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:المقدمة

جتتاح علمنا اليوم ثورة جديدة يطلق عليها باملوجة الثالثة، فهي مزيج من التقدم التكنولوجي املذهل و الثورة 
املعلوماتية الفائقة حيث أحدثت هذه األخرية تغريات كبرية يف العامل و يف مجيع امليادين، مما جعل التحدي و التجديد 

هذا ما تؤكده الدراسات و البحوث العلمية .ة مطلبا ملحا و مستعجال ملواكبة الركب احلضاريو اكتساب املهارات احلياتي
"

من املتوقع أن تزداد حدة التحديثات و التحوالت مبا ينذر مبا التجارة العاملية و غريها، و أصبح مستقبل العامل أكثر حتديا ف
و هلذا وجب على الرتبية مسايرة التقدم العلمي )287، صفحة 2004صربي، ("أمساه البعض صدمة املستقبل

، 1مازن، (. و التكنولوجي و التوجه إىل اكتساب املهارات احلياتية الالزمة للمواطن املثقف علميا و متنور تكنولوجيا
)27، صفحة 2002

و متاشيا مع هذه التغريات و التطورات اليت .و هلذا أصبح
مست الرتبية و جمال اإلرشاد و التوجيه فقد عرفت املدرسة اجلزائرية عدة إصالحات كانت أمهها تبين املدرسة األساسية 

و آخرها اإلصالحات اجلديدة اليت شرعت فيها مند سنة 1992، إعادة هيكلة التعليم الثانوي سنة 1976سنة 
من التعليم باألهداف إىل التعليم بالكفاءات لو توج هذا اإلصالح  باالنتقا. يت مشلت خمتلف مراحل التعلمو ال2003

حيث يعترب املتعلم حمور العملية التعليمية و ليس هامشا متلقيا و متأثرا فحسب، فهو األساس و حجر الزاوية يف جناح 
يفعليهاتعتمداليتالوسائلمنالدراسيةباملناهجالعنايةإىلهتتجاحلديثةالرتبيةو عليه فإن العملية التعليمية،

ترتبطاليتالرتبويةباألسساملناهجهذهاتسامضرورةأكدواإذ،كبرياً اهتماماً الرتبويونأوالهافقد،أهدافهاحتقيق
مل يعد " و هذا ما يؤكده الزنكوين أن املنهاج ، )118، صفحة 2011السوداين، (".واالجتماعيةالفرديةباحلاجات

كل اخلربات املخططة اليت تقدمها "، فاملنهاج أصبح يشمل)07:، صفحة 2007، .الزنكلوين ع("النمو الشامل
ويف الوقت الراهن ال ميكن حتقيق النمو الشامل )05، صفحة 2004، .عبداهللا س(" املدرسة من خالل عملية التدريس

املهارات و املعلومات و املعارف و القيم :"
التحديات اليت اليت حيتاجها الفرد ليتكيف مع حياته اليومية، و يزاوهلا يف ظل متغريات العصر، على مواجهة املواقف و 

)27، صفحة 2009علي، (".
و باعتبار الرتبية البدنية و الرياضية احدي امليادين اخلصبة يف بناء الفرد املتكامل من الناحية الوجدانية ، املعرفية 

شخصية الناشئ بتهذيب سلوكه و توجيه دوافعه األوىل و تشكيل فكره كما هلا مسامهة فعالة يف بناء و احلس حركي ،
ه لإلرتقاء بإمكانياته و الرقي بقيمه اإلجتماعية لهذا ك. صقل و تنمية خرباته البدنية و املعرفية و مهاراته اإلجتماعية

إلبراز قدراته و إشباع رغباته من و تعطيه فرصةيف إطار إعداده كفرد يتفاعل بإجيابية مع معطيات احلاضر و املستقبل 
خالل األهداف املسطر يف شكل مؤشرات تعليمية  يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية الذي يعترب  األداة اليت عن طريقها 

الفرد و مبا أن املهارات احلياتية يف أهم نواتج املنهاج و جوهرته اليت تأهل.حيقق األستاذ ما تصبو إليه املنظومة الرتبوي 
و عليه وجب علينا .على التكيف ملواكبة الركب احلضاري و جتعل منه نقطة قوة لدفع عجلة التطور و التقدم يف العامل
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ة ، حيث سنسلط الضوء من خالل دراستنا على مرحلة التعليم املتوسط و اليت تعد تطويرها من خالل املنهاج الدراسي
احتياجات ةمرحلة حساسة و نقطة حتول جد مهمة يف حياة الفرد و مرآة عاكسة ملا سيكون عليه يف املستقبل مع مراعا

مية بعض املهارات احلياتية يف مرحلة دراسة دور منهاج الرتبية الدنية يف تنهلذا ارتأينا.هذه املرحلة العمرية و خصائص
.التعليم املتوسط 

:المشكلة
و باعتبار أن هذا التقدم يقاس بقوة بشكل كبري ومستمر،االعلمياشهد  بزوغ القرن الواحد و العشرين التقدم

الرتكيز على العملية الرتبوية اليت تقع يف قلب هذا التغيري ى املنظومة الرتبوبة منالنظام الرتبوي لألمم كان البد عل
و يف هذا السياق فقد .و عليها أن تعد إنسانا قادرا على التكيف، التطور و إحداث التغريو يف صلب تلك املواجهة 

جلديدة و ظهر ذلك جليا بدء من عملت وزارة الرتبية و التعليم الوطنية يف اجلزائر مبراجعة و تقييم مناهجها التعليمية ا
حيث كان إصالح هذه املدرسة أعمق و أمشل من مجيع جوانب النظام الرتبوي من بناء 2003/2004إصالحات 

املنهاج و املقاربة البيداغوجية املتقدمة يف التدريس و كذا الطرائق و التقومي و مبا يف ذلك التكوين و أسالبه، لتجعل بذلك 
لعملية التعليم حيث ال تقتصر هذه األخرية على تزويده ببعض املعارف اليت ختاطب عقله فحسب بل من املتعلم حمورا 

البد من تزويده باملهارات احلياتية اليت تضمن له تكيفا نفسيا و اجتماعيا و عقليا و حركيا مثمرا ،حيث تساهم العملية 
تكاملة، املتزنة و املتوافقة اليت توفر له الشعور بالكفاية و الثقة التعليمة يف الرتبية البدنية و الرياضية  ببناء الشخصية امل

.ده بالقدرة على اإلجناز و التفاعل الفعال مع مستجدات احلياة اليوميةزو و ت
إذ تعد عملية اكتساب املهارات احلياتية من النواتج اهلامة للمنهاج احلديث يف أي مرحلة دراسية، و هذا األمر ال 

تص، و الرتبية البدنية خمقتصر على مادة بعينها دون املواد األخرى فهي مسؤولية  مشرتكة ال ميكن أن يعفى منها أي ي
و الرياضية يف جوهرها معنية باكتساب املهارات احلياتية اليت تؤهل املعلمني ملعايشة الناس و التعامل معهم و متكنهم من 

، صفحة 2010سعدالدين، (.موية  و التكيف مع مستجدات و مواكبة التطوراتالعمل و املشاركة يف العملية التن
175(

و بعد التنقيب على الدراسات و البحوث  العلمية تبني أنه هناك ندرة يف الدراسات اليت تناولت حتليل منهاج الرتبية 
املتوسط حيث أن املتعلم يف التعليم البدنية و الرياضية ملعرفة  املهارات احلياتية اليت حيويها هذا األخري خاصة يف مرحلة 

.تتفتح قدراته و استهذه املرحل 
و الرياضية قصد معرفة املهارات ةعلى حتليل منهاج الرتبية البدنيناو على هذا األساس تبلورت مشكلة البحث و عمل

: احلياتية  اليت يتوفر عليها هذا األخري  و عليه نطرح التساؤل التايل
.ما هودور منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف مرحلة التعليم املتوسط؟-
:لة الفرعيةسئاأل

هل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية حيتوي على بعض املهارات احلياتية  يف مرحلة التعليم املتوسط؟-

الرياضية على بعض املهارات احلياتية يف مرحلة التعليم املتوسط؟ما هي نسبة احتواء منهاج الرتبية البدنية و-
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ما هو دور حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف مرحلة التعليم املتوسط؟-
توسط ؟التعليم املهل هناك اختالف يف نسبة تنمية بعض املهارات احلياتية بني السنة االوىل و الرابعة متوسط-

:أهداف البحث
:الهدف العام

.معرفة دور منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف مراحل التعليم املتوسط-
:األهداف الفرعية

.معرفة املهارات احلياتية اليت حيتويها منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يف مرحلة التعليم املتوسط-
.نسبة احتواء منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على بعض املهارات احلياتية يف مرحلة التعليم املتوسطمعرفة -
معرفة دور حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف مرحلة التعليم املتوسط-
وىل و الرابعة متوسط التعليم املتوسطمعرفة نسبة اختالف تنمية بعض املهارات احلياتية بني السنة األ-

:فرضيات البحث
:الفرضية العامة

حيتوى منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على بعض املهارات احلياتية و بنسبة متوسطة و حلصة الرتبية البدنية والرياضية 
اختالف يف من التعليم  املتوسط كما أنه هناكبعض املهارات احلياتية لتالميذ السنة األوىل و الرابعةدور اجيايب يف تنمية

.نسبة تنمية بعض املهارات احلياتية بني تالميذ السنة األوىل و الرابعة متوسط حبيث تكون دالة لصاحل السنة الرابعة
:الفرضيات الفرعية

.توسطحيتوي منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على بعض املهارات احلياتية يف مراحل التعلم امل-
يف مراحل التعلم املتوسطحيتوي منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على املهارات احلياتية بنسبة متوسطة-
التعليم السنة األوىل و الرابعة منلتالميذحلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية بعض املهارات احلياتية -

املتوسط
بني تالميذ السنة األوىل و الرابعة متوسط حبيث تكون دالة لصاحل هناك اختالف يف نسبة تنمية بعض املهارات احلياتية -

.السنة الرابعة
: تعريف مصطلحات البحث نظريا و اجرائيا

: المنهاج
منوا يؤدي إىل تعديل سلوكهم )الفنية-النفسية- اجلسمية-االجتماعية- الدينية- الثقافية-العقلية(الكامل يف معظم اجلوانب

)21، صفحة 2007عبداهللا، (".و يعمل على حتقيقا األهداف الرتبوية املنشودة
ملساعدته على النمو املتكامل و الشامل جلميع جوانبه هي مجيع اخلربات اليت يكتسبها املتعلم حتت توجيه املعلم :اجرائيا

.و متكنه من املواجهة مشكالت احلياة داخل و خارج املدرسة
:المهارات الحياتية

"عرفتها خديجة بخيت
متطلبات احلياة حبيث جتعل الفرد قادرا على حتمل املسؤولية و مواجهة املشكالت و مقابلة التحديات اليت يفرضها العصر 
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ين و التفاعل اإلجيايب مع متطلبات احلياة و تزيد يف الوقت نفسه من ثقته بنفسه و حتقيق االتصال الفعال مع اآلخر 
)20:، صفحة 2008، .مصطفى أ(".اليومية
:اجرائيا
:المتوسطالتعليم مرحلة 

هي املرحلة املتوسطة لنظام التعليم العام و تسمى املرحلة االعدادية يف بعض الدول و تلك املرحلة تليها سابقتها "
، صفحة 2003عمار، (".املرحلة االبتدائية و مدة الدراسة يف املرحلة املتوسطة ثالثة سنوات و هي تسبق املرحلة الثانوية

267(
تكون من أربعة تكون بني مرحليت التعليم االبتدائي و التعلم الثانوي، و مرحلة تو مرحلة التعليم املتوسط هي :اجرائيا

.مراحل أساسية مدة كل مرحلة سنة دراسية كاملة

:الدراسات المشابهة
)340، صفحة 2009عطية، ("نتائجهبلورة البحث ومساره و مناقشة " 

باإلضافة إىل معرفة األبعاد اليت حتيط باملشكلة  مع االستفادة املباشرة سواء يف لتوجيه أو التخطيط أو ضبط املتغريات،  
.

وعلى هذا األساس عملت الباحثة على مجع عدد من الدراسات العلمية مستفيدة من نتائجها يف اجناز هذا البحث 
اهتمت بتنمية ، دراسات نهاج الرتبية البدنية و الرياضيةمباهتمت العلمي على حنو أفضل ،و فيما يلي سندرج دراسات 

و مت ترتيبها حسب الصدور من القدمي إىل املهارات احلياتيةاهتمت بتحليلو دراسات و إكساب املهارات احلياتية
.اجلديد

:منهاج التربية البدنية و الرياضيةبدراسة اهتمت /1
)2007(زيتوني عبد القادر : دراسة-

".الجزائر/تقييم فاعلية منهج التربية البدنية و الرياضية لطلبة التعليم الثانوي في مركز والية سعيدة :" العنوان
:هدفت الدراسة إلى

.حركي و املعريف–احلس .1
2..
بة التعليم الثانوي ذكور و إناث يف بعض األلعاب الرياضية معرفة مدى فاعلية منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على طل. 3

).كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة(التعليمية 
معرفة مدى فاعلية منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على طلبة التعليم الثانوي يف حتقيق بعض األهداف التعليمية يف -4

.
.ملنهج الوصفي باألسلوب املسحياستخدم الباحث ا:منهج البحث
طالبة و طالب )73(طالب ، ) 208(اشتملت عينة البحث طالب السنة األوىل ثانوي و بلغ عددهم :عينة البحث

طالبة ،اختريوا بطريقة عشوائية من ثالثة ثانويات من والية سعيدة) 51(طالب و ) 115(السنة الثالثة ثانوي عددهم 
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:األداة
.حركي و املعريف–لقياس  احلس بطارية اختبار 

:أهم االستنتاجات
و املعرفية كفاءة عالية يف تقييم )  البدين و املهاري(حركية ببعديها االثنني –أظهرت معايري بطارية االختبارات احلس .1

.نتائج التعلم للقدرة أو درجة املهارات كميا و كيفيا
ض األهداف ألغلب الصفات البدنية لعينيت البحث بني إظهار تباين اجتاهات النتائج التحصيلية يف حتقيق بع.2

انتظاميات يف التطوير املعنوي و الظاهري، انعكست يف التقييم الكمي للمتغريات اليت تشكل جوهرا وفقا لتخطيط النمو 
.للتالميذ ملرحلتني تعليميتني متتاليتني

ارات األلعاب يف املنهاج املقرر إال بعض الفروق الظاهرة و اليت مل تتحقق نتائج اختبارات األهداف العامة التعليمية مله.3
.مل ترتقي إطالقا إىل املستوى اإلحصائي

عكست النتائج التحصيلية ضعف البعد املعريف لعينيت البحث يف اختبارات املعلومات و املعارف و الفهم يف جمال .4
الرتبية البدنية و الرياضية، و إن إخفاق التعرف على التغريات و التطورات يف بعض األهداف التعليمية املعرفية ملوضوعات 

.املنهاج ما هو إال دليل على صحة الفرضية
:أهم التوصيات

.إعادة النظر و تطوير منهاج الرتبية البدنية و الرياضية كل مخسة سنوات.1
.تزويد املنهاج بدليل متضمن طرق التدريس و كيفية استخدامها فيما خيص اجلوانب املعرفية.2
حمتوى متطابق مع األهداف إعادة النظر يف صياغة األهداف التعليمية العامة حىت ميكن قياس نتائجها و اختيار .3

)2007عبدالقادر، (.املسطرة 
.دكتوراه) 2012(فري غنضال أحمد إسماعيل ال:دراسة-

تقومي كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية يف ضوء املهارات احلياتية و درجة اكتساب الطلبة هلذه :"العنوان
".املهارات
:الدراسة إلىهدفت 

.حتديد املهارات الواجب توفرها يف منهاج كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية .1
.معرفة مدى تضمني املهارات احلياتية يف منهاج كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية.2
األردنية يف اكتساب الطلبة املهارات احلياتية يف وجهة معرفة درجة مسامهة منهاج كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات .3

.نظر الطلبة 
استخدم الباحث منهجني:منهج البحث

حتليل املضمون*
.املنهج الوصفي بالطريقة املسحية*

:عينة البحث
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ية مشلت عينة البحث أربع مساقات من مواد التخصص اإلجباري يف تلك الكليات و هي طرق و أساليب تدريس الرتب*
.اختريوا بطريقة مقصودة.الرياضية و علم التدريب الرياضي و التنظيم و اإلدارة، و علم النفس الرياضي

لقياس درجة اكتساب الطلبة للمهارات احلياتية، مت اختيار عينة الدراسة بطريقة مقصودة من كليات الرتبية الرياضية *
الطلبة الدارسني للمساقات موضوع الدراسة يف كليات الرتبية طالب و طالبة و مت حتديد ) 513(و البالغ عددهم 

.  2011/2012الرياضية يف اجلامعات األردنية األربعة للفصل الدراسي الثاين يف العام اجلامعي 
:األداة

أداة التحليل احملتوى*
.ةاستمارة استبيانيه لقياس درجة اكتساب طلبة كليات الرتبية الرياضية للمهارات احلياتي*

:أهم االستنتاجات
مهارة حياتية ) 66(املهارات الواجب توفرها يف منهاج كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية  وصل عددها إىل . 1

حمور مهارة األمن و السالمة، مهارة إدارة الوقت، مهرة القيادة، مهارة االتصال و العالقات (موزعة على سبعة حماور 
) .ة التفكري و حل املشكالت، مهارة استخدام التكنولوجيا احلديثة و املهارات الصحية و البدنيةاالجتماعية، مهار 

.منهاج كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية يتضمن املهارات احلياتية بنسبة ضعيفة. 2
املهارات احلياتية يف وجهة نظر الطلبة تساهم منهاج كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية يف اكتساب الطلبة . 3

.بنسبة متوسطة 
:أهم التوصيات

ضرورة تبين موضوع املهارات احلياتية عند التخطيط ملناهج الدراسة وتضمني املهارات احلياتية مناهج كليات الرتبية .1
.الرياضية

لرتبية الرياضيةاالستفادة من أدايت الدراسة و نتائج التحليل لغايات تطوير منهاج كليات ا.2
تنظيم ورشات عمل و دورات تدريبية ألعضاء اهليئة التدريبية يف اجلامعات األردنية، حيث تركز هذه الدورات على .3

)2012العفري، (.موضوع املهارات احلياتية و أساليب تدريسها
)2012(قزقوز محمد :دراسة -5

".الرتبية البدنية و الرياضية باملقاربة بالكفاءات يف تنمية قيم املواطنة الصاحلةدور منهاج :"العنوان
:هدفت الدراسة إلى

:الهدف العام
.دور منهاج الرتبية البدنية و الرياضية باملقاربة بالكفاءات يف تنمية قيم املواطنة الصاحلةحتديد

:األهداف الفرعية
.نهاج الرتبية البدنية و الرياضية اجلديدمعرفة قيم املواطنة اليت حيتويها م.1
الكشف عن قيم املواطنة املتوفرة لدى التالميذ يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية.2
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:منهج البحث
استخدم الباحث منهجني

)حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية(حتليل املضمون*
.املنهج الوصفي بالطريقة املسحية*

:عينة البحث
.منهاج الرتبية البدنية و الرياضية للسنة الرابعة من التعليم املتوسط*
.تلميذ1500متثلت يف تالميذ السنة الرابعة متوسطة، اختريوا بطريقة عشوائية و عددهم *

.استمارة قيم املواطنة لتحليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية:األداة
.م الرابعةاستمارة موجهة لتالميذ األقسا

:أهم االستنتاجات
.مناهج الرتبية البدنية و الرياضية اجلديدة حتتوي علي قيم املواطنة بنسب منخفضة.1
75(تفوقالقيم األخالقيةة حصة الرتبية البدنية و الرياضية تطبق فيها قيم املواطنة العامة بنسبة تفوق متوسطة و خاص.2
.من وجهة نظر األساتذة )%
فروق بني إجابات تالميذ السنة الرابعة حول مدي تنمية حصة الرتبية البدنية و الرياضية لقيم املواطنة لصاحل هنالك .3

.التالميذ الذين أجابوا بنسبة متوسطة
.مناهج الرتبية البدنية و الرياضية ال تعمل منسجمة مع تطبيق حصة الرتبية البدنية و الرياضية.4

:أهم التوصيات
.قيم املواطنة يف إعداد منهاج الرتبية البدنية و الرياضيةالرتكيز على.1
.إعداد ملتقيات و حصص خاصة لألساتذة و التأكيد على قيم املواطنة الصاحلة يف احلصة.2
.)2012حممد، (التأكيد على األساتذة بتطبيق قيم املواطنة بشكل كبري يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية.3

:التعليق على الدراسات
و تبني لنا بعد االطالع عليها أن هناك ) 2007/2012(

) 2007زيتوين (تنوع يف األهداف، فدراسة 
فقد هدفت إىل ) 2012حممد (حركي، املعريف و يف بعض األلعاب اجلماعية، أما دراسة -

هدفت ) 2012العفري (و دراسة .حتديد دور منهاج الرتبية البدنية و الرياضية باملقاربة بالكفاءات يف تنمية قيم املواطنة
نهاج كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية ، ومعرفة مدى تضمني املهارات إىل حتديد املهارات الواجب توفرها يف م

احلياتية يف منهاج كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية، ومعرفة درجة مسامهة منهاج كليات الرتبية الرياضية يف 
.ماجلامعات األردنية يف اكتساب الطلبة املهارات احلياتية يف وجهة نظره

اعتمد على اليت) 2007زيتوين (أما يف ما خيص منهج الدراسة فإن هناك دراسة تناولت منهج واحد مثل دراسة 
منهج حتليل (اعتمدتا على منهجني ) 2012العفري (و ) 2012حممد (املنهج الوصفي بالطريقة املسحية، أما دراسة 
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قام ) 2012حممد(ما اختلفا يف الوثيقة احملللة حيث أن دراسة )املضمون و املنهج الوصفي بالطريقة املسحية
.لكليات الرتبية الرياضية) منهج(قام بتحليل مساقات ) 2012العفري(بتحليل منهاج التعليم املتوسط ، أما دراسة 

البدنية سلطة الضوء على منهاج الرتبية )1012حممد(لقد اختلفت الدراسات من حيث العينة املدروسة، فدراسة 
زيتوين (دراسة .تالميذ السنة الرابعة متوسطة اختريوا بطريقة عشوائية و.و الرياضية للسنة الرابعة من التعليم املتوسط

اشتملت عينة البحث طالب السنة األوىل و الثالثة ثانوي اختريوا بطريقة عشوائية من ثالثة ثانويات من والية ) 2007
اري يف تلك الكليات مشلت عينة حبثه أربع مساقات من مواد التخصص اإلجب) 2012العفري (وأخريا  دراسة . سعيدة

و .و هي طرق و أساليب تدريس الرتبية الرياضية و علم التدريب الرياضي و التنظيم و اإلدارة، و علم النفس الرياضي
الطلبة الدارسني للمساقات موضوع الدراسة يف كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية األربعة للفصل الدراسي الثاين 

.حيث مت اختيارهم بطريقة مقصودة . 2011/2012عي يف العام اجلام
اعتمدت على ) 2007زيتوين(و فيما يتعلق بأداة فقد اختلفت األداة حسب اهلدف املراد التحقق منه، فدراسة 

اعتمدت على أداة لتحليل احملتوى و استمارة قيم ) 1012حممد(حركي و املعريف ،و دراسة - بطارية اختبار لقياس احلس
هي أخرى تناولت أداتني األوىل لتحليل احملتوى ) 2012العفري (واطنة موجهة لتالميذ أقسام الرابعة متوسط أما  دراسة امل

.و الثانية استمارة استبيانيه للمهارات احلياتية
.و أخريا فيما خيص النتائج فإن الدراسات تكاد تشرتك يف نسبة حيث تراوحت بني ضعيف إىل متوسط

مت بتنمية و إكساب المهارات الحياتيةدراسات اهت/2
)2007/2008: (ميلي و غادة خصاونةأر دراسة صادق خالد الحايك،زياد محمد 

املهارات احلياتية القائمة على االقتصاد املعريف املكتسبة من تعلم منهاج اجلمباز يف كلية الرتبية الرياضية جبامعة ":العنوان
."األردن

:أهداف البحث-
مدى اكتساب الطلبة للمهارات احلياتية القائمة على االقتصاد املعريف يف منهاج اجلمباز الدراسة إىل تعرف علىهدفت 

بكلية الرتبية الرياضية باجلامعة األردنية تبعا لتغري اجلنس و املستوى األكادميي من وجهة نظر ) 01،02،03املستوى (
.الطلبة

.سحيةاملنهج الوصفي بالطريقة امل:منهج البحث
.طالب و طالبة موزعني على السنوات الدراسية الثالث) 93(تكونت عينة الدراسة من :عينة البحث
استبانه املهارات احلياتية القائمة على االقتصاد املعريف الواجب توفرها يف منهاج اجلمباز لكلية الرتبية الرياضية :أداة البحث

.باجلامعة األردنية
:أهم النتائج-
.ن وجهة نظر الطلبة يف منهاج اجلمباز ال تساعدهم على اكتساب املهارات احلياتيةمالنتائج تشري -
تشري النتائج إىل أنه و على الرغم من اخنفاض مستوى املهارات احلياتية اليت يكتسبها املتعلمني يف منهاج اجلمباز، إال أن -

.ور يف اكتساب  املهارات احلياتيةالطالبات اإلناث سجلوا متوسطات أعلى من الطالب الذك
.تبني من خالل النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة يف السنوات الثالث على حمور االستبيان-
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:أهم التوصيات-
ضرورة دمج املهارات احلياتية يف منهاج اجلمباز-
بشبكة األنرتنات و وسائل االتصال ملا هلا من دور يف اكتساب ضرورة تفعيل استخدام الطلبة للتكنولوجية احلديثة ممثلة -

)2007/2008خصاونة، (.الطلبة املهارات احلياتية اخلاصة مبادة اجلمباز

أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على شهادة دكتوراه ) م2008/2009: (دراسة عمور عيسى عمر-
.ومنهجية التربية البدنية والرياضيةفي نظرية 

إسهامات بعض أساليب تدريس الرتبية البدنية والرياضية احلديثة يف تنمية بعض املهارات احلياتية لدى طالب ":العنوان-
."املرحلة اجلامعية

:: أهداف البحث-
بني القياس القبلي والقياس البعدي ملتوسطات درجات ) α≥0,05(مستوى الداللة فروقا ذات داللة إحصائية عند -1

.أفراد العينة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب التدرييب يف كل لعبة
بني القياس القبلي والقياس البعدي ملتوسطات درجات ) α≥0,05(فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2

.نة على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب الزوجي يف كل لعبةأفراد العي
بني القياسني البعديني ملتوسطات درجات أفراد على ) α≥0,05(فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -3

.مقياس املهارات احلياتية تعزى الختالف نوع األسلوب التدريسي
على القياس البعدي ملتوسطات درجات أفراد العينة ) α≥0,05(ى الداللة فروقا ذات داللة إحصائية عند مستو -4

.على مقياس املهارات احلياتية يف األسلوب التدرييب تبعا الختالف نوع الرياضة
على القياس البعدي ملتوسطات درجات أفراد العينة ) α≥0,05(فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -5

.ت احلياتية يف األسلوب الزوجي تبعا الختالف نوع الرياضةعلى مقياس املهارا
بني األسلوب التدريسي املنتهج واللعبة املختارة يف تباين ) α≥0,05(أثرا للتفاعل عند مستوى الداللة اإلحصائية -6

.درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس املهارات احلياتية
.املنهج التجرييب:منهج البحث 

مبستغامن -عدد طالب السنة األوىل تدرج بقسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة عبد احلميد ابن باديس :بحثعينة ال-
موزعة ) 76(طالبا وطالبة اختريت منهم عينة عشوائية قوامها ) 275(م 2007/2008: اجلزائر  للموسم اجلامعي –

:على أربع جمموعات على النحو التايل
.طالبا) 19(تدرس باألسلوب التدرييب يف رياضة كرة القدم تضم *
.طالبا) 19(*
.طالبا) 19(*
.طالبا) 19(اضة الكرة الطائرة تضم *
.مقياس املهارات احلياتية: أداة البحـث-
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:أهم النتائج-
.أثر إيجابا على تنمية المهارات الحياتيةاألسلوب التدريبينتائج الدراسة تؤكد أن -
.األسلوب الزوجي أثر إيجابا على تنمية المهارات الحياتيةنتائج الدراسة تؤكد أن -
.األسلوب الزوجي على األسلوب التدرييب يف املهارات االجتماعية والعمل اجلماعيتفوق -
.مل تظهر الفروق بني األسلوبني يف تنمية املهارات النفسية واألخالقية-
:يف ضوء أهداف البحث و تساؤالته، و بعد مناقشة النتائج يقرتح الباحث ما يلي: االقتراحات-
املهارات ) االبتدائي، املتوسط، الثانوي، اجلامعي(بية البدنية والرياضية يف مجيع املستويات أن يدمج يف دليل تدريس الرت .1

.احلياتية املناسبة للفئة التعليمية املراد تدريسها
2.

