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[ على مساعدته لنا : ] ميم ادلختار و االمتنان إىل الدكتور ادلشرف كما يسعدنا أن نتقدم بأمسى معاين الشكر

 . ادلعهدأساتذة  بادلعلومات القيمة من أجل إدتام هذا البحث, و ال يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل

 كل من ساعدنا.   ويف األخًن نتمىن من اهلل عز وجل أن جيعل هدا العمل يف ميزان حسنات
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 ادلتواضع رة هذا العمل أهدي ذت
ييت إىل تلك الشمعة اليت حترتق لتضيء يل طريقي إىل نبع بإىل اليت شقت وتعبت من أجل رعاييت وتر 

 أمي ......أمي......أمي.......خًنة. ان سر الوجدان:احلن
 أيب احلنون أحممد. لنفس إىل أوسط أبواب اجلنة:إىل من علمين العزة واالعتماد على ا

إبنها  ويت الذين قامسوين الفرحة يف كل حلظة من حيايت إىل ناصر, أمينة, صابرية, نصًنة ىل كل إخو إ
 .يوسف

اخص  بالذكر: سليم  و إىل كل من شاركين أيامي احللوة وتقامست معهم أيامي اجلامعية
 .حكيم, خلضر, وإىل زميليت يف هذا العمل رزتةرياض,
 .عيد- نشقرو  – كل من محمل لقب: بوعقل اىل

 
 

وإىل رتيع طلبة وأساتذة وعمال معهد  إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة,
 قلمي.        الرتبية البدنية والرياضية وإىل كل من فاته
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 ملخص البحث
         

كل الميارات الحياتية لدل طمبة مرحمة  المسانس في مست معرفةالدراسة إلى تيػػدؼ  
فركؽ في مستكل الميارات  ىناؾأنو  البافكليذا إفترض الط االكاديمي  ظؿ التككيف

تعزل لمتغير  األكاديمي لدل طمبة مرحمة المسانس في ظؿ التككيف  الحياتية
 األكاديمي التخصص ) التربية ك عمـ الحركة ك التدريب الرياضي (  ك أف لمتككيف

طالب  40ك قد إحتكت عينة البحث  ،دكر في اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية
طالب مف قسـ  20ك  طالب مف قسـ عمـ الحركة، 20، عينتيف إلى متقس ،جامعي

مف مجتمع ٪  30درت بنسبة ق ،الطبقية عشكائيا، تـ إختيارىا بطريقة التدريب الرياضي
، كصفي المسحيا باالعتماد عمى المنيج الكىذ طالب، 130البحث الذم قدر ب 

ك عمى  ،الكسائؿ اإلحصائية،مقياس الميارات الحياتية  باستعماؿ اإللماـ النظرم،
ضكء الدراسة النظرية ك الدراسة الميدانية )التجربة اإلستطبلعية ك األساسية ( ك 

 فركؽ جكد، تـ استخبلص ك excelباستخداـ برنامج  الدراسة اإلحصائية لمنتائج الخاـ
ك تـ ، في مستكل الميارات الحياتية  لصالح طمبة عمـ الحركةة لة إحصائيالد ذات 

مستكل الميارات الحياتية عند طمبة التدريب الرياضي  مستكل متكسط ك استنتاج أف 
، ك مف خبلؿ ما أسفرت عنو نتائج البحث نكصي عند طمبة عمـ الحركة مستكل جيد

بمعاىد التربية البدنية ك  األكاديمي مف محتكل التككيفبإدراج الميارات الحياتية ض
بأىمية اكتساب الميارات الحياتية في ، ك التحسيس الرياضية لمختمؼ التخصصات

، كما نكصي بضركرة تكفير االكاديمي حياتيـ اليكمية ك ضركرة االىتماـ بالتككيف
 في المكتبة الجامعية. المراجع ك المصادر العممية خاصة بالميارات الحياتية ك التككيف

 الكممات المفتاحية:
 الطالب. –األكاديمي التككيف  –الميارات الحياتية 

 
 
 
 



 

 
 

 
Résumé de la recherche: 

 

Le but de l’étude est de déterminer le niveau de compétences de la vie courante des 

étudiants en licence, Sous la composition académique,  Les Taliban ont donc supposé 

qu'il existait des différences dans le niveau de compétences des  Etudiants du 

licence,  Sous la composition académique, En raison de la variable de spécialisation 

(éducation, science du mouvement et entraînement sportif). 

Et ce rôle de formation académique dans l'acquisition de compétences de 

vie, L’échantillon comprenait 40 étudiants universitaires, divisés en deux échantillons, 

20 étudiants du département des sciences du mouvement,  Et 20 étudiants du 

département de la entrainement sportive,  A été sélectionné au hasard, estimé à 30% de 

la communauté de recherche estimée à 130 étudiants, Sur la base de l'approche 

descriptive, Utilisation des connaissances théoriques, de l’échelle des compétences de la 

vie, des moyens statistiques, depuis  l’étude théorique et de l’étude de terrain 

(expérience exploratoire et fondamentale),  Et l'étude statistique des résultats bruts à 

l'aide du programme Excel, 

L’existence de différences statistiquement significatives dans le niveau de compétences 

psychosociales en faveur des étudiants en mobilité, on a  conclu que le niveau de 

compétences de vie des étudiants en entraînement sportif est moyen,  Et à travers les 

résultats de la recherche, nous recommandons l'inclusion des compétences de la vie 

dans le contenu académique des instituts de formation de l'éducation physique et du 

sport pour diverses disciplines,  Et conscience de l'importance d'acquérir des 

compétences de la vie courante dans leur vie quotidienne et de la nécessité de prêter 

attention à la formation académique,  Nous recommandons également la nécessité de 

fournir des références et des sources scientifiques, en particulier des compétences 

pratiques et une formation académique dans la bibliothèque universitaire. 

les mots clés: 

- Aptitudes à la vie quotidienne - Formation académique - Étudiant. 

 

 



 

 
 

 

Summary of the research9 

The purpose of the study is to determine the level of life skills of 

undergraduates. Under the academic composition, the Taliban therefore assumed 

that there were differences in the level of proficiency of the undergraduate 

students. Academic composition, Due to the specialization variable (education, 

movement science and sports training.) 

 And this role of academic training in the acquisition of life skills, The sample 

included 40 university students, divided into two samples, 20 students from the 

Department of Movement Sciences, and 20 students from the Department of 

Sports Training, Was selected at random, estimated at 30% of the research 

community estimated at 130 students, Based on the descriptive approach, Use of 

theoretical knowledge, life skills scale, statistical means, since the theoretical 

study and field study (exploratory and fundamental experience), and the 

statistical study of raw results using the Excel program, 

 The existence of statistically significant differences in the level of psychosocial 

skills in favor of students in mobility, it was concluded that the level of life skills 

of students in sports training is average, and through the results of the research, 

we recommend the inclusion of life skills in the academic content of physical 

education and sports training institutes for various disciplines, and awareness of 

the importance of acquiring life skills in their daily lives and of the need to pay 

attention to academic training, We also recommend the need to provide 

references and scientific sources, especially practical skills and academic 

training in the university library. 

keywords9 

- Life Skills - Academic Training - Student. 
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 مقدمة:
إف اإلنساف ال يستطيع أف يعيش في عزلة عف اآلخريف، عف أىمو،ك أصدقائو،ك ىذا 
يؤكد أف حياة الفرد باعتباره عضكا داخؿ جماعة  في حاجة اكبر إلى التكيؼ مف اجؿ 
تطكير المجتمع،كىذا ال يتكافر لديو إال مف خبلؿ امتبلكو لميارات حياتية تجعمو 

ؿ معيـ،كما تسعى االنضمة التربكية إلى إعداد جيؿ مف يتكاصؿ مع اآلخريف ك يتفاع
المتعمميف القادريف عمى التعامؿ مع متطمباتيـ،ك حاجاتيـ الحاضرة كالمستقبمية بكعي ك 
إدراؾ،ك لتحقيؽ ذلؾ تكاصؿ ىذه االنضمة رسالتيا ك ىي تدرؾ أف إكساب الطمبة 

لعؿ مف ابرز القكاعد  الميارات عبلكة عمى المعارؼ األكاديمية بات ضركرة ممحة،ك
لمكاجية ىذه التكجيات االىتماـ بتنمية قدرة المتعمـ عمى التعمـ الذاتي،ك التعاكف مع 
اآلخريف مف اجؿ الكصكؿ إلى المعرفة،ك تكليدىا،كبنائيا كليس حفضيا،ك تخزينيا. 

 .(03، صفحة 2011)جماؿ فكاز العمرم، 
تربكم بمضامينو ك طرائقو ك أىدافو إذ تيدؼ ىذه األنظمة الجديدة إلى جعؿ المسار ال

يتبلءـ ك المتغيرات المتبلحقة ليعد رجؿ الغد أم الفرد المناسب لمظركؼ المناسبة 
كيجعمو ايجابي التفكير ك الفعؿ ك قادر عمى التكيؼ ك التفاعؿ السريع،ك العمؿ عمى 

ك التي تعتبر تنمية الجكانب النفسية، االجتماعية، البدنية ك الميارية، المعرفية...الخ،
 في حد ذاتيا ميارات حياتية يجب أف يكتسبيا الطالب خبلؿ تككينو.

لدل الطبلب، يستمـز عمينا معرفة مستكل  األكاديمي كلمكقكؼ عمى مستكل التككيف 
كمف خبلؿ بحثنا ىذا تطرقنا إلى دراسة مقارنة في مستكل ىذه  الميارات الحياتية،

ك ة التربية كعمـ الحركة لذم استيدؼ طمبالميارات مف خبلؿ متغير التخصص ك ا
 سانس. ي، سنة ثالثة لالتدريب الرياضيطمبة 

 تطبيقي. جانب نظرم كجانب إلى جانبيف: ناك لتحقيؽ ىذه الدراسة قمنا بتقسيـ بحث
 :يفالجانب النظرم قسـ بدكره إلى فصم

 .خصص لمميارات الحياتية :الفصؿ األكؿ
 .األكاديميتككيف تطرقنا فيو إلى ال الفصؿ الثاني:
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 عمي فصميف: فحتكمأما الجانب التطبيقي 
 .منيجية البحث ك اإلجراءات الميدانيةتناكلنا فيو  الفصؿ األكؿ:

االستنتاجات كضع  ك إلى عرض تحميؿ كمناقشة النتائج فيو االثاني: تطرقنالفصؿ 
 .كاالقتراحات المستقبمية

 :البحث مشكمة -1
ت ك تحديات أىميا الثركة المعمكماتية في شتى مجاالت تكاجو المجتمعات اليـك صعكبا

الحياة، ك في ضؿ ىذا السياؽ فاف التككيف يقع في قمب ك صمب المكاجية كعميو أف 
يعد فردا يستطيع أف يتكيؼ مع متطمبات ىذا العصر بايجابياتو ك سمبياتو، لتطكير ك 

  ك صقؿ المكاىب لدخكؿ عالـ الكبار. ترسيخ القدرات الذاتية،
كما تعد عممية تنمية الميارات الحياتية لدل الطمبة مف أىـ النكاتج اليامة ألم معيد 

في جكىره يسعى إلى تأىيؿ الطمبة  األكاديمي كفي أم مستكل دراسي، ذلؾ أف التككيف
ك انفتاحيـ عمى المجتمع ك المشاركة في العممية التنمكية، كذلؾ أف الطمبة في حاجة 

لمعرفة ك الميارات، ك القدرات، لمحصكؿ عمى الكظائؼ ك لمستكيات متقدمة مف ا
تحقيؽ النجاح المستمر في اإلعداد لنكاحي الحياة المختمفة، بحيث ىذا ينبغي بعض 
متطمبات التككيف المتعمقة بالميارات الحياتية، ك ضركرة تكفير اإلمكانات الضركرية 

الميارات الحياتية،)عامر التي يحتاجيا نظاـ التككيف، ليصبح متبلئما مع متطمبات 
((،كما أف التككيف غير مرضي مف كجية نظر الطمبة لتحقيؽ 2018حمبلكم )

المستكل المرغكب فيو لمختمؼ الميارات سكاء حياتية أك مينية،ىذا ما أشار اليو 
كما أكدت   (،2014 -2013:بف شييدة خاليدة ك عيساني كريمة ) الطالبتاف الباحثتاف
سابقة عمى تكظيؼ الميارات الحياتية في برامج النشاط الرياضي، مختمؼ الدراسات ال

كاالىتماـ بالتككيف، ك تنمية الميارات الحياتية التي تراعي حاجات الطبلب مف جية،ك 
كاقع المجتمع المحمي ك تحديات العصر مف جية أخرل، ك ضركرة تكفير اإلمكانات 

ئما مع متطمبات العصر ك الضركرية التي يحتاجيا نضاـ التككيف، ليصبح متبل
 الميارات الحياتية.
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أف بمستغانـ، الحضنا النظر إلى كاقع التككيف بمعيد التربية البدنية ك الرياضية بك 
، كؿ ىذه حصص التطبيقية ك األعماؿ المكجيةمعظـ الطمبة ال يحضركف سكل ال

ات المطمكب األمكر تعكد سمبا عمى تككيف الطالب كمستكل القدرات، الكفاءات ك الميار 
 تحقيقيا خبلؿ فترة تككينو بالمعيد.

ما ىك  مستكل الميارات الحياتية لدل طمبة مرحمة المسانس في : التساؤالت العاـ 1-1
 ؟االكاديمي ظؿ التككيف

 التساؤالت الفرعية: 1-2
  ؟ىؿ لمتككيف دكر في تحسيف مستكل الميارات الحياتية لدل الطمبة 
  ية مف كجية نظر طمبة المسانس؟الميارات الحياتما ىك ترتيب 
 لدل الطمبة تعزل لمتغير التخصص  الحياتية في مستكل الميارات ىؿ ىناؾ فركؽ

                                                                    ؟                                                                                                          ) عمـ الحركة ك التدريب الرياضي ( في مرحمة الميسانس
    تتجمى أىداؼ البحث فيما يمي: :البحثأىداؼ  -3
 اليدؼ الرئيسي: 3-1 
 التعريؼ بالميارات الحياتية ك التحسيس بأىميتيا في حياة الطالب. -
                                  األىداؼ الفرعية:                     4-2
 األكاديمي في الرفع مف مستكل المياؤرات الحياتية لدل الطمبة.ابراز دكر التككيف  -
مستكل الميارات الحياتية قيد البحث الة إحصائيا في  معرفة إذا كانت ىناؾ فركؽ د -

 .                            كفؽ متغير التخصص العممي
 :البحثفرضيات  -4
 العامة:الفرضية  4-1
 لمميارات الحياتية لدل طمبة مرحمة المسانس في ظؿ التككيف جيد مستكل ىناؾ -
 الفرضيات الفرعية: 4-2

 .لمتككيف دكر في تحسيف مستكل الميارات الحياتية لدل الطمبة 
 في  الحياتية يظير ترتيب الميارات الحياتية عند الطمبة حسب أىمية المياراتس

 .حياتيـ
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 ل الميارات الحياتية لدل الطمبة في مرحمة الميسانس تعزل في مستك  ىناؾ فركؽ
لصالح طمبة التربية ك عمـ  لمتغير التخصص) عمـ الحركة ك التدريب الرياضي(

                                                                                                            .الحركة
 :أىمية الدراسة  -5

 تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يمي :
 الجانب العممي: 5-1
الميارات الحياتية بالنسبة لمطمبة مف اجؿ مكاجية التحديات ك إبراز أىمية  -

 .الصعكبات في الحياة حاضرا ك مستقببل
 الجانب العممي: 5-2
إعطاء مختمؼ االقتراحات  مناقشة النتائج كالخركج باالستنتاجات ككضع ك -

 .كالتكصيات
 .الميارات الحياتيةإثراء المجاؿ العممي إلبراز مدل أىمية  -
 :تتعريؼ المصطمحا -6
 الميارات الحياتية: 6-1

 ا:نظري
الميارات الحياتية ىي أي عمؿ يقوـ بو اإلنساف في الحياة اليومية التي يتفاعؿ فييا مع أشياء 

ج مف الفرد اف يكوف و معدات و أشخاص و مؤسسات، و بالتالي فاف ىذه التفاعالت تحتا
  (160عامر حمبلكم،صفحة،) متمكنا مف مختمؼ الميارات األساسية.

 إجرائيا:
ىي عبارة عف مجمكعة مف السمككيات اإليجابية يكتسبيا الطالب مف التككيف في 
المعيد، ك يكيفيا بحيث تمكنو مف التعامؿ بفاعمية مع متطمبات ك تحديات الحياة 

تنمية ك تطكير بعض الميارات االجتماعية، ك بعض الحقيقية، ك ذلؾ مف خبلؿ 
 الميارات النفسية، ك الميارات البدنية ك الميارية، قيد الدراسة.

 إجرائيا:
 التكويف: 6-2

 نظريا: 
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يقصد  ك formaأك   formareالتككيف كمصطمح لغكم مشتؽ مف الكممة االتنيةلغة: 
 كضع إلى كضع آخر.                          بو إيجاد الشيء أك تشكيمو بمعنى إحداث تغيرات مف 

 (13، صفحة 2006)نجـ العزاكم، 
نشاط مخطط ييدؼ إلى إحداث تغييرات في الفرد ك الجماعة مف ناحية اصطبلحا: 

المعمكمات ك الخبرات ك الميارات ك معدالت األداء ك طرؽ العمؿ ك االتجاىات ما 
  (13، صفحة 2006)نجـ العزاكم،  .يجعؿ األفراد في صكرة الئقة لمقياـ بعمميـ

ىك عممية منظمة ك مستمرة لتنمية مجاالت ك اتجاىات ك ميارات األفراد ك إجرائيا:
المجمكعات لتحسيف أدائيـ ك إكسابيـ الخبرة المنظمة، لمكاجية مختمؼ العقبات 

 الحياتية.
 الطالب: 6-3

 نظريا:
ة التربكية طيمة التككيف الجامعي يعتبر الطالب أحد العناصر االساسية في العمميلغة: 

 إذ يمثؿ عدديا النسبة العالية في المؤسسة الجامعية.
 (226، صفحة 2006)دليك فضيؿ ك آخركف،   

 الطبلب ىـ مدخبلت ك مخرجات العممية التعممية / التعميمية الجامعية.اصطبلحا: 
 (226، صفحة 2006)دليك فضيؿ ك آخركف،  

ت لو كفاءتو العممية باالنتقاؿ مف المرحمة الثانكية إلى ىك الشخص الذم سمحإجرائيا:
الجامعة بكاسطة شيادة البكالكريا التي أىمتو لمتابعة دراستو بمعيد عمـك ك تقنيات 

 أنشطة التربية البدنية ك الرياضية.
 الدراسات السابقة و المشابية: -7
 مذكرة ماستر( 2014 -2013:بف شييدة خاليدة ك عيساني كريمة )  01دراسة 7-1

بحث مدل رضا الطمبة المقبميف عمى التخرج لمتككيف في ظؿ النظاـ) ؿ. ـ. د( الدراسة بعنكاف: 
ك صفي مسحي اجرم عمى طمبة السنة الثانية ماستر بمعيد التربية البدنية ك الرياضية 

طالب مف طمبة  السنة 140بمستغانـ حيث ىدفت ىذه الدراسة التي أجريت عمى 
ر المقبميف عمى التخرج  مف طمبة ت ب ر ) تربية بدنية ك رياضية الثانية ماست
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كتدريب رياضي (ك التي اختيرت بطريقة مقصكدة  مف قسـ التربية البدنية ك الرياضية 
 إلى معرفة :

مدل رضا الطمبة المقبميف عمى التخرج لمتككيف في ظؿ نظاـ ؿ ـ د .ك مدل تحقيؽ 
 ءة المينية .التككيف في ظؿ نضاـ) ؿ. ـ .د( لمكفا

استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الكصفي ك أعدت ليذه الدراسة المسحية استبياف 
خاص لمطمبة ك المقاببلت الشخصية المباشرة جمعت النتائج باستخداـ النسب المؤكية 

تكصمت ىذه الدراسة إلى أف التككيف في معيد التربية  2ؾ  ك اختبار حسف المطابقة
ير مرضي مف ك جية نظر طمبة المقبميف عمى التخرج أما البدنية ك الرياضية غ

بالنسبة ألىـ التكصيات فتمثمت في زيادة مدة التربصات الميدانية ككذا االىتماـ بيا 
نضرا ألىميتيا في اكتساب الخبرة ك القياـ بالزيارات الميدانية مف طرؼ األساتذة 

 سنكات التككيف . المختصيف لغرض مراقبة ك مبلحظة مدل استفادة الطمبة مف
 : مذكرة ماجستير22دراسة  7-2

 ( 2211 -2212دراسة : عامر حمالوي )
دكر التككيف في إكساب طمبة معاىد ك أقساـ التربية البدنية ك الرياضية بعض الدراسة بعنكاف : 
. دراسة مقارنة بيف النظاـ الكبلسيكي ك نضاـ ؿ ـ د حيث ىدفت ىذه الميارات المينية 

مف طمبة التربية البدنية ك الرياضية سنة رابعة نضاـ  824تي أجريت الدراسة ال
كبلسيكي ك سنة ثالثة نضاـ ؿ ـ د اختيركا بطريقة عشكائية  ك الذيف يدرسكف بأقساـ 

بسكرة ( إلى التعرؼ  –باتنة  -الجزائر -التربية البدنية ك الرياضية بجامعات ) شمؼ
األىداؼ التعميمية ، ميارة مياـ التفاعؿ عمى الميارات المينية ) ميارة مياـ كضع 

الصفي ، ميارة مياـ التقكيـ ، ميارة المياـ التدريسية ، ميارات مياـ تنمية الصفات 
العممية لممتعمـ (التي يكسبيا التككيف ) نضاـ كبلسيكي ، ؿ ـ د ( لطمبة معاىد ك 

الجزائر ، باتنة ، أقساـ التربية البدنية ك الرياضية ك ذلؾ في اربع جامعات ) شمؼ ، 
 بسكرة ( 

استخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي ك أعدت ليذه الدراسة مقياس الميارات المينية 
، جمعت النتائج باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية ، المتكسط 
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ف الحسابي، االنحراؼ المعيارم ، اختبار ت لمعينات المستقمة ، اختبار تحميؿ التباي
األحادم، اختبار تككي، تكصمت ىذه الدراسة إلى أف الطمبة يفضمكف ك يرتبكف 
الميارات المينية المطمكبة لعمميـ ، الميارات المينية تختمؼ باختبلؼ نضاـ الدراسة  
) كبلسيكي، ؿ ـ د(ك نكع الجامعة كال تختمؼ باختبلؼ الرغبة في دراسة التخصص ، 

مكانات الضركرية التي يحتاجيا نضاـ ؿ ـ د ك ك أكصى الباحث بضركرة تكفير اإل
تنسيؽ الدكاترة كالباحثيف في معاىد ك أقساـ ت ب ر قصد الرفع مف إكساب الميارات 

 الحياتية لمطبلب المتخرجيف قصد التمكف مف القياـ بالكظيفة التدريسية .
 :مذكرة دكتوراه 23دراسة  7-3

 ( .2218-2217دراسة:عامر حمالوي )
متطمبات التككيف بمعاىد ك أقساـ التربية البدنية ك الرياضية في ضكء االقتصاد نكاف : الدراسة بع

 المعرفي ك الميارات الحياتية. 
أستاذا، اختيركا بطريقة المسح الشامؿ إلى  327ىدفت ىذه الدراسة التي أجريت عمى 

ية في ضكء التعرؼ عمى أىـ متطمبات التككيف بمعاد ك أقساـ التربية البدنية ك الرياض
االقتصاد المعرفي ك الميارات الحياتية حسب رأم األساتذة الذيف يدرسكف بالمعاىد ك 

 األقساـ التابعة لمندكة الجيكية لجامعات الشرؽ.
استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ك أعدت ليذه الدراسة استبياف خاص 

األداة الثانية خاصة بمتطمبات  بمتطمبات التككيف المتعمقة باالقتصاد المعرفي ك
عبارة مقسمة إلى  75التككيف المتعمقة الميارات الحياتية جاءت كؿ أداة تحتكم عمى 

محاكر، جمعت النتائج باستخداـ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ك اختبار 
األساتذة ال ت ك اختبار التبايف األحادم ك اختبار فريدماف ، أظيرت نتائج الدراسة أف 

تختمؼ عندىـ درجة أىمية متطمبات التككيف المتعمقة باالقتصاد المعرفي بينما تختمؼ 
درجة األىمية في متطمبات التككيف المتعمقة بالميارات الحياتية . ك أكصى الباحث 
بضركرة تكفير اإلمكانات الضركرية التي يحتاجيا نضاـ التككيف ، ليصبح متبلئما مع 

 صاد المعرفي ك الميارات الحياتية. متطمبات االقت
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 :  24دراسة  7-4
 مذكرة ماجستير (2216دراسة : حميد خمؼ فرحاف و محمود عبد الرحماف الحديدي )

درجة تكافر الميارات الحياتية في منياج التربية الرياضية لممرحمة الثانكية في عنكاف الدراسة : 
 العراؽ مف كجية نظر المدرسيف .

مدرسا ك مدرسة اختيركا بطريقة الحصر  383راسة التي طبقت عمى ىدفت ىذه الد
الشامؿ إلى التعرؼ عمى درجة تكافر الميارات في منياج التربية الرياضية لممرحمة 
الثانكية في العراؽ مف كجية نضر المدرسيف تعزل لمتغيرات الجنس ك المؤىؿ العممي 

 ك سنكات الخبرة 
أعدت ليذه الدراسة استبياف كأداة لجمع المعمكمات استخدـ المنيج المنيج الكصفي ك 

حيث احتكل عمى أربع مجاالت ) الميارات البدنية ك ميارات التفكير ك االكتشاؼ ك 
ميارات نفسية ك اجتماعية ك مجاؿ ميارات القيادة ك اتخاذ القرار(، تكصمت الدراسة 

ضية في المرحمة الثانكية إلى أف درجة تكفر الميارات الحياتية في منياج التربية الريا
مف كجية نضر المدرسيف كانت متكسطة بشكؿ عاـ ، عدـ كجكد فركؽ لدرجة تكافر 
الميارات الحياتية في منياج التربية الرياضية تبعا لمتغير الجنس ، كجكد فركؽ لدرجة 

 تكافر الميارات الحياتية في منياج التربية الرياضية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي 
برة ، أكصى الباحثاف بضركرة إعادة تقييـ منياج التربية البدنية لممرحمة الثانكية ك الخ

  في العراؽ في ضكء الميارات الحياتية .
مذكرة ماستردراسة : عباس أميرة ، عطاء اهلل احمد ، و رائد عبد األمير عباس  7-5  

الميارات  عنكاف الدراسة : دكر حصة التربية البدنية ك الرياضية في تنمية بعض
 الحياتية في ظؿ المقاربة بالكفاءات .

تمميذ مف صؼ الرابعة متكسط إلى معرفة دكر  3328ىدفت الدراسة التي طبقت عمى 
حصة التربية البدنية كالرياضية في تنمية بعض الميارات الحياتية في ضؿ المقاربة 

ه الدراسة مقياس بالكفاءات ، استخدـ المنيج الكصفي بالطريقة المسحية ، ك أعدت ليذ
الميارات الحياتية ك الذم يحمؿ ثبلث محاكر ) الثقة بالنفس ، ك تقدير الذات ك ميارة 
اتخاذ القرار ك تحمؿ المسؤكلية ك ميارة إدارة الضغكط النفسية ( ، تكصؿ الباحثاف إلى 
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أف لحصة التربية البدنية كالرياضية دكر ايجابي في تنمية بعض الميارات الحياتية في 
ضؿ المقاربة بالكفاءات ، كما أكصى الباحثاف بتصميـ منياج التربية البدنية ك 
الرياضية قائمة عمى الميارات الحياتية مع مراعاة حاجات ك استعدادات التبلميذ 

 المتكسط ككاقع المجتمع ك متطمبات العصر .
 :مذكرة ماستر 6دراسة  7-6

 .(2216سنة ) إبراىيـزرواؿ مختار و حمراوي :دراسة 
تكل سالفردية ك الجماعية في م األلعابدراسة مقارنة بيف رياضي بعنكاف:  الدراسة

 .( سنة18-17الميارات الحياتية )
 أعمارىـ تتراكحالعب ممارس لمنشاط الرياضي  100التي طبقت عمى ىدؼ الدراسة 

الممارسة الرياضية في اكتساب الممارسيف لمميارات  إلى أىمية سنة 18-17بيف 
، استخدـ المنيج الكصفي ك أعدة ليذه الدراسة استمارة استبيانية لجمع النتائج اتية الحي

 األلعاببيف رياضي  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة ، تكصؿ الباحث إلى انو 
 األلعابالجماعية ك الفردية مف حيث مستكل الميارات الحياتية لصالح رياضي 

الرياضية في  األنشطةة اثر ممارسة معرف، ك أكصى الباحث إلى ضركرة  الجماعية
 تنمية الميارات الحياتية لدل الناشئيف

 :التعميؽ عمى الدراسات  7-7 
 بناءا عمى العرض السابؽ لمدراسات السابقة نبلحظ ما يمي : 

اتضح مف الدراسات السابقة أىمية الكقكؼ عمى دراسة كاقع الميارات الحياتية لدل  -1
 لجامعية أك مرحمة تعميـ الكبار أك المرحمة الثانكية.الطبلب سكاء في المرحمة ا

اتفقت الدراسات السابقة مع دراستنا في أىمية اكتساب الميارات الحياتية مثؿ  -2
ميارات نفسية ميارات اجتماعية ميارات بدنية )عباس أميرة ، عطاء اهلل احمد ، ك رائد 

د الرحماف الحديدم عبد األمير عباس ، دراسة  حميد خمؼ فرحاف ك محمكد عب
(2016)) 
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في متغير الميارات الحياتية الكاجب  -3

تكفرىا لدل الطمبة كاف اختمفت في العينة أك المستكل الدراسي حيث طبقت دراسة 
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طالب (       3328)عباس أميرة ، عطاء اهلل احمد ، ك رائد عبد األمير عباس عمى 
العب  100طبقت عمى  (2016سنة ) إبراىيـراسة زركاؿ مختار ك حمراكم د )

ممارس لمنشاط الرياضي () حميد خمؼ فرحاف ك محمكد عبد الرحماف الحديدم 
 مدرس ك مدرسة ( 383( طبقت عمى 2016)
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في متغير التككيف مثؿ دراسة  -4

( ) ك دراسة عامر حمبلكم 2014 -2013ك عيساني كريمة )  بف شييدة خاليدة
(2010- 2011( )2017-2018)) 
أما الدراسة الحالية فتسعى إلى مقارنة بيف مستكل بعض الميارات الحياتية عند  -5

طمبة السنة الثالثة ليسانس، عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي، المقبميف عمى 
 التخرج، في ظؿ التككيف.

ختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في اليدؼ مف الدراسة حيث ركزت ا -6
معظـ الدراسات عمى معرفة مستكل الميارات الحياتية كدكر التككيف أك درس التربية 
البدنية ك الرياضية في إكساب الميارات الحياتية أما دراستنا فتمحكرت حكؿ مقارنة في 

مبة النشاط التربكم ك طمبة التدريب الرياضي، في ظؿ مستكل الميارات الحياتية بيف ط
 التككيف.

كما استفدنا مف الدراسات السابقة في عدة جكانب : تحديد مشكمة الدراسة ك  -7
اقتباس بعض المصطمحات ، ك تغذية االيطار النظرم ، ك تصميـ أداة الدراسة، ك 

  دعـ نتائج الدراسة الميدانية. 
 نقد الدراسات: 7-8

ت ىذه الدراسات عمى تكضيح دكر التربية الرياضية،النشاط الرياضي، في اقتصر 
إكساب الميارات الحياتية لدل مختمؼ عينات البحث حسب كؿ دراسة، ك كؿ متغير، 
بينما تيدؼ دراستنا إلى إبراز دكر التككيف في إكساب الميارات الحياتية لمطبلب، 

تدريب رياضي(  –)عمـ الحركة كمقارنة مستكل ىذه الميارات حسب متغير التخصص
مف اجؿ معرفة مدل اىتماـ الطمبة بالدرجة األكلى ك األساتذة بالدرجة الثانية 
بالتخصص العممي، ك كذلؾ معرفة مدل مساىمة التككيف في تنمية بعض الميارات 
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الحياتية خبلؿ مرحمة المسانس، ك الكقكؼ عمى مدل تقدـ التككيف عمى مستكل المعيد 
تكل التككيف خبلؿ الدراسات السابقة، كما عمدنا إلى تغيير شكؿ المقياس مقارنة بمس

المقدـ لمطمبة، مقارنة بالدراسات السابقة، كذلؾ بتغيير ترتيب فقرات المحاكر في 
 المقياس.
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 تمييد:
تييئة جيؿ مف المتعمميف القادريف عمى التعامؿ مع  إلىالتربكية  األنظمةتسعى 

متطمباتيـ ك حاجاتيـ الحاضرة ك المستقبمية لذلؾ اىتمت باكتساب الطمبة لمميارات 
التي تنمي قدرة المتعمـ عمى التعمـ الذاتي ك التعاكف مع  األكاديميةالحياتية ك العارؼ 

المعرفة ك استخداميا في حياتيـ  إلىك التكاصؿ معيـ مف اجؿ الكصكؿ  يفاآلخر 
 اليكمية .

