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 لي بعض المهارات االجتماعية لدي تالميذ المرحلة اإلعداديةبثر ممارسإ النشاط الرياضي عاآليةا
 حسن محمود محمد حسين*
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 بوال: المقدمة ومشكلة البحث:

 لو متحت  ق الع ع  ققحلل  علو ىمو  شخ ع  قلل اليمتحت  الإلملاللع  من أه  متالحد حعول اليقتمعذ الأ لتهو خطالتل ا
اليفتل الىتال ع، ممو علمال ذيك إيى التهقمو  تويقتمعذ تلل  ت وم اليقش عد اليتل ة الالي فىة الالتجقمومة  أىود يحموعقع  ة 

 ولعمع  اليمىقاتد الأن يتملتى  لالتال  تعتال  ة حعول اليقتمعذ  لة قلتمع الي لعت من التىقجوتو  اليجلعلل  لال من اليملوتال  الا
القم  ع من مموتى  اليلالقو  التجقمومع  من خالد إشتال لو القالجعللو اليمىقمتعن،  لة ي  قلل اليم ون اليذا علل  إيى قتاعن 
اليقالمعذ اليملتالمو  الأملالله  من الي وحع  اليلاتع   اط تد أ تح  اليم ون اليطتعلة يقتتع  اليقالمعذ من طتع  ال قشو  معاليل  

قلو ي ويح اليقالمعذ الاليمجقم ، القلقتت اليقتتع  اليتعولع   ظو  قتتالا يع أهلال ع قىلة الية قحىعن الالالم المالالهتل  اليطتعلع  الق مع
الإل ىو ة اليلو  من خالد أ شطع اليقتتع  اليتعولع  الاليقتالعحع  اليمخقوتل  الىعط الجقمومة ققمعز تويلالالمد اليقتتالع  الاليقلتعمع  

 ( 15: 13ت وم مق ومد يتقتتع  اليلوم .) الاليلول   الاليمفعلل من خال يحعوقع ممو عىومل متة

الاليقتتع  اليتعولع  ت ن هو  من أت ون الي شوط اليملتىة الهة قلل  إية  مال اليشتوب  مال مقز و  ومال الالتتقاوم إية 
اليمىقالا اليذا ع تح  عع أ ىو و  و لو الققالق  ت وهع  اليمجقم  الية حل  تعت متة ملا الق و  أ تاللب تويتالح اليتعولع  

 (16: 1الاليمحو ظ  متة اليشت  الاليجل الال   وت اليذال  الاليلا  توي فد الاليحتص متة ألالم اليالالجب.)  ويقىومح

الق ح ت الاهلال  اليقتتالع   ة اليمموتى  اليتعولع  تسش ويلو اليمق الم  اللتجقلو اليمقتوع    ة قللعد ىتالك الإل تالل 
 قعج  يمموتىقلو اليتعول  من جل  الالىقللاللهو  الالتتقاوم تع القمعزب هذال اليىتالك هال  قوج اليقللعد اليذا عطتأ متة اليشخ ع 

 (11: 6اليمالتالا من جل  أختا. )

القشعت اليلتالىو  الالاتحوا الن الا شط  اليطالتع  قلقتت الىعتع يق معع معالد اليطالب القلتعتل  متة مموتىع اليلالقو  
اليقلوالن اليمطتالب  ة مجقمل و اليملو ت التجقمومع  الال قىوب اليخت  الياالع  الق معع التقجوهو   حال اليلعماتالطع  المموتىع أىويعب 

 مو الن تويقالجعع اليىتع  عم ن تتط الا شط  اليطالتع  تويقح عد اليلتالىة ال تمو قللل  اليالالن الي شوط اليطالتة  تمو ق وىب م  
معالد الالقجوهو  القلتال  اليطالب التلذال عىقطع   د طويب الن عخقوت  الا الي شوط اليذا عشت  حوجقع المعاليع القحاع  تغتوقع 

هلال ع  مو عشلت تون يع لالت عاال  تع تجو ب زمالاع الالن يع  عون تعن ت وقع العشلت اليجمع  تأ ل  مىااليالن من  جوح هذب الأ
 الا شط .