.احلياتيةاملهارات 
تنظيم دورات تكوينية، وتدريبية، و ورشات عمل للمفتشني واألساتذة واملهتمني بالرتبية البدنية والرياضية على استخدام .3

يف تنمية بعض عمر، إسهامات بعض أساليب تدريس الرتبية البدنية والرياضية احلديثة(.األساليب الواردة يف هذه الدراسة
.)2008/2009املهارات احلياتية لدى طالب املرحلة اجلامعية، 

أطروحة دكتوراه مقدمة استكماًال لمتطلبات الحصول على )2009: (الويسيفالح"محمد خير"نزار :دراسة-
درجة الدكتوراه في التربية الرياضية

."املهارات احلياتية واحلركية األساسية لدى طالب املرحلة األساسية الدنياتأثري برنامج تعليمي مقرتح يف تنمية " :العنوان
:أهداف البحث-
تصميم برنامج تعليمي مقرتح قائم على األلعاب احلركية والرتبوية يعمل على تنمية املهارات احلياتية، واملهارات احلركية .1

.األساسية لدى طالب املرحلة األساسية الدنيا
تأثري الربنامج التعليمي املقرتح القائم على األلعاب احلركية والرتبوية يعمل على تنمية املهارات احلياتية التعرف إىل .2

.واملهارات احلركية األساسية لدى طالب املرحلة األساسية الدنيا
على تنمية املهارات احلياتية التعرف إىل الفروق يف تأثري الربنامج التعليمي املقرتح القائم على األلعاب احلركية والرتبوية .3

.
.املنهج التجرييب: منهج البحث
العمدية مت طالبا من طالب الصف الثالث األساسي مت اختيارهم بالطريقة ) 40(تكونت عينة الدراسة من :عينة البحث

من جمتمع الدراسة%) 45(وميثلون نسبة . تقسيمهم إىل جمموعتني متساويتني األوىل جتريبية والثانية ضابطة
:أداة البحث

و هو عبارة عن مقياس حدد من خالله الباحث أهم املهارات احلياتية الواجب أن يكتسبها :اختبار املهارات احلياتية*
.طالب املرحلة األساسية

.مج تعليمي مقرتح قائم على األلعاب احلركية والرتبوية لتنمية املهارات احلياتية واحلركية األساسيةبرنا*
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:أهم النتائج-
التعاون والعمل اجلماعي، مهارات التواصل (الربنامج التعليمي املقرتح ساهم بشكل فعال يف تنمية املهارات احلياتية .1

د على النفس وحتمل املسؤولية، مهارة اكتساب سلوكيات صحية، مهارة اكتساب مهارة ضبط االنفعاالت، مهارة االعتما
.) سلوكيات مرورية والتعامل مع الطريق، مهارة السلوك االستكشايف

لرمي، اللقف اجلري، الوثب، ا( الربنامج التعليمي املقرتح ساهم بشكل فعال يف تنمية املهارات احلركية األساسية   .2
.) االتزان الثابت

وجود تأثري إجيايب للربنامج التعليمي املقرتح القائم على األلعاب احلركية والرتبوية يف تنمية املهارات احلياتية واحلركية .3
.األساسية لدى طالب املرحلة األساسية الدنيا

وجود فروق دالة إحصائياً بني أفراد .4
  .

:أهم التوصيات-
ضرورة وضع مناهج رياضية حركية متنوعة لطالب املرحلة األساسية الدنيا تعمل على تنمية املهارات احلياتية واملهارات .1

.احلركية بأنواعها املختلفة
ضرورة تضمني مناهج الرتبية الرياضية خربات وأنشطة رياضية تعمل على تنمية وتطوير املهارات احلياتية واحلركية .2

.األساسية
االستمرار يف عمل الدورات التدريبية والورش التعليمية بشكل مكثف ملعلمي الرتبية الرياضية، وتأهيلهم بشكل فعال .3

.ف على املهارات احلياتية اخلاصة بكل مرحلة من املراحل الدراسية، وأمهيتها، وكيفية تنميتهاللتعر 
.إجراء دراسات مماثلة على املهارات احلياتية بأنواعها املختلفة، على بقية املواد الدراسية، وجلميع املراحل التعليمية.4
)2009الويسي، (

:التعليق على الدراسات
فدراسة . على ضوء الدراسات السالف عرضها و التي اهتمت ب ، نالحظ تنوع من حيث أهداف كل دراسة

مدى اكتساب الطلبة للمهارات احلياتية القائمة على االقتصاد إىل تعرف علىهدفت ) 2007/2008خصاونة (
رتبية الرياضية باجلامعة األردنية تبعا لتغري اجلنس و املستوى بكلية ال) 01،02،03املستوى (املعريف يف منهاج اجلمباز 

. األكادميي من وجهة نظر الطلبة
هدفت إىل معرفة الفروق اإلحصائية بني أفراد عينة البحث على تنمية املهارات احلياتية، ) 2008/2009عمر (و دراسة 

هدفت إىل )2009الويسي (نوع الرياضة أما دراسة بعد تطبيق كل من األسلوبني التدرييب و الزوجي تبعا الختالف 
تأثري الربنامج التعليمي املقرتح القائم على األلعاب احلركية والرتبوية يعمل على تنمية املهارات احلياتية علىالتعرف 

التعليمي املقرتح لى الفروق يف تأثري الربنامج عالتعرف و واملهارات احلركية األساسية لدى طالب املرحلة األساسية الدنيا

.والضابطة
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عمر (أما فيما خيص منهج الدراسة فقد اختلفت باختالف األهداف فقد اعتمدت كل من دراسة 
2008/2009 (

فقد اعتمدت على املنهج الوصفي )2007/2008خصاونة (على املنهج التجرييب أما دراسة ) 2009الويسي دراسة(و 
.بالطريقة املسحية 

فقد مشلت عينة . باملرحلة اجلامعية ) 2007/2008خصاونة (و ) 2008/2009عمر (اهتمت دراسة كل من 
درج بقسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة عبد احلميد طالب السنة األوىل تعلى) 2008/2009عمر(البحث يف دراسة 

خصاونة (، و دراسة  )76(طالبا وطالبة اختريت منهم عينة عشوائية قوامها ) 275(عددهم مبستغامن -ابن باديس 
باجلامعة طالب و طالبة موزعني على السنوات الدراسية الثالث) 93(تكونت  عينه الدراسة  من )2007/2008

.نية األرد
طالبا من طالب الصف الثالث األساسي مت اختيارهم ) 40(عينة الدراسة فقد مشلت)2009الويسي (أما دراسة 

.بالطريقة العمدية
اعتمدت ) 2007/2008خصاونة (كما تنوعت األدوات الدراسة  ما بني اختبارات ، برامج و مقاييس، فدراسة 

ئمة على االقتصاد املعريف الواجب توفرها يف منهاج اجلمباز لكلية الرتبية الرياضية باجلامعة استبانه املهارات احلياتية القاعلى
.األردنية

) 2009الويسي(استخدم مقياس املهارات احلياتية كأداة ، يف حني اعتمدت دراسة ) 2008/2009عمر(و دراسة 
على األلعاب احلركية والرتبوية لتنمية املهارات احلياتية برنامج تعليمي مقرتح قائم على أداتني اختبار املهارات احلياتية و

.واحلركية األساسية
خصاونة (و أخريا فيما يتعلق بنتائج الدراسات اليت تشرتك يف قياس املهارات احلياتية ، فقد أشارت نتائج دراسة 

و درسة .وجهة نظر الطلبة هذا من و منهاج اجلمباز ال تساعدهم على اكتساب املهارات احلياتيةأن ) 2007/2008
. أظهرت نتائجها أن لكال األسلوبني التدرييب و الزوجي أثر اجيايب يف تنمية املهارات احلياتية) 2008/2009عمر (

.على أن الربنامج التعليمي املقرتح ساهم بشكل فعال يف تنمية املهارات احلياتية) 2009الويسي (و أشارت نتائج دراسة 

:دراسات اهتمت بتحليل المهارات الحياتية/3
)2007(رسالة ماجستري مقدمة لنيل درجة ماجستري يف الرتبيةهدى بسام سعد الدين : دراسة- 1

"املهارات احلياتية املتضمنة يف مقرر التكنولوجيا للصف العشر و مدى اكتساب الطلبة هلا:"العنوان
:هدفت الدراسة إلى

.احلياتية الواجب تضمينها يف مقرر التكنولوجيا للصف العشر أساسيحتديد املهارات .1
.معرفة مدى تضمني املهارات احلياتية يف مقرر التكنولوجيا للصف العاشر أساسي.2
.معرفة مدى اكتساب طالب الصف العاشر للمهارات احلياتية املتضمنة  يف مقرر التكنولوجيا.3
مستوى اكتساب املهارات احلياتية لدى طلبة الصف العاشر أساسي تعزى إىل حتديد فروق ذات داللة إحصائية يف .4

.اجلنس
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:منهج البحث
.املنهج الوصفي التحليلي

:عينة البحث
.طالب و طالبة ) 587(طلبة الصف العاشر اختريوا بطريقة عشوائية و كان عددهم *
كتاب التكنولوجيا للصف العشر*

:أداة البحث
.لتكنولوجيا للصف العشر وفق قائمة املهارات احلياتيةأداة حتليل كتاب ا.1
.اختبار املهارات احلياتية لقياس مستواها لدى طلبة الصف العشر أساسي.2

:أهم االستنتاجات
.املهارات احلياتية املتضمنة ملقرر التكنولوجيا للصف العاشر كانت بنسب ضعيفة.1
.طلبة الصف العاشرتدين مستويات امتالك املهارات احلياتية لدى .2

:أهم التوصيات
.تبين سياسة التعلم من أجل احلياة لدى كافة املشاركني يف العملية الرتبوية.1
.تطوير منهاج التكنولوجيا و العلوم التطبيقية يف ضوء املهارات احلياتية.2
ن املهارات احلياتية اليت متكنهم من تبين اجلامعات و مؤسسات التعليم العايل برامج إعداد املعلمني مبنية على متكنهم م.3

)2007سعدالدين، (.
)2011(عبد الكريم السوداني و عباس فاضل المسعودي :دراسة- 2

".احلياتيةدراسة حتليلية لكتاب علم األحياء للمرحلة املتوسطة يف ضوء املهارات:"العنوان
:هدفت الدراسة إلى

.احلياتيةللمهاراتاملتوسطةللمرحلةاألحياءعلمكتبتضمنيمدىعلىالتعرف
: منهج البحث
.حتليل احملتوى
:و هي كاآليت)2010/2011(مشلت عينة البحث كتب علم األحياء للمرحلة املتوسطة للعام الدراسي :عينة البحث

كتاب اإلنسان و الصحة)03(كتاب علم األحياء و )02(كتاب مبادئ األحياء، )01(
املهارات الغذائية، املهارات الصحية، املهارات الوقائية، املهارات البيئية (أداة حتليل احملتوى وضمت :أداة البحث

.و املهارات اليدوية
:أهم االستنتاجات

الباحثاناستنتجالبحثنتائجخاللمن
املتوسطالثالثالصفكتابإنإذ،احلياتيةاملهاراتتناوليفاختلفتقداملتوسطةللمرحلةاألحياءعلمكتبأن
جمالحظيإذ،احلياتيةاملهاراتجماالتتناولهمدىيفكتابكلاختلفكما.باملهاراتاهتماماً األكثرهو
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التكاملغيابأيضاً ولوحظاهتماماً،األقلالبيئيةاملهاراتجمالكانحنييفاألكرب،باالهتمامالصحيةاملهارات
بينهافيمااألحياءعلمكتبموضوعاتبنيواالستمراريةوالتنسيق

:أهم التوصيات
األحياءعلمكتبيفاحلياتيةاملهاراتلتغطيةمتكاملةمنهجيةوضع.1
.األحياءعلمكتبيفاحلياتيةاملهاراتبتضمنياملعاصرةالعامليةاجلهوداتمناالستفادة.2
املسعودي، (.وحتدياتهالعصرومتطلباتوواقعالطلبةحاجاتضوءيفاحلياتيةاملهاراتلتنميةبرامجتصميم.3

2011(

2012منال مرسي و كندة أنطون مشهور :دراسة- 3
"يف منهاج رياض األطفال يف اجلمهورية العربية السوريةمدى توفر املهارات احلياتية :"العنوان

:هدفت الدراسة إلى
.

:منهج البحث
.املنهج الوصفي التحليلي

:عينة البحث
.السوريةالعربيةاجلمهوريةيفو الثايناألولنيالفصليفوالثالثوالثايناألولللمستوىاألطفالرياضمنهاج

:أداة البحث
عنداحلياتيةاملهاراتتوافرمدى،لتحديد)2001عيسى الفتاحعبدفاطمة(الباحثةاليتاحلياتيةاملهاراتقائمة

.املقرتحةالتعليميةاملواقفبعضباستخدامسنوات )5/6(منالرياضمرحلةأطفال
:االستنتاجاتأهم 
متوسطة،بدرجةحمققةالقراراختاذومهاراتالشخصيةواملهاراتجيدةبدرجةحمققةالتعلممهاراتأنالنتائجأظهر
ومهاراتاألطفالبنيالصراعمواقفحلومهاراتاالتصالومهاراتاالجتماعيةواملهاراتالذاتتقديرمهاراتبينما

.األطفالرياضمناهجحمتوىيفمتوافرةغريأيحمققةغرياملواطنةومهاراتالقيادة
:أهم التوصيات

تتضمنحبيثاألطفالرياضمناهجصياغةإعادة
.اجلوانبمجيعمنتطورهيفدورمنهلاملاالروضةطفلعندتنميتهاالالزماحلياتيةاملهارات1.
أهدافهاأمهيتها،احلياتية،باملهارات)املعلمات،الطالبات،األهلالرياضمعلمات(،املناهجعلىالقائمنيتعريف2.

.إخل..خصائصهاأنواعها،
والتقوميوالتنفيذالتخطيطحيثمنالروضةلطفلاليوميالربنامجضمناحلياتيةاملهاراتبرامجدمجعلىالعمل3.

.)2012مشهور، (
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:التعليق على الدراسات
بعد إلقاء الضوء على الدراسات اليت تناولت حتليل املهارات احلياتية اتضح لنا أن هناك تنوع من حيث األهداف 

.هدفتا إىل معرفة مدى تضمني املهارات احلياتية يف احملتوى) 2012املشهور (و ) 2011املسعودي (فدراسة 
ات احلياتية الواجب تضمينها و معرفة مدى تضمني املهارات حتديد املهار فقد هدفت إىل )2004سعد الدين (أما دراسة 

احلياتية يف مقرر التكنولوجيا للصف العاشر أساسي و معرفة مدى اكتساب طالب الصف العاشر للمهارات احلياتية 
لدى طلبة املتضمنة  يف مقرر التكنولوجيا و أخريا حتديد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اكتساب املهارات احلياتية 

.الصف العاشر أساسي تعزى إىل اجلنس
أما فيما بتعلق باملنهج فقد تنوعت مناهج البحث باختالف هدف كل الدراسة، حيث استخدمت كل من دراسة 

اعتمدت على حتليل ) 2011املسعودي (أما دراسة .املنهج الوصفي التحليلي) 2012مشهور (و ) 2007سعد الدين (
.احملتوي فقط

اهتمت  بطلبة الصف العاشر اختريوا ) 2007سعد الدين(لقد اختلفت الدراسات من حيث العينة املدروسة فدراسة 
2011املسعودي (أما دراسة .طالب و طالبة و كتاب التكنولوجيا للصف العشر) 587(بطريقة عشوائية و كان عددهم 

مشهور (ودراسة .)2010/2011(الدراسي كتب علم األحياء للمرحلة املتوسطة للعامعلى  سلطت الضوء )
العربيةاجلمهوريةيفو الثايناألولالفصلنييفوالثالثوالثايناألولللمستوىاألطفالرياضتناولت منهاج)2012
.السورية

أما من ناحية أداة الدراسة فإن كل الدراسات تشاركت يف أداة حتليل احملتوى و اختلفت الدراسات من حيث نوع 
تناولت ) 2007سعد الدين(اهتمت بتحليل كتاب علم األحياء أما دراسة ) 2011سعودي امل(الوثيقة احملللة فدراسة 

. تحليل منهاج رياض األطفالباهتمت)2012مشهور (ة حتليل حمتوى كتاب التكنولوجيا للصف العاشر، و دراس
:مدى االستفادة من الدراسات

دم للرقي بقيمته االجتماعية ،استفادة من التماشي مع التحديث احلادث و مواكبة العصر  و التفاعل الفعال مع التق
الوسائل املستعملة  و طرق كذا االستفادة من األدوات و،اختيار العينة  و بناء املنهج  حتديد الباحثة من الدراسات يف 

تفسري النتائج و مقرنتهايفاإلحصائية املتبعة و 



الباب األول
الجانب النظري
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:تمهيد
التعاون، و يف تكوين ال أحد ميكنه أن ينكر الدور اهلام للرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية استقاللية الفرد و "

. شخصية متوازنة و منسجمة مع حميطها
)34، صفحة 2009للمنهاج، (".

و نظرا للتطور ا
يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية أضحى ال مفر منه قصد حتديث مقاصد و غايات التدريس و جعلها أكثر انسجاما  
الفعالة اليت بواسطتها  حتقق األهداف الرتبوية اليت تسطرها املنظومة 

...تعريفه،أسسه و مكوناتهالرتبوية سنلقي فيما يلي الضوء على منهاج الرتبية البدنية و الرياضية
:التربية البدنية والرياضية1.1-

:معنى التربية لغة و اصطالحا1.1.1-
مأخوذة من الفعل رىب، أي غذى الولد وجعله ينمو، و ريب الولد هذبه  فأصلها ربا يربو أي كلمة الرتبية يف اللغة :اللغة

.زاد و منا
)14، صفحة 2009احلاج، (.الرتبية تعين التنمية و التنشئة:اصطالحا
:مفهوم التربية البدنية و الرياضية2.1.1-

إعدادا بدنيا      ) التلميذ(هي جزء أساسي من " 
)62الثانوي، بدون سنة ، صفحة (".و نفسيا و عقليا يف توازن تام

هي العملية اليت يكتسب الفرد خالهلا أفضل ):"2000(و هذا ما يؤكده أمني أنور اخلويل و مجال الدين الشافعي 
)25، صفحة 2000الشافعي، (".املهارات احلركية و العقلية و االجتماعية، و اللياقة من خالل النشاط البدين

حتقيق التكامل الرتبوي  من خالل إكساب التلميذ املهارات العقلية، االجتماعية، النفسية و احلركية و تنمية مهاراته 
.داخل املدرسة و خارجهااحلياتية ملواجهة مستجدات العامل

:درس التربية البدنية و الرياضية3.1.1-
اللبنة أو الوحدة املصغرة اليت تبىن و حتقق بتتابع و اتساق حمتوى :" يعرف درس الرتبية البدنية و الرياضية على أنه 

يتم تقسيم منهج دروس الرتبية الرياضية إىل منهج منفرد لكل سنة "، حبيث )33، صفحة 2000الشافعي، ("املنهج

ا جيب أن ندرس درس الرتبية الرياضية إمجاال لذ.اخلطوة األوىل و اهلامة لو أرادنا أن جنين الفائدة املرجوة من الربنامج كله
:)122، صفحة 2007الزنكلوين، (".و تفصيال
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-2 :مفهوم منهاج التربية البدنية و الرياضية1.
:لغة و اصطالحا" منهاج"معنى كلمة 1.2.1-

َهاًجاِشْرَعةً ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ﴿:قال تعالى: لغة لو ميت :"و يف قوله البن عباس رضي اله عنهما). 48المائدة (﴾َوِمنـْ
إن كلمة منهاج الواردة يف اآلية الكرمية، و كلمة ناهجة ". ناهجةصلى اهللا عليه و سلم حىت ترككم على طريقرسول اهللا

. يف قول ابن عباس رصي اهللا عنهما تعين الطريق الواضح
)21، صفحة 2000، .احليلة ت(.curriculumو الكلمة اإلجنليزية الدالة على املنهاج هي 

:"اصطالحا
النمو يف كافة اجلوانب العقلية و الثقافية و الدينية و االجتماعية و اجلسمية و النفسية و الفنية، منو الشامل املتكامل أي 

".يؤدي إىل تعديل سلوكهم و يكفل تفاعلهم بنجاح مع بيئتهم و جمتمعهم و ابتكارهم حول ما يواجههم من مشكالت
)33فحة ، ص2008محادات، (

:المفهوم التقليدي للمنهاج2.2.1-
جمموع املعلومات و احلقائق و املفاهيم و األفكار اليت يدرسها الطلبة يف :"املنهاج املدرسي مبفهومه التقليدي يعين

)33، صفحة 2008محادات، (".صورة مواد دراسية، و قد اصطلح على تسميتها باملقررات املدرسية
ينظر للمنهاج على أنه : "على أنه) 2011(و هذا ما يؤكده كل من علي حممود الديري و صادق خالد احلايك

جمموعة من املعارف و املعلومات اليت تقدمها املدرسة للتالميذ من خالل املواد الدراسية اليت خيصص لكل منها كتاب أو 
، 2011احلايك، (".لنظريات و احلقائق اليت ختص تلك املادة أكثر حيتوى على جمموعة من  األفكار و القوانني و ا

)14صفحة 
يدور حول قصره على املعرفة باعتبار أن املعرفة "أن تعريف املنهج باملفهوم القدمي ) 2003(و يرى فائز مراد درماش 

و يف هذا املفهوم صار مفهوم املنهج يتمركز حول .األجيال السابقةهي حصيلة الرتاث الذي ورثه اجليل احلاضر عن 
دندش، (".جمموعة املعارف و املعلومات املنظمة اليت يسهل دراستها على عدد حمدود من سنوات كل مرحلة تعليمية

)18، صفحة 2003
مفهوم املنهج تأثر مبفهوم الرتبية اليونانية القدمية حيث ساد االعتقاد :"أن) 2004(و يشري فتحي يونس و آخرون

.
و جهود املنهج . العقل و تنمية الذكاء عندهمعلى نظرية املعرفة، و ذلك أن كثرة تلقي املتعلم للمعارف تؤدي إىل تدريب

)15، صفحة 2004يونس، ("التقليدي تتمركز حول املعرفة فهي أهم مثرات اخلربة اإلنسانية
ربات اليت كانت على ضوء ما سبق  ميكننا تعريف املنهاج التقليدي على أنه جمموعة من املعلومات و املعارف و اخل

تنقل للتلميذ على يد معلمه، و نالحظ أن املنهاج التقليدي يركز على املعرفة و تنمية الناحية الذهنية للتلميذ فقط مع 
إمهال جوانب أخرى ال تقل أمهية مثل النمو اجلسمي، النمو االنفعايل  النمو االجتماعي و العمليات العقلية األخرى  

، كما أن املفهوم الضيق للمنهاج التقليدي يستبعد كل نشاط خارج أسوار املدرسة مما ...إلبداعكالتفكري و االبتكار و ا
.ال ميكن التلميذ من التكيف مع بيئته االجتماعية ملواكبة العصر و مستجداته و حله للمشكالت اليت تواجهه
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:المفهوم الحديث للمنهاج3.2.1-
نتيجة لالنتقادات اليت وجهت للمنهج التقليدي و اآلثار الرتبوية السيئة للمفهوم الضيق للمنهج، و تركيزه "

الكثري من النظريات الرتبوية احلديثة و تقدم الفكر السيكولوجي و االهتمام و االجتماعية و النفسية، و نتيجة لظهور 

لوجي و املشكالت اليت تواجه حديث للمنهج يكون أكثر مشولية يأخذ بعني االعتبار التطورات و التقدم العلمي و التكنو 
)15، صفحة 2011احلايك، (". 

:" و عليه ميكن القول املنهج مبفهومه احلديث
-اجلسمية-االجتماعية-الدينية-الثقافية- العقلية(

، صفحة 2007عبداهللا، (".وكهم و يعمل على حتقيقا األهداف الرتبوية املنشودةمنوا يؤدي إىل تعديل سل)الفنية-النفسية
21(

أن املنهج احلديث عبارة عن جمموعة اخلربات  ):"2011(و يرى كل من علي حممود الديري و صادق خالد احلايك
اخل حجرة الصف و خارجها لتحقيق النمو املتوازن الشامل لشخصية املتعلم مبا و األنشطة املتنوعة اليت تقدمها املدرسة د
)15، صفحة 2011احلايك، (".ينتمي مع األهداف الرتبوية املراد حتقيقها

اخلربات و املواقف و األنشطة اليت تسيطر :"أن منهاج الرتبية البدنية عبارة عنDaughtreyو يشري دوتري
)42، صفحة 2000الشافعي، (".عليها املدرسة، و تتضمن تعليما اجيابيا يف الربنامج داخل املدرسة و خارجها

تساعد على اليتو عليه نستنتج أن املنهاج احلديث  هو تلك األنشطة و اخلربات و املعارف اليت تقدمها املدرسة و
النمو املتكامل الشامل جلميع نواحي التالميذ ، مما يؤدي إىل تعديل سلوكهم مبا يتطلبه املواقع داخل و خارج أسوار 

.نشودةاملدرسة و حيقق  األهداف الرتبوية امل
:المنهاج التقليدي و المنهاج الحديثمقارنة بينال4.2.1-

بعد استعراض تعريفات تناولت املنهاج التقليدي و احلديث سنحاول فيما يلي املقارنة بينهما بإلقاء الضوء على 
): احلياة املدرسيةو طبيعة املنهج، املادة الدراسية، املعلم، التلميذ(مخسة جماالت 

المقارنة بين المنهاج التقليدي و المنهاج الحديثيوضح):01(ل رقم الجدو 
المنهج الحديثالمنهج التقليديالمجال

طبيعة المنهج

املقرر الدراسي مرادف للمنهج-
.يركز على اجلانب املعريف-
.يركز على اجلانب العقلي-

.ثابت غري مرن
.حجمه كبري كونه يركز على الكم يف املعلومات-

.املقرر الدراسي جزء من املنهاج الشامل-
يركز على املهارات احلياتية و طرق التفكري-
يركز على اجلوانب العقلية و اجلسمية و االنفعالية و -

.االجتماعية
.مرن و قابل للتغيري و التعديل تبعا للتطور و العلم-
-.

