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.إلى الوالد العزیز حفظھ اهللا وأطال في عمره  

الكریمة  رحمھا اهللا إلى روح والدتي   

 إلى روح أخي مھدي رحمھ اهللا

 إلى زوجتي الكریمة وأبنائي الغالیین وسیم وماریا

 إلى جمیع أفراد عائلتي 

 إلى عمتي وردیة

.إلى كل من ساعدني في انجاز ھذا العمل المتواضع  

 
                                                                 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 الشكر والتقدیر 
 

شكري هللا عزوجل الذي أعانني ووفقني التمام ھذه الدراسة المتواصعة 

 والذي أمدني بالعزم واإلرادة

أتوجھ بخالص شكري وتقدیري إلى أستاذي الدكتور بوعجناق كمال الذي 

لم یبخل علي بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة التي ساعدتني في انجاز ھذه 

 المذكرة.

كما اتقدم بوافر الشكر واالمتنان لألستاذ: عبد الحمید بن شرنین على 

مساعدتي وتشجیعي الى غایة اتمامي لموضوع دراستي دون أن أنسى 

 االستاذ فحصي ریاض على توجیھاتھ.

كما الیفوتني أن أتوجھ بخالص شكري الى زوجتي الكریمة على 

 مساعدتي في بعض الفصول.

والى كل من ساعدني من قریب أو من بعید ولو بكلمة تشجیع دون ان 

 أنسى أخي حسین رشید.

                                                                كمال
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  :مقدمة  

 جزء ال يتجزأ من الحقل التربوي الجزائري ، تساهم في ازدهار التربية البدنية والرياضية           

المتعلم و توازنه تشارك في تطوير التلميذ من الناحية البدنية و الفكرية و النفسية ، تهتم بارصاء 

  1. معاني القيم االجتماعية و األخالقية التي تسمح بتربية مواطن المستقبل 

تنمي لدى التلميذ روح المسؤولية و األخذ بالمبادرة و تطور لديه كما ألن التربية البدنية والرياضية 

ذوق النشاط البدني في إطار احترام الخصم والزميل و المعلم و المكان واحترام كل ماله عالقة 

  .بميدان الممارسة 

       وباعتبار رياضة الجودو لون من ألوان التربية البدنية والرياضية كما كان يؤكد على ذلك   

، بأنها رياضة تربوية قبل كل شيء ، وبإمكان االعتماد عليها "  جيفورو كانو" دائما مؤسسها األستاذ 

في المجال المدرسي وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي ، نظرا لخصوصية تالميذ هذه المرحلة ، بما 

اسية لتكوين يصاحبها من تغيرات جسيمة وعقلية ونفسية واجتماعية وما يتبعها من متطلبات أس

شخصية المراهق وتحديد سلوكه وعالقاته مع اآلخرين ، كما تعد مرحلة المراهقة من أهم مراحل 

    2. النمو في حياة الفرد حتى أن بعض علماء النفس يعتبرونها ميالد للفرد 

خاصة في  كما تشهد مؤسستنا التربوية ، في اآلونة األخيرة استفحاال لظاهرة العنف بداخلها ، و        

المدارس الثانوية ، وهذا باعتراف المسؤول األول على قطاع التربية الوطنية ببالدنا الذي اكد على 

وجودها في الوسط المدرسي وأنها في تصاعد خطير تستوحي تظافر جهود الجميع وعلى جميع 

   .3المستويات للحد منها 

ة الجودو وعلى حياة المراهق وعالقته  على هذا األساس ، جاءت هذه الدراسة إلبراز أهمية ممارس

في التقليل من العنف لديه ، فقمنا في بدايتها باستعراض إشكالية البحث وفرضياته وأهدافه وتحديد 

بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع ، ثم تناولنا في الجانب النظري الذي قسمناه إلى ثالثة فصول 

  .استنا ، ثم المراهقة ، فالعنف ، أولها الجودو ، مونها العنصر األساسي لدر

في األول استعرضنا منهجية بحثنا ، وفي الثاني قمنا :  أما الجانب التطبيقي فقد اشتمل فصلين       

بعرض ومناقشة لنتيجة دراستنا للخروج في النهاية بخاتمة البحث وببعض االقتراحات و الفرضيات 

  المستقبلية

                                                
55 ، ص 1996دار الفكر العربي : أصول التربیة البدنیة و الریاصیة : ور الخولي ن الدكتور أمین أ 1  

   . 17 ص 1995 متولي مصطفى محمد ، تقویم التجارب المتحدثة في تنویع التعلیم الثانوي في ضوء أھدافھ ، الریاض ، مكتبالتربیة العربي لدول الخلیج ، - 2
  . 30/01/2009  صحیفة المجاھد ، العنف المدرسي لیس منتوج المدرسة ، بتاریخ -  3
 
 
 

  



  اإلشكالية). ا

، بأنها ) 1882"  (جيفورو كانو" تقليدية يابانية ، عرفها مؤسسها األستاذ       الجودو رياضة 

الطريقة الشاملة الستخدام الفكر والجسد ، فهي تربية بدنية ، تثمن األخالق ، وترغم على احترام 

األشخاص واألماكن ، وتعلم الفرد الدفاع عن النفس والتحكم في الذات لمواجهة السلوكات العنيفة ، 

 هالمنازلة ، وللفوز على الخصم ، المصارع يجب عليه احترامه وحمايته دون إلحاق األذى هبفعند 

ومن هذه الوضعية يمكن للمتعلم الممارس تعميمها إلى وضعيات أخرى في حياته اليومية ، ومنها 

الفرد إدراك بأن للدفاع عن الذات في هذه الحياة البد االمتثال لبعض القوانين ، إضافة إلى مساعدة 

  .في إطار منظم ومقنن ) العدوانية االيجابية (على تفريغ طاقته الزائدة وعدوانيته بطريقة ايجابية 

تبين أن ظاهرة  ’ 2008     ومع اإلحصائيات الصادرة من مديرية التربية لوالية بومرداس لسنة 

 2003 مخلفات زلزال العنف منتشرة في ثانويات الوالية، هذه األخيرة التي ما زال سكانها يعيشون

 من صدمات نفسية حادة خاصة لدى فئة المراهقين،نظرا لما تتميز به هذه المرحلة هوما أنجر عن

العمرية من تقلبات وصراعات نفسية واضطرابات في السلوك ، واللجوء إلى استعمال العنف 

  .للوصول إلى الغاية 

  .ة للتقليل من هذه اآلفة لدى تالمذتنا ومن هنا تبرز أهمية البحث عن الوسائل العالجية الفعال

من جامعة فرنسا ، ) 2002( وفي هذا الصدد أقيمت بعض الدراسات من بينها دراسة ايربك راينس 

يؤكد فيها على وجود فروق بين سلوكات التالميذ الممارسين للجودو والتالميذ الغير ممارسين من 

 ، حيث أوضحت 1999) وبوردو ل( دراسة حيث استعمال العنف وهذا لصالح الممارسين ، كذلك

  .الدراسة على إمكانية االعتماد على الجودو  في التقليل من العنف لدى التالميذ في وسطهم المدرسي 

 وبتبن من هذه الدراسات الدور االيجابي لرياضة الجودو في مواجهة العنف والتقليل منه في الوسط 

ليمية ، الحظنا ومن خالل دراستنا االستطالعية ، غياب المدرسي ، ولكن على مستوى مؤسساتنا التع

  .كلي لهذه الرياضة في مقررات مادة التربية البدنية والرياضية وغير مدرجة فيها 

ومن خالل بحثنا أردنا الكشف على أثر الجودو على سلوك التالميذ المراهقين ، ومن هنا نطرح 

  : السؤال الرئيسي 

  قلل من ظاهرة العنف لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي ؟          هل إدراج الجودو ي

  : األسئلة الجزئية

   هل التالميذ يرون أن إدراج الجودو يقلل من ظاهرة العنف لديهم؟– 1 

 ذهم هل األساتذة يرون أن إدراج الجودو يقلل من ظاهرة العنف لدى تالمي– 2 



). ب  الفرضیة العامة        
.التالميذود في مادة التربية البدنية و الرياضية يقلل من ظاهرة العنف لدى  الجإدراج إن         

       و تفرعت منها الفرضيات الجزئية

:  الفرضية الجزئية االولى   -1. ب  

 الجودو في مادة التربية البدنية و الرياضية يقلل من ظاهرة العنف إدراجالتالميذ يرون بان        

.لديهم   

:جزئية الثانية   الفرضية ال-2  

 يقلل من ظاهرة العنف  في مادة التربية البدنية و الرياضية  الجودوإدراج يرون بان األساتذة     

ى تالميذتهملد  

 
 

  :البحثأهمية ).  ت
تكمن أهمية بحثنا في دراسة مشكلة غياب ممارسة رياضة الجودو في ثانوياتنا رغم فوائدها        

 قناة يمكن من  تعدفسية والجسمية والخلقية وتعديل سلوك المراهق ، كماية النواحي النممن حيث تن

 الى سلبية خاصة ماهو عليه واقع ةإيجابيخاللها توظيف وتوجيه طاقة العنف لدى التالميذ من 

 من بعض المظاهر الخطيرة للعنف والتي أدت حتى األخيرةالمدرسة الجزائرية  خاصة في السنوات 

 المؤسسات التربويالى جرائم قتل داخل 

  : كونها أهميتهاوتكتسب دراستنا 

   في مجتمع ثانويات بومرداس لىواألالدراسة  -1

 .ومن خالل توازن المراهق و تهذيب سلوكه والجودلضوء على دوراتسليط  -2

 العنف في الوسط استعمال السليبة الناجمة عن لآلثار نالتربويي والمختصينلفت انتباه المجتمع  -3

 المدرسي 

 إيجابيا على نظرة التأثير محاولة إلى في تقديم بعض النصائح والحلول التي قد تقودنا ماإلسها -4

ة  إدراج الجودو في المؤسسات التعليمية بصفة عامة والثانويات بصفاتجاه التربوية األسرة

 خاصة

  

  : الموضوع اختيارأسباب ).ث

  :م رغية ضاإن غياب رياضة الجودو ضمن برامج التربية البدنية والري       

   خاصة المراهقين منهم ممارسيها،القيم التربوية والخلقية العالية التي تنميها هذه الرياضة على  -1



ية ضالجودو مقرر من بين المقررات التي تدرس على مستوى كل معاهد التربية البدنية والريا -2

 التي أكثر من العديد من الرياضات(المتواجدة على أرض الوطن وهذا على مدار سنتين 

 ) .تدرس في المؤسسات التربوية خاصة الرياضات الجماعية 

 وجود تخصص بالجودو بنفس هذه المعاهد  -3

 .إعادة تفعيل الجودو في برامج ومنافسات الرابطة الوطنية لاللعاب المدرسية  -4

 وزارة التربية الوطنية من خالل قرار إنشاء األخيرة اآلونة في انتهجتهاالسياسة الجديدة التي  -5

 استفادةقاعات رياضية مغطاة على مستوى كل المؤسسات التربوية ، فوالية بومرداس لوحدها 

 2007/2008ثانويات للعام الدراسي ال 10 قاعات رياضية على مستوى 10من مشروع بناء 

 .ثانوية  30على أن تشمل كل الثانويات الوالية في المستقبل القريب وعددها 

 من خالل 2008لوحيدة التي شرفت الجزائر في ألعاب بكين كما يعتبر الجودو الرياضة ا -6

 خريج معهد التربية البدنية األخيربرونزية حداد صورية وفضة عمار بن يخلف ، فهذا 

 .والرياضية وبالتالي أستاذ لنفس المادة 

 .بالموضوع جعلتنا نهتم األسبابكل هذه    

  : أهداف الدراسة ). ج

   : إلىترمي الدراسة 

  .ارس المراهق م برياضة الجودو وأثرها على الجانب النفسي واالجتماعي للمالتعريف -

التعرف على إمكانية إدراج الجودو في مادة التربية البدنية والرياضية ودوره في التقليل من  -

 .ظاهرة العنف المدرسي 

التقليل التعرف على نظرة التالميذ حول إمكانية إدراج الجودو في الثانويات ومدى تأثيره على  -

 . من العنف المدرسي 

التعرف على نظرة أساتذة التربية البدنية والرياضية الى إمكانية إدراج رياضة الجودو في 

  ره على التقليل من العنف المدرسيالثانويات ومدى تأثي

 

  : الدراسات السابقة و المشابهة ) ح 

ل المستويات لذلك كي فعات و ظاهرة العنف المدرسي من الظواهر المؤثرة في كل المجتم        -

 في مجال التربية البدنية و  حتىن شيوع هذه الظاهرة قد لفت  انتباه المفكرين و التربوييناف

 من الرياضية الذين لم يكتفوا بحصر أسباب و مصادر العنف بل قاموا بعدة دراسات اقترحوا 



 منها ، و يمكن ذكر بعضعدة حلول وسائل للتقليل من هذه الظاهرة و كذا الوقاية خاللها 

 كوسیلة للمواجھة و التقلیل من العنف في الوسط  والجو دالدراسات التي ھدفت إلى إبراز ریاضة 

  : المدرسي و من بینھا 

و سافينسكي  (MORENCY) ، مورنسي (BORDELEAU) وبوردو ل دراسة قام بها كل من -1-ح  

(DAVINSKI))  1999 (وسيلة بإمكانها التقليل من ظاهرة العنف ، هدفت إلى استعمال الجودو ك

في  الوسط المدرسي ، و استخدام الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ، و قاموا بإعداد استبانه 

مكونة من مجموعة من الفقرات تقيس الهدف الذي وضعته الدراسة إلى جانب االعتماد على 

 20ميذ ، و بلغت عينة الدراسة بسلوكات التال المالحظة باستعمال بطاقات للمالحظة خاصة 

عينية ( سنة يمتازون بسلوكات مضطربة و عنيفة 15 و 13طالب ثانوي تتراوح أعمارهم ما بين 

و أوضحت الدراسة إمكانية االعتماد على ممارسة الجودو للتخفيف من العنف و كذا ) مقصودة 

  . 4الحرمان لدى التالميذ في وسطهم الدراسي

" تعليم الجودو"  تحت عنوان )1999( سنة (Michel Camlet) ميشال كالمت و هدفت دراسة - 2-ح

 نوال تهم نحو ممارسة هذه الرياضة، تكونت عينة الدراسة معلى عينة البحث و كذا اتجاهاتهم و مي

   أستاذ تربية بدنية و رياضية 73

 تلميذ من 139 و  من المبتدئين(Judokas) ممارس 59 الفرنسية، من النخبة (Judokas) ممارس 31

األساتذة ، باقي أفراد العينية مراهقين يدرسون في الثانويات ،و استخدام وباستثناء .المدارس الثانوية

و بغض الباحث المنهج الوصفي لمناسبته مع هذا النوع من الدراسات و توصلت الدراسة ، 

 األلقاب ،  علىتحصلعن غايات و أهداف كل فرد من أفراد العينة من ممارسة الجودة كالالنظر

أو اللياقة البدنية ، فإن القاسم المشترك إلجابات جميع أفراد العينة على أسئلة النفس الدفاع عن 

  ل كل شيءباستبيان البحث هو أن رياضة الجودو هي وق

رياضة تربوية من خالل مبادئها و أخالقياتها المتمثلة في احترام الغير ، احترام األستاذ ، تهذيب 

   .   5س و التحكم في الذاتالنف

من )  jean Lorant(  و جون لوران )  Eric Reynesإيريك راينس ( و في دراسة أجراها كل من-3-ح

الجودو، العنف ، والتحكم في : تحت عنوان ) 2002(مخبر الرياضة والعلوم االجتماعية الفرنسي 

  .الغضب

                                                
4- Borde leau , Moreney et Davinski , l’activité physique et la prévention de  la violence en milieu Scolaire ,Revue psycho, pédagogie N° 28 , 

1999 p 65 . 
5- Michal Calmet , Enseigner le judo en milieu scolaire , 1999 p 151 – 154 . 



 للجودو على سلوك ألطفال ذوي  تأثیر سنتین من الممارسةإبرازھدفت ھذه الدراسة إلى  -

األولى مكونة :  طفل منقسمین إلى مجموعتین مقصودتین 60سنوات ، وتكونت عینة الدراسة من 08

 طفل غیر ممارس ألي ریاضة من الریاضات القتالیة تكون 42 طفل ممارس للجودو و 18من 

وتم . لى مستوى مدرستھم المجموعة الثانیة ، ویتم متابعة كال المجموعتین لمدة عامین كاملین ع

المناسب لمثل ھذه الدراسات و كشفت  )  BERRY et PERSON ( برسن و ببرياستخدام قیاس 

بین الفئتین من ) اللفظي و المادي و المباشر و الغیر المباشر ( النتائج على فروق في مظاھر  العنف 

د سنتین من الممارسة من جھة ھم علیھ بع ماو جھة و فروق مما كان علیھ سلوك كل أفراد العینة 

إلى آن ممارسة ریاضة الجودو تقلل من استعمال العنف و تساعد على بحیث توصل الباحث . أخرى 

 .التحكم أحسن في الغضب و االنفعاالت

  :       تحديد المفاهيم األساسية للبحث ). ح

تعني : جو : األول : ينن لفضرياضة قتالية اشتق اسمها من اللغة اليابانية و تتكون م : الجودو -

   6تعني الطريق ، فالجو دو معناها الطريق اللين : المرونة  أو اللين و الثاني دو 

هي مؤسسة ثقافية تربوية تؤثر في نمو و سلوك الفرد المتعلم و ذلك بما  :  المدرسة الثانوية-    

  و تعتبر 7في كل الجوانب التي تساعد على النمو  االجتماعیة هيئته من أنواع مختلفة من المناشد

  .أخر محطة قبل الوصول إلى الجامعة 

و جوده على الواقع و الظاهرة , هي تبيان الشيء و ظهوره أو بروزه بعد عدمه أ :  الظاهرة- 

   8غالبا ما تكون شيء غير مألوف أو على غير العادة

تعني ينتهك  أو يؤذي   ) violentis(مشتقة من الكلمة الالتينية  "  Violence"  كلمة  : العنف -    

أو يغتصب و هو استخدام الضغط  أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه 

  التأثير على فرد ما 

   :المدرسي العنف -  

هو استخدام الغير الشرعي للقوة من مظاهر التهريج و اإليذاء باليد و اللسان أو التصادم مع   

   9لمدرسة اآلخرين في ا

                                                
157، ص 1998 أحمد حسن الشافعي ، تاریخ التربیة البدنیة والریاضیة   6  

 

 
  1982و اإلدارة بالمدارس  ، التربية محمد الطيب العلوي -7

83 ص  1972عبد الرحمان العيسوي ، معالم علم النفس   8 8-  
8- 7  ص 19882مصطفى زيدان ، دراسة سيكولوجية  لتلميذ التعليم العام -9                 

 
 
 
 



  

 
:تمهيد   

. الجودو فن قتالي و رياضة مصارعة تستخدم للدفاع عن النفس بجانب استخدامها كرياضة هادفة

بأنها الطريقة الشاملة و األكثر فعالية االستخدام الفكر و الجسد في " جيغورو كانوا " عرفها مؤسسها 

اقة البدنية و الحركية و زيادة القدرة وهي تعمل على تنمية اللي. الهجوم و الدفاع بشكل دقيق و فعال

. الذهنية و الفكرية و األخالقية   

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                      
 



  : تعريف الجودو -1-

تعتمد على التماسك و "  الطريق اللين"أو"الطريقة اللطيفة"   تعتبرالجودو رياضة تقليدية يابانية و تعني

 هو إخالل التوازن للخصم و السيطرة عليه عن طريق الحركات التالحم بين فردين متنافسين و الهدف

  . 1الفنية ثم طرحه على األرض و شل حركاته من غير إلحاق األذى به ضمن قواعد و أحكام محددة

االستخدام االجدى للطاقة العقلية و ":  جيغورو كانوا"   فللجودو مبدأ أساسي ينص على و حسب 

   2. الجسدية 

  :ية عن الجودو   نبذة تاريخ-1-2

 سنة قبل الميالد و التي 775عرفت سنة " جيوجيتسو" اسمها القديم ,   الجودو رياضة تقليدية      

تعني التقنية اللبقة و كان يتميز بالخشونة و الخطورة و كانت غالبا ما تنتهي المنافسة بمقتل احد 

 وبتطوير تقنيات عديدة من قامت العديد من مدارس الجودو, و من ذلك الوقت  .3المتنافسين

  .الجيوجيتسو

  بدمج النماذج المختلفة للمدارس العديدة فوحد القوانين 18-1830 بعد ذلك قام الدكتور كانوا       

و شدد في أفكاره على العقيدة الفلسفية للجودو الغيا جميع  الحركات و الضربات الخطيرة التي كانت 

تعتمد على الذهن قبل القوة ولم يكتف , دو  رياضة أكثر نبالجاعال الجو, مأخوذة من الجيوجيتسو 

"  دوجو"و هو النوع الذي يمارس حاليا و فتح اول مدرسة"كود وكان" كانوا بذلك اذ طور ما يعرف ب

  م و نجح فيما قدمه في ان اصبح عضوا في الجنة 1882عام 

  .االولمبية  الدولية  لسنين طويلة
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M.lEE, les arts martiaux , des tradition ancienne au sport moderne , 2009  p-4        2 - 
158ص ’  ، مصدر سابقاحمد حسن الشافعي/ د-3       

Michel Brousse , le judo , son histoire, ses succès, paris , 2002 p-59      4- 
  

  



م وجرت بين 1926تطور الجودو فيما بعد في العديد من الدول لكن أول مباراة دولية تأخرت حتى عام 

  .مدرسة بودوكواي اليابانية و المنتخب الوطني األلماني

و ,     ترتكز الفكرة الفلسفية للجودو على مبدأ استثمار القدرات العقلية والذهنية و البدنية  لإلنسان 

  .1 التعاون للوصول لمرحلة السعادةإدخال عليه روح 

لذا .     أصبحت رياضة الجودو شائعة بين الرجال و النساء و شيوخ و الفتيان فهي تالئم كل األعمار

  . ماليين ممارس رسمي في الجودو 5نجد في الوقت الحالي حوالي 

 : نبذة اولمبية   – 1-3      

 تم االعتراف بها كرياضة اولمبية في دورة م حيث1964    دخلت الجود الجدول االولمبي سنة 

م عادت بعدها للجدول االولمبي عام 1968طوكيو من نفس السنة ثم غابت في دورة مكسيكو عام 

  .م بدورة ميونيخ بألمانيا و لم تغب عنه منذ ذلك الحين حتى اليوم عن أي دورة تلت 1972

وأول مشاركة نسائية تعود الولمبياد  .         اقتصرت أولى الدورات على مشاركات الرجال فقط

لكن في الدورة الالحقة ببرشلونة باسبانيا , م و بصورة استعراضية 1988سيول بكوريا الجنوبية سنة 

  .2اعتمدت الجود النسوية كرياضة رسمية

 الى ستة في دورتي 1968         شهدت أوزان اللعبة العديد من التغييرات فمن أربعة أوزان عام 

 وصوال إلى ثمانية و حاليا استقر العدد منذ العاب اطالنطا بالواليات المتحدة 1976 . 1972

  , أما السيدات.  على سبعة أوزان 1996األمريكية سنة 

  

  

  

  

 

  

  
 

1-Arts Martiaux http : //www.japan.org/ 2009 p-2 
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  :رجال



   كلغم64 -: وزن دون الخفيف      ال

   كلغم64-  60: الوزن الوسط الخفيف    

   كلغم   73 -  66: الوزن الخفيف            

   كلغم 81 -  73:  الوزن الخفيف المتوسط  

   كلغم90 -   81: الوزن المتوسط           

   كلغم100 -   90: الوزن المتوسط الثقيل    

   كلغم  100      : + الوزن الثقيل         

  سيدات

   كلغ52 -    48: الوزن دون الخفيف       

   كلغ57 -      52:الوزن الخفيف             

   كلغ 63 -     57: الوزن الخفيف المتوسط   

   كلغ70 -     63: الوزن المتوسط            

   كلغ 78 -      70: الوزن المتوسط الثقيل     

تبر اليابان الدولة االبرز في هذه الرياضة و هي تتصدر الجدول االولمبي برصيد تع,       و طبعا 

  فكوبا و الصين و 8 ميدالياتذهبية ومن ثم كوريا الجنوبية ب10 ميدالية ذهبية تليها فرنسا ب 31

   ميداليات 5االتحاد السوفياتي سابقا ب 

  1.ذهبية 

  

  

  

  

  

  

1-RIMET M , EVOLUTION HISTORIQUE DES REGLEMENTS ET DES TECHNIQUES EN SPORT DECOMBAT,2002 P-13  

  

  

  

        نبذة عن تاريخ الجودو في الجزائر-1-4



لكن كانت ممنوعة  .الجودو ن خالل الفترة االستعمارية عدة رياضات من بينها الفرنسيو ادخل        

لكن بعد االستقالل هذا الفن .للممارسة بالنسبة للجزائريين و هذا السباب سياسية و امنية حسبهم 

فقد ساهم كل من المغتربين الممارسين .القتالي بدا يستهوي العديد من المواطنين الشغوفين لتعلمه

للجودو العائدين الرض الوطن و الفرنسيين الذين بقوا في بالدنا الى جانب االقلية التي مارست 

, م 1963و في سنة  . لهذه الرياضة ببالدنا الجودو في السرية ابان االستعمار على اعطاء دفع حقيقي

تاسست االتحادية الجزائرية للجودو و الرياضات القتالية التي تشمل كل من الجود و الكاراتي و بعد 

 1964 ممارس عام3000كان عدد ممارسي الجودو وقتهاحوالي . ذلك انظمت االيكيدو الى المجموعة

   ممارس20000ليصبح حاليااكثرمن  

 تاسست 1984انخرطت الجزائر في االتحادية الدولية للجودو وفي سنة    , 1965 سنة     وفي

 1978و تعتبر الجزائر منذ االلعاب االفريقية التي احتضنتها بالدنا عام . 3االتحادية الجزائرية للجودو

يد ضة قاريا كما استطاع مصارعونا من افتكاك نتائج جد مشرفة على الصعمن عمالقة هذه الريا, 

  .2008الدولي و اهمها ميداليتي بن يخلف الفضية و حداد البرونزية في العاب بكين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــ

  ’الجودو الرياضي ’   مابدمصطفى-1

  

  

  

  : اهداف و مميزات الجودو   -1-5



ان نقاط .       الجودو رياضة مناسبة لكل االعمار و تكت جنس و يمكن التمتع بها الى اقصى حد 

قوة بالنسبة للجودو هي امكانية ممارستها بكل بساطة و على طول ايام السنة دون الحاجة الى عدد ال

  :كما ان لممارستها  فوائد متنوعة اهمها  , كبير من الالعبين 

  : التنمية الجسدية  -1-5-1

متنوعة       ان لكل حركة في الجودو  معناها و مغزاها الخاص بها و إن اشكال الحركات كثيرة و 

و الن كل جزء من الجسم يمكن استخدامه في كافة اال تجاهات سواءا الى االعلى او االسفل او من 

الجهة اليمنى الى الجهة اليسرى الى غيرها من الحركات التي يستعملها الممارس السقاط خصمه 

, التوازن , فنجد كافة عضالته في نمو مستمر الى جانب الصفات البدنية التي ينميها كالمرونة .

رياضة الجودو تنمي لدى الممارس حرية الحركة .و المقاومة و القوة و كذا اجهزته الداخلية , التحمل 

  . في الجسم 

   : التنمية العقلية و الحسية-1-5-2

  مايجنيه االنسان من ممارسة الجودو هي الجراة في خوض غمار الصعوبات   .  

  .قبتها و مراقبة الخصم في ان واحد القدرة على كبح جماح النفس و مرا  . 

  .1تسيير عدوانيته من خالل المرور من رد فعل انفعالي غير محكم الى احتواء االنفعاالت   . 

  .تقبل االحتكاك المتالصق و الحميمي   . 

  .الصبر على شدة السقوط على االرض   . 

  ةتقبل الصراع و نتيجته سواء بالفوز او بالهزيم.

   -.على تنمية القوى الداخلية لمواجهة العوائق و المخاطر الخارجية و التغلب عليهافالجودو يعمل .

  

   الدفاع عن النفس  -5-3-

لذتك ,    غالبا ما تصادفنا في حياتنا اليومية عوائق مادية و عقلية و أحيانا نتعرض للمخاطر 

  .ن أنفسنا عفالجودو من خالل تمارينه و تربيته الجسمية و العقلية يعلمنا الدفاع 

  

  

  

  

  

         :2 قانون علم األخالق اللجودو- 1-6



  و هو احترام الغير                    :األدب                  . 

  وهو فعل كل ما هو عادل : الشجاعة             . 

  و هو التعبير عن تفكيره دون تزييف: اإلخالص             . 

  وفاء للعهد وهو ال: الشرف               . 

  و هو التكلم على الذات  بدون عزة نفس : التواضع              . 

  وهو خلق للثقة : االحترام              . 

  القدرة على امتصاص الغضب :  ضبط النفس          .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

-le judo , son histoire ,et ses succès , Michel Brousse ,PARIS ,2002 , P-64 
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  : تقنيات الجودو    -1-7



  .2التقنيات األمامية و الخلفية من وضعية الوقوف و التقنيات على األرض :   نفرق بين نوعين 

  

  NAGE-WAZA: االعلى  التقنيات األمامية من-1-7-1-

  :   و يتضمن كل من  

  ASHI-WAZA:    تقنيات األرجل             . 

         TE-WAZA: الذراعين و الكتفتقنيات. 

  KOSHI-WAZA: تقنيات الحوض             .

 

    SUTEMI-WAZA     :ة من االعلى التقنيات الخلفي -1-7-2-

  MAE SUTEMI-WAZA :التقنيات الخلفية في المحور .

 YOKOSUTEMI-WAZA: التقنيات الخلفية غلى الجانب.

 NE- WAZA:  التقنيات على األرض  -1-7-3-

  KATAME-WAZA  : تقنيات التحكم -1-7-3-1- 

  هذه التقنية  تؤدى عندما يكون الخصم منبطحا على ظهره و الكتفين على   

   .وال تحتسب النقاط إذا كان الخصم منبطحا على بطنه, األرض  

  

  

  

  

  

  
  نفس المصدر- 2

  

  

  

  

  

      SHIME-WAZA   : تقنيات الخنق-1-7-3-2-  

  ؤثر و نضغط على النظام التنفسي للخصم مما يرغمه على             و بها ن

  . االنسحاب من المنافسة   



  

    KANSETEU-WAZA: تقنيات مسك الذراع -1-7-3-3-

          تعتمد على ضبط والتحكم في ذراع الخصم والضغط عليه على مستوى المرفق مرغما إياه 

  .االنسحاب من المنازلة

  

  :معتمدة في الجو دو   األحزمة و الرتب ال-1-8-

  :1 لون األحزمة  -1-8-1-

م وتم إدخاله إلى فرنسا عن طريق البروفسور  1920        لون الحزام تم اختراعه في انجلترا سنة 

  .كاوايشي 

  :      وتعد األلوان الرسمية لألحزمة حسب التسلسل التصاعدي التالي 

اظافة إلى لونين خاصين ,  البني و األسود,األزرق , األخضر , البرتقالي, األصفر , األبيض

 دان و اللون األحمر 8 إلى 6بالمستوى العالي و هما اللون األبيض و األحمر  ألصحاب مستوى 

هناك حزام ابيض لكنه عريض مخصص ألصحاب الدرجة ما بين .  دان 10 الى 9لحاملي الدرجة 

ذه الرياضة و هذا كوسام شرف و  دان تم يتحصل عليه سوى جيغوركانوا و هو مؤسس ه12 و 11

  .تقدير 
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  :  1 الرتب و الدرجات -1-8-2-     

  : رتب كيو -1-8-2-1-



 كيو إلى اللون 01وافق لواحد     و تشمل كل األحزمة ذات اللون المتراوح بين اللون االبيض الم

  : كيو كما يبينه الجدول االتي 06البني الموافق  لستة 

    يمثل درجات كيو : 5جدول رقم 

  

-1-8-2-

الدرجات -2

 :العليا  

جدول رقم  

يمثل  : 6

  درجات دان
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  : اجراء المنافسة   -1-9

 الرتبة  كيو6  كيو5  كيو4  كيو3  كيو2  كيو1

 كيو-تشي

NI-KYU 
  

 كيو-ني

NI-KYU 
  

  كيو-سان

SAN-KYU  

 

   كيو-قو

GO-KYU 

 كيو -سيشي

SHICHI-KYU 
 

  كيو-كو

KU-KYU 
 

 السما

 
 بني

  

 ازرق
  

 اخضر
  

 برتقالي
  

 اصفر
  

  ابيض

  

 اللون

10 

DAN 
9 DAN 8 DAN 7 DAN 6  DAN 5 

DAN 
4 DAN 3 DAN 2 

DAN 
1 DAN الدرج

 ة
  دان-جو

 
JU-

DAN 

 دان-كيو

 
KYU-

DAN 

 دان -أشي

 
HACHI-

DAN 

 -سيــشي

 دان

 
SHICHI-

DAN 

 -كــورو

 دان

ROKU-

DAN 

   دان–قو

 
GO-

DAN 

 دان -يون

YON-

DAN 

 دان-سان

 
SAN-

DAN 

 دان -ني

 
NI-

DAN 

  دان -شو

  

SHO-

DAN 

  

 االسم

 اللون اسود ابيض و احمر احمر



  : التحكيم  -1-9-1-    

  :        تتمثل مهمة حكام الجودو  في 

  .اعطاء الفوز للمتصارعين عند انجازهم تحركات ناجحة او شبه ناجحة   .

الحفاظ على السير الحسن للمنازلة و ضمان سالمة المصارعين و هذا بتوقيف المنازلة عند الخطر   .

.  

 و تطبيق العقوبات عند الضرورة  ) JUDOKAS( سين العمل على احترام القوانين من قبل المتناف .

  حكم الوسط يشرف,يدير المنازلة ثالث حكام ,  المنافسات الرسمية أثناء       

     على التحكيم واقفا و يتحرك مع المصارعين و حكمين اخرين يسميان بحكما الزاوية نجدهم 

ة عدم لبامكان حكام الزوايا التدخل في حا . جالسين و متقابلين كل واحد عند زاوية من زوايا الميدان

 . لألغلبية القرار يخضع مبدأ تحت األول  القرار إلغاء ى عليتأخر ال الذياتفاقهم مع زميلهم 

 النقاط إلغاءحيث يتم ) التاتامي (  لذلك فمن مهام حكام الزاوية  مراقبة حدود الميدان باإلضافة

  1.المسجلة خارج البساط 

  :افظين الرياضيين   المح-1-9-2-

  :    اليمكن االستغناء عن المحافظين الرياضيين اثناء المنافسات و من مهامهم  

  : تسجيل الوقت-1-9-2-1-

  .  تسجل كل القيم المقدمة من طرف حكم الوسط 

  : المنافسات و من مهامهم  أثناء    اليمكن االستغناء عن المحافظين الرياضيين 

  : تسجيل الوقت-1-9-2-1-

  .  تسجل كل القيم المقدمة من طرف حكم الوسط 
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    : طاولة التحكيم-1-9-2-2-

  :     يتم فيها  

 هؤالء و اللذان تسجيل كل المجموعات الخاصة باسماء المصارعين  حسب الفئة و الوزن و مناداة. 

  .يليانهما عند اقتراب موعد المنازلة للقيام بعملية التسخين 

  .القيام بعملية الوزن  الخاصة بجميع الممارسين . 

  القيام بعملية ترتيب إجراء المنازالت حسب المجموعات و األوزان.

هؤالء و اللذان تسجيل كل المجموعات الخاصة باسماء المصارعين  حسب الفئة و الوزن و مناداة . 

  .يليانهما عند اقتراب موعد المنازلة للقيام بعملية التسخين 

  .القيام بعملية الوزن  الخاصة بجميع الممارسين  . 

  القيام بعملية ترتيب إجراء المنازالت حسب المجموعات و األوزان.

  : االسبقية و العقوبات في منافسة الجودو  -1-9-3-

  

  :لمصارعة في وضعية الوقوف  االسبقية عند ا-1-9-3-1-

و هي العالمة القصوى )  HPPON(  الهدف في منافسة الجودو كان دوما الحصول على ايبون     

و 1الى جانب ايبون هناك عالمات اخرى تحدد االسبقية  ,و بها تنتهي المنازلة و لو قبل انتهاء مدتها 

  :هي 

   تساوي ثالث نقاط  و2008 اختفت عن التحكيم منذ سنة  , )KOKA( كوكا 

  و تساوي خمس نقاط ) YUKO(يوكو 

  تمثل االسبقية بسبع نقاط ) WAZA ARI(وزا اري 

  طوهي اعلى عالمة و تساوي عشر نقا) IPPON(ايبون 

  

  

  
  

  159. ، ص1998حسن أحمد الشافعي تاريخ التربية البدنية ، -1

المة رغم تسجيل الخصم لعدة ما يميز رياضة الجودو هو اكتفاء المصارع بالحصول على اعلى ع

   مثال يمكن لمصارع ,نقاط اكن اقل درجة 
  



و في حالة ) .نقاط 5(مرات يوكو3ان يفوز على منافسه الذي سجل )نقاط7( وزاري تحصل على

  .التعادل تاخذ بعين االعتبار العالمة الدنيا التي تحصل عليها احد المتنافسين 

  :1االرض  االسبقية عند المصارعة على -1-9-3-2-

        تعطى االسبقية في هذه الوضعية عندما يتمكن احد المصارعين التحكم غلى حركة خصمه و 

هو فوقه بينما يكون الخصم منبطحا على الظهر و كتفيه ملتصقتين باألرض في هاته الوضعية فقط 

لص من هذه التي يتم احتساب الوقت بعد اشارة من حكم الوسط و في حالة تمكن المنافس من التخ

الوضعية و التمكن من االنبطاح على البطن يتم توقيف الحساب و احتساب العدد األخير الذي يوافق 

  :كما نراه  فيما يلي .عالمة معينة 

   ثانية 14و5ما بين ) :YOKU(يوكو  . 

   ثانية 19 و 15ما بين ) :WAZA ARI(وزا اري . 

   ثانية IPPON : (20(ايبون . 

ل على عالمة ايبون قبل نهاية الوقت القانوني و ذلك بعد انسحاب احد المتنافسين       يمكن الحصو

و عملية االنسحاب تتم عند التعرض لعملية الخنف أو مسك للذراع تجبر الخاسر لالستسالم من شدة 

االلم  و ذالك بالضرب عن طريق اليد  ثالث مرات متتالية على جسم الخصم او غلى االرض  في 

.لة فقط ينهي احكم الوسط المنازلة هاته الحا   
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  : العقوبات   -1-9-3-3-

  : 1عقؤبات النظام القديم -1-9-3-3-1-



   للخصم  KOKAو هي اعطاء عالمة ) SHIDO( شيدو: العقوبة االولى .    

   للخصمYOKUو هي اعطاء عالمة   ) SHUI(شوي: العقوبة الثانية  .   

   للخصمWAZA ARIتعطى عالمة  ) KEIKOKU(كيكوكو:الغقوبة الثالثة .    

         HANSOUKU-MAKE)    ماكي-هانسوكو: العقوبة الرابعة و االخيرة     .

ن       تقصي المصارع مباشرة بعد القيام بحركات خطيرة او مخالفة للقانو            

  عقوبات النظام الحالي-1-9-3-3-2-

 و االبقاء على عقوبة هانسوكو (shido) و شيدو       لقد تم تعويض العقوبات السابقة كلها بعقوبة 

 ضهناك عقوبة شفوية و عند تكرار الرف’الة رفض المصارعةح في) . hansouko make (ماكي

  :ب العقوبات كاألتي ويتم احتسا.تعطى أول عقوبة شيدو ألحد المصارعين أو لكيلهما

   للخصم yoku)( يساوي يوكو : شيدو االول    . 

  للخصم) (waza ariيساوي وزراري   :شيدو الثاني     .

  للخصم و هنا يقصى المصارع بعقوبة ) ippon(يساوي ايبون : شيدو الثالث    .

 هانسوكو ماكي التي تعطى عند ارتكاب لقطة غير رياضية اوحركة مخالفة للقانون
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:تمهيد   



تعتبر مرحلة المراهقة من أهم المراحل في حياة الفرد لذلك لفتت إنتباه العديد من الباحثين والعلماء 

بحاثهم كونها المرحلة النفسانيين منهم واالجتماعيين الذين خصصوا لها مجال واسع في دراستهم وأ

النهائية المتوسطة بين عالمين ، عالم الطفولة وعالم الرجولة ونظرا لحساسية هذه المرحلة ومدى 

  .أهميتها بكل ما قد تتضمنه من تغيرات وتحوالت جسمية كانت أو عقلية

ة فمرحلة المراهقة مرحلة صراعات قد تؤدي الى توترات وإظطرابات إنفعالية حادة ، فهي مرحل

عنيفة من ناحية االنفعاالت ومرحلة تغيرات جسمية هامة وصراعات جادة مع المجتمع وها ماسبب 

  .إختالف العلماء في تعريفها وتفسير بواعثها 



  
   :  تعريف المراهقة-

في القرن " زار بورق "و " بلوش" ظهر مصطلح المراهقة كما يشير إشتقاق للغة الفرنسية للكابتين 

ويشير بوضوح ودقة الى مظهر أساسي في الحياة " مراهق " ن ذلك ظهر مصطلح  ، وبعد قرن م13

  .1االنسانية

  :  تعني  ADOLLESECENCEوكلمة المراهقة 

ومعناها التدرج نحو النضج البدني " ADOLESCER  " مشتقة من الفعل الالتيني :إصطالحا   - أ

  2والجنسي والعقلي واالنفعالي 

. هقا وراهق ، وهي تفيد االقتراب والدنو من الحلم  هي مصدر من رهق رهقا ورا:لغة   - ب

، والرهق هو الطغيان والسيادة ، ذلك ) إكتمال الرشد ( والمراهق هو الفتى الذي يدنو من الحلم 

  3.يمثل الحياة االنفعالية للمراهق 

  ) . Maurice Debisse 1971 : (  تعريف موريس دوبيس -

مجموعة  التحوالت الجسدية والسيكولوجية التي تحدث مابين المراهقة مصطلح عام يقصد به عادة " 

الطفولة والرشد،ولما نتحدث عن البلوغ ، نقصد بها الجانب العضوي للمراهق وخاصة ظهور الوظيفة 

   4الجنسية أما مصطلح الشباب نعني به الجانب االجتماعي للمراهق

معينة تبدأ بنهاية مرحلة هي مصطلح وصفي يقصد به مرحلة نمو " مصطلفى غالب " تعريف  -

الطفولة وتنتهي ببتداء مرحلة النضج أو الرشد ، أي ان المراهقة هي مرحلة نمائية يمر بها الفرد 

 5" غير الناضج جسميا وإنفعاليا وعقليا وإجتماعيا نحو بدأ النذج الجسمي والعقلي واالجتماعي 

  

  

  

  

 
 

1- J. leif . Delay M prychologie et éducation tom 2.l’adolescent .frenand nathon . 1971 p 17 . 
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إنها فترة نمو جسدي وظاهرة إجتماعية ومرحلة ذهنية كما انها فترة تحوالت نفسية  " :  ROGERS" تعريف  -

  ) .1(؟عميقة

 :    N- SILLAMY سالمي –تعريف ن  -

المراهقة هي مرحلة من الحياة بين الطفولة ومن الرشد تتميز بالتحوالت الجسمية والنسية تبدا عند حوالي       "  

 سنة هذه التحديت غير دقيقة الن ظهور المراهقة مدتها تختلف حسب 20 – 18   سنة وتنتهي عند سن13 – 12

بتحديد النشاط الجنسي ونضجه ، تثبت المصالح المهنية الجنس ، الظروف االقتضادية والجغرافية ، وتتصف الفترة 

واالجتماعية الرغبة في التحرر واالستقالل وغنى الحياة االنفعالية ، التنوع ، الذكاء وتحديد القدرات الخاصة بأكثر 

  ).2(" دقة وتزداد القدرة مع التجرد 

   " : Ford et beach" فورد بيج "  تعريف -

ك الفترة التي تمتد مابين البلوغ والوصول الى النضج المؤدي الى االخصاب الجنسي ، حيث  المراهقة هي تل      

تنتقل االقسام المختلفة للجهاز الجنسي الى أقصاها في الكفاءة وفي مراحلها المختلفة لدورة الحياة ، وفي الحقيقة 

  ).3(" الخصاب والحمل واالفراز ناضجة التكتمل مرحلة المراهقة   إال ما عندما تصبح جميع العمليات الضرورية ل

في الحقيقة إن كل هذه التعاريف تكمل بعضها البعض ، ولقد إتفق أغلبية الباحثين أن المراهقة هي حالة من النمو 

تقع بين الطفولة والرجولة او االنوثة ، وإن فترة العمر اليمكن تحديدها بدقة النها تعتمد على السرعة الضرورية في 

جسمي ، وهي متفاونة ، بينماعملية النمو السيكولوجية ليست محددة فحسب إنما هي غامضة ، زمن غير النمو ال

السهل أن نهمل هذه المرحلة من ناحية االنسان حتى يصبح الفرد ناميا بصورة كلية ، فإن هذه الفترة من ناحية 

 )4(لحياة السيكولوجية تشمل على أوالئك االفراد الذين هم في العقد الثاني من ا
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نستنتج من كل ماسبق أن المراهقة  ليست فقط مرحلة تحوالت جنسية وجسدية وإجتماعية فحسب بل هي أيضا 

مرحلة مهمة في التحول الذهني والتربوي باعتبار التفكير الذي يقفز من المستوى المحسوس الى المستوى المجرد 

 إتفقوا على البلوغ بأنه نقطة البداية للمراهقة فإنهم لم يتفقوا على نقطة النهاية ، ولكن جعلوا وإذا كان العلماء قد

عامل النضج هو محددها ، ومهم يكن فإن سن ومدة المراهقة   تعتبر حسب االصل الجنسي والعوامل الجغرافية 

  .واالقتصادية والثقافية 

   : أنماط المراهقة-2-1

 هناك نوع واحد من المراهقة فكل فرد نوع خاص حسب ظروفه الجسدية ، االجتماعية النفسية   في الحقيقة ليس     

  )1(، والمادية وتختلف من فرد الى أخر ، ومن بيئة جغرافية الى الخرى

كما يقول بعض العلماء أن مرحلة المراهقة  هي مرحلة نمو الجل ذلك اليجوز تقسيمها الى فترات زمنية محددة ، 

غلب العلماء يتفقوم على أن هذه المرحلة تتألف من مراحل فرعية مختلفة إال ان أ     

  ". Early Adolescence :  المراهقة  المبكرة-2-1-1

 سنة ، وهي المرحلة التي يتضاءل فيها سلوك الطفل وتبدأ المظاهر الجسمية -14- 12وهي تمتد بن          

للمراهقة في الظهور  والشك أن من أبرز مظاهر النمو في هذه المرحلة و والعقلية واالنفعالية واالجتماعية المميزة 

  ).2(النمو الجسمي 

ويعتمد الولد أو البنت في هدا الطور من المراهقة  الى تقرير ماييد ان يتجه في المستقبل كأن يصبح طبيبا او 

لى الكبار أن ال يحقروا مايقوم به أو وهنا يجب ع. ويبدا بالفعل في دراسة مايسعى إليه ....مهندسا أو داعية خير 

  .يقفوا في وجهه بل يسعوا الى تنمية موحاته بطريقة تتوافق مع واقع الحياة 

   .)3(و المراهقة  المبكرة تتميز بالمرونة الشديدة التي قد تنتهي بالمراهق الى تكوين صورة جديدة عن نفسه
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  Middle Adolescence :  المراهقة   الوسطى-2-1-2

 سنة و وتسمى أيضا المرحلة الثانوية حيث يؤدي االنتقال من المدرسة 17 الى 15 تمتد من       

االعدادية الى المدرسة الثانوية الى الشعور بالنضج واالستقالل وويتزايد عدد التالميذ في المدارس 

ها وعمل حسابها فيما يتعلق باألماكن والماني الثانوية وهذا مايقابله عدد من المتطلبات التي البد من

 ) 1(وأعضاء هيئة التدريس 

    LATE Adolescence: المتأخرة المراهقة  -1-3 .

 سنة ويطلق عليها كذالك إسم مرحلة التعليم العالي وفيها يتجه المراهق محاوال 21 الى 18تمتد من 

  العزلةان يكيف نفسه مع االمجتمع الذي يعيش فيه واالبتعاد عن

 2واالنطواء تحت لواء الجماعة ، ويسميها البعض االخر مرحلة الشباب ، وهي مرحلة إتخاذ القرارات

  :  أنماط المراهقة -2-2

تختلف المراهقة من فرد الى أخر فهناك من ينسجم مع هذه المرحلة وهناك من تؤثر على           

لتربية واالمكانيات المادية واالقتصادية وعليه شخصيته الخاصة إذا كان في بيئة أسرية تفتقر الى ا

  :تصنف الى 

  : المتكيفة المراهقة   -2-2-1

 الهادئة نسبيا والتي تميل الى االستقرار العاطفي وتكاد تخلو من التوترات المراهقة وهي           

قة طيبة كما يشعر االنفعالية والحادة وغالبا ما تكون عالقة المراهق بالمحيط االجتماعي والعائلي عال

المراهق بتقدير اللمجتمع له وتوافقه معه ، وال يصرف المراهق في هذا الشكل في الخياالت وأحالم 

  .اليقظة أو التجاهات السلبية أي أن المراهق هنا يميل الى االعتدال 
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  : االنسجامية المنطوية المراهقة   -2-2
  

وهي صورة مكتيبة تميل الى االنطواء والعزلة السلبية والتردد والخجل والشعور بالنقص وعدم      

يقة محددوة ، ويصرف جانب كبير التوافق االجتماعي ، ومجاالت المراهقة الخارجية االجتماعية ض

من تفكير المراهق الى نفسه وحل مشكالت حياته أو الى التفكير الديني والتأمل في القيم الروحية 

واألخالقية كما يسرف في االستغراق في الهواجس وأحالم اليقظة التي تصل في بعض األحيان الى 

الخ....األوهام والخياالت المرضية   

:منحرفة  المراهقة ال2-3-   

يتميز المراهق في هذا الشكل باالنحراف الخلقي ، التمرد ، والثورة ضد االسرة والمجتمع ،         

العدوان على االخوة واالصدقاء اإلنهيار النفسي والسلوك المضاد وسوء األخالق والفوضى ، 

م المراهق بتصرفات تروع االستغراق في االحالم اليقظة والبعدعن المعايير االجتماعية والدينية إذ يقو

   .)1.(المجتمع ويدخلها البعض أحيانا في عداد الجريمة أو المرضى النفسي والمرض العقلي 

 في الحقيقة أن هناك عوامل كثيرة ومتعددة تجعل المراهق يسلك سلوكا معيننا ، وتؤثر في تصرفاته -

 لتوفير بيئة صالحة لمراهق حتى المتوافقة ، تكون عن طريق بذل الجهدالمراهقة  ، لذلك نقول أن 

تنمو شخصيته وإتاحة الفرصة أمامه لفهم نفسه وتقبل ذاته وتحقيق حاجته مع توفير بيئة أسرية 

  .ومدرسية وإجتماعية سليمة كي نتجنب عدم التوافق وبالتالي عدم وجود شخصية منحرفة 
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   : المراهقة   نظريات -2-3

 هذه النظريات بسبب االختالف الكبير حول وجود مفهوم حقيقي وتصور محدد يفسر تظهر     ا

  .أزمة المراهق

   : نظرية االستفادة -2-3-1

أن الفرد " ا وجاء في مضمونه" بجون جاك روسو " الذي تأثر كثيرا " Hall"     ويتزعمها هول 

  ري يعيد أثناء نموه الشخصي وتطوره إختبارات الجنس البش

 فإن نظريته إفتقدت نوعا ما الخبرات الدقيقة مما المراهقة     وبما أن هول هو من تعرض ودرس 

، رغم المراهقة جعلها تتعرض الى الكثير من النقد إال أنها كانت نقطة إنطالق لدراسات معمقة حول 

رية تأثرة كثيرا بنظرية التطور وإفتقدت للدقة العملية والموضوعية التي تميز العلوم أن هذه النظ

  ) .2"(الطبيعية

   : نظرية النضوج -2-3-2

أن " وتستمد تفسيرها من التغيرات الفيزيولوجية للفرد ونصها "  Gysel"      يتزعمها جزل 

ه ، حيث تتعدل وتتكيف عن طريق الغدة  هي العمليات الفطرية الشاملة لنمو الفرد وتكوينالمراهقة

  ) .3"(الوراثية للفرد 

وعليه فإن جزل يرى ان المراهقة مرحلة تتأثر بعوامل فيزولوجية تأثرا مباشرة في سلوك الفرد 

  .وإتجهاته وتترك أثار واضحة في شخصيته 

ث ترجع جميع نالحظ من خالل دراستنا لهاتين النظريتين  أنها تشترك نظرتها ألزمة المراهقة حي
الضغوط والمعاناة الى  التغيرات الفيزولوجية والتحوالت البيولوجية للفرد ، غير انه برزت نظريات 

جرد تطور اخرى يرجع سبب ظهور هذه المرحلة الى عوامل ثقافية وإجتماعية تحيط بالفرد وليس لم
 البيولوجي ونذكر منها 
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   :  نظرية المجال والمراهقة-2-3-4

وتنص على ان سلوك الفرد يعتمد على طول مجال "  Lewin: يتزعم هذه النظرية لوين        

ية وتتميز حياة االنسان وتحدد بأبعاد الواقع بالنسبة حياته في محيط نفسي ، أي من خالل رؤيته الذات

لقدراته على رؤية االشياء وفقا لعالقاتها الصحيحة وبالنسبة لعدد المناطق التي يحيا فيها وطريقة 

  .تنظيمها 

إذن فالمراهقة تتناسب مع مايمليه الواقع االجتماعي وتفرضه البيئة الطبيعية ، وأخيرا يتضح مما سبق 

صور نظريات المراهقة للمراهقين هي عبارة عن أفكار واسعة تتصل بمراحل نمو الفرد ذكره ان ت

 بأنها ترتبط بالجانب المراهقة  وتكوينه وكيانها داخل بيئته ومجتمعه ، لهذا اليجب النظر الى 

  .االجتماعي 

حوالت والبيئة الطبيعية فقط ، وال على انها محصورة على مستوى الجسد في تغيرات الغدد والت

  .الفيزيولوجية ، بل هي مرحلة تتأثر بالجانبين معا وفي نفس الوقت ، وبنفس الوتيرة 

   : ومميزاتهاالمراهقة    خصائص -2-4

  :  إشكالية الجسم -2-4-1

    إن ظهور عالمات كنمو االعضاء التناسلية وخشونة الصوت وبروز الثديين بالنسبة للبنات 

" " رويد " إذ يىرى  مجموعة من العلماء وعلى رأسهم المراهقة رة وغيرها لها أثر عميق على سيرو

  .بان التغيرات الفيزيولوجية وهي منبع االضطرابات وتمس التوازن النفسي للمراهق " وينكون 

   ففي المراهقة  يظهر المراهق إهتماما كبيرا بجسمه ككل او منطقة معينة منه ، وعندما يالحظ تلك 

ادماج هذه السلسلة زلة ، وهذا راجع الى صعوبة في  في جسمه ينتابه شعور بالعالتغيرات التي حدثة

  .من التغيرات الجسمية 

  :االفكار الالواقعية للمراهق :  الالواقعية 2-4-2

    يكون المراهقون افكار خاطئة وغير واقعة على مستوى طموحهم غير الواقعية التي يكونها   

 اباهم واصدقائهم تفسر جزء من قابليتهم االنفعالية الكبيرة التي تميز المراهقون سواءا عن انفسهم او

بداية المراهقة ، هذه الالواقعية تجعل المراهق يتميز بالمثالية الزائدة والبحث عن صورة مرضية له ، 

 .لذلك قد يصبح المراهق يعاني بالشعور بالنقص إن لم تتحقق طموحاته ، والوصول الى االحباط 

 

  



   :  التقمص-2-4-3

إن حدث وتقمص الفرد أحد والديه من نفس جنسه بطريقة جيدة ، فان ذلك يساعده على تكوين 

  .شخصيته الذاتية 

لكن إذا لم يحدث ذلك فان المراهق سيعيش صراعات كبيرة ، حيث ينقاد الى التقليد والتقمص بعيد 

  عن بيئته من عالم الخيال فيعتبر االبطال والمشاهير مثال له 

   :الرغبة في االستقاللية وتأكيد اللذات : -2-4-4

 يسعى المراهق الى إكتساب االستقاللية من خالل التخلص من  سيطرة العائلة ، فيقوم بتاكيد      

شخصيته الجيدة عن طريق قيامه باعمال تلفت النظر اليه ، وان لديه مكانة يجب على األخرين 

  . اإلعتراف بها 

عبر عن هذه الرغبة باشتراكه في اعمال الكبار وبروز كفرد له إمكانيات ،    فالمراهق عادة ماي

وتظهر الرغبة في االستقاللية من خالل حاجته الى إتخاذ قراراته بنفسه إن الرغبة في االستقاللية 

 الى حد كبير ، وهذا مايفسر االختالفات الحادة التي تظهر عند بعض المراهقة  تزداد في مرحلة 

   مع ابائهم  في كثير من المواقف المراهقين

  :  الحاجة الى السجارة -2-4-5

    وهي حاجة المراهق الى التحكم وان يكون في مركز القوة وان يتبع االخرون االفكاره ورغباته 

الخاصة حيث نجده يميل الى األدوات التي فيها تزعم االخرين ، ويميل الى المنافسة وعدم القبول 

 ، ويحس بالغير عندما يشعر انه ليس لديه دور في قيادة الوسط الذي ينتمي اليه أراء الغير بسهولة

خاصة محيط االصدقاء ، فالمراهق الذي لديه هذه الحاجة البارزة قد يجد الناس المحيطين به صعوبة 

في التعامل معه ، من حيث تطبيق االنظمة البداغوجية وإنجاز الواجبات المدرسية أوعندما يكون 

مل من خالل االخضاع والقوة ، إال ان هذه الصعوبة قد تنتهي عندما يشبع المراهق هذه الحاجة التعا

  ) .1(من خالل توليه قيادة القسم أو التعامل بما يشعر بدوره
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  : المراهقة  مظاهر النمو في مرحلة -2-5



   : النمو الجسمي -2-5-1

هي تلك الصفات والتحوالت الخارجية للجسم حيث يالحظ المراهق نفسه وكذا االخرون ، على        

مايظهر على الجسم من تغيرات في الوزن ، الطول ، العرض ، وقد دلت الدراسة التي أجريت على 

أن مظاهر الجسم تنتابها فترة نمو " طبيعة المراهق " في كتابة   "  Coleman "المراهقين كدراسة 

تحدث في الطول والوزن ، وتتمثل في إتساع الكتفين وطول الجذع والساقين ، وتضخم بعض أجزاء 

الصدر الى غير ذلك من التغييرات ، والتي تختلف في طبيعتها من الذكور الى االناث والتي تدفع 

  ) .1(ى االهتمام المفرط بجسمه بالمراهق ال

وهذا مايترتب عنه لدى المراهق دوافع مركبة ومعقدة ، فمن ناحية قد يرغب في إظهار ذاته الجسمية 

ليجذب إعجاب االخرين ، ومن ناحية أخرى يود إخفاء بعض الصفات الجسمية التي تسبب له بعض 

 ) .2(ا االحراج نتيجة لتفسيراته الجديدة وهذا مايشغل باله حالي

  :  النمو الفيزيولوجي -2-5-2

     يؤثر هذا النمو والتغيرات الطارئة على النمو الكامل للجسم وترتبط إضطرابات البلوغ عامة من 

الغدد الصماء ودورها في إفراز الهرمونات الجنسية الالزمة ، وإن كان البلوغ مبكرا يعتبر ظاهرة 

  ) .3(خاصة زيادة إفراز الغدة النخامية عادية وترجع الى النمو السريع للغدد ، و
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إن اهم التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على المظهر هي مظهر من مظاهر النمو الجنسي وهذه 

االخيرة تختلف من الذكور الى االناث ، إذ عند االناث نضج المبيضات تصبح قادرة على إفراز 

ر الشعر البويضات مع ظهور الطمث نتيجة إنفجار البويضة الناضجة ، وتنمو عظام الحوض مع ظهو

  ) .1(فوق العانة ، وتحت االبط إظافة الى بروزاألثداء 

  ) 2(أما عند الذكور ، تتمثل مظاهر النضج الجنسي في إفراز الحيوانات المنوية والهرمونات الجنسية 

     إذن الضعف الجنسي يعتبر مركز النمو الفيزيولوجي ، وقد يعطي هذا االخير وجها مميزا في 

  .ق شكل وسلوك المراه

   : النمو العقلي والمعرفي -2-5-3

         هو تلك التغيرات الطارئةعلى األداءات  السلوكية لألطفال المختلفين في اعمارهم الزمنية ، 

   .3وهذه التغيرات عائدة بالزيادة نوعا وكما ومقدرا

لنمو ، وإنما إن لتطور النمو العقلي أهمية كبيرة فبدراسة المراهقة ، ليس ألنه مظهر من مظاهر ا

للمكانة العقلية التي تعتبر محددا هاما من مظاهر النمو ، وإنما للمكانة العقلية التي تعتبرا محددا هاما 

  :4القدرات العقلية نجد  في تقييم قدرات المراهق ، ومن

  : أ الذكاء-2-5-3

تتضح االستعدادات في مرحلة المراهقة ينمو الذكاء العام ويسمى بالقدرة العقلية العامة ، و      

والقدرات الخاصة ، وتزداد قدرات المراهق على القيام بكثير من العمليات العقلة كالتفكير والتذكر 

  .والتعلم 

كما انه في مرحلة المراهقة تظهر فروق الفردية بشكل واضح ويقصد بها ان توزيع الذكاء يختلف من 

 .شخص الى اخر 
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   : التذكر - ب-2-5-3

يبنى التذكر على اساس الفهم والميل ، ويعتمد على قدرة إستنتاج العالقات الجديدة بين موضوعات    

 في هذه المرةحلة اليمكنه تذكلر موضوعا إال إذا فهممه فهما ثاما ، وربطه التذكر ، كما ان المراهق

 بغيره مما سبق من خيرات

  : االنتباه -ج-2-5-3

 تزداد قدرة المراهق على االنتباه سواءا ف يمدته او مداه فهو يستطيع ان يستوعب مشاكل معقدة    

  .شياء في تسيي وسهولة ويستطيع ان يلفت نظره وإنتباهه الى اال

   : التخيل -د-2-5-3

يختلف خيال المراهق عن خيال الطفل فتجد المراهق يشبع خياله مستخدما ميوله االدبية والفنية       

أو الموسيقية في رسم لوحة أو شعر أو كتابة قصة أو عزف قطعة موسيقية وكل هذه االتجاهات الفنية 

 كما ان قدرة المراهق على التخيل )2( الطفل تميز أسلوب المراهق بطابع جمالي لم يكن متوفر لدى

تساعده على التفكير المجرد في المواد كالحساب والهندسة ، وما يصعب عليه إدراكها في المرحلة 

  ) .3(السابقة من التعلم 

  :االستدالل والتفكير : ه -5-3-

اد بعيدة ومعاني كمية ،  يتميز هذا التفكير بانه ارقى نمن ذالك عند الطفل إذ ان تفكيره يصبح ذو ابع

  ويهدف من خاللها الى البحث عن حلول لمشاكله 

الخير والضلية ومبادئ يعمل من اجل : وباالضافة الى القدرة العقلية تظهر المفاهيم المعنوية مثل 

  قتح
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  :  النمو االنفعالي -2-5-4

 السبب في زيادة هناك إتفاق عام على أ ن فترة المراهقة  فترة زيادة حدة االنفعاالت ، أما       

الحدة االنفعاالت في هذه المرحلة فهو غير متفق عليه تماما فهناك من يربطها بالتغيرات الغدية التي 

تحدث في فترة  السيما تلك المتصلة بالغدة الجنسية ، وهناك من يرجعها الى العوامل االجتماعية 

يتلقى إال القليل إال القليل من حيث ان الفرد يتعرض الى ضغوط إجتماعية وياجه ضروف جديدة لم 

  .التوجيه واالعداد لها خالل مرحلة الطفولة 

ومن الصور الدالة على الزيادة االنفعالية في مرحلة المراهقة فمنها قضم االظافر ، وتخين السجائر ، 

  ) 1...(ومص االبهام وغيره مناالصابع 

   : اما المظاهر االنفعالية التي يبديها المراهق فنذكر منها

يعتبر المراهق بحكم طبيعة التغير العنيف الذي يمس شخصيته بكاملها مرهف  :  الرهافة-أ-2-5-4

  .إذ يتأثر من أدنى األشياء ويثور التفهها .الحس في بعض االمور 

 قد يتردد المراهق احيانا الى االيضاح عن نفسه خشية ان يثيرنقد االخرين ولومهم -   :ب-2-5-4

أحزانه مع االبتعاد عن صحة الناس وقد يسترسل بكابته حينها يجد فيها مايملئ فراغه ، ويهتم باالمه و

.  

يندفع المراهق احيانا وراء إنفعالته حتى يصبح متهورا فيقدم ثم يتخاذل عنها  : ج االنطالق-2-5-4

  ) .2(ويتردد ويضعف ويرجع باللوم على نفسه 
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   : العنف وعدم االستقرار-5-4-

 قد يثور المراهق النفه االسباب ، وإذا غضب فانه اليتحكم في المظاهر والمظواهر الخارجية        

الخارج وأحيانا الى الداخل ويكون بذالك قد يسبب لحالته االنفعالية حيث يوجه طاقاته االنفعالية الى 

  ) 1(االيذاء لنفسه 

   : الغضب -ه-2-5-4

وهي من االنفعاالت الحادة المميزوة للمراهقة ن ويكون كرد فعل لمضايقة او لمواقف معينة ،        

توبيخه كالنقد الشديد من قبل االباء والسخرية من تصرفات المراهق والحط من قيمته أو ضربه او 

أومقارنته بإخوانه أوزمالئه او االستيالء بالقوة على مايملك او منعه من ممارسة هوايته المفضلة او 

  .التدخل في اموره الشخصية 

  

   : العنف وعدم االستقرار-5-4-

 قد يثور المراهق النفه االسباب ، وإذا غضب فانه اليتحكم في المظاهر والمظواهر الخارجية        

االنفعالية حيث يوجه طاقاته االنفعالية الى الخارج وأحيانا الى الداخل ويكون بذالك قد يسبب لحالته 

  ) 1(االيذاء لنفسه 

   : الغضب -ه-2-5-4

وهي من االنفعاالت الحادة المميزوة للمراهقة ن ويكون كرد فعل لمضايقة او لمواقف معينة ،        

 تصرفات المراهق والحط من قيمته أو ضربه او توبيخه كالنقد الشديد من قبل االباء والسخرية من

أومقارنته بإخوانه أوزمالئه او االستيالء بالقوة على مايملك او منعه من ممارسة هوايته المفضلة او 

  .التدخل في اموره الشخصية 
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  :  النمو االجتماعي -2-5



       يقصد بالنمو االجتماعي ذلك التغير الذي يطرا على عادات الفرد وإتجاهاته االجتماعية وعلى 

عالقاته وتصرفاه مع االخرين واساليب تصرفه في المواقف االجتماعية وبمركزه ودوره في المجتمع 

 االجتماعي في هذه المرحلة ليس منفصال وهو النمو او التغيير التقدمي الذي يطرا على سلوك الفرد

عن التغيرات التي تطرأ على الشاب فيالنمو الجنسي واالنفعالي والعقل بل هومتصل بها تمام االتصال 

 فالنمو االجتماعي جانب من النمو التي التستطيع إهماله ، إذ لديه اهمية )2(ومتاثر بها ومؤثر فيها 

لتوافق مع مجتمععه ، حيث يعتبر الوسط ااجتاعي بمختلف كبيرة في منح المراهق القدرة على ا

مكوناته م اهم الرالكالئز االساسية في بناء شخصية المراهقينفي هذه الفترة ، وهذ النمو يمس معظم 

جوانب االنشطة التي يمارسها المراهقو ، إذ تحدث تغيرات كثيرة في هذه الفترة على سلوكات 

ف مع متغيراته البدنية ومع بيئته كما ان هناك عوامل مؤثرة في المراهق فنجده مرغما على التكي

  : النمو االجتماعي منها 

 هالحالة الصحية و التكوين الجسمي ، فا ن كان جسمه كامال خاليا من العيوب والعاهات ، يساند -

كة ذلك على زيادة الثقة بنفسه وغيره ، أما إذا كان يعاني مرضا أو نقصا ، قلت إمكانيته للمشار

في الحياة االجتماعية ، كذالك الجو السائد في األسرة يعتبر عامال هاما وجد حساس ، فالمراهق 

إن سلوك المراهق االجتماعي اليتاثر فقط .) 1(يتاثر بالجو االسري والعالقات القائمة مع اهله

 يفوق تاثير بخبراته في اببيت والمدرسة بل يتاثر بعادات وتقاليد واتجاهات رفاقه في السن ، وقد

جماعة الرفاق تاثير البيتوالمدرسة ، وكلما إقترب من الرشد وإكتمال النضج تحقق بعد ذالك من 

تاثير رفاقه وانتمائه للجماعة نظراءه من نفس السن ، ويمكن ان يحقق هذا االنتماء التكيف 

 :االجتماعي النها تهئ له الجو المناسب للتدريب على 
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  ) .2(الحوار االجتماعي والمهارات والعالقات االجتماعية ويبرز مواهبه االجتماعية -

ومن حاجات المراهق في هذه المرحلة ان يجد مثال اعلى يقتدي به سواءا في االسرة او المدرسة  -

 .النجوم او احد 

إذا فالنمو االجتماعي الصحيح يتوقف عن التنشئة االجتماعية وعلى النضج من جهةة اخرى فكلما  -

كانت بيئة الطفل مالئمة كلما كلما ساعد على ان يكون هناك عالقات إجتماعية مالئمة عندما 

 ) .3(تتسع دائرة معامالته

 : ومن مظاهر النمو االجتماعي نذكر مايلي  -

 مظاهر مختلفة كالميل الى الجنس االخر الثقة بالنفس والتاكيد للذات بخضوعه وله : التألق -

 .لجماعة نظائره ، وفي عمق بضيرته االجتماعية ، وإتساع ميدان تفاعله االجتماعي 

إستقالله وقد يغالي في هذا ,يتحرر المراهق من السيطرة بحيث يشعر بفرديته ونضجه : التمرد  -

 ) 4(ية التمرد على السلطة االبو

 : السخرية  -

 يتطورايمان المراهق بالمثل العليا البعيدة تطورا قد يؤدي به احيانا الى السخرية من الحياة        

الراقعية المحيطة به لبعدها عن المثل التي يؤمن بها ويدعو اليها ، ولكنه يقترب شيئا فشيئا من 

 .الواقع كلما إقترب من النضج او الوعي 

ف يسخرية  المراهق من بعض النظريا وتعصبه الرائه واراء اقرانه زمافسة يبدو : النفور  -

 .انداده 

  : التعصب -

يزداد تعصب المراهق الرائه واراء جماعته واصدقائه الذين ينتمي اليهم ، وتعد المراهقة بحق  -

 مرحلة التطبع االجتماعي ويالحظ الفرق في عملية التنشيئة االجتماعية التطبع االجتماعي في

 1(سلوك المراهق 

  :المنافسة -

   يؤكد المراهق مكانته بمنافسة أحيانا زمالئه في تحصيلهم والعابهم   

   : النمو النفسي-2-5-6

 تختلف ميول االفراد باختالف انماط السشخضية وسماتها وتلعب المظاهر واالستعدادات          

 الميول العقلية والدينية واالجتماعية والفنية العقلية دورا هاما في الميول وتختلف انواع الميول فتشمل

ويمكن تقسيمها على اساس التوجيه التربوي والمهني ويطلق عليها ميول تعليمية وميول مهنية ، 



وتنضح الميول وتتمايز في مرحلة المراهقة تبعا لنمو الفرد ، ففي بدايات مرحلة المراهقة يميل 

تتجه الميول فيما بعد لتشمل ميول ادبية وفنية وموسيقية ، المراهق لاللعاب الرياضية المختلفة ثم 

 وتختلف الميول ايضا باختالف الجنس فالذكور يميلون لمواضيع

تتعلق بالهيويات العلمية والميكانيكية والكهرباء وقيادة السيارات وااللعاب الرياضية كالمصارعة 

تاريخية العاطفية والشعر ، ويشترك والمالكمة وكرة القدم ، في حين تميل االناث الى القصص ال

الجنسان في بعض الميول كقراءة االخبار والمجالت واالستماع لبرامج االذاعة والتلفزيون 

  والهواياتالفنية كالرسم والموسيقى 

وماينصح به لالباء في هذه المرحلة هو التعامل مع المراهق بالهدوء والنضج ، وعدم انتقادات كل 

   كبائع وليس كصغيرته ، ومعاملتهتصرفا

  :  النمو الديني -2-5-7

إن العقيدة حينما تتغلغل في النفس تدفع االنسان الى سلوك إيجابي ، وااليمان يؤدي الى يسر        

  .الخ ....الطريق امام الفرد ويتناول الدين كل نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

  : مراهقة على النحو التالي وتظهر مالمح النمو الديني في ال1

تسود روح التامل والنشاط الديني والعلمي واالنشغال بصفاته واثاره : اليقظة الدينية العامة  -

 .وافعاله والتخلي عن التصور بشكل مجسد 

 مثل الجمع بين حب اهللا والخوف منه : إزدواجية الشعور الديني  -
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   : النمو الجنسي-2-5-8



النمو الجنسي له اهمية في خحياة الفرد عامة والمراهقين خاصة ، والنمو الجنسي مرتبط           

بالنمو الجسمي والفيزيولوجي و االنفعالي واالجتماعي ويمكن تقسيمه خالل هذه الفترة الى ثالثة 

 : مراحل 

  :أ ماقبل البلوغ -2-5-8

   وهذه المرحلة تظهر فيها بشائر النمو الجنسي والتي يطلق عليها اسم الخصائص الجنسية         

والثانوية وهي مرحلة مليئة بالقلق نتيجة هذه التغيرات الطارئة ، زفي هذه المرحلة يحس المراهق 

بقوة خفية غامضة تحركه وتطلب منه اشباعا حسيا وهذه القوة تعبر عن نفسها لدى المراهق في 

صورة إخالص ومودة وعالقات مع االخرين اكبر سننا من الجنس االخر او من نفس الجنس ، ولكن 

  خالل هذه الفترة تبدو ميول الفتى المراهق والفتاة المراهقة الى 
  

نفس الجنس واضحة فتالحظ الجنسية المثلية حيث تتركز االنفعاالت والعواطف في افراد نفس الجنس 

 الفتى او الفتاة عاطفة حبه الى شخص اكبر منه سننا من نفس الجنس وكثيرا مايحدث ان يوجه

  .ويسمى هذا التعلق العاطفي 

ففي حالة التعلق العاطفي يكون محور البحث عن شخص من نفس الجنس ولكنه اكبر بنية او اكثر 

  .تفوقا 

ياضيا ، وهذا  فقد يكون مدرسا او زميال متفوقا في نشاطه الرياظي او نجما سنيمائيتا او بطال ر

التعلق العاطفي ينتشر عند االناث اكثر منه عند الذكور ، ويكثر فيها في البيئات التي يكثر فيها 

االختالط اكثر بين الجنسين وعلى االباء ان يراعوا شعور المراهقين والمراهقات وان اليسفهوا 

ا نفسيا عميقا يستمكر مشاعرهم الن مجرد السخرية من هذه االحاسيس قد تترك عند المراهق حرج

  1معه تاركا اثارا سيئة على ميوله الجنسية والعاطفية في مستقبل حياته
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ية في اداء وظائفها وإن كان المراهق لم ينضج ةالنضج الكافي     في هذه الفترة تبدا الغدد الجنس

ليمارس العالقات الجنسية وخالل هذه المرحلة تبدا بوادر النضج كظهور الحيض عند الفتاة او 

  .الحيوانات المنوية وعملية القذف عند الذكور 

 فيصبح المراهق مياال "الجنسية الغيرية " وفي هذه المرحلة يتحول إهتمام الفرد الى الجنس األخر 

و قمة لوغ هبالإن .للتحدث مع الفتيات واالطالع على حياتهن الخاصة والنظر الى مفاتن االمرأة 

  ).1(اي حال النضج الجنسي الكامل البلوغ الجنسي لكنه اليعني على 

   : مابعد البلوغ -ج-2-5-8

ذا يترتب على إكتمال الوظائف في هذه الفترة يمكن للمراهق ان يؤدي وظيفته التناسلية كاملة وه

العظوية ونضج االعضاء التناسلية بطريقة طبيعية مباشرة وقد يلجأ الى طرق غير شرعية  الشباع 

دوافعه الجنسية كممارسة العادة السرية ، وقد يفرط المراهق في هذا مما يتسبب عنه إنزعاج شديد 

  وشعور بالذنب واالثم وفي 

  .س الى لمس وتحسس بعضهم بعضا هذه الفترة يزداد افراد الجن

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  
   369 ص–ب ت : المرجع سايق الذكر :  خليل ميخائيل معوض -1
  

  

  



   :النمو الخلقي : 5-9-

    يعرف الخلق بانه تكامل للعادات واالتجاهات والعواطف والمثل العليا بصورة تميل الى االستقرار والثبات 

  اد علماء النفس يجمعون على ان الخلق ويك. وتصلح للتنبؤ بالسلوك المقبل 

  .مركب إجتماعي مكتسب يقوم في جوهره على فضائل تقرها الجماعة وترضاها لنفسها فهو من دعائم الشخصية 

ويتصل الفردج في طفولته إتصاال قويا بالسلطة القائمة في اسرته ويكتسب بذالك ضميره ، ثم يتطور به النمو 

يدين بالوالء لمعايير االسرة وقيمتها الخلقية ، فيحاول ان يرضي االهل واالصدقاء ثم فيستجيب لنداء هذا الضمير و

يتطور في مراهقته فيسمو بمستويات حتى يصل من قريب بالمثل العليا لالنسانية ، وهذا يتحقق المراهق من والئه 

  .ي اطاره الشديد لبيئته االولى ليستطرده من ذلك الى الوالء للمجنمع الكبير الذي يحيا ف

   ويرتبط هذا النمو في مجتمعنا االسالمي بالنمو الديني وبمدى إستجابة المراهق لمستويات الخير والشر ، ويعتمد 

  ).1(إدراكه لالفراد االخرين وتقديرهم ومودتهم ، وامانته على مايؤتمن ووالئه لمن بنتمي اليه 

  : الحاجات النفسية للمراهق -2-6

   :كانة الحاجة الى الم-2-6-1

           إن حاجة المراهق الى المكانة من اهم حاجاته أنه يريد ان يكون شخصا هاما وان تكون له مكانته في 

  .جماعته ، وان يعترف به كشخص ذو قيمة 

فالمكانة التي يطلبها المراهق بين رفاقه اهم لديه من مكانته عند ابويه او معلميه ن ومن هنا كانت اهمية حرص 

  . على ان تكن فاعليات المراهقين مما يوفرلهم المكانة المعلم

فالملراهق حساس وحريص على اال يعامل معاملة االطفال فالمعلم إذا ماراد كسب المراهق عليه ان يحسن معاملته 

  )  .2.( كالطفل كراشد ال
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   : الحاجة الى الحنان2-6-2



 إن المراهق بحاجة الى ان يتبادل مع غيلره العاطفة الحب فواجب المدرسة إزاء هذه الحاجة       

والعطف واالحترام المتبادل واليقمع هذه  عائليا كجو االسرة ، جوا من الحب ان توفر للتلميذ جوا

الحاجة قدر شده المدربين في معاملة التالميذ وإلتجائهم الى العقوبات البدنية وجرح الكرامة بالسب 

والشتم وسوء المعاملة ويترتب عن هذ القمع بغض التالميذ للمدرسة والتعليم وإنتهاز الفرص للهروب 

  نها ، وأيضا قسوة التالميذ في معاملة بعضهم البعض ، وتخريبهم الثاث المدرسة م

  : الحاجة الى االنتماء -2-6-3

  تشبع هذه الحاجة الحياة االجتماعية الطبيعية سولءا كانت في المدرسة او في المنزل ، فوسيلة 

و عضو في جماعة يشعر فيه إرضاء هذه الحاجة ان يشعر التلميذ بانه ليس قائما بمفرده ، وانما ه

بوجود عالقات طيبة بينه وبين غيره ، ولذلك كان من اقسى العقوبات التي يمكن ان توقع بالتلميذ هي 

ان يخرجه المعلم من وسط زمالئه ويعزله عن نشاطهم ، فواجب المدرسة ان تتيح للتلميذ فرصة 

   )2.(العمل الجماعي 

   :الحاجة الى االمن -2-6-4

د نشأته ، وهو في حاجة ملحة الى االمن والرعاية من أمه وابيهخ وكل الكبار المحيطين فالطفل منذ

حوله ، ويستمر هذا الدافع حتى من الكبار البلغين ، وواجب المدرسة تجاه هذه الحاجة ان تتلقى الطفل 

لفة حين  يأتي الى المدرسة بمثل ماتركه في المنزل من عطف وود ، وان توفر له الحاجات المخت

  ) .3(التي يطلبها 

  

  

 

     

 

 

 

  

  

  40ص .1973 .1ط.المدرس في المدرسة والمجتمع ، المكتبة االنجلو مصرية القاهرة : أبو الفتوح رضوان وأخرون ) 
  .41ص .المرجع السابق الذكر : أبو الفتوح رضوان وأخرون ) 2
 .41ص .المرجع السابق الذكر : أبو الفتوح رضوان وأخرون ) 3

 

  : لحاجة الى الحرية ا-2-6-5



إن الحرية نزعت في الفرد مرتبط بفرديته وإمكانية تصرفه وتحمله مسؤولية تصرفه ، فالتلميذ 

المراهق يتظايق من كل مايعوق حريته في الحركة والكالم ، وواجب المدرسة في هذه الحاجة ان 

، وليس موقف االمر يقف المدرس موقف التالميذ موقف الموجه الذي يترك للتلميذ حرية العمل 

لذا يجب ان يكون جو المدرسة مشبعا بالحرية بحيث التضهر فيه السلطة غال للظرورة ، .الناهي 

وهذا اليعني ابدا ان يمنح للتلميذ الحرية المطلقة ،ى النه في نفس الوقت بحاجة الى من يوجهه و 

   1يضبط تصرفاته

  :  مشكالت خاصة باالسرة -2-7-3

  .اص به في البيت  عدم توفر مكان خ-

  . عدم إستطاعته الخلوة بنفسه في المنزل -

  . وجود حواجز بينه وبين والديه تجعله يحتفظ بمشاكله النفسية لذاته -

  . التشاجر واعراك مع إخوته وإخوانه -

مشكالت 2-7- 4- -2 خصام االبوين فيما بينهما ومعاملة الطفل وعدم السماح له باختبار اصدقائه-

   : مكانة االجتماعيةتتعلق بال

 التخوف من االنطالق في الحياة االجتماعية خشية الوقوع في أخطاء عند مقابلة افراد اخرين غير -

  .األبوين 

  الذي يظنه موضوع سخرية  والتفكير بنوع اللباس بالمظهرالخارجي الخاص القلق-

   .1 الشعور بانه قد اليكون محبوبا من االخرين-

  

  

  

 
 

 

 

 

 

  

  

  
  المرجع السابق: ون  الفتوح رضوان وأخرأبو) 1

   :  مشكالت مرتبطة بالتحدث مع الجنس االخر-2-7-5

  التحدث مع الجنس االخر عند واالرتباك االستجابة واالصابة بالعلثة بعدم التخوف-



  رها قواعد االخالق مع الجنس االخر الجهل بوجوب إقامة عالقات إجتماعية حسنة والتي تق-

   : 1المعايير االخالقية مشكالت -2-7-6

   عدم تلقي المراهق توجيهات بشان مايسود المجتمع من عرف وتقاليد ينبغي الحفاظ عليها -

  . االظراب الناشئ عن عدم التمييز بين الخير والشر -

  . الخلط بين الحق والباطل -

  عدم إدراك مغزى الحياة والقلق بشأن أي سبيل افض لإلصالح -

  : ستقبل  مشكالت خاصة بالم-

   الحاجة برشده الى ان يختار نهجا معيننا في الحياة -

  . الحاجة ال ىالخبر في نوع العمل الذي يرغب فيه -

   إنعدام الرغبة واالهتمام مما يولد لديه القلق النفسي والكأبة -

  . عدمم معرفته لما يوافق قابليته من المهن -

  :  مشكالت المدرسة والدراسة -2-7-7

  .درة على التركيز والتفكير وعدم توفير النصائح الصائبة بشان احسن اساليب الدراسة عدم الق-

  . عدم المعرفة بشأن إستغالل الوقت -

  . شك المراهق بقدراته وإمكانياته والخوف منم البرسوب -

 . عدم معرفته باتجاهه في الحياة والخوف من االمتحانات -

  .عينا في الحياة الحاجة لمن يرشده الى ان يختار نهجا م -

 .الحاجة الى الخبرة في نوع العمل الذي يرغب فيه  -

 

 

 

 

 

  

  
  .237ص .نفس الصدر السابق :عبد العالي الجسماني -1

  :خالصة 

تبين لناان مرحلة المراهقة تحدث تغيرات جسمية و فيزيولوجية و نفسية و ’من خالل هذا الفصل         

فيصبح .ه و تؤثر على شخصيته و على عالقته مع االخرينانفعالية لدى المراهقو تزيد من نشاط



فهو في هذه .االسرة و المدرسة ’بحاجة الى التقدير و االحترام االستقاللية امام ضغوطات المحيط 

المرحلة ال يطيق التهديدات و العقوبات التي يتلقاها و تجعله يثور على الوضع مما يؤدي به الى 

  .سلوكات غير مرغوب فيها 

و لهذا يجب االعتناء بالمراهق و التقرب اليه و محاولة تفهم تصرفاته و المشاكل النفسية التي يمر    

  .بها لمساعدته على تكوين شحصية سوية تعمل لصالح المجتمع و بنائه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تمهيد 



العالقات المعقدة و المتداخلة في نفس     أن تحقيق أهداف العملية التعليمية يتطلب بناء شبكة من 

الوقت منها العالقات االجتماعية ،النفسية و عالقات معرفية و األخرى تربوية و غيرها و هذه العالقة 

  .تتأسس ، و تتبلور ، و تتطور بين أطراف و شركاء العملية التعليمية 

، و سياق قانوني و سياق نفسي ، فالعملية التدريسية عملية تفاعلية تنفذها في إطار سياق اجتماعي 

ويشترط للقيام بها توفر حد أدنى من التوازن و االنسجام و   ، و يساق تربوي و بيداغوجياجتماعي

  .التعاون بين كل األطراف المشاركة في برمجتها و تحقيقها و تطبيقها و تقويمها 

أنماط جديدة من السلوكات و غير أنه و قد أصبح من المالحظ في األعوام األخيرة هذه انتشار    

التفاعالت السلبية في الوسط المدرسي، إلى أن أصبح المجال التعليمي مجاال للصراع بين شركاء 

العملية التعليمية و على رأسها السلوك العنيف الموجه ضد المدرسين و العنف الموجه من التلميذ إلى 

  .زميله التلميذ 

ن الغموض لديها دوافع و أسباب منها ما هو كامن و آخر ظاهر    هذه الظاهرة التي تكتسي الكثير م

أدنى بهؤالء األفراد إلى ممارسة العنف الذي و في الكثير من األحيان تكون له نتائج زخيمة على 

  .الفرد و المجتمع 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : تعريف العنف3-1



فالعنف في اللغة  .هو ضد الرفق، عنف الشيء أي بشدةيعني الشدة و القوة و الخرق باألمر، وقلة الرفق و: لغة
  1"الممارسة بالقوة علي شيء ما " العربية 

 Violente"و التي تعني القوة  ، فعلها عنف " Violents " وصل كلمة عف يوناني ، وهي ينحدر من كلمة ال تبنية 
وهو صورة من .  التهيج غير الطبيعي يشير إلي األذى بما فيه من قسوة في الضرب و الجرح ، والي كل سيمات " 

: تشير إلي السيمات مثل  " Violent"صور العنف و القهر  اإلكراه و الشدة و التخريب الذي ال مبرراه ، والصفة  
  .العنف ، الشديد ، قاس ، صارخ ، شديد االنفعال 

  : اصطالحا  -
ا بالغة التعقيد تتدخل فيها وتتشابك وإياها كثيرا العنف  ظاهرة إجرامية وشاذة ولكنه: "عبد الرحمن العيسوي"عرفة 

من العوامل منها العوامل النفسية ، والعقلية ، و االجتماعية واالقتصادية ، والعرقية ،و الساللة ، ويشير أيضا  إلي 
  2.الموت لنا شيء من أعمال العنف  والي الشيء المشبوه أو المنحرف

 3.األشخاص واشغالهم علي نحو جسماني أو نفسي شديد علي أنه مها جمة "ودبرت لمكنه "عرفة 
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  : من الناحية القانونية-



 يشير المعني القانوني للعنف علي أنه القوة المادية و اإلرغام البدني أو اإلكراه أو استعمال              

  ير حق ، ويشير اللفظ إلي كل ما هو شديد وغير عادالقوة بغي

    : من الناحية  االجتماعية -

من معانية االجتماعية األكره أو استخدام الضغط أو القوة ، واستخدام غير مشروع أو غير           

ين مطابق للقانون من شأنه التأثير علي إدارة فرد ما أو مجموعة من األفراد ، الناخبين أو المشرف

من خالل هذا التعريف نستنتج أن هناك اختالف بين الباحثين في تعريف ظاهرة .   1علي االنتخابات

العنف ، لكنهم    اتفقوا علي أن  العنف ظاهرة شاذة ، بالعة التعقيد ، تتدخل فيها مجموعة من 

 العوامل النفسية ، العقلية ، االجتماعية ، االقتصادية و العرقية

  :رائي للعنف التعريف اإلج-

 هو سلوك عدواني أو جسماني يلحق األذى باآلخرين وتكون نتيجة عدة أسباب منها ما هو          

 .نفسي وما هو اجتماعي و اقتصادي، ومن مظاهرة القوة، القسوة، وشدة االنفعال

  : تعريف العنف المدرسي -

وء التفاهم القائم بينه و بين أساتذته  وهو الذي ينتج عن تطور العدوانية لدى المراهق نتيجة س        

فمثال يتخذ األستاذ  موقف االستهزاء أو . الشيء الذي يؤدي  به  إلي تصرفات تخريبية رهيبة 

التلميذ يتخذ هذا السخرية من التلميذ بغرض تشجيعه علي االطالع و علي متابعة دراسة ، إال أن 

يؤدي به إلي الغياب  و التمرد أثناء  المعرفية هذا ماالموقف علي أنه استهتار أو استهزاء بإمكانياته 

  .الحصة وإهمال المادة ، وبالتالي الشجار مع األستاذ وضربه وهذا ما يؤكده الواقع
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  : التعريف اإلجرائي للعنف المدرسي –



بة التلبيد ، وذلك نظرا المشاكل التي  واجهه في الحياة المدرسية أو  هو كل عنف كان س      

  . األسرية وكذا نتيجة ظروف خصوصية وحساسية فترة المراهقة التي يمر بها التلبيد 

  :  أشكال العنف– 3-2

  : هناك عدة أشكال للعنف يمكن تلخيصها في ثالثة أشكال وهي    

   : العنف المباشر : 3-2-1

 وذلك باستخدام  هق مباشر إلي الشخصا عن السلوك العنف بأنه  مباشر إذا  وجهه المريقال      

  . 1القوة الجسمية أو التعيير اللفظية وغيرها

  :العنف غير المباشر  : 3-2-2

ربما يفشل المراهق في توجيه السلوك العنف مباشرة إلي مصدره األصلي خوفا  من العقاب        

    .2م الثقة فيوجهه إلي شخص أخر تربطه صلة بالمصدر األصليأو نتيجة اإلحساس بعد

 يكون السلوك العنف  موجة نحو أهداف معينة واضحة وتكون له دوار :العنف العشوائي  : 3-2-3

فعه وأسبابه وتخدم عرضا أو تؤدي إلي نجاحات مادية أو معنوية ، ولكن قد يكون السلوك العنيف 

هومة و أهداف مشوشة تفتقد إلي الوضوح ، وتصدر من المراهق طائشا ذو  دوافع غامضة غير مف

نتيجة لعدم شعوره بالخجل واإلحساس  بالذنب  الذي ينطوي علي أعراضه السيكوذاتية في شخصية 

  3هقاالمر
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  :  أنواع العنف– 3-3



   : العنف الجسدي – 3-3-1

 أو هو العنف الذي يستدعي استقدام القوة الجسدية أو ما يشبهها من أفعال تؤذي جسد الفرد ،     

يمارس عليه العنف مباشرة  كالضرب  و الجرح   أو الضرب المبرح الذي يستقدم فيه آالت حادة 

  . أو وسائل مادية أخرى 

  : العنف الجنسي -3-3-2

ويقصد به التعدي الجنسي أو التحرش الجنسي وهو ليس بالمثير كليا في أنواع العنف  ولكنه        

 إشباع حاجياتها الغريزية المتوحشة ، أو قصد اهانة الشخص خاص بمجموعة من األفراد ، تقوم به

  .المعتدى عليه واألسوأ من هذا كله أنه يمارس على األطفال وفي عدة دول من العالم 

  :  العنف المعنوي والرمزي  -3-3-3

المقصود منه هو االهانه  و التهديد ، فأضراره  نفسية بالدرجة األولى ، كما يمكن أن يصدر      

باليد ، سيكن يلوح به من أجل إخافة الفرد  ( علي الفرد اثر قيامه ببعض الحركات  التهديد به 

   ........ )1وغيرها من الحركات

أن العنف الرمزي يتخذ سلوكا يرمز إلي احتقار األخر وهو  . 1981 في "كاظم ولى أغا " ويرى 

  2 يظم االمتناع عن النظر إلي الشخص األخر ورد التحية عليه
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  :  أنماط العنف  حسب  النظرية السوسيولوجي -3-4

  :لالعقالني وغير المسؤول  العنف ا-3-4-1



 يتميز هذا النقط في افتقاده ألية أهداف موضوعية يثور ضدها الفرد ، فهو نوع من االنفجار الذي    

وعادة ما يخدم أغراضي بعض المحرضين الذين يلعبون دورا . يفتقد ألية صلة بسياقه االجتماعي 

الناس ينشرون بينهم أفكارا معينة محوريا في تأسيسه حيث يختارون جمهورا من طراز معين من 

  .ضد الجماعات األخرى أو ضد السلطة

  : العنف المنشئ -3-4-2

  يفتقد هذا النمط أيضا امتالك أية أهداف موضوعية محددة       

 ويقوم العنف في هذه الحالة نتيجة لإلثارة و التهيج ، وقد يكون وظيفة تفريغ بعض التوترات ، وقد 

ية دورا في تأسيسه عن غير قصد نتيجة اتخاذ بعض اإلجراءات المثيرة لكونها تلعب السلطة السياس

  . تلمس بعض مواضع األيام و التوتر عند الجمهور المستهدف 

  : العنف  االنفعالي أو العاطفي -3-4-3

توترات متراكمة لها أسابها  و دوافعها الكامنة ،  ع من االنفجار العاطفي الذي يعبرعن نوو وه     

أنها لم تتحدد بغد ، بحيث يمكن أن تصبح نف إذا كانت له أهدافه الموضوعية،إالهذا النوع من العو

  . إثارة من أسبابه الموضوعية دة ما تكون أسبابه الموقفية أكثرأساسا لفعل عقالني أو عا

   سلوكات  عقال نية ألسباب عديدةأن جمهور هذا النمط العاطفي يسلكون إلي هذا إضافة

   : العنف العقالني أو الرشيد -3-4-3

 هو أكثر أنماط العنف نضجا وفاعلية ، ذلك ألنه  يمتلك إطارا واضحا يحتوي بداخله علي       

األهداف و الوسائل المحددة تحديدا موضوعيا ، وعادة ما يكون المشتركون علي هذا النقط علي 

افي أفضل وعلي  درجة أعلي من وعي كامل لهذه  األهداف الموضوعية بل يكونون علي مستوى ثق

وعادة يثور أصحاب هذا النمط ألسباب  موضوعية واضحة كعدم وجود اتساق في . الوعي السياسي 

البناء االجتماعي علي أي مستوى   كالدخل المنخفض ، انتشار البطالة ،انخفاض مستوى التعليم ، أو 

ويهدف هذا النمط إلي فرض بعض . رجي عدم فاعلية السلطة لسياسية علي المستوى الداخلي أو الخا

المطالب التي تالؤم    القضاء علي أسباب قيامه وتأسيسه فإذا جدت تلك المطالب قبوال فاتها تنهي 

تلك الثورة وان وجدت الرفض فإنهم يعملون علي ابتكار المنهج المالئم لفرضها و لهذا نجد أن 

من العنف  وذلك هو الذي يتحول إلي فعل ثوري التمرد هو الصورة المثلي المعبرة عن هذا النوع 

  1.ذي داللة جماهيرية

  : العنف في المجال المدرسي -3-5

إن انتشار ظاهرة العنف الذي يبلغ أحيانا درجة العدوان في المجال المدرسي هذا المجال الذي      

 تفرضها المؤسسات من المروض أن يكون فيه النظام احترام آداب السلوك و االمتثال للقوانين التي



 التقدير لواهب العلم  فالعالقة التربوية بين العلم  و المتعلم ينبغي أن يسودها جو االحترام و.   التربوية

  .و المعرفة ، وأن يشعر التعلم بالخشوع و الرهبة تجاه المكان الذي يتردد عليه ال كتساب المعرفة 
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      إن واقع المؤسسات  المدرسية اليوم وما تعرفه من مظاهر العنف و الصراع بين المتعلمين و 

المعلمين ، لهو واقع أصبحت فيه المدرسة مسرحا للكثير من أعمال الشغب  و العنف ، و الغريب في 

ين بالعنف و العدوان  يظهر عادة لذي األطفال و المرهقين  بصفة أشد واللذاألمر أن السلوك المتسم 



    إذ أن الطفل من طبيعته قوة مند فعه ال بد أن  ،  لسلوكهم الطبيعييفتقدون آليات التحكم والضبط

شخصيتهم العراك الغضب ونوبات القلق وعدم مات  ومن س. 1تتصدى له التربية لتنظيم سلوكه

الطاعة و االمتثال واستعمال  األلفاظ غير الالئقة ويعتبر الشارع المجال الحيوي لتحريك هؤالء 

األشخاص ، ويتخذون هذا العنف وسيلة للتغبير عما يعانونه من اضطهاد  وإحباط  وسوء معاملة 

   2طرة علي بيئتهم والحفاظ علي بقائهمالمجتمع  وتنكره لهم ، وهذا محاولة منهم السي

التالميذ  ارس خاصة الثانوية منها ، أن بعض    و من مظاهر السلوك  العنيف  المتفشي في المد

 اضطراب السلوك والتمرد علي السلطة المدرسية ىويبلغ هذا إل عدم التكيف  ويتسم سلوكهم بالسلبية

ملين ، وأعوان ، إداريين عاودرسين وحراس منها الطاقم التربوي وما يحويه من مديرين  وم

بل يتجاوز ذلك إلي خارجها ، وقد ينفذ مظاهر  وال يتم هذا االعتداء داخل المؤسسة فحسب .وغيرهم

  .عدة منها المادية أو المعنوية أو االثنتين معا في بعض األحيان 

للتالميذ حيث يتخذون من  القسم نجد السلوك الال انسجامي  العنيف داخلكاهر السلومظ   فمن     

 غضب األستاذ فال يشاركون في الدرس و إنما يلتزمون ثارةإلمباالة اتجاه ما يحدث في القسم الال

الصمت كموقف عدائي ، كما يتخذ سلوكهم مظهر التخريب ألثاث الحجرات المدرسة أو الشجار أو 

  .تحطيم سيارات األساتذة و إلحاق  الضرر بها 
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كتابيا علي السورة أو الجدران أو وسائل       كما يلجؤون  إلي  العنف اللفظي الذي يعبرون عنه 

التهديد لمدرسيهم  وفد يزيد هذا السلوك عن حده في فترة االمتحانات ، فالمدرس يحاول الحد من 

يعتبر النظام المدرسي في بعض  و .الغش والتلميذ يعتبر أن الغش حق مشروع ومسألة عادية 



مراهقين فالتقييم المعتمد علي الدرجات عمل األحيان وفي بعض أساليبه من أسباب العنف في نظر ال

غير عادل و أنه آداه غير سليمة وغيرها من األساليب المدرسية التي تشير إلي استفزاز التلميذ وتزيد 

  1من عنفه وعدوانية 

  :  أسباب العنف-3-6

مما أدى      إن أسباب تفشي ظاهرة العنف متعددة ، زيادة إلي العوامل  المساعدة علي انتشارها ، 

  . إلي نتائج وخيمة علي الفرد و المجتمع 

    وتحمل هذه األسباب في مجملها كثيرا من معاناة األفراد ، حيث تفشي األمراض االجتماعية 

بسبب الفقر وتدهور المستوى المعيشي وال يحاولون تغيير ذلك الوقع المر ، بما هو أفضل بالكفاح 

لكثير منهم باليأس من إيجاد مخرج لمستقبلهم ، إذا ما غاب الفكري  و العمل و المثابرة فيصاب ا

الحوار الموضوعي واإلقناع الفكري فان التطرف و التعصب يجدان متسعا وربما تحولت األفكار إلي 

  . أعمال و سلوكات إجرامية  باستخدام العنف 

نبيلة التي تحث علي       و هناك تظهر أهمية دروس التربية لتعريف الشيء بالمبادئ اإلنسانية ال

الود و التواصل والعدالة و التفتح علي الرأي األخر وعدم نصب العداء وبذلك نحمي المرهقين من 

المفاهيم المتطرفة التي تزرع بذور الكراهية كل من يخالف الرأي و المعتقد وبذور الفتنة و القسوة و 

   2العنف
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     ولعل أهم األسباب االجتماعية و النفسية و االقتصادية و الثقافية و التربوية التي تؤدي إلي العنف 

   :تتمثل فيما يلي 

  :  األسباب االجتماعية واالقتصادية-3-6-1



  :  المعاملة الو الدية للطفل داخل األسرة–أ -3-6-1

      من الواضح أن العنف في األسرة يرجع إلي أسباب موجودة سواء بين الو الدين و األبناء أو 

ن العنف والدليل بين الزوج و الزوجة ، فالعاملة التي يلقاها األبناء من طرف الوالدين تتراوح  بي

المفرط إلي جانب  هذا نجد أن اإلحباط الذي يلقاه اآلباء  واألمهات علي أيدي أبائهم وأمهاتهم ينتقل 

بطريقة ال شعورية إلي أسلوب معاملتهم مع أبنائهم ، فاإلباء الذين تلقوا معاملة قاسية و عنيفة من 

األب الذي ال يحترم األم   أمام أبنائه طرف أبائهم سوف يعاملون أوالدهم بمثل هذه المعاملة ، ف

  .ويتعدى عليها بالضرب ، يحطم أمام أبنائه القيم التي تبين طريقهم 

     ولقد أثبتت الدراسات السيكولوجية و التربوية أن معظم األزواج الذين يضربون زوجاتهم كانوا 

  .أبناء ال باء فعلوا نفس الشيء من قبل 

  ) : الفقر و الغني ( ة رس الوضع المادي لأل–ب -3-6-1

     نجد في األسرة الفقيرة أن الوالدين يعانون من الفقر و اإلحباط وعدم القدرة علي تحمل 

المسؤوليات مما يجعلهم غير قادرين علي تحمل ضغوطات أبنائهم ، فطلباتهم  تقابل بالرفض العنيف 

 القلق و الضيف لديهم لتنفجر بعد الذي يصل في بعض األحيان إلي الضرب فتتراكم رواسب الكبت و

أما في األسرة الغنية العكس حيث يعطون أوالدهم .الخ...لعنف  و اإلحباط  ذلك مظاهر عديدة منها ا

أن التدليل الزائد مدمر مثله مثل لكنهم ال يدركون  ون بحجة أنهم ال يريدون حرمانهمكل ما يطلب

ل طلباته إذا فوجئ بعدم القدرة علي تلبية رغبة ما قد الحرمان ، فاالبن المدلل الذي اعتاد أن تلبى ك

  .  يلجأ إلي العنف سواء تجاه نفسه أو تجاه غيره 

فالتلميذ في المدرسة ينتقم من الحرمان الذي لقيه في األسرة وذلك بارتكاب أعمال عدوانية تجاه 

 . زمالئه أو حتى تجاه األستاذ

  

سية و االقتصادية و الثقافية و التربوية التي تؤدي إلي العنف      ولعل أهم األسباب االجتماعية و النف

  :تتمثل فيما يلي 

  :  األسباب االجتماعية واالقتصادية-3-6-1

  :  المعاملة الو الدية للطفل داخل األسرة–أ -3-6-1

      من الواضح أن العنف في األسرة يرجع إلي أسباب موجودة سواء بين الو الدين و األبناء أو 

ن الزوج و الزوجة ، فالعاملة التي يلقاها األبناء من طرف الوالدين تتراوح  بين العنف والدليل بي

المفرط إلي جانب  هذا نجد أن اإلحباط الذي يلقاه اآلباء  واألمهات علي أيدي أبائهم وأمهاتهم ينتقل 

املة قاسية و عنيفة من بطريقة ال شعورية إلي أسلوب معاملتهم مع أبنائهم ، فاإلباء الذين تلقوا مع



طرف أبائهم سوف يعاملون أوالدهم بمثل هذه المعاملة ، فاألب الذي ال يحترم األم   أمام أبنائه 

  .ويتعدى عليها بالضرب ، يحطم أمام أبنائه القيم التي تبين طريقهم 

اتهم كانوا      ولقد أثبتت الدراسات السيكولوجية و التربوية أن معظم األزواج الذين يضربون زوج

  .أبناء ال باء فعلوا نفس الشيء من قبل 

  ) : الفقر و الغني ( ة ر الوضع المادي لألس–ب -3-6-1

     نجد في األسرة الفقيرة أن الوالدين يعانون من الفقر و اإلحباط وعدم القدرة علي تحمل 

قابل بالرفض العنيف المسؤوليات مما يجعلهم غير قادرين علي تحمل ضغوطات أبنائهم ، فطلباتهم  ت

الذي يصل في بعض األحيان إلي الضرب فتتراكم رواسب الكبت و القلق و الضيف لديهم لتنفجر بعد 

  .الخ.... ذلك مظاهر عديدة منها العنف ، و اإلحباط  

أما في األسرة الغنية العكس حيث يعطون أوالدهم كل ما يطلبون بحجة أنهم ال يريدون حرمانهم ، 

  ون حرمانهم ،لكنهم ال يدركون  أن التدليل الزائدكنهم ال يريد

مدمر مثله مثل الحرمان ، فاالبن المدلل الذي اعتاد أن تلبى كل طلباته إذا فوجئ بعدم القدرة علي 

  .تلبية رغبة ما قد يلجأ إلي العنف سواء تجاه نفسه أو تجاه غيره 

جاه زمالئه أو حتى األسرة وذلك بارتكاب أعمال عدوانية تفالتلميذ في المدرسة ينتقم من الحرمان الذي لقيه في      
  .تجاه األستاذ

  
  : الثقافية األسباب -3-6-2

 الكثير ألن اإلعالم وسائل هي العنف أعمال ارتكاب إلي تؤدي التي الثقافية األسباب أهم أن لعل       

 إثارة إلي يؤدي مما التلفزيون شاشات علي تعرض التي العنف مظاهر يقلدون الجمهور أفراد من

 التلفاز علي يعرض ما كل يستقبلون بحيث المرهقين و األطفال عند خاصة المتزايدة العدوانية الدوافع

 يدفع ما هذا نقلها في  وتبالغ للعنف القصوى الحاالت علي تركز اإلعالم وسائل فان هذا جانب إلي

 ، فيهم الكره و االنتقام مشاعر وتزداد العنف مظاهر نفسه في تنمو و الحاالت هذه عيش إلي الجمهور

  بوسائل تأثرا األكثر  المراهقين نجد كما ، عنيفة بطريقة اآلخرين مع يتصرفون  نعدوانيي يجعلهم مما

  دراستهم إهمال إلي بهم يؤدي مما العنف و اإلثارة و الرعب أفالم بمشاهدة منشغلين فنجدهم ، اإلعالم

  ومدرسيهم زمالئهم تجاه عدوانية بتصرفات والقيام



 " األمريكي االجتماع عالم كتب فقد ، أيضا الصحافة يشمل بل فحسب التلفزيون على األمر يقتصر ال و

 الجريمة بتشجيع بقيامها الصحافة فيها أدان " والجريمة الصحيفة " عن دراسة في "  دينار كال مارشال

 في الجريمة إبراز أن دراسته في أكد وقد ، اإلخبارية لبنودها تفرضها التي الضخمة المساحة بسبب

 تفقد وهكذا . عالجها ووسائل سببها عن منه معرفة دون الجريمة حول ثقافة القارئ في يخلق الصحيفة

 السلوك خطورة في تزيد وهي وتوعيتهم، الناس تعليم في والقيادي الريادي دورها اإلعالم وسائل

  1منه اإلقالل من بدال العنيف

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 46 ص – 2003 – القاھرة -1 ط – عالم الكتب –االجتماعیة –األمراض النفسیة :  اجالل محمد سرى - 1
 
  

  :  األسباب الحيوية البيولوجية – 3 – 6 – 3

    من أهم األسباب الحيوية للعنف والتي تجعل األفراد أكثر استجابة لتأثير البيئة االجتماعية المثيرة 

  : للعداوات ما يلي 

 أكثر ميال نية العضلية يكونون حيث أنه من المعروف أن ذوي الب: القوة العضلية–أ – 3- 6- 3

   للعنف من غيره



كما " Testostérone" "تيستوستيرون "  أن زيادة هرمون  حيث: كثرة هرمونات الذكورة -ب-3-6-3

  يالحظ لديهن ميول للسلوك الذكري في حالة اإلناث الالئي 

  .حيث يكون العنف تعويضا لهذا النقص: لعضوي النقص ا-ج-3-6-3

أي أن " كل ذي عاهة جبار:" ويعبر عن  ذلك المثل القاتل :  العاهة والتشوهات الخلقية -د-3-6-3

 عنيفة اتجاه األفراد العاديين فهم يشعرون 1األفراد الذين يعانون تشوهات جسمية تكون سلوكاتهم

  . يا لتعويض ذلك النقص بالغيرة والنقمة منهم وتكون دافعا أساس

  :  هناك عدة أسباب نذكر منها ما يلي : األسباب النفسية للعنف– 4 – 3-6

 الخوف إبداء نعني بالقلق تلك الحالة النفسية التي من شأنها أن تحمل الفرد على : القلق -3-6-4-1

لق أيضا في من أشياء ال تسبب خوف األشخاص العاديين أو الخوف من أشياء غامضة ، ويظهر الق

العالقات االجتماعية ، فال يستطيع الشخص القلق أن يقيم عالقات اجتماعية ثابتة مع غيره ، فهو دائم 

  .التنقل من عمل آلخر ، ومن وظيفة ألخرى 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  
  114– 85ص  – ب ت – ب ط – القاهرة –دار النهضة " طرق عالجها –حقيقتها –المشكالت النفسية : "  يوسف ميخائيل أسعد - 1

 
     ومن المعروف عن الشخصية القلقة أنها ال تعرف طعم االستقرار النفسي واالتزان الوجداني ، 

وتكون عرضة لالنفعاالت الشديدة والعنيفة وهي غير قادرة على التحكم في هذه االنفعاالت أو حتى 

 المرير أي أنه يقدم التخفيف منها ، فقد يعبر الشخص القلق عن قلقه بالضحك الشديد أو البكاء

انفعاالت غير مناسبة لما يقع حوله من حوادث ، وقد يعبر عن قلقه بالعنف أيضا ، وهذا ما يفسر 

أعمال العنف والشغب التي نجدها في المدارس ، حيث أننا نجد التالميذ القلقون خاصة يكون رد فعلهم 

القيام بواجباتهم قابلوه بالسب والشتم ، غالبا عنيف نتيجة االنفعال الشديد ، فان طلب منهم اإلنسان 



وعدم االكتراث لما يقول دون وجود أي مبرر لتلك السلوكات الصادرة عنهم أو يقومون بأعمال عنيفة 

كذلك يفسر العنف الذي يبرز عند التالميذ في المدارس أنه ناتج من األسرة التي هي  .اتجاه زمالئهم 

لى شخصية التلميذ طابع التوتر والقلق فيعبر عنه خارج في صراع دائم وقلق مستمر مما يضفي ع

  .أسرته كالمدرسة

     ومن المعروف عن الشخصية القلقة أنها ال تعرف طعم االستقرار النفسي واالتزان الوجداني ، 

وتكون عرضة لالنفعاالت الشديدة والعنيفة وهي غير قادرة على التحكم في هذه االنفعاالت أو حتى 

ا ، فقد يعبر الشخص القلق عن قلقه بالضحك الشديد أو البكاء المرير أي أنه يقدم التخفيف منه

انفعاالت غير مناسبة لما يقع حوله من حوادث ، وقد يعبر عن قلقه بالعنف أيضا ، وهذا ما يفسر 

أعمال العنف والشغب التي نجدها في المدارس ، حيث أننا نجد التالميذ القلقون خاصة يكون رد فعلهم 

غالبا عنيف نتيجة االنفعال الشديد ، فان طلب منهم اإلنسان القيام بواجباتهم قابلوه بالسب والشتم ، 

وعدم االكتراث لما يقول دون وجود أي مبرر لتلك السلوكات الصادرة عنهم أو يقومون بأعمال عنيفة 

  .اتجاه زمالئهم 

اتج من األسرة التي هي في صراع دائم كذلك يفسر العنف الذي يبرز عند التالميذ في المدارس أنه ن

  .وقلق مستمر مما يضفي على شخصية التلميذ طابع التوتر والقلق فيعبر عنه خارج أسرته كالمدرسة

  

 : االكتئاب -3-6-4-2

يعتبر االكتئاب مرض نفسي يصيب الشخصية ، وهو حالة نفسية لها تغيراتها الخارجية            

أن االكتئاب ناتج عن كبت الكراهية أو عدم القدرة على صد العدوان من المتعددة ، فقد يرى البعض 

طرف الغير ، فيوجه اإلنسان العدوان لنفسه فيحتقر نفسه ويلومها كما يرى البعض اآلخر أن من 

أسبابه الفشل واإلخفاق في تحقيق اآلمال ، أو الفشل في المشوار الدراسي ، كذلك حاالت الخصومة 

ويتصف مريض االكتئاب بعدم االستقرار واالنفعال  .  1الخ...والشدة والتأزم والتهديد والغضب 

  .المتقلب ، والحركة الزائدة عن الحد والقلق ، واألرق ،لوم اآلخرين ، األسى على النفس والحزن

يعاني منه بعض المراهقين والشباب خاصة " االكتئاب المقنع "   ونجد نوع من االكتئاب يدعى        

 فتظهر اضطرابات سلوكية لدى التالميذ تبدو ي الخمور واإلدمان على المخدرات أعراضه تعاطومن 

  .في مظاهر االنفعال الحاد والعنف الفجائي والشراسة الغير المبررة 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 98 ، ص 1993 ، 1سينا للنشر ، ط  "  اإلنسان و القلق: " األزرق بوعلو  -
   

  : الغضب -3-6-4-3

و بالرغم من . يقبل الفرد مجموعة من العادات والتقاليد التي تسود المجتمع من أجل حريته          

هذا فإنه يتعرض إلى بعض المشاكل و األخطار التي تهدد أمنه وسالمته فيستولي عليه الغضب إذا 

 دخل مع أحدهم في مناقشة فشل في تحقيق هدف ما أو إذا عانى من اعتداء أحد الرفاق عليه ، أو

شديدة أو تعرض إلى إهانة ما ، فيكون رد فعله تجاه هذه الحاالت االنزعاج و القلق و الثوران  وهي 

عبارة عن انفعاالت تصاحب الفرد منذ والدته من أجل إبعاد األشياء التي تزعجه أو من أجل تغيير 

  .الظروف التي تعرقل نموه و تمنعه من نيل رغباته

و الغضب مثله مثل ما في االنفعاالت  تتفاوت درجاته من حيث الشدة و القوة و المدة ، فمنه          

ما يصل إلى السب و االعتداء أللفضي و الجسدي ، ونالحظ ذلك بوجه الخصوص عند المراهقين في 

 و على رفاقهم و يقومون بسلوكيات عنيفة, األطوار الدراسية حيث يصبون غضبهم على أساتذتهم 

خطيرة ، لذا فإن الغضب يرتبط ارتباطا وثيقا بالعدوانية ، ألنه انفعال شديد يخلق طاقة و لدى الفرد 

تجعله يفقد تركيزه ، فقد يهاجم و ينتقم لنفسه ، فالتلميذ في المدرسة إذا كان في مرحلة غضب بمجرد 

ب و الشتم و لهذا يمكنا القول أن أن يتكلم معه أستاذ أو أحد رفاقه يقوم بمهاجمته و االعتداء عليه بالس

الغضب يجعل الفرد غير قادر على التركيز و التحكم في األعصاب خاصة المراهقة يقوم بسلوكات 



الجسدي على اآلخرين و يكون سبب الغضب عادة الشعور بالنقص أو  عدوانية تصل إلى االعتداء

  .1عدم القبول االجتماعي خصوصا عند المراهقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .98، ص نفس المصدر: " األزرق بوعلو  -1

  

  :  اإلحباط-3-6-4-4

حيث يوجه العنف نحو عامل اإلحباط الذي يحول دون تحقيق أهداف الفرد و يصيبه بخيبة أألمل      

  .و الشعور بالفشل

  :  الصراع-6-4-5-

  . وأهم أشكاله المسببة للعنف هي الصراع الطبقي، الصراع العضوي و غيرها   

  : الحرمان-3-6-4-6

  .تثارة كما في االستثارة الجنسيةو يكون العنف بسبب عدم إشباع الحاجات و الدوافع مع االس      



  :   الصدمات -3-6-4-7

خاصة التي  تأخذ شكل كوارث أو التي تؤدي إلى فشل اإلنسان في حياته و تهدد حاضره و        

   1ة الطفولة و غيرهااصة في مرحلمستقبله ، أو التعرض للعنف خ

  :و التي يمكن تلخيصها فيما يلي :  األسباب التربوية للعنف -6-5-

  . عدم احترام و تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية -

  . غياب االتصال عامة سواء بين األولياء و أبنائهم و بين األساتذة و التالميذ -

األستاذ فيصدر       ولد ضغوطات نفسية لدى التلميذ و  كثافة البرامج المدرسية و التوقيت الذي ي-

  . تحمل كل ما يقدم له           عن التلميذ سلوكات عنيفة كرد فعل عن عدم االستيعاب و 

  . ممارسة بعض أنواع العقوبات، مثال كحرمان التلميذ من الدرس أو النقاط-

  .اق البيئة التي ينتمي إليها التلميذ مع تأثير جماعة الرف  

  .قلة النشاطات الترفيهية و الرياضية التي تسمح للتلميذ بالترويح على أنفسهم  -

  

 

 

 

 

 

  

  

 
   43 ، ص 2003 ، 1ب  القاهرة ، ط ، االجتماعية ، عالم الكت" األمراض النفسية : "  إجالل محمد سرى -1

 
  .نفسهم قلة النشاطات الترفيهية و الرياضية التي تسمح للتلميذ بالترويح على أ_   

   اكتظاظ األقسام مع وتيرة التعليم  قد يكون من العوامل المساعدة لظهور العنف -

  1العملية التربوية ءمن طرف شركا استيعابها ية وعدم كثرة اإلصالحات التربوية و البيداغوج-

  :   العنف و التشريع المدرسي في الجزائر -3-7

ي األوساط المدرسية فقد وضعت عدة مراسيم و قرارات وزارية     نظرا لخطورة و زيادة تفشي هذه الظاهرة ف

تحدد الكيفية و العالقة التي يجب أن تربط التلميذ بمعلمه و بكل أعضاء العاملين في قطاع التربية، ومن هذه 

  : القرارات ما يلي 



 العنف تجاه التلميذ  و المتعلق بمنع العقاب البدني و01/06/01992 المؤرخ في  171/02 القرار الوزاري رقم -

  .) .7.4.3.2.1( في المؤسسات التعليمية من خالل المواد رقم 

 المتضمن إنشاء مجلس تأديب  تنظيمه و عمله في المدارس 02/03/1991 المؤرخ في 173 القرار الوزاري رقم -

  .األساسية و مؤسسات التعليم الثانوي من خالل المادة الثانية 

 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية و 26/10/1991مؤرخ في   ال178 القرار الوزاري -

  .10) 43.47.48.51.57.73(التكوينية من خالل المواد التالية 

     من خالل هذه القرارات الوزارية نالحظ أن القانون يحمي التلميذ من المعلم و هذا ما يجعل التالميذ و أوليائهم 

  .ل لعنف مادام هناك قانونا يحميهميتمادون في استعما

    لهذا يجب أن يصل التلميذ ووليه إلى القناعة التامة بأن المدرسة و الفريق التربوي و اإلداري شريكا له في 

  .تحقيق مشروعه الذاتي و ليس خصما 

  .   ذلك الهدف قد نصل إليه بتنشيط خلية االتصال و التواصل عبر أعضائها كل في موقع عمله

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   .23/01/2000 الملتقى الوطني لسياسة  العنف  في المؤسسات التربوية ، لمحافظة الجزائر الكبرى يوم - 1
  .مفتش التربية و التكوين إلدارة اإلكمالية بوالية بومرداس :  بوالية بومراس بإشراف مميش علي 2006 الملتقى الوطني ، فيفري ، مارس -2

 
:خالصـة  

اجتماعية و أسرية و :شا االنحرافات السلوكية داخل المؤسسات التربوية إذن من عدة عوامل تن     
.و تستفحل إذا ما قوبلت إما بالعقاب و القسوة أو باإلفراط في الحماية أو بالالمباالة. مدرسية و ذاتية  

( بعلم نفس النمو و كل تعامل مع مع هذه االنحرافات السلوكية يقتضي حدا أدنى من المعرفة النظرية 
)علم نفس المراهق  

    كما يقتضي قدرة كبيرة على التقمص لفهم اآلليات الخفية التي تكمن ورٍاء السلوكات ألننا إذا 
اقتصرنا على العقاب نجحنا في القضاء على األعراض لكن الجناح الكامن لن يلبث أن يعود ليعبر 

النحرافي و قد يكون في صورة أكثر شدة و عنفا عن نفسه في شكل آخر من أشكال العنف و السلوك ا
 من الصورة األولى 

                                                
 



   غير أن سلطة المربي  الحقيقية ال تتبع فحسب في تمثيله للقانون و تطبيقه للنظام المدرسي بل من 
ذاته ومن موضع المثال الذي يضعه فيه التالميذ أخالقيا و معرفيا  لتمثيل القانون المنظم للحياة 

  التمثيل دون االلتجاء المفرط الى استعمال وسائل الشدة و العقاب     المدرسية حق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  :  منهج البحث -1

إعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره االنسب لدراسة الظواهر التعليمية والنفسية 

لعالقة بين عناصرها ةثم تحليلها وتفسيرها والمقارنة بينها واالجتماعية وهذا بهدف تشخيصها وتحديد ا

    .1ومدى تأثير هذه الظواهر على بعضها البعض والتنبؤ بسلوك الظاهرة محل الدراسة في المستقبل



كما ان المنهج الوصفي بما لديه من دقة في تصوير واقع الظواهراالجتماعية والنفسية ، يساهم في 

واالجتماعية من التحقق من صدق ما يتوفر فيها من أفكار ونظريات ، وهو تمكين العلوم التربوية 

  2بمثابة دراسة إستطالعية تمهد االرض لألبحاث التربوية 

  :  مجتمع البحث -2

( شملت هذه الدراسة اساتذة التربية البدنية والرياضية وكذا تالميذ وتلميذات المؤسسات التربوية 

 بومرداس والتابعة لوزارة التربية الوطنية ، علما بان التعليم موحد قد الموجودة في والية) الثانوية 

   ) .2009/ 2008( بلغ عدد أفراد المجتمع حسب إحصائيات عام 

 أستاذ تربية بدنية 75والصاددرة عن مصلحة االمتحانات والتابعة لمدسيرية التربية لوالية وتلميذه ، 
ذكور) 6895( م تلميذ وتلميذة ، منه) 19078( ورياضية و   

( وزعون توزيعا إداريا وتربويا علىمن االناث ، ومن الجدير بالذكر ان هؤالء االفراد يت) 12183(

  ثانوية) 30( دوائر تعليمية تضم فيما بينها )  09

  : 1رقمكما هو موضح في الجدول 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

   58 ، ض 1990علمي ، سلسلة في دروس االقتصاد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  عبد محمود رضوان ، سبع محاضرات حول عملية لكتابة البحث ال- 1
  . رابح تركي ، مناهج الحث في علوم التربية وعلم النفس ، المؤسسة الوطنية للكتابة ، الجزائر -2

 
 
 

  توزيع الثانويات حسب الدوائر والجنس) : 1( جدول رقم 

عدد  المجموع 

 االناث

عدد 

 ر الذكو

عدد 

 الثانوات 

 الرقم  الدوائر 

 01 خميس الخشنة  04 1163 2170 3333



 02 بودواو  05 1256 2094 3350

 03 بومرداس  04 898 1358 2256

 04 الثنية  04 635 928 1563

 05 يسر  03 726 1365 2091

 06 برج منايل  04 990 1921 2911

 07 ناصرية  01 167 373 540

 08 بغلية  02 480 855 1335

 09 دلس  03 580 1119 1699

 المــــــــــــــــجموع 30 6895 12183 19078

  

 
    عينة البحث وكيفية إختيارها-3

 لألساتذة ، ي الطريقة التي تم بها إختيارنا لقد تم إختيار عينة بحثنا بطريقة مقصودة ، وفيما يل

 المؤسسات التعليمية  وكذارسين من جهة أخرى  والتالميذ مما الممارسين للجودة من جهةيذوالتالم

  .الثانويات 

  

  :  كيفية إختيار االساتذة -3-1

لقد تم إختيار كل أساتذة التربية البدنية والرياضية على مستوى ثانويات والية بومرداس وهنا لقلت 

جاه موضوع  أستاذ من جهة وليقنا ان هناك إختالف في االراء والواقف فيما بينهم إت75عددهم وهو 

  .بحثنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  كيفية إختيار الثانويات -2-

إعتمادا على دراستنا االستطالعية التي بينت لنا بأن رياضة الجودو في والية بومرداس تتمركز 

أساسا في الدوائر التعليمية االتية بودواو ، بومرداس الثنية ، يسر ، بدرجة أقل ، برج منايل ، وغاتبة 

  : بقية وهي في الدوائر المت

  .خميس خشنة ، ناصرية ، بغلية ودلس 



االولى مقصودة : فقد تم إختيار المؤسسات التربوية التي طبقت فيها هذه الدراسة باعتماد طريقتين 

  والثانية عشوائية وهذا كاالتي 

جد وشملت كل الثانويات المتواجدة في مقر الدائرة التعليمية التي يتوا :  الطريقة المقصودة-3-2-1

 ).2(رقم فيها أندية للجودو باستثناء دائرة برج منايل موزعين حسب الجدول 

  .توزيع الثانويات حسب الدوائر التعليمية مع تواجد الجودو ) : 2(جدول رقم 

 الرقم الدوائر التعليمة الثانويات المجموعة

   ثانوية خالد الجزائري- 03

   ثانوية محمد غالمي-

  متقنة أحمد قنديل-

 01 اوبودو

   ثانوية محمد العيد أل خليفة- 03

  ة فلرانس فانونيون ثا-

 . متقنة دراوي -

 02 بومرداس

   متقنة الثنية- 02

  ثانوية االخوة توزورث-
 03 الثنية

   ثانوية كريم بلقاسم- 02

  متقنة يسر-
 04 يسر

  

 
 

 
 
 
 

  :  الطريقة العشوائية -2-2-

مية المتواجدة في المناطق التي اليتواجد بها نوادي لممارسة وشملت ثانوية واحدة من كل دائرة تعلي  

   .3رقم الجودو اي اربع ثانويات تابعة ألربع دوائر كما يوضحه الجدول 

توزيع الثانويات حسب الدوائر التعليمية مع غياب الجودو : ) 3(جدول رقم   
 

 الرقم الدوائر التعليمية الثانويات

 01 ةخميس الخشن ثانوية عمر كاللشة

 02 ناصرية ثانوية سعيد بوقرو

 03 بغلية ثانوية بغلية

 04 دلس . ماي 19ثانوية 

 
 



  :  كيفية إختيار التالميذ -3-3

 تلميذة مقسمة الى فئتين 240قمنا بإختيار عينة مكونة من ) الثانوية ( بعد حصر المؤسسات التربوية 

 :  

  :فئة الممارسين  -3-3-1

  ة تم إختيارهم بطريقة عمدية من بين الممارسين لرياضة الجودو  تلميذ وتلميذ120وعددها 

  : الممارسين رفئة الغي-3-3-2

 تلميذ وتلميذة تم إختيارهم بطريقة عشوائية من بين التالميذ الموزعين على الدوائر 120وعددها 

  )4(رقم التعليمية االغير متواجدة بها ممارسة الجودو وهذا مايبينه الجدول 
 

 
توزيع التالميذ حسب الدوائر التعليمية وحسب ممارسة الجودو) : 4(قم جدول ر  

 الدوائر عدد التالميذ  ممارسة الجودو

 بودواو 80

 بومرداس 30

 الثنية 30

  

  متواجدة

 

 يسر 30

 خميس الخشنة 30

 ناصرية 30

 بغلية 30

 

 

 غائبة

 دلس 30
 

 

 

  

  :متغيرات البحث  -4

   : المتغير المستقل-4-1

أي هي العامل المستعمل و الذي نريد من خالله قياس ,هو السبب في عالقة السبب و النتيجة  "     

  الجودو:و في بحثنا المتغير المستقل هو  1"النتائج 

  :المتغير الثابت-4-2

النه يحدد الظاهرة التي نحن بصدد محاولة  , هذا المتغير هو الذي يوضح الناتج او الجواب      

  و في بحثنا المتغير التابع هو ظاهرة العنف   , 2شرحها



  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
1- G: "introduction a la recherché en education "¸ed,A.Bourrelier.Paris  ;1976,p20                              Delandsheere      

  

  

  : داة البحث  أ-5

إن دراسة أي مشكلة يستلزم وسائل لها عالقة بموضوع الدراسة من أجل غيجاد إجابات للفرضيات 

المطروحة في إشكالية إيجاد إيجابات للفرضيات المطروحة في إشكالية البحث ، لذالك إعتمدنا على 

  .االستبيان النه يخدم أكثر موضوع بحثنا 

سئلة مرتبة حول موضوع معين يتم ترتيبها في إستمارة ترسل الى فاإلستبيان ، عبارة قائمة من اال

أشخاص معنيين يتم ترتيبها في إستمارة ترسل الى أشخاص معنيين ليجيب كل واحد منهم بكتابة نعم 



اوال أو إيجابة موجزة يكشف عن المعتقدات و والكراء والسمات الشخصية والمخاوف المرضية 

)...1. (  

  : ين وقد اعددنا إستمارت

  . إستمارة إستبيان خاصة بأساتذة التربية البدنية والرياضية وتضم ثالثة عشر سؤاال -

  .تضم ثالثة وعشرون سؤاال منها أسئلة موجهة :  إستمارة إستبيان خاصة بالتالميذ -

  ).23-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-3-1( وهي االسئلة رقم :  لجميع التالميذ -

  ) .22-21( وهي االسئلة رقم :  الممارسين  للتالميذ الغير-

  .وكانت كل هذه االسئلة ، بسيطة وسهلة الفهم واالجابة 

  

  

  

  

  

  

   ص1993-عات الجامعية الجزائر ديزان المطبو" االحضاء والقياس النفسي والتربوي :عبد الحفيظ مقدم -1

 

 
  :  إجراء البحث أو تطبيق االستبيان -6

حدد الباحث فترة زمنية لزيارة كل دائرة " االستبيان " داة الخاصة بالدراسة بعد االنتهاء من إنجاز اال

تعليمية على مستوى والية بومرداس الستكمال االجراءات الضرورية وإيصال االستبيان الى أفراد 

 أسابيع كما سمحت هذه الزيارا الميدانية 06تلميذ وتلميذة وإمتدة مدة التطبيق ) 240(العينة البالغة 

لباحث مقابلة االفراد العينة الزالة اي غموض او لبس باالستبيان وكذلك االجابة على إستفسارات ل

  .وأسئلة التالميذ وحثهم على االجابة الصريحة وشرح أهداف الدراسة 

أما بخصوص تطبيق إجراء البحث مع االساتذة ، فقد تم إستغالل برمجة يةمين تكوينين في مادة 

رياضة بثانوية خالد الجزائري ببودواو تحت إشراف مفتش المادة وبحضور جميع التربية البدنية وال

لتوزيع إستمارات االستبيان عليهم واالستماع الى أراء ووجهات  ) 75( أساتذة المادة البالغ عددهم 

  نظرهم مسبقا عفوية وصراحة حول موضوع الدراسة 

  :  صدق االستبيان -7



ة من المحكمين متكونة من ثالثة دكاترة بمعهد سيدي عبد اهللا لقد قمت بعرض االستبيان على لجن

للتربية البدنية والرياضية وهذا من أجل التأكد من صدق االستبيان ، وقد تم حذف كل فقرة تتم 

  .موافقتهم 

  :ثبات االداة المستعملة   -8

لى نفس العينة في ان المقصود بثبات المقياس المستخدم اعطائه نفس النتائج اذا ما اعيد تطبيقه ع

  مرتين محتلفتين و في ظروف متشابهة 

تم استخدام طريقة اعادة تطبيق االستبيان على مجموعة من التالميذ و ,فبعد استكمال صدق االستبيان 

تلميذ من الممارسين للجودو و ) 40(منهم  فرد تم احتيارهم بشكل مقصود) 80(التلميذات مؤلفة من 

كما , ) 240( بالمائة من العينة الرئيسية البالغة 30ارسين أي ما يعادل نسبة تلميذ من الغير المم) 40(

  تم االحتفاظ بكل 

  الجنس و’ المؤسسة ’ المعلومات الشحصية لكل فرد الخاصة باالسم و اللقب 

وكانت المدة الزمنية بين التطبيق االول  , 1 العمرفي التطبيق االول و متابعتهم على نحو مسستقل 

الى ان الفترة بين  " ADAMSادمز  "يوما و في هذا المجال يشير ) 16(و التطبيق الثاني لالداة 

   2التطبيق االول لالداة و الثاني يجب ان ال يتجاوز اسبوعين او ثالثة اسابيع

و بعد مقارنتنا الجابات العينة في التطبيق االول مع اجابتها في التطبيق الثاني و جدناها متطابقة و 

من  ) 23(, )22(, )16(االمثلة التي تؤكد ذلك  تطابق اجابات التالميد السؤال في الجداولمن بين 

 فيما يتعلق بتاثير الجودو  )15,25,26 ,12,13(حيث استعمال للعنف او ما جاؤ في الجداول رقم 

 على سلوك و نفسية المراهق 

  :  المعالجة االحصائية -9

  :، إعتمدنا على االدوات االحصائية التالية للتمكن من تحليل النتائج ومناقشتها 

   100 ×=                       ية النسبة المئو: أوال 

 ومايمتازبه من إمكانية تحليل الفروق دفعة التقنيات االحصائيةمن تقنية يعتبر    2معامل كا : ثانيا

ي الى البحث الذ   2ختبار كال في التوصل الى االض ويعود الف,   متفرقةواحدة دون اللجوء الى قياسها

  :و يتمثل القانون كالتالي »كاري بيرسزن  «اثاره

  ) ت و-ت م(مج = 2كا
                ت و

  تكرارات مالحظة= ت م 
  تكرارات متوقعة=ت و 

 تكرار اإلجابة

  عینة البحث   



    مجموع= مج 
-1(  ، ودرجة حرية 0،01 المجدولة عند مستوى الداللة 2 المحسوبة مع كا2واعتمدنا في مقارنة كا

N ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   118ص  ,1994 ,1ظ’مؤسسة الرسالة دار عمار ’سين و جيم عن مناهج البحث العلمي , ظلعت همام -1

2- ADAMS;GLORIASACO ,measurement and evaluation in education psychology.and guidance,N.Y,HOLT,1964,P85      

  

  

  

 :  الدراسة االستطالعية -10

من المؤكد ان في كل بحث يستوجب على الباحث القيام بدراسة إستطالعية من أجل التعرف على 

ظاهرة أو موضوع ولمسه في الواقع والغرض قمنا بزيارة ميدانية من أجل جمع في المعلومات 

س ، قمنا بإجراء مقابالت مع الالزمة حول ظاهرة العنف وممارسة الجودو في ثانويات والية بومردا

  االساتذة وكذا العاملين باإلدارة



والهدف من هذه المقابالت هو التاكيد من وجود ظاهرة العنف في الثانويات وجمع المعلومات التي 

تفيدنا في دراستنا كما كانت لنا مقابالت هو التأكد من وجود ظاهرة العنف في الثانويات وجمع 

في دراستنا ، كما كانت مقابالت مع أساتذة التربية البدنية ، حيث تمكنا من المعلومات التي تفيدنا 

نا دخاللها الحصول على المعلومات الخاصة بالتالميذ المماؤسين وكذا على قائمتهم االسمية مما ساع

  دوعلى إختيار عينة البحث بالنسبة لفئة الممارسين لرياضة الجو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   ؟وارست الجو دهل م):1(السؤال رقم 

  هو معرفة عدد الممارسين لرياضة الجودو ضمن عينة البح: الهدف من طرح السؤال

  إجابات لتال ميذ على  السؤال :يمثل )  7(الجدول ر قم 

  النسبة  التكرار  أال جابه

  %50  120  نعم

  %50  120  ال



  %100  240  المجموع

  

  :عرض و تحليل النتائج 

  وإن هناك تسا وي بين عدد التال ميذ المما رسبن لرياضة الجو د)  7(نالحظ من خالل الجدول رقم 

  والغير المما رسين

  

   : جاال استنتا

  في وهذه النتا ئج تؤ كد ما اشرنا الية في دراستنا اال ستطال عيه حول تمركز ممارسة الجو د

  مناطق معينة من وال ية بومرداس دون غيرها

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كم هو عدد سنين الممارسة ؟) : 2( م  السؤال رق

   الممارسين معرفة اال قدميه من حيث الممارسة لدى التالميذ:الهدف من طرح السؤال 

  على السؤال الثانيويمثل إجابات التال ميذ الممارسين للجو د) : 8(الجدول رقم 

  

  الفئة
  

  جابه اال
  

0- 3   
  سنوات

  
4-  6 

  سنوات

  
7-  9 

  سنوات

  
  -سنوات10
  ا فوقفم

  
  المجموع

  120  14  36  48  22  التكرار  الممارسين



  

تحليل عرض و 

  :النتائج 

  سنوات اقدمية من  3   لديهم اقل من℅  3318.أن ) 8(من خالل نتائج الجدول رقم نالحظ 

 تخص ℅30و نسبة ’ سنوات 6 سنوات الى 4 تتراوح اقدميتهم ما بين ℅40وان ’حيث الممارسة 

 .  سنوات10 تفوق عدد سنين ممارستهم ℅ 6711.و  , سنوات 9 الى 7االقدمية المنحصرة ما بين 

 من التالميذ الممارسين تفوق اقدمية ممارستهم ℅ 80يتبين لنا ان اكثر من , على ضوء هذه النتائج 

 ين سنوات التي نراها كافية للحكم على فعلية اقدمية الممارس3

 :نتاجاالست

 بكل نهم االجابة على اسئلة استمارتنااغلبية العينة لها اقدمية من حيث الممارسة وبالتالي بامكا

  ارتياح و موضوعية و ثبات وهذا ما يطمئننا من حيث صدق اجاباتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؟ من هو جيقورو كانو  ) : 3( السؤال رقم 

 لتالميذ و اطال عهم على مؤسس الجومعرفة اجابة  ا:  الهدف من طرح السؤال 

  إجابات التال ميذ على السؤال  الثالث:  يمثل ) 9(الجدول رقم 

  %100  11,67% %30  %40  % 18,33  النسبة

بطل عالمي   االجابة  الفئة
  في الجودو

بطل المبي 
  في الكراتية

مؤسس 
  الجودو

مستوى   مجK2  محK2  المجموع
  الداللة

درجة 
  الحرية

  الممارسين  120  120  00  00  التكرار

  %100  %100  %00  %00  سبةالن
الغير 

  ممارسين
  120  30  28  62  التكرار

17.23    0.01  2  



  

  :  عرض و تحليل النتائج 

انه بالنسبة للممارسين نجدهم جميعا على علم بمؤسس الجودو و هو ) 9(نالحظ من خاللنتائج الجدول رقم 

اجابو على ,  وهي اعلى نسبة ℅ 51 .67اذ نجد  , أما بالنسبة لغير الممارسين فاجاباتهم محتلفة , " و كانو جيقور"

  . قالو انه مؤسس الجودو ℅ 25  و ℅ 33.23بطل عالمي في الجودو و 

  k2  و بمقارنتها مع قيمة23.17تساوي k2و بحسابنا الفروق بين تكرارات إجابات التالميذ  وجدنا قيمة 

  2ودرجه حرية . مستوى الداللةدالمجدولة التي تساوي عن

 فروق ذات داللة احصائیة بین إجابات بالتالي يمكن القول بأنه هناك, المحسوبة k2 اكبر من قيمة ةالمحسوبk2 فقيمة 

  .التالمیذ 

  :جاال استنتا

المبادئ األساسیة لتعلم  و ھذا یدخل صمن % 100كل التالمیذ الممارسین أدلو باإلجابة الصحیحة أي بنسبة 

  واذ ال یمكن ان  نتعلم الجودو دون معرفة األب الروحي لھذه الریاضة و مؤسسھا أال وھو  جیقورو كان, الجودو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ما سبب اختيارك للجودو ؟  ) : 4(  السؤال رقم  

.ودو التعرف  على دوافع التال ميذ  الممارسين نحو رياضة الج: الهدف من طرح السؤال   

لسؤال  الرابعيمثل إجابات  التال ميذ على ا) : 10(جدول  رقم   
  

عرض 

و 

تحليل  

النتائج 

  %100  %25  %23,33 % 67,51  النسبة  ممارسين

  240  150  28  62  المجموع

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

شيء  المجموع كام كاج
 اخر

 األصدقاء اإلعالم الهواية
  

 العائلة
 

 الفئة اال جابة

 6,05 13,27 0,01 4 التكرار 42 28 15 28 07 120

 النسبة %35 %23,33 %12,51 %23,33 5,83 100

 الممارسين



: 

إن االختيار الذي انصب على العائلة جاءفي المرتبة األولى فيما ) 10(يتضح من خالل الجدول رقم 

بينما جاء اختيار الهواية , % 35يخص أسباب اختيار الجودو من طرف التالميذ بنسبة مئوية قدرها 

وجاء االختيار الثالث المتمثل في , 23.33  %وية قدرها و آال أصدقاء في المرتبة الثانية بنسبة مئ

 في حين جاء االختيار الرابع المتمثل في  شيء أخر في   12.51%اإلعالم في المركز الرابع ب

و بحسابنا للفروق بين تكرارات إجابات التالميذ .  %5.83ِالمرتبة األخيرة بنسبة مئوية تقدر ب 

المجدولة و التي    k2وبمقارنتها بقيمة . 05 تساوي  k2ا قيمةالممارسين و الغير ممارسين وجدن

فالحظنا آن القيمة المحسوبة اصغر من القيمة   4ودرجة حرية .0عند مستوى الداللة   3.271تساوي  

  . المجدولة و بالتالي يمكن القول بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات التالميذ الممارسين

:ال استنتاج ا  

.مايمكن ابرازه هو الدور االيجابي للعائلة في تشجيع األبناء على ممارسة الجودو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                    ما الهد ف من ممارستك  الجودو ) : 5(السؤال رقم 

و التي تعتبر وسيلة معرفة هد ف المراهق  في الحياة عن  طريق ممارسة الجودو : الهد ف من طرح السؤال 

 من الوسا ئل  التي ربما تو صله  الى  غاية من غايا ته المسطرة

درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

تصبح  شيء أخر كام كاج
 بطال

احتقار 
 االخرین

الدفاع عن 
 النفس

اكتساب 
ةالقو  

 الفئة اال جابة



جدول 

 (رقم 

یمثل  إجابات التال میذ  على السؤال  الخا مس         :  )11  
 

:عرض و تحليل  النتا ئج   

وهي أعلى "الدفاع عن النفس"اختاروا  % 60. 83أن نسبة )11(نالحظ من خالل الجدول رقم  

في حين نجد آن نسبة     ,  %30.38بنسبة مئوية قدرها " تصبح بطال  " بينما جاء االختيار الثاني و المتمثل في, نسبة

ملء " و  "  الهواية " و المتمثل في "شيء  أخر  " في المرتبة الرابعة يأتي اختيار  , " اكتساب القوة " اختارت   % 25.38

"احتقار اآلخرين " لتالميذ اختاروا من ا % 83.بينما نجد في المرتبة أألخيرة,  %10.83بنسبة مئوية قدرها  " الفراغ    

  وبمقارنتها م26.24  تساوي 2كاوجدنا قيمة  ,وبحسابنا للفروق بين تكرارات إجابات الممارسين 

فإننا نالحظ أن , 4  و درجة حرية 0.0 1 عند مستوى الداللة  13.46القيمة المجدولة و التي تساوي  

و بالتالي يمكن القول انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القيمة المحسوبة اكبر من القيمة المجدولة 

نالحظ أن النسبة العالية كان هدفها من الممارسة هو الدفاع عن النفس و ليس احتقار .إجابات الممارسين
الهدف الذي جاء في المرتبة األخيرة, اآلخرين

:االستنتاج    

مي  فیھ روح التفوق و الحصول على األلقاب الجودو یساعد  المراھق على الدفاع عن نفسھ و ین  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

هل لممارستك لرياضة الجودو تأثيرا على حالتك النفسية ؟ :    السؤال  6 

  معرفة اثر ممارسة الجودو على نفسية الممارس: الهد ف من طرح السؤال 

 

  ايمثل  إجابات  التال ميذ  على السؤال  السادس   :) 12 (لجدول  رقم ا

18,4 01, 0 4 التكرار 31 73 07 37 13

6 

26,24 

 النسبة %25,83 %60,83 %5,83 83, %30 %30,33

 الممارسین



 

 

 

 

:عرض و تحليل النتائج   

   أن جل التالميذ الممارسين أكدوا آن ممارستهم ) 12(ميتضح لنا من خالل الجدول رق

.لرياضة الجود و لها تأثير على حالتهم النفسية 

 

:اال ستنتاج   

.لجود يؤثر على الحالة للتلميذ  المراهق الممارس ان ممارسة ا  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كيف ذ لك   ؟   : )  7  (السؤال رقم   

.هو  معرفة ما نوع و ما مدى هذا التأثير:    الهد ف  من  طرح  السؤال      

 الفئة اإلجابة نعم ال المجموع

 التكرار 120 00 120

 النسبة 120 00 120

 الممارسين



.  يمثل إجابات  التالميذ على السؤال  السابع    :)13 (    جدو رقم    
 
عرض و  تحليل 

النتائج   عرض و 
تحليل   النتائج
نالحظ  من خالل 

نتائج  الجد ول 

هناك تأثير ايجابي للجودو , لى نسبة أجابوا بأنه من خالل ممارستهم و هي أع  %  65.83أن    )  13( رقم

في حين , "الهدوء  " اختاروا   %  60بينما  ," الثقة بالنفس  " على حالتهم النفسية بحيث أصبحوا يتميزون ب

" .الشجاعة  " الخاصة باختيار % 40.83تأتي في المرتبة الثالثة النسبة المئوية المقدرة ب   

 عند 13.81 و بمقارنتها بالقيمة المجدولة والتي تساوي 21.46   التي وجدناها تساوي 2كابنا لقيمة   وبحسا

فإننا نالحظ بان القيمة المحسوبة اكبر من القيمة المجدولة و بالتالي , 2 و درجة حرية 0.01مستوى الداللة 

ن حيث تأثير ممارسة الجود و على حالتهم يمكن القول بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجابات التالميذ م

.النفسية  

 

:االستنتاج  

200حيث هناك ,يمكننا آن نفسر هذه النتائج باختيار التالميذ الممارسين ألكثر من صفة : أوال  

. تلميذ120إجابة ل  

دى اإلنسان تتضح فالثقة بالنفس ل, االرتباط إلى حد ما فيما بين الصفات التي اختارها التالميذ الممارسين : ثانيا 

.من خالل هدوئه و تعني أيضا عدم الخوف أي الشجاعة  

الهدوء والشجاعة, الثقة بالنفس, من بين الصفات التي ينميها الجودو لدى ممارسيه إذن   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
هل يوجد  في محيطك  من  يمارس  الجودو ؟  :  )   8 (السؤال رقم     

تأثير المحيط  على ممارسة الجود لدى الممارس معرفة : الهد ف من طرح السؤال    
يمثل إجابات التالميذ غلى السؤال الثامن :    )  14  (  لجدول رقم  ا  

درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

 
ج2كا  

 
  م2كا

الثقة  الھدوء الشجاعة
 بالنفس

ةالفئ اإلجابة  

  التكرار 79 72 49
2 

 
0,01 

 
13,81 

 
 النسبة 65.38 % %60 %40,83 21,83

 الممارسین



 
 

ض عر و 
تحليل  النتائج 

: 
يتضح  لنا من 

من التالميذ أكدوا لنا بان لهم على األقل احد أفراد العا ئلة    %  33.83أن )14(خالل الجدول رقم 

 36.25لد يهم قريب من ممارسي الجودو في حين نجد    %    20 يمارس الجودو بينما نجد آن  

لهم زميل او صديق يمارس الجود و %    

 و بمقارنتها بقيمة 45.37فروق بين تكرارات إجابات التالميذ وجدنا قيمة كا تساوي   و بحسابنا لل

وجدنا قيمة كا  ,2 و درجة حرية 0.01  عند مستوى الداللة 16.26المجدولة التي تساوي  

المحسوبة  اكبر من قيمة كا المجدولة و بالتالي يمكن القول انه هناك فروق ذات داللة إحصائية 

ت التالميذ بين اجابا  

:االستنتاج  

.للجودو المحيط الذي يعيش فيه التلميذ يؤثر فعال في اختيار الممارسين  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كيف تبدوا لك  سلوكاتهم  ؟: ) 9 (السؤال رقم  

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

صديق آو  كام كاج
 زميل

فراد أ قريب
 العائلة

 اإلجابة

 45.37 16.26 0.01 2 التكرار 93 48 97
 النسبة 38.78 %20 %36.25



.معرفة سلوكات ممارسي الجودو عن طريق افراد العينة : الهد ف من طرح السؤال   

ل إجابات التال ميذ  على السؤال  التاسع يمث : )  15 (الجدول  رقم   

 

 
 

 عرض و تحليل النتائج  

:: 

دوا لنا أن سلوكات الممارس لرياضة أك %  88.34 أن  )  15(يتضح من خالل الجدول رقم      

 افقط اجابو %. 11.66في حين نجد , الجودو المتواجدين في محيطهم المعيشي هي سلوكات هادئة 

.بان سلوكات هؤالء عنيفة  

و70.53و بحسابنا للفروق بين إجابات التالميذ وجدنا قيمة كا تساوي       

الداللة و درج عند مستوى 10.82بمقارنتها بقيمة كا المجدولة التي تساو    

 و جدنا كا المحسوبة اكبر من كا المجدولة و بالتالي يمكن القول بانه هناك 1حرية    

            .فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات التالميذ 

:االستنتاج  

.إن ممارسي الجودو يتميزون فعال بالهدوء   

 

 

 

 

 

 
 

 
صدر منك سلوكا عنيفا  في الثانوية  ؟هل سبق وان  )  : 10(سؤال رقم     ال  

معرفة الفرق في السلوك بين الفئتين: الهد ف من طرح السؤال    

   التال ميذ  على السؤال  العاشريمثل إجابات )     : 16(الجدول  رقم     

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

ج 2كا م 2كا   االجابة هادئة عنيفة المجموع 

 70.53 10.82 0.01 1 التكرار 212 28 240

 النسبة %88,34 %11,66 %100



 
 
 
 

:عرض و تحليل النتائج   

 الممارسين أكدوا بأنه سبق وان   من℅ 8.33أن   ) 16(نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم            

  ℅ 91.67صدر منهم سلوكا عنيفا نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالممارسين الذين نفوا ذلك والمقدرة ب 

نا بأنه سبق وان تصر فوا   أكدوا ل℅61.66أما بخصوص إجابات التالميذ الغير ممارسين للجودو  

 نفوا ذلك℅ 38.49 بعنف و

ارات إجابات التالميذ الممارسين والغيرممارسين للجودو وجدنا قيمة   فبحسابنا للفروق بين تكر 

 0.01 عند مستوى الداللة10.82  وهي اكبر من قيمة كا المجدولة التي تساوي 37.50كا تساوي  

    ات التالميذ و بالتالي يمكن القول بانه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجاب1ودرجة حرية 

:االستنتاج  

.سة الجودو تقلل فعال من استعمال العنف   إن ممار   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل تحترم قوا نين المؤسسة التي تدرس بها ؟:  )  11 (السؤال رقم    

.هو معرفة مدى احترام  قوانين  المؤ سسة من طرف  التال ميذ: لهد ف من طرح  السؤال  ا  

ل  الحادي عشریمثل إجابات  التالمیذ  على السؤا    : ) 17(الجدول  رقم      

درجة 
 الحریة

مستو
ى 

الدالل
 ة

 
  ج2كا

 
  م2كا

  المجموع
 ال

 
 نعم

 
 االجابة

 
 الفئة

 التكرار 10 110 120
% 100 %

 91,67 
 النسبة 8,33  %

 الممارسین

 التكرار 74 46 120
% 100 %

 38.34 
 النسبة 66, %61

 الغیر ممارسین

 
1 

 

 
0.01 

 
10.82 

 
37.50 

 المجموع 84 156 240



درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة
ج2كا  

 
م2كا  الفئة االجابة نعم ال المجموع 

 التكرار   120

 النسبة %87.50 %12.50 %100

 الممارسین

 التكرار   120

 النسبة %60 %40 %100

الغیر 

 ممارسین

1 0.01 10.82 46.35 

 المجموع   240
 

:رض و تحليل النتائج ع  
من الممارسين أكدوا لنا بأنهم يحترمون  % 87.50  أن )17(نالحظ من خالل الجدول رقم      

من التالميذ الغير ممارسين ال  % 60ال يحترمونها بينما نجد  % 12.50قوانين المؤسسة و 

. الذين يحترمونها% 40نين مقابل يحترمون القوا  

 و بمقارنتها بقيمة 46.35ذ وجدنا قيمة كا  تساوي  لتالميو بحسابنا للفروق بين تكرارات إجابات ا      

وجدنا كا المحسوبة   , 1  و درجة حرية 0.01عند مستوى الداللة  10.82كا المجدولة والتي تساوي 

.اكبر من كا المجدولة و بالتالي يمكن القول بأنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات التالميذ

:االستنتاج    

.ميذ الممارسين أكثر احترام لفانين الثانوية من التال ميذ الغير ممارسين للجودو التال  

.احترام القوانين و المكان الذي نتعلم فيه شيء مقدس  في الجودو 

                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

كيف يكون رد , ام  زمال ئك إذا  أهانك  استا ذ ك  أو احد المسؤولين  اال دار يين  أم  : ) 12 (السؤال  رقم   

 فعلك  ؟

م زمال ئههو معرفة رد فعل التلميذ  عند أهانته أما:  الهد ف من طرح  السؤال   

.يمثل إجابات التال ميذ  على السؤال الثاني عشر : )18(الجدول رقم    



درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

تحتج على  المجموع كام كاج
 اال هانة

ترد عليه 
 بنفس السلوك

ماسك في تت
 اعصابك

 الفئة اال جابة

 التكرار 108 04 08 120

%100  %   "06.67  النسبة 90  % 03.33 %
 الممارسين

 التكرار 60 39 21 120

%100 %17.50 % 32.50 %   50  النسبة 

الغير 
 ممارسين

2 0.01 13.81 23.98 

 المجموع 168 43 29 240

 
:عرض و تحليل النتائج     

من التالميذ الغير ممارسين اجتابوا على أنهم في حالة  % 50 أن )18  ( نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم       
%  32.50آما  , تلقيهم الهانة من طرف األستاذ أو احد المسؤولين اال داريين سوف يتماسكون في أعصابهم  

أما . قالوا بأنهم سيحتجون على االهانة%  17.50قالوا بأنهم سوف يردون عليهم بنفس السلوك في حين نجد  
 %  3.33من إجاباتهم أنهم سوف يتماسكون في أعصابهم   و % 90بالنسبة للتالميذ الممارسين فقد كانت 

.قالوا بأنهم سوف يحتجون على االهانة  %  6.67سيردون عليهم بنفس السلوك بينما نجد نسبة   
 وبمقارنتها بقيمة كا 23.9تالميذ وجدنا قيمة كا تساوي كرارات إجابات الو بحسابنا للفروق بين ت            

  الحظنا أن كا المحسوبة اكبر من 2 درجة حرية و 0.01 عند مستوى الداللة  13.81المجدولة التي تساوي  
سين و كا المجدولة و بالتالي يمكن القول بأنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات التالميذ الممار

 الغير ممارسين للجودو
  الحظنا أن كا 2  و درجة حرية 0.01 عند مستوى الداللة  13.81  وبمقارنتها بقيمة كا المجدولة التي تساوي  

المحسوبة اكبر من كا المجدولة و بالتالي يمكن القول بأنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات التالميذ 

ن للجودو الممارسين و الغير ممارسي  

 

:االستنتاج  

   إن الممارسين للجودو يحترمون معلميهم آو غيرهم رغم التعرض لالهانة أمام الزمالء 
 

 
  

 

 

 

 

 

ماهي  عالقتك  بأساتذتك  ؟ )  :   13( السؤال رقم   

معرفة الفرق بين نوع العالقة التي تربط التالميذ الممارسين والتالميذ : الهد ف من طرح السؤال 

ممارسين للجودو مع اساتذ تهمالغير   



يمثل إجابات  التال ميذ على السؤال الثالث عشر)  : 19(الجدول رقم    
درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

اال  ممتازة حسنة سیئة المجموع كام كاج
 جابة

 الفئة

 التكرار 43 64 13 120

 النسبة %35.83 %53.33 %10.84 100 %

 الممارسین

 التكرار 20 53 47 120

 النسبة %16.66 %41.16 %42.18 100 %

الغیر 
 ممارسین

2 0.01 13.81 25.75 

 المجموع 63 117 60 240

 
:عرض و تحلیل النتائج   

        
,   من الممارسین أكدوا بان عالقتھم باساتذتھم ممتازة ℅35.83أن نسبة    ) 19(       نالحظ من خالل الجدول رقم 

أما بخصوص .   عالقتھم سیئة مع أساتذتھم ℅10.84 لدیھم عالقة حسنة مع األساتذة  في حین نجد  ℅ 53.33 

   لدیھم عالقة ℅ 41.16  فقط تربطھم عالقة ممتازة باساتذتھم و ℅  16.66التالمیذ الغیر ممارسین فلدینا نسبة   

.  عالقتھم سیئة مع أساتذتھم  ℅42.18حسنة مع األساتذة بینما      

  13.81 و بمقارنتھا مع القیمة المجدولة والتي تساوي  25.75    و عند حسابنا لقیمة كا والتي وجدناھا تساوي    

و بالتالي یمكن , كا اكبر من الفیمة المجدولة:   وجدنا القیمة المحسوبة ل2  و درجة حریة 0.01عند مستوى الداللة  

. جابات التالمیذالقول بانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین إ  

:االستنتاج  
و ھذا ما یتضح لنا من خالل إجابات التال میذ الممارسین.احترام المعلم و االقتداء بھ:  من مبادئ الجودو                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           فیما یكون م وقفك إذا تشاجر أخ أو صدیق لك بشخص آخر ؟  : )14 (السؤال رقم 
 ھو معرفة رد فعل و سلوك التلمیذ حین رؤیتھ لمشاجرة بین آخیھ  آو زمیل لھ  و شخص :الھد ف من طرح السؤال 

.آخر   
.یمثل إجابات  التال میذ على السؤال الرابع عشر  : )20 (الجدول  رقم     



 
عرض و 

تحليل النتائج 
:  

        من 

خالل قراءتنا 

من التالميذ الممارسين للجودو أجابوا بأنه في %  20.83  نجد أن نسبة )20 (لنتائج الجدول رقم 

% 75بينما ,الزميل آو األخ بالطبع  سيساعدون  بين ا خ آو زميل له  مع شخص آخرحالة مشاجرة

أما بالنسبة للتالميذ الغير ممارسين نجد أن .ال يتدخلون % 4.17 يصلحون بينهم في حين أن نسبة

 يصلحون بينهم أما نسبة  %20.83ون األخ آو الزميل و قالو بأنهم سيساعد %   62.50نسبة  

.ال يتدخلون 16.67%  

       و عند حسابنا للفروق بين تكرارات إجابات التالميذ وجدنا أن القيمة المحسوبة تساوي 

 0.01اللة  عند مستوى الد 13.81 المجدولة التي تساوي     و مع مقارنتها بقيمة كا35.36

القيمة المحسوبة اكبر من القيمة المجدولة لذا فهناك فروق ذات داللة  وجدنا 2ودرجة حرية 

.إحصائية بين إجابات التالميذ   

:االستنتاج  
 

ات و الصلح فيما بين المتخاصمين     الجودو يعلم عدم اال انحياز  عند حل النزاع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كیف ھي معاملة زمال ئك  لك  ؟ ) :15(السؤال رقم    
.معرفة  كیفیة معا ملة  التال میذ   لزمال ئھم الممارسین  ولزمالئھم  الغیر الممارسین    :  السؤالن طرحالھد ف  م  

یمثل الجا بات  التال میذ  للسؤال  الخامس عشر )   : 21(الجدول رقم    
درجة 
 الحریة

مستو
ى 

 الداللة

 الفئة اال جابة اال حترام عادیة اال حتقار المجموع كام كاج

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

المجمو كام كاج
 ع

تصلح  ال تتدخل
 بينهما

 الفئة اال جابة تساعده

 التكرار 25 90 05 120
 النسبة %20.83 %75 %04.17 %100

 الممارسين

 التكرار 75 25 20 120
 النسبة %62.50 %20.83 %16.67 %100

الغير 
 ممارسين

2 0.01 13.8
1 

35.36 

 المجموع    240



 التكرار 87 31 02 120
 النسبة 72.50 % 35.83 % 01.67 % 100 %

 الممارسین

 التكرار 20 65 35 120
 النسبة 16.68 % 54.16 % 29.16 % 100 %

الغیر 
 ممارسین

2 0.01 13.81  

 المجموع 107 96 37 240

 

:عرض  و تحليل النتائج   

انه و بالنسبة التالميذ الغير ممارسين هناك ) 20(        يتضح لنا من خالل الجدول رقم    

قالوا بان معاملة زمالئهم لهم تعتبر  %  54.16ا بأنهم يتلقون االحترام من طرف الزمالء و  واكد % 16.66  

يعاملون باحترام  %   72.50فيما يخص إجابات الممارسين فنجد نسبة .يتلقون االحتقار  %   29.16عادية و  

فقط  يتلقون إال   %  1.67  أكدوا على المعاملة العادية لزمالئهم  لهم  و 35.38مالء و نسبة  من قبل الز

.احتقار من الزمالء   

      و عند حسابنا لقيمة كا و التي وجدناها تساوي        و بمقارنتها مع القيمة المجدولة و التي تساوي  

نالحظ ان قيمة كا المحسوبة اكبر من القيمة المجدولة  , 2   و درجة حرية 0.01  عند مستولى الداللة   13.81

و بالتالي يمكن القول بأنه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات التالميذ الممارسين و التالميذ الغير 

.    ممارسين للجودو   

   

:االستنتاج  

ن الجودو يجلب االحترام لممارسيه  أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سبق و أن تشاجرت في الثانویة ؟ھل: 16السؤال رقم  
ھو معرفة  مدى استعمال التالمیذ للعنف داخل الثانویة : الھد ف  من طرح  السؤال      



.یمثل  إجابات التال میذ  على السؤال  السادس عشر  : )  22 ( الجدول  رقم   
عرض و 

تحليل 

:النتائج    

       

نالحظ من 

ل نتائج خال

الجدول 

أجابوا بأنهم تشاجروا مرة واحدة بداخل الثانوية  % 9.17 النسبة للتالميذ الممارسين هناك انه ب )  22(رقم   

وفيما يخص .أكدوا أنهم لم يتشاجروا أبدا  %  86.66تشاجروا عدة مرات و    %  4.17التي يدرسون بها بينما 

أجابوا بأنهم تشاجروا عدة % 14.16نهم تشاجروا مرة واحدة بينما   قالوا بأ %  60, التالميذ الغير ممارسين 

. لم يتشاجروا قط   % 25.84في حين   , مرات   

        و بحسابنا للفروق بين تكرارات إجابات التالميذ الممارسين و الغير ممارسين وجدنا قيمة كا  تساوي  

 , 2  و درجة حرية  0.01   عند مستوى الداللة  9.21   و بمقارنتها مع القيمة المجدولة و التي تساوي44.15

و بالتالي يمكن القول بأنه هناك فروق ذات داللة , فإننا نالحظ ان القيمة المحسوبة لكا اكبر من القيمة المجدولة 

 من حيث ان التالميذ الغيرممارسين للجودو اكثرشجارا و بنسبة كبيرة من نظرائهم,إحصائية بين إجابات التالميذ 

.الممارسين  

 

:االستنتاج  

سبة كبيرة مقارنة بالغير ممارسين   التالميذ الممارسين للجودو  اقل شجارا و بن  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هل الحظت مظاهر للعنف التي تدرس بها  :17السؤال رقم   

التاكد من وجود العنف في الثانويات من خالل اجابات التالميذ:الهدف من طرح السؤال   

يمثل اجابات التالميذ على السؤال السابع عشر  :23 الجدول رقم  

درجة 
الحری
 ة

مستوى 
 الداللة

م2كا  ج2كا  عدة ابدا المجموع 
 مرات

 مرة
 واحدة

 الفئة اال جابھ

 44.15 13.81 0.01 2 التكرار 11 05 104 120
% 100 % 

86.66 
% 

04.16 
% 

09.17 
 النسبة

 الممارسین

     التكرار 72 17 31 120
% 100 % 

25.84 
% 

14.16 
 النسبة 60 %

الغیر 
 ممارسین

 المجموع 83 22 135 240    



 االجابة التكرار النسبة

 نعم 92 %80

 ال 48 %20

 المجموع 240 %100

:عرض و تحليل النتائج   

  من التالميذ اكدوا ان العنف يمارس ℅ 80ان  ) 23(نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم 

  نفوا ذلك℅20ة في حين هناك نسبة داخل المؤسسات التربوية و هي نسبة جد مرتفع

 و بمقارنتها 43,20 تساوي 2و بقيامنا بحساب الفروق بين تكرارات التالميذ و دنا قيمة كا

وجدنا , 1  و درجة حرية 0,01 عند مستوى الداللة 10,82بالقيمة المجدولة و التي تساوي 

توجد فروق ذات داللة  المجدولة و بالتالي يمكن القول بانه 2 المحسوبة اكبر من كا2كا

 احصائية بين اجابات التالميذ 

 

:االستنتاج   

على ضوء هذه النتائج يمكننا القول ان هناك فعال استفحاال لظاهرة العنف بنسبة جد مرتفعة 

 تعبر عن واقع خطيريعيش في وسطه الطاقم التربوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ما هو العنف المستعمل   ؟ )  : 18(  السؤال  رقم    

.معرفة ما هي أنواع العنف المستعملة : لهد ف  من  طرح السؤال ا  



.يمثل إجابات  التالميذ  على السؤال الثامن عشر )  : 24( الجدول رقم    
 

 
 
 

عرض و تحليل 

:النتائج    

         نالحظ من 

من التالميذ أكدوا أن العنف المستعمل هو السب و الشتم  % 48.75أن نسبة   )  24( خالل نتائج الجدول رقم 

 التهديد بينما نجد قالوا%  6.66و نسبة  ,   أكدوا أن العنف المستعمل هو الضرب 35.83في حين نجد نسبة 

.أجابوا بان العنف المستعمل هو التخريب   %  17.08نسبة    

    و بمقارنتها  قيمة كا 26.15         و بحسابنا للفروق بين تكرارات إجابات التالميذ وجدنا قيمة كا تساوي   

لقيمة المحسوبة لكا اكبر  و جدنا ا3 و درجة حرية 0.01   عند مستوى الداللة  16.26المجدولة التي تساوي   

.   من القيمة المجدولة و بالتالي يمكن  القول بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات التالميذ   

 

:االستنتاج  

.و في مقدمتها السب و الشتم ,      هناك عدة أنواع للعنف مستعملة داخل الثانويات   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  السلوكات الحسنة ؟تك للجودو ساعدتك على تعلم هل ممارس) : 19( السؤال رقم

.        معرفة اثر ممارسة الجودو على اكتساب السلوك الحسن    :     الهدف من طرح السؤال 

  

.يمثل  إجابات التالميذ على السؤال التاسع عشر ):   25( الجدول رقم  

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

السب و  الضرب التهد يد التخريب كام كاج
 الشتم

اال 
 جابة

 26.15 16.26 0.01 3 التكرار 117 86 16 41

%17.06 %06.66 %35.83 %
 48.75 

 النسبة



 الفئة اال جابة نعم ال المجموع

 التكرار 120 00 120

 النسبة %100 00 % %100

نالممارسي  

 

:عرض و تحليل النتائج    

من التالميذ الممارسين للجودو  %  100أن نسبة   )  26(       نالحظ من خالل الجدول رقم   

 أكدوا بان ممارسة الجودو ساعد تهم اكتساب السلوكات الحسنة  

 

:اال استنتاج    

.                  ة المراهقين منهم  الجودو يؤثر ايجابيا على سلوك ممارسيه و خاص  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اشرح ذلك ؟   :  )20(  مالسؤال رق  

معرفة  مانوع السلوكات التي يتعلمها الممارس لرياضة الجودو  : الهد ف من  طرح السؤال    

درجة 

 الحرية
مستو

ى 
ج2كا م2كا  روح  

 التعاون
احترام 
قرار 
 الحكم

التحلي بالروح 
ياضيةالر  

احترام 
 الغير

 الفئة اال جابة



جدول رقم 
 )26( :  

يمثل 
إجابات التال 

ميذ  
.الممارسين  غلى السؤال العشرون   

 

:عرض و تحليل النتائج   

إجاباتهم باحترام  من التالميذ الممارسين  تتصف  % 82.50إن نسبة    )26 (    نالحظ من خالل الجدول رقم  

  قرارات الحكام في حين نجد نسبة يحترمون%   83.33تتحلى بالروح الرياضية  بينما  %   79.16الغير و   

اجابوا بانهم يتميزون بروح التعاون% 42.50  

مة       و بمقارنتها بالقي65.20نا قيمة كا تساوي     و عند حسابنا للفروق بين تكراراتاجابات التالميذ وجد

  تحصلنا على قيمة كا 3  و درجة حرية 0.01   عند مستوى الداللة 16.26المجدولة و التي تساوي   

 المحسوبة اكبر  من القيمة المجدولة و بالتالي يمكن القول انه هناك فروق ذات داللة إحصائية 

 

:  االستنتاج                 

  احترام الحكام و روح التعاون, التحلي بالروح الرياضية ,         الجودو يعلم احترام الغير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الداللة

 65.20 16.26 0.01 3 التكرار 99 95 100 51
 النسبة %82.50 %79.16 %83.33 %42.50

 الممارسين



ھل عدم ممارستك للجودو یعود الى   ؟  :   )21 (السؤال رقم    

.معرفة أسباب عدم ممارسة الجودو لدى التالمیذ  : الھد ف من طرح السؤال      

.یمثل إجابات  التالمیذ على السؤال الواحد و العشرون   : )27 (قم    الجدول ر  
درجة 

 الحریة

مستوى 

 الداللة
ج2 كا م2 كا   ممارسة /د المجموع 

ریاضة 

 أخرى

 غیاب /ج

الجودو في 

 بلدیتك

رفض / ب

 األولیاء

عدم / ا

الرغبة في 

 الممارسة

 

 ا/االجابة  
 

 

 الفئة

 13.28 11.34 0.01 3 التكرار 15 05 65 35 120

 النسبة %12.50 %4.18 %54.16 %29.16 %100

الغیر 

 ممارسین

 

:عرض و تحلیل النتائج    

 رغبة في ممارسة الجودو بینما  اكدوا لنا بان لیست لدیھم%  12.50  ان  )27 (      نالحظ من خالل الجدول رقم   

 بان غیاب نادي للجودو في أكدوا%  54.16 ة نسب ,األولیاءم للجودو لرفض  ارجعوا سبب عدم ممارستھ% 4.18

فضلوا ممارسة ریاضة %  29.16بلد یتھم ھو السبب الوحید في عدم ممارستھم لریاضة الجودو و اخیرا نجد  

  بدال من الجودو أخرى

لمجدولة  كا ا  و عند مقارنتھا ب13.28 التالمیذ وجدنا قیمة كا تساوي  إجابات      و بحسابنا للفروق بین تكرارات 

وجدنا قیمة كا المحسوبة اكبر من قیمة كا   , 3  و درجة حریة 0.01  عند مستوى الداللة  11.34والتي تساوي   

.المجدولة و بالتالي یمكن القول بانھ ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات التالمیذ  

     

: االستنتاج  

. ممارسیتن  ھناك رغبة لممارسة الجودو لدى الثانویین الغیر     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  فھل یدل ذلك على رغبتك في ممارسة الجودو ؟"د " إذا كان الجواب ب   : )22  (السؤال رقم



معرفة  اذا ما كان غیاب ناد للجودو  في أماكن إقامة التالمیذ  فعال عائق في  ممارسة : الھد ف من طرح السؤال  

.ھذه الریاضة عند ھؤالء  

.یمثل إجابات التالمیذ على السؤال الثاني و عشرون    : )28 (لجدول رقم    
 الفئة اإلجابة نعم ال المجموع

 التكرار 65 00 65

% 100 % 00 %  100  النسبة 

الغیر 

 ممارسین

 

:عرض و تحلیل النتائج    
 في السؤال السابق   إن كل التالميذ الغير ممارسين للجودو الذين أجابوا)28 (      يتضح من خالل الجدول رقم  

 بان عدم ممارستهم للجودو راجع لغياب ناد لهذه الرياضة في بلدية مقر سكناهم أكدوا لنل مرة أخرى بان نفس 

%     100هذا يجعلنا نثق أكثر في صدق إجاباتهم بنسبة  , السبب أدى إلى عدم الممارسة   

 

:االستنتاج  

 لممارسة الجودو  التي يجب ان تستغل بتوفير على االقل قاعة هنالك رغبة كبيرة لدى التالميذ الغير ممارسين 

.لممارسة الجودو بالقرب من مقر سكناهم   

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟ھل أنت موافق  على ممارسة الجودو في الثانویة      :  )23 (لسؤال رقم   ا  
لجودو في الثاویات معرفة راي و موقف التالمیذ  من ممارسة ا: لھد ف من طرح السؤال   ا  



 
             یمثل إجابات التالمیذ على السؤال الثاني و عشرون : )29(لجدول رقم    

 
عرض  و تحلیل 
 النتائج

يتضح     

لنا من  خالل 

الجدول  رقم 

أن   )29(

 التالميذ الممارسين موافقون بنسبة  

لتالميذ الغير ممارسين موافقون  من إجابات ا %68.34على ممارسة الجودو في الثانوية  بينما نجد  %  100 

غير موافقين على ممارسة الجودو داخل  %  31.66في حين نجد  ,أيضا على ممارسة الجودو داخل الثانوية  

نراها منطقية و هذا لعدة أسباب منها %  100إجابات الممارسين بالموافقة على ممارسة الجودو بنسبة . الثانوية 

                                  حصل على أعلى عالمة بعامل الخبرالت, راهق  حب البروز الذي يتميز به الم

 و بمقارنتها بقيمة كا المجدولة و 22 ات التالميذ وجدنا قيمة كا تساوي    و بحسابنا للفروق بين تكرارات إجاب

كا المجدولة و بالتالي  وجدنا كا المحسوبة اكبر من 1 و درجة حرية 0.01  عند مستوى داللة10.82ي تساوي الت

. يمكن القول بانه هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات التالميذ   

 

:االستنتاج  

  موافقين على ممارسة الجودو في الثانويات  %75ية التالميذ الثانويين أكثر من   اغلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

: عرض وتحلیل نتائج االستبیان الخاص باألساتذة  
 

درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

ج2كا م 2كا   الفئة اإلجابة نعم ال المجموع 

 التكرار 120 00 120
 النسبة 100 % 00 % %100 

 الممارسین

 لتكرار 82 38 120
100 %31.66 %

 68.3
4 

 النسبة
الغیر 

 ممارسین

1 
 
 
1 

 
 
0.01 

 
 
10.82 

 
 
22.50 

 المجموع 202 38 240



 كان الغرض منها التعرف على خصائص العينة المستجوبة من األساتذة الذين 5 و4 و3 و2 و1ة لألسئلة بالنسب
: يعملون في الطور الثانوي في والية  بومرداس  وقد جاءت النتائج كما يلي  

 
?ماهو مستواك الدراسي التعليمي  : 1السؤال رقم   

فئة األساتذة في الثانويات والذي يعتبر كملمح عام لألساتذة هو معرفة المستوى التعليمي ل: الهدف من طرح السؤال
. من حيث التكوين  

  التربية البدنية والرياضية ف والية بومرداس ة يمثل المستوى التعليمي لفئة أساتذ:)30(الجدول رقم
 

 التكرار النسبة
 

 

 
 

 المستوى التعليمي

3333ِ ٪  ثانوي 20 
 

6666ِ٪  جامعي 55 
 

100٪ لمجموعا 75   
 

 

 تحلیل الجدول: 

نالحظ أن أغلبية األساتذة في الثانويات التابعة لوالية بومرداس )  30( من خالل النتائج الموجودة في الجدول رقم   
وهذا يعني إن أفراد العينة  ) ٪ 66 . 66(أستاذ أي بنسبة )55/75(خرجي معاهد التربية البدنية والرياضية ويمثلون 

وين في رياضة الجيدو كوحدة مقررة في البرنامج الخاص بالتكوين في شهادة الليسانس بينما هناك أغلبيتهم تلقو تك
من األساتذة في الطور الثانوي في ثانوية والية بومرداس لهم مستوى دراسي ثانوي ) ٪ 33.33( نسبة تقدر ب  

وينهم أألساسي موجه للتعليم المتوسط أو  بالنسبة لغالبيتهم وبالرغم من أن تكةويلقو تكوين في المعاهد التكنولوجي
أألساسي إال انه ونظرا للظروف التي عرفتها الجزائر من حيث نقص المؤطرين من االساتدة المكونين في معاهد 
التربية البدنية والرياضية القليلة سابقا فقد استنجدت مديريات التربية بهؤالء األساتذة للتدريس في الطور الثانوي مع 

هم في الطريق ) الفئة ذات المستوى الثانوي (ن ملحهم التكويني ال يتضمن وحدة الجودو إال إن غالبيتهم العلم أ
 ممن تكونوا للتقاعد نظرا لعدد سنوات الخدمة التي قدموها في التعليم وتعويضهم يكون أليا لحاملي شهادة الليسانس

  يةفي تدريس رياضة الجيدو في معاهد التربية البدنية والرياض

 أالستنتاج :

األساتذة المدرسين في ثانويتا بومرداس بإمكان غالبيتهم تدريس رياضة الجيدو على غرار األنشطة الرياضية 
 األخرى التي يدرسونها وهذا ما يدعم إمكانية إدراجها في البرنامج الخاص بالتربية البدنية والرياضية 

 

 

 

 

 

 
 

تربية  البدنية و الرياضية ؟هل آنت خريج معهد ال) :  2( السؤال رقم    



 معرفة عدد أساتذة التربية البدنية و الرياضية  خريجي معاهد التربية :الهدف من طرح السؤال 

.البدنية و الرياضية   

 
.يمثل إجابات  أألساتذة  على السؤال الثاني : ) 3 (جدول رقم   

 
 اإلجابة نعم ال المجموع

 التكرار 55 20 75

 النسبة %66.66 %33.33 %100

 
 

:عرض و تحلیل   

تعتبر % 66.66 من األساتذة و المقدرة ب  ان النسبة العالية31نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم 

فقط تيس لديهم مستوى جامعي  % 33.33بينما نسبة .من خريجي معهدالتربية البدنية و الرياضية   

 
 

:  االستنتاج  

  تدريس هذه الرياضة في الثانو و بإمكانهمأغلبية االساتدة تلقوا تكوينا في الجود و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل تلقيت تكوينا في رياضة الجودو؟:السؤال الثالث   



هو التأكد من تلقي أساتذة التربية البدنية والرياضية تكوينا في رياضة : الهدف من طرح السؤال

.الجودو  

  في رياضة الجودو    على تلقي تكوينيمثل استجابات األساتذة ت ب ر:  )32 (الجدول رقم 

 االجابة نعم  ال المجموع 

 التكرار  60 15 75

100%  20%  80%  النسبة  

:عرض و تحلیل النتائج   

أستاذ للتربية " 60"من خالل نتائج الجدول المعروضة في الجدول نجد أن أفراد العينة والبالغ عددهم 
أستاذ للتربية " 15"ا في رياضة الجودو وأن ،أجابوا بأنهم تلقوا تكوين%80البدنية والرياضية أي بنسبة
( أجابوا بأنهم لم يتلقوا تكوينا في رياضة الجودو،وعند تطبيق اختبار%20البدنية والرياضية أي بنسبة

2k (لمعرفة داللة الفروق وجدنا أن:   

الفروق لها داللة   1  0.01  6.635  13.5  النتائج 
  معنوية 

 

 أن الفروق في استجابات األساتذة من حيث تلقيهم للتكوين في وجدنا) 2k( من خالل تطبيق اختبار 
رياضة الجودو ذات داللة معنوية وهذا يعني أن الفئة التي تمثل األغلبية في الواقع قد تلقت تكوين في 

 رياضة الجودو وبإمكانها تدريس وتلقين هذا النشاط الرياضي للتالميذ في الثانويات

  :االستنتاج

لرياضة ا المدرسين في ثانويات بومرداس بإمكانهم تعليم هذه للتربية البدنية والرياضيةساتذة غالبية األ
  .للتالميذ في إطار حصة التربية البدنية والرياضية

 

 

 

 

 

  

  أنت ممارس لرياضة الجودو ؟هل: الرابعالسؤال 

.ومعرفة الماضي الرياضي من خالل ممارسته لرياضة الجودو  : الهدف من طرح السؤال  



يمثل استجابات األساتذة ت ب ر على تلقي تكوين في رياضة الجودو    ) 32( لجدول رقم ا  

 االجابة نعم ال المجموع

 التكرار 65 10 75

100%  13.33%  86.66%  النسبة 

:عرض و تحلیل النتائج   

  من العينة%86.66والتي تعبر عن نسبة )32( من خالل النتائج المتوصل إليها في هذا الجدول  

وتقابلها , كفئة ممارسة لرياضة الجودو سواء في النوادي الرياضية أو من خالل التكوين في المعاهد 

 من أفراد العينة وهذا يرجع إلى نوعية التكوين %13.33فئة قليلة غير ممارسة لهذه الرياضة وتمثل 

وعن تطبيقنا , ساسي  للتربية والتي تكون أساتذة التعليم األةالمتلقى من خالل المعاهد التكنولوجي

  إلختبار

  الفروق واإلحصائيات   1  0.01  6.635  19.44  

  

  :االستنتاج

  أغلبیة أساتذة للتربیة البدنیة والریاضیة  تلقو تكوین في ریاضة الجیدو وبإمكانھم تدریسھا للتالمیذ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هل أنت مدرب للجودو ؟: السؤال الخامس   
 

. عرفة مدى كفاءة األساتذة في هذه الرياضة هو م, الهدف من طرح السؤال   
 



يمثل إجابات األساتذة على السؤال  الخامس  )  : 33( جدول رقم   

 االجابة نعم ال المجموع

 التكرار 5 70 75

100%  93.33%  6.66%  النسبة 

 

 تحلیل الجدول: 

تذة التربية البدنية  والتي كانت متمثلة في أغلبية أسا33( من خالل النتائج الموجودة في الجدول

ونسبة , ال يمارسون مهنة التدريب في رياضة الجودو %93.33والرياضية في الثانويات وبنسبة 

وهذا يرجع إلى نسبة الممارسين ,  أساتذة يمارسون مهنة التدريب في رياضة الجودو 5 أي 6.66%

الرياضات التي عرفت بروز بالرغم من أنها من , في المجتمع لهذه الرياضة التي هي نوعا ما قليلة 

. الجزائر في مختلف المحافل الدولية أو غالبية المدربين في هذه الرياضة اليمارسون مهنة التدريس   

 

 االستنتاج :

أغلبية األساتذة لمادة التربية البدنية والراضية ال يمارسون مهنة التدريب في رياضة الجودو ولكن 

ر دورات تكوينية لبقية األساتذة للرفع من مستواهم في هذه الرياضة بإمكان الفئة القليلة الممارسة تأطي

. 

 

  

 

 

 

  

ما رأيك في تأثير الجودو على العنف لدى المراهق الممارس ؟: السؤال السادس  
 

هو معرفة األثر الذي تتركه ممارسة رياضة الجودو على سلوك الممارس , الهدف من طرح السؤال 
. من حيث عالقتها بالعنف   



يمثل إجابات األساتذة تاثير ممارسة الجودو  على سلوك المراهق    :  34ل رقم  جدو  

 اإلجابة نعم یقلل منھ ال یؤثر علیھ المجموع

 التكرار 75 0 75

100%  00.00%  100%  النسبة 

:تحليل النتائج    

سلوكات إتفق كل أفراد العينة على أن ممارسة رياضة الجودو يساعد المراهق على التقليل من ال

العدوانية لديه وهذا يرجع إلى االنضباط الذي يجب أن يكون عليه الممارس لهذه الرياضة في سلوكا 

وكذلك نظرا للثقة بالنفس التي يكتسبها ,  أثناء التدريب التي تعود على سلوكه العام خارجه  هت

 من سلوك االضطراب الممارس من خالل الممارسة وإقتناعه بالقدرة على الدفاع عن نفسه لذلك يقلل

. وعدم التوازن النفسي الذي يعود بسلوكات عنيفة اتجاه اآلخرين   

 

:االستنتاج   

. ممارسة رياضة الجيدو تساعد على التقليل من السلوكات العدوانية لدى المراهق   

 

  

  

 

 

 

  

  
هل سبق أن كان لديك تالميذ ممارسين لرياضة الجودو ؟: السؤال السابع    

  ما رأيك في سلوكاتهم ؟  : السؤال الثامن



التعرف على سلوكات الممارسين لرياضة الجودو في الوسط المدرسي من : طرح السؤال ن الهدف م
  .خالل األفراد الممارسين 

يمثل وجود الممارسين لرياضة الجودو في الثانويات  : 35جدول رقم    

 االجابة نعم ال المجموع

 التكرار 52 23 75

100%  00.00%  69.33%  النسبة 
 

يمثل رأي األساتذة في التالميذ الممارسين لرياضة الجودو  : )36(جدول رقم   

 اإلجابة ھادئ  عنیف  المجموع 

 التكرار  75 00 75

100%  00.00%  100%  النسبة  

  :تحلیل النتائج

 ممارسين لرياضة نالحظ في الجدول الثاني أن أغلبية األساتذة كان لديهم) 36(و) 35(من خالل الجدولين رقم 
الجودو في أقسامهم وبالتالي هناك إمكانية الحكم على السلوكات التي يصدرونها اتجاه زمالئهم أو بقية العائلة 

 أي أنها لم يسبق أن درست %30.66بينما هناك فئة من العينة إجابة ب ال والتي تقدر ب, التربوية في الثانوية 
ولكن في الجدول األول إتفق كل ,  لم تكن على علم بممارستهم لهذه الرياضة التالميذ الممارسين لرياضة الجودو أو

أفراد العينة على أن سلوكات الممارسين لرياضة الجودو على أنها هادئة وهذا يعود لألثر التربوي الذي تتركه 
ابو ب ال في السؤال بالرغم من وجود فئة من األساتذة أج, الممارسة المستمرة لهذه الرياضة القتالية األولمبية 

السابق إال أن المالحظة يمكن أن تكون للتالميذ اآلخرين الذين يدرسون في نفس الثانوية والذي يؤطرهم أساتذة 
وتقريبا تجري الحصص في غالبية المؤسسات لتربوية في ساحة واحدة ألكثر من قسم وهناك تفاعل بين , آخرين 

  أو من خالل النشاطات الرياضية المنظمة في الثانوية,  قسم واحد التالميذ أثناء الحصة حتى ولم يكونوا من

:اإلستنتاج   

  الزمالءوسلوكاتهم تتميز بالهدوء والمعاملة الحسنة مع , هناك عدد من التالميذ الثانويين الممارسين لرياضة الجودو 

  

  

 

 

 

 

  ر الممارسين ؟الحظت فرق بين سلوكات الممارسين لرياضة الجودو والغيهل :السؤال التاسع 
هو معرفة دور الممارسة لرياضة الجودو في سلوك الممارسين وهل هو , الهدف من طرح السؤال 

.  الذي يؤثر بنسبة كبيرة فيه   



.يمثل إجابات األساتذة على السؤال التاسع   )    : 37(  جدول رقم   

 اإلجابة نعم ال المجموع

 التكرار 71 4 75

100%  5.33%  94.66%  النسبة 
 

:النتائجتحلیل   

نالحظ أن أغلبية أفراد العينة أجابو ب نعم على السؤال المطروح  ) 37( من خالل نتائج الجدول رقم 

.عليهم فيما يخص وجود فروق في السلوكات بين الممارسين والغير الممارسين   

لهدوء وتركيز الذهن وفي السؤال المفتوح حدد األساتذة نوعية هذه السلوكات والتي في غالبيتها تتسم با

ةواإلتصاف بالسمات الحسنة المقبول  

:اإلستنتاج   

 سلوك التالميذ الممارسين لرياضة الجودو أهدأ وأحسن من غير  الممارسين لها   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

هل رياضة الجودو تؤثر على سلوك الممارس المراهق : السؤال العاشر   
 

.لوك الممارس المراهق مدى تأثير الجودو على س, الهدف من طرح السؤال   
 



.  الجودو على سلوك المراهق ةيمثل إجابة األساتذة على تأثير ممارس  ) 38( جدول رقم   

 اإلجابة نعم يقلل منه ال يؤثر عليه المجموع

 التكرار 75 0 75

100%  00.00%  100%  النسبة 

 

:تحليل النتائج  

وتتمثل هذي , ى سلوك المراهق هو إيجابي كل أفراد العينة أجمعو على أن تأثير ممارسة الجودو عل

.السلوكات في التأثير على الجانب النفسي والعقلي على المراهق   

  

:اإلستنتاج   

  إيجابيا في سلوك المراهق الممارس  رممارسة رياضة الجودو وتأث

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةدنية والرياضيهل انت موافق على إدراجها في مادة التربية الب:السؤال الحادي عاشر  
 

معرفة رأي األساتذة حول إمكانية إدراج الجودوفي مقررات مادة التربية   : الهدف من طرح السؤال
.البدنية و الرياضية  



.ةيمثل إجابات األساتذة على موافقة إدراج الجودو في مقررات مادة التربية البدني) 39(  جدول رقم  

 اإلجابة نعم ال

 التكرار 64 11

 النسبة 85.33  14.66
 

:تحليل النتائج  

إن أغلبية األساتذة موافقون على إدراج الجودو في مقررات مادة  ) 39(  نالحظ من خالل الجدول 

التربية البدنية و الرياضية إما البقية فرفضهم يعود الى اسباب سنتعرف عليها من خالل اجابتهم على 

 السؤال الثاني و العشرون

 

:االستنتاج  
 

اتذة التربية البدنية و الرياضية  موافقون على تدريس الجودو في مادتهم أغلبية أس  
 

 

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فما هوالسبب   ؟" ال "اذا مان الجواب ب :السؤال الثاني عشر   
 

 معرفة اسباب رفض بعض االساتذة ادراج الجودو في مقررات مادة :الهدف من طرح السؤال 
  التربية البد نية 



 
 يمثل اجابات االساتذة على عدم موافقةهم على ادراج الجودو في مقررات مادة : )40(جدول رقم 

.التربية البدنية    
 

:عرض و تحلیل النتائج   

ان اغلبیة االساتذة الرافضین ادراج الجودو في مادة  ) 40(      نالحظ من خالل الجدول رقم        

فضھم یعود النعدام الوسائل و  اكدوا بان ر  بالمائة54.54التربیة البدنیة و الریاضیة  و بنسبة تقدر ب 

 اساتذة قدماء لم یتحصلوا  رفضوا لعدم تلقیھم تكوین في الجودو  لالشارة  فان ھؤالء ھم  بالمائة  36.36

على شھادة اللیسانس في التربیة البدنیة و الریاضیة ولم یكن لدیھم ال ممارسة و ال تكوین في الجودو كما 

كما ان ھنام استاذ واحد اكد تنا بانھ خائف من وقوع اصابات  . نجدھم ایضا ابواب االحالة على التقاعد

 ھذة االخیرة تقع في اغلبیة الریاضا

:تنتاج االس  

یمكن القول بانھ و بعد االنتھاء من مشاریع بناء القاعات الریاضیة  على مستوى كل ثانویات والیة 

الى جانب احالة االساتذة القدماء على التقاعد و التحاق جیل جدید من االساتذة من خریجي ’ بومرداس

لجودو في مقررات مادة التربیة اعاھد التربیة البدنیة و الریاضیة تا یبقى ھناك مبررات لرفض ادراج ا

 البدنیة و الریاضیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هل توجد بثانويتك  ؟ )   : 13( السؤال رقم                    
 

هو معرفة مدى توفر المرافق الرياضية الممكن فيها ممارسة , الهدف من طرح السؤال         
الجودورياضة        

        السؤال الثالث  يمثل إجابة األساتذة :)41 (جدول رقم 

 االجوبة التكرار النسبة

 انعدام الوسائل 06 54.54

 الخوف من االصابات 01 9.09

 عدم التخصص 04 36.36
 اجابات اخرى 00 00
 المجموع 11 100



 قاعة مغطات يمكن تحويلها المجموع

 لممارسة رياضة الجودو

 اإلجابة قاعة رياضية مشروع بناء قاعة

 التكرار 00 10 02 75

100%  %02.66 13.33 100%  النسبة 

:تحليل النتائج  

ال تتوفر ) 20(اس أعاله نالحظ أن أغلبية ثانويات والية بومرد من خالل النتائج المالحظة في الجدول

ولكن هناك بعض المؤسسات والتي ,  مع تجهيزاتها دو قاعات خاصة لممارسة رياضة الجوافيه

شرعت وزارة التربية في تهيئة القاعات الرياضية الخاصة بغية إتاحة الفرصة للتالميذ بالممارسة 

دراج نشاطات رياضية طيلة السنة الدراسية وعدم إلغاء الحصص نتيجة األحوال الجوية وإستغاللها إل

خاصة بالقاعة للجمباز والجودو وأيضا  وعددها في والية بومرداس هي (10) وتوجد ثانويتين من 

وهذه العقبة يمكن , الممكن إستغالاللقاعة الرياضية بإصالحها لتصبح صالحة للممارسة الرياضية 

ربويية في كل المؤسسات التتجاوزها ألنه يوجد مشروع في وزارة التربية لتهيئة القاعات الرياض  

:اإلستنتاج   

ع بناء القاعات ال في الثانويات نظرا لمشرويمكن إدراج رياضة الجودو  
 

   :مناقشة النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة ممارسة الجو دو بالتقليل من ظاهرة العنف لدى تالميذ و تلميذات مرحلة 

خالل تفسير ما توصلت إليه نتائج أراء كل من التالميذ أفراد العينة من التعليم الثانوي ببومرداس ، و ذلك من 

ممارسين و غير ممارسين لرياضة الجو دو و أراء أساتذتهم في مادة التربية البدنية و الرياضية ، األراء المنبثقة 

  : ي من إجاباتهم على أسئلة اإلستبيان ، بعدما نقوم بتفسير المحاور األكثر أهمية الموجودة ف

  :اإلستبيان الخاص بالتالميذ   -

  )17،18 16، 10،12(ثانويات بومرداس من خالل األسئلة وجود ظاهرة العنف في :المحور األول 

 و 19 ،15 ،13 ،14 ،11 ،8 ،9 ،7 ،6( تأثير ممارسة الجودو على المراهق من خالل األسئلة : المحور الثاني 

  .ميذ الممارسين و الغير ممارسين للجودو باستعمال مقارنة بين اجابات التال ) 20

   ) 23 و 22 ،21 ،5 ،4( ن خالل األسئلةمتالميذ نحوى ممارسة رياضة الجودواتجاهات ال:المحور الثالث

  : االستبيان الخاص باألساتذة 

  . بومرداس المستوى التكويني في الجودو لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية لثانويات والية : المحور األول 

  .دور الجودو في تهذيب سلوك التلميذ المراهق و كذا التقليل من ظاهرة العنف لديه : المحور الثاني 



  .الموافقة على إدراج الجودو في مقررات مادة التربية البدنية و الرياضية: المحور الثالث 

  : الفرضية الجزئية األولى

بيان الخاص بتالميذ و تلميذات المرحلة الثانوية للوصول الى مدى إمكانية       مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة االست

إدراج رياضة الجودو ضمن مقررات مادة التربية البدنية و الرياضية في ثانويات بومرداس و عالقته في التقليل من 

   .ظاهرة العنف لدى التالميذ

الفعل استفحال لظاهرة العنف بمختلف أشكاله ، و       و اتضح لنا من خالل عرض نتائج االستبانة ، أن هناك ب

. بنفسية جد متباينة في درجة ممارستها من قبل التالميذ الممارسين لرياضة الجودو و التالميذ الغير ممارسين 

  هؤالء اآلخرين ، هم أكثر استعماال و لجوء للعنف في 

 22( ، ) 16: ( لعينة في الجداول رقم سلوكاتهم و تصرفاتهم هذا ما تعكسه إجابات التالميذ من أفراد ا

 من التالميذ الغير ممارسين % 61 .66 ، التي بينت وجود نسبة مرتفعة تقدر بـ )24( و  ) 23( ،) 

هذا حسب .  بالنسبة للممارسين % 8 .33للجودو اعترفوا بصدور سلوكات عنيفة من قبلهم ضد 

تطلعنا على أن التالميذ الغير ممارسين للجودو هم   )22(، بينما نتائج الجدول رقم  ) 16(الجدول رقم 

 % 16.74في أغلب األحيان وراء وقوع مشاجرات و في بعض األحيان لعدة مرات بنسبة تقدر  بـ

  .% 33.13التي نعتبرها جد مرتفعة و خطيرة و منخفضة لدى التالميذ الممارسين بـ 

 الحظت وجود مظاهر للعنف داخل  من أفراد العينة% 80،  ) 23(       و في الجدول رقم 

 48 .75بـ المؤسسات التربوية التي يدرسون بها ، و يأتي عي مقدمة هذه المظاهر ، السب و الشتم 

.  % 6. 66بـ وأخيرا التهديد % 17 .06 ، التخريب لممتلكات الثانوية بـ% 35 .83بـ  و الضرب %

الميذ الغير ممارسين لرياضة الجودو الستعمال و يمكن تفسير قدوم التالميذ أفراد العينة ، خاصة الت

العنف سواء فسما بينهم أو مع أعضاء الطاقم التربوي من تشاجر ، و ضرب و سب و شتم  إلى 

جانب التهديد و التخريب للممتلكات المدرسية يعود الى االحتكاك المستمر فيما بينهم الذي يزيد من 

كتظاظ سواء في األقسام أو الساحات المدرسية ، فرص حدوث المشكالت و الخالفات و كذلك اال

 بعد ذلك إلى استخدام العنق فيما ءيخلق أجواء للتنافس و المشاكسات بينهم و من ثم خالفات فاللجو

 ، فيأتي مإضافة إلى تأثير البيئة الخارجية على التالميذ التي توثر على سلوكا ته. بعضهم البعض

  القائم بعدوانية عنيفغوا الكبت التالميذ المعنفون للثانوية ليفر

يقابلهم تالميذ آخرون يشابهونهم بسلوكات مماثلة و بهذه تتطور حدة العنف ، فضال إلى عدم اإلتاحة 

   ي مشاعره و تفريغ طاقتهم  األمر الذنللتلميذ التعبير ع

  غ انفعاالته لكات المدرسية لتفري التي تنصب ضد الممتةيؤدي إلى إحباط لديه ، فيحمل مشاعر عدواني



      فوجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال العنف بين فئتي العينة و لصالح التالميذ الغير 

ممارسين للجودو أثر هذه الرياضة التربوية ذات القيم االجتماعية العالية على ممارسيها و خاصة فئة 

نواحي سواء الناحية الجسمية  في كل التالمراهقين و مما يميز هذه المرحلة من تغيرات و اضطرابا

 الخاصة بالتالميذ الممارسين بفالنس. الفيزيولوجية إلى الناحية العقلية و المعنوية و الجانب السلوكي 

من حيث استعمال العنف تأتي مطابقة لما أشرنا إليه في الجانب النظري الخاص بمميزات و أهداف 

األهداف و هذا ما قد يفسر هدوء و اتزان ان بين هذه الجودو ، فتقبل االحتكاك و احترام الغير و المك

 ، المرور بتجربة جسمية Courtine F  (  ،1986( كورتينو ما جاء به . العنة الممارسة للجودو 

بإمكانها فتح و تنفيذ المجال اللفظي و االجتماعي القادر على تهدئة حرب األجسام و هذه الدراسة تؤيد 

 التي هدفت الى ابراز عالقة الجودو في Bordeleau (,1999(وبوردو لما كشفت عنه دراسة 

   في وسطهم الدراسي نالتخفيف من العنف لدى المراهقي
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 من حيث تأثير الجودو على  )26 ، 25 ،15 ، 13 ،12 (ائج الجداول       كما يتضح لنا من خالل نت

تبين )  25 ( و  )12( و عند عرضنا لنتائج كل من الجداول رقم . سلوك و نفسية المراهق الممارس 

عن ذلك من خالل ا و عبرو% 100لنا أن كل التالميذ الممارسين للجودو أجابوا باإليجاب و بنسبة 

 التالميذ على تأثير الجودو على تالذي تضمن ايجابيا)  13( ففي الجدول رقم  )  26، 13( الجدول



 ا أصبحو%60بينما" للثقة بالنفس"  أكدوا لنا على اكتسابهم % 65 .83حالتهم النفسية ، فوجدنا نسبة 

أما فيما يخص نتائج "                  بالشجاعة "  يتصفون % 83.40ونسبة " بالهدوء" يتميزون

و " باحترام الغير " أكد التالميذ الممارسين للجودو على أنهم أصبحوا يتميزون )  26 (ول رقم الجد

  )20 ،15 (أما ما جاء في الجداول " التعاون " احترام المعلم و الحكام ، و التخلي بالروح الرياضية و 

لغير ممارسين للجودو فلها أكثر من داللة و نعتبرها شهادة لمجموع أفراد العينة من الممارسين و ا

"  من إجاباتهم نصفها % 88 .34على سلوك أفراد من محيطهم الممارسين للجودو ، حيث وجدنا نسبة 

و على ضوء كل هذه النتائج ، يمكن القول بأن كل الصفات سواء النفسية أو السلوكية التي " بالهادئة 

 تسموا إليها رياضة الجودو من خالل ترددت في إجابات التالميذ تعتبر من األهداف و السمات التي

  .  ممارستها ، الممارسة التي بإمكانها التقليل من التوتر و القلق و العنف لدى التلميذ المراهق 

 أن هناك فروق متباينة بين تالميذ  )21 ، 19 ، 18 ، 17 ، 20( نالحظ من خالل نتائج الجداول 

  يفللجودو ممارسين المرحلة الثانوية الممارسين و التالميذ الغير

احترام القوانين ، التعامل مع المواقف الصعبة و المهينة ، و العالقة باألستاذ ، و : مجاالت كل من 

 من % 90،  )17(  في الجدول رقم صالح التالميذ الممارسين للجودو ومعاملة الزمالء لهم ، و هذا ل

 من مجموع % 40مارسين أين نجد نسبة التالميذ يحترمون قوانين المؤسسة عكس التالميذ الغير م

.الفئة التي تحترم القوانين الداخلية للمؤسسة  

و هذا  ما يتجلى من أخالقيات الجودو التي ترغم احترام المكان الذي نتعلم فيه و االمتثال لقوانينه أما في الجدول 

الغير ممارسين من حيث التعامل مع ، فتبين لنا الفرق ما بين التالميذ الممارسين و بين التالميذ  ) 18( رقم 

المواقف الحرجة كالتعرض الهانة من طرف األستاذ أو أحد المسؤولين في الطاقم التربوي للثانوية مثال ، للتالميذ 

 التزمت نفس % 50 أجابت بعدم الرد و البقاء في المكان مقابل نسبة % 90الممارسين ، هناك نسبة تقدر بـ 

 من اإلجابات الباقية قالت بأنها سوف ترد على االهانة % 50ممارسين بينما نسبة يذ الغير السلوك فيما يخص التالم

التي تربطهم  نوعية العالقة:  ،المتمثلة في إجابات التالميذ من حيث  )19( نتائج الجدول رقم . 

  . بأساتذتهم

عالقة حسنة بأساتذتهم  تربطهم % 86 .16مقدرة بـ اتضح لنا بأن التالميذ الممارسين و بنسبة      

و هذا أمر وارد لما سبق لنا التطرق إليه حول إجبارية احترام المعلم و االنصياع ألوامره و تعليماته 

 الممثلة للعالقة الموجودة بين التالميذ الغير % 52 .82في قاموس رياضة الجودو مقابل نسبة 

الخاصة بالموقف الصعب الذي يتخذه   )19( ممارسين و أساتذتهم ، أما فيما يخص نتائج الجدول 



 من التالميذ الممارسين للجودو قالوا بأنهم % 75 التلميذ إزاء شجار بين أخيه و شخص آخر فنسبة

 من التالميذ الغير ممارسين فضلوا %62.50  سيسعون للصلح فيما بين المتخاصمين مقابل نسبة

  .االنحياز إلخوانهم 

ن سلوك الممارسين و الغير ممارسين للجودو لصالح التالميذ       كل هذه الفروق الجوهرية بي

 21(نتائج الجدول  الممارسين ، حتى من حيث احترام الزمالء فيما بينهم و هذا ما الحظناه من خالل

 المراهق إذا لم تجد من يؤطرها و ينظمها و يحتويها ، كما هو ت تبين لنا بأن تصرفات و انفعاال)

و ، تبقى على حالها و خاصة ، و أن الفرد في مرحلة المراهقة ، يتسم الشأن في رياضة الجود

  للقوانين و لتعليمات المدرسبالتمرد ، و إثبات الذات و رفض السلطة و عدم االنصياع 

التي استهدفت )Michel Calmet(دراسة ميشال كالمت نتائج هذه الدراسة أيضا مع وتتفق  و هذا م

ان يذ الثانويات نحو ممارسة رياضة الجودوو اشارت النتائج الى ان التعرف على اهم اتجاهات تالم

هو كون ,زيادة عن الفاع عن النفس و حصد االلقاب , الغرض من ممارسة الجودو لدى تالميذ العينة

  الجودو رياصة تربوية 

  ,م تهذب النفس و تساعد على التحكم على الذات و من مبادئها ايضا احترام الغير و احترام المعل

الهادفة الى معرفة أسباب اختيار الجودو  ) 29 ،82 ،27 ،11 ،10(       و فيما يتعلق بنتائج الجداول 

و أسباب العزوف عن ممارستها بالنسبة للتالميذ الغير ممارسين و أراء كل أفرد العينة من تالميذ 

  )  .ويات الثان ( يممارسين و غير ممارسين حول إمكانية ممارستها في الوسط المدرس

، من حيث أسباب اختيارالجودو من لدن الرياضات األخرى )10(      فقد كشفت النتائج في الجدول 

هذا ما يساعد مستقبال إلى إقناع األولياء بشأن إدخال الجودو " العائلة " كانت النسبة الكبيرة تميل إلى،

 في المنظومة التربوية يليها في ضمن مقررات مادة التربية البدنية و الرياضية ، بما أنهم شركاء

و نشير إلى الدور الهزيل الذي يلعبه اإلعالم بالتعريف و " اإلعالم " ثم " األصدقاء " المرتبة الثانية 

  .اإلشهار بهذه الرياضة 

 أن هناك فروق معنوية في )11(عليه من خالل محتوى الجدول رقم وبينت النتائج المتحصل       

 ممارسة الجودو من خالل إجابات التالميذ الممارسين إن النسبة العالية كان هدفها إقبال التالميذ على

نظرا لما تقدمه هذه الممارسة من الثقة في النفس في الدفاع عن كل ضرر  " الدفاع عن النفس" هو 

موجه إليهم فهم يعتبرون هذه الرياضة وسيلة من وسائل  الحماية و الرد ، بينما تأتي في المرتبة 

هم في المنافسات و حصد األلقاب الثانية مجموعة اختارت البروز و الظهور عن طريق تسجيل أسمائ

هذه تعتبر صفة أو هدف من أهداف وهذا للبحث عن المكانة والشخصية الكاملة في المجتمع ،و

"  وهدا ما يتطابق مع ما  جاء في الجانب النظري حول مميزات المراهق و طموحاته  ، المراهق ،



إجابة من كان غرضهم ترفيهي و اختيارهم عشوائي أما في المرتبة األخيرة هناك نسبة " مليء الفراغ 

 مقارنتها بالنسبة و" احتقار اآلخرين" رسة الجودو  كان هدفهم من مما%.5 83بـضئيلة جدا تقدر 

 أرقام ال تحتاج  ، فلدينا% 60 .83بـالمقدرة " الدفاع عن النفس " ض في اختيار غرالعالية المتمثلة

فهي رياضة دفاع عن النفس و ليست رياضة  التي يبينها الجودو الى تعليق من حيث األهداف السامية

  .تهجم و احتقار لآلخرين

، المتمثل في معرفة أسباب عزوف التالميذ الغير  ) 27(     أما فيما يخص نتائج الجدول رقم 

 تعود عدم ممارستهم و غياب % 45 .83و المقدرة بـممارسين عن ممارسة الجودو ، النسبة العالية 

 ليست لديهم رغبة في هذا النوع من الرياضة و في المرتبة % 12 .5قاعات و نوادي للجودو و 

 و في هذا الشأن ، نالحظ أن هناك % 4 .14األخيرة يأتي رفض األولياء بنسبة ضئيلة جدا تقدر 

من حيث تشجيع األولياء أبنائهم على ممارسة  ) 27 ، 10( تطابق بين إجابات التالميذ في الجداول 

 من إجابات التالميذ التي أرجعت عدم ممارستهم % 45 .83و لقراءتنا للنسبة المقدرة بـ  .الجودو 

( للجودو النعدام قاعات و نوادي للجودو أو لممارسة الجودو ، و اتضح من خالل نتائج الجدول رقم 

ة فعلية لممارسة الجودو و لو وفرت لهم أدنى الوسائل الخاصة بمثل ، أن كل هؤالء لهم رغب ) 28

  .هذه الممارسة و من ثم صدق إجابتهم في هذا الموضوع

فرقا بين إجابات كل تالميذ أفراد العينة من حيث معرفة  ) 29(       لقد أظهرت نتائج الجدول رقم 

 مع % 67 الرياضية حيث وجدنا نسبة موقفهم إزاء ممارسة الجود و ضمن مادة التربية البدنية و

 غير موافقين على هذا الطرح ، و عليه فأغلبية التالميذ لديهم رغبة في % 30الممارسة بينما نسبة 

        داخل الثانويةوممارسة الجو د

 
  : الفرضية الثانية 

إلى معرفة رأي       و فيما يتعلق بأسئلة االستبيان الخاص بأساتذة التربية البدنية و التي تهدف 

التقليل من ظاهرة العنف لدى تالميذ ثانويات  إدراج الجو دو وعالقته فياألساتذة حول إمكانية

الخاصة بالنسب المئوية أن هناك فروق ) 35.37.38.39(فقد كشفت النتائج في الجداول  .بومرداس 

ميذ الممارسين و لتالدو في التقليل من العنف لدى ا إحصائية من حيث دور ممارسة الجوذات داللة

دو يقلل من العنف لدى  بأن الجو  أكدوا%100  فجميع األساتذة وبنسبة للجودونالتالميذ الغير ممارسي

حيث أثنوا على ) 37(خالل نتائج الجدول رقم  التالميذ ، نفس النسبة نجدها في إجابات األساتذة من

 يؤكدون وجود فرق بين سلوكات الممارسين السلوك الهادئ للتالميذ الممارسين كما أننا نجد معظمهم

   و االتزان والمتميزة بالهدوء



االتصاف بالسمات الحسنة مقارنة بزمالئهم الغير الممارسين و التأكيد على التأثير اإليجابي للجو دو و 

  .على الجانب النفسي و العقلي للمراهق 

  

 هناك فروق ذات داللة إحصائية أن ) 41و 40( كما أظهرت النتائج من خالل محتويات الجداول 

لصالح الموافقة على إدراج الجو دو في مقررات مادة التربية البدنية و الرياضية على مستوى 

ثانويات والية بومرداس و هذا عند أغلبية أساتذة عينة البحث الذين يرون بأنه و من خالل إجاباتهم 

م ، وهذا من خالل مالحظتهم في الفرق بإمكان هذه الرياضة في التقليل من العنف لدى تلميذته

الموجودة من حيث السلوك و المعاملة بين التالميذ الممارسين و الغير ممارسين ،فرق لعبت فيه 

 و هم في فرض بعض القوانين كاحترام الغير ، واحترام األستاذ ، يممارسة الجو دو دورا ايجاب

  .م ،كما أثرت في السلوك السوي لدى الممارس الهدوء ، التركيز ، احترام القوانين و مكان التعلي

              

          

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  :االستنتاج العام      

  من خالل عرض وتحليل وتفسيراتنا لنتائج االستبيانين و من خالل االستنتاجات التي توصلنا إليها ، 

  نقوم بعرض الفرضية 

و لقد انحصرت الدراسة في .  تالميذ التعليم الثانوي       إن إدراج الجودو يقلل من العنف لدى

  . االهتمام بسلوك التالميذ الممارسين مقارنة بالتالميذ الغير ممارسين للجودو 



      و اعتمادا لمحتويات الجداول التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين سلوك 

لغير ممارسين للجودو و بدرجة متباينة و متفاوتة التالميذ من حيث استعمال العنف لصالح التالميذ ا

جدا ، حيث أن معظم أفراد العينة المتكونة من فئة التالميذ و من فئة أساتذة التربية البدنية و الرياضية 

، توحي على أن رياضة الجودو تهذب سلوك المراهق و تقلل من العنف لديه بما فيه إجابات التالميذ 

  .فين منهم الغير ممارسين و العني

كما أن ممارستها ، تنمي لدى الفرد عدة صفات منها ، التحكم في الذات ، احترام الغير و المكان ، 

  .هذا ما يؤكد صحة الفرضيتين الجزئيتين لبحثنا و هما . االتزان و الهدوء 

  :  الفرضية الجزئية األولى -

تربية البدنية و الرياضية يقلل من ظاهرة       التالميذ يرون بأنه من خالل إدراج الجودو في مادة ال

  .العنف لديهم 

  :  الفرضية الجزئية الثانية -

      األساتذة يرون بأنه من خالل إدراج الجودو في مادة التربية البدنية و الرياضية يقلل من ظاهرة 

  .العنف لدى التالميذ و من هنا تتأكد من صحة فرضية البحث األساسية 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  :لخـاتــمة  ا

      خالل مرحلة المراهقة يصادف الفرد مشاكل ناتجة عن التغيرات النفسية و الجسمية المفاجئة 

و تتميز فيها التصرفات السلوكية . حيث يطرأ عليه بعض من التناقضات و التقلبات و عدم االستقرار 

 أثبتت عدة بحوث أن لممارسة  و التوترات الحادة و العنيفة ، فقدتللمراهق بالعاطفة و االنفعاال

و فيما يخص الجودو . الرياضة دور هام في التحقيق من هذه االضطرابات النفسية لدى المراهق 



فهي رياضة تلعب تقريبا نفس الدور كباقي الرياضات األخرى إال أنها تسمى بالفن القتالي و ما تحمله 

ن أن تقع في جميع الرياضات ، و على من معنى ، و بخصوص دراستنا المتواضعة يمك" فن " كلمة 

أنها رياضة عنيفة ، لكن من خالل هذا البحث حاولنا تصحيح هذه األفكار مع التأكد على تأثير هذه 

و لقد . الجانب النفسي و العقلي للمراهق و تحصينه لمواجهة متغيرات محيطه . الرياضة على 

سة المنتظمة و بالمواظبة عليها ، و خاصة و أن توصلنا من خالل نتائج هذا البحث إلى أنه و بالممار

األمر يتعلق بالمراهق و ما تحمله هذه الفترة العمرية ، إلى أن رياضة الجودو تقلل من ظاهرة العنف 

  .لدى تالميذ مرحلة الثانوي 

      و في الختام نستطيع القول ، هذه النتائج قد نعتبرها كفكرة نتمنى أن تكون منارا للمخططين 

لمختصين في قطاع التربية الوطنية ألخذها بعين االعتبار و التفكير في إدراجها ضمن برامج ا

  .المنظومة التربوية 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  :التـوصيــات و الفرضيـات المستقبليــة 

  

  : توصي الدراسة على ما يلي 
  .ف داخل المؤسسات التربوية  التأكيد على الدور االيجابي لرياضة الجودو في التقليل من العن-      
  . التعريف برياضة الجودو من حيث قيمها العالية و أهدافها التربوية -      
  . تشجيع التالميذ على ممارستها خارج اإلطار المدرسي -      



 التحسيس بخطر العنف المدرسي ، و التفكير في االعتماد على الجودو كوسيلة لمواجهته و -      
   .التقليل منه

  .  العمل على إدراج الجودو ضمن مقررات مادة التربية البدنية و الرياضية -      
 إمضاء اتفاقيات ما بين مديريات التربية على مستوى الوطن مع الرابطات المختصة في -      

  .الجودو و تقتضي بموجبها سد الموجود في عدد األساتذة الغير مختصين في هذه الرياضة 
اء دورات تكوينية في الجودو ألساتذة التربية البدنية و الرياضية تحت إشراف مختصين  إجر-      

  .في المجال 
 التكثيف من إنشاء القاعات الرياضية و تدعيمها بالوسائل الخاصة بممارسة الجودو إلى جانب -      

  إعطاء األولية للمؤسسات التربوية الموجودة ، التي تتقدم فيها أندية الجودو  
 و في األخير نري أن المحاولة تحتاج الى مزيد من الدراسة و التعمق و هذا بإدراج متغيرات -     

 أو بالمواطنة الى جانب القيام بدراسات تجريبية باستعمال ةأخرى كعالقة الجودو بالتنشئة االجتماعي
                 المعاملة مع الغيرقياسات علمية لمقارنة الممارسين للجودو و الغير ممارسين من حيث السلوكات و
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