( الن مموتىع الي شوط اليتل ة اليتعولة تو قظو  اليفقتال  طالعتع  ىتعو ق ىب اليفتل 1991مالالا )حىن  مو أشوت 
ال الد الية اليمىقالعو  اليتعولع  اليلتعو، الأن اليشخص اليذا عموتد الا شط  ىمو  القلتال  الخ واص  فىعع ملع ع قىومل  ة الي

 (32: 13اليتعولع  عقمعز توىقللاللال  القلتال  خو    ة الي الالحة اليجىمع  الاليلاتع  الالي فىع  الالتجقمومع . )

                                                           
 تسلالتل إى و اليقلتعمع  -ملتد قتتع  تعولع  *
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قة عموتىلو،  لال من القجوهوقع المعاليع المالقوقع التجقمومع  هذال تجو ب اليقتالعح من خالد ق الا الايلوب الالا شط  الي
  د ذيك عىومل متى قفتعغ الت فلوت  يلعع.

إذ أن هذب اليقفومال  الي فىع  الاليجىمع  الالت فلويع  الالتجقمومع  اليقة عقمعز شخص من أخت  ة ىتال ع الم ال وقع 
 ، القال عت  تص الي فىع ، العتا اليخالية أن الي شوط اليتعولة أحل الا شط  اليتشتع  اليلوم  اليقة قلـل  إيى قتتع  اليفتل قتتع  مقز 

ملعلل يتق العن اليختاة الالتجقمومة، إذ إ ع ع مة  ة اليفتل اليملوتال  التجقمومع  اليقة قلم  حعوقع ملد اليقلوالن م  الآلختعن، 
اللتط الي فد، الالتمقزالز توت قموم يتجموم ، الالإلخالص يلو إيى غعـت ذيـك مـن اليملوتال  التجقمومع  الاليختاع  اليقة قتلت قألعت 

 (66: 9معع اليشخ ع  القموىك اليمجقم . ) لوت  ة ق 

أن اليقالمعذ اليمموتىعن يت شوط اليتعولى عقمقلالال تملوتال  إجقمومع  وشد الحظ الباحث من خالخ عملإ كمعلم تربية رياضية 
 قتلت  ة قش عد شخ ع اليلعل  اليالتل متى قحاع  أهلال ل   من خالد اليقلت  يتللعل من اليمالالق  الإل فلويع  اليمقغعتل اليقى 

اليقتمعذ الق ىتع متة اليملا اليطالعد  فو  تل عع ال ىعاليالجع  الخ واص الىمو  القلتال   فىعع الماتعع الققف  طتعل   د  شوط 
متة حلب الققملد  ة قللعد ىتالك اليمموتىعن يلذب الا شط  تمو عقف  م  اليمالالق  الاليختتال  اليقة قلاللالال متعلو الال قىتالهو أل وم 

يقللعد  ة اليىتالك الي وقف من اليمموتى  ي شوط ملعن توإللو   إية اليقالجعع اليىتع  من مموتىقل  يلذب الا شط  الع الن هذال ال
أىد الي جوح الاليقفال   ة ذال  الي شوط ، تل د اليقالمعذ اليغعت مموتىعن يت شوط اليتعولى، المن خالد إطالا اليتوحا متى 

و لتالى  لعوم قوى  اليخعوط، آتم متل الهلل الي قب الاليمتالج  الالاتحوا اليقى أجتع   ى هذال اليمجود  الاليلتالىو  اليمتقتط  الم ل
(، اللتالى  ماعد ختعد 1( )2311(، اللتالى  هشو  اليلمالت،  تحة قتالن، تغلب مت  ة، طع طتالال ع )5( )2331حىعن )
 Gallawy (2007)، اللتالى  Rutten&Stams (2007)، اللتالى  Shields (16) (2005)(، اللتالى  6( )2313 و ت )