.يهتم بالتالميذ دون إمهال للمادة الدراسية-االهتمام باملادة على حساب التالميذ و -المادة الدراسية
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.
.يفصل املواد الدراسية  عن بعضها البعض-
.املقرر غاية حبد ذاته-
.يركز على التنظيم-

.يربط املواد الدراسية ببعضها البعض لتتكامل -
.املقرر وسيلة تساعد على منو التالميذ-
.يركز على التنظيم-

المعلم

وظيفته نقل املعلومات من الكتاب إىل عقول -
.التالميذ

.يركز على املادة و االمتحانات-
.عالقة تسلطية، حازمة مع التالميذ-
يتم احلكم على مدى جناحه من خالل نتائج -

.االمتحانات
ال يراعي القدرات املختلفة و الفروق الفردية -
.على حفظ املادةيشجع التالميذ -

.املعلم مرشد و موجه-
.يركز على التلميذ و بعض االمتحانات التقوميية-
.عالقة دميقراطية تقوم على اإلقناع و االحرتام-
يتم احلكم على مدى جناحه من خالل النمو -

املتكامل للتالميذ
.يهتم بقدرات التالميذ والفروق الفردية بينهم-
م العمليات العقلية يشجع التالميذ على استخدا-

.العليا

التلميذ

.سليب متلقي للمعلومة-
إمهال ميول و رغبات التلميذ-
-

.املستوى
.يركز على تنمية اجلانب النفسي للتلميذ-
يقاس مدى تقدم التالميذ مبدى جناحهم يف -

. االمتحان

.نشط و فعال ومشارك-
.و رغبات التالميذيركز على ميول-
.يراعي القدرات و الفروق الفردية-
.يركز على مجيع اجلوانب املتعلقة بشخصية التالميذ-
حيكم على التالميذ مبدى حتقيقهم لألهداف -

.املختلفة املنشودة

حياة المدرسة

عالقة التلميذ باملعلم و اإلدارة قائمة على -
.االستبداد

.ال توجد أنشطة مساعدة -
اتصال و ال ترابط مع احلياة العامةال -

عالقة التلميذ باملعلم و اإلدارة عالقة دميقراطية -
قائمة على االحرتام املتبادل 

.مليئة باألنشطة املتنوعة-
. عالقة قوية بني املدرسة و أولياء األمور من جهة-

:   أسس بناء منهاج التربية البدنية و الرياضية3.1-
يتأسس منهاج الرتبية البدنية على عدد من االعتبارات اهلامة اليت تعد مبثابة ركائز أساسية لبنائه و تصميمه و اليت "

:فيما يلي) 2000(يوجزها لنا كل من أمني أنور اخلويل و مجال الدين الشافعي
.الثقافة البدنية الرتوحيية الصحية/1
.ته/2
3/
.خصائص منو األطفال/4
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.طبيعة املادة و حمتواها/5
)44-43، الصفحات 2000الشافعي، (".األهداف و األغراض/6

:أسس بناء املنهاج يف ثالثة اجتاهات رئيسية و هي كاآليت) 2007(و حددت عفاف عثمان عثمان وآخرون 
و يرى أن التلميذ أو املتعلم هو حمور بناء املنهاج، و هذا االجتاه جيعل من املتعلم و قدراته وميوله و خرباته السابقة :أوال

.ذا االجتاه ميثل األساس النفسي للمنهاج أساسا الختيار حمتوى املنهج و تنظيمه، و ه
:ثانيا

تبار و هذا يعين عدم إعطاء أي اع.كافة اجلهود و اإلمكانات لصب املعلومات يف عقول التالميذ بصورة تقليدية
إلمكانيات التلميذ أو ميوله أو خرباته السابقة، مما جيعل مهمة املعلم تقتصر على نقل املعرفة من الكتب إىل عقول 

.التالميذ، و هذا االجتاه ميثل األساس املعريف للمنهج
ته و فلسفته و ثقافته    :الثالث

)25-24، الصفحات 2007الزنكلوين، (.و هو ميثل األساس الفلسفي و االجتماعي للمنهج
على ضوء ما سبق نالحظ أن أسس منهاج الرتبية البدنية و الرياضية متكاملة و متفاعلة فيما بينها، تراعي التلميذ 

حيث قدراته، ميوله و احتياجاته من جهة و عملياته املعرفية من جهة أخرى باإلضافة إىل مراعاة األساس الفلسفي من 

. احلاضر و املستقبل داخل و خارج املدرسة 
:مكونات منهاج التربية البدنية و الرياضية4.1-

إن مفهوم املنهج يتضمن جانبني النظري و التطبيقي، فاملنهج مفهوم ذو شقني، شق فلسفي اعتقادي، و شق 
يعين االنطالق من األسس و املصادر الفلسفية و اإلنسانية »منهج«و بناءا على ذلك فعندما تقول. اجتماعي تطبيقي

ماعية، اليت تنعكس على املكونات التطبيقية للمنهج، ابتداء باألهداف ،فاحملتوى، فطرائق و أساليب التدريس و االجت
، و على هذا األساس سنتطرق فيما يلي لكل مكون من مكونات املنهاج )16، صفحة 2005عبدالكرمي، (و التقومي 
:بالتفصيل

)النتاجات( األهداف 1.4.1-
إن أي عمل علمي جاد يبدأ بتحديد األهداف بوضوح، و حتديد األهداف يعترب من اخلطوات اهلامة بل و الضرورية "

ألي منهاج للرتبية الرياضية يراد هلا النجاح، مث اختيار الوسيلة املناسبة لتحقيق األهداف، و ذلك يف ضوء الظروف        
.ية و البشرية املتاحةو اإلمكانيات املاد

)63، صفحة 2007عبداهللا، (".و الوسيلة يف حتقيق أهدافه هي املدرسة مبراحلها

:مفهوم الهدف1.1.4.1-
، و بلغة أسهل و أبسط هو نتاج متوقع حدوثه لدى املتعلمني يف ضوء إجراءات و إمكانيات "بيان نية"فاهلدف هو 

)40، صفحة 2000، .احليلة ت("و قدرات معينة
".بأنه استبصار سابق للنهاية املمكنة يف ظل الظروف احلاضرة:"على اهلدف) 1997(و يعرب حممد هاشم فالوقي

)27، صفحة 2007الزنكلوين، (



التربية البدنية و الرياضيةمنهتاجالفصل األول                                          

23

سبها بأقصى هي نتاجات تعليمية خمططة، على املتعلم أن يكت:"أن األهداف) 2008(و يشري حممد حسن محادات
)127، صفحة 2008محادات، (".ما تستطيع قدراته، و بشكل تليب احتياجاته

على ضوء التعاريف السابقة نستخلص أن األهداف هي تلك املرامي أو الغايات اليت نسعى للوصول إليها بطريقة 
.مدروسة و منظمة  حتكم مسالك منهاج الرتبية البدنية و الرياضية و تربز أولوياته

:مصادر األهداف التعليمية2.1.4.1-
:ثالثة مصادر رئيسية تنبع منها األهداف هيTylerحدد تيلر "

1/:

.
:حاجات املتعلم/2

من أهم حاجات متعلم اليوم التمكن من أساليب التفكري العلمي لكي يتمكن من فهم التغريات و التطورات السريعة 
.تعلم كيف يتعلم؟

:طبيعة املعرفة/3
ينبغي أن تصاغ األهداف بصورة تساعد املتعلم على فهم الطبيعة مبا فيها من كائنات حية و غري حية و التفاعل 

، صفحة 2007الزنكلوين، (".معها بصورة علمية، كما ينبغي أن تراعى الطبيعة املتطورة، و الرتاكمية للمعرفة العلمية
61(

:مستويات األهداف3.1.4.1-
:و تنقسم إىل ثالثة مستويات ميكن حتديدها فيما يلي

. : Goalsالغايات/1
و هي أهداف متوسطة املدى و أقل عمومية عن الغايات أو األهداف العامة، و هي مثل أهداف :Aimsاألغراض /2

.الرتبية العملية التعليمية أو املراحل التعليمية
األهداف اليت حيققها طالب الرتبية العلمية يف درس الرتبية الرياضية عن طريق : Objectivesاألهداف السلوكية/3

و بتحقيق أهداف املواد يكون قد حققنا أهداف املنهج، و لتحقيق االغراض يف الرتبية الرياضية ... أجزاءه املختلفة
تنمية املهارات احلركية، و اللياقة البدنية من خالل النشاط فهذه تعترب غرضا عاما و تنمية الصفات البدنية يعترب :مثال

)64، صفحة 2007عبداهللا، (". غرضا خاصا

:أسس و معايير بناء أهداف التربية البدنية و الرياضية4.1.4.1-
:

أن ترتبط النتاجات بالواقع االجتماعي و الرتبوي، أي أن تكون نابعة من أرض -1
.

.أن تكون خالية من التناقضات فيما بينها-2
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.أن تتصف بالشمولية، حبيث مجيع أنواع األلعاب و املهارات املناسبة لكل مرحلة سنية-3
.ة للتغيري و التعديلأن تكون مرنه، قابل-4
أن تصاغ النتاجات الرتبوية بلغة يفهمها كل من املخطط و املنفذ على حد سواء، حىت ال تكون النتاجات عرضة -5

.للتفسريات، و االختالفات يف الفهم و التفسري
أن تكون مناسبة ملستوى و قدرات املتعلمني-6
إمكانية التطبيق من خالل املالئمة بني الوسائل ا-7

.
.أن يركز على سلوك املتعلم، ال على سلوك املعلم، ألن سلوك املعلم ممكن أن يتحقق و ال يتحقق سلوك املتعلم-8
انبها، دون الرتكيز على اجلانب البدين أن حيقق التوازن، و ذلك بالرتكيز على الشخصية املتكاملة للفرد من مجيع جو -9

احلايك، (.على حساب اجلانب النفسي أو املهاري، لذلك جيب أن يكون هناك توازن يف األهداف املراد حتقيقها
)25، صفحة 2011

و عليه ترى الطالبة الباحثة أن األهداف تعترب اخلطوة األوىل لبناء منهاج الرتبية البدنية و الرياضية و على أساس ميكننا 
.قياس مدى حتقيق النجاح هلذا جيب احلرص على انتقائها و التخطيط هلا

:المحتوى2.4.1-
:مفهوم المحتوى1.2.4.1-

ج الرتبوي يف الرتبية الرياضية و املقصود به هو موضوعات التعليم املأخوذة من املادة احملتوى هو ثاين مكونات املنه"
العلمية للمواد الدراسية و ما حتتويه من حقائق و مفاهيم و ما تتطلبه من مهارات، و هو ما يعرف باملقرر املدرسي أو 

الكتاب املدرسي، أي ما يضعه خمططو املنهاج يف وزارة الرتبية و التعلي
:

Cognitive domain:أوال
Affective domain:    :ثانيا
)21، صفحة 2011احلايك، (".  Psychomotor domain:ثالثا

جمموعة اخلربات .يقصد مبحتوى برنامج الرتبية الرياضية:"أنه) 2007(و تشري عفاف عثمان عثمان و آخرون
انفعاليا، و يطلق عليها بشكل عام و األنشطة املنتقاة لتحقيق النمو الشامل املتزن للتلميذ بدنيا و حركيا و عقليا و 

)67صفحة ، 2007الزنكلوين، (".تغيريات يف سلوك األفراد و تسهم يف تنمية و تطوير مهاراته و قدراته
على أنه ذلك اجلزء من املعرفة الذي اختري :" يعرفان احملتوى) 2000(أما أمحد مرعي و حممد حممود احليلة 

)41، صفحة 2000، .احليلة ت(".للمساعدة يف حتقيق أهداف تربوية
:معايير اختيار المحتوى2.2.4.1-

:اختيار احملتوى هلا معايري معينة جيب أن تؤخذ يف االعتبار، هذه املعايري هيإن عملية 
1/.
. أن يكون احملتوى مرتبطا باألهداف/2
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.أن يقابل حمتوى املنهج  حاجات و ميول و مشكالت التالميذ/3
.ذ من فروق فرديةأن يواجه املنهج ما بني التالمي/4
.أن يتناسب احملتوى بالواقع الثقايف الذي يعيش فيه التلميذ/5
.أن تتناسب األنشطة باحملتوى مع اإلمكانات املتاحة/6
.أن تتحدى األنشطة الرياضية باحملتوى قدرات  التالميذ/7
.أن يكون حمتوى املنهج ذا قمة تعود على التالميذ بالفائدة/8
.ملنهج أغراض الرتبية الرياضيةأن حيقق حمتوى ا/9

.أن يتصف حمتوى املنهج باملرونة/10
)73-72، الصفحات 2007عبداهللا، (.أن يكون حمتوى املنهج متميز بالشمول و التكامل و االستمرار/11

:معايير التنظيم الجيد للمحتوى3.2.4.1-
التنظيم اجليد هلذا املعيار البد و أن يتضمن اخلربات الديناميكية االجيابية اليت تبىن على خربات حىت حيقق : االستمرار-1

. ةثر باالجيابيسلسلة من اخلربات تنمو من اخلربات السابقة عليها و تؤ 
يرتبط هذا املعيار باملعيار السابق، لكن خيتلف عنه من حيث املدى و العمق ألنه يؤكد على استمرارية :التتابع-2

اخلربات الحقة متتالية، تبىن فوقه خربات مسابقة حبيث تكون تلك اخلربات الالحقة هلا أثر أعمق و أوسع حبيث حيقق 
.ذهن املتعلم صورة كاملة عن البناء املعريف للمواد الدراسيةذلك يف

يقصد بالتكامل وحدة اخلربات املتعلمة و هو ما يشري إىل العالقة املعرفية اليت تربط خربات املنهج و التكامل :التكامل-3
، 2007الزنكلوين، (.ينهماأساسا يساعد التالميذ على النظرة  الشاملة  للخربات اليت يتعلمها و يستوعبها و يربط ب

)92-91الصفحات 
):األنشطة أو االستراتيجيات التعليم(طرق التدريس 3.4.1-

تعترب طرق التدريس العنصر الثالث من عناصر املنهاج وقد جندها يف بعض املراجع تسمى باألنشطة  أو 
:سنتعرف فيما يلي ما هو املقصود بطرق التدريسباسرتاتيجيات التدريس و 

:") 2000(يعرفها كل من توفيق امحد مرعي و حممد حممود احليلة
ليمية املعلم و املتعلم من أجل حتقيق األهداف إىل درجة اإلتقان، و هي العنصر الثالث من عناصر املنهاج، و قد تكون تع

)42، صفحة 2000، .احليلة ت(".
طريقة التدريس ليست سوى جمموعة خطوات يتبعها املعلم :"و هذا ما تؤكده عفاف عثمان عثمان و آخرون أن 

)96، صفحة 2007الزنكلوين، (".لتحقيق أهداف معينة
و عليه فإن  طرق التدريس هي تلك اخلطوات اليت يتبعها املعلم أثناء درس الرتبية البدنية و الرياضية قصد بلوغ 

األهداف الرتبوية املنشودة  

.
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:التقويم4.4.1-
:مفهوم التقويم1.4.4.1-

التقييم مبعىن التثمني :و هو عملية تتكون من عدد من العمليات مثل. العنصر  الرابع من عناصر املنهاجالتقومي هو"
التشخيص مبعىن حتديد نقاط القوة و مواطن الضعف، و التقييم و املتابعة ،و التغذية الراجعة، و األخرية تتم من خالل 

)43، صفحة 2000، .احليلة ت(."ة أخرىإرجاع املخرجات إىل املدخالت لتدخل النظام من جديد مر 
الوسيلة األساسية اليت ميكن بواسطتها ومن خالهلا التعرف :"التقومي على أنه):2004(و يعرف فتحي يونس و آخرون 

القوة يف العملية التعليمية على مدى جناحنا يف حتقيق األهداف الرتبوية، و على الكشف على مواطن الضعف و مواطن 
)149-148، الصفحات 2004يونس، (".بقصد حتسينها و تطويرها مبا حيقق األهداف املتوخاة

و عليه تعرف الطالبة الباحثة التقومي على أنه تلك الوسيلة اليت من خالهلا نتعرف على مدى حتقيق األهداف اليت 
لتجنبها نقاط القوة يف املنهج و تدعيمها، و نقاط الضعف ىالتشخيص و التعرف علإىليهدف يتضمنها املنهاج، فهو 

.قصد تصحيح مسار العملية التعليمية 
:أسس التقويم2.4.4.1-

- العقلية(اجلوانبيعين ذلك أن يشمل التقومي منو التالميذ يف كافة -إذا أردنا أن نقوم أثر املنهج على التلميذ:الشمول-1
).االجتماعية-االنفعالية-البدنية

.و هي من األسس املدعمة للثبات و الشمول و التعاون:االستمرارية-2
جيب أن يتم التكامل بني الوسائل املختلفة يف التقومي و عملية التدريس و بني النظم املختلفة سواء للتدريب :التكامل-3

.أو اإلشراف أو التوجيه
املؤسسات -أولياء األمور-مدراء املدرس-التالميذ-املعلمني-ب أن تأخذ طابعا مجاعيا تعاونيا من املوجهنيجي:التعاون-4

.خرباء الرتبية و علم النفس و أساتذة اجلامعات-التعليمية
من الواجب أن يكون هناك تناسق بني مفهوم املنهج و أهدافه و عملية التقومي و لكن لألسف :التناسق و األهداف-5

.ما زالت تسري عملية التقومي كما كانت يف املاضي
)88، صفحة 2007عبداهللا، ().املوضوعية-الثبات-الصدق(:يبنى على أسس علمية-6

:العالقة بين مكونات منهاج التربية البدنية و الرياضية5.1-
بني مكونات منهاج الرتبية البدنية و الرياضية اليت تطرقنا هلم سالفا، من من خالل هذا العنصر سنلقي الضوء على العالقة 

:خالل ثالثة مناذج كما يلي
":تايلور"نموذج 1.5.1-

.عن العالقة بين مكونات بناء المنهاج" تايلور"نموذج يبن ي:)01(الشكل رقم

المتعلم
الحياة المعاصرة

المتخصصون في المادة
الفلسفة

علم النفس

اختیار 
األھداف

االھداف

التقویمالتنظیمالمحتوى
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و األغراضياألهداف و المرام) 1(

)01(أن العالقة بني مكونات بناء املنهج تعددت على النموذج اخلطي و الذي هو موضح يف الشكل رقم " تايلور"يرى 
.أعاله

خطية بسيطة تبدأ بتحديد األهداف يعتمد على عالقة" أن تصور تايلور):"2004(و يالحظ فتحي يونس و آخرون 
، 2004يونس، (مث اختيار احملتوى و تنظيمه و تنتهي بالتقومي و يهمل متام تأثري عملية التقومي يف املكونات األخرى

)180صفحة 
":ويلر"نموذج 2.5.1-
اخلطية الدائرية بني هذه املكونات يبدو خالهلا أثر التقومي يف إحداث منوذجا آخر يعتمد على العالقة " ويلر"بينما يقدم 

:التايل)02(التغذية الراجعة و الذي يوضحه الشكل رقم
.عن العالقة الخطية الدائرية بين مكونات بناء المنهاج" ويلر"نموذج يبين):02(الشكل رقم

هو أحد النماذج الشائعة واملستخدمة يف بناء املناهج املدرسية، وهو يتسم WheelersModelمنوذج ويلر
. مرة أخرى باألهداف والغايات، مث يتم االتصال ببقية العناصرباملرونة واالستمرار، حيث ال يقف عند التقومي، بل يتصل 

وهذا يعين أن ويلر قد حاول التغلب على األخطاء اليت وقع فيها . 
:وهذا النموذج يتميز مبا يلي. تايلور، حيث جعل تايلور التقومي آخر مرحلة يف منوذجه

.لية التعليمية مستمرة دائرية مرتبطة عناصرها بعضها ببعضأن العم-
.أن احملتوى ينتقى وخيتار يف ضوء األهداف-
.أن هناك اتساقًا وتكامًال بني كل من احملتوى واخلربات التعليمية-
-.

:هيلر يف مخس خطوات مرتبطة يف شكل دائري، وهي كما يليويأيت منوذج 

التقويم)5(
التقویم

تكامل الخبرات و المحتوىتنظيم و )04(

اختيار المحتوى)3(

اختيار الخبرات التعليمية) 2(
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فالغايات هي أهداف بعيدة املدى، ويندرج حتت هذه الغايات : حتديد الغايات واألهداف العامة واألهداف اخلاصة -1
.

ويندرج حتت األهداف العامة . امة واألغراض فهي أقل عمومية من الغايات وأقصر منها مدىأما األهداف الع
.أهداف الرتبية وأهداف املرحلة التعليمية

وأخريًا فاألهداف اخلاصة أو األهداف السلوكية هي عبارة عن السلوك املتوقع حدوثه من التعلم بعد االنتهاء من 
.املسمى أهداف املنهج واألهداف اخلاصة باملواد الدراسيةدراسة برنامج معني، ويصنف حتت هذا

وهي تعين األنشطة الالصفية املعنية واملختارة على أساس حتديد الغايات واألهداف العامة : اختيار اخلربات التعليمية-2
.واألهداف اخلاصة

.اختيار احملتوى ويقصد به اختيار اخلربات التعليمية غري املباشرة املراد -3
وهذا يعين التنسيق والرتتيب والتكامل بني اخلربات التعليمية املباشرة مع . تنظيم وتكامل اخلربات التعليمية واحملتوى-4

.اخلربات غري املباشرة
.. اختيار وتطوير أنشطة ووسائل التقومي-5

فرج، (.فالت
2012(

:نموذج منحنى النظم3.5.1-
.نموذج منحنى النظمبيني):03(الشكل رقم

التقويم الختامي التقويم الختامي

المراجعة

المراجعة

األهداف العامة ،حاجات التعلم 
أولويات و معوقات

خصائص 
المتعلم

محتوى 
التدريس

أهداف 
تعليمية

أنشطة التعلم و 
التعليم

مصادر 
التعلم

تقويم 
التعلم

خدمات 

ةسائد

اختبار 
قبلي

أغراض عامة 
المواضيع
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" :2001يعرفها عبيد، 
بيئة مفتوحة ":". 

هذا إضافة إىل خاصية ". دة، بيئة عنكبوتية التشابك وليست خطية التتابعوليست مغلقة، بيئة متطورة وليست جام

والتوفيق التكاملي عند الرتبويني 
".من أصحاب نظرية منظم اخلربة املتقدمة

و بعد إلقاء الضوء على النماذج اليت تدرس العالقة بني مكونات املنهاج استنتجت الطالبة الباحثة أن منوذج 
العالقة بني مكونات املنهاج األخرى يعتمد على عالقة خطية تبدأ بتحديد األهداف و تنتهي بالتقومي دون ربط " تايلور"

" ويلر"،أما منوذج 
حركة دائرية مستمرة، و جاء النموذج منحىن النظم بوضع بيئة عنكبوتية  التشابك بني العناصر حيث كان أكثر مشولية 

.و تكامل
:دواعي تطوير المنهاج6.1-

. عدم وجود فلسفة تربوية واضحة وحمددة للمنهج -1

. اخللط الشائع يف حتديد وصياغة أهداف املنهج -2

. وجود أخطاء معينة يف حمتوى املقررات الدراسية -3

4- .

. عدم كفاية األنشطة التعليمية بالنسبة للمنهج -5

. وجود قصور يف برنامج التقومي -6

. عدم كفاية أداء املعلم -1

. وجود معوقات إدارية -8

. تطوير األسس اليت يبىن عليها املنهج -9

)29، صفحة 2008/2009اجلاسر، (.التوقعات املستقبلية -10

:أن من األسباب الكامنة وراء تطوير املناهج الدراسية كالتايل)2013(و تشري بوكبيشة مجعية 

.التطور الكمي للمعارف اإلنسانية-1

.سيادة املنهج العلمي يف شىت جماالت احلياة-2
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.قيالتالحم بني العلم النظري و تـطب-3

.اجلماهرييالتزايد اهلائل، كما ونوعا يف وسائل االتصال -4

.جتديد هياكل املهارة -5

.األخذ مبفهوم الرتبية املستمرة-6

.تزايد التجديدات الرتبوية -7

.تزايد وقت الفراغ-8

)24، صفحة 2013مجعية، (.زيادة التشكل يف درج عملية التعلم لفرتة طويلة-9

قادرا على 1976مل يعد اجلهاز الذي وضع سنة :"على أنه) 2009(نية للمناهج و هذا ما تؤكده اللجنة الوط
فعلى اجلهاز اجلديد أن يكون منظما و مهيكال حىت يتمكن . التكفل بالتطور السريع و بالتحوالت التكنولوجية و العلمية

يتطلب جعل املتعلم "حبديث أن هذا التحديث )19، صفحة 2009للمنهاج، (".من تسيري عملية اإلدماج و الضبط
مركز الثقل يف حمتوى املنهج بدال من الرتكيز التقليدي على مواد املنهج و هذا يؤدي إىل تشجيع اإلبداع و روح املبادرة

الرتبوي اجلزائري أعاد هيكلة النظام الرتبوي بالبحث يف و ترى الطالبة أن اإلصالح.)24، صفحة 2013مجعية، (
جذور البنيوية للمنهج  الذي تسعى املنظومة الرتبوية من خالله إىل حتقيق غايات من أمهها تنمية و بلورة شخصية الفرد 

.من مجيع النواحي احلركية، النفسية و االجتماعية ملواكبة التطور و التقدم

:البدنية و الرياضية في ضوء المقاربة بالكفاءات للمرحلة المتوسطةمنهاج التربية 7.1-
يشكل املرحلة األخرية من التعليم اإللزامي، وله غاياته اخلاصة، و يهدف إىل جعل كل تلميذ "إن التعليم املتوسط 

متكنه من مواصلة الدراسة         من الكفاءات الرتبوية و الثقافية و التأهيلية اليت) غري قابلة للتقلص(يتحكم يف القاعدة
)31، صفحة 2009للمنهاج، (".أو االندماج يف احلياة العلمية.و التكوين بعد التعليم اإللزامي

،فإن اختيار  "ال نتعلم بالضرورة لنعرف و لكن نتعلم لنتصرف"فإن إسرتاتيجية املقاربة بالكفاءات قائمة على شعار
بيداغوجية املقاربة بالكفاءات جاء ضمن سياق االنتقال من منطلق التعلم الذي يركز على املعرفة و تقدميها جاهزة 

. علم و يعترب دوره حموريا يف العملية التعليمية التعلميةللمتعلم إىل منطلق التعلم الذي يركز على املت
:                                                                                                      تسمحالرتبية البدنية و الرياضيةو عموما 

.                            بتأكيد سلوك املواطن املسؤول-
.                                                                                              التمتع بالتوازن االجتماعي-
.                                                       تطوير الشخصيةب-
.                                                              إثراء املعارف و صقل املهارات واكتساب كفاءات جديدةب-
:        و من خالل التجارب املعيشية أثناء الدراسة يتمكن التلميذ بفضل ممارسة نشاطات املادة من*
.                                                                                  حتقيق نتائج مرتبطة بالزمان و الفضاء-
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.                              التكيف مع خمتلف املواقف بفضل التنوع الذي متنحه األنشطة البدنية و الرياضية-
.                                                                       بناء و حتقيق عمليات ذات طابع رياضي، فكري، مجايل-
.                                                 مواجهة الغري حسب القواعد و األسس و األخالقيات اليت يفرضها التنافس-

:                                                                                                      و يف نفس الوقت تدفع بالتالميذ إىل
.                                                                              خنراط يف أنشطة و حتمل خماطرهاإلا-
.                                                                              خالل عمليات التعلمعليها نفعاالت و السيطرة الالتحكم يف ا-
.  تطوير املواد الذاتية لبلوغ أفضل معرفة-
.               بناء مشروع أو خمطط تعلمي مبين على مفاهيم عملية-
.                                                                                          تذوق تأثريات املمارسة النافعة-
)75، صفحة 2004للمناهج، (".التمتع بروح املواطنة خالل التعامالت الفردية و اجلماعية-

:الهدف من كل سنة في مرحلة للتعليم المتوسط8.1-
:جتزأ سنوات التعليم املتوسط األربعة إىل ثالثة أطوار تتميز بأهداف حمددة

ميثل السنة األوىل، سنة ترسيخ املكتسبات، و التجانس و التكيف الطور األول أو طور التجانس و التكيف،
.مع تعليم يتميز باعتماده على املادة املستقلة أكثر، و بإدراج اللغة األجنبية الثانية

ثة، و خيصص لدعم الكفاءات و رفع الطور الثاين أو طور الدعم و التعمق، و ميثل السنتني الثانية و الثال
.املستوى الثقايف و العلمي و التكنولوجي

إىل تعميق و تنمية التعليمات ةباإلضاف- الطور الثالث أو طور التعمق و التوجيه، و ميثل السنة الرابعة، حيث
يتم فيها حتضري توجيه التالميذ حنو شعب التعليم ما بعد اإللزامي أو احلياة العلمية، و ذلك -يف خمتلف املواد

.بالعناية البيداغوجية و بنشاطات يغلب عليها العمل التطبيقي
.و يتوج التعليم اإللزامي بشهادة التعليم املتوسط

:م المتوسطكفاءات التعلي9.1-
و هي الكفاءة اليت تعرب عن ملمح تلميذ التعليم املتوسط حتقق عن طريق إجراء العناصر الواردة :الكفاءات النهائية

.يف هذا التدرج
تشتق الكفاءة اخلتامية من الكفاءة النهائية و هي الكفاءة احملددة يف املنهاج الرمسي، املراد تنميتها :الكفاءة الختامية

يعرب كل جمال ) فصول السنة الدراسية : (ا خالل السنة الدراسية توزع على ثالثة جماالت تعليمية و هي
.عن كفاءة مرحلية
تشتق الكفاءة املرحلية من الكفاءة اخلتامية متثل كل كفاءة مرحلية جمال تعلمي حيث يدوم تسعة :الكفاءة المرحلية

تعليميني، األول خاص بالنشاطات اجلماعية و الثاين خاص أسابيع، و تعترب كل كفاءة مرحلية عن هدفني
.بالنشاطات الفردية

يشتق اهلدف التعلمي من الكفاءة املرحلية يـــعرب عن وحدات تعلمية أساسها أنشطـــة مجاعيـة :  الهدف التعلمي
.و فردية
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تعزز ) الفردي أو اجلماعي(نشاط تشتق املؤشرات من اهلدف التعلمي املناسبة لطبيعة ال: مؤشرات الهدف التعلمي
.لتصبح أهدافا إجرائية)معايري النجاح(مبقاييس 

أهداف علمية تصاغ بشكل واضح انطالقا من مؤشرة اهلدف التعلمي و يتم حتقيقها يف حصص : الهدف اإلجرائي
)79صفحة ، 2004للمناهج، (.تعليمية و تبين عليها الوحدة التعلمية

:الخالصة
يعد الثاين من نوعه بعد اإلصالح العميق الذي عرفته املدرسة 2003إن إصالح املنظومة الرتبوية اجلزائرية " 

غري أنه كان إصالح السبعينيات قد  أملته فرتة ما بعد االستقالل، و كانت األسبقية لتأصيل 1976اجلزائرية سنة 