ك تتضاعؼ الحاجة لتعمـ الميارات الحياتية في ضؿ المتغيرات المستجدة ك الحادثة 
عمى بيئة الطالب حيث تمكنيـ مف التكيؼ ك المركنة في المجتمع ك سيكلة التكاصؿ 

تنمية قدرة المتعمـ عمى حؿ المشكبلت الحياتية ك ك  األخرلك االحتكاؾ بالمجتمعات 
التعامؿ بنجاح مع متغيرات الحياة المختمفة . ك تضمف ىذا الفصؿ مفيـك عاـ حكؿ 

بالنسبة لمطالب الجامعي ك تخصصنا في بعض الميارات  أىدافياالميارات الحياتية ك 
فس ، تحمؿ المسؤكلية النفسية  التي اشتممت في بحثنا عمى )اتخاذ القرار ، الثقة بالن

ك العمؿ  عض الميارات االجتماعية )التكاصؿ، الركح القيادية،الشخصية.( ك ب
 ك ميارية. الجماعي .( ك ميارات بدنية
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 عريؼ الميارة :. ت1-1

حركيا ك  اإلنسافالقائـ عمى الفيـ لما يتعممو  الدقيؽ،ك  األسيؿ األداءالميارة ىي 
 2003عمي الجمؿ، ك  احمد )المقاني كقت ك الجيد ك التكاليؼعقميا ك مع تكفير ال

 (264 فحةص
نشاط معيف ك قد يميؿ البعض في تخصيصيا  أداءك ىي السرعة كالدقة ك البراعة في 

الغالبية تجعميا عامة لتشمؿ الميارات  أف إالالمينية كنجارة ك الحدادة ،  لؤلعماؿ
 اإلداريةجتماعية ك الميارات العبلقات اال إقامةالحسابية ك الميارة في 

 (813 فحةص،  2003فرج عبد القادر،  ).............الخ 
ك التعمـ الجيد ، كالميارة نشاط  األداءالقدرة عمى  بأنياالميارة  1999كيعرؼ ككتريؿ

متعمـ يتـ تطكيره خبلؿ ممارسة نشاط ما تدعمو التغذية الراجعة . ك كؿ ميارة مف 
مف الميارات الفرعية  أمت فرعية اصغر منيا ك القصكر في رااالميارات تتككف مف مي

 الكمي . األداءعمى جكدة  يؤثر
يمكف تعممو  شيء بأنياتعريفا لمميارة  (113 فحةص،  1997،رحاب )ك يستخمص  

ما يتعممو  أفتككينو لدل المتعمـ عف طريؽ المحاكاة ك التدريب ك  أكاكتسابو  أك
 ك اليدؼ مف تعمميا . خصائصياطبيعتيا ك  يختمؼ باختبلؼ نكع المادة ك

قد تعني السرعة  أنياتطبيؽ ىذه التعريفات عمى الميارات الحياتية لكجدنا  أردناك لك 
 الميارات الحياتية كمتطمبات التكيؼ مع الحياة . أداءكالدقة ك البراعة في 

 تتمثؿ في : محاكاةتتحدد مواصفات الميارة في ثالث  -1-1-1
تكجيو اىتماـ كاؼ نحك  أفكمف ىنا نجد  األداءدقة  – األداءسرعة – األداءصحة 

لو ضركرة ك مبرراتو ، فتنمية الميارات الذىنية يساعد  أمرالتدريب عمى الميارات 
كما يتطمب تنمية الميارات الذىنية التدريب ك  األخطاءك تجنب  اإلدراؾالفرد عمى 

اطف ك م بإظيار الخطأة ك نقد الفكر الفكرية الصحيح األساليبالتمرف عمى استخداـ 
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 ، صفحة 2004)عمراف ك اخركف،  اتساقوالضعؼ فيو مما يادم الى دقة التفكير ك 
20) 

 مف مبادئ تعمـ الميارات ما يمي : أفقوؿ عمراف ي -1-1-2
يعتمد تعمـ الميارات عمى كؿ مف المنطؽ العممي الصحيح ك التدريب الفني الجاد  -1

رعة تعمـ الميارات مع اقتصاد في كؿ مف المجيكد العقمي ك س إلىك ىك ما يقكد 
 البدني .

 اكتساب الميارات . أركافالممارسة ، فالممارسة العممية ركف مف  -2
 . المطمكبةمع نكعية كمتطمبات الميارة  تتبلءـتكفير الفرصة لمممارسة  -3
 تكزيع فترات الممارسة بدال مف تجميعيا . -4
 ثـ الترقية فيو . أكال األداءسرعة  -5
 مراحؿ اكتساب الميارة : -1-1-3
مرة قد ال تحسنيا بؿ تبدك غريبة  ألكؿعندما تمارس الميارة  مرحمة التجريب : -1

ك االنتقاؿ  أسرعكغير متناسقة ك كمما كانت الرغبة في تعمـ اكتساب الميارة كاف التعمـ 
 لممرحمة الثانية .

ككانت  اإلتقافاقتربت مف  أكثرالميارة كتجريبيا  : كمما زاد تطبيؽ مرحمة التطبيؽ -2
 . أفضؿالنتائج 

ك ال  اإلبداعبتمقائية كتفتح باب  األمكر: في ىذه المرحمة تجرل  المرحمة التقائية -3
بشكؿ تمقائي ك  تأتي ألنيامنؾ حتى التفكير فيما تقـك بو مف ميارات  األمريتطمب 

سمر بنت محمد عمر،  ك)السقاؼ ت تجرل ىذه المراحؿ الثبلث في كؿ الميارا
 (232، صفحة 1427

 :الميارات الحياتية -1-2
ك  أىموعف  اآلخريفيعيش في عزلة عف  أففي البداية ال يستطيع  اإلنساف إف

الحياة  أف يؤكديعيش دكف تعامؿ مع كافة الجيات ، ك ىذا  أف يستطيعك ال  أصدقائو
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مف  إاليتكافر لو  طكير المجتمع ك ىذا الالفرد باعتباره عضكا في الجماعة يساىـ في ت
 ك يتفاعؿ معيـ . اآلخريفخبلؿ امتبلكو لمميارات الحياتية تجعمو يتكاصؿ مع 

ميارات الحياتية ك تزكيد كؿ متعمـ بيا كي لك ترل ككثر ككجؾ ضركرة االىتماـ با
ذلؾ يكاجو المتغيرات ك التحديات العصرية التي يتسـ بيا ىذا العصر ك ك إفيستطيع 

كجو ، فيذه الميارات تحقؽ لو التعايش الناجح  أكمؿالمطمكبة منو عمى  األعماؿ أداء
ك التكيؼ ك المركنة ك النجاح في حياتو العممية كالشخصية ك تتعدد ىذه الميارات ك 

 تشمؿ جميع مجاالت الحياة .  إذتتنكع 
 :أىمية الميارات الحياتية -1-2-1
فرد عمى مكاجية مكاقؼ الحياة المختمفة ك القدرة عمى تساعد الميارات الحياتية ال -1

 التغمب عمى المشكبلت الحياتية ك التعامؿ معيا بحكمة .
ممارسة الميارات الحياتية في مختمؼ المكاقؼ تشعر الفرد بالفخر ك االعتزاز  -2

 اآلخريفيؤدم عمبل ك يتقف ما يطمبو منو فانو يشعر  أفبالنفس ، فعندما يطمب منو 
 قة ك يعطيو ىك الثقة بالنفس .بالث
في  سكاءت لحياتية كثيرة كالمتنكعة كيحتاجيا الفرد في شتى مجاالت حياتو ار االمي -3

كمف ثـ فاف امتبلؾ ىذه الميارات ىك  باآلخريففي عبلقاتو  أك األسرة أكالركضة 
يرىـ لو ك تقد اآلخريفك الحياة معيـ ك كذلؾ حب  لآلخريفسعادتو ك تقبمو  إلىالسبيؿ 

 لو.
يتكقؼ نجاح الفرد في حياتو بقد كبير عمى ما يمتمكو مف ميارات ك خبرات حياتية  -4

 كمف ثـ فالميارات الحياتية ميمة لكي يحقؽ الفرد نجاحو في حياتو .
 أىميةذات  أنياالحياة المادية بؿ  أمكرالميارات الحياتية عمى  أىميةال تقتصر  -5

 اآلخريفتمكف ىذه الميارات الفرد مف التعامؿ مع  إذالعاطفية ،  األمكركبرل في 
قامة  عبلقات طيبة قائمة عمى الحب ك المكدة معيـ . كا 

كالتطبيؽ لمطالب  النظريةالميارات الحياتية عمى الربط بيف الدراسة الحالية  تساعد -6
 ك ذلؾ لمكشؼ الكاقع الحياتي .
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في زيادة  بأخرل أكد بصكرة تضميف الميارات الحياتية في ما يتعممو الفرد يساع -7
 دافعية ك حافز الطالب لمتعمـ .

 . باآلخريفالميارات الحياتية تساعد عمى التعرؼ عمى ذكاتيـ ك اكتشاؼ عبلقاتيـ -8
 اآلخريفلمميارات الحياتية ميمة لمطالب فيي تحقؽ لو التكيؼ مع  أفمما سبؽ يتضح 

 .في الحياةح كالنجا
)www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html) 
 عريفات لمميارات الحياتية :ت -1-2-2

الرغبة كالمعرفة كالقدرة عمى حؿ مشكبلت يكمية حياتية شخصية  بأنياتعرؼ 
ك  أسمكبتحسينات في  أكتعديبلت  إجراء أكمكاجية تحديات يكمية  أككاجتماعية 

 أما(86 فحةص ،1999 خالد ، ز)خميؿ محمد ك البانكعية حياة الفرد ك المجتمع 
التي مف خبلليا  اإلجراءاتمجمكعة العمميات ك  أنيافقد عرفيا  1991جكنس  

 تعديبلت في مجاؿ حياتو  إدخاؿ أكيستطيع الفرد حؿ مشكمة اك مكاجية تحدم 
 األداءالمدركات ك القيـ ك  بأنيا(4 فحةص 2005فيميب ك اخركف،  )اسكاكسعرفيا 

ك نكعو  اإلنسافياتية بغض النظر عف تخصص ك عمؿ الذم يستثمر في المكاقؼ الح
 (. أنثىاالجتماعي ) ذكر ك 

في كتابيما معجـ (264 فحةص 2003عمي الجمؿ، ك  )المقاني احمدك لقد عرج 
ما يسمى بمشركعات الميارات الحياتية كىي لحد  إلىالمصطمحات التربكية 

ؿ التربية الخاصة مف قبؿ مجمكعة مف المتخصصيف في مجا أعدتالمشركعات التي 
لمتبلميذ المتخمفيف عقميا ك ييدؼ تنمية الميارات الحياتية لدييـ ك التي تساعدىـ عمى 
التكيؼ مع المجتمع الذم يعيشكف فيو ك ترتكز عمى النمك المغكم ، ك الطعاـ ، ك 

الذاتي ك الميارات المنزلية  التكجيوارتداء المبلبس ، ك القدرة عمى تحمؿ  المسؤكلية ك 
 االقتصادية ك التفاعؿ االجتماعي ، األنشطة ك

قدرة الفرد عمى التعامؿ بايجابية مع مشكبلتو الحياتية الشخصية ك  بأنيايعرفيا السيد( 
حسف استخداـ  –التصاؿ االجتماعي  –الكقت  إدارةاالجتماعية كتشمؿ ميارات 
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 فحةص 2001احمد جابر،  )السيد احتراـ العمؿ – اآلخريفالتفاعؿ مع  –المكارد 
15) 

قدرة الفرد عمى السمكؾ التكيؼ االيجابي تجعمو يتعامؿ بفاعمية  بأنياك عرفيا مسعكد 
  (50 فحةص 2003رضا اليندم ،  )مسعكد مع متطمبات الحياة اليكمية ك تحدياتيا

مجمكعة مف القدرات التي يكتسبيا المتعمـ بصكرة  أنياك لقد عرفيا سعد الديف عمى 
ركره بخبرات منيجية تكنكلكجية تعينو عمى مكاجية المكاقؼ ك مقصكدة عف طريؽ م

الكقت ك ميارة  إدارةمثؿ ميارات حؿ المشكمة ك ميارة  أبعادالتحديات ك تتضمف عدة 
ك التصنيع ك  اإلنتاجك ميارات اقتصادية ك ميارات تكنكلكجيا  األمانةالسبلمة ك 

االتصاالت ك ميارات تكنكلكجيا  ميارات تكنكلكجيا الكيرباء ك االلكتركنات ك ميارات
ك تقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار ثـ بناءه ليذا الغرض  ةالزراعي

 (14 فحةص 2007)سعد الديف ىدل ، 
 صائص الميارات الحياتية :خ -1-2-3
نجد خصائص معينة لمميارات الحياتية تصمح لكؿ المجتمعات ك لكف نجد  أفيمكف  ال

ننطمؽ منيا في تحديد الخصائص التي  أسسنضع اطر عممية ك  أف ننابإمكاانو 
 .13ص  2004 آخركفمراف ك عتشترؾ فييا كؿ الثقافات ك المجتمعات 

خصائص الميارات الحياتية عمى النحك 14ص  2004 آخركفك قد حدد عمراف ك 
 التالي :

الفرد  إشباع بأساليبتتنكع ك تشمؿ كؿ الجكانب المادية ك الغير المادية المرتبطة   -1
 الحتياجاتو ك متطمبات تفاعمو مع الحياة ك تطكيره ليا .

فحاجة  ألخرلتبعا لدرجة تقدمو ك تختمؼ مف فترة زمنية  آلخرتختمؼ مف مجتمع  -2
ك  اإلنسانيتسجيؿ تاريخو  بأىميةعندما شعر  ظيرتالبدائي لمقراءة ك الكتابة  اإلنساف

 المكاف ك الزماف . تتأثركذلؾ الميارات الحياتية 
كؿ منيا عمى  تأثيرتعتمد عمى طبيعة العبلقة التبادلية بيف الفرد ك المجتمع ك  -3

 .  األخر



 ات الحياتية.الفصؿ األوؿ................................................................الميار 

 10 

معايشة  أساليبتستيدؼ مساعدة الفرد عمى التكيؼ ك التفاعؿ الناجح ك تطكير  -4
 جديدة متطكرة . بأساليبالحياة ك ىذا يحتاج لمتعامؿ مع المكاقؼ الحياتية التقميدية 

الميارات الحياتية تتككف مف المككنات المعرفية لكيفية اختيار  أفيتضح مما سبؽ 
ك المككنات  اآلخرالسمكؾ ك المككنات الكجدانية التي تدفع الختيار نمط سمككي دكف 

 الميارية ك تتمثؿ في تنفيذ الميارة .
 :صنيؼ الميارات الحياتيةت -1-2-4

يتـ تحديد ىذه الميارات مف خبلؿ  أنماية  ك ليس ىناؾ تصنيؼ محدد لمميارات الحيات
يحقؽ  معرفة حاجات الطبلب ك تطمعاتيـ ك كذلؾ حسب المشكبلت التي تنجـ عنما ال

القكائـ ك النماذج التي  إلىالطبلب السمككيات المتكقعة منيـ ك كذلؾ مف خبلؿ الرجكع 
 افترضيا المتخصصكف كميارات حياتية .

مما  أفرادهاتية يتـ في ضكء طبيعة العبلقة التبادلية بيف تصنيؼ الميارات الحي أفكما 
في العديد مف  لئلنسافالتشابو في نكعية بعض الميارات الحياتية البلزمة  إلىيؤدم 

المجتمعات كما تختمؼ عف بعضيا تبعا الختبلؼ طبيعة ك خصائص المجتمع ك مف 
صنفت الميارات  ـ( :فقد2005ذلؾ تصنؼ المنضمات العالمية كمنضمة اليكنسيؼ )

 : إلىالحياتية 
ك الغير  المفظي: ك تضـ التكاصؿ  األشخاصميارات التكاصؿ ك العبلقات بيف  -1

 . المبلحظات أداءالجيد ك التعبير عف المشاعر ك  اإلصغاءلفضي ك 
 مياراتالنزاع ك  إدارةميارات التفاكض ك الرفض : ك تضـ ميارات التفاكض ك  -2

 الرفض . تككيد الذات ك ميارات
ميارات التقمص العاطفي : تفيـ الغير ك التعاطؼ معو ك تضـ القدرة عمى  -3

 ك تفيميا ك التعبير عف ىذا التفيـ . ظركفوك  األخراالستماع الحتياجات 
ك تظـ ميارات التعبير عف االحتراـ ك ميارات ميارات التعاكف ك عمؿ الفريؽ: -4

 كعة .في المجم إسياموتقييـ الشخص لقدراتو ك 
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ك ميارات صنع القرار ك  اإلقناع: ك تظـ ميارات  التأييدميارات الدعكة لكسب  -5
 التفكير الناقد .

ميارات جمع المعمكمات : ك تظـ ميارات تقييـ النتائج المستقبمية ك تحديد الحمكؿ  -6
القيـ ك التكجيات الذاتية ك  بتأثيرالبديمة لممشكبلت ك ميارات التحميؿ المتعمقة 

 . المؤثرعند كجكد الحافز  اآلخريفجيات تك 
ك  اإلعبلـككسائؿ  اإلقراف تأثيرميارات التفكير الناقد : ك تظـ ميارات تحميؿ  -7

ك المعتقدات االجتماعية ك ميارات تحديد  كاالعتراؼميارات تحميؿ التكجيات ك القيـ 
 الذات . إدارةالمعمكمات ك مصادر المعمكمات ك ميارات التعامؿ ك 

ميارات لزيادة تركيز العقؿ الباطني لمسيطرة : ك تضـ ميارات تقدير الذات ك  -8
 ك ميارات تقييـ الذات . األىداؼميارات الكعي الذاتي ك ميارات تحديد 

امتصاص الغضب ك ميارات  إدارةالمشاعر : ك تضـ ميارات  إدارةميارات  -9
 . اإلساءةة ك الصدمة ك التعامؿ مع الحزف ك القمؽ ك ميارات التعامؿ مع الخسار 

الكقت ك ميارات  إدارةالتعامؿ مع الضغكط :  كتضـ ميارات  إدارةميارات  -10
 ك ميارات تقنيات االسترخاء . االيجابيالتفكير 
 لمميارات الحياتية :  أخرلتصنيفات 

 أخرلتبنى العديد مف الباحثيف في دراساتيـ العممية لمميارات الحياتية تصنيفات 
ـ( 2000ك اتجاىات تمؾ الدراسات ك منيا تصنيؼ )ككفاليؾ  ألغراضبعا متعددة ت

ك المركنة ك المثابرة  التأمؿكحؿ المشكبلت ك  التنظيـميارات )  إلىلمميارات الحياتية 
 الذات ك اكتساب المعرفة ( إدراؾك تحمؿ المسؤكلية ك التعاكف ك 

 أساسيةرىا ميارات ـ( الميارات الحياتية باعتبا2001) آخركفكصنؼ عمراف ك 
 قسميف : إلىيستخدميا الفرد في تفاعمو في الحيات اليكمية 

صناعة القرار ك حؿ المشكبلت ك التخطيط  أمثمتيا: ميارات ذىنية ك مف  األكؿ
 إجراءمكاقؼ الصراع ك  إدارةالكقت ك الجيد ك ضبط النفس ك  إدارةك  األعماؿ لؤلداء
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ك الككارث ك ممارسة التفكير الناقد ك  تاألزمامكقؼ  إدارةعمميات التفاكض ك 
 ممارسة التفكير المبدع .

العناية الشخصية بالجسـ ك العناية بالممبس ك  أمثمتياالثاني : ميارات عممية : كمف 
الشخصية ك اختيار المسكف ك   بأدكاتالمنزلية ك العناية  األجيزةك  األدكاتاستخداـ 

كحسف استخداـ مكارد  األكلية اإلسعافاتبعض  ءإجراالمنزلي ، ك  األثاثالعناية بو ك 
 البيئة كترشيد االستخداـ .
 ـ( لمميارات الحياتية الى :2001تصنيؼ المقاني ك زميمو )
 ك حب االستطبلع ك حؿ المشكبلت  االبتكارير ك كميارات عقمية :كالتف

 ) الكمبيكتر( التكنكلكجياميارات يدكية : كاستخداـ 
الكقت ك  إدارةك اتخاذ القرار ك الحكار ك  اآلخريفلتعامؿ مع ميارات اجتماعية : كا

 ك تحمؿ المسؤكلية ك التفاكض . األخرتقبؿ 
في الميارات  سكاءك نبلحظ مف خبلؿ ىذه التصنيفات اتفاقيا في كثير مف الميارات  

منيا ، فنجد منظمة  األىـالفرعية ، بينما تباينت كجيات النظر في  أك األساسية
الميارات الحياتية في عشر ميارات كما  أىـعالمية عمى سبيؿ المثاؿ تحدد الصحة ال

ميارات  أماتبايف التصنيؼ تبعا لمحكاس ، فنجد في تصنيؼ عمراف لمميارات الحياتية 
ت عممية ، بينما نجد المقائي يضيؼ قسما ثالثا ك ىي الميارات اميار  أماذىنية ك 
  اليدكية .

http://www.alukah.net/Social/0/32841/#ixzz1hRjxRHEe 
 المبحث الثاني : الميارات الحياتية المختارة في البحث 

 ميارة اتخاذ القرار 
 ميارة الثقة بالنفس 

 الشخصية  المسؤكليةميارة تحمؿ 
 ميارة التكاصؿ 

 ميارة الركح القيادية 
 ميارة العمؿ الجماعي
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 ميارات بدنية ك ميارية
 
 مياراة اجتماعية :ال -1-2-5
 يارة االتصاؿ و التواصؿ :م -1-2-5-1
طباعيـ ،  الختبلؼالفنكف نضرا الختبلؼ نضرا  أىـالتعامؿ مع الناس فف مف  إف

، في المقابؿ مف السيؿ جدا  اآلخريفنحكز عمى احتراـ ك تقدير  أففميس مف السيؿ 
 مف البناء .. أسيؿنخسر كؿ ذلؾ ، ك كما يقاؿ اليدـ دائما  أف

في المقاـ  أنتكفر بناء جيد مف حسف التعامؿ فاف ىذا سيجعمؾ ت أففاف استطعت 
ستشعر بحب الناس لؾ ك حرصيـ عمى مخالطتؾ ، ك يسعد مف تخالط  ألنؾ،  األكؿ

خمقناكـ مف  إناالناس  أيياك يشعرىـ بمتعة التعامؿ معؾ كما قاؿ سبحانو ك تعالى } يا 
عند اهلل اتقاكـ اف اهلل عميـ  رمكـأكذكر ك انثى ك جعمناكـ شعكبا ك قبائؿ لتعارؼ كاف 

 13خبير{ سكرة الحجرات 
 : اآلخريفمع  التواصؿعريؼ االتصاؿ و ت -1-2-5-1-2

التكاصؿ بيف البشر ، الغرض  إلى، يؤدم  إنسانينشاط  بأنوعرؼ نصر اهلل التكاصؿ 
متكاصؿ غير منقطع ، ال  ألنومنو تبادؿ المعمكمات ، كىك نشاط ذك طبيعة خاصة ، 

 2001عمر عبد الرحماف،  هلل)نصر اعكسو  أككما ال يمكف محكه ،  إعادتوف يمك
 إلى األفكارتعني القدرة عمة نقؿ  أنياك عرفو كؿ مف المقاني ك الجمؿ  (55 فحةص

ك  الرسـككالكممات المنطكقة ك المكتكبة ك  متعددةك التفاعؿ معيـ بكسائؿ   اآلخريف
 . األخرلالكسائؿ  ك الياتؼ ك غيرىا مف الخرائطالصكر ك 

ك الميارات بكاسطة  األفكارك يعرفو بارسمكف ك ستانيز : انو عممية نقؿ المعمكمات ك 
)ابك اصبع صالح ك ك الرسكمات  األشكاؿاستعماؿ الرمكز ك الكممات ك الصكر ك 

 (9 فحةص 1999عكجة تيسير، 
ئؿ لنقؿ السبؿ ك الكسا أفضؿاالتصاؿ سمكؾ   (56 فحةص 2004)القرني ك قد عرؼ 

 أفكارىـفي  التأثيرك  آخريف أشخاص إلى اآلراءك  األحاسيسالمعمكمات ك المعاني ك 
 غير لغكية . أكبما تريد سكاء كاف ذلؾ بالطريقة لغكية  إقناعيـك 
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 ناصر عممية االتصاؿ :ع -1-2-5-1-3

مف  (40 فحةص 1993ابراىيـ ،  )ابك عرقكب أكضحياتتككف عممية االتصاؿ كما 
 ر التالية :العناص

الرسالة  -3ترجمة ك تسجيؿ الرسالة في شكؿ مفيـك -2المصدر أكالمرسؿ  -1
تفيـ الرسالة بكاسطة الشخص الذم يستقبميا  -5كسيمة اتصاؿ  -4مكضكع االتصاؿ 

 استرجاع المعمكمات . -6
مرسؿ المعمكمات قد يككف شخص  أكالمصدر : ىك مصدر االتصاؿ  أكالمرسؿ  -1

السبؿ  أفضؿك يختار  اآلخريف إلىيصميا  أفرسالة معينة يريد  كأيحمؿ معمكمات 
 فحةصمرجع سبؽ ذكره  1993) ابك عرقكب  أكثرلنقؿ ىذه الرسالة حتى تككف مؤثرة 

40) 
 إلىرسالة  أمترجمة ك تسجيؿ الرسالة في شكؿ مفيـك : ييدؼ المرسؿ في  -2

لرسالة لتحقيؽ ىدؼ محدد ك تحقيؽ نكع مف االشتراؾ ك العمكمية بينو ك بيف مستقبؿ ا
شكؿ منظـ ك  إلىك نكايا كمعمكمات العضك المرسؿ  أفكاربتالي فيناؾ ضركرة لترجمو 

شكؿ  إلىلغة المرسؿ  أكيعني ذلؾ ضركرة التعبير عما يقصده المرسؿ في شكؿ رمكز 
لغة مفيكمة  أكمنضـ ك يعني ذلؾ ضركرة التعبير عما يقصده المرسؿ في شكؿ رمكز 

رسالة يمكف لشخص الذم يستقبميا  إلىترجمة ما يقصده المرسؿ  إلىذلؾ  ، ك يشير
 اف يتفيـ الغرض منيا .

ك معمكمات خاصة  أفكارترجمتو مف  أمكفالرسالة : ىي الناتج الحقيقي لما  -3
بمصدر معيف في شكؿ لغة يمكف تفيميا ، ك الرسالة في ىذه الحالة ىي اليدؼ 

محدديف في  أفراد أكفي تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ  أساسا الحقيقي لمرسميا ك الذم يتبمكر
 الييكؿ التنظيمي .

كسيمة االتصاؿ : تربط الرسالة مكضكع االتصاؿ مع الكسيمة المستخدمة في نقميا  -4
ك لذاؾ فاف القرار الخاص بتحديد محتكيات الرسالة االتصالية ال يمكف فصمو عف 
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 إلىالذم سيحمؿ ىذه الرسالة مف المرسؿ المنفذ  أكالقرار الخاص باختيار الكسيمة 
 كمف يستقبؿ الرسالة كيقـك بفؾ رمكزىا . األخرالمستقبؿ : كىك الطرؼ  -5المستقبؿ 

 إلى تؤدمرفض الرسالة ك التي  أكاالستجابة ) التغذية الراجعة (: ىي مدل قبكؿ  -6
 عممية التكاصؿ .

ؿ نتيجة تعرضو لمرسالة ك : كىي التغيرات التي تحدث لدل المستقب التأثيرات -7
 . أىدافوتعتبر مقياسا لمدل نجاح المرسؿ في تحقيؽ 

 وامؿ نجاح االتصاؿ:ع -1-2-5-1-4
االتصالي الناجح ىك الذم تككف لديو ميارات اتصالية مثؿ التفكير ك  اإلنساف إف

 تاجإنالكبلـ ك االستماع ك المشاىدة ك الكتابة ك القراءة كالفيـ كالتحميؿ لتساعده عمى 
رساليارسالة اتصالية مناسبة  في الكقت المناسب ك المكاف المناسب بالكسيمة  كا 

المناسبة ك التكمفة المناسبة كيرل ابك عرقكب عدة عكامؿ تساعد الفرد في نجاح 
 االتصاؿ كما يميّ :

 كجكد رغبة كحافز لدل المرسؿ كىذا يستدعي اف يككف لو ىدؼ كاضح . -1
ذلؾ مف تكقع رد فعؿ المستقبؿ ) ابك عرقكب  أثناءالبد  تحديد صيغة الرسالة ك -2

 (149 فحةصمرجع سبؽ ذكره  1993
 : أسئمةعمى خمس  بك الرسالة الناجحة ىي التي تجي

 أف أريد؟ د/ كيؼ  أريده أيفذلؾ؟ ج/  أريدمف ىذه الرسالة ؟ ب/ متى  أريدا/ ما 
 ؟ أريده انأ لماذايتحقؽ ؟ ق/ 

 تنفيذىا عمى ارض الكاقع .انجاز الرسالة فعبل ك  -3
 لرسالتؾ . إليواستقباؿ المرسؿ  -4
ك ىك الكصكؿ  لبمكغورد فعؿ المستقبؿ اتجاه رسالتؾ ك ىك اليدؼ الذم تسعى  -5
 (43ص  2006)حؿ المشكبلت،   إليو
 ميارة االتصاؿ ك االستماع االيجابي . -6
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 االتصاؿ الفعاؿ : أىمية -1-2-5-1-5
لغة الجسد فنحف نتكمـ عف الميارة  أكاالتصاؿ سكاء الشفكم  كنا نتكمـ عف ميارة إذ

 كظائؼ ألىمية. كىناؾ تصنيؼ  األخرلالتي تميز البشر عف غيرىـ مف المخمكقات 
 :صؿ كاالت
 . اإلنسانيةفعالة في تككيف العبلقات  أداة-
 يسيؿ عممية تبادؿ المعمكمات بيف الناس . -
 . اإلنسانيعمى تغيير السمكؾ  ك االتجاىات ك العمؿ األفكارتكحيد  -
 العاـ . الرأميساىـ في تشكيؿ  -
 يسيـ في فض الخبلفات الشخصية ك االجتماعية ك الدكلية . -
  يساعد االتصاؿ عمى بمكرة عممية التحضير ك التحكؿ االجتماعي  - 
مما تـ عرضو فيما يخص ميارة االتصاؿ ك التكاصؿ تكصمنا إلى أف ىذه الميارة  -

ي حياة الطالب مف خبلؿ االتصاؿ المفظي ك الغير لفضي ك حسف االستماع ميمة ف
 لآلخريف ك القدرة عمى التفاكض ك الكصكؿ إلى حمكؿ .

 :ميارة العمؿ الجماعي -1-2-5-1-6 
: تعتبر عممية بناء الفريؽ مف أىـ األساليب المتعبة في عممية تنمية المنضمة  مدخؿ

رف العشريف ، حيث كاف مف أىـ األساليب تبني ىذا كلقد شاع استخداميا في أكاخر الق
األسمكب الف االنفرادية في عممية اتخاذ القرارات أمر يؤدم الجمكد ك النمطية في 
العمؿ ك البعد عف االبتكار ك التجديد ك المشاركة كالسرعة في االنجاز ك ىذا ما تكفره 

ـ المشترؾ ك االتفاؽ فرؽ العمؿ الفعالة فخصائص فريؽ العمؿ الناجح أىميا الفي
المتبادؿ ك اإلدراؾ الكامؿ لممياـ الرئيسية ك تكفير فرصة االتصاالت المفتكحة لتبادؿ 
األفكار ك الحقائؽ ككجيات النضر ك تكفي الثقة المتبادلة كالدعـ المتبادؿ ك ضبط 
االختبلفات ك تييئة السبؿ لمدراسة كحؿ المشاكؿ المشتركة ككضع خطط فعالة لتحسيف 

 داء .األ
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ك في ضكء التطكر العممي أصبح كالبد مف أف تتبنى منضمات اليـك ك السيما 
منظمات قطاع التعميـ الجامعي مفيـك فرؽ العمؿ ك تشكيؿ فرؽ العمؿ قادرة عمى 

)اـ  االنجاز كالتطكر ك المشاركة ك اإلبداع في ظؿ المتغيرات ك التحديات العممية .
 (2 فحةق ص1430/1431الخير بنت ابراىيـ احمد عبده 

ىي كحدة اجتماعية تتككف مف مجمكعة مف  :تعريؼ الجماعة -1-2-5-2-1
األشخاص بينيـ تفاعؿ اجتماعي متبادؿ ك عبلقة صريحة ، ك يتحدد فييا لؤلفراد 
أدكارىـ االجتماعية كمكانتيـ االجتماعية ، كليذه الكحدة االجتماعية مجمكعة مف 

ي تحدد سمكؾ إفرادىا عمى األقؿ في األمكر التي المعايير ك القيـ الخاصة بيا كالت
تخص الجماعة سعيا لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ ك بصكرة يككف فييا كجكد األفراد مشبعا 
لبعض حاجات كؿ منيـ .)مذكرة ماجيستار اـ خيرة بنت إبراىيـ احمد عبده مرجع 

 (12 فحةسبؽ ذكره ص
عضيـ ألجؿ تحقيؽ أىداؼ مفيـك فريؽ العمؿ : ىك مجمكعة مف األفراد يعممكف مع ب

 (14فحةمحددة ك مشتركة . .) أـ خيرة بنت إبراىيـ احمد عبده مرجع سبؽ ذكره ص
عرؼ ارثر بيؿ الفريؽ بأنو مجمكعة مف األشخاص الذيف يتعاكنكف فيما بينيـ ك كذالؾ 
يتفاعمكف لتحقيؽ اليدؼ المرجك فالفريؽ يتككف مف قائد الفريؽ الذم يقـك بالتنسيؽ بيف 

أعضاء الفريؽ كىك غالبا ما يشار إليو بالمرافؽ أك الصديؽ.)مذكرة ماجيستار أـ عمؿ 
 (14فحة خيرة بنت إبراىيـ احمد عبده مرجع سبؽ ذكره ص

عرفو جعمكؾ بأنو : كحدة تتألؼ مف األفراد يتراكح عددىـ ما بيف ثبلثة إلى ماال حد لو 
 (14فحةذكره ص مف األفراد.) أـ خيرة بنت إبراىيـ احمد عبده مرجع سبؽ

 :مقومات الفريؽ -1-2-5-2-2
إف الفريؽ عبارة عف كحدة تنظيمية تتألؼ مف أفراد يتراكح عددىـ بيف ثبلث إلى ما  -1

 ال حد لو مف األفراد .
 عمى أفراد الفريؽ أف يدرككا كحدتيـ الجماعية . -2
 أف يككف عمى أفراد الفريؽ القدرة عمى العمؿ معا . -3
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لجماعة ىدؼ مشترؾ تسعى لمعمؿ عمى تحقيقو مع اختبلؼ ىذا أف يكف ليذه ا -4
 اليدؼ مف جماعة إلى أخرل .

