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 النشاط إىل يستند تدريبي برنامج أثر
 االجتماعية واألنظمة القواعد متثل يف الرياضي

 اجلاحنني األطفال لدى
ً الدًً  *محمد ٍز

  

 

بي في هغة اللضم، على جمثل اللىاعض وألاهظمت هضؿذ الضعاؾت الخالُت ئلى الخعغؾ على أزغ  امللخص_ اض ي جضٍع ؿعالُت بغهامج ٍع

الاحخماعُت لضي ألاؾـاٌ الجاهدحن، بمغهؼ خماًت الؿـىلت بخماعة كغب مضًىت الغباؽ باإلاملىت اإلاؼغبُت. ؾبلذ هظه الضعاؾت على عُىت 

( ؾـال، كؿمذ ئلى مجمىعخحن: ؾبم مع ئخضاهما 30مً ألاؾـاٌ الجاهدحن، طوي الطعىباث في مهاعاث جىظُم الظاث وكىامها )

بُت التي بلؽ كىامها ) ( ؾـال، ومع اإلاجمىعت ألازغي ؾبم البرهامج اإلالغع بمنهاج التربُت 15البرهامج اإلالترح، وجمثل اإلاجمىعت الخجٍغ

اغُت بمغاهؼ خماًت الؿـىلت وجمثل اإلاجمىعت الػابؿت التي ب اغُت الخاص ببرامج ألاوشؿت الٍغ ( ؾـال. وكض 15لؽ كىامها )الٍغ

بي اإلالترح. لظلً؛ ؿمً  بُت التي اجبعذ البرهامج الخضٍع أؾـغث الىخائج عً وحىص ؿغوق صالت، بحن اإلاجمىعخحن لطالح اإلاجمىعت الخجٍغ

اغُت غمً بغامج الخ يشُـ بحن أهم الخىضُاث في غىء ما جم الخىضل ئلُه مً هخائج؛ ئصعاج هظا البرهامج في منهاج التربُت الٍغ

اض ي لألؾـاٌ الجاهدحن، مً طوي الطعىباث في مهاعاث جىظُم الظاث؛ إلاا له مً أزغ ئًجابي على أصاء اإلاهاعاث كُض الضعاؾت  الٍغ

 .الخالُت

اض ي، الخمثل، ألاؾـاٌ الجاهدىن، اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُتالكلماث املفتاحيت  .: اليشاؽ الٍغ
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اض ي في جمثل القىاعد وألاهظمت  بي ٌستىد إلى اليشاط الٍر أثر برهامج جدٍر