)03، صفحة 2009االتصال، (".و باحلاجات االجتماعية عن هذه التغريات
و على هذا األساس فقد قامت املنظومة الرتبوية  اجلزائرية بإعادة النظر يف مناهج التدريس اخلاصة بكل مرحلة 

بناء دراسية و إعادة صياغة األهداف و حتديد املرامي ، و باعتبار الرتبية البدنية و الرياضية مادة هلا تأثريها و مكانتها يف
قمنا بإلقاء الضوء من خالل هذا الفصل على منهاج الرتبية البدنية و الرياضية الذي يعترب الوسيلة الناجعة  .الفرد املتكامل

) الفنية-النفسية-اجلسمية-االجتماعية-الدينية-الثقافية-العقلية(النمو الكامل يف معظم اجلوانب
.منوا يؤدي إىل تعديل سلوكهم و يعمل على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة داخل املدرسة و خارج أسوارها 



الثانيالفصل 
المھارات الحیاتیة
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:تمهيد
يف ظل ثورة املعلومات و التطور املعريف السريع و املتالحق الذي يتميز به عصرنا احلايل أصبح لزاما على املنظومة 
الرتبوية بكل عناصرها أن تواكب هذا التغيري السريع من خالل تنمية املهارات احلياتية للمتعلم و يف خمتلف املستويات 

املباشرة اليت أو التجربةالتعلمتكتسب عربجمموعة من املهارات البشرية اليت ي عبارة عن ف املهارات احلياتية ه. التعليمية
و من خالل هذا الفصل سنسلط الضوء .اليوميةاالنسانتستخدم للتعامل مع املشكالت واألسئلة اليت تواجه عادة حياة

النظريات اليت تناولت املهارات احلياتيةاحلياتية ،على مفهوم وتعريف املهارات احلياتية ، اهلدف و أمهيه تنمية املهارات 
التعليم املبين على املهارات احلياتية  اجتاهات تعلم املهارات احلياتية و أساليب تنمية املهارات احلياتية و سنتطرق إىل

.أسباب دمج املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية
:نبذة تاريخية-1.2

لــربامج املهـــارات احلياتيــة جيــدها أطلقـــت منــذ مــدة حيـــث كانــت موجــودة يف التـــاريخ املدرســي كمــا أشـــار املتتبــع
: ولكنها بشكل غـري مـألوف وبطريقـة مسـترتة فـأطلق عليهـا آنـذاك عـدة تسـميات منهـا) Behrman.,2005(بريمان

.اليت تشغل بال وتفكري الطالب وتشكل لغزا هلم
)Cummins (

لكـن سـرعان مـا ... متخفيـةقاومها الطلبة، وأوليـاء أمـورهم علـى حـد سـواء جـراء خـوفهم مـن أن تكـون هـذه الـربامج ديانـة 
تبدد هذا اخلوف عندما أدركوا حقيقتها هذا وكانت برامج املهارات احلياتية موجهـة يف بـادئ األمـر إىل الرؤسـاء، مث قـدمت 

)264، صفحة2008/2009عمر، (.إىل مستويات عليا أخرى قبل أن يتم تعميم براجمها على املستويات الدنيا

:مفهوم المهارات الحياتية- 2.2
.حدقت به-الشيء)مهرت(هي احلذق يف الشيء، و قد : المهارة في اللغة

، فهو ماهر و يقال مهر يف العلم و الصناعة " أي أحكمه و صار فيه حادقا"و مهر فيه، و مهربه، مهارة : مهرت الشيء
املهارة هي قدرة مكتسبة :"و هذا تؤكده مستشاره مكتب اليونيسيف باألردن أن .)25، صفحة 2009علي، (.و غريها

)51، صفحة 2013احلمراوي، (. "لعمل شيء ما، بشكل جيد
، 2009علي، (.هو مهم يف احلياةحيايت نسبة إىل احلياة، و يقصد به ما يرتبط باحلياة اليومية أو مبا :مفهوم الحياتي

)26صفحة 
هي سياسة تطبيق  الفرد للمهارات املكتسبة يف املواقف التعليمية وغريها من املواقف الواقعية  : المهارات الحياتية

.الناقد و حل النزاع، الروح القياديةكمهارات حل املشكالت، التواصل، تأكيد ألذات، صنع القرار، التفاوض، التفكري 
)51، صفحة 2013احلمراوي، (
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وظفها يف مواقف يجمموعة من القدرات ميتلكها الفرد و :"ا) ,2004Belo( بيلو و يرى 
)54، صفحة 2007السوطري، (. "هحقيقية تساعد

:تعريف المهارات الحياتية- 3.2
املهارات ومن هناك العديد من املداخل لتعريف املهارات احلياتية، وهذا التعدد راجع إىل عدم وجود قائمة حمددة هلذه 

:هذه املداخل ما يلي
:المدخل األول
.وفائدة وراحة الفرد

مرغوبة لدى :المدخل الثاني
.الفرد

يع الفرد حل :المدخل الثالث
)2009الناجي، (.أو إدخال تعديالت يف جماالت حياتهمشكلة أو مواجهة حتد

:"عرفها
و تركز على النمو اللغوي، الطعام،ارتداء املالبس، القدرة على حتمل املسؤولية، التوجيه الذايت، املهارات املنزلية، األنشطة 

)26، صفحة 2009، .علي ع(".االقتصادية و التفاعل االجتماعي
:"املهارات احلياتية UNISEFعرفت منظمة اليونيسيف

التبادلية و املهارات العلمية و املهنية اليت حيتاج إليها الفرد يف تسهيل سبل االتصال باآلخرين و التفاوض معهم بشكل 
.)18، صفحة 2008مصطفى، (". مناسب و مهارة التفكري الناقد و حل املشكالت

امتالك املهنة للجسم البشري حبيث تساعد "(Behrman, 2005)عرف بيهرمانو 
الطالب على كيفية احملافظة على أجسامهم و النضوج كأفراد فاعلني و التعامل مع اآلخرين، وأخذ قرارات منطقية ومحاية 

.)25، صفحة 2009الويسي، (."الوقت الالزم و حتقيق أهدافهم يف احلياةأنفسهم يف 
مجيع اخلربات واملعارف والقدرات :") 2012(و ترى 

الفـرد نتيجــة التـدريب واخلــربات والتفاعـل بــني الفـرد ومــا حيـيط بــه والـيت حتقــق لــه األداءات املعرفيـة والعمليــة الـيت يكتســبهاو
)51، صفحة 2012اهلدهود، (."التكيف السوي السليم وتوفر له فرص العيش املستقل

كل فرد تنميتها للتكيف مع مستجدات احلياة اليومية و التغلب على املشكالت اليت تواجهنا من خالل التفاعل الفعال 
...قة بالنفس ،  اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية مع  األشخاص ،االتصال و التواصل ، الث
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:خصائص مهارات الحياتية - 4.2
:على النحو التايل خصائص املهارات احلياتية)2001تغريد عمران و آخرون (حيدد

تتنوع وتشمل كل من اجلوانب املادية و غري املادية املرتبطة بأساليب إشباع الفرد الحتياجاته و ملتطلبات تفاعله مع -
"احلياة و تطوره هلا

. و ختتلف من جمتمع آلخر تبعا لطبيعة كل جمتمع و درجة و تطوره هلا
الكتابة مل تظهر إال عندما استشعر أمهية تسجيل ختتلف من فرتة زمنية ألخرى، فاحتياجات اإلنسان البدابئ للقراءة و

.تارخيه اإلنساين، و املهارات احلياتية على هذا النحو تتأثر بكل من املكان و الزمان 
-.
فرد على التفاعل الناجح مع احلياة و تطوير أساليب معايشة احلياة، و ما يعين هذا من ضرورة تستهدف مساعدة ال-

.)14، صفحة 2001صبحي، (.التفاعل مع مواقف احلياة التقليدية بأساليب جديدة و نتطورة
بعدة خصائص متيزها عن غريها من املقررات أو املفاهيم العلمية تتميزاملهارات احلياتيةأن)2009علي (و يشري 

:فهي
1-.
.املهارات احلياتية قد ختتلف من جمتمع إىل آخر و من فرتة زمنية إىل أخرى-2
، صفحة 2009علي، (.لتشمل كافة اجلوانب سواء السلوكية أو العقلية أو الوجدانية املهارات احلياتية ختتص بالتنوع -3

28(.
مكونات المهارات الحياتية-5.2

هناك ثالثة مكونات أو أبعاد للمهارات احلياتية أمجعت عليها عديد من الدراسات والبحوث، وتتمثل هذه األبعاد 
-:فيما يلي

.ويتمثل يف الدافع والرغبة يف القيام بالفعل أو اختيار منط األداء: االجتاه- أ
.ويتمثل يف معرفة كيفية القيام باألداء أو السلوك أو الفعل: املعرفة-ب
)2009الناجي، (.وتتمثل يف شكل تنفيذ الفعل تنفيًذا فعليا: املهارة- ج

:أهمية اكتساب المهارات الحياتية-6.2
-.
.إعداد أفراد على التكيف التفاعل بفعالية مع هذه املتغريات من خالل تدريبهم على العديد من املهارات احلياتية -
ياتية الفرد من القدرة على مواجهة مواقف احلياة املختلفة و القدرة على التغلب على املشكالت متكن  املهارات احل-

.احلياتية و التعامل معها حبكمة
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.إن متكن الفرد من املهارات احلياتية يساعده على استيعاب التكنولوجية احلديثة و توظيفها على حنو أفضل-
ال تقتصر أمهية املهارات احلياتية على-

، الصفحات 2008مصطفى، (.متكن الفرد من التعامل مع اآلخرين و إقامة عالقة طيبة قائمة على احلب و املودة معهم
22-23(.

):"آلفني توفر(و هذا ما يؤكده 
اإلنساين، و التكامل االجتماعي و يرجع أمهية ذلك إىل توقعاته املستقبلية من صعوبات تواجه البشرية نتيجة للتقدم 

)13، صفحة 2001صبحي، (".دمة يف مستقبل البشرالعلمي و التكنولوجي املذهل و ما سيحدثه من ص
:الهدف من تنمية المهارات الحياتية -7.2

.اكتساب املتعلم ثقة بقدراته على التعامل بنجاح مع متغريات  احلياة-
.العاملية تنمية قدرة املتعلم على حل املشكالت احلياتية يف البيئة احمللية و -
.تنمية قدرة املتعلم على التواصل من اآلخرين-
.إكساب املتعلم القدرة على إعمال العقل يف ممارسة عمليات التفكري املتنوع-
.تزويد املتعلم بقاعدة حتقيق متطلبات األمن و السالمة-
.اد أسرته و جمتمعهإكساب املتعلم جمموعة من املهارات العلمية يف استغالل الوقت لصاحله و صاحل أفر -
.توعية املتعلم بأمهية إدارة الذات و األزمات يف ممارسة أدواره احلياتية احلالية و املستقبلية -

ترى الطالبة الباحثة أن لتنمية املهارات احلياتية أهداف مجة من أمهها إكساب الناشئ اخلصائص الشخصية من حتمل 
ات السليمة و تزيده الثقة بقدراته ملواجهة قضايا العصر و التعامل مع اآلخرين و تزوده املسؤولية و القدرة على اختاذ القرار 

.بسالح التعايش و التكيف و النجاح، و القدرة على حتقيق االتصال الفعال مع اآلخرين
:تصنيف المهارات الحياتية-8.2

مراحل، فقد كانت التصنيف إىل مركبة و بسيطة، و يف مرحلة أخرى صنفت املهارات حسب النوع فهناك مهارات عقلية 
:و توالت و تعددت التصنيفات فمنها.و مهارات يدوية و مهارات اجتماعية 

":نيكس"تصنيف 
.ممارسة العدات االستهالكية و اليومية:و تشمل:مهارات استهالكية*
.و تتضمن  حل املشكالت، التصنيف، قراءة البيانات العلمية:مهارات علمية أو عقلية*
.تتضمن ممارسة حقوق و مسؤوليات املواطنة:املهارات االجتماعية*
.:مهارات االستعداد للوظيفة*
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...حساب األعداد و الكسور و النسب و التقريب :و تتضمن: مهارات حسابية
، 2009، .علي ع(.اختاذ القرار، ممارسة املسؤوليات و حتملها، االستجابات االنفعاليةو تتضمن:فهم و تقدير الذات*

)31صفحة 
:و صنفها تغريد عمران كاآليت

:املهارات احلياتية الذهنية-1
القراءة، الكتابة، احلساب، االتصال، صناعة القرار، حل املشكالت، إدارة الوقت و اجلهد، ضبط النفس و السيطرة على 

...االنفعاالت، أدارة املوارد البشرية و غريها
:املهارات احلياتية العلمية-2

العناية الشخصية بأعضاء اجلسم، العناية بامللبس، إعداد املالبس، إعداد األطعمة، تناول األطعمة، حفظ األطعمة، 
استخدام األدوات و األجهزة املنزلية، العناية باألدوار الشخصية ، العناية باألدوات و األجهزة املنزلية، استخدام األثاث 

باألثاث املنزيل، استخدام املسكن، العناية باملسكن، ترتيب و تنسيق املسكن، أداء بعض املنزيل ، اختيار املسكن، العناية 
صبحي، (.عمليات الصيانة املنزلية، إجراء بعض اإلسعافات األولية ، حسن استخدام موارد البيئة و ترشيد اإلستهالك

)15-14، الصفحات 2001
Chinapahنيهتصنيف سي-
-:و يندرج حتتهامهارة احملافظة على الذات*
.الصحة اجلسمية و النفسية، العادات الغذائية السليمة، اإلسعافات األولية، أمن الطريق، قواعد املرور، أخطار البيئة-
:و يندرج حتتهااملهارات االجتماعية *
.املشاركة يف األنشطة االجتماعية، االجتاهات اإلجيابية و القيمالقواعد احلسنة، الذوق املدين، رعاية اآلخرين، -
:و يندرج حتتهااملهارات املعرفية*
.املعرفة و مصدر التعلم، حتديد املعلومات و املواد املعرفية، استخدام القاموس و املراجع، إدارة الوقت بفعالية-
:و يندرج حتتهااملهارات اليدوية*
)40- 39، الصفحات 2008مصطفى، (.تصميم النماذج و الوسائل التعليمية-ت املنزلية معرفة استخدام األدوا-

:النظريات التي تناولت المهارات الحياتية-9.2
:النظرية المعرفية االجتماعية- 1.9.2

و هلذه النظرية تأثريان أساسيان على منو املهارات احلياتية " باندورا"انتشرت النظرية يف أواخر السبعينيات و كان رائدها 
.و برامج املهارات االجتماعية
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"ترمي إىل:األول-
.النفسي و التحكم

فربامج املهارات احلياتية تشتمل على أساليب مشوقة للتدريس، منها املالحظة التأثريات هو أن تكون مؤثرة : الثاين-
.ولعب الدور وتعليم األقران 

اختياره ، و بالتايل استبعاد االفرتاضات اليت ترى بأن التفكري ميكنه قرار أي السلوكيات ميكن أن متثل السلوك الذي يتم
.أن ينظم العقل و هكذا قد تفيد النظرية يف تفسري السلوك اإلنساين املعقد

،فاألفراد يطورون "مالحظة اآلخرين"أن الشروط اليت من خالهلا يتعلم الفرد السلوك املعقد هي "باندورا"كما أوضح 
" باندورا"معرفتهم و 

)67-57، الصفحات 2008مصطفى، (على العناية بالبيئة االجتماعية و دور املتعلم يف تلك العينة
و من املالمح املميزة  األخرى للنظرية املعرفية االجتماعية هي الوظيفة اليت مت حتديدها للتنظيم الذايت، إذ أن األفراد ال 
يسلكون سلوكا يناسب ما حيبه اآلخرون فقط، بل إن معظم سلوكهم مضبوط بدوافع ضبط داخلية مسيت مبعايري داخلية 
د أن يتم تذويب املعايري الشخصية و التناقضات بني األداء و املعايري، لذلك فان سلوك 

)77-75، الصفحات 2008مصطفى، (.الفرد نتاج لتأثريات ما ينتجه ذاتيا يف  املوقف احملدد
ترى الطالبة الباحثة أن مالحظة سلوك اآلخرين ال يكفي إل 

.
:نظرية الذكاءات المتعددة- 2.9.2

امللكات العقلية اليت ميكن التعبري عنها بأكثر تدور فكرة هذه النظرية حول أن الفرد ميتلك عددا كبريا من اإلمكانيات و
.من أسلوب

و تعتمد نظريات الذكاءات املتعددة على إمكانية تطوير الذكاءات على مدار الوقت فأي ذكاء يقوى و يزداد عندما 
يف عدة يتدرب الفرد عليه فكلما استطاع املعلمون أن يوفروا مصادر أكثر مالئمة زادة قدرات الفرد يف جمال ما أو

.جماالت
أن كل األفراد ميتلكون خليطا معينا من الذكاءات املتنوعة ميكن أن يطبقوها بشكل خمتلف يف اطار "جاردنر"و يرى 

.خمتلف و يكون الرتكيز على الذكاء أو الذكاءات األقوى لدى الفرد
الذكاء البشري على أنه جمموعة م متحديا الرأي العام السائد عن1993سنة ) كتاب أطر العقل" (جاردنر"و قد نشر 

:و تشمل
...الذكاء اللغوي، الذكاء املنطقي، الذكاء اجلسمي احلركي، الذكاء التباديل الشخصي*
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و إذا كانت املهارات احلي
احلياة و تقدم له حلوال تضمن له النجاح يف احلياة و نظرية الذكاءات املتعددة تشرتك يف ذلك يف أساس واحد و هو حل 

.اة أفضلاملشكالت اجلديدة ووضع خمرجات تضمن للفرد جناحه و استمراره يف حي

....و كذا ميكن تطويرها من خالل أساليب التنظيم املنطقي ، االهتمام ، امليول
:نظرية النمو - 3.9.2

البيولوجية املعقدة اليت حتدث من الطفولة إل املراهقة يف أغلب املوافق إىل يقع فهم التغريات املعرفية و االجتماعية و 
.نظرية النمو البشري

فمن بداية البلوغ و التغري احملوري من الطفولة إىل املراهقة املبكرة و عندما تنشط اهلرمونات اليت تتحكم يف النمو 
خصائص جنسية أولية و ثانوية، و يتمتعون باخلصوبة و تنمو اجلسمي مير أغلب األطفال بطفرة نضج و تنمو لديهم 

لديهم الرغبة اجلنسية و خيتلف البلوغ عند األوالد و البنات،حيث البنات يبلغن قبل األوالد لذا يكون البنات و األوالد 
راهقني مستعدين سنة، و قد ال يكون كثري من امل14-10املتساوين يف العمر خمتلفني يف النمو اجلسمي ذلك فيما بني 

.هلذه التغريات البيولوجية
أما فيما يتصل بعملية منو املعرفة االجتماعية، فنجد أن عملية فهم الذات و اآلخرين و العالقة الشخصية الغريية تعد 
بتون 

.وجود مفهوم ذات مرئي
18وحسب رأي بياجيه، فان اإلنسان يعطي معىن للعامل من خالل التفاعل الفعال مع البيئة فمن الطفولة املبكرة إىل 

ة و التقليد و اللعب الرمزي و الرسم و بانتقاهلم للمراهقة املبكرة يبدأ الطفل يف فهم العالقة السلبية املنطق من خالل اللغ
و يصبح أكثر حنكة يف حل املشكالت و قد اعتقد بياجيه أنه حبلول سن املراهقة، يستطيع الفرد إعطاء مفاهيم لكثري 

، الصفحات 2008مصطفى، (.لقوانني املستخدمة يف حل املشكالت من املتغريات مما يسمح بإبداع نظام للقواعد أو ا
83-84(

من خالل ما تقدم نستنتج أن من املهم جدا التنقيب ملعرفة خصائص النمو ملراحل العمر املختلفة لإلنسان و معرفة ما 
...، اجتماعيةيلحقها من تغريات جسمية ، انفعالية ، نفسية 

.
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:اتجاهات تعليم المهارات الحياتية-10.2
احلياتية، قادت إىل إجياد اجتاهات خمتلفة لتعليم إن قناعة كثري من املربني واملختصني بضرورة تعليم الطالب املهارات 

املهارات احلياتية، ومن خالل اطالع الباحث على العديد من التجارب العاملية والعربية ورجوعه إىل األدب الرتبوي يف 
:تعليم املهارات احلياتية خلص إىل اقرتاح عدة اجتاهات لتعليم املهارات احلياتية وذلك على النحو التايل

االتجاه المباشر:والأ

.
اتجاه التجسير: اثاني

السابق بتعليم املهارات احلياتية يف مقرر مستقل بذاته، ولكن يفُرق عنه مبد جسور تربط بني هذا وهو يتفق مع االجتاه 
املقرر وبني املقررات الدراسية األخرى، يعين بتطبيق املهارات احلياتية اليت تعلمها يف املقرر املستقل يف حمتوى املقررات 

.األخرى
اتجاه الصهر: اثالث

.باشر واجتاه التجسري، حيث تُعّلم املهارات احلياتية بصورة صرحية أثناء تعليم أي حمتوى دراسيوهي جتمع بني االجتاه امل
ويتطلب هذا االجتاه إعادة بناء حمتوى الدرس مبا حيقق تعليم املهارات احلياتية، ويتطلب كذلك وجود املعلم املُدرَّب 

.ى تنمية املهارات احلياتيةجيًدا على استعمال األساليب واالسرتاتيجيات اليت تساعد عل
.إلثرائيااالجتاه : رابًعا

وهو يعىن بتعليم املهارات احلياتية من خالل أنشطة إثرائية متعددة داخل أو خارج املدرسة بإشرافها ومن غري إشرافها 
املواقع اإللكرتونية - األنشطة الالصفية -القراءة املوجهة -مثل، عقد الربامج التدريبية املقننة يف املهارات احلياتية 

.التفاعلية وغري ذلك
وهذا يتطلب دقة ومهارة يف حتديد متطلبات الشرحية املستهدفة من املهارات واحلد املطلوب يف كل مهارة وكذلك البناء 

.املمتد والرتاكمي هلذه املهارات وحنو ذلك
الناجي، (ند اختيار االجتاه األنسبوميكن اجلمع بني اجتاهني أو أكثر مع ضرورة مراعاة ظروف بيئة التعلم ع

2009(
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:أساليب تنمية المهارات الحياتية -11.2
مع تزايد االهتمام باملهارات احلياتية، اخلاصة مع مطلع القرن احلادي و العشرين تبنت العديد من الدول هذا االجتاه 

لتنمية املهارات احلياتية لدى املتعلمني يف خمتلف املراحل الدراسية و أدى تبين هذا و قدمت  مقررات دراسية مستقلة 
.

تضمني هذه املهارات باملقرارات و هناك البعض اآلخر من الدول اعتمدت يف تنمية املهارات احلياتية لدى املتعلمني على
.الدراسية و أدى هذا االجتاه إىل نتائج اجيابية يف هذا الشأن، كما يف معظم الدول األوربية

Friedفريد الندر"، "Eliasإلياس"و صممت العديد من الربامج لتنمية املهارات احلياتية، و منها الربامج املقدم من 
Lander " اقد كأحد املهارات احلياتية لدى األطفال و طالب املدارس العليا مبا ينمي لديهم

. القدرة على فهم املواقف االجتماعية املختلفة مستقبال
كما ميكن تنمية املهارات احلياتية لدى املتعلمني من خالل استخدام اسرتاتيجيات تدريسية تعمل على زيادة فاعلية دور 

التعليمية من خالل مالحظة سلوك اآلخرين، و اخلربات العديدة اليت جيب أن توفرها املؤسسات املتعلم يف العملية
)111-110، الصفحات 2008مصطفى، (.التعليمية
:التعليم المبني على المهارات الحياتية -12.2

تطمح هلا وزارة  الرتبية و التعليم مبنية على إكساب املتعلمني مهارات حياتية بات من املؤكد أن الرسالة الرتبوية اليت "
مبنظور سلوكي قيمي يستند على املعارف األكادميية، إذ أن االهتمام و الرتكيز على اجلوانب األكادميية و املعرفية و إمهال 

".ج تربوية طموحة حتقق التوازن بني اجلانبنياجلانب املهاري و القيمي يتسبب يف إشكاليات ميكن تداركها من خالل برام
.)101، صفحة 2011احلايك، (

العــــادات اهلويــــة، وهــــذا النــــوع مــــن التعلــــيم ال يتــــدخل يف الثقافــــة و:" إىل أن) 2008/2009(و يشــــر عمــــور عمــــر
مهه الوحيد هـو الرتكيـز علـى املهـارات احلياتيـة الالزمـة الـيت حيتاجهـا الطلبـة ليكونـوا و

منتجـــــني ويــــــافعني، ويتمتعــــــوا بصــــــحة جيــــــدة، قــــــادرين علـــــى التواصــــــل والعمــــــل اجلمــــــاعي، والتفكــــــري باجيابيــــــة، ومــــــواطنني 
، 2008/2009عمـر، (".السذاجةفطناء، وليسوا ضعفاء ومستهم وما أحوجنا اليوم لنرى طالبنا أقوياء، و.....صاحلني
)266صفحة 

:أن التعليم املبين على املهارات احلياتية ) 2011(كما يضيف كل من علي حممود الديري و صادق خالد احلايك 
يسعى إىل تنمية قدرات املتعلمني و تطويرها للتكيف مع أوضاع احلياة الواقعية، و تنمية مهارات التفكري لديهم قبل " 

البدء بأي عمل أو أداء مهمة، لضمان حياة نافعة و حتقيق نتاجات سليمة، إذ أنه يعزز السلوكات االجيابية طويلة األمد 
ظيفها يف بناء االجتاهات البناءة عند الفرد، و تعزيز الكفايات النفسية عن طريق التوازن يف نقل املعلومات و تو 
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، 2011احلايك، (.
)102صفحة 
.(Belloti, 2006):أسباب دمج المهارات الحياتية في المناهج التربية البدنية و الرياضية -13.2

له من األمهية الكبرية من حتسني التعليم  والرتكيز على ةإن دمج املهارات احلياتية وخاصة يف مناهج الرتبية الرياضي
.أسباب دمج املهارات احلياتية هي اآليتأهماجلوانب النفسية والعاطفية والرتابط بني املهارات احلياتية لدى الطلبة  ومن 

.إطالع الطلبة على العامل املبين على املعرفة والتكنولوجيا احلديثة-
الفوائد االقتصادية املستقبلية من خالل األشخاص  املؤهلة القادرة على اإلسهام  يف ازدهار جمتمعهم معرفة الكثري عن -

.وقادرين على جتنب الصراعات  واحملافظة على الصحة
-

.اع، القلقالعنف، الصر 
.تقوية الصلة بني املهارات احلياتية، والنضج، والذكاء العاطفي، والصحة-
.تنمية اجلانب النفسي املنطقي لدى الطلبة-
كفاية املعلمني وتدريبهم على منهج املهارات احلياتية ويأيت يف سياق التعليم النوعي -

احلياتية يف املناهج جلميع دول العامل حيث جيعله مكونا حموريا 
، الصفحات 2013احلمراوي، (.للتعليم النوعي املنطلق من قبل، اليونيسيف، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية 

53-54(
:المسوغات لدمج المهارات الحياتية في المناهج-14.2

تربز أمهية التعليم املبين على املهارات احلياتية يف كونه يسعى إىل تنمية قدرات الطالب وتطويرها، للتكيف مع 
أوضاع احلياة الواقعية، وتنمية مهارات التفكري لديهم قبل البدء بأي عمل أو أداء مهمة لضمان حياة نافعة، وحتقيق 

بين على املهارات احلياتية يعزز السلوكيات اإلجيابية طويلة املدى عن طريق التوازن يف نتاجات سليمة وإجيابية، والتعليم امل
وميكن . نقل املعلومات، وتوظيفها يف بناء االجتاهات البناءة عند الفرد، وتعزيز املكونات النفسية واالجتماعية السليمة لديه

ب تعمل على ضمان مشاركة الطالب يف عملية التعلم، وتعزيز توفري التعلم املبين على املهارات احلياتية، من خالل أسالي
.املسؤولية حنو التعليم، وتقدير عملية التعلم، والرتكيز على التعلم الفعال

: يف ما يأيت) 2005(وميكن تلخيص أهم املسوغات لدمج املهارات احلياتية، كما أشار إليها بيلوت 
املبين على املعرفة احلديثة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمواطنني فعالني ميكن الطلبة من اإلطالع على العامل -1

.ومبدعني
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يكشف هذا التعليم عن الكثري من الفوائد االقتصادية املستقبلية من خالل مواطنني قادرين على اإلسهام يف جمتمعهم -2
. وازدهاره قادرين على جتنب الصراعات واحملافظة على الصحة