أف يككف عمؿ المجمكعة ضمف بيئة معينة حيث يككف ليذه البيئة تأثير متبادؿ  -5
 (15فحة.)أـ خيرة بنت إبراىيـ احمد عبده مرجع سبؽ ذكره ص

 :الفرؽ بيف المجموعات و فرؽ العمؿ -1-2-5-2-3
 (15فحةيرة بنت إبراىيـ احمد عبده مرجع سبؽ ذكره ص) أـ خ

 مجمكعات العمؿ التقميدية فرؽ العمؿ
يقـك القائد في التحكـ في المجمكعة  -1 يعمؿ القائد عمى تسييؿ عمؿ الفريؽ  -1

 ك الييمنة عمييا
يتـ إعداد األىداؼ مف قبؿ أعضاء  -2

 الفريؽ
 يتـ إعداد األىداؼ مف قبؿ المنظمة  -2

تككف االجتماعات عمى قدر كبير مف  -3
التفاعؿ بيف األعضاء ك تسخر بالكثير 

 مف المناقشات المثمرة .

يعمؿ القائد عمى تنظيـ االجتماعات  -3
ك المقاءات ك يقـك بمتابعة العمؿ ك 

 اإلشراؼ عميو بنفسو.
 يتـ التركيز عمى أداء الفرد. -4 يككف التركيز فييا عمى أداء الفريؽ . -4
تميز عمؿ األعضاء ككحدة كاحدة ي -5

 يجمعيـ العمؿ المشترؾ
تكجد منافسة بيف العامميف ضد  -5

 بعضيـ البعض
يتـ االتصاؿ في جميع االتجاىات مف  -6

 القائد إلى الفريؽ كمف الفريؽ إلى القائد
االتصاؿ يككف في اتجاه كاحد مف  -6

 القائد إلى المجمكعة
ات يتـ اشتراؾ األعضاء في المعمكم -7

 المتاحة لدل الفرؽ.
 تختزف المعمكمات لدل العامميف -7

 
 منافع فريؽ العمؿ : -1-2-5-2-4

 (16فحة) أـ خيرة بنت إبراىيـ احمد عبدىـ رجع سبؽ ذكره ص
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 تكفر قاعدة عريضة مف الخبرات ك المعرفة ليا األثر األكبر في تحسيف األداء . -1
 كبر ك بتالي زيادة في الفاعمية يتـ التصدم لممشكبلت بإيداع ك شمكلية ا -2
 يككف ىناؾ رغبة كبيرة لممجازفة ك استعداد أكثر ألم تغيرات. -3
 يتـ االلتزاـ المشترؾ باألىداؼ ك االشتراؾ في المسؤكلية لنجاز المياـ . -4
 يككف التفكيض ألداء المياـ ذك فاعمية ك اثر كبير. -5
 بالتحفيز ك الدكافع . تتككف بيئة ايجابية لؤلعضاء الفريؽ مميئة -6
 :أنواع فرؽ العمؿ -1-2-5-2-5

تأخذ الفرؽ الكثير مف األشكاؿ المختمفة ،كتخدـ الكثير مف الكظائؼ المختمفة،حيث 
صنؼ نيكي ىييس فرؽ العمؿ إلى مايمي : .) أـ خيرة بنت إبراىيـ احمد عبده مرجع 

 (20-16فحةسبؽ ذكره ص
دد في التصنيع أك المشتريات أك الخدمة فرؽ إنتاج أك خدمة: تتميز بنشاط مح -1

 مثؿ فرؽ تجميع خط اإلنتاج أك فرؽ الخدـ أك المكظفيف في الطائرة ...
فرؽ اإلجراء ك التفاكض : يتمتع فريقيا بالميارات المرتفعة تشمؿ مثؿ ىذه  -2

 المجمكعات الجراحيف ك المجمكعات المكسيقية كفرؽ األلعاب الرياضية....
ت ك التطكير: تتككف مف تقنييف كمينييف مرتفعي الميارات يتمتع فرؽ المشركعا -3

أعضاء ىذا الفريؽ باالستقبللية تعمؿ مع بعض كالقياـ بأبحاث التطكير داخؿ 
 المنظمة.

فرؽ النصيحة ك الشمكؿ : تتميز بتكفير النصح التنظيمي، ك اتخاذ القرار قد تشمؿ -4
 لمالي أك تخطيط األفراد ...أيضا فرؽ النصح المتخصصة مثؿ فرؽ التخطيط ا

الفريؽ الكظائفي : يتميز أعضاء ىذا الفريؽ بأنيـ قد يعممكف مع أك ال يعممكف مع  -5
 لتحقيؽ األىداؼ .

الفريؽ متعدد الكظائؼ : لدييـ كظائؼ مختمفة في التنظيـ ك لدييـ مسؤكليات  -6
 أخرل
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سة دائما لتحقيؽ األىداؼ الفريؽ النمر:أىـ ما يمز ىذا الفريؽ ىك أف أكقاتيـ مكر  -7
. 
فريؽ لغاية محددة أك قكة مياـ خاصة : تتككف مف فريؽ مؤقت بيدؼ حؿ مشكمة  -8

 أك تحقيؽ ىدؼ معيف أك استكشاؼ فرصة معينة .
المجنة : جماعة مف أفراد التنظيـ يقكمكف بالعمؿ باستمرار لتطكير أك مراقبة  -9

 سياسة 
مكعة مف األفراد يكمؿ بعضيـ األخر في فريؽ األداء العالي : يتميز بمج -10

 الميارات التي يتحمكف بيا ، ك يعممكف معا لتحقيؽ غايات ك أىداؼ مشتركة .
فرؽ العمؿ : ىـ الفرؽ التي تقـك بتنفيذ األعماؿ األساسية في المنضمة مثؿ  -11

 تصنيع البضائع ك قد تككف أعضاء ىذه الفرؽ مف فسـ كاحد في المنضمة .
مياـ مختمفة : يتـ تككينيا في بعض المكاقؼ مثؿ عند اختيار ممثمي  فرؽ ذات -12

 األقساـ المختمفة ، يتـ تككينيا لفترة معينة تنتيي بانتياء المشركع .
الفرؽ ذات التكجيو الذاتي : تتميز بأنيا ليس ليا قائد رسمي أك دائـ ، يقـك  -13

تيار قائد منيـ لتنفيذ أعضاء ىذه الفرؽ بانجاز عمميـ بطريقة جماعية فيتـ اخ
 المشركع.

فرؽ اإلدارة : تقـك ىذه الفرؽ في بعض األحياف بدكر الرئيس حيث أنيا تقـك  -14
 باتخاذ القرارات اإلدارية .

 ساسية لتشكيؿ لتشكيؿ فرؽ العمؿ:العوامؿ األ -1-2-5-2-6
 (15-16ص  2015/2016)جباريى خضرة، 

 عمؿ كاألتي :تتمثؿ العكامؿ األساسية في تشكيؿ فرؽ ال
 االلتزاـ ك االنتماء لمفريؽ ، ك أىداؼ الفريؽ ك ليس لؤلىداؼ الشخصية . -1
 الثقة ببعضيـ البعض ك احتراـ التزاماتيـ ك الثقة المشتركة كالدعـ . -2
 االلتزاـ باليدؼ ك األدكار المطمكبة لتحقيؽ ىذا اليدؼ . -3
 ميمة أعضاء الفكج . االتصاالت لزيادة التفاعؿ بيف أفراد الفريؽ مف -4
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 االنتماء ك الشراكة لمفريؽ ، ككجكد األساس المشترؾ بيف أعضاء الفريؽ . -5
 االتجاه نحك العمميات ك تحقيؽ األىداؼ . -6
 :مراحؿ تشكيؿ فرؽ العمؿ -1-2-5-2-7
مرحمة التشكيؿ : تتميز المرحمة األكلى بكثير مف الغمكض حكؿ تشكيمة الفريؽ  -1

كتتـ عممية اختيار األعضاء ك تعرؼ عمى بعضيـ البعض ك  كمف ىـ اعظاءه ،
 التعرؼ عمى اليدؼ

مرحمة النزاع : تتميز ىذه المرحمة بمحاكلة فرض أعراؼ معينة لمفريؽ ك طريقة -2
عممو ، يحاكؿ أعضاء الفريؽ إثبات أنفسيـ كقد يرفض بعض األعضاء ىذه األعراؼ 

 عندما ال تقـك اإلدارة باختيار القائد . ك القكانيف ك يحدث نزاع حكؿ القيادة الفريؽ
مرحمة االستقرار : بعد انتياء النزاع أك معظمو تبدأ مرحمة االستقرار، حيث يتـ  -3

 -طريقة اخذ القرار -االتفاؽ عمى األعراؼ ك القكانيف المتعمقة بالفريؽ) االجتماعات
 الجدكلة الزمنية(

تعني حسف انجاز الميمة المككمة عمى  مرحمة األداء :كىي المرحمة األىـ،إذ أنيا -4
 عاتؽ الفريؽ،فبعد االستقرار يتفرغ أعضاء الفريؽ بالميمة المككمة ليـ .

مرحمة تفكيؾ الفريؽ : في حالة فرؽ العمؿ المؤقتة ، عندما تنتيي الميمة  -5
 المككمة،كىنا ال تعني فقط التفكيؾ المادم فقط ك إنما التفكيؾ العاطفي ك النفسي.

 (18-17 فحةة ماستر أكاديمي ، جبارم خيرة  مرجع سبؽ ذكره ، ص)مذكر 
إف فريؽ العمؿ ىك إحدل تقنيات التطكر التنظيمي ، يقـك عمى إشراؾ مجمكعة مف 
األفراد ليا ميارات متعددة ك لدييـ السمطة ك المسؤكلية الجماعية ك الميؿ إلى 

ليب فرؽ العمؿ مف األساليب المشاركة ك التعاكف ك خمؽ جك مف الثقة المتبادلة ،فأسا
الميمة في تكجيو ك الكفاءة ك تقديـ الخدمات ك زيادة فاعمية القرارات ألنيا تعتبر الناتج 

 الرئيسي لمعظـ ميامو ك القكة المحسكسة التي تخمؽ الكفاءة.
 :ميارة الروح القيادية -1-2-5-3
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فاف مسالة القيادة  : تعددت الدراسات حكؿ مكضكع القيادة ك عمى الرغـ مف ذلؾ مدخؿ
ك أسس نجاحيا ك ما يمكف أف يؤدم بالقائد إلى النجاح في قيادتو الزالت مسالة معقدة 
فالقيادة في الحقيقة ىي تفيـ اآلخريف ك التعرؼ عمى احتياجاتيـ ك مف ثـ العمؿ عمى 
تحقيقيا ليـ ك االحتياجات قد تختمؼ حسب المكاقؼ ك لكنيا في النياية أمر يتـ 

، ك مف ثـ سيشعركف بالرضا ك الكالء ليذا القائد دكف احتساب رغباتيـ الذاتية تحقيقو 
ألنيـ عمى ثقة ستتحقؽ مع نجاح المنضمة ك القيادة .ك في ىذه الكرقة حاكلنا أف 

 نستعرض بعض مفاىيـ القيادة كبعض العناصر ك األنكاع ك األنماط القيادة .
 : القيادة -1-2-5-3-1

 المكاف الذم يككف فيو : صفة القائد أكلغة 
 822 فحةص 1987 ,5المنجد العربي ط 

ىي مفيـك مركب يتضمف العديد مف المتغيرات المتداخمة ك التي تأثر كؿ  اصطبلحا :
 منيا في األخرل ك تتأثر بيا 

 القيادة عند الباحثيف :
ي عرفيا ىكالند : بأنيا ىي عبلقة بيف شخص لو قدرة التأثير ، كمجمكعة تتأثر بو كى

 تظير أحسف ما يمكف ليا في ايطار العممية الجماعية .
أما جيرالد جرينبرغ ك ركبرت باركف : فقدما تعريفا بسيطا ليا بأنيا عبارة عف إجراءات 
 يؤثر فييا القائد عمى تابعيو ، باستخداـ أساليب غير قيرية لتحقيؽ أىداؼ محددة 

 (182-181ص  2007)مدحت محمد ابك النصر، 
يؿ : فيرل بأنيا عممية تأثر في نشاط جماعة منضمة مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ أما ستكجد

 (25ص  2007)احمد قكراية ،  معيف أك إرساء قكاعد ىذا اليدؼ
 :صفات القائد الناجح -1-2-5-3-2
القائد الناجح ىك الذم تظير مياراتو في كضع ك إعداد الخطة ك في طريقة  -1

 افسة ك الحماسة عند اآلخريف .تنفيذىا ، ك ىك متميز في بث ركح المن
 الثقة ك التنظيـ فكؿ أعماؿ القائد منضمة كما أف كقتو ك أكراقو ك أىدافو منضمة. -2
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صناعة الحدث ك القدرة عمى اتخاذ القرار الميـ فالقائد الناجح ال ينتظر األحداث  -3
 بؿ يصنعيا 

اصؿ معيـ بميارة ك التأثير في اآلخريف فالقائد الناجح يؤثر في اآلخريف ك يتك  -4
 يكجييـ لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة 

الرؤية الثاقبة : فالقائد الناجح يعتمد التحفيز عنصرا أساسا في عممو لبث ركح  -5
 الحماسة لدل العامميف معو 

الثقة الكبيرة بما لديو مف إمكانيات ك مبادئ : فالقائد الناجح يعرؼ ما لديو مف  -6
 ك داعما لو في قيادتو .نقاط القكة ك تككف حافزا 

التخطيط : فالقائد الناجح ىك الذم يضع الخطط الصحيحة كالمدركسة لمعمؿ ك ال  -7
 يترؾ مجاال لمصدفة في عممو ك طريؽ نجاحو ، ك يمتـز بيا.

الذكاء االجتماعي : فالقائد الناجح لديو الميارة االجتماعية التي تعطيو القدرة عمى  -8
 إيصاؿ ما لديو مف أفكار .التكاصؿ مع اآلخريف ك 

يستخدـ التفكيض في عممو ك تحديد المياـ ك أف يككف مثقؼ لكي يطكر مف نفسو  -9
 ك مف إمكانياتو كمف مياراتو.

االلتزاـ الخمقي :يراعي القائد الناجح المبادئ ك القيـ أثناء عممو ك ميسرتو نحك  -10
 النجاح
لكافي الذم يعطيو القدرة عمى حؿ الذكاء العقمي : يجب أف يتمتع بالذكاء ا -11

  (17-15)ابراىيـ الفقيي، ص المشكبلت كاتخاذ القرار 
 أىمية القيادة : 1-2-5-3-3
تعزيز الركح المعنكية لممكظفيف : تأثر القيادة في العمؿ عمة المكظفيف بشكؿ كبير  -1

القادة ، حيث أف كجكد قيادة جيدة تقمؿ مف اإلجياد ك التكتر لدل المكظفيف ، كاف 
الذيف يستمعكف إلى مكظفييـ ك يتفيمكف شككاىـ ك ظركفيـ كيعممكف عمى تجاكز 
المشاكؿ معيـ بشكؿ سمس يحافظكف عمى مكظفييـ لمدل طكيؿ ، ك أف المكظؼ 

 السعيد يككف أداءه في العمؿ أفضؿ .
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(NICOLE LAMARCO, 4/6/2018 EDITED) 
أىـ الكظائؼ اإلدارية ، حيث تساعد الكفاءة في العمؿ : تعتبر القيادة كاحدة مف  -2

عمى تحقيؽ أقصى قدر مف الكفاءة في العمؿ ك تحقيؽ األىداؼ التي تـ كضعيا حيث 
يقـك القائد عمى تحفيز الفريؽ ك الحرص عمى أنيـ يقكمكف بأداء كظائفيـ باإلضافة 

 إلى تقديـ التكجيو.
 (NICOLE LAMARCO, 4/6/2018 EDITED) 

 تقبمية تحديد الغاية المس -3
(NICOLE VULCAN, 5/7/2017) 

 :عناصر القيادة -1-2-5-3-4
 يمكف تمخيص عناصر القيادة في النقاط التالية :

األىداؼ :تعتبر األىداؼ السبب الرئيسي لكجكد المنشاة،حيث تقاـ عمى أساس  -1
الكصكؿ إلى ىذه األىداؼ ك تحقيقيا مف خبلؿ ممارسة مجمكعة مف األنشطة ك 

قبؿ مجمكعة مف األفراد داخؿ بيئة تنظيمية ما تعتبر عنصرا رئيسيا مف  العمميات مف
 عناصر القيادة .

 البيئة التنظيمية : كىي الكسط الخاص باإلفراد ك يتكاجدكف فيو لتحقيؽ األىداؼ. -2
األنشطة كالعمميات:ىي كؿ ما يتـ ممارستو كانجازه مف أعماؿ بغاية تحقيؽ  -3

 .األىداؼ
مؿ مصطمح األفراد عمى مجمكع العناصر البشرية ذات العبلقة األفراد : يشت -4

 بالعممية اإلنتاجية ك المحققة لؤلىداؼ سكاء كاف قائدا أك تابعا لو .
 (ij(importance of leadershlp) managementstudyguide ; retrieved) 

 : أنواع القيادة  -1-2-5-3-5
كالقيادة الديكتاتكرية ك يرجع تاريخ  القيادة االكتكقراطية : ك ليا عدة مسميات -1

األكلى في حياة اإلنساف االجتماعية ، حيث  انطبلؽ ىذا النكع مف القيادة إلى العصكر
 كاف يفرض قكتو كسمككو التعسفي عمى األفراد في مجتمعو كفقا لقكانينو ك نضمو 
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عيو عمى القبكؿ القيادة الديمقراطية : تتسـ ىذه القيادة بقدرة القائد عمى إقناع تاب -2
 بسمطتو مف خبلؿ خمؽ ركح مف الثقة ك االحتراـ المتبادؿ ك التعاكف .

القيادة الحرة : ك تعرؼ أيضا بقيادة عدـ التدخؿ ، دكر القائد في ىذه القيادة ال  -3
يذكر أك انو ال يؤدم أم عمؿ في الكاقع ك يمكف أف يقدـ معمكمات لممرؤكسيف حكؿ 

 ما ينبغي عممو
 ة الظرفية القياد -4
 القيادة التبادلية -5

(ij(importance of leadership) managementstudygui de ; retrieved, 
2018/6/27 edited) 

إف الدكر القيادم أمر ميـ في حيات الفرد يجب ألم شخص التحمي بو لكي يككف 
ككف ناجحا في حياتو ك يسير أمكره ك يحؿ مشاكؿ حياتو بكؿ ثقة ك ميارة ، ك حتى ي

شخص مسئكؿ يمكف االعتماد عميو ، كما يجب أف ياخد بعيف االعتبار الميارات 
اس مدل قدرتو عمى القيادية أالزمة لو حتى يككف قائدا ناجحا ك حتى يتمكف مف قي

 تحقيؽ األىداؼ.
 الميارات النفسية : -1-2-6
 اتخاذ القرار : ميارة -1-2-6-1

 مدخؿ : 
القرار السميـ في حؿ المشكبلت ك  إلىا يممؾ لمتكصؿ المرء مكمؼ باالجتياد بكؿ م إف
 إذالـ يكف بيف البدائؿ المطركحة حؿ مناسب قاطع فالكاجب اختيار اقميا ضررا ك  إذا

مرة كاحدة ك في حاؿ الصكاب كاف  األجرما تبيف بعد ذلؾ خطا في القرار كاف 
 . أجرافلممجتيد 

يتابع ك يحرؾ نتائج قراراتو ليعدليا  أف اتخاذ القرار ىك عممية متحركة ك عمى المرء إف
 عند الحاجة كالكيفية المطمكبة .
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عممية اتخاذ القرار تنبثؽ مف جميع المعمكمات ك تحميميا ك معالجتيا بطريقة  أفكما 
تحديد البدائؿ الممكنة لمحؿ ،  إلى يؤدمالذم  األمر –في الخطكات  سيأتيعممية كما 

ئؿ يتطمب غالبا اخذ الحس البشرم في الحسابات عند اتخاذ  القرار احد البدا أفكما 
ما يترتب عمى بديؿ ما مف نتائج ، فاتخاذ القرار الناجح يعتمد عمى  أفضميةتفحص 

 التقدير السميـ كما يعتمد عمى المعمكمات المكثكقة .
ك لكف كما في كؿ المحاكالت ىناؾ فف كعمـ في حؿ المشكبلت ك لكنؾ تتجاىؿ 

 إلىالبحث المنيجي عف البيانات التي يمكف تحكيميا  إفطرة منؾ ، االثنيف ك ىي مخا
 أفمعرفة مفيدة ىك عممية تفاعمية تشمؿ زمبلئؾ ك مرؤكسيؾ ،  إلىمعمكمات ثـ 

ك المشاعر ك الحقائؽ ك اتخاذ  األداءطريقة مف خبلؿ  إيجادكضيفة المدير ىي 
 (164 -126 ص 2001)كيس االف ، قرارات ىادفة بناءا عمى تمؾ الحقائؽ 

 فيوـ حؿ المشكالت :م -1-2-6-1-2
ىدؼ  إلىحالة يسعى خبلليا الفرد لمكصكؿ  بأنياحؿ المشكمة  آخركفعرؼ جيتس ك 

 أكصعكبة تحديد اليدؼ ،  أكالحؿ  أسمكببسبب عدـ كضكح  إليويصعب الكصكؿ 
تحكؿ دكف كصكؿ الشخص لمؿ يريد عف طريؽ اداة بذؿ الجيد العقمي  عقاباتبسبب 

 (268ص 19966)جيتس ك اخبلكف ، تعرض لو  مأزؽلتفكير ( لمخركج مف ) ا
تمنع  إماك ىي  أخرل إلىىي الصعكبات التي تكاجينا عند االنتقاؿ مف مرحمة 

 في نكعيتو . تأثر أك تأخره إلىالكصكؿ 
يعرؼ البنا حؿ المشكبلت : ك يعني التقييـ الشامؿ لميارات الفرد الخاصة في حؿ 

يتعرض ليا في حياتو اليكمية ك تتمثؿ تمؾ الميارات في الثقة في حؿ المشكبلت التي 
 (23/11/2005-22)البنا ، انكر ، المشكبلت 

 :تخاذ القرارفيوـ ام -1-2-6-1-3
 القرار لغة :

)مجمع المغة قربو ك تمكف فيو  أممشتؽ مف القر كىك التمكف فيقاؿ قر في المكاف 
  (583ص  1960العربية ، 
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 حا :القرار اصطبل
ك  الخطأىك عبارة عف اختيار مف بيف بدائؿ معينة ك قد يككف االختيار دائما بيف 

 األفضؿلـز الترجيح ك تغميب االصكب ، ك  إذاك  األسكدك  األبيضبيف  أكالصكاب 
 (2003)سكيد عد المعطي،  ضررا األقؿ أك

 اتخاذ القرار :
ة لكي تمر في مراحؿ مختمفة عممية اتخاذ القرار ليست بالعممية السيمة بؿ بحاج إف

ك تقييـ المكاسب ك المخاسر ك اختيار احد  األفكاركالحصكؿ عمى معمكمات ك تكليد 
 (2003)الزغمكؿ ، رافع النصير ك الزغمكؿ،  البدائؿ

الصحة النفسية لمفرد ك مستكل ذكائو يمعباف دكر كبير في سرعة اتخاذ القرار ك  إف
فاف ىناؾ عدة  أمرنعـز عمى  أكرض لنا مشكمة عندما تع إنناتصكيبو ، معنى ذلؾ 

نحميا بمكاجيتيا مكاجية عنيفة  أكنتغاضى عنيا  أكلنا فنحؿ المشكمة  تظيرخيارات 
ىذه  ك أفالحؿ  ىذانستعيف بغيرنا في  أكنتخذ طريؽ التدرج ك نحميا بشكؿ جزئي  أك

ك  األمثؿاتخاذ  ىإلؼ ىذه الخيارات ك البدائؿ ثـ نصؿ ر نع أفخيارات متنكعة فالقرار 
ك حسب الضركؼ  المحيطة ك حسب متطمبات المكقؼ ك في حدكد  بالتأمؿذلؾ 

)البشارم، يككف لو اثر حاسـ في اتخاذ القرار  أحيانا أيضاالزمف المتاح الف الزمف 
 (2007مصطفى نجـ، 

 :راحؿ حؿ المشكالت و اتخاذ القرارم -1-2-6-1-4
 2007ؿ اتخاذ القرار حيث ذكر ) سكيد مراحؿ حؿ المشكبلت ىي نفسيا مراح إف

 ( خطكات حؿ المشكبلت خمس خطكات :مرجع سبؽ ذكره
 تحديدىا  أكالتعرؼ عمى المشكمة  -1
 عدة فرضيات . أككضع فرضيات الحؿ  -2
 اختيار الفرضية المناسبة . -3
 تنفيذ الخطة . -4
 متابعة كتقكيـ الحؿ . -5
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راحؿ كضعيا عمماء النفس ك االجتماع خمس م (2008عدناف احمد ،  )الفكسفكذكر 
مرجع سبؽ  2007تكضح كيفية اتخاذ القرار بشكؿ مستقؿ ك يؤيده في ذلؾ ) البشارم 

في ىذه المراحؿ بقكلو لقد اختمؼ الباحثكف حكؿ المراحؿ الرئيسية  (26 فحةص ذكره 
كات ىذه المراحؿ بشكؿ عاـ تتككف مف الخط أفانو يمكف القكؿ  إالالتخاذ القرارات 

 التالية :
 تحديدىا . أكمرحمة تحديد التعرؼ عمى المشكمة  -1
 االختيارات الممكنة . أكمرحمة تحديد البدائؿ  -2
 لتقييـ البدائؿ . األزمةمرحمة تجميع المعمكمات  -3
 مرحمة تنفيذ القرار . -4
 مرحمة متابعة القرار . -5

ف المراحؿ السابقة تمثؿ كؿ مرحمة م أفكما يراىا ) سيمكف (  األمرك في حقيقة 
 منطقة قرارات صعبة .

 : تحديد المشكمة : األكلىالمرحمة 
 أف إذمرحمة في غاية الخطكرة ،  بصددىااختيار المشكمة المراد اتخاذ قرار سميـ  إف

تككف  إالالمطمكب في ىذه المرحمة ىك التعرؼ ك تعريؼ المشكمة بشكؿ دقيؽ مف 
مرجع سبؽ  207د المكضكع ك تذىب بو ) البشارم الحمكؿ المقترحة مشاكؿ جديدة تعق

 ( 26ص ذكره 
 : إتباعياالمرحمة الثانية : تحديد البدائؿ الممكف 

 إتباعياالرشيدة مف دراسة كتحيؿ جميع البدائؿ الممكنة التي يمكف  اإلدارةال بد عمى 
 بأقؿالبديؿ عمى حؿ  المشكمة  إمكانيةمف حيث  أفضميالحؿ المشكمة ، ك اختيار 

 2007سرعة ممكنة ، )البشارم  بأقصىممكنة ك تحقيؽ اليدؼ  خسارة بأقؿجيد ك 
السيؿ الف ىناؾ  باألمرالبحث عف البدائؿ ليس  أـ إال( 26ص  مرجع سبؽ ذكره

ترؾ البديؿ الجيد ك االستعانة عنو ببديؿ اقؿ   إلى تؤدمكثيرا مف العقبات التي قد 
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المادية ك البشرية المتاحة في الكحدة  مكانياتباإل األكلى جةجكدة ، ك ىذا مرتبط بالدر 
 االقتصادية .

 المرحمة الثالثةّ : مرحمة تقييـ البدائؿ :
يقصد بتقييـ البدائؿ مقارنتيا بالبيانات ك المعمكمات المتكفرة داخؿ ك خارج الكحدة 

الكحدة االقتصادية ك عمى النحك الذم  أىداؼاالقتصادية لمعرفة الحمكؿ الذم يحقؽ 
 (26ص  مرجع سبؽ ذكره 2007شرحو في المرحمة الثانية )البشارم  تـ

 :عة :مرحمة التنفيذ بالمرحمة الرا
عف القرار الذم تـ اختياره الى  النظريةلعممية لتحكيؿ التصكرات  األكلىكىي المرحمة 
 األكامر بإصدارك ذلؾ  األفضؿالحمكؿ  أمتقرر الكحدة االقتصادية  أفكاقع فعمي بعد 

 (26ص مرجع سبؽ ذكره   2007بالتنفيذ .) البشارم  لمبدء
 المرحمة الخامسة : مرحمة المتابعة :

 األكؿكضيفة المتابعة ذات جانبيف يتعمؽ الجانب  أفالمحدثكف اليـك  اإلداريكفيرل 
منيا بمتابعة ك تقكيـ النتائج المنبثقة عف الجيكد المختمفة في المنضمة ك تصحيح 

 أنفسيـ اإلفرادالجانب الثاني فيتعمؽ بالرقابة عمى منجزات  أـ، االنحرافات عند حدكثيا 
 (26ص  مرجع سبؽ ذكره 2007فة التكجيو كالقيادة ) البشارم يمف خبلؿ كض

 :صائص اتخاذ القرارخ -1-2-6-1-5
 بالممارسة ك التجزئة. إنمااتخاذ القرار ال يكتسب بالتعميـ فقط ك  -1

نماتسمع لمحاضرة  أكتقرا كتابا  أفلف تككف صاحب قرارات صائبة بمجرد   بالتجزئة كا 
بالممارية بشكؿ تجزيئي ك مف ىنا  اإلنسافك يمتمكيا  األياـكالخبرة التي تكتسب مع 

مف  أكثرك الدقة االختيار  الرأمالتجزئة بالحنكة كصكاب  أصحابيتميز كبار السف ك 
القرار الصحيح ىنا يحتاج التخاذ  األسبابغيرىـ ، فالشاب الناشئ قميبل ما تككف لديو 

 (31ص مرجع سبؽ ذكره  2007النصيحة ) البشارم  أكالمعكنة  أكالمشكرة  إلى
 مف عدـ اتخاذه : أفضؿاتخاذ القرار  – 2
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التي البد منيا في اتخاذ القرار ،  األمكرخاصة في  أخطاءكاف في اتخاذ القرار  إفك 
ك حؿ  األحداثمؿ في مكاجية بالعجز ك الش اإلنسافالف عدـ اتخاذ القرار يصيب 

 ( ، 26ص مرجع سبؽ ذكره  2007المشكبلت ) البشارم 
يتيح لؾ الفرصة لتقكيـ بعض  أيضاكيعطيؾ الشجاعة ك  الجرأةاتخاذ القرار يكسبؾ  إف

ك تككؿ فاف اخطات  أعقميافي اتخاذ القرار ، اعـز ك  أبدا مترددافبل تكف  األخطاء
 في المستقبؿ ز تجربة جديدة يفيدؾ األخطاءفاف 
 ليس اتخاذ القرار مبنيا عمى العمـ الشرعي فحسب : -3

يبنى عمى معارؼ الحياة العامة ك عمى طبيعة الظركؼ ك  األحكاؿبؿ لكثير مف 
البد مف معرفتيا  أسساك حاجات الناس ك مصالحيـ ك ىذه كميا تمثؿ  األحكاؿمعرفة 

 (32 فحةصه مرجع سبؽ ذكر  2007عند اتخاذ القرارات ) البشارم 
 عقمية متفتحة كمرنة : إلىاتخاذ القرار يحتاج  -4

 رمف طريؽ كاحد ك ال ينظ إاليفكر  ، فاف الذم ال الرأم أحاديةبعيدا عف الجمكد ك 
ك يعجز عف الحؿ  األبكابك نصد في كجيو  األمكرمف منضار كاحد نعمؽ عميو  إال

كثيرة  أبكاب لرأل أمامو أكخمفو  أكعف يساره  أكيمينو  إلىك يستسمـ ، مع انو لك نظر 
حتى  األفكاريكلد  أفك  األفاؽيسرح في  أفعنيا انو لـ يتح لعقمو  أعماه إنمامميدة ، 

 (32 فحةصمرجع سبؽ ذكره  2007تككف ىناؾ مخارج عدة ، ) الشارم 
 ليس اتخاذ القرار ىك نياية المطاؼ بؿ في الحقيقة ىك بدايتو : -5

التنفيذ ك التنفيذ يحتاج الى المتابعة ك التقكيـ ف ربما  إلىحتاج الف بعد اتخاذ القرار ي
 إنمايدخؿ الكثير مف التعديبلت عمى تمؾ القرارات ، فميس الميـ ىك اتخاذ القرار ك 

 ( 32 فحةصمرجع سبؽ ذكره  2007مف ذلؾ ما بعد اتخاذ القرار ) البشارم  أىـ
 :تص مف يمتمكوف ميارة  حؿ المشكالصائخ -1-2-6-1-6 

مف يمتمككف  بخصائص( قائمة 138 فحةصمرجع سبؽ ذكره  2003يشرح ) السكيد 
 ىؤالء الناس : يظيرميارة حؿ المشكبلت طكرت مف قبؿ خبراء في التفكير الناقد ك 

 االىتماـ . أككضكحا في عرض السؤاؿ   -1
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 المعقدة . األعماؿترتيبا في  -2
 اجتياد في طمب المعمكمات ذات صمة . -3
 قبلنية في اختيار معايير التطبيؽ .ع -4
 عناية في تركيز االنتباه عمى المسالة التي في متناكؿ اليد  -5
 الصعكبات التي تكاجييـ . أماـمثابرة  -6
 . الظركؼكضكع ك مدقة بالدرجة التي يسمح بيا  ال -7
 ميارة حؿ المشكبلت ىي عممية مكتسبة يمكف تنميتيا بالممارسة ك التدريب. إف
 :لعوامؿ المؤثرة في اتخاذ القرارا -1-2-6-1-7

 القيـ ك المعتقدات :
كبير في اتخاذ القرار كدكف ذلؾ يتعارض مع حقائؽ ك طبيعة  تأثيرلمقيـ ك المعتقدات 

( 138 فحةصمرجع سبؽ ذكره   2003النفس البشرية كتفاعميا في الحياة ) سكيد 
ك سمـ فيما معناه انو ما خاب مف فمثبل عندنا في ديننا الحنيؼ قكلو صمى اهلل عميو 

عزمت فتككؿ عمى اهلل ، ىذا يجعؿ المسمـ  فإذااستشار كما خسر مف استخار ، 
 عـز ك يكفقو اهلل عز ك جؿ . إذايحسف قراره 

 المؤثرات الشخصية :
عمى  تأثرك المعتقدات التي يحمميا ك التي  باألفكارلكؿ فرد شخصيتو التي ترتبط 

ك التكجيات  األفكارك بتالي يككف القرار متطابقا مع ذلؾ القرار الذم سيتخذه 
 (138 فحةص مرجع سبؽ ذكره 2003الشخصية لمفرد ) سكيد 

 الميوؿ و الطموحات :
لطمكحات الفرد ك ميكلو دكر ميـ في اتخاذ القرار لذلؾ يتخذ الفرد القرار النابع مف 

بات المكضكعية المترتبة النتائج المادية ك الحسا إلىميكلو ك طمكحاتو دكف النظر 
( ، فمف الطبيعي كمما كانت 138 فحةصمرجع سبؽ ذكره   2003عمى ذلؾ .) سكيد 

 تأثرميكؿ الشخص  أفطمكحات الشخص اكبر كمما كانت قراراتو في الصكاب ، كما 
 بشكؿ كبير جدا عمى قراراتو .