 الاحتماعيت لدي ألاطفال الجاهحين
 . املقدمت1

اغت مً       وحهت هظغ علم التربُت الخضًث، مجغص مماعؾت لم حعض الٍغ

حؿتهضؾ جدلُم أهضاؾ بضهُت ضغؿت، ئط اإلاـهىم اإلاعاضغ للتربُت 

اغُت ًدؿع ليي ٌشمل مجمىع ألاهضاؾ التي مً شأنها جدلُم  الٍغ

شخطُت مخىاػهت، ومخىاؿلت مع طاتها وئمياهاتها، ومع مدُؿها وواكعها 

ء مجمىعت مً اإلاإؾؿاث الاحخماعي الثلافي. وطلً مً زالٌ ئوشا

اغُت، وصوع الشباب ومسخلف مغاهؼ الغعاًت الاحخماعُت،  والىىاصي الٍغ

ئلى حاهب ؿسح مجاٌ اإلاشاعهت والخباعي في مىاؾباث مخعضصة، حؿمذ 

غ كضعاجه ومهاعاجه، وفي الىكذ طاجه جمثل اللُم  للـغص بدىمُت وجؿٍى

 .ابؿهاواللىاعض والىظم الاحخماعُت ومىاءمت طاجه وؿلا لػى 

ؿلض أوضخذ هخائج الىثحر مً ألابدار والضعاؾاث، أن اليشاؽ      

اض ي البضوي الجماعي، همماعؾت هغة اللضم مثال، ٌعخبر بمثابت شيل  الٍغ

مً ألاشياٌ الغاكُت للظاهغة الخغهُت لضي ؤلاوؿان، مً خُث الخىظُم 

واإلاهاعة. ئط هى ٌؿاعض على الخىُف مع الىؾـ البُئي والاحخماعي 

ً الصخطُت اإلاخياملت، و  الثلافي، وبالخالي جدلُم الخىاػن الاهـعالي وجيٍى

 .هما ٌشعغ الـغص بلُمت الظاث، وبالخالي الغغا والاعجُاح

لظلً هضؾ هظا البدث ئلى الخدلم مً مضي أهمُت وصوع التربُت      

اغُت في جمثل ألاؾـاٌ الجاهدحن لللىاعض والىظم الاحخماعُت،  الٍغ

بي في هغة اللضم، لعُىت مً  وطلً مً زالٌ اض ي جضٍع ؿعالُت بغهامج ٍع

ألاؾـاٌ الجاهدحن، مً بحن الظًً جمذ ئخالتهم على مغاهؼ خماًت 

الؿـىلت للغعاًت وئعاصة التربُت، بؼغع جأهُلهم وئعاصة ئصماحهم في 

 .اإلاجخمع بشيل ٌؿمذ لهم باميان الخىُف والخىاؿم اإلاؿلىب

 مشكلت الدراست. 2

ح ألاؾـاٌ حعض بمثابت مشيلت هـؿُت واحخماعُت، ى حىظاهغة      

جخضازل في حشىُلها عىامل وأؾباب مخعضصة، حؿعى مسخلف الضعاؾاث 

الخعغؾ على أهم الؿغق  لًبدار إلميان ؿهمها وجـؿحرها؛ وهظوألا 

والبرامج التي مً شأنها أن حؿاعض على غبؿها والخدىم ؿيها. لىً، 

ض بهظه الظاهغة، ؿانها ما جؼاٌ في جؼاًض وعلى الغػم مً الاهخمام اإلاتزاً

 .مؿخمغ

ب اإلاُضاوي الخاضت       ومما الخظه الباخث باخضي صوعاث الخضٍع

م، بمغهؼ 2011و 2010باعاصة جغبُت الجاهدحن والخأهُل اإلانهي، ؾىتي 

خماًت الؿـىلت بخماعة كغب مضًىت الغباؽ باإلاؼغب، أن ؾلىن عُىاث 

لى اإلاغهؼ؛ ًخمحز بىحىص ضعىباث على هثحرة مً ألاخضار اإلادالحن ع

مؿخىي مهاعاث غبـ الظاث وجىظُمها. وهى ما أبضجه اإلالابالث 

ذ معهم، وجػمىخه  والازخباعاث الدصخُطُت الاؾخؿالعُت التي أحٍغ

غ البدث الاحخماعي، وهظا ؾبُعت الخىاصر التي ألحلها  هثحر مً جلاٍع

التربُت والخأهُل  جمذ ئخالتهم كػائُا ئلى مغاهؼ اإلاالخظت وئعاصة

وؤلاصماج؛ ومنها مسالـت ألاوامغ والىىاهي الىالضًت، وزغق اللىاعض 

 .وألاهظمت الاحخماعُت

 ألاؾـاٌ كض ٌعىص حىىح  وخؿب هثحر مً الضعاؾاث وألابدار، ؿان      

[. هما ًمىً 1] ئلى الخيشئت الاحخماعُت الخاؾئت، وػُاب وؾائل الترؿُه

العىػ أو الخـىً ألاؾغي، وؤلاهماٌ أو هثرة أن ًغجبـ بدالت الـلغ أو 

اإلاشاخىاث. وكض ٌعىص في خاالث أزغي، ألمغاع هـؿُت معُىت 

واالهخئاب، واهسـاع مؿخىي جلضًغ الظاث؛ وبالخالي الشعىع بطعىبت 

[. لظلً ًغي هثحر مً اإلاخسططحن في هظا الباب، ئميان 2] الخىاؿم

مً ئؾالق اهضؿاعاتهم عالج هظه الظاهغة باللعب؛ لخمىحن ألاؾـاٌ 

ا، ومً بحن ؾغق العالج الىاجح أًػا الؿغق  العضواهُت ئؾالكا عمٍؼ

اإلاعغؿُت، التي جمىً الؿـل مً ئصعان عضواهه اإلاىدغؾ؛ ؿدؿاعضه على 

[، ئط هى ًدخاج ئلى ؿغضت للخجغبت 3] جمثل كىاعض الىظام الاحخماعي

 ؾخـاصةومىاحهت مىاكف مدضصة مدؿىبت الىخائج، بؼغع الخبرة والا 

اغت بمثابت مجاٌ للخـاعل اإلاغح 4] [. لظلً؛ ًـترع أن جيىن الٍغ

ت الـغصًت  واإلامخع، بحن ما هى ؿؿُىلىجي وما هى عللي، بحن الخٍغ

والػىابـ الاحخماعُت، ؿلض أوضح ول مً باعي ػوث وعاؽ، أن 

اغت ًمىً أن جيىن هأصاة لترؾُش الىثحر مً اللُم الاحخماعُت، بما  الٍغ

ً ] جىؿغه مً [. زطىضا وأن هخائج 5ؿغص اجطاٌ بحن الـغص وآلازٍغ

هثحر مً الضعاؾاث الخدبعُت، أهضث أن ألاؾـاٌ الظًً ًلتزمىن بلىاهحن 

اض ي ًظهغون التزاما بلىاهحن ألاؾغة واإلاجخمع [، وهظا 6] اليشاؽ الٍغ

اللىاهحن ؤلاوؿاهُت اليىهُت. لظلً؛ ًغي الؼعاص ئمياهُت اعخماص ألاوشؿت 

اغُت ، هأؾلىب عالجي ؾلىوي معغفي وؾُـ في مجاٌ التربُت، أو الٍغ

 ].7] ئعاصة التربُت

وعلُه، ؿان وحىص ضعىباث لضي الؿـل الجاهذ، على مؿخىي      

مهاعاث غبـ الظاث؛ ًـترع ئمياهُت الخضزل مً زالٌ ؿعالُت بغهامج 

ما، مً بغامج العالج الؿلىوي أو اإلاعغفي؛ التي مً شأنها اإلاؿاعضة في 

غ مهاعاث جىظُم الظاث وغبؿها؛ هخلً التي جلىم على جى مُت وجؿٍى

أوشؿت حماعُت جـاعلُت مدضصة بلىاعض وهظم زاضت، ومً أمثلتها 

 
ا
اض ي الجماعي، ومىه هغة اللضم مثال . والدؿاٌؤ ؤلاشيالي اليشاؽ الٍغ

 :الظي ًؿغح في هظا اإلاجاٌ، هى والخالي

اض ي الجماعي أ - زغ على جمثل ألاؾـاٌ هل ًمىً أن ًيىن لليشاؽ الٍغ

 ؟الجاهدحن لللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت

 أسئلت الدراست . أ

 :ًمىً جدضًض أؾئلت الضعاؾت الخالُت هما ًلي

في مهاعاث  0.05 هل جىحض ؿغوق طاث صاللت ئخطائُت عىض مؿخىي  -1

بُت والػابؿت، في الازخباع  جىظُم الظاث، بحن اإلاجمىعخحن الخجٍغ

 ؟اليلُت إلالُاؽ جىظُم الظاثالبعضي على الضعحت 

بحن  0.05هل جىحض ؿغوق طاث صاللت ئخطائُت عىض مؿخىي  -2

اض ي الجماعي؛ وجدؿً مهاعاث الخىظُم الظاحي،  مماعؾت اليشاؽ الٍغ

لضي ألاؾـاٌ طوي ضعىباث الػبـ الظاحي في الازخباع البعضي على 

 ؟ملُاؽ الخىظُم الظاحي

 فرضياث الدراست.  ب

 في غىء مشيلت الضعاؾت وأؾئلتها البدثُت، ضاغ الباخث ؿغغُاث      
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 :الضعاؾت الخالُت، على الشيل الخالي

في مهاعاث  0.05جىحض ؿغوق طاث صاللت ئخطائُت عىض مؿخىي  -1

بُت والػابؿت في الازخباع البعضي  جىظُم الظاث بحن اإلاجمىعخحن الخجٍغ

 .على الضعحت اليلُت إلالُاؽ جىظُم الظاث

بحن مماعؾت  0.05ىحض ؿغوق طاث صاللت ئخطائُت عىض مؿخىي ج -2

اض ي الجماعي وجدؿً مهاعاث الخىظُم الظاحي، لضي  اليشاؽ الٍغ

ألاؾـاٌ طوي ضعىباث الػبـ الظاحي في الازخباع البعضي على ملُاؽ 

 .الخىظُم الظاحي

 ج. أهداف الدراست

 :وشحر ئلى ما ًليمً بحن ما هضؿذ ئلُه الضعاؾت الخالُت، ًمىً أن         

بي في هغة اللضم، هبرهامج  - اض ي جضٍع الخعغؾ على أزغ ؿاعلُت بغهامج ٍع

عالجي ؾلىوي معغفي في جدؿحن مهاعاث جىظُم الظاث، مً زالٌ جمثل 

كىاعض وهظم مماعؾخه، وبالخالي ئصعان أهمُت وغغوعة اخترام باقي 

هجىاب عً اللىاعض والىظم، ومنها: اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت، 

 .الدؿاٌؤ اإلاؿغوح في هظه الضعاؾت

لت ما مً بحن الؿغق الـعالت في الىكاًت والعالج،  - ئميان اإلاؿاهمت بؿٍغ

مً آزاع ظاهغة الجىىح، اإلاسلت بشغوؽ الصخت الىـؿُت لألؿغاص 

ض مً البرامج الىىعُت التي مً شأنها أن  والجماعاث. وبالخالي جىؿحر مٍؼ

 .مً ػحرها جىاؾب لخاالث معُىت أهثر 

اض ي البضوي الجماعي، على  - الخدلم مً مضي أزغ مماعؾت اليشاؽ الٍغ

 .جمثل اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت لضي ألاؾـاٌ الجاهدحن

ؤلاؾهام ببعؼ الخىضُاث واإلالترخاث، اإلاخعللت باميان ئعاصة جغبُت  -

 .ألاؾـاٌ الجاهدحن، في غىء هخائج البدث

 د. أهميت الدراست

ت، وأزغي طاث أبعاص جؿبُلُت       والخالي: للضعاؾت الخالُت أهمُت هظٍغ

ت -  ألاهمُت الىظٍغ

ت لهظا البدث، في ما ًلي  :جخمثل ألاهمُت الىظٍغ

ؤلاؾهام باغاؿت هىعُت، جللي الػىء على بعؼ الخطائظ الىـؿُت  -

والاحخماعُت لضي ألاؾـاٌ الجاهدحن، في عالكتها بمماعؾت اليشاؽ 

اض ي البض  .وي الجماعيالٍغ

ألاؾـاٌ هي في جؼاًض مؿخمغ، عػم الجهىص اإلابظولت حىىح  وىن مشيلت -

إلاىاحهتها، والضعاؾت الخالُت، جداٌو ؤلاحابت في خضوص ؤلامياهاث 

بي في هغة  اض ي حماعي جضٍع والظغوؾ اإلاخىؿغة عً مضي ؿاعلُت بغهامج ٍع

أن  اللضم، في جدؿحن مهاعاث جىظُم وغبـ الظاث، والتي مً شأنها

حؿاعض الؿـل، على الالتزام بلىاعض وغىابـ الىظام الاحخماعي؛ 

ً  .وبالخالي الخىُف والخىاؿم مع آلازٍغ

ض مً البدىر والضعاؾاث التي مً شأنها أن حؿهم، في اجساط  - جىؿحر اإلاٍؼ

ت ئحغائُت عالحُت، وأزغي وكائُت في مجاٌ الخأهُل وئعاصة  جضابحر جغبٍى

 .التربُت

 ُلُتألاهمُت الخؿب -

حؿاعض هظه الضعاؾت في الىشف عً مضي العالكت بحن مماعؾت  -

اض ي البضوي، وجمثل اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت  .اليشاؽ الٍغ

ض مً بغامج العالج الؿلىوي  - جـُض هخائج هظه الضعاؾت في جىؿحر مٍؼ

 .اإلاعغفي

 .جـُض العاملحن في مغاهؼ خماًت الؿـىلت، ومإؾؿاث التربُت الخاضت -

 مصطلحاث الدراست ه.