العنفالصراع، و: ميك-3
. القلق، وقلة احلس املديناإلجهاد، والتدخني، و، و
. الصحةالذكاء العاطفي والنضج واملساعدة يف تقوية الصلة بني املهارات احلياتية و-4
. تعزيز التطور املنطقي النفسي للطلبة-5
أن الدليل الذي يصب يف مصلحة دمج املهارات احلياتية، يأيت يف سياق التعلم النوعي الذي يعتمد النجاح فيه على  -6

. كفاية املعلمني املدربني بشكل جيد، على منهج املهارات احلياتية
احلياتية يف املناهج حيث جبعله مكونـا حموريـا للـتعلم النـوعي املنطلـق مـن -7

.قبل اليونيسيف، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية
وبالرغم من التأكيد على أمهيـة دمـج املهـارات احلياتيـة يف املنـاهج كأسـاس ال مفـر منـه للـتعلم النـوعي فـإن مـن 

وتكمــن . واملــدراء واملعلمــني مــن إجيــاد مفــاهيم هــذا الــتعلم احملوريــة ســهلة الفهــماملمكــن أن ال يــتمكن صــانعي القــرار
األسباب وراء ذلك يف اإلجراءات املرسخة والتسلسل اهلرمي والعادات التدريسية التقليدية، وبطريقة حدسـية فأنـه مـن 

ذات واحرتامهــا والثقـــة بـــالنفس الســهل فهـــم احلاجــة لـــتعلم املهــارات احلياتيـــة مثــل تقويـــة قــدرات الطلبـــة علــى إدراك الـــ
.واالتصال والتفاوض مع اآلخرين والعمل اجلماعي وحل املشكالت وتقبل االختالف

ومع ذلك فإنه ليس من السهل على املعلمني املعتادين على تنفيذ املناهج بأساليب تقليدية أن يقوموا خبلق 
نفسية إذ يتطلب التعليم املبين على املهارات احلياتية االلتزام وتطبيق مبدع لعمليات تعلم هلا جذورها االجتماعية وال

، الصفحات 2007السوطري، (.واملشاركة وتغيري يف سلوك املدراء واملعلمني يف عالقتهم مع الطلبة وعمليات التعلم
55-56(

:خالصة 
نستخلص  مما سبق أن املهارات احلياتية هي عبارة عن جمموعة من القدرات، ميتلكها الفرد و ينميها ليوظفها ملواجه 
مواقف احلياة، فهي تنمي لدى الفرد املهارات الضرورية لبناء الكفاءات البشرية القادرة على إحداث تنمية مستدامة يف 

إىل تدعيم األفةهذا باإلضاف. 
.اليومية

تضم املهارات االجتماعية و التواصل ، مهارة تزويد الفرد بسالح التعايش من خالل إكسابه منظومة متكاملة و شاملة 
الثقة بالنفس و تقدير الذات، مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية ، مهارة االبتكار و اإلبداع، املهارات 

....  الصحية ،  املهارات البدنية و املهارية، مهارات تنظيم و إدارة الوقت



الثالثالفصل 
أنواع المھارات الحیاتیة
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:تمهيد
و املهارات احلياتية هي طريقة تطبيق الفرد للمهارات املكتسبة .هي قدرة مكتسبة لعمل شيء ما، بشكل جيداملهارة

التواصل،تأكيد الذات ، حل املشكالت، صنع القرار،التفاوض، التفكري الناقد، حل "يف املواقف احلقيقية كمهارات 
و من خالل هذا الفصل سنتطرق بالتفصيل إىل )106، صفحة 2011احلايك، (."الــــــــــخ...النزاعات ، الروح القيادية،

ة بالنفس، مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية، مهارات االجتماعية و االتصال، مهارات تقدير الذات و الثق
.االبتكار و اإلبداعي، املهارات الصحية املهارات البدنية و املهارية و أخريا مهارة تنظيم و إدارة الوقت

:المهارات االجتماعية و االتصال- 1.3
:المهارات االجتماعية- 1.1.3

:االجتماعيةتعريف المهارات - 1.1.2.3
"Morganمورجان"عرفها
".تفاعال إجيابيا
:"املهارات االجتماعية , Slabyوسالىب, Combsكل من كومبسو عرفها

وملن , تعد ذات فائدة للفرد هوىف الوقت نفس, أو ذات قيمة , بطرق تعد مقبولة اجتماعيا اآلخرين يف البيئة االجتماعية 
)2011كامل، ("وذات فائدة لآلخرين بوجة عام, هيتعامل مع

عبارة عن جمموعة معقدة من املهارات، اليت متد املراهق :"أن املهارات االجتماعية Locoryو يشري لكوري 
".بالقدرة على إقامة عالقات ناجحة و تفاعالت اجتماعية ناجحة مع الرفاق و اآلباء و املدرسني و غريهم من الراشدين

قدرة الفرد على القيام بسلوكيات سوية 
.

:أهمية اكتساب وتنمية المهارات االجتماعية- 2.1.1.3
.تساعد الفرد على فهم املواقف االجتماعية يف حياته-
.التكيف مع املستحدثات التكنولوجية ملواكبة العصر-
.اجيايبإتباع سلوك -
تسمح للفرد من التعبري عن مشاعره واحتياجاته بطريق مقبولة، ومتعارف عليها يف بيئته-
.إحداث التوافق االجتماعي-
.تطوير األحكام األخالقية و القيم االجتماعية-
.القدرة على تكوين عالقات اجتماعية و التفاعل معها باجيابية-
-.
.منو الوعي حبقوق اآلخرين-
.متنح األفراد الثقة، واالعتماد بالنفس-
.تعلم تبادل املشاعر مع اآلخرين، و استخدام أساليب فعالة للتوافق مع املواقف و الصراعات اليومية يف احلياة-
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.وصادق على توافر الصحة النفسية
أن اإلنسان املتمتع مبهارات وجدانية اجتماعية عالية هو األكثر " :دانيال جوملان :" نظرية الذكاء الوجداين لـتشري و 

ومن مث األكثر قدرة على النجاح ... ين، التعاطف، املثابرة، االستقاللية، التفاهم مع اآلخرينقدرة على العمل التعاو 
.)181، صفحة 2008/2009عمر، (".والسعادة
أن املهارات االجتماعية هي قدرة الفرد من التفاعل مع األفراد فان مهارة االتصال نعد جزء ال يتجرأ من هذه مبا
.العملية 
:مهارة االتصال- 2.1.3

:عمليات االتصال- 1.2.1.3
على الرغم من أن االتصال بني األفراد سهال ، إال أن عمليته معقدة فهو عمليات تبادل املعلومات بني فردين أو 

و هناك عمليتان مسئولتان عن االتصال ترتبط بالرسالة و استقبال الرسالة، و االثنان متساويتني يف األمهية من أكثر 
أو التعبري الاللفظي، ألن كلها جزء من عمليات االتصال الكلي و لكي حيث جودة االتصال و سوء التحدث أو الكتابة

مجيع األفراد .يتم االتصال حنتاج على األقل إىل مرسل و مستقبل، املرسل يرسل الرسالة ،املستقبل يسمع و يفسر الرسالة
رسائل واضحة و حمددة و حيتاجون إىل استخدام مهارات معينة من أجل االتصال الفعال، املرسل حيتاج مهارات لريسل

املستقبل حيتاج مهارات ليستمع و يفسر الرسائل بطريقة صحيحة، االتصال اجليد حيدث عندما ينتهي املرسل و املستقبل 
.من الرسالة و لدى االثنني نفس املعىن للرسالة و هذا يعين أن االثنني يفهمان معىن الرسالة

عد جزء ال يتجرأ من هذه تن مهارة االتصال إرة الفرد من التفاعل مع األفراد فأن املهارات االجتماعية هي قدمبا
.ملا هلا من أمهية بالغة يف االتصال و تفاعل مع اآلخرينالعملية 
:مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس- 2.3

:مهارة تقدير الذات- 1.2.3
: مفهوم الذات- 1.1.2.3
".وعي الفرد و إدراكه ملا لديه من خواص و صفات"يقصد به 

، صفحة 2001اللطيف، ("تلك األنواع اليت يستخدمها الفرد بغرض التعريف بذاته:"بأنه2001و يعرفه عبد اللطيف 
27(

نفسه و إىل األشياء اليت يعتربها ملكا له، و اليت ميكن أن يعرب :"
)156، صفحة 2007ميزاب، (".عنها

:الذاتتقديرمفهوم - 2.1.2.3
)185، صفحة 1998عالوة، ("عليهااحلكمأولنفسهالفردتقييمكيفية":هوالذاتتقدير

هو الفكرة اليت يدركها الفرد عن كيفية رؤية :"و تشري كل من  لطيف غازي مكي و براء حممد حسن أن تقدير الذات 
.)366، صفحة 2005حسن، (".و تقييمهم لهاآلخرين 
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:أقسام تقدير الذات- 3.1.2.3
:قسمنيإىللذاتاالتقديرالنفسعلماءقسم

هو التقدير الذايت الذي يكتسبه الشخص خالل اجنازاته ، فيحصل على الرضا بقدر ما أدى :التقدير للذات المكتسب
.من جناحات فهنا بناء تقدير الذات على ما حيصله من اجنازات

ا على مهارات حمددة أو اجنازات معينة، يعود إىل احلس العام لالفتخار بالذات، فليس مبين أساس:التقدير للذات الشامل

.وجوههم باب االكتساب
:أنواع تقدير الذات- 4.1.2.3

:الذات البدنية/1

.فهمه اإلجيايب لذاته و تقديره لنمط ضعفه وقوته مبا خيدم تعزيز و تطوير شخصيته و ثقته بنفسه
:الذات المهارية/2

به من مهارات حركية خاصة برياضة  معينة و مدى كفايته و استعداداته بالنسبة هي عبارة عن تقدير الالعب ملا يتمتع 
و عليه ترى الطالبة الباحثة  أن .للمهارات احلركية املختلفة اليت تشكل يف جمموعها املهارات األساسية يف رياضة معينة 

ى تطابقها مع مستواه الفعلي وصوال إىل الذات املهارية هي وعي التلميذ و إدراكه ملا يتمتع به من مهارات حركية و مد
.حتقيق أضل اجناز
:الذات اجلسمية

إن شعور الفرد حنو جسمه يرتبط بثقته بنفسه و يف طريقة تعامله مع البيئة احمليطة به ومن ناحية أخرى فان األفراد 
الذين لديهم اجتاهات أو تصورات اجيابية حنو أجسامهم يتمتعون بدرجة مرتفعة لتق

اجتماعية  و ألفة و أكثر ذكاء و أكثر قدرة على حتمل املسؤولية و ذلك عكس األفراد الذين لديهم تصورات سلبية عن 
)622، صفحة 1998عالوة، (.أجسامهم

:مستويات تقدير الذات- 5.1.2.3
يشكل تقدير الذات املنخفضة إعاقة حقيقية بصاحبه، فريكز أصحاب هذا املستوى على :المنخفضةتقدير الذات /1

.يضعون ألنفسهم توقعات أدىن من الواقع
.فقدان الثقة يف قدراته و االضطراب االنفعايل لعدم قدرته على إجياد احلل ملشكلتهكما يتميز الشخص من هذا النوع ب

لقد أظهرت الدراسات اليت أجريت يف جمال تقدير الذات أن األشخاص ذوي التقدير املرتفع : تقدير الذات المرتفعة/2
و يبادرون دائمة يف أنفسه

.إىل التجارب اجليدة مع توقعهم النجاح 
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:الثقة بالنفس- 2.2.1
:تعريف الثقة بالنفس- 1.2.2.3

تعد مسة الثقة بالنفس إحدى اخلصائص االنفعالية اهلامة اليت تلعب دورا أساسيا يف حياة األفراد و يف حتقيق 
توافقهم النفسي، و يشري علماء النفس و الباحثون إىل أن الثقة بالنفس تبدأ بالنمو مند السنني األوىل يف حياة الفرد عن 

.القة الفرد بوالديه، و بالذات األم اليت قد متنح الفرد الرعاية و االهتمام و اإلحساس باألمان مبن حولهطريق ع
و يرى أركسون أن إحساس الفرد الرضيع بالثقة مبن حوله يشكل أساس الشخصية السليمة  و اليت بدورها تزوده بالشعور 

."املستقبليةبالكفاية و القدرة على االجناز و التغلب على مشكالته
(cox, 2005, p. 29)"عور داخلي إما متلكه أو ال متلكهش:"أن الثقة بالنفس) kaussكوس (و هذا ما يؤكد

نسيجعنعبارةوهي،النجاحواإلبداعيفرئيسياً سبباً بالنفسالثقةتشكل"يشري أن )2006ريان إم جيه(أما
عندماوالفرد،الذاتعلىواالعتماد،الذاتوقبول،الذاتإدراك:يفمتمثلةوروحيةعاطفيةصفاتثالثمنمركب
يشعرقداليتوالصعبةاالنفعاليةاملواقفيفخاصة،أفضلوبشكلبهيشعرعمايعربأنيستطيعبنفسهواثقايكون
)08، صفحة 2006جيه، ("اخلوفأو،الغضبأو،احلزنأو،بالضياعفيها

قدرة الفرد على أن يستجيب استجابات توافقية اجتاه :"أن الثقة بالنفس هي ) 2001فريح العنزي(و هذا ما يؤكده 
.)2001العنزي، ("املثريات اليت تواجهه و إدراكه تقبل اآلخرين له و تقبله لذاته بدرجة عالية 

: خصائص الثقة بالنفس - 2.2.2.3
الرياضي من خالل طرق خمتلفة و أمهها على أدائهن ذلك يساعده على تطوير إعندما يتمتع الرياضي بالثقة ف

:النحو التايل 
: يةالثقة تثير االنفعاالت االيجاب-1

فهي تبعث الشعور باحلوية و احلماس، و تؤدي باحلركات الرياضية إىل االنسيابية   و مزيد من القوة و السرعة   
.

عكس الرياضي الذي ."ام باألداء و يبتعد عن القلقيصري الرياضي موجها حنو االهتم:األهدافالثقة تؤثر يف بناء -
يتسم بضعف الثقة يشعر بالقلق، و يستحوذ عليه التفكري السليب و يكون هدفه هو نتيجة األداء أكثر ما يهتم باألداء 

(guérin, 1999, p. 162)"ذاته
:الثقة تساعد على تركيز االنتباه-2

فالثقة .الرياضي الذي يتمتع بالثقة يضع أهدافا ذات صعوبة مالئمة، و تستثري التحدي، مث يبذل اجلهد الجنازها
)2007الدوان، (.تستثري قدرات الرياضي

:الثقة تزيد المثابرة وبذل الجهد-3
إن توقع الرياضي لنتائج أدائه يعترب عامال من حيث التأثري على نتائج األداء، أي اعتبار الثقة مبثابة الزيادة  يف 

و بالتايل يكون الرياضي أكثر استعداد لبذل اجلهد، و كلما ضاعف ذلك من قدراته على . درجة التوقع لنتائج األداء
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ت اليت تقابله، أو املشكالت اليت تعرضه، أما الرياضي الذي يعتقد أن الفوز أمرا بعيد التحمل و املثابرة يف مواجهة العقبا
.فان دافعيته تقلاملثال ، و صعب التحقق

)338-337، الصفحات 2001راتب، (.تعترب بديال للكفاية البدنية واملهاريةالثقة ال-

:بالنفسالثقةأهمية-3.2.2.3
:التاليةالنقاطيفتتجلىبالنفسالثقةأمهيةأن

:النفسيالتوافقتحقيق1-
منحالةفالسعادة–بالسعادةاإلحساسوكذلكالنفسيةوالصحةبالنفسالثقة–منكالً بنيوثيقةعالقةهناك

فرديشعرأناملمكنمنفليسبالنفس،والثقةبالطمأنينةالشعورعلىأساسيةوبوصفةتعتمد،النفسياالرتياح
منالواثقغريأما،بنفسهبثقتهيستمتعالذيهونفسيااملتوافقوالشخص،الثقةهذهلهتوفرتإذاإالباالطمئنان

منصاحبهاحتميبالنفسالثقةأنكما،رابلالضطحلظةأييفعرضةيصبحوبالتايلنفسيامتوافقغريفيكوننفسه
والكفاحالدائماجلهدطريقعنإالتتحققالالنفسيةوالصحة،النفسيبكيانهتبطشقداليتالعدوانيةالتصرفات

مستوىعلىاحلفاظجلأمنرار باستماملتطورةوالنفسيةاالجتماعيةاملتغرياتمعوالتوافقالسويالنموجلأمناملستمر
.بالنفسالثقة
:الخبرةاكتساباستمرار2-

راديةإالوشعوريةالات خرب –املكتسبةاتاخلرب مننوعان،مكتسبةواخلربة،خربهبغرياإلنسانيولد
يفالفردإرادة،و اإلراديةالشعوريةاخلرباتاكتسابعلىتساعداليتالعواملأهمومن،إراديةوشعوريةو خربات 
.بالنفسالثقةمنمعنيبقدرمتتعهجانبإىل،عليهاالتمرنو

:العملفيالنجاح3-
بقدرتهيؤمنأنيستطيعالالذيفالفرد،فيهالنجاحإىلاملؤديةالعواملأهممنالعملأداءعلىبالقدرةاإلميان

بهينتهيالعملأداءعنبالقصورفاإلحساس،منهأداءهاملطلوبالعملبأعباءينهضأنبدورهيستطيعوالاألداءعلى
ذلكيكونلنفإنهمضاعفجهدبذلإنوحىتالجنازهاملطلوباجلهديبذلأنيستطيعالفإنهمثومن،التخاذلإىل

الفرديكونبأنيكفيالهناومن،الصحيحاملرمىعنوبعيدامشتتاجهدهيأيتبل،العملإلتقانيقودالذياجلهد
وبقدرتهبنفسهبإميانهمشحونايكونأنذلكمناألهمبل،العملألداءالالزمةرات باملهاواملعرفيةبالعملياتملما
أنحيث،االنفعايلزانباالتمتمتعابهالقائميكونأنذلكيتطلبأيضاناجحاالعمليكونولكياألداء،على

حاالتمنحالةهواالنفعايلزاناالتبأنالقولوميكن،للغايةوثيقةعالقةاالنفعايلزانواالتبالنفسالثقةبنيالعالقة
.بالنفسالثقة
:اآلخرينحب4-

اإلحساسنستطيعالفإننا،لآلخرينحبناوبغري،لنااآلخرينحبفبغري،ألنفسناعزيزشيءلناالناسحبإن
حببحباحولنامنمعتبادلناإذاإاللنايأيتالاالجتماعياإلنساينوجودنااكتمالأنذلك،اإلنساينبكياننا

لالستمتاعوسيلةهلمالناسحبومنللناسحبهمومنالناسحبمنتتخذالنفسهامنالواثقةفالشخصيات
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واستقباله،لآلخريننفسهمنالواثقفحب،باألملللشعورمدعاةهلمالناسحبتقصريمنجتعلالو،الشخصي
عدموباحلبالشخصس تَلبتستلزمبالنفسالثقةأنحيثاإلنسانية،الشخصيةاحرتامعلىأساسايقوملهحبهم
.إليهراهية الكروحتسرب

:والمشكالتالصعابمواجهة5-
حياتهطريقتعرتضاليتاملشكالتخاللمنالفردموقفيفوحامساكبريا دورا بالنفسالثقةتلعبهنا

قوةتكسبهفهي،مطاحمهعليهاوعلقآمالهأناطواليتلنفسهرمسهااليتأهدافهصوبتعرقلاليتالصعابو
ناجحةحلولإىلوالتوصل،احلياةيفاليتالصعابعلىالتغلبأنشكالومراميه  ينفذوطاقة،االحتمال

الطاقةهذه،ةكبري نفسيةطاقةإىلو،احتمالقوةإىلماسةحباجةأهدافناحتقيقسبيليفتصادفنااليتللمشكالت
يكنملإنالطاقةهذهفمثل،الشخصقيادفيهايغلبأنميكناليتاحلرجةاملواقفيفللنفسضبطمبثابةهي

.الندمسوىوقتهااإلنسانيورثال،الطبيعيةاستجابتهبإجلاميقمملإذاواملطلوبةالنفسيةبالطاقةجمهزاالشخص
فالثقة،رعاهاواغرسهبذورنتيجةاإلنسانجينيهامثرةهيبلممارستهينبغيعمالليستبالنفسالثقةأنكما

اإلنسانيفقدإذاإلنسانلشخصيةالفقريالعمودهيبالنفسالثقة،لنفسهاإلنسانمعرفةتتطلببالنفس
املتمتعاإلنسانذلكوعكس،ةبئيسحياةيفعيشهوبالتايللهواستغالهلماآلخرينالنتقادعرضةويصبحلذاتهاحرتامه 

)32-31الصفحات ، 2013شراب، (.متفائلةللحياةنظرتهوتكوناجلميعباحرتامحمطيكوننفسهيفبالثقة
:العالقة بين تقدير الذات والثقة بالنفس- 4.2.2.3

تقدير الذات هو أن مينح الشخص لنفسه قيمة اجيابية تنعكس على تقبله لذاته يف تفكريه و تعامله مع اآلخرين 
أي اإلميان , الثقة بالنفس هي إميان اإلنسان بأهدافه وقراراته وبقدراته وإمكاناتهأما. باجيابية تقود إىل الكفاءة  الذاتية 

الثقة بالنفس ال تعين الغرور أو الغطرسة، وإمنا هي نوع من االطمئنان املدروس إىل إمكانية حتقيق النجاح و"بذاته
و الثقة بوجود اإلمكانات واألسباب اليت فاملقصود من الثقة بالنفس هإذن، ل على ما يريده اإلنسان من أهدافواحلصو 

أعطاها اهللا لإلنسان، فهذه ثقة حممودة وينبغي أن يرتىب عليها الفرد ليصبح قوي الشخصية، أما عدم تعرفه على ما معه 
. اذ قرارا مهزوز الشخصية ال يقدر على اختفإن ذلك من شأنه أن ينشأ فرد, هاومن مث عدم ثقته يف وجود, من إمكانات

فبقدر ازدياد املشاعر اإلجيابية اليت منلكها جتاه أ نفسنا بقدر ما , فالثقة بالنفس هي إذن نتيجة لتقدير الذات
.تزداد ثقتنا بأنفسنا، وبقدر ازدياد املشاعر السلبية اليت منلكها جتاه أنفسنا بقدر ما تقل ثقتنا بأنفسنا

فإن الثقة بالنفس هي نتيجة تقدير الذات، وبالتايل من ال ميلك تقديرا ،الثقة بالنفسوالذاتو ال جيب اخللط بني تقدير 
ثقة بالنفس و تقدير الذات عالقة طردية مبعىن كلما زاد و عليه فإن العالقة بني ال،لذاته فإنه يفتقد الثقة بالنفس كذلك

.تقدير الذات عند الفرد زادت الثقة بنفسه
مهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية-.3.3

:اتخاذ القرارات السليمة- 1.3.3
:مفهوم القرار- 1.1.3.3
.فيقال قّر يف املكان، أي قربه ومتكن فيه" التمكن "مشتق من القر واصل معناه على ما نريد هو :لقرار لغة
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:القرار اصطالحا
هو عبارة عن اختيار من بني بدائل معينة وقد يكون االختيار دائما بني اخلطأ والصواب أو بني األبيض واألسود، وإذا -

.صوب واألفضل أو األقل ضرراً لزم الرتجيح وتغليب األ
.األنسب بعد التأمل حبس متطلبات املوقف ويف حدود الوقت املتاحهو التعرف على البدائل املتاحة الختيار -
)2011الفسفوس، (

:تعريف اتخاذ القرارات السليمة- 2.1.3.3
، 1998سلمان، ("ما هو أكثر من جمرد اختيار ما تفعلهاختاذ القرار :"أن ALAN Barkerيرى ألن باركر 

)20صفحة 
عامتا جيب أن يفعله الفرد ما بعد التمعن يف البدائل . أن اختاذ القرار هو إصدار حكم معني:"يذكر مسري يوسف

)117، صفحة 2006نصاري، (".املختلفة اليت يتبعها
استخدام عمليات التفكري األساسية الختيار أفضل :" و يشري صالح الدين عرفت حممود أن اختاذ القرار هو 

استجابة من بني عدة بدائل، جتمع املعلومات املطلوبة لتغطية موضوع معني و مقارنة مزايا و عيوب البدائل و حتويل 
)114-113، الصفحات 2006حممود، (.جابات فعاليةاملعلومات اإلضافية و اختاذ القرار مبا هي أكثر االست

فالقرار هنا يعترب عملية عقلية أساسا، يتطلب قدر كبري من التصور و اإلبداع و املبادأة، و عليه ميكننا تعريف مهارة 

.ملواجهة موقف ما أو حل مشكلة
:ات السليمةخطوات اتخاذ القرار - 3.1.3.3

:وهيات السليمة هناك طريقة وضعها علماء النفس واالجتماع مكونة من مخسة مراحل توضح كيفية اختاذ القرار 
.حتديد اهلدف بوضوح، ألنه بذلك يوجه خطواتنا حنو اختاذ القرار: املرحلة األوىل
.اإلمكانيات، فمنها يستخلص وينبثق القرارالتفكري بأكرب عدد ممكن من :املرحلة الثانية
.فحص احلقائق مهم جدا، فعدم توفر املعلومات قد يقودنا إىل قرار غري صحيح:املرحلة الثالثة
التفكري يف االجيابيات والسلبيات للقرار الذي مت اختاذه، فيجب فحص كل إمكانية وما ميكن ان ينتج عنها :املرحلة الرابعة

.مناسبة أو غري مناسبة
مراجعة مجيع املراحل مرة أخرى، واالنتباه فيما إذا أضيفت معطيات جديدة أو حدث تغيري، مث نقرر :املرحلة اخلامسة

)2011الفسفوس، (.بعدئذ، وإذا مل يكن القرار مناسبا ميكن عمل فحص جديد
:قرارات البد أن يتوفر فيها اآليتالختاذدخل ماملعلومات اليت تستخدم كفإن إىل ما سبق باإلضافةو 
.بيانات تفصيلية عن كل اجلوانب املتعلقة باألمر موضوع القرار-
-.
.من هذه احللولمجلة حلول هلذه املشكالت مع توضيح إجيابيات وسلبيات كل حلاقرتاحتقدمي و-
.توفري تغذية راجعة عن القرارات اليت مت إجنازها حبيث يشمل ذلك آثارها السلبية-
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:العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار- 4.1.3.3
تلعب شخصية متخذ القرار، و قيمته و خربته و اجتاهاته و ميوله، و دوافعه و ثقته بنفسه :شخصية متخذ القرار-1

.البدنية و املهارية دورا هاما يف اختاذ القرارات السليمةو مزاجه قدراته 
تلعب دورا هاما يف عملية اختاذ القرار يف ردود أفعال اآلخرين،و مدى توفر املواد و املناخ املالئم :العوامل اخلارجية-2

.و السياسة العامة، و العوامل االقتصادية و الرأي العام، كل ذلك يؤثر على اختاذ القرار
من أهم العوامل املعوقة يف اختاذ القرار اخلوف من عدم القدرة على التصرف السليم، احلصول على :العوامل املعوقة-3

)69، صفحة 2006نصاري، (معلومات غرب دقيقة و التحيز و ضيق الوقت
:تحمل المسؤولية - 2.3.3

:المسؤوليةتعريف تحمل - 1.2.3.3
إحدى مهارات التفكري اليت :"Taking Responsibility Skillتعرف مهارة حتمل املسؤولية 

باسليمان، (.تستخدم من أجل بناء نوع من الدافعية الذاتية لالعتماد على النفس أو حتمل املسؤولية يف العملية التعليمية
2012(

مبايقتنعواخلاصسلوكهمسؤوليةيتحملالفردبأنذايتشعور:"وهباملسؤوليةالشعورنأ) 2002الشايب (و يرى
يتحملالذيللفردالنفسيالنضجعنتعربواملسؤوليةتردد،أوتقاعسدوناالجتماعيةاحلياةيفلدورهِ ويتحمسيفعل

)6القيسي، بدون سنة، صفحة (".مصلحةحيققكفردبنصيبهللقياماستعدادعلىويكوناملسؤولية
".نتاج االختيار املبدئي للقرار و إمكانية التنبؤ أو توقع بالنتائج اليت تلي القرار :"املسؤوليةCooperو يعترب كوبر 

و على ضوء التعاريف السابقة لتحمل املسؤولية فان الطالبة الباحثة ترى أن مهارة حتمل املسؤولية هي اقتناع الفرد مبا 
.يفعل  مع حتمل نتائج هذه القرارات مهما كانت سلبية أو اجيابية

:أهمية اكتساب مهارة تحمل المسؤولية- 2.2.3.3
الذي يرى ) 1986"(املاج"هناك عدة دراسات تشري إىل أمهية اكتساب املهارة حتمل املسؤولية و من بينها دراسة 

األفراد الذين يتمتعون بشعور عال من مستوى املسؤولية هم أفراد لديهم القدرة على حتمل األعباء و مواجهة :"أن 
ة و مواجهة املواقف مبا جيب أن تواجه، أما األشخاص الذين لديهم الصعاب و اإلحساس بالواجب، و اجلرأة و املبادأ

شعور منخفض باملسؤولية ، فهم أشخاص يتصفون بعدم الثقة بالنفس و ضعف الشخصية و االستسالم و االبتعاد عن 
، 2002، .علي ا(".