 :العوامؿ النفسية
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التكتر النفسي ك  فإزالة،  العكامؿ النفسية عمى اتخاذ القرار ك صكابيتو تأثر
، ك  األىداؼكير في انجاز العمؿ ك تحقيؽ  تأثيراالضطرابات ك الحيرة ك التردد ليا 

 فحةصمرجع سبؽ ذكره  2003الفرد ) السكيد  إليياالتي يسعى  اآلماؿالطمكحات 
139) 

 لحؿ المشكبلت ك اتخاذ القرار : اإلبداعيةالطرؽ 
 :إبداعيقنيات التخاذ قرار ت -1-2-6-1-8

حؿ المشاكؿ ك  أك اإلبداعيةفي كثير مف المنضمات تستخدـ تقنيات التخاذ القرارات 
 ىذه التقنيات ىي :

اعتياد  إف اإلبداعيعكؽ عممية  األكافقبؿ  األفكار: صدكر  األفكار: تقنية ابتكار  أكال
اليدؼ  أفالخيارات البديمة ،  إدراؾبطريقة معينة يجعمنا نخفؽ في  األمكرالنضر في 
ىك السماح لمخيمتؾ بانطبلؽ حرية ككسر قكالب التفكير  األفكارمف ابتكار  األساسي

 المقيد ك المحدكد .
 : األفكارثانيا : تقنية كتابة 

المشاركيف يقكمكف  أفتختمؼ عنيا في  أنيا إالىذه التقنية شبيية بالتقنية السابقة ، 
الئحة مشتركة ك مف ثـ تكضع في  بدال مف تسجيميا عمى أكراؽعمى  أفكارىـبتدكيف 

 أفكارمناقشة  إلىمكاف مخصص ليا في كسط الطاكلة ، بعد ذلؾ تنتقؿ المجمكعة 
 فحةصمرجع سبؽ ذكره  2007) البشارم  األفكارمدكنة بنفس طريقة تقنية ابتكار 

33) 
 ثالثا : تقنية تنظيـ العقؿ  ) خرائط العقؿ ( :

لمدماغ ، ك الذم يربط المعمكمات بالصكر ك  تعتمد ىذه التقنية عمى البحث العممي
المنطقية ، ك الجية  ليسرل، تشمؿ جيتي الدماغ الجية  باألفكار األلكافالكممات ك 

اليسرل التخيمية ، تتكلد المعمكمات عمى شكؿ يعكس طريقة عمؿ الدماغ ، بحيث 
م ، في شكؿ صكر ممكنة ، ك كممات مفتاحية نابعة مف مكضكع مركز  األفكار تظير
مجمكعة كاممة مف المعمكمات المترابطة فيما  باستيعابىذه الطريقة تسمح لدماغؾ  أف
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 الحيكم عمى عممية اتخاذ القرار اإلبداع إلضفاء األلكافبينيا ، مستعممة الصكر ك 
 (2009)الرفاعي، نجيب، 

 رابعا : تقنية التفكير الجانبي :
ف التفكير العمكدم التقميدم ك ىناؾ تعتمد ىذه التقنية عمى التفكير الجانبي بدال م

 طريقتاف لمتفكير الجانبي ىما :
 التحقؽ مف االفتراضات : -1

 مشكمة . إلىالفكرة المسيطرة : تكجيو كامؿ الفكرة 
 1990)الزيات، العناصر المطكقة : ك ىي عناصر تربطؾ بمجرل معيف مف العمؿ ، 

 جاؿ التفكير العاـ .ك قد تعيؽ التفكير السميـ ك تحدد مجرل ك م (145ص 
الحمكؿ  ترفض، ك  أك/  إما: ك ىي قيكد مستقطبة يفصؿ بينيا  المستقطبةالعناصر 
 الكسطية . 

 تعالج ضمنو المشكمة . أفالحدكد : تشكؿ االيطار الذم يفترض 
غي بالحدكد ك القيكد ك االفتراضات ين انشأالذم  األساسالحجر  إنيااالفتراضات : 

 ) ككبيديا(. التحقؽ مف كاقعيتيا
 ست قبعات التفكير : -2 

القبعة البيضاء : تتعمؽ بالمعمكمات كالبيانات بحيث يركز صاحب ىذه القبعة بجمع 
 المعمكمات المطمكبة لمقرار .
اعر ك الحدس ك العكاطؼ ،بحيث يركز صاحب ىذه شالقبعة الحمراء : تيتـ بالم

 يرىا ،تبر  إلىدكف الحاجة  األحاسيسالقبعة عمى المشاعر ك 
، يركز صاحب ىذه القبعة  االنتقادمالقبعة السكداء : تيتـ بشاف التحذير ك الحكـ 

 السخيفة . األخطاءعمى تفادم ارتكاب 
القبعة الصفراء : تيتـ بالتفاؤؿ ك المكاقؼ االيجابية ، يركز صاحب ىذه القبعة عمى 

 . األفكارفكائد ك سبؿ نجاح 
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جديدة يرؾ صاحب  أفكار، ك البحث عف  بداعياإلالقبعة الخضراء  : تيتـ بالجيد 
 ك البدائؿ الجديدة األفكارىذه القبعة عمى تشجيع 
، يركز صاحب ىذه القبعة عمى  اإلبداعيعممية التفكير  بتنظيـالقبعة الزرقاء : تيتـ 

 . إنتاجية أكثرعممية التفكير ك تصبح  تنظيـ
، ك  األفكارمبلئما لتكليد  ىذه القبعات الست تصنؼ نكع سمكؾ التفكير الذم يككف

 (42 فحةصمرجع سبؽ ذكره  2004المناقشة ك اتخاذ القرار ) البشارم 
مما تـ عرضعو عف ميارة اتخاذ القرار ك حؿ المشكبلت نستنتج أف ىذه الميارة  -

ميمة في حياة الطالب إذ تجعمو قادر عمى تقييـ النتائج المستقبمية ك تحديد الحمكؿ 
 المكاقؼ المختمفة .البديمة كمكاجية 

 :ميارة الثقة بالنفس -1-2-6-2
مدخؿ : تعتبر الثقة بالنفس إحدل السمات الشخصية التي يسعى اإلنساف إلى اكتسابيا 
، ك ىي كسيمة لتقدير الفرد لذاتو ك التعرؼ عمى إمكانياتو ك مكاىبو ك قدراتو فميا 

دانيا يؤدم إلى عجز الفرد إلى أىمية مف الناحية النفسية كاالجتماعية كاالنفعالية ك فق
بمكغ أىدافو ك طمكحاتو حتى كلك كانت تتكفر لديو اإلمكانيات . فيي عامؿ ميـ في 
االعتداؿ ك التكازف النفسي،ك بقد التكازف بيف الخبرات ك النجاح أك الفشؿ تنمك ثقة 

ا في بيئتو الفرد بنفسو ك يزداد تقديره لذاتو،ك يتكقؼ ذلؾ عمى نكع المعاممة التي يتمقاى
االجتماعية ك االقتصادية الف مف يشعر بيا يسعى دائما لمتقدـ ك النجاح ك يشعر 

 بالرضا ك اليناء .
 :مفيوـ الثقة بالنفس -1-2-6-2-1

تعد الثقة بالنفس سمة شخصية انفعالية ك شعكر الفرد بكجكدىا يسيـ في تكفر الصحة 
 النفسية لديو .

، يثؽ ، كثاقة ، أم ائتمنو ك الكثيقة في األمر  : ىك مصدر قكاؾ كثؽ بو الثقة لغة
أحكامو ك األخذ بالثقة ، ك كذلؾ الميثاؽ، كفي حديث كعب بف مالؾ كلقد شيدنا مع 
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 فحة)البخارم، صرسكؿ اهلل صمى اهلل عيو كسمـ ليمة العقبة حتى تكثقنا عمى اإلسبلـ 
 أم تحالفنا ك تعاىدنا.(1998،  138

 الثقة بالنفس اصطبلحا : 
( : إلى أف الثقة بالنفس إحدل السمات الشخصية 2007عرفيا كتشير كداد الكشطي )

األساسية التي يبدأ تككينيا منذ نشأة الفرد ك ترتبط ارتباطا كثيقا بتكيؼ الفرد نفسيا 
 كاجتماعيا ك تعتمد اعتمادا كميا عمى مقكماتو ، العقمية كالجسمية ك النفسية .

: بأنيا القدرة عمى تبكأ (19 فحةص 2008محمد، )دسكقي مجدم ك يذكر الدسكقي 
الفرد كضع معيف بطريقة صحيحة أك تخمص الفرد مف أم نقص في الميارات البلزمة 
ليكمؿ مياراتو مع مراعاة إمكانية اختبلؼ تمؾ المياـ مف النشاط االجتماعي مثمما 

أك مثمما  يحدث عندما يحاكؿ الفرد االقتراب مف شخص ما ليس لديو معرفة سابقة بو
 يحدث في النشاط الميني كالقدرة عمى تحقيؽ مياـ في العمؿ .

يعتبر جيمفكرد: الثقة بالنفس عامبل يمثؿ اتجاه الفرد نحك ذاتو ك نحك البيئة االجتماعية 
 2008)الدستكر،  ك يرل أنيا ترتبط بميؿ الفرد إلى اإلقداـ نحك البيئة أك التراجع عنيا

 (18 فحةص
لتعريفات أف الثقة بالنفس ىي ضركرية يجب تكافرىا في الشخصية نستخمص مف ىذه ا

الفرد ألنيا تتيح لو القدرة عمى التعرؼ عمى إمكانياتو ك التصرؼ بدكف قمؽ،يكتسبيا 
 الفرد مف البيئة المحيطة بو ك تعتمد عمى نظرة الفرد لنفسو.

تضح في النقاط يرل اسعد أف أىمية الثقة بالنفس ت: أىمية الثقة بالنفس -1-2-6-2-2
 التالية :

تحقيؽ التكافؽ النفسيّ : ىناؾ عبلقة كثيقة بيف كبل مف الثقة بالنفس ك الصحة  -1
النفسية ككذلؾ اإلحساس بالسعادة فالسعادة حالة مف االرتياح النفسي ك بصفة أساسية 
الشعكر بالطمأنينة، ك الشخص المتكاثؽ نفسيا ىك الذم يتمتع الثقة بنفسو أما الغير 

)اسعد يكسؼ  كاثؽ بنفسو يككف غير متكافؽ نفسيا.ك يصبح أكثر عرضة لبلضطراب.
 (33 فحةميخائيؿ ، ص
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استمرار اكتشاؼ الخبرة : يكلد اإلنساف بدكف خبرة . فالخبرة ىي مكتسبة ،كىناؾ  -2
نكعاف مف الخبرات المكتسبة خبرات الشعكرية ك ال إرادية ك خبرات شعكرية إرادية ، 

امؿ التي تساعد عمى اكتساب الخبرات الشعكرية اإلرادية ىي إرادة الفرد كمف بيف العك 
في اكتسابيا ك التعرؼ عمييا إلى جانب الثقة بالنفس فأم تدني معيف في الثقة بالنفس 

 (38ال يستطيع اكتساب الفرد أم خبرات جديدة . )نفس المرجع 
العكامؿ المؤدية إلى النجاح في العمؿ :اليماف بالقدر عمى أداء عمؿ مف أىـ  -3

النجاح فيو ألنو يككف مشحكنا بإيمانو بنفسو ك بقدرتو عمى األداء ك لكي يككف العمؿ 
ناجحا أيضا يتطمب ذلؾ أف يككف القائـ بو متمتعا باالتزاف االنفصالي حيث أف العبلقة 

زاف بيف الثقة بالنفس ك االتزاف االنفصالي ىي عبلقة كثيقة لمغاية يمكف القكؿ أف االت
 ( 43 فحةاالنفصالي ىك حالة مف حاالت الثقة بالنفس . ) نفس المرجع السابؽ  ص

حب اآلخريف : إف حب الناس الناشئيف غريزة في أنفسنا فغير حب اآلخريف لنا ك  -4
بغير حبنا لآلخريف ال نستطيع أف نحس بكياننا اإلنساني ، ذلؾ أف اكتماؿ كجكدنا 

 ا إال إذا تبادلنا مع مف حكلنا حبا .اإلنساني االجتماعي ال يأتي لن
مكاجية الصعاب ك المشكبلت : إف الحياة ال تسير كفؽ ما تيكاه كال تثير أمكر  -5

حياتنا في أذىاننا أك عمى النحك الذم عمقنا بو أمالنا بؿ كثيرا ما يحدث عكس ما 
كر كبير ك تكقعنا ك خبلفا ألممنا التي كطنا النفس عمييا ، ىنا تمعب الثقة بالنفس د

حاسـ في مكقؼ الفرد مف خبلؿ المشكبلت التي تعترض طريقو،ك الصعاب التي 
 (55 فحةتعرقؿ صكب أىدافو التي رسميا لنفسو ،) نفس المرجع ص

 يكجد نكعاف كصفيما الدكتكر بيتكيف كىما :أنواع الثقة بالنفس:  -1-2-6-2-3
ال يأتييا الشؾ مف أماـ أك الثقة المطمقة بالنفس: كىي تستند إلى مبررات قكية  -1

خمؼ ، كىذه الثقة تنفع صاحبيا كتجزيو ، انؾ ترل الشخص الذم لو مثؿ ىذه الثقة 
 في نفسو يكاجو الحياة ال يياب ك ال يفر مف شيء .

الثقة المحددة بالنفس : في مكاقؼ معينة كىناؾ ىذه الثقة أك تبلشييا في مكاقؼ  -2
ؿ الذم يقدر العراقيؿ التي تفترض مف سبيمو حرؽ أخرل ، فيذا اتجاه سميـ يتخذ الرج
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)عبد  قدرتيا ، مثؿ ىذا الرجؿ ادني إلى التعريؼ عف قكتو الحقيقية مف كثيريف غيره .
 (224 فحةص 2007المطيؼ حسيف فرج ، 

 :الواثقيف مف أنفسيـ و سموكياتيـ صفات األشخاص -1-2-6-2-4
 بأنيـ ييتمكف بذكاتيـ . محبكبكف لذكاتيـ ، ك ال يمانعكف مف التعرؼ -1
 متفيمكف ما يريدكف ، كال يخافكف مف االستمرار في كضع أىداؼ جيدة في حياتيـ -2
 يعرفكف ما يريدكف كال يخافكف مف االستمرار في كضع أىداؼ جيدة في حياتيـ . -3
يفكركف بطريقة ايجابية ك ال يشعركف بالتردد ك االنسحاب تحت كطأة المشكبلت  -4

 ييـ .التي تكاج
)مناؿ بنت محمد  يتصرفكف بميارة ك يعرفكف أم سمكؾ يناسب كؿ مكفؽ فردم . -5

 (31 فحةق ص 1429/ 1428بف عمر السقاؼ ، 
 :تصورات خاطئة عف الثقة بالنفس -1-2-6-2-5

ىناؾ العديد مف التصكرات الخاطئة حكؿ الثقة بالنفس ك التي يعتقد بيا الكثير مف 
 صكرات :األشخاص كمف ابرز ىذه الت

إنيا مكجكدة بكامميا أك مفقكدة تماما، فيذا كاثؽ بنفسو ك ذلؾ غير كاثؽ أبدا ك  -1
الكاقع أف الثقة بالنفس تتماكج ارتفاعيا ك انخفاضا بحسب مقكمات ك الظركؼ 

 المحيطة ) الكقؼ الزماف المكاف ك المكضكع (.
كاف خاطئا ك الصحيح أنيا تقتضي السيطرة عمى العناء ك اإلسرار عمى الرأم كاف  -2

 أف الكاثؽ مف نفسو يغير رأيو إذا اتضح لو الصكاب في غيره .
أنيا تقتضي السيطرة عمى اآلخريف كالتحكـ فييـ ك التسمط عمييـ ، أما بقسكة  -3

 الحجة ك اإلقناع أك بقسكة النظاـ ك قكانيف اإلدارة ك األعراؼ.
الغ فييا ، ك ىذا يدفعو إلى اقتحاـ إنيا تقتضي نبذ الحياء ،ك التسمح بالجرأة الب -4

 أمكر ال يقرىا األدب ك حسف الخمؽ .
 إنيا تنعكس عمى القدرة عمى المفاخرة ك المباىاة ك التحدم ك التعاظـ ك التعالي-5

 (87 فحةق ص 1429 -ـ  2008)سامي محمد ىشاـ حريز ، 
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 :مقومات الثقة بالنفس -1-2-6-2-6
س ك تعمؿ عمى تعزيزىا ك تجعؿ منيا قكة ال يستياف ىناؾ مقكمات تأثر في الثقة بالنف

بيا في بناء شخصية الفرد ك في نمكه النفسي كحدكث االستقرار ك الصحة النفسية 
 كمف أبرزىا:

المقكمات الجسمية : سبلمة جسـ الفرد ك خمكه مف اإلمراض المميتة التي تعجز  -1
طمب منو بذؿ جيد معيف النجازىا ك الفرد مف القياـ باألعماؿ المسندة إليو ، أك التي تت

 الجاذبية الشخصية ك ك بياء النضر ك القدرة التعبيرية باألفكار ك االبتكارات .
المحتكيات العقمية : قكة الذاكرة ك استعداد الفرد لمتعمـ ، ك اكتساب الخبرات  -2

الجديدة التي تمكنو مف حؿ المشكبلت التي قد تكاجيو ك تصادفو في حياتو ك 
ستفادة مف الفرص المتاحة ، التي تساعد في طمب العمـ ك المعرفة ك الكؿ يعكد اال

 عميو بالفائدة مع تكجيو الطاقات المبذكلة التكجيو الصحيح .
المقكمات االجتماعية : إف الفرد ال يعيش في معزؿ بعيدا عف المجتمع بؿ جزء  -3

التي تعكد بالفائدة عمى الفرد  منو يؤثر فيو ك يتأثر ، فالمجتمع يقدـ العمـك ك المعارؼ
نفسو، ك عمى المجتمع الذم يعيش فيو لتجعؿ منو إنسانا كاثقا بنفسو يشعر باإلنسانية 
قادرا عمى مكاجية الحياة كمكاجية المستقبؿ بكؿ شجاعة ك إقداـ .) مناؿ بنت محمد 

 (31 فحةق ص1428/1429عمر السقاؽ 
قتصادم ك تعدد سبؿ الكسب ك ارتباطيا المقكمات االقتصادية :يرتبط المستكل اال -4

ارتباطا كثيقا بثقة الشخص بنفسو ، فكمما زاد دخؿ الفرد ك أصبح قادرا عمى تمبية 
احتياجاتو ك تحقيؽ كثير مف رغباتو فاف ثقتو بنفسو ستزداد باإلضافة إلى شعكره ك 

  (25 حةفـ ص 2005)الحؽ عبد اهلل محمد،  إدراكو بمدل اىتماـ الناس بو ك تفيمو .
مف خبلؿ ما تـ عرضو نستنتج أف ميارة الثقة بالنفس ضركرية ك ميمة في حياة -

الطالب إذ تجعؿ الطالب عمى استعداد تاـ ك إقباؿ تاـ عمى حؿ مشكبلتو كمكاجيتيا ك 
بداء الرأم كىذا ينمي فيو الشعكر بالثقة كاإلنسانية  تسمحو بالجرأة ك المبادرة  كالتحدم كا 

 .صعابالكمكاجية 
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 :ميارة تحمؿ المسؤولية الشخصية -1-2-6-3
مدخؿ : يكجد لكؿ فرد مشاكؿ خاصة بو ك مف أىـ طرؽ حؿ ىذه المشكمة أف يككف 

 متحمؿ مسؤكلية ىذه المشكمة .
تعرؼ ىذه الميارة بأنيا احد مؤثرات التفكير التي تستخدـ مف اجؿ بناء نكع مف 

المسؤكلية في العممية التعميمية ، أما الدافعية الذاتية لبلعتماد عمى النفس أك تحمؿ 
 تعريفيا مف جانب الطمبة فتتمثؿ في القياـ بعمؿ ما ينبغي القياـ بو مف اجؿ التعمـ .

ينبغي عمى المتعمـ ربط ميارة تحمؿ المسؤكلية بالمنيج الدراسي ك يتـ ذلؾ بإعادة 
 (2009دت، )سعادة ، جك  التركيز أك االىتماـ في المرحمة األساسية كالثانكية .

 :تعريؼ المسؤولية الشخصية -1-2-6-3-1
المسؤكلية الشخصية ىي التزاـ الذات كىك ما يعني كضع حد إللقاء المـك عمى اآلخريف 

 كاالعتراؼ ك القبكؿ.
 :حت ميارة تحمؿ المسؤوليةالنتائج االيجابية التي تندرج ت -1-2-6-3-2 

 (sally white, 16-4-2018) 
تراـ الذات : عندما يصبح الشخص مسئكؿ عف حياتو يدفعو ذلؾ الثقة بالنفس كاح -1

مف أف يككف كاثقا مف نفسو أكثر ، كتزيد قدرتو عمى رسـ مسار حياتو بنفسو ك شعكره 
 بامتبلؾ مصيره كىك شعكر رائع يعطي قكة لئلنساف .

التكقؼ عف الخكؼ : بمجرد اكتساب الشخص المزيد مف الثقة تتقمص األفكار  -2
لده ك يتكقؼ عف الشعكر المستمر بالخكؼ سكاء كاف األمر خكفا مف الرفض  السمبية

 أك مف الفشؿ أك مف حكـ اآلخريف عميو ز
التحكـ ك السيطرة : يستطيع مف يتحمؿ مسؤكلية حياتو ك قراراتو أف يككف القائد  -3

صو األكؿ لحياتو ك يستطيع التحكـ ك السيطرة عمى األحداث ك اتخاذ القرارات التي تخ
 دكف تدخؿ مف احد .

 عدـ إلقاء المـك عمى اآلخريف . -4
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 :مف خطوات تحمؿ ميارة المسؤولية -1-2-6-3-3
 اإللماـ باف المسؤكلية الشخصية ميمة ك ضركرية . -1
 شد االنتباه نحك المياـ المرتبطة بالمتعمـ . -2
 تنمية ك دعـ االتجاىات االيجابية نحك مفيـك تحمؿ المسؤكلية . -3
 تحديد األىداؼ الخاصة بميارة تحمؿ المسؤكلية . -4
 تحديد االلتزامات الكاجب القياـ بياـ بدا تحمؿ المسؤكلية . -5
 تحديد األىداؼ الخاصة بميارة تحمؿ المسؤكلية . -6
القياـ بعممية األنشطة المشاركة اك التعاكنية لمطمبة في األعماؿ التي تشجع عمى  -7

 تحمؿ المسؤكلية .
 درب عمى تنظيـ الكقت ك ضبطو .الت -8
 _ تطبيؽ ميارة تحمؿ المسؤكلية .9
الحكـ عمى فاعمية ميارة تحمؿ المسؤكلية مف حيث ما تـ انجازه فعبل ك ما لـ  -10

)سعادة ، جكدت،  يتـ انجازه بعد، ك ما يمكف انجازه الحقا بطرؽ جديدة كمختمفة .
2009) 

 :فوائد تحمؿ المسؤولية -1-2-6-3-4
(raquel villarreal , 10-11-2017) 

عندما يككف الشخص مسئكال عف نفسو ، يككف مدركا باف ما يحصؿ في حياتو ىك 
نتيجة قراراتو ، كبتالي سيصبح أكثر حذرا ك حرصا عند اتخاذه أم قرار ك سيككف 
حريصا عمى أف تتكافؽ األمكر التي يفعميا في حياتو مع األىداؼ التي يطمح لتحقيقيا 

لى تمقي العكاقب ك األمكر السمبية التي قد تؤدم لمفشؿ ا كالى التراجع عف ك سيسعى إ
 النجاح ك الكصكؿ إلى األىداؼ .

مف خبلؿ ما تـ عرضو نستنتج أف ميارة تحمؿ المسؤكلية ميمة في حياة الطالب إذ -
تجعمو قادر عمى اتخاذ قراراتو بنفسو ك حريصا في تسيير األمكر الحياة ك تحقيؽ 

 ك النجاح ك تجعؿ منو فرد متعاكف مع مجتمعو ك ايجابي في عبلقاتو .األىداؼ 
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 :الميارات البدنية و الميارية -1-2-7
إف إتقاف الفرد لمميارات البدنية أمر ميـ ك ضركرم ك ال يككف إال بالممارسة  مدخؿ :

ى ك االشتراؾ في الفعاليات الرياضية المختمفة المكجكدة في المنياج الدراسي إضافة إل
ذلؾ امتبلؾ الميارات البدنية تجعؿ التمميذ اكتشاؼ استعداداتو الفنية ك البدنية ك 

 الثقافية ك الرياضية ك حاجتو إلييا في المجتمع .
 :تعريؼ القدرات البدنية -1-2-7-1

ىي القدرات التي ليا عبلقة بالحالة الفسمجية بشكؿ أساسي فنجد أف السرعة ليا عبلقة 
ية أما التحمؿ فمو عبلقة بالجياز الدكرم التنفسي في حيف أف القكة بنكع األلياؼ العضم

ليا عبلقة بعدد الكحدات الحركية المستثارة ك المقطع العرضي لمعضمة ك أخيرا المركنة 
 ليا عبلقة بمطاطية األنسجة حكؿ المفصؿ لتحديد المدل الحركي لممفصؿ .

(www.shbabnahda.com) 
ية بأنيا الكسيمة التي تمكف الفرد مف أداء الحركات بكؿ ما ك تكمف أىمية القدرات البدن

تحتاجو مف قكة كسرعة ك مركنة ك تكافؽ ك ذلؾ مف خبلؿ الخصائص الكظيفية ك 
 الحيكية في الجسـ .

 : مكونات القدرات البدنية -1-2-7-2
القدرة االنفجارية : كىي أعمى قدرة ديناميكية يمكف أف تنتجيا العضمة أك مجمكعة 

 (450 فحةص 1999)بسطكيسي احمد، مية لمرة كاحدة عض
السرعة االنتقالية : ك نقصد بيا القدرة عمى التحرؾ مف مكاف ألخر في اقصر كمف 

)محمد ممكف ك تقسـ إلى نكعيف الجرم لمسافة قصيرة كالسرعة القصكل في الجرم 
 (232 فحةص 1994حسف عبلكم ك محمد نصر الديف رضكاف ، 

 البدنية القدرات أنواع -1-2-7-3
 لقوة: ا -1-2-7-3-1

القكة صفة بدنية كىي خاصية حركية تشترؾ في تحقيؽ االنجاز ك التفكؽ في المعب ،ك 
مف العكامؿ الجسمية اليامة لبلنجاز ، ك يعتبر الكثير مف المختصيف في التربية 

المستكيات لتحقيؽ  أساسالقكة العضمية مفتاح لمنجاح ك التقدـ ك  أفالبدنية ك الرياضة 
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الصفات البدنية التي يتمتع بيا  إحدلالرياضية ، كىي  األنشطةالصحيحة لمختمؼ 
القكة يؤثر  إظيارعدـ المقدرة عمى  إفالفرد ك التي يمكف تنميتيا لديو ، ك يرل البعض 

نرل صفة القكة مف الصفات اليامة  فإننا األساسالميارم ، ك عمى ىذا  األداءفي 
 يتمتع بيا أف الضركرمالتي مف 

 لؤلىميةيسعى الكتسابيا مف خبلؿ الممارسة ، ك نضرا  أككؿ ممارس لمرياضة  
 (158 فحةص 1987)سامي الصفارة،  التعارؼالكبيرة ليذه الصفة فقد تعددت ليا 

 السرعة: -2-3-7-2-1ػ

يرل البعض إف مصطمح السرعة في المجاؿ الرياضي يستخدـ لمداللة عمى تمؾ  

ة الناتجة عف التبادؿ السريع ما بيف حالة االنقباض العضمي ك االستجابة العضمي

االسترخاء العضمي ك يرل البعض األخر انو يمكف تعريؼ السرعة بأنيا القدرة عمى 

 .أداء حركات معينة

 1992)محمد عكض البسيكني ، فيصؿ ياسيف الشاطئ،  في اقصر زمف ممكف
 (198-180 فحةص
 :لتحمؿا -1-2-7-3-3

يعني قدرة الفرد عمى استخداـ العضبلت المختمفة بشكؿ سميـ متناقص  ىذا المصطمح

مجيكد عضمي ك ذلؾ حتى يتـ تنفيذ  إلى،الف كؿ النشطة الرياضية غالبا ما تحتاج 

تدريبات  أكعمى ذلؾ مثؿ الكقكؼ عمى اليديف  أمثمةالتمرينات بشكؿ سميـ ، ك ىناؾ 

 متتالية .القفز مرات  أكالتسمؽ لمكاف مرتفع  أكالعجمة 
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في الكرة  أيضاالعاب القكل التي تشتمؿ عمى حمؿ الثقؿ عمى اليد ك  أنشطةك كذا في 

 األعمىمجيكد عضمي مف الجزء  إلىالطائرة تمرينات الكرة ك استبلميا ك قذفيا تحتاج 

. يعتبر التحمؿ (34 فحةص 2004)ناىدة محمكد سعد ، نيممي رمزم فييـ، مف الجسـ 

ة لمياقة البدنية في الفعاليات الرياضية التي يتطمبيا اإلعداد البدني مف الدعائـ األساسي

 .لفترة طكيمة 

 الرشاقة: -1-2-7-3-4

ك يعرؼ كيرتف الرشاقة بأنيا القدرة عمى رد الفعؿ السريع لمحركات المكجية التي تتسـ 

 ة.بالدقة مع إمكانية الفرد لتغيير كضعو بسرعة ، كال يتطمب القكة العظمى أك القدر 

 (84ص  1979)كماؿ عبد الحميد ك محمد صبحي حسانيف ، 

ك الرشاقة استعداد جسمي ك حركي لتقبؿ العمؿ الحركي المتنكع ك المركب ك ىي 

استيعاب ك سرعة في التعمـ مع أجيزة حركية سميمة قادرة عمى ىذا األداء أك 

نجد أف الرشاقة  الميارمذلؾ،فعندما نريد أف نصؿ إلى اإلتقاف ك التثبيت في األداء 

تمعب دكرا ميما ك ذلؾ لمسيطرة الكاممة عمى األكضاع الصعبة ك الرشاقة ىي خبرة ك 

 ممارسة حيث أنيا تفقد ك تضعؼ عند

 (87 فحةص 1989)كجيو محجكب، االنقطاع عف لممارسة لفترة معينة 
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 عرفيا انارينك بأنيا القدرة عمى تغيير االتجاه الحركي بمعدؿ عاؿ مف السرعة .

