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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 0جامعة محمد ملين دباغين  سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 مخبر علوم األنشطة البدنية الرياضية والصحة العمومية

 

 :تحت عنوان ثانيمللتقى الوطني النظم اي  

 

 

 

 

 

           
      

 

  

  
 0202 مارس 06 -05 يومي

 

 ظاهرة العنف في الرياضة التنافسية الجزائرية

 "بين التنافس املشروع والعنف املمنوع كرة القدم رياضة"
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 0مدير  جامعة سطيف                                                     .د/ قش ي الخيرأ:  الرئيس الشرفي للملتقى   

 0نائب مدير  جامعة سطيف                                                    أ.د/ بوطالبي بن جدو   املنسق العام للملتقى :

 عميد الكلية                                               أ.د/ غراف نصر الدين:    الوطني رئيس امللتقى

 LSAPSSPمخبر   رئيس فرقة البحث                                                  مساحلي الصغيرأ.د/   رئيس اللجنة العلمية:
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اللجنة العلمية أعضاء
 0جامعة سطيف                   أ.د/ زواغي سمش الدين     -

 0جامعة سطيفأ.د/ فنوش نصير                                 -

 0جامعة سطيفأ.د/ مبني نور الدين                             -

 0امعة سطيفج   ليدة                           أ.د/ حدادي و  -

 0جامعة سطيف            أ.د/ عواج سامية                    -

 0جامعة سطيفأ.د/ مقراني أنور                                  -

 0أ.د/ نويصر بلقاسم                             جامعة سطيف -

 0جامعة سطيف       أ.د/ شرفي محمد الصغير                  -

 0جامعة سطيف أ.د/ علي لونيس                                  -

 0خالد عبد السالم                         جامعة سطيفأ.د/  -

 0جامعة سطيف    أ.د/ بوجالل صالح الدين                   -

 2جامعة الجزائر أ.د/ بلغول فتحي                                 -

 2ئر جامعة الجزا   أ.د/ ماهور باشا مراد                        -

 2جامعة الجزائر أ.د/ شناتي أحمد                                 -

 جامعة بومرداس        وري أرزقي                      أ.د/ ميس -

 جامعة املسيلة        ي فاتح                         أ.د/ يعقوب -

 0باتنة أ.د/ يحياوي السعيد                            جامعة  -

 جامعة الشلف   محمد                           أ.د/ يحياوي  -

 جامعة مستغانم        ء هللا أحمد                    أ.د/ عطا -

 جامعة بجاية                                 أ.د/ زعبار سليم  -

 ق أهراسجامعة سو           أ.د/ فاتح عبد اللي                     -

 2جامعة قسنطينة    أ.د/ شيحة فؤاد                               -

 جامعة خميس مليانة      أ.د/ بلعيد عقيل                            -

 جامعة أم البواقي        د/ عباش أيوب                           -

 0جامعة باتنة           د/ قارة النذير                           -

 0جامعة سطيف    د/ نحاوة أمين                                -

 0د/ لعلوي عبد الحفيظ                        جامعة سطيف -

 0جامعة سطيف                د/ قدراوي إبراهيم               -

 0جامعة سطيف       د/ شافعة آمنة                             -

 0جامعة سطيف  د/ فرطاس يوسف                              -

  0جامعة سطيف د/ نحاوة لونيس                                 -

 0د/ العمري عيسات                              جامعة سطيف -

 0فد/ مجعور سفيان                               جامعة سطي -

 0د/ خودير سفيان                                جامعة سطيف -

 0د/ مفتي عبد املنعم                            جامعة سطيف -

 0جامعة سطيف       د/ قصير عبد الرزاق                     -

 

 

 د/ لعلوي عبد الحفيظرئيس اللجنة التنظيمية: 

 أومليلي حميدد/ -  بلحرش حسين              د/  -

 بن عمارة كمالد/  -د/ عروس ي حميد                 -

  د/ لواتي حمزة -  د/ برباقي بدر الدين             -

 د/ بروج كمال -د/ عوينتي هواري                 -

 د/ قويدر فيجل -  د/ زراري حمزة                 -

 عوير صدامد/  - د/ بوخريصة زهير               -

 لطرش عمادد/  -   د/ تاج الدين بن هيبة       -

                                             د/ عقابي مسعود -د/ رضوان بوبكر                -

 بوزغران نعيمةد/  -         خالد جوبر          د/  -

 بن حفاف يحيد/  -                د/ عوير صدام  -

 حمزة رزاقي -     صياد حمزة            د/  -

 بن جدية صالح -  عيس ى نظور             د/  -

 هنوس عماد -  د/ مرقص ي أمينة           -

 

 

 خلفة النوري: أمانة امللتقى

 تيرور عادل  -جبير العربي                          -

 لعرابة حسينة -بوضياف المية                      -

 بن جدية سعاد -برارمة حنان                         -

 اسعادي هدي -مرير هاجر                            -

 عموش ي سعيدة -شدري نبيلة                         -

 يدةشريفي مف -نابتي حنان                          -

 خلية اإلعالم واالتصال

 ربيقة عز الدين -د/ نحاوة لونيس                 -

 بوعروري هشام -             د/ بن عمارة كمال -

 رؤوف حمزاوي  -مبروك تيجيني                   -

 برارمة حنان -بكرار بوبكر                        -

 عريوةم إلها -                  بوضياف المية -
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والسلوك ال تخلوا من الخالفات واملصادمات واملشاحنات لتنافسية لقد أصبحت ممارسة الرياضات ا :إشكالية امللتقى

عن األهداف النبيلة والسامية للرياضة،  ، غير أن التركيز على املنافسة وتحقيق االنتصارات واأللقاب وأهمية الفوز خرجالعدواني

عتبر ظاهرة خطيرة تهدد الرياضة عدواني ي  فالسلوك المن ترسيخ القيم ومفاهيم املحبة واألخوة والتعاون والتعارف واملواطنة. 

 من أنواع الباالفرد و و 
ً
يقبلها أو يقرها املجتمع، حيث  ثولوجيا االجتماعية يتمظهر في سلوكيات مضادة الاملجتمع، وأصبح نوعا

 ما تثير الصراعات، فالهزيمة في املباريات 
ً
الشديد  اإلحباطتقود إلى يؤكد الخبراء أن الرياضة محفوفة بالتوترات واملنازعات وغالبا

 العدوان. إلىوالذي يقود 

لقد أصبحت ظاهرة العنف الطابع الغالب على الرياضة التنافسية خاصة لعبة كرة القدم باعتبارها اللعبة األكثر شعبية، فهي 

 هو تعدد مظاهر العنف وت األخيرةظاهرة قديمة قدم الرياضة التنافسية، ولكن املؤسف واملقلق في اآلونة 
 
 ىدع  غير طبيعته، حيث ت

العنف حدود املستطيل األخضر. وأصبح يمارس في الشوارع واألحياء السكنية واملؤسسات التربوية واالجتماعية، واتخذ من تحطيم 

عن خسارة  ، والتعويضالفشلوالهياكل الرياضية واملمتلكات العامة والخاصة وسيلة للتعبير عن التذمر من االنهزام و  املنشآت

أعمال بالتخريب والسباب والشتائم وغيرها، وبالتالي أصبحت بالفوز واالنتصار عبر أحيانا عن الفرحة لة كروية. وحتى أصبح ي  مقاب

 .خاصة مباريات كرة القدم في معظم املستويات ،للرياضة التنافسية العنف والشغب أحد املظاهر السلبية

ورصد األسباب والدوافع ليط الضوء على هذه الظاهرة املتفاقمة بشكل خطير، سنحاول من خالل هذا امللتقى العلمي تس           

 إجراءاتاقتراح نفسية واجتماعية وقانونية وأمنية، وكذا مقاربات  وفقووضع تصور لحلول علمية عملية  التي تقف وراءها،

 بصفة خاصة ية املنافسات الرياضالرياضة بصفة عامة و فبعد أن كانت  وقائية وتحسيسية حول الظاهرة.
ً
 شريفا

ً
وسيلة وفضاءا

والروح  وتعميق مفاهيم املواطنة والشعور باالنتماء واألخالق والتعارف والتقريب بين الشعوب واألمم،واملبادئ لنشر القيم 

 ولألسف الشديد أصبحت الرياضية والتعاون واألخوة، 
 
 للمعارك الطاحنة واملواجهات الشرسة والعنيفة، التي ت

ً
ق عمميدانا

 . الوطن الواحداألمة و أبناء بين والعنف األعمى  والتباغض والتناحر االختالف وتنشر الفرقة

إيمانا منا بدور ومكانة الجامعة في ، العلميالوطني إلى التفكير في تنظيم هذا امللتقى باحثين كأساتذة وغيرها دفعتنا هذه األسباب 

، املجتمع 
ً
 لتنمية املوارد ومصدر  ،، وموطن الفكر والعلوم واملعارفلألمةواألخالقية هة العلمية باعتبارها الواجواالرتقاء به حضاريا

ً
ا

 واالجتماعية.  والكفاءات الوطنية، وتنمية القيم اإلنسانيةاملبدعة البشرية وبناء الطاقات 

 مما سبق 
ً
دها إلى املحيط العمراني وأمام تصاعد وتيرة حاالت العنف في مالعب كرة القدم الجزائرية وامتداذكره وانطالقا

واملتخصصين إلبراز املكانة ألساتذة والباحثين والخبراء فقد حانت الفرصة ل، في السنوات األخيرة املاضية للمستطيل األخضر 

وتسليط الضوء على ظاهرة  ،تحقيق التماسك االجتماعي وتعميق مفهوم املواطنةالحقيقية للرياضة والرياضة التنافسية في 

، وبالتالي اإلسهام مع باقي األطراف ورصد أهم املسببات والعوامل التي تقف وراءها خاصة كرة القدم الكروية العباملفي العنف 

هذه الظاهرة لوضع واقتراح تصورات وطرق للوقاية والعالج ضمن مقاربات متعددة، للمواجهة والتصدي لاملجتمع الفاعلة في 

 و والوالتحسيس بخطورتها، وآثارها السلبية 
ً
 وتتنافى الجزائري، لمجتمعالنبيلة واألخالق الفاضلة لقيم ال هددالتي ت  خطيرة جدا

 .تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيفو 

 امللتقى أهداف: 

 سببات ظاهرة العنف في املالعب الكروية وأهم مظاهرها خاصة في كرة القدم.رصد م   -1

 .الفرد واملجتمعتحديد اآلثار السلبية لظاهرة العنف في املالعب على  -0

 وسائط الحديثة في ظاهرة العنف في املالعب.الو االتصال و إبراز مكانة ودور وسائل اإلعالم  -2

 تحديد استراتيجيات التحسيس والوقاية من استفحال ظاهرة العنف في املالعب الكروية. -0

 ، ونشر الوعي لدى الجماهير.ةدور املؤسسات االجتماعية والتربوية واألمنية في مواجهة هذه الظاهر  تفعيل -0

 اقتراح تصورات وطرق للوقاية والعالج من الظاهرة وفق مقاربة نفسية اجتماعية وقانونية أمنية. -6

 تحديد دور املنظومة القانونية والتشريعية في الوقاية والتصدي لظاهرة العنف في املالعب. -7

 سبة ملعالجة ظاهرة العنف في املالعب الكرويةدور الجامعات ومراكز البحث في إيجاد الحلول املنا -8
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. 

  :محاور امللتقى 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 :املشاركين في امللتقى 

 الخبراء واملشرفين على إدارة األحداث الرياضية -                                   األساتذة الباحثين  -

 وزارة الشباب والرياضة اطارات -                                        طلبة الدكتوراه -

 إطارات األمن الوطني )أمن املالعب( -            إعالميين مختصين في املجال الرياض ي -

 :املشاركة في امللتقى بصفة مستمع أو مالحظ 

 الطلبة واألساتذة والباحثين -

 الجمعيات الثقافية والرياضية ولجان األنصار -

 وسائل اإلعالم  املسموعة واملقروءة  -

 النوادي الرياضية واملسيرين واإلداريينرؤساء  -

 مدربين وحكام في مختلف الرابطات -

 اطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

 اطارات وزارة الداخلية والجماعات املحلية -

 اطارات وزارة الشباب والرياضة -

 اطارات وزارة التربية الوطنية -

 معاهد علوم وتقنيات األنشطة الرياضية -

 ركة في امللتقى:شروط املشا 

 أن تكون املداخلة لها صلة بأحد محاور امللتقى، ولم يسبق نشرها من قبل. -

 كلمة. 244أن يرسل ملخص للمداخلة باللغة العربية ال يتجاوز  -

 أن يكون البحث يستوفي القواعد املنهجية في الكتابة. -

 ة العلمية.يتم إعالم املشاركين الذين تم قبول ملخصات بحوثهم بعد إخضاعها للخبر  -

 صفحة. 10املداخالت املقبولة على أن ال يتجاوز عدد الصفحات  إرساليتم  -

 .10وبحجم  (Simplified Arabic)أن تكتب املداخلة بنمط الخط العربي البسيط  -

درج وترتب الجداول و األشكال ضمن محتوى املداخلة. -
 
 يجب أن ت

 .العلمي العمول بهاقى، وفق شروط النشر يتم نشر البحوث العلمية املقبولة في مجلد خاص بامللت -

 

 

 

 .العنف في الرياضة التنافسية: أسبابه ومظاهره وآثاره :األول  املحور 

 واملجتمع.على الفرد العنف في املالعب اآلثار السلبية لظاهرة  :الثاني املحور 

 .نشر ثقافة الالعنفالتربوية في الرياضية األنشطة البدنية دور الثالث:  املحور 

 .مالعب كرة القدملعنف في اإلعالم الرياض ي واالرابع:  املحور 

 .استراتيجيات التحسيس والوقاية من ظاهرة العنف في املالعبالخامس:  املحور 

 قانون األنشطة البدنية والرياضيةالعنف في املالعب في ضوء  السادس: املحور 

32/20 
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 :أنشطة امللتقى 

 املداخالت العلمية واملناقشات وتبادل وجهات النظر بين املشاركين. -

 عرض للكتاب على هامش امللتقى.، و جداريات وملصقات حول محاور امللتقى -

 رة.شريط وثائقي حول محاور امللتقى، مع عرض عمل جواري تحسيس ي للجامعة حول الظاه -

 .لألساتذة واملختصينمائدة مستديرة إعالمية، ولقاءات صحفية  -

 الوطنية.الرياضية تكريم بعض األسماء والشخصيات  -

 

 مواعيد هامة: 

 0202جانفي  23 :آخر أجل إلرسال ملخص املداخلة -

 0202 فيفري  20 :املداخالت املقبولةموعد إشعار أصحاب  -

 0202 مارس 23 آخر أجل الستالم البحوث واملداخالت كاملة: -

   0202 مارس 20و  20 :انعقاد امللتقى يومي -

 

 :املراسالت والتواصل عبر االنترنت  

 مقعد بيداغوجي. 6444، مجمع البحث مخبر علوم األنشطة البدنية الرياضية والصحة العمومية

  – 0جامعة سطيف  –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 .10444 حي الهضاب، سطيفالعنوان: 

 

 : 426.66.11.11 الفاكس     : 4004.17.22.01    /0550.62.60.56 الهاتف

 

 //www.univ-sétif2.dz : 0املوقع االلكتروني لجامعة سطيف 

 

 c.univsetif2@univ-setif2.dz  :الخاص بامللتقى االلكترونيالبريد 
 

 

 

 

 

 

 ئرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية الجزاا

http://www.univ-sétif2.dz/
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  0جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 مخبر علوم األنشطة البدنية الرياضية والصحة العمومية

 استمارة املشاركة

 " الجزائريةالعنف في الرياضة التنافسية  " املوسوم ب: ثانيامللتقى الوطني ال

 استمارة املشاركة
 ............................................التخصص:.................................................................الرتبة العلمية:..........................................................اسم ولقب املتدخل:........

 ...........................................................................................................:......./القسم ............الكلية/املعهد.................................معية:.......................املؤسسة الجا

 ..................................................................................................................البريد االلكتروني: ..................................................................................الهاتف:.............

.......عنوان املداخلة: .......................................محور املداخلة: املحور ...............
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