.)45صفحة 
:" أن)1992(و يشري هارسون 

."
األشخاص الذين يتمتعون مبهارة حتمل املسؤولية يتمتعون بالثقة بالنفس و حيرتمون  من خالل ما سبق نستنتج أن

...و يتقبلون اآلخرين ،يتحملون كل األعباء و الصعاب اليت تواجههم ، يعرتفون باألخطاء أو التقصري يف االجناز
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و عليه فان من املهم جدا و الضروري تنمية مهارة حتمل املسؤولية قصد بناء ... املغامرة، عدم القدرة على حتمل الصعاب
.إدارة الذات و تنظيم السلوكشخصية قوية ، سليمة و مستقلة قادرة على

:أهمية تنمية مهارة تحمل المسؤولية- 3.2.3.3

و املسؤولية اال.ككل حباجة ماسة إىل الفرد املسئول اجتماعيا و مهنيا و قانونيا
.بعيدا عن كل اجلوانب السلبية و الالمباالة، مهتما مبشكالت غريه من الناس اهتماما حيفزه للمسامهة الفعالة يف حلها

النظم كما أن املسؤولية االجتماعية جتعل الفرد متقبال وواعيا للتغريات اليت حتدث من أجل التنمية و التقدم يف

.تشغيلها ألن اجلهل األول يدمر قبل يعطل أما اجلهل الثاين يعطل بالقدر الذي ميكن إصالحه أو تعويضه
قة بني مهارة اختاذ القرارات السليمة  و حتمل املسؤولية هي عالقة و على ضوء ما سبق تستنتج الطالبة الباحثة العال

.تكميلية فبعد اختاذ القرار ال بد من حتمل مسؤولية نتيجة ذلك القرار
:مهارة إدارة الضغوط النفسية- 4.3

:تعريف الضغط- 1.4.3
يف حياته اليومية مؤملة كانت .درجة استجابة الفرد لألحداث و املتغريات احمليطة:"جند من يرى أن الضغوط تشري إىل

حة ، صف2010الضرييب، (".أم سارة، تلك األحداث اليت ترتبط ببعض التغريات الفزيولوجية و الوظيفة البنائية جلسمه
677(.

الضغط هو احلمل الذي يقع على كاهل الكائن احلي و ما يتبعه من استجابات من جانبه :"و يشري علي عساكر أن
)17، صفحة 2000عسكري، (".ليتكيف أو يتوافق مع التغيري الذي يواجهه

فإن مصطلح الضغط يستعمل لإلشارة إىل املوقف الذي يكون فيه الفرد حممال فوق طاقته بطريقة :"و عليه 
).08،صفحة2009مصطفى،"(ما

:تعريف تحمل الضغوط النفسية- 2.4.3
من املمكن أن يكون إجيايب أو سليب وجيب ياالتغيري احلاصل خارجياً و داخل":فسي بأنّه النطيعرف البعض الضغ

)تعريف الضغط النفسي(".التأقلم معه
ترتبطاليتاألحداثتلكسارة،أمكانتمؤملةاليومية،حياتهيف.احمليطةواملتغرياتلألحداثالفرداستجابةدرجة"
."جلسمهالبنائيةالوظيفةيفالفسيولوجيةالتغرياتببعض

علىاحلصوليفالفردتساعداسرتاتيجيات"إىل أن حتمل الضغوط النفسية هو )2010عبد اهللا الضرييب (و يشري 
)676، صفحة 2010الضرييب، ("الضاغطةاليوميةاحلياةيفنالتواز 

موقف أو خربة شعورية يتعرض هلا الشخص ويتطلب منه استخدام  يهةط النفسيو لضغاعليه نستنتج أن إدارة 
.كافة إمكانياته الشخصية واالجتماعية حىت يتكيف معها أو يصل حلد االتزان
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: ط النفسيةو مسببات الضغ- 3.4.3
ينشأ الضغط النفسي نتيجة التفاعل ما بني الفرد و جمموعة العوامل اخلارجية أو الداخلية البيئية منها و الشخصية      

الضغط النفسي :" على أنDanzi 1986و يرى  دانزي .و اليت تتمثل يف العوامل اجلسمية و العقلية و االنفعالية
اجلسم، و عوامل عقلية و انفعالية مثل القلق و اخلوف، و يرتبط ينشأ من عوامل جسمية مثل تلف ي أحد أعضاء

الضغط النفسي بأفعال و انفعاالت سلبية و اجيابية، فمثال يصبح الفوز يف مباراة ما ضاغطا الحتمالية كسب اجلائزة أو 
.

، أو قد تكون "طا داخلية ضغو "و قد تنشا الضغوط من داخل الشخص نفسه، نتيجة األزمات اليت يعيشها و تسمى 
من احمليط اخلارجي مثل العمل، العالقة مع األصدقاء و االختالف معهم و الرأي و االضطرابات األسرية أو املشكالت 

.و تسمى ضغوطا خارجية...العائلية
و على العموم فان الضغوط سواء كانت داخلية  املنشأ نتيجة انفعاالت أو احلالة النفسية و عدم قدرة 

، الصفحات 2009سعد، (.. و كبتها
31-32(

:إستراتيجية إدارة الضغوط- 4.4.3
.املنطقي حبثا عن مصادر القلق و أسبابهو ميثل حماولة الفرد يف التفكري : التفكري العقالين-1
.حبيث يتجه الفرد إىل املستقبل و ختيل ما قد حيدث: التخيل-2
:اإلنكار-3
و هي إسرتاتيجية معرفية تتمثل يف استخدام أفكار جديدة ومبتكرة ملواجهة املشكلة و حلها: حل املشكلة-4
.و تتمثل يف التعامل مع الضغوط ببساطة و روح الفكاهة و االنفعاالت االجيابية أثناء املواجهة:الفكاهة-5
و تتمثل يف رجوع الفرد إىل الدين و اإلكثار من العبادات كمصدر للدعم الروحي و االنفعايل يف :الرجوع إىل الدين -6

)30، الصفحة 2003الزبود، .(مواجهة املواقف الضاغطة
:األساليب المتخصصة في إدارة الضغوط النفسية- 5.4.3

.التدريب على االسرتخاء-1
.التدريب على املهارات االجتماعية-2
.تعلم العادات الصحية اجليدة-3
.التدريب على حل املشكالت-4
.التدريب على املساندة االجتماعية -5
.التحكم يف الغضب-6
)47، صفحة 2007يوسف، (.تطوير مهارة إدارة الذات-7

:القدرة على االبتكار و اإلبداع-5.3
االبتكار ظاهرة إنسانية معقدة و متعددة األوجه، و فيما مضى كان ينظر إىل أن القدرة على التفكري االبتكار تظهر "

بني نفر قليل من الناس، لكن أصبح غالبية علماء النفس يسلمون بأن القدرة على االبتكار شائعة بني الناس مجيعا، و أن 
)08، صفحة 2001عبادة، (".هذه القدرةالفرق بينهما يكمن يف درجة أو مستوى 
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عملية صب عدة عناصر متداعية يف قالب جديد حيقق احتياجات معينة أو فائد       :"بأنه1964و يعرفه ميدنك 
، 2001الطيطي، (".و تعد هذه احللول أو العمليات إبداعية مبقدار جيد أو أصالة العناصر اليت يشملها هذا الرتتيب

)50صفحة 
و عليه تعرف الطالبة الباحثة االبتكار على أنه نشاط عقلي قائم على إنتاج أفكار و انتقاء األفضل منها حلل 

.مشكلة ما أو مواجهة موقف و البحث الدائم عن احلداثة و التطور  مع االبتعاد عن الروتني
وجود نواقص يف جوانب املعرفة، أو املكونات و العناصر يعين التحسس و الشعور باملشكالت و :" أما اإلبداع

اليت تتكون منها بعض األشياء، و البحث عن حلول تكمل النواقص،أو إجياد البدائل أو تطوير األشياء السابقة إىل صيغة 
)32، صفحة 2002طالل، (".أفضل تصبح يف متناول اجلميع، و تبدوا عليها مظاهر التجديد و التطور

نشاطا عقليا مركبا و هادفا توجهه رغبة قوية يف البحث عن احللول أو التوصل إىل :"على أنه) 2004طافش (و يعرفه
)39، صفحة 2004طافش، (".نواتج أصيلة مل تكن معروفة سابقا

.W.S, 1991, p)"ختليق أو توليد أفكار أو منتجات جديدة غري مألوفة و جديدة:"و عليه التفكري اإلبداعي هو 
42)

و مما سبق نستنتج أن االبتكار و اإلبداع كلمتان مرتادفتان، إذ يعد االبتكار إنتاج أي شيء جديد يف حل مشكلة 
أما اإلبداع فهو حالة خاصة من االبتكار و ذلك حني . يكون معروف لدى اآلخرينما    و يعد جديدا بالنسبة لفرد قد 

.يكون الشيء اجلديد جديدا على الفرد و غريه
:تفسير عملية االبتكار و اإلبداع- 1.5.3
:مراحل عملية اإلبداع إىل أربعة مراحل كما يلي" 1986واالس "قسم  

) جوردن(الشاملة و املعمقة يف املوضوع الذي يبدع فيه الفرد، و فسرها و هي اخللفية :مرحلة التحضير أو اإلعداد-1
أي يف هذه املرحلة يصبح املتعلم مهيئا للتعامل مع املسألة املراد التعامل معها، و ذلك .

.و استنباط أفكار جديدة منه... باحتضار ما لديه من معلومات و خربات
وهي فرتة زمنية حيتاجها املتعلم ليعمل فيها فكرة بتقنية املعلومات أو اخلربات املتوفرة لديه، و يعرتي : مرحلة االحتضان-2

فهي تعترب من أصعب مراحل .املتعلم فيها حالة من القلق و اخلوف الالشعوري من القيام بالعمل و البحث عن حلول
. التفكري اإلبداعي

.احلالة اليت عندها الومضة أو الشرارة اليت تؤدي إىل فكرة احلل و اخلروج من املأزقهي:مرحلة اإلشراق-3
و هي مرحلة احلصول على النتائج األصلية املفيدة و املرضية، و فيها يقوم املتعلم باختبار احلل الذي :مرحلة التحقق-4

)94- 93، الصفحات 2004طافش، (.توصل إليه ليتأكد من صالحيته و دقته
" واالس"هناك العديد من الباحثني مل يتفقوا مع *

.عملية متداخلة ال ميكن الفصل بني مراحلها
:االبتكار اإلبداع في المجال الحركي الرياضي- 2.5.3

:الرياضي باإلبداع عنديتصف األداء احلركي
.إصدار حركة جديدة حتل مشكلة حركية معهود حلها حبركة أو حركات أخرى-
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.أداء مهارة حركية رياضية معروفة يف التوقيتأو اجتاه جديد غري معروف من قبل يف أدائها-
ى مشكلة حركية إصدار مكون حركي جديد حىت و لو كانت عناصرها معروفة لديه و لغريه من قبل، يتغلب به عل-

.معهودة بطريقة حديثة
.إنشاء ربطه جديدة و مفيدة بني حركتني أو مهارتني أو أكثر مل يكن يتوقع أو يعرف غريه أن هناك ترابط بينهما-
.حل مشكلة حركية رياضية بأداء معروف مل يكن يف احلسبان حلها مبثل هذا النوع أو النمط من األداء-

فان اإلبداع احلركي 
جديد مل يكن دليال حلل املشكلة أو بأداء حركي معروف سلفا و لكن يف تنظيم جديد يعطي استخدام حديث و مفيد 

)2014فارس، (. له
:المهاريةالمهارات البدنية و -6.3

لكن قبل أن نتكلم عنها لنعرج فيما بعد عن بعض املهارات احلياتية األخرى إلعطاء نظرة عنها وكيفية تنميتها، وما 
فإننا نركز يف دراستنا على املفهومني احلديثني للرتبية البدنية والرياضية ومها أوال تعلم احلركة أين تتضمنه من مهارات فرعية 

تكون احلركة هي موضوع التعلم بغية التوصل إىل احلركة السليمة واملتقنة هذا يف املهارات البدنية واملهارية، أما يف املهارات 
عمر، (.تعلم عن طريق احلركة أين تتسع دائرة التعلم لتشمل مجيع جوانب الفرداحلياتية األخرى فإننا نعتمد ثانيا على ال

)165، صفحة 2008/2009

:تصنيف المهارات الحركية األساسية- 1.6.3

اخلويل : قام العلماء بتصنيف املهارات احلركية األساسية، حيث اتفق على تقسيم املهارات احلركية األساسية كل من
، )1994(، شلش وأكرم (Glenn, 1995)، جلني )1995(، عبد الكرمي )1999(، الديري )2000(والشافعي 

على تقسيم املهارات احلركية Robert, 1981)&(Victor،    روبرت و فاكتور (Garl, 1984)جار 
:األساسية إىل

: Locomotor Skillsالحركات االنتقالية/1
:  وهي تلك املهارات اليت تستخدم حترك اجلسم من مكان آلخر أو قذف اجلسم ألعلى، ومن أمثلة هذه الفئة

).التزحلق–احلجل –الوثب –اجلري –املشي (
: Non Locomotor Skills)وضعيةالم(الحركات غير االنتقالية /2

و هي تلك املهارات اليت يؤديها الطفل يف املكان، أي بدون انتقالية من مكان 
الدوران–الشد -الدفع -رجحة امل-املد –الثين : (ومن أمثلة هذه الفئةآلخر 

)اللف-االرتداد-االهتزاز  
: Manipulative Skills)مهارات املعاجلة( مهارات التعامل مع األداة/3

كذلك وهي تلك املهارات اليت تتطلب معاجلة األشياء أو تناوهلا باألطراف كاليد والرجل،
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: كذلك ميكن استخدام أجزاء أخرى من اجلسم يف هذه الفئة، ومن أمثلة هذه الفئة
).االستالم-القبض–اللقف -الدفع-الضربطيطالتن-الرمي(

وجاليهيو ) 1998(واخلويل وراتب ) 2000(و عثمان والسرهيد ) 2006(النجار : واتفق كل من
)Gallahue, 1985 (على تقسيم املهارات احلركية األساسية إىل:
وهي تلك املهارات اليت تؤدي إىل حتريك اجلسم من مكان إىل آخر عن طريق تعديل موقعه : المهارات االنتقالية/1

املشي، واجلري، والوثب الطويل والعمودي، واحلجل : األرض، وتشمل املهارات االنتقاليةبالنسبة لنقطة حمددة على سطح
.والتسلق

وهي تلك املهارات اليت تتطلب معاجلة األشياء أو تناوهلا باألطراف كاليد والرجل أو : مهارات المعالجة والتناول/2
بني الطفل واألداة اليت يستخدمها وتتميز بإعطاء استخدام أجزاء أخرى من اجلسم وتتضمن هذه املهارات وجود عالقة

قوة هلذه األداة أو استقبال قوة منها، وجتمع مهارات املعاجلة والتناول بني حركتني أو أكثر، ومن خالل هذه املهارات 
ها يتمكن األطفال من استكشاف حركة األداة يف الفضاء من حيث تقدير كتلة الشيء املتحرك، واملسافة اليت يتحرك

، والركل، ودحرجة الكرة)اللقف(كالرمي، واالستالم : وسرعة واجتاه األداة، وتشمل مهارات املعاجلة والتناول مهارات
.وتنطيط الكرة، والضرب، وااللتقاط

وهي تلك املهارات اليت يتحرك فيها اجلسم حول حموره الرأسي أو األفقي، وتتضمن : مهارات االتزان الثابت والحركي/3
:املهاراتهذه 

ويقصد به القدرة اليت تسمح للطفل باالحتفاظ بثبات اجلسم دون سقوط أو اهتزاز عند اختاذ أوضاع : االتزان الثابت. أ
.معينة

ويقصد به القدرة اليت تسمح للطفل بالتوازن أثناء أداء حركي معني، وتشمل مهارات ثبات واتزان : االتزان احلركي. ب
د، واملرجحة، واللف، والدوران، والدحرجة، واالتزان املقلوب، واالتزان على قدم واحدة، واملشي اجلسم مهارات كالثين، وامل

)42-41، الصفحات 2009الويسي، (.على عارضة التوازن
:خطوات تعليم المهارات الحركية-2.6.3

حركــي الــذي يبــدأ بــالتعرف علــى املهــارة و ينتهــي بالقــدرة علــى -تعلــم املهــارات احلركيــة هــو أحــد أشــكال الــتعلم احلــس
األداء و قبل أن نتناول خطوات  تعليم املهارات احلركية فإننا البد أن نؤكد أن هناك عوامل أساسية جيب توفرها يف التلميذ 

: تلميذ سلبيا ستصبح عملية التعليم ضياعا للوقت و اجلهد، و هذه العوامل هيقبل بدء يف تعليمه أي مهارة و إذا كان ال
.وجود دوافع لدى التلميذ ألداء مهارة-
.أن تتناسب املهارة مع مستوى نضج التلميذ-
.أن يتوفر يف التلميذ خربة حركية سابقة-
).اجلهاز العصيب(سالمة احلواس املستقبلة-

:كما يليأما خطوات التعلم احلركي فهي
و الغرض من هده اخلطوة هو إعطـاء للتلميـذ فكـرة عامـة مـن احلركـة بصـورة إمجاليـة مـع لفـت نظـره إىل األجـزاء :الشرح:أوال

.الرئيسية يف احلركة و اليت تؤثر على األداء، لكن هذه اخلطوة يقل استخدامها كلما قل العمر الزمين للتلميذ
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قوم املدرس بتقدمي منوذج للحركة اليت يقوم بتدريسها و ميكن تقدمي النمـوذج بـالطرق و يف هذه اخلطوة ي: تقدمي منوذج:ثانيا
:التالية

. أن يقوم املدرس نفسه على أن يكون صحيحا خاليا من األخطاء-
.أن يلجأ املدرس إىل أحد التالميذ ألداء مهارة-
.استخدام الوسائل اإلحصائية من صور و أفالم تليفزيونية  و سنمائية-

و يف هــذه املرحلــة يكــون التلميــذ قــد ختلــص مــن كثــري مــن احلركــات الزائــدة عــن األداء املطلــوب      :األداء اجليــد للمهــارة:ثالثــا
.

بـــأن أدائـــه أكثـــر تكـــامال مـــن حيـــث الشـــكل       و يف هـــذه املرحلـــة يثبـــت األداء و يشـــعر التلميـــذ:األداء الفـــائق للمهـــارة:رابعـــا
)2006موسى، ()..و العمل العضلي كما يتوافر يف أداء التلميذ للحركة االنسيابية و اجلمال احلركي 

إن دروس الرتبية البدنية والرياضية يف املدارس واملتوسطات والثانويات وكذا اجلامعات :")2008/2009عمر، (يري 
من خالل احلجم الساعي املمنوح هلا ال ميكنها الوصول إىل هذه املرحلة لكن مع ذلك قد جند طالبا متميزين لتبقى مهمة 

) الرياضة املدرسية الرياضة اجلامعية(ات العمل الرمسي إعداد األبطال مهمة إضافية ملدرس الرتبية البدنية والرياضية خارج أوق
ن احلاجـــة هـــذا وهنـــاك مـــن يـــرى أن تعلـــم املهـــارات احلياتيـــة عامـــة واحلركيـــة خاصـــة ينبغـــي أن يكـــون يف ســـن مبكـــرة أل

ة البدنيـة للمهارات تتزايد بتزايد سن الطفـل، وزيـادة عناصـر اإلدراك واإلحسـاس لديـه، وعليـه وجـب أن يراعـي مـدرس الرتبيـ
والرياضية ما خيتاره من أنشطة ترتكز يف البداية على تقوية العضـالت، والـتحكم يف املكـان، و إتقـان التـوازن لتكـون قاعـدة 

اليت تتطلب بدورها مهارات ألجزاء معينة متينة قصد الوصول إىل الكفاية املطلوبة، ومنه االشرتاك يف التمرينات التنافسية و
.من اجلسم

ن اكتساب املهارات ينبغي أن يكون من األساسي إىل املعقد فاملتخصص كما يبينه اجلدول أدناهوعليه فا
الحركيةاكتساب المهاراتيوضح:)02(الجدول رقم 

متخصصمعقدأساسي
أنشطة متخصصةأنشطة أكثر تخصصاأنشطة عامة

/تتطلب التحكم يف العضالت الكبرية
-الكتفــــــني-اجلــــــذع-األرجــــــل-األذرع
.املقعدة-الظهر

/تتطلب التحكم يف العضالت الصغرية
-الرقبـــــة-الســـــواعد-اليـــــدين-األصـــــابع

.مفصل القدم-أصابع القدم

/تتطلب التحكم يف كل العضالت
العجلة-الوقوف على اليدين

تنمـــي الـــتحكم يف /أنشـــطة غـــري تنفيذيـــة
.اجلسم

جـــــري، مشـــــي، :أنشـــــطة مـــــع احلركـــــة-
تســـلق، قفـــز، زحلقـــة دحرجـــة، زحـــف، 

وثب، حجل، توازن
:مركز وزن اجلسم-

. تسلق، ثين، زحف، مد

تنمـــــــــي الـــــــــتحكم يف /أنشـــــــــطة تنفيذيـــــــــة
.األدوات

:أنشطة تشمل-
الرمــــــــي، التمريــــــــر، الدحرجــــــــة، القفــــــــز، 

استالم
ومســـــك الكـــــرة، تنطـــــيط الكـــــرة، محـــــل 

. الكرة، التصويب

يف كـــل تنمـــي الـــتحكم/أنشـــطة تنفيذيـــة
.من اجلسم واألدوات

.تعليم اإلرسال يف التنس-
. تعليم كيفية التمرير يف لعبة التنس-
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:المهارات الصحية -7.3
:تعريف المهارات الصحية- 1.7.3

حالة من العافية الكاملة البدنية والنفسية والعقلية : "" الصحة"1948عرفت منظمة الصحة العاملية يف عام 
". العجزأوست حال انتفاء املرض يلوواالجتماعية

):"2005علي جالل الدين (و يعرفها 
)01، صفحة 2005، .علي ج(".مجيع وظائفه، مع تأثري عوامل البيئة اخلارجية مع وجود تغريات مرضية

الوظيفيةاألجهزةوسالمةالبدنيةالصحةعلىاملتعلممبحافظةاملتمثلةاملهاراتجمموعةهي":الصحيةاملهاراتأما 
)09، صفحة 2012اجلعفري، (".البشريللجسم

املهارات الصحية هي حتديد اخليارات الشخصية لألطعمة الغذائية و تفضيلها على :"أن ) عبري الغوي(و تشري 
".األطعمة الغذائية  األقل باستخدام مهاريت وعي الذات و اختاذ القرار

كثريون من مشكالت يعاين ال:"إىل ضرورة تعلم العادات الصحية اجليدة فيقول  ) مجعة السيد يوسف(و يشري  

، 2007يوسف، (".الغذاء الصحي و توازنه، و التخلص من العادات غري الصحية و متابعة الوزن و ممارسة الرياضة
)48صفحة 
:مهارات التغذية الصحية- 2.7.3

)57:سورةالبقرة، اآلية(﴾ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكم﴿: قال تعاىل
اليت حتتوي على مجيع العناصر الغذائية اليت حيتاجها التغذية ":الصحيةالتغذيةومن هذا املنطلق ميكننا تعريف

"..املة األمراضاحلاإلنسان واليت حتميه من اجلراثيم جسم
عبارة عن االحتياجات الفسيولوجية للجسم، الالزمة لبناء و منو اخلاليا :")2005، .علي ج(و يشري 

)82، صفحة 2005، .جعلي(".و األنسجة، و تعويض استهالك الطاقة و التمثيل الغذائي يف اجلسم
:أهمية التغذية الصحية- 3.7.3

، وهي ضرورية أيضاً لقيام الفرد بوظائفه احليوية املختلفة اإلنسانسليمني عند إن التغذية اجليدة ضرورية لنمو وتطور
املرض والعدوى ولصيانة فالطعام مطلوب لتوفري الطاقة من أجل القيام بأي نشاط وتوفري الدفء، كما أنه مطلوب ملقاومة

.وترميم ما يتلف من خاليا اجلسم وأنسجته املختلفة
منها لتحقيق التغذية الصحية بد من تناول احلد األدىن من كليزودنا الطعام بالعناصر الغذائية األساسية اليت ال

ين الذي يقوم به الفرد، ومرحلة النمو اليت مير للجنس والنشاط البدذه االحتياجات من فرد إىل آخر وفقاتلف هاملتوازنة وخت
.