 (278 فحةص 1456/6004)الدكتكر محمد صبحي حساسيف ، 

ك عرفيا مكمكم بككنياّ "" القدرة عمى تغيير اتجاه الجسـ أك بعض أجزائو بسرعة " 

 (278 فحةمحمد صبحي حساسيف ، مرجع سبؽ ذكره ص )الدكتكر

 :المرونة -1-2-7-3-5

 :المرونة مفيوـ

المدل الذم يتحرؾ فيو المركنة مصطمح يطمؽ عمى المفاصؿ ، حيث يعبر عف 

المفصؿ تبعا لمداه التشريحي ، ك مف األخطاء الشائعة استخداـ ىذا االصطبلح 

لكصؼ مدل العضبلت فمف األنسب أف نستخدـ لذلؾ مصطمح المطاطية ، كتعد 

المطاطية احد العكامؿ المؤثرة في المركنة ، ك يكصؼ الجسـ بالمركنة إذا تغير حجمو 

كة المؤثرة عميو ، ثـ رجكعو بعد ذلؾ إلى حالتو األصمية بعد أك شكمو تحت تأثير الق

زكاؿ تأثير تمؾ القكة ، فإذا كانت ىذه القكة مناسبة فاف الحركة تصؿ إلى أقصى مدل 

ليا ، أما إذا زادت ىذه القكة عف الحد فإنيا تجبر المفصؿ عف الحركة في مدل أكسع 

 مف مداه الطبيعي الذم تسمح بو المفاصؿ 
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عمؿ عمييا الحركة ، ك في ىذا ضرر شديد إذ قد يؤثر عمى الكضع التشريحي التي ت

لممفصؿ فينتج عف ذلؾ حدكث تشكه. ")د.محمد صبحي حساسيف ، مرجع سبؽ ذكره 

 (262 – 216 فحةص

المركنة بككنيا " ىي مدل حركة المفصؿ ")د.محمد   Annarinoيعرؼ انارينك 

 (262 – 216 فحةصبحي حساسيف ، مرجع سبؽ ذكره ص

بأنيا " مدل الحركة في مفصؿ أك سمسمة مف المفاصؿ  Clarkeك يعرفيا كبلرؾ 

 .(262 – 216 فحة"")د.محمد صبحي حساسيف ، مرجع سبؽ ذكره ص

 التنربية في فنية بصكرة اليكمي عممو مع يتطابؽ بحيث اإلنساف نشاطو يستخدـ
 للمكصك لاألعما جميع في ةالرئيسي المستمزمات مف البدنية المياقة كتعد ،  الرياضية

 تقريبا شيء لتنفيذ البلزمة الشركط البلتيني الجانب مف فالمياقة،إلى تحديد المستكل 
 تتطمب حيث ،خاص بشكؿ الرياضييف ك، عاـ بشكؿ لؤلفراد ميمة البدنية فالمياقة.

 اليكمية. الحياة في البدني كالجيد التصميـ في عالية قدرة الحياة مستمزمات
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 :خاتمة الفصؿ
مف خبلؿ ما تطرقنا إليو مف ميارات حياتية استنتجنا أنيا كسيمة لتحقيؽ الغايات ك 
األىداؼ ك ىي تنعكس إيجابا عمى التبلحـ بيف فيئات المجتمع المختمفة ،ك التفاعؿ 
االجتماعي ،ك تمكنو مف حؿ مشاكمو ك تنمية القدرات لديو ك التفكير ك التعامؿ مع 

يمة المختمفة ...فيي ميارات ضركرية ك ميمة في حياة الطالب اليكمية متغيرات الح
يجب عميو أف يكتسبيا ك يتمقاىا في المناىج الدراسية حتى يككف فعاؿ في مجتمعو ك 
التمتع بالكفاءة عالية في كؿ مجاالت الحياة سكاء في المدارس أك في األسرة أك مع 

ارات تحقؽ لو التعايش الناجح ك التكيؼ ك في التعامؿ مع اآلخريف ،فاكتساب ىذه المي
 المركنة ك النجاح في حياتو العممية ك الشخصية .
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 تمييػد:
أصبحت الجامعات اليـك تقيـ بمدل تقدـ البحث العممي فييا،فالبحث العممي يعد األساس 

اختبلؼ لتطكر المجتمعات، كمف أىـ العكامؿ كذلؾ ىـ الباحثيف العممييف أك الطمبة عمى 
تخصصاتيـ ك مستكيات إعدادىـ ك تدريبيـ،فالباحث العممي ىك المخطط ك المنفذ ك المكجو 
كالمقـك لجيكد ك نشاطات ك عمميات البحث العممي ك المسخر لنتائجو ك معطياتو لخدمة 

 (32، صفحة 2011)عامر حمبلكم، المجتمع. 
ك الميارات ك القدرات المختمفة، ك يعد التككيف في المعيد كسيمة لتزكيد الطمبة بالكفاءات  

 ذلؾ مف اجؿ مسايرة تطكرات العصر ك أداء مختمؼ المياـ اليكمية في الحياة.
مف خبلؿ ىذا الفصؿ سنتطرؽ إلى التككيف ك محتكاه كطرقو كأساليبو كبرامجو ك أىدافو، ك 

 مبادئو ك كظائفو...الخ، عمى مستكل المعيد.
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 أوال:التكويف:
ف ىك تنمية منتظمة ك تحسيف االتجاىات ك المعرفة ك الميارات ك نماذج السمككات التككي

المتطمبة في مكاقؼ العمؿ المختمفة مف اجؿ قياـ االفراد بمياميـ المينية عمى أحسف صكرة 
 ك في اقؿ كقت ممكف.

التربية نميز التككيف عامة انو ييتـ بتعميـ الميارات مف اجؿ أىداؼ مينية معينة، بينما تيتـ 
 بتنمية الفرد ككؿ اجتماعيا، فكريا، ك دينيا.

 (32، صفحة 2011)عامر حمبلكم، 
 (32، صفحة 2011)عامر حمبلكم،  ك تتمخص في مايمي:اسس و مبادئ التكويف: 1-1 
دراسة االستراتجية الكطنية لتنمية المكارد البشرية في ضكء التنمية االقتصادية، ك  -

 لبيانات المتحصؿ عمييامف سكؽ العمؿ.االجتماعية ك أىدافيا ك ا
 تنظيـ التككيف بالتعاكف ك التنسيؽ مع أصحاب العمؿ. -
 -مراعات الفركؽ الفردية لبلفراد ك اختبلفيـ مف حيث البنية الجسمية ك االستعدادات  -

 الفطرية لمتعمـ ك االستيعاب ك اكتساب المعارؼ ك الميارات المتضمنة في البرامج التككينية.
ختيار المككنيف في ضكء مفردات البرنامج التككيني ك المادة التعميمية مف أىؿ ا -

االختصاص ك النخبة لمساعدة المتككف عمى اكتساب مياراتف التعمـ الذاتي، ك البحث عف 
 المعمكمات، ك تكضيفيا ك تحميميا ك نقدىا ك انتياجيا.

ث يتعمـ الفرد ك يتدرب عمى جزء التدرج في العممية التككينية، ك تكزيعيا عمى مراحؿ، حي-
مف البرامج ثـ ينتقؿ الى جزء آخر، ك اذا كاف العمؿ معقدا استكجب تجزئتو الى مراحؿ لكي 

 يسيؿ استعابو.
احتكاء البرنامج عمى الممارسة العممية لكي يككف التككيف مفيدا، ك تتحقؽ عممية اكتساب  -

 المعارؼ كالمعمكمات ك الميارات الجديدة.
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ة ربط التككيف بتقديـ حكافز لممتككنيف، اذ اف تكفر الحافز ك الرغبة لدل المتككف ضركر  -
 يجعمو يستفيد مف تككينو ك يتعمـ برامجو بسرعة.

متابعة المتككف بعد التككيف، باالضافة الى قياـ المشرؼ بمعالجة نقاط الضعؼ لدل  -
 المتككف بعد اتمامو البرنامج التككيني.

 (65، صفحة 2001)مصطفى السايح محمد ،   :أنواع التكويف 1-2 
 حسب المدة الزمنية: 1-2-1
 التكويف قصير المدى: 1-2-1-1

ك يستيدؼ تنمية كفاءة العامميف، ك تبمغ مدتو كأقصى حد ستة أشير، كفي التككيف 
 الجامعي يعتبرتككيف لنيؿ شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية.

 التكويف متوسط المدى: 1-2-1-2

مدة الدراسة فيو مف سنتيف إلى ثبلث سنكات ك يشمؿ فركع التككيف الصناعي ك الزراعي ك 
ك الخدماتي،ك في التككيف الجامعي لنيؿ شيادة الدراسات التطبيقية تتطمب الدراسة ثبلث 

 سنكات.
 التكويف طويؿ المدى: 1-2-1-3 

 كمدة الدراسة فيو مف أربع سنكات فما فكؽ.
 راد احرازه:حسب المستوى الم 1-2-2

لكي نقـك باعداد المتككف القادر عمى مسايرة العصر الحالي ك المستقبمي يجب اف تتظافر 
 الجيكد مف اجؿ اعداده مف خبلؿ الجكانب التالية:  

 ييدؼ الى:التكويف الميني االكاديمي:و  1-2-2-1 
اتيـ نحك تزكيد الطبلب بمكاد دراسية تعمؽ فيميـ نحك ما سكؼ يقكمكف بعممو ك كاجب -

 مينتيـ.
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 سيطرة الطالب عمى مياراتو ك القدرة عمى تكظيفيا في المكاقؼ العممية ك اإلدارية.  -
 كييدؼ الى:التكويف الثقافي: 1-2-2-2
 المتككف في ىذا االختصاص ىك شخص يكرس نفسو لتعميـ االخريف. -
 القياـ بدكر نشط مسؤكؿ في المجتمع ك المشاركة في التطكر الثقافي. -
 لمثقافة ابعاد كثيرة مثميا في ذلؾ مثؿ الشخصية االنسانية. -
 كييدؼ الى اعداد الفرد مينيا متميزا بمجمكعة مف الصفات:التكويف الميني: 1-2-2-3
 اف يككف قكيا عمميا في مادتو. -
 اف يككف متميز في اساليب ك طرؽ التعميـ. -
 استخداـ كسائؿ تعميمية بكفاءة عالية. -
 القدرة عمى حؿ المشكبلت التي تعترض األفراد.الخبرة ك  -
 تنفيذ الدركس بشكؿ جيد ك بطرؽ أكثر ايجابية. -
 (35، صفحة 2011)عامر حمبلكم،  كتتمثؿ في ما يميأىداؼ التكويف و وظائفو: 1-3
إعداد الفرد مينيا ك تدريبو عمى مينة معينة قصد رفع كفايتو اإلنتاجية ك اكسباه معارؼ  -

يدة، ك تمكينو مف حسف استغبلليا ك استثمارىا في مكاقع عممية مختمفة ك في ك ميارات جد
 اقؿ كقت ممكف.

رفع الركح المعنكية لمفرد، الف معرفتو بكيفية انجازه لعممو مع إجادتو ك إتقانو يعتبر ميزة  -
 نفسية ك بالتالي زيادة االىتماـ بالعمؿ ك التقميؿ مف معدالت الغياب.

 رد المتككف لمتقدـ سكاء في شكؿ اجر مرتفع اك منصب كضيفي أفضؿ.اتاحة الفرص لمف -
تقميؿ الحاجة إلى اإلشراؼ بتخفيض العبء عمى المشرفيف ك المدربيف الف تككيف الفرد  -

يؤدم الى صقؿ قدراتو ك تعميؽ معمكماتو ك تكثيؼ مياراتو كتعزيز اتجاىاتو االيجابية نحك 
 ؿ مف حاجتو لئلشراؼ ك المتابعة المستمرة.العمؿ ك الزمبلء، ك بالتالي التقمي
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النيكض باإلنتاج مف حيث الكـ ك الكيؼ، فالقدرات ك الميارات العالية تؤدم الى زيادة  -
 اإلنتاج كما ك كيفا مع تخفيض نسب الضياع. 

  (32، صفحة 1993)غيات بكفمجة،  كتتمثؿ في:العوامؿ الدالة عمى نجاح التكويف:  1-4
لذكاء المكطكف اثر عمى تعميـ ك التمييز ك االنفتاح بخبراتو المكوف: درجة ذكاء 1-4-1

السابقة ، سمات شخصية المككف: لبعض سمات الشخصية أثر عمى سرعة اقتناء 
المعمكمات، ك الميارات كمف بيف ىذه السمات، الثقة بالنفس عند المكاجية لممكاقؼ المختمفة 

 ك الدقة ك المبلحظة.
إف الخبرة البيداغكجية لممككف ك إلمامو  بالمعارؼ غوجية لممكوف: الخبرة البيدا 1-4-2

النفسية االزمة بطرؽ التككيف ك إيصاؿ المعارؼ يساعده عمى التكقيؼ في اإلمداد إلى 
الطرؽ المساعدة عمى االنطبلؽ مف القكانيف العامة ك المساعدة عمى التحكيؿ االيجابي 

 لمتككيف.
 معيد:بال األكاديمي ثانيا: التكويف

 (96-95، الصفحات 2018)عامر حمبلكم،  نظاـ )ؿ.ـ.د(: 2-1
 –األساتذة  –ىك إصبلح يرتكز عمى مقاربة جديدة لمعبلقات البيداغكجية ك العممية " الطمبة 

اإلدارة" ضمف مسعى يضع الطالب في قمب جياز التككيف، ك يجعؿ مف ىيئة التدريس 
برامج التككيف ك البحث ك تصميميا ك  العنصر المحرؾ الذم تقع عميو عممية تعريؼ

تجسيدىا تحت مسؤكلية ك إشراؼ المؤسسة الجامعية التي خكلتيا أحكاـ ىذا اإلصبلح 
 صبلحيات جديدة ك منحيا صفة صاحب المشركع في صكغ سياستيا التطكرية.

 كيتمثؿ إصبلح التعميـ العالي، عمى الصعيد البيداغكجي في إرساء تنظيـ تعميمي مف غاياتو
 تمكيف الطالب مف:
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اكتساب المعارؼ ك تعميقيا ك تنكيعيا في مجاالت أساسية تتساكؽ مع المحيط  -
 االجتماعي الميني.

اكتساب مناىج عمؿ تنمي الحس النقدم، ك ممكات التحميؿ ك التركيب ك القدرة عمى -
 التكيؼ.

د تحضيره الجيد، االستفادة مف تكجيو ناجع، ك مبلئـ يكفؽ بيف رغباتو ك استعداداتو قص -
 اما لمحياة العممية، اك لمتابعة الدراسة الجامعية.

أف يككف الفاعؿ األساسي في مسار تككينو مف خبلؿ بيداغكجية نشطة مدعكمة بفريؽ  -
 بيداغكجي طكاؿ مساره الدراسي.

أف تجسيد ىذه األىداؼ يتجمى مف خبلؿ كضع ىيكمية مف ثبلثة أطكار تعميمية ىي  -
لماستر ك الدكتكراه أك ما أصبح يعرؼ بنظاـ )ؿ.ـ.د( كما نركز عميو في بحثنا الميسانس ك ا

 ىذا ىك مرحمة الميسانس:
 في الميسانس: التكويف 2-2

كيتككف مف كحدات تعميمية مكزعة عمى سداسيات،يشتمؿ ىذا الطكر  المسانس ك تخصصاتو،
عدم متعدد عمى ستة سداسيات،كما يتضمف مرحمتيف،تتمثؿ اكالىما في تككيف قا

 التخصصات،كتتمثؿ ثانييما في تككيف متخصص.
 يقسـ طكر الميسانس الى غايتيف:

 غاية ذات طابع ميني تمكف الطالب مف االندماج المباشر في عالـ الشغؿ. -
 غاية أكادمية تمكف الطالب مف مكاصمة الدراسة عمى مستكل الماستر. -
ـ في عممية التككيف لذلؾ يجب يعتبر الطالب عنصر ىاصفات الطالب المتكوف: 2-3

)غيات بكفمجة،  اختبار تككينو بعناية كتمعف حيث يجب تكفر مجمكعة مف الخصائص:
 (16، صفحة 1993
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يجب اف يمـ الطالب بمعمكماتو خبلؿ السنكات الثبلث ك ممما بالتككيف الى جانب قدرتو  -
 عمى ايصاؿ المعمكمات مستقببل الى المتككف.

 حكـ في تعاممو مع الجكانب النظرية ك التطبيقية اثناء تمدرسو.عمى الطالب اف يت -
عمى الطالب المتككف اف يحدد االىداؼ ك الطرؽ ك يتبع المكاضيع ك الدقة االزمة في كؿ  -

 مرحمة مف مراحؿ تككينو.
معرفة الطالب المتككف نمط سيركرة النظاـ ك تعاممو مع حجمو الساعي ك برنامجو ك  -

 مؿ محفز ك جيد الى جانب تحسيف مستكاه ك تحصيمو.محاكلة فيمو كعا
يجب اف يككف ميتما بالبرامج التككينية،ك استعاب المعمكمات، ك قدرتو عمى التحصيؿ  -

 الجيد ،لمرفع مف مستكاه الفكرم ك العممي ك تطكير جانبو البدني ك الميارم.
 (98، صفحة 2018)عامر حمبلكم،  فروع التكويف بالمعيد عمى مستوى المسانس: 2-4

 ليسانس في نظاـ )ؿ.ـ.د( في التربية البدنية ك الرياضية:مدة التككيف ثبلثة سنكات. -
 ليسانس في نظاـ )ؿ.ـ.د( في التدريب الرياضي:مدة التككيف ثبلثة سنكات. -
 ليسانس في نظاـ )ؿ.ـ.د( في النشاط الحركي المكيؼ: مدة التككيف ثبلثة سنكات. -
 مى مستوى المعيد:أىداؼ التكويف ع 2-5
 أهداف التكوين ليسانس تخصص التربية و علم الحركة: 2-5-1

 يكمف اليدؼ الرئيسي كراء فرع النشاط البدني الرياضي التربكم الذم يطغى عميو 
البعد التربكم، التكفؿ بشريحة التبلميذ المتمدرسيف ك الطمبة الجامعييف التابعيف لمقطاع 

خاص، كؿ ذلؾ مف أجؿ تنمية شخصية األطفاؿ ك المراىقيف ك العمكمي ك القطاع التربكم ال
الطمبة الجامعييف ليس فقط مف الزاكية البدنية ك الميارات الحركية بؿ األىـ يكمف في تنمية 
التحصيؿ التعميمي ك التكافؽ النفسي  ك العبلقات االجتماعية اإلنسانية في الكسط 

 و.االجتماعي الذم ينتمكف إلي
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 :ىالت و الكفاءات المستيدفةالمؤ  2-5-1-1
ييدؼ ىذا التخصص إلى تككيف مختصيف في النشاط البدني الرياضي التربكم القادريف ك 

 الثانكيات. المييئيف  عمى العمؿ مع تبلميذ المدارس ك
 لخرجي تخصص التربية و عمـ الحركة: القدرات الجيوية و الوطنية لمقابمية لمتشغيؿ 2-5-1-2 
 .كطنيةكزارة التربية ال -
 .كزارة الشباب كالرياضة -
 الخاصة بتخصص التدريب الرياضي: أىداؼ التكويف 2-5-2
نمتمس أىداؼ التككيف الجكىرية في مختمؼ األكساط الرياضية التي ترمي إلى تحقيؽ  -

األداء الرياضي الرفيع المستكل الذم يساعد عمى تحقيؽ األرقاـ القياسية ك الفكز بالمباراة 
الرياضية المحمية أك الدكلية سكاء كاف التنافس يشمؿ فئة المبتدئيف أك في المنافسات 

المتقدميف أك الفرؽ النخبكية، ك باختصار ينحصر اليدؼ األسمى لمتككيف في فرع التدريب 
 الرياضي عمى تنمية الحركة الرياضية الكطنية.

 :المؤىالت و الكفاءات المستيدفة 2-5-2-1
ف مختصيف في التدريب الرياضي التنافسي القادريف ك ييدؼ ىذا التخصص إلى تككي -

 المييئيف عمى العمؿ مع الرياضييف ذكم المستكل العالي كأندية النخبة.
 لخرجي تخصص التدريب الرياضي: القدرات الجيوية و الوطنية لمقابمية لمتشغيؿ 2-5-2-2
 .كزارة التربية الكطنية -
 .كزارة الشباب كالرياضة -
 .أندية النخبة -
 ة.سبلؾ المشتركاأل -
 عمى مستوى المعيد: مؤشرات متابعة المشروع 2-6
 نتائج الطمبة في مختمؼ التقييمات . -   
 عدد الطمبة المقبكليف عمى التككيف في ىذا المشركع . -   
 عدد الطمبة المتخرجيف . -   
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 عدد الطمبة المتخرجيف المتحصميف عمى منصب عمؿ في التخصص. - 
 :في الميسانس عمى مستوى المعيدف مجاالت التكوي 2-7
 .التككيف العممي النظرم -
 .التككيف الفني البيداغكجي -
 التككيف التطبيقي الميداني. -

عمكما يتناكؿ مجاؿ التككيف كؿ ما لو صمة بالعمـك البيكطبية ك العمـك االجتماعية ك 
جية أخرل، فضبل عمى اإلنسانية الرياضية مف جية، ك بالعمـك المنيجية ك البيداغكجية مف 

النشاطات البدنية ك الرياضية ذات الطابع الجماعي ك الفردم ك الدفاعي ك المدعمة 
 بالممارسات الميدانية.
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 .بالنسبة لمطور االوؿ لسانس بالتكويف القاعدي األكاديمي محتوى التكويف 2-8
 :مسداسي األوؿ: جذع مشترؾمحتوى التكويف ل 2-8-1

  تقييمنوع ال
 

 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  احلجم الساعي األسبوعي
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

 أسبوع 08

وحدات التعليم       00 >0  
 االساسية

 0العاب القوى  =8 0.81 // 10.1 // 10 18 × ×

 0اجلمباز  =8 0.81 // 10.1 // 10 18 × ×

 0السباحة  =8 0.81 // 10.1 // 10 18 × ×

 كرة السلة =8 0.81 // 10.1 // 10 18 × ×

 علم التشريح 80 0.81 0.81 // // 10 18 × ×

تاريخ و فلسفة  00 0.81 // // // 10 18  ×
النشاط البدين 

 الرياضي

وحدات التعليم       18 ;1  
 ادلنهجية

منهجية البحث  80 0.81 0.81 // // 18 ;1 × ×
 0العلمي 

وحدات التعليم       18 18  
 االستكشافية

 علوم الرتبية 00 0.81 // // // 10 10  ×

مدخل للتدريب  00 0.81 // // // 10 10  ×
 الرياضي

مدخل النشاط البدين  00 0.81 // // // 10 10  ×
 الرياضي الرتبوي

دات التعليم وح      10 10  
 االفقية

 الكيمياء احليوية 00 0.81 // // // 10 10  ×

 اللغة احلية: االجنليزية 00 0.81 // // // 10 10  ×

 0جمموع السداسي  :81 >0 18 1.>1 11 00 81  

 
 
 
 
 
 
 



 .األكاديمي انتكىين .انفصم انثاني< ..........................................................

 

 58 

 محتوى التكويف لمسداسي الثاني: جذع مشترؾ: 2-8-2
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  عي األسبوعياحلجم السا
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

 أسبوع 08

وحدات التعليم       00 >0  
 االساسية

 0العاب القوى  =8 0.81 // 0.11 // 10 18 × ×

 0اجلمباز  =8 0.81 // 0.11 // 10 18 × ×

 0السباحة  =8 0.81 // 0.11 // 10 18 × ×

 كرة السلة =8 0.81 // 0.11 // 10 18 × ×

علم وضائف  80 0.81 0.81 // // 10 18 × ×
 االعضاء

مدخل لعلم النفس  00 0.81 // // // 10 18 × ×
 الرياضي

وحدات التعليم       18 ;1  
 ادلنهجية

بحث تقنيات وطرق ال 80 0.81 0.81 // // 18 ;1 × ×
 العلمي

وحدات التعليم       18 18  
 االستكشافية

مدخل النشاط البدين  00 0.81 // // // 10 10  ×
 ادلكيف

مدخل لالدارة و  00 0.81 // // // 10 10  ×
 التسيًن الرياضي

مدخل لالعالم و  00 0.81 // // // 10 10  ×
 االتصال الرياضي

وحدات التعليم       10 10  
 االفقية

االعالم االيل  00 // 0.81 // // 10 10  ×
 التطبيقي

 اللغة احلية: االجنليزية 00 0.81 // // // 10 10  ×

 0جمموع السداسي  :81 81.:0 8.81 11.> 11 00 81  
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 محتوى التكويف لمسداسي الثالث:عمـ الحركة: 2-8-3
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  احلجم الساعي األسبوعي
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

 أسبوع 08

وحدات التعليم       00 >0  
 االساسية

 الثقافة البدنية =8 0.81 // 10 // 10 18 × ×

 اجليدو =8 0.81 // 10 // 10 18 × ×

 كرة اليد =8 0.30 // 10 // 10 18 × ×

 النظريات الرتبوية 00 0.81 // // // 10 18 × ×

 طرائق التدريس 80 0.81 0.81 // // 10 18 × ×

 بيداغوجية التطبيقية :9 // // 18 // 10 18 × ×

وحدات التعليم       19 =1 × ×
 ادلنهجية

 االحصاء الوصفي 00 0.81 // // // 18 19  ×

 ادليكانيكا احليوية 80 0.30 0.81 // // 10 18 × ×

وحدات التعليم       10 10  
 االستكشافية

النشاط البدين  00 0.81 // // // 10 10  ×
 الرياضي و العودلة

وحدات التعليم       10 10  
 االفقية

علم االجتماع  00 0.81 // // // 10 10  ×
 الرياضي

 علم النفس منو 00 0.81 // // // 10 10  ×

 8جمموع السداسي  0=8 09 18 01 11 01 81  
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 محتوى التكويف لمسداسي الرابع: عمـ الحركة: 2-8-4
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  احلجم الساعي األسبوعي
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

 أسبوع 08

وحدات التعليم       00 >0  
 االساسية

 تعليمية االلعاب =8 0.81 // 10 // 0 8 × ×

 الكرايت  =8 0.81 // 10 // 0 8 × ×

 الكرة الطائرة =8   0.81 // 10 // 0 8 × ×

القياس و التقومي  00 0.81 // // // 0 8 × ×
 الرياضي

هجية نظريات ومن 00 0.81 // // // 0 8 × ×
النشاط البدين 

 الرياضي

بيداغوجية التطبيقية  :9 // // 18 // 0 8 × ×
0 

وحدات التعليم       19 =1  ×
 ادلنهجية

 االحصاء االستداليل  80 0.81 0.81 // // 18 19  ×

فزيولوجيا اجلهد  80 0.81 0.81 // // 10 18  ×
 البدين

وحدات التعليم       10 10  
 االستكشافية

اخالقيات ادلهنة  00 0.81 // // // 0 0  ×
 والفساد

وحدات التعليم       10 10  
 االفقية

الطب الرياضي و  00 0.81 // // // 0 0  ×
 االسعافات االولية

 علم النفس الرياضي 00 0.81 // // // 0 0  ×

 8جمموع السداسي  0=8 09 18 01 11 01 81  
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 اسي الخامس: عمـ الحركة:محتوى التكويف لمسد 2-8-5
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  احلجم الساعي األسبوعي
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

08 
 أسبوع

وحدات التعليم       08 00  
 االساسية

ختصص رياضة  ;; 0.81 // 18 // 8 : × ×
 رتاعية

ختصص رياضة  ;; 0.81 // 18 // 8 : × ×
 فردية

 علم احلركة 80 0.81 0.81 // // 8 9 × ×

مشروع مذكرة  8: 0.81 18 // // 8 8 × ×
 التخرج

وحدات التعليم       :1 =1  
 ادلنهجية

تكنولوجيا التعليم  80 0.81 0.81 // // 0 8 × ×
 والنشاط الرياضي

التوجيه و االنتقاء  80 0.81 0.81 // // 0 8 × ×
 الرياضي الرتبوي

مناهج الرتبية و  00 0.81  // // 0 8  ×
التدريب الرياضي 

 ادلقارن

جمموع السداسي  8:8 01.9 9.;1 >1 11 01 81  
9 
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 محتوى التكويف لمسداسي السادس: تخصص عمـ الحركة: 2-8-6
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 
 لادلعام
 

احلجم  احلجم الساعي األسبوعي
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطيب
 قية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

08 
 أسبوع

وحدات التعليم       01 81 × ×
 االساسية

ختصص رياضة  ;; 0.81 // 8 // 9 ; × ×
 رتاعية 

رياضة  ختصص ;; 0.81 // 8 // 9 ; × ×
 فردية

 الرتبص ادليداين ;; 0.81 // 8 // 9 > × ×

 مذكرة التخرج 081 // // 01 // 9 > × ×

جمموع السداسي  0;8 8.811 11 00 11 01 81  
:  
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 محتوى التكويف لمسداسي الثالث: تدريب رياضي: 2-8-7
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  األسبوعياحلجم الساعي 
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

 أسبوع 08

وحدات التعليم       00 >0 × ×
 االساسية

 الثقافة البدنية =8 0.81 // 10 // 0 8 × ×

 اجليدو =8 0.81 // 10 // 0 8 × ×

 كرة اليد =8 0.81 // 10 // 0 8 × ×

 ادليكانيكا احليوية 80 0.81 0.81 // // 0 8 × ×

نظريات و منهجية  80 0.81 0.81 // // 0 8 × ×
 التدريب الريلضي

بداغوجية التدريب  :9 // // 18 // 0 8 × ×
 0الرياضي 

وحدات التعليم       9 =  
 ادلنهجية

 االحصاء الوصفي 00 0.81 // // // 8 9  ×

 النضرات الرتبوية 00 0.81 // // // 0 8  ×

وحدات التعلم       0 0  
 االستكشافية

النشاط البدين  00 0.81 // // // 0 0  ×
الرياضي الرتبوي و 

 العودلة

وحدات التعليم       0 0  
 االفقية

علم االجتماع  00 0.81 // // // 0 0  ×
 الرياضي

 النموعلم النفس  00 0.81 // // // 0 0  ×

 8جمموع السداسي  0=8 09 18 01 11 01 81  
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 .محتوى التكويف لمسداسي الرابع: تدريب رياضي 2-8-8
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  احلجم الساعي األسبوعي
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 رةحماض

 أسبوع 08

وحدات التعليم       00 >0  
 االساسية

 تعليمية االلعاب =8 0.81 // 10 // 0 8 × ×

 الكرايت =8 0.81 // 10 // 0 8 × ×

 الكرة الطائرة =8 0.81 // 10 // 0 8 × ×

فيزيولوجيا اجلهد  80 0.81 0.81 // // 0 8 × ×
 البدين

لتخطيط و الربجمة يف ا 00 0.81 // // // 0 8 × ×
 التدريب 

بداغوجية التدريب  :9 0.81 // 18 // 0 8 × ×
 0الرياضي 

وحدات التعليم       9 =1  ×
 ادلنهجية

 االحصاء االستداليل 80 0.81 0.81 // // 8 9  ×

القياس و التقومي  00 0.81 // // // 0 8  ×
 الرياضي

وحدات التعليم       0 0  
 االستكشافية

اخالقيات ادلهنة و  00 0.81 // // // 0 0  ×
 الفساد

وحدات التعليم       0 10  
 االفقية

الطب الرياضي و  00 0.81 // // // 0 0  ×
 االسعافات االولية

 علم النفس الرياضي 00 0.81 // // // 0 0  ×

 8جمموع السداسي  0=8 09 18 01 11 01 81  
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 داسي الخامس: تدريب رياضي.محتوى التكويف لمس  2-8-9
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  احلجم الساعي األسبوعي
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

08 
 أسبوع

وحدات التعليم       08 00  
 االساسية

ختصص رياضة  ;; 0.81 // 18 // 18 :1 × ×
 رتاعية

ختصص رياضة  ;; 0.81 // 18 // 18 :1 × ×
 فردية

 علم احلركة 80 0.81 0.81 // // 18 19 × ×

مشروع مذكرة  8: 0.81 18 // // 18 18 × ×
 التخرج

وحدات التعليم       :1 =1  
 ادلنهجية

بطاريات  80 0.81 0.81 // // 10 18 × ×
االختبارات 

 الرياضية

التوجيه و االنتقاء  80 0.81 0.81 // // 10 18 × ×
 الرياضي

مناهج الرتبية و  00 0.81  // // 10 18 × ×
التدريب الرياضي 

 ادلقارن

جمموع السداسي  8:8 01.81 81.;1 >1 // 01 81  
9 
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 .محتوى التكويف لمسداسي السادس: تخصص تدريب رياضي 2-8-12
  نوع التقييم

 
 االرصدة

 
 

 ادلعامل
 

احلجم  احلجم الساعي األسبوعي
الساعي 
 للسداسي

 وحدة التعليم
 

اعمال  متواصل  امتحان
 أخرى

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 موجهة

 حماضرة

08 
 أسبوع

وحدات التعليم       01 81  
 االساسية

ختصص رياضة  ;; 0.81 // 18 // 19 ;1 × ×
 رتاعية 

ختصص رياضة  ;; 0.81 // 18 // 19 ;1 × ×
 فردية

 الرتبص ادليداين ;; 0.81 // 18 // 19 >1 × ×

 مذكرة التخرج 081 // // 01 // 19 >1 × ×

جمموع السداسي  0;8 18.81 // 00 // 01 81  
: 
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 خاتمة:
 شيد العالـ تطكرات تكنكلكجية كعممية في مختمؼ المياديف، كمف بينيا ميداف التككيف

بالجامعات ك المعاىد، التي تبنت انظمة تعميمية جديدة كذلؾ، كىذا مف أجؿ  يمياألكاد
تزكيد الطمبة بمختمؼ القدرات، الميارات، المعارؼ، الكفاءات ...الخ، لمكاكبة ك مسايرة 
العصر ك النيكض بقطاع التربية ك التعميـ بصفة عامة ك التربية الرياضية بصفة خاصة، 

 في قطاع الرياضة.   األكاديمي كيفككف ىذا البحث يخص التك
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  تمييد:
الفصؿ إلى تكضيح منيجية البحث كاإلجراءات  اف في ىذثاالباح طالبافسيتطرؽ ال
تحديد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، ك ىذا مف خبلؿ الكصكؿ إلى بغية  بعةالميدانية المت
 ك الضبط اإلجرائي لمتغيرات  مي المتبع، عينة البحث، مجاالت البحث،المنيج العم

البحث، كما سيتـ التطرؽ إلى عرض مفصؿ ألدكات البحث كالقكاعد التي ينبغي 
مراعاتيا في اإلعداد ليا ك تنفيذىا، مع اختتاـ ىذا الفصؿ بعرض دقيؽ لمكسائؿ 

لمتحصؿ عمييا مف درجات اإلحصائية التي سكؼ نستند عمييا في معالجة النتائج ا
ف خبلليا إصدار أحكاـ مكضكعية مخاـ في شكميا األكلي إلى درجات معيارية يمكف 

 حكؿ مكضكع البحث .
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 الدراسة االستطالعية: -1
التي تؤدم بدكرىا إلى الحصكؿ ك ، دراستنامف أجؿ الكصكؿ ألفضؿ طريؽ إلجراء 
تطبيقا لمطرؽ العممية المتبعة كاف البد عمى  عمى نتائج صحيحة كمضبكطة، كذلؾ

 الطمبة الباحثيف مف تنفيذ ىذه الدراسة كالغرض منيا ما يمي:
 التكصؿ إلى أفضؿ طريؽ إلجراء البحث. -1

 معرفة الكقت الكافي إلجراء الدراسة. -2

 ظبط متغيرات البحث. -3

حيث جمعت   ،مقياس بعض الميارات الحياتية في صكرتو األكلية ترشيحالخطكة األكلى :
كنظمت في استمارة ترشيح، عرضت عمى مجمكعة مف األساتذة المحاكر ك فقراتيا 

 مف أجؿ ما يمي:  كذلؾ  -01الممحؽ رقـ  ساتذة(أ 05)
 إضافة أك حذؼ أية فقرات أك اقتراحات تركنيا مناسبة ك إبداء مبلحظتكـ حكؿ: -
 تندرج تحتو( عبلقة الفقرة بالمحكر )مدل مناسبة الفقرة بالمحكر الذم -
 سيكلة الفقرة كتناسبيا مع العينة المدركسة. -
  الكضكح مف حيث المضمكف كالصيغة كالمغة. -
كتـ اقتراح عمى المحكميف ثبلث إجابات عمى النحك التالي: مقبكلة، مرفكضة،  -

تتطمب تعديؿ، كبعد جمع البيانات كتفريغيا، مع قبكؿ العبارات)الفقرات( التي حققت 
 بعض العبارات. ، مع تعديؿ%100ؿنسبة قبك 

مقياس الميارات الحياتية  ف االباحث البافمف خبلؿ ىذه الخطكة تناكؿ الط الخطكة الثانية:
بعد األخذ بتكجييات كنصائح األساتذة المحكميف، حيث لـ تحذؼ ام عبارة مف 

المقياس، كتـ تعديؿ بعضيا، مف أجؿ الكصكؿ الى الصكرة النيائية لممقياس الذم 
 يقدـ لعينة البحث.س
 حيث كانت درجات المقياس عمى النحك التالي: -

 (02( )انظر الممحؽ 1/ أبدا: 2/ نادرا: 3/ أحيانا: 4/ غالبا: 5)دائما:
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السنة طمبة  عدد مف الداة البحث، قمنا بتكزيع المقياس عمى العمميؿ ثقاللمتأكد مف  
ضي ، بمعيد التربية البدنية ك ليسانس مف طمبة عمـ الحركة ك التدريب الرياالثالثة 

مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج  طمبة  10بمستغانـ كالمقدر عددىـ بػ  - الرياضية
 صحيحة كدقيقة  ك قد استبعدت ىذه العينة مف الدراسة األساسية .

