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: المقدمة 

وبعد إدراكهم ألمهيتها جعلت من ىذا االنتشار ,    نظرا لإلنتشار الواسع جلميع الرياضات يف خمتلف أحناء العامل 
كما تعترب واحدة من أىم العلوم العصرية اليت بدأ اإلقبال عليها على , إقبال العديد من ممارسيها ومشاىديها 

حيث ظهرت يف الساحة الرياضية يف السنوات األخرية عدة مفاىيم جديدة خاصة , املستوى املهين والرتوحيي 
مما أدى إىل تأثريىا سلبا يف مجيع أوساط اجملتمع  وخاصة , باجملتمع الرياضي بصفة عامة مثل السلوكات العدوانية 

وخصوصا يف مرحلة املراىقة املبكرة اليت ىي أىم مرحلة عمرية لربوز ظاىرة , من طرف املراىقني جبميع مراحلو 
وىي أصعب مرحلة مير هبا اإلنسان يف حياتو ألهنا تشمل على عدة تغريات عقلية و فزيولوجية , السلوك العدواين 

السيما الرياضات اجلماعية , حيث تقوم الرياضة مبختلف أنواعها بدور متميز يف مكافحة ىذه الظاىرة , وانفعالية 
ولذلك ارتأينا يف دراستنا ىذه , اليت وضعت هلا قوانني ولوائح وأنظمة اليت حتاول احلد من مظاىر السلوك العدواين 

واليت هندف من , على البحث عن دور الرياضات اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراىقني 
يف التقليل من اإلحباط والغضب لدى املراىقني  (كرة القدم وكرة اليد  )خالهلا اىل إبراز دور الرياضات اجلماعية  

األول كان , لذلك قسمنا دراستنا إىل بابني , والفائدة العلمية اليت حتملها ىذه الدراسة يف البحث العلمي , 
. نظري والثاين كان تطبيقي 

الفصل األول يتمحور حول الرياضات اجلماعية من حيث ,    حيث الباب النظري يتكون من ثالثة فصول 
أما , مفهومها وثوابتها وخصائصها ومميزاهتا وأمهيتها وأىدافها وأنواعها و خصوصا رياضة كرة القدم وكرة اليد 

أما , بالنسبة للفصل الثاين تناولنا فيو السلوكات العدوانية من حيث مفهومها وأساليبها وأسباهبا وطرق عالجها 
سنة ومشاكلها ودوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى  (15-12 )الفصل الثالث تناولنا فيو خصائص املراىقة 

. ىذه الفئة 
   أما الباب التطبيقي يتكون من فصلني الفصل األول حيتوي على طرق ومنهجية البحث والفصل الثاين يدور 

 (كرة القدم وكرة اليد )ويف األخري توصلنا إىل أن الرياضات اجلماعية  , احول عرض النتائج وحتليلها واستنتاجاتو
. هلا دور يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراىقني 
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 : اإلشكالية- 1
 أصول ذلا وأصبحت,  الفعال وماداىا الواسع تأثَتىا ظاىرة حضارية ذلا احلايللرياضات يف العصر ا أصبحت    

إما مباشرة أو منقولة على خر ديارس الرياضات اويشاىدىا أبأو  كل فرد بشكل فأصبح  , خاصة هباومبادئ
للمشاىدة وادلمارسة الرياضية دورىا يف خلق ادلتعة وبذالك صارت  , التلفزة أو مسموعة عن طريق اإلذاعة 

 .وادلعاينة االجتماعية

 العدوان إشكالية نالت ولقد اللعبةوقد تكون ىناك مساحة للعدوان يف الرياضات لكنها زلكومة بقواعد    
وانتشارىا يف سلتلف الرياضات اىتماما كبَتا من قبل العديد من الباحثُت وىذا نظرا خلطورة الظاىرة وارتباطها 

. بكثَت من ادلتغَتات ذات الصلة بنموا شخصية الفرد اجتماعيا ونفسيا

 اليت زادت العنف والسلوك األمورولعل من ,  ادلراحل العمرية لربوز ظاىرة السلوك العدواينأىموتعد ادلراىقة من    
العدواين عند ادلراىقُت ناىيك عن التنشئة االجتماعية للفرد ىي الظروف الراىنة يف ظل التحوالت االجتماعية 

.  اإلعبلمبَت لوسائل ك الالتأثَت والتقليد وكذا واإلحباطواالقتصادية 

:  نتساءلمن خبلل ماسبق 

؟ لسلوكات العدوانية لدى المراهقيناهل للرياضات الجماعية دور في التقليل من  -

  .  من خبلل ىذا قمنا بطرح التساؤلُت التالُت

أن تساىم يف التقليل من اإلحباط لدى ادلراىقُت؟  (كرة اليد,كرة القدم )ىل للرياضات اجلماعية  -1

أن تساىم يف التقليل من الغضب لدى ادلراىقُت ؟  (كرة اليد,كرة القدم )ىل للرياضات اجلماعية  -2
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: الفرضيات - 2
   من خبلل الطرح الذي أوردناه يف اإلشكالية السابقة الذكر قمنا بوضع الفرضية العامة اليت اقًتحناىا كإجابة 

:  لسؤال البحث وىي كالتايلةمؤقت

:  الفرضية العامة 

.  للرياضات اجلماعية دور يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى ادلراىقُت-

: الفرضيات اجلزئية 

. يف التقليل من اإلحباط لدى ادلراىقُت (كرة اليد,كرة القدم ) تساىم الرياضات اجلماعية -

. يف التقليل من الغضب لدى ادلراىقُت (كرة اليد,كرة القدم ) تساىم الرياضات اجلماعية -

: أهمية الدراسة-3
   تكمن أمهية الدراسة يف إلقاء الضوء على الرياضات اجلماعية من جانب السلوكي الذي يتجلى يف صفة 

وخاصة رياضة كرة القدم وكرة اليد ودورمها , العدوانية اليت أصبحت جزء ال يتجزء من شلارسة الرياضات اجلماعية 
ولذالك حبثنا عن الطرق واألساليب من أجل ,  (اإلحباط والغضب  )يف التقليل من مظاىر السلوك العدواين 

وتزويد ادلكتبة العلمية وإضافة مواضيع جديدة تتناول الوضع من , معاجلة السلوكات العدوانية عند فئة ادلراىقُت 
  .وبالتايل استيعاب طبيعة البحث العلمي, كما تساىم يف رفع كفاءة الباحث ,زاويا سلتلفة

 :أهداف الدراسة- 4
 هتدف ىذه الدراسة إىل الكشف عن دور الرياضات اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى ادلراىقُت 
وىذا من خبلل إبراز دور رياضة كرة القدم يف التقليل من اإلحباط والغضب لدى ادلراىقُت ودور رياضة كرة اليد 

وكذلك الفائدة العلمية اليت حتملها ىذه الدراسة يف اجملال , يف التقليل من اإلحباط والغضب لدى ادلراىقُت
. البحث العلمي 

 :أسباب اختيار الموضوع- 5
   ديثل البحث العلمي أمهية كبَتة يف حتقيق التقدم احلضاري والرقي البشري يف رلاالت احلياة ادلختلفة يف العصر 

. من ادلألوف أن نبلحظ عبلقة اجيابية واضحة بُت البحث العلمي والعصر الذي نعيشو , احلديث 

 :ومن ىذا ادلنطلق صلد أنفسنا مضطرين للقيام هبذا البحث وذلك لؤلسباب اآلتية 
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.  ادليول والرغبة يف معاجلة السلوكات العدوانية نظرا النتشارىا يف سلتلف فئات اجملتمع-

 يتناسب مع إمكانيتنا -

.  القيمة العلمية دلوضوع البحث -

.  يعد تكملة وإثراء للبحوث السابقة اليت هتتم هبذا اجلانب ادلهم-

.  إثراء مكتبة اجلامعة وتوفَت البحوث للدفعات القادمة -

: تحديد المصطلحات- 6
: الرياضات الجماعية-  1 -6

وحتتاج ,   األلعاب اجلماعية ىي تلك األلعاب اليت ختضع للقوانُت الدولية وذلا نظم وقواعد ثابتة متفق عليها دوليا
تنظم دورات رياضية , ىذه األلعاب لصاالت لعب ذات مقياس موحدة ودتارس بأدوات ذلا قياسات وأوزان ثابتة

 كل دولة بتكوين فرقها القومية اليت مواىتما,ويظهر فيو التنافس قائما بُت الدول, على ادلستوى العادلي والدويل 
ادلراجع العلمية  اخلاصة هبا واليت ديكن االستعانة هبا عند دراسة ,ولكل لعبة من ىذه األلعاب,دتثلها يف األلعاب 

. كل منها

   وتتميز األلعاب اجلماعية بأهنا تساعد على الرقي بادلهارات احلركية للفرد وتنمي روح ادلنافسة الصحيحة والقوية 
وتساعد الفرد على التفكَت وسرعة التصرف واختاذ القرار السليم كما أهنا تعترب رلال لتنمية العبلقات االجتماعية 

     (1)والتكيف االجتماعي كما تعترب وسيلة تربوية لشغل الوقت احلر

: العدوان- 2 -6
أو معارضتهم  مالعدوان يف علم النفس ىو فعل حيمل صبغة العدوى ويهدف إىل جرح اآلخرين وإحلاق الضرر بو

 .وىو رلموعة من ادليول هتدف إىل التخريب واإللزام و إذالل الغَت

: ونقصد يف ىذه الدراسة السلوكات العدوانية وىي

أو , كل سلوك ينتج عنو إيذاء الشخص أخر أو إتبلف ادلمتلكات وىو سلوك يهدف إىل إحداث نتائج ختريبية 
. مكروىة للسيطرة من خبلل القوة اجلسدية أو اللفظية على اآلخرين أو إيذاء الذات

 

 

                                                 
    26ص .2004.جامعة قصنطينة. مذكرة ليسانس يف الًتبية البدنية والرياضية. مكانة األلعاب الرياضية اجلماعية يف حصة الًتبية البدنية رياضية.وآخرون:  كعواش عبد العزيز- (1)
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: المراهقة - 3 –6
 تفيد معٌت االقًتاب أو الدنو من احللم وبذالك يؤكد علماء فقو اللغة ىذا ادلعٌت يف الفرد الذي يدنو من احللم :لغة

.  (1)واكتمال النضج

 البدين واجلنسي واالنفعايل ج معناه التدرج ضلو النضADOLECE فهي مشتقة من ادلصطلح الآلتيٍت :اصطالحا
.  (2) النمو النفسي والتغَتات اليت حتدث أثناء فًتة االنتقال من الطفولة إىل الرشدأيوالعقلي 

 سنة ىي  ادلراىقة ادلبكرة وىي مرحلة من النمو تايل مرحلة الطفولة 15 _12 الفئة العمرية من اونقصد يف دراسنت
. ادلتأخرة وتقع بُت الطفولة والرشد وتعد فًتة انتقال بينهما

 :الدراسات السابقة- 7
إن التطرق إىل الدراسات السابقة ىو عامل مساعد للبحث وىذا دلعرفة ما وفر الباحثون من آراء ونظريات 

. ومعارف ومعلومات تساىم يف توفَت قاعدة للباحثُت لبلنطبلق يف إعداد حبثهم ىذا 

وتعترب مبثابة ركيزة أو قاعدة للبحوث , كلما أقيمت دراسة علمية الحقتها دراسات أخرى تكملها وتعتمد عليها 
حىت يتسٌت لنا , إذ انو من الضروري ربط ادلصادر األساسية من الدراسات السابقة ببعضها البعض , ادلستقبلية 

.  تصنيف وحتليل معطيات البحث والربط بينهما وبُت ادلوضوع الوارد 

:  ومن مواضيع اليت سبقت وتناولت بعض اجلوانب ذلذا ادلوضوع صلد الدراسات اآليت ذكرىا 

واقع الرياضات اجلماعية لدى األقسام النهائية من  " (2007_2006)    دراسة زمايل زلمد وهبايل مجال الدين 
و إظهار أمهية الرياضات , واليت هتدف إىل إظهار سللفات هتميش تدريس الرياضات اجلماعية , "ادلرحلة الثانوية

و معرفة السلبيات اليت تنتج عن إمهال الرياضات اجلماعية  , اجلماعية يف حتقيق األىداف ادلسطرة وأداء ادلريب
وستخدم ادلنهج ,وأمهية تدريس الرياضات اجلماعية يف تطوير ادلهارات األساسية ومن اجلوانب البدنية والجتماعية

وتوصل إىل إن إمهال شلارسة الرياضات اجلماعية عند , الوصفي على عينة األقسام النهائية من ادلرحلة الثانوية 
 عدة جوانب أمهها اجلانب نالتبلميذ ىو أحد أسباب ضعف مستوى التبلميذ يف مادة الًتبية البدنية والرياضية م

و اجيابيات شلارسة الرياضات اجلماعية بالنسبة لتبلميذ متعددة ومتنوعة حيث ذلا , ادلهاري والنفسي واالجتماعي
.  (3)دور اجيايب يف سلتلف اجلوانب النفسية واالجتماعية وادلهارية والبدنية

   

                                                 
 5ص . 1994. القاىرة. دار الفكر العريب . 1ط. األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة : فؤاد البهي السيد-  (1)
 .3ص .1992. القاىرة. دار ادلعارف . سيكولوجية ادلراىقة: ىدى زلمد فنادي -  ((2
جامعة العلوم التكنولوجية زلمد . معهد الًتبية البدنية والرياضية..مذكرة ليسانس.واقع الرياضات اجلماعية لدى األقسام النهائية من ادلرحلة الثانوية : زمايل زلمد وآخرون -  ((3

 م 2007 – 2006.بوىران. بوضياف
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قياس أبعاد العدوان الرياضي ومقارنتو بُت " ( 2007_ 2006)  ودراسة مرابطي أزلمد ومداين بوزيان وزنايت زلمد 
) وهتدف إىل  قياس درجة أبعاد السلوك العدواين الرياضي عند تبلميذ"  (سنة 15_ 13)تبلميذ الطور الثالث 

و مقارنة أبعاد السلوك العدواين الرياضي , ومعرفة وحتديد أبعاد السلوك العدواين عند ىذه الفئة ,  (سنة 15_13
وتوصل إىل أن تبلميذ الطور الثالث الديتازون بالسلوك العدواين الرياضي خبلل نشاط الًتبية , بُت الواليات 

و أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية مابُت الواليات ألبعاد مقاييس السلوك العدواين , البدنية والرياضية
. ( 1)الرياضي

دور الرياضات اجلماعية يف هتذيب "  (2004_2003)   ودراسة جباوي دراجي وكركادن عبد احلق وعفرون مهانة 
 سنة واليت هتدف إىل إبراز دور الرياضات اجلماعية يف (15_12)" ثالسلوكات العدوانية لدى تبلميذ الطور الثال

وإبراز دور , و إبراز أمهية مرحلة ادلراىقة والتغَتات اليت تطرأ عليها فبناء شخصية الفرد , بناء شخصية ادلراىق 
و إبراز خطورة السلوكات العدوانية وادلخاطر اليت ديكن , الرياضات اجلماعية يف تقومي وهتذيب سلوكات ادلراىقُت 

وتوصل إىل , سنة(15_12)وستخدم ادلنهج الوصفي على عينة تبلميذ الطور الثالث , أن تلحقها بالفرد واجملتمع 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت تبلميذ ادلمارسُت للرياضات اجلماعية والغَت ادلمارسُت فيما خيص السلوك 

 بُت تبلميذ ادلمارسُت للرياضات اجلماعية والغَت ادلمارسُت فيما خيص ةو وجود فروق ذات داللة إحصائي, ادلادي
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت تبلميذ ادلمارسُت للرياضات اجلماعية والغَت , السلوك اللفظي 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بُت التبلميذ ادلمارسُت للرياضات , ادلمارسُت فيما خيص السلوك العدواين الرمزي
 .  (2)اجلماعية والغَت ادلمارسُت فيما خيص التحكم االنفعايل

: تعليق عن الدراسات السابقة

لقد تطرقت الدراسات السابقة الذكر إىل جوانب عديدة متعلقة بالسلوكات العدوانية والرياضة اجلماعية اليت 
واقع الرياضات :" تناولتهم من عدة جوانب، فدراسة زمايل زلمد وبوىايل مجال الدين اليت تطرقت إىل موضوع

حيث  ركزت الدراسة على تقدمي دراسة علمية حول إظهار أمهية الرياضات " اجلماعية لدى األقسام النهائية 
. اجلماعية ومعرفة السلبيات اليت تنتج عن إمهال الرياضات اجلماعية

إبعاد العدوان الرياضي ومقارنتو بُت تبلميذ الطور الثالث "    أما دراسة مرابطي وآخرون فقد تطرقت إىل موضوع 
حيث تناولت يف ىذا ادلوضوع معرفة وحتديد أبعاد السلوك العدواين عند ىاده الفئة، ودراسة  جباوي  " (12-15)

دور الرياضات اجلماعية يف هتذيب السلوكات العدوانية لدى التبلميذ الطور " وآخرون فقد تطرقت إىل موضوع
حيث تناولت دور الرياضات اجلماعية يف تقومي وهتذيب سلوكات العدوانية ذلذه الفئة، وعلى   (15-12)الثالث 

                                                 
. جبامعة عبد احلميد بن باديس. معهد الًتبية البدنية والرياضية. ( سنة15-12)قياس أبعاد العدوان الرياضي ومقارنتو بُت تبلميذ الطور الثالث: مرابطي أزلمد وآخرون -  ((1

 م 2007.-2006. مستغاًل 
. قسم الًتبية البدنية والرياضية بدايل إبراىيم . (سنة15-12)دور الرياضات اجلماعية يف هتذيب السلوكات العدوانية لدى تبلميذ الطور الثالث. وآخرون ,  جباوي دراجي -  (2)

 م2004 -2003. جامعة اجلزائر 
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( 15-12)ىذا األساس قمنا بدراسة دور الرياضات اجلماعية يف تقليل من السلوكات العدوانية لدى ادلراىقُت 
ولقد استفدنا من خبلل ىذه الدراسات جبعلها نظرية خلفية دلوضوعنا ىذا كما أفادت أيضا يف الوصول إىل 

. صياغة النهائية لئلشكالية الدراسة وكذا حتديد ادلنهج العلمي ادلناسب ذلذه الدراسة
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:   تمهيد1- 1

وما نالحظو من , والنزاؿ ظلارسها يف عصرنا ىذا,   تعترب األلعاب سبب يف بناء احلضارات يف التاريخ البشري
االىتماـ الكبَت الذي طرأ يف ادلئة سنة ادلاضية يف الكثَت من اجملتماعات ادلتقدمة يف ميادين الرياضة 

وبسبب إدراؾ أعلية وفوائد اللعب باعتباره ظاىرة للحفاظ على كياف اإلنساف من مجيع الوجوه اإلنسانية ,واأللعاب
.  واحلياتية

    ولعل من الرياضات اليت تساىم يف مساعدة األفراد على فهم احلياة اإلجتماعية وإكتساب ادلهارات واألخالؽ 
وربسن يف . صلد الرياضات اجلماعية اليت تعترب وسيلة مهمة يف تطوير الصفات النفسية والعالقات مع اآلخرين

 .سلوؾ الفرد الرياضي

   فاأللعاب اجلماعية قائمة على أساس التنافس، وتتطلب أف يعمل الفريق كمجموعة من أجل الفوز الشريف 
وأف يوظف الالعب مجيع إمكاناتو الذاتية وقدراتو الفنية يف خدمة اجلميع وذلك ما ؼللق حالة نكراف الذات 

وتغليب احلالة اجلماعية على احلالة الفردية، مث إف اللعب اجلماعي يوفر األجواء السليمة للعالقات اإلنسانية وينمي 
. إذل حد بعيد الشخصية ادلتزنة لالعب

   وسنقـو يف ىذا الفصل بتحديد مفهـو الرياضات اجلماعية، وربديد ثوابتها وخصائصها، وأنواعها مث نتطرؽ إذل 
. لعبة كرة القدـ وكرة اليد من خالؿ تعريفهما وإبراز خصائصهما وأىم القوانُت اخلاصة هبما،وأعليتهما
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 :مفهوم الرياضات الجماعية- 1-2

فهناؾ من ,    قد إختلفت آراء ادلختصُت يف إعطاء مفهـو الرياضة اجلماعية باختالؼ نظرة كل واحد منهم ذلا
ورغم ىذا ,يرى أف الرياضة اجلماعية ماىي إال نشاط لشغل وقت الفراغ وىناؾ من يرى أهنا نشاط رياضي ىادؼ

االختالؼ إال أف أغلبية منهم يتفقوف على الرياضة اجلماعية تعترب نشاط مجاعي كبقية النشاطات يف اجملتمع 
وىي وسيلة , يشًتؾ فيها عادة أكثر من شخص واحد يف جو تنافسي وتعاوين لتحقيق ىدؼ مجاعي ومشًتؾ

تربوية مهمة تساىم يف التطور االغلايب للعديد من اجلوانب عند الفرد سواء كانت جسمية أو اجتماعية أو تربوية 
وىي ,يف ضل فريق متماسك وتزوؿ فيها أنانية الالعب الفردية أماـ مصلحة اجلماعة, تذوب فيها شخصية الفرد

وتظهر مدى ,نتيجة رلهودات فردية متكاملة ومتناسقة يتوقف صلاحها على التعاوف ادلستمر بُت أعضاء الفريق
وطرؽ تنظيمها وكل ىذا غلعلها تكتسي طابع اإلثارة , فعاليتها يف االتفاؽ اجليد والصحيح للمهارات اخلاصة هبا

. والتشويق عند شلارسيها ومتتبعيها

 ومرىقة وتطويرية  ة   فهي سبثل شكل من النشاط االجتماعي ادلنظم  من التمارين البدنية و ذلا خاصية ترفيهي
وىذا ما يسمونو , اليت تتوحد بينهم عالقة زباصمية ظلوذجية وليست عدوانية  (الالعبُت فريقُت )للمشاركُت 

دبساعدة كرة أو شيء أخر . عالقة موضحة بادلنافسة وتكوف وسيلة تكتمل بالفوز الرياضي, اخلصومة الرياضية 
. من اللعب يستعمل حسب قوانُت مسبقة 

وذلذا ؽلكننا , إال أهنا تلتقي يف بعض النقاط ,    وإذا تأملنا ىذه التعاريف نالحظ بالرغم من اختالؼ مصدرىا 
أي أف الرياضة اجلماعية تعترب نشاط مجاعيا كبقية النشاطات يف اجملتمع يشًتؾ فيو , استخالص التعريف التارل 

عادة أكثر من شخص واحد يف جو تنافسي وتعاوين لتحقيق ىدؼ مجاعي مشًتؾ ، و ؽلثل ىذا النشاط 
       وىي وسيلة تربوية مهمة تساىم يف تطوير القدرات النفسية و اجلسمية ,اجتماعي و ثقايف و كذلك ترفيهي

 . ( 1 )و االجتماعية ، عند الفرد ، و يتوقف صلاحها على إتقاف ادلهارات اخلاصة هبا و طرؽ تنظيمها

:  ثوابت الرياضات الجماعية - 3 -1
  :الكرة- 3-1- 1

تعترب الكرة أداة مؤثرة بالنسبة للرياضي، وتليب حاجاتو احلركية، شلتلكة قوهتا وحركتها اخلاصة هبا، وىي تنشط 
حركة الرياضي وربثو على التحرؾ اجلدي والقفز، وسبثل الكرة الوسيلة اليت من خالذلا يستطيع الالعب إلغاء 
عدوانيتو وأداة تسمح لو بفرض سيطرتو عندما يتحصل عليها، وىي بادلوازاة سبثل عامل تبادؿ، وىذا يعٍت  

 
                                                 

1))
كلية العلـو االجتماعية .رسالة ماجستَت .العالقات االجتماعية لتالميذ الطور الثالث من خالؿ الرياضات اجلماعية و انعكاساهتا على السمات االنفعالية :  زحاؼ زلمد-   

 .23-22ص .2001.جامعة اجلزائر .دارل إبراىيم .قسم الًتبية البدنية و الرياضية .
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إمكانية الالعب الدخوؿ يف اإلحتكاؾ وربط عالقات مع اآلخرين، وذلك حسب قوانُت سلتلفة ودقيقة ربدد كل 
. (1 )لعبة

:  الميدان- 2- 3- 1
   ميداف الرياضات اجلماعية فضاء مغلق حيادي ومدعم إلجراء لقاء بُت فريقُت، وؽلتلك ىذا ادليداف أبعادا 
 (2).دقيقة، حيث أف كل العب يقتسم ىذا الفضاء مع زمالئو للتنافس ضد اخلصم، والدفاع عن منطقتو اخلاصة

: المرمى - 3- 3- 1
وىذا يعٍت إيصاؿ ,   فوؽ ادليداف من أجل الفوز البد على الفريق أف يسجل أكرب عدد من النقاط ضد خصمو

فاذلدؼ ؽلكن أف يكوف ادللعب , وطبيعة ادلرمى مرتبطة بنوع اللعبة اجلماعية,الكرة وإدخاذلا أو دلسها ذلدؼ معُت
أما فيما ؼلص األلعاب الرياضية اجلماعية ,نفسو مثل الكرة الطائرة أين ذبب أف تلمس الكرة األرض لتحقيق نقطة

. (3 )أي مرمى تدخل من خالذلا الكرة,ادلرمى عبارة عن إشارة مادية ثابتة, األخرى

 :القوانين  - 4- 3- 1

إف طبيعة نشاط الرياضات اجلماعية يتطلب التأقلم مع رلموعة من القوانُت، واليت ربدد بصفتها لعب الكرة    
وبأي منطقة من اجلسم، كما تسمح دبعرفة شكل الكرة، حجمها ووزهنا، كما نعلم بادلوازاة كيفية التعامل مع 

والقوانُت وفق .اخلصم فوؽ أبعاد ساحة اللعب، عدد الالعبُت ادلسموح ذلم بادلشاركة يف اللقاء، ومدة ادلباريات
رلموعة اتفاقيات دقيقة، وفور خضوع الالعب ربت ىذه القوانُت تصبح حركيتو زلددة وسلتصة حسب كل 

. رياضة

   فالنشاط الرياضي التنافسي يعتمد على التحكيم يف تقرير الطرؼ الفائز ويتم ذلك وفق قواعد منضبطة إذل حد 
مؤسسة على مبادئ وقيم وإحًتاـ حقوؽ اإلنساف،األمن ،السالمة ،العدالة ،اجلدية ،النزاىة،اإلعتبارات , كبَت 

 .  (4 )الًتبوية واخللقية

   يتم تسيَت ادلباراة ومراقبة تطبيق قوانُت الرياضة من طرؼ حكاـ اللقاء الذين تعينهم اجلماعة ادلختصة لذلك 
والذين تكوف ذلم دراية تامة بقوانُت ىذه الرياضة، فهم يتخذوف إجراءات عقابية أو جزائية يف حالة ذباوز ىذه 

. القوانُت من طرؼ الالعبُت، وزبتلف درجة العقوبة حسب نوع ادلخالفة
 

                                                 
(1) -  Claude Bayer: L'enseignement des jeux Sportifs Collectifs, 3ème Ed, Vigot paris 1990, P33. 
(2)

 – Ibid:  P 34. 
3))

. 30.31ص.1993.عماف. بَتوت. الدار العلمية. موسوعة األلعاب الرياضية ادلفضلة: ناصيف مجاؿ -  

4))
 .196، ص 1996. الكويت. مكتبة عادل ادلعرفة. 1ط. الرياضة واجملتمع: أمُت أنور اخلورل -  
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: الزمالء- 5- 3- 1
   على عكس الرياضات الفردية فإف الرياضات اجلماعية سبارس يف شكل تشًتؾ فيها رلموعة من األفراد يف 

ادلعايَت والقيم مشكلُت ما يسمى يف الرياضات اجلماعية بالفريق الرياضي، وتتميز طبيعة ىذا الفريق بالتجانس 
فالرياضات اجلماعية نشاط يتطلب التعاوف من أجل ىدؼ واحد , سواء يف اجلنس أو العدد أو السن أو اذلدؼ

مشًتؾ، وىذا يعٍت أف الالعب واجب عليو أف يفهم زميلو اآلخر ونواياه يف مستوى التعاوف، وىذا ال يتحقق إال 
. 2بعد معرفة الرفيق، والشعور بتصرفاتو، باإلضافة إذل معرفة ادلؤشرات اليت تكشف عن نواياه

:  الخصم- 6- 3- 1
إذا كاف وجود الرفقاء قد أصبح مركب موافق لكل األلعاب الرياضية اجلماعية، فإف وجود اخلصم ؽلثل عنصرا 

، كل فريق ػلاوؿ ترجيح  مشًتؾ وأساسي، وكل ادلقابلة تكوف زلللة ومعرفة نتيجة القوة بُت فريقُت عن طريق اذلجـو
 .(1 )كفة لصاحلو عن طريق احلصوؿ على نقاط، ويف حُت أف الدفاع ػلاوؿ إبقاء التوازف

 :خصائص ومميزات الرياضات الجماعية- 4- 1
   زبتلف الرياضات اجلماعية عن باقي الرياضات األخرى من حيث خصائصها وشليزاهتا، فالكرة وادليداف 

الذي سبارس فيو، اخلصم، الزمالء، وبنية اللعب كالعالقات ادلتبادلة وادلتواصلة بُت اذلجـو والدفاع يف سلتلف 
مراحل اللعب، وكذا من حيث القوانُت اليت تنظم صفات االتصاالت ادلسموح هبا أثناء ادلنافسات بُت الزمالء 

. اخل...أو مع اخلصم

:  و يف حبثنا ىذا سنتناوؿ بعض اخلصائص منها

:  الضمير الجماعي- 4-1- 1
تكتسي الرياضات اجلماعية طابعا مجاعيا يشًتؾ فيها عادة عدة أشخاص يف عالقات وأدوار متكاملة 

والفريق رلموعة متالمحة، متناسقة تلعب دائما . ومًتابطة من أجل ربقيق أىداؼ مشًتكة يف إطار مجاعي
حبماس وعلة، وىذا الفريق يتميز دبالمح خاصة وأسلوب خاص، وؽلكن اإلدلاـ الشامل بصفات الرياضيُت 
الفردية، وعلى ادلدرب أف يقرر من منهم يقود اذلجمات ومن يًتأس الدفاع ومن يؤدي دور ناقل الكرة يف 

 .(2 )األلعاب ادلنظمة

 

                                                 

34. Opcite, P :Claude Bayer - 
2

 
1)- )

جامعة قسنطينة .معهد الًتبية البدنية والرياضية .مكانة األلعاب الرياضية اجلماعية يف حصة الًتبية البدنية والرياضية مذكرة ليسانس . وآخروف: كعواش عبد العزيز   
 .28ص.ـ2004.

 .104ص   .1988. العراؽ . جامعة ادلوصل .دار الكتب للطباعة والنشر. علم النفس يف التدريب وادلسابقات احلديثة : رسياف خريبط رليد  - (2)
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   كما أف بناء وقيادة الفريق يتحدد بدرجة التفاىم والرضا بُت أعضائو، إذ أف اطلفاض درجة الرضا يؤدي 
بالضرورة إذل نقص الفاعلية واإلغلابية يف ربقيق أىداؼ الفريق، وكل ىذه األدوار وادلراكز ومسؤوليات األعضاء 
ىي اليت ربدد درجة سباسكو، واليت ترتبط أساسا بدرجة إصلذاب أعضاء الفريق فيما بينهم وىذا االصلذاب لن 
يكوف إال إذا أحس مجيع أفراد الفريق بتحقيق األىداؼ ادلسطرة وطادلا أف الفريق يكتسي أعلية بالنسبة لكل 

 .عنصر، فإنو من السهل أف يؤثر يف سلوكو

:  النظام- 4-2- 1
   ػلدد طبيعة القوانُت يف كل رياضة مجاعية، وكذلك ػلقق االتصاالت ادلسموح هبا بُت الزمالء، واالحتكاؾ 

 تفالرياضا, باخلصم وىذا ما يكسبو طابعا مهما يف تنظيم اللعب بتجنب كل ما يتعارض مع تلك القوانُت 
ويتحتم على الفرد ادلمارس ذلذه الرياضات مراعاة ىذه القوانُت، ألف , اجلماعية تقـو على قوانُت معًتؼ هبا 

اخلروج منها يعٍت التعرض للجزاء ومن مث تعترب الرياضات اجلماعية رلاال دلمارسة ادلبادئ األساسية يف احلياة 
الدؽلقراطية، وعندما تشعر اجلماعة بأف قوانُت وقواعد اللعبة ربتاج إذل تعديل فإهنا تعمل على تعديلها دبوافقة 

. (1 )اجلميع، األمر الذي يؤكد على مفهـو اجلماعة

 : العالقات المتبادلة - 4-3- 1

   تتميز الرياضات اجلماعية بتلك العالقات ادلتواصلة وادلتبادلة بُت الزمالء يف مجيع خطوط الفريق، إذ تشكل كل 
ويتطلب اللعب اجلماعي . متكامل، وىذا بدوره ناتج عن التنظيمات والتنسيقات خالؿ معظم فًتات ادلنافسة

قواعد معينة البد من مراعاهتا، وما ىذا إال صورة من صور التعاوف، فكل عنصر يف الفريق يشبو يف عدة وجوه 
جزءا من أجزاء اآللة، فإذا عمل كل جزء منها بالطريقة السليمة أمكن الفريق من ربقيق اذلدؼ، وىذا بعينو 

ػلدث يف األلعاب اجلماعية، فإذا تعاوف كل العب مع زمالئو، وأدى دوره كعضو يف مجاعة وليس كفرد مستقل 
لتحققت للفريق أىدافو وضمن نتيجة طيبة، وإف رغبة األفراد يف اللعب دائما مجاعيا يعترب من مواطن القوة حيث 

تلزمهم مراعاة القواعد والتخلي عن جزء من حريتهم وشلارسة اللعب التعاوين حىت يتسٌت ذلم البقاء كأعضاء يف 
واجلماعة الرياضية ال ؽلكن إال أف يسودىا التعاوف حىت تصل إذل اذلدؼ، وكل عضو يف الفريق لو دور . فرقهم

 .(2 )يؤديو، وتتداخل األدوار يف سبيل ربقيق اذلدؼ كما يسودىا مثل وتقاليد تعترب مثالية واجتماعية

 

 

 

                                                 
 .106ص . مرجع سابق.  علم النفس يف التدريب وادلسابقات احلديثة: ريساف خريبط رليد   -(1)

 .445ص . 1964. مكتبة األصللو مصرية، مصر. أسس الًتبية البدنية: وكماؿ صاحل عبش. حسن معوض  -((2
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:  التنافس- 4-4- 1
، ادلرمى، وكل ىذه     بالنظر إذل وسائل الرياضات اجلماعية كالكرة وادليداف، وكذا بالنظر للخصم والدفاع ،اذلجـو
العوامل تعترب دوافع وكذلك حوافز مهمة يف إعطاء مدة تنافسية حبتة، إذ يبقى الالعب خالؿ فًتة ادلقابلة يف حركة 

مستمرة ومتغَتة دلراقبة تغَتات اخلصم وىذا ما يزيد باخلصم بالتنافس لكن يف اإلطار ادلسموح بو، إذ أف لكل 
 .رياضة مجاعية قوانُت زلددة

   فادلنافسة أو ادلقابلة ىي تصارع بُت فريقُت متجانسُت من حيث اجلنس، السن، العدد، ويصل كل فريق إذل 
ىدفو ادلعُت، يبدي كل منها احلد األقصى من الفعالية والنشاط ،الصراع ،اإلبداع والذكاء من أجل إحراز الفوز 
وربقيق أحسن النتائج، ويسعى كل فريق إذل فرض إدارتو على منافسيو ولذا تتطلب ادلنافسة من الرياضيُت بذؿ 

القدر األعلى من صفاهتم البدنية والنفسية، غَت أف الصراع الرياضي ال ينشأ وغلرى عفويا، إذ يتم بإمعاف التفكَت يف 
مع مراعاة جوانب القوة والضعف عند - ادلقابلة- أعماؿ الرياضيُت وادلدربُت مسبقا وغلرى زبطيطها وإعدادىا

    ادلنافسُت، واإلمكانيات ادلتوفرة لدى الفريق، وتعترب كل مباراة منافسة جديدة، فهي تتغَت حسب ظروؼ ومكاف
. و موعد إجرائها، كما تتغَت حسب الفريق اخلصم، صفاتو، مدى ربضَته البدين والنفسي ومدى تعارؼ كالعلا

:  الحرية- 1-4-5
   مقارنة بالرياضات الفردية، فإف الالعب يف الرياضات اجلماعية ورغم ارتباطو بزمالئو وباذلدؼ اجلماعي الذي 

يسطره الفريق إال أنو ؽللك حرية أكرب يف اللعب الفردي واإلبداع يف األداء ادلهاري، وىذا ما يرتبط طبعا بإمكانيات 
وقدرات كل العب ، إذ أنو ليس مقيد بأداء تقٍت ثابت كما ىو احلاؿ يف أغلب الرياضات الفردية، بل ؽللك احلرية 

( 1).يف الفعالية، والتصرؼ حسب الوضعية اليت يكوف فيها، وىذا ما يكسب الرياضات اجلماعية طابعا تشويقا شلتعا

: أهمية الرياضات الجماعية- 5- 1
   تعمل األلعاب اجلماعية على ربسُت وتطوير الصفات البدنية واكتساب األطفاؿ االذباىات وعادات نفسية 

: اجتماعية مفيدة ؽلكن أف نلخصها يف النقاط التالية 

فهي تعتمد على تنمية اجملموعة العضلية للكتفُت والذراعُت , تساعد على تقوية عضالت الذراعُت والرجلُت
كما تساعد على تنمية عضالت الرجلُت عن طريق اجلري والوثب ,واليدين واألصابع خالؿ رمي الكرة وصدىا

. واالنزالؽ 

 تعمل على تقوية عضالت الظهر والبطن نتيجة تقوس وإذل درجة السقوط من أجل الوصوؿ إذل الكرات 
 .البعيدة دلسكها أو سبريرىا مث الوقوؼ السريع دلتابعة اللعب

                                                 
 .447ص . مرجع سابق. أسس الًتبية البدنية:  حسن معوض وكماؿ صاحل عيش  -(1)
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سَت الكرة من اذباه إذل آخر ما يستلـز تغَت سريع يف اذباه ط ربسُت الرشاقة بشكل ملحوظ نتيجة تغَت خ 
. الفرد

 تساعد الفرد على السرعة االنتقالية وسرعة احلركة وسرعة رد الفعل نتيجة التتابع  السريع جلري ادلسافات 
القصَتة والسرعة يف أداء التمرير والوثب أو الدوراف وسرعة اإلستجابة للحركات ادلفاجئة يف اللعب من توقف 

. وسقوط والدحرجة والوقوؼ 

كما أف الفًتات القصَتة ,  كلما قل عدد الالعبُت يف اللعبة كلما زاد احلمل عليهم نتيجة العمل ادلكلفُت بو
وتعترب وسيلة , من الراحة الطبيعية أثناء اللعب تساعد على االشتشفاء والعودة للحالة الطبيعية للطفل أو ادلراىق 

.  فعالة لتنشيط الدورة الدموية

 ربسن التوافق العضلي بُت العُت واليد والقدـ نتيجة احلركات اليت تتم بسرعة ربت ضغط الالعبُت ادلتنافسُت 
. واليت تتطلب تكيفا سريعا مناسبا لألداء على ضوء ادلواقف ادلفاجئة ادلتغَتة

 العادات النفسية واالجتماعية حيث أف األطفاؿ يكونوف أثناء اللعب يف أعلى درجات االنفعاؿ فإف ذالك 
عادة ما غلعلهم أكثر وضوحا وانفتاحا ومن دوف خجل أو تراجع وعلى ادلعلم أف يتعرؼ على اخلصائص ادلميزة 

لكل طفل وازباذ األساليب واإلجراءات الًتبوية لتوجيههم على العادات النفسية واالجتماعية السليمة ألنو الؽلكن 
. لطفل أف يكتسبها عفويا وإظلا غلب أف يريب ذالك أثناء اللعب

احًتاـ النظاـ والتفاىم من خالؿ استيعاب قواعد اللعب وتنفيذىا بدقة  .

 ضبط النفس عند زلاولة صدور خطأ من العب منافس باذباه الالعب وصدور قرارات خاطئة من القائد أو 
. ادلعلم أو احلكم

 التفكَت لصاحل اجلماعة يف إطار كوهنم فريق واحد متكامال طبقا لقواعد العمل اجلماعي والبعد عن األنانية  
. واإلذباىات الفردية

 االعتماد على النفس حيث يظهر الالعب أثناء تنفيذ اللعبة أو يف ادلنافسة يف ازباذ القرارات السريعة بنفسو  
ىذا باإلضافة إذل االعتماد على النفس يف زبطيط ,وادلناسبة لكل موقف من ادلواقف ادلتغَتة والسريعة وادلفاجئة 

. (1)وإعداد ادلالعب واألدوات احملافظة عليها
 

 

 

                                                 
. جامعة مستغازل . مذكرة ليسانس . معهد الًتبية البدنية والرياضية . . دور الرياضات اجلماعية يف التهذيب من السلوكات العدوانية لدى ادلراىقُت: ربيع عبد القادر وآخروف  - (1)

 7 -6ص . 2008
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:  أهداف الرياضات الجماعية- 1-6
   غلب على ادلدرب أو ادلريب أو االختصاصي أف يقًتح أىدافا أساسية ىامة من أجل تطوير الصفات اخلاصة يف 

:  يالرياضات اجلماعية، وتتمثل ىذه األىداؼ فيما يل

. فهم واستيعاب سلتلف حاالت الرياضات اجلماعية والتكيف معها -

 .الوعي بالعناصر وادلكونات األساسية للرياضات اجلماعية -

 .التنظيم اجلماعي مثل اذلجـو أو الدفاع وسلتلف أنواع مراحل اللعب يف ىذه الرياضات -

 .ربسُت الوضع وادلهارات اجلماعية يف مستوى اللعب -

 .إعطاء رؤية واضحة ولو مصغرة عن عناصر اللعب التكتيكي واستيعاب األوضاع ادلختلفة -

 (1).إدماج وإدراؾ العالقات الدفاعية الالزمة اليت تصلح لالستيعاب اجليد مث التنفيذ -

 :أنواع الرياضات الجماعية- 1-7            
تتفرع الرياضات اجلماعية إذل أنواع عديدة وكثَتة منها الريغيب، اذلوكي، كرة القدـ، كرة اليد، كرة السلة، الكرة 

وسنتناوؿ يف دراستنا ىذه الرياضات األكثر شعبية واألكثر انتشارا يف . اخل....الطائرة، وكرة القدـ األمريكية
 .العادل

 :كرة القدم- 1-7-1

 .تعريف كرة القــدم- 1 -1- 1-7
:   التعريف اللغوي1-7-1-1-1

ما  (الفوتبوؿ) ، وتعٍت ركل الكرة بالقدـ فاألمريكيوف يعتربوف ة ىي كلمة التيٍت: FOOT BALLكرة القدم 
يسمى عندىم بالرقيب أو كرة القدـ األمريكية ، أما كرة القدـ ادلعروفة واليت سنتحدث عنها فتمسى 

SOCCER
(2)  .

 : التعريف االصطالحي- 1-7-1-1-2
العب من ضمنهم حارس 11تلعب بفريقُت يتكوف كل واحد من    كرة القدـ قبل كل شيء ىي لعبة مجاعية ، 

على اخلطوط  ادلرمى ويشرؼ على ربكيم ادلباراة أربع حكاـ موزعُت احدىم يف وسط ادليداف وحكمُت مساعدين
. (1)اجلانبية وحكم رابع احتياطي

                                                 
 .29ص . 1984. اجلزائر . منشور لوزارة الًتبية الوطنية : منهاج الًتبية البدنية  -(1)
 .05ص . 1986. بَتوت.   دار النفائس . 2ط.  فن كرة القدـ: رومي مجيل -  (2)
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:  قوانين كرة القدم - 1-7-1-2  

:   قانوف يسَت اللعبة وىي كالتارل 17باإلضافة إذل ىذه ادلبادئ األساسية ىناؾ 
ـ ، وال يزيد عرض عن 100ـ وال يقل 130يكوف مستطيل الشكل ال يتعدى طولو  : ميدان اللعب

. ـ 60ـ وال يقل عن 100
 سم ، أما وزهنا ال 68 سم وال يقل عن 71 كروية الشكل غطائها من اجللد ال يزيد زليطها عن :الكرة 
 .غ 359غ وال يقل عن 453يتعدى 

    يكوف فيو خطورة على العب أخرئال يسمح ألي العب أف يلبس أي ش : مهمات الالعبين . 

    العبُت احتياطيُت 7العب داخل ادليداف و11تلعب بُت فريقُت يتكوف كل منهما من  : عدد الالعبين 
    يعترب صاحب السلطة دلزاولة قوانُت اللعبة بتنظيم القانوف وتطبيقو: الحكم . 
    يعُت للمباراة مراقباف للخطوط وواجبهما أف يبينا خروج الكرة من ادللعب وغلهزاف:مراقبو الخطوط 

 .برايات من ادلؤسسة اليت تلعب على أرضها ادلباراة        
   دة اللعبـم :
 دقيقة ،يضاؼ إذل كل شوط وقت ضائع،وال تزيد فًتة الراحة بُت 45شوطاف متساوياف كل منهما    

 . دقيقة15الشوطُت عن 
بـبداية اللع :
  على قرعة بقطعة نقدية وللفريق الفائز بالقرعة اختيار إحدىتبدأوركلة البداية   نصفي ادللعب،اختياريقدر    

.  ناحييت ادللعب أو ركلة البداية
الكرة في اللعب أو خارج اللعب :
عندىا يوقف احلكم اللعب وتكوف الكرة يف وىا خط ادلرمي أو التماس ؿتكوف الكرة خارج اللعب عندما تعرب ؾ   

.  ادلباراة إذل هنايتهااية من بداألخرىاللعب يف مجيع األحواؿ 
 طريقة تسجيل الهدف :
. (2)ػلتسب اذلدؼ كلما ذبتاز الكرة كلها خط ادلرمي بُت القائمُت و ربت العارضة   
لــــالتسل :
. يعترب الالعب متسلال إذا اقًتب من خط مرمي خصمو من الكرة يف اللحظة اليت تلعب فيها الكرة    
 األخطاء وسوء السلوك :

:  إذا تعمد ارتكاب سلالفة من ادلخالفات التالية ئيعترب اللعب سلط
                                                                                                                                                         

كلية العلـو االقتصادية والعلـو . قسم اإلدارة والتسيَت الرياضي . مدى تأثَت كثافة ادلنافسة الرياضية على اللياقة البدنية لالعيب كرة القدـ أكابر: خضراوي خالد وآخروف -  (1)
 12ص . 2008. جامعة دلسيلة . التجارية 

 
(2)

 06ص. 1999.مصر.القاىرة .مركز الكتاب والنشر. 2ط.احلكم العريب وقوانُت كرة القدـ : زلمد حساـ الدين , مصطفى كماؿ زلمود -  
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 .ركل أو زلاولة ركل اخلصم - 
 . أمامو أو خلفو اإلضلناء الساقُت أو باستعماؿعرقلة اخلصم مثل زلاولة إيقاعو - 
 .خطرة بطريقة دفع اخلصم بعنف أو - 

 .الوثب على اخلصم - 

 .ضرب أو زلاولة ضرب اخلصم باليد- 

 .مسك اخلصم باليد أو بأي جزئ من الذراع - 

 .دفع اخلصم باليد أو بأي جزئ من الذراع - 

 .ؽلنع لعب الكرة باليد إال حلارس ادلرمي - 

 .(1)دفع اخلصم بالكتف من اخللف إال إذا اعًتض طريقو-

 الضربة الحرة :
: حيث تنقسم إذل قسمُت 

.  وىي اليت غلوز فيها إصابة مرمي الفريق ادلخطئ مباشرة :مباشرة *  
.  وىي اليت ال ؽلكن إحراز ىدؼ بواسطتها إال لعب الكرة أو دلسها العب آخر :غير مباشرة * 
تضرب الكرة من عالمات اجلزاء ،وعند ضرهبا غلب أف يكوف مجيع الالعبُت خارج منطقة  :ضربة الجزاء - 

 .اجلزاء 
 .عندما زبرج الكرة بكاملها من خط التماس : رمية التماس - 
عندما ذبتاز الكرة بكاملها خط ادلرمي فيما عدا اجلزء الواقع بُت القائمُت و يكوف آخر من  :ضربة المرمى - 

 .لعبها من الفريق اخلصم 
عندما ذبتاز الكرة بكاملها خط ادلرمى فيما عدى اجلزء الواقع بُت القائمُت ويكوف آخر من  :الضربة الركنية - 

 .(2)لعبها من الفريق ادلدافع
 :المبادئ األساسية لقوانين كرة القــدم- 1-7-1-3
:  المســاواة- 1-7-1-3-1

إف قانوف لعبة كرة القدـ ؽلنح جلميع الالعبُت فرصا متساوية من اجل إظهار ادلهارات الفردية اليت  
. ؽلتلكوهنا، دوف أف يتعرض أيا منهم إذل الضرب الدفع الذي يعاقب عنو القانوف

:  السالمــة- 1-7-1-3-2
فقد وضع القانوف . السالمة تعترب روح اللعبة خبالؼ اخلشونة اليت كانت عليها اللعبة يف العصور العابرة

حدودا للحفاظ على سالمة الالعب أثناء اللعبة، مثل ربديد ساحة اللعب وأرضيتها وذبهيزات الالعبُت، من  
                                                 

1))
 30ص. 1987. جامعة ادلوصل.  والطباعةبدار الكتا:  كرة القدـ .سامي الصغار-  

 177ص. 1977.لبناف.بَتوت. دار العلم للماليُت.الطبعة الرابعة.لكرة القدـ. كرة القدـ ادلبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية:  حسن عبد اجلواد-  (2)
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مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترؾ اجملاؿ واسعا لالعبُت من أجل إظهار إمكانياهتم و مهاراهتم بكفاءة 

. عالية
:  التسليــة- 1-7-1-3-3

   وىي إفساح اجملاؿ للحد األقصى من التسلية وادلتعة اليت يشدىا الالعب يف شلارستو للعبة، فقد منع مشرعو 
قانوف كرة القدـ بعض احلاالت اخلطَتة اليت تؤثر على متعة الالعب ، وذلذا وضعوا ضوابط للتصرفات ألألخالقية 

. (1 )اليت قد تصدر من الالعبُت اذباه بعضهم البعض
 : أهمية كرة القدم في المجتمع- 1-7-1-4

   إف للرياضة دور كبَت داخل اجملتمع إذ تعترب وسطا جيدا حلدوث التواصل االجتماعي بُت أفراده وكرة القدـ على 
:  فإهنا تؤدي عدة أدوار ؽلكن أف نلخصها يف ما يليةاعتبار أهنا الرياضة األكثر مجاىَتي

  :الدور االجتماعي- 1-7-1-4-1
   كرة القدـ كنظاـ اجتماعي، تقدـ لنا شبكة معتربة من العالقات بشىت أنواعها  كالتعاوف، ادلثابرة، التعارؼ، 

. اخل، كما تعمل ىذه الرياضة على تكوين شخصية متزنة اجتماعيا.....احلب، الصداقة، األمانة، التسامح
  :الدور النفسي التربوي- 1-7-1-4-2

   تلعب كرة القدـ دورا ىاما يف سد الفراغ القاتل الذي يعاين منو األفراد كما تلعب دورا ىاما أيضا يف ترقية 
ادلستوى الًتبوي واألخالقي لألفراد، ونذكر أىم ادلواصفات األخالقية مثل الروح الرياضية وتقبل اآلخرين واكتساب 

. ادلواطنة الصاحلة وتقبل القيادة والنظاـ
: الدور االقتصادي- 1-7-1-4-3

   إف ىذا الدور الذي تلعبو كرة القدـ يف اجملتمع دل تزداد مكانتها إال مؤخرا حيث ظهرت ىناؾ دراسات متعددة 
عادل إجتماع الرياضة اذلولندية أف تكامل النشاط الرياضي مع  (ستوفيكس)حوؿ إقتصاديات الرياضة، ويعتقد 

ادلصاحل االقتصادية قد أدى إذل اكتساب الرياضة دلكانة رفيعة يف  احلياة االجتماعية، وبإعتبار أف كرة القدـ أىم 
اخل وقد تعاظم .... ادلنافسات، أسعار الالعبُت ؿىذه الرياضات دورىا اإلقتصادي من اإلشهار والتمويل، مداخي

. مع مرور الوقت
  :الدور السياســـي- 1-7-1-4-4

   دل تقتصر الرياضة عامة وكرة القدـ خاصة على األدوار السالفة الذكر بل تعدهتا إذل الدور السياسي، فأصبحت 
سلتلف اذليئات السياسية يف العادل رباوؿ كسب أكرب عدد شلكن من اجلمعيات الرياضية لصاحل أىدافها السياسية 
كما تلعب دورا ىاما يف التقارب بُت سلتلف وجهات النظر والتخفيف من حدة النزاعات مثلما جرت بُت أمريكا 

 . (2)و إيراف يف موندياؿ فرنسا

                                                 
                 toui:L 'arbitrage dans le footballe modern. Edition laphonique algerie.1993.p185.  -Abdelkader( 1                                   ) 

(2)
 .   133-132ص. 1996.  الكويت. اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب.  الرياضة واجملتمع :  أمُت أنور اخلورل-  
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 :كرة اليد- 1-7-2
: تعريف كرة اليد- 1-7-2-1

 . (1) مجع األيدي و اليدي ، الكف أو من أطراؼ األصابع إذل الكتف:لغة 
وسبارس حاليا داخل مالعب مغلقة و  (للصالة  )ربت إسم كرة اليد للملعب الصغَت  كانت سبارس: اصطالحا 

وىي لعبة حديثة العمر مقارنة ببعض األلعاب اجلماعية األخرى و ,(2)كذلك على ادلستويُت الدورل و األودليب
. تعترب أحد أىم األنشطة الرياضية من حيث عدد ادلتتبعُت عرب العادل

 :األبعاد التربوية لكرة اليد- 1-7-2-2
   تنظر دلا توفره كرة اليد من مناخ تربوي سليم للممارسُت من اجلنسُت فقد أدرجت ضمن مناىج الًتبية البدنية 

يف مجيع ادلراحل التعليمية إذ إظلا تعترب منهجا تربويا متكامال يكسب التالميذ من خالؿ درس الًتبية البدنية 
والنشاط الداخلي واخلارجي كثَتا من ادلتطلبات الًتبوية اجليدة حيث يرجع ذالك إذل ما تتضمنو من مكونات ىامة 

ذلا أبعادىا الضرورية لتكوين الشخصية ادلتكاملة للتلميذ فهي زاخرة بالسمات احلميدة اليت ذلا انعكاس مباشر 
على التكوين الًتبوي للتلميذ فالتعاوف والعمل اجلماعي والقيادة وادلثابرة وادلنافسة الشريفة 

اخل يعد صفات ومسات تعمل كرة اليد على تأكيدىا ... واحًتاـ القانوف والقدرة على التصرؼ والنتماء واالبتكار
وترسيخها يف ادلمارسُت على سلتلف مستوياهتم الفنية والتعليمية كما تعد رياضة كرة اليد على تأكيدىا وترسيخها 

كما تعد رياضة كرة اليد تأكيد عمليا للعالقات االجتماعية ,يف ادلمارسُت على سلتلف مستوياهتم الفنية والتعليمية
يكسبهم الكثَت من القيم اخللقية والًتبوية القابلة لالنتقاؿ إذل الفنية اليت يعيشوف فيها ,واإلنسانية بُت التالميذ

وتعترب كرة اليد رلاال خاص لتنمية القدرات الفعلية وذلك دلا تتطلبو يف شلارسيها من القدرة على اإلدلاـ بقواعد 
اللعبة وخططها وطرؽ اللعب وىذه األبعاد تتطلب قدرات متعددة مثل االنتباه واإلدراؾ والفهم والًتكيز والذكاء 

اخل ...والتحصيل
   فحفظ اخلطط والقدرة على تنفيذىا ما يتضمنو ذلك من قدرة على التصرؼ و االبتكار يف كثَت من األحياف 

أي أهنا تعترب شلارسة حقيقية وتنشيط واقعي , يتطلب من ادلمارسُت استخداـ قدراهتم العقلية بفعالية وحنكة 
. (3)وفعاؿ للقدرات العقلية ادلختلفة

 
 

 

 

 

                                                 
1))

 912ص.بَتوت.دار الراتب اجلامعي. الكلمن يف الكالـ وادلعاين: مؤنس رشاد الدين  -   
 23ص .2001. القاىرة. مركز الكتاب للنشر. رباعية كرة اليد احلديثة.زلمد صبحي حسانُت:  كماؿ عبد احلميد إمساعيل -   (2)
  17ص. .مرجع سابق:  زلمد صبحي حسنُت.كماؿ عبد احلميد إمساعيل-  (3)
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: مكانة كرة اليد في تصنيفات األنشطة الرياضية- 3- 2- 1-7

حيث عمد اخلرباء إذل ,لقد كاف لتعدد األنشطة الًتبية والرياضية وشعبها ما اوجب ظهور عديد من طرؽ التصنيف
. إغلاد تصنيفات سلتلفة كاف ىدؼ معظمها ىو زلاولة احتواء معظم األنشطة الرياضية يف أطار تصنيف منطقي

 
وفيما يلي نعرض أراء سلتلفة لبعض العلماء وبعض الدوؿ حوؿ تصنيف األنشطة الرياضية ومكانة كرة اليد يف ىذه 

. التصنيفات
: لألنشطة الرياضية ىو (كودمي )تصنيف

 .أنشطة رياضية تتضمن توافقا اليد والعُت .1

 .أنشطة رياضية تتضمن التوافق الكلي للجسم .2

 .أنشطة رياضية تتطلب الطاقة الكلية للجسم .3

 .أنشطة رياضية تتضمن احتماال اإلصابات أو ادلوت .4

 .أنشطة رياضية تتضمن توقعا حلركات الغَت من األفراد .5

. كرة اليد ضمن أنشطة النوع األخَت " كودمي"وصنف  
: األنشطة الرياضية إذل" تشارلز بوتش"كما يصنف 

 .األلعاب اجلماعية- 1

 .ةالرياضات العديدة والثنائي- 2

 .نشاط اخلالء يف الشتاء- 3

 .األنشطة الشكلية- 4

 .الرياضات ادلائية- 5

 .أنشطة الختيار ادلقدرة الذاتية- 6

 .اجلمباز- 7

 .التتابعات- 8

على أف األلعاب تعترب إحدى ادلقومات " بوتشر"ويشَت " األلعاب اجلماعية"     وتقع كرة اليد ضمن النوع األوؿ 
الرئيسية ألي من برنامج للًتبية البدنية وذلك كاف من واجب مدرس الًتبية البدنية أف يكوف ملما ادلاما تاما بكثَت 
منها ومن الضروري أف يكوف ملما بأىم مالمح األلعاب ادلختلفة وقوانينها وطرؽ تنظيمو والظروؼ اليت تعود على 

شلارسيها واألجهزة والتسهيالت الالزمة ذلا وطرؽ حث ادلمارسُت كما غلب أف يكوف متمتعا بالقدرة على أداء 
. (1)ظلوذج جيد دلهارات اللعبة دلا لذلك من فائدة على سرعة تعليم ادلمارسُت

 

                                                 
  .20مرجع سابق ص:  كماؿ عبد احلميد إمساعيل زلمد صبحي حسنُت - (1)
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: قوانين كرة اليد- 1-7-2-4
 .ـ20ـ والعرض 40الطوؿ : مساحة ادللعب- 

 .07عدد الالعبُت- 

 .ويف حالة الدفاع مجيع الالعبوف يدافعوف, يف حالة اذلجـو مجيع الالعبُت يهامجوف ماعدا احلارس- 

 .05التبديل مفتوح وعدد االحتياطيُت - 

 .وليس ىناؾ وقت بدؿ الضائع , عدد األشواط ىو شوطُت ويف كل شوط نصف ساعة - 

 .الفائز لو نقطتُت والتعادؿ نقطة واحدة - 

 .أو ػلتج على احلكم أو يرمي الكرة بعيدا هبدؼ إضافة الوقت , إيقاؼ الالعب الذي يدافع بطريقة خشنة - 

 .اإليقاؼ يكوف دلدة دقيقتُت - 

 .الطرد إذا تعمد الالعب إيذاء اخلصم أو إذا حصل على إيقاؼ دلدة دقيقتُت ثالث مرات- 

 . مًت7ربتسب رمية جزاء وتسمى رمية ,إذا ارجع الالعب الكرة حلارس مرماه - 

 .إذا دخل الالعب ادلدافع داخل دائرة مرماه ربتسب رمية جزاء عند زلاولتو التصدي للمهاجم- 

 .إذا دخل ادلهاجم أثناء اذلجـو دائرة خصمو ربتسب رمية حرة- 

 .إذا قفز الالعب وصوب قبل أف تالمس قدمو أرضية الدائرة تعترب اللعبة صحيحة- 

 .إذا اندفع ادلهاجم ناحية ادلدافع ودفعو ربتسب رمية حرة لصاحل ادلدافع- 

 .إذا اندفع ادلدافع ودفع ادلهاجم أرضا ربتسب رمية حرة لصاحل ادلهاجم- 

إذا حاوؿ ادلدافع إمساؾ ادلهاجم بأي طريقة كانت ربتسب رمية حرة وإذا أعاقة عن التهديف ربتسب رمية - 
 .جزاء

 .(1)إذا سقط ادلهاجم أرضا بطريقة خطرة بعد مشاركة ادلدافع ؽلكن أف يتعرض ىذا األخَت لالستبعاد- 

 :المهارات األساسية في كرة اليد- 1-7-2-5
   ادلتطلبات ادلهارية يف كرة اليد تتضمن مجيع ادلهارات األساسية للعبة سواء كانت بالكرة أو بدوهنا وتعٍت كل 

التحركات الضرورية واذلادفة اليت يقـو هبا الالعب وتؤدى يف إطار قانوف اللعبة هبدؼ الوصوؿ إذل أفضل النتائج 
وؽلكن تنمية وتطوير ىذه ادلتطلبات ادلهارية من خالؿ التخطيط اجليد لربامج اإلعداد , أثناء التدريب أو ادلباراة 

الذي يهدؼ إذل وصوؿ الالعب لإلتقاف والتكامل يف أداء مجيع ادلهارات األساسية للعبة كرة اليد حبيث , ادلهاري 
. ؽلكن أف يؤديها الالعب بصورة متقنة ربت كل ظروؼ ادلبارات

   
                                                 

 30ص.1994.القاىرة.دار الفكر العريب.كرة اليد للجميع : منَت جرجس إبراىيم  - (1)
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 فكرة اليد سبثل مركزا متقدما بُت مجيع األلعاب الرياضية دبا ؽليزىا بعدد ادلهارات الفنية عند توفر احلد ادلطلوب من 

. (1)وعلى ذلك فاف مجيع الالعبُت البد ذلم من امتالؾ عدد كبَت من اخلربات احلركية ادلتنوعة,اللياقة البدنية
: وىي خاصية تتميز هبا لعبة كرة اليد وؽلكن حصر ادلتطلبات ادلهارية لالعيب كرة اليد فيما يلي

:  المهارات الهجومية6- 1-7-2
 :المتطلبات المهارية الهجومية بدون كرة- 1-7-2-6-1

.  اجلري بالظهر وباجلانب–.                    وضع االستعداد اذلجومي_  
احلجز .                             - التحرؾ الًتددي_  
اخلداع - اجلري مع تغَت السرعة وذباه اجلسم         -
 البدء والعدو - ادلتابعة                                        -

 التوقف  -

: المتطلبات المهارية الهجومية للكرة- 1-7-2-6-2
مسك الكرة باليد أو باليدين  -
 استقباؿ الكرة -

 تنطيط الكرة -

 سبرير الكرة -

 التصويب يف ادلرمى -

: المهارات الدفاعية األساسية ضدمهاجم مستحوذ على الكرة-1-7-2-6-3
تفادي احلجز - التحركات الدفاعية                    -
حجز ادلهاجم - التوقف                                - 
      إعاقة التصويبات-                            أعاقة التمرير-
الدفاع ضد تنطيط الكرة              - (اخلداع )التصدي للمراوغة - 
. (2)الدفاع ضد حركة ادلتابعة بعد احلجز- 

   أف زلتوى نشاط اللعب أثناء ادلباراة ػلدده أوال وأخَتا مكاف الالعب يف الفريق وادلهاـ ادلكلف هبا باإلضافة إذل 
, مستويات اإلعداد لكل العب,قوة وقدرات وشليزات ادلنافسُت , عوامل أخرى نذكر منها توتر وإيقاع اللعب

وحالة الالعبُت نفسيا , ومستوى العمليات العقلية, وأخَتا العوامل النفسية مثل حالة التعبئة للسمات الشخصية
 حلراس ادلرمى فنشاطهم ادلهاري واحلركي ؼلتلف ويتميز كثَتا ةمن حيث الواقعية والراحة والنـو والتغذية اما بالنسب

 عن الالعبُت يف بعض األحياف وىذا نظرا الختالؼ ادلهاـ ادلطلوبة خالؿ ادلباراة فإف حارس ادلرمى يتحرؾ أقل 

                                                 
 .33ص. 2003مركز الكتاب للنشر القاىرة .اإلعداد الفٍت يف كرة اليد: عماد الدين عباس ابوزيد .كماؿ عبد الرمحاف درويش. زلمد حسن عالوى  -((1

(2)
 24ص.مرجع سابق . زلمد صبحي حسنُت : كماؿ عبد احلميد إمساعيل   -
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فحركة حارس ادلرمى ترتبط بالكثَت من العوامل مثل نشاط العيب اذلجـو ادلنافس , كثَتا من باقي الالعبُت نسبيا
فعند زيادة حجم القرب من دائرة ادلرمى أثناء , سرعة ادلهامجُت باإلضافة إذل ارتباط حركتو باخلصائص النفسية

وذلذا يوصى بأف حارس ادلرمى , فإف حارس ادلرمى يتعرض إذل درجة كبَتة من التوتر, ىجـو العيب الفريق ادلنافس
وإظهار صفة الشجاعة واحلسم عند , يتميز خبصائص نفسية منها اإلنتباه ومستوى مرتفع من سرعة اإلستجابة

التنافس الفردي مع ادلتنافسُت والكرة خاصة يف حالة انفرادىم بادلرمى كما يف اذلجـو اخلاطف أو التصويب 
. (1)بالقرب من دائرة ادلرمى

:  أهمية رياضة كرة اليد  - 1-7-2-7
تعترب رياضة كرة اليد من الرياضات اجلماعية واليت ذلا أعلية كبَتة يف تكوين الفرد من جوانب عديدة كتكوينو    

اخل ، كما أهنا تسعى إذل تربية ادلمارس ......بدنيا وربسُت الصفات البدنية كادلداومة والسرعة والقوة وادلرونة 
ذلا سلوكيات ببث روح التعاوف داخل اجملموعة الواحدة وكذلك ادلثابرة والكفاح واحًتاـ القانوف وتقبل و, الرياضي 

كما أف رياضة كرة اليد ذلا دور كبَت يف تكوين الشخصية حيث تنمي يف العبيها قوة اإلرادة ,الفوز أو اذلزؽلة 
 .والشجاعة والعزؽلة والتصميم واألمانة بوجو خاص 

وتعد رياضة كرة اليد وسيلة مفضلة كرياضة تعويضية ألنواع الرياضات األخرى ، فإف الكثَت من العيب ألعاب    
 كما أف العيب كرة اليد يصلوف إذل مستويات عالية بشكل ,القوى ، فمثال ػلرزوف صلاحا مرموقا يف كرة اليد 

    .( 2)ملحوظ يف ألعاب القوى
   وتعترب رياضة كرة اليد رلاال خصبا لتنمية القدرات العقلية وذلك دلا تتطلبو يف شلارسيها من قدرة على اإلدلاـ 
بقواعد اللعبة وخططها وطرؽ اللعب وىذه األبعاد تتطلب قدرات عقلية متعددة مثل االنتباه اإلدراؾ والفهم 

. (3)والًتكيز والذكاء والتحصيل  
      كل ىذه اإلغلابيات ذبعل من ىذه الرياضة ذات أعلية كبَتة كغَتىا من الرياضات األخرى وعليو ال بد أف 

. (4)ربضي باىتماـ ادلدربُت 

: نشأة كرة السلة - 7-3- 1  
ولكوهنا ابتكرت ,  يف أمريكا ة   تعترب كرة السلة من أشهر األلعاب يف العادل من حيث شعبيتها وشلارستها خاص

 1891الذي استغرؽ وقتا طويال يف الدراسة والتفكَت ليتوصل يف سنة " جيمس كامسيث"ىناؾ من طرؼ الدكتور
  وأطلق  Basketإذل لعبة جديدة تسمى كرة السلة الف أوؿ ىدؼ استعمل للتصويب عليو كاف سلة اخلرؽ 

  وتعترب كرة السلة اللعبة األوذل اليت وضعت ربت دراسة واعية من اجل بعث أسسها  Basket ballعليو اسم  

 
                                                 

 -
 38ص.مرجع سابق :عماد الدين عباس ابوزيد.كماؿ عبد احلميد درويش .زلمد حسن عالوى  (1)
2))

 22 – 20 ص . 1978. دار الفكر العريب . 2 ط . ادلدارس ة  كرة اليد للناشئُت وتالميذ:تيواندرت .  د.جَتد الصلريوؼ .د - 
  .21 ص . 1980 .دار الفكر العريب .  القياس يف كرة اليد :كماؿ عبد احلميد ، زلمد صبحي حسنُت .  د- ((3
  .103 ص . 1994 .دار الفكر العريب .  4 ط . كرة اليد للجميع : منَت جرسي إبراىيم -((4
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 قاعدة منها حىت أالف 12دل تزؿ ىناؾ ,  قاعدة للعبة اجلديدة 13" جيمس كامسيث"األوذل ولقد وضع الدكتور 
. (1)يف قانوف اللعبة 

: الخصائص المميزة لكرة السلة - 1-7-3-1

 (.سم780-75)كروية الشكل وزهنا وحجمها متغَتين حسب السن واجلنس واحمليط : الكرة - 

 .(غ 250- 200): الوزن- 

 .(ـ15- 14)وعرضو  (ـ  28- 26) مستطيل طوؿ من :الملعب- 

من األرض ربتسب نقطة عند اختيار  ( ـ3.05)تقع على ارتفاع , سم  45) ىي حلقة أفقية قطرىا :السلة - 
 .الكرة احللقة من األعلى ضلو األسفل

(2) العبوف لكل فريق 05 :الالعبون- 
 

: قوانين كرة السلة - 1-7-3-2
 . دقائق10:  فًتات بػ4يتكوف اللقاء من . 1

 .د تفصل بُت الفًتات األوذل والثانية والثالثة والرابعة وقبل كل سبديد  2توجد راحة قدرىا . 2

 . دقيقة بُت الشوطُت15توجد راحة قدرىا . 3

 .ينبغي على الفريقُت التبادؿ بالسلة يف الفًتة الثالثة. 4

 دقيقة على األقل من 20احلق  للمستقبل يف اختيار السلة ومقعد الفريق وينبغي أف يعلم احلكم بذالك قبل . 5
 .بداية اللقاء

 .يبدأ اللقاء رمسيا بُت اثنُت داخل الدائرة ادلركزية حلظة ضرب الكرة بطريقة قانونية . 6

 .إف سجل العب عن غَت قصد يف سلة لعب فريقو فإف النقاط تسجل لصاحل فريق اخلصم. 7

 .إف سجل العب عمدا سلة من ادللعب يف سلة فريقو فهذا يعد خرؽ وال ربتسب النقاط. 8

 .إذا قاـ العب بإدخاؿ كرة من أسفل فهذا خرؽ وانتهاؾ. 9

. ال ؽلكن بدا اللقاء إذا دل يدخل احد الفريقُت خبمس العبُت مستعدين للعب على ارض ادللعب. 10 

                                                 
 24ص.القاىرة. دار الفكر العريب  . 6ط. كرة السلة للجميع: حسن سيد معرض  - (1)

3 )
– Nicole de chasamane :  "Le médication physique et sport collectifs ".Edition.paris.page.195

 )
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ؽلكن منح كل فريق من فًتات اللعب الثالث األوذل وقت مستقطع وؽلكن منح الفريق مرتُت وقت مستقطع . 11
 .ووقت مستقطع واحد أثناء كل سبديد, يف الفًتة الرابعة 

. يبدأ الوقت ادلستقطع للفريق عندما يصفر احلكم ويقـو باإلشارة ادلناسبة . 12

 .إذا طلب التبديل فإف الوقت ادلستقطع ينبغي على العب االحتكاؾ التقدـ ضلو السجل قبل دخوؿ ادللعب .13

 .تلعب الكرة يف لعبة كرة السلة باليد أو اليدين فقط. 14 

 .يعترب اجلري بالكرة أو ضرهبا بالرجل أو إيقافها بالرجل خرؽ وانتهاؾ. 15

 : يكوف صلاح دخوؿ الكرة كالتارل. 16 

 .صلاح سلة من جراء رمية حرة ربتسب نقطة واحدة- 

 .   صلاح سلة  من داخل منطقة ثالثة نقاط ربتسب نقطتُت- 

 .(1 ) نقاط3صلاح سلة من خارج منطقة ثالثة نقاط ربتسب ثالث - 

: نشأة كرة الطائرة - 1-7-4
وكاف ذلك سنة " مينتونيت"واليت امساىا يف البداية  (1934-1870)   ابتدع كرة الطائرة األمريكي ولياـ مورغاف 

 يف أمريكا حيث دعا مورغاف يشرح لعبتو و YMCZ حيث مت عقد مؤسبر مع مديرية التعليم البدين 1895
وقد مت يف ىذا ادلؤسبر استبداؿ بالكرة , واقًتح إجراء مقابلة يف كرة الطائرة يف حالة اجلمباز, إلقناع كل األطراؼ

 1913 ظهرت يف الياباف ويف سنة 1908ويف عاـ  , 1897الطائرة وطبقت القواعد والقوانُت ألوؿ مرة يف عاـ 
  أصبح دلس الكرة مقتصرا على ثالث دلسات و بُت عاـ 1922و يف سنة , ظهرت يف برنامج الشرؽ األوسط 

 .1947وضع دستور االذباه الدورل عاـ , اكتشف األوروبيوف الكرة الطائرة (1930- 1917)  

: الخصائص المميزة لكرة الطائرة- 1-7-4-1
. احمليط والوزف زبتلف حسب السن واجلنس مستديرة: الكرة- 

ـ غلزأ ادللعب إذل جزئُت 3امتار زلاط دبنطقة حرة بعرض يساوي 9 مًت وعرضو 18مستطيل طولو :الملعب- 
مًت مسدودة من الطرفُت بأعمدة إذا يصل ارتفاع الشبكة عن خط 1بواسطة خط الوسط تعلو شبكة عرضها

ـ وتعتمد الكرة الطائرة على تقنيات ىي اإلرساؿ واالستقباؿ التمرير 2.24ـ واإلناث 2.43الوسط بالنسبة لذكور 
 .السحق واالسًتجاع والصد واذلدؼ

 

                                                 
 25مرجع سابق ص . كرة السلة للجميع: حسن سيد معوض   -( (1
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. تسجل نقطة إذا المسة الكرة أرضية الفريق اخلصم أو يف حالة خروج الكرة عن مساحات اللعب: الهدف- 

(1).العبُت06كل فريق مكوف من : الالعبون- 
 

:  قوانين كرة الطائرة2- 1-7-4
غلب أف تكوف الكرة مستديرة مصنوعة من اجللد أو جلد صناعي بداخلها كيس ىوائي مصنوع من ادلطاط أو  -

. غ280و260مادة شلاثلة ووزهنا يًتاوح بُت 

 .غلب أف يكوف لوف وتصميم القمصاف والشورتات موحدا ماعدا الالعب احلر -

 .18 إذل 1غلب أف ترقم القمصاف من  -

 .يسجل الفريق نقطة عند ارتطاـ الكرة بنجاح على ميداف ادلنافس -

 .يسجل الفريق نقطة عندما يرتكب الفريق ادلنافس خطأ -

 .يسجل الفريق نقطة عندما يعاقب الفريق ادلنافس بإنذار -

 .يفوز بادلباراة الفريق الذي فاز ثالثة جوالت -

 . دقيقة15يلعب الشوط الفاصل  (2-2)يف حالة التعادؿ -

 .تبديالت لكل فريق يف كل شوط 6يسمح بإجراء  -

 :تعترب الكرة خارجة عندما -

 .يكوف جزء الكرة الذي المس األرض خارج اخلطوط اجلانبية بالكامل. 

 .تلمس جسما خارج ادللعب أو السقف أو شخصا خارج ادللعب. 

 . اذلوائيتاف أو احلباؿ أو القائمُت أو الشبكة خارج األشرطة اجلانبيةفتلمس العصاتا. 

 .يعترب ادلستوى العمودي للشبكة كليا أو حىت جزئيا خارج رلاؿ العبور -

 .تعترب بالكامل اجملاؿ السفلي ربت الشبكة -

 .ال غلوز الالعب أف يلمس الكرة مرتُت -

 .(2 )غلب أف ال تلمس قدـ الالعب خط اذلجـو عند االرتقاء -

                                                 
1))

 21ص. 1991. القاىرة. دار الفكر العريب. ادلبادئ التعليمية يف الكرة الطائرة:  عصاـ الدين ألوشاحي -  
2))

 . 2008.  جامعة ادلسيلة.  مذكرة ليسانس.مكانة األلعاب الرياضية اجلماعية عند طلبة السنة األوذل والثانية قيم اإلدارة والتسيَت الرياضي :  وآخروف , بوعفار عبد ادلالك -  
 51ص
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 :الخالصة- 1-8

   بعد تطرقنا ألىم اجلوانب اخلاصة بالرياضات اجلماعية من مفهومها وثوابتها وخصائصها وشليزاهتا وأعليتها 
نستخلص من ىذا الفصل أف الرياضات اجلماعية من األنشطة اذلامة لدى ادلراىقُت بالنظر إذل , وأىدافها وأنواعها

 .إىتمامهم وإقباذلم ادلتزايد على شلارستها شلا تكتسب ذلم روح التعاوف والنضباط والحًتاـ
   وتعترب كرة القدـ وكرة اليد من بُت ىذه الرياضات اليت تتميز عن غَتعلا دبجموعة من اخلصائص وادلميزات من 

, شلا شهدتا إقباؿ كبَت من طرؼ شلارسيها  , حيث القوانُت ادلسَتة ذلما، والصفات البدنية اخلاصة دبمارستهما
ودوف إعلاؿ اجلانب النفسي الذي ال يقل أعلية , واليت تتطلب ربضَتا بدنيا شامال وخاصة اإلعداد اجليد لالعبُت

. عن اجلوانب األخرى
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: تمهيد2-1   

   باعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي اليستطيع العيش إال يف مجاعات تربطو هبا مجلة من القواعد واحملددات 
قد يؤدي ىذا , االجتماعية واألخبلقية ويف ىذا السياق فأنو ػلدث تفاعل بُت احملددات االجتماعية واألخبلقية 

التفاعل وىذا االختبلف إىل ظهور عدة سلوكات بُت أفراد ىذه اجلماعات أحيانا قد تكون سلوكات إغلابية 
 يتأثر ةوقد تكون ىذه السلوكات غَت أغلابية نتيجة لعدة أسباب سواء داخلية زبص الفرد ذاتو أو خارجي, أحيانا  

فا السلوك العدواين ىو أحد ىذه السلوكات الغَت مقبولة اجتماعيا وذلذا , هبا الفرد من خبلل تفاعلو مع احمليط 
ونظريات السلوك العدواين والعوامل اليت ,فان ىذا الفصل سوف يتناول مفهوم السلوك العدواين  وأنواعو وأسبابو

. وعبلج السلوك العدواين,تؤثر يف السلوك العدواين
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:   مفهوم السلوك العدواني 2-2

   يعترب السلوك العدواين أحد ادلوضوعات اليت اختلف العلماء يف ربديد مفهومها ربديدا دقيقا بل أن ألربت 
وىو أكثر الباحثُت يف اجملال العدواين اعترب دراسة السلوك العدواين من ادلوضوعات ,A.BENDURU" "- راباندو

  (1).ادلعقدة اليت ال ؽلكن ربديدىا من جانب الداللة اللفظية 
أي " BASS – باصحيث عرف :وإلعطاء مفهوم شامل للعدوان اخًتنا عدة تعاريف تطرقت إليو وىي كالتايل 

" شكل من أشكال السلوك الذي يتم توجيهو إىل كائن حي أخر ويكون ىذا السلوك مزعجا لو 
 ىو فعل عنيف موجو  LINN  1961 – لينوعرف , بُت ىذا التعريف أن السلوك العدواين ىو كل سلوك مزعج 

ضلو  ىدف معُت وقد يكون ىذا الفعل بدنيا أو لفظيا وىو دبثابة اجلانب السلوكي النفعال الغضب واذليجان 
و لقد أشار ىذا التعريف إىل نوعُت من السلوكات العدوانية وىو اللفظي والبدين باإلضافة إىل انو  , (2)وادلعدات 

ىو رلموعة من ادلشاعر "   WATSON– 1979 – واطسوعرف , أشار بان للسلوك العدواين ىدف زلدد
واالذباىات اليت تدل على الكراىية والغضب والسخرية من اآلخرين ويأخذ العدوان أشكاال متعددة قد تكون 

  (3)"خفية يف حالة توجيهها بسلطة ما أو تكون عنادا عبوسا يف وجو اآلخرين 
 –شابلين وعرف , دل ىذا التعريف على أن السلوك العدواين ينبع من ادلشاعر ويشمل االذباىات أيضا 

"CHAPLIN"  ىو ىجوم أو فعل معادي موجو ضلو شخص أو شيء وىو إظهار الرغبة يف التفوق على 
األشخاص اآلخرين ويعترب استجابة لئلحباط ما كما يعٍت الرغبة يف االعتداء على اآلخرين  أو إيذائهم 

السلوك فاخر عاقل وعرف  , (4)"واالستخفاف هبم السخرية منهم بأشكال سلتلفة بغرض إنزال العقوبة هبم 
وعرف  , (5) أو التثبيط أو تسببو اإلثارة الغريزية –العدواين ىو أفعال ومشاعر عدوانية وىو حافز يثَته اإلحباط 

وىو السلوك الذي يتجو ضلو , السلوك العدواين ىو السلوك اذلجومي الذي يصاحب الغضب " سعدية بهارون "
. (6)"إحداث إصابة مادية لفرد أخر 

السلوك العدواين : من خبلل التعاريف السابقة للمربُت ؽلكننا استنتاج مفهوم السلوك العدواين على النحو التايل 
ىو ذالك السلوك الذي يقصد من ورائو إحلاق األذى والضرر ادلادي أو ادلعنوي باآلخرين أو بالذات واىل زبريب 

. دلمتلكات الذات أو اآلخرين 
 
 

                                                 
-
 .8ص  . 1987بغداد. دار الشؤن الثقافية العامة.1ط.النفس والعدوان : إبراىيم ريكان   (1) 

-
 .28ص.1982.الكويت .ذات السبلسل .سيكولوجية اإلرىاب وجرائم العنف : عزت إمساعيل   (2) 

 .28ص.1995.القاىرة . مكتبة النهضة ادلصرية .2ط.علم النفس الفزيولوجي : سامي عبد القوى   - ((3

- 
. 103ص.1997.بَتوت .دار الرتب اجلامعية .سيكولوجية اجملرم : عبد الرمحان العيوسي    (4)

- 
 .15ص.1979.بَتوت .دار العلم للمبليُت .2ط.معجم علم النفس:  فاخر عقل  (5)

- 
 .246ص.1977.الكويت .دار البحوث العلمية .1ط.يف علم النفس النمو: سعدية زلمد هباور  (6)
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:  أسباب السلوك العدواني2-3

   أن السلوكات اإلنسانية ال ؽلكن حدوثها إال بتوفر مجلة من األسباب و أذا ما تكلمنا عن السلوك العدواين 
فإننا صلد أن ىناك عدة عوامل تتداخل لتوفر السبب والفرصة حلدوث مثل ىذه السلوكات العدوانية فهناك أسباب 

. نفسية وأخرى اجتماعية وأخرى بيولوجية ومن خبلل ىذا ادلبحث ضلاول عرض ىذه األسباب بالتفصيل
 : األسباب النفسية1 -2-3

. إن األسباب النفسية متعددة ومتنوعة ونأخذ منها احلرمان واإلحباط والغَتة والشعور بالنقص
:  الحرمان3-1-1–2

. (1)   فهو شعور ينتج عن عدم إشباع رغبة معينة وقد يكون مادي كما ؽلكن أن يكون معنويا
ويعترب احلرمان من بُت احد األسباب ادلؤدية إىل السلوك العدواين ألن ىذا األخَت ماىو إال تعبَت ورد فعل عن 

احلرمان من العطف واحلنان والرعاية واحلاجات األساسية فإن شعور ادلراىق هبذا احلرمان فيحاول التعويض عنو من 
خبلل تصرفات وسلوكات عدوانية قد تكون يف بعض األحيان الشعورية قصد التعويض عن ىذا النقص واحلرمان 

. (2)الذي يعاين منو
 : اإلحباط2-3-1-2

 اإلحباط تعرقل أىداف الفرد وتبقى رغباتو دون ربقق ف   وىو احد األسباب الرئيسة للسلوك العدواين وكل مواق
. وىذا ما يثَت لديو الغضب واالنفعال و القلق شلا يدفعو إىل سلك سلوكات عدوانية

أن السلوك العدواين ىو استجابة ظلوذجية لئلحباط وان  . dollard دودوال ر -  miller  وقد بُت كل من ميلر
ىناك عبلقة سببية بُت اإلحباط والعدوان وىذا يعٍت أن ظهور سلوك عدواين عند شخص ما يستلزم وجود 

. (3)إحباط
   يعترب السلوك العدواين استجابة حتمية وسلرج ضروري للمواقف اإلحباطية اليت ال زلالة منها يف سلتلف مراحل 
النمو خاصة يف مرحلة ادلراىقة فهي عتاب ربول دون إشباع الدوافع وربقيقها ودون الوصول إىل األىداف اليت 

. سطرىا ادلراىق واليت غالبا ال تتماشى مع واقعو
 :  الغيرة3- 3-1 –2

ىي حالة انفعالية يشعر هبا الشخص وتظهر متمثلة يف الثورة والنقد والعصيان واذلياج وقد تظهر كذلك على 
شكل انطواء وانعزال مع االمتناع عن ادلشاركة كما تظهر يف شكل سليب للغاية كاالعتداء والضرب والتخريب وصلد 

 .أهنا ربمل صيغة القصوى وسبهد للهدم والتدمَت وكل ىذه األشكال من مظاىر السلوك العدواين

 

                                                 
  .82ص .1989.بَتوت.دار النهضة العربية. سيكولوجية اجلنوح : عبد الرمحان العيسوي -  ((1
 . 80 – 79ص .1983. منشاءة ادلعارف.علم النفس ادلعاصر: حقي ألفة زلمد-  ((2
  .165 – 164ص .1981. جدة السعودية. قراءات يف مشكبلت الطفولة: زلمد مجيل منصور -  ((3
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وتنجم الغَتة من متغَتات عديدة كاخلوف واطلفاض الثقة يف النفس وعدم اإلحساس بالقيمة الذاتية فادلراىق الغيور 
مثبل ال يرتاح لنجاح غَته ومن الصعب عليو االنسجام والتعاون معهم وىذا ما يؤدي بو إىل االنطواء واالنسحاب 
كاستجابة أوال مث رد فعل عدواين فاستجابة هنائية وقد يتولد ىذا الشعور من عدم القدرة على التكيف مع ادلواقف 

اجلديدة وىذا ما غلعلو يلجا إىل أسلوب التعويض كأن يتوىم بأنو متوقف مع غَته وىذا الشعور يقلل من قدرتو 
 رفاق وأصدقاء ذلم نعلى التكيف والتعامل مع غَته وديا فيقف منهم موقف عدائي وصلد أن ادلراىقُت الذين يؤتو

يعانون من مشاعر الغَتة حيث إهنم يصعب عليهم , من الطبقات ومستويات اجتماعية عالية تفوق أسرىم
إن الغَتة والشعور  adlerرلاراهتم وبالتايل يظهرون ذلم سلوك عدوانية كاستجابة للغَتة والشعور بالنقص ويرى ادلر 

بالنقص أساسا للعدوانية حيث أن ادلراىق الذي يشعر بقصور يف عبلقتو مع اآلخرين واحمليط الذي يعيش فيو 
.  لآلخرين ومنافستهم يف قدراهتمةيستجيب بسلوك عدواين كاثبات لوجوده وزلاكا

أو ما يعرف باإلحساس بالدونية وىو حالة انفعالية تكون عادة دائمة نامجة عن :  الشعور بالنقص 2-3-1-4
اخلوف ادلرتبط بإعاقة حقيقية أو من تربية تسلطية اضطهادية والشعور بالنقص منتشر بكثرة سواء كان جسمي أو 

عقلي أو حقيقي أو خيايل وىو ؽلثل دائما فقدان جانب مهم من الناحية العاطفية وبالتايل يؤدي إىل االنطواء 
وعدم ادلشاركة ومنو إىل استجابات عدوانية اذباه من يشعر ضلوىم بالنقص 

والسلوك العدواين ىنا يهدف إىل إعادة شيء من االعتبار إىل الذات وإحساسها بقدرهتا وسيطرهتا على طرفها 
. الوجودي بدل أن تدرج ربت مشاعر النقص والدونية

 فادلراىق الذي يعاين من الشعور بالنقص يعوض ذلك بالسلوك العدواين من اجل جعل نفسو ربس بأنو متفوق 
. على غَته من األقران

من خبلل التطرق لؤلسباب النفسية للسلوك العدواين صلد إن ىذا األخَت يتأثر وبدرجة كبَتة هبذه األسباب واليت 
حصرت يف اإلحباط والشعور بالنقص والغَتة غَت أن األسباب النفسية وحدىا التكفي لكي نستطيع إعطاء 

. (1)تفسَت لسبب حدوث السلوك العدواين
:   األسباب االجتماعية2-3-2

   تعترب األسباب االجتماعية من ينب احد األسباب اليت تسهم وتتدخل يف نشوء وتكوين سلوك عدواين حيث 
أن البيئة والظروف االجتماعية واألسرية ذلا تأثَت قوي وبالغ على ظلو الفرد حبيث أنو كلما كانت التنشئة 

االجتماعية والعوامل احمليطة بو ساؽلة ومبلئمة الحتياجات الطفل كانت شخصية سوية وقوية وسليمة ومن بُت 
 :ىذه األسباب ىي

 

 

 

                                                 
1))

. 93ص.2006. منشورات جامعة عنابة .ادلفاىيم والعمليات األساسية يف علم النفس االجتماعي:  بوخريسة بوبكر-  



  الفصل الثانلللللللللللللللللللللللللللللللللللل السلوثال العد انيلل

 35 

 
 األسرة تعترب األسرة من بُت مصادر التكوين القاعدية اليت تلعب دور كبَت يف سَتورة : األسرة2-3-2-1

وتصقلو بقالب األسرة يف ظل , (1)التنشئة االجتماعية للطفل حبيث إهنا تزوده بادلفاىيم وادلواقف غَت العمومية
العبلقات السائدة بُت أفرادىا ولثقافة األسرة دور كبَت يف ربديد مسؤوليات العدوان اليت غلب أن يتخذىا الطفل 

ذباه مايقابلو وما يواجهو فالفرد يكتسب منها أصولو األوىل واذباىاتو وقيمو وذلك من خبلل ما يشاىده من 
أساليب عملية وشلارسات يظل يراقبها وىو طفل وادلبلحظ أن ىذه األخَتة تعمل على تنشئتو وتكوين شخصيتو 

: يف اذباىُت
تطبيعو بالسلوكات اليت تتماشى مع ثقافة األسرة وبالتايل إذا كانت ثقافتها تتناىف مع العدوان فان  : االذباه األول-

الفرد ينشأ غَت عدوانيا إما إذا كان مورث األسرة الثقايف يشجع ويدعم السلوكات العدوانية فإن الفرد ينشأ حتما 
. عدوانيا

توجيو ظلو الفرد خبلل كل مراحل ىذه األخَت يف داخل احد اإلطارين باالذباىات اليت تكافئ : االذباه الثاين- 
( 2)عليها األسرة ويرتبط ىذا بالعبلقة السائدة داخلها واليت تؤثر بشدة يف حياة الطفل وشخصيتو

حيث أن العبلقات داخل األسرة ذلا الدور البارز واألثر البالغ يف دعم السلوك العدواين للمراىق فعبلقة الوالدين 
ببعضهما أو مع الطفل ىي وحدىا اليت ربدد معامل سلوك الطفل ضلو العدوانية وؽلكن القول أن اجلو األسري 

. (3)ادلليء بالسلوك العدواين يؤثر سلبا على شخصية أفرادىا وخاصة األبناء
ىي الفضاء الثاين للطفل واليت ىي عبارة عن امتداد لسلطة اآلسرة اليت ينشا فيها الطفل :  المدرسة2-3-2-2

ولكن ىذه السلطة الثانية أكثر شدة على حياة الطفل دلا فيها من قوانُت وأنظمة وضوابط تفرض عليو وال رلال 
 .   (4)للتساىل أو تعدي ىذه الضوابط أو احلدود فهي تضع حدود حلريتو اليت كان ؽلارسها داخل األسرة

وىذه الضوابط واحلدود والقيود ذبعل الطفل مصدوما حبياة مل يألفها من قبل لذلك فانو يلجا إىل األسرة ليجعل 
منها نافذة حينما يتسلل منها إىل االضلرافات السلوكية وسلتلف االضطرابات واليت منها السلوكات 

 العدوانية وباليت فان ىذه السلوكات تصبح متنفسا وإفراغا دلكبوتات ادلشكلة أساسا من القوانُت والصرامة 
باإلضافة إىل ىذا فاألساليب ادلدرسية اليت تعتمد على القسوة حبق الطفل تؤثر على نزعتو العدوانية  ,(5)ادلدرسية

وىذا ما يدفعو إىل االستجابة بسلوك عدواين حيث انو يبدأ هبروبو من ادلدرسة وإعلالو لواجباهتا واالنضمام إىل 
 .( 6 )رفاقو ليشكلوا رلموعة أشرار ؽلارسون العدوان اجلماعي على التجهيزات ادلدرسية

    

 

                                                 
1))

 .93ص .مرجع سابق . ادلفاىيم والعمليات األساسية يف علم النفس االجتماعي: بوخريسة بوبكر-   
 .90ص.1989عمان .دار الشرق.ظلو الطفل ورعايتو: ورفاعي عالية, فاطمي نافية -   ((2
 .90ص.مرجع سابق.ادلشكبلت النفسية عند األطفال: زكريا الشربيٍت -   ((3
 . 139ص.بَتوت.دار الفكر اللبناين .1ط .امشكل أطفالنا كيف نفهمو: شحيمي زلمد أيوب -   ((4
  . 121ص.1989.االضلراف االجتماعي ورعاية ادلنحرفُت ادلكتب  اجلامعي اإلسكندرية: زلمد سبلمة  .يزلمد غيار-   ((5
  .197شحمي زلمد أيوب  مرجع سابق ص-   ((6
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وكذلك يظهر يف بعض احلاالت السلوك العدواين عند التلميذ بسبب سوء تكيفو ادلدرسي ويبلحظ من خبلل 

عملو الدراسي فالطفل الذي يعاين من تأخر دراسي يدفعو إىل الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس لذا صلده ؼللو 
من القدرة على ادلشاركة مع اجلماعة يف نشاطهم وكل ىذا راجع إىل فشلو يف دروسو مع اإلعلال  الذي يتلقاه من 

قبل ادلدرسة أو حىت الرفاق ىذا ما يدفعو الستعمال أساليب للتعويض  وادلتمثلة يف السلوكات العدوانية وذلك 
. دون وعي منو وىدفو يف إثبات ذاتو وجذب انتباه اآلخرين وتأكيد أعليتو كفرد منهم 

  العدوان عن طريق النموذج2-3-3  
   انطبلقا من مبدأ الكبار  فالطفل يتعلم العدوان دبجرد مشاىدتو ظلاذج ألشخاص يتصرفون بالسلوكات عدوانية 

بان " وقد بينت عدة دراسات نذكر منها دراسة (1)وكلما تعرضوا دلواقف كلما زاد إظهارىم دلثل ىذه السلوكات 
.            أن الطفل يتعلم بالتقليد badura (1973)"دورا 

:  أنواع العدوان2-4
   بالرغم من أن تعريف العدوان من حيث انو سلوك يهدف إىل زلاولة إصابة أو حدوث ضرر أو إيذاء لشخص 

 النظر إىل العدوان على اإال أن بعض الباحثُت يف السنوات األخَتة حاولو, أخر قد ػلدد ادلعامل الرئيسية للعدوان
. أساس النتيجة اليت يتوقعها الفرد ادلعتدي من أداء السلوك العدواين
: ويف ضوء ذالك استطاعوا التميز بُت نوعُت ىامُت من العدوان علا 

:  العدوان العدائي 2-4-1
   ادلقصود بو ىو السلوك الذي ػلاول فيو الفرد إصابة كائن حي أخر إلحداث األمل أو األذى أو ادلعانات 

الشخصية األخر وىدفو التمتع و الرضى دبشاىدة األذى الذي حلقو بالفرد ادلعتدي عليو كنتيجة ذلذا السلوك 
وقد ػلدث مثل ىذا العدوان يف ,ويبلحظ أن السلوك العدواين يف ىذه احلالة يكون غاية يف حد ذاتو,العدواين 

اجملال الرياضي يف العديد من ادلواقف التنافسية مثل قيام مدافع كرة القدم دبحاولة إصابة منافسو بقدمو عقب 
أو زلاولة العب كرة السلة دفع منافسو باليد للسقوط على األرض أثناء ,زلاولة منافسو زبطيو أو مروره بالكرة

. مراقبتو لو
 : ي العدوان الو سيل2-4-2

   ويقصد بو السلوك الذي ػلاول إصابة كائن حي أخر ألحداث األمل أو األذى أو ادلعانات لشخص أخر 
هبدف احلصول على تعزيز أو تدعيم خارجي مثل تشجيع اجلمهور أو رضا الزمبلء أو إعجاب ادلدرب وليس 

ويف ىذه احلالة يكون السلوك العدواين وسيلة لغاية معينة مثل , هبدف مشاىدة مدى معاناة  ادلعتدى عليو
ويبلحظ أن ىاذين النوعُت من العدوان يتفقان يف , احلصول على ثواب أو حافز أو رضا  أو تشجيع خارجي

ويرى , زلاولة إصابة كائن حي آخر وأحداث األمل أو األذى أو ادلعانات  لو لكنهما ؼلتلفان من حيث اذلدف
 أنو  بالرغم من صعوبة التفريق بُت ىذين النوعُت من السلوك العدواين إال أن زلك التميز  1944"كوكس "

                                                 
  .155مرجع السابق ص: الرفاعي عالية .قطاين نايفة -  ((1
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بينهما يكمن يف انفعال الغضب الذي يكون مصاحبا للسلوك  العدواين  العدائي وال يشًتط  تواجد انفعال 

 . (1)يالغضب يف السلوك العدواين الو سيل
: العوامل المثيرة للعدوان  2-5

   أشارت العديد من ادلراجع إىل أن ىناك العديد من اخلربات غَت السارة أو اخلربات البغيضة اليت ؽلكن أن تثَت 
: السلوك العدواين ومن بُت أعلها ما يلي

 .الشعور باألمل-  

 .ادلهامجة أو اإلىانة الشخصية-  

 .اإلحباط-  

 .الشعور بعدم الراحة-  

 .االستثارة-  

:  الشعور باأللم2-5-1
 سواء النفسي أو البدين ؽلكن أن PAINإىل أن الشعور باألمل  (م 1989 ) BERKOWITZ   أشار ليونارد بركوفتز

. ػلرض على ادلزيد من اجلوانب االنفعالية وبالتايل إمكانية حدوث السلوك العدواين
   ويف اجملال الرياضي ؽلكن مبلحظة ذلك عند إصابة العب دلنافسة إصابة بدنية أو زلاولة إصابتو نفسيا عن 

كما يدخل يف . طريق السخرية منو وشعور ىذا ادلنافس بصورة عدوانية ذباه البلعب ادلتسبب يف حدوث ىذا األمل
إطار ذلك أيضا شعور البلعب باألمل الناتج عن اإلجهاد أو اإلرىاق الذي قد يدفعو إىل ارتكاب السلوك 

. العدواين ألقل مثَت
:  المهاجمة أو اإلهانة الشخصية2-5-2

   عندما يهاجم أو يهان شخص ما فانو قد يكون يف موقف مثَت ومشجع على السلوك العدواين ذباه الشخص 
وقد صلد يف اجملال الرياضي بعض , العُت بالعُت والسن بالسن والبادئ اظلم: الذي قام دبهامجتو أو أىانتو يف ضوء 

أنواع من السلوك العدواين من بعض البلعبُت ضد منافسيهم كنتيجة دلهامجتهم بعنف من ىؤالء ادلنافسُت أو 
كنتيجة لشعورىم باإلىانة منهم 

:   اإلحباط2-5-3
يرون أن "  العدوان –اإلحباط " وأصحاب نظرية.  إعاقة الفرد عن زلاولة ربقيق ىدف ماط   يقصد باإلحبا

اإلحباط يؤدي إىل السلوك العدواين وقد يكون ىذا السلوك العدواين موجها ضلو مصدر اإلحباط أو قد يتجو  

                                                 
-
 . 13-11ص. 2004.القاىرة . مركز الكتاب لنشر . 2ط.سيكولوجية العدوان والعنف يف الرياضة :   زلمد حسُت عبلوى (1) 
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وقد نبلحظ يف اجملال الرياضي حدوث السلوك ,ضلو مصدر أخر كبديل للمصدر األصلي ادلسبب لئلحباط

. العدواين من بعض البلعبُت كنتيجة لعدم قدرهتم على مواجهة منافسيهم بإعاقتهم عن ربقيق ىدفهم
:  الشعور بعدم الراحة2-5-4

   أشارت نتائج بعض الدراسات إىل أن الشعور بعدم الراحة مثل التواجد يف أماكن مزدمحة أو مكان مغلق أو 
سكن غَت مريح أو التواجد مع مجاعة غريبة عن الفرد وغَت ذلك من ادلواقف اليت تثَت لدى الفرد الضيق وعدم 
الراحة ؽلكن اعتبارىا من العوامل اليت تشكل نوعا من الضغوط على الفرد وبالتايل قد تسهم يف إثارة السلوك 

ويف ضوء ذلك ننصح بضرورة توفَت الشعور بالراحة لبلعبُت وبصفة خاصة قبيل اشًتاكهم يف . العدواين لديو
. ادلنافسات الرياضية حىت ؽلكن بذلك االبتعاد عن بعض العوامل اليت قد تثَت السلوك العدواين لدى البلعبُت

:  االستثارة والغضب واألفكار العدائية2-5-5
الشعور باألمل وادلهامجة أو اإلىانة  ) إىل أن العوامل السابق ذكرىا MYERS  (1996)   أشار دفيد مَتز

الشخصية واإلحباط والشعور بعدم الراحة قد تؤدي إىل االستشارة أو الغضب أو األفكار أو الذكريات العدائية 
( 1).لدى الفرد وىو األمر الذي قد ػلدث االستجابات العدوانية
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 االستشارة العدائية

ادلواقف غَت السارة أو البغيضة 
 الشعور باألمل

 ادلهامجة أو االىانة الشخصية

 اإلحباط

الشعور بعدم الراحة 
 

 

 MYERSيوضح عوامل السلوك العدواني عن ميرز ( 1-1 )مخطط رقم 
 
 
 
 
 
 
 

    
               

 
 
 
:  نظريات السلوك العدواني2-6

   ىناك بعض النظريات واإلقًتاحات اليت قدمها العديد من الباحثُت حملاولة تفسَت السلوك العدواين على أنو غريزة 
فطرية أو أستجابة لئلحباط أو نتيجة لعملية التعلم والتطبيق اإلجتماعي أو على أساس زلاولة تفريغ ادلكبوتة 

: داخل الفرد ويف ما يلي عرض موجز ألىم نظريات وإفًتاضات السلوك العدواين
 نظرية العدوان كغريزة                             

 (تفريغ اإلنفعاالت ادلكبوتة)نظرية التنفيس 

 نظرية التعلم االجتماعية

(1)العدوان- نظرية اإلحباط
 

 : نظرية العدوان كغريزة2-6-1

" فرويد"ويف رأي , الذي أشار إىل العدوان غريزة فطرية " سيجموند فرويد"   ترجع جذور ىذه النظرية إىل ادلعلم 
 قوى للشخصية ربدد االذباه الذي يأخذه السلوك أي أن الغريزة سبارس التحكم اإلختياري للسلوك يإن الغرائز ه

أن اإلنسان " فرويد"وقد افًتض ,عن طريق زيادة حساسية  الفرد ألنواع معينة من ادلثَتات
كما أن غريزة العدوان تعترب , ومن ادلشتقات اذلامة لغريزة اجلنسية ,  يولد ولديو صراع بُت غريزيت احلياة وادلوت 

. من ادلشتقات اذلامة لغريزة ادلوت
 

                                                 
-
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إىل إن غريزة العدوان ىي قوة داخل الفرد تعمل بصورة دائمة على زلاولة الفرد تدمَت نفسو " فرويد لبل"   وأشار 

ونظرا ألن غريزة العدوان فطريو ألنو ال ؽلكن اذلرب منها ولكن  ؽلكن زلاولة تعديلها والسيطرة عليها عن طريق 
إشباعها أو إبداذلا وعلى ذلك فان اإلنسان يف زلاولتو تدمَت ذاتو فان غرائز احلياة قد تعوق ىذه الرغبة فعندئذ 

. يتجو الفرد ضلو موضوعات بديلة إلشباع غريزة العدوان كأن يقوم الفرد باعتداء على آخرين وتدمَت األشياء
   وىذا التفسَت قدمو فرويد لتفسَت العدوان الدموي بُت احملاربُت يف احلرب العادلية األوىل ويف ضوء ىذه النظرية 

ويف ىذا اإلطار يرى بعض الباحثُت . يبدو العدوان غريزة فطرية البد من إشباعها أو زلاولة تعديلها والسيطرة عليها
أن شلارسة األنشطة الرياضية التنافسية أو مشاىدة ادلنافسات الرياضية ؽلكن أن تساىم يف إشباع أو تعديل أو 

وقد أثار حول نظرية الغرائز الكثَت من اجلدل  وعارضها بعض الباحثُت على أساس أن . السيطرة على ىذه الغريزة
 إال أنو يصعب تعميمها على اإلنسان الن الطفل البشري عند ميبلده نىذه النظرية وإن كانت تصدق على احليوا

كما أن ىذه ,يولد يف مجاعة ويتعلم منذ اللحظة األوىل حاجتو للجماعة ويكتسب عن طريقها دوافع توجهو
. النظرية غيبية وليست علمية أي تفتقر إىل التفسَت العلمي للسلوك

: (تفريغ االنفعاالت المكبوتة) نظرية التنفيس 2-6-2
   يقصد بالتنفيس يف رلال علم النفس تفريغ أو إطبلق ادلشاعر أو اإلنفعاالت ادلكبوتة عن طريق التعبَت عنها أو 

التسامي هبا األمر الذي يؤدي إىل تفريغ أو زبفيف ىذه ادلشاعر أو االنفعاالت نظرا الن كبتها يسبب حدوث 
.  النفسية و اجلسميةتبعض االضطرابا

 لبلنفعاالت ادلكبوتة لدى الفرد األمر الذي يؤدي غ  وتشَت نظرية التنفيس إىل أن السلوك العدواين ماىو إال تفري
يف ضوء - يف حُت أشارت بعض الدراسات األخرى إىل أن السلوك العدواين ,إىل اإلقبلل من ادلزيد من العدوان

. ويف بعض األحيان يؤدي إىل ادلزيد من العدوان, ؽلكن أن يؤدي إىل خفض العدوانية- ىذه النظرية 
   ويعتقد أنصار نظرية التنفيس من الباحثُت يف رلال علم النفس الرياضي أن األنشطة الرياضية اليت تتضمن درجة 

كما أن السلوك العدواين لدى , كبَتة من االحتكاك البدين ؽلكن أن يكون دبثابة متنفس للسلوك العدواين 
لؤلسباب أخرى خارج ,ادلشاىدين لبعض األنشطة الرياضية قد يكون تفريغا لبعض االنفعاالت ادلكبوتة كنتيجة

 .(1 ) أو غَت ذالك من العواملةرلال الرياضة كالعوامل االجتماعية أو االقتصادية أو السياسي

:  العدوان– نظرية اإلحباط 2-6-3
وليس من ,    يعرف اإلحباط بأنو كل ما من شأنو أن يسبب منع ربقيق ىدف أو إشباع حاجة ىامة لنا

بل صلد على العكس من , الضروري أن يوجو العدوان ضلو من سبب اإلحباط خاصة إذا كان ىذا ادلصدر قويا
فالولدان اللذان ,إذ ترى ىذه النظرية إن العدوان الناتج عن اإلحباط ؽلكن أن يوجو إىل أىداف بديلة,  ذالك

بدورىم إىل  يشعران باإلحباط بسبب كثرة خبلفتهما سوف يصبان عدواهنما على أطفاذلما والذين سوف يتحولون
 وسبثل ىذه الفرضية , تفريغ انفعاالهتم على أىداف بديلة فيشدون ذيل قطتهم  أو ػلطمون الدمى اليت يلعبون هبا

                                                 
. 24-21ص.مرجع سابق :زلمد حسن عبلوى -  (1)



  الفصل الثانلللللللللللللللللللللللللللللللللللل السلوثال العد انيلل

 41 

 

اإلحباط ػلدث حالة من التحريض على العدوان دائما يسبقها ,  الكربى للعدوانةواحدة من التفسَتات السبيب
 وميلر وبعد ذلك كلمن دوب وماورر وسَتز أول كتاب ذلما بعنوان دم نشر دوال ر1939ويف عام ,إحباط 

وعرف اإلحباط بأنو , وقمنا فيو بتحليل رأي فرويد القاضي بان اإلحباط يقود إىل العدوان, اإلحباط والعدوان
أو ىو األثر النفسي ادلؤمل ادلًتتب على عدم الوصول للهدف أو , تلك احلالة اليت ربدث عندما يعاق إشباع اذلدف

وعلا  وعرف العدوان بأنو أي تصرف يًتتب عليو ضرر أو أذى للذات أو لآلخرين أو الوسط احمليط, تكرار الفشل
يفًتضان أن عدم ربقيق اذلدف يسبب اإلحباط وان اإلحباط يؤدي بدوره إىل السلوك العدواين إزاء األشخاص أو 

. (1 )األشياع اليت حالة دون ربقيق اذلدف
:  نظرية التعلم االجتماعي2-6-4

   تفسر نظرية التعلم االجتماعي العدوانية بأهنا سلوك يتم تعلمو عن طريق مبلحظة اآلخرين وإلقتداء بسلوكياهتم 
 (م1973)″ألربت باندورا"ولقد وجد عامل النفس .مث احلصول على التعزيز والتشجيع إلظهار سلوكيات مشاهبة 

أن األطفال الذين يشاىدون النماذج من الكبار يرتكبون أعماال عنيفة ،و لقد كانت ىذه التغَتات أشد عندما مت 
و ىكذا يتضح من ىذه النظرية أن السلوك العدواين يتم . تشجيع األطفال على تقليد أفعال النماذج من الكبار 

تعلمو من خبلل التعزيز و احملاكاة فعلى سبيل ادلثال إذا قام احد ادلدربُت بتقدمي تعزيز إغلايب للسلوك العدواين 
. ألحد البلعبُت فإن ىذا البلعب يف الغالب سيظهر نفس ىذا السلوك مرة أخرى يف ادلستقبل

العدوان حيث تنظر إىل السلوك –   إن نظرية التعلم االجتماعي على العكس من نظرية الغريزة و نظرية اإلحباط 
فاألشخاص يسلكون عدوانية ألهنم . العدواين على إنو سلوك متعلم و على ذلك ؽلكن توجيهو و السيطرة عليو 

ومن ادلبلحظ يف اجملال الرياضي أن . تعلموا مثل ىذا السلوك و ليس نتيجة لئلحباط أو امتبلك لغرائز معينة 
العدوانية ؽلكن أن ربدث يف كل رياضة ، و أن البلعبُت صغار السن يقتدون بالعنف السائد يف مباريات احملًتفُت 

فهم يشاىدون يف التلفزيون السلوك العدواين ألبطال الذين يقتدون هبم ،وػلصلون على التشجيع عند إظهار . 
أن العديد من ادلدربُت ،و اآلباء ،و زمبلء الفريق يشجعون و يعززون ىذه " 1988مسيث"ويذكر . سلوك مشاهبة

. العدوانية
فعلى سبيل ادلثال يتلقى .   إن السلوك العدواين غالبا ما يرتكب كرد فعل لتصرف عدواين من شخص آخر 

العب كرة السلة تعليمات من ادلدرب بأال ينتهك القواعد و القوانُت و ػلاول إيذاء ادلنافسُت ،ولكن إذا كانت 
. ادلباراة تتميز باخلشونة مثل اجلذب من ادلبلبس  الضرب بالكوع ربت السلة فإن البلعب يتعلم أن يرد بادلثل
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وىي تؤكد على الدور اذلام الذي يلعبو ,أن نظرية التعلم االجتماعي ذلا العديد من األدلة العلمية اليت تؤيدىا

. (1)ماآلخرون ذوي األعلية بالنسبة للشخص يف زيادة وظلو السلوك العدواين أو التحك
:  العوامل التي تؤثر في السلوك العدواني2-7

   يفضل بعض الباحثُت التميز بُت أسباب كل من الغضب والعدوان يف زلاولة لئلجابة عن تساؤلُت منفصلُت 
. ما الذي يسبب مشاعر الغضب  وما الذي يسبب السلوك العدواين :  علا
 :  الغضب كأحد أسباب السلوك العدواني2-7-1

.    ىناك سببان رأسيان للغضب علا اذلجوم واإلحباط باإلضافة إىل غزو السبب يف كل منهما 
:  الهجوم2-7-2

   يعد اذلجوم على الفرد من قبل فرد أخر أو انزعاج منو أكثر مصادر الغضب شيوعا وىناك أمثلة عديدة للهجوم 
فتخيل انك تقرا صحيفة معينة وقامة شخص أخر بصورة غَت متوقعة يسكب من ادلاء على راسك أو زبيل انك , 

أجبت إجابة معينة يف الفصل الدراسي تعرب عن رأيك يف موضوع معُت وقام احد زمبلئو معلق على إجابتك بأهنا 
وكذالك زبيل انك تسَت بسيارتك يف شارع عام وفجأة سبقتك سيارة أخرى ووقفت أمامك , غبية وليس ذلا معٌت 

وطبقا لكيفية معاجلة , ففي كل ىذه احلاالت صلد إن شخص معينا قد فعلى شيئا كريها لشخص أخر, دون مربر 
الشخص الذي تعرض للهجوم أو اإلزعاج ذلذه األمور يصبح من احملتمل بدرجة كبَتة استثارة غضبو وشعوره 

. دبشاعر عدائية ضلو مصدر اذلجوم ومن مث الرد يربز احتمال عليو 
ومن مث , ومقابلة اذلجوم دبثلو باألسلوب العُت بالعُت والبادئ اظلم,    فاألشخاص يستجيبون للهجوم عادة بتأثَت

تزداد حدة العدوان والرغبة يف االنتقام وػلدث تصعيدا لو فالعنف يؤدي إىل ادلزيد من العنف يف سلتلف رلاالت 
ولكن , احلياة يف اجملتمع فالعنف األسري على سبيل ادلثال اليشتمل على شخص عدواين واحد وضحية واحدة

 . يشتمل على ظلط من العنف ادلتبادل بُت األزواج والزوجات أو بُت اآلباء واألبناء

:  اإلحباط3- 2-7
وابسط تعريف لئلحباط ىو احلالة اليت يشعرهبا الفرد عندما ,  الثاين للغضب ىو اإلحباط ي   ادلصدر الرئيس

يصطدم مع شيئا ما أو عندما ػلول أمر أو أخر بينو وبينما يريد ربقيق الفرد ألىدافو فإذا أراد الفرد أن يذىب إىل 
مكان معُت أو يؤدي بعض األفعال أو أن ػلصل على  شيء ما ومنع من فعل مايريد أو مل يتمكن من ربقيقو 

 من القرن العشرين الغرض األساسي توزمبلئو يف الثبلثينا " ددوال ر"فإننا نقول أن الشخص قد أحبط وقد قدم 
العدواين يقتضي  الذي رابط بُت العدوان واإلحباط ومؤداه أن العدوان ىو دائما نتيجة لئلحباط فحدوث السلوك

 .فوجود اإلحباط يؤدي دائما إىل بعض أشكال السلوك العدواين , ضمنيا وجود اإلحباط والعكس 
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 اليت ىدفت إىل الوقوف على اآلثار النفسية لئلحباط وسبثلت ةبدراستهم الكبلسيكي.1941" باركر"   وقد قام 

 يف اإجراءات التجربة يف إن رلموعة من األطفال شاىدو غرفة مليئة بدمى جذابة مل يسمح ذلم بدخوذلا ووقفو
اخلارج ينظرون إىل الدمى اليت يريدون أن يلعب هبا وليس يف مقدورىم الوصول إليها وبعد أن انتظر األطفال فًتة 

ىذا يف مقابل رلموعة أخرى من ,من الزمن مسح ذلم الباحثون بالدخول واللعب بالدمى ادلوجود كيفما يريدون 
األطفال أعطية فرصة مباشرة لدخول الغرفة واللعب بالدمى ادلوجود دون ادلرور خبربة ادلنع األوىل اليت تعرض ذلا 

وعلى ىذا ,  الدمى على األرض ااألطفال اجملموعة األوىل وتبينة من النتائج أن األطفال الذين احبطو قد حطمو
 .(1)األساس أن العدوان ىو أىم ادلًتتبان لئلحباط

:   الغزو 2-7-4
إن , الشخصك عليو من السلوك العدوان إدراب   يؤدي اذلجوم واإلحباط يف معظم احلاالت إىل الغضب وما يًتت

الشخص أخر يقصد إيذائو فميلنا لسلوك العدواين يعتمد غالبا على الدوافع الظاىرة وادلقاصد اليت تكمن خلف 
ذبد أن احتمال الغضب يزداد عندما الشخص " وايذر"أفعال الشخص األخر ودبفاىيم نظرية الغزو اليت قدمها 

ويف  (أو انو يف إطار ربكم الشخص الداخلي )يصاب  باذلجوم أو اإلحباط مقصود من قبل الشخص اآلخر 
 (أو انو خارج نطاق ربكم الشخص )مقابل ذلك إذا قام الضحية بغزو اذلجوم أو اإلحباط إىل ظروفو ادلخففة 

فلن يؤدي ذلك إىل إثارة غضب شديد فعلى سبيل ادلثال انو من ادلتوقع إثارة غضب العاملُت يف أحدى 
ادلؤسسات إذا قال ذلم رئيسهم انو اليهم ألهنم كساىل أكثر شلا لو ازبذت ادلؤسسة قرارا بتسرػلهم مؤقتا من العمل 

ولكن توقيت ادلعلومات اليت يتلقها , بسبب الركود االقتصادي للمؤسسة إمجاال والذي أدى إىل إغبلقها مؤقتا
فإذا ادرك الضحية ,الضحية عن مقصد الطرف اآلخر أو الظروف ادلختلفة يعد عامبل مهما أيضا يف إثارة الغضب

ادلربرات ادلخففة قبل ػلبط فسيقل احتمال الغضب ومن مث السلوك العدواين إما يف حالة تفسَت كل ادلربرات 
احلسنة فيما بعد بدء التوتر والغيظ فسيصعب تقليل الغضب ومع ذلك فان ادلعلومات ادلسبقة عن مقاصد 

الشخص اآلخر أو عن الظروف ادلخففة يصبح أثرىا ضئيبل إذا كان اذلجوم أو اإلحباط كبَتا جدا فالعنف العائلي 
ػلدث غلبا الن النقاش واجلدل الشديد يزداد حدة ويصعدون أي اعتبار دلربرات أفعال الشخص اآلخر ولذلك 

فان ادلعلومات ادلخففة ردبا تأيت متأخرة جدا أو تصبح غَت فعالة يف ظل حرارة الغضب فاألشخاص يقتلون يف ظل 
. مالغضب الشديد بصرف النظر عن ادلعلومات اليت تصلهم عن ضحاياه
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 : العوامل الشخصية المسببة للسلوك العدواني2-7-5

   تناولنا مسبقا أسباب الغضب منفصلة عن العوامل الشخصية للعدوان من اجل التميز الدقيق بُت الغضب 
والسلوك العدواين ويبقى ضمن العوامل الشخصية اليت تؤثر يف السلوك العدواين نوعان من ىذه العوامل علا 

 .(1)األسباب العصبية والكيميائية للعدوان واألذباىات التعصبية

:  عالج السلوك العدواني 2-8
   أن العدوانية يعاين منها الفرد واجملتمع ومن ىذا ادلنطق فانو ينبغي علينا أن نضع طرق للعبلج دلثل ىذه 

 اليت أثرت سلبيا على احلياة العامة لئلنسان وعليو فإننا نرى أن يكون العبلج على ىذه ادلستويات تالضطربا
: وىي كما يلي

 : العالج النفسي2-8-1

   أن التكفل النفسي للفرد لو األعلية البالغة واألثر الكبَت يف عبلج مثل ىذه االضطربات السلوكية ويكون العبلج 
النفسي بتجنب الطفل أسباب االنفعال من األساس واليت تسبب لو نوع من اإلحباط واحلط من قيمتو كعدم 

. (2)مقارنتو بغَته من األطفال وعدم تغيَته بالذنب وخطأ ارتكبو وإشعاره بذاتو وتقديره واحًتامو
فعندما يفشل الطفل ويصبح ذاك الفشل جزء من اخلربات اليت يواجهها يف البيت وادلدرسة والشارع ولذلك ينبغي 
لنا تعليم الطفل كيفية التعامل مع مثل ىذه التجارب الفاشلة دون أن تًتك يف نفسو اثر ضار ودون أن رببط من 
احًتامو لنفسو ويقول علماء الًتبية أن الطفل الذي يعاين من اطلفاض يف درجة احًتامو لنفسو اليستطيع التعامل 

. (3)مع الفشل وال يستطيع تشكيل صدقات مع غَته ويًتتب على ذلك ظهور مؤشر العدوانية
   كما ينبغي علينا أيضا ذبنب األطفال الكبت حبيث يسمح ذلم بطرح األسئلة واالستفسارات وعلينا أن 

نتجاوب معها بوضعية تناسب سنو وعقلو ومن خبلل أيضا إشباع رغباتو وتلبية حاجياتو ويكون كذلك بتنميتو 
حىت يستطيع الشخص أن ػلل مشاكلو وان يواجو الصعاب ببل صعوبة أو مشكلة باإلضافة إىل تعليم الطفل 

. (4)آداب احلديث واحلب والتعاون والتسامح وادلشاركة فكل ىذه ادلعاين السامية تغرس فيو روح عالية ومتسازلة
 
 
 

 

 

 

                                                 
  .36  . 34ص. مرجع سابق: وآخرون , ربيع عبد القادر  - ((1

 .60ص. 1998.مصر.دار التوزيع والنشر.فن تربية األوالد يف اإلسبلم:  زلمد سعيد مرسى -  (2)
 167ص .461العدد. “رللة العريب”.الطفل العدواين يف البيت وادلدرسة : زياد احلكيم-  ((3

  .60ص.نفس ادلرجع السابق.فن تربية األوالد يف اإلسبلم:  زلمد سعيد مرسى -  (4)
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 : العالج اإلجتماعي2-8-2

 مع البيئة االجتماعية للعميل وتعديلها ل   ويدخل ربت ىذا العبلج مايسمى بالعبلج البىبء وىو عبارة عن التعام
... أو ضبطها سواء كانت ىذه البيئة األسرة أو ادلدرسة, أو تغيَتىا

  والعبلج االجتماعي يف األسرة يكون عن طريق هتيئة ادلناخ األسري اذلادئ والسار وكذلك من خبلل معاملة 
الوالدين فيما يتعلق بًتبية األطفال وتوجيههم وقد يكون ىذا عن طريق تدريب األىل على سلك تصرفات سليمة 

حبيث يتعلمون كيف يعدلون سلوكهم ويتعاملون مع أبنائهم فقد أشارت نتائج ىذا التدريب خاصة مع تفاعل 
 .℅60 إىل 20األىل وصلاوهبم إن العدوانية اطلفضت عند األطفال بنسبة 

   ىذا فيما يتعلق باألسرة وفيما ؼلص ادلدرسة فيكون العبلج عن طريق إعطاء فرصة لتبلميذىا باحلركة والنشاط 
سوءا بالنشاطات الرياضية أو الثقافية وإدماج التبلميذ فيها وإشراكهم يف التحضَت وإلعداد ذلا وبذلك تكون 

. ادلدرسة قد اشبعت بعض حاجات تبلميذىا
 بإعداد معلمُت لديهم الكفاءة والقدرة على ربويل م   باإلضافة إىل ىذا غلب توفَت العلم وتطوير التعليم واالىتما

. (1)جو ادلدرسة إىل جو يشجع الطبلب على العطاء واإلنتاج وحب العلم
كما غلب أن الننسى مجاعة الرفاق اليت ذلا من التأثَت حبيث غلب اختيار الصحبة الصاحلة واجلماعة اليت تلتزم 

. باآلداب واألخبلق الفاضلة واليت تبتعد عن كل سلوك طائش وغَت مقبول
 : العالج السلوكي2-8-2

   يعترب العبلج السلوكي تطبيقا علميا لقواعد ومبادئ وقوانُت التعليم يف ميدان العبلج السلوكي على اإلطار 
النظري الذي وضعو كل من ايفان بافلوف وجون واطسن يف التعليم الشرطي ويستفيد أيضا من نظريات ثور 

ندايك وكبلرك ىل وبورس سكينر يف التعزيز وتقرير نتائج التعلم مع استخدام مثَتات منفردة مثل الصدمة 
. الكهربائية حيث ترتبط بانتظام وتكرار مع ادلثَت ادلوقفي رغم أهنا مؤذية نوعا ما وصعبة مع بعض احلاالت

أو التحصُت التدرغلي ويتم ذلك عن طريق , ومن بُت أساليب العبلج السلوكي أسلوب التخلص من احلساسية
تعريض العميل إىل ادلثَتات اليت ربدث استجابات عدوانية وتكرارىا بالتدريج يف ظروف يشعر فيها بأقل درجة 
وىو يف حالة اسًتخاء مث يتم العرض على مستوى متدرج يف الشدة حىت يتم التوصل إىل ادلستويات العالية من 

. (2)الشدة ادلثَت التستثَت االستجابة العدوانية
 : العالج الطبي2-8-3

   ينتج على السلوك العدواين اختفاء للبصَتة العقلية لدى الفرد وذبعلو مضطر لسلك سلوكات عدوانية يغيب 
فيها االنتباه لؤلخطاء وخطورهتا وانطبلقا من معرفتنا بان ىناك عبلقة وطيدة بُت النفس واجلسم وذلذا يلجا يف 
بعض األحيان إىل استعمال األدوية كمهدئات تؤدي إىل االسًتخاء العضلي واذلدوء النفسي واحلركي وىناك  

                                                 
  .331ص.1997.مصر.عامل الكتب. 3ط.الصحة النفسية والعبلج النفسي: حامد ظهران  -  (1)
 . 60ص.1998.مصر.دار التوزيع والنشر . فن تربية األوالد يف اإلسبلم: زلمد سعيد مرسى  -  (2)
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. أيضا دلسكنات الٍت تعمل على تثبيط وظائف اجلهاز العصيب ادلركزي وتسكن اآلالم شلا يؤدي إىل اذلدوء النفسي
   حىت يتمكن ادلعاًف من إقامة عبلقة تواصل بينو وبُت العميل إذا ما فشلت مجيع ىذه احملاوالت وفشلت بقية 

أنواع ووسائل وطرق العبلج يتم االستعانة كأخر حل بالعملية اجلراحية وىي جراحة عصبية متخصصة حيث يتم 
فصل النص األمامي اجلبهي عن بقية أجزاء ادلخ عن طريق قطع األلياف البيضاء ادلوصلة بُت الفص األمامي وادلهد 

. (1)بذلك يتم قطع االتصال العصيب وبالتايل تثبيط رد الفعل االنفعايل وػلد تغَت يف السلوك
 : العالج الديني4- 2-8

   يعترب السلوك العدواين يف نظر الدين استجابة غَت سوية لضمَت ادلريض بسبب اإلعلال أو القيام الفرد بسلوك 
 ويكون ذلك باإلؽلان والتحلي توذلذا فانو غلب الوقاية الدينية من مثل ىذه االضطرابا,  يتحدى فيو قوة الضمَت

. ابالعقيدة اخلالصة والعمل ادلخلص والسلوك غلب أن يكون وفقا لو
 النفسية والسلوكية االىتمام بالًتبية الدينية وألخبلقية وبناء نظام القيم ت   وتتضمن الوقاية الدينية من االضطرابا

كدعامة أساسية ومتينة للسلوك السوي فغاية ما يطلب ىو النفس ادلطمئنة اليت توفق بُت النفس اإلمارة بالسوي 
. والنفس اللوامة

   فالتعاليم الدينية والقيم الروحية واألخبلقية يهدي الفرد إىل السلوك السوي وذبنبو الوقوع يف اخلطأ والذنب 
وعذاب الضمَت وعليو غلنب إحداث نوع من التوازن بُت اجلانب ادلادي والروحي حىت يستطيع الفرد التوفيق يف 

   (2)" نصيبك من الدنياىوابتغ فيما أتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس" حياتو وأخرتو ويف ذالك قال تعاىل 
وغلب أيضا االىتمام بالنمو الديٍت للفرد وتوفَت القدرة الصاحلة احلسنة والسلوك النموذجي لبلىتداء واالقتداء بو 

 (3)"لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة "حيث قال تعاىل  
( 4).ويقوم العبلج الديٍت على معرفة الفرد لنفسو ولدينو ولربو والقيم وادلبادئ الروحية واألخبلقية

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 346ص.مرجع سابق: حامد ظهران  -  (1)
 .77اآلية :  سورة القصص   -(2)
 .21اآلية :  سورة األحزاب -  (3)
 .358ص. مرجع سابق: حامد عبد السبلم زىران -  (4)
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:  الخالصة9- 2

   نستخلص شلا سبق ذكره يف ىذا الفصل أن السلوك العدواين تسبب فيو عدة جوانب وعدة مؤثرات سواء كانت 
ما إن توفرت تساىم يف وجود سلوكات عدوانية عند البلعبُت خاصة إذا ما تكلمنا عن ادلراىقُت ,نفسية اجتماعية 

و عليو فإنو يتوجب ربديد األسباب احلقيقية اليت تدفع ,الذين تكون قابليتهم دلثل ىذه السلوكات أكرب ,
من أجل معاجلتها و قبل ذالك الوقاية منها باعتبار أن الوقاية أفضل من ,بادلراىقُت لسلك تصرفات عدوانية

. العبلج 
   كما أنو ال ينبغي أن نعطي األشياء أكثر شلا تستحق فهناك فًتات أين يظهر فيها ىدا النشاط الزائد يف سلوك 

.  األفراد و ما يًتتب عليو لذا وجب معرفة الكيفية ادلناسبة للتصرف معو حبكمة و عقبلنية
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: تمهيد3-1

   يعتقد العلماء والباحثون أن دراسة فًتة ادلراىقة تكون إلعتبارات مدرسية فقط، إال أن ذلك ال ؽلنع من دراسة 
ىذه ادلرحلة إلعتبارات عملية نفعية ٕتعلنا أقدر على التعامل مع ادلراىق من جهة، وعلى فهم ذواتنا واألصول 

. النفسية من جهة أخرى
   فادلراىقة مرحلة من ادلراحل األساسية يف حياة اإلنسان وأصعبها لكوهنا تشمل على عدة تغيَتات عقلية 

وجسمية، إذ تنفرد ٓتاصية النمو السريع غَت ادلنتظم وقلة التوافق العضلي العصيب، باإلضافة إىل النمو االنفعايل 
وعلى ىذا األساس غلب دراسة الظواىر النفسية والسلوكية للمراىق وكذا ما ػلدث يف جسمو من . والتخيل

فهذه الفًتة قد . تغَتات فيزيولوجية وعقلية وانفعالية وعاطفية إدراكا دلا قد ينجر عنها من نتائج سلبية أو إغلابية
. تكون احملطة األخَتة للفرد كي يعدل سلوكو ويتم شخصيتو يف ظل اخلربات اجلديدة يف حياتو

وخصائص الفئة ,وأطوار ادلراىقة,   ومن ىذا ادلنظور ارتأينا يف ىذا الفصل التطرق إىل مفهوم ادلراىقة 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سنة ومشاكل ادلراىقة ادلبكرة،حىت يتسٌت لنا اإلدلام ّتميع جوانب ادلوضوع  (15-12)العمرية
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:  المراهقة 3-2

كلمة ادلراىقة يف علم النفس على مرحلة االنتقال من الطفولة إىل مراحل أخرى من النمو  يدل مفهوم
وتتميز بأهنا فًتة بالغة التعقيد دلا ٖتملو من تغيَتات عضوية ونفسية وذىنية ٕتعل من الطفل كامل ,(1 )(ادلراىقة)

. وليس للمراىقة تعريفا دقيقا زلددا، فهناك العديد من التعاريف وادلفاىيم اخلاصة هبا, النمو
:  لغة3-2-1

من الناحية اللغوية االقًتاب والدنو من احللم وبذلك يؤكد علماء فقو اللغة ىذا ادلعٌت " ادلراىقة"   تفيد كلمة 
 "Adolescence"وادلراىقة باللغتُت الفرنسية واإلصلليزية ,(2)ٔتعٌت اقًتب من احللم ودنا منو" راىق"يف قوذلم 

. (3) وتعٍت اإلقًتاب والنمو والدنو من النضج واإلكتمال" Adolescere "مشتقة من الفعل الالتيٍت 
:   اصطالحا3-2-2

ىي تلك الفًتة الزمنية اليت تستمر حىت سن " ستانلي ىول"   وادلراىقة من الناحية االصطالحية حسب 
تلك الفًتة اليت تبدأ بالبلوغ :"ويرى مصطفى زيدان يف ادلراىقة,(4)اخلامسة والعشرون واليت تقوده دلرحلة الرشد

 سنوات، من 08 إىل 07وتنتهي بالتوقف العام للنمو، تبدأ من الطفولة وتنتهي يف سن الرشد وتستغرق حوايل 
. (5)"سن الثانية عشر لغاية العشرين بالنسبة للفرد ادلتوسط مع وجود اختالفات كبَتة يف الكثَت من احلاالت

، ادلراىقة ىي فًتة ظلو جسدي وظاىرة اجتماعية، ٗتتلف ىذه الفًتة يف بدايتها وهنايتها "دوريت روجرز"   وحسب 
. (6)باختالف اجملتمعات احلضارية واجملتمعات األكثر ٘تدنا واألكثر برودة

:  أطوار المراهقة3- 3
: مرحلة المراهقة المبكرة- 3-3-1

.(7)سنة من العمر 14إىل سن  12   ويطلق عليها أيضا أسم ادلراىقة األوىل، وىي تبدأ من سن 

                                                 
 .49ص. دون تاريخ. اخلنساء للنشر والتوزيع. النمو من الطفولة إىل ادلراىقة:  وزيان سعيد , عبد الرمحن الوايف -   ((1
 .14ص. مصر. 1998. مكتبة التوبة  . 1ط. خصائص النمو يف ادلراىقة:  زلمد السيد زلمد الزعبالوي -   ((2

 .275ص.1975. القاىرة.دار الفكر العريب . 4ط . األسس النفسية للنمو:  البهي فؤاد السيد -  ((3
 .301ص  . 1973. دار النهضة العربية  . 4ط. النمو النفسي :  عبد ادلنعم ادلليجي وحلمي ادلليجي-  ((4
 .31ص. 1995. اجلزائر . ديوان ادلطبوعات اجلامعية . علم النفس اإلجتماعي :   زلمد مصطفى زيدان - ((5

 .152- 158ص . . جدة . دار الشروق. علم النفس الًتبوي : زلمد مصطفى زيدان-  (6)
 .51ص . مرجع سابق . النمو من الطفولة إىل ادلراىقة : عبد الرمحن الوايف و زيان سعيد - (7)
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و٘تتد ىذه الفًتة من بداية البلوغ إىل ما بعد وضوح السمات الفزيولوجية اجلديدة بعام تقريبا، وىي فًتة تتسم 
باالضطرابات ادلتعددة، حيث يشعر ادلراىق خالذلا بعدم االستقرار النفسي واالنفعايل وبالقلق والتوتر وْتدة 

االنفعاالت وادلشاعر ادلتضاربة، وينظر ادلراىق إىل اآلباء وادلدرسُت يف ىذه الفًتة على أهنم رمز لسلطة اجملتمع شلا 
 غلعلو يبتعد عنهم ويرفضهم، ويدفعو إىل اإلٕتاه ضلو رفقائو وصحابتو الذين يتقبل آرائهم ووجهات نظرىم

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                ويقلدىم يف أظلاط سلوكهم
   فهذه ادلرحلة تعترب فًتة تقلبات عنيفة وحادة مصحوبة بتغَتات يف مظاىر اجلسم ووظائفو، شلا يؤدي إىل 

الشعور بعدم التوازن وشلا يزيد األمر صعوبة ظهور اإلضطرابات اإلنفعالية ادلصاحبة للتغَتات الفزيولوجية ووضوح 
( 1).الصفات اجلنسية الثانوية وضغوط الدوافع اجلنسية اليت ال يعرف ادلراىق كيفية كبح مجاحها أو السيطرة عليها

:  مرحلة المراهقة الوسطى- 3-3-2
سنة من العمر، وفيها يشعر ادلراىق بالنضج اجلسمي واإلستقالل الذايت  17إىل  14   وىي تبدأ من سن 

. (2)نسبيا، كما تتضح لو كل ادلظاىر ادلميزة واخلاصة ٔترحلة ادلراىقة الوسطى
:  و يتميز ادلراىق يف ىذه الفًتة باخلصائص التالية

النمو البطِتء  - 
. زيادة القوة والتحمل- 
. التوافق العضلي والعصيب- 
( 3).ادلقدرة على الضبط والتحكم يف احلركات- 

  :مرحلة المراهقة المتأخرة- 3-3-3 
، (4)سنة من العمر، وتعترب ىذه ادلرحلة يف بعض اجملتمعات مرحلة الشباب 22-21إىل سن  17   تبدأ من سن 

، وىي كذلك فًتة ػلاول فيها ادلراىق مل شتاتو ونظمو ادلبعثرة، ويسعى خالذلا إىل توحيد جهوده من (4)الشباب
. أجل إقامة وحدة متآلفة من رلموع أجزائو ومكونات شخصيتو

و يتميز ادلراىق يف ىذه ادلرحلة بالقوة والشعور باإلستقالل، وبوضوح اذلوية، وباإللتزام، بعد أن يكون قد 
 (5).استقر على رلموعة من اإلختيارات احملددة

 
 

 

                                                 
 .354 - 353ص.  ادلكتبة اجلامعية احلديثة، اإلسكندرية . علم نفس الطفولة وادلراىقة:رمضان زلمد ألقذايف -  (1)
. 55ص . مرجع سابق . النمو من الطفولة إىل ادلراىقة : و زيان سعيد , عبد الرمحن الوايف  -  (2)
 . 73- 72ص . 1997. دار الفكر، عمان  . 1ط. ادلناىج ادلعاصرة يف الًتبية الرياضية : أكرم زاكي خطايبة -  (3)
 .59ص . مرجع سابق . النمو من الطفولة إىل ادلراىقة :  و زيان سعيد, عبد الرمحن الوايف -  (4)
 .357ص . مرجع سابق  . علم نفس الطفولة وادلراىقة: رمضان زلمد ألقذايف  - (5)
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: سنة  (15-12) خصائص الفئة العمرية3-4
:  النمو الجسمي3-4-1

   يتميز ىذا النمو يف بداية ادلراىقة بعدم اإلنتظام و السرعة فهناك ارتفاع مطرد يف قامتو واتساع منكبيو ،اشتداد يف 
عضالتو ،واستطالة ليديو،وقدمو،وخشونة صوتو و الطالئع األوىل للحية و الشارب من الشعر الذي يوجد يف مواضع 

     إىل جانب التغَتات الفيزيولوجية كاطلفاض معدل النبض بعد البلوغ ‘سلتلفة من جسمو عالوة على اإلفرازات ادلنوية 

الشعور بالتعب و التخاذل و عدم القدرة على .و االرتفاع للضغط الدموي و اطلفاض استهالك اجلسم لألكسجُت  
بذل اجملهود البدين الشاق و تصاحب ىذه التغَتات االىتمام  الشديد للجسم ،و الشعور بالقلق ضلو التغَتات ادلفاجئة 

. (1)للنمو اجلسمي ، احلساسية الشديدة للنقد شلا يتصل هبذه التغَتات زلاوالت ادلراىق التكيف معها
: النمو العقلي 3-4-2 

   الوظائف العقلية ادلختلفة اليت تنظم البناء العقلي للطفل يغشاىا التغَت والنمو وذالك كلما تقدم الطفل يف 
مراحل العمر ادلختلفة حىت يصل إىل مرحلة ادلراىقة وصلد ىذه التغَتات ادلتمثلة واضحة للعيان يف ىذه الفًتة يف 

 يف تقدير قدراتو العقلية ويساعد ىذا اكل الوظائف العقلية والشك إن النمو العقلي للمراىق يعترب عامال زلدد
على أن يفهم ادلراىق نفسو أو يستفيد ٔتا ينتظم شخصيتو من ذكاء وقدراتو عقلية سلتلفة ومن السمات الشخصية 

. اخل...واالٕتاىات وادليول 
 من يقوم على تنشئة ادلراىق بتنشئة وما لديو ىذه اإلمكانيات الشخصية ومن أبرز مظاىر دكما أن النمو يساع

النمو العقلي يف مرحلة ادلراىقة أن الذكاء يستمر ولكن ال تبدو فيو الطفرة اليت تالحظ على النمو اجلسمي بل 
سنة  18_15ويصل الذكاء إىل اكتمال نضجو يف بُت سن ’يستمر النمو بالنسبة للبناء العقلي للمراىق هبدوء 

سنة  21_20وذالك بالنسبة لغالبية أفراد اجملتمع إما ادلتفوقُت أو األذكياء فإن نسبة ذكائهم تتوقف يف ما بُت سن 
ولكن بالرغم من توقف نسبة الذكاء يف ىذا السن إىل أن ىذا الؽلنع اإلنسان من التعلم واالكتساب فهو يكتسب 

. خربات جديدة طوال حياتو
ومن ىذه القدرات العددية القدرة على التصور البصري . وتصبح القدرات العقلية أوضح ظهورا يف مرحلة ادلراىقة

. القدرة على التعلم وكذا اكتساب ادلهارات احلركية وغَت احلركية,ادلكاين 
وؽليل ,وتزيد القدرة على التخيل ويظهر االبتكار. اخل....كما ينمو اإلدراك و اإلنتباه والتذكر والتخيل والتفكَت

. كما يبدو ىذا يف اىتمامو ألنشطة سلتلفة,ادلراىق إىل التعبَت عن نقسو وتسجيل ذكرياتو يف مذكرات خاصة بو
 
  

                                                 
1))

 .256ص.2003.لتوزيع والنشر. اجلامعية ةدارا دلعرف.النمو النفسي بُت السواء وادلرض : رلدي امحد زلمد عبد اهلل  - 
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:  النمو االنفعالي3-4-3

ولذالك يطلق عليها مرحلة الطفولة اذلادئة يف ,    تعترب مرحلة الطفولة ادلتأخرة مرحلة االستقرار والثبات االنفعايل 
ويتعلم كيف يتنازل عن ,ومظاىر الثورة اخلارجية ,بدايتها يربز ادليل للمرح وتنمو لديو االٕتاىات الوجدانية 

حاجاتو العاجلة اليت تغضب والديو وتعترب ىذه ادلرحلة ٘تثيل اخلربات االنفعالية اليت مر هبا الطفل وتالحظ لديو 
وإذا ما تعرض الطفل ىذه ادلرحلة إىل الشعور باخلوف وعدم األمن أدى ذالك إىل , بعض األعراض العاطفية 

 للطفل لقد قرر كثَت من علماء النفس أن يالقلق الذي يؤثر تأثَت قويا على النمو الفسيولوجي والعقلي واالجتماع
ادلراىقة تتسم بالتوتر االنفعايل والقلق واالضطراب أو ىي فًتة تتسم بتقلبات انفعالية عنيفة تتحدد مالزلها بالثورة 

التناقض الواضح يف , دتذبذب بُت االنفعايل الشديد والتبلد أو اذلدوء الزائ,  على الوالدين واحمليطُت بو دوالتمر
وتفسَت ذالك انو يف مرحلة ادلراىقة يكون الفرد قد انتقل جزئيا ,  بُت الواضح واحلزن واالنقباض والتهيج هانفعاالت

. من حياة الطفولة ودخل جزئيا إىل مرحلة أخرى ىي حياة الراشدين 
فهو تعبَت يتسم ,   وتبعا دلفهوم الكبار ومالحظاهتم فان التعبَت االنفعايل عند ادلراىقُت دائما يكون غَت مالئم 

فادلثَت البسيط اخلفيف يثَت , صارخ بنسبة تفوق الواقع وادلقبول ا و ىو تعبَت شديد وكثيف , بأنو شديد وقوي 
 انفعاالت ادلراىقُت HURLOCKفيهم عاطفة مدوية من الضحك أو ثورة صاخبة من الغضب ولقد وصفى 

: كاليت
. عدم الثبات االنفعايل وقلة دوامها - 
 .عدم الضبط أو نقص القدرة على التحكم يف انفعاالتو بشكل واضح- 

 .الشدة والكثافة - 

 (1)وكذالك ظلو نزعات دينية صوفية , ظلو عواطف نبيلة مثل الوطنية والوالء والوقار - 
 :  النمو االجتماعي3-4-4

فبينما نالحظ ,    يأخذ النمو االجتماعي يف ىذه ادلرحلة شكال مغايرا دلا كان عليو يف فًتات العمر السابقة 
اليت تتمثل فيها مجيع , ومنذ ارتباطو يف السنوات األوىل بذات , اضطرار النمو االجتماعي للطفل منذ والدتو 

أو ٔتعٌت أدق ىي الدنيا , فهي مصدر غذائو ومصدر أمنو وراحتو وىي ادللجأ الذي ػلتضنو , مقومات حياتو 
 لتشمل األفراد اآلخرين يف األسرة مث األقارب وأطفال اجلَتان ةمث اتساع دائرة الطفل االجتماعي..كاملة بالنسبة لو 

وال ؼلرج , إال أن ىذه العالقات مجيعها تكون داخل الدائرة االجتماعية اليت ٘تثل األسرة وارتباطاهتا.وىكذا .. 
وؼلرج الطفل عن ىذه الدائرة ليكون لنفسو  , ا االجتماعية اليت ٘تثل األسرة وارتباطاتوةالطفل عن ىذه الدائر

. ارتباطات خاصة خارج نطاق األسرة إال يف فًتة ادلراىقة 
                                                 

-
(1)

 .259-257ص.مرجع سابق: رلدي امحد زلمد عبد اهلل  
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صلد إن صلتو بالبيت تظل موجودة باستمرار ,    وحىت عندما ٓترج الطفل خارج البيت ليلعب مع أطفال اجلَتان 

األب أو األم أو غَتعلا من الكبار أفراد .. فأيب شجار ػلدث بُت األطفال إظلا ػلسمو الكبار, حىت أثناء لعبو
وتنتهي مشكلتو ٔتجرد إن تربت  األم , وعند أي اعتداء يقع على الطفل فانو يهرع إىل البيت شاكيا , األسرة 

. أو تأخذه يف أحضاهنا وأ٘تسح لو دموعو , على كتفيو 
وتكون ىذه ,    تتكون عالقات من نوع جديد تربط  ادلراىق بغَته وّتماعات معينة يشد ويزداد والئو ذلا 

. وىذا على حساب اندماجو لألسرة وإحساسو بال أمن وبراحة – يف العادة –العالقات واالرتباطات 
تقوي رغبة ادلراىق يف االستقالل والتحرر من سلطة األبوين والكبار عموما كما تزيل رغبتو يف أن يعامل معاملة 

ومن مث غلب أن يسر على معاملتو للكبار على معاملتو لألطفال ويزيد من جلوئو إىل اجلماعات  , الشخص الكبَت 
. األخرى اليت تأكد ذاتو وتعاملو على ادلساوات ومن انتمائو إليها 

تعلقو بفرد تتمثل فيو صفات أزعامو وادلثل العليا وىذا ىو سبب , وىناك خصائص اجتماعية بارزة ٘تيز ادلراىق 
( 1). ٔترحلة عبادة األبطال–مرحلة ادلراىقة -  تسمية ىذه ادلرحلة 

:  النمو الجنسي3-4-5
من أىم التطورات اليت تظهر على أن ادلراىق يوجد يف موقف خطر أو أنو ؽلشي ٓتطوات سليمة وحذرة للخروج 

. من ىذه ادلرحلة  اليت يبدأ فيها العمل الغريزي اجلنسي 
وىنا يظهر على ادلراىق نوع  من ادليل إىل التجميل قصد لفت االنتباه إىل اجلنس األخر وىو بذالك يف ْتث دائم 

وىذا ىو أصعب األمور الن الغرض ىو التلذذ و الظهور وليس الغرض قصد أخر , عن رفيق من اجلنس اآلخر 
. وىذه الغريزة ىي اليت ٕتعلو يندفع وراء االنفعال و سلوكات غَت مستحبة العند اجملتمع وال عند الطرف األخر 

التزمت الديٍت ونبذ اجملتمع , ونتيجة احلتمية أن ادلراىق يقع يف حالة الرفض للكبت فيظهر يف شكل أخر 
وباألخرى اجلنس األخر وإما اذلروب إىل بعض التعرضات اجلنسية كاالستمناء أو رٔتا إىل البحث عن اللذة مغايرة 

. (2)ادلظهر متطابقة ادلضمون
:  النمو الحركي3-4-6

 عفينتج عن ىذا النمو السري" طفرة النمو"    يف بدء مرحلة ادلراىقة ينمو اجلسم ادلراىقة ينمو اجلسم ظلوا سريعا 
وىذه ادلرحلة على خالف ادلرحلة السابقة , غَت ادلتوازن ميل ادلراىق ألن يكون كسوال خامال قليل النشاط واحلركة

وذالك الن . اليت كانت يتميز فيها الطفل بادليل للحركة و العمل ادلتواصل وعدم القابلية للتعب (الطفولة ادلتأخرة)
 .فادلراىق يف بدء ىذه ادلرحلة يكون توافقو احلركي غَت دقيق,النمو خالل الطفولة ادلتأخرة يسَت يف خطوات معتدلة

                                                 
(1)

 . 19ص.بدون سنة.دار الفكر للطباعة والنشر . سيكولوجية ادلراىقة: ىدى زلمد قناوي -  
 . 259ص . مرجع سابق :  رلدي امحد زلمد عبد اهلل -  (2)
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وكثَتا ما , فاحلركات تتميز بعدم االتساق فنجد أن ادلراىق كثَت اإلصطدام باألشياء اليت تعًتض سبيلو أثناء ٖتركاتو
. تسقط من بُت يديو األشياء اليت ؽلسك هبا

,   ويساعد على عدم استقراره احلركي التغَتات اجلسمية الواضحة واخلصائص اجلنسية  الثانوية اليت طرأت عليو 
شلا يسبب لو االرتباك وفقد ,  االجتماعية توتعرضو لنقد الكبار وتعليقاهتم وٖتملو العديد من ادلسؤوليا

فيزداد نشاطو وؽلارس , تصبح حركاتو أكثر توافقا وانسجاما , وعندما يصل ادلراىق قدرا من النضج,االتزان
العزف : احلركي مثل  ادلراىقون تدريبات رياضية زلاولُت إتقان بعض احلركات الرياضية اليت ٖتتاج إىل الدقة والتآزر

 (1)والكتابة على اآللة الكاتبة, وبعض األلعاب الرياضية ادلتخصصة, على اآلالت ادلوسيقية 
:  مشاكل المراهقة المبكرة3-5
تتميز مرحلة ادلراىقة ادلبكرة بالفوضى والتناقض فيبحث الفرد عن ىوية جديدة، ػلاول ٕتاوز ىذه األزمات    

والتأثرات بالرياضة واألعمال الفنية، يف األول األزمة تبدأ ببطء مث تنفجر، ويعود سببها إىل اإلحساس باخلوف 
واخلجل واخلطأ، فهي مرتبطة ٔتستوى الذكاء كما ؽلكن إرجاع ىذه ادلشاكل لعدة عوامل من بينها عوامل نفسية 

وقد يكون يبحث أيضا على االمتثالية فيتجنب  (العدوانية)كالعزلة وعوامل اجتماعية كعدم االمتثال للمجتمع
( 2) :العادات والذات فيكون لو القلق وىذا صلده عند الشباب وستلخص أىم ىذه العوامل يف النقاط التالية

:  المشكالت النفسية3-5-1
من ادلعروف أن ىذه ادلشاكل قد تؤثر يف نفسية ادلراىق انطالقا من العوامل النفسية ذاهتا اليت تبدو واضحة يف 

تطلع ادلراىق ضلو التحرر واالستقرار وثورتو لتحقيقو بشىت الطرق، واألساليب، فهو ال ؼلضع لقيود البيئة وتعاليم 
وأحكام اجملتمع وقيمتو اخللقية واالجتماعية، بل أصبح ؽلحص األمور ويناقشها ويزينها بتفكَته وعقلو، وعندما 

يشعر ادلراىق بان البيئة تتسارع معو وال تقدر موافقة وال ٖتس بأحاسيسو اجلديدة، ذلذا فهو يسعى دون قصد يف 
انو يؤكد بنفسو وثورتو و٘ترده وعناده، فإذا كانت كل من ادلدرسة، األسرة، واألصدقاء ال يفهمونو وال يقدرون 

. قدراتو ومواىبو، وال يذكر ويعًتف الكل بقدرتو وقيمتو
 : المشكالت الصحية3-5-2

   إن ادلتاعب اليت يتعرض ذلا الفرد يف سن ادلراىقة ىي السمنة، إذ يصاب ادلراىقون بسمنة بسيطة مؤقتة ولكن 
إذا كانت كبَتة فيجب العمل على تنظيم األكل والعرض على طبيب سلتص، فقد تكون وراءىا اضطرابات  

 
 

                                                 
  .29ص. بدون سنة . دار الفكر للطباعة والنشر . سيكولوجية ادلراىقة :  ىدى زلمد قناوي -  ((1
. 72،ص1971. مصر .  دار ادلعارف . مشكالت ادلراىقة يف ادلدن والريف :  خليل ميخائيل عوض -   ((2
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شديدة يف الغدد، كما غلب عرض ادلراىقُت على انفراد مع الطبيب النفساين لالستماع إىل متاعبهم وىو يف ذاتو 

 (1).جوىر العالج الن عند ادلراىق أحاسيس خاطئة والن أىلو ال يفهمونو
:  المشكالت االنفعالية3-5-3

   إن العامل االنفعايل يف حياة ادلراىق يبدو واضحا يف عنف انفعالو وحدهتا واندفاعاهتا، وىذا االندفاع االنفعايل 
ليس أساسية نفسية خالصة، بل يرجع ذلك إىل التغَتات اجلسمية، فإحساس ادلراىق ينمو جسمو وشعوره بأن 
جسمو ال ؼلتلف عن أجسام الرجل وصوتو قد أصبح خشنا فيشعر ادلراىق بالزىو واالفتخار وكذلك يشعر يف 

. الوقت نفسو باحلياء واخلجل من ىذا النمو الطارئ
:  المشكالت االجتماعية3-5-4

   ػلاول ادلراىق أن ؽلثل رجل ادلستقبل، امرأة ادلستقبل، بالرغم من وجود نضج على مستوى اجلسم، وإال أن 
تصرفاتو تبقى غَت ناضجة، وىذا التصادم بُت الراغبُت يؤدي إىل عدة مظاىر انفعالية وإىل عدة مشاكل نفسية 

: وؽلكن أن نربز السلوك االجتماعي عند ادلراىق مايلي
   إن الفًتة األوىل من ادلراىقة يفضل فيها العزلة بعيدا عن األصحاب، وىذه نتيجة حلالة القلق أو االنسحاب من 

العامل احمليط بو، والًتكيز على ٘تديد الذات والسلوك االنفعايل ادلرتبط ٔتجموعة زلدودة غالبا ما تكون من نفس 
اجلنس، أما يف منتصف ىذه الفكرة يسعى ادلراىق أن يكون لو مركز بُت اجلماعة وذل عن طريق القيام بأعمال 

. تثبيت االنتباه للحصول على االعًتاف بشخصيتو
:  مشاكل الرغبات الجنسية5- 3-5

   من الطبيعي أن يشعر ادلراىق بادليل الشديد للجنس األخر، ولكن التقاليد يف رلتمعو تقف حائال دون أن ينال 
ما ينبغي، فعندما يفصل اجملتمع اجلنسية فإنو يعمل على إعاقة الدوافع الفطرية ادلوجودة عند ادلراىق ٕتاه اجلنس 
األخر وإحباطها، وقد يتعرض الضلرافات وغَتىا من السلوك ادلنحرف، باإلضافة إىل جلوء ادلراىقُت إىل أساليب 

 (2).ملتوية ال يقرىا اجملتمع كمعاكسة اجلنس األخر للتشهَت هبم أو الغرق يف بعض العادات واألساليب ادلنحرفة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .72ص. ادلرجع السابق :   خليل ميخائيل عوض  -((1
قسم اإلدارة . كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيَت . مذكرة ليسانس . أعلية ادلراقبة الطبية والصحية لدى العيب كرة القدم فئة أصاغر : وآخرون , نعمي عادل -((2

 .96-95ص . 2008. جامعة ادلسيلة. والتسيَت الرياضي 
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 : دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى المراهق3-6

واليت ٖتفز ادلراىق بادلمارسة وأعليتها ,    تتميز الدوافع بالطابع ادلركب نظرا لتعدد أنواع األنشطة الرياضية ورلاالهتا 
ذالك بالنسبة للفرد الرياضي أو بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيو فلكل فرد دافع ػلثو للقيام يعمل ما  ولقد حدد 

: أىم الدوافع ادلرتبطة باألنشطة الرياضية وقسمها إىل قسمُت " رويدك"الباحث 
:  دوافع مباشرة 3-6-1

. اإلحساس بالرضى واإلشباع بعد هناية النشاط العضلي نتيجة احلركة  - 
.  ادلتعة اجلماعية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد  - 
.  االشًتاك يف التجمعات وادلنافسات الرياضية - 
:  دوافع غير مباشرة 3-6-2
زلاولة اكتساب الصحة والياقة البدنية عن طريق شلارسة الرياضية  - 
 انقباض الوزن الزائد , اإلحساس بضرورة الدفاع عن النفس - 

الوعي بالشعور االجتماعي إذ يرى ادلراىق وجوب ادلشاركة يف األندية والسعي لالنتماء للجماعة والتمثيل - 
 الرياضي 

 .(1)ٖتقيق النمو العقلي والنفسي- 
:  دور الرياضة في مرحلة المراهقة 3-7

فال يستطيع القيام بتجربة حركية لوحدىا بل البد , وجدانا,    اإلنسان عبارة عن وحدة متكاملة عقال وجسما 
من عملية التفكَت والتنسيق بُت ذالك من الفعال والتصرف إزاء ىذا ادلوقف أصبحت الرياضة هتدف للتنمية لدى 

الناشئ تنمية كاملة من الناحية الصحية جسما وعقال ومن الناحية االجتماعية والنهوض بو إىل ادلستوى الذى 
يصبح بو فعاال يف رلتمعو وزليطو ووطنو لذا إسًتعيت يف ذالك ادلراحل اليت ؽلر هبا الفرد يف فًتة النمو وقسمت 
: ْتيث وضعت برامج لالعتماد عليها كي يتحقق اذلدف من ورائها ضمن أغراضها العامة واليت ندرجها كما يلي 

 تنمية الكفاءة البدنية  -
 تنمية القدرة احلركية - 

 تنمية الكفاءة العقلية - 

 تنمية العالقات االجتماعية - 

 

 

 

                                                 
1)

 - caga- Etleill.R.Thomas:  Manuel de ledenciation sport. Evigot.paris.1993.p227
)  
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:  تنمية الكفاءة البدنية3-7-1

   ادلقصود هبا اجلسم السليم من الناحية الفيزيوجية أي سالمة اجلهاز الدوراين التنفسي وكذا اجلهاز العصيب 
والعظام وادلفاصل خالبا من التشوىات اجلسمية أو األمراض الوراثية ادلكتسبة باإلضافة للنظام الغذائي ادلتوازن 

والنظافة اجلسمية ٔتا يناسبو من تدريبات للمرحلة السنية لتقوية العضالت وادلفاصل وتنمية القدرة الوظيفية 
. لألجهزة 

:  تنمية الكفاءة الحركية 3-7-2
 لتأدية مجيع احلركات بكفاءة منقطعة النضَت وأثرىا ما اكتسبو م   تؤثر خاصة يف الناحية البدنية اليت تؤىل جلس

اجلسم من خفة ورشاقة ومرونة وقوة التحمل وسالمة آلية التنفس وغَتىا من عناصر الياقة البدنية وقدرات الدراسة 
" اجلنس–العمر "كيفية التنمية للقدرة احلركية برنامج خاص أيضا 

:  تنمية الكفاءة العقلية 3-7-3
   سالمة البدن ذلا تأثَت اكرب على اخلاليا اجلسمانية وٖتديدىا ادلتواصل شلا غلعل األعضاء بدورىا بشكل سليم 

 ادلعلومات وظلو القوى العقلية والتفكَت العميق ليأيت بصورة مرضية االان كان اجلسم سليما بفالقدرة على استيعا
٘تاما حيث إن اجلسم ىو الوسط للتعبَت عن العقل واإلرادة وان رلال ا أللعاب ادلختلفة ادلمارسة ادلهارات وطريقة 

اللعب واخلطط ادلتبعة فيها تتطلب قدرا من التفكَت وتشغيل العقل  
:  تنمية العالقات االجتماعية 3-7-4

   أغراضها تربوية تتصف بأىداف ؽلكن للفرد اكتساهبا عن طريق األلعاب ادلختلفة حيث يكتسب منها عادات 
تقبل ,احًتام الطرف اآلخر,النظام,الطاعة ,االعتماد على النفس , قوت التحمل, كالصرب" وصفات خلقية محيدة 

الًتابط ,ةادلسؤويل,وحدة العمل,التعاون مع الفريق, الثقة بالنفس,احلذر من الغَت,الشجاعة,ادلثابرة,انكاراالنانية,اذلزؽلة
وغَتىا من الصفات اليت تعدل من سلوك الفرد وتقوم شخصيتو وهتذيبها ىذا ..."اٗتاذ ادلواقف ادلهمة,األسري

( 1).الشيء البسيط فقط من شلارسة  النشاط الرياضي

:  التطور البدني لدى فئة المراهقين3-8
فيمكن طرح " مبدأ التدرج التحملي لتدريب"   أن رياضة ادلستوى العايل تتطلب تدريب إجباري وأكثر تعقيدا 

 إىل أي حد ؽلكن الوصول بادلراىق بواسطة التدريب؟: السؤال التايل

 

                                                 
1))

كلية العلوم االقتصادية وعلوم .قسم اإلدارة والتسيَت الرياضي. مذكرة ليسانس. دور رياضة كرة القدم يف تنمية جانب االجتماعي لدى ادلراىقُت : وآخرون, زعيًت هباء الدين  -
. 16ص . 2007. جامعة مسيلة . التسيَت والعلوم التجارية 
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   إذا علمنا إن ادلراىقة تتميز بنمو وتطور متواصل ىذا النظام السريع وادلتغَتات تظهر جليا ىناك ثالث عوامل 

: تؤثر يف النمو
. عوامل زلددة بعامل النضج التغَتات ادلرفولوجية ٖتت تأثَت اإلفرازات اذلرمونية- 
. عوامل نامجة عن تدريب غَت سلطط النمو العظمي الذي الينتج إال أثناء وجود محل متزن وكايف- 
.  ادلعقدةتعوامل نامجة عن تدريب سلطط التعلم النسيب لبعض احلركا- 

   بالنسبة للمدرب ليس من الضروري تبديل العاملُت األولُت وإظلا العكس غلب معرفة أي الطرق الطبيعية لتمام 
فبدون تدريب خاص تتجاىل مركبات ىذه الطريقة اليت ؽلكن تعديلها بواسطة تدريب مالئم ,عملية النمو الطبيعي

 . (1)ويف أي وقت تكون انسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .16ص .مرجع سابق : وآخرون, زعيًت هباء الدين  -(1)
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:  خالصة3-9

   من خالل ما طرح يف ىذا الفصل نستخلص أن اإلنسان ؽلر بعدة مراحل يف عمره وأعلها ىي مرحلة ادلراىقة 
وذالك ٔتا تتميز بو من متغَتات الفزيولوجية وادلرفولوجية اليت ذلا تأثَت , ادلبكرة اليت ىي أصعب مرحلة يف حياتو 

. مباشر على نفسيتو واليت تنعكس بصورة واضحة يف سلوكو 
 ووجب على ادلريب أو ادلدرب أن يعرف خصائص واحتياجات ومتطلبات ادلراىق الضرورية ليحقق ظلوا متزنا 

. ويكون شخصية قوية ومتزنة يف حياتو 
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: المنهج العلمي المتبع في الدراسة-1

ن البحث يف احلقائق وزلاولة التوصل إىل قوانني عامة ال يكون أبدا بدون منهج واضح يلزم الباحث نفسو    ا
وصف الظواىر "بتتبع خطواتو ومراحلو بكل دقة وصرامة ولقد استخدمنا يف حبثنا ادلنهج الوصفي الذي يهدف إىل

حداث أو أشياء معينة ومجع احلقائق وادلعلومات وادلالحظات عنها وتقرير حالتها كما توجد عليو يف الواقع أأو 
. (1)وىذه البحوث تسمى بالبحوث ادلعيارية أو التقوديية

وادلنهج الوصفي من ناحية أخرى ىو طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من اجل الوصول    
 يعترب ادلنهج الوصفي طريقة لوصف الظاىرة ادلدروسة وتصويرىا  إذإىل أىداف زلددة إزاء مشكلة اجتماعية ما

. (2)كميا عن طريق مجع معلومات مدققة عن ادلشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة

: متغيرات الدراسة -2

وىو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثريه يف الظاىرة ادلدروسة وعامة يعرف :المتغير المستقل 2-1
. باسم ادلتغري أو العامل التجرييب ويتمثل يف دراستنا يف دور الرياضات اجلماعية

تقليل من ال و ادلتغري التابع يف دراستنا ىووىذا ادلتغري ىو نتاج العامل ادلستقل يف الظاىرة : المتغير التابع 2-2
. السلوكات العدوانية

وبذلك كانت عينة البحث , ضمن رلتمع ما   تندرج العينة ادلأخوذة: البحث وعينةمجتمع  2-3
. فريقني متثل رلموعة فرق للرياضات اجلماعية صنف أشبال مدينة بسكرة 

: حيث كان اختيار الالعبني بطريقة عشوائية اذ كان عدد الفرق فريقني مها: طريقة اختيار العينة

.   وفريق كرة اليد الحتاد الرياضي البسكريالحتاد بسكرةفريق كرة القدم 

 العب بني فريقي والية بسكرة  35حتديد العينة ادلرغوب فيها وادلتمثلة يف : ضبط متغريات أفراد العينة 

: ويتم حتديد حجم العينة كالتايل 

 
                                                           

 .19، ص 1984ادلنهاج يف علوم الرتبية وعلم النفس، ادلدرسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : تركي رابح -  (1)

 18،ص2003منهجية إعداد حبث علمي،دار اذلدى للطباعة والنشر،عني مليلة،: كمال ايت منصور ورابح طاىري -  (2)
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. العب17حجم العينة , العيب فريق كرة القدم احتاد بسكرة : اجملموعة األوىل 

.  العب18حجم العينة , العيب كرة اليد االحتاد الرياضي البسكري : اجملموعة الثانية 

:  مجاالت البحث-4

: كل حبث ميداين لو رلالو الزماين وادلكاين إذ يتم توضيحها على الشكل التايل

بعد اختيار موضوع دراستنا،انطلقنا يف الدراسة النظرية للموضوع من بداية شهر جانفي : المجال الزماني4-1
أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فقد دام من شهر افريل إىل غاية شهر  2016إىل غاية هناية شهر مارس سنة 

 2016ماي سنة 

وفريق كرة اليد  (احتاد بسكرة)قمنا باجناز البحث ادليداين على مستوى فريق كرة القدم :المجال المكاني 4-2
 سنة  (15- 12)صنف أشبال (االحتاد الرياضي البسكري)

:  أدوات وتقنيات البحث-5

   يعتمد ادلنهج  الوصفي يف البحث على البيانات اخلاصة بالظواىر وادلوضوعات اليت يدرسها وعلى وسائل 
وأدوات القياس اليت تساعد على مجع البيانات وتصنيفها متهيدا لتحليلها واستخالص النتائج منها،وذلذا اعتمدنا 

 .على استمارة تتضمن رلموعة من األسئلة موجهة إىل الالعبني وادلدربني

: الصدق   1-5

العب مت اختيارىم  (35)من اجل استكمال األسس العلمية العتماد ادلقياس مت اختيار عينة قوامها 
نادي  العب من 18 اخرتنا من نادي احتاد بسكرة لكرة القدم وايضا  العب 17اذ مت اختيار بالطريقة العشوائية 

تعترب درجة الصدق ىي العامل االكثر امهية بالنسبة للمنهج الوصفي وىو  اذاالحتاد الرياضي البسكري لكرة اليد،
 .1يتعلق اساسا بنتائج االستبيان

العب  مت  (35)لغرض التعرف على ثبات ادلقياس مث تطبيقو على عينة الثبات ادلكونة من  :الثبات  5-2
 اختيارىم بالطريقة العشوائية و اذا اردنا اعادة االستبيان فسوف تدل النتائج على ثبات النتائج االولية

 
                                                           

 26،ص2003منهجية إعداد حبث علمي،دار اذلدى للطباعة والنشر،عني مليلة،: كمال ايت منصور ورابح طاىري -  (1)
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يعترب االستبيان من أدوات البحث األساسية الشائعة االستعمال يف العلوم اإلنسانية حيث :  االستبيان 5-3
        يستخدم يف احلصول عن معلومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسو يف اجملال ادلبحوث،لكوهنا

 معلومات ال ديلكها إال صاحبها ادلؤىل قبل غريه على البوح هبا،وىو تلك القائمة من األسئلة اليت حيضرىا 
الباحث بعناية يف تعبريىا عن ادلوضوع ادلبحوث يف إطار اخلطة ادلوضوعية لتقدم إىل ادلبحوث  من اجل احلصول 

.  (1)على إجابات تتضمن ادلعلومات والبيانات ادلطلوبة لتوضيح الظاىرة ادلدروسة وتعريفها من جوانبها ادلختلفة

   وفيما خيص موضوع حبثنا فقد قمنا بإعداد استبيان وزع على العيب كرة الفدم الحتاد بسكرة والعيب كرة اليد 
: ومت تقسيم االستبيان اخلاص بالالعبني إىل زلورين, الحتاد الرياضي البسكري 

 هتدف إىل التحقق من الفرضيتني اليت تتمثل يف مسامهة 10 إىل 1يضم عشرة أسئلة مرقمة من  : المحور األول
. يف التقليل من اإلحباط لدى ادلراىقني (كرة القدم وكرة اليد)رياضات اجلماعية 

 هتدف إىل التحقق من الفرضيتني اليت تتمثل يف مسامهة 20اىل 11يضم عشرة أسئلة مرقمة من  : المحور الثاني
. يف التقليل من الغضب لدى ادلراىقني (كرة القدم وكرة اليد)رياضات اجلماعية 

: المعالجة اإلحصائية -6

:  يف استخراج النسب ادلئوية وحتليل ادلعطيات مت االعتماد على القاعدة الثالثية ادلبينة يف القانون التايل

 X100  (اجملموع/ عدد التكرارات  ) =النسبة ادلئوية 
 

 

 

 

                                                           

.  220،ص 2003مناىج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال،د ط،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنون : امحد بن موسلي- (1 )
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: عرض  ومناقشة نتائج االستبيان- 1

. في التقليل من اإلحباط لدى المراهقين (كرة القدم وكرة اليد  )دور الرياضات الجماعية  :المحور األول
 ىل تشعر باإلحباط أثناء إبعادك عن اللعب من ادلقابلة ؟ :1السؤال رقم 
.  معرفة إذا كان الالعب يشعر باإلحباط أثناء إبعاده عن اللعب من ادلقابلة :الغرض منه 

 
.  عند ابعاده عن اللعب من ادلقابلة ط ديثل مدى شعور الالعب باإلحبا:1-2الجدول رقم 

اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 23.53 04% 76.47 13كرة القدم  
% 100 18% 16.67 03% 83.33 15كرة اليد 

 

من رلموع العيب كرة القدم  ذلم شعور باإلحباط  %  76,47   من خالل مالحظتنا للجدول نالحظ نسبة  
 من رلموع العيب كرة القدم ال يشعرون باإلحباط أثناء  %23,53ونالحظ أيضا نسبة , أثناء إبعادىم عن اللعب 

  .إبعادىم عن اللعب 
,  من رلموع العيب كرة اليد ذلم شعور باإلحباط أثناء إبعادىم عن اللعب %83.33وكذالك نالحظ إن نسبة 

.  من رلموع العيب كرة اليد ال يشعرون باإلحباط أثناء إبعادىم عن اللعب %16.67ونالحظ أيضا نسبة  
 

 .  عند أبعاده عن اللعب من ادلقابلةطديثل مدى شعور الالعب باإلحبا: 1-2الشكل رقم 
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن معظم العيب كرة القدم وكرة اليد يشعرون باإلحباط أثناء إبعادىم 
مما يدفعهم إىل سلوكات عدوانية وىذا ما جنده يف الفصل الثاين يف عنصر أسباب السلوكات العدواين  عن اللعب
 (34)ص" اإلحباط ىو احد األسباب الرئيسية لسلوك العدواين " يف الفقرة 
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ما ىي التصرفات اليت تصدر منك عند عرقلتك أثناء اللعب من طرف اخلصم؟  : 2السؤال رقم 
. معرفة التصرفات اليت تصدر من الالعب عند عرقلتو من اخلصم أثناء اللعب : الغرض منه 

. ديثل التصرفات اليت تصدر من الالعب عند عرقلتو من اخلصم أثناء اللعب  : 2-2الجدول رقم 
اجملموع النرفزة الالمباالة نوع الرياضة 
% 100 17% 29.41 05% 70.59 12كرة القدم  
% 100 18% 11.11 02% 88.89 16كرة اليد 

 
من العيب كرة القدم ال يبالون عند عرقلتهم من طرف % 70.59من خالل مالحظتنا للجدول نالحظ نسبة    

من العيب كرة القدم يتصرفون بالنرفزة عند عرقلتهم من طرف % 29.41ونالحظ أيضا نسبة , اخلصم أثناء اللعب 
 .اخلصم أثناء اللعب

,  من العيب كرة اليد ال يبالون عند عرقلتهم من طرف اخلصم أثناء اللعب %88.89وكذالك نالحظ أن نسبة 
.  من العيب كرة اليد يتصرفون بالنرفزة عند عرقلتهم من طرف اخلصم أثناء اللعب%11.11ونالحظ نسبة 

 
. ديثل التصرفات اليت تصدر من الالعب عند عرقلتو من اخلصم أثناء اللعب  : 2- 2الشكل رقم 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

الالمباالة النرفزة

كرة القدم

كرة اليد

 
   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد عند عرقلتهم من طرف اخلصم أثناء 
اللعب اليبالون وىذا راجع إىل ضبط النفس عندىم اليت تنولنها يف الفصل األول الرياضات اجلماعية يف عنصر 

........" ضبط النفس عند زلاولة صدور اخطاء من العب منافس باجتاه الالعب" أمهية الرياضات اجلماعية 
. وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل  , (16)ص
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ىل تتحكم يف أعصابك عندما دينعك ادلدرب من اللعب بسبب من األسباب؟  : 3السؤال رقم 
. معرفة مدى حتكم الالعب يف أعصابو عندما دينعو ادلدرب من اللعب بسبب من األسباب :الغرض منه 

 
. ديثل مدى حتكم الالعب يف أعصابو عندما دينعو ادلدرب من اللعب بسبب من األسباب: 3- 2الجدول رقم 
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 17.65 03% 82.35 14كرة القدم  
% 100 18% 33.33 06% 66.67 12كرة اليد 

 
من العيب كرة القدم يتحكمون يف أعصاهبم عندما  % 82.35    من خالل نتائج اجلدول يتبني لنا أن نسبة

من العيب كرة القدم ال يتحكمون % 17.65وتبني لنا أن نسبة  , دينعهم ادلدرب من اللعب بسبب من األسباب 
  .يف أعصاهبم عندما دينعهم ادلدرب من اللعب  بسبب من األسباب

 من العيب كرة اليد يتحكمون يف أعصاهبم عندما دينعهم ادلدرب من اللعب %66.67وكذالك تبني لنا أن نسبة 
من العيب كرة اليد ال يتحكمون يف أعصاهبم عندما دينعهم ادلدرب من % 33.33ونسبة ,بسبب من األسباب 

.  اللعب بسبب من األسباب 
 

. ديثل مدى حتكم الالعب يف أعصابو عندما دينعو ادلدرب من اللعب بسبب من األسباب: 3-2الشكل رقم 
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن أغلبية العيب كرة القدم وكرة اليد يتحكمون يف أعصاهبم عندما 
وىذا ما يؤكد , دينعهم ادلدرب من اللعب بسبب من األسباب وىذا راجع إىل ضبط النفس اجتاه قرارات ادلدرب 

. صحة الفرضية األوىل 
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ما ىو نوع السلوكات العدوانية اليت تالحظها عند زمالئك يف الرياضات اجلماعية؟  : 4السؤال رقم 

.  معرفة نوع السلوكات العدوانية اليت يالحظها الالعب عند زمالئو يف الرياضات اجلماعية:الغرض من السؤال
. ديثل نوع السلوكات العدوانية اليت يالحظها الالعب عند زمالئو يف الرياضات اجلماعية : 4- 2الجدول رقم 

نوع 
الرياضة 

اجملموع انفعالية إحياءات لفظية جسدية 

كرة 
القدم  

03 17.65 %10 58.82 %04 23.53 %00 00 %17 100 %

% 100 18% 00 00% 16.67 03% 77.78 14% 5.55 01كرة اليد 
 

من رلمـوع العيب كرة القـدم يتميزون بالسلوكات العدوانية  % 17.65   من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة
, من رلموع العيب كرة القدم يتميزون أيضا بالسلوكات العدوانية اللفظية  % 58.82و نسبة   , اجلسدية 

. من رلموع العيب كرة القدم تكون عندىم نوع من السلوكات العدوانية على شكل إحياءات  %  23.53ونسبة
 من %77.78ونسبة , من العيب كرة اليد يتميزون بالسلوكات العدوانية اجلسدية %5.55وكدالك حند أن نسبة 

 تكون عندىم نوع من السلوكات %16.67ونسبة , العيب كرة اليد يتميزون أيضا بالسلوكات العدوانية اللفظية 
  .العدوانية على شكل إحياءات 

   
 .ديثل نوع السلوكات العدوانية اليت يالحظها الالعب عند زمالئو يف الرياضات اجلماعية :4- 2الشكل رقم 
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من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنج أن أغلبية العيب كرة القدم وكرة اليد يتميزون بالسلوك اللفظي :االستنتاج
ويف بعض األحيان يتميزون بالسلوكات عدوانية على شكل إحياءات وىذا راجع اىل مشاكلهم االنفعالية , 
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والصحية والجتماعية والنفسية اليت تطرأ عليهم يف ىذه ادلرحلة العمرية وىذا ما يتضح لنا يف اجلانب النظري يف 
. الفصل الثالث يف عنصر مشاكل ادلراىقة ادلبكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أثناء اللعب مع اجلماعة ىل تشعر بالرغبة يف إيذاء اآلخرين؟   :5السؤال رقم  
.  معرفة إذا كان الالعب يشعر بالرغبة يف إيذاء اآلخرين أثناء اللعب مع اجلماعة : الغرض منه 
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. ديثل مدى إذا كان الالعب يشعر يف إيذاء اآلخرين أثناء اللعب مع اجلماعة: 5-2الجدول رقم 

 
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 82.35 14% 17.65 03كرة القدم  
% 100 18% 88.89 16% 11.11 02كرة اليد 

 
من العيب كرة القدم ال يشعرون بالرغبة  يف إيذاء  %82.35   من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن  نسبة 

 من العيب كرة القدم ذلم شعور يف إيذاء اآلخرين  % 17.65و جند أن نسبة , اآلخرين أثناء اللعب مع اجلماعة
. أثناء اللعب مع اجلماعة 
 من العيب كرة اليد ال يشعرون يف إيذاء اآلخرين أثناء اللعب مع اجلماعة  %88.89 وكذالك جند أن نسبة 

. من العيب كرة اليد ذلم شعور يف إيذاء اآلخرين أثناء اللعب مع اجلماعة %11.11ونسبة   
    

. ديثل مدى إذا كان الالعب يشعر يف إيذاء اآلخرين أثناء اللعب مع اجلماعة: : 5-2الشكل رقم 
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من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن معظم العيب كرة القدم وكرة اليد ال يقومون يف إيذاء :االستنتاج
وىذا راجع إىل تنمية العالقة االجتماعية بينهم ويتضح ىذا يف اجلانب النظري , اآلخرين أثناء اللعب مع اجلماعة 

(.58)يف الفصل الثالث يف عنصر دور الرياضة يف مرحلة ادلراىقة ص 
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  عندما دينعك أباك مواصلة اللعب مع فريقك ما ىو شعورك من ىذا ادلوقف ؟  :6السؤال رقم  
.   معرفة شعور الالعب عندما دينعو أباه مواصلة اللعب مع فريقو: الغرض منه 

 
. ديثل مدى شعور الالعب عندما دينعو أباه مواصلة اللعب مع فريقو: 6-2الجدول رقم 

 
اجملموع الالمباالة اكتئاب نوع الرياضة 
% 100 17% 00 00% 100 17كرة القدم  
% 100 18% 00 00% 100 18كرة اليد 

 
من العيب كرة القدم يشعرون باالكتئاب عندما دينعهم أباىم % 100   من خالل نتائج اجلدول وجدنا نسبة 

. مواصلة اللعب مع فريقهم 
  من العيب كرة اليد يشعرون باالكتئاب عندما دينعهم أباىم مواصلة اللعب مع%100وكذالك وجدنا نسبة 

فريقهم  
 

. ديثل مدى شعور الالعب عندما دينعو أباه مواصلة اللعب مع فريقو: 6- 2الشكل رقم 
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن عند منع العيب كرة القدم وكرة اليد من مواصلة اللعب مع فريقهم 
 لديهم اإلحباط وىذا ديتولد لديهم شعور االكتئاب وىذا راجع إىل عرقلتهم عن ممارسة األنشطة الرياضية مما يتول

. ما يدفعهم إىل سلك سلوكات عدوانية
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عندما تصاب باإلحباط أثناء ادلنافسة ىل حتاول اللعب خبشونة وعنف؟  : 07السؤال رقم 
.  معرفة إذا كان الالعب يلعب خبشونة وعنف عندما يصاب باإلحباط أثناء ادلنافسة : الغرض منه 

 
. ديثل مدى لعب الالعب خبشونة وعنف عندما يصاب باإلحباط أثناء ادلنافسة: 7-2الجدول رقم 

 
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 88.24 15% 11.76 02كرة القدم  
% 100 18% 77.78 14% 22.22 04كرة اليد 

 
من العيب كرة القدم عندما يصابون باإلحباط % 11.76      من خالل نتائج اجلدول يتضح لنا أن نسبة  

من العيب كرة القدم عندما يصابون باإلحباط ال يلعبون خبشونة  % 88.24و نسبة  , يلعبون خبشونة وعنف 
. وعنف 

 من العيب كرة اليد عندما يصابون باإلحباط يلعبون خبشونة وعنف ونسبة %22.22وكذالك يتضح لنا أن نسبة 
.  من العيب كرة اليد  عندما يصابون باإلحباط ال يلعبون خبشونة وعنف 77.78%

 
. ديثل مدى لعب الالعب خبشونة وعنف عندما يصاب باإلحباط أثناء ادلنافسة: 7- 2الشكل رقم 
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن معظم العيب كرة القدم وكرة اليد ال يلعبون خبشونة وعنف عندما 
وىذا ما نلمسو يف اجلانب النظري , يصابون باإلحباط أثناء ادلنافسة وىذا راجع إىل احرتام النظام و قوانني اللعبة 

.يف الفصل األول يف الرياضات اجلماعية يف عنصر خصائص ومميزات الرياضات اجلماعية 
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إذا اعرتض احد ما طريقك أثناء اللعب ىل تؤذي من قام باعرتاضك ؟  : 8السؤال رقم 
.  معرفة إذا كان الالعب يؤذي من قام باعرتاضو أثناء اللعب: الغرض منه 

 
. ديثل مدى إذا كان الالعب يؤذي من قام باعرتاضو أثناء اللعب : 8- 2الجدول رقم 

   
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 94.11 16% 05.89 01كرة القدم  
% 100 18% 100 18% 00 00كرة اليد 

 
يؤذون من قام باعرتاضهم أثناء العب من العيب كرة القدم  %  05.89   من خالل نتائج اجلدول جند أن  نسبة  

 العيب كرة القدم ال يؤذون من قام باعرتاضهم أثناء اللعب مع اجلماعة  من%99.11ونسبة , مع اجلماعة 
. ال يؤذون من قام باعرتاضهم أثناء العب مع اجلماعة من العيب كرة اليد  % 100وكذالك جند أن نسبة 

. ديثل مدى إذا كان الالعب يؤذي من قام باعرتاضو أثناء اللعب: 9-2الشكل رقم 
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 من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن أغلبية العيب كرة القدم وكرة اليد ال يؤذون من اعرتض طريقهم أثناء 

 الطرف م بعض الصفات اخللقية احلميدة كالصرب وقوة التحمل واحرتاماللعب مع اجلماعة وىذا راجع إىل اكتسابو
. وىذا ما اثبت صحة الفرضية األوىل, اآلخر
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ما ىو رد فعلك إذا انتقدك مدربك بعد ادلقابلة ؟ : 9السؤال 

. معرفة رد فعل الالعب عندما ينتقد من طرف مدربو بعد ادلقابلة: الغرض منه 
 

. ديثل ردود فعل الالعب عندما ينتقد من طرف مدربو بعد ادلقابلة : 9- 2الجدول رقم
   

اجملموع النرفزة الالمباالة نوع الرياضة 
% 100 17% 29.41 05% 70.59 12كرة القدم  
% 100 18% 22.22 04% 77.78 14كرة اليد 

 
ال يبالون أذا انتقدىم ادلدرب بعد إجراء من العيب كرة القدم   % 70.59   من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة  

يتصرفون بالنرفزة عندما ينتقدىم ادلدرب بعد إجراء  من العيب كرة القدم  % 29.41ادلقابلة وجند أن  نسبة 
 .ادلقابلة

 %22.22 من العيب كرة اليد ال يبالون إذا انتقدىم ادلدرب بعد ادلقابلة ونسبة %77.78وكذالك جند أن نسبة 
 من العيب كرة اليد يتصرفون بالنرفزة عندما ينتقدىم ادلدرب بعد ادلقابلة

 
. ديثل ردود فعل الالعب عندما ينتقد من طرف مدربو بعد ادلقابلة : 9-2الشكل رقم 
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العيب كرة القدم وكرة اليد ال يبالون عندما ينتقدىم ادلدرب  أغلبية النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن    من خالل
بعد إجراء ادلقابلة ألهنم يتقبلون أوامر ادلدرب وىذا راجع إىل االحرتام ادلتبادل وثقة الالعبني بادلدرب يف دتاسك 

.  الفريق  
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ىل تفقد أعصابك عندما يقوم شخص ما بعرقلتك عن ممارسة الرياضة؟  : 10السؤال رقم  
.  معرفة إذا كان الالعب يفقد أعصابو عندما يقوم شخص ما بعرقلتو عن ممارسة الرياضة: الغرض منه 

 
. ديثل مدى فقدان الالعب أعصابو عندما يقوم شخص ما بعرقلتو عن ممارسة الرياضة : 10- 2الجدول رقم 

اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 5.88 01% 94.12 16كرة القدم  
% 100 18% 11.11 02% 88.89 16كرة اليد 

 
من رلموع العيب كرة القدم يفقدون أعصاهبم عندما   % 94.12   من خالل نتائج اجلدول يتضح لنا أن  نسبة 

من رلموع العيب كرة القدم ال يفقدون  %05.88يقوم شخص ما بعرقلتهم عن ممارسة الرياضة وجند أن نسبة 
 . أعصاهبم عندما يقوم شخص ما بعرقلتهم عن ممارسة الرياضة

 من العيب كرة اليد يفقدون أعصاهبم عندما يقوم شخص ما بعرقلتهم عن ممارسة %88.89وكذالك جند أن نسبة 
 من العيب كرة اليد ال يفقدون أعصاهبم عندما يقوم شخص ما بعرقلتهم عن ممارسة %11.11الرياضة ونسبة  

. الرياضة 
 .ديثل مدى فقدان الالعب أعصابو عندما يقوم شخص ما بعرقلتو عن ممارسة الرياضة :10- 2الشكل رقم
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن معظم العيب كرة القدم وكرة اليد يفقدون أعصاهبم عندما يقوم 
 ومن ىنا يتبني لنا ةشخص ما بعرقلتهم عن ممارسة الرياضة  ما يتولد عندىم إحباط وىذا ما يولد سلوكات عدواين

وىذا ما يتضح لنا يف اجلانب النظري يف الفصل .أن الرياضات اجلماعية تعاجل  اإلحباط الذي يتولد عند ادلراىقني
. 58الثالث يف عنصر دور الرياضة يف مرحلة ادلراىقة ص
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: استنتاج المحور األول 
 ( 15-12 ) تبني لنا أن ادلراىقني ذوي الفئة العمرية من 10-9-8-7-3-2من خالل النتائج األسئلة من 

سنة عندما ديارسون رياضة كرة القدم وكرة اليد يكتسبون ادلواصفات األخالقية مثل الروح الرياضية وتقبل آراء 
يف " أمني أنور اخلويل" وىذا يتفق مع ما أشار إليو  , اآلخرين واكتساب ادلواطنة الصاحلة وتقبل القيادة والنظام 

وكذلك تعمالن على ضبط النفس عند زلولة صدور اخطاء من العب منافس باجتاه , " الرياضة واجملتمع"كتابو 
كما تسعى إىل تربيتهم وذلك , وتكون ذلم شخصية متزنة اجتماعيا , الالعب وصدور قرارات خاطئة من القائد 
و كذالك ادلثابرة كما تسامهان يف التقليل من ادلظاىر ادلؤدية إىل , ببث روح التعاون داخل اجملموعة الواحدة

كرة القدم وكرة  )تساىم الرياضات اجلماعية " اإلحباط وىذه النتائج حتقق صحة الفرضية اجلزئية األوىل القائلة 
" . يف التقليل من اإلحباط لدى ادلراىقني  (اليد 
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. في التقليل من الغضب لدى المراهقين (كرة القدم وكرة اليد  )دور الرياضات الجماعية  :المحور الثاني
ىل تصدر منك سلوكات غري رياضية اجتاه األشخاص الذين يغضبونك أثناء اللعب ؟  : 11السؤال رقم 
 معرفة إذا كانت تصدر سلوكات غري رياضية من الالعب اجتاه األشخاص الذين يغضبونو أثناء : الغرض منه 

.  اللعب
. ديثل مدى صدور سلوكات غري رياضية من الالعب اجتاه األشخاص الذين يغضبونو:11-2الجدول رقم 

   
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 88.24 15% 11.76 02كرة القدم  
% 100 18% 83.33 15% 16.67 03كرة اليد 

                                                                                                                                                            
من رلموع العيب كرة القدم  تصدر منهم سلوكات غري  % 11.76   من خالل نتائج اجلدول يتضح لنا أن نسبة 

 ال تصدر من العيب كرة القدم   % 88.24و جند أن نسبة ,رياضية اجتاه األشخاص الذين يغضبوهنم أثناء اللعب 
.  منهم سلوكات غري رياضية اجتاه األشخاص الذين يغضبوهنم أثناء اللعب 

 من العيب كرة اليد تصدر منهم سلوكات غري رياضية اجتاه األشخاص  %16.67وكذالك يتضح لنا أن نسبة 
 من العيب كرة القدم ال تصدر منهم سلوكات غري رياضية اجتاه األشخاص الذين %83.33أثناء اللعب ونسبة 

. يغضبوهنم أثناء اللعب 
 

.  ديثل مدى صدور سلوكات غري رياضية من الالعب اجتاه األشخاص الذين يغضبونو:11 -2الشكل رقم

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

نعم ال

كرة القدم 

كرة اليد

 
   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج إن أغلبية العيب كرة القدم وكرة اليد ال تصدر منهم سلوكات غري 

. رياضية اجتاه األشخاص الذين يغضبوهنم ألهنم ديتازون حبسن اخللق واالحرتام اجتاه زمالئهم 
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  ىل يساعدك اللعب مع اجلماعة يف االندماج مع اآلخرين؟:  12السؤال رقم 
 .معرفة أذا كان  اللعب مع اجلماعة يساعد الالعب يف االندماج مع اآلخرين:الغرض منه 
.    يوضح أن اللعب مع اجلماعة يساعد الفرد يف االندماج مع اآلخرين:12- 2الجدول رقم

 
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 11.76 02% 88.24 15كرة القدم  
% 100 18% 16.67 03% 83.33 15كرة اليد 

 
من رلموع العيب كرة القدم  يندرلون مع اآلخرين بسبب % 88.24   من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة 

من رلموع العيب كرة القدم  ال يساعدىم اللعب مع اجلماعة يف % 11.76ونسبة , لعبهم يف وسط اجلماعة
. االندماج مع اآلخرين

 من العيب كرة اليد يندرلون مع اآلخرين بسبب لعبهم يف وسط اجلماعة ونسبة %83.33وكذالك جند أن 
.  من العيب كرة اليد ال يساعدىم اللعب مع اجلماعة يف االندماج مع اآلخرين 16.67%

 
. يوضح بان اللعب مع اجلماعة يساعد الالعب يف االندماج مع اآلخرين: 12-2الشكل رقم 
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد اللعب مع اجلماعة يساعدىم يف 

االندماج مع اآلخرين وىذا ما يتضح  لنا يف اجلانب النظري يف الفصل األول الرياضات اجلماعية يف عنصر أمهية 
 .كرة القدم يف اجملتمع ويف عنصر األبعاد الرتبوية لكرة اليد 
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  ىل تغضب أثناء خسارة فريقك يف ادلباراة ؟:  13السؤال رقم 
. معرفة أذا كان الالعب يغضب أثناء خسارة فريقو يف ادلباراة :الغرض منه 

 . ديثل مدى أذا كان الالعب يغضب أثناء خسارة فريقو:13- 2الجدول رقم  
  

اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 70.89 12% 29.41 05كرة القدم  
% 100 18% 77.78 14% 22.22 04كرة اليد 

 
, من رلموع العيب كرة القدم يغضبون أثناء خسارة فريقهم  % 29.41من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة    

 .ال يغضبون أثناء خسارة فريقهم بل يتقبلون اذلزدية  من رلموع العيب كرة القدم % 70.89وجند أن نسبة 
من العيب % 77.78ونسبة , من العيب كرة اليد يغضبون أثناء خسارة فريقهم % 22.22وكذالك جند أن نسبة 

 . كرة اليد ال يغضبون أثناء خسارة فريقهم بل يتقبلون اذلزدية 
 

.  ديثل مدى أذا كان الالعب يغضب أثناء خسارة فريقو:13- 2الشكل رقم
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن أغلبية العيب كرة القدم وكرة اليد ال ديتلكهم الغضب أثناء خسارة 

من طرف اخلصم وىذا ما تناولنو يف الفصل الثالث يف عنصر دور الرياضة يف  فريقهم وىذا راجع إىل تقبلهم للهزدية
......." يكتسب من الرياضة الصفات اخللقية احلميدة تقبل اذلزدية " تنمية العالقات االجتماعية يف الفقرة 

. (59)ص
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  عندما يلقي عليك ادلدرب اللوم أثناء اللعب ما ىو رد فعلك ؟:  14السؤال رقم 
 . فعل الالعب عندما يلقي عليو ادلدرب اللوم أثناء اللعب دمعرفة ردو:الغرض منه 
 . ديثل ردود فعل الالعب عندما يلقي عليو ادلدرب اللوم أثناء اللعب:14- 2الجدول رقم

  
اجملموع تقبل رأي ادلدرب غضب نوع الرياضة 
% 100 17% 88.24 15% 11.76 02كرة القدم  
% 100 18% 94.44 17% 05.56 01كرة اليد 

 
من رلموع العيب كرة القدم   يتقبلون رأي ادلدرب عندما  % 88.24   من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة 

من رلموع العـيب كرة  القدم يغضبون من ادلدرب  % 11.76وجند أن نسبة , يلقي عليهم اللوم أثناء اللعب 
.  عندما يلقي عليهم اللوم
 من العيب كرة اليد يتقبلون رأي ادلدرب عندما يلقي عليهم اللوم أثناء اللعب  %94.44وكذالك جند أن نسبة 

 من العيب كرة اليد يغضبون من ادلدرب عندما يلقي عليهم اللوم   %05.56ونسبة 
 

. يوضح ردود فعل الالعب عندما يلقي عليو ادلدرب اللوم أثناء اللعب: 14- 2الشكل رقم 
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  من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد  يتقبلون رأي ادلدرب عندما يلقي عليهم 
.ومن ىذه النتائج اثبت صحة الفرضية الثانية , اللوم أثناء اللعب وىذا راجع إىل طاعة واحرتام ادلدرب 
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احد زمالئك ببعض الكلمات اليت ال تـرغب مساعـها كيف يكـون رد فعلك؟  إذا تلفظ: 15السؤل رقم 
 .معرفة ردود فعل الالعب إذا تلفظ احد زمالئو ببعض الكلمات اليت ال يرغب مساعها : الغرض منه

.  ردود فعل الالعب إذا تلفظ احد زمالئو ببعض الكلمات اليت اليرغب مساعها ديثل :15- 2الجدول رقم
 

اجملموع تغضب منو الالمباالة ترد عليو بادلثل نوع الرياضة 
% 100 17% 70.89 12% 29.41 5% 00 00كرة القدم 
% 100 18% 77.88 14% 22.22 4% 00 00كرة اليد 

 
من رلموع العيب كرة القدم يغضبون من زميلهم  أذا تلفظ   % 70.89   من خالل  نتائج اجلدول جند أن نسبة 

من رلموع العيب كرة القدم ال يبالون من  %29.41وجند أن نسبة, ببعض الكلمات اليت ال يرغبون مساعها 
. زميلهم  الذي يتلفظ ببعض الكلمات اليت ال يريدون مساعها 

من العيب كرة اليد يغضبون من زميلهم إذا تلفظ ببعض الكلمات اليت ال % 77.88وكذالك جند أن نسبة 
من العيب كرة اليد ال يبالون من زميلهم الذي يتلفظ ببعض الكلمات اليت ال % 22.22ونسبة , يرغبون مساعها 
. يريدون مساعها

 
. ردود فعل الالعب إذا تلفظ احد زمالئو ببعض الكلمات اليت ال يرغب مساعهايوضح :15- 2الشكل رقم
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نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد  يغضبون من زميلهم أذا تلفظ ببعض  خالل النتائج ادلتحصل عليها   من
. الكلمات الذين ال يريدون مساعها
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  ىل تالحظ قلة السلوكات العدوانية عند زمالئك داخل النادي؟:  16السؤال رقم 
 .  بني الالعبني داخل الناديةمعرفة إذا كان ىناك قلة السلوكات العدواين:الغرض منه 
.  ديثل مدى مالحظة الالعبون قلة السلوكات العدوانية عند زمالئهم داخل النادي:16- 2الجدول رقم

  
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 11.76 02% 88.24 15كرة القدم  
% 100 18% 5.56 01% 94.44 17كرة اليد 

 
من رلموع العيب كرة القدم   يالحظون قلة السلوكات  % 88.24   من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة 

من رلموع العيب كرة القدم ال يالحظون قلة  % 11.76وجند نسبة , العدوانية عند زمالئهم داخل النادي 
. السلوكات العدوانية عند زمالئهم داخل النادي

 من العيب كرة اليد يالحظون قلة السلوكات العدوانية عند زمالئهم داخل النادي %94.44وكذالك جند أن نسبة 
.  من العيب كرة اليد ال يالحظون قلة السلوكات العدوانية عند زمالئهم داخل النادي%5.56ونسبة , 
 

. يوضح  مدى مالحظة الالعبون قلة السلوكات العدوانية عند زمالئهم داخل النادي: 16- 2الشكل رقم
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد يالحظون وجود قلة السلوكات 
وىذا راجع إىل احرتام القانون وادلوصفات اخللقية اليت يكتسبوهنا أثناء , العدوانية بني الالعبني داخل النادي

. ممارستهم للرياضات اجلماعية 
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 ماذا يعلمك اللعب اجلماعي مع اآلخرين ؟: 17السؤل رقم 
 .معرفة ماذا يتعلم الفرد من اللعب اجلماعي مع اآلخرين : الغرض منه

. ديثل مدى تعلم الفرد من اللعب اجلماعي .:17- 2الجدول رقم
اجملموع النظام واحرتام الزمالء احرتام الزمالء النظام  نوع الرياضة 
 100 17% 100 17% 00 00% 00 00كرة القدم 
 100 18% 100 18% 00 00% 00 00كرة اليد 

 
من رلموع العيب كرة القدم يتعلمون من اللعب مع اجلماعة % 100   من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة  

 .النظام واحرتام الزمالء 
.  من العيب كرة اليد يتعلمون من اللعب مع اجلماعة النظام واحرتام الزمالء %100وكذالك جند أن نسبة 

.  ديثل مدى تعلم الفرد من اللعب اجلماعي :17- 2الشكل الرقم
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد يتعلمون من اللعب مع اجلماعة النظام 
احرتام النظام والتفاىم من خالل استيعاب قواعد اللعب " واحرتام الزمالء تناولتو الفقرة أمهية الرياضات اجلماعية 

 .ة وىذا ما يكسبهم االبتعاد عن السلوكات العدواين(16)ص "وتنفيذىا بدقة 
 
 
 
 
 
 

عند دخولك يف اللعب مع اآلخرين ىل ختشى من ارتكاب األخطاء السلوكية ؟ : 18السؤل رقم 
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. معرفة إذا كان الالعب خيشى من ارتكاب األخطاء السلوكية عند دخولو يف اللعب مع اآلخرين : الغرض منه
 ديثل مدى خشية الالعبني من ارتكاب األخطاء السلوكية عند دخوذلم يف اللعب مع :18- 2الجدول رقم

. اآلخرين
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 17.65 03% 82.35 14كرة القدم  
% 100 18% 5.56 01% 94.44 17كرة اليد 

 
من رلموع العيب كرة القدم  خيشون من  ارتكاب األخطاء % 82.35   من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة 

من رلموع العيب كرة القدم ال خيشون  % 17.65وجند أن نسبة , السلوكية عند دخوذلم يف اللعب مع اآلخرين 
 .من ارتكاب األخطاء السلوكية عند دخوذلم يف اللعب مع اآلخرين 

 من العيب كرة اليد خيشون من ارتكاب األخطاء السلوكية عند دخوذلم يف اللعب %94.44وكذالك جند أن نسبة 
 من العيب كرة اليد ال خيشون من ارتكاب األخطاء السلوكية  عند دخوذلم يف %5.56ونسبة , مع اآلخرين 

. اللعب مع اآلخرين 
يوضح مدى خشية الالعبون من ارتكاب األخطاء السلوكية عند دخوذلم يف اللعب مع :18- 2الشكل رقم

. اآلخرين
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   من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد  خيشون من ارتكاب األخطاء السلوكية 
عند دخوذلم يف اللعب مع اآلخرين وىذا راجع إىل خوفهم لتعرضهم للعقوبات تأثر على مصلحة دتاسك الفريق 

. لعدم حتقيق اذلدف اجلماعي 
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 سواء تىل دتيل إىل احلديث هبدوء وحتاول عدم السخرية من أي شخص يف بعض ادلناقشا: 19السؤل رقم 
داخل النادي أو خارجو ؟ 

معرفة إىل إذا كان الفرد دييل إىل احلديث هبدوء وحياول عدم السخرية من أي شخص يف بعض : الغرض منه
.  سواء داخل النادي أو خارجوتادلناقشا

 سواء داخل  ديثل مدى ميل الالعبني إىل احلديث هبدوء وعدم السخرية من أي شخص:19- 2الجدول رقم
. النادي أو خارجو 

اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 5.88 01% 94.12 16كرة القدم  
% 100 18% 11.11 02% 88.89 16كرة اليد 

من رلموع العيب كرة القدم يتحدثون هبدوء وحياولون  % 94.12من خالل نتائج اجلدول يتضح لنا أن نسبة     
من رلموع العيب كرة القدم  ال يتحدثون هبدوء وحياولون  % 5.88وجند أن نسبة , عدم السخرية من أي شخص 

 .السخرية من أي شخص سواء داخل النادي أو خارجو
ونسبة ,  من العيب كرة اليد يتحدثون هبدوء وال يسخرون من أي شخص %88.89وكذالك يتضح لنا أن نسبة 

.  من العيب كرة اليد ال يتحدثون هبدوء ويسخرون من أي شخص 11.11%
 

 سواء داخل يوضح مدى ميل الالعبني إىل احلديث هبدوء وعدم السخرية من أي شخص:19- 2الشكل رقم
. النادي أو خارجو 
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 من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد  يتحدثون هبدوء وال حياولون السخرية من 

أي شخص سواء داخل النادي أو خارج وىذا راجع إىل ترقية ادلستوى الرتبوي واألخالقي  ذلم وىذا ما تناولو 
 ( .24)العنصر الدور النفسي الرتبوي لكرة القدم يف اجملتمع  يف الفصل األول ص 
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ىل حتاول أن تتلفظ ببعض التهديدات للشخص الذي يسعى إىل مضايقتك يف اللعب ؟ : 20السؤل رقم 
معرفة إىل إذا كان الفرد حياول أن يتلفظ ببعض التهديدات للشخص الذي يسعى إىل مضايقتو يف : الغرض منه

. اللعب 
.  ديثل مدى تلفظ الالعبني ببعض التهديدات لشخص الذي يسعى مضايقتهم يف اللعب:20- 2الجدول رقم
اجملموع ال نعم نوع الرياضة 
% 100 17% 70.59 12% 29.41 5كرة القدم  
% 100 18% 83.33 15% 16.67 03كرة اليد 

 
من رلموع العيب كرة القدم  حياولون أن يتلفظوا ببعض  % 29.41   من خالل نتائج اجلدول جند أن  نسبة 

ال  من رلـموع العيب كرة القـدم%  70.59وجند أن نسبة  , التهديدات لشخص الذي يضايقهم يف اللعب 
. يتلفظون ببعض التهديدات لشخص الذي يضايقهم يف اللعب 

 من العيب كرة اليد يتلفظون ببعض التهديدات لشخص الذي يضايقهم يف %16.67وكذالك جند أن نسبة 
.  من العيب كرة اليد ال يتلفظون ببعض التهديدات لشخص الذي يضايقهم يف اللعب%83.33ونسبة , اللعب 

مدى تلفظ الالعبون ببعض التهديدات لشخص الذي يسعى مضايقتهم يف اللعب  يوضح :20- 2الشكل رقم
 .
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من خالل النتائج ادلتحصل عليها نستنتج أن العيب كرة القدم وكرة اليد ال يتلفظون ببعض التهديدات لشخص 
الذي يسعى إىل مضايقتهم يف اللعب وىذا راجع إىل التسامح ادلتبادل بني الالعبني وخوفهم من الوقوع يف 

. الشجار مع اخلصم ألنو سلوك عدواين 
 
 

: استنتاج المحور الثاني 
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 تبني لنا أن ادلراىقني ذوي الفئة العمرية من 20-19-18-14-13-12-11من خالل النتائج األسئلة من 
سنة عندما ديارسون رياضة كرة القدم وكرة اليد تعلمهم تقبل القيادة والنظام واكتساب ادلواطنة  ( 12-15) 

وحب الصداقة والروح الرياضية وتقبل اذلزدية وىذا ما أشار إليو كل من زعيرت هباء الدين يف كتابو دور , الصاحلة 
رياضة كرة القدم يف تنمية اجلانب االجتماعي لدى ادلراىقني  و الدكتور جريد الجنريوف يف كتابو كرة اليد للناشئني 

كرة  )تساىم الرياضات اجلماعية " وىذه النتائج حتقق صحة الفرضية اجلزئية الثانية القائلة , و تالميذة ادلدارس 
 ".يف التقليل من الغضب لدى ادلراىقني  (القدم وكرة اليد 
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: خاتمة- 2
دور يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى  أن الرياضات اجلماعية ذلا نستخلص من ىذه الدراسة  

كما تؤثر يف الالعبني وحتد من سلوكهم العدواين و تكسبهم بعض السمات الشخصية اليت جتعلهم ,ادلراىقني
فهي بيئات فعالة لتعاون مع ,و تعلمهم النظام واحرتام الزمالء , حيسنون ادلعاملة واالحرتام بني اآلخرين 

كما جتعل عند ممارسيها أن ال يعتدون على الغري بأي سبب من األسباب ,اآلخرين والتحلي بالروح الرياضية 
كما ختلق , وال ديتازون بالسلوك العدواين خالل ممارستها إمنا ديتازون ببعض جوانبو وىذا راجع حلداثة سنهم 

. عالقة ختاصميو منوذجية و ليست عدوانية
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: التوصيات - 3

على ضوء دراستنا لنتائج االستبيان اخلاص بالالعبني والدراسة ادلفصلة يف ىذا اجلانب واليت 
نعتربىا ما ىي إال دراسة بسيطة وزلصورة يف ظل اإلمكانات ادلتوفرة وادلوجودة ورغم ذلك فإننا أردنا 

. أن نعطي بداية  إلنطالق حبوث ودراسات أخرى يف ىذا اجملال بتوسع وفهم أكثر
وعلى ىذا األساس نتقدم ببعض التوصيات اليت نتمىن من خالذلا أن تكون عامال مساعدا ومسهال 

 .لكل ادلشاكل اليت جيدىا ادلراىقني يف حياهتم اليومية 
. تغيري نظرتنا للعاب اجلماعية بأهنا سبب من أسباب العدوان - 
. احلث على ممارستها واحلرس على جوىرىا والتعاون واالحرتام - 
. النظر إليها بأهنا وسيلة إلنشاء أفراد صاحلني - 
. احلث على التعاون والتعلم وعلى اللعب اجلماعي وحب اآلخرين - 
. إعطاء أمهية كبرية لأللعاب اجلماعية بتسخري كل ألوازم ادلادية وادلعنوية للمراىقني - 
. توعية ادلراىقني خبطورة السلوكات العدوانية وأثرىا على شخصية الفرد - 
. االىتمام بادلراىقني اىتماما كبريا ومراعاهتم لتفادي االحنراف - 
. توجيو ادلراىقني يف حياهتم االجتماعية والرياضية ومرافقتهم - 
 وإشراكهم يف وضع القوانني وألسس للسري احلسن داخل مإعضاء ادلسؤولية للمراىقني لتحسني سلوكا تو- 

.  النادي 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة محمد خيضر 

معهد العلوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 
 

 

 

 

 
 

 (صنف أشبال )     استمارة موجهة إىل العيب كرة القدم وكرة اليد
:  يف إطار اجناز مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت ختصص تدريب رياضي حتت عنوان

- 12 )دور الرياضات الجماعية في التقليل من السلوكات العدوانية لدى المراهقين "
  "سنة(15

نرجو من سيادتكم احملرتمة ادلسامهة يف اإلجابة على األسئلة بكل صراحة وموضوعية علما أن إجاباتكم ستبقى 
.  علمية حبتة سرية و تستعمل ألغراض

 

                                                                    

 

 
:   األستاذ المشرف:                                                                  - من إعداد الطالب -
 معمري انيس                                                                        . مراد خليل

  

 

 

يف اإلجابة ادلناسبة  (×)ضع عالمة:مالحظة
 

 2016- 2015: السنة الجامعية
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І -المعلومات الشخصية :
ذكر                             أنثى           :    اجلنس

 
:                          السن

 
كرة القدم                      كرة اليد :  نوع الرياضة ادلمارسة

 
П -معلومات البحث: 
ىل تشعر باإلحباط أثناء أبعادك عن اللعب من ادلقابلة ؟  - 1

         نعم                                      ال 
 
ماىي التصرفات اليت تصدر منك عند عرقلتك أثناء اللعب من طرف اخلصم؟ - 2

    الالمبالت                        النرفزة 
 
ىل تتحكم يف أعصابك عندما مينعك ادلدرب من اللعب بسبب من األسباب؟ - 3

   نعم                             ال 
 
ماىو نوع السلوكات العدوانية اليت تالحظها عند زمالئك يف الرياضات اجلماعية ؟   - 4

   جسدية                    لفظية                    احياءات                    اتفعالية 
: حسب رئيك إىل ماذا ترجع أسباب ىذه السلوكات

......................................................................................................

......................................................................................................
      ...................................................................................................

أثناء اللعب مع اجلماعة ىل تشعر بالرغبة يف إيذاء اآلخرين؟ - 5
       نعم                        ال 

: ....................................................................................... علل إجابتك
 .....................................................................................................
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عندما مينعك أباك مواصلة اللعب مع فريقك ماىو شعورك من ىذا ادلوقف؟ - 6
   اكتئاب                                            الالمبالت            

 
عندما تصاب باإلحباط أثناء ادلنافسة ىل حتاول اللعب خبشونة وعنف؟  - 7

       نعم                           ال 
 
إذا اعرتض احد ما طريقك أثناء اللعب ىل تؤذي من قام باعرتاضك ؟ - 8

       نعم                           ال 
ما ىو رد فعلك إذا انتقدك مدربك بعد ادلقابلة؟ - 9

الة                ا  النرفزة                    الالمب
:....................................................................................... أشياء أخرى

 ......................................................................................................
 
ىل تصدر منك سلوكات غري رياضية إجتاه األشخاص الذين يغضبونك أثناء اللعب؟ - 9

نعم                                      ال 
ىل تفقد أعصابك عندما يقوم شخص ما بعرقلتك عن ممارسة الرياضة ؟  - 10

 نعم                             ال                      
 

ىل يساعد اللعب مع اجلماعة يف اإلندماج مع اآلخرين؟ - 11
            نعم                             ال 

 
ىل تغضب أثناء خسارة فريقك يف ادلباراة؟ - 12

   نعم                           ال                        
              

عندما يلقي عليك ادلدرب اللوم أثناء اللعب ماىو رد فعلك؟ - 13
  غضب                              تقبل رأي ادلدرب 

 
إذا تلفظ احد زمالئك ببعض الكلمات اليت الترغب مساعها كيف يكون رد فعلك؟  - 14

ترد عليو بادلثل                       الالمبالت                تغضب منو 
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ىل تالحظ قلة السلوكات العدوانية عند زمالئك داخل النادي ؟  - 15

        نعم                             ال     
:............................................ إذا كانت اإلجابة بنعم ماىي العوامل ادلساعدة على ذلك 

......................................................................................................
 ....................................................................................................

 
 

ماذا يعلمك اللعب اجلماعي مع اآلخرين؟ - 17
النظام                    إحرتام الزمالء                   النظام واحرتام الزمالء 

 
عند دخولك يف اللعب مع اآلخرين ىل ختشى من ارتكاب األخطاء السلوكية؟ - 18

نعم                                 ال                                 
 

ىل دتيل إىل احلديث هبدوء وحتاول عدم السخرية من أي شخص يف بعض ادلناقشات مع زمالئك سوءا - 19
داخل النادي أو خارجو ؟ 

          نعم                                                ال 
:............................................................................................ دلاذا

 ................................................................................................
 

ىل حتاول أن تتلفظ ببعض التهديدات للشخص الذي يسعى إىل مضايقتك يف اللعب؟ - 20
 نعم                                             ال                                

:............................................................................ إذا كانت اإلجابة بال دلاذا 
      .....................................................................................................

 



: ملخص البحث 
. سنة (15-12 )دور الرياضات اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراىقني:  عنوان الدراسة

 :الهدف من الدراسة 
. الكشف عن دور الرياضات اجلماعية يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراىقني- 
. إبراز دور رياضة كرة القدم يف التقليل من اإلحباط والغضب لدى املراىقني - 
. إبراز دور رياضة كرة اليد يف التقليل من اإلحباط والغضب لدى املراىقني - 
. الفائدة العلمية اليت حتملها ىذه الدراسة يف  جمال البحث العلمي - 

 :مشكلة الدراسة 
ىل للرياضات اجلماعية دور يف التقليل من السلوكات العدوانية لدى املراىقني ؟ 

 :فرضيات الدراسة 
. يف التقليل من اإلحباط لدى املراىقني (كرة القدم وكرة اليد  )تساىم الرياضات اجلماعية - 
. يف التقليل من الغضب لدى املراىقني  (كرة القدم وكرة اليد  )تساىم الرياضات اجلماعية - 

 :إجراءات الدراسة 
.  العينة العشوائية البسيطة:العينة 

.  العب 17حجم العينة ,العيب فريق كرة القدم احتاد بسكرة : اجملموعة األوىل 
.  العب 18حجم العينة ,العيب فريق كرة اليد االحتاد الرياضي البسكري : اجملموعة الثانية 
.  م 2016 م إىل غاية شهر ماي 2016 ابتداءا من شهر جانفي :اجملال ألزماين 
 .بسكرة: اجملال املكاين 

.  املنهج الوصفي :املنهج 
.   االستبيان ، الصدق ، الثبات :األدوات املستعملة

  :النتائج المتوصل إليها 
. تغيري نظرتنا للعاب اجلماعية بأهنا سبب من أسباب العدوان - 
. احلث على ممارستها واحلرس على جوىرىا والتعاون واالحرتام - 
. النظر إليها بأهنا وسيلة إلنشاء أفراد صاحلني - 
. احلث على التعاون والتعلم وعلى اللعب اجلماعي وحب اآلخرين - 
. إعطاء أمهية كبرية لأللعاب اجلماعية بتسخري كل ألوازم املادية واملعنوية للمراىقني - 
. توعية املراىقني خبطورة السلوكات العدوانية وأثرىا على شخصية الفرد - 
. االىتمام باملراىقني اىتماما كبريا ومراعاهتم لتفادي االحنراف - 
. توجيو املراىقني يف حياهتم االجتماعية والرياضية ومرافقتهم - 
إغضاء املسؤولية للمراىقني لتحسني سلوكاهتم وإشراكهم يف وضع القوانني وألسس للسري احلسن داخل            - 

.  النادي 
 