من أنواع الطعام املختلفة، حيث ال يوجد ام اجليد، ويعين ذلك تناول مقدار كافتبدأ الصحة اجليدة بتناول الطع
غذائي أهم من اآلخر، فلكل عنصرتوي على مجيع العناصر الغذائية اليت حيتاجها اجلسم، وال يوجد عنصرطعام واحد حي

.غذائي فوائد معينة يقدمها للجسم
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يبدأ تناول الطعام الصحي باالختيار اجليد لألطعمة املختلفة، ومبا يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا والظروف اليت نعيش 
عداد الطعام مبادئ وخطوات أساسية جيب االنتباه هلا، وجتنب مجيع السلوكيات اخلاطئة اليت ميكن أن فيها، كما أن إل

.تؤدي بنا إىل املرض
حلفظ الطعام األمهية الكربى يف بقائه بأفضل الشروط، وللوقاية من أية إصابات مرضية ميكن أن حتدث نتيجة 

.احلفظ اخلاطئ للطعام
داتنا الغذائية املختلفة ما يعزز الصحة، كما أن فيها ما يضّر بالصحة، لذلك من الضروري اكتساب إن يف عا

.املعارف واخلربات الالزمة حول الغذاء اآلمن، واليت ميكن أن تساعدنا يف دفع عاداتنا وسلوكياتنا الغذائية حنو األفضل
.فوائد التغذية 

:التغذية الصحيةالعادات الصحية السليمة من أجل - 4.7.3
عادات غذائية صحية منذ الصغر أصبح من العوامل احلامسة اليت تشكل توازنا اجيابيا يف شخصيته فردإكساب ال

فبني إحلاح اآلباء و إغراء اإلعالنات يصبح من الصعب خلق منوذج غذائي صحي قد . 
.واعيا بقيمة كل عنصر مكون للوجبة الغذائية السليمةيستهوي الطفل و جيعله 

عادة شرب كأس من املاء عند االستيقاظ من النوم صباًحا، وقبل تناول أي شيء آخر-
عادة مضغ الطعام جيًدا يف الفم قبل بلعه-
.عادة تنظيف األسنان بعد تناول الطعام أو الشراب مهما كان حجمه أو نوعه-
.تعودهاا، وهي من أهم وأبرز العادات الصحية اليت ينبغيطعام اإلفطار صباحعادة تناول -
عادة ممارسة بعض األلعاب والتمارين الرياضية أو األنشطة املستمرة اليت يتم من خالهلا احملافظة على اللياقة البدنية -

للجسم وحتريك عضالته وتنشيطها من وقت آلخر
عندما حيتاج اجلسم إىل ذلك، واحلرص على عدم مقاومة النومعادة االستسالم للنوم والراحة -
عادة تناول السلطة مع الطعام واملكونة من بعض أنواع اخلضراوات الطازجة مع كل طعام، وأن تكون جزءًا أساسًيا من -

على الشعور بالشبع ) اإلنسان(«حمتويات الطعام 
ومتنع اإلمساك ومضاعفاته

عادة تناول املشروبات املعتدلة احلرارة، فال تكون ساخنًة جًدا كما هو احلال يف الشاي والقهوة وحنوها، وال تكون باردًة -
جًدا أو مثلجًة كما يف أنواع العصري واملثلجات وحنوها

.طي للجسم الربوتينات بصورة يسهل هضمها، وبالتايل سرعة اإلفادة منها، الذي يع)اللنب الرائب(عادة تناول الزبادي -
، ويكون ذلك بالتعود على )وقوفًا، وجلوًسا، ومشًيا(عادة احملافظة على اعتدال اجلسم يف خمتلف حاالته وأوضاعه -

.انتصاب اجلسم، وعدم االحنناء إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك
.من شرب املياه النقية اليت حيتاج إليها اجلسم بشكل مستمرمن العادات الصحية اإلكثار -

وليس هذا فحسب، فإن من فوائد ومنافع االمتناع عن تناول املشروبات الغازية، وعدم تعويد اجلسم عليها محاية 
فاإلكثار من هذه املواد، أو االعتياد على "من كثري من األمراض اليت تنتج عن تناوهلا ) بإذن اهللا تعاىل(جسم اإلنسان 

كما أنه يسيء إىل املصابني بأمراض يف . تناوهلا يعطي عكس املردود املنتظر منه، فهو يسبب عسر اهلضم بدًال من تيسريه
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عراد، ("القلب، أو الكلى، أو ارتفاع الضغط الشرياين، بل إنه قد يؤدي إىل اإلصابة بالقرحة املعدية يف بعض احلاالت
2009(
:فوائد الصحية للممارسة الرياضة- 5.7.3

مرتبطة مبعدل نشاط اإلنسان ...) السمنة، ضغط الدم، داء السكري(أمراض العصر احلديث أثبت الباحثون بأن
أمراض نقص (ى أطلق الباحثون مسموقد .ه األمراضة اإلصابة بأحد هذاحتمالياليومي إذ كلما زاد النشاط احلركي قلت

.عليها) احلركة
ب األمراض السابقة ميكنهم جتنبأحدوراثي لإلصابة استعداداألشخاص الذين لديهم أثبتت الدراسات بأنو 

) اخل...السباحة، املشي، رفع األثقال، كرة القدم ( إصابتهم باملرض مدى احلياة من خالل ممارسة نشاط رياضي مثل 
.دقيقة أو ظهور املرض عليهم يف مراحل متأخرة من العمر20ة مرات أسبوعياً مد3ل 

:و فيما يلي نتعرف على فوائد ممارسة الرياضة على الصحة
االنتظام يف ممارسة التمارين الرياضية يقوي عضلة القلب و حيسن عملها :الوقاية من أمراض القلب و السكتة الدماغية-1

.تدفق الدم و الدورة الدموية و تنظيم مستوى الكوليسرتول يف الدم بشكل صحيو تزيد من كفاءة 
.الوقاية و التقليل من آثار مرض السكري و ارتفاع ضغط الدم-2
املتبعةالتماريننوعيةوالغذائيالنظامعلىباالعتمادبنقصانهأوبزيادتهأماالوزنتنظيمعمليةيفدورهلا-3
إىلهذاويؤديهلاةواملرونالتحملوقدرةالبدنيةاللياقةمستوىورفعالظهرعضالتتقويالبدنيةالرياضيةالتمارين-4

.صحيةمشاكلمنيرتبطوماالظهراآلالممنالوقاية
وتلفهاهشاشتهامنالوقايةوواملفاصلالعظاموبناءتقويةيفتساعداألوزانرفععلىتعتمداليتالبدنيةالتمارين-5

.ةالشيخوخمرحلةيفخاصة
.الشراينيبانسداداملرتبطةواألمراضالقولونسرطانمنالوقاية-6
.وتزيداملزعجالشخريفيقلالدمويةالدورةعملويتحسنالتنفسيةفتتفتحاإلنسانلدىالنوموضعيةحتسني-7

البدنيةالتمارينممارسةعنداملكتسبةالنفسيةالفوائد
اخلالياعملوحتسنبالسعادةاإلنسانشعوروتنميبالنفسالثقةبعدموالشعورواألرقوالكآبةوالعصبيةالتوترتقليل-8

.املساعدةوحبالعاليةاإلرادةووالتحدياالجيابيةطابعوويطغوالبديهةسرعةفتزدادلهالدماغية
ممتعةفهيالرياضيةالنواديملرتاديخاصةللشخصاالجتماعيةالعالقاتولتحسنيجددأصدقاءعلىالتعرف-9

عامبشكلوالرياضيةالبدنيةالتمارينبأداءفااللتزاماجيابيةبفائدةاإلنسانلدىالفراغوقتتغطيالوقتوبنفسومسلية
.وقتكتنظيمكيفيةتعلمك

العمربشبابيةوالشعوربسهولةالعضليةواحلركيةوالنشاطاتاجنازعلىوالقدرةبالقوةالشعورتعطيك-10
.العمربكتقدماممهبهتتفاخرأنوحتبشيئاتنجزنكأو

ن العادات الصحية تعد من أهم وأبرز مقومات الرتبية اجلسمية لإلنسان، واليت إ
ا أن يعرفها اإلنسان سم وسالمته، فكان من الضروري جدأحد مطالب النمو الصحيح، وذات عالقة مباشرة بصحة اجل

.وأن حيافظ عليها يف خمتلف الظروف واألحوال، ويف مجيع املراحل العمرية
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:مهارة التنظيم و إدارة الوقت-8.3
:الوقتتعريف مهارة إدارة 1.8.3

.الوقت هو احلياة وهو أغلى وأندر مورد إنساين وتنظيمي
صبحي، (".السيطرة على استخدام الوقت من خالل التخطيط اجليد و وضع و تنفيذ خطة لذلك:"إدارة الوقت تعين

)118، صفحة 2001
توجيه القدرات الشخصية لألفراد وإعادة صياغتها إلجناز :""نادية عبد القادر أمحد"و تشري 

وهذا يعين توجيه إدارة الفرد الداخلية جتاه األداء املطلوب وفقا للزمن . 
)2014أمحد، (."والوقت احملدد

:خصائص الوقت- 2.8.3
.الوقت دائم السريان ال ميكن إيقافه-
.ال ميكن إطالة أو اختصار الوقت-
)118، صفحة 2001صبحي، (.كل األفراد ميتلكون نفس الوحدة من الزمن على مدار اليوم-

.سبق من خصائص تري الطالبة الباحثة أنه ال ميكن اسرتجاع الوقت الذي مضى و راحو باإلضافة إىل ما 
:الوقتأقسام- 3.8.3

:الميكانيكيالماديالوقت-1
الشمسحولالدورانيفاألرضتستغرقهااليتكالفرتةآخر؛ماديجلسمبالنسبةماديجسمحلركةمقياسوهو

.واليوموالساعةالدقيقةوالثانيةالقسمهذاوحداتو
:البيولوجيالوقت-2

يكونفقد،نفسهاجلسمهيوحدتهو،وكماهلاونضجهاومنوهاالبيولوجيةالظواهرتطورفيهيقاسالذيالوقتوهو
اجلسموكمالالطولحيثمناآلخرمنانضجأكثرأحدمهالكنالمثسنواتتسعواحدزمينعمرمًثاللطفلني
.وتناسقه

:النفسيالوقت-3
اسعيدكانإذاذلكيفالنفسياحلدثيؤثرحيثللوقتأخرىبقيمةالداخليالشعورأنواعمنآخرنوعوهذا

.امهمأواخطر أوئاسيأو
:االجتماعيالوقت-4

ولذاتمعاتفيهختتلفوهذاحملية،أوعلميةإما،مهمةاجتماعيةبأحداثالوقتتقديرفيهيربطالذيوهو
.وكذاكذاحدثفالنحياةعلى:يقولونالسنكبارنسمع

:الطبيعةوراءماأوالكونيالوقت-5
َوالرُّوحُ اْلَمَالِئكةُ تـَْعرُجُ ﴿،]47:احلج [تـَُعدُّون﴾ِممَّاَسَنةٍ َكأْلفِ َربِّكَ ِعْندَ يـَْوًمااملعروف﴿ َوإنَّ الزمنعنخيتلفوهو

)18- 17سيف، بدون سنة، الصفحات (]4:املعارج [﴾ َسَنةٍ َمخِْسَني أْلفَ ِمْقَدارُهُ كانيـَْومِيف إَلْيهِ 
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:فوائد إدارة الوقت- 4.8.3
األنشطة و املهام املتطلب من إدارة الوقت تساعد الفرد على أداء األنشطة اهلامة املتطلب منه أدائها، هناك العديد من -1

األفراد أدائها بشكل مستمر بعض هذه األنشطة غاية يف األمهية و بعضها يأخذ أمهية اقل ، و من متا فإدارة الوقت 
تساعد الفرد على تركيب قائمة بأوليات أداء األنشطة و املهام املتطلب اجنازها، و مبا يسهم يف التفاعل مع املواقف بشكل 

.قيمة األنشطة اليت نراها يتالءم مع 
إدارة الوقت تساعد يف عملية التوازن بني األنشطة ، فهناك العديد من األنشطة ذات القيمة يف جمالت احلياة املتنوعة  -2

و من غري املقبول أم يقضي الفرد معظم وقته يف أنشطة متثل جمال واحدا من جماالت احلياة بينما يقضي وقت أقل يف 
رى، و من مث فإدارة الوقت تساعد الفرد على املقابلة و أداء األنشطة املتطلبة يف املواقف املختلفة من جماالت 

.احلياة
إدارة الوقت تساعد يف حتقيق األهداف، فاألهداف تساعد يف رسم اخلطط و العمل من أجل حتقيقها و التخطيط من -3

يط قصري املدى، و التخطيط ملدة عدة سنوات يف احلياة بعد ختطيط أجل الغد أو من أجل املستقبل القريب بعد ختط
و البعض اآلخر قد ال يساعد على ذلك، و التخطيط .طويل املدى، بعض األنشطة تساعد على التقدم اجتاه األهداف

.املدىللوقت ميكن أن يساعد على اختيار األنشطة اليت ميكن أن تساعد يف حتقيق األهداف  بعيدة املدى و قصرية 
إدارة الوقت تساعد يف جتنب فقدان الوقت، و التخطيط و السيطرة على استخدام الوقت يسهم يف جتنب إضاعة -4

الوقت فيما ال يفيد، فالوقت ال ميتد و ال ينتظر فهو فقط يستمر يف السريان، و التخطيط يساعد على قضاءه يف أنشطة 
. ذات معىن و فائدة يف حياة الفرد

:خطوات إدارة الوقت- 5.8.3
:فيما يلي ست خطوات إلدارة الوقت

:استغالل الوقت أفضل استغالل-1
فوقت التفكري يف القيادة اإلسرتاتيجية يشمل . ال أعين بذلك بالضرورة أن يشملك وحدك. أدخر أفضل األوقات للتفكري

يهم يف األمر هو أن املوضوعات اليت تتطلب اإلبداع اآلخرين كذلك، سواًء كانوا جمموعة صغرية أو أفراًدا؛ غري أن ما
.واحلكمة والتخيل ال ترتك لنهاية يوم من العمل الشاق ملدة عشر ساعات، أو مبجرد الذهاب إىل مطار ما

:ترتيب أعمال المكتب-2
اخلاص أو يف 

). مقاعد مرحية حول طاولة القهوة(أو مع األفراد ) يفضل وجود طاولة مستديرة(
.لكن كلما قل مقدار الوقت الذي تقضيه يف مكتبك كان ذلك أفضل

:تنظيم االجتماعات-3
تنمي مهاراتك كقائد على النحو األمثل، إذا إنك جيب أن تبدأ االجتماعات وتنتهي يف الوقت احملدد، كما جيب أن

. ستجد نفسك رئيًسا للعديد منها
.فإن املهمة تنجز ويتطلع املوظفون حلضور اجتماعاتك
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:التفويض بفاعلية-4
فاملرشحون األساسيون للتفويض هم األقسام األكثر ميال إىل ! يجيني إلدارة الوقتتلك قاعدة ذهبية للقادة اإلسرتات

جيب أن تكون . لكنه جيب أال يتطور التفويض ليصل إىل حد التنازل، أو إنابة كبار املديرين ذوي العقول اخلاملة. اإلدارة
.

:الفراغاستغالل وقت -5
كان يوليوس قيصر ميلي أفكاره ومالحظاته على مخسة من املساعدين كانوا يرافقونه على منت اجلياد أثناء قيادته 

عندما يتأخر أحد -فوقت االنتظار. للحمالت، وهي وظيفة أشبه ما تكون باملساعد الشخصي الرقمي يف هذه األيام
وأثناء اليوم . مينحك بضع دقائق لقراءة خطاب أو ورقة ما-املثالاملوظفني عن موعد االجتماع رغًما عنه على سبيل

. واليت ميكنك االستفادة منها مجيًعا-مخس دقائق هنا، عشرًا هناك-املليء باألعمال، مينحك وقت الفراغ تلك اهلدايا
.اعِنت بالدقائق وسوف تعين الساعات بنفسها

:العناية بصحتك-6
تعد القيادة اإلسرتاتيجية يف

وال ميكن االحتفاظ بالطاقة واحليوية إال عن طريق النوم لساعات كافية وإتباع نظام غذائي صحي . العضوي والنفسي
)2014عقوين، (.وممارسة كثري من التمارين الرياضية

:خالصة

كل نوع من األنواع السالفة الذكر ال تقل أمهية يف تنمية قدرات الفرد بنستخلص مما سبق أن للمهارات احلياتية و 
لوجي و كذا التكيف مع املتغرياتو قادر على التفاعل الفعال مع التحديات و التقدم التكنمتكامل و جعل منه فرد سوي

احلياة ، هلذا كان البد من العمل على إكساب و تنمية املهارات احلياتية للمتعلمني يف خمتلف مراحل التعلم حسب 
فحتمية  املهارات احلياتية  ال تقتصر على املراحل العمرية فقط بل تنعكس على .

 .
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:تمهيد
ففيهاخصوصيات،منهلاملاحقيقيةميالدفرتةمتثلاليتاإلنسايناالرتقاءسلسلةحلقاتمنحلقةهياملراهقة

للشخصيةاملختلفةالنواحيعلىبدورهاتنعكسعميقةفيزيولوجيةحتوالتحدوثإىلتؤديسريعةبوتريةالنمويزداد
االستقرارأخرى،وعدمجهةمنعامةوالراشدينواملراهقنيجهةمنواآلباءاملراهقنيبنياالجتماعيةالعالقاتكاضطراب

.األسريةالوصايامنالتحرريفوالرغبةالطموحاتوتعدداملزاجي،والتقلباالنفعايل
ليت تؤثر على مدار منعطف خطري يف حياة اإلنسان، و هي ايؤكد  العلم احلديث أن مرحلة املراهقة هي "هلذا 

ال بد من حتليل و دراسة الظواهر النفسية و السلوكية اليت تعرتي االجتماعي و العقلي و النفسي لذلكحياته و سلوكه 
، 1986غالب، ("الكائن البشري أثناء هذه الفرتة العصبية من حياته االنفعالية التصاهلا اتصاال وثيقا بسعادته و بؤسه

)29-28الصفحات 
:تعريف المراهقة1.4-

النمو حنو "و الذي يعين (Adolescre)كلمة التينية األصل مشتقة من الفعل (Adolescence)املراهقة 
)21، صفحة 2009شرمي، ("الرشد

فزادهم [التنزيل العزيز يف سفه و جهل و ركب الشر و الظلم و غشي املآمث، و :أصلها العريب رهق، فالن
)223، صفحة 2010أبوشعرية، (.إمثا]رهقا

)169، صفحة 1994، .اجلسماين ع(.يغري هذا املعىن و يف هذا تكمن الداللة على االقرتاب من احللم و النضج
يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن يف قوهلم رهق مبعىن غشى أو حلق أو دىن من،"

)231، صفحة 1998السيد، (".من احللم و اكتمال النضج
" املراهقة"و عليه فإن 

ة ، صفح1998السيد، (.21البنات و البنني حىت يصل عمر الفرد إىل 
231(

"
.لالنفالت من الطفولة املعتمدة على الكبار، حماوال ولوج باحات االستقالل الذايت الذي يتمتع به سائر الراشدين

أن ):"تناول جديد للمراهقة(، هذا ما يؤكده الدكتور صالح خميمر يف كتابه )169، صفحة 1994، .اجلسماين ع(
املراهقة هي حماولة االنسالخ من الطفولة إىل الرشد، أو مبعىن آخر هي مزيج بني الشيء و نقيضه،يف سبيله إىل اخللع 

)118، صفحة 2004نور، (".ة يف سبيله إىل االرتداء و النماء و هو الرشدو الفناء    و هو الطفولة و نقيظ
و عليه ميكننا القول أن املراهقة هي نقطة حتول من الطفولة إىل الرشد،متيزها تغريات اجتماعية، انفعالية، نفسية،عقلية     

.و بيولوجية
:أقسام المراهقة2.4-

اإلجابة أكثر سهولة املراهقة و عند أي نقطة تبدأ؟ و عند أي نقطة تنتهي؟من الصعب اإلشارة إىل حدود "
سنة من العمر مع 12-11-10إن مواصفات املراهقة تدل على نفسها عند سن .بالنظر إىل البداية من النهاية للمرحلة
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"هقة أكثر وضوحا عند البلوغو تصبح بداية املرا.التغريات الدقيقة يف السلوك و املظهر و اليت نسميها مظاهر املراهقة
بداية املراهقة ختتلف من فرد ": أن) 2003" (خليل مين ئيل معوض"، يف حني يرى )575، صفحة 2004، "مؤمن(

سنة 18سنة أحيانا، و بعضهم قد يتأخر بلوغهم حىت سن 12آلخر، فبعض األفراد يكون بلوغهم مبكرا يف سن 

، .معوض خ(".التغريات اجلسمية يف املراهقة فحسب، بل هي نتيجة الثقافة املوجودة يف البيئة اليت يعيش فيها الفرد
)331، صفحة 2003

العمرمن )21-10(بنيفيمامتتداليتالعمرمنالفرتةتلكهياملراهقةفرتةأنعلىالباحثنيمعظمآراءتتفق
امقياسدجنو هلذا الاإلنسان،حياةيفتدوموكمايتهاوكذابدايتهاحيثمناملراهقةزمنحتديديفاختلفوامأإال

.مدراساأخضعوهاوإمناالقياساتهذهلهاخارجياوموضوعياحمدد
: املراهقة إىل" عبد العايل اجلسماين"بينما يقسم 

عند البنات   عند البنين
14-1213-11مشارف املراهقة                             -
16-1415-12املراهقة األوىل                         أدوار -
18-1717-15أدوار املراهقة الوسطى                      -
)192، صفحة 1994، .اجلسماين ع(20-2019-18املراهقة املتأخرة                             -

:مرحلة املراهقة إىل ثالثة مراحل فرعية و هي" حامد زهران"يقسم 
.سنة14-13-12مرحلة املراهقة املبكرة و تستمر ما بني -
.سنة17-16-15مرحلة املراهقة املتوسطة و تستمر ما بني -
)350، صفحة 2004ملحم، (.سنة21- 20-19-18مرحلة املراهقة املتأخرة وتستمر ما بني -

:أما كل من ثائر أمحد غباري و خالد حممد أبو شعرية قسما مرحلة املراهقة إىل
:"قال وليام و تنربغ:ما قبل المراهقة.أ

الغريبة األطوار، و الرغبة يف البقاء مع 
".و تنتهي املرحلة عندما يصل الذكر أو الفتاة إىل مرحلة من النمو اجلسدي، مهتما فيها بالبقاء مع اجلنس اآلخر

ك يستقل متخلصا من القيود و يصل فيها املراهق الستقرار نوعي من التغريات البيولوجية و كذل:المراهقة المبكرة.ب
.احمليطة بذاته

:المراهقة المتأخرة- ج
)225، صفحة 2010أبوشعرية، (.االجتاهات يف السياسة و العمل

:المراهقةأهمية دراسة مرحلة 3.4-
 "

باإلضافة إىل ذلك فإن مرحلة املراهقة هي املرحلة اليت يبدأ . أو قد تعرتضه بعض املشاكل. املستقبل والذي قد جيتازه بأمان
وهذا ما جيعل املراهق، يف هذه . تفكري يف عمل معني أو تبين فكر سياسي أو ديين معينني بشكل واضحفيها الفرد بال
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.باخلري الوفري
فمرحلة املراهقة هي مرحلة حساسة من الناحية االجتماعية، حيث تشوب العالقات التفاعلية بني املراهق ووالديه 
أو مع الكبار بعض الصعوبات، باإلضافة إىل حتمل املراهق يف هذه املرحلة العديد من املسؤوليات االجتماعية كعضو يف 

جتاه اكوين األسرة وما ميكن أن ينجم عن ذلك من والدة أطفال ومسؤوليات 
ووكل -مدرسني–والدين (األسرة، كل ذلك جيعل لدراسة املراهقة أمهية كبرية ليس فقط للمراهقني، وإمنا أيضًا لذويهم 

).من يتعامل معهم
هل علينا توجيهه والتعامل معه، كما حناول وهلذا نسعى من خالل دراسة املراهقة إىل فهم املراهق بشكل صحيح ليس

مساعدته يف أن يفهم ذاته بشكل أكثر واقعية وموضوعية ليتعامل مع الواقع الذي حييط به بشكل صحيح، وهذا من شأنه 
)06، صفحة 2003الزعيب، (".

:سنة 15-13خصوصيات مرحلة 4.4-
املراهقة مرحلة انتقالية من عامل الطفولة إىل بداية سن الرشد، متيزها حتوالت يف النمو و حتدث فيها تغريات 

:عضوية، نفسية،عقلية،اجتماعية و انفعالية سنتطرق هلا فيما يلي
:النمو الجسمي1.4.4-

يف النمو اجلسماين فهي مرحلة منو جسمي سريع، ال يفوقها يف النمو spurt)طفرة(أن مرحلة املراهقة تعترب 
عند ) 15-12(سنة عند اإلناث، فيما بني ) 14-10(إال مرحلة ما قبل الوالدة، و تبدأ فرتة النمو فيما بني سن 

متتاز مرحلة املراهقة بسرعة النمو اجلسمي و اكتمال النضج، حيث ".)332، صفحة 2003، .ض خمعو ("الذكور
".يزداد الطول و الوزن و تنمو العضالت و األطراف، و ال يتخذ النمو معدال واحدا يف السرعة يف مجيع جوانب اجلسم

)1985، .عيسوي ع(
يتميز النمو اجلسمي خالل هذه املرحلة بعدم االنتظام، فنجد ) "2003(وهذا ما يؤكده خليل ميخائيل معوض 

، صفحة 2003معوض، ("أن الطول يزداد زيادة سريعة، و يتسع املنكبان، و يزداد طول اجلذع و الذراعني و الساقني
احة السطحية جلبهة املراهق يف تنمو األجزاء السفلى، فتزداد املستنمو األجزاء العليا من اجلسم قبل أن "، و )332

أبعادها الطولية و العرضية و ينحسر منبت الشعر إىل الوراء، و تغلظ األنف و تتسع حىت تصبح ضخامتها مصدر قلق 
الفك العلوي 

و هكذا يستطرد النمو اجتاهاته حىت يصل إىل . قبل السفلي، و يزداد بذلك تشوه معلم الوجه، و تنمو األذرع قبل األرجل
)233، صفحة 1998السيد، (.نسبة صحيحة و أهدافه املرجوة يف متام الرشد و اكتمال النضج

هناك فروق واضحة بني الذكور و اإلناث يف شكل اجلسم، فحجم املراهق أكرب من حجم املراهقة، حيث يزداد 
، باإلضافة إىل زيادة منو القلب و الرئتني، و زيادة ضغط الدمفحجم العظام و تكثر أنسجة العضالت و تتسع األكتا

.
راهقة فتتميز باتساع احلوض متهيدا للحمل و الرضاعة كما تسبق املراهق يف النمو العظمي يف بداية األمرأما امل

)184، صفحة 2004حسونة، (.
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تضمر الغدة الصنوبرية، و التيموسية يف املراهقة "سنة، حيث15راهقني جنسيا ببلوغ كما ينضج معظم امل
ويبقى هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا يف تأثريه على النمو العظمي خالل هذه املرحلة .لنشاط الغدة اجلنسية

دة الدرقية بالنضج و تتأثر أيضا هرمونات الغ.حىت تؤثر عليه هرمونات الغدد اجلنسية فتحد من نشاطه وتعوق عمله
.)234، صفحة 1998السيد، ("

:النمو الحركي2.4.4-
و هو منو تابع للنمو اجلسمي يف بداية فرتة املراهقة حيث ترى منوا سريعا يتبعه عدم توازن حركي مما جيعل "

أبوشعرية، ("املراهق كسوال و يبدي عدم التوافق باحلركات، فتسقط من يده األشياء و يرتطم مبا يواجهه من أثاث
.  )234، صفحة 2010

ينتج عن النمو اجلسمي السريع و خاصة يف الفرتة األوىل من مرحلة املراهقة :"أنه) 2004(و هذا ما يؤكده عصام نور 
، صفحة 2004نور، ("ميل حنو اخلمول و الكسل و الرتاخي، و يصحب ذلك أن تكون حركات املراهق غري دقيقة

122(
تؤدي التغريات اجلسمية الواضحة و اخلصائص اجلنسية :" سبق أنهعلى ما ) 2004(سامي حممد ملحم و يضيف 

ملحم، ("و توقع الكبار حتمله مسؤوليات اجتماعية عديدة. الثانوية إىل شعور املراهق بذاته و تغري صورة اجلسم لديه
.)360، صفحة 2004

النضج، تصبح حركاته أكثر توافقا و انسجاما، فيزداد نشاطه و ميارس املراهقون و عندما يصل املراهق قدرا من 
العزف على اآلالت : تدريبات رياضية حماولني إتقان بعض املهارات احلركية اليت حتتاج إىل الدقة و تآزر حركي مثل

)340، صفحة 2003، .معوض خ(املوسيقية،و بعض األلعاب الرياضية املتخصصة، و الكتابة على اآلالت الكاتبة
:هذا التطور يف القدرات احلركية و املهارات اجلسمية عند األوالد إىل أمرين) 2004(و يرجع عصام نور

.زيادة إنتاج اهلرمونات املذكرة  يؤدي إىل زيادة القوة العضلية:األمر األول-
طبيعة النمو العظمي عند األوالد و ازدياد عرض األكتاف و اتساع جتوف الصدر و ازدياد حجم القلب :األمر الثاين-

و صحيح أن الكثري من هذه التغريات حتدث عند البنات  .و ضغط الدم تعترب كلها ظروفا مساعدة على القوة البدنية
، 2004نور، ("ن ال يصلن مطلقا إىل قوة البنني يف جمتمعنا

.)123صفحة 
:النمو العقلي3.4.4-

اليت أشار إليها )("
، و يف تفسريها لنظرية بياجيه عن املراهقة ذكرت)235، صفحة 2010أبوشعرية، (".بياجيه يف نظرية النمو املعريف

(Edith 1975)مثانية أنواع من النمو نتيجة لعملة التفكري للمراهق:
األزواج يتضمن هذا املفهوم عملية منظمة عامة حبيث ميكن استعماله يف توليد مفاهيم عن كل :الربط بين المتغيرات"-1

لكل اندماج حاصل مثل دمج األلوان و التغيري و التنوع و اإلنتظام أو جتميع النوعيات و املشاريع
يف االنتظام أو جتميع النوعيات أو )األعراق(و هو القدرة على التعامل مع املساواة بني اثنني من العناصر أو :التناسب-2

.املشاريع
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بني نظامني:التنسيق-3
و هو مبدأ املساواة للفعل ورد الفعل و هو مفهوم متعلق متاما بالتناسب:اآلليالتعادل -4
االحتمالية-5
الترابط-6
.و هو نوع معقد من احلفظ يتظمن ثالثة أبعاد:التعويض المضاعف-7
جريبية و هلذا التجريد و القوة الدافعية و الطاقة مفاهيم تصل إىل ما خلف املالحظات الت:أشكال متقدمة من الحفظ-8

)586، صفحة 2004، "مؤمن(."السريعة
تصل القدرة على اكتساب و استخدام املعرفة إىل أقصى حدودها : "أنه) 2004(و هذا ما تؤكده أمل حممد حسونة 

التطور الكمي تفيد خربات الذكاء أن القدرات و يكون النمو املعريف يف هذه الفرتة كميا و كيفيا فمن ناحية .أثناء املراهقة
أما من الناحية الكيفية تعطي العمليات العقلية .