 كانت صيغة المقياس عمى النحك التالي:
 الفقرات المحكر

الميارات 
 االجتماعية

 .66-56-46-41-35-30-21-14-6-1 التكاصؿ
 .64-59-52-49-39-34-17-10-4 العمؿ الجماعي
 .61-57-47-37-27-13-9-8 الركح القيادية

الميارات 
 النفسية

 .50-40-36-32-26-22-18-12 اتخاذ القرار
 .65-63-58-54-44-24-5-2 الثقة بالنفس

تحمؿ المسؤكلية 
 الشخصية

7-11-15-19-29-29-43-51-62. 

-42-38-33-31-28-25-23-20-16-3 ية ك الميارية الميارات البدن
45-48-53-55-60. 

 
 :يمثؿ تكزيع فقرات المحاكر في المقياس المكجو لمطمبة.01الجدكؿ رقـ 

 الدراسة األساسية: -2
  ث:. منيج البح2-1

نظرا لطبيعة كضكع بحثنا ك مشكمتو المتعمقة بػ دكر التككيف في اكساب بعض 
الميسانس، لذلؾ اعتمد الطالباف عمى المنيج الكصفي  طمبة الحياتية لدل الميارات

الظاىرة المدركسة ك تصكيرىا كميا عف طريؽ جمع  المسحي الذم يقـك عمى دراسة
)محمد  معمكمات مقننة عف المشكمة ك تصنيفيا ك تحميميا ك إخضاعيا لمدراسة الدقيقة.

 .مجتمع و عينػة البحػث: 2- (80، صفحة 1985شفيؽ، 
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طمبة السنة ف لممجتمع األصمي لمدراسة كالذم تمثؿ في االباحث البافحديد الطبعد ت 
 البافعمى الط استعصي، كنظرا لطبيعة البحث كالمنيج المستخدـ الثالثة ليسانس

إجراء التجربة عمى كؿ عينة المجتمع األصمي المقصكد كالذم بمغ عدده  اف،الباحث
بمستغانـ، مما  –لبدنية ك الرياضية معيد التربية ا . عمى مستكلطالب 80حكالي 

تطمب األمر المجكء إلى أسمكب أخذ العينات التي تمثؿ المجتمع األصمي كنظرا 
ف عينة االباحث البافلمتقارب كالتجانس القائـ بيف أفراد العينة كالمجتمع األصمي أخذ الط

 ) ذككر( كزعت عمى الشكؿ طالب 40بمغ عددىا الطبقية بالطريقة  طمبةمف ال
 (02)الممحؽ رقـ التالي:

 العدد المجتمع 
 طالب130 المجتمع األصمي 01

 طالب 40 مجتمع البحث 02

 طالب 20 تخصص التربية ك عمـ الحركة 03

 طالب 20 تخصص تدريب رياضي 04

 .يبيف تكزيع عينات البحث :02جدكؿ رقـ ال
 متغيرات البحث: - 2-3
 .التكويفالمتغير المستقؿ:  -2-3-1
 . الميارات الحياتية المتغير التابع:-2-3-2
 الضبط اإلجرائي لممتغيرات:  -3 -2-3

إف الدراسة الميدانية تتطمب ضبطا إجرائيا لممتغيرات قصد التحكـ فييا مف جية كعزؿ 
محمد نصر الديف  بقية المتغيرات المشكشة األخرل كيقكؿ محمد حسف عبلكم ك

مسببات الحقيقية لمنتائج بدكف ممارسة رضكاف" يصعب عمى الباحث أف يتعرؼ عمى ال
)محمدحسف عبلكم ك محمدنصرالديف رضكاف،  الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة "

كبدكف ىذا تصبح النتائج التي يحصؿ عمييا الباحث صعبة ، (388، صفحة 1988
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ف ثاالباح البافالتحميؿ كالتصنيؼ كالتفسير، كاستنادا إلى كؿ ىذه االعتبارات لجأ الط
 ضبط متغيرات البحث كالمتمثمة فيما يمي: إلى

 .الطالباف الباحثافشخصيا مف طرؼ  ى تكزيع المقياساالشراؼ عم -
 العينة المبحكثة مف نفس السف. -
 .العينة المبحكثة مف نفس الجنس )ذككر(  -
 العينة المبحكثة مف نفس المستكل )سنة ثالثة ليسانس(. -
               عزؿ أفراد الدراسة االستطبلعية. -

 مجاالت البحث:  2-4
 المجاؿ البشري:       2-4-1
بمغ طمبة السنة ثالثة ليسانس عينة المختبريف الذيف استيدفيـ البحث في  تتمثم 

 بمستغانـ: -طالب بمعيد التربية البدنية ك الرياضية 40عددىـ 
 إلى عينتيف: تـ تكزيعيـ ،طبقية تـ اختيارىـ بطريقة -
 ص التربية ك عمـ الحركة.طالب:تخص 20 -
 طالب:تخصص تدريب رياضي. 20 -
 المجاؿ المكاني:  2-4-2
 معيد التربية البدنية ك الرياضية األساسية في دراسة اإلستطبلعية كالدراسة أنجزت ال -

 بكالية بمستغانـ.
                                                               المجاؿ الزمني:   2-4-3

كانتظمت عبر المراحؿ  2019 مام إلى 2018 نكفمبر امتدت فترة الدراسة، مف
 الزمنية التالية: 

 المرحمة األكلى:-1
عمى أساتذة التربية البدنية كالرياضية ك التي  مقياس الميارات الحياتيةفترة ترشيح  

 .2019جانفي إلى غاية  2018ديسمبرإمتدت مف 
 المرحمة الثانية: -2



 الفصؿ األكؿ .............................................منيجية البحث ك إلجراءات الميدانية.

 75 

-02-26إلى غاية  2019-02-19اإلستطبلعية كقد تمت مف  دراسةالفترة  
2019. 

 المرحمة الثالثة: -3
 -05-14إلى  2018 -04-14 األساسية حيث امتدت مففترة الدراسة كتمثمت في  

2019. 
 . أدوات البحث: 2-5

ف ألجؿ إنجاز بحثيـ عمى النحك األفضؿ كلتحقيؽ االباحث البافلقد استعاف الط
 :                                تمثمت فيمنشكدة مجمكعة مف األدكات األىداؼ ال

اإللماـ النظرم: حكؿ مكضكع البحث كىذا مف خبلؿ اإلطبلع عمى بعض مف  -
 المذكرات الخاصة بمكضكع البحث.   المصادر كالمراجع العربية،

الميارات  : تضـ في محتكاىا مجمكعة مفمقياس الميارات الحياتيةاستمارة ترشيح  -
ككؿ ميارة تنطكم عمى مجمكعة مف المحاكر ك كؿ محكر يحتكم عمى مجمكعة مف 

( بصكرتيا 01أساتذة ()الممحؽ رقـ  05ذة ) مجمكعة مف األسات عرضت عمىالفقرات،
تعديؿ أك حذؼ أك المغة المستعممة في فقرات محاكر  بغية األخذ بآرائيـ حكؿاألكلية، 
 في ىذا البحث. التي يجب استخداميا المقياس

 الركح القيادية. -العمؿ الجماعي -الميارات االجتماعية: التكاصؿ -
 تحمؿ المسؤكلية الشخصية. -الثقة بالنفس -الميارات النفسية: اتخاذ القرار -
 الميارات البدنية ك الميارية. -
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 ثبات كصدؽ كمكضكعية االختبارات. األسس العممية لالختبارات: -2-6

 اتالميار 
حجـ 
 العينة

درجة 
 الحرية

 1-ف

مستكل 
الداللة 
 اإلحصائية

معامؿ ثبات 
 االختبار

معامؿ 
 الصدؽ

 محكر التكاصؿ
 محكر العمؿ الجماعي
 محكر الركح القيادية

 بعد الميارات االجتماعية 

   0889 
0880 
0881 
0888 

0894 
0889 
0890 
0894 

10 09 0.05 

 محكر اتخاذ القرار
 فسمحكر الثقة بالن

 محكر تحمؿ المسؤكلية
 بعد الميارات النفسية

0888 
0880 
0879 
0890 

0894 
0889 
0.89 
0895 

 الميارات البدنية ك الميارية
 

089 0896 

 0895 0891 الميارات الحياتية
 :  يكضح معامؿ ثبات كصدؽ اإلختبارات.03جدكؿ رقـ 

 محاكر ك ف بأفاالباحث البافطمف خبلؿ النتائج المدكنة في الجدكؿ أعبله يتضح لم
  0893 تتمتع بثبات عالي كىذا ما تؤكده النتائج بحيث بمغت أعمى قيمة أبعاد المقياس
 09كىذا عند درجة الحرية  0.76أكبر مف قيمة ر الجدكلية  0.79كأدني قيمة 

بصدؽ عالي بحيث بمغت  محاكر ك أبعاد المقياسبينما تتمتع  0.05كمستكل الداللة 
كىذا أكبر مف القيمة الجدكلية لمعامؿ االرتباط  0.89كأدنى قيمة  0896يمة أعمى ق
 أدات البحث  كمنو فإف 0.05كمستكل الداللة اإلحصائية  09عند درجة الحرية  0.76

 تمتع  بصدؽ عالي فيما كضعت لقياسو.ت )مقياس الميارات الحياتية(
جب تكافرىا لصبلحية استخداـ أم يعتبر الثبات مف العكامؿ الكا. ثبات االختبار: 2-6-1

إختبار، كيقصد كؿ مف أحمد محمد خاطر كعمي فيمي البيؾ بثبات اإلختبار "ىك أف 
نفس        يعطي اإلختبار نفس النتائج إذا ما أعيد اإلختبار عمى نفس األفراد كفي

لمعرفة  ، ك(23، صفحة 1996)أحمد محمد خاطر ك عمي فيمي البيؾ،  الظركؼ"
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عمى عينة  ختبار قبمياف بتطبيؽ االباحث البافقاـ الط مقياساستقرار نتائج المدل ثبات 
بمستغانـ كبمغ  - ليسانس بمعيد التربية البدنية ك الرياضيةالسنة الثالثة  طمبة مف

عمى  تـ اعادة  نفس اإلختبار الظركؼكبعد مركر أسبكع كفي نفس  طمبة 10عددىا 
عمى ضماف تجانس العينة كذلؾ مف خبلؿ  افالباحث البافنفس العينة، كعمؿ الط

مراعاة الجنس ذككر، كبعد ذلؾ عكلجت النتائج إحصائيا باستخداـ معامؿ اإلرتباط 
كدرجة  0.05البسيط لبيرسكف، كبعد الكشؼ في الداللة لمعامؿ اإلرتباط عند مستكل 

مة ىي أكبر مف القي بعد محكر أك كجد أف القيمة المحسكبة لكؿ 09أم  1-الحرية ف
كىذا ما يدؿ  0.93كانت  قيمةكأعمى  0.79حيث أدنى قيمة كانت  0.76الجدكلية 

 .المقياستميز بو يعمى الثبات العالي الذم 
صدؽ اإلختبار يعني " المدل الذم يؤدم فيو اإلختبار . صدؽ اإلختبار: 2-6-2

، (197، صفحة 1995)محمد صبحي حسانيف، الغرض الذم كضع مف أجمو 
 المعادلة  افالباحث البافعمى الصدؽ الذاتي لبلختبارات استخدـ الط كبغرض التعرؼ

 التالية : الصدؽ الذاتي =                                           
 .(70، صفحة 1999)مركاف عبد المجيدابراىيـ،             

، 09أم  1-كدرجة الحرية ف 0.05كلقد كجدت النتائج التالية عند مستكل الداللة 
حيث بمغت  0876كجدنا أف القيمة المحسكبة لئلختبارات أكبر مف القيمة الجدكلية 

كىذا ما يثبت أف القيـ المحسكبة تتميز  0.96كأعمى قيمة بمغت  0889أدنى قيمة 
 (.03بدرجة عالية مف الصدؽ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

باركماكجي عف  يعرؼ كؿ مف محمد صبحي حسانيف: رموضوعية اإلختبا 2-6-3
المكضكعية بأنيا درجة اإلتساؽ بيف أفراد مختمفيف لنفس اإلختبار كيعبر عنيـ بمعامؿ 

اإلرتباط، المكضكعية العالية لبلختبار تظير عندما يقـك مجمكعة مف المدرسيف أك 
المحكميف بحساب درجة اإلختبار في نفس الكقت، عندما يطبؽ اإلختبار عمى 

)محمد صبحي .د ثـ يحصمكف تقريبا عمى نفس النتائجمجمكعة معينة مف األفرا
 .(85، صفحة 1987حسانيف، 

 معامل الثبات
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السيمة الكاضحة،  االبعادمجمكعة مف  ثافالباح البافكفي ىذا اإلطار استخدـ الط 
تـ ، كقد كضكحساب الدرجات عمى مستكل كؿ اختبار بعيدا عف الصعكبة كالغم

أما كذلؾ تحت نفس الظركؼ،  ،تكزيع المقياس شخصيا مف طرؼ الطالباف الباحثاف
الجك التربكم بالنسبة لممفحكصيف فتميز بالنشاط كالحيكية، كفي األخير استخمص 
 الطمبة الباحثكف بأف اإلختبارات المستخدمة في البحث تتمتع بمكضكعية عالية.

لؤلحكاـ  ـخبلؿ إصدارى ثافالباح البافلقد اعتمد الط. الدراسة اإلحصائية: 2-7
النتائج  كؿ نتائج الدراسة االستطبلعية ك الدراسة األساسية عمى تحكيؿالمكضكعية ح

عمييا في إصدار أحكاـ  االستنادبغرض خاـ المتحصؿ عمييا إلى نتائج الكيفية 
 مكضكعية كتـ ذلؾ مف خبلؿ اإلستخداـ األمثؿ لبعض الكسائؿ اإلحصائية التالية: 

 (45صفحة ، 1992)عبد القادر حميمي، الحسابي:  المتكسط -1
كىك الطريقة األكثر استعماال، حيث يعتبػر الحاصػؿ لقسػمة مجمكعػة المفػردات أك القػيـ 

.............س ف. .4س ،3س ،2، س 1فػػػي المجمكعػػػة التػػػي أجػػػرم عمييػػػا القيػػػاس، س
)عبػد القػادر الحسػابي تكتػب عمػى الشػكؿ التػالي:  المتكسط ( كصيغةn)عمى عدد القيـ 

 (45، صفحة 1992حميمي، 
 
               
  حيث:  

 : المتكسط الحسػػابي      
 : ىي مجمكع القيـ         

 ف : عدد القيـ    
 (53، صفحة 1992)عبد القادر حميمي،  االنحراؼ المعيارم:  -2

اسػػتعمالو فػػي كثيػػر مػػف قضػػايا التحميػػؿ  يػػتـىػػك أىػػـ مقػػاييس التشػػتت ألنػػو أدقيػػا، حيػػث 
، فإذا كاف االنحراؼ المعيارم قميؿ فإف ذلؾ يدؿ عمػى اإلحصائي كيرمز لو بالرمز )ع(

   أف القيـ متقاربة كالعكس صحيح كيكتب عمى الصيغة التالية:
   

 س
 = ــــ

M
 

ــ س ـــ ـــ ــ  ن ـ

ـــ
 

:: 

 س    

M
 

 س
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 ع =  
 :حيث

 ع: االنحراؼ المعيارم. 
  س : المتكسط الحسابي.

 س: قيمة عددية )النتيجة (. 
 ف: عدد العينة.

، 1992)عبػػػد القػػػادر حميمػػػي،  : سػػػتكدنت  لمعينػػػات المسػػػتقمة -ت اختبػػػار تكزيػػػع -3
 (53صفحة 
سػػتكدنت لمداللػػة اإلحصػػائية ، ككػػذا قيػػاس مػػدل داللػػة الفػػرؽ بػػيف (T) قيػػاس يسػػتخدـ

 متكسطي المجمكعتيف كمف أجؿ ذلؾ يستعمؿ القانكف التالي: 
 
 
 

 : معيار ستكدنت .        Tحيت 
 : المتكسط الحسابي لممجمكعة األكلى . 1س
 : المتكسط الحسابي لممجمكعة الثانية.2س

 ف: عدد أفراد العينة.
 : االنحراؼ المعيارم لممجمكعة األكلى.1ع
 ة.: االنجراؼ المعيارم لممجمكعة الثاني2ع
، صػفحة 1980)نػزار مجيػد الطالػب ك محمػد السػمرائي،  معامػؿ االرتبػاط لبيرسػكف:-4
89) 
 
 

 ي س= االختبار القبم

 ــــ

   |0 ســـ  0س |

   0ن ـــ 
  0(0+ )ع 0( 0ع) 

T = 
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 ص= االختبار البعدم 
 ف= عدد أفراد العينة

   ؿ= معامؿ االرتباط لبيرسكف
 صػدؽ االختبػػار:  -ػ5

 يستعمؿ لمعرفة مدل صدؽ االختبار كىك عبارة عف معامؿ جذر االرتباط.
 ص =     الثبػػات 
 االختبار.حيث : ص: صدؽ 

 .excelطريؽ برنامج  تمت كؿ العمميات الحسابية باستخداـ جياز اإلعبلـ اآللي عف -
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 خاتمة:
 لب ىذا الفصؿ حكؿ منيجية البحث كقصد بمكغ أىداؼ البحث المنشكدة لقد تمحكر 

األساسية تماشيا مع طبيعة البحث  دراسةخبلؿ ال ثافاإلجراءات الميدانية التي أنجزىا الباح
في ىذا الفصؿ بالتطرؽ  افباحثال البافالعممي كمتطمباتو العممية كالعممية، بحيث قاـ الط

اإلستطبلعية  لدراسةإلى منيجية البحث ك إجراءاتو الميدانية حيث كانت بدايتو بإجراء ا
األساسية التي إستيمت  دراسةالتي تطرقنا فييا إلى الخطكات العممية التي أنجزناىا تمييدا لم

لبحث ك الضبط متغيرات ا عينة البحث، بتكضيح المنيج المتبع في البحث، مجتمع ك
ك  الكسائؿ االحصائية،اإلجرائي ليا، مجاالت البحث، األدكات المستخدمة في البحث،

مة.سس العممية لئلختبارات المستخدأخيرا التطرؽ إلى األ
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 تمييد:  
ا إف مجمكع الدرجات الخاـ المتحصؿ عمييا مف الدراسة األساسية ليذا البحث ليس لي

مدلكؿ أك معنى بغرض الحكـ عمى صحة الفركض المصاغة أك نفييا، ك عمى ىذا 
تناكؿ في ىذا الفصؿ معالجة النتائج الخاـ المتحصؿ عمييا باستعماؿ ناألساس س
عرضيا في جداكؿ ثـ تحميميا ك مناقشتيا ك  أجؿمف   (excel)اإلحصائي البرنامج

عمييا  كفبلص مجمكعة مف النتائج يعتمداستخ لمطالبيف مف تـ تمثيميا بيانيا ليتسنى 
 لؤلحكاـ المكضكعية حكؿ متغيرات البحث. ـفي إصدارى
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 :  كتحميؿ كمناقشة النتائج عرض-2
مستوى الميارات الحياتية عند طمبة معيد التربية البدنية و عرض كتحميؿ نتائج 2-1

 ب الرياضي (:الرياضية حسب متغير التخصص ) عمـ الحركة و التدري
  سمـ التصحيح

 المتكسط الحسابي
 

 [36-27] [99-63] [135-99] البعد
 ضعيؼ متكسط جيد

    105.1 الميارات  عمـ الحركة
 تدريب رياضي    93  االجتماعية

 الرياضي.: يمثؿ مستكل الميارات االجتماعية بيف طمبة عمـ الحركة ك التدريب 04الجدكؿ رقـ 
  سمـ التصحيح

 لمتكسط الحسابيا
 

 [56-24] [88-56] [120-88] البعد
 ضعيؼ متكسط جيد
    94.85 عمـ الحركة  

الميارات 
 النفسية

    85.30 تدريب رياضي 
 : يمثؿ مستكل الميارات النفسية لدل طمبة عمـ الحركة كالتدريب الرياضي .05الجدكؿ رقـ 

 البعد المتكسط الحسابي سمـ التصحيح
[50-75] [35-50] [15-35] 

 ضعيؼ متكسط جيد
    51.7 الميارات البدنية  عمـ الحركة

 تدريب رياضي    49.25  كالميارية
 : يمثؿ مستكل الميارات البدنية كالميارية لدل طمبة عمـ الحركة كالتدريب الرياضي.06الجدكؿ رقـ
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  سمـ التصحيح
 المتكسط الحسابي

 
 [154-66] [242-154] [330-242] البعد

 ضعيؼ متكسط جيد
    252.65 الميارات  عمـ الحركة

تدريب     228.05  الحياتية 
 رياضي

 .يمثؿ مستكل الميارات الحياتية لدل طمبة عمـ الحركة كالتدريب الرياضي  :70الجدكؿ رقـ 
 :عميؽالت

نبلحظ أف مستكل الميارات االجتماعية  (07- 06-05- 04)مف خبلؿ الجداكؿ رقـ 
مستكل جيد عند طمبة عمـ الحركة ك مستكل متكسط عند  ك المياريةكالنفسية ك البدنية 
عمـ الحركة لدييـ اىتماـ  طمبةفسر الطالباف ذلؾ بأف يضي ك طمبة التدريب الريا

 .يع المقاييس النظرية ك التطبيقيةمف خبلؿ االىتماـ بجم بالتككيف،
في مستكل  تدريب الرياضيالحركة كالعرض كمناقشة نتائج طبلب عمـ  2-2

 أىميتيا:الميارات الحياتية حسب 
 .كالتدريب الرياضيات الحياتية لدل طمبة عمـ الحركة : يبيف ترتيب الميار 08الجدكؿ رقـ 

  
 الترتيب

 
 المتكسط الحسابي

 الميارات الحياتية
 

 البعد  

 
 التخصص

  االجتماعي 10581 01
 النفسي 94.85 02 طمبة عمـ الحركة

 كالميارمالبدني  5187 03
  االجتماعي 93 01

 النفسي   8583 02 طمبة التدريب الرياضي
 كالميارمالبدني  49825 03
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  التحميؿ :
 كطمبة التدريبلنا نتائج طمبة عمـ الحركة  كالذم يبيفمف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله 
ابي لمطمبة النشاط حيث كاف المتكسط الحس الحياتية،الرياضي في مستكل الميارات 

كنفس البدني التربكم أعمى مف المتكسط الحسابي لمطمبة النشاط البدني التدريبي،
 الترتيب لمميارات الحياتية.

 
: يمثؿ ترتيب المتكسطات الحسابية لدل طمبة عمـ الحركة ك 01التمثيؿ البياني رقـ 

 التدريب الرياضي في مختمؼ الميارات الحياتية.
بلؿ التمثيؿ البياني نستنتج أف ترتيب الميارات الحياتية بيف الطمبة التعميؽ : مف خ 

 متشابو،لكف بقيـ متفاكتة في كؿ بعد لصالح طمبة عمـ الحركة بحيث :
الميارات االجتماعية في المرتبة األكلى ذلؾ راجع إلى الميارات التي تنطكم تحتيا  -

سف معاشرتيـ ك تبادؿ األفكار مثؿ ميارة التكاصؿ التي تتطمب التعامؿ مع الناس ك ح
ك المعمكمات الف التكاصؿ بيف البشر نشاط متكاصؿ غير منقطع يتـ بعدة 
كسائؿ:الكتابة،الرسـ،الكبلـ،كسائؿ االتصاؿ، ك ميارة العمؿ الجماعي التي تستدعي 
العمؿ بيف مجمكعة مف األشخاص حيث يحدث بينيـ تفاعؿ اجتماعي كعبلقات 

ؼ مشتركة، فاإلنساف كائف اجتماعي بطبيعتو ال يستطيع أف صريحة سعيا لتحقيؽ أىدا
يعيش في عزلة عف اآلخريف،أما ميارة الركح القيادية فتكسب صاحبيا عدة 



 عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج...................................................الثاني الفصؿ

 =< 

صفات،كالتأثير في اآلخريف، الثقة بالنفس ك التنظيـ، التخطيط، الذكاء االجتماعي، 
 االلتزاـ الخمقي، الكفاءة في العمؿ، الذكاء العقمي.

لباف الباحثاف بحكـ تجربتيـ الشخصية، اف الطالب يقدـ مصمحة الجميع ك يرل الطا
عمى مصمحتو الشخصية، مف اجؿ تحقيؽ االنسانية في المجتمع، ك المكاطنة باعتباره 
كائف اجتماعي بطبعو، يؤثر ك يتأثر بأفراد المجتمع مف خبلؿ تفاعبلتو ك عبلقتو 

ي ترسيخ ك إكساب الطمبة ليذه اإلنسانية، إضافة إلى مساىمة محتكل التككيف ف
الميارات بالدرجة األكلى، مف خبلؿ ممارسة األنشطة الجماعية ك بعض المقاييس 
النظرية كعمـ االجتماع الرياضي، عمـك التربية،النشاط البدني الرياضي ك العكلمة، 
ف أخبلقيات المينة ك الفساد، التربص الميداني مف خبلؿ التفاعؿ مع التبلميذ ك البلعبي

 لكؿ تخصص عمى حدل.     
الميارات النفسية في المرتبة الثانية، كذلؾ ألىميتيا مثؿ ميارة اتخاذ القرار،ميارة  -

الثقة بالنفس، ميارة تحمؿ المسؤكلية، ك يرل الطالباف اف ىذا راجع الى طبيعة محتكل 
اعية، ك التككيف، الذم يتضمف الميارات السابقة بنسبة اقؿ مقارنة بالميارات االجتم

نقص اىتاـ الطمبة بالجانب النفسي الذم يتمقاه ككحدات أفقية فقط، ك اكتساب 
الميارات االجتماعية مف خبلؿ الممارسات ك التربصات الميدانية في االلعاب 
الجماعية، حيث اصبح الطالب الجامعي في ظؿ التككيف الحالي يعتمد عمى غيره اكثر 

 مف اعتماده عمى نفسو. 
البدنية ك الميارية في المرتبة الثالثة: يرل الطالباف بحكـ تجربتيـ اف  الميارات -

ممارسة الميارات البدنية ك الميارية يتطمب أف يتحمى اإلنساف بالميارات السابقة) 
الميارات االجتماعية كالنفسية (، ألنو خبلؿ قبكلو عمى ممارسة الميارات البدنية ك 

يا ثـ بدنيا،ك خبلؿ الممارسة يتفاعؿ الطالب الميارية  يجب اف يحضر الطالب نفس
بعبلقات إنسانية ك اجتماعية مع زمبلئو مف خبلؿ التعاكف ك التفاعؿ ك القيادة لبمكغ 
األىداؼ المنشكدة، كما اف اكتساب الميارات البدنية ك الميارية يتطمب مجمكعة مف 

عمـ ك التدريب، ك المتطمبات منيا ما يجب اف يتحمى بيا الطالب مثؿ الرغبة في الت
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المياقة البدنية ك الممارسة الرياضية، ك منيا ما ىي متعمقة بالتككيف مثؿ نقص 
 الحصص التطبيقية .

: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في مستوى الميارات 2-3
 االجتماعية:

الرياضي في مستوى  : عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب2-3-1
 مياراةالتواصؿ:
لميارة التكاصؿ بيف طمبة عمـ  ةالحسابي اتالمتكسطفركؽ : يبيف 09الجدكؿ رقـ 

 الحركة ك نشاط التدريب الرياضي :
نكع  لصالح

 الفرؽ
قيمة )ت( 
الجدكلية 

عند 
مستكل 
الداللة 
0.05 

قيمة 
)ت( 

المحسك 
 بة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة طمبة عمـ الحركة
 
 
 
 

 المحكر

الميارات 
 الحياتية 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

عمـ 
 الحركة

الميارات  التكاصؿ 39815 5883 32855 7804 3814 1.68 داؿ
 االجتماعية

كة ك التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمبة عمـ الحر 
طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة التكاصؿ عيث بمغ المتكسط الحسابي لطمبة 

(، في حيف بمغ 5883(ك االنحراؼ المعيارم )39815نشاط البدني التدريب الرياضي) 
(، 7804( ك االنحراؼ المعيارم )32855المتكسط الحسابي لطمبة التدريب الرياضي )

( كىي اكبر مف قيمة )ت( الجدكلية 3.14ب )ىذا ك بمغت قيمة )ت( المحسكبة 
( ، ىذا يعني 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868المقدرة ب )

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في 
 مستكل ميارة التكاصؿ ك ىي لصالح طمبة عمـ الحركة .
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يكضح فرؽ المتكسطات الحسابية لميارة التكاصؿ بيف طمبة عمـ  :2التمثيؿ البياني رقـ
 :الرياضيالحركة ك طمبة التدريب 

 
التعميؽ : مف خبلؿ التمثيؿ البياني نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية بيف 

طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة التكاصؿ ك ىي لصالح 

ا يعني أف طمبة عمـ الحركة ليـ القدرة في ميارة التكاصؿ مقارنة طمبة عمـ الحركة مم

بطمبة التدريب الرياضي ك ذلؾ راجع إلى مدل اىتماـ الطمبة بالتككيف ك مدل االىتماـ 

بالمحاضرات العممية مقارنة بطمبة التدريب الرياضي ، ك التي يتـ فييا التفاعؿ ك 

مما يكلد لدل الطمبة ميارة التكاصؿ بشكؿ الحكار ك تبادؿ األفكار مف خبلؿ المناقشة 

 ت.متفاك 
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: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في مستوى العمؿ 2 -2-3
 الجماعي :

لميارة العمؿ الجماعي بيف طمبة  ةالحسابي اتالمتكسط فركؽ : يبيف10الجدكؿ رقـ 
 الرياضي:عمـ الحركة ك طمبة التدريب 

ع نك  لصالح
 الفرؽ

قيمة 
)ت( 

الجدكلية 
عند 

مستكل 
الداللة 
0.05 

قيمة 
)ت( 

المحسك 
 بة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة طمبة عمـ الحركة
 
 
 
 
 

 المحكر

الميارات 
 الحياتية 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

ال يكجد 
 فركؽ

غير  
 داؿ

العمؿ  34845 4883 3383 6815 0865 1.68
 الجماعي

الميارات 
 االجتماعية

التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمبة عمـ الحركة ك 
طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة العمؿ الجماعي عيث بمغ المتكسط الحسابي 

ي حيف بمغ المتكسط (، ف4883(ك االنحراؼ المعيارم )34845لطمبة عمـ الحركة )
(، ىذا ك بمغت 6815( ك االنحراؼ المعيارم )3383الحسابي لطمبة التدريب الرياضي )

( كىي اكبر مف قيمة )ت( الجدكلية المقدرة ب 0865قيمة )ت( المحسكبة ب )
( ، ىذا يعني عدـ كجكد 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868)

ف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في مستكل فركؽ ذات داللة إحصائية بي
  ميارة العمؿ الجماعي.

التعميؽ : مف خبلؿ الجدكؿ اعبله نستنتج انو ال يكجد  فركؽ ذات دالة إحصائية بيف 
طمبة عمـ الحركة ك طبلب التدريب الرياضي في مستكل ميارة العمؿ الجماعي، مما 

تدريب الرياضي ليـ نفس المستكل في ميارة يعني أف طمبة عمـ الحركة  ك طمبة ال
العمؿ الجماعي راجع إلى ممارسة مختمؼ األلعاب الجماعية مثؿ كرة السمة كرة اليد 
كرة الطائرة ، كرة القدـ...،ك استخداـ مختمؼ طرؽ ك أساليب التدريس التي تستدعي 

مما  التعاكف ك التعامؿ بيف الطمبة بشكؿ جماعي،ك إجراء بحكث بشكؿ أفكاج ،
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يستدعي تبادؿ األفكار ك المعمكمات ك الميارات بيف الطمبة لكؿ تخصص ، ك تأثير 
بعض المقاييس النظرية كعمـ االجتماع الرياضي الذم ييدؼ إلى تفعيؿ دكر الطالب 

في المجتمع ك تحقيؽ أىداؼ الرياضة لمجميع ، ك التفاعؿ مع التبلميذ ك البلعبيف مف 
 خبلؿ التربص الميداني .

: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في مستوى ميارة 2-3-3
 الروح القيادية :
لميارة الركح القيادية بيف طمبة عمـ  ةالحسابي اتالمتكسط فركؽ : يبيف11الجدكؿ رقـ 

 الحركة ك نشاط التدريب الرياضي :
نكع  لصالح

 الفرؽ
قيمة )ت( 
الجدكلية 

عند 
مستكل 
 الداللة
0.05 

قيمة 
)ت( 
المح
 سكبة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة طمبة عمـ الحركة
 
 
 
 
 

 المحكر

الميارات 
 الحياتية 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

طمبة عمـ 
 الحركة

الركح  3185 5823 2685 6873 2873 1.68 داؿ
 القيادية

الميارات 
 اعيةاالجتم

التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمبة عمـ الحركة ك 
طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة الركح القيادية عيث بمغ المتكسط الحسابي 

(، في حيف بمغ المتكسط 5823(ك االنحراؼ المعيارم )3185لطمبة عمـ الحركة )
(، ىذا ك بمغت 6873( ك االنحراؼ المعيارم )2685ضي )الحسابي لطمبة التدريب الريا
( كىي اكبر مف قيمة )ت( الجدكلية المقدرة ب 2873قيمة )ت( المحسكبة ب )

( ، ىذا يعني كجكد فركؽ 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868)
ميارة  ذات داللة إحصائية بيف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في مستكل

 الركح القيادية ك ىي لصالح طمبة عمـ الحركة .
: يكضح فرؽ المتكسطات الحسابية لميارة الركح القيادية بيف 03التمثيؿ البياني رقـ

  طمبة النشاط البدني التربكم ك طمبة النشاط البدني التدريبي :
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حصائية بيف التعميؽ : مف خبلؿ التمثيؿ البياني نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات دالة إ

طمبة عمـ الحركة ك طبلب التدريب الرياضي في مستكل ميارة الركح القيادية ك ىي 
لصالح طمبة عمـ الحركة مما يعني أف التككيف ساىـ في رفع مستكل ميارة الركح 

القيادية لدل طمبة عمـ الحركة ،ك ذلؾ راجع إلى مساندة الطمبة لبعضيـ بعض، بحيث 
يـ ك خبراتيـ في تحقيؽ أىداؼ محددة ك مشتركة  فالقائد تتفاعؿ قدراتيـ ك ميارات

يمتمؾ القدرة عمى التنسيؽ ك اإلقناع ك التكجيو ك الربط مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ 
الجماعة، ك تطبيؽ بعض األساليب التي تستدعي التعاكف مثؿ: أسمكب التعمـ 

ص التعاكني، حؿ المشكبلت، عمى عكس طمبة التدريب ك ذلؾ لنقص حصص الترب
الميداني ) حصة كاحدة في األسبكع ( بينما طمبة عمـ الحركة حصتيف أسبكعيا، أم 

بمعنى تربص ميداني متفاكت فطالب التدريب الرياضي ال يكتسب كؿ خصائص ميارة 
 .لغيابات ك عدـ االىتماـ بالتككيفالقيادة نتيجة ا
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ياضي في مستوى بعد : عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الر 2-2-4
 االجتماعية:الميارات 

لبعد الميارات االجتماعية بيف طمبة  ةالحسابي اتالمتكسطفركؽ : يبيف 12الجدكؿ رقـ 
 :ـ الحركة ك نشاط التدريب الرياضيعم

نكع  لصالح
 الفرؽ

قيمة 
)ت( 

الجدكلية 
عند 

مستكل 
الداللة 
0.05 

قيمة 
)ت( 

المحسك 
 بة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة الحركة طمبة عمـ
 
 
 
 
 

 البعد

الميارات 
 الحياتية 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

طمبة 
عمـ 

 الحركة

 الميارات االجتماعية 10581 6880 93 10819 4886 1.68 داؿ

ة عمـ الحركة ك التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمب
طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة الركح القيادية عيث بمغ المتكسط الحسابي 

(، في حيف بمغ المتكسط 6880(ك االنحراؼ المعيارم )10581لطمبة عمـ الحركة )
(، ىذا ك بمغت 10819( ك االنحراؼ المعيارم) 93الحسابي لطمبة التدريب الرياضي )

( كىي اكبر مف قيمة )ت( الجدكلية المقدرة ب 4886)قيمة )ت( المحسكبة ب 
( ، ىذا يعني كجكد فركؽ 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868)

ذات داللة إحصائية بيف طمبة النشاط البدني التربكم ك طمبة النشاط البدني التدريب 
 التربكم . يفي مستكل ميارة الركح القيادية ك ىي لصالح طمبة النشاط البدني
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: يكضح فرؽ المتكسطات الحسابية لميارة الركح القيادية بيف 04التمثيؿ البياني رقـ
 طمبة عمـ الحركة  ك طمبة التدريب الرياضي :

 
التعميؽ : مف خبلؿ التمثيؿ البياني نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية بيف 

كل الميارات االجتماعية ك ىي طمبة عمـ الحركة ك طبلب التدريب الرياضي في مست
لصالح طمبة عمـ الحركة مما يعني أف طمبة عمـ الحركة ليـ القدرة في الميارات 
االجتماعية مقارنة مع طمبة التدريب الرياضي ك ذلؾ راجع ألىداؼ التككيف حيث طمبة 
عمـ الحركة يسعكف الى تحقيؽ بعد تربكم يستيدؼ التكفؿ بالتبلميذ ك الطمبة 

ف في القطاع التربكم، مف اجؿ تنمية عدة جكانب ليس فقط مف الزاكية البدنية الجامعيي
ك الميارية بؿ العمؿ مف اجؿ التحصيؿ العممي ك العبلقات االجتماعية ك اإلنسانية 
داخؿ المجتمع، بينما طمبة التدريب خبلؿ تككينيـ يسعكف إلى تحقيؽ األداء الرياضي 

مف اجؿ التفكؽ في النافسات الرياضية المحمية ك  الرفيع ك تحقيؽ األرقاـ القياسية،
 الدكلية. 
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: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في مستوى الميارات 2-4
 النفسية :

: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في  ميارة اتخاذ  2-4-1 
 القرار:

لميارة اتخاذ القرار بيف طمبة عمـ  ةالحسابي اتالمتكسط فركؽ : يبيف13الجدكؿ رقـ
 الحركة ك طمبة التدريب الرياضي :

نكع  لصالح
 الفرؽ

قيمة 
)ت( 

الجدكلية 
عند 

مستكل 
الداللة 
0.05 

قيمة 
)ت( 

المحسك 
 بة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة طمبة عمـ الحركة
 
 
 
 
 

 المحكر

الميارات 
 الحياتية 

االنحراؼ 
 معيارمال

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

طمبة 
عمـ 

 الحركة

اتخاذ  3386 6817 27825 6883 3808 1.68 داؿ
 القرار

الميارات 
 النفسية

التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمبة عمـ الحركة ك 
اتخاذ القرار عيث بمغ المتكسط الحسابي  طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة

(، في حيف بمغ المتكسط 6817(ك االنحراؼ المعيارم )3386لطمبة عمـ الحركة )
(، ىذا ك 6883( ك االنحراؼ المعيارم )27825الحسابي لطمبة التدريب الرياضي )

( كىي اكبر مف قيمة )ت( الجدكلية المقدرة ب 3808بمغت قيمة )ت( المحسكبة ب )
( ، ىذا يعني كجكد فركؽ 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868)

ذات داللة إحصائية بيف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة 
 اتخاذ القرار ك ىي لصالح طمبة عمـ الحركة .
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ر بيف طمبة : يكضح فرؽ المتكسطات الحسابية لميارة اتخاذ القرا05التمثيؿ البياني رقـ
 النشاط البدني التربكم ك طمبة النشاط البدني التدريبي :

 
التعميؽ : مف خبلؿ التمثيؿ البياني نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية بيف  

طمبة عمـ الحركة ك طبلب التدريب الرياضي في مستكل ميارة اتخاذ القرار ك ىي 
ـ الحركة ليـ القدرة في ميارة اتخاذ لصالح طمبة عمـ الحركة مما يعني أف طمبة عم

القرار مقارنة مع طمبة التدريب الرياضي ك ذلؾ راجع إلى  مدل اجتياد طمبة عمـ 
الحركة في حضكر كؿ الحصص النظرية ك التطبيقية حيث نتج عف ذلؾ االجتياد قدرة 

عرفي اتخاذ القرار عند الطمبة ك اكتساب الطمبة أفكار ك معمكمات ك إثراء الرصيد الم
لدييـ عمى عكس طمبة التدريب الرياضي الذيف يتميزكف بنقص االىتماـ بالحصص 
النظرية ك المحاضرات مما يؤدم إلى التردد في اتخاذ القرار لدييـ ك ابداء الرأم نتيجة 

 نقص الكفاءات المعرفية لدىيـ .
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دني التدريبي في : عرض و تحميؿ نتائج طمبة النشاط البدني التربوي و طمبة نشاط الب 2-4-2
 مستوى ميارة الثقة بالنفس :

لميارة الثقة بالنفس بيف طمبة عمـ  ةالحسابي اتالمتكسط فركؽ : يبيف14الجدكؿ رقـ 
 الحركة ك طمبة التدريب الرياضي :

 
نكع  لصالح

 الفرؽ
قيمة 
)ت( 

الجدكلية 
عند 

مستكل 
الداللة 
0.05 

قيمة 
)ت( 

المحسك 
 بة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة ـ الحركةطمبة عم
 
 
 
 
 

 المحكر

الميارات 
 الحياتية 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

طمبة 
عمـ 

 الحركة

الثقة  34820 5894 26895 6883 3808 1.68 داؿ
 بالنفس

الميارات 
 النفسية

لنا نتائج طمبة عمـ الحركة ك  التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف
طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة الثقة بالنفس عيث بمغ المتكسط الحسابي 

(، في حيف بمغ المتكسط 5894( ك االنحراؼ المعيارم )34820لطمبة عمـ الحركة )
(، ىذا ك 6883( ك االنحراؼ المعيارم )26895الحسابي لطمبة التدريب الرياضي )

( كىي اكبر مف قيمة )ت( الجدكلية المقدرة ب 3808)ت( المحسكبة ب )بمغت قيمة 
( ، ىذا يعني كجكد فركؽ 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868)

ذات داللة إحصائية بيف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة 
 الثقة بالنفس ك ىي لصالح طمبة عمـ الحركة .
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: يكضح فرؽ المتكسطات الحسابية لميارة الثقة بالنفس بيف 06تمثيؿ البياني رقـ ال
 الرياضي:طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب 

 
التعميؽ : مف خبلؿ التمثيؿ البياني نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية بيف 

س ك ىي طمبة عمـ الحركة ك طبلب التدريب الرياضي في مستكل ميارة الثقة بالنف
لصالح طمبة عمـ الحركة مما يعني أف طمبة عمـ الحركة ليـ القدرة في ميارة الثقة 
بالنفس مقارنة بطمبة التدريب الرياضي ك ذلؾ يعكد إلى مدل اىتماـ الطمبة بكحدات 
التعمـ األفقية كعمـ النفس النمك ك عمـ النفس االجتماعي، مف اجؿ تحقيؽ الذات ك 

ؿ إلى األىداؼ المنشكدة عمى عكس طمبة التدريب الرياضي إبراز الشخصية ك الكصك 
ليس لدييـ االىتماـ بالمحاضرات العممية التي تندرج تحتيا كحدات التعمـ األفقية بحكـ 

 تجربة الطالبيف في مرحمة الميسانس.
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: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في مستوى ميارة  2-4-3
 مسؤولية :تحمؿ ال

مـ لميارة تحمؿ المسؤكلية  بيف طمبة عة : يبيف المتكسط الحسابي15الجدكؿ رقـ 
 :الحركة كطمبة التدريب الرياضي

نكع  لصالح
 الفرؽ

قيمة 
)ت( 

الجدكلية 
عند 

مستكل 
الداللة 
0.05 

قيمة 
)ت( 

المحسك 
 بة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة طمبة عمـ الحركة 
 
 
 
 
 

 المحكر

الميارات 
 حياتية ال

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

طمبة 
التدريب 
 الرياضي

تحمؿ  27805 6893 3183 5898 2807 1.68 داؿ
 المسؤكلية 

الميارات 
 النفسية

التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمبة عمـ الحركة  ك 

بة التدريب الرياضي في مستكل ميارة تحمؿ المسؤكلية حيث بمغ المتكسط الحسابي طم

(، في حيف بمغ المتكسط 6.93(ك االنحراؼ المعيارم )27805لطمبة عمـ الحركة )

(، ىذا ك بمغت 5898( ك االنحراؼ المعيارم )3183الحسابي لطمبة التدريب الرياضي )

مف قيمة )ت( الجدكلية المقدرة ب ( كىي اكبر 2807قيمة )ت( المحسكبة ب )

( ، ىذا يعني كجكد فركؽ 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868)

ذات داللة إحصائية بيف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة 

 تحمؿ المسؤكلية ك ىي لصالح طمبة التدريب الرياضي .
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فرؽ المتكسطات الحسابية لميارة تحمؿ المسؤكلية بيف : يكضح 07التمثيؿ البياني رقـ
  طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي  :

 
التعميؽ : مف خبلؿ التمثيؿ البياني نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية بيف  

طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في مستكل ميارة تحمؿ المسؤكلية  ك ىي 
التدريب الرياضي مما يعني أف التككيف ساىـ في رفع مف مستكل ميارة لصالح طمبة 

تحمؿ المسؤكلية لطمبة التدريب الرياضي حيث طمبة التدريب الرياضي ىـ أكثر قدرة 
عمى تحمؿ األعباء ك مكاجية الصعاب ك اإلحساس بالكاجب ك الجرأة ك المبادرة بناءا 

كيف )ؿ. ـ. د (، مف خبلؿ التطمع إلى عمى األىداؼ المنشكدة لدييـ في ضؿ ىذا التك
التفكؽ في المنافسات الرياضية ك تحقيؽ األداء الرياضي ك تحمؿ النتائج، عمى خبلؼ 
طمبة عمـ الحركة يركزكف عمى الجانب التربكم كتككيف عبلقات اجتماعية ك إنسانية ك 

ي أكثر كثافة تأدية الرسالة العممية، كما أف البرامج التدريبية تحتكم عمى حمؿ تدريب
 مف البرامج التعميمية عند طمبة عمـ الحركة . 
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: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في مستوى بعد  2-4-4
 الميارات النفسية :

في مستكل الميارات النفسية بيف طمبة ة المتكسط الحسابي فركؽ  : يبيف16الجدكؿ رقـ
 ياضي :عمـ الحركة ك التدريب الر 

 
نكع  لصالح

 الفرؽ
قيمة 
)ت( 

الجدكلية 
عند 

مستكل 
الداللة 
0.05 

قيمة 
)ت( 

المحسك 
 بة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة طمبة عمـ الحركة
 
 
 
 
 

 البعد

الميارات 
 الحياتية 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

طمبة 
عمـ 

 الحركة

 الميارات النفسية 94885 13855 8583 13821 2825 1.68 داؿ

التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمبة عمـ الحركة ك 
طمبة التدريب الرياضي في مستكل الميارات البدنية ك الميارية عيث بمغ المتكسط 

(، في حيف بمغ 13855( ك االنحراؼ المعيارم )94885الحسابي لطمبة عمـ الحركة )
(، 13821( ك االنحراؼ المعيارم )8583المتكسط الحسابي لطمبة التدريب الرياضي )
( كىي اكبر مف قيمة )ت( الجدكلية 2825ىذا ك بمغت قيمة )ت( المحسكبة ب )

( ، ىذا يعني 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868المقدرة ب )
ية بيف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائ

 ك ىي لصالح طمبة عمـ الحركة .  الميارات النفسية مستكل 
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بيف  النفسية : يكضح فرؽ المتكسطات الحسابية في الميارات08التمثيؿ البياني رقـ
طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي: 

 
تنتج أف ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية بيف التعميؽ : مف خبلؿ التمثيؿ البياني نس

طمبة عمـ الحركة ك طبلب التدريب الرياضي في مستكل الميارات النفسية ك ىي 
لصالح طمبة عمـ الحركة مما يعني أف طمبة عمـ الحركة ليـ القدرة عمى اكتساب 
ف الميارات النفسية مقارنة مع طمبة التدريب الرياضي ك ذلؾ راجع إلى أىداؼ التككي

في ضؿ ىذا النظاـ ) ؿ.ـ.د(،الف طمبة عمـ الحركة لدييـ اىتماـ بالكحدات األفقية 
كعمـ النفس النمك، عمـ النفس  الرياضي، عمى عكس طمبة التدريب الرياضي لدييـ 
االىتماـ بالجانب التطبيقي مقارنة بالجانب النظرم إضافة إلى نقص المعامؿ ك 

 ى عدـ االىتماـ بيا .الرصيد في ىذه المقاييس مما أدل إل
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: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في مستوى الميارات  2-4
 البدنية و الميارية :

في مستكل الميارات ك االنحراؼ  ةالحسابي اتالمتكسط فركؽ : يبيف17الجدكؿ رقـ
 ياضي :البدنية ك الميارية  بيف طمبة عمـ الحركة  ك طمبة التدريب الر 

نكع  لصالح
 الفرؽ

قيمة )ت( 
الجدكلية 

عند 
مستكل 
الداللة 
0.05 

قيمة 
)ت( 
المحس
 كبة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة طمبة عمـ الحركة
 
 
 
 
 

 المحكر

الميا
رات 
الحيا
 تية 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

ال تكجد 
 فركؽ

غير 
 داؿ

الميارات البدنية ك  5187 6810 49825 7876 1808 1.68
 الميارية

 

التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمبة عمـ الحركة ك 
طمبة التدريب الرياضي في مستكل الميارات البدنية ك الميارية عيث بمغ المتكسط 

(، في حيف بمغ 6810معيارم )(ك االنحراؼ ال5187الحسابي لطمبة عمـ الحركة )
(، 7876( ك االنحراؼ المعيارم )49825المتكسط الحسابي لطمبة التدريب الرياضي )

( كىي اصغر مف قيمة )ت( الجدكلية 1808ىذا ك بمغت قيمة )ت( المحسكبة ب )
( ، ىذا يعني عدـ 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868المقدرة ب )

داللة إحصائية بيف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في  كجكد فركؽ ذات
  مستكل الميارات البدنية ك الميارية.

التعميؽ : مف خبلؿ الجدكؿ اعبله نستنتج عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية بيف 
طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في مستكل الميارات البدنية ك الميارية، 

أف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي ليـ نفس المستكل في ما مما يعني 
يخص الميارات البدنية ك ذلؾ راجع إلى خصكصية ك فيـ الطمبة في كؿ تخصص 
ألساليب ك طرؽ، نكعية البرامج التعميمية ك التدريبية، في اكتساب الميارات البدنية ك 
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ردية ك الجماعية ، ك االحتكاؾ بيف الميارية ، ك ممارسة نفس األنشطة الرياضية الف
الطمبة مف خبلؿ المشاركة في دكرات الرياضية عمى مستكل المعيد أك اإلقامة 
الجامعية ، ك الرغبة في اكتساب المياقة البدنية  ك الميارات الرياضية لمختمؼ 
األنشطة مف اجؿ مسايرة متطمبات المينة مستقببل كتخصص ك خبرة في التعميـ ك 

 . التدريب 
: عرض و تحميؿ نتائج طمبة عمـ الحركة و طمبة التدريب الرياضي في مستوى بعد  2-5 

 الميارات الحياتية :
في مستكل الميارات الحياتية  بيف ة الحسابي اتالمتكسط فركؽ : يبيف18الجدكؿ رقـ

 طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي :
نكع  لصالح

 الفرؽ
قيمة 
)ت( 

الجدكلية 
عند 
تكل مس

الداللة 
0.05 

قيمة )ت( 
 المحسكبة

طمبة التدريب 
 الرياضي

 العينة طمبة عمـ الحركة
 
 
 
 
 

 المحكر

الميارات 
 الحياتية 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

طمبة 
عمـ 

 الحركة

 ياتيةالميارات الح 252865 16833 228805 14879 4887 1.68 داؿ 
 

التحميؿ : مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله ك الذم يبيف لنا نتائج طمبة عمـ الحركة ك 
طمبة التدريب الرياضي في مستكل الميارات الحياتية حيث بمغ المتكسط الحسابي 

(، في حيف بمغ المتكسط 16833(ك االنحراؼ المعيارم )252865لطمبة عمـ الحركة )
(، ىذا ك 14879( ك االنحراؼ المعيارم )228805ياضي )الحسابي لطمبة التدريب الر 

( كىي اكبر مف قيمة )ت( الجدكلية المقدرة ب 4887بمغت قيمة )ت( المحسكبة ب )
( ، ىذا يعني كجكد فركؽ 38( ك بدرجة حرية )0.05(عند مستكل الداللة ) 1868)
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مستكل ذات داللة إحصائية بيف طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي في 
 الميارات الحياتية  ك ىي لصالح طمبة عمـ الحركة .

: يكضح فرؽ المتكسطات الحسابية في الميارات الحياتية بيف 09التمثيؿ البياني رقـ 
 طمبة عمـ الحركة ك طمبة التدريب الرياضي :

:  
التعميؽ : مف خبلؿ التمثيؿ البياني نستنتج أف ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية بيف 

عمـ الحركة ك طبلب التدريب الرياضي في مستكل الميارات الحياتية ك ىي طمبة 
لصالح طمبة عمـ الحركة مما يعني أف طمبة عمـ الحركة ليـ القدرة في مستكل 

الميارات الحياتية ككؿ  مقارنة مع طمبة التدريب الرياضي ك ذلؾ لتفكقيـ في الميارات 
ميارات البدنية ك الميارية مما أدل إلى االجتماعية ك النفسية ك نفس المستكل في ال

ظيكر فركؽ في مستكل الميارات الحياتية ككؿ بيف الطمبة يفسر الطالباف الباحثاف 
ذلؾ باختبلؼ اىتماـ الطمبة بالدرجة األكلى، ك األساتذة بالدرجة الثانية، بمجاالت 

 التككيف في ضؿ ىذا النظاـ .
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 : االستنتاجات:2-7
 كعند طمبةالحياتية عند طمبة التدريب الرياضي مستكل متكسط  الميارات مستكل-1 

 د.مستكل جي الحركةكعمـ التربية 
 كطمبة عمـتدريب الرياضي يكجد فرؽ في ترتيب الميارات الحياتية بيف طمبة ال ال-2

 .الحركة
طمبة عمـ الحركة  كالنفسية بيففركؽ في مستكل الميارات االجتماعية  يكجد-3

 الحركة.لصالح طمبة عمـ  ضيكالتدريب الريا
طمبة عمـ الحركة ك  الميارية بيف كفركؽ في مستكل الميارات البدنية  ديكج ال-4

 الرياضي.طمبة التدريب 
 كطمبة عمـفركؽ في مستكل الميارات الحياتية بيف طمبة التدريب الرياضي  يكجد-5

 الحركة.الحركة لصاح طمبة عمـ 
 مناقشة الفرضيات: 2-8

  بالفرضيات:تائج مقابمة الن
بعد عرض ك تحيؿ ك مناقشة النتائج، قاـ الطالباف الباحثاف بمقارنتيا بالفرضيات  -

 يمي:المقترحة في البحث تـ التكصؿ إلى ما 
 :ولىمقابمة النتائج بالفرضية األ  2-8-1
 .ارات الحياتية لدل طمبة الميسانسدكر في تحسيف مستكل المياألكاديمي لمتككيف  -3

( ك التي أظيرت تفاكت في  07،  06،  05، 04نتائج الجداكؿ رقـ )  مف خبلؿ
نبلحظ أف مستكل الميارات مستكل الميارات الحياتية لصالح طمبة عمـ الحركة، 

 مستكل جيد عند طمبة عمـ الحركة  االجتماعية كالنفسية ك البدنية، كالميارات الحياتية
يعني أف مستكل التككيف بيف ذلؾ  مستكل متكسط عند طمبة التدريب الرياضي،

األساتذة ك  ى اىتماـ الطمبة بالدرجة االكلى،التخصصيف متقارب نكعا ما، ك ذلؾ يعكد ال
 التككيفرات الحياتية في ضؿ ىذا بالدرجة الثانية بمجاالت التككيف ك مدل تكفر الميا

 : متطمبات التككيفبعنكاف (2018-2017ىذا ما أشارت اليو دراسة عامر حمبلكم )
بمعاىد ك أقساـ التربية البدنية ك الرياضية في ضكء االقتصاد المعرفي ك الميارات 
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الحياتية، حيث أظيرت نتائج الدراسة أف األساتذة تختمؼ لدييـ درجة األىمية في 
متطمبات التككيف المتعمقة بالميارات الحياتية، ك أكصى الباحث بضركرة تكفير 

نظاـ التككيف ليصبح متبلئما مع متطمبات اإلمكانات الضركرية التي يحتاجيا 
 االقتصاد المعرفي ك الميارات الحياتية. 

الحياتية  المياراتكبالتالي يمكف القبكؿ بالفرضية القائمة باف التككيف ساىـ في تحسيف 
عيساني كرد في دراسة بف شييدة خاليدة ك  لدل الطمبة بمستكل متقارب، كىذا عكس ما

ذكرة ماستر بعنكاف: مدل رضا الطمبة المقبميف عمى ( م2014 -2013كريمة  ) 
التخرج لمتككيف في ظؿ النظاـ )ؿ. ـ. د(، بحث ك صفي مسحي اجرم عمى طمبة 
السنة الثانية المقبميف عمى التخرج  مف طمبة ت ب ر ) تربية بدنية ك رياضية كتدريب 

خرج لمتككيف رياضي ( ك التي ىدفت إلى معرفة، مدل رضا الطمبة المقبميف عمى الت
في ظؿ نظاـ )ؿ. ـ. د(، ك مدل تحقيؽ التككيف في ظؿ نضاـ )ؿ. ـ. د( لمكفاءة 

تكصمت ىذه الدراسة إلى أف التككيف في معيد التربية البدنية ك الرياضية  المينية حيث
غير مرضي مف ك جية نظر الطمبة المقبميف عمى التخرج أما بالنسبة ألىـ التكصيات 

ة التربصات الميدانية ككذا االىتماـ بيا نضرا ألىميتيا في اكتساب فتمثمت في زيادة مد
الخبرة ك القياـ بالزيارات الميدانية مف طرؼ األساتذة المختصيف لغرض مراقبة ك 

 تفادة الطمبة مف سنكات التككيف. مبلحظة مدل اس
 :ة الثانيةمقابمة النتائج بالفرضي 2-8-2
د الطمبة حسب أىمية الميارات الحياتية في يظير ترتيب الميارات الحياتية عنس -

 حياتيـ.
( نبلحظ عدـ كجكد فرؽ في ترتيب الميارات الحياتية 08مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 الحركة. كطمبة عمـبيف طمبة التدريب الرياضي 
بحيث جاءت الميارات االجتماعية في المرتبة األكلى نفسر ذلؾ باعتبار أف 

العبلقات يؤثر ك يتأثر بأفراد المجتمع مف خبلؿ اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو 
ك ىذا ما أشار إليو مختمؼ تعريفات الميارات االجتماعية، ،االجتماعية ك اإلنسانية
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ىي ميارة الفرد في تحممو مسؤكلية االلتزاـ  2009فحسب كاشؼ عبد اهلل 
ذه بالمعايير االجتماعية السميمة في مكاجية المكاقؼ الصعبة، ك نرجع اعطاء ى

األىمية مف المستجكبيف ليذه الميارات، اف الطالب عند اكتسابيا يصبح عضكا 
فعاال يساىـ في مختمؼ المجاالت البيئية الرياضية الثقافية ك االقتصادية، تجنبو 

 العادات السيئة، فيصبح قدكة لغيره.
نفسر ذلؾ باىتماـ في حيف جاءت الميارات النفسية في المرتبة الثانية، ك  -2
طمبة ك طبيعة محتكل التككيف لبعض الميارات مثؿ اتخاذ القرار التي تكتسب مف ال

خبلؿ الممارسة ك اتخاذ المشكرة لمكصكؿ إلى الرأم الصائب ك العمؿ بو، أما 
ميارة الثقة بالنفس فتكسب الطالب القدرة عمى التكقع ك الكصكؿ إلى درجة مف 

أم، كما تكفر لو الصحة النفسية ك اليقيف ك الجرأة ك الشجاعة في التعبير عف الر 
ذلؾ يساعده عمى تطكير ذاتو، ك تكييؼ الفرد نفسيا ك اجتماعيا باالعتماد عمى 
مقكماتو العقمية ك الجسمية ك النفسية، أما ميارة تحمؿ المسؤكلية فتعمـ الطالب 
االعتماد عمى النفس مع تحمؿ نتائج أعمالو ك مما سبؽ نبلحظ أف اىتماـ الطمبة 

، فيي تساىـ في تككيف تككيفيارات النفسية متعمؽ بنكعية المقاييس ضمف البالم
دراسة ) عباس، عطاء اهلل ك رائد( اف  إليو أشارتشخصيتو ك اتزانيا، ك ىذا ما 

حصة التربية البدنية ك الرياضية تساىـ في تنمية الميارات النفسية، ك دراسة ) 
القائمة عمى الميارات الحياتية البرامج  أف( التي كجدت 2016شريؼ ك سميماف 

تساىـ بدرجة كبيرة في تخفيؼ الضغكط النفسية لدل الطبلب، كيساعد الطمبة عمى 
 .اكتساب بعض الميارات النفسية

الميارات البدنية ك الميارية في المرتبة الثالثة  ك نفسر ذلؾ باف ممارسة  -3
الميارات السابقة، ألنو الميارات البدنية ك الميارية يتطمب أف يتحمى اإلنساف ب

خبلؿ قبكلو عمى ممارسة ىذه الميارات) الميارات البدنية ك الميارية ( يجب أف 
يحضر الطالب نفسيا ثـ بدنيا،ك خبلؿ الممارسة يتفاعؿ الطالب بعبلقات إنسانية ك 
اجتماعية مع زمبلئو مف خبلؿ التعاكف ك التفاعؿ ك القيادة لبمكغ األىداؼ 
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اكتساب الميارات البدنية ك الميارية يتطمب مجمكعة مف  أفالمنشكدة، كما 
يتحمى بيا الطالب مثؿ الرغبة في التعمـ ك التدريب، ك  أفالمتطمبات منيا ما يجب 

المياقة البدنية ك الممارسة الرياضية، ك منيا ما ىي متعمقة بالتككيف مثؿ نقص 
  الحصص التطبيقية .

الجسمية ك استقرار حالتو النفسية ك  كما يجب عمى الفرد المحافظة عمى صحتو
صمى اهلل عميو كسمـ:" المؤمف  والرياضية، لقكلاالجتماعية مف خبلؿ الممارسة 

القكم خير ك أحب الى اهلل مف المؤمف الضعيؼ"، ألف العقؿ السميـ في الجسـ 
 السميـ.

د الطمبة يظير ترتيب الميارات الحياتية عنسأنو الفرضية القائمة: بكؿ بالق كمنو يمكف
 حسب أىمية الميارات الحياتية في حياتيـ.

 الثالثة:مقابمة النتائج بالفرضية  2-8-3
ىناؾ فركؽ في مستكل الميارات الحياتية لصالح طمبة عمـ الحركة في مرحمة -

                                                                   (.                                          كالتدريب الرياضيالحركة  عمـ)التخصص الميسانس تعزل لمتغير 
( نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 18-17-16-12مف خبلؿ الجداكؿ ) 

 في مستكل الميارات الحياتية لصالح طمبة عمـ الحركة.
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية  12خبلؿ الجدكؿ رقـ  نبلحظ مفحيث  -

 ة عمـ الحركة في الميارات االجتماعية.لصالح طمب
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية  16خبلؿ الجدكؿ رقـ  نبلحظ مفحيث -

 .عمـ الحركة في الميارات النفسية لصالح طمبة
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية  17خبلؿ الجدكؿ رقـ  نبلحظ مفحيث  -

 يارية.ك الم البدنيةلصالح طمبة عمـ الحركة في الميارات 
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح طمبة عمـ  18مف خبلؿ الجدكؿ رقـ -

 الحركة في الميارات الحياتية ككؿ.
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بحيث كانت الفركؽ لصالح مف خبلؿ ىذه النتائج يمكف القكؿ آف الفرضية قد تحققت، 
تربكم، كلـ طمبة عمـ الحركة في الميارات االجتماعية ك النفسية، نتيجة التأثر بالبعد ال

تكف ىناؾ فركؽ في مستكل الميارات البدنية نتيجة اىتماـ الطمبة في كمى التخصصيف 
بيذه الميارات، ك ارتفاع معامميا ككانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل 

 الميارات الحياتية ككؿ لصالح طمبة التربية ك عمـ الحركة.
 االقتراحات و التوصيات: 2-9
 الميارات الحياتية ك تكييفيا حسب متطمبات العصر. في التجديد-1
المراجع ك المصادر العممية خاصة بالميارات الحياتية ك التككيف في المكتبة  تكفير-2

 الجامعية.
 كاالساتذة بالدرجةاالىتماـ بالتككيف مف جانب الطمبة بالدرجة األكلى  ضركرة-3

 الثانية.
 حياتية. الأجؿ تحسيف مستكل الميارات  قي مفكالتطبيبيف الجانب النظرم  المكازنة-4
بدراسات تقكيمية شاممة لممعكقات التي يمكف أف تكاجو تنمية الميارات  القياـ-5

 الحياتية عمى مستكل المعيد.
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 خاتمة الفصؿ:
لقد تضمف ىذا الفصؿ عرض ك تحميؿ ك مناقشة النتائج التي تحصمنا عمييا مف خبلؿ 

ة كبعد المعالجة اإلحصائية، استنتجنا أف ىناؾ فركؽ ذات داللة الدراسة الميداني
في مستكل الميارات االجتماعية ك الميارات النفسية لصالح طمبة عمـ  إحصائية

الحركة، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة في مستكل الميارات البدنية ك الميارية بيف 
تية لصالح طمبة عمـ الطمبة، ككجكد فركؽ ذات داللة في مستكل الميارات الحيا

كفي األخير تكصمنا إلى أف مستكل الميارات الحياتية لدل طمبة عمـ الحركة  الحركة،
 .تدريب الرياضي لدييـ مستكل متكسطمستكل جيد مقارنة بطمبة ال
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 الخالصة العامة:
لتككيف بشكؿ بالنظر إلى ميداف عمـك ك تقنيات أنشطة التربية البدنية ك الرياضية  ك ا 

عاـ، ك إلى التخصص بصفة خاصة،عمى مستكل المعيد، تبيف أنو ال يكجد غير 
الطرؽ التقميدية التي تعتمد عمى التمقيف مف طرؼ األستاذ، دكف مشاركة فعمية لمطمبة 
في المكاقؼ التعميمية ك التدريبية، ك ىذا ما أشارت إليو نسيمة محمكد: "أنو كثيرا ما 

طأ عدـ إتاحة الفرصة الكافية لمممارسة التي تتصؼ بالحرية ك يقع المعممكف في خ
االنطبلؽ مف جانب المتعمميف، الشيء الذم ال يسمح بمراعاة الفركؽ الفردية ، كمنو ال 

)نسيمة محمكد  يمكف األخذ بيد الضعيؼ ك مساعدتو أك إكتشاؼ المكىكب ك صقمو"
 اقتراحي ظؿ التككيف، تـ مف ىذا المنطمؽ كف، (12، صفحة 2006إبراىيـ كالي ، 

لدل طمبة  األكاديمي دراسة تحت عنكاف :مستكل الميارات الحياتية في ظؿ التككيف
السنة الثالثة ليسانس، كدراسة مقارنة بيف طمبة عمـ الحركة ك التدريب الرياضي، ك قد 

معرفة مستكل تجمت أىداؼ ىذه الدراسة في الكشؼ عف مستكل الميارات الحياتية، ك 
يف لدل طمبة التدريب الرياضي ك عمـ الحركة في مرحمة المسانس،معرفة إذا كانت التكك 

ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا في مستكل الميارات الحياتية تعزل لمتغير التخصص) عمـ 
التدريب الرياضي( ك التحسيس بأىمية بعض الميارات الحياتية في حياة  –الحركة 
الباحثيف، إلى كضع تعريؼ لعناصر البحث كمف ىذا المنظكر تطرؽ الطمبة ، الطالب

:الميارات الحياتية،التككيف، الطالب، أما في الباب األكؿ كالمتعمؽ بالجانب النظرم 
تناكؿ الطالباف الباحثاف فصميف ،الفصؿ األكؿ: الميارات الحياتية، أما في الفصؿ 

انب التطبيقي ، أما فيما يخص الباب الثاني فيتضمف الجاألكاديمي الثاني : التككيف
الذم يضـ فصميف كىما ، الفصؿ األكؿ : منيجية البحث كما تضمنتو مف إجراءات 
ميدانية، أما الفصؿ الثاني: فتضمف عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج الدراسة األساسية 
لمجمكعات البحث، كضع اإلستنتاجات، مناقشة الفرضيات، التكصيات ك اإلقتراحات 

أخيرا تضمنت ىذه الدراسة خبلصة المراجع ك المصادر كالخبلصة العامة لمبحث ، ك 
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كالمبلحؽ المعتمدة في البحث، كعميو كانت إشكالية البحث كما يمي:ىؿ كناؾ مستكل 
 لمميارات الحياتية لدل طمبة مرحمة الميسانس؟ 

دكر في تحسيف  األكاديمي كلئلجابة عمى ىذه التساؤؿ افترض الباحث ما يمي: لمتككيف
ات الحياتية لطمبة السنة الثالثة لسانس، كاستعاف الطالباف مف أجؿ إنجاز مستكل الميار 

بحثيـ بطريقة مثالية كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة استخداـ المنيج الكصفي المسحي 
بتصميـ مجمكعتيف:مجمكعة عمـ الحركة ك أخرل تدريب رياضي مف طمبة السنة 

الحياتية يـ مقياس الميارات عمي كزع طالب، 20الثالثة لسانس مككنة كؿ منيا مف 
 تكصؿعمييا لمنتائج المتحصؿ  Excelالمعالجة االحصائية باستخداـ برنامج  كبعد

الطمبة الباحثيف إلى كجكد فركؽ ذات  داللة إحصائية في الميارات الحياتية لصالح 
دكر في تحسيف مستكل الميارات الحياتية  األكاديمي طمبة عمـ الحركة، ك أف لمتككيف

الطمبة، كفي ضكء ما أسفرت عنو نتائج البحث كاالستنتاجات التى تكصمنا الييا،  لدل
كتحسينو، يكصي  كبغية االستفادة مف التغيير الضركرم في لكاقع التككيف المعاش

ك ضركرة إجراء دراسات أخرل عمى  زكيد الطمبة بالميارات الحياتية،بضركرة ت الطالباف
  .مسكيات أخرل كعمى متغيرات أخرل
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 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 لتعميـ العالي ك البحث العمميكزارة ا
 معيد التربية البدنية ك الرياضة مستغانـ

 الممحؽ: يبيف مقياس الميارات الحياتية بصكرتو األكلية.
)ة(             تحية طيبة كبعد  ............  األستاذ)ة( الدكتكر)ة( السيد)ة( المحتـر

كم تحت عنكاف: مستكل الميارات الحياتية قصد تحضير مذكرة ماستر في النشاط البدني الرياضي الترب
 في ظؿ التككيف لدل طمبة السنة الثالثة المسانس.

يشرفنا أف نتقدـ إلى سيادتكـ المحترمة بيذا المقياس المتككف مف الميارات النفسية كالميارات االجتماعية  
ايؾ ك البطاينة(، ك ىذا مف إعداد )حسف سعيد  السكطرم(، ك الميارات البدنية ك الميارية مف إعداد)الح

 بغرض إجراء دراسة مقارنة لمستكل الميارات السابقة  لدل طمبة مرحمة المسانس كفؽ متغير:
 التخصص العممي) طمبة النشاط البدني الرياضي التربكم ك طمبة النشاط البدني الرياضي التدريبي(

 ىذا المقياس .ك نظرا لما تختصكف بو في ىذا المجاؿ يرجى التكـر بالمكافقة عمى 
لذا يرجى قراءة فقراتو بتمعف لئلضافة أك الحذؼ أية فقرات أك اقتراحات تركنيا مناسبة ك 

 إبداء مبلحظتكـ حكؿ:
 عبلقة الفقرة بالمحكر )مدل مناسبة الفقرة بالمحكر الذم تندرج تحتو(

 سيكلة الفقرة كتناسبيا مع العينة المدركسة.
 لمغة.الكضكح مف حيث المضمكف كالصيغة كا

 البيانات الشخصية:
 االسـ الكامؿ: ...........................

 الدرجة العممية:.............................
 تقبمكا منا فائؽ االحتراـ ك التقدير

                                                                                                                                          الطالباف:                                              األستاذ المشرؼ:
 مختارد.ميـ                         بكعقؿ نكرالديف               -
 سميماني رحمة -
 
 



 

 
 

 األسئمة:
 /الميارات االجتماعية:1
أك الكسائؿ بيف األفراد مف خبلؿ الكبلـ أك الكتابة أك التعبير الفني أك  التكاصؿ: ىك تبادؿ األفكار أك المعمكمات -1-1

 التكنكلكجيا المعمكمات .
 الرقـ الفقرات مناسبة  غيرمناسبة تعدؿ

صغاء غير متقطع عند االستماع     اظير اىتماما كا 
 لمجكانب الفنية ك الثانكية لؤلداء.

01 

 02 عميمات المعمـ.أحافظ عمى تركيزم طكؿ فترة اإلصغاء لت    
استطيع تغيير اإلشارات الغير لفظية أثناء ممارسة     

 الكاجبات الرياضية.
03 

 04 اظير ردكد أفعاؿ مناسبة أثناء ممارسة النشاط الرياضي   
 05 استطيع التقيد بتنفيذ المعمكمات حسب األكلكية              
 06 أتجنب إصدار األحكاـ المسبقة عمى األداء   
استخدـ التكاصؿ ألمفضي ك الغير لفضي إليصاؿ    

 المعمكمات الخاصة بالجكانب الفنية لمميارات.
07 

 08 أتكاصؿ مع اآلخريف بشكؿ كاثؽ   
 09 أتقبؿ أراء اآلخريف باالنفتاح   
أفكض اآلخريف إلقناعيـ بكجية نضرم حكؿ األداء    

 الصحيح
10 

 اآلخريف كالتضامف معيـ ك التعاكف معيـ ك احتراميـ.العمؿ الجماعي: يعني مساعدة  -1-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الرقـ الفقرات مناسبة غ مناسبة تعدؿ
 01 احتـر أفكار اآلخريف ك أتقبميا   
 02 أتحمى بركح االنتماء إلى الجماعة    
 03 احرص عمى االلتزاـ بتكجييات المعمـ   
 04 أقدـ مصمحة الجماعة عمى مصمحتي الفردية   
 05 عمى بقاء الثقة مع أفراد الفريؽاحرص    
 06 أتحمؿ ضغط التمريف مع أفراد الفريؽ   
 07 أتفاكض مع اآلخريف حكؿ مكاقؼ المعب المختمفة   
 08 استطيع اإلصغاء لآلخريف   
 09 أقـك بالمبادرة في تقديـ العكف لآلخريف   



 

 
 

 
 ادات لممجمكعة ك مساعدتيا عمى تحقيؽ األىداؼ.الركح القيادية: تقديـ تكجييات ك إرش -1-3

غ  تعدؿ
 مناسبة

 الرقـ الفقرات مناسبة

 01 استطيع تكجيو زمبلئي ليتمكنكا مف تحقيؽ أىدافيـ خبلؿ المعب    
 02 استطيع التحكـ في انفعاالتي عند الفكز ك الخسارة   
 03 أتفيـ انفعاالت اآلخريف   
 04 خريف ك تشجيعيـ أثناء المعب اممؾ القدرة عمى تحفيز اآل   
 05 أثؽ بقدراتي ك خبرتي   
 06 أتحمى بركح المسؤكلية   
 07 استطيع التكيؼ مع المكاقؼ المتغيرة   
 08 اسعي إلى التفكؽ ك النجاح   

 /الميارات النفسية:2
أك الحمكؿ الممكنة في مكقؼ معيف مف اتخاذ القرار)صنع القرار(: تعني عممية اتخاذ القرار اختيار أفضؿ البدائؿ  -2-1

 اجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ.
غ  تعدؿ

 مناسبة
 الرقـ الفقرات مناسبة

 01 استطيع تحديد المكاقؼ التي تحتاج إلى اتخاذ القرار   
 02 اجمع المعمكمات التي تساعدني في اتخاذ القرار   
 03 لدم القدرة عمى حصر البدائؿ المتاحة   
 04 القدرة عمى مقارنة ك تقييـ الحمكؿ البديمة لدم    
 05 استطيع كضع كؿ بديؿ في االعتبار   
 06 لدم القدرة عمى اختيار البديؿ األفضؿ   
 07 استطيع أف اصدر حكما عمى القرار الذم تـ اتخاذه   
 08 استطيع مراقبة ك متابعة القرار الذم تـ اتخاذه ك تنفيذه   

 س)تقدير الذات(:الرضا عف النفس ك الثقة بالنفس.الثقة بالنف-2-2
 الرقـ الفقرات مناسبة غ مناسبة تعدؿ

 01 اقبؿ المديح بدكف حرج ك امتدح اآلخريف   
 02 اقبؿ النقد االيجابي ك انتقد اآلخريف بشكؿ بناء   
 03 أتصرؼ بشكؿ كاثؽ أثناء ممارسة النشاط الرياضي   
 04 اس عند أدائي لميارة تعممتيا حديثاابدم درجة عالية مف الحم   
 05 أحب المبادرة ك أقدـ عمى أداء ميارة ال اعرفيا مسبقا   
 06 أتحدث بكضكح ك انفتاح مع اآلخريف   
 07 أنا راض عمى الطريقة التي أعامؿ بيا اآلخريف   
 08 أتعامؿ بيسر مع اآلخريف    



 

 
 

اجات الخاصة كتحمؿ مسؤكلية أفعاليـ ككاجباتيـ ك التفريؽ بأنفسيـ بيف تحمؿ المسؤكلية الشخصية:تحديد االحتي -2-3
 الصكاب ك الخطأ ك التصرؼ بشكؿ مسئكؿ مع اإلبقاء عمى المصمحة العامة األكسع نصب أعينيـ.

 الرقـ الفقرات مناسبة غ مناسبة تعدؿ
 01 أتصرؼ بشكؿ الئؽ ك مسئكؿ   
 02 استطيع تحديد احتياجاتي الجسمية    
 03 اعكس صكرة ايجابية مف ذاتي أثناء ممارسة النشاط الرياضي   
 04 اعترؼ بأخطائي أثناء المعب بأمانة   
أدرؾ أىمية الكفاء بالتزامات المطمكبة مني أثناء تنفيذ الميارات    

 الرياضية 
05 

 06 استطيع تحديد اىتماماتي   
 07 خريف استطيع إصدار حكـ صادؽ عمى أعدائي ك أداء اآل   
 08 أميز بيف الخطأ ك الصكاب   
     

 /الميارات البدنية كالميارية:3
 الرقـ الفقرات مناسبة غ مناسبة تعدؿ

 01 امتبلؾ الميارات األساسية لؤللعاب الرياضية المختمفة    
 02 اكتساب عناصر المياقة البدنية   
 03 اكتساب القكاـ المعتدؿ   
 04 ة سميمةممارسة عادات صحي   
 05 القدرة عمى ممارسة التماريف الرياضية المختمفة   
 06 اختيار المبلبس الرياضية المناسبة تبعا لطبيعة المعبة   
 07 امتبلؾ جسما خاليا مف األمراض.    
القدرة عمى المنافسة أثناء ممارسة األلعاب المختمفة    

 بمستكل جيد 
08 

 09 امتبلؾ جسـ عضمي   
امتبلؾ الكفائة البدنية ك الميارية لممارسة النشاط البدني    

 الرياضي
10 

 11 القدرة عمى تعمـ الميارات الرياضية السيمة   
 12 القدرة عمى اجتياز االختبارات البدنية ك الميارية المختمفة    
اكتساب عادة ممارسة النشاط البدني في أكقات الفراغ    

 بانتظاـ.
13 

 
 

 
 

 14 ة عمى التميز في ممارسة لعبة معينةالقدر  

 
 

 
 

 15 أحافظ عمى الكزف المناسب 



 

 
 

 
 

 المقياس الموجو لمطمبة
 تاريخ المالد:                                        معمومات شخصية:

 لدراسي:المستوى الدراسي:                                                                     التخصص ا
 في الخانة المناسبة.)×( عزيزي الطالب يرجى اإلجابة عف ىذه األسئمة بوضع عالمة 

 
 الرقـ الفقرات دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 21 اظير اىتماما و اصغاء غير متقطع عند االستماع لمجوانب الفنية و الثانوية لالداء     

 22 ف.اقبؿ المديح بدوف حرج و امتدح االخري     
 23 امتمؾ الميارات االساسية لاللعاب الرياضية المختمفة.     
 24 احتـر افكار االخريف و اتقبميا.     
 25 اقبؿ النقد االيجابي و انتقد االخريف بشكؿ بناء.     
 26 احافظ عمى تركيزي طوؿ فترة االصغاء لتعميمات االستاذ     
 27 اتصرؼ بشكؿ الئؽ و مسؤوؿ.     
 28 استطيع توجيو زمالئي ليتمكنو مف تحقيؽ أىدافيمخالؿ المعب.     
 29 استطيع التحكـ في انفعاالتي عند الفوز او الخصارة     
 12 اتحمى بروح االنتماء الى الجماعة.     
 11 استطيع تحديد احتياجاتي الجسمية.     
 12 رار.استطيع تحديد المواقؼ التي تحتاج الى اتخاذ الق     
 13 اتفيـ انفعاالت االخريف.     
 14 استطيع تغيير االشارات الغير لفظية أثناء ممارسة الواجبات الرياضية.     
 15 اعكس صورة ايجابية مف ذاتي اثناء ممارسة النشاط الرياضي.     
 16 اكتسب عناصر المياقة البدنية.     
 17 اذ.احرص عمى االلتزاـ بتوجييات االست     
 18 اجمع المعمومات التي تساعدني في اتخاذ القرار.     
 19 اعترؼ باخطائي أثناء المعب بامانة.     
 22 اكتسب القواـ المعتدؿ.     
 21 اظير ردود افعاؿ مناسبة أثناء ممارسة النشاط الرياضي.     
 22 لدي القدرة عمى حصر البدائؿ المتاحة.     
 23 ات صحية سميمة.امارس عاد     
 24 اتصرؼ بشكؿ واثؽ اثناء ممارسة النشاط الرياضي.     
 25 القدرة عمى ممارسة التماريف الرياضية المختمفة.     
 26 لدي القدرة عمى مقارنة و تقييـ الحموؿ البديمة.     
 27 اممؾ القدرة عمى تحفيز االخريف و تشجيعيـ أثناء المعب.     
 28 المالبس الرياضية المناسبة تبعا لطبيعة المعبة.اختار      
 29 ادرؾ اىمية الوفاء بالتزامات المطموبة مني أثناء تنفيذ الميارات الرياضية.     



 

 
 

 32 استطيع التقيد بتنفيذ المعمومات حسب االولوية.     
 31 امتمؾ جسما خاليامف األمراض.     
 32 ر.استطيع وضع كؿ بديؿ في االعتبا     
 33 القدرة عمى المنافسة أثناء ممارسة االلعاب المختمفة بمستوى جيد.     
 34 أقدـ مصمحة الجماعة عمى مصمحتي الفردية.     
 35 أتجنب إصدار االحكاـ المسبقة عمى االداء الرياضي.     
 36 لدي القدرة عمى اختيار البديؿ االفضؿ.     
 37 اثؽ بقدراتي و بخبرتي.     
 38 امتمؾ جسما عضميا.     
 39 احرص غمى بقاء الثقة مع افراد الفريؽ.     
 42 استطيع اف اصدر حكما عمى القرار الذي تـ اتخاذه.     
 41 استخدـ التواصؿ المفضي و غير المفضي اليصاؿ المعمومات الخاصة بالميارات.     
 42 ة النشاط البدني الرياضي.امتمؾ الكفائة البدنية و الميارية لممارس     
 43 استطيع تحديد اىتماماتي.     
 44 ابدي درجة عالية مف الحماس عند ادائي لميارة تعممتيا حديثا.     
 45 القدرة عمى تعمـ الميارات الرياضية بسيولة.     
 46 اتواصؿ مع االخريف بشكؿ واثؽ.     
 47 أتحمى بروح المسؤولية.     
 48 قدرة عمى اجتياز االختبارات البدنية و الميارية المختمفة.ال     
 49 اتحمؿ ضغط التمريف مع افراد الفريؽ.     
 52 استطيع مراقبة و متابعة القرار الذي تـ اتخاذه و تنفيذه.     
 51 استطيع اصدار حكـ صادؽ عمى أدائي و اداء االخريف.     
 52 ؼ المعب المختمفة.اتفاوض مع االخريف حوؿ مواق     
 53 اكتسب عادة ممارسة النشاط البدني في أوقات الفراغ بانتظاـ.     
 54 احب المبادرة و اقدـ عمى اداء ميارة ال اعرفيا مسبقا.     
 55 القدرة عمى التميز في ممارسة لعبة معينة.     
 56 أتقبؿ أراء اآلخريف باالنفتاح.     
 57 مع المواقؼ المتغيرة.استطيع التكيؼ      
 58 اتحدث بوضوح و انفتاح مع االخريف.     
 59 استطيع االصغاء لالخريف.     
 62 الحفاظ عمى الوزف المناسب.     
 61 اسعى الى التفوؽ و النجاح.     
 62 اميز بيف الخطا و الصواب.     
 63 انا راض عمى الطريقة التي اتعامؿ بيا مع االخريف     
 64 أقـو بالمبادرة في تقديـ العوف لالخريف.     
 65 اتعامؿ بيسر مع االخريف.     
 66 أفاوض اآلخريف القناعـ بوجية نظري حوا األداء الصحيح.     

 



 

 
 

 

 نتائج الدراسة االستطالعية:
 المهارا'ت انتىاصم انعمم انجماعي انروح انقيادية ككم انمهارات االجتماعية

93 96 32 30 29 31 32 35 1 

90 94 27 25 25 29 38 40 2 

100 94 34 29 38 35 28 30 3 

106 104 36 34 29 31 41 39 4 

100 99 30 32 30 25 40 42 5 

100 100 35 34 28 31 37 35 6 

99 97 25 27 35 33 39 37 7 

112 105 34 31 40 38 38 36 8 

105 102 28 25 32 34 45 43 9 

95 94 30 28 25 28 40 38 11 

معامم  0,88955716 0,8006367 0,81344647 0,88163636
 ثباتان

معامم  0,94316338 0,89478304 0,90191267 0,93895493

 صذقان

 

 المهارات اتخار انقرار انثقة باننفس حمم انمسؤونيةت انمهارات اننفسية ككم

95 94 30 28 34 32 31 34 1 

80 83 30 33 25 27 25 23 2 

98 100 34 36 34 36 30 28 3 

99 102 35 38 31 29 33 35 4 

102 100 27 29 37 35 38 36 5 

96 100 31 32 32 33 33 35 6 

85 88 28 30 28 32 29 26 7 

90 86 31 27 27 25 32 34 8 

101 99 36 38 34 32 31 29 9 

94 99 29 33 30 28 35 38 11 

معامم  0,88364313 0,79945709 0,78820849 0,90409784

 ثباتان
معامم  0,94002294 0,89412364 0,88781107 0,9508406

 صذقان

 

  انمهارات االجتماعية انمهارات اننفسية انبذنية و انمهاريةانمهارات  ككم حياتيةانمهارات ان
236 235 48 45 95 94 93 96 1 

208 217 38 40 80 83 90 94 2 

258 251 60 57 98 100 100 94 3 

248 244 43 38 99 102 106 104 4 

243 241 41 42 102 100 100 99 5 

248 256 52 56 96 100 100 100 6 

246 245 62 60 85 88 99 97 7 

249 240 47 49 90 86 112 105 8 

243 240 37 39 101 99 105 102 9 

239 239 50 46 94 99 95 94 11 

معامم  0,88163636 0,90409784 0,93017906 0,91232567

 انثبات
معامم  0,93895493 0,9508406 0,96445791 0,9551574

 انصذق



 

 
 

 :ساسيةنتائج الدراسة اال
 الميارات  التكاصؿ العمؿ الجماعي الركح القيادية االجتماعية ككؿميارات ال

 التخصص تربكم تدريب تربكم تدريب تربكم تدريب تربكم تدريب

92 105 25 38 42 30 25 37 1 

89 106 20 35 38 40 31 31 2 

101 103 38 25 28 33 35 45 3 

99 105 33 36 36 27 30 42 4 

84 97 20 27 36 29 28 41 5 

84 108 30 34 26 36 26 38 6 

97 103 21 36 31 37 45 30 7 

103 95 33 25 40 42 30 28 8 

97 99 25 23 29 26 43 50 9 

92 101 29 38 26 31 37 32 10 

82 115 23 38 38 38 21 39 11 

99 102 35 24 29 38 35 40 12 

99 111 30 33 39 33 30 45 13 

92 90 32 28 26 29 34 33 14 

104 108 18 33 42 32 44 43 15 

93 117 39 39 32 39 22 39 16 

79 115 15 34 25 38 39 43 17 

119 111 36 30 42 33 41 48 18 

78 105 18 25 35 42 25 38 19 

77 106 21 29 26 36 30 41 20 

 س 39,15 32,55 34,45 33,3 31,5 27,05 105,1 93

 ع 5,98484929 7,04609821 4,71672556 6,00083328 5,23927476 7,17269127 6,68505797 10,198039

 



 

 
 

 الميارات  اتخاذ القرار الثقة بالنفس تحمؿ المسؤكلية ككؿ نفسيةالميارات ال

 التخصص تربكم تدريب تربكم تدريب تربكم تدريب متربك  تدريب

98 80 33 25 39 31 26 24 1 

93 110 23 31 36 39 34 40 2 

84 95 37 22 18 37 29 36 3 

85 111 35 36 23 40 27 35 4 

65 91 29 27 21 36 15 28 5 

92 98 32 35 39 29 21 34 6 

66 93 20 23 18 40 32 30 7 

75 93 22 15 15 38 38 40 8 

109 94 39 34 40 33 30 27 9 

94 114 36 38 31 37 27 39 10 

64 105 27 33 19 35 18 37 11 

83 57 33 21 15 18 35 18 12 

90 77 29 18 30 23 31 36 13 

75 80 37 23 20 29 18 28 14 

85 104 26 36 35 31 24 37 15 

72 106 23 27 23 40 26 39 16 

106 92 35 24 31 39 40 29 17 

101 104 38 33 32 34 31 37 18 

78 96 35 19 21 39 22 38 19 

91 97 37 21 33 36 21 40 20 

 س 33,6 27,25 34,2 26,95 27,05 31,3 94,85 85,3

 ع 6,01996678 6,65488542 5,79309934 8,27934176 6,76368982 5,83180932 13,2108857 12,8844868
 
 

 الميارات  االجتماعيةميارات ال نفسيةالميارات ال ك الميارية بدنيةالميارات ال ككؿ حياتيةالميارات ال
 



 

 
 

 التخصص تربكم تدريب تربكم تدريب تربكم تدريب تربكم تدريب
 

228 234 38 49 98 80 92 105 1 
 

232 272 50 56 93 110 89 106 2 
 

228 253 43 55 84 95 101 103  
3 

231 262 47 46 85 111 99 105  
4 

221 248 62 60 65 91 84 97  
5 

231 259 55 53 92 98 84 108  
6 

219 259 56 63 66 93 97 103  
7 

225 244 47 56 75 93 103 95  
8 

244 246 38 53 109 94 97 99  
9 

226 260 40 45 94 114 92 101  
10 

201 275 55 55 64 105 82 115  
11 

236 206 54 47 83 57 99 102  
12 

227 234 38 46 90 77 99 111  
13 

216 230 49 50 75 80 92 90  
14 

249 255 60 43 85 104 104 108 15    
 

221 271 56 38 72 106 93 117  
16 

247 262 62 55 106 92 79 115  
17 

263 267 43 52 101 104 119 111  
18 

200 261 44 60 78 96 78 105  
19 

216 255 48 52 91 97 77 106  
20 

 س 105,1 93 94,85 85,3 51,7 49,25 252,65 228,05
 

 ع 6,68505797 10,198039 13,2108857 12,8844868 6,1 7,75806032 16,3287323 14,7901149
 

 



 

 
 

أحٌا نادرا أبدا
 نا

 المهارات الفقرات دائما غالبا أحٌانا نادرا أبدا الفقرات دائما غالبا

     1      1  

 
 
 
 
 صمانتىا

     6      6 

     14      14 

     21      21 

     30      30 

     35      35 

     41      41 

     46      46 

     56      56 

     66      66 

     4      4  
 
 
 
 

 انعمم انجماعي

     10      10 

     17      17 

     34      34 

     39      39 

     49      49 

     52      52 

     59      59 

     64      64 

     8      8  
 
 
 

 انروح انقيادية
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     13      13 

     27      27 

     37      37 

     47      47 

     57      57 

     61      61 

     12      12  

 
 
 

 اتخار انقرار

     18      18 

     22      22 

     26      26 

     32      32 

     36      36 

     40      40 

     50      50 

     2      2  
 
 

 الثقة بالنفس

     5      5 

     24      24 

     44      44 

     54      54 

     48      48 

     63      63 

     65      65 

     7      7  



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 طريقة التفريغ األولى

     11      11  
 
 

تحمم 
 انمسؤونية

     15      15 

     19      19 

     29      29 

     39      39 

     43      43 

     51      51 

     62      62 

     3      3  
 
 
 
 

 
 
 
 

 انبذنية
 وانمهارية

     16      16 

     20      20 

     23      23 

     25      25 

     28      28 

     31      31 

     33      33 

     38      38 

     42      42 

     45      45 

     48      48 

     53      53 

     55      55 

     60      60 



 

 
 

 تفريغ الثانيةطريقة ال

  9 8 8 0 0 مج  9 8 8 0 0 مج  9 8 8 0 0 مج  9 8 8 0 0 مج

                            

 التواصل       التواصل       التواصل       التواصل      

العمل       
 اجلماعي

العمل       
 اجلماعي

العمل       
 اجلماعي

العمل       
 اعياجلم

الروح       
 القيادية

الروح       
 القيادية

الروح       
 القيادية

الروح       
 القيادية

ادلهارت       
 االجتماعية

ادلهارات       
 االجتماعية

ادلهارات       
 االجتماعية

ادلهارات       
 االجتماعية

 اختاذ القرار       اختاذ القرار       اختاذ القرار       اختاذ القرار      

الثقة       
 بالنفس

الثقة       
 بالنفس

الثقة       
 بالنفس

الثقة       
 بالنفس

حتمل       
 ادلسؤولية
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