(، اللتالى  ال وم 1 ( )2331(، اللتالى  ال وم اليلتاللا،  فال   تج )1 ( )1991تالهع  اليىمولال ة )اليىعل إت، اللتالى  (12)
اللتالى  ، wright and torry (2000) (17)، اللتالى  Griffin  (14) (2000)(، اللتالى 1 ( )2331اليلتاللا،  فال   تج )

Peterson (15) (2002)  ،اليتحا ممو ل   اليتوحا يتاعو  تلذال   ال تحظ مل  قلت  اليلتالىو  اليقى أجتع   ى ماللالا
 اليتحا.

 بهمية البحث: 
 قالجعع إهقمو  اليتوحلعن تأهمع  الي شوط اليتعولى اللألعتالقع. -1
 لتالى  قألعت مموتى  الي شوط اليتعولى متى  ال من اليملوتال  التجقمومع  ال ومتع  اليذال   -2
مقجو ى  من حعا اليمىقالا ممو عجلد ممتع  ق  ع  اليقالمعذ اليمموتىعن الاليغعت مموتىعن يت شوط اليتعولى  ى مجمالمو   -3

 إملالل تتالمف قلتعتع  يل  أ لت  ومتع .
 اليقلت  متى مىقالا اليقال  اليذا عحاا  اليقالمعذ اليمموتىعن يت شوط اليتعولى. -4

 هدف البحث:

)اليلالقو   علل  هذال اليتحا يتقلت  متة اللت مموتىع الي شوط اليتعولة متة تل  اليملوتال  التجقمومع  
 يلا قالمعذ اليمتحت  الإلملاللع . اليمشوت   اليمجقملع ( -الياعولل اليمجقملع  - التجقمومع

 مرض البحث:

 قالجل  تال  لالي  إح واعًو تعن اليمموتىعن الغعت اليمموتىعن يت شوط اليتعولى  ى اليملوتال  التجقمومع . -
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 ميطلحات البحث

 النشاط الرياضي

تتع  الي شم قتتع  مقز   المق ومت  من الي الالحة: اليالجلال ع  مت  ماعد الي شوط اليتعولة تأ ع  شوط قتتالا علمد متى ق
الالتجقمومع  الاليتل ع  الاليلاتع ، من طتع  تتالمف المجوت  تعولع  مقلللل قح  إشتال  قعولل مقخ    قلمد متى قحاع  

 (165: 1) اليمخقتف . أهلال  الي شوط اليتعولة تمو عىوه   ة قحاع  الاهلال  اليلوم  يتقتتع  اليتل ع   ة متالحد اليقلتع 

 المهارات االجتماعية:

( اليملوتال  التجقمومع  تأ لو: " اليل و ت اليمجقمل  من اليىتالك اليقة قملد أهمع  2313مت  أحمل متل اليح   )
يتشخص ي ة عحو ظ متى اليقفومد الإلعجوتة م  الآلختعن،  لة قشمد ملوتال   تمع  مقلللل ملد: اليقلوالن الاليمشوت   

يقفومد، ال د م و ت اليىتالك اليقة قجلد من اليفتل م  تاًل  وماًل  ة مجقملع الق اى  إيى ملل ملوتال  الالتىقااليع  الالإلعجوتع  الال
 (:11: 5الهى  ويقويى )

هى اليىتالك اليذا ع لت من مجمالم  من الي ود، إيى اليملا اليذا ع الن  د  لد  مهارة العالشات االجتماعية: -1
 و أ لود الآلختعن.من الا لود آخًذال  ة المقتوتب اليملو ة اليقة ق طالا متعل

قلتل ال ومتع  متى ق ظ  طوقو  الا تالل الجلالله  يق  ب  ة إطوت  ويح اليمجقم  تمو  مهارة القيادة المجتمعية: -2
 . عحا  الاهلال  اليمىقاتتع  العلمن قالمع

ال  قل ى اليقفومد م  الاختعن الالياعو  تألالم اليالالجتو  اليمطتالت  من اليفتل يقحاع  أهل مهارة المشاركة المجتمعية: -3
 اليمجقم .

جراءات البحث:  خطة وا 

 منهج البحث

 إىقخلال  اليتوحا  ى هذب اليتحا اليم لف اليال فى )الاىتالب اليمىحى(، الذيك  ظتاًل يم وىتقع يطتعل  اليتحا.

 مجتمع البحث

عملد مجقم  اليتحا قالمعذ اليمتحت  الإلملاللع  تملالتد ملع   إى و تملعتع  الاق ت اليقلتعمع  الاليتويغ ملله   حال 
 ( قالزع  قال ع  مجقم  المع   اليتحا.1( قتمعذال القتمعذل  العاللح اليجلالد )213)
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 (1جدوخ  

 توييف  مجتمع وعينة  البحث 

 اليملتى   
 مجتمع البحث

العينة 
 اإلستطالعية

وية
لمئ
ة ا
سب
الن

 

 العينة األساسية

وية
لمئ
ة ا
سب
الن

 تلميذة تلميذ تلميذة تلميذ تلميذة تلميذ 

مدرسة الحليلة  1
 مشتركة.ال

13 7 7 3 14.3 6 4 6.2 

مدرسة السادات  2
 بنين.

27 - 10 - 7.0 17 - 10.6 

مدرسة بحمد بن  3
 دريو بنات 

- 26 - 10 7.0 - 16 10.0 

مدرسة نجع عرير  4
 المشتركة.

14 13 6 4 14.3 8 7 9.4 

مدرسة الكالبية  5
 المشتركة.

16 15 7 3 14.3 9 8 10.5 

مدرسة الشهيد  6
د  عبد الها
 المشتركة.

14 13 6 5 15.7 8 8 10.0 

مدرسة ببو بكر  7
 اليديق المشتركة

13 13 6 4 14.2 7 9 10.0 

مدرسة الحلة   8
 اإلعدادية.

9 7 - - - 9 7 10.0 

مدرسة الشيخ  9
 ررق اإلعدادية.

8 7 - - - 8 7 9.4 

مدرسة الحديثة  10
 االعدادية 

8 8 - - - 8 8 10.0 

 عينة البحث

( مموتد 13قتمعذاًل القتمعذل، الق  قحلعل  مع   اليتحا التىوىع  القالالملو ) 213حا تسخقعوت مع   مملع  قالالملو قو  اليتو
%( من مجقم  اليتحا، المع   أىقطالمع  قالالملو  6615( غعت مموتد يت شوط اليتعولى قملد  ىت  )13يت شوط اليتعولى الملل )

 البحث. %( من مجقم 1115( قتمعذال القتمعذل ، قملد  ىت  )13)
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 بدوات البحث:

 األدوات اآلتية:الىقخل  اليتوحا

 (2313ماعود اليملوتال  التجقمومع . )إملالل/ أحمل متل اليح  ،  -1

  ويف المقياو

( متوتل لاللع  اليقالعت) ل ، إيى حل مو، ت(، عاعد اليملوتال  التجقمومع ، من خالد لالل  63اليماعود م الن من )
  ، ملوتل الياعولل اليمجقملع ، ملوتل اليمشوت   اليمجقملع (.ملوتال  ) ملوتل اليلالقو  التجقمومع

 طريقة تيحيح المقياو:

متوتل( لاللى اليقالعت، أمو   د متوتل لالل  إخقعوتال ، هى) ل ، إيى حل مو، ت( تحعا  63اليماعود عحقالا متى ملل )
وتع ، الاليل د يتلتوتال  اليىتتع  الأتقوملو) يتلتوتال  الإلعج 1، ت=2، إيى حل مو=1قلطى إىقجوت  اليلتوتل اليقى قح د متى  ل =

( الاليلتج  اليمتقفل  يتماعود قشعت إيى إتقفوا مىقالا اليملوتال  التجقمومع ، الاليلتج  59، 51، 51، 52، 51، 19، 11، 13
( يوضح 9والجدوخ   اليم خفل  قشعت إيى إ خفو  مىقالا اليملوتال  التجقمومع ، الت عالجل زمن محلل يإلجوت  متى اليماعود،

 توريع عبارات مقياو المهارات االجتماعية:

 (9جدوخ  
 توريع عبارات مقياو المهارات االجتماعية

 مهارة المشاركة المجتمعية مهارة القيادة المجتمعية مهارة العالشات االجتماعية األبعىىىاد

رات
ىىىىىىا
ىىىىىىىى
لعب
ا

 

1 19 42 
2 20 43 
3 21 44 
4 22 45 
5 23 46 
6 24 47 
7 25 48 
8 26 49 
9 27 50 

10- 28 51- 
11 29 52- 
12 30 53- 
13 31- 54 
14 32 55 
15 33 56 
16 34 57 
17 35 58- 
18 36 59- 
 37 60 
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 الخيائص السيكومترية لمقياو المهارات االجتماعية: -
 ق الداخلب:يدق اإلتسا -1

علل التقىو  اليلالختى متشتاًل يتلتي  متى ) ل ( اليمفتلال  الالتتلول، الذيك من طتع  حىوب ملومال  التتقتوط تعن 
 ( قع  ملومال  التتقتوط الي وقج .1لتجو   د متوتل اللتج  اليتلل اليخوص تلو تلل الىقتلول لتج  اليلتوتل م ع، العاللح جلالد )

 (3جدوخ  
 لداخلب لمقياو المهارات االجتماعيةشيم معامالت االتساق ا

** Correlation is Significant at the (0. 01) 
 (.0.01( الن جمع  قع  ملومال  التتقتوط اليلتوتال  قع  لاليع إح واعًو م ل مىقالا لتي  )11عقلح من اليجلالد )

 

 38  
 39-  
 40  
 41  

 19 23 18 عدد العبارات

 مهارة المشاركة المجتمعية مهارة القيادة المجتمعية مهارة العالشات االجتماعية

 معامخ االرتباط رشم العبارة معامخ االرتباط رشم العبارة معامخ االرتباط رشم العبارة

1 0.691** 21 0.483** 41 0.570** 
2 0.529** 22 0.661** 42 0.660** 
3 0.439** 23 0.804** 43 0.516** 
4 0.562** 24 0.762** 44 0.540** 
5 0.437** 25 0.591** 45 0.494** 
6 0.615** 26 0.554** 46 0.607** 
7 0.357** 27 0.682** 47 0.670** 
8 0.943** 28 0.338** 48 0.547** 
9 0.680** 29 0.613** 49 0.455** 
10 0.408** 30 0.541** 50 0.943** 
11 0.586** 31 0.563** 51 0.680** 
12 0.726** 32 0.671** 52 0.572** 
13 0.562** 33 0.390** 53 0.589** 
14 0.558** 34 0.582** 54 0.594** 
15 0.598** 35 0.348** 55 0.451** 
16 0.592** 36 0.643** 56 0.445** 
17 0.743** 37 0.308** 57 0.688** 
18 0.683** 38 0.672** 58 0.834** 
19 0.441** 39 0.635** 59 0.659** 
20 0.475** 40 0.432** 60 0.743** 
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 ارات االجتماعية:ثبات مقياو المه -1

 بثالثة طرق هما:ق  اليقأ ل من لتو  اليماعود 

 معامخ بلفاكورنباخ: -1

 ( قع  ملومال  أيفو اتلول اليماعود  ويقويى:3ق  حىوب ملومد أيفو ي د تلل من أتلول اليماعود العاللح جلالد )

 (1جدوخ  
 معامخ بلفا لمقياو المهارات االجتماعية

** Correlation is Significant at the (0. 01) 

 (.  0.01العقلح من اليجلالد أن قع  ملومد لتو  أيفو متقفلع اللالي  جمعللو م ل مىقالا لتي  )

 ئة النيفية:التجر  -ب

ق  حىوب اليلتو  من طتع  اليقجزا  الي  فع ، الذيك تقاىع  متوتال   د تلل من أتلول اليماعود إيى جزاعن:  تلا 
( قع  5تتالالن يق حعح ملومد التتقتوط الي وقف من اليقجزا  الي  فع ، العاللح جلالد) –الزالجى ل  إىقخلم  ملولي  ىتعتمون 

 التجقمومع . ملومال  التتقتوط اتلول ماعود اليملوتال 

 (2جدوخ  

 براون ألبعاد مقياو المهارات االجتماعية-شيم معامالت االرتباط لسبيرمان

** Correlation is Significant at the (0. 01  

 (.0.01العقلح من اليجلالد أن قع  ملومد التتقتوط متقفلع اللالي  جمعللو م ل مىقالا لتي  )

 إعادة تطبيق اإلختبار: - أ

 إىقخل  اليتوحا طتعا  إمولل قطتع  ماعود اليملوتال  التجقمومع  تلل أىتالمعن من اليقطتع  الاالد متى اليلع   الإلىقطالمع ،
 (.0.01( الهال لالد م ل مىقالا )0,759التتغ  قعم  ملومد اليلتو  )

 
 األبىىىعاد

مهارة العالشات 
 تماعيةاالج

مهارة القيادة 
 المجتمعية

مهارة المشاركة 
 المقياو ككخ المجتمعية

 0.7142 0.7852 0.6715 0.8314 كورنباخ -معامخ بلفا

 
 األبىىىعاد

مهارة العالشات 
 االجتماعية

مهارة القيادة 
 المجتمعية

مهارة المشاركة 
 المقياو ككخ المجتمعية

 **0.856 **838 .0 **0.818 **0.816 براون -معامخ ارتباط سبيرمان
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 (2جدوخ 

 شيم معامالت إرتباط بيرسون إلعادة تطبيق االختبار لمقياو المهارات االجتماعية

** Correlation is Significant at the (0. 01) 

 (.0.01العقلح من اليجلالد أن قعم  ملومد اليلتو  متقفل  يألتلول  اليتماعود   د الجمعللو لالي  م ل مىقالا لتي  )

 األساليب اإلحيائية:

 الإلح وم اليال فى )اليمقالىط اليحىوتى، الت حتال  اليملعوتا(.  -1

 T. testخقتوت ) ( إ -2

 ملومد أيفو الت توخ. -3

 ملومد اليقجزا  الي  فع  )ىتعتمون تتالالن(. -4

 ملومد إتقتوط تعتىالن. -5

 نتائج البحث: 
،  مو إىـقخلال  اليتوحـا إىقخل  اليتوحا الخقتوت " "  يلتي  اليفتال  تعن اليمقالىطو  اليمىقات يتقحا  من  ح  اليفت   

 زعــ  )اليمقالىــط(، الاليقشــق )الإل حتال  اليملعــوتا(، العاللــح اليجــلالد اليقــويى مــو طــت  التح ــوم اليال ــفى الهــى ماــوععد الي زمــ  اليمت 
 قال د إيعع اليتوحا من  قواف  ى هذال الي لل:

 (1جدوخ  
 المتوسط الحسابب واالنحراف المعيار ا وشيمة  ت لمقياو المهارات االجتماعية

 (160ن =  

 متغيرات البحث

الممارسين للنشاط 
 الرياضب

ط الغير ممارسين للنشا
 الرياضب

مستو    Tشيمة  
 المتوسط "sig"الداللة

  م 

االنحراف 
 المعيار 

  ع 

 المتوسط
  م 

االنحراف 
 المعيار 

  ع 

 

 األبىىىعاد

مهارة العالشات 
 االجتماعية

مهارة القيادة 
 المجتمعية

مهارة المشاركة 
 المجتمعية

 المقياو ككخ

 **0.824 **794 .0 **0.820 **0.713 معامخ الثبات
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تنمية مهارة العالشات 
 0.01 10.36 6.94 28.24 6.08 46.02 االجتماعية

تنمية مهارة القيادة 
 0.01 18.14 7.19 31.16 7.28 57.03 المجتمعية

شاركة تنمية مهارة الم
 0.01 15.11 7.31 30.98 5.02 49.06 المجتمعية

الدرجة الكلية لمقياو 
 0.01 10.83 29.25 109.3 18.41 151.1 المهارات االجتماعية

** T Test  is Significant at the (0. 01) = (2.64)  
* T Test is Significant at the (0.05) = (1.99) 

 يتضح من الجدوخ السابق ما يلب:

مقالىطو  لتجو  اليقالمعذ اليمموتىعن يت شوط ( تعن 0.01جالل  تال  لالي  إح واعو م ل مىقالا )ال  -1
اليتعولى الاليغعت مموتىعن يت شوط اليتعولى متى ماعود اليملوتال  التجقمومع  ي ويح اليقالمعذ 

 اليمموتىعن يت شوط اليتعولى.

تقالمعذ اليمموتىعن يت شوط تتغ اليمقالىط اليحىوتى  يتلتج  الي تع  يماعود اليملوتال  التجقمومع  ي  -2
 (.109.3(، اليتقالمعذ اليغعت مموتىعن يت شوط اليتعولى )151.1اليتعولى)

 الت وم متى هذب الي قواف عقلح  قحا  اليفت  من اليتحا.

 مناششة النتائج وتفسيرها
ن يت شوط ( تعن مقالىطو  لتجو  اليقالمعذ اليمموتىع3131( الجالل  تال  لالي  إح واعو م ل مىقالا )1عقلح من اليجلالد )

اليتعولى الاليغعت مموتىعن يت شوط اليتعولى متى ماعود اليملوتال  التجقمومع  ي ويح اليقالمعذ اليمموتىعن يت شوط اليتعولى، 
(، 15111حعا تتغ اليمقالىط اليحىوتى  يتلتج  الي تع  يماعود اليملوتال  التجقمومع  يتقالمعذ اليمموتىعن يت شوط اليتعولى)

(، الامت اليذا عشعت إيى إتقفوا مىقالا اليملوتال  التجقمومع  يلا اليقالمعذ 13911اليتعولى ) اليتقالمعذ اليغعت مموتىعن يت شوط
 اليمموتىعن يت شوط اليتعولى يلا مع   اليتحا القحا  اليفت  اليلو ى.

العتج  اليتوحا إتقفوا مىقالا اليملوتال  التجقمومع  يلا اليقالمعذ اليمموتىعن يت شوط اليتعولى إيى أن اليملوتال  
قلخد  ة  د مظلت من مظوهت حعول اليفتل، العتلت  ة ق عفع الىلولقع  ة متالحد حعوقع،  مو أن قلتقع متى ق العن التجقمومع   

مالقو  الجقمومع  قحلل لتج  شلتعقع تعن أقتال ع الملتمعع اليتالشلعن اليملمعن  ة حعوقع، توإللو   إيى إن اليملوتال  قتقتط متوشتل 
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ختعن، الاليقلوط  ملل ، الحىن اليقالال د، الاليقلتعت من اليمشومت  مو قتلت  علو، تللل أش ود اليىتالك ملد قالع  اليمىوملل يآل
 ان  الالن ملد هذب اليملوتال  قتقتط متوشتل توت حتال  التجقمومة.

( أن الي شوط اليتعولة اليمموتد تش د م قظ  يع ألت ممعز ة التتقاوم 1991العشعت  ى هذال الي لل  حىن مالالا )
 ة قحىعن اليمىقالا اليتل ة الالي حة الالي فىة الالتجقمومة، الأن الي شوط اليتعولة اليذا عشقتك تختتل اليفتل اليشخ ع  القمعزهو 

 عع أ لتمن الل عن ع طالا متى قعم  الجقمومع  قلل  إيى إشتوا حوجو  الجقمومع  ملع   تموعىل   ة ق العن مالقو  الجقمومع  
 (61: 13العىمح تويقلت  متى أ تالل جلل.)

( أن مموتى  الي شوط اليتعولى من أه  اليمعولعن اليقتتالع  اليقة الىقطوم  اليقتتع  2313 مو أشوت أحمل متل اليح   )
من طتعالو قحاع  الي لعت من أهلال لو،  وا شط  اليتعولع   ظو  قتتالا يع أهلال ع اليقة قىلى إيى قحىعن الالالم الإل ىو ة اليلو  

الالالم الإل ىو ة اليلو  من خالد الا شط  اليمخقوتل من خالد الا شط  اليمخقوتل  الىط قتتالا يع أهلال ع اليقة قىلى إيى قحىعن 
 الىط قتتالا عقمعز تح عت  قلتعمع  القتتالع  هوم ، اليذال  من اليمت ل أ ع تقالجل أا الىعت  أجلا من الا شط  اليتعولع   ة 

 ، الي فىع ، قحاع  الي مال اليشومد يتفتل، التلتالتل القزالن هذال الي مال تحعا عشقمد متى التقجوهو  اليمقلللل اليتل ع ، اليلاتع
الإلجقمومع ، الي حع  إعمو ًو تأن اليفتل الحلل الالحلل،  مو مو عتلت  ة  فىع عتلت  ة ماتع التل ع. ال ذيك الامت توي ىت  يأل شط  
اليتعولع ، اليقة التقفل   تىفقلو الالالقللو من مجتل الىعت  يقحاع  اليقطالت اليحت ة إيى  ال لو تىوي  مق ومت  قىل   ة قتتع  

: 5ل مالققلو الإلجقمومع  الالإل ىو ع  اله ذال عقلح أن الا شط  اليتعولع  جزم م مد يتلمتع  اليقتتالع  اليشومت .)الا تالل ال ة قالطع
91) 

ممو ىت  المن خالد  قواف اليقحتعد التح واى عتا اليتوحا الجالل  تال  تعن اليمموتىعن الغعت اليمموتىعن يت شوط 
توجد مروق دالة إحيائيًا قأ ل من  ح  اليفت  اليذا ع ص متى:اليتعولى متى ماعود اليملوتال  التجقمومع  التذيك أم   و  الي

بين متوسطات درجات التالميذ الممارسين للنشاط الرياضب والغير ممارسين للنشاط الرياضب علب مقياو المهارات 
 االجتماعية .

 بوال: االستخاليات

 إلب: ى لالم أهلال  اليتحا ال قواف اليقحتعد الإلح واى قال د اليتوحا  

 ىقالا اليملوتال  التجقمومع  يلا اليقالمعذ اليمموتىعن يت شوط اليتعولى.التقفوا م -1

 إ خفو   مىقالا اليملوتال  التجقمومع  يلا اليقالمعذ  اليغعت اليمموتىعن يت شوط اليتعولى. -2

 ثانيًا: التوييات

 بما يلب: ى لالم  قواف اليتحا عال ى اليتوحا  

 تطالت  اليملتىع  ققلمن ماوععد  اليملوتال  الإلجقمومع .الجتالم إخقتوتال  إ قاواع   ى إخقعوت اليفت  اليمشوت    ى الي -1

إجتالم اليمزعل من اليلتالىو  حالد اليملوتال  التجقمومع  يلا  او  ممتع  مخقتف  تسمقتوتب أحل مقغعتال  مت  الي فد  -2
 الإلعجوتى.
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إلعجوتى يلا إملالل تتالمف اللالتال  قلتعتع  حالد ق مع  اليملوتال  الإلجقمومع  تسمقتوتهو من أه  مقغعتال  مت  الي فد ال -3
 قالمعذ اليمتحت  الإلتقلالاع .
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