.الشباب الراشد القدرة يف التعامل بصورة فعالة مع العديد من املشكالت اليت حتتاج إىل حلول و خاصة ا
)184، صفحة 2004حسونة، (

و من العوامل املؤثرة يف منو القدرات املوروثة و يف الذكاء العام، إمنا يكون مصدرها احمليط و ما يتعرض له املراهق "
سماين اجل(".من تربية و ما يكتسب من اجتاهات و عواطف تؤدي إىل تنمية القدرات هذه و توجيهها على حنو متكامل

الوراثة تلعب دورا بارزا يف وجود فروق فردية :"إىل أن) 2004(، ويشري سامي حممد ملحم )179، صفحة 1994، .ع
كما تؤثر التسهيالت البيئية و اخلربة و التدريب يف تنمية و استثمار تلك القدرات إىل أقصى .يف الذكاء و القدرات العقلية

ملحم، (".اإلجيايب من أجل حتقيق نضج عقلي للمراهقو ييسر التوافق االنفعايل الوصول إىل الثقة و مفهوم الذات. مدى
)361، صفحة 2004

:النمو االجتماعي4.4.4-
يتصف النمو االجتماعي يف املراهقة مبظاهر رئيسية، و خصائص أساسية متيزه إىل حد ما عن مرحليت الطفولة "

، 1998السيد، (".املظاهر يف تآلف الفرد مع األفراد اآلخرين، أو يف نفوره منهم و عزوفه عنهمو تبدو هذه . و الرشد
يالحظ اتساع نطاق االتصال االجتماعي و تزداد مشاركته لآلخرين يف اخلربات و املشاعر و االجتاهات "و)279صفحة 

و يستمر تعلم و استدخال القيم و املعايري يو األفكار و تستمر كذلك عملية التنشئة االجتماعية و التطبيع االجتماع
و املدرسني و القادة و املقربني من الرفاق و من الثقافة العامة االجتماعية من األشخاص اهلامني يف حياته، مثل الوالدين 

اليت يعيش فيها و يظهر على املراهق اهتمامه باملظهر الشخصي و يبدو ذلك واضحا يف اختيار مالبسه و االهتمام 
، 2004ملحم، (".اثو االهتمام باحللي و املوضة و متابعتها بالنسبة لإلن.باأللوان الالفتة للنظر و التفصيالت احلديثة

)365-364الصفحات 
يف هذه املرحلة يثور املراهق و يتمرد على سلطة األسرة و املدرسة و قيودمها و مييل بطبيعته لالندماج مع " و 

فعن طريق مجاعة .، و االمتثال آلرائهم، فيستبدل بإخالصه ألهل بيته إخالصا لزمالئه و أصدقائه(Gang)الشلة
لدى يتولد لدى .األصدقاء اليت هي خري متنفس له جيد الراحة النفسية اليت تقيه و ختفف عنه عوامل الكبت و اإلحباط
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، .معوض خ(".تحواذ على إرضائها و االندماج حتت لوائهااملراهق شعور بالوالء و االحرتام هلذه اجلماعة، و رغبة يف االس
)353، صفحة 2003

:خصائص و مظاهر النمو االجتماعي للمراهق) 2004(و فيما يلي تلخص لنا أمل حممد حسونة 
.مييل املراهق لالستقالل و التحرر من قيود األسرة و تبعيتها: االستقالل-1
.الوالء و الطاعة لشلة مجاعة األصدقاء يف الوقت الذي يسعى للتحرر من قيود األسرة-2
.:التمرد و الثورة-3
خيتار عامة األفراد من بينهم الذي يتصف امليل للزعامة عندما تربز الشخصية، و تتميز بالقوة و التماسك و:الزعامة-4

مبميزات عقلية أو جسمية أو اجتماعية، و يكون الزعماء عادة أكثر ذكاء، و يتميزون بالقدرة و الكفاءة يف حل 
.املشكالت و رجاحة الرأي و تدبري األمور و حل مشكالت اجلماعة و التصرف فيها

آلخر يكون يف بادئ األمر خفيا و غري واضح مث يتطور هذا امليل ميل املراهق إىل اجلنس ا:امليل للجنس اآلخر-5
)190، صفحة 2004حسونة، (.و يصبح ميال واقعيا واضحا فيحاول املراهق أن جيدب إليه انتباه اجلنس اآلخر

: النمو الفسيولوجي5.4.4-
حالة التحول إىل بالغ حيث تظهر التغريات اجلسدية و متكن الوظيفة الفسيولوجية  )املراهقة(تعين "

كل فرد ألن يأخذ الشكل و الوظيفة املالئمة جلنسه، يعين هذا للفتيات بروز و تضخم الثديني و التغري يف 
رخامة الصوت املهبل و منطقة احلوض و بداية الدورة الشهرية، أما بالنسبة للذكور يعين منو شعر الوجه و

)577، صفحة 2004، "مؤمن(".احليوانات املنويةو القدرة على إنتاج 
تأثري الغدة النخامية على النمو العام، و العظام خاصة و على إفراز الغدد اجلنسية، و يف "باإلضافة إىل 

ايني فيصبح ضغط الدم منتجا للقلق و الصداع و التوتر األجهزة الداخلية ينمو القلب بشكل أكرب من الشر 
.عند املراهق

و كأحد املعامل الرئيسية املقاس عليها للنضج اجلنسي عند الذكور ظهور احليوانات  املنوية الكاملة الشاملة 
، 2010أبوشعرية، ("املتميزة باخلصوبة و احلركة، أما اإلناث فالطمث هو العالمات األكثر وضوحا

)234صفحة 
:النمو االنفعالي6.4.4-

و اندفاع املراهق االنفعايل .كثري النقد هلمو الضيق و التربم و الزهد، فنجده ثائرا على األوضاع، و متمردا على الكبار،  
، .معوض خ(.ليست أسبابه نفسية خالصة، بل يدخل ضمنها ما للتغريات اجلسمية من آثار على هذه االنفعاالت 

نفعايل و هذا القلق املراهقة فرتة قلق ا:" أن) 2004(، و هذا ما تؤكده أمل حممد حسونة )346، صفحة 2003
تتصف "، حيث )187، صفحة 2004حسونة، (".نتيجة التغريات النفسية  و اجلسمية اليت حتدث يف هذه الفرتة

و بالتايل، فليس هناك ثبات انفعايل يف هذه املرحلة و يظهر التذبذب .املراهق التحكم فيها و ال يف املظاهر اخلارجية هلا
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كما تالحظ لدى املراهق .و تقلب سلوكه بني سلوك األطفال تارة و سلوك الكبار تارة أخرى.هقاالنفعايل لدى املرا
التناقض االنفعايل و ثنائية املشاعر حنو نفس الشخص أو الشيء أو املوقف فيتذبذب انفعاله بني احلب و الكره و بني 

غري ذلك ... ماعية و بني احلماس و الالمباالة إىلالشجاعة و اخلوف، و بني التدين و اإلحلاد  و بني االنعزالية و االجت
)362، صفحة 2004ملحم، (".من مظاهر السلوك

:و من العوامل املؤثرة يف انفعاالت املراهقة
.التغريات اجلسمية الداخلية و اخلارجية-1
.العمليات و القدرات العقلية-2
.التآلف اجلنسي-3
.العالقات العائلية-4
.معايري اجلماعة-5
)259-257، الصفحات 1998السيد، (.النمو الديين-6

يالحظ يف هذه املرحلة سعيه حنو حتقيق االستقالل االنفعايل أو ما يسمى :"أنه" سامي حممد ملحم"و يضيف 
و قد تالحظ مظاهر اخلجل لدى املراهق و امليل حنو االنطوائية . بالفطام النفسي عن والديه و تكوين شخصيته املستقلة
و املشاعر اجلديدة خاصة ما يتعلق .نتيجة التغريات اجلسمية املفاجئةو التمركز حول الذات، و الشعور بالذنب و اخلطيئة 

)364-363، الصفحات 2004ملحم، (.كما يالحظ الرتدد نتيجة  نقص الثقة بالنفس.منها باجلنس
:مشكالت المراهقة5.4-

اآلباء (ريصاحب التغريات الكمية و النوعية 
من خالل تفاعلهم مع املراهقني و املراهقات بأنه ينقصهم الوعي و املعرفة السليمة بطبيعة احلاجات )و املدرسني

وضع منا الرتكيز عليها و فهمها وو اليت تتطلب .و التغريات اجلسمية و النفسية و االجتماعية و حماوالت التكيف معها
)214، صفحة 2000الشيباين، (األطر العالجية املناسبة هلا

:و فيما يلي سنلقي الضوء على أهم املشكالت اليت يتعرض هلا املراهق يف هذه املرحلة العاصفة و اليت تتمثل يف اآليت
:  و اجلسميةاملشكالت الصحية-1

.و االضطرابات اليت قد يتعرض هلا.
.و مدى تقبله للتغريات اجلسمية اليت حتدث له يف هذه املرحلة

يتعرض هلا و تشري الدراسات إىل أن املشكالت الصحية و اجلسمية حتتل مركزا هاما من بني املشكالت العديدة اليت
:املراهق و اليت تتمثل يف اآليت

.التعب الشديد*
.الصداع الشديد*

و تظهر هذه املشكالت عادة كنتيجة الهتمام املراهق جبسده و صورة جسمه:العيوب اجلسمية مثل حب الشباب* 
.و إن رد فعل املراهق إزاء هذه العيوب تتمثل يف التوتر و القلق و اضطراب العالقات بينه و بني أقرانه
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فرغبة املراهق يف بناء جسمه و تقويته . و القيام باأللعاب الرياضية اليت حتقق له ذلك.االهتمام الشديد بتقوية اجلسم*
)385- 384، الصفحات 2004ملحم، (.تصبح يف هذه املرحلة مصدر اهتمامه
من النادر قبول املراهق لذاته اجلسمية حيث تعد اجلاذبية اجلسمية :"أنه) 2000(و يشري بدر ابراهيم الشيباين

هناك خطأ ما ، يف طوله و مما يزيد يف صعوبة تقبله لذاته اجلسدية و تأكيد شعوره أن . معيارا أساسيا للقبول االجتماعي
أو يف وزنه أو يف بشرته أو يف شعره أو يف درجة نضجه،أو يف جوانب أخرى من العيوب الذاتية، اليت تصبح حمور اهتمامه

إضافة إىل أن هناك عالقة مهمة بني التكيف و التوافق النفسي و بني .و تؤدي يف الكثري من األحيان إىل رفضه لذاته
ذاته، و السيما املظهر، و اليت قد تدفعه يف الكثري من املواقف لتبين بعض االحنرافات السلوكية  مفاهيم املراهق عن 

)216، صفحة 2000الشيباين، (.تعويضا عن تلك املشاعر
:املشكالت االجتماعية-2

أن يفسر املشكالت اليت متأل حياة املراهق بأن هذه الفرتة تشكل تغريا يف االنتماء ) 1952(قد حاول ليفني "
و هذا .االجتماعي، فبعد أن كان ينتمي إىل فئة األطفال فانه يرى نفسه يف مرحلة املراهقة و قد أصبح يف عداد الراشدين

معقدة بالنسبة للمراهق، ألنه يكون قد حتول و انتقل إىل عامل جمهول غري التصور عنده و هذا االنتقال يشكل مسألة 
هلذا فان مشكالت املراهق تعزى يف ...هلذا يالزمه القلق فال يدري يف أي اجتاه يتحرك.معروف لديه من الناحية النفسية

)298- 297، الصفحات 1994، .اجلسماين ع(." الغالب إىل نقص الوضوح عنده يف معرفة حقائق عامل الراشدين
املشكالت االجتماعية للمراهق تعود إىل قدرة املراهق على التكيف مع :" أن) 2004(و يشري سامي حممد ملحم 

".االنتماء و التقديرو مدى حتقيق حاجاته إىل االعتبار و القبول االجتماعي و. . اآلخرين
)387، صفحة 2004ملحم، (

يتعرض املراهقون للنبذ و ذلك ليس رادعا إىل ما يعانونه من نقص يف :"أنه)2004(و هذا ما يؤكده عصام نور 
ميكن أن يؤدي ...باالندماج االجتماعي

عدم حتليهم باملهارات االجتماعية، أن يتحول خجلهم إىل درجة مرضية غري صحية، كما يصل األمر إىل أحد 
)143-142، الصفحات 2004نور، (".االضطرابات و حدوث املشكالت االنفعالية

:املشكالت النفسية-3
و منوها )األنا(سبب املشكالت اليت تعصف حبياة املراهق يرجع إىل أنه مير مبرحلة ظهور :"أن)1949(ذكر يونج

)297، صفحة 1994، .اجلسماين ع(".لديهحمتويات نفسه أو مكوناته النفسية و وا
املشكالت النفسية نتاج عوامل كثرية بعضها اجتماعي راجع إىل :"أن)2004(و يشري سلمي حممد ملحم 

فربوز  الدافع اجلنسي و ما يتلو ذلك من حماوالت .و بعضها اآلخر فيزيولوجي.ظروف البيئة احمللية اليت يعيشها الفرد
.و قدرة املراهق على التكيف مع الظروف البيئية.تمام املراهقإلشباعه و النمو اجلسمي السريع الذي يستأثر على اه

و متثل املشكالت النفسية .و قدرته على إشباع حاجاته املختلفة ينعكس بشكل أو بآخر على مشكالته النفسية
:التالية أكثر شيوعا بني املراهقني

.احلساسية للنقد و التجريح*
.أثناء غضبه*



سنة15 13الفصل الرابع                                                                   خصائص المرحلة العمرية 

75

.عدم متكن املراهق من السيطرة على أحالم اليقظة*
.اخلشية من ارتكاب األخطاء*
)388، صفحة 2004ملحم، (."الشعور باحلزن و الضيق دون سبب*
:مشكالت قضاء أوقات الفراغ-4

"

مشكلة من صنع املراهق، بل هي مشكل

سهم يف عدم اهتمام املراهق بوقته الثمني
.و اللجوء إىل اخلمول و كثرة النوم و التسكع يف الشوارع و مضايقة اآلخرين و االستهتار بالقوانني و اجلنوح

:ترجع مشكالت قضاء أوقات الفراغ إىل عدة عوامل منها:األسباب
*.
.عدم توظيف ط*
.عدم معرفة املراهق بأمهية الوقت*
.ضعف التوجيه و اإلرشاد املنزيل و املدرسي يف كيفية استثمار املراهق لوقته*
.شعور املراهق بأنه عدمي الفائدة أو مشاغب مما يعزز الشعور بالنقص لديه*
)227-226، الصفحات 2000الشيباين، (."أوقات الفراغ مبا ال يفيدتأثري األقران و الصحبة السيئة يف شغل *

:حاجات المراهق6.4-
تكامل احلاجات لدى املراهق أساسا ملعايري الشخصية، وعندما تكتمل احلاجات الفسيولوجية والنفسية يعد "

الفرد يشعر بالتوازن فال حيصل ما يسمى بالفراغ النفسي الذي إن وجد فإنه يدفع املرء للبحث واالجتماعية والذاتية، فإن 
مرتددا بني شعوره باحلاجة واعتزامه إشباعها، فالفراغ بني موقف الفرد وموقع اهلدف الذي يسعى إليه ميثل استخدام احلاجة 

:ومن احتياجات املراهق ما يلي. بصورة وصيفية
.املتبادل كحقيقة واقعية وهذا يستتبع العمل مع الغريتقبل االعتماد-
.سعيهم على االستقالل الذايت-
.تقبلهم ألنفسهم-
.تقبلهم للغري وتطلعهم إىل تقبل الغري هلم-
.اهتمامهم مبسؤوليات توكلهم-
)345، صفحة 1994، .اجلسماين ع(.حاجتهم إىل االنتماء االجتماعي والشعور به وممارسته-

:يصنف حاجات املراهق إىل ثالثة فئات و هي) 2004(إال أن سامي حممد ملحم 
.كاحلاجة إىل الطعام و الشرب و الراحة و اجلنس:حلاجات العضويةا-1
.و االستقالل و االجنازكاحلاجة إىل الشعور باألمن النفسي و احلاجة إىل تأكيد الذات :احلاجات النفسية-2
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.مثل احلاجة إىل االنتماء و احلاجة إىل العطف و إىل األصدقاء و إىل املكانة االجتماعية:احلاجات االجتماعية-3
)390-389، الصفحات 2004ملحم، (

:الخصائص البدنية و الوظيفية7.4-
إن هذه املرحلة ال تعد مرحلة أزمة وتقصري، إذ توجد هناك صفات بدنية كثرية ترتفع درجة تطورها لدى يطلق عليها 

:مرحلة البطولة
.احلاجة إىل النوم والراحة

.الشعور باملقاومة والطاقة غري احملدودة-
.سرعة الشعور بالتعب-
.لدراسة والتحصيلاجتاه املقاومة للنمو الكايف وطاقة أقل يف ا-
.مراحل منو سريع نسبيا، جيب االهتمام بالكشف الصحي الدوري-
.زيادة الشهية للطعام لتزايد سرعة النمو أو نقص يف الشهية-
.تزايد الشد والتوتر اجلنسي-
.كثرية والتوافق الضعيفالظهور احلركات الفجة -
-.
.)198، صفحة 1990اخلويل، (االستعداد املناسب لتعلم املهارات الرياضية-

من خالل النمو السريع غري املنتظم يضطرب التوافق العصيب :"أن) 2002(
إن مقدرة املراهق ضمن هذه املرحلة على التكيف و التوجيه و التكوين احلركي تكون ...العضلي فتقل اخلفة و الرشاقة

فإن ما ...ئه أثناء األداء احلركي و اليت ال تنسجم و الواجب احلركيضعيفة، حيث ال يستطيع السيطرة التامة على أعضا
و الذي يبدو على املراهق من خالل عدم مقدرته على االستقرار يف مكان معني -اهليجان احلركي–مييز هذه املرحلة هو 

املطاولة يف هذه املرحلة يكون بطيئا إن تطور قابلية التوافق و قابلية ...لفرتة طويلة أو انشغاله الدائم باألشياء القريبة منه

و من األمور  اليت تتطور بشكل غري مناسب هنا أي يف هذه املرحلة العمرية،هي قوة العضالت بالنسبة للوزن ...التدريب،
قوة عضالت الذراعني، فعند األوالد تكون ضعيفة و غري مرضية، أما عند البنات غري املدربات فحدث ثبات و خاصة

....للقوة و أحيانا تراجع،
ميز بصعوبة تعلم املهارات احلركية اجلديدة، قياسا باملرحلة السابقة و خاصة إن قابلية التعلم احلركي يف هذه املرحلة تت

يف التعلم السريع، و عليه هنا جيب التأكيد على البناء الشامل و الكامل للقابليات احلركية، مع مراعاة الفروق الفردية يف 
)66-65صفحات ، ال2002إبراهيم، (".قابلية املستوي

:أهمية ممارسة النشاط البدني للمراهق8.4-
يستفيد كل فرد منا و يف أي مرحلة من مراحل عمره إذا قام مبمارسة النشاط الرياضي، و بالنسبة للمراهق فهو 
شيء ضروري و هام ألنه يساعد على بناء اجلسم و تقوية العضالت و يقلل من فرص اإلصابة بأمراض عديدة، و ال 

طلوب ألن اإلفراط يف ممارسة أي نشاط يعرضك يشرتط أن يكون النشاط عنيفا لكي يكون مفيدا فاالعتدال هو امل
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لإلصابة باألذى و الضرر كما أنه يوهن العظام و يؤدي إىل مشاكل يف الدورة الشهرية للبنات، و من فوائد ممارسة النشاط 
:الرياضي يف هذه املرحلة

.بناء العظام و العضالت و املفاصل*
.السيطرة على الوزن*
.تقليل نسبة الدهون *
ية العضالت الضعيفةتقو *
هناك عوامل وراثية تنبؤ تمتنع أو تؤخر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم، األزمات القلبية أو اإلصابة مبرض السكر إذا كان*

.بذلك
.يكسب املراهق روحا إجيابية يف تعامله مع اآلخرين *
.مينحه القوة و النشاط*
)50، صفحة 2009الشافعي، (.كما أنه حافز للتفوق الدراسي و التعليمي*

:الخالصة
ففي هذه الفرتة بالذات ينفض الناشئون عن كواهلهم قيود الطفولة     تعترب املراهقة فرتة زمنية يف جمرى حياة الفرد 

الفردتكوينحيثمناملرحلةوطابعتتناسقومتطلباتمتيزهاخصائصللمراهقة وو حياولون مواجهة الواقع كما يرمسونه، 
الدينيةواملعايريالقيمواكتسابهوميولهعاداتهتكوينحيثمنكذلكواالجتماعي،االنفعايلالعقلي،اجلسمي،

علىوالنفسيةاالجتماعيةالعلوميفالباحثنيمنالكثرييراهاحيث.جمتمعهمعتفاعلهوتوجهسلوكهحتكماليتواألخالقية
املراهقو اإلملام مبتطلباتمعرفتهاالشبابرعايةجماليفوالعاملنيواملربنياآلباءعلىيتوجبمماالنمومراحلأهمأ

، و قصد الرقي بقيمته و إكسابه للمهارات مستقبالالراشدينشخصياتبلورةيفة املرحلةمهيألنظرا،و احتياجاته 
. احلياتية الالزمة ملواكبة التطور



الباب الثاني
الجانب التطبیقي



الفصل األول
منھجیة البحث و اإلجراءات 

المیدانیة
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:تمهيد

منهج سنتناولللوصول إىل حلول منطقية للمشكلة املطروحة، و من خالل فصل منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية 
وأخريا  حصر الوسائل ث، أدوات البحث، دراسة االستطالعيةالبحالبحث جمتمع و عينة البحث، جماالت و متغريات

.  اإلحصائية املستخدمة يف البحث

:منهج البحث-1
الذي من خالله يتم تنظيم األفكار يقصد مبنهج البحث األسلوب الذي يستخدمه الباحث يف دراسة ظاهرة معينة و

بالطريقة املنهج الوصفيعلىحبثنايف اعتمدنا هذا األساسعلى و.مشكلة البحثمعاجلةمن هبطريقة متكناملتنوعة
باإلضافة إىل منهج حتليل احملتوى الذي يعترب .املسحية باعتباره من أنسب املناهج للوصول إىل أهداف البحث املسطرة

و هذا ما .)55، صفحة 2012اجلالين، ("وصفا كميا و موضوعيا منظما...أسلوب أو أداة البحث لوصف الظاهرة "
أن حتليل احملتوى أسلوب أو أداة للبحث العلمي ميكن أن يستخدمها الباحث يف ):"2009حمسن علي عطية (يؤكده 

، صفحة 2009عطية، (".و املضمون الصريح للمادة اليت يراد حتليلهاجماالت حبث متنوع لوصف احملتوى الظاهر
143(.

:مجتمع البحث-2
العساف، املدخل إىل البحث (". و يراد به كل ما ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أكانت أفراد أو كتب"

حبيث متثل جمتمع البحث يف مناهج الرتبية البدنية و الرياضة للسنوات األربعة )61، صفحة 2006يف العلوم السلوكية، 
و ) 17533(، تالميذ السنة األوىل متوسط املقدر عددهم ))01(ارجع إىل امللحق رقم (حل التعليم املتوسط امن مر 

راجع امللحق .(ة مستغامنبوالي2013/2014للسنة الدراسية ) 11093(تالميذ السنة الرابعة متوسط املقدر عددهم 
))02(رقم 

:عينة البحث-3
.حل التعليم املتوسط امت اختيار عينة البحث املتمثلة يف مناهج الرتبية البدنية و الرياضة للسنوات األربعة من مر -
من (30%)و ميثلون قسم )164(موزعني على ) 5260(و مشلت  تالميذ السنة األوىل متوسط املقدر عددهم بــــ -

(30%)ميثلونقسم)107(و موزعني على ) 3328(جمتمع البحث و تالميذ السنة الرابعة متوسط املقدر عددهم بـــ 
.كما هو موضح يف اجلدول املوايل.، اختريوا بطريقة عشوائية لوالية مستغامنمن جمتمع البحث 
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بعة متوسط حسب كل دائرة من والية مستغانميوضح  توزيع تالميذ السنة األولى و الرا):03(الجدول رقم 

اسم المتوسطةالدائرة
عدد 
األقسام

عدد تالميذ السنة 
األولى متوسط

عدد 
األقسام

عدد تالميذ السنة 
الرابعة متوسط

مستغانم

03820252العريب التبسي
02490256بن زرجب
038603102زدور حممد
0311103112ابن سينا

041220249بن سعدون املنور

حاسي ماماش

041280134قلوعة الشارف
03930252برجي عمار

02980384ولد نورين بلقاسم
02460242دوار اجلديد

02440251اوريعة اجلديدة

عين النويصي

041280266عبادلية خلضر
03980256عني النويصي اجلديدة

041230261العيد عني النويصيديب
03810136بو محيدي حممد اللوزة

041130263قدادرة فرناكة
041320266كعيبيش أمحدماسرة

041430385كرتوسي حممد
02680256بالد الطواهرية

031050260عني سيدي الشريف
041440262لزرق العريب ماسرة

031190387بوقرياط45ماي 08بوقراط
041170256سريات اجلديدة

049903113بوقرياط55أوت 20
031070385مهدي الشارف الصفصاف
0516504155قورين عبد القادر السوافلية

0517805174عمور حممد خري الدينخير الدين
041470395خمتاري بن شاعة
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031120383حممد وادي احلدائقعمار 
02580254خيلف بن قلة ع بودينار

02660268أوالد البشري

عين تادلس

03840135تشوكة أمحد
03960257مشومة حممد

031320155سيدي بلعطار
03740136حشاشطة
031020134بلحضري

سيدي علي

0414703122قدور بلعريب
041350268موالي بن شريف

03750396أوالد بوزيان
03790254تازقايت

041380247أوالد معلى اجلديدة

سيدي لخضر

031020128يزيد عبد القادر حجاج
031090256امللك.دهار بن شريف بن ع
02630264تومي خلضر سيدي خلضر
051630249امحد خلضر سيدي خلضر

03940124سيدي خلضر اجلديدة

عشعاشة

03840259محادوش عبد القادر خضرة
041080277حممد الشريف عشعاشة
031120272هواري بومدين الشرايفية

03970261مرباح بلقاسم أوالد بو غامل
041040129حممد بوضياف النكمارية

16452601073328المجموع الكلي
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:مجاالت البحث-4
يعترب ضبط جماالت البحث من أهم خطوات البحث العلمي الواجب الوقوف عليها، ملا هلا من أمهية بالغة يف حتديد 

ما كان التحديد دقيقا واضحا جنب الباحث الكثري من احتماالت الشطط كل:"أنه )2009حمسن علي عطية (ما يؤكده 
.)79، صفحة 2009عطية، (".و التعميم الزائدو التأويل 

:المجال البشري-1.4
بعض متوسط موزعني علىأقسام السنة الرابعةمن تالميذ و وىلأقسام السنة األمن تالميذ 

.بوالية مستغامناملتوسطات
:المجال المكاني-2.4

.على التالميذبوالية مستغامن قصد توزيع مقياس املهارات احلياتيةعض املتوسطاتببمت االتصال 
:المجال الزماني-3.4

01/2015/ 20إىل 2013/  2/ 15امتد البحث من   
:متغيرات البحث-5

.األربعةاملتوسطالتعليم حل امنهاج الرتبية البدنية و الرياضية مر :المستقلالمتغير -1.5
.و تالميذ السنة األوىل و السنة الرابعة متوسط. املهارات احلياتية:المتغير التابع-2.5
مت ضبط املتغريات املشوشة من خالل:المتغيرات المشوشة-3.5

.تطبيق مقياس املهارات احلياتية يف نفس الظروف-
التجانس يف العمر الزمين و استبعاد التالميذ الذين ميارسون :-

.نشاطات رياضية خارج درس الرتبية البدنية و الرياضية، و املعفيني من ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية 
:جمع البياناتوات دأ-6

أسئلة البحث أو على:"أداة البحث هي 
كما يضيف كل من .)100، صفحة 2006العساف، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، (".اختبار الفروض

تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات املرتبطة : ")2009عبد اليمني و عطااهللا أمحد بوداود (
ألن وسائل و أدوات مجع البيانات املرتبطة باملوضوع يعترب احملور . باملوضوع الذي يقوم بدراسته من أهم اخلطوات 

.)75، صفحة 2009أمحد، (".األساسي و الضروري يف الدراسة، و هو مرتبط بنوع الدراس
:جمموعة من األدوات التاليةعلى و قد اعتمدنا يف اجناز حبثنا 

ااستعانحبيثقصد اإلملام باملوضوع:المصادر و المرجع/1
.

))03(ارجع إىل امللحق رقم (بتصميم استمارة حتليل املنهاج ناقام:استمارة تحليل المنهاج/2
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:
الرتبية البدنية و الرياضية يف كل سنة من سنوات مرحلة التعليم معرفة و حصر املهارات احلياتية اليت يتضمنها منهاج .1

املتوسط
.معرفة ما إذا كانت املهارات املتوفرة يف منهاج الرتبية البدنية و الرياضية تتالءم و خصائص و مميزات املرحلة العمرية.2

مواصفات العمل الميداني- 7
1 :الخطوات المنهجية لتحليل المحتوى- 7.

:المبحوثةالمحتوياتتصنيف-1
للمشكلةمباشرانعكاسنهألاحملتوىحتليليفخطوةأهم)1973كرلينجر(التصنيف كما ذكر يعد

:،و ميكن حتديد معايري التصنيف من خالل املعارف اآلتية أو أحدها...دراستهااملراد
.اإلطار النظري ملشكلة البحث- 
.فروض علمية حدود ما يثريه البحث من تساؤالت أو - 
، صفحة 2006العساف، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، (.إطار النتائج املستهدفة من البحث- 

239(
:المضمونالتحليلوحدات-2
و عندما -...معىن رمزي معنيهي أصغر وحدة تستخدم يف حتليل املضمون و قد تشري الكلمة إىل : وحدