا السمكؾ المفظي الوازع الديني والتنشئة األسرية

 الكازع الديىي كسكء التربية كغياب دكر األسرة. ضعؼيعكد كبىسبة كبيرة إلى 

  الذيف أجريت هعٍـ الهقابمة هف اعتبر ٌذا السمكؾ أىً عادة  أيضا هف األساتذة ي:اجتماع بعد
ها فرض قمة االحتراـ كغياب الحياء هف الصغير أهاـ الكبير  قديهة كهتجذرة كهىتشرة في الهجتهع

 كالعكس، ككذا حب التبلهيذ إلحداث الفكضى في كجكد أم سبب ال يستحؽ ذلؾ.

  ي بهحاكلة إخافة الزهبلء كحب الظٍكر فسر بعض األساتذة ٌذا السمكؾ المفظ نفسي: بعد
فرض السيطرة، كىتيجة لهكبكتات كاهىة في ىفسية التمهيذ بعد تأثير عكاهؿ عديدة فيظٍر ٌذا ك 

 .السمكؾ

 يرل بعض األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ أف ٌذا السمكؾ قد يرجع أيضا إلى  باألستاذ:متعمؽ  بعد
كعدـ اتخاذي ً في التبلهيذ كفرض االىضباط كاالحتراـ عدـ تحكهاألستاذ في حد ذاتً هف خبلؿ

 أثىاء عهمية التدريس. اإلجراءات البلزهة ك سكء التهكقع بالقرب هف جهيع التبلهيذ

  :االختبلط بيف الجىسيفأيضا هف أرجع ٌذا السمكؾ إلى ؾٌىا االختالط. 

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .3.4.72

ي أبعاد ثبلثة التبلهيذ الهبحكثيف حكؿ ٌذا السمكؾ فاىدرجت ضهف تفسيراتأها   :ٌك
 فسر الكثير هف التبلهيذ الذيف تهت هقابمتٍـ ٌذا السمكؾ بأىً يعكد إلى الغضب أك  نفسي: بعد

القكة كالتباٌي  إلظٍارإلثارة غضب اآلخريف، كهىٍـ هف فسري كذلؾ بهحاكلة بعض التبلهيذ 
 بالرجكلة

 يعكد الذيف أجريت هعٍـ الهقابمة هف اعتبر ٌذا السمكؾ أىً  التبلهيذأيضا هف  ي:اجتماع بعد
 ها فرض غياب الحياء في ارتكابً. في الهجتهع تىتشر اك  تعادة تجذر إلى التعكد ككف ٌذا السمكؾ 
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 :كالشتـ أك الكبلـ البذمء لحظة غياب  فسر كذلؾ بعض التبلهيذ سمكؾ السب التنشئة األسرية
 .لتربية ك غياب دكر األسرةبسكء ا األستاذ

 العنؼ الجسدي )العدوانية الحركية(. 4.4

 لمنعه من تسجٌل الهدف أو ةمراوغقٌامه بمنافس أثناء  عرقلته تلمٌذ أو مسك.1.5.7

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .1.5.71
  الغيرة كحب  الذيف تهت هقابمتٍـ ٌذا السمكؾ بأىً يعكد إلى ساتذةفسر الكثير هف األ نفسي: بعد

الفكز كاالىتصار كعدـ تقبؿ الخسارة  كعدـ تقبؿ الهراكغة هف الهىافس ككذا خكفا هف تكبيخ الزهبلء 
في حاؿ تسجيؿ الهىافس لمٍدؼ، ككذلؾ ىتيجة لهكبكتات كاهىة في ىفسية التمهيذ بعد تأثير عكاهؿ 

 .كؾ، كأيضا هباٌاة الذككر أهاـ اإلىاث )آثار الهراٌقة(عديدة فيظٍر ٌذا السم

   :قياهً هىافس أثىاء  عرقمتً تمهيذ أك هسؾفسر كذلؾ بعض األساتذة سمكؾ التنشئة األسرية
كعدـ احتراهً لؤلستاذ كهف ثـ  سكمالغير سمكؾ التمهيذ ب لهىعً هف تسجيؿ الٍدؼ أك ةهراكغب

 .في التىشئة الصالحة التربية كغياب دكر األسرة سكءعف الىاتج قكاىيف كأساسيات المعب
 يرل بعض األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ أف ٌذا السمكؾ قد يرجع أيضا إلى  باألستاذ:متعمؽ  بعد

في ترسيخ الركح الرياضية كتككيف التبلهيذ في قكاىيف  يغياب دكر األستاذ في حد ذاتً هف خبلؿ
 .كأساسيات المعب

   :تؤثر الهىافسة عمى التمهيذ هف خبلؿ الشحىة كالخكؼ هف الٍزيهة كحب الفكز تأثير المنافسة
تسبب كالتي الحرارة الزائدة في المعب كعدـ تقبؿ االستبداؿ كحب هكاصمة المعب ها يىتج عف ذلؾ 

 .ٌذا السمكؾ البدىي

   :كالتعب  ؤثر عدـ قدرة بعض التبلهيذ عمى هكاصمة المعبتيهكف أف عدـ القدرة عمى المعب
 .آخر عرقمتً تمهيذ أك هسؾتعهد ب ذعمى قياـ بعض التبلهي الشديد

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .1.5.72

 التالية: بعادبالهقابؿ كبعد اطبلعىا عمى تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ كالتي تهحكرت في األ
  يرل جؿ التبلهيذ الهبحكثيف أف ٌذا السمكؾ البدىي يعكد إلى عدـ تقبؿ الخسارة،  نفسي: بعد

ككذا الغيرة كاألىاىية، كأيضا هف رأل هىٍـ أىً يعكد لكري تمهيذ ألحد الزهبلء هها يكلد حب االىتقاـ 
 .في المعب فيستغؿ الهىافسة في ذلؾ
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  :لحرارة الزائدة في المعب  تسبب ٌذا اك هف خبلؿ الخكؼ هف الٍزيهة كحب الفكز تأثير المنافسة
 .السمكؾ البدىي

 :يعكد سبب ارتكاب ٌذا السمكؾ كذلؾ حسب تفسيرات بعض  غياب ثقافة الروح الرياضية
، إلى غياب ثقافة ههارسة األىشطة البدىية كالرياضية، ككذا غياب الركح تبلهيذ الذيف التقيىا هعٍـال

 .الرياضية خبلؿ التىافس

 بٌن التالمٌذ بحركات عنٌفة وخطٌرة فً طابع المزاح واللعبالشجارات .2.5.7

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .2.5.71
 التالية: بعادبعد تحميؿ إجابات األساتذة حكؿ ٌذا السمكؾ كالتي تهحكرت في األ

  فسر الكثير هف األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ ٌذا السمكؾ بأىً يعكد إلى إظٍار  نفسي: بعد
القدرات الجسهية كالتباٌي بٍا، كأيضا كجكد طاقة زائدة لدل التبلهيذ فتكلد حب الشجار في كؿ 

ىتيجة لهكبكتات كاهىة في ىفسية التمهيذ بعد تأثير  ااألكقات كالمٍك كالهرح بطريقة رياضية، ككذ
خراج ٌذي الهكبكتات هف خبلؿ ٌذا السمكؾ،حاكؿ التمهيذ العديدة في عكاهؿ  تركيح عف الىفس كا 
 .االضطرابات الىفسية كالضغكط التي يتعرض لٍا التمهيذ خاصة هع تأثيرات الهراٌقةككذلؾ 

  :البلهسؤكلية كالبلهباالة فتراي يقكـ بهثؿ ٌذا السمكؾ دكف يتهيز بعض التبلهيذ ب طبيعة التمميذ
 .خذ بعيف االعتبار عكاقبًاأل
  الشجارات بيف التبلهيذ بحركات عىيفة فسر كذلؾ بعض األساتذة سمكؾ : جتماعيةالتنشئة اال

 بغياب الهتابعة كالهرافقة الىفسية كاالجتهاعية لمتبلهيذ. كخطيرة في طابع الهزاح كالمعب

 السمكؾ قد يرجع أيضا إلى يرل بعض األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ أف ٌذا  باألستاذ:متعمؽ  بعد
األستاذ في حد ذاتً هف خبلؿ غياب دكري في التحكـ كهراقبة سمككات التبلهيذ أثىاء الحصة هع 

 .عدـ اتخاذي اإلجراءات البلزهة

  :اىتشار العىؼ في الكسط يرل كذلؾ أحد األساتذة الهبحكثيف أف ككف  ظاىرة اجتماعية
 األسباب لٍذا السمكؾ.الهدرسي بات ظاٌرة اجتهاعية أحد أبرز 

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .2.5.72

 :التالية بعادالتبلهيذ الهبحكثيف حكؿ ٌذا السمكؾ فاىدرجت ضهف األ تفسيراتأها 
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  :يتهيز بعض التبلهيذ بالعىؼ فتراي يقـك بهثؿ ٌذا السمكؾ ظىا هىً أف ٌذا أهر  طبيعة التمميذ
ا الىكع هف ذطبيعي كال يبالي بدرجة الخطكرة، كيرل كذلؾ بعض هف التبلهيذ الهبحكثيف أف ٌ

 .ي الطريقةذالتعكد بالشجارات بٍ بعد التبلهيذ ها زاؿ يتصرؼ تصرفات صبياىية
  إظٍار القكة  حب يرل بعض التبلهيذ الهبحكثيف أف ٌذا السمكؾ البدىي يعكد إلى نفسي: بعد

 .كالتباٌي أهاـ الزهبلء، ككذلؾ إلى التعبير عف الهشاعر كالهتعة
   :الشجارات بيف التبلهيذ  فسر كذلؾ بعض هف التبلهيذ الذيف تهت هقابمتٍـ سمكؾالتقميد

ـ كبعض الهىافسات الرياضية الدكلية كالهصارعة الحرة، كتقميد األفبلبالتأثر بحركات عىيفة كخطيرة 
 .فيحاكؿ التمهيذ تطبيؽ بعض الحركات عمى زهبلءي هستغبل طبيعة حصة التربية البدىية كالرياضية

  ٌىاؾ هف التبلهيذ الهبحكثيف هف يرل أف ٌذا السمكؾ ىاتج عف تأثير بعض  :تأثير الشارع
يتعمهكف سمككات عىيفة هع الرفقاء في الشارع كيىقمكىٍا إلى  ، فتجد بعض التبلهيذالرفقاء في الشارع
 الهؤسسة التربكية.

الخشونة، والتدخالت بحركات عنٌفة وخطٌرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفلة .3.5.7

 األستاذ أو غٌابه.
 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع األساتذة. .3.5.71

 التالية: بعادلتفسيرات األساتذة لٍذا السمكؾ كالتي تهحكرت في األ تىاهف خبلؿ قراء
  فسر الكثير هف األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ ٌذا السمكؾ بأىً يعكد كبالدرجة األكلى  :نفسي دبع

حب الفكز كعدـ تقبؿ الخسارة، ككذا الغيرة هف تفىف كتهكف الهىافس، ، كأيضا إبراز الذاتإلى 
يف بعض التبلهيذ  كحب خمؼ الثأر هف خبلؿ العىؼ البدىي، كهىٍـ هف يرل أىً ككذلؾ الكراٌية ب

 .يعكد إلى الضغكطات اليكهية لمتمهيذ، كبعضٍـ اآلخر يرجعً لحب التحرر هف األستاذ

  :التبلهيذ بالطاقة الزائدة فتراي يقكـ بهثؿ ٌذا السمكؾ دكف األخذ بعيف يتهيز بعض  طبيعة التمميذ
 يضع حدكد لمعب خاصة هع خصائص ٌذي الهرحمة. ، ها يجعمً الاالعتبار لعكاقبً

 :يعكد سبب ارتكاب ٌذا السمكؾ كذلؾ حسب تفسيرات بعض  غياب الثقافة والروح الرياضية
ىتيجة عدـ  ، إلى غياب ثقافة ههارسة األىشطة البدىية كالرياضيةساتذة الذيف التقيىا هعٍـاأل

ككذا  عدـ التهكف هف الرياضة كجٍؿ قكاىيىٍا،خبلؿههارستٍا في الهراحؿ العهرية السابقة هف 
 كاعتبار الرياضة أخبلؽ. غياب الركح الرياضية خبلؿ التىافس



 عرض كتحميؿ ىتائج الدراسة                             الفصؿ السادس:                                    
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 يرل بعض األساتذة الذيف تهت هقابمتٍـ أف ٌذا السمكؾ قد يرجع أيضا إلى  باألستاذ:متعمؽ  بعد
 .ذاتً هف خبلؿ عدـ صراهتً هع التبلهيذ كغياب دكري في ترسيخ الركح الرياضيةاألستاذ في حد 

 عرض كتحميؿ ىتائج الهقابمة هع التبلهيذ. .3.5.72

السابقة لؤلساتذة  بعادألكبعد اطبلعىا عمى تفسيرات التبلهيذ لٍذا السمكؾ كالتي تهحكرت في ىفس ا
ي:  ٌك

 الذيف تهت هقابمتٍـ ٌذا السمكؾ بأىً يعكد كبالدرجة  تبلهيذالكثير هف ال كذلؾ فسر نفسي: بعد
حب الفكز كعدـ تقبؿ الخسارة، ككذا الغيرة ، كأيضا حب الظٍكر كالتباٌي أهاـ الزهبلءاألكلى إلى 

   .هف الهىافس، ككذلؾ الكراٌية بيف بعض التبلهيذ  كحب خمؼ الثأر هف خبلؿ العىؼ البدىي

  :ذ بالطاقة الزائدة فتراي يقكـ بهثؿ ٌذا السمكؾ دكف األخذ بعيف التبلهييتهيز بعض  طبيعة التمميذ
 يضع حدكد لمعب خاصة هع خصائص ٌذي الهرحمة. االعتبار لعكاقبً، ها يجعمً ال

 :يعكد سبب ارتكاب ٌذا السمكؾ كذلؾ حسب تفسيرات بعض  غياب الثقافة والروح الرياضية
ىتيجة عدـ ههارستٍا في  ة البدىية كالرياضيةإلى غياب ثقافة ههارسة األىشط تبلهيذ الهبحكثيفال

ككذا غياب الركح  عدـ التهكف هف الرياضة كجٍؿ قكاىيىٍا،خبلؿالهراحؿ العهرية السابقة هف 
 .الرياضية خبلؿ التىافس

 الذيف تهت هقابمتٍـ أف ٌذا السمكؾ قد يرجع أيضا إلى  تبلهيذيرل بعض ال باألستاذ:متعمؽ  بعد
هبادئ الههارسة التبلهيذ كغياب دكري في ترسيخ  تحكهً فياألستاذ في حد ذاتً هف خبلؿ عدـ 

 الرياضية في صكرتٍا الىبيمة.
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 الفصؿ السابع: مناقشة نتائج الدراسة

I. نتائج الفرضية األولى مناقشة 

هف خبلؿ أداتي االستهارة التي أحصيىا بٍا هختمؼ سمككات العىؼ كالسمككات غبر السكية     
م كفؽ أحسف الصكر لتحقيؽ األٌداؼ كالغايات البدىي كالرياضي التربك كالتي تعيؽ ههارسة الىشاط 

تحقؽ هف ٌذي السمككات الهرجكة هىً، ٌذا هف جٍة ككذا شبكة الهبلحظة التي أعدت هف أجؿ ال
(، 10في الجدكؿ رقـ )هيداىيا هف جٍة أخرل، تحصمىا عمى هجهكعة السمككات التي تـ عرضٍا 

جؿ ٌذي السمككات تتكافؽ هع هصفكفة  ( حيث أف12كتـ تأكيدٌا هيداىيا هف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
الهكاد  ةتذاسهجهكعة السمككات الهشكشة كالهعيقة أل ىم أحصذككزليف كال الباحث الفرىسي "

قهىا بتصىيؼ ٌذي السمككات حسب أشكاؿ العىؼ الهتعارؼ  ، ثـ(1002)خالدم ،القسـ األخرل داخؿ 
 عميٍا في هعظـ الدراسات السابقة كالهتهثمة في:

 (1،2،3)السموؾ رقـ: :البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1

ك ها ذكر في دراسات هشابٍة بالسمككات الهخالفة لمىظاـ التربكم لكؿ  هف ٌك 2009)َوسفً، ،177-

185 إذ يعتبر ٌذا الىكع هف السمككات هف بيف الهشكبلت األكثر اىتشارا بيف التبلهيذ في الهراحؿ (
ص1000)بلعربٍ، في دراسة ذكرتالتعميهية الهختمفة، كذلؾ  أىً في  ٌذي الدراسة أيف بيىت (00،

 اآلكىة األخيرة اىتشرت ٌذي السمككات.
 (4،5،6سموكات سوء األدب: )السموؾ رقـ: .2

عرؼ سكء اآلداب أىٍا "  (debarbieux 1996) الـ أف  الع( 2009)خالدم خيرة،حيث ذكرت الباحثة 
  "هجهكعة هف االضطرابات ال تعاقب هف طرؼ قاىكف العقكبات

 ك األىهاط يحمؿ عىدهاالشكؿ األكؿ كالثاىي  "  Eric Debardieuxديبارديك  إيريؾكيؤكد "  
 هخمة كتصرفات عدكاىية الغالب، إلى سمككات في تترجـ كالتي حضارية" -اؿ " ال السمككات

 (.133-132ص ،2010 ،صايفي) لمهؤسسة التربكيةكبالىظاـ الداخمي  باألخبلؽ

 (7،8،9رقـ:عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية: )السموؾ  .3

 إضافة لمخربشة كالكتابة عمى الجدراف يمجأ بعض التبلهيذ إلى أىً (2014حسيف،  )عطاذكري الباحث 

  .اآلخريف كههتمكات األجٍزة، كسرقة القاذكرات، كرهي كالهقاعد، كالصبكرات الىكافذ تحطيـ
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 (10،11،12العنؼ المفظي: )السموؾ رقـ: .4

ٌذا  (http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/61703)ايهاف أحهد، الباحثة ذكرت 
الشكؿ هف أكاؿ العىؼ بأىً يككف كذلؾ بالتجريح كالصراخ كالٍتافات الهعادية كاألغاىي الهحرضة 

 أثىاء ههارسة الىشاط الرياضي. 
 (13،14،15ي )العدوانية الحركية(: )السموؾ رقـ:العنؼ الجسد .5

 

)خالدم  هع األشكاؿ التي ذكرتٍا الباحثة السابقة األشكاؿ يتكافؽ أيضا ٌذا الشكؿ إضافة إلى    

إضافة إلى أشكاؿ أخرل لـ ىعتهد عميٍا، حيث أف الشكؿ األكؿ  أطركحة الدكتكراي في (1002خيرة،
السمككات كيفىا ٌذا الشكؿ إلى ك  بالعىؼ أك السمككات الهخالفة لمىظاـ التربكم كرد في ٌذي الدراسة

دراستىا في هجاؿ ههارسة األىشطة البدىية  ككف الهخالفة لههارسة الىشاط الرياضي الهدرسي
ك ىفس هقصكد الباحثة. كالرياضية  ٌك

ههارسة األىشطة  ككذلؾ الشكؿ الثالث كرد بالعىؼ ضد الههتمكات كبها أف دراستىا في هجاؿ
ك ىفس  كذلؾ البدىية كالرياضية فكيفىا ٌذا الشكؿ إلى العىؼ ضد الكسائؿ كاألدكات الرياضية، ٌك

 .أيضا هقصكد الباحثة
 كبها أف الفرضية األكلى تىص عمى أىً:

  البدني والرياضي التربويلعنؼ خالؿ ممارسة النشاط ا سموكاتبعض تنتشر. 
فإف اإلجابة عمى ٌذي الفرضية كهف خبلؿ ها تكصمىا إليً هف خبلؿ االستهارة كشبكة      

سمككات لمعىؼ خبلؿ بعض فإىً حقيقة تىتشر  هشابٍةالهبلحظة ككذلؾ ها أكدتً الدراسات ال
؛ أم خبلؿ حصة التربية البدىية كالرياضية كخبلؿ البدىي كالرياضي التربكمههارسة الىشاط 

ر سمككا ههثمة في خهسة أشكاؿ لمعىؼ، شصفية الداخمية كالخارجية، كاكتفيىا بخهسة عاألىشطة البل
ا أعبلي كالهبيىة كذلؾ في االستبياف  ي األشكاؿ كالسمككات التي  )أىظر الهبلحؽ(كالتي سبقىا بذكٌر ٌك

ا كشرعيتٍا ككذا دالالتٍا السيككسكسيكلكجية،  ركزىا عميٍا في الدراسة هف خبلؿ درجة ظٍكٌر
 .أشكاؿ كسمككات أخرل لـ ىعتهدٌا في دراستىاكجكد إضافة إلى 

(6ص،2010زَوش،دقفل،بن)دراسة ٌذي الىتائج تتكافؽ كذلؾ هع الكثير هف الدراسات كىكتفي بذكر ك 

 هف الدراسات ككذا اإلعبلـ كسائؿ هختمؼ تتداكلً ها خبلؿ كهف الهدرسي العىؼ ظاٌرة أف
 .هىً الكقاية سبؿ إحدل يككف أف الهفترض هف كسط في هستهر تزايد في أىٍا يتبيف إحصائيات

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/61703
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 الرياضية الههارسة أف الرياضي الحقؿ في كالهؤرخيف السكسيكلكجييف هف فريقاككذلؾ ها أكدي 
 كاألكساط الجىس باختبلؼ الههارسة حجـ في اجتهاعية الهساكاة أخرل جٍة هف طياتٍا في تحهؿ

ا في تتضهف ال الرياضة أف كها. االجتهاعية ٌر  ككسيمة تعتبر كال تربكية، كفضائؿ قيها جٌك
 يهكىٍا كها الرياضة فإف كبالتالي. إليٍا ىحف ىىسبٍا التي القيـ تحهؿ إىٍا بؿ ذاتٍا، حد في إدهاجية

 االجتهاعي لئلقصاء ككسيمة تككف أف كذلؾ يهكف االجتهاعي، لبلىدهاج كسيمة تككف أف

(Gasparini et Knobé, 2005, pp 445-461). 
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II. نتائج الفرضية الثانية  مناقشة 

البدىي كالرياضي بعد إحصائىا لهجهكعة السمككات األكثر اىتشارا خبلؿ ههارسة الىشاط البدىي     
إلى الخصائص الديهغرافية كالسكسيكتربكية إضافة )اىظر الهبلحؽ( قهىا بكضعٍا في استبياف م التربك 

لعيىة الدراسة، ٌذا االستبياف الذم يجيبىا عمى الفرضية الثاىية، الثالثة، الرابعة كالخاهسة. كىبدأ 
 بهىاقشة الفرضية الثاىية القائمة:

 لعنؼ خالؿ ممارسة ا سموكات بعض توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظيور
 بيف األستاذ والتمميذ والرياضي التربويالبدني النشاط 

فهف خبلؿ ها تحصمىا عميً في الجداكؿ كاألشكاؿ البياىية الخاصة بعرض كتحميؿ ٌذي     
 كالتي سىىاقش ىتائجٍا حسب كؿ شكؿ ككؿ سمكؾ كها يمي:الفرضية 

ذم بالىسبة لٍذا الشكؿ كال: البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1
يحتكم عمى ثبلث سمككات، الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة 
كالتبلهيذ في أم سمكؾ بعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ، ها يدؿ عمى أف 

لدرجة ظٍكر ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة  إدراكٍـاألساتذة كالتبلهيذ ال يختمفكف في 
 .مكالرياضي التربك  البدىيالىشاط 

بعد  ، كعمى ثبلث سمككات كذلؾ بالىسبة لٍذا الشكؿ كالذم يحتكم :سموكات سوء األدب  .2
بيف الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ

عدـ  عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، سمككي لدرجة ظٍكر إدراكٍـ فياألساتذة كالتبلهيذ 
تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو  ، ككذلؾ في سمكؾاإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو(

 عدة تالميذ لسبب معيف.

فبلحظىا كجكد فركؽ ت.ب.ر  حصةإحداث فوضى، أو ضجيج عاـ أثناء  أها بالىسبة لسمكؾ
 ٌذا السمكؾ. إدراكٍـ لدرجة ظٍكرذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

الحظىا  بعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ :عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضيةال .3
التسمؽ  سمكؾ لدرجة ظٍكر إدراكٍـفي  بيف األساتذة كالتبلهيذ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

فبل تكجد  يف اآلخريفمسمككل بالىسبةأها ، فقط في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة
 .فيٍها بيف األساتذة كالتبلهيذ فركؽ دالة إحصائيا
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بعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ الحظىا كذلؾ كجكد فركؽ ذات  العنؼ المفظي: .4
التنابز باألسماء في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر سمكؾ  بيف األساتذة كالتبلهيذ داللة إحصائية

فبل تكجد فركؽ دالة  يف اآلخريفمسمككل بالىسبةأها ، فقط واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة
 .فيٍها بيف األساتذة كالتبلهيذ إحصائيا

بالىسبة لٍذا الشكؿ، الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة  العنؼ الجسدي: .5
كالتبلهيذ في أم سمكؾ بعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ، ها يدؿ عمى أف 
األساتذة كالتبلهيذ ال يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة 

 .مياضي التربك البدىي كالر الىشاط 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة والتالميذ في  عدـ وجودمف خالؿ ما سبؽ نستنتج 
، %80(؛ أي بنسبة 15( سموكات مف أصؿ خمسة عشر )12) اثني عشر إدراكيـ لدرجة ظيور

وىذه ( %20) نسبةب( سموكات فقط أي 03مع وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ثالث )
 ىي:السموكات 

 ت.ب.ر  إحداث فكضى، أك ضجيج عاـ أثىاء حصة -

 التسمؽ في أعهدة كرة اليد كالسمة كشبكة الكرة الطائرة -

 التىابز باألسهاء كاستعهاؿ أسهاء هحرجة أك غريبة -

 هف خبلؿ الهقارىة بيف األساتذة كالتبلهيذ في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر سمككات العىؼ أك ها  ف    
 إدراؾ بيف االختبلؼ عفالكشؼ  في تٍادراسإليً ٌدفت هف خبلؿ ها تكصمت إليً الباحثة "خالدم" 

 كدكج، حيث تكصمت إلى الجمفة هديىة ثاىكيات في الهدرسي لمعىؼ التبلهيذ دراؾا  ك  الهدرسيف
دراؾ الهدرسيف إدراؾ بيف همحكظة اختبلفات لتكرار ٌذي السمككات، ككذا كجكد اختبلفات  التبلهيذ كا 

 (. 1000، خالدم)دراستٍا  فرضيات لهعظـ بيف األساتذة كالتبلهيذ

 ك التهثبلت الجزائر: دراسة في الثاىكية الهرحمة في العىؼ"  بف دريدي فوزيكذلؾ كفي دراسة     
 عف التبلهيذ يحهمٍا التي التهثبلت" كهف خبلؿ الهقارىة بيف األساتذة كالتبلهيذ استىتج أف: العكاهؿ

 (.232، ص2004)بف دريدم،  عىٍـ ٌؤالء يحهمٍا التي تمؾ عف تختمؼ األساتذة
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ك ها كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  خبلؿ عدـ هفبىسبة كبيرة إليً  ؿتكصى لـ ٌك
 بيف قميمةفي سمككات  إحصائيادالة  فركؽالسمككات ككجكد  الكثير هفاألساتذة كالتبلهيذ في 

 تبلهيذ(. -الطرفيف )أساتذة
 
، أي ذكره ما سبؽولإلجابة عمى ىذه الفرضية يمكف أف نقوؿ أنيا غير محققة نسبيا مف خالؿ  

مف سموكات العنؼ محؿ الدراسة  %80عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظيور
والتي وجدنا  %20والتمميذ مقابؿ بيف األستاذ  البدني والرياضي التربويخالؿ ممارسة النشاط 
  .فييا فروؽ دالة إحصائيا

ا كاف حقيقيا  رهبلحظة التبلهيذ الىتشاىظرة ك أم أف   لىظرة كهطابقا ٌذي السمككات كتكراٌر
افترضىاي هف عدـ تصريح تكقعىاي ك عكس ها ثبلث سمككات فقط،  يألساتذة إال فكهبلحظة ا

 السمككات.ٌذي اىتشار كتكرار التبلهيذ بهبلحظة 
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III. نتائج الفرضية الثالثة  مناقشة 

 أها الفرضية الثالثة كالتي افترضىا هف خبللٍا أىً:
  لعنؼ خالؿ ا سموكات بعض توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظيورال

بيف التالميذ بتأثير المحددات التالية: تعداد  البدني والرياضي التربويممارسة النشاط 
 الجنس، المستوى الدراسي. الثانوية،

فهف خبلؿ ها تحصمىا عميً في الجداكؿ كاألشكاؿ البياىية الخاصة بعرض كتحميؿ ٌذي     
ي: الفرضية  الهتككىة هف ثبلث أبعاد ٌك
 الصغيرة  الهتكسطة، )الكبيرة، هقارىة درجة ظٍكر السمككات بيف تبلهيذ الثاىكيات الثبلثة

 التعداد(
 ات بيف الذككر كاإلىاث لجهيع الهؤسساتهقارىة درجة ظٍكر السمكك 
 تبلهيذ الهستكيات الدراسية لجهيع الهؤسسات )اكلى،  هقارىة درجة ظٍكر السمككات بيف

 ثاىية، ثالثة ثاىكم(.
 كالتي سىىاقش ىتائجٍا حسب كؿ شكؿ كها يمي: 

  مقارنة درجة ظيور السموكات بيف تالميذ الثانويات الثالثة 

 

كالذم  بالىسبة لٍذا الشكؿ،: البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1
عمى ثبلث سمككات، كبعد تطبيؽ اختبار "كركسكاؿ كاليس" لتحديد الفركؽ الحظىا  يحتكم

 في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر سمكؾ تبلهيذ الهؤسسات الثبلثةكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

، فقط والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأالغش 

 .تبلهيذ الهؤسسات الثبلثة فيٍهابيف  فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيا يف اآلخريفأها السمكك

بالىسبة لٍذا الشكؿ، ك بعد تطبيؽ اختبار "كركسكاؿ كاليس" لتحديد الفركؽ  سموكات سوء األدب: .2
الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلهيذ الهؤسسات الثبلثة في جهيع سمككاتً 

، عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو( كالهتهثمة في
تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو ، ككذلؾ ضجيج عاـ أثناء الحصة إحداث فوضى، أوك سمكؾ 

ها يدؿ عمى أف تبلهيذ الهؤسسات الثبلثة يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة  .عدة تالميذ لسبب معيف
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؛ مالبدىي كالرياضي التربك ظٍكر سمككات ٌذا الشكؿ هف أشكاؿ العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط 
ير عمى إدراؾ تبلهيذٌا لدرجة ظٍكر ٌذا الشكؿ هف أشكاؿ أم أف لتعداد الثاىكية دكر في التأث

 العىؼ الهدرسي.
 لتحديد الفركؽ"كركسكاؿ كاليس" بعد تطبيؽ اختبار  :عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضيةال .3

التسمؽ في  في سمكؾ تبلهيذ الهؤسسات الثبلثةبيف  الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
فبل تكجد فركؽ دالة  يف اآلخريفأها السمكك، فقط وشبكة الكرة الطائرةأعمدة كرة اليد والسمة 

 .فيٍهاتبلهيذ الهؤسسات الثبلثة بيف  إحصائيا

الحظىا كجكد فركؽ ذات  لتحديد الفركؽ"كركسكاؿ كاليس" بعد تطبيؽ اختبار  :العنؼ المفظي .4
سمككيف هف أصؿ ثبلثة  لدرجة ظٍكر إدراكٍـفي  تبلهيذ الهؤسسات الثبلثةبيف  داللة إحصائية

ها  السب والشتـ أو الكالـ  ، وسموؾالتنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبةٌك
بيف ة ة إحصائيلالذات دفبل تكجد فركؽ  الثالث أها السمكؾ، البذيء لحظة غياب األستاذ
 .تبلهيذ الهؤسسات الثبلثة فيً

اختبار "كركسكاؿ كاليس" لتحديد الفركؽ بالىسبة لٍذا الشكؿ، كبعد تطبيؽ  العنؼ الجسدي: .5
الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلهيذ الهؤسسات الثبلثة في جهيع سمككاتً 

، مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ كالهتهثمة في
ككذلؾ  ،المزاح والمعب الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابعك سمكؾ 

الخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة األستاذ أو 
ها يدؿ عمى أف تبلهيذ الهؤسسات الثبلثة يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر سمككات  .غيابو

م أف لتعداد ؛ أمالبدىي كالرياضي التربك ٌذا الشكؿ هف أشكاؿ العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط 
الثاىكية دكر في التأثير عمى إدراؾ تبلهيذٌا لدرجة ظٍكر ٌذا الشكؿ هف أشكاؿ العىؼ 

 الهدرسي.

في  تالميذ المؤسسات الثالثةمف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
، %66.66(؛ أي بنسبة 15( سموكات مف أصؿ خمسة عشر )10) عشرإدراكيـ لدرجة ظيور 

 .( غير دالة إحصائيا%33.34وبقية النسبة والمقدرة ب )
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 مقارنة درجة ظيور السموكات بيف الذكور واإلناث لجميع المؤسسات 

بالىسبة لٍذا الشكؿ، كالذم : البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1
" لتحديد الفركؽ الحظىا كجكد هاف كيتىييحتكم عمى ثبلث سمككات، كبعد تطبيؽ اختبار "

في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر  الذككر كاإلىاث لجهيع الهؤسساتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو  يسمكك

أها  ،استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ ، ككذا سمكؾالتعب(
ىاث بيف  فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيا الثالث سمكؾال  .الهؤسسات الثبلثة فيًذككر كا 

بالىسبة لٍذا الشكؿ، الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  سموكات سوء األدب: .2
في أم سمكؾ بعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ، ها يدؿ عمى أف الذككر كاإلىاث 
ال يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة الذككر كاإلىاث 

 .مالبدىي كالرياضي التربك الىشاط 

بالىسبة لٍذا الشكؿ، الحظىا عدـ كجكد فركؽ كذلؾ : العنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية .3
تبار "هاف كيىتي" لتحديد في أم سمكؾ بعد تطبيؽ اخالذككر كاإلىاث ذات داللة إحصائية بيف 
ال يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر ٌذا الىكع هف الذككر كاإلىاث الفركؽ، ها يدؿ عمى أف 

 .مالبدىي كالرياضي التربك السمككات خبلؿ ههارسة الىشاط 

الذككر لٍذا الشكؿ، عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كأيضا بالىسبة العنؼ المفظي: .1
ال يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر الذككر كاإلىاث في أم سمكؾ ، ها يدؿ عمى أف كاإلىاث 

 .ٌذا الىكع هف السمككات

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ال تكجد كىفس الشيء كذلؾ لٍذا الشكؿ،  العنؼ الجسدي: .4
ة في إدراكٍـ لدرج . ها يدؿ كذلؾ بعدـ اختبلؼ الذككر كاإلىاثفي أم سمكؾالذككر كاإلىاث 

 .ظٍكر ٌذا الىكع هف السمككات

الذكور واإلناث  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ وجودمف خالؿ ما سبؽ نستنتج 
مف أصؿ خمسة عشر  اسموك( 13ثالثة عشر)في إدراكيـ لدرجة ظيور  الثالثة لممؤسسات
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 نسبة( فقط ب02في سموكيف ) دالة إحصائيا ، مع وجود فروؽ%86.67 (؛ أي بنسبة15)
13.33%. 
 مقارنة درجة ظيور السموكات بيف تالميذ المستويات الدراسية لجميع المؤسسات 

كالذم  بالىسبة لٍذا الشكؿ،: البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1
عمى ثبلث سمككات، كبعد تطبيؽ اختبار "كركسكاؿ كاليس" لتحديد الفركؽ الحظىا  يحتكم

في  لجهيع الهؤسسات الثبلثة الهستكيات الدراسيةتبلهيذ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
عدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار  إدراكٍـ لدرجة ظٍكر سمكؾ

 فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيا يف اآلخريفأها السمكك، فقط المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(
 .فيٍها الهؤسسات ٍذيل الثبلثة الهستكيات الدراسيةتبلهيذ بيف 

بالىسبة لٍذا الشكؿ، الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  سموكات سوء األدب: .2
في أم سمكؾ بعد تطبيؽ اختبار  لجهيع الهؤسسات الثبلثة الهستكيات الدراسيةتبلهيذ 

 ٍذيل الثبلثة الهستكيات الدراسيةتبلهيذ لتحديد الفركؽ، ها يدؿ عمى أف "كركسكاؿ كاليس" 
ال يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة الىشاط  الهؤسسات

 .مالبدىي كالرياضي التربك 

الشكؿ، الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات  ككذا في ٌذا العنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية: .3
في أم سمكؾ، ها يدؿ  لجهيع الهؤسسات الثبلثة الهستكيات الدراسيةتبلهيذ داللة إحصائية بيف 

ال يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة  الهؤسسات ٍذيل الثبلثة الهستكيات الدراسيةتبلهيذ عمى أف 
 .مالبدىي كالرياضي التربك اط ظٍكر ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة الىش

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة أيضا بالىسبة لٍذا الشكؿ، الحظىا ككذلؾ  العنؼ المفظي: .1
في أم سمكؾ  هحؿ الدراسة لجهيع الهؤسسات الثبلثة الهستكيات الدراسيةتبلهيذ إحصائية بيف 

الهستكيات تبلهيذ لتحديد الفركؽ، ها يدؿ عمى أف "كركسكاؿ كاليس" بعد تطبيؽ اختبار 
ال يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر ٌذا الىكع هف السمككات  الهؤسسات ٍذيل الثبلثة الدراسية

 .مالبدىي كالرياضي التربك خبلؿ ههارسة الىشاط 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ال تكجدبالىسبة لٍذا الشكؿ، كىفس الشيء  العنؼ الجسدي: .5
تبلهيذ ، ها يدؿ عمى أف في أم سمكؾ لجهيع الهؤسسات الثبلثة الهستكيات الدراسيةتبلهيذ 
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ال يختمفكف في إدراكٍـ لدرجة ظٍكر ٌذا الىكع هف  الهؤسسات ٍذيل الثبلثة الهستكيات الدراسية
 .مالبدىي كالرياضي التربك السمككات خبلؿ ههارسة الىشاط 

المستويات الدراسية تالميذ مف خالؿ ما سبؽ نستنتج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
( سموكا مف أصؿ 14عشر) أربعةفي إدراكيـ لدرجة ظيور  محؿ الدراسة لجميع المؤسسات

( 01) واحد ، مع وجود فروؽ دالة إحصائيا في سموؾ%93.34(؛ أي بنسبة 15خمسة عشر )
 .%6.66فقط بنسبة 

العىؼ  بسمككات كعبلقتً الهدرسي الضغطسهيرة"  "عبدمففي دراسة هشابٍة لمباحثة     
هف بيف الىتائج التي  فحيث كا ،سىة( 17-15الهراٌؽ الهتهدرس ) لدل الدراسي كالتحصيؿ

 هقياس درجات يخص فيها كاإلىاث الذككر بيف ئيةإحصا داللة ذات فركؽ كجكد تكصمت إليً:
ك ها تكصمىا إليً هف  (.2011)عبدم، الثاىكية في الهرحمة  الهتهدرس الهراٌؽ لدل الهدرسي العىؼ ٌك

الهستكيات الدراسية  خبلؿ كجكد فركؽ دالة إحصائيا خبلؿ الهقارىة بيف الذككر كاإلىاث، كبيف
 الثبلث، ككذا بيف تبلهيذ الثاىكيات الثبلث بتأثير التعداد في درجة ظٍكر بعض سمككات العىؼ.

بالنسبة لمحددات الجنس  ولإلجابة عمى ىذه الفرضية يمكف أف نقوؿ أنيا محققة نسبيا
بالنسبة لمحدد تعداد الثانوية فيي محققة  أما  ،%93.34والمستوى الدراسي ب  ، %86.67ب

 .مف السموكات فقط %33.34نسبيا ب

مف سموكات العنؼ محؿ  %86.67أي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظيور
الذكور واإلناث لمثانويات محؿ بيف  التربويالبدني والرياضي الدراسة خالؿ ممارسة النشاط 

 .الدراسة

مف سموكات العنؼ محؿ  %93.34عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظيور وكذا
 المستويات الدراسية الثالث بيف البدني والرياضي التربويالدراسة خالؿ ممارسة النشاط 

 .لمثانويات محؿ الدراسة
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مف سموكات العنؼ محؿ  %33.34داللة إحصائية في درجة ظيورعدـ وجود فروؽ ذات وكذا 
المؤسسات الثالث )تأثير تعداد  بيف البدني والرياضي التربويالدراسة خالؿ ممارسة النشاط 

 الثانوية(.

ا  رهبلحظة التبلهيذ الىتشاىظرة ك أم أف   ال يختمؼ فيها بيىٍـ باختبلؼ ٌذي السمككات كتكراٌر
بيف داؿ إحصائيا الجىس كال الهستكل الدراسي بىسبة كبيرة، أها بتأثير تعداد الثاىكية فٍىاؾ اختبلؼ 

 .هف السمككات %66.66الهؤسسات الثبلث بىسبة تبلهيذ 
 

IV. نتائج الفرضية الرابعة مناقشة 

  خالؿ ممارسة لعنؼ ا سموكاتبعض  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في شرعية
 ي بيف األستاذ والتمميذ.البدني والرياضي التربو  النشاط

فهف خبلؿ ها تحصمىا عميً في الجداكؿ كاألشكاؿ البياىية الخاصة بعرض كتحميؿ ٌذي     
 الفرضية كالتي سىىاقش ىتائجٍا حسب كؿ شكؿ كها يمي:

سبة لٍذا الشكؿ كالذم بالى: البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1
يحتكم عمى ثبلث سمككات، الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ 

استعماؿ الياتؼ النقاؿ في  سمكؾشرعية في  بعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ
فبل تكجد فركؽ دالة  يف اآلخريفمسمككبالىسبة لأها  ،فقط الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ

 .فيٍها ذبيف األساتذة كالتبلهي إحصائيا

بالىسبة لٍذا الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ  سموكات سوء األدب: .2
تعمد  الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في إدراكٍـ لشرعية سمكؾ

فبل تكجد  يف اآلخريفمسمككلأها بالىسبة ، فقط تالميذ لسبب معيفعدـ المعب مع تمميذ أو عدة 
 .في شرعيتٍهااألساتذة كالتبلهيذ  بيف فركؽ دالة إحصائيا

الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار "هاف  سمككات ٌذابالىسبة ل العنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية: .3
كيىتي" لتحديد الفركؽ الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في 

عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،...  إدراكٍـ لشرعية سمكؾ
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 بيف فركؽ دالة إحصائيا فبل تكجد يف اآلخريفمسمككلأها بالىسبة ، فقط كبديؿ لكرة القدـ(
 .في شرعيتٍها كذلؾاألساتذة كالتبلهيذ 

أها بالىسبة لٍذا الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ الحظىا  العنؼ المفظي: .4
ها ، عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في إدراكٍـ لشرعية أم سمكؾ

ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ  لشرعيةيدؿ عمى أف األساتذة كالتبلهيذ ال يختمفكف في إدراكٍـ 
 .البدىي كالرياضي التربكمههارسة الىشاط 

بلحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة فبالىسبة لٍذا الشكؿ، ىفس الشيء  العنؼ الجسدي: .5
عمى أف األساتذة كالتبلهيذ ال  كذلؾ ، ها يدؿف األساتذة كالتبلهيذ في أم سمكؾإحصائية بي
البدىي كالرياضي ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة الىشاط  لشرعيةإدراكٍـ  يختمفكف في

 .التربكم

مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة والتالميذ في 
، وبقية %20(؛ أي بنسبة 15ر )( سموكات فقط مف أصؿ خمسة عش03شرعية ثالث )إدراكيـ ل

  .( غير دالة إحصائيا%80النسبة والمقدرة ب )

ذي السمككات ٌي:  ٌك

 استعهاؿ الٍاتؼ الىقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ -

  تعهد عدـ المعب هع تمهيذ أك عدة تبلهيذ لسبب هعيف -

 كبديؿ لكرة القدـ(عدـ استعهاؿ األدكات الرياضية في هحمٍا )هثؿ كرات اليد،أقهاع،...  -

 دراسة كهف بيف الدراسات التي قارىت إدراؾ سمككات العىؼ هف كجٍة ىظر األساتذة كالتبلهيذ      
 ثركاأل اتكالسمك  هعرفة الدراسة ٌذي أٌداؼ بيف هف افك ، حيث" بفرىساcoslin" ككزليف  الباحث

 بٍا، التبلهيذ اعتراؼ هدل ذاكك  التبلهيذ، هف تصدر كالتي فيٍا يدرسكف التي األقساـ في ظٍكرا كاألقؿ

ذا دراؾ جٍة هف لٍا الهدرسيف إدراؾ كفؽ ٌك  الفرىسي الباحث دراسة بيىت .أخرل جٍة هف التبلهيذ كا 

 كعدـ التكاسؿ عمى تدؿ التي تكابالسمك  ذاكك ى بالفكض تتصؼ التي اتكبالسمك  اعترفكا التبلهيذ أف

 كذلؾ تتهثؿ األقساـ في ظٍكرا ثركاأل اتكالسمك ف الهدرسيف رأم حسب ،الدرس هتابعة كعدـ االٌتهاـ

أف ٌىاؾ اتفاؽ بيف  . أم(14-10، ص1000، خالدم) ةكالهشار  كعدـ بالفكضى تتصؼ اتكسمك  في
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ك ها كجدىاي  ىاؾ فركؽ في أشكاؿ أخرل ٌك األساتذة كالتبلهيذ في أشكاؿ هعيىة هف السمككات، ٌك
 شرعية ٌذي السمككات بيف األساتذة كالتبلهيذ كذلؾ.في دراستىا هف خبلؿ الهقارىة في 

ككها أشرىا إليً في شرح الهصطمحات الهرتبطة بالدراسة فإىىا ىقصد بشرعية السمكؾ "ٌؿ ٌك      
هقبكؿ أك غير هقبكؿ" بالىسبة لكؿ هف التمهيذ كاألستاذ، أك بالىسبة لمتبلهيذ فيها بيىٍـ باختبلؼ 

داللة  كتأثير هحددات هعيىة، كبعد تحميمىا لىتائج ٌذي الفرضية الحظىا أف ٌىاؾ فركؽ ذات
 إحصائية بيف األساتذة كالتبلهيذ في شرعية بعض سمككات العىؼ.

لى اآلخر الذم يشكؿ  الفرد ذاتذي تتضهف تحكالت في الىظرة إلى إف عهمية الشرعىة ٌ     كا 
تحت شعار الغبف الهفركض كذلؾ هف  فهثبل يبقى أحد التبلهيذ الذم ظمهً زهيمًالضحية الهقبمة، 

ف ظمـ، كأىً برمء كهظمـك كال هسؤكلية لً فيها حدث. كالبد لً هف خبلؿ تضخـ ها لحؽ بً ه
زالة الغبف.  يرل أف كاجبً أف يدافع عف ىفسً التي اهتٍىت، فالتحرؾ إلحقاؽ الحؽ، كرفع الضيـ كا 

التعكيضكاإلحساس بضركرة ، كعف حقكقً التي اغتصبت. فتتغذل هشاعر الغبف الهفركض

كخاصة خبلؿ  البدىي كالرياضي التربكمؿ ههارسة الىشاط فيستغ (،193-192، ص 2005)حجازم، 
ا هف  الهىافسات لتعكيض ذلؾ هف خبلؿ الخشكىة في االعتداء أك العرقمة العهدية... كغيٌر

 السمككات. 

ك ها تؤكدي ىظرية   يككف أف يهكف العدكاف أف ترل التي الهعرفية الىظريات هف االىفعالي " العدكافٌك

 إثبات فٍـ يستطيعكف اآلخريف، إيذاء في استهتاعا يجدكف األشخاص بعض ٌىاؾ حيث أف ههتعا

 أف يركف فٍـ االجتهاعية، كلذلؾ الهكاىة يكتسبكف كأىٍـ أٌهية كذككا أقكياء أىٍـ كيكضحكا رجكلتٍـ

 هتعة في العدكاف يجدكف عدكاىٍـ عمى هكافأتٍـ استهرار كهع هرضياك  هجزيا يككف العدكاف

الرضا الذم يجدكىً في ك يصبح شرعيا باعتقادٌـ هف خبلؿ السعادة  ، أم(11 ص ، 2006)الفسفكسلٍـ
 السمككات العدكاىية كالعىيفة.  

ولإلجابة عمى ىذه الفرضية يمكف أف نقوؿ أنيا غير محققة نسبيا مف خالؿ ما سبؽ ذكره، أي 
مف سموكات العنؼ محؿ الدراسة خالؿ  %80شرعية  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

 فقط مف السموكات %20بيف األستاذ والتمميذ مقابؿ  البدني والرياضي التربويممارسة النشاط 
  .والتي وجدنا فييا فروؽ دالة إحصائيا
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 ال يختمؼ احصائيا في كثير هف السمككات عف إدراؾٌذي السمككات  لشرعيةالتبلهيذ  إدراؾأم أف  
افترضىاي هف عدـ تصريح التبلهيذ تكقعىاي ك عكس ها إال في ثبلث سمككات فقط،  لشرعيتٍا األساتذة

 .عمى أىٍا غير هقبكلة السمككات لمكثير هف

V. نتائج الفرضية الخامسة مناقشة 

  لعنؼ خالؿ ممارسة ا سموكات بعض شرعية توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فيال
التالميذ بتأثير المحددات التالية: تعداد الثانوية، بيف  البدني والرياضي التربويالنشاط 

 الجنس، المستوى الدراسي.

 فهف خبلؿ ها تحصمىا عميً في الجداكؿ كاألشكاؿ البياىية الخاصة بعرض كتحميؿ ٌذي الفرضية
ي:  الهتككىة هف ثبلث أبعاد ٌك

   الصغيرة التعداد( ،الهتكسطة )الكبيرة، السمككات بيف تبلهيذ الثاىكيات الثبلثة شرعيةهقارىة 
   السمككات بيف الذككر كاإلىاث لجهيع الهؤسسات شرعيةهقارىة 
   تبلهيذ الهستكيات الدراسية لجهيع الهؤسسات )أكلى، ثاىية،  السمككات بيف شرعيةهقارىة

 ثالثة ثاىكم(.
 كالتي سىىاقش ىتائجٍا حسب كؿ شكؿ كها يمي: 

   الثانويات الثالثةمقارنة شرعية السموكات بيف تالميذ 

كالذم  بالىسبة لٍذا الشكؿ،: البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1
عمى ثبلث سمككات، كبعد تطبيؽ اختبار "كركسكاؿ كاليس" لتحديد الفركؽ الحظىا  يحتكم

الغش  سمكؾ لشرعيةفي إدراكٍـ  الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
أها ، فقط والتحايؿ لحظة غفمة األستاذ مثؿ:مواصمة المعب رغـ خروج الكرة أو ارتكاب خطأ

 .فيٍها الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ بيف  فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيا يف اآلخريفالسمكك

بالىسبة لٍذا الشكؿ، الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  سموكات سوء األدب: .2
لتحديد الفركؽ، ها "كركسكاؿ كاليس" في أم سمكؾ بعد تطبيؽ اختبار  الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ 

ٌذا الىكع هف السمككات  لشرعيةال يختمفكف في إدراكٍـ  الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ يدؿ عمى أف 
 .البدىي كالرياضي التربكمخبلؿ ههارسة الىشاط 
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الشكؿ، الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات  ذا في ٌذاكك العنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية: .3
الثاىكيات تبلهيذ في أم سمكؾ، ها يدؿ عمى أف  الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ داللة إحصائية بيف 

البدىي ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة الىشاط  لشرعيةال يختمفكف في إدراكٍـ  الثبلثة
 .كالرياضي التربكم

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة أيضا بالىسبة لٍذا الشكؿ، الحظىا ككذلؾ  العنؼ المفظي: .1
"كركسكاؿ في أم سمكؾ بعد تطبيؽ اختبار  هحؿ الدراسة الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ إحصائية بيف 

 لشرعيةال يختمفكف في إدراكٍـ  الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ لتحديد الفركؽ، ها يدؿ عمى أف كاليس" 
 .البدىي كالرياضي التربكمٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة الىشاط 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ال تكجدبالىسبة لٍذا الشكؿ، كىفس الشيء  العنؼ الجسدي: .5
ال يختمفكف في  الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ ، ها يدؿ عمى أف في أم سمكؾ الثاىكيات الثبلثةتبلهيذ 
 .البدىي كالرياضي التربكمٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة الىشاط  لشرعيةإدراكٍـ 

 الثانويات الثالثةتالميذ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ وجودمف خالؿ ما سبؽ نستنتج 
أي  (؛15مف أصؿ خمسة عشر ) ( سموكا14أربعة عشر ) لشرعيةفي إدراكيـ محؿ الدراسة 

 %6.66بنسبة فقط  (01واحد ) سموؾفي  دالة إحصائيا فروؽ وجود مقابؿ (%93.34) بنسبة

 مقارنة شرعية السموكات بيف الذكور واإلناث لجميع المؤسسات 

بالىسبة لٍذا الشكؿ كالذم : البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1
كاإلىاث الذككر يحتكم عمى ثبلث سمككات، الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

عدـ  سمكؾشرعية في  بعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ لجهيع الهؤسسات
ككذلؾ ، المشاركة في الحصة لسبب معيف )عدـ إحضار المباس،التظاىر بالمرض أو التعب(

 مسمكؾبالىسبة لأها  ،استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ  سمكؾ
 .فيً الذككر كاإلىاثبيف  تكجد فركؽ دالة إحصائيافبل الثالث 

أها بالىسبة لٍذا الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ  سموكات سوء األدب:  .2
في إدراكٍـ لشرعية أم  الذككر كاإلىاثالحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

ٌذا الىكع هف السمككات  لشرعيةكف في إدراكٍـ ال يختمف الذككر كاإلىاثها يدؿ عمى أف ، سمكؾ
 .البدىي كالرياضي التربكمخبلؿ ههارسة الىشاط 
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الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار "هاف  سمككات ٌذابالىسبة ل العنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية: .3
إدراكٍـ في  الذككر كاإلىاثكيىتي" لتحديد الفركؽ الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

عدـ استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليد،أقماع،... كبديؿ  لشرعية سمكؾ
الذككر  بيف فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيا يف اآلخريفمسمككلأها بالىسبة ، فقط لكرة القدـ(

 .في شرعيتٍها كاإلىاث

أها بالىسبة لٍذا الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ الحظىا  العنؼ المفظي: .4
ها ، في إدراكٍـ لشرعية أم سمكؾ الذككر كاإلىاثعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ  لشرعيةال يختمفكف في إدراكٍـ  الذككر كاإلىاثيدؿ عمى أف 
 .دىي كالرياضي التربكمالبههارسة الىشاط 

الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار "هاف كيىتي" لتحديد الفركؽ  سمككات ٌذابالىسبة ل العنؼ الجسدي: .5
مسؾ  في إدراكٍـ لشرعية سمكؾ الذككر كاإلىاثالحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

أها بالىسبة ، فقط أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ
 .في شرعيتٍها الذككر كاإلىاث بيف فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيا يف اآلخريفمسمككل

لجميع الذكور واإلناث فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  عدـ وجودمف خالؿ ما سبؽ نستنتج 
أي  (؛15مف أصؿ خمسة عشر ) ( سموكا11إحدى عشر ) لشرعيةفي إدراكيـ  المؤسسات

 %26.66بنسبة فقط ( 04) أربعفي  دالة إحصائيا فروؽ وجود مقابؿ (%73.34) بنسبة

  ،مقارنة شرعية السموكات بيف تالميذ المستويات الدراسية لجميع المؤسسات )اولى
 ثانية، ثالثة ثانوي(.

بالىسبة لٍذا الشكؿ، كبعد : البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1
لتحديد الفركؽ الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  كركسكاؿ كاليس"تطبيؽ اختبار "

ها يدؿ عمى ، في إدراكٍـ لشرعية أم سمكؾ تبلهيذ الهستكيات الدراسية لجهيع الهؤسساتبيف 
ٌذا الىكع هف  لشرعيةال يختمفكف في إدراكٍـ  تبلهيذ الهستكيات الدراسية لجهيع الهؤسساتأف 

 .البدىي كالرياضي التربكمالسمككات خبلؿ ههارسة الىشاط 

كركسكاؿ بالىسبة لٍذا الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار " ىفس الشيء كذلؾ سموكات سوء األدب:  .2
تبلهيذ الهستكيات لتحديد الفركؽ الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كاليس"
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تبلهيذ الهستكيات ها يدؿ عمى أف ، إدراكٍـ لشرعية أم سمكؾفي  الدراسية لجهيع الهؤسسات
ٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ  لشرعيةال يختمفكف في إدراكٍـ  الدراسية لجهيع الهؤسسات

 .البدىي كالرياضي التربكمههارسة الىشاط 

الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار  سمككات ٌذابالىسبة ل العنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية: .3
تبلهيذ لتحديد الفركؽ الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كركسكاؿ كاليس""

ضرب الكرة بقوة بعيدا بسبب  في إدراكٍـ لشرعية سمكؾ الهستكيات الدراسية لجهيع الهؤسسات
التسمؽ في أعمدة كرة اليد  ككذا سمكؾ ،استبدالو أو إخراجو مف المعب أو خطأ يكوف ضده

 بيف فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيا الثالث مسمكؾلأها بالىسبة  ،الطائرة والسمة وشبكة الكرة
 .في شرعيتًتبلهيذ الهستكيات الدراسية 

لتحديد الفركؽ  كركسكاؿ كاليس"أها بالىسبة لٍذا الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار " العنؼ المفظي: .4
لجهيع الهؤسسات  الدراسيةتبلهيذ الهستكيات الحظىا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

ال يختمفكف في تبلهيذ الهستكيات الدراسية ها يدؿ عمى أف ، في إدراكٍـ لشرعية أم سمكؾ
 .البدىي كالرياضي التربكمٌذا الىكع هف السمككات خبلؿ ههارسة الىشاط  لشرعيةإدراكٍـ 

لتحديد  كاليس"كركسكاؿ "الشكؿ، كبعد تطبيؽ اختبار  سمككات ٌذابالىسبة ل العنؼ الجسدي: .5
لجهيع  تبلهيذ الهستكيات الدراسيةالفركؽ الحظىا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

مسؾ أو عرقمتو تمميذ منافس أثناء قيامو بمراوغة أو  في إدراكٍـ لشرعية سمكؾ الهؤسسات
 فبل تكجد فركؽ دالة إحصائيا يف اآلخريفمسمككلأها بالىسبة ، فقط لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ

 .في شرعيتٍها تبلهيذ الهستكيات الدراسية بيف

تالميذ المستويات الدراسية بيف فروؽ ذات داللة إحصائية  عدـ وجودمف خالؿ ما سبؽ نستنتج 
أي  (؛15مف أصؿ خمسة عشر ) ( سموكا12اثني عشر ) لشرعيةفي إدراكيـ  لجميع المؤسسات

 .%20بنسبة فقط  ( سموكات03) ثالث في دالة إحصائيا فروؽ وجود مقابؿ (%80) بنسبة

كها أشرىا إليً في شرح الهصطمحات الهرتبطة بالدراسة فإىىا ىقصد بشرعية السمكؾ "ٌؿ ٌك   
أك بالىسبة لمتبلهيذ فيها بيىٍـ باختبلؼ  هقبكؿ أك غير هقبكؿ" بالىسبة لكؿ هف التمهيذ كاألستاذ،

كتأثير هحددات هعيىة، كبعد تحميمىا لىتائج ٌذي الفرضية الحظىا أف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة 
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إحصائية بيف التبلهيذ فيها بيىٍـ باختبلؼ الجىس، الهستكل الدراسي، كبتأثير تعداد الثاىكية، في 
 شرعية بعض سمككات العىؼ.

 لتحقيؽ شرعية كسيمة العىؼ بأف يرل هف ٌىاؾدراسات الهرتبطة بالعىؼ فهف خبلؿ بعض ال    

 ظالهة أكضاع هف لمتخمص سكل العىؼ أخرل طريقة تجد ال ٌذي الىظر فكجٍة شرعية، أٌداؼ

 (.4، ص2007)عجركد،كهختمة 
كلذلؾ يصبح فعؿ العىؼ ال فقط بريئا هف اإلثـ كهبررا فحسب، بؿ هطمكبا ككاجب ىبيؿ ٌك الدفاع 

 (.194-193، ص 2005حجازم، )كقيهٍا عف الذات ككراهتٍا كقدسيتٍا، أك الدفاع عف الجهاعة 

ك ها تؤكدي كذلؾ ىظرية   أف يهكف العدكاف أف ترل التي الهعرفية الىظريات هف االىفعالي " العدكافٌك

 فٍـ يستطيعكف اآلخريف، إيذاء في استهتاعا يجدكف األشخاص بعض ٌىاؾ حيث أف ههتعا يككف

 يركف فٍـ االجتهاعية، كلذلؾ الهكاىة يكتسبكف كأىٍـ أٌهية كذككا أقكياء أىٍـ كيكضحكا رجكلتٍـ إثبات

 هتعة العدكاففي  يجدكف عدكاىٍـ عمى هكافأتٍـ استهرار كهع هرضيا هجزيا يككف العدكاف أف

باعتقادٌـ هف خبلؿ السعادة الرضا الذم يجدكىً في  ، أم يصبح شرعيا(11 ص ، 2006)الفسفكسلٍـ
 السمككات العدكاىية كالعىيفة.  

 الثالث: ممحدداتلبالنسبة و  ولإلجابة عمى ىذه الفرضية يمكف أف نقوؿ أنيا محققة نسبيا
 مف السموكات. %93.34 ب الثانويةتعداد و ، %80والمستوى الدراسي ب، %73.34بالجنس 

مف سموكات العنؼ محؿ  %73.34 شرعيةفي أي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
الذكور واإلناث لمثانويات محؿ بيف  البدني والرياضي التربويالدراسة خالؿ ممارسة النشاط 

 .الدراسة

مف سموكات العنؼ محؿ الدراسة  %80ة شرعي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فيوكذا 
لمثانويات محؿ  المستويات الدراسية الثالث بيف البدني والرياضي التربويخالؿ ممارسة النشاط 

 .الدراسة

مف سموكات العنؼ محؿ  %93.34ة شرعي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فيوكذا 
المؤسسات الثالث )تأثير تعداد  بيف البدني والرياضي التربويالدراسة خالؿ ممارسة النشاط 

  الثانوية(.



 

335 
 

بتأثير الهحددات التالية: أم أف إدراؾ التبلهيذ لشرعية ٌذي السمككات ال يختمؼ إحصائيا فيها بيىٍـ 
ك إال في القميؿ هف السمككات تعداد الثاىكية، الجىس، الهستكل الدراسي  افترضىاي.تكقعىاي ك ها  ٌك

 

VI. نتائج الفرضية السادسة مناقشة 

  البدني سموكات العنؼ خالؿ ممارسة النشاط  لبعضتوجد عدة دالالت سيكوسوسيولوجية
 حسب تفسيرات األستاذ والتمميذ لسبب وقوعو. والرياضي التربوي

هف تفسيرات لكؿ سمكؾ هف خبلؿ الهقاببلت الهسجمة، كبعد قياهىا فهف خبلؿ ها تحصمىا عميً     
الهقاببلت بعد تفريغٍا سىقكـ بهىاقشة كؿ شكؿ هف األشكاؿ حسب العكاهؿ الهشتركة بتحميؿ ٌذي 

 كها يمي: في تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ
 البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط .1

،التظاىر بالمرض أو عدـ إحضار المباسعدـ المشاركة في الحصة لسبب معيف )  .1.1
 التعب(  

الهشتركة بيىٍـ: أبعاد التالية ك األبعاد لٍذا السمكؾ في تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ  تهحكرت     
هتعمقة بالتمهيذ، أبعاد هتعمقة بالهادة، أبعاد هتعمقة باألستاذ كالتي تعتبر ركيزة العهمية التربكية، كالتي 

غياب الهرافؽ البلزهة لذلؾ،  الرياضية، ككذلؾك  البدىية ثقافة ههارسة األىشطةىذكر هىٍا غياب
ككذا االكتظاظ في األفكاج التربكية كفي الهمعب أك القاعة الكاحدة، ككذا تفضيؿ الكثير هف التبلهيذ 

 ، ككذلؾ الكقت الهخصص لمهادة.الهشاركة إال في رياضة كرة القدـ

لبدىية ا فمك تصبح الهادة غير إلزاهية بالىقطة لبلحظىا عزكؼ كبير عف ههارسة األىشطة 
الرياضية كفؽ الهىٍاج، ها يستدعى إعادة الىظر في كثير هف األبعاد التي ذكرىاٌا خبلؿ عرض ك 

 كتحميؿ ىتائج الهقاببلت.  

 بعد تحميؿ تفسيرات كؿ هف األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ يهكف أف ىستخمص الدالالت التالية:
  غياب الرغبة والدافعية نحو الممارسة 
 ممارسة األنشطة الرياضيةثقافة  غياب 

 استعماؿ الياتؼ النقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ. 2.1
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ببلغ التبلهيذ بذلؾ ككذا أكليائٍـ هف خبلؿ اإلهضاء عمى الىظاـ الداخمي هف غـ بالر ف    هىعً كا 
حسب كيرجع ذلؾ إلى كثير هف األبعاد  لمهؤسسة التربكية إال أف ٌذا السمكؾ أصبح هىتشرا كبكثرة

ي:   أبعاد، هتعمقة بالحصة أبعاد، هتعمقة باإلدهاف عمى األجٍزة الىقالة أبعاداألساتذة كالتبلهيذ ٌك
 .هتعمقة باألستاذ أبعاد، ك هتعمقة باألسرة

دراؾ ثقافة استعهالٍا، كعدـ تطبيؽ عقكبات  إف غياب الهتابعة األسرية كترشيد التمهيذ في فٍـ كا 
 األستاذ ككيفية تعاهمً خبلؿ الحصة، يزيد هف اىتشار ٌذا السمكؾ.الىظاـ الداخمي، ككذا شخصية 

 ٌي:هف تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ أٌـ الدالالت التي ىستخمصٍا 
  اإلدماف عمى استعماؿ األجيزة النقالة 
 غياب ثقافة استعماؿ األجيزة النقالة 

ارتكاب  المعب رغـ خروج الكرة أومواصمة مثؿ:  ذالغش والتحايؿ لحظة غفمة األستا .3.1
 خطأ

تأثير الهشتركة بيىٍـ: ك التالية  األبعاد في لٍذا السمكؾ تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ تهحكرت      
عمى الهىافس. فهف خبلؿ ٌذي  السيطرةالتأثير ك جمب االىتباي ك ، غياب الركح الرياضية، الهىافسة

الرغبة  كؿ هف األساتذة كالتبلهيذ ٌذا السمكؾ كاآلتي: األبعاد ىذكر بعض التفسيرات التي برر بٍا
كخاصة في كجكد  كعدـ االعتراؼ بالخطأ في التغمب عمى الهىافس كعدـ تقبؿ الخسارة كبيرةال

لتحايؿ كعدـ ااإلحساس بالهتعة لحظة الطاقة الزائدة لدل الكثير هف التبلهيذ في ٌذي الهرحمة، ك 
 كالسيطرة عميً. كالضغط لهىافسا عمى الفريؽ التأثير، اىتباي الحكـ

 هف خبلؿ تفسير كؿ هف األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ، فأٌـ الدالالت التي ىستخمصٍا ٌي:
 حب الفوز وعدـ تقبؿ الخسارة 

 التأثر بالمنافسة ومف ثـ غياب الروح الرياضية 

 جمب االنتباه وكذا محاولة السيطرة عمى المنافس 

 سوء األدبسموكات . 0
     عدـ احتراـ األستاذ )رد الكالـ، عدـ اإلنصات، الضحؾ أثناء الشرح ومقاطعتو( .1.0

: الهشتركة بيىٍـك  التالية إلى األبعادالذيف تهت هقابمتٍـ ٌذا السمكؾ رجع األساتذة كالتبلهيذ أ
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. حيث ذٌب كؿ هف األساتذة كالتبلهيذ أسرية أبعاد، ىفسية أبعاد، هتعمقة بالحصة أبعاد

الضغط الكبير الذم يعاىي األبعاد كالتفسيرات لٍذا السمكؾ كىذكر هىٍا: إلى ىفس  الهبحكثيف

االكتظاظ في القسـ، كعدـ تقبؿ الىشاط ثـ هىً التبلهيذ جراء كثافة البرىاهج الدراسي، 

، كعدـ حصة ترفيٍية كال تٍهٍـ اعتبار التبلهيذ حصة التربية البدىية كالرياضية، ك الهبرهج

  .لطبيعة التىشئة الراجع حتراـالا

 : ةيالالدالالت الت هف خبلؿ تفسير كؿ هف األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ، ىستخمص
 عدـ إعطاء أىمية كبيرة لممادة 

 طبيعة الحصة 
 طبيعة التنشئة االجتماعية لمتمميذ 

 الحصة أثناء إحداث فوضى، أو ضجيج عاـ .2.2
هتعمقة  أبعاد، ىفسية أبعادفسر األساتذة كالتبلهيذ ٌذا السمكؾ هف خبلؿ األبعاد التالية:     

. كهف بيف التبريرات ىذكر ها أبعاد تربكية، التىشئة االجتهاعية، هتعمقة باألستاذ أبعاد، بالحصة
ريغ الهكبكتات يمي: بعض التبلهيذ كخاصة في هرحمة الهراٌقة يستهتعكف بإخراج الطاقة الزائدة كتف

كالضغكط هف خبلؿ إحداث الفكضى بطريقة جهاعية، إضافة لتفضيؿ التبلهيذ لرياضة عمى باقي 
عدـ تحكـ األستاذ في التبلهيذ عدـ تمبية الرياضة الهحببة لمتبلهيذ ككرة القدـ، ككذا األىشطة ك 

رجة األكلى إلى التىشئة كخاصة األساتذة الجدد، كأيضا عدـ احتراـ التمهيذ لؤلستاذ كالذم يرجع بالد
 األسرية.

 ىستخمص هف تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ الذيف تهت هقابمتٍـ الدالالت التالية:
 عدـ إعطاء أىمية كبيرة لممادة 

 طبيعة الحصة 
 طبيعة التنشئة االجتماعية لمتمميذ 

 لسبب معيف تعمد عدـ المعب مع تمميذ أو عدة تالميذ. 3.2

 أبعادىفسية،  تبريرات كؿ هف األساتذة كالتبلهيذ الهبحكثيف في األبعاد التالية: أبعاد تهحكرت    
كىذكر  هتعمقة باألستاذ، التىشئة األسرية. أبعاداجتهاعية، هستكل األداء الحركي، الكازع الديىي، 
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يحبذكف البقاء هىعزليف كليسكا  تحت ٌذي األبعاد: بعض التبلهيذ بعض التبريرات الهىدرجة
هستكل التمهيذ الهٍهش ، أيضا األىاىية كالغيرة، كاحتقار التبلهيذ ألحد زهبلئٍـ اجتهاعييف، ككذا

خبلفات ، إضافة إلى الكعدـ تكفري عمى اإلهكاىيات الكبيرة خكفا هف تضييع الكرات كهف ثـ الخسارة
 .ة كأبىاء الحيشخصية هع كجكد تكتبلت هسبقالهشاكؿ الخارجية ك ال

 ٌي:هف ٌذا السمكؾ كأٌـ الدالالت الهستخمصة 
 انطوائية بعض التالميذ تجعميـ ييمشوف مف زمالئيـ أثناء المعب 
  لى الغيرة مف ذوي األداء المعب الفردي الراجع إلى: األنانية مف أجؿ إبراز الذات، وا 

 الممتاز، وا لى سوء التفاىـ بيف البعض.

 واألدوات الرياضيةعنؼ ضد الوسائؿ .3
 هف المعب أو خطأ يكوف ضدم إخراجوأو  استبدالولكرة بقوة بعيدا بسبب ا ضرب. 1.3

يالتالية ك  إلى األبعادلٍذا السمكؾ ترجع تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ       أبعاد: الهشتركة بيىٍـ ٌك
. كهف بيف التفسيرات لٍذا مفعؿ الإراد، اعتباري تأثير الهىافسة كغياب الركح الرياضية ،ىفسية

ىً تىقيص هف هستكاي، إضافة إلى أاألىاىية كعدـ تقبؿ االستبداؿ كاعتقاد التمهيذ السمكؾ ها يمي: 
كذلؾ  الهىافسة هف خبلؿ حب الفكز، تأثير، كذلؾ فقداف السيطرة عمى األعصاب كالتكتر كالغضب

كأيضا التمهيذ حيف ييرتكب عميً خطأ لً، فيستبد يفضؿ تمهيذ أخر عميً ذفي اعتقاد التمهيذ أف األستا
 .في هثؿ ٌذي السمككاتقمقً فرغ أك عرقمة عهدية ي

 استخمصىا هف تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ الدالالت التالية لٍذا السمكؾ:
    األنانية وحب مواصمة المعب وعدـ تقبؿ التغيير باعتقاد نقص المستوى وىو الشيء

 المرفوض لدى التمميذ
  الكبير مف: التغيير، ارتكاب الخطأ عميو، أو تمقي اإلنذارالقمؽ 

كبديؿ لكرة  ،أقماع،...استعماؿ األدوات الرياضية في محميا )مثؿ كرات اليدعدـ  .0.5
 القدـ(

 ،طبيعة الىشاط الههارسالتالية:  األبعاد لٍذا السمكؾ فيتفسيرات األساتذة كالتبلهيذ  لخصىا    
كهف بيف  .هتعمقة بالحصة أبعاد، م، فعؿ الإرادالتىشئة األسرية، ىفسية أبعاد، هتعمقة باألستاذ أبعاد

كعدـ إشباع التمهيذ لبعض األىشطة  غياب األلعاب الترفيٍية التفسيرات لٍذا السمكؾ ها يمي:
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، بلىضباط داخؿ الحصةل ًكفرض األستاذ عدـ تحكـ، ككذا كحبً الكبير لرياضة كرة القدـ الهفضمة
، خاصة لحظة غفمة ـ التقيد باستعهاؿ األدكات في هحمٍادتسهح لٍـ بع الحصةخصكصية  كذلؾ

كاهىة في ىفسية التمهيذ بعد تأثير عكاهؿ عديدة فيظٍر الهكبكتات األستاذ أك غيابً: كأيضا إلى ال
 .ٌذا السمكؾ

 هف ٌذا السمكؾ ٌي: الهستخمصةأٌـ الدالالت 
 لرياضة كرة القدـ  ذحب التالمي 
  لمفت االنتباه وا ضحاؾ الزمالء لدى بعض التالميذميزة التيريج 

 

 التسمؽ في أعمدة كرة اليد والسمة وشبكة الكرة الطائرة .1.3
هتعمقة  أبعاد، ىفسية أبعاد التالية: األبعاد في لٍذا السمكؾ تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ تهحكرت    

التباٌي كهف بيف التفسيرات لٍذا السمكؾ ها يمي:  .هتعمقة باألستاذ أبعاد، بالسمكؾ في حد ذاتً
اعتبار التسمؽ كالقفز لمهس شبكة السمة يزيد هف ، ككذا كاثبات الذات بالقاهة الطكيمة كحب التظاٌر

تهاـ كحب إضافة إلى تفسيرات أخرل كعدـ االٌ، الطكؿ، كذلؾ خمؽ الجك ترفيٍي كترفيً عف الىفس
بهثؿ ياع الكرة خبلؿ الهىافسة...إلخ يىشغؿ بعض التبلهيذ التىفيس هف ضغط الدراسة، أك عىد ض

 .ٌذي السمككات
 استخمصىا الدالالت التالية لٍذا السمكؾ:هف خبلؿ ها سبؽ 

  إشباع لرغبة التمميذ في نشاطla barre fixée 
  التحدي والمخاطرة بيف التالميذ واستكشاؼ القدرات البدنية )كالطوؿ، االرتقاء، القوة

 والتحمؿ(
 العنؼ المفظي. 1

 التنابز باألسماء واستعماؿ أسماء محرجة أو غريبة .1.4

التىشئة ، الكازع الديىيالتالية:  األبعاد في لٍذا السمكؾ تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ تهحكرت     
 .هتعمقة باألستاذ أبعاد، اجتهاعية أبعاد، ىفسية أبعاد، االجتهاعية

كهف بيف التفسيرات لٍذا السمكؾ ها يمي: غياب الكازع الديىي هف خبلؿ السخرية كاالستٍزاء     
ك ها يتىافى هع تعاليـ الديف  باآلخريف، ككذا هحاكلة خمؽ جك هف الهرح إلضحاؾ الزهبلء ٌك
 اإلسبلهي الحىيؼ، ككذا إلى التىشئة األسرية هف خبلؿ سكء التربية، إضافة إلى هحاكلة االستٍزاء
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أك إقبلؽ التمهيذ بٍذا السمكؾ المفظي، كالكثير هف اعتبري عادة قديهة كهتجذرة كهىتشرة في الهجتهع، 
عدـ تحكهً في التبلهيذ كفرض االىضباط كاالحتراـ أثىاء كذلؾ إلى األستاذ في حد ذاتً هف خبلؿ

 عهمية التدريس.
 هف خبلؿ ها سبؽ استخمصىا الدالالت التالية لٍذا السمكؾ: 

  عمومية وانتشار ىذه العادة في المجتمع 
 غياب الوازع الديني والتنشئة االجتماعية لمفرد 

إضاعتو  التوبيخ ومالسنات برفع الصوت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، .2.4
 فرصة لمفوز

ىفسية، غياب  تهحكرت تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ في األبعاد التالية: أبعاد    
. كهف بيف التفسيرات لٍذا السمكؾ ها يمي: مالثقافة كالركح الرياضية، تأثير الهىافسة، فعؿ الإراد

ىفسية التمهيذ هف خبلؿ حبً لمفكز كالخكؼ هف الخسارة ها يضعً في ضغكطات ىفسية )قمؽ، 
المفظية  ىرفزة زائدة( هع تأثير الهىافسة، ككذا إظٍار القكة أهاـ الهىافس هف خبلؿ التدخبلت 

ىاؾ بعض التبلهيذ يضىكف أف الخطأ الهرتكب ٌك هتعهد  ثارة غضبً، ٌك بٍدؼ إزعاجً كا 
فيمجأكف إلى ٌذا السمكؾ، إضافة إلى هف اعتبري فعؿ ال إرادم، كأخيرا غياب ثقافة ههارسة 

 األىشطة البدىية كالرياضية، ككذا غياب الركح الرياضية خبلؿ التىافس كتقبؿ الٍزيهة.

 الالت الهستخمصة هف ٌذا السمكؾ ٌي: كأٌـ الد

 .تأثير التنافس وعدـ القدرة عمى التحكـ في النفس 
 .غياب ثقافة الروح الرياضية خالؿ التنافس وتقبؿ اليزيمة 

 السب والشتـ أو الكالـ البذيء لحظة غياب األستاذ .3.4

الكازع تهحكرت تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ في األبعاد التالية كالهشتركة بيىٍـ:      
هتعمقة باألستاذ. كهف بيف التفسيرات  أبعادىفسية،  أبعاداجتهاعية،   أبعادالديىي كالتىشئة األسرية،  

ع الديىي كسكء التربية لٍذا السمكؾ ها يمي: يرجع الكثير هف الهبحكثيف ٌذا السمكؾ إلى ىقص الكاز 
كغياب دكر األسرة، كهىٍـ هف اعتبري عادة قديهة كهتجذرة كهىتشرة في الهجتهع ها فرض قمة 
االحتراـ كغياب الحياء هف الصغير أهاـ الكبير كالعكس، كذلؾ هحاكلة إخافة الزهبلء كحب الظٍكر 

حكـ األستاذ في التبلهيذ كفرض السيطرة أك ىتيجة لمغضب أك إلثارة غضب اآلخريف، كأيضا عدـ ت
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كفرض االىضباط كاالحتراـ كعدـ اتخاذي اإلجراءات البلزهة كسكء التهكقع بالقرب هف جهيع التبلهيذ 
 أثىاء عهمية التدريس.

 استىتاجً هف دالالت لٍذا السمكؾ: يهكفأٌـ ها 
  عمومية وانتشار ىذه العادة في المجتمع 
 لمفرد غياب الوازع الديني والتنشئة االجتماعية 

 العنؼ الجسدي )العدوانية الحركية(. 4

 لمنعو مف تسجيؿ اليدؼ أو ةمراوغقيامو بمنافس أثناء  عرقمتو تمميذ أو مسؾ .1.5

 أبعادىفسية،  تهحكرت تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ في األبعاد التالية: أبعاد      
هتعمقة باألستاذ، تأثير الهىافسة، عدـ القدرة عمى المعب، غياب ثقافة الركح الرياضية. كهف بيف 
التفسيرات لٍذا السمكؾ ها يمي: الغيرة كحب الفكز كاالىتصار كعدـ تقبؿ الخسارة كعدـ تقبؿ 

لى  األستاذ الهراكغة هف الهىافس ككذا خكفا هف تكبيخ الزهبلء في حاؿ تسجيؿ الهىافس لمٍدؼ، كا 
غياب دكري في ترسيخ الركح الرياضية كتككيف التبلهيذ في قكاىيف كأساسيات في حد ذاتً هف خبلؿ

المعب، كذلؾ تأثير الهىافسة هف خبلؿ الشحىة كالخكؼ هف الٍزيهة كحب الفكز كعدـ تقبؿ 
ذ عمى عدـ قدرة بعض التبلهيالسمكؾ البدىي، كأيضا االستبداؿ كحب هكاصمة المعب ها يىتج ٌذا 

هكاصمة المعب، كأخيرا غياب ثقافة ههارسة األىشطة البدىية كالرياضية، ككذا غياب الركح الرياضية 
 خبلؿ التىافس.

 هف خبلؿ ها سبؽ استخمصىا الدالالت التالية لٍذا السمكؾ:

 .تأثير التنافس وعدـ القدرة عمى التحكـ في النفس 
 اليزيمة. غياب ثقافة الروح الرياضية خالؿ التنافس وتقبؿ 

 الشجارات بيف التالميذ بحركات عنيفة وخطيرة في طابع المزاح والمعب .2.5

ىفسية، طبيعة  تهحكرت تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ في األبعاد التالية: أبعاد     
هتعمقة باألستاذ، التقميد. كهف بيف التفسيرات لٍذا السمكؾ ها يمي:  أبعادالتمهيذ، ظاٌرة اجتهاعية، 

إظٍار القدرات الجسهية كالتباٌي بٍا، كأيضا كجكد طاقة زائدة لدل التبلهيذ فتكلد حب الشجار في 
كؿ األكقات كالمٍك كالهرح بطريقة رياضية، كذلؾ يتهيز بعض التبلهيذ بالبلهسؤكلية كالبلهباالة فتراي 



 

342 
 

خراج الهكبكتات يقكـ ب هثؿ ٌذا السمكؾ دكف األخذ بعيف االعتبار عكاقبً، التركيح عف الىفس كا 
ىتيجة االضطرابات الىفسية كالضغكط التي يتعرض لٍا التمهيذ خاصة هع تأثيرات الهراٌقة هف 

األستاذ في التحكـ كهراقبة سمككات التبلهيذ أثىاء الحصة، إضافة  خبلؿ ٌذا السمكؾ، غياب دكر
كتقميد األفبلـ كبعض الهىافسات الرياضية الدكلية فيحاكؿ التمهيذ تطبيؽ بعض الحركات التأثر إلى 

 عمى زهبلءي هستغبل طبيعة حصة التربية البدىية كالرياضية.

 استىتاجً هف دالالت لٍذا السمكؾ: يهكفأٌـ ها 
 خصائص المرحمة العمرية لمتمميذ 

  (القوةالقدرات البدنية )كالتحدي والمخاطرة بيف التالميذ واستكشاؼ 

الخشونة، والتدخالت بحركات عنيفة وخطيرة أثناء المقابالت وخاصة لحظة غفمة  .3.5
 األستاذ أو غيابو.

 أبعاد :كالهشتركة بيىٍـ تهحكرت تفسيرات األساتذة كالتبلهيذ لٍذا السمكؾ في األبعاد التالية     
كهف بيف التفسيرات . هتعمقة باألستاذ أبعاد، الرياضيةغياب الثقافة كالركح ، طبيعة التمهيذ، ىفسية

حب الفكز كعدـ تقبؿ الخسارة، ككذا الغيرة هف تفىف ، كأيضا إبراز الذات لٍذا السمكؾ ها يمي:
، كتهكف الهىافس، ككذلؾ الكراٌية بيف بعض التبلهيذ  كحب خمؼ الثأر هف خبلؿ العىؼ البدىي

زائدة فتراي يقكـ بهثؿ ٌذا السمكؾ دكف األخذ بعيف االعتبار التبلهيذ بالطاقة الكذلؾ يتهيز بعض 
ىتيجة عدـ ههارستٍا في الهراحؿ  غياب ثقافة ههارسة األىشطة البدىية كالرياضية، ككذا لعكاقبً

، كأيضا إلى األستاذ في بعض األحياف في غياب الركح الرياضية خبلؿ التىافسك  العهرية السابقة
 .عدـ صراهتً هع التبلهيذ

 أٌـ ها يهكف استىتاجً هف دالالت لٍذا السمكؾ:
 .تأثير التنافس وعدـ القدرة عمى التحكـ في النفس 
 .غياب ثقافة الروح الرياضية خالؿ التنافس وتقبؿ اليزيمة 
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 :ي الفرضية ىمخصٍا في ٌذا الجدكؿبعد عرض جهيع الدالالت الهستخمصة هف سمككات العىؼ لٍذ 

طبيعة 
 التكرار المستخمصة مف سموكات العنؼالدالالت  الداللة

جية
ولو

سيك
ت 

الال
د

 

 1 حب الفكز كعدـ تقبؿ الخسارة
 1 جمب االىتباي ككذا هحاكلة السيطرة عمى الهىافس

 8 اىطكائية بعض التبلهيذ تجعمٍـ يٍهشكف هف زهبلئٍـ أثىاء المعب
لى  الغيرة هف ذكم المعب الفردم الراجع إلى: األىاىية هف أجؿ إبراز الذات، كا 

لى سكء التفاٌـ بيف البعض.  األداء الههتاز، كا 
8 

ك   األىاىية كحب هكاصمة المعب كعدـ تقبؿ التغيير باعتقاد ىقص الهستكل ٌك
 الشيء الهرفكض لدل التمهيذ

1 

 1 القمؽ الكبير هف: التغيير، ارتكاب الخطأ عميً، أك تمقي اإلىذار
 1 غياب الرغبة كالدافعية ىحك الههارسة 

 1 تأثير التىافس كعدـ القدرة عمى التحكـ في الىفس

ت 
الال

د
جية

ولو
وسي

س
 

 8 غياب ثقافة ههارسة األىشطة الرياضية
 8 غياب ثقافة استعهاؿ األجٍزة الىقالة

 1 طبيعة الحصة
 1 طبيعة التىشئة االجتهاعية لمتمهيذ

 8 لرياضة كرة القدـ  ذحب التبلهي
 1 عهكهية كاىتشار ٌذي العادة في الهجتهع 

 1 غياب الكازع الديىي كالتىشئة االجتهاعية لمفرد
 8 اإلدهاف عمى استعهاؿ األجٍزة الىقالة 

الت
 دال

جية
ولو

وسي
وس

سيك
 

 8 التأثر بالهىافسة كهف ثـ غياب الركح الرياضية
 1 عدـ إعطاء أٌهية كبيرة لمهادة

 1 غياب ثقافة الركح الرياضية خبلؿ التىافس كتقبؿ الٍزيهة
 1 خصائص الهرحمة العهرية لمتمهيذ

 1 التحدم كالهخاطرة بيف التبلهيذ كاستكشاؼ القدرات البدىية
 8 هيزة التٍريج لمفت االىتباي كا ضحاؾ الزهبلء لدل بعض التبلهيذ

 la barre fixe 8إشباع لرغبة التمهيذ في ىشاط 
 سموكات العنؼ بعض أىـ الدالالت السيكوسوسيولوجية المستخمصة مف (142جدوؿ )



 

344 
 

السمككات هحؿ دراستىا ىكرد بعض الدراسات  كهف خبلؿ عرض الدالالت الهستخمصة هف جهيع   
 :كاالتجاٌات الىظرية التي لٍا عبلقة أك تأكيد لها تكصمىا إليً

   حيث كاف هف بيف أٌدافٍاالمدرسي عند المراىقيفدراسة "صايفي تسعديت" بعنواف "العنؼ ، 
كالعبلقات  كؿ األساليب خبللً هف تظٍر فعاؿ كعاهؿ لمعىؼ االجتهاعية الداللة عف البحث

 ههارسة بيف سببية ٌىاؾ عبلقة أف استىتاج إلى األفراد، كتكصمت الباحثة بيف الهكبكتة االجتهاعية

ي تأكيد لداللة  االجتهاعية تىشئتٍـ كبيف العىؼ، ألعهاؿ التبلهيذ طبيعة التنشئة األسرية، ٌك
ي  التبلهيذ بيف القائهة العبلقة التي تكصمىا إليٍا، ككذلؾ طبيعةاالجتماعية لمتمميذ  كأساتذتٍـ ٌك

 الفشؿ أف الهيداىية الباحثة كذلؾ هف خبلؿ الدراسة هف بيف األبعاد التي استخمصىاٌا، كأكدت

 في ىقصٍـ عف تعكيضا بالعىؼ كاألفعاؿ التي تتسـ الههارسات بعض إلى بالتبلهيذ يأخذ الدراسي

ك أحد األبعاد  جاىب األقساـ إلى داخؿ كجكدٌـ لغرض تكتيكية ككطريقة التحصيؿ زهبلئٍـ، ٌك
استغالؿ بعض السموكات المفظية أو البدنية لتغطية الضعؼ التي تكصمىا إليٍا كذلؾ هف خبلؿ 

 تطكرية بهراحؿ يهركف التبلهيذ في ٌذي الهرحمة أف حثة كذلؾالبا ، أبرزتفي األداء الرياضي

ك ها  أزهات فيٍـ تخمؼ فيزيكلكجية( ،جىسية ىفسية،)لٍا  حدكد ال هعقدة جد عهرية ىفسية، ٌك
بخصائص المرحمة العمرية  تكصمىا إليً كذلؾ هف خبلؿ استخبلصىا لداللة بعض السمككات

 كبككىٍـ ٌائمة، طاقة لديٍـ تىفجر في ٌذي الهرحمة ، كذلؾ بيىت الباحثة أف التبلهيذلمتمميذ

ف األسرة، لجهاعة بديبل إليٍا يىتهي التي الجهاعة هع الهدرسة يتكاجدكف في  ٌذي خبلؿ هف يبٌر

، ٌذي األخيرة التي تؤكد كذلؾ هغاهرات هرحمة في يدخؿك  جديدة، كههارسات عف قكاعد الجهاعة
 التالميذ واستكشاؼ القدرات البدنية )كالقوة( التحدي والمخاطرة بيفاستخبلصىا لداللة 

 (.2010)صايفي،

 

   و التمثالت الجزائر: دراسة في الثانوية المرحمة في بف دريدي فوزي بعنواف "العنؼدراسة 
كهف بيف  الثاىكية الهرحمة في العىؼ عف التبلهيذ يحهمٍا التي تهثبلتت العالجكالتي  العوامؿ"

 التي لٍا عبلقة بها تكصمىا إليً: االستىتاجات

 لقد، تخريبٍا طريؽ عف الهؤسسة لٍياكؿ التعرض اٌرةظ، الدراسة عف التغيب ظاٌرة رشاىتا -

 قاهكا الذيف لمتبلهيذ هرتفعة الىسب، التبلهيذ بيف هتبادؿ عىؼ كجكد كذلؾالباحث  الحظ

ا هف أساتذتٍـ بشتـ  خبلؿ ٌذي الفرضية.. تعتبر كإحدل السمككات التي حاكلىا تفسيٌر
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ك أحد التبريرات التي تكصمىا إليً هف خبلؿ إجابات الذات عف االىغبلؽ سمكؾ يظٍر - ، ٌك
 تعمد تيميش وعدـ المعب مع تمميذ معيف. بعض األساتذة كالتبلهيذ لسمكؾ

، كالتي لٍا عبلقة السيطرة إلى تهيؿ عبارات استخداـ إلى الطفؿ تشجع التي الحي ثقافة تعمـ -
 الهستخمصة. عمومية وانتشار ىذه العادة في المجتمعبداللة 

أها عف االتجاٌات الىظرية كالتي اىطمقىا هىٍا في دراستىا كالتي تؤكد بعض الدالالت التي تكصمىا 
 إليٍا فىذكر:

 المنظور اإلسالمي 

  غياب الوازع الديني والتنشئة االجتماعية لمفردبيف الدالالت الهستخمصة  هف
كجكد تعددية في عكاهؿ االىحراؼ، إال اىً يعكؿ تعكيبل كبيرا عمى  ال يىكر اإلسبلهياالتجاي ف

دكرا  عإيهاف الفرد، كالتزاهً بهىٍج الديف اإلسبلهي كالذم تمعب فيً الهدرسة كهؤسسات الهجته
اإلسبلـ، كالذم يمعب دكرا أساسيا في كقاية أساسيا، فاإليهاف ٌك الهتغير األساس هف كجٍة ىظر 

-44، ص1002عياش، )رد هف االىحراؼ، كاف عدـ اإليهاف أك ضعفً يؤدم بالفرد إلى االىحراؼ الف

801) 

  المنظور النفسي 

     التي استخمصىاٌا جمب االنتباه وكذا محاولة السيطرة عمى المنافساللة فهف خبلؿ د     
 ههتعا يككف أف يهكف العدكاف أف ترل التي الهعرفية الىظريات هف "االنفعالي العدواف نظرية" تعد 

فٍـ  أخرل، هىافع إلى باإلضافة اآلخريف، إيذاء في استهتاعا يجدكف األشخاص بعض ٌىاؾ حيث أف
 ،االجتهاعية الهكاىة يكتسبكف كأىٍـ أٌهية كذككا أقكياء أىٍـ كيكضحكا رجكلتٍـ إثبات يستطيعكف

  (.11 ص ، 2006)الفسفكس كاالىتباي يحظكا باألٌهية أف كالبد

ك ها تؤكدي كذلؾ "        بأف الفرد يكتسب العىؼ بالتعمـ  التي ترل" االجتماعي التعمـ نظريةٌك
كالهبلحظة كالتقميد هف البيئة الهحيطة سكاء في األسرة أك الهدرسة أك هف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ، 
كأف الفرد يتعمـ السمككات العىيفة عف طريؽ تقميد اآلخريف، كهف خبلؿ الهكافأة كالعقاب، كأف األسرة 

-327، ص ص2013)ركاب، الهكافأة ال العقاب قد تظٍر ٌذي السمككات عمى أىٍا سمككات تستحؽ 

 ،تعزيز ٌذي السمككات دكف هعاقبة االبف عميٍا كبها أف ٌذي الىظرية تؤكد أف لؤلسرة دكر في(. 343
 هف سمككي: كالتي استخمصىاٌا طبيعة التنشئة االجتماعية لمتمميذكذلؾ لداللة  تأكيدفٍك 
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 ، ككذا سمكؾ(الضحؾ أثىاء الشرح كهقاطعتًعدـ احتراـ األستاذ )رد الكبلـ، عدـ اإلىصات، 
 .الحصة أثىاء إحداث فكضى، أك ضجيج عاـ

كتأكيد ألغمبية  معدكافي لتفسير  في كتعتبر كجٍة ىظر "باىدكرا" صاحب ىظرية التمعـ بالهبلحظة
 كالذم يرل بأف: هف خبلؿ ٌذي الفرضية الدالالت الهستخمصة

 . كالتمفزيكف الرهزية كالىهاذج األقراف، كتقميد هبلحظة خبلؿ هف هتعمـ العدكاىي السمكؾ هعظـ -

 .السابقة الخبرات هف العدكاىي السمكؾ اكتساب -

 .كقت أم في الصريحة العدكاىية لؤلفعاؿ الهباشرة كاإلثارة العدكاىية لمهسالؾ الهباشر التعمـ -

 .كالتعزيز الهكافأة خبلؿ هف السمكؾ ٌذا تأكيد -

 أك ٌدؼ ىحك هكجً سمكؾ إعاقة أك كاإلٌاىات بالتٍديدات أك الجسدم بالٍجـك إها الطفؿ إثارة -

 ".العدكاف إلى يؤدم قد إىٍائً أك التعزيز تقميؿ

 (.21، ص 2006،الفسفكس) العدكاف زيادة إلى يؤدم قد العقاب -

 الىتائج عمى الهرتكزة الدافعية كلعكاهؿ السابقة الطفؿ لخبرات كبيرة أٌهية تعطي الىظرية ٌذي" 
 اكتساب في كالهحاكاة التقميد أٌهية هبيىة كبير، بشكؿ الىظرية ٌذي تؤيد كالدراسات الهكتسبة، العدكاىية

ف حتى العدكاىي، السمكؾ  (.190ص ، 2000 يحي،)" اإلحباط هف ىكع أم السمكؾ ٌذا يسبؽ لـ كا 

 المنظور االجتماعي 

 ٍيف  الهدرسي، العىؼ تفسير في تهيزت التي الىظريات هف أٌـ"  الرمزية التفاعمية "الىظرية تعتبر 

 هف بىية لتشكؿ ثابتة تصبح دااألفر  اؿفأفع. االجتهاعي الىسؽ لفٍـ كهدخؿ كسمككٍـ داباألفر  تبدأ

 الهعاىي حيث هف بعض تجاي بعضٍـ البشر تكقعات حيث هف األدكار ٌذي إلى الىظر كيهكف األدكار؛

اىطبلقتىا في ٌذي الدراسة لفٍـ دالالت السمككات التي تقع خبلؿ ههارسة الىشاط  يٌك ) كالرهكز
 التفاعؿ، عهمية خبلؿ تعمهً يتـ سمكؾ العىؼ أف الىظرية أصحاب فيرل(. البدىي كالرياضي التربكم

 تعمهً يتـ العىؼ سمكؾك ، آخر ىهط أم بٍا يتعمهكف التي الطريقة بىفس العىؼ سمكؾ يتعمهكف فالىاس

 سمككيا كىهطا الحياة، هف ضركريا جزءا العىؼ يعتبر هف اآلباء فهفة، االجتهاعي التىشئة طريؽ عف

 الخشكىة كتعميهً العىؼ، سمكؾ الطفؿ تعميـ فيتـ التىشئة، عهمية خبلؿ هف األطفاؿ يتعمهً أف يجب
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 االستجابة تطمب قد التي الهكاقؼ يكاجً هىٍـ ان كثير  ىجد الطفؿ يىهك كعىدها، الىفس عمى كاالعتهاد

 .بالعىؼ الهسهاة

 الفصؿ هف الهدرسي العىؼ كهىً التعميهي لمىظاـ ستٍـار بد يبدأكف التفاعمية الىظرية أصحاب إف

 بيف أك ،ستاذكاأل تبلهيذال بيف سياالدر  الفصؿ في فالعبلقة (.االجتهاعي الفعؿ حدكث هكاف) سياالدر 

 هف العىؼ تفسر لبمكهر الحديثة الرهزية التفاعمية كالىظرية،  حاسهة عبلقة ٌي بعض هع تبلهيذال

 ٌاهتيف ىقطتيف عمى الىظرية ٌذي عمهاء كيركز، درااألف بٍا يؤهف التي كالرهكز الهعاىي اختبلؼ خبلؿ

 كالرهكز الهكاقؼ كتعريفات الهعاىي عمى التركيز إلى كيدعكف كالشخصية، االجتهاعية التىشئة ٌها

 ة.الهختمف الهكاقؼ عمى الفرد يصبغٍا التي تاكالتفسير 

 :هىطقية هقدهات ثبلث عمى "بمكهر " كضعٍا كها الرهزية التفاعمية الىظرية كترتكز

 .لٍـ بالىسبة هعاىيٍا أساس عمى األشياء هع يتعاهمكف اإلىساف بىي إف  1-

 .أسرتً داأفر  أك زهبلئً هع الفرد يهارسً الذم االجتهاعي التفاعؿ عف ىاشئة أك هشتقة الهعاىي إف  2-

 االجتهاعية التىشئة حسب آخر إلى فرد هف هختمؼ بهعىى أك بشكؿ الكاحد الهكقؼ يفٍـ أف كيهكف

 .بٍا ىشأ التي

 الفرد يستخدهٍا الهدرسي العىؼ أسباب تفسيرية عهمية خبلؿ هف تعديمٍا يهكف الهعاىي ٌذي إف  3-

 يكاجٍٍا التي األشياء هع التعاهؿ في

 الرهزية العبلقات هف العديد في يدخؿ اليكهية حياتً في اإلىساف أف الرهزية التفاعمية عمهاء كيرل

 بعضٍـ يفٍهكف فسكؼ درااألف عىد هشتركة هعاف لٍا الرهكز أك ترااإلشا كاىت فإذا الرهزية، كغير

 فٍـ سكء حدكث إلى سيؤدم ذلؾ فإف األشياء هعاىي درااألف يفٍـ لـ إذا صحيح كالعكس اآلخر،

، ص 2014)السعايدة، " تبلهيذال عىد عىؼ إلى تتحكؿ هشكبلت إلى الفٍـ سكء يؤدم ثـ كهف ا.بيىٍه

 (.42-06ص

 هف خبلؿ ٌذي الفرضيةألغمبية الدالالت الهستخمصة أيضا  دكتعتبر ٌذي الىظرية كتأكي

مف خالؿ ما سبؽ عرضو نستنتج أف لكؿ سموؾ مف السموكات السابقة دالالت نفسية    
تبنيناه  اواجتماعية، فال يمكف النظر إلى أي سموؾ مف زاوية واحدة فقط ثـ معالجتو، وىو م

)ومف وجية نظر األستاذ والتمميذ كونيـ أطراؼ المعادلة مف زاوية نظر لمتغير الدراسة 
ثـ يجب فيـ ىذا السموؾ والخمفيات الكامنة وراءه، فالحظنا في بعض السموكات  .(التربوية
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دالة إحصائيا ما يعني اختالؼ بيف األساتذة والتالميذ في نظرتيـ ليا مف حيث وجود فروؽ 
تكرارىا وكذا شرعيتيا، كما الحظنا أيضا اختالؼ بيف التالميذ في حد ذاتيـ في نظرتيـ ليذه 
السموكات مف حيث تكرارىا وكذا شرعيتيا باختالؼ الجنس، المستوى الدراسي، وباختالؼ 

اد( ما يدؿ عمى أف السموؾ ال يفيـ مما ىو عميو فكؿ فاعؿ لو تبرير المؤسسة )بتأثير التعد
معيف، حيث أف ىذه التبريرات والتي احتوت في مضمونيا عمى الدالالت  فعؿلقيامو ب

السيكوسوسيولوجية التي استخمصناىا لفيـ السموؾ والخمفيات الكامنة وراءه، ىذه األخيرة 
ة لسموؾ العنؼ والتي انطمقنا منيا إضافة إلى تتنوع بتنوع االتجاىات النظرية المفسر 

 الدراسات المشابية كخمفية نظرية في ىذه الدراسة.
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 لمدراسة خالصة العامةلا 

بعد ها تكصمت إليً العديد هف الدراسات خاصة في عمـ الىفس كعمـ االجتهاع كالتي تىاكلت     
كالتي أشرىا إلى بعضٍا في الدراسات الهشابٍة  ،العىؼ الهدرسي بصفة عاهة خاصة في األقساـ

ككذا في بعض عىاصر الدراسة، ككذا ها تىاقمتً كسائؿ اإلعبلـ كال تزاؿ كذلؾ هف اىتشار ألشكاؿ 
العىؼ في الهؤسسات التربكية، فقد تكصمىا هف خبلؿ ٌذي الدراسة كذلؾ إلى اىتشار لبعض 

ية التي اىطمقىا هىٍا في أشكاؿ العىؼ، حيث كاف السمككات التي صىفىاٌا هف خبلؿ الخمفية الىظر 
العىؼ خبلؿ ههارسة  سمككاتبعض  تىتشر ٌذا إجابة لمفرضية األكلى التي افترضىا هف خبللٍا أىً

السمككات كتصىيفٍا كاىت إجابة الفرضية  ٌذي كبعد جهع أٌـ ،البدىي كالرياضي التربكمالىشاط 
 كها يمي:

 البدني والرياضي التربويالسموكات المخالفة لممارسة النشاط  .1

 ( عدـ إحضار المباسعدـ الهشاركة في الحصة لسبب هعيف  )التظاٌر بالهرض أك التعب، 

  .استعهاؿ الٍاتؼ الىقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ 

 ارتكاب خطأ كهكاصمة المعب رغـ خركج الكرة أهثؿ:  ذالغش كالتحايؿ لحظة غفمة األستا 

 سموكات سوء األدب .0

 ً(عدـ احتراـ األستاذ )رد الكبلـ، عدـ اإلىصات، الضحؾ أثىاء الشرح كهقاطعت 

 الحصة أثىاء إحداث فكضى، أك ضجيج عاـ 

 لسبب هعيف تعهد عدـ المعب هع تمهيذ أك عدة تبلهيذ 

 عنؼ ضد الوسائؿ واألدوات الرياضية .5

 يف المعب أك خطأ يككف ضده إخراجًأك  استبدالًلكرة بقكة بعيدا بسبب ا ضرب 

  كبديؿ لكرة القدـ( ،أقهاع،...استعهاؿ األدكات الرياضية في هحمٍا )هثؿ كرات اليدعدـ

 التسمؽ في أعهدة كرة اليد كالسمة كشبكة الكرة الطائرة 

 العنؼ المفظي .1

 التىابز باألسهاء كاستعهاؿ أسهاء هحرجة أك غريبة 

 إضاعتً فرصة  بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، التكبيخ كهبلسىات برفع الصكت
 لمفكز
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 السب كالشتـ أك الكبلـ البذمء لحظة غياب األستاذ 

 )العدوانية الحركية(العنؼ الجسدي  .4

 لهىعً هف تسجيؿ الٍدؼ أك ةهراكغقياهً بهىافس أثىاء  عرقمتً تمهيذ أك هسؾ 

 زاح كالمعبالشجارات بيف التبلهيذ بحركات عىيفة كخطيرة في طابع اله 

  الخشكىة، كالتدخبلت بحركات عىيفة كخطيرة أثىاء الهقاببلت كخاصة لحظة غفمة األستاذ أك
 غيابً

فركؽ ذات داللة إحصائية في تكجد كهف خبلؿ الفرضية الثاىية كالتي افترضىا هف خبللٍا أىً     
بيف األستاذ  البدىي كالرياضي التربكملعىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط ا سمككات بعض درجة ظٍكر
، أي عدـ وجود فروؽ ذات داللة اغير محققة نسبي ةالفرضيأف  إلى حيث تكصمىاكالتمهيذ، 

البدني  مف سموكات العنؼ محؿ الدراسة خالؿ ممارسة النشاط %80إحصائية في درجة ظيور
  والتي وجدنا فييا فروؽ دالة إحصائيا %20بيف األستاذ والتمميذ مقابؿ  والرياضي التربوي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  الكهف خبلؿ الفرضية الثالثة كالتي افترضىا هف خبللٍا أىً   
بيف التبلهيذ  البدىي كالرياضي التربكمخبلؿ ههارسة الىشاط  لعىؼا سمككات بعض درجة ظٍكر

 ةالفرضي أف. فتكصمىا إلى بتأثير الهحددات التالية: تعداد الثاىكية، الجىس، الهستكل الدراسي
مف سموكات  %86.67أي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظيور ،امحققة نسبي

الذكور واإلناث بيف  البدني والرياضي التربويالعنؼ محؿ الدراسة خالؿ ممارسة النشاط 
 .لمثانويات محؿ الدراسة

مف سموكات العنؼ محؿ  %93.34عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظيوروكذا 
 المستويات الدراسية الثالث بيف البدني والرياضي التربويالدراسة خالؿ ممارسة النشاط 

 .لمثانويات محؿ الدراسة

مف سموكات العنؼ محؿ  %33.34عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظيوروكذا 
المؤسسات الثالث )تأثير تعداد  بيف البدني والرياضي التربوي الدراسة خالؿ ممارسة النشاط

 الثانوية(.
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 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في شرعيةكالتي افترضىا هف خبللٍا أىً ثـ الفرضية الرابعة    
بيف األستاذ كالتمهيذ، فقد  البدىي كالرياضي التربكمخبلؿ ههارسة الىشاط  لعىؼا سمككاتبعض 

 أي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في، غير محققة نسبيا ىذه الفرضيةستنتجنا أف ا
 البدني والرياضي التربويمف سموكات العنؼ محؿ الدراسة خالؿ ممارسة النشاط  %80شرعية 

  .والتي وجدنا فييا فروؽ دالة إحصائيا فقط مف السموكات %20بيف األستاذ والتمميذ مقابؿ 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  الأىً  خبللٍاكالتي افترضىا هف بالىسبة لمفرضية الخاهسة  أهاك    
بيف التبلهيذ  البدىي كالرياضي التربكمخبلؿ ههارسة الىشاط  لعىؼا سمككات بعض في شرعية

 ةالفرضيإلى أف بتأثير الهحددات التالية: تعداد الثاىكية، الجىس، الهستكل الدراسي، فقد تكصمىا 
مف سموكات  %73.34 شرعيةفي أي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  امحققة نسبي

الذكور واإلناث بيف  البدني والرياضي التربويالعنؼ محؿ الدراسة خالؿ ممارسة النشاط 
 .لمثانويات محؿ الدراسة

مف سموكات العنؼ محؿ الدراسة  %80ة شرعي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فيوكذا 
لمثانويات محؿ  المستويات الدراسية الثالث بيف البدني والرياضي التربويخالؿ ممارسة النشاط 

 .الدراسة

مف سموكات العنؼ محؿ  %93.34ة شرعي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فيوكذا 
المؤسسات الثالث )تأثير تعداد  بيف البدني والرياضي التربويالدراسة خالؿ ممارسة النشاط 

  الثانوية(.

 ٌىاؾ عدة دالالت سيككسكسيكلكجية كالتي افترضىا هف خبللٍا أف كأخيرا الفرضية السادسة    
حسب تفسيرات كؿ هف  البدىي كالرياضي التربكمسمككات العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط  لبعض

 دالالت سموؾ مف السموكات السابقةأف لكؿ ، فقد استخمصنا األستاذ كالتمهيذ لسبب كقكعً
 ا، فال يمكف النظر إلى أي سموؾ مف زاوية واحدة فقط ثـ معالجتو، وىو مسيكوسوسيولوجية

كونيـ أطراؼ  (مدراسة )مف وجية نظر األستاذ والتمميذل الرئيسي ممتغيرلتبنيناه مف زاوية نظر 
فالحظنا في بعض  .المعادلة التربوية. ثـ يجب فيـ ىذا السموؾ والخمفيات الكامنة وراءه

السموكات وجود فروؽ دالة إحصائيا ما يعني اختالؼ بيف األساتذة والتالميذ في نظرتيـ ليا مف 
ي نظرتيـ حيث تكرارىا وكذا شرعيتيا، كما الحظنا أيضا اختالؼ بيف التالميذ في حد ذاتيـ ف
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ليذه السموكات مف حيث تكرارىا وكذا شرعيتيا باختالؼ الجنس، المستوى الدراسي، وباختالؼ 
ؿ لو تبرير المؤسسة )بتأثير التعداد( ما يدؿ عمى أف السموؾ ال يفيـ مما ىو عميو فكؿ فاع

معيف، حيث أف ىذه التبريرات والتي احتوت في مضمونيا عمى الدالالت  لقيامو بفعؿ
وسوسيولوجية التي استخمصناىا لفيـ السموؾ والخمفيات الكامنة وراءه، ىذه األخيرة تتنوع السيك

بتنوع االتجاىات النظرية المفسرة لسموؾ العنؼ والتي انطمقنا منيا إضافة إلى الدراسات 
 المشابية كخمفية نظرية في ىذه الدراسة.
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 مستقبميةاقتراحات 

ات خبلؿ الههارسة الرياضية بٍذي الدراسة كها بيىاي هف اىتشار لبعض السمككبعد قياهىا      

هف اختبلؼ في  أيضا كها بيىاي كذلؾ هف تحميؿ لدالالتٍا السيككسكسيكلكجية، كها الحظىاية تربكيال

 ةتربكيال اضيةيالههارسة الر ٌذي ٌذي السمككات هف األساتذة كالتبلهيذ كالتي جعمت بعض  إدراؾ

كيصعب عمى األستاذ أداء هٍهتً التربكية كفؽ أحسف  ا يىتظر هىٍا في كثير هف األحيافتبتعد عه

في ىظر الكثير هف التبلهيذ أثىاء الههارسة كخاصة التىافس  الصكر لتجىب ٌذي السمككات الشرعية

 الجهاعي. 

 كها يهكف أف ىقترحً بعد ٌذي الدراسة:

االٌتهاـ بالتربية الديىية كالخمقية لتقكية عمى هستكل هؤسسات التىشئة االجتهاعية: أكال  -

التربكية أساس تطكر  أف الهؤسسة الكازع الديىي هسؤكلية ال بد هىٍا ألف في اعتقادىا

 التربكية. سعى إليٍا الهؤسسةتالهجتهع كفي جهيع الهياديف كصبلح الفرد أبرز غاية 

األىشطة الهبرهجة في  لهحتك إعادة الىظر في عمى هستكل هىٍاج التربية البدىية: ثاىيا  -

 لذلؾ.تكفير الٍياكؿ البلزهة ك  ،حصة التربية البدىية كالرياضية حسب دافعية التبلهيذ لٍا

ي حقيقة الههارسة عمى هستكل البحث العمهي: االٌتهاـ بالدراسات التي تبحث فثالثا  -

شراؾ التمهيذ الرياضية التربك  القائهيف عمى أخذ آراءي، إلفادة بية كتفسير السمكؾ الحركي كا 

 العهمية التدريسية هف فٍـ خمفيات السمكؾ الحركي ككيفية التعاهؿ هعً.
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 عجػػالمراالمصادر و قائمة 

 العربيةبالمغة المراجع و  المصادر 
   األحاديث النبوية و قرآف الكريـالمصادر 

 قرآف الكريـال (1
 (، 110(، )البقرة 11، )البقرة (104 )البقرة 

 (814 عهراف آؿ(، )802عهراف  آؿ(، )816عهراف  آؿ ) 

  (10)الىساء  (،21)الىساء  
 (882 األىعاـ) 

 (48)سكرة األىفاؿ 

  (81(، )الهائدة 01(، )الهائدة 00)التكبة 

 (01 اإلسراء) 
  ً(66-61)ط 

  ( 81)لقهاف 
 (80)الزهر 

  (16)فصمت 

  ( 61)الشكرل 

  (80(، )الحجرات 08)الحجرات 

  (80-2)الشهس 

 

( باب في فضؿ الشاـ كاليهف. رقـ 06. )كتاب الهىاقبحديث حسف. أخرجً الترهذم في  (2
لمىشر هف حديث أبي ٌريرة. عهاف، األردف: اعتىى بً فريؽ بيت األفكار الدكلية  1200

 .1204كالتكزيع. ص

( باب ها يقكؿ الرجؿ إذا 10(. )8.)طكتاب الكترحديث صحيح. ركاي أبك داكد في سىىً.  (3
ـ(. 8224. تحقيؽ: هحهد عبد العزيز الخالدم.)8001سمـ. هف حديث زيد بف أرقـ. رقـ 
 .8/661بيركت، لبىاف: دار الكتب العمهية. 
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( باب فضؿ 11. )بر كالصمة كاآلدابكتاب الحديث صحيح. أخرجً هسمـ في صحيحً.  (4
ـ(. 1004-ق8610هف حديث عائشة. تحقيؽ: هحهد الفاريابي. ) 1026(. رقـ 8الرفؽ. )ط

 .8101الرياض: دار طيبة لمىشر كالتكزيع. ص

( باب فضؿ 11. )كتاب البر كالصمة كاآلدابحديث صحيح. أخرجً هسمـ في صحيحً.  (5
ـ(. 1004-ق8610حقيؽ: هحهد الفاريابي. )هف حديث عائشة. ت 1021(. رقـ 8الرفؽ. )ط

 .8101الرياض: دار طيبة لمىشر كالتكزيع. ص

. باب هف يأخذ الشيء عمى كتاب األدبحديث صحيح. أخرجً أبك داكد في سىىً.  (6
 .1/104. هف حديث عبد الرحهاف بف أبي ليمي. 0006الهزاح. رقـ 

. كقاؿ 1611. رقـ كالكرع كتاب صفة القياهة كالرقائؽحديث حسف. أخرجً الترهذم في  (7
 عىً: ٌذا حديث حسف غريب.

. كابف هاجً في 06،00،04 كتاب البر كالصمة كاآلدابحديث صحيح. أخرجً هسمـ في  (8
 .144، 6/141 هسىدي. كأحهد في 02 كتاب اآلداب

. كأخرجً 41 كتاب الدعكات. كفي 11 كتاب اآلدابحديث صحيح. أخرجً البخارم في  (9
 .1/844 هسىدي . كأحهد في02 لصمة كاآلدابكتاب البر كاهسمـ في 

. باب جاهع أكصاؼ 81 .يهافاإلكتاب  أخرجً هسمـ في صحيحً، حديث صحيح، (10
 .12-41/11رقـ  هف حديث سفياف بف عبد اهلل الثقفي، اإلسبلـ

باب رحهة الىاس كالبٍائـ  10 ،كتاب األدبالبخارم في  اخرجً الشيخاف، حديث صحيح، (11
 هف حدث الىعهاف بف بشير هرفكعا. ،1014كتعاضدٌـ، رقـ

، 1086. باب الهسؾ، رقـ18، كتاب الذبائح كالصيداخرجً البخارم في  حديث صحيح، (12
 كتاب البر كالصمة، كهسمـ في 8220. باب في العطار كبيع الهسؾ، رقـ11، ككتاب البيكع

داكد  كأب. ك 1411. باب استحباب هجالسة الصالحيف كهجاىية قرىاء السكء، رقـ60،كاآلداب
هف حديث أبي هكسى األشعرم  6112، باب هف يؤهر أف يجالس، رقـكتاب األدبفي سىىً، 

   -رضي اهلل عىً–
باب تحريـ ضمـ الهسمـ  80. كتاب البر كالصمة كاآلدابحديث صحيح. أخرجً هسمـ في  (13

. . باب في الغيبةكتاب األدب. كأبك داكد في 1046كخذلً كاحتقاري كدهً كعرضً كهالً. رقـ 
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د. كابف هاجة في سىىً. 81. رقـ كتاب البر. كالترهذم في 6111رقـ  هف  11. رقـ كتاب الٌز
 حديث أبي ٌريرة.

باب ها يىٍى عف التحاسد كالتدابر.  00. كتاب األدبحديث صحيح: أخرجً البخارم.  (14
. باب تحريـ ظمـ الهسمـ كخذلً كتاب البر كالصمة كاآلداب. كهسمـ في 0081، 0080رقـ 
 . هف حديث أبي ٌريرة هرفكعا.1046قاري. رقـ كاحت

 .1/882(. هسىد ابي ٌريرةحديث صحيح: أخرجً احهد في هسىدي ) (15

هف  6110. باب في الغيبة. رقـ كتاب األدبحديث صحيح: أخرجً أبك داكد في سىىً.  (16
 حديث األسمهي أبي برزة.

ي حسف الخمؽ. . باب فكتاب األدبحديث صحيح: أخرجً األربعة: أبك داكد في سىىً.  (17
. باب ها جاء في كتاب البر كالصمة. هف حديث أبي اهاهة هرفكعا. كالترهذم في 6100رقـ 

بشاٌد ضعيؼ السىد. قكم الهعىى لمركاية األكلى. كالىسائي في سىىً  8221الهراء. رقـ 
اجر كجاٌد رقـ كتاب الجٍاد)الصغرل(،  هف حديث فضالة بف  1811. باب ها لهف أسمـ ٌك

. عف أىس بف هالؾ بسىد ضعيؼ كهتف صحيح في 08ابف هاجة في سىىً. رقـعبيد. ك 
 . باب اجتىاب البدع كالجدؿ. 0الهقدهة.

. باب الحذر هف الغضب. رقـ 04. كتاب األدبحديث صحيح. أخرجً البخارم في  (18
كتاب حسف  . كهالؾ في الهكطأ.01. كتاب البر. هف حديث أبي ٌريرة. كالترهذم في 0040
 . 88. رقـ الخمؽ

باب الحذر هف الغضب. رقـ  04. كتاب األدبحديث صحيح أخرجً البخارم في  (19
. باب فضؿ هف يهمؾ كتاب البر كالصمة كاآلداب. هف حديث أبي ٌريرة كهسمـ في 0041

. هف حديث عبد اهلل بف هسعكد. 1401ىفسً عىد الغضب. كبأم شيء يذٌب الغضب. رقـ 
 هف حديث أبي ٌريرة. 1402رقـ 

 الكتب 

. الجزائر: هىاٌج التربية البدىية كالرياضية لمتعميـ الثاىكم كالتقىي(. 7555أحهد بكسكرة. ) (20
 دار الخمدكىية.

الكثيقة الهرافقة لهىٍاج التربية (. 2006كزارة التربية الكطىية. ) المجىة الكطىية لمهىاٌج، (21
 .الكطىي لمهطبكعات الهدرسية: الديكاف . الجزائرالبدىية كالرياضية لمسىة الثالثة ثاىكم
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هىٍاج التربية البدىية (. 2007كزارة التربية الكطىية. ) ،1المجىة الكطىية لمهىاٌج (22
 .: الديكاف الكطىي لمهطبكعات الهدرسية. الجزائركالرياضية لمسىة الثالثة ثاىكم

ٍاج الكثيقة الهرافقة لهى(. 2005كزارة التربية الكطىية. ) ،2المجىة الكطىية لمهىاٌج (23
 .: الديكاف الكطىي لمهطبكعات الهدرسية. الجزائرالتربية البدىية كالرياضية لمسىة األكلى ثاىكم

هىٍاج التربية البدىية (. 2005كزارة التربية الكطىية. ) ،3المجىة الكطىية لمهىاٌج (24
 .: الديكاف الكطىي لمهطبكعات الهدرسية. الجزائركالرياضية لمسىة الثاىية ثاىكم

هىٍاج التربية البدىية (. 2005كزارة التربية الكطىية. ) ،4كطىية لمهىاٌجالمجىة ال (25
 .: الديكاف الكطىي لمهطبكعات الهدرسية. الجزائركالرياضية لمسىة الثالثة ثاىكم

هىٍاج التربية البدىية (. 2003كزارة التربية الكطىية. ) ،5المجىة الكطىية لمهىاٌج (26
 .: الديكاف الكطىي لمهطبكعات الهدرسيةائر. الجز كالرياضية لمسىة األكلى هتكسط

الكثيقة الهرافقة لهىٍاج (. 2005كزارة التربية الكطىية. ) ،6المجىة الكطىية لمهىاٌج (27
 .: الديكاف الكطىي لمهطبكعات الهدرسية. الجزائرالتربية البدىية كالرياضية لمسىة الثاىية ثاىكم

، ئراالجز  .ئرماالجز  الهجتهع في كالفقر العىؼ(. 2008. )حهيدمساهية  سبلطىية، بمقاسـ (28
  .الفجر دار  :بسكرة

 الهمتقى أعهاؿ .هتعددة هعرفية كالهجتهع: هداخؿ العىؼ (.2004. )الديف ىصر جابر (29

  .الٍدل دار :ئرزاالج .بسكرة .األكؿ الدكلي

شعب  :ثاىكم 3إشكاليات فمسفية لمسىة  (.2014-2013حسف. )جهاؿ الديف بكقمي  (30
: الديكاف الكطىي لمهطبكعات كزارة التربية ،الجزائر .رياضيات/عمكـ/تقىي/تسيير كاقتصاد

 .الهدرسية
 الفكر دار .عهاف:1. طكاالىفعالية السمككية االضطرابات (.2000. )يحي أحهد كلةخ (31

 كالتكزيع. كالىشر لمطباعة
عهاف: دار  ،األردف(. 8. )طالسمكؾ العدكاىي عىد األطفاؿ(. 1080خالد عز الديف. ) (32

 .أساهة لمىشر كالتكزيع

عمـ الىفس: أسس السمكؾ اإلىساىي بيف الىظرية (. 1002شعباف عمي حسيف السيسي. ) (33
 .الجاهعي الحديث الهكتب: . اإلسكىدريةكالتطبيؽ
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 هىاٌج في االىساف حقكؽ هىظكر هف الهكاطىة .(1081.) كآخركف عزاـ أبك صداـ (34
 االىساف حقكؽ لدراسات كليىبرغ راؤكؿ هعٍد :عهاف .العربية األقطار في الكطىية التربية
 .اإلىساىي كالقاىكف

. القاٌرة: دار اضطرابات السمكؾ عىد األطفاؿ(. 1088عادؿ يكسؼ أبك غىيهة. ) (35
 .الفجر
 .السمكؾ الحركي هف التعمـ إلى األداء(. 1081) .عبد الباسط هبارؾ عبد الحافظ. (36

 .عهاف: دار جٍيىة لمىشر
كهتحدم  األسكياء لتربية الرياضية كالحركية لؤلطفاؿا(. 7555.)الحهيد شرؼعبد  (37

 .هركز الكتاب لمىشر :القاٌرة (.7.)طاإلعاقة
تحميؿ البياىات الكهية كالكصفية باستخداـ (. 1088عبد الحهيد هحهد العباسي.) (38

، هركز اإلحصائية. القاٌرة: هعٍد الدراسات كالبحكث spsswin اإلحصائيالبرىاهج 
 كالقياهية. اإلحصائيةالدراسات كاالستشارات 

. المعب كىهك الطفؿ(. 0669عبد الرحهف سيد سميهاف. شيخة يكسؼ الدربستي. ) (39
راء لمىشر.  القاٌرة: هكتبة ٌز

 الدار: اإلسكىدرية .سيالهدر العىؼ سيككلكجية (.2007. )طً حسيف العظيـ عبد (40

 .الجاهعية الجديدة
 طمبة لدل العدكاىي السمكؾ لهكاجٍة اإلرشادم الدليؿ ،(2006).الفسفكس أحهد عدىاف (41

 (. هكقع: 1السمسمة االرشادية ) .الخميج أطفاؿ :االلكتركىية الهكتبة (.1ط. )الهدارس

www.gulfkids.com  

بيركت: دار  ،لبىاف(. 16. )طياإلسبلهركح الديف (. 1004عفيؼ عبد الفتاح طبارة. ) (42
 العمـ لمهبلييف.

. أسس كهبادئ البحث العمهي(. 1001فاطهة عكض صابر. هيرقت عمي خفاجة.) (43
 .الفىية اإلشعاع(. االسكىدرية: هكتبة كهطبعة 8)ط
(. 1. )طعىد العرب كفي الغرب االجتهاعيةهىٍجية العمكـ (. 8210هعتكؽ.) فريدريؾ (44

 .لمدراسات كالىشر كالتكزيعلبىاف، بيركت: الهؤسسة الجاهعية 

http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/
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(. عهاف: دار 8. )طسمكؾ العىؼ كعبلقتً بالشعكر بالىدـ(. 1002) .ليث هحهد عياش (45
 .صفاء لمىشر كالتكزيع

هحهد رسكؿ ـ(. في تحقيقً لكتاب: 1002-ق8610هحهد الصادؽ إبراٌيـ عرجكف. ) (46
 .1/82(. دهشؽ: دار القمـ. 1. )ط:هىٍج كرسالة-صمى اهلل عميً كسمـ–اهلل 

. عهاف: دار التحميؿ الىفسي الفكرم كالسمككي(. 1084. )هحهد سركر الحريرم (47
 .الهىٍجية

هىٍجية البحث العمهي: (. 8222هحهد عبيدات. هحهد أبك ىصار. عقمة هبيضيف.) (48
    .(. عهاف: دار كائؿ لمطباعة كالىشر1. )طالقكاعد كالهراحؿ كالتطبيقات

. الىظريات كطرؽ التربية البدىية(. 8221هحهد عكض بسيكىي. فيصؿ الشاطئ.) (49
 .الجزائر: ديكاف الهطبكعات الجاهعية

عهاف:  ،األردف. تىاهي ظاٌرة العىؼ في الهجتهع كعبلجٍا(. 1086هدحت هطر. ) (50
 .دار اليازكرم العمهية لمىشر كالتكزيع

 اإلىساف سيككلكجية إلى هدخؿ االجتهاعي: التخمؼ(. 1000. )حجازم هصطفى (51

  .الهركز الثقافي العربي :الدار البيضاء ،الهغرب (.2ط) .الهقٍكر

هىٍجية البحث العمهي في (. 1006. ترجهة بكزيد صحراكم كآخركف.)هكريس أىجرس (52
 .. الجزائر: دار القصبة لمىشرالعمـك اإلىساىية: تدريبات عهمية

. طرؽ التدريس في التربية الرياضية(. 1006ىاٌد هحهكد سعد، ىيممي رهزم فٍيـ. ) (53
  .هركز الكتاب لمىشر (. القاٌرة:7)ط

 ٌيئة التأطير بالهعٍد الكطىي لتككيف هستخدهي التربية كتحسيف هستكاٌـ (54
(Infpe(.)1000 .) هىٍجية البحث: سىد تككيىي لفائدة الهفتشيف في هختمؼ األطكار

 .الحراش: الديكاف الكطىي لمهطبكعات الهدرسية . الجزائر،التعميهية

. كتاب العمكـ اإلسبلهية لمسىة الثالثة ثاىكم(. 1084-1080ىية. )كزارة التربية الكط (55
 ديكاف الكطىي لمهطبكعات الهدرسية.الجزائر: ال

 : هىشأة الهعارؼ.اإلسكىدرية. كرة اليد الحديثة(. 1997ياسر هحهد حسف دبكر.) (56

   األكاديميةاألطروحات والرسائل 

 أطروحات الدكتوراه 
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 الهكاطىة قيـ تفعيؿ في كدكري الجزائرم السياسي الىظاـ .(1081. )تركي بف أسهاء (57
  .الجزائر بسكرة، جاهعة .االجتهاع عمـ في العمكـ دكتكراي أطركحة .الشباب لدل كاالىتهاء

تقكيـ تدريس هدرسي التربية البدىية كالرياضية بالتعميـ (. 1004الحاج بف قىاب.) (58
 جاهعة الجزائر. .دكتكراي أطركحة. كالتبلهيذ-الهكجً-الهتكسط: كها يراٌا الهدرسيف

أساليب التىشئة األسرية كعبلقتٍا بالعىؼ عىد (. 2013جار اهلل بف هبارؾ السىيدم. ) (59
 .جاهعة ىايؼ العربية لمعمكـ األهىية .. أطركحة دكتكراياألحداث )األسكياء كالجاىحيف(

 الرياض.
. لتبلهيذالعىؼ الهدرسي كهحدداتً كها يدركً الهدرسكف كا(. 1000خيرة خالدم. ) (60

 .جاهعة الجزائر .دكتكراي أطركحة

 الرياضي الهكيؼ البدىي الىشاط ههارسة بيف العبلقة تحميؿ(. 1000عهار ركاب. ) (61
 .دكتكراي أطركحة الخاصة. االحتياجات جزائرم لذكل رياضي هحيط في اإلعاقة كتقبؿ

 جاهعة الجزائر.

الهعاصر كاىعكاسٍا عمى ثقافة الىشاط البدىي الرياضي (. 2008ف قصرم. )يالد ىصر (62
أىهاط الحياة االجتهاعية في الهجتهع الجزائرم: هقاربة اجتهاعية هتهحكرة حكؿ البعد 

 جاهعة الجزائر. .. أطركحة دكتكرايالثقافي

ا (. 1080هكلكد ٌكاكرة. ) (63 ظاٌرة العىؼ في هبلعب كرة القدـ الجزائرية كهدل تأثٌر
. هتهحكة حكؿ الىظاـ الدكلي الجديد كحكؿ العكلهةبالبعد الىفسي كاالجتهاعي الثقافي: دراسة 

 .1جاهعة الجزائر .أطركحة دكتكراي

 رسائل الماجستير 
العىؼ في الهحيط الهدرسي: دراسة استطبلعية هيداىية (. 1000جهكعي بمعربي. ) (64

 .، الجزائرجاهعة كرقمة .. رسالة هاجستيربالهدارس الثاىكية بهديىة بسكرة

 العىؼ في ثاىكيات العاصهة: دراسة هيداىية هقارىة بثاىكيات. (2008) بكشكؾ. حسيىة (65
جاهعة  .. رسالة هاجستيركجهاؿ الديف االفغاىي كرابح عهراىي بكالية الجزائر 2الهقراىي

 بكزريعة الجزائر.
هقاربة أىثركبكلكجية حكؿ ظاٌرة العىؼ في هبلعب كرة (. 1004خالد هصطفاكم. ) (66

 .، الجزائرجاهعة تمهساف . رسالة هاجستير.القدـ الجزائرية
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ظاٌرة االىحراؼ لدل رياضي الىخبة في ضكء (. 0112رقية صكىية بف عكي. ) (67
 . رسالة هاجستير، جاهعة الجزائر.الضكابط القاىكىية الجزائرية

ية دباب. ) (68 . دكر هستشار التربية في الحد هف ظاٌرة العىؼ داخؿ الهدرسة(. 1002ٌز
 .ائر، الجز رسالة هاجستير، جاهعة بسكرة

 الدراسي العىؼ كالتحصيؿ بسمككات كعبلقتً الهدرسي الضغط(. 2011سهيرة عبدم. ) (69
 األكلى السىة تبلهيذ هف عيىة عمى هيداىية ( سىة: دراسة17-15الهراٌؽ الهتهدرس ) لدل
 .، الجزائركزك تيزم رسالة هاجستير. جاهعة .-ىهكذجنا بجاية بكالية -ثاىكم

 الكسط الهدرسي في بالعىؼ عبلقتً ك الهدرسي التكجيً(. 2007صباح عجركد.) (70
 التقىي ك الثاىكم التعميـ بهؤسسات هيداىية دراسة الثاىكية: الهرحمة تبلهيذ اتجاٌات حسب
 .، الجزائرقسىطيىة هىتكرم رسالة هاجستير. جاهعةالبكاقي.  أـ بكالية
لؤلقساـ العىؼ الهدرسي عىد الهراٌقيف: دراسة هيداىية (. 2010صايفي تسعديت. ) (71

جاهعة بكزريعة  .. رسالة هاجستيرالىٍائية هف الطكر الثالث في هديىتي الجزائر كتيزم كزك
 الجزائر.

العكاهؿ االجتهاعية لمعىؼ لدل طبلب (. 1000فٍد بف عمي بف عبد العزيز الطيار. ) (72
العربية جاهعة ىايؼ . . رسالة هاجستيرالهرحمة الثاىكية: دراسة هيداىية لهدارس شرؽ الرياض

 لمعمـك األهىية.

 ك التهثبلت الجزائر: دراسة في الثاىكية الهرحمة في العىؼ(. 2004بف دريدم.)فكزم  (73
عىابة،  هختار باجي جاهعة .أٌراس بسكؽ كالهشركحة01 هداكركش العكاهؿ بثاىكيتي

 الجزائر.

إهكاىية إدراج الجكدك كعبلقتً في التقميؿ هف ظاٌرة العىؼ  (.2009كهاؿ عهي.) (74
 . رسالة هاجستير، جاهعة الجزائر بثاىكيات بكهرداس

الرياضة الهدرسية الجزائرية في جاىبٍا التككيىي بيف الكاقع (. 0115بكغربي. )هحهد  (75
 الجزائر. ة. رسالة هاجستير. جاهعكالهأهكؿ

الرياضية في اىتشار ظاٌرة العىؼ في  تأثير الصحافة(. 1000هحهد دحهاىي. ) (76
 . رسالة هاجستير. جاهعة الجزائر.هبلعب كرة القدـ الجزائرية: دراسة كصفية تحميمية
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أثر الىشاط البدىي الرياضي البلصفي في التخفيؼ هف السمكؾ (. 1001هحهد ىاصر. ) (77
( كالية عيف 18-15)العدكاىي لدل الهراٌقيف: دراسة هيداىية عمى تبلهيذ الهرحمة الثاىكية 

 جاهعة الجزائر. .. رسالة هاجستيرالدفمى
التربية البدىية كالرياضية في تفعيؿ عهميتي التعاكف  دكر(. 3337لكرىيؽ. )يكسؼ  (78

جاهعة  .. رسالة هاجستيركالتىافس هف خبلؿ األىشطة البلصفية: لدل تبلهيذ الهرحمة الثاىكية
 الجزائر.

 والمجالت العلمية  المقـاالت 

. هجمة العىؼ الهدرسي: دراسة تحميمية في سياقاتً الهدرسية(. 2012فريجة. )أحهد  (79
 (16العمـك اإلىساىية. جاهعة هحهد خيضر بسكرة. )

هخبر الهسألة دفاتر الهخبر: . القمؽ في الهجاؿ الرياضي(. 2011السعيد هزركع.) (80
 (. 01)التربكية في ظؿ التحديات الراٌىة.

هجمة . في هكاجٍة العىؼ الرياضي .(، سبتهبر1086) إيهاف عبد الرحهف أحهد. (81
، )األهف كالحياة  هف:رصد . (112. الخرطـك

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/61703  
 :الجاهعييف هستكل ههارسة العىؼ لدل الطمبة(. 1081برغكتي تكفيؽ. ) (82

: كاالجتهاعيةهجمة العمـك اإلىساىية . دراسة هيداىية في ضكء بعض الهتغيرات الديهغرافية
 (.88جاهعة هحهد خيضر بسكرة. )

 ، ِخجشأصجبة اٌعٕف ٚطشق ِعبٌجتٗ فٟ إٌشبط اٌجذٟٔ اٌش٠بضٟثٛداٚد عجذ ا١ّ١ٌٓ.  (83

 ِٓ:اٌش٠بضٟ. جبِعخ اٌجزائش. سصذ  اٌجذٟٔ إٌشبط تم١ٕبد ٚ عٍَٛ

https://ncys.ksu.edu.sa/sites/.../Sports%20fanaticism%207_5.pdf 

كفاءة أستاذ التربية الدىية كعبلقتٍا بتخفيض السمكؾ (. 2011بكعركرم جعفر.) (84
هخبر الهسألة التربكية في ظؿ التحديات ر الهخبر: دفات. العدكاىي لدل التبلهيذ الهراٌقيف

 (.00.)الراٌىة

 في التعاكىية بااللعاب هقترح برىاهج فاعمية (.2002الهفتي.) سعيد هحهد عبداهلل بيرفاف (85

 (4)11 .الرياضية التربية . العراؽ: هجمةالهدرسة قبؿ ها أطفاؿ لدل العدكاىي تقميؿ السمكؾ

. جاهعة بسكرة، الدراسات السابقة: هقاربة هىٍجيةجابر ىصر الديف.)دكف سىة(.  (86
  biskra.dz/leps/pdf2015/-http://lab.univ رصد هف:  هخبر الدراسات الىفسية كاالجتهاعية.

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/61703
https://ncys.ksu.edu.sa/sites/.../Sports%20fanaticism%207_5.pdf
http://lab.univ-biskra.dz/leps/pdf2015/
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 ىظر كجٍة هف هىً الحد ككسائؿ الهدرسي العىؼ أسباب(. 2014السعايدة. ) عمي جٍاد (87

 .كيرقا عيرا قضاء في هيداىية دراسة :ردفاأل في العميا األساسية الهرحمة أهكر طمبة أكلياء
 (.8)41 كاالجتهاعية، اإلىساىية العمـك دراسات

ثقافة العىؼ الهدرسي: دراسة  اىتشارفي  األسرةدكر (. 1088خشهكف هحهد. ) (88
العمكـ اإلىساىية: جاهعة هحهد خيضر . هجمة هيداىية بثاىكية هاسيىيسا بالخركب ىهكذجا

 (.11بسكرة. )

. هجمة األسرة كالعىؼ لدل فئة ذكل االحتياجات الخاصة(. 1081ركاب عهار.) (89
 (.12العمـك االىساىية. )

هعكقات تطبيؽ التدريس (. 2012ركاب عهار، كلد حهك هصطفى، حزحازم كهاؿ. ) (90
دفاتر . البدىية كالرياضية في كالية بسكرةكفؽ بيداغكجية الهقاربة بالكفاءات في هادة التربية 

 (.09.)هخبر الهسألة التربكية في ظؿ التحديات الراٌىة الهخبر:

 الهدرسي في العىؼ لظاٌرة الهكتكبة الصحافة تىاكؿ(. 2014سمطاىي فضيمة. ) (91

. األكاديهية لمدراسات االجتهاعية اجىهكذ اليكهي الشركؽ جريدة الجزائرية التربكية الهؤسسات
  .(12) .كاإلىساىية

هجمة الكاحات لمبحكث  العيىة.(. 2009عادؿ هرابطي، عائشة ىحكم. ) (92
 (. 4كالدراسات.)

دراسة تحميمية لظاٌرة شغب الهبلعب كالسمكؾ العدكاىي في  (.2013) فىكش ىصير. (93
 (29)ة. جاهعة هحهد خيضر بسكرة. ي. هجمة العمـك االىساىالهجاؿ الرياضي

جاهعة قاصدم  .هجمة الباحث. ية حكؿ العىؼ السياسير ىظ رؤية(. 2002قبي آدـ. ) (94
 (.08هرباح كرقمة. )

دكر اإلدارات التربكية في هعالجة (. 1080. )خالد أحهد الصرايرة ،ليمى العساؼ (95
في الهدارس الثاىكية الحككهية في  سمكؾ العىؼ الطبلبي الهكجً ضد الهعمهيف كاإلدارييف

 (.8)37 .. دراسات: العمـك التربكيةاألردف
 عيىة ىظر كجٍة هف كأشكالً الجاهعي العىؼ أسباب(. 2014حسيف. ) عطا هحهكد (96
  (.1)18 .اإلىساىية( العمـك هجمة جاهعة األقصى )سمسمة. الجاهعييف الطمبة هف
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الحاجة إلى الههارسة الهٍىية لمخدهة االجتهاعية في الهجاؿ (. 2009حدة. )ي يكسف (97
 (.04.)الهسألة التربكية في ظؿ التحديات الراٌىةهخبر دفاتر الهخبر: . الهدرسي

 المؤتمرات والملتقيات العلمية 

ا اإلعبلهية الدعاية(: 1080. )احهد زيكش رشيد، دقفؿ بف (98  التسكيؽ عهمية في كدكٌر
 االحتراؼ تحديات حكؿ الرياضة عمكـ في الرابع الدكلي الهمتقى ضهف هداخمة ي.الرياض

 .الجزائر .األعهاؿ عالـ إلى الٍكاة عالـ هف الجزائر في الرياضي
 في كالرياضية البدىية التربية ههارسػة في الفرص تكافػػؤ  .(1086. )هحهد بكتً (99

 الرياضة حكؿ األكؿ الدكلي العمهي الهؤتهر .الرياضة كهىطؽ الهدرسة هىطؽ بيف الجزائر
اىات: التىهية خدهة في  .تكىس قفصة، جاهعة .كاآلفاؽ الٌر

 الكتروني  قـالم 

تحميؿ بعض األبعاد  الرياضة كالعىؼ:ديسهبر(.  14، 2012. )ىعهاف عبد الغىي (100
، رصدت هف: الركف األخضر. العربي التي تعكس ىفسٍا عمى شخصية الشباب

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27027 

 

  ،وزارية قرارات، قوانينمراسيم 

، الهتعمؽ بالحفاظ عمى 0690أفريؿ  00الهؤرخ في  001 - 90الهرسكـ رقـ  (101
 الىظاـ في الهبلعب الرياضية.

 5الهكافؽ ؿ 0000ذم الحجة عاـ  05هؤرخ في  031 - 60تىفيذم رقـ الهرسكـ ال (102
لجىة كطىية لمتىسيؽ ها بيف القطاعات لمكقاية هف العىؼ  إىشاء، يتضهف 0660يكىيك سىة 

 . الرياضية األهاكففي 

 الهادة. الجزائر في كالرياضية البدىية األىشطة بتىظيـ الهتعمؽ 00-81 رقـ القاىكف (103
 .(86)رقـ

، 0616أفريؿ  06الهكافؽ ؿ  0016رهضاف  03هشترؾ هؤرخ في الكزارم القرار ال (104
 يتعمؽ بالكقاية هف الحكادث كحفظ األهف أثىاء إجراء التظاٌرات الرياضية.

 البدىي العقاب بهىع كالهتعمؽ 1992جكاف  01في  الهؤرخ 171/02رقـ الكزارم القرار (105

 (.1،2،3،4،7رقـ ) الهكاد .التعميهية الهؤسسات التمهيذ في تجاي كالعىؼ

http://www.grenc.com/author_main.cfm?id=185
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27027
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27027
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الهتضهف إىشاء هجمس تأديبي  1991هارس  02في  الهؤرخ 173رقـ الكزارم القرار (106
 .(02رقـ )الهادة  .تىظيهً كعهمً في الهدارس األساسية كهؤسسات التعميـ الثاىكم

 في التربكية الجهاعة بىظاـ الهتعمؽ 1991أكتكبر  26في  الهؤرخ 178رقـ الكزارم القرار (107

 (.23، 03،02،01،50،52) رقـ الهكاد .كالتككيىية التربكية الهؤسسات

 الجرائد 

 .(هارس 81، 1084) .اإلخبارية (108
 (.ىكفهبر 0، 1080) .الخبر (109
 80:12. (هارس 80، 1084)الخبر أكىبليف.  (110

  (.هارس 81، 1084).الهساء (111

هف هكقع: هام(.  10، 1000بمقاسـ حكاـ. ) (112
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=14061 

 هف هكقع: فيفرم(. 19، 2013. )ديىا ركبي (113
http://essalamonline.com/ara/permalink/20361.html#ixzz3biA23UCO 

جريدة الحكار. هف هكقع:  فيفرم(. 1، 1002سٍاـ حكاس.) (114
http://www.djazairess.com/elhiwar/9720 

 :هف هكقع .21:35 .السبلـ اليكـ. (هارس 81، 1084). ب،ص  (115
http://essalamonline.com/ara/permalink/53303.html#ixzz44EhpMkEq  

 جريدة الىصر. .01:00 (.هارس 82، 1084). ب،لطيفة (116

 جريدة الهحكر.  .21:57 (.هارس 84، 1084) .ىبيؿ شعباف (117
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بسكرة –تقديـ تسٍيبلت هف هعٍد عمكـ كتقىيات الىشاطات البدىية كالرياضية : 10ممحؽ رقـ 
 إلجراء الدراسة.
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هكافقة هديرية التربية لكالية باتىة عمى إجراء الدراسة كتحديد الهؤسسات هحؿ  :10ممحؽ رقـ 
 لدراسةا
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 الدراسة إطار في السمككات العىيفة كغير السكية الهكجٍة لؤلساتذةاستهارة تحصيؿ  :15ممحؽ رقـ 

 االستطبلعية

 

 

 -تسكسج  -محمد خيضس جامعح

 معهد عهىو وتقنياخ اننشاطاخ انثدنيح وانسياضيح

 

 

 

 

 األستاذة: أختي األستاذ، أخي

 كغير السكية كالعىيفة الهشكشة السمككات كؿ ذكر هىؾ ىرجكا لكـ، أكضحىا كها عمهي بحث إطار في

 سكاءم )البدىي كالرياضي التربك ههارسة الىشاط  قبؿ كأثىاء كبعد تبلهذتؾ يحدثٍا ك تزعجؾكالتي 

 البلصفية( حصة التربية البدىية أك خبلؿ األىشطة

 غاية السرية. في كتبقى عمهي بحث لخدهة ٌي عمها أف إجاباتؾ

 .كصراحتؾ تعاكىؾ عمى كشكرا 

 

 .باس الرياضيمال إحضار/عدـ 0 : هثبل

   . تخريب األدكات كالههتمكات الرياضية/ 0         

 / عرقمة التمهيذ الهىافس أثىاء الهراكغة 3          

 / ...... الخ.0           
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 الهقابمة هع أساتذة التربية البدىية كالرياضية كعيىة هف التبلهيذ: 15ممحؽ رقـ 

 

 

 

 : األصئٍخ

 ؟ اٌّؤصضخ فٟ األصشح اٌتشث٠ٛخ ِع ثعضُٙ ِٚع  اٌتال١ِز تصشفبد تشٜ و١ف  .0

حصخ  ) صٛاء اٌجذٟٔ ٚاٌش٠بضٟ اٌتشثٛٞإٌشبط  اٌجٛ خالي ِّبسصخ عٓ تحذث.  0  

 ، اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ أٚ خالي األٔشةخ اٌالصف١خ(

 اٌجذٟٔ إٌشبط ٠شتىجٙب اٌتال١ِز صٛاء لجً أٚ أثٕبء أٚ ثعذ ِّبسصخصٍٛوبد  ٕ٘بن ً٘. 3

بٌّّبسصخ ؟ ِع روش األصجبة اٌتٟ تشٜ تشٜ أٔٙب ع١ٕفخ ٚتخً ثٚ ٚاٌش٠بضٟ اٌتشثٛٞ

 حضت سأ٠ه ؟ أٔٙب تعٛد ٌٍم١بَ ثىً صٍٛن
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 شبكة الهبلحظة: 13ممحؽ رقـ 

مف التالميذ السموكات المالحظة رقـ   التكرار 

1 
، عدـ إحضار المباسعدـ الهشاركة في الحصة لسبب هعيف )

 التظاٌر بالهرض أك التعب(.  
     

10      

2 
الىقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة  الٍاتؼاستعهاؿ 
 .األستاذ

     
9 

     

3 
هكاصمة المعب رغـ هثؿ: ذلحظة غفمة األستا الغش كالتحايؿ
 .ارتكاب خطأ خركج الكرة أك

     
8 

     

4 
األستاذ )رد الكبلـ، عدـ اإلىصات، الضحؾ أثىاء  عدـ احتراـ

 الشرح كهقاطعتً(.
     

4 
     

5 
ف المعب أك ه إخراجًأك  استبدالًبعيدا بسبب  لكرة بقكةا ضرب

 .يخطأ يككف ضد
     

5 
     

6 
الرياضية في هحمٍا )هثؿ كرات  استعهاؿ األدكاتعدـ 
 كبديؿ لكرة القدـ(. ،أقهاع،...اليد

     
6 

     

7 
 في أعهدة كرة اليد كالسمة كشبكة الكرة الطائرة. التسمؽ

 
     

5 
     

8 
 الحصة. أثىاء ، أك ضجيج عاـإحداث فكضى

 
     

2 
     

9 
  .لسبب هعيف هع تمهيذ أك عدة تبلهيذ عدـ المعبتعهد 

 
     

7 
     

10 
 كاستعهاؿ أسهاء هحرجة أك غريبة. التىابز باألسهاء

 
     

6 
     

11 
برفع الصكت بسبب عرقمة، احتكاؾ في  التكبيخ كهبلسىات

 .إضاعتً فرصة لمفكز إطار المعب،
     

4 
     

12 
 أك الكبلـ البذمء لحظة غياب األستاذ . السب كالشتـ

 
     

6 
     

13 
لهىعً هف  أك ةهراكغقياهً بهىافس أثىاء  عرقمتً تمهيذ أك هسؾ

 تسجيؿ الٍدؼ.
     

4 
     

14 
بيف التبلهيذ بحركات عىيفة كخطيرة في طابع الهزاح  الشجارات
 كالمعب.

     
6      

15 
، كالتدخبلت بحركات عىيفة كخطيرة أثىاء الهقاببلت الخشكىة

 كخاصة لحظة غفمة األستاذ أك غيابً.
     

5      
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                            البدىي كالرياضي التربكمخبلؿ ههارسة الىشاط  العىؼ سمككات بدراسة خاص استبياف :06ممحؽ رقـ 

 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           ور:                                  ـإشراف الدكت                                                                             الباحث:           بــالطال        

 د مزروعـالسعي                     عبد القادر بوخالفة                                                       

 

 هرحبا بؾ ،لسبلـ عميكـا

                                                                                                      
، ليست ٌىاؾ إجابات صحيحة باإلجابة عمى هجهكعة هف األسئمة بأفكارؾأىت هدعك لتشارؾ هعىا 

كأخرل خاطئة، الهٍـ ٌك أف تككف صريحا كتعبر إجاباتؾ فعبل عها تشعر بً كتفكر فيً. لتككف 
 صراحتؾ هساٌهة هىؾ في إضافة حقيقة لمبحث العمهي.

  

 : كيفية اإلجابة

  تفكر كثيرا بؿ اختر اإلجابة التي تراٌا هىاسبة لؾ(إقرأ العبارات جيدا )ال تتسرع في اإلجابة كال 
 .ال تىتقؿ إلى العبارة الهكالية حتى تتأكد هف أىؾ قد أجبت عمى العبارة التي قرأتٍا 
 .اإلجابة خاصة بؾ أىت كحدؾ لذا ال تسأؿ أم طرؼ آخر ليجيب هكاىؾ 
 إذا كىت لست هتأكدا هف اإلجابة فاتركٍا فارغة. 
  غير     هقبكؿ      هثاؿ: سمكؾ هعيف: .ىفس السؤاؿ في عمى اختياريف هتىاقضيف هعاال تجب

    هقبكؿ            

نشكرؾ مسبقا عمى تعاونؾ معنا ولعممؾ أف ىذه اإلجابات تبقى سرية وال تستخدـ إال لغرض البحث 
 العممي.
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 .................................................ثانوية: 

I.  :معمومات ديموغرافية   
 السف .1
             أىثى          ذكر  :الجنس .2

                                                                                                   
II.       :ثاىكم   3ثاىكم           2ثاىكم             1المستوى الدراسػي 
 

III. االجتماعية: الوضعية   

 :الحالة العائمية لموالديف .1

 كجكد الكالديف هعا  -        

 هطمقة        هتكفية           أعادت الزكاج                                                                           :ـاأل -

 أعاد الزكاج                                                         هتكفي    :باأل -

 األـ    األب       الحالة المينية لموالديف: .2

 اؿ)ة(ػبط -                       

 ؿ)ة(ػعاه - 

 هتقاعد)ة(                                  - 

 عادية                   صعبة  جيدة         كيؼ ترل ظركؼ الهعيشة في أسرتؾ؟    .3

     عدد اإلخكة في األسرة )دكف احتساب ىفسؾ(:   .4

IV. :الوضعية الدراسية 

 :سىكم لمعاـ الهاضيهعدؿ ال .1

 أبدا               أحياىا        ٌؿ تداـك عمى حضكر حصة التربية البدىية كالرياضية؟: دائها  .2

 ٌؿ تستهتع باألىشطة الهقدهة لؾ في حصة التربية البدىية كالرياضية؟:  ىعـ          ال       .3

 سيئةٌؿ تعتبر عبلقتؾ هع أستاذ التربية البدىية: جيدة              .4

ليس عىدم          هع أستاذ هادة أخرل      هع اإلدارة        هع التبلهيذهع هف عىدؾ هشاكؿ في الثاىكية:  .5

 أم هشكؿ
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هرات          3ٌؿ سبؽ لؾ كأف أعدت السىة في جهيع هراحؿ دراستؾ؟: هرة        هرتاف        .6

 لست هعيد

 

V. .عالمة كيؼ ترى ىذه السموكات مف خالؿ وضع إليؾ قائمة السموكات التالية (Xفي) الخانة 
 المناسبة؟

 
 يقـو بو التالميذ 

المالحظةالسموكات  رقـ  أبدا أحيانا كثيرا 
    ،التظاٌر بالهرض أك التعب(.  عدـ إحضار المباس)عدـ الهشاركة في الحصة لسبب هعيف  1
    .الىقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ الٍاتؼاستعهاؿ  2

3 
ارتكاب  المعب رغـ خركج الكرة أك هكاصمة:هثؿ ذلحظة غفمة األستا الغش كالتحايؿ

 .خطأ
   

    األستاذ )رد الكبلـ، عدـ اإلىصات، الضحؾ أثىاء الشرح كهقاطعتً(. عدـ احتراـ 4
    الحصة. أثىاء ، أك ضجيج عاـإحداث فكضى 5
     .لسبب هعيف هع تمهيذ أك عدة تبلهيذ عدـ المعبتعهد  6
    .يف المعب أك خطأ يككف ضده إخراجًأك  استبدالًبعيدا بسبب  لكرة بقكةا ضرب 7

8 
كبديؿ لكرة  ،أقهاع،...الرياضية في هحمٍا )هثؿ كرات اليد استعهاؿ األدكاتعدـ 
 القدـ(.

   

    في أعهدة كرة اليد كالسمة كشبكة الكرة الطائرة. التسمؽ  9
    كاستعهاؿ أسهاء هحرجة أك غريبة. التىابز باألسهاء 10

11 
إضاعتً  برفع الصكت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، التكبيخ كهبلسىات

 .فرصة لمفكز
   

    أك الكبلـ البذمء لحظة غياب األستاذ . السب كالشتـ 12
    لهىعً هف تسجيؿ الٍدؼ. أك ةهراكغقياهً بهىافس أثىاء  عرقمتً تمهيذ أك هسؾ 13
    بيف التبلهيذ بحركات عىيفة كخطيرة في طابع الهزاح كالمعب. الشجارات 14

15 
، كالتدخبلت بحركات عىيفة كخطيرة أثىاء الهقاببلت كخاصة لحظة غفمة الخشكىة

 األستاذ أك غيابً.
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البدىي العىؼ خبلؿ ههارسة الىشاط  سمككاتبعض االستبياف الخاص بشرعية : 07ممحؽ رقـ 
 مكالرياضي التربك 

 ىؿ ىو سموؾ 

 مقبوؿ  السموكات المالحظة رقـ
غير 
 مقبوؿ

   ،التظاٌر بالهرض أك التعب(.  عدـ إحضار المباس)عدـ الهشاركة في الحصة لسبب هعيف  1
   .الىقاؿ في الحصة خاصة لحظة غفمة األستاذ الٍاتؼاستعهاؿ  2

3 
ارتكاب  المعب رغـ خركج الكرة أك هكاصمة:هثؿ ذلحظة غفمة األستا الغش كالتحايؿ

 .خطأ
  

   األستاذ )رد الكبلـ، عدـ اإلىصات، الضحؾ أثىاء الشرح كهقاطعتً(. عدـ احتراـ 4
   الحصة. أثىاء ، أك ضجيج عاـإحداث فكضى 5
    .لسبب هعيف هع تمهيذ أك عدة تبلهيذ عدـ المعبتعهد  6
   .يف المعب أك خطأ يككف ضده إخراجًأك  استبدالًبعيدا بسبب  لكرة بقكةا ضرب 7

8 
كبديؿ لكرة  ،أقهاع،...الرياضية في هحمٍا )هثؿ كرات اليد استعهاؿ األدكاتعدـ 
 القدـ(.

  

   في أعهدة كرة اليد كالسمة كشبكة الكرة الطائرة. التسمؽ  9
   كاستعهاؿ أسهاء هحرجة أك غريبة. التىابز باألسهاء 10

11 
إضاعتً  برفع الصكت بسبب عرقمة، احتكاؾ في إطار المعب، التكبيخ كهبلسىات

 .فرصة لمفكز
  

   أك الكبلـ البذمء لحظة غياب األستاذ . السب كالشتـ 12
   لهىعً هف تسجيؿ الٍدؼ. أك ةهراكغقياهً بهىافس أثىاء  عرقمتً تمهيذ أك هسؾ 13
   بيف التبلهيذ بحركات عىيفة كخطيرة في طابع الهزاح كالمعب. الشجارات 14

15 
، كالتدخبلت بحركات عىيفة كخطيرة أثىاء الهقاببلت كخاصة لحظة غفمة الخشكىة

 األستاذ أك غيابً.
  

 









من   البدني والرياضي التربويخالل ممارسة النشاط  لعنف  لبعض سلوكات االدالالت السيكوسوسيولوجية    عنوان الدراسة:
                                                                           بوخالفة عبد القـادر                                                                            لطالب:ا                                                                               وجهة نظر األستاذ والتلميذ
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النشاطالبدنٍوالرَاضٍتخصصعلوموتقنَاتالنشاطاتالبدنَةوالرَاضَةفً أطروحةمقدمةلنَلشهادةدكتوراه)الطورالثالث(

 التربوٌ
 

 الهصححيف لبلستبيافقائهة األساتذة الخبراء : 10ممحؽ رقـ 

 الرقم االسم واللقب مؤسسة العمل  كلية/المعهدال
علوم وتقنيات النشاطات البدنية  م/ 

 والرياضية
جامعة محمد خيضر           

 -بسكرة–
 8 أ.د. عمـــار رواب

 ك/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة محمد خيضر           

 -بسكرة–
 1 أ.د. نصر الدين جابر

 العلوم اإلنسانية واالجتماعيةك/  
جامعة محمد خيضر           

 -بسكرة–
 1 أ.د. نور الدين زمام

 ك/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة محمد خيضر             

 -بسكرة –
ي دبلةلاعأ.د. عبد ال  6 

 ك/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة محمد خيضر           

 -بسكرة–
حميـديأ.د. سامية    0 

علوم وتقنيات النشاطات البدنية  م/ 
 والرياضية

جامعة محمد خيضر           
 4 د. جعفـر بوعروري   -بسكرة–

علوم وتقنيات النشاطات البدنية  م/ 
 والرياضية

جامعة محمد خيضر           
 -بسكرة–

 0 د. سليــم بزيــو  

علوم وتقنيات النشاطات البدنية  م/ 
 والرياضية

جامعة محمد خيضر           
 -بسكرة–

 1 د. عبد القـادر عثماني  

علوم وتقنيات النشاطات البدنية  م/ 
 والرياضية

جامعة محمد خيضر           
 -بسكرة–

 2 د. بلقـاسم زمــوري

علوم وتقنيات النشاطات البدنية  م/ 
 والرياضية

جامعة محمد خيضر           
 -بسكرة–

 80 د. سليمان بن عميروش

علوم وتقنيات النشاطات البدنية  م/ 
 والرياضية

جامعة محمد خيضر           
 -بسكرة–

 88 د. نصيـر فنــوش  

علوم وتقنيات النشاطات البدنية  م/ 
 والرياضية

جامعة محمد خيضر           
 -بسكرة–

 81 د. عيسى براهيمـي

 ك/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة محمد خيضر           

 -بسكرة–
بولقواسزرفة  د.   81 

 ك/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة محمد خيضر           

 -بسكرة–
 86 د. نسيمة بومعراف

 ك/ العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة محمد خيضر           

 -بسكرة–
 80 د. شفيقة كحــول
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 الهكافقة عمى القياـ بهقاببلت هع عيىة هف التبلهيذ بثاىكية هصطفى بف بكلعيد: 26ممحؽ رقـ 
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 الهكافقة عمى القياـ بهقاببلت هع عيىة هف التبلهيذ بثاىكية اإلخكة العهراىي: 12ممحؽ رقـ 
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 الهكافقة عمى القياـ بهقاببلت هع عيىة هف التبلهيذ بثاىكية فسديس : 11ممحؽ رقـ 



 

385 
 

هصطفى بف  ة البدىية الهتكاجديف بثاىكيةيهع أساتذة الترب الهكافقة عمى القياـ بهقاببلت: 10ممحؽ رقـ 
 في هٍهة عهؿبكلعيد 
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الهكافقة عمى القياـ بهقاببلت هع أساتذة التربية البدىية الهتكاجديف بثاىكية اإلخكة العهراىي : 15ممحؽ رقـ 
 في هٍهة عهؿ
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  هحهد الصديؽالهكافقة عمى القياـ بهقاببلت هع أساتذة التربية البدىية الهتكاجديف بثاىكية : 11ممحؽ رقـ 
 في هٍهة عهؿ بف يحي



 

 

 ممخص الدراسة   

الرياضي البدىي ك سمككات العىؼ الهىتشرة خبلؿ ههارسة الىشاط بعض ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة     
هف كجٍة ىظر األستاذ  اكشرعيتٍ ام في الهرحمة الثاىكية بهديىة باتىة، ككذا هعرفة درجة ظٍكٌرتربك ال

كالتمهيذ، ككذا بيف التبلهيذ بتأثير هحددات الجىس، الهستكل الدراسي، كبيف الهؤسسات الثبلث هحؿ 
حسب  لكؿ سمكؾ سيككسكسيكلكجيةال الالتدال ، كهف ثـ استخراجالدراسة )تأثير التعداد في كؿ هؤسسة(

 تفسير كؿ هف األستاذ كالتمهيذ ألسباب حدكثً.
هف  %55.55أم بىسبة  أستاذا 30كتهثمت عيىة الدراسة في أساتذة التربية البدىية كالهقدر عددٌـ    

هجتهع  هف %12.52تمهيذا هف ثبلث ثاىكيات كبىسبة هقدرة ب  217)هديىة باتىة(، ككذا  هجتهع الدراسة
 تكصمىا هف خبلؿ تطبيؽ أدكات البحث )الهبلحظة،االستبياف،كالهقابمة( إلى الىتائج التالية:ك  الدراسة كذلؾ.

  أٌهٍا: متربك الرياضي الالبدىي ك ههارسة الىشاط  قبؿ، أثىاء، كبعدمعىؼ لاىتشار عدة سمككات ، 

 سمككات سكء األدب.2/  متربك الرياضي الالبدىي ك السمككات الهخالفة لههارسة الىشاط .1
 العىؼ الجسدم )العدكاىية الحركية(.5العىؼ المفظي / .4عىؼ ضد الكسائؿ كاألدكات الرياضية/ .3

 هف سمككات العىؼ هحؿ الدراسة خبلؿ  %80 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكر
  .بيف األستاذ كالتمهيذ متربك الرياضي الالبدىي ك ههارسة الىشاط 

  هف سمككات العىؼ هحؿ الدراسة خبلؿ  %86.67ركجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ظٍكعدـ
هف  %93.34 ، ككذابيف الذككر كاإلىاث لمثاىكيات هحؿ الدراسة متربك الرياضي الالبدىي ك ههارسة الىشاط 

في درجة  ككذا، ث لمثاىكيات هحؿ الدراسةالهستكيات الدراسية الثبل سمككات العىؼ هحؿ الدراسة بيف
 هف سمككات العىؼ هحؿ الدراسة بيف الهؤسسات الثبلث )تأثير تعداد الثاىكية(. %33.34رظٍك

 هف سمككات العىؼ هحؿ الدراسة خبلؿ ههارسة  %80 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في شرعية
 .بيف األستاذ كالتمهيذ متربك الرياضي الالبدىي ك الىشاط 

  هف سمككات العىؼ هحؿ الدراسة خبلؿ  %73.34 داللة إحصائية في شرعيةعدـ كجكد فركؽ ذات
 في شرعية ، ككذابيف الذككر كاإلىاث لمثاىكيات هحؿ الدراسة متربك الرياضي الالبدىي ك ههارسة الىشاط 

 في شرعية ، ككذاث لمثاىكيات هحؿ الدراسةالهستكيات الدراسية الثبل هف سمككات العىؼ بيف 80%
 هف سمككات العىؼ بيف الهؤسسات الثبلث )تأثير تعداد الثاىكية(. 93.34%

 سيككسكسيكلكجية حسب تفسير كؿ هف األستاذ كالتمهيذ  دالالت لكؿ سمكؾ هف السمككات هحؿ الدراسة
ألسباب حدكثٍا.



 

 

    Abstract: 

   This study aimes to know the forms and behaviors of violence which is 

deployed during school sport activity. or what we call it in the title of the study 

sports violence in school. in hight school in batna. and to know the degree of its 

appearance and legitimacy from the point of view of the teacher and the student. 

and between the  student in effect of sex detreminants, education level, and 

between the three institutions. then to extract the psycosocial sign of each 

behavior according to the interpretation of both teacher and the student. for the 

reasons of its occurrence. 

   The sample of the study was in the teacher of physical education teachers (30 

teachers) 55.55% of the study population (city of batna ). And 217 students from 

the three high schools and by estimated rate 12.52% of the study population as 

well . we reached through the application of search tools (note, observation, and 

the interview)to the following results: 

* The spread of several forms of violence before, during and after practice 

sport activities, more important: 

1-bad behavior to the practice of sport activity / 2-bad behavior  

3-violence against sports tools / 4-verbal violence / 5-physical violence 

* There are no statistically significant differrences in the degree of 

appearance 80% of the behaviors of violence studied during the practice of 

school sports between the teacher and the student. 

* There are no statistically significant differences in the degree of appearance 

86.67% of the behaviors of violence studied during the practice of school 

sports between males and females of high schools were they study, also 

93.34% of violence behaviors under the study between the three levels of 

high schools  as well as the degree of appearance 33.34% of emergency of 

violence between the three levels of high school 

* There are no statistically significant differences in legitimay 80% of violent 

behavior during the exercice between the teacher and the student 

* There are no statistically significant differences in legitimay 73.34% of 

violent behavior during the exercice between males and females of the three 

high school were they study, also 80% in legitimay of violence behaviors 

under the study between the three levels of high schools,  as well as 33.34% 

in legitimay of violence behaviors between the three levels of high school 

* Each behavior of the symbols of the psycosocial according to the 

interpretation of both the teacher and the student for the reason of occurrence.    


