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دور الرياضة المدرسية في الحد من السلوكات العدوانية داخل المؤسسات التربوية
– دراسة ميدانية على مستوى ثانويات والية الشلف.

The role of school sports in reducing aggressive behavior within
educational institutions.
- A field study on the level of the high schools of the state of
Chlef.
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الملخص:
ىدفت الدراسة معرفة دور النشاطات الرياضية ادلدرسية يف الكشف عن مظاىر
الـسلوك العـدواين واحلد منو  ،ذلك السلوك دبعناه اللفظي وادلادي داخل ثانويات والية الشلف،
فضال عن ربديد الفروق يف مستوى مظاىر السلوك العدواين تبعاً دلتغري البيئة وادلستوى الدراسي.
ولتحقيق ذلـك استخدم الباحـث إيزنك للسلوك العدواين كأداة جلمع البيانات وادلعلومات
من عينة عشوائية قوامها ( )120أستاذ وأستاذة تربية بدنية والرياضية داخل ثانويات والية
الشلف  .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة مظاىر السلوك العدواين خالل شلارسة النـشاطات
الرياضية ادلدرسية داخل الثانويات كانت قليلة ،وأظهرت النتائج أن السلوك العدواين اللفظي
جاء يف الًتتيـب األول ،وجاء السلوك العدواين البدين بالًتتيب الثاين وبدرجة أقل ،ودلت النتائج
على عدم وجـود فـروق فـي مظاىر السلوك العدواين تعزى دلتغري البيئة على الدرجة الكلية ،يف
حني كانت ىنـاك فـروق فـي السلوك العدواين البدين بني تالميذ ثانويات ادلناطق الريفية وتالميذ
ثانويات ادلناطق احلضرية ودلصلحة تالميذ ادلناطق احلضرية ،وأشارت النتائج إىل عدم وجود
فروق يف مظاىر السلوك العدواين بني تالميذ ادلراحل التدريسية ادلختلفة .وأوصـى الباحث
بالعمل على استثمار السلوك اإلجيايب لدى التالميذ وتعزيزه ،وحصر السلوكيات السلبية.
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، البيئة، السلوك العدواين البدين، ظاىرة السلوك العدواين اللفظي، العنف:الكلمات المفتاحية
.ادلستوى الدراسي
Summary :
The study aimed at identifying the role of school sports activities in
detecting and reducing the manifestations of aggressive behavior, in
both verbal and physical terms, within the governorate of Chlef, in
addition to identifying the differences in the level of manifestations
of aggressive behavior according to the environment variable and
the academic level. To achieve this, the researchers used the ISENC
scale of aggressive behavior as a tool to collect data and
information from a random sample of (120) professors and
professors of physical education and sports within the high schools
of Chlef. The results of the study showed that the degree of
manifestations of aggressive behavior during the exercise of school
sports activities within the secondary was few, and the results
showed that verbal aggressive behavior came in the first order, and
physical aggressive behavior came in the second and to a lesser
extent, the results showed that there are no differences in the
manifestations of aggressive behavior due to variable While there
were differences in aggressive physical behavior between rural high
school pupils and urban high school pupils and for the benefit of
urban pupils, the results indicated that there were no differences in
manifestations of physical behavior. Aggressive among pupils of
different teaching stages. The researcher recommended working on
investing positive behavior among students and promoting it, and
limiting negative behavior.
Key Words: Violence, Phenomenon of Aggressive Verbal Behavior,
Physical Aggressive Behavior, Environment, Study Level.
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 مقدمة:لقد أصبحت الًتبية البدنية و الرياضية يف العصر احلديث من اجملاالت اليت توسعت بشكل
كبري على ادلستوى االجتماعي ،بعد أن زاد وعي اجلماىري بقيمتها الصحية والًتوحيية والًتبوية
والتعليمية ،ولقد أصبحت النشاطات الرياضية متداخلة يف وجدان الناس مجيعاً على سلتلف
أعمارىم وثقافاهتم وطبقاهتم ،فقد استوعبوا مفهوم الرياضة وأدركوا معناىا ومغزاىا
(اخلويل،2002،ص .)29وتؤدي الرياضة ادلدرسية دوراً مهماً يف توفري فرص النمو ادلناسب يف
إعداد ادلراىقني إعداد سليماً متكامالً من النواحي البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية ،فهي
تُعد عنصراً مهما يف عملييت النمو والتطور(عزمي،1996،ص .)20إن درس الًتبية الرياضية
الذي ديثل أصغر وحدة تعليمية يف ادلنهاج ادلدرسي يسهم مع كل من النشاط الرياضي ادلدرسي
الداخلي والنشاط الرياضي ادلدرسي اخلارجي ادلوجو توجيهاً تربوياً وعلمياً يف تكوين مفاىيم
صحيحة عن الرياضة ادلدرسية ،فالنشاطات الرياضية ادلدرسية ادلنظمة تُسهم يف إكساب الطلبة
ادلقدرة على معايشة النشاط وفهمو وتعديل سلوكهم .ويعد السلوك العدواين من أصعب ما
يواجو أمن ادلؤسسات الًتبوية والتعليمية واستقرارىا وخباصة ما يقع منو يف ادلدارس  .فسلوك
التلميذ يف أي زمان أو مكان يتأثر بعوامل سلتلفة ،إذ يتأثر جبنس التلميذ ،وحباجاتو الشخصية
واالجتماعية ،وخبربات طفولتو وقدراتو العقلية ،كما يتأثر بظروف األسرة اليت ينتسب إليها
ومستواىا االجتماعي والثقايف  .ويف ىذا يؤكد (الزعيب  ) 2004،أن ما يصدر عن التلميذ من
سلوك عدواين ،ىو انعكاس لتأثري رلموعة العوامل االجتماعية واالقتصادية واألكادديية،
والعدوانية ليست شيئاً مطلقاً دبعٌت أهنا تدل على فعل ثابت لو أوصاف زلدودة ،ولكنها شيء
نسيب ربدده عوامل كثرية كالزمان وادلكان والظروف االجتماعية  .وتظهر ىذه السلوكيات يف
ادلدارس على شكل سلوك عدواين(عنف) ،لفظي كالسب والشتم والتجريح والتهديد والوعيد،
أو بالرمز كاالمتناع عن النظر ضلو الزميل أو رد السالم أو النظر بازدراء وعدم ادلشاركة أو
التعاون والتفاعل مع رلموعة معينة .أو على شكل سلوك عدواين مادي يتمثل بالركل والدفع
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والعرقلة والضرب والشد والتشابك باأليدي أو األدوات اجلارحة .وقد يكون ىذا االعتداء سلوكا
مزدوجاً يأخذ أكثر من شكل من أشكال العنف فيمارسو لفضيا وماديا ورمزيا.
 -1إشكالية الدراسة:
تعد ادلدرسة اجملتمع الذي ديضي فيو التلميذ جزءا من يومو ،يتفاعل مع مكونات العملية
التعليمية ،دبا فيها (ادلادية والبشرية( كادلدير ،ادلعلمني ،التالميذ ،ادلباين وادلنشآت  ،واألثاث
ادلدرسي ،وادلالعب ،واألجهزة واألدوات وىذا التفاعل قد يكون على شكل سلوكيات اجيابية أو
سلوكيات سلبية  .ومن ادلظاىر السلبية اليت تنتشر يف البيئة ادلدرسية وتعد من ادلشكالت
الرئيسة اليت تواجو ادلؤسسات الًتبوية والتعليمية ظاىرة السلوك العدواين(العنف)،سواء كان منها
اللفظي أو ادلادي الذي يظهر على أشكال إما الضرب باأليدي و استخدام األدوات احلادة
وإتالف أثاث ادلدرسة ،وزبريب شلتلكاهتا ،أو اعتداء طلبة الكبار على الصغار والشغب
واإلخالل بالنظام داخل ادلدرسة والصف ،أو بالسب والشتم والتفوه بألفاظ بذيئة ،والتهديد
والوعيد للتالميذ ولألساتذة .ومن ادلعروف أن ادلؤسسات الًتبوية والتعليمية كافة تسعى بشكل
كبري للحد من ىذا السلوك االجتماعي السليب يف ادلدارس أو التخفيف من حدتو.من ىنا
جاءت للباحث فكرة إجراء ىذه الدراسة للوقوف على دور النشاطات الرياضية ادلدرسية
دبكوناهتا درس الًتبية البدنية والرياضية ،وكل من النشاط الرياضي ادلدرسي الداخلي واخلارجي يف
الكشف عن مظاىر السلوك العدواين واحلد منو وذلك يف ثانويات والية الشلف عينة الدراسة،
ومن وجهة نظر أستاذ الًتبية البدنية والرياضية .وعليو سنحاول اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 . 1ما درجة مظاىر السلوك العدواين السائدة خالل شلارسة النشاطات الرياضية ادلدرسية يف
ثانويات والية الشلف؟
 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات أفراد عينة الدراسة دلستوى مظاىر
السلوك العدواين السائدة خالل شلارسة النشاطات الرياضية ادلدرسية تعزى دلتغري ادلنطقة؟
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 .3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات أفراد عينة الدراسة دلستوى مظاىر
السلوك العدواين السائدة خالل شلارسة النشاطات الرياضية ادلدرسية تُعزى دلتغري ادلستوى
الدراسي للتالميذ؟
 -2فرضيات الدراسة:
 .1السلوك العدواين السائد خالل شلارسة النشاطات الرياضية ادلدرسية يف ثانويات يتمثل يف
السلوك العدواين اللفظي والسلوك العدواين البدين.
 . 2توجد فروق ذات داللة إحصائية بني توقعات أفراد عينة الدراسة دلستوى مظاىر السلوك
العدواين السائدة خالل شلارسة النشاطات الرياضية ادلدرسية تعزى دلتغري ادلنطقة بنسبة كبرية يف
ادلناطق احلضرية.
 . 3توجد فروق ذات داللة إحصائية بني توقعات أفراد عينة الدراسة دلستوى مظاىر السلوك
العدواين السائدة خالل شلارسة النشاطات الرياضية ادلدرسية تُعزى دلتغري ادلستوى الدراسي
للتالميذ وبنسبة كبرية عند السنة األوىل ثانوي.
 -3أهداف وأهمية البحث:
 -1-3أهمية الدراسة:
تكمن أمهية ىذه الدراسة وراء كوهنا زلاولة لتعرف مدى مسامهة النشاطات الرياضية
ادلدرسية يف الكشف عن مظاىر السلوك العدواين واحلد منو (العنف) يف بثانويات الشلف،
وبذلك ديكن أن تُسهم يف معرفة السلوكيات االجيابية لدى التالميذ وتعزيزىا ،و ربديد
السلوكيات السلبية وتعديلها ،كما ديكن أن تساعد العاملني والقائمني على الرياضة ادلدرسية يف
معرفة احتياجات التالميذ ومن مث تساعد يف حسن التخطيط والتحضري للربامج وادلناىج
الرياضية ادلدرسية وتنفيذىا بناء على نتائج علمية.
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-2-3أهداف الدراسة:
 مدى مسامهة النشاطات الرياضية ادلدرسية يف الكشف عن مظاىر السلوك العدواين بثانوياتوالية الشلف واحلد منها.
 مظاىر السلوك العدواين يف سلتلف ثانويات والية الشلف تبعاً دلتغري كل من مكان الثانوية(البيئة) ،وادلرحلة التعليمية (األوىل ثانوي والثانية ثانوي و السنة النهائية).
 -4مصطلحات البحث:
 -1-4السلوك العدواني:
يؤكد (الزعيب )2004 ،أن ما يصدر عن التلميذ من سلوك عدواين ،ىو انعكاس لتأثري رلموعة
العوامل االجتماعية واالقتصادية واألكادديية والعدوانية ليست شيئاً مطلقاً دبعٌت أهنا تدل على
فعل ثابت لو أوصاف زلدودة ،ولكنها شيء نسيب ربدده عوامل كثرية كالزمان وادلكان
والظروف االجتماعية  .وتظهر ىذه السلوكيات يف ادلدارس على شكل سلوك عدواين (عنف)
لفظي كالسب والشتم والتجريح والتهديد والوعيد  ،أو بالرمز كاالمتناع عن النظر ضلو الزميل أو
رد السالم أو النظر بازدراء وعدم ادلشاركة أو التعاون والتفاعل مع رلموعة معينة أو على شكل
سلوك عدواين (عنف) مادي يتمثل بالركل والدفع والعرقلة والضرب والشد والتشابك باأليدي
أو باألدوات اجلارحة ،وقد يكون ىذا االعتداء (السلوك) مزدوجاً يأخذ أكثر من شكل من
أشكال العنف فيمارسو لفظيا وماديا ورمزيا.
كما اظهرت الدراسات اليت أجراىا (باندورا )bandora ،1973 ،و(باترسون وآخرون،
 )1975أن العدوانية تعترب سلوكا متعلما فاألفراد يتعلمون الكثري من السلوكيات العدوانية عن
طريق مالحظتهم آلبائهم وإخواهنم ورفاقهم يف اللعب وادلمثلني يف التلفزيون والسينما فهم
يقلدون األفراد الذين يسلكون سلوكا عدوانيا خاصة إذا كان ىؤالء األفراد ذوي مركز اجتماعي
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مرموق ،أو إذا كان ىذا السلوك العدواين يظهرىم دبظهر األبطال ،ومن ادلرجح أن يتحول
األطفال إىل شلارسة السلوك العدواين إذا أتيحت ذلم الفرصة لذلك دون أن يتعرضوا لنتائج غري
سارة وإذا حصلوا على مكافأة أو نتائج سارة.
 -2-4الرياضية المدرسية في الجزائر:
الرياضة ادلدرسية ىي رلموع األنشطة الرياضية ادلزاولة داخل ادلؤسسات التعليمية يف إطار
اجلمعيات الرياضية ادلدرسية ،واليت تتوج ببطوالت زللية وجهوية ووطنية ودولية ،يبدع فيها
التالميذ ويربزون من خالذلا كفاءاهتم ومواىبهم  .وينبغي التمييز بني الًتبية البدنية كمادة
تعليمية اساسية واجبارية والرياضة ادلدرسية اليت تعد نشاطا تكوينيا تكميليا اختياريا يزاول يف
اطار اجلمعية الرياضية ادلدرسية( .زلمود عوض ،فيصل ياسني،1989،ص.)132
أ /النشاط الرياضي الالصفي الداخلي :ىو النشاط الذي يقدم خارج اوقات الدروس داخل
ادلؤسسات التعليمية  ،والغرض منو ىو اتاحة الفرصة لكل تلميذ دلمارسة النشاط احملبب اليو
،ويتم يف اوقات الراحة الطويلة والقصرية يف اليوم ادلدرسي ،وينظم طبقا خلطة اليت يضعها
ادلدرس سواء كانت مباريات بني االقسام أو عروض فردية أو أنشطة تنظيمية.
ب /النشاط الرياضي الالصفي اخلارجي  :ىو ذلك النشاط الذي جيرى يف صورة منافسات
رمسية بني فرق ادلدرسة وادلدارس األخرى وللنشاط اخلارجي أمهية بالغة لوقوعو يف قمة الربنامج
الرياضي ادلدرسي العام الذي يبدأ من الدرس اليومي مث النشاط الداخلي لينتهي بالنشاط
اخلارجي حيث يصب فيو خالصة اجلد وادلواىب الرياضية يف سلتلف األلعاب الرياضية لتمثيل
ادلدرسة يف ادلباريات الرمسية كما يسهل من خاللو اختيار العيب منتخب ادلدارس دلختلف
ادلنافسات اإلقليمية والدولية.
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 -5الدراسات السابقة:
 -1-5الدارسة األولى :واضح أمحد أمني ( 2005-2004( :بعنـوان دور الًتبيـة البدنيـة
والريا ضــية يف خفـض السـلوك العـدواين للتالميـذ ادلـراىقني رسـالة ماجســتري يف نظرية ومنهجية
الًتبية البدنية والرياضية .عينـة البحـث مت اختيارىـا مـن تالميـذ يقـدرون ب(( 111تلميـذ
ديارسـون الًتبيـة البدنيـة والرياضـية داخـل ادلؤسســة و() 111تلميــذ ال ديارســون الًتبيــة البدنيــة
والرياضــية داخــل ادلؤسســة وىــي سلتــارة بطريقــة عشوائية .ادلنهج ادلستخدم ىو ادلنهج الوصفي .
وقـد توصـل الباحـث اىل نتـائج تـدل علـى تأثـري إجيـايب دلمارسـة الًتبيـة البدنيـة والرياضـية علـى
السلوكيات العدوانية لدى تالميذ الثانوية..
 -2-5الدارسة الثانية :قدادرة شوقي ( 2010-2009( :مذكرة مقدمة لنيل شهادة رسـالة
ماجسـتري بعنـوان شلارسـة األنشـطة البدنيـة والرياضـية التنافسـية ودورىـا يف تعديل السلوك العدواين
لدى فئة األحداث يف خطر معنوي.
رلتمـع وعينـة البحـث تتمثـل العينـة األصلية يف أفراد األحـداث اخلطر معنـوي بادلركـز ادلخـتص
إلعـادة الًتبيـة لواليـة الـوادي ،أمـا عينـة البحـث فتتمثـل يف األحداث يف خطـر معنـوي وعـددىم
أربعـة وثالثـون حـدث ( )34وىم عينة قصدية .من النتائج ادلتوصل إليها يف ىذه الدراسة ما
يلي :شلارسة األنشطة البدنية الرياضـية التنافسـية دور إجيـايب يف تعـديل السـلوك العـدواين لـدى فئـة
األحـداث يف خطر معنوي وىذا بإجراء منافسات خارج ادلركز مع تالميذ من ادلؤسسات
الًتبوية .عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية للمجموعــة الضــابطة يف القيــاس القبلــي
والبعــدي وأكدت الفرضية .وأيضا وجد فروق ذات داللة إحصائية بني (أ) اجملموعة الضابطة
و(أ) اجملموعة التجريبية .توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني (أ) اجملموعــة الضــابطة و(أ)
اجملموعــة التجريبيــة يف القياســات البعدية االستبيان السلوك العدواين وربليل الذات تعزي دلتغري
األنشطة البدنية والرياضـية التنافسـية الفرديـة (الكرة احلديدية) لصاحل (أ) اجملموعة التجريبية.
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د/نمرود بشير

د/ناصر محمد

-3-5الدارسة الثالثة :دارسة قيو رفيق ( :)2011-2012دراسـة لنيـل شـهادة ادلاسـًت
زبصـص تربيـة حركيـة عنـد الطفـل وادلراىـق بعنـوان دور حصـة الًتبيـة البدنيـة والرياضـية يف التقليـل
مـن العنـف ادلدرسـي عنــد تالميـذ ادلرحلـة ادلتوسـطة .ربـت اشـراف األسـتاذ فنـوش نصري .جامعة
زلمد خيضر _بسكرة _.والـيت ىــدف إىل تبيــني مــدى أمهيـة حصــة الًتبيـة البدنيــة والرياضــية يف
مجيــع ادليـادين النفســية واجلســمية والعقليـة واالجتماعيـة لـدى تالميـذ ادلرحلـة ادلتوسـطة .والـدور
الـذي تلعبـو حصـة الًتبيـة البدنيـة والرياضـية من دور ىام يف ادلنظومة الًتبوية من خالل إكسـاب
التالميـذ مهـارات واذباىـات اجيابيـة يف تنميـة العالقـة بني زمالئو ،وجعل النشاط البدين طريقة
وقائية من االضلراف السلوكية لدى التالميذ .عينـة البحــث متمثلــة يف تالميـذ السـنة رابعــة
متوسـطة ادلمارســني حلصـة الًتبيـة البدنيــة والرياضـية والبــالغ عددىم () 519تلميذ من سلتلف
متوسطات بلدية قمار موزعني على () 05متوسطات .ادلنهج ادلتبع ىو ادلنهج الوصفي .ومن
نتائج ىذه الدراسة نالحظ أن معظـم التالميـذ يتعرضـون أللفـاظ سـيئة داخـل ادلدرسـة وىـو مـا
يثبـت حسب رأينا أن ادلرحلة ادلتوسطة زبلوا من ىذه األلفاظ السيئة ما بني التالميـذ ادلـراىقني
يف ادلدرسـة وىـذا راجع دلرحلة ادلراىقة اليت ديرون هبا وأيضا من بني النتـائج نالحـظ أن أغلـب
التالميـذ يـردون علـى األلفـاظ السـيئة الصـادرة مـن بعـض التالميـذ كالتسـامح وىـذا راجـع دلـا
تكسـبو حصـة الًتبيـة البدنيـة والرياضـية مـن روح رياضية وتسامح بني التالميذ يف ادلدرسة.
 -6مجاالت الدراسة:
 -1-6المجال البشري :أستاذ الًتبية الرياضية بثانويات والية الشلف
 -2-6المجال المكاني :الثانويات دبختلف بلديات ودوائر والية الشلف.
 -3-6المجال الزماني 2017/11/10 :حىت .2018/04/01
 -7إجراءات الدراسة :تتمثل إجراءات الدراسة فيما يلي:
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 -1-7منهج الدراسة :اختار الباحث ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي  ،وذلك دلالئمتو
لطبيعة الدراسة.
 -2-7مجتمع الدراسة  :سبثل رلتمع الدراسة من أساتذة الًتبية البدنية والرياضية لثانويات
والية الشلف لسنة .2017
-2-7عينة الدراسة :اختار الباحث عينة قوامها  120أستاذ ديثلون نسبة  22,77%من
رلتمع الدراسة األصلي بالطريقة العشوائية.
 -8أداة الدراسة :استعمل يف ىاتو الدراسة مقياس ”إيزنك“ للسلوك العدواين الذي ترمجو
(الضمور وآخرون.)2011،
وذلك بعد تكييف أداة الدراسة واليت ربتوي على أسئلة مت استخراج صدقها من خالل
عرضها على رلموعة من ادلختصني يف العلوم الًتبوية والنفسية ،وقد بلغ عدد فقرات ادلقياس
( )15عبارة بالنسبة جملال السلوك العدواين اللفظي و( )13عبارة بالنسبة جملال السلوك العدواين
البدين .وىذه الفقرات صيغت بشكل سليب ألهنا سبثل سلوك سليب.
 -9الدراسة االستطالعية :
قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية وذلك بتاريخ ()2017/12/05على عينة
قوامها ( 20أستاذ تربية بدنية ورياضية ببعض ثانويات والية الشلف) وبعد مرور  15يوم سبت
إعادة نفس العملية على نفس العينة والغرض منها:
 -1معرفة مدى وضوح فقرات ادلقياس للعينة.
 -2معرفة الزمن الكلي لتوزيع ادلقياس.
 -3استخراج األسس العلمية (الثبات والصدق ادلقياس).
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 -10األسس العلمية للمقياس:
 -1-10صدق األداة :مت التوصل إىل صدق األداة (صدق احملتوى) عن طريق عرضها على (
 )7من اخلرباء وادلختصني يف الًتبية الرياضية ،وقد مت اعتماد الفقرات اليت أمجع عليها اخلرباء.
 -2-10ثبات األداة :للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،قام الباحث من معامل الثبات على
عينة الدراسة من خالل تطبيق االختبار واعادة االختبار وقد حسب معامل االرتباط بريسون
وكانت قيمتها احملسوبة .0,87
وكذلك استخدام معادلة (آلفا -كرونباخ) ،وقد بلغت قيمة الثبات على بعد السلوك
العدواين اللفظي ((0,84وعلى بعد السلوك العدواين البدين ((0,81وعلى الدرجة الكلية (
 ،) 0,89وىو معامل ثبات عال.
-3-10الموضوعية:من خالل مفتاح التصحيح للمقياس.
 -1-3-10طريقة استخراج النتائج :الستخراج النتائج مت تطبيق أداة الدراسة على أفراد
العينة (  ) 120أستاذ تربية بدنية ورياضية ،وقد تكون سلم االستجابة على الفقرات من مخس
استجابات حبسب تدرج ليكرت اخلماسي وىي  :دائماً  ..ذلا ( )5درجات ،وغالباً  ..ذلا ()4
درجات ،وأحياناً  ..ذلا (  )3درجات ،ونادراً  ..ذلا درجتان  ،وأبداً  ..ذلا ( )1درجة.
ومن أجل تفسري النتائج وتعرف دور النشاطات الرياضية ادلدرسية يف الكشف عن مظاىر
السلوك العدواين مت اعتماد ادلتوسطات احلسابية:
*متوسط حسايب( أقل من  ) 2,33يدل على درجة سلوك منخفض.
*متوسط حسايب( (2,33-3,67يدل على درجة سلوك متوسطة.
* متوسط حسايب (أكثر من  )3,67يدل على درجة سلوك عال.
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 -11عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
 -1-11عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى:
 جدول رقم ( :)01يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد السلوكالعدواني اللفظي مرتبة حسب المتوسطات الحسابية.
الترتيب

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1

4

3,08

0,62

متوسطة

2
3

12
3

2,58
2,57

0,91
0,73

متوسطة
متوسطة

4

9

2,55

0,82

متوسطة

5

2

2,53

0,72

متوسطة

6

11

2,53

0,79

متوسطة

7

1

2,51

0,90

متوسطة

8

13

2,49

1,12

متوسطة

9

10

2,48

0,87

متوسطة

10

5

2,43

0,77

متوسطة

11

15

2,19

0,76

قليلة

12

8

2,18

0,66

قليلة

13

6

2,09

0,72

قليلة

14

7

2,08

0,82

قليلة

15

14

2,03

0,60

قليلة
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د/ناصر محمد

د/نمرود بشير

م ـ ــن خ ـ ــالل نت ـ ــائج اجل ـ ــدول رق ـ ــم ( )01تب ـ ــني الًتتي ـ ــب التن ـ ــازيل لفق ـ ـرات البع ـ ــد الس ـ ــلوكي
الع ـ ـ ــدواين اللفظ ـ ـ ــي حس ـ ـ ــب ق ـ ـ ــيم ادلتوس ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ــابية ،حي ـ ـ ــث ج ـ ـ ــاءت ق ـ ـ ــيم ادلتوس ـ ـ ــطات
احلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابية للفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ،7 ،6 ،8 ،15 ،5 ،10 ،13 ،1 ،11 ،2 ،9 ،3 ،12 ،4
 14ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي،2.49 ،2,52.5،2.5 ،2.55 ،2.57 ،2.58 ،3.08 :
 .2.03 ،2.08 ،2.09 ،2.18 ،2.19 ،2.48،2.43وى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة
ماع ـ ـ ــدا الق ـ ـ ــيم األبع ـ ـ ــاد وباضلراف ـ ـ ــات معي ـ ـ ــارب ق ـ ـ ــدرت بـ ـ ـ ــ،0.72 ،0.79 ،0.79 ،0.74 :
.0.61 ،0.71 ،0.71 ،0.65 ،0.60 ،0.59 ،0.88 ،0.61 ،0.73
حي ـ ـ ــث أن مجي ـ ـ ــع ق ـ ـ ــيم ادلتوس ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ــابية لبع ـ ـ ــد الس ـ ـ ــلوك الع ـ ـ ــدواين اللفظ ـ ـ ــي ى ـ ـ ــي ق ـ ـ ــيم
متوس ـ ـ ـ ــطة م ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدا ق ـ ـ ـ ــيم الفقـ ـ ـ ـ ـرات  14 ،7 ،6 ،8 ،15ال ـ ـ ـ ــيت ج ـ ـ ـ ــاءت ض ـ ـ ـ ــعيفة مقارن ـ ـ ـ ــة
دبتوسط الفقرات األخرى.
 الجدول رقم ( :)02يبين قيمة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعدالسلوك العدواني البدني مرتبة حسب قيمة المتوسطات الحسابية.
الترتيب

الفقرات

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

الدرجة

1

7

2,92

0,74

متوسطة

2

10

2,66

0,79

متوسطة

3

1

2,64

0,79

متوسطة

4

3

2,26

0,72

متوسطة

5

9

2,44

0,73

متوسطة

6

8

2,41

0,61

متوسطة

7

6

2,18

0,88

قليلة

8

11

2,09

0,59

قليلة
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9

13

1,88

0,60

قليلة

10

2

1,81

0,65

قليلة

11

4

1,79

0,71

قليلة

12

5

1,65

0,71

قليلة

قليلة
0,61
1,59
12
13
من خالل ربليل نتائج اجلدول رقم ( )02صلد الًتتيب التنازيل لفقرات البعد السلوكي
العدواين البدين على النحو التايل :الفقرة رقم ،4 ،2 ،13 ،11 ،6 ،8 ،9 ،3 ،1 ،10 ،7
.12 ،5وكانت قيمة ادلتوسطات احلسابية بالًتتيب ىي،2.26 ،2.64 ،6.66 ،2.92 :
 .1.59 ،1.65 ،1.79 ،1.81 ،1.88 ،2.09 ،2.18 ،2.41 ،2.44وبإضلرافات
معيارية بلغت،0.59 ،0.88 ،0.61 ،0.73 ،0.72 ،0.79 ،0.97 ،0.74 :
.0.61 ،0.71 ،0.71 ،0.71 ،0.65 ،0.60
 الجدول رقم ( :)03يبين قيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجةوالترتيب لمجالي الدراسة ،حسب إستجابات أفراد عينة الدراسة.
الترتيب

الرقم

البعد

المتوسط

االنحراف

الدرجة

1

1

بعد السلوك العدواين اللفظي

2,42

0,32

متوسطة

2

2

بعد السلوك العدواين البدين

2,18

0,30

قليلة

2,31

0,26

قليلة

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري
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من خالل اجلدول رقم ( )03ودبقارنة الدرجات الكلية للبعدين لكل من البعد
السلوكي العدواين اللفظي وبعد السلوكي العدواين البدين صلد أن قيمة ادلتوسط احلسايب الكلي
للسلوك اللفظي اليت بلغت  2.42أكرب من قيمة السلوك العدواين البدين اليت بلغت .2.18
ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها يف اجلداول الثالثة ومن خالل الفرضية األوىل ادلطروحة يف
بداية الدراسة ،نستنتج أن السلوك العدواين السائد أثناء النشاطات الرياضية ادلدرسية داخل
ادلؤسسات الًتبوية ىو سلوك متوسط وقليل والذي ديكن مالحظتو يف سلوكات لفظية وبدنية
ديكن أن يدرجها ادلختصون يف السلوكات العادية للمراىقني خاصة أثناء النشاطات الرياضية
اليت تتطلب جانب من االثارة اللفظية والبدنية واحلماسة بني التالميذ.
 -2-11عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
 الجدول رقم ( :)04يبين قيمة إختبار (ت ستيودنت) لداللة الفروق بين تقديرات أفرادعينة الدراسة لمستوى السلوك العدواني تعزى لمتغير البيئة (المنطقة).
البعد

المنطقة

العدد

المتوسط

اإلنحراف

قيمة T

مستوى الداللة

السلوك
العدواين
اللفظي

ريفية

91

2,42

0,34

0,27

0,78

حضرية

29

2,44

0,24

اجملموع

120

السلوك
العدواين

ريفية

91

2,14

0,31

حضرية

29

2,30

0,19

2,54

*0,01
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البدين

اجملموع

120

اجملموع

ريفية

91

0,27

حضرية

29

0,16

اجملموع

120

1,55

0,12

من خالل نتائج اجلدول الرابع تبني النتائج أن متوسطات احلسابية لتالميذ ادلمارسني
للنشاطات الرياضية ادلدرسية يف السلوك العدواين اللفظي بلغت قيمة ادلتوسط احلسايب لدى
تالميذ ادلناطق الريفية  2.44باضلراف معياري قدر بـ  0.34أما بالنسبة لتالميذ ادلناطق احلظرية
بلغت قيمة ادلتوسطات احلسابية  2.42وباضلراف معياري قدر بـ  0.24ومن خالل قيمة "ت"
ستيودنت اليت بلغت  0.27وىي قيمة غري دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .0.05وعليو
ديكن القول أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي السلوكات العدوانية اللفظية
لدى تالميذ ادلناطق الريفية وادلناطق احلضرية.
أما بالنسبة لنتائج ادلتوسطات احلسابية لدى ىؤالء التالميذ فيما خيص السلوكات العدوانية
البدنية فكانت قيمة ادلتوسط احلسايب لدى تالميذ ادلناطق الريفية ىي  2.14وبإضلراف معياري
بلغ  0.31أما قيمة ادلتوسط احلسايب لدى تالميذ ادلناطق احلضرية فبلغ  2.30وإضلراف
معياري قدر  0.19وبلغت قيمة "ت" ستيودنت  2.54وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى
داللة  0.01ولصاحل تالميذ ادلناطق احلضرية .ومن خالل ىذه النتائج ديكن أن نستنتج أن
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د/ناصر محمد

د/نمرود بشير

السلوكات العدوانية البدنية ىي أكثر منها حدة لدى تالميذ ادلناطق احلضرية مقارنة بادلناطق
الريفية أثناء النشاطات الرياضية ادلدرسية.
 -3-11عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
اجلدول رقم (:)05يبني قيمة معامل ربليل التباين األحادي One- Way Anova
دلستوى ظاىرة السلوك العدواين السائدة خالل شلارسة النشاطات الرياضية ادلدرسية اليت تعزى
دلتغري ادلرحلة التدريسية.
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

البعد

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

“ف“

الداللة

2

0.13

1.27

0.28

السلوك
العدواين
اللفظي

بني رلموعات

0.26

117

0.11

داخل رلموعات

1.20

اجملموع
السلوك
العدواين
البدين

119

بني رلموعات

0.51

2

0.25

داخل رلموعات

10.01

117

0.08

اجملموع
الكلي

119

بني رلموعات

0.01

2

0.005

داخل رلموعات

7.91

117

0.07

اجملموع

2.95

0.06

0.09

0.91

119
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من خالل نتائج اجلدول رقم ( )05وبعد تطبيق اإلختبار اإلحصائي لتحليل التباين
األحادي أنوفا بني ثالث مستويات مدرسية أثبتت النتائج أنو ال يوجد فرق يف السلوكات
العدوانية بني األطوار الثالثة يف التعليم ادلدرسي اجلزائري وأن مجيع السلوكات متشاهبة ديكن ان
نعتربىا سلوكات مقبولة تربويا ديكن معاجلتها عن طريق ادلراقبة وادلتابعة البيداغوجية.
 -12اإلستنتاجات:
يف ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث اآليت:
 .1تساىم النشاطات الرياضية ادلدرسية يف احلد من مظاىر السلوك العدواين (العنف) بثانويات
والية الشلف وىذا ينطبق على ادلدارس عموماً .
.2مستوى مظاىر السلوك العدواين(العنف) بثانويات والية الشلف بشقيو البدين واللفظي قليل.
.3نسبة مظاىر السلوك العدواين بشكل عام بني تالميذ ثانويات ادلنطقة الريفية وثانويات
ادلنطقة احلضرية وحدة متقاربة.
 .4مظاىر السلوك العدواين البدين بني تالميذ ثانويات ادلنطقة احلضرية أكثر منو بني تالميذ
ثانويات ادلنطقة الريفية.
.5مظاىر السلوك العدواين يف ادلراحل الدراسية كافة (من السنة األوىل اىل السنة النهائية)
متساوية.
.6التقدم بالعمر مل يؤدي دوراً يف زيادة نسبة السلوك العدواين عند تالميذ سلتلف ثانويات
الشلف.

139

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2102

المؤلفون :د/بوعلي لخضر

د/نمرود بشير

د/ناصر محمد

 -13التوصيات:
يف ضوء أىداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث باآليت:
.1العمل على استثمار السلوكيات االجيابية لدى الطلبة وتعزيزىا وحصر السلوكيات السلبية
وتعديلها.
 .2زبطيط وربضري الربامج وادلناىج الرياضية ادلدرسية بناء على احتياجات الطلبة ورغباهتم.
.3زيادة عدد حصص الًتبية الرياضية واالىتمام بالنشاط الرياضي ادلدرسي الداخلي واخلارجي
اذ يساعد ذلك التلميذ على حفظ اتزانو االنفعايل .
.5تزويد أستاذة الًتبية البدنية والرياضية دبهارات االتصال الفعال مع الطلبة وكيفية التعامل مع
السلوكيات العدوانية وعالجها.
.6العمل على تطوير األنظمة واللوائح اليت تتعلق بالًتبية البدنية والرياضية يف ادلدارس من أجل
خلق معيار يساعد على ضبط سلوكيات التالميذ غري ادلرغوب فيها .
 .7نشر الوعي بني تالميذ ادلدارس حول مفهوم ادلنافسة وادلمارسة الرياضية ومساعدهتم يف
التعامل مع حاالت الفوز واخلسار ة بوصفها قيمة رلتمعية بوصفها ظاىرة حياتية ذلا اثارىا
االجيابية والسلبية ،وتوجيههم ضلو اكتساب خربات ميدانية سارة يف اجملال االنفعايل.
.8على أ ساتذة الًتبية البدنية و الرياضية القيام بتوضيح قوانني األلعاب للتالميذ لكي يتعرفوا ما
ىو مسموح وشلنوع يف إثناء اللعب اجلماعي داخل احلصة وخالل كل من النشاط الرياضي
ادلدرسي الداخلي واخلارجي ،شلا يساعد على زبفيف حدة االنفعاالت عند التالميذ.
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