اغت •  Sport مـهىم الٍغ

اغت شىال مً ألاشياٌ الخغهُت الغاكُت لضي ؤلاوؿان، هى       جمثل الٍغ

ألاهثر جىظُما، وألاعؿع مهاعة في مجاٌ اللعب وألالعاب. وولمت 

اغت ت، وهظا في الـغوؿُت مً اليلمت الالجُيُت  Sportٍع  في ؤلاهجلحًز

Disport ل ل ، ومعىاها الخدٍى والخؼُحر، ئط ًخطل هظا اإلاعنى بخدٍى

الىاؽ إلاشاػلهم واهخماماتهم بالعمل ئلى الدؿلُت والتروٍذ مً زالٌ 

اغت  ].8] الٍغ

ف ماجـُف      اغت حعٍغ ـاث الٍغ ، الظي Matveyev ومً بحن حعٍغ

ٌعخبرها بمثابت شيل زاص مً أشياٌ اإلاماعؾت، حىهغه اإلاىاؿؿت 

مان أكص ى خض ممىً لها. لظلً اإلاىظمت مً أحل كُاؽ اللضعاث وغ

 ].9] ؿان ما ًمحزها هى كُامها على أؾاؽ اليشاؽ الخىاؿس ي

ب البضوي الظي يهضؾ »  بأنها: Kosola  هما حعغؿها وىؾىال         الخضٍع

اض ي  ئلى جدلُم أؿػل هدُجت ممىىت في اإلاىاؿؿت ال مً أحل الـغص الٍغ

اغت في خض طاتها وىؾىال ئلى أن  وحشحر « ؿلـ، وئهما مً أحل الٍغ

ا،  اغت ؾابعا احخماعُا غغوٍع الخىاؿـ ؾمت أؾاؾُت جػـي على الٍغ

وطلً باعخباعها هخاحا زلاؿُا للؿبُعت الخىاؿؿُت لإلوؿان مً خُث هى 

 ].10] وائً احخماعي زلافي

اض ي • اض ي بمثابت همـ ؾلىوي مىظم، : اليشاؽ الٍغ ٌعض اليشاؽ الٍغ

وؿان بشيل ؿغصي أو حماعي، ًلىم على الـعل والخغهت، ًماعؾه ؤلا

خمحز بؿماث أؾاؾُت منها ما ًلي  :ٍو

 .أهه ًسػع إلاجمىعت مً اللىاعض اإلاىظمت للمماعؾت -

 .ًخم بشيل حماعي حعاووي -

 .جدىمه عوح اإلاىاؿؿت -

 .ًثحر الشعىع باإلاخعت والدؿلُت -

 ].11] ًماعؽ في ميان وػمان مدضصًً -

ًلترن مـهىم الخمثل في معىاه بمـاهُم عضًضة، ومنها: : مـهىم الخمثل •

الاؾدُعاب، وهى اليشاؽ الظي ًلىم به الـغص في الىؾـ الخاعجي، 

بمؿاعضة ما ًملىه مً بيُاث وزؿـ؛ حؿمذ له باميان ئصماج بعؼ 

[. هما ٌعخبر بمثابت 12] والخؿـعىاضغ هظا الىؾـ في جلً البيُاث 

على الخىُف والخىاضل مع حماعخه  ئخضي آلالُاث التي حؿاعض الـغص

اإلاغحعُت، باالعخماص على حهاػ هـس ي بشغي ٌؿخمض معؿُاجه مً الىاكع 

اهؿالكا مً اإلاعلىماث التي ًخللاها الـغص مً مطاصع مسخلـت، ؿخىظم 

لضًه على شيل وؿم طهني عام ومخماؾً، بىُـُت جدُذ للـغص ؿهم 

 الخأزحر ؿُه والخىُف معهمعؿُاث الىاكع اإلادُـ به؛ وججعله كاصعا على 

[13.[ 

ٍخعلم ألامغ في هظا اإلاجاٌ بشغوؽ جدلُم اإلاىاءمت، التي جـترع و      

هما بحن بُاحُه غغوعجحن مخلابلخحن ومخـاعلخحن، ئزػاع الىاكع للظاث 

مً زالٌ عملُاث الاؾدُعاب، والظاث للىاكع مً زالٌ عملُاث الخالؤم 

لـعل وجىغاع الـعل بىاؾؿت [. وطلً مً زالٌ ا14] إلميان الخىُف

زؿاؾاث مالئمت، وبمؿاعضة شخظ آزغ ٌؿهل عملُت الخـاعل معغؿُا 

 
ا
 ].15] ووحضاهُا

 اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت •
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جخعلم اللىاعض بمجمىع الػىابـ واإلاعاًحر اإلاخـم أو اإلاخعاعؾ عليها،      

، ؿهي بحن أؿغاص اإلاجخمع الىاخض، أما الىظم أو ألاهظمت الاحخماعُت

بمثابت بنى أو أوؿاق، جإصي مجمىعت مً الىظائف وألاصواع في خُاة 

ؤلاوؿان، ومً جلً الىظم: الىظام ألازالقي، والىظام ألاؾغي، والىظام 

اإلاضعس ي، والىظام الاكخطاصي وػحره؛ إلميان جدلُم هثحر مً الخاحاث، 

ت، أو ما ٌؿخجُب  ؾىاء أواهذ جسظ ما ٌؿخجُب للضواؿع الـؿٍغ

 ].16] ؿع اإلاىدؿبت، هضاؿع حلب الثىاء والخلضًغللضوا

لطض بالؿـل في مجاٌ الغعاًت وخؿب الخدضًض : ًألاؾـاٌ الجاهدىن  •

حىىح  اللاهىوي، ول مً لم ًبلؽ زماهُت عشغة ؾىت مُالصًت واملت، وأما

الؿـل، ؿهى اهدغاؾ عػباث ومٌُى الؿـل عً الؿلىن العاصي 

م، ألامغ الظي مً شأهه  ت، أًا واللٍى ئظهاع الؿـل هصخطُت ػحر ؾٍى

 ].17] وان ؾبب هظا الاهدغاؾ

 و. حدود الدراست

جلخطغ الضعاؾت الخالُت على أؾـاٌ مغهؼ خماًت الؿـىلت بخماعة       

، ؾُلت 2011 – 2010كغب مضًىت الغباؽ زالٌ الؿىت الجامعُت 

 .الـطل الضعاس ي الثاوي

 إلاطار الىظري . 3

بت ًسظ هظا ؤلاؾاع أ       هم ألاصبُاث اإلاشابهت إلاىغىع البدث أو اللٍغ

مىه، وحشمل هخائج مجمىعت مً ألابدار والضعاؾاث، اإلاخعللت بأزغ 

اغُت على ؾلىن ومىاكف هثحر مً ألاؾـاٌ  بعؼ بغامج التربُت الٍغ

اث اإلاـؿغة لؿبُعت اليشاؽ  الجاهدحن، ئلى حاهب عضص مً الىظٍغ

اض ي البضوي في عالكخه بمسخلف ؾما  .ث الصخطُتالٍغ

اض ي اث اإلاـؿغة لؿبُعت اليشاؽ الٍغ  أوال، الىظٍغ

ت والىـؿُت          اغُت بخعلض وجضازل أبعاصها التربٍى جدؿم الظاهغة الٍغ

اث  والاحخماعُت والتروٍدُت، وهى ما هشـذ عىه الىثحر مً الىظٍغ

العلمُت، وفي هظا اإلاجاٌ ًمىً أن وشحر ئلى أهم مػامحن بعؼ 

اث التي  اض يالىظٍغ  :خاولذ جـؿحر اليشاؽ الٍغ

 الخـؿحر الاحخماعي •

ًىؿغ اللعب وؿلا للمىظىع الاحخماعي مجاال مىاؾبا ًىدشف       

ألاؾـاٌ مً زالله ما ًمخليىهه مً ؾاكاث وكضعاث، بـعل ما ًىدؿبىهه 

أزىاء اللعب مً معاعؾ ومـاهُم ومهاعاث خؿُت خغهُت واحخماعُت؛ 

م بالضوع، وئصعان مسخلف اللُم والعاصاث جإهله الجساط اإلاياهت واللُا

[، وهُـُت الخطغؾ وؿلا إلاا ًدىمها مً كىاعض 23] والخلالُض والىظم

ئط ٌشيل اللعب مجاال للخـاعل والخىاضل الاحخماعي؛ الظي  وغىابـ.

ًدُذ للؿـل وغعُاث مسخلـت لخمثُل أصواع الىباع وجللُضها؛ لظلً 

خىُف مع بُئخه ووؾ ؿه، بالخعىص على الامخثاٌ ًسغج عً أهاهِخه ٍو

[. وحعض ألالعاب ئخضي أشياٌ 24] إلاعاًحرها ألازالكُت والاحخماعُت

اليشاؽ الخس ي الخغوي، التي ًخم جىظُـها في هظا اإلاجاٌ؛ إلاا جلىم علُه 

مً كىاعض ومهاعاث، ومما جخمحز به ألالعاب مً خُث الخطائظ، ًمىً 

 :أن وشحر ئلى ما ًلي

 .اعاصة هــ اليشاؽ أهثر مً مغةكابلُتها للخىغاع، ب -

مت أو اهخطاع -  .جيخهي بىدُجت مدضصة، هٍؼ

لحن -  .جدؿم بىىع مً الخىظُم، هخلؿُم الالعبحن لـٍغ

 هما أهض حىعج مُض الىظُـت الاحخماعُت لأللعاب، مشحرا ئلى أنها جخمثل  

 في مجمىعت مً الظغوؾ التي جخػمنها عملُاث الخيشئت الاحخماعُت

[25.[ 

وجىضح الضعاؾاث اإلاخطلت بخلص ي ألالعاب وأوشؿت الـغاغ         

بمسخلف اإلاجخمعاث، وحىص اعجباؽ بحن ألالعاب وحعلم العاصاث 

والخلالُض وألاعغاؾ، ومعاًحر الخمحز الاحخماعي والؿبلي والظغوؾ 

الاكخطاصًت، وأزظ الضوع واإلاياهت والبراعت الخغهُت، ؿلض أوضخذ 

اض ي الىىضي، بأن  Bernard Booth صعاؾت لبرهاع بىر الاحخماعي الٍغ

الؼغع ألاؾاس ي مً صعاؾت ألالعاب خضًثا، ًىؿلم مً الاعخلاص بأن 

اإلاجخمعاث حؿعى إلميان الخدىم في مطائغها، مً زالٌ اإلاشاعواث 

اغُت، العخباعاث أؾاؾُت منها: أن  الخؿبُلُت في ألالعاب وألاهظمت الٍغ

ُت، هما حعىـ مياهت اإلاجخمع وصعحت ألالعاب حعبر عً واكع اللُم الثلاؿ

 ].26جؿىعه ]

بضأ الاهخمام بالخـؿحر الىـس ي  : الخـؿحر الىـس ي الاحخماعي لأللعاب •

اغت وما ًخطل بها مً لعب وألعاب مىظ  ، ومً 1870والاحخماعي للٍغ

اث التي ظهغث في هظا اإلاجاٌ ًظهغ الضاعؾىن ما ًلي  :بحن الىظٍغ

ت الؿاكت الؼائضة • ت ؾبيؿغم : هظٍغ (، 1873) ً بحن صعاة هظه الىظٍغ

الظي اعخبر اللعب بمثابت ؾاكت متراهمت في كضعاث ػحر مؿخسضمت، وهى 

         ما ًـؿغ مُل ؤلاوؿان للخسلظ مً جلً الؿاكت الؼائضة مً 

زالٌ اللعب، بالخعبحر عً اخخُاحاجه البضهُت للخىـِـ عً هـؿه 

 ].27] باؾدىـاصها

ت الخلخُطُت • ، مخأزغا  :الىظٍغ ت هى اؾخاهُلي هٌى واغع هظه الىظٍغ

لىم جـؿحرها على أؾاؽ،  ت الاعجلاء، وكض ؾماها بالخلخُطُت، ٍو بىظٍغ

أن الؿـل ًىغع مً زالٌ لعبه ججاعب أؾالؿه مً البشغ، بالدؿلؿل 

الخؿىعي الظي خضر مىظ اللضم، ومً طلً مثال، أن ولع ؤلاوؿان 

غ على لضي أصخاب هظه بالدؿلم والخأعجح بـغوع ألاشجاع، ًـؿ

ت؛ أهه مخطل بالخُاة البضائُت ألؾالؿه، أي: أن ألعابه مً  الىظٍغ

الؿـىلت وختى الىطج أو البلىغ، ما هي ئال جلخُظ إلاا مغث به ؤلاوؿاهُت 

 ].28] مىظ اللضم

ب والخؿبُع • ت الخضٍع ت أزغي كىامها، أن  ًلضم ػغوؽ: هظٍغ هظٍغ

بُا؛ ًمهض إلميان جؿبُعه على  اللعب ًإصي في خُاة ؤلاوؿان صوعا جضٍع

 :ملىماث الخُاة الاحخماعُت، بخأصًت وظُـخحن أؾاؾِخحن في خُاجه

في ألاولى، اؾخعاصة ألاخضار ػحر الؿاعة بؼغع الؿُؿغة عليها، وئبؿاٌ  -

 .جأزحرها أو الخللُل مىه

ًل الىكائع وألاخضار مً زالٌ اللعب، وؿلا إلاا ًغػب وفي الثاهُت، حعض -

 .ؿُه الؿـل أو الـغص

ت الخللُض والخعلم • ت ئلى بُاحُه، الظي ًغي أن : هظٍغ جغحع هظه الىظٍغ

اللعب هى أشبه ما ًيىن بعملُت جللُض وحعلم. لظلً؛ ؿهى ًإصي صوعا 

خؼحر همؿه خؿب زطىضُاث ول مغخلت مً  مهما في همى ألاؾـاٌ، ٍو

 مغ 
ا
ٌؿاعض الؿـل على اؾخىشاؾ واكعه،  اخل الىمى، هما ًمثل وشاؾا

خم طلً، مً زالٌ عملُخحن  وهظا الخـاعل مع بُئخه ومجخمعه. ٍو

عئِؿخحن: عملُت الخمثُل، باؾدُعاب معؿُاث الىاكع وصمجها مً زالٌ 

بنى أوؿاكه اإلاعغؿُت الؿابلت، وأما الثاهُت ؿخسظ عملُت اإلاىاءمت، 

هىص وآلالُاث إلميان الخىاؿم مع ميىهاث الىؾـ بىاؾؿت مسخلف الج

 
ا
 بعملُاث  البُئي والاحخماعي؛ وبالخالي الخىاػن بحن العملُخحن، مؿخعُىا
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 ].29] الخللُض واإلاداواة

اض يال - اث اإلاـؿغة لؿبُعت اليشاؽ الٍغ  :خعلُب على الىظٍغ

      
ا
ت، ًغي بعؼ الضاعؾحن أن  جبعا إلاا جم عغغه مً جـؿحراث هظٍغ

اغت وما ًخطل بها مً مىاؿؿاث وأوشؿت عملُت وجـاعلُت، حعىـ  الٍغ

مسخلف ألاوغاع التي جمحز خُاة ؤلاوؿان، ئط هي حشيل وؾُؿا مثالُا، 

لىلل زلاؿت اإلاجخمع وهظمه بؿغق عملُت، كائمت على أؾاؽ اليشاؽ 

 الـاعل، وهى ما ًإهض أهم
ا
اغت؛ التي جىؿغ مجاال  ُت التربُت مً زالٌ الٍغ

 
ا
ا  .إلميان ضُاػت منهاج مثالي في مسخلف مجاالث التربُت خٍُى

 
ا
اض ي في عالكخه ببعؼ  :زاهُا الضعاؾاث التي جىاولذ اليشاؽ الٍغ

 اإلاخؼحراث

بىِذ الىثحر مً ألابدار والضعاؾاث في هظا اإلاجاٌ على أؾاؽ       

اغت جىاٌ اهخمام ألاؾـاٌ الجاهدحن، ؿلماطا ال اؿتراع أهه ماصامذ  الٍغ

 
ا
  هىظـها جىظُـا

ا
له ؾبُعت عالحُت جأهُلُت، جدذ كُاصة واعُت،  احخماعُا

اغُت صوعا ئضالخُا مؿاعضا  غمً وؾـ جإصي ؿُه ألاوشؿت الٍغ

ت الؿـل، في اججاه جىمُت مهاعاجه وكضعاجه، بما ًدىاؾب  إلعشاص وجلٍى

اغتوكُم اإلاجخمع في مماعؾت   ؟الٍغ

، ؿلض أهضث عضة وكائع وججاعب،       وهجىاب على هظا الدؿاٌؤ

بمإؾؿاث الغعاًت وئضالخُاث ألاؾـاٌ واإلاالجئ وصوع ؤلاًىاء الاحخماعي 

لألؾـاٌ والشباب، أهمُت وهجاح هظا الاججاه. وهى ما حشحر ئلُه هخائج 

ق هثحر مً الضعاؾاث وألابدار، والتي ًمىً العغع لبعؼ منها في ؾُا

 :ؤلاًجاػ الخالي

وان الؿبم في هظا الاججاه للمـىغ الغوس ي مياعهيى، الظي عمل         

على ئوشاء معؿىغاث لألخضار جخمغهؼ ػالبُت بغامجها خٌى اليشاؽ 

اغت، هما عغؿذ مإؾؿاث ععاًت ألاخضار بمطغ زالٌ  البضوي والٍغ

ً، جسغج العضًض مً العبي الجمبا ػ ألاعبعُيُاث مً اللغن العشٍغ

اغت  اإلاخـىكحن، والظًً شيلىا ػالبُت اإلاىخسب في ؿترة اػصهاع هظه الٍغ

بهظا البلض، وطلً بـعل ؤلاشغاؾ على ئعضاص ألابؿاٌ، وحعهضهم بالغعاًت 

 .والاهخمام

وفي الؿبعُيُاث مً هــ اللغن ظهغث بعؼ الخجاعب الاحخماعُت       

غ وجىمُت كضعاث ومهاعاث ألاؿغاص بال خجمعاث بمطغ، بؼغع جؿٍى

الشعبُت الـلحرة باللاهغة، ومنها جلً التي كامذ بها حمعُت الخضماث 

ـ بمؿاعضة أمحن  الاحخماعُت بحي بىالق، والتي ؾبم ؿيها مؿعض عَى

ـ، بغامج لليشاؽ  أهىع الخىلي، وئشغاؾ عالم الاحخماع الؿُض عَى

اض ي والتروٍحي؛ بهضؾ جىمُت مهاعاث أبىاء الحي مً الشباب،  الٍغ

م وخماًتهم مً الجىىح والاهدغاؾ، ؿياهذ الىخائج حض ئًجابُت وجىحيهه

[18.[ 

 أ. ألابدار والضعاؾاث الؿابلت

اض ي              مً بحن ألابدار والضعاؾاث التي عالجذ كػاًا اليشاؽ الٍغ

بُت بغوؾُا Zotov لألخضار، صعاؾت ػوجىؾ ( على عُىت 1984) الخجٍغ

اغت اإلاالهمت على مً ألاخضار، مً زالٌ ؿعالُت بغهامج  جغبىي في ٍع

اغت والثلاؿت  مضي زالزت ؾىىاث، في ئخضي اإلاعؿىغاث اإلاسططت للٍغ

البضهُت، خضور جؿىع على اإلاؿخىي ألازالقي لضي ألاؾـاٌ ألاخضار، في 

ألابعاص الخالُت: عضم الاهػباؽ، والعالكاث ػحر الىصًت، والاججاه الؿلبي 

 ].19] علمُت، والاحخماعُتهدى اليشاؽ اإلاضعس ي، وهظا ألاوشؿت ال

وكض وان مً آزاع أضضاء جلً الىخائج، أن أوشأ عمضة مضًىت أوعلُاهؼ       

ؾخت وزمؿحن ملعبا ومغهؼا للشباب، وحهؼها بدؿهُالث مالئمت، ووغع 

اغُت  لها بغامج مخىىعت، اشخملذ على أهىاع مسخلـت مً ألاوشؿت الٍغ

ا، صازل خضوص والتروٍدُت، ووػعها جىػَعا حؼغاؿُا وؾبلُ ا مدؿاٍو

اإلاضًىت اإلاترامُت ألاؾغاؾ، ؿيان مً هخائج طلً أن هبؿذ وؿبت 

 ].20] ℅24الاهدغاؾ والجىىح لضي الشباب بيؿبت 

اض ي  [21]هما أحغي الشٍغف        ، صعاؾت للخعغؾ على أزغ بغهامج ٍع

ملترح، لخعضًل ؾلىن ألاخضار الجاهدحن، اإلاىصعحن بضوع التربُت 

اغُت با  لجحزة بمطغ. خُث أحغي البدث على عُىت جدشيل مًالٍغ

(327 
ا
ت ما بحن ( ؾـال   15و 12، في الـئت العمٍغ

ا
على  ؾىت. معخمضا

ملُاؽ جىاؿم الؿلىن الىـس ي والاحخماعي. وكض أوضخذ الىخائج أن 

اض ي؛ جإزغ جأزحرا ئًجابُا في حعضًل ؾلىن ألاؾـاٌ  مماعؾت اليشاؽ الٍغ

 ].21] ماعُاالجاهدحن بضهُا وهـؿُا واحخ

أن العالج بالغؾم   [29] ئبغاهُمو وأوضخذ صعاؾت ول مً خؿحن،        

اغت، ٌؿاعض بشيل ؿعاٌ في مىذ الثلت بالىــ، وحؼُحر  ومماعؾت الٍغ

 .الؿلىهُاث اإلاىدغؿت لضي ألاؾـاٌ ألاخضار

في غىء أبدازه   [25] وكض وان مً بحن الىخائج التي جىضل ئليها عاجب       

العلمُت، وحىص عالكت اعجباؾُه بحن الؿاكت الىـؿُت واللىة البضهُت، ئلى 

ب أحهؼة الجؿم العػلُت والـؿُىلىحُت؛ إلميان  حاهب غغوعة جضٍع

 ً اصة مً الؿاكت الىـؿُت وي جخىاؿم مع الجؿم، بىؾاؾت الخمٍغ الٍؼ

اض ي ًىؿب الظهني، وجىمُت ألاؿياع الىاكعُت باإلاماعؾت، ئط الخعلم ا لٍغ

 .الـغص كضعة الؿُؿغة على أؿياعه، ومهاعة جىظُم ؾاكاجه البضهُت

، بهضؾ الخعغؾ على  [35]هما أهض البدث الظي كام به بهجاث              

اض ي ملترح في حعضًل الؿلىن العضواوي لضي  مضي جأزحر بغهامج ٍع

 ( ؾـال مً بحن ألاخضار14) ألاخضار الجاهدحن؛ على عُىت كىامها

ت، جغاوح أعماعهم  اإلادالحن على حمعُت ععاًت ألاؾـاٌ البىحن باإلؾىىضٍع

ؾىت، عضة هخائج، مً بُنها: اهسـاع الؿلىن العضواوي  15و 10ما بحن 

اللـظي واإلااصي ججاه الؼحر وججاه الظاث، لضي أؿغاص اإلاجمىعت 

بُت  .الخجٍغ

 التعقيب على ألابحاث والدراساث السابقت

        
ا
ذ خٌى  اهؿالكا مما جم عغغه بسطىص بعؼ الضعاؾاث التي أحٍغ

اغُت  اغُت، ًخطح صوع مماعؾت ألاوشؿت الٍغ أهمُت التربُت الٍغ

ومؿاهمتها؛ في خل هثحر مً مشىالث ألاؾـاٌ الجاهدحن، في عالكاتهم 

ً، بما جـترغه مً ئصعان ألهمُت اللىاعض والىظم، في الخىُف  باآلزٍغ

هما جإهض جلً الضعاؾاث صوع اليشاؽ والخىاؿم مع غىابـ اإلاجخمع، 

اض ي في حؿهُل ئمياهاث الخىُف والخىاؿم لضي ألاؾـاٌ الجاهدحن  .الٍغ

ب بضوي ضغؾ، بل أضخذ   اغُت مجغص جضٍع لظلً؛ لم حعض التربُت الٍغ

بمثابت وشاؽ ؿعاٌ، لتربُت الـغص جغبُت مخياملت، حشمل مسخلف 

 :ئلى ما ًلي ميىهاث شخطِخه، ومً بحن أهضاؿها ًمىً أن وشحر 

 .جىمُت اإلاهاعاث الخغهُت -

 .جدلُم الخىاؿم الاحخماعي -

 .الىمى اإلاعغفي -

ت، التي  اض ي، ٌعض مً بحن أهم ألاوشؿت التربٍى وعلُه ؿان اليشاؽ الٍغ

 تهضؾ ئلى ئعضاص الـغص للخىُف مع خُاجه ومجخمعه؛ مً زالٌ جىمُخه 
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ا ُا ا واحخماع ُا ا وهـؿ ُا ا وعلل ُا  ].22] بضه

قت وإلاحراءاث. 3  الطٍر

 مىهج الدراست . أ

بي       بي طو الخطمُم شبه الخجٍغ اؾخسضم الباخث اإلاىهج الخجٍغ

بُت، وطلً بخؿبُم  إلاجمىعخحن، ئخضاهما غابؿت وألازغي ججٍغ

 .اللُاؾحن اللبلي والبعضي، همىهج مىاؾب لؿبُعت الضعاؾت الخالُت

 مجتمع الدراست . ب

اعة مغهؼ خماًت بعض اإلاىاؿلاث الغؾمُت        إلحغاء البدث، وؤلاطن بٍؼ

( 142الؿـىلت بخماعة وبهضؾ جدضًض مجخمع البدث البالؽ عضص أؿغاصه )

 
ا
ت إلميان ئهجاػ هظه ؾـال ، هاحغاء مً ؤلاحغاءاث ألاولُت الػغوٍع

 :الضعاؾت جم جدضًض اإلاجاالث الخالُت

ؼ مً حشيلذ عُيخه مً ألاؾـاٌ اإلادالحن على اإلاغه: اإلاجاٌ البشغي  -

كبل كاض ي ألاخضار؛ لؿبب الجىاح والاهدغاؾ بؼغع الغعاًت 

 .واإلاالخظت واجساط الخضابحر اإلاالئمت في خلهم بعض طلً

ض عً زماهُت : اإلاجاٌ الؼمني - امخض ػمً ئحغاء هظا البدث إلاضة جٍؼ

ل  20أؾابُع مً آٌ:   .ًىهُى مً هــ الؿىت 10ئلى  2011أبٍغ

الؿـىلت بخماعة، وهى بمثابت مإؾؿت جابعت مغهؼ خماًت : اإلاجاٌ اإلاياوي -

اغت باإلاؼغب، جلع على بعض خىالي  هُلىمترا مً  18لىػاعة الشباب والٍغ

مضًىت الغباؽ، ًداٌ ئليها ألاخضار اإلاخسظة في خلهم الخضابحر اللػائُت 

كطض صعاؾت شخطُاتهم، والخعغؾ على ألاوؾاؽ الاحخماعُت لظويهم، 

نهم، إلميان واكتراح الخىحُه اإلاىاؾب له م ؾلىههم وجيٍى م؛ بؼغع جلٍى

 .الاهضماج في الخُاة الاحخماعُت

 ج. عيىت الدراست

لت عمضًت عشىائُت، مً ألاؾـاٌ        جم ازخُاع عُىت البدث بؿٍغ

ألاخضار اإلادالحن على مغهؼ خماًت الؿـىلت بخماعة مً ؾغؾ كاض ي 

وولهم مً ألاخضار؛ وهم خؿب ملـاث ؤلاخالت مً ألاؾـاٌ الجاهدحن، 

ت ما بحن 30الظوىع. جم ازخُاع زالزحن ) ( منهم، ًيخمىن ئلى الـئت العمٍغ

ؾىت(، بعض اؾخؿالع عأيهم مً زالٌ اؾخبُان، إلاعغؿت مضي 17و14)

اض ي. ؿياهذ الىخائج، أن زالزحن منهم  مُىلهم إلاماعؾت اليشاؽ الٍغ

اغُت وزطىضا هغة اللضم. وكض جم جلؿُم  ًمُلىن لألوشؿت الٍغ

م اللغعت، وعلى أؾاؽ الدؿاوي مً العُى ت ئلى مجمىعخحن عً ؾٍغ

( 15خُث العضص، والؿً واإلاإهل الضعاس ي، ؿدشيلذ ول مجمىعت مً )

 .ؾـل

 د. أدواث الدراست

اؾخماعة مً ئعضاص الباخث للُاؽ مضي الخىحهاث هدى مماعؾت هغة  -1

 .اللضم لضي ألاؾـاٌ اإلاىخمحن إلاجخمع الضعاؾت

ُم الظاث، وطلً بـعل مالئمخه لخطىضُاث ملُاؽ مهاعاث جىظ -2

اإلاخؼحراث التي هضؿذ الضعاؾت إلميان الخدلم منها. وهى ملُاؽ أعضه 

[، ًلِـ مهاعاث 30] معخمضا على ملُاؽ هىضٌ حهاص عبض عبه جغوي.

خيىن مً ( ؿلغة جسظ بعضًً: الخىظُم 30) جىظُم الظاث لألؾـاٌ، ٍو

لىم اإلاعلمىن أو  اإلاغبىن أو اإلاغشضون بخعبئت  الظاحي والاهضؿاعُت، ٍو

ؿلغاجه، وكض جم الخأهض مً ضضكه ومالئمخه مً ؾغؾ مدىمحن، مً 

 .الباخثحن في مجاٌ ؤلاعشاص الىـس ي

 : حعلُماث اإلالُاؽ •

ًخم جلضًغ الضعحت اإلاىاؾبت إلاضي ول مهاعة مً اإلاهاعاث التي       

للؿـل إلاا ٌؿتهضؿها اإلالُاؽ مً ؾغؾ أي مً اإلاغبحن الظًً لهم جدبع 

ض عً زالزت شهىع، أو مً ؾغؾ الباخث أو اإلاشاعهحن في البرهامج  ًٍؼ

خم جلضًغ الضعحاث مً  بي العالجي باليؿبت لالزخباع البعضي. ٍو  1الخضٍع

باليؿبت ليل عباعة مً العباعاث الثالزحن للملُاؽ اإلاعخمض،  5ئلى 

/  5للُاؽ مضي خػىع الطـت على الشيل الخالي: )بشيل هبحر حضا =

/بشيل غعُف  2/بشيل غعُف = 3/بشيل مخىؾـ = 4بشيل هبحر =

 (.1حضا =

 عباعاث اإلالُاؽ وؾلم الخلضًغ •

الظي أعضه هىضٌ وعضله حهاص « ملُاؽ جىظُم الظاث» ٌشخمل        

عبض عبه جغوي، وي ًخىاؿم مع البِئت العغبُت، على زالزحن عباعة، مع 

 .ث التي ٌؿتهضؿها اإلالُاؽصعحاث جلضًغ الطـاث الضالت على اإلاهاعا

 ضضق اإلالُاؽ •

للخدلم مً مضي ضالخُت وضضق كائمت اإلالُاؽ وزباتها، جم        

م الخجؼئت الىطـُت )ػوجي وؿغصي( باؾخسضام معامل  خؿابها عً ؾٍغ

 ٌ  (.1) ألـا هغوهبار، هما ًخطح مً زالٌ بُاهاث الجضو

 1 حدول 

 الثباث بمعامل ألفا كروهباخحساب 

  معامل ألفا كروهباخ املرجكس على عىاصر مىحدة معامل ألفا كروهباخ

                  .832 .847  

       ٌ (، أن كُمت معامل 1) ًخطح مً زالٌ كغاءة معؿُاث الجضو

 832،0عىض مؿخىي الثباث هغوهبار ألـا مغجـعت حضا، خُث هي صالت 

 .مما ًضٌ على زباث اإلالُاؽ

 زباث الازخباع •

 كام الباخث بدؿاب معامل الثباث على عُىت اؾخؿالعُت كىامها     

لت ئعاصة 14) ( ؾـال، مً زاعج عُىت الضعاؾت ألاؾاؾُت، وطلً بؿٍغ

الازخباع بـاضل ػمني مضجه عشغة أًام، بحن اللُاؽ ألاٌو واللُاؽ 

ؿاب معامل الاعجباؽ بُنهما، ؿاجطح أن كُمت الثاوي، وكض جم خ

معامالث الاعجباؽ لالزخباعاث اإلاؿخسضمت في كُاؽ مهاعاث جىظُم 

 0،830خؿب معامل بحرؾىن، و  09891 الظاث، صالت عىض مؿخىي 

 ٌ  (.2) خؿب معامل ؾبحرمان، هما جىضح بُاهاث الجضو

 2 حدول 

 الاختبار الثاوي ألاول الاختبار   

 ٌ  **891, 1 معامل الاعجباؽ لبحرؾىن  الازخباع ألاو

Sig. (2-tailed)  ,000 
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N 14 14 

 **830, 1,000 معامل الاعجباؽ لؿبحرمان الزخباع الثاوي

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 14 14 

     ٌ ( أن كُمت معامالث الاعجباؽ 2) ًخطح مً زالٌ معؿُاث الجضو

لالزخباعاث اإلاؿخسضمت في كُاؽ مهاعاث جىظُم الظاث، صالت عىض 

 .خؿب معامل ؾبحرمان 0،830خؿب معامل بحرؾىن. و  09891مؿخىي 

بي اإلالترح  -3  :البرهامج الخضٍع

على ألاصبُاث والبدىر والضعاؾاث الؿابلت، اإلاخعللت  الاؾالعبعض       

اغُت اإلاىاؾبت للعُىت  بدىمُت مهاعاث جىظُم الظاث، وبغامج التربُت الٍغ

كُض الضعاؾت الخالُت، وبعض الاؾالع على مدخىي بعؼ ألاوشؿت 

اغُت الجماعُت، واكتراح مماعؾت هغة اللضم هىمىطج للبرهامج  الٍغ

بي اإلاؿتهضؾ في هظ  :ه الضعاؾت؛ كام الباخث بالخؿىاث الخالُتالخضٍع

 .جدلُل اإلاهاعاث واللىاعض التي جسظ مماعؾت هغة اللضم -

غها وجىمُتها مً زالٌ  - وغع جطىع لللضعاث واإلاهاعاث التي ًمىً جؿٍى

اض ي  .هظا اليشاؽ الٍغ

اغُت، لخىمُت ول كضعة مً اللضعاث الخاضت  - جطمُم بغهامج جغبُت ٍع

 .كُض الضعاؾت بالىخضة الخعلُمُت

اغُت  - عغع البرهامج اإلالترح على زبراء ومدىمحن في مجاٌ التربُت الٍغ

ـ، الؾخؿالع آعائهم خٌى مىاؾبت ألاوشؿت إلاا  واإلاىاهج وؾغق الخضَع

 .وغعذ ألحله

 للخىـُظ -
ا
 .بىاءا على مالخظاث الخبراء واإلادىمحن أضبذ البرهامج ضالخا

 أهضاؾ البرهامج •

 :اإلالترح ئلىهضؾ البرهامج 

اض ي   - جىمُت بعؼ مهاعاث جىظُم الظاث مً زالٌ اليشاؽ الٍغ

الجماعي اإلاىظم بلىاعض وغىابـ زاضت إلاعغؿت أزغه على مؿخىي جمثل 

 .الؿـل الجاهذ لللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت

ئجاخت الـغضت للتروٍذ عً الىــ، مً زالٌ مماعؾت جلً ألاوشؿت   -

ن ججعل الؿـل أهثر كابلُت الؾدُعاب ما جلىم الخغهُت؛ التي مً شأنها أ

ً، مً غىابـ وأشياٌ جىظُم  .علُه اإلاشاعهت مع آلازٍغ

 أؾـ بىاء البرهامج •

ب؛ اإلاخمثل ؿ -  ؼ مهاعاث ــت بعــــي: جىمُـــــجدلُم الهضؾ العام مً الخضٍع

اض ي كُض  جىظُم الظاث، مً زالٌ أصاء بعؼ مهاعاث اليشاؽ الٍغ

 .الضعاؾت

الاهخمام بازخُاع ألالعاب اإلاخىىعت صازل البرهامج، على أؾاؽ  -

 .الخىاؾب مع كضعاث واخخُاحاث ألاؾـاٌ

جىاؾب ألاوشؿت اإلاسخاعة لخىمُت بعؼ مهاعاث جىظُم الظاث، مع  -

بي كُض الضعاؾت  .مهاعاث اليشاؽ الخضٍع

- ً  .ئشغان الؿـل في أوشؿت حماعُت؛ لخعلم هُـُت الخعامل مع آلازٍغ

هخمام بعىامل ألامً والؿالمت الصخُت للمشاعهحن في البرهامج الا  -

بي اإلاؿتهضؾ  .الخضٍع

اصة في ؤلاكباٌ  - م؛ لدؿهُل اإلاماعؾت والٍؼ جىؿحر عىطغ ؤلازاعة والدشٍى

 .عليها

 زطائظ البرهامج اإلالترح •

مما أزظ بعحن الاعخباع في ميىهاث البرهامج اإلالترح، جىاؿغ العىاضغ     

ت، وهظا اإلاغوهت والخلضم الخالُت: الخ ىىع وؾهىلت الـهم والاؾخمغاٍع

اث  .باإلاؿخٍى

 مدخىي البرهامج •

كام الباخث بازخباع مجمىعت مً ألاوشؿت اإلاىاؾبت؛ لخىمُت ول     

اض ي كُض الضعاؾت، وي  كضعة مً اللضعاث اإلاغجبؿت بمهاعاث اليشاؽ الٍغ

 .كىاهحن وكىاعضحؿاعض في جدؿحن مهاعاث أصائها، وؿلا إلاا ًىظمها مً 

 جىظُم مدخىي البرهامج •

ت      جم جىظُم مدخىي البرهامج، في ضىعة صعوؽ حعلُمُت هظٍغ

( صعوؽ، ؾبلذ في أعبعت أؾابُع، بىاكع 8وجؿبُلُت، عضصها زماهُت)

 .( صكُلت80) صعؾحن في ول أؾبىع، مضة ول واخض منهما زماهىن 

 الـترة الؼمىُت للبرهامج •

 .10/06/2011ئلى  20/04/2011رة الؼمىُت مً اؾخؼغق البرهامج الـت

 مىهج الدراسته. 

بي، باؾخسضام         اإلاىهج اإلاعخمض في هظه الضعاؾت، هى اإلاىهج الخجٍغ

 :الخطمُم الخالي

 3 حدول 

بي املعتمد في الدراست الحاليت  التصميم شبه التجٍر

O X O 

 ؾلىوي معغفي، باالعخماص على بغهامجعالج  ازخباع كبلي

بي في هغة اللضم.  جضٍع

 ازخباع بعضي

     ٌ بي 3) ًخطح مً زالٌ معؿُاث الجضو ( أن اإلاىهج شبه الخجٍغ

للضعاؾت الخالُت، كام على أؾاؽ ئحغاء ازخباع كبلي ألؿغاص عُىت 

بي الضعاؾت، على ملُاؽ جىظُم الظاث، وآزغ  بعض جؿبُم البرهامج الخضٍع

  .اإلالترح

 و. املعالجت إلاحصائيت

خني، لخؿاب  لـدظ ؿغغُاث الضعاؾت، جم اعخماص ازخباع مان ٍو

بُـــت والخجــــمجمىع ومخىؾـ عجب صعحاث اإلاجمىعخحن الػابؿ  ض ــت بعـــٍغ

ت  .ئحغاء الازخباع البعضي، وهظا جىغُذ مؿخىي كُمت الضاللت اإلاعىٍى

 أؾالُب حمع اإلاعلىماثػ. 

كام الباخث بخؿبُم الازخباع، على عُىت الضعاؾت بمؿاعضة اإلاغبحن      

بمغهؼ خماًت الؿـىلت، وطلً بالخيؿُم اإلاؿبم مع ئصاعة اإلاغهؼ، 

 .واإلاضعؾحن العاملحن به

 الىتائج ومىاقشتها. 5

 غىء أهضاؾ البدث وفي خضوص العُىت وزطائطها، وما اهتهذ  في     
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اإلاعالجاث ؤلاخطائُت، ًمىً جلضًم هظا العغع اإلابؿـ ألهم ئلُه 

 :الىخائج، مع مىاكشت مسخطغة لها، وطلً على الشيل الخالي

 أوال: عغع الىخائج

اض ي الجماعي،       هضؿذ هظه الضعاؾت ئلى جدضًض أزغ اليشاؽ الٍغ

اللائم على مماعؾت لعبت هغة اللضم باليؿبت للضعاؾت الخالُت همخؼحر 

في عالكخه بخمثل اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت لضي ألاؾـاٌ  مؿخلل،

الجاهدحن همخؼحر جابع. وكض ضُؼذ الـغغُاث اإلاخعللت بظلً على 

 :الشيل الخالي

جىحض ؿغوق طاث صاللت ئخطائُت عىض مؿخىي : "الـغغُت ألاولى -1

بُت والػابؿت في 0.05  في مهاعاث جىظُم الظاث بحن اإلاجمىعخحن. الخجٍغ

 ".زخباع البعضي على الضعحت اليلُت إلالُاؽ جىظُم الظاثالا  

جىحض ؿغوق طاث صاللت ئخطائُت عىض مؿخىي : "الـغغُت الثاهُت- -2

اض ي الجماعي وجدؿً مهاعاث الخىظُم  0.05 بحن مماعؾت اليشاؽ الٍغ

الظاحي، لضي ألاؾـاٌ الجاهدحن مً طوي ضعىباث الػبـ الظاحي في 

 ي".الخىظُم الظاح البعضي على ملُاؽ الازخباع 

للخدلم مً مضي صخت ؿغغُتي هظا البدث جم خؿاب الـغوق، و        

خني، لخؿاب مجمىع ومخىؾـ عجب صعحاث  باعخماص ازخباع مان ٍو

بُت بعض ئحغاء الازخباع البعضي، وهظا  اإلاجمىعخحن الػابؿت والخجٍغ

 جىغُذ مؿخىي كُمت الضاللت اإلاعىىٍت. وهى ما ًمىً كغاءة هخائجه مً

 :زالٌ بُاهاث الجضاٌو الخالُت

 4حدول 

ً القبلي والبعدي. بيت في الاختباٍر  مجمىع ومتىسط رجب درحاث املجمىعت التجٍر

  مجمىع الرجب متىسط الرجب ألافراد رمس الاختبار 

  175,00 11,67 15 1الازخباع اللبلي الازخباع

  290,00 19,33 15 2الازخباع البعضي 

    30 مجمىع ألاؿغاص 

ٌ  بُاهاث زالٌ مً ًخطح     ٌ  وهى( 4) الجضو  إلاان Ranks الغجب حضو

خني، بُت اإلاجمىعت أؿغاص عجب مخىؾـ بحن ؿغوق وحىص ٍو  في الخجٍغ

 البعضي الازخباع في عجبهم ومخىؾـ 67،11 خضوص في اللبلي الازخباع

 .33،19 خضوص ئلى ًطل الظي

 5 حدول 

ت الداللت مستىي  قيمت تني ملان املعىٍى بيت للمجمىعت ٍو ً، في التجٍر  والبعدي القبلي الاختباٍر

 قيمت الفروق 

U de Mann-Whitney 55,000 

W de Wilcoxon 175,000 

Z -2,391 

Signification asymptotique (bilatérale) ,017 

Signification exacte [2]*(signification unilatérale) ,016a 

ٌ  بُاهاث زالٌ مً ًخطح        الضاللت مؿخىي  كُمت أن( 5) الجضو

ت خني إلاان اإلاعىٍى  لظلً 0،05 مؿخىي  مً أكل وهي 016،0 حؿاوي  ٍو

 وحىص جإهض التي البضًلت الـغغُت وجلبل العضمُت، الـغغُت جغؿؼ

ً عجب مخىؾؿاث صعحاث بحن ؿغوق  أؿغاص لضي والبعضي اللبلي الازخباٍع

ب اإلاجمىعت  .تُالخجٍغ

 6 حدول 

بيت الضابطت املجمىعتين درحاث رجب ومتىسط مجمىع  البعدي الاختبار إحراء بعد والتجٍر

  مجمىع الرجب الرجبمتىسط  ألافراد  

بُت الازخباع   295,50 19,70 15 الازخباع البعضي للمجمىعت الخجٍغ

  169,50 11,30 15 الازخباع ألاؾاس ي للمجمىعت الػابؿت 

    30 مجمىع ألاؿغاص 

        ٌ ( أن مخىؾـ عجب الازخباع 6) ًخطح مً زالٌ معؿُاث الجضو

بُت، ًطل ئلى خضوص  البعضي وبظلً  70،19لضي أؿغاص اإلاجمىعت الخجٍغ

ؿهى أهبر مً مخىؾـ عجب الازخباع ألاؾاس ي لضي أؿغاص اإلاجمىعت 

 .30،11الػابؿت، الظي ًبلؽ ئلى خضوص 

 ومعغوؾ في علم ؤلاخطاء بأن كُمت اإلاخىؾـ، هي اللُمت اإلاثلى بحن      

جدخل مغجبت الىؾـ ومغهؼ اللُم الضهُا واللُم اللطىي؛ لظلً ؿهي 

اإلاعؿُاث، الظي جخجمع خىله بلُت اللُم، وججزع أو جمُل هدىه عىاضغ 

مجمىع البُاهاث، وهى ما معىاه: بأن البُاهاث اإلادطل عليها، حشحر ئلى 

جدٌى ئًجابي في ؾلىهُاث ومهاعاث ألاؾـاٌ، الظًً شاعوىا في البرهامج 

بي  .الخضٍع

 7حدول 

بيت بعد الاختبار البعدي تني للفروق بين املجمىعتين الضابطت والتجٍر ت ملان ٍو  قيمت مستىي الداللت املعىٍى

 قيمت الفروق 

U de Mann-Whitney 49,500 

W de Wilcoxon 169,500 
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Z -2,618 

Signification asymptotique (bilatérale) ,009 

Signification exacte [2]*(signification unilatérale) ,008a 
 

        ٌ ( وهى حضٌو الضاللت 7) ًخطح مً زالٌ معؿُاث الجضو

خني Teste Statistics  ؤلاخطائُت  500،49جطل ئلى  U أن كُمت مان ٍو

لىىؿىن  هما  500،169ئلى مجمىع الغجب ألاكل جطل  ٌ W وكُمت ٍو

ت عىض مؿخىي صاللت  – 618،2هي في خضوص  Z أن كُمت الضعحت اإلاعُاٍع

ت جطل ئلى  ت اإلادضص في 008معىٍى ، أي أكل مً مؿخىي اللُمت اإلاعىٍى

وهى ما ٌعني وحىص ؿغوق بحن عجب صعحاث اإلاجمىعخحن الػابؿت  0،05

ب بُت، لطالح اإلاجمىعت الخجٍغ . لظلً؛ ت بعض الازخباع البعضيُوالخجٍغ

ت وجلبل الـغغُت البضًلت، التي جإهض وحىص  جغؿؼ الـغغُت الطـٍغ

اض ي على جمثل اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت لضي  أزغ لليشاؽ الٍغ

بي اإلالترح في  ألاؾـاٌ الجاهدحن، بعض حعغغهم ألزغ البرهامج الخضٍع

 .الضعاؾت الخالُت

   :الىخائج اإلاخعللت بالـغغُت ألاولى •

ٌ ًخطح         Ranks  ( وهى حضٌو الغجب4) مً زالٌ بُاهاث الجضو

بُت في  خني، وحىص ؿغوق بحن مخىؾـ عجب أؿغاص اإلاجمىعت الخجٍغ إلاان ٍو

ومخىؾـ عجبهم في الازخباع البعضي  67،11الازخباع اللبلي في خضوص 

. ومعغوؾ أن العالكت اإلاىحبت بحن 33،19الظي ًطل ئلى خضوص 

ً، حعني في الضاللت ؤلا  اصة في مخؼحر، جدبعها مخؼحًر خطائُت أن الٍؼ

اصة في اإلاخؼحر آلازغ. ومعنى طلً في هظا البدث: أن ئصزاٌ مخؼحر  الٍؼ

اض ي الجماعي؛ ًدبعه جدؿً في مهاعاث جىظُم الظاث  اليشاؽ الٍغ

باليؿبت لألؾـاٌ الجاهدحن؛ وبظلً ًمىً اعخباع هخائج البدث الخالي، 

اض ي في جمثل اللىاعض وألاهظمت بمثابت جأهُض على أهمُت اليشاؽ الٍغ

 .الاحخماعُت

       ٌ ( وهى حضٌو الضاللت 5) هما ًخطح مً زالٌ معؿُاث الجضو

خني Teste Statistics ؤلاخطائُت  000،55جطل ئلى  U أن كُمت مان ٍو

لىىؿىن  هما أن  000،175إلاجمىع الغجب ألاكل جطل ئلى  W وكُمت ٍو

ت عىض مؿخىي صاللت  – 391،2هي في خضوص  Z كُمت الضعحت اإلاعُاٍع

ت جطل ئلى  ، مما ٌعني وحىص ؿغوق بحن عجب صعحاث 016معىٍى

ً اللبلي والبعضي، لطالح البعضي، لظلً ال جلبل الـغغُت  الازخباٍع

ت، ئط ًخأهض زالؿا إلاا جلغعه وحىص جدؿً في جمثل اللىاعض  الطـٍغ

حعغغهم ألزغ وألاهظمت الاحخماعُت لضي ألاؾـاٌ الجاهدحن، بعض 

بي اإلالترح في الضعاؾت الخالُت؛ بيل ما جػمىه مً  البرهامج الخضٍع

اغُت، كائمت على مجمىعت مً اللىاعض وألاهظمت، التي  أوشؿت ٍع

ًمىً ئصعاهها وجمثلها؛ وبالخالي الخىاؤم معها، مً زالٌ اإلاماعؾت في 

بي حماعي. لظلً؛ ًغحع الباخث هظا الخدؿً لضوع اليشاؽ  ئؾاع جضٍع

اض ي في جدؿحن مهاعاث الػبـ الظاحي، وهظه الىخائج، جإهض ما  الٍغ

اغت 1978أشاعث ئلُه صعاؾت لؿهحر اإلاهىضؽ، ؾىت  ، أوضخذ أن الٍغ

جإزغ جأزحرا ئًجابُا في بعؼ حىاهب شخطُت الؿـل الخضر، واعخماصه 

خه وكُمخه واهخمائه. وهظلً صعاؾت ػوجىؾ  على هـؿه وشعىعه بدٍغ

Zotov بُت عا على عُىت مً ألاخضار، مً زالٌ ؿعالُت  1984م الخجٍغ

اغت اإلاالهمت، على مضي زالر ؾىىاث في ئخضي  بغهامج جغبىي في ٍع

اغت والثلاؿت البضهُت، أهضث وحىص جؿىع  اإلاعؿىغاث اإلاسططت للٍغ

في اإلاؿخىي ألازالقي لألؾـاٌ ألاخضار في ألابعاص الخالُت: عضم 

ججاه الؿلبي هدى اليشاؽ الاهػباؽ، والعالكاث ػحر الىصًت، والا

اإلاضعس ي، وألاوشؿت العلمُت وهظا الاحخماعُت، وبظلً جخدلم صخت 

 .الـغغُت ألاولى

 :الىخائج اإلاخعللت بالـغغُت الثاهُت •

      ٌ  6) ًخطح مً زالٌ معؿُاث الجضو
ا
( وحىص ؿغوق صالت ئخطائُا

ب ت، لطالح ُبحن مجمىع ومخىؾـ عجب اإلاجمىعخحن الػابؿت والخجٍغ

بُت، في اللُاؽ البعضي، وهظا ٌعنى: أن أؿغاص هظه اإلا جمىعت الخجٍغ

اإلاجمىعت كض جلضمىا في حمُع مخؼحراث اإلاهاعاث كُض الضعاؾت الخالُت، 

غحع الباخث هظا الخدؿً ئلى مماعؾت أؿغاص اإلاجمىعت لألوشؿت  ٍو

واإلاهاعاث التي ٌشخمل عليها البرهامج باهخظام، مما أصي ئلى جدؿً 

ء اإلاهاعي؛ هىدُجت ؾبُعُت للخؿىع في مؿخىي ألاصاء مؿخىي ألاصا

وؤلاصعان الخس ي الخغوي؛ خُث ًلىم الالعب بخىظُف ما أهدؿبه مً 

 .ضـاث بضهُت، وكضعاث خـ خغهُت، في عملُت حعلم اإلاهاعاث وئجلانها

عام  Schaefer وهظه الىخائج، جإهض ما جىضلذ ئلُه صعاؾت لشـغ       

ً: ، جىاولذ عالكت الاه1968 اغت مً زالٌ مخؼحًر دغاؾ بمماعؾت الٍغ

، هى الخلضًغاث الضعاؾُت، والثاوي الؿبلت الاحخماعُت، خُث  ألاٌو

اغُحن. هما أهض  الاهدغاؾ و الجىىح واها مىسـػحن بشضة لضي الٍغ

، مً زالٌ صعاؾت للخعغؾ على حىاهب 1977عام  Buhrman بىهغمان

اض ي، لضي ؾا ت في الاهدغاؾ وعالكتها باليشاؽ الٍغ لباث اإلاغخلت الثاهٍى

اغُت طاث عالكت اعجباؽ عىس ي )ؾلبي( Iowa أًىا ، أن اإلاشاعهت الٍغ

مع الخضزحن، وهظا حعاؾي الىدٌى والؼش في الامخدان، والىكىع في 

اض ي  مخاعب مع الشغؾت، هما أوضخذ الىخائج، أن صعحت ألاصاء الٍغ

 ].31] اإلاخعاعؾ عليهاجغجبـ ئًجابُا مع الؿلىهُاث وألازالق الخمُضة 

اغُت       : بأن مماعؾت ألاوشؿت الٍغ وبىاء على طلً، ًمىً اللٌى

الجماعُت؛ حؿهم في جىمُت مـهىم اإلاشاعهت الجماعُت، وما ًدىمها مً 

اغُت  غىابـ ومعاًحر، وبالخالي الخمثل الصخُذ إلاا ًىظم اإلاماعؾت الٍغ

ً، مً  مً كىاعض وهظم؛ وباإلاثل ما جـترغه عالكاث الخـاعل مع آلازٍغ

 .جمثل لللىاعض والىظم، وبهظا جخدلم صخت الـغغُت الثاهُت

       ٌ ( وحىص ؿغوق طاث صاللت ئخطائُت، بحن 7) هما ًخطح مً الجضو

بُت  اللُاؾاث البعضًت في مهاعاث جىظُم الظاث للمجمىعخحن الخجٍغ

بُت، وهظا ٌعنى أن البرهامج اإلالتر  ح والػابؿت، لطالح اإلاجمىعت الخجٍغ

 في مهاعاث جىظُم الظاث كُض الضعاؾت، مما ًضٌ على أن 
ا
كض أزغ ئًجابُا

ألاوشؿت اإلاىحىصة في البرهامج اإلاخبع، أصث ئلى جدؿً هظه اإلاهاعاث، 

ب ومؿابلاث، مىحه ئلى  خُث وان البرهامج بما ًلىم علُه مً جضٍع

جىمُت مهاعاث غبـ الظاث، وما ًخطل بها مً جمثل للىاعض وهظم 

ً اإلاشاعهت  .مع آلازٍغ

         ٌ ( أًػا على وحىص ؿغوق طاث صاللت 7) وجضٌ هخائج الجضو

ئخطائُت بحن اللُاؾاث البعضًت في اإلاهاعاث الخغهُت، للمجمىعخحن 

بُت في اللُاؽ البعضي؛  بُت، لطالح اإلاجمىعت الخجٍغ الػابؿت والخجٍغ

بُت كض جلضمىا في حمُع اإلاخ ؼحراث وهظا ٌعنى أن أؿغاص اإلاجمىعت الخجٍغ
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غحع الباخث هظا الخلضم الخاضل؛ لضوع  ت كُض الضعاؾت، ٍو اإلاهاٍع

اض ي اإلالترح؛ الظي أصي ئلى جدؿً مهاعاث جىظُم الظاث،  البرهامج الٍغ

التي اجطح في غىء هخائج البدث الخالي؛ أن لها جأزحر على مؿخىي 

 .الالتزام بػىابـ اللىاهحن وألاهظمت الاحخماعُت

لؼ، واؾخبُان العضوان، وكض اؾخسضم ا          لباخث ملُاؽ وىهغػ ٍو

غ الىالضًً، ئلى حاهب اؾخبُان ؾلىوي، هما اؾخسضم ازخباع « ث» وجلٍغ

لخدلُل بُاهاث الضعاؾت، التي أشاعث هخائجها، ئلى ؿاعلُت البرهامج 

بي في جسـُؼ العضوان والعىف لضي اإلاغاهلحن الجاهدحن، خُث  الخضٍع

اث العضوان والع ىف في اللُاؽ البعضي، باإلالاعهت مع اهسـػذ مؿخٍى

[. وهى ما 32] بُاهاث اللُاؽ اللبلي، وباإلالاعهت مع العُىت الػابؿت

بُت طاث ؾابع  ًإهض ؿغغُت وحىص صوع للبرامج اللائمت على أوشؿت جضٍع

حماعي؛ في جمثل اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت، وما جـترغه مً غبـ 

 ،ً ض أًػا صخت الـغغُت للظاث إلميان الخىاؿم مع آلازٍغ وهظا ًٍإ

الثاهُت كُض الضعاؾت الخالُت؛ خُث أصي البرهامج اإلالترح ئلى أن جيىن 

أوشؿت الؿـل في الاججاه الصخُذ للمهاعة، وطلً بالشيل الظي 

لت الخطغؾ بضكت، مع ئجلان اإلاهاعاث في أزىاء  ٌؿاعض على جلضًغ ؾٍغ

اغُت، وهظا أزىاء باقي ألاوشؿت ال جماعُت ألازغي، وبظلً اإلاماعؾت الٍغ

جخدلم صخت الـغغُت الثاهُت، خُث جإهض هخائج الضعاؾت الخالُت، 

اض ي الجماعي في جمثل اللىاعض وألاهظمت الاحخماعُت،  صوع اليشاؽ الٍغ

لضي ألاؾـاٌ الجاهدحن طوي الطعىباث في جىظُم الظاث؛ ئط جإزغ 

اغُت ئًجابُا في الؿلىن الخىاؿلي ٌؿاعض الؿـل [، مما 33] التربُت الٍغ

على الشعىع بأهمُت جدمل اإلاؿئىلُت، وغبـ ألاوشؿت الؼائضة، 

والىف عً العىف والؿلىهُاث الؼحر مىاؾبت، اإلاػاصة للمجخمع 

 ].34] واإلاإطًت للىــ

 التىصياث. 6

في غىء ما جم الخىضل ئلُه مً هخائج، في الضعاؾت الخالُت؛ ًىص ي      

 :الباخث، بما ًلي

اض ي البضوي الخأهُض على  - ب الٍغ أهمُت الاؾخعاهت ببرامج الخضٍع

الجماعي، لخدؿحن مهاعاث جىظُم الظاث؛ وجمثل اللىاعض وألاهظمت 

الاحخماعُت، لضي ألاؾـاٌ الجاهدحن، مً طوي الطعىباث في الخىاؿم 

 .وغبـ الظاث

اغُت بمغاهؼ خماًت الؿـىلت،  - بُت إلاعلمي التربُت الٍغ علض صوعاث جضٍع

الاحخماعُت، وأهضًت العمل الاحخماعي، للخىعُت بأهمُت  وصوع الغعاًت

اغُت؛ في جدؿحن مهاعاث غبـ الظاث لضي ألاؾـاٌ  ىاث الٍغ الخمٍغ

 .الجاهدحن

ع البدث العلمي، في مجاٌ علم الىــ  - صعم الاهخمام بمشاَع

اغُت،  اض ي، إلاا له مً أزغ بالؽ في هثحر مً مجاالث التربُت الٍغ الٍغ

ٍغ مسخلف اللضعاث واإلاهاعاث، وئعضاص ألابؿاٌ إلميان جىمُت وجؿى 

 .وطوي الىـاءاث العالُت
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the effectiveness of a football training program in the 

assimilation of social norms and regulations by delinquent children in the Tamara Child 

Protection Center near Rabat, Morocco. This study was applied to a sample of 30 delinquent 

children with difficulties in self-control and subsistence. The sample was divided into two groups: 

the proposed program was applied to the experimental group of 15 children; And the control 

group that included 15 children as well. The suggested training program was applied to the first 

group, while the physical education program - programmed into the program of sports activities 

in child protection centers - was applied to the latter group. The results demonstrated significant 

differences between the two groups in favor of the experimental group that joined the proposed 

program. One of the main recommendations in the light of the results achieved; This program is 

included in the platform for physical education, sports in activation programs for delinquent 

children; With difficulties in autonomous skills; Due to its positive impact on the performance 

competencies identified in this study. 

KEY WORD: Sporting activity, assimilation, delinquent children, rules, social systems. 

 

 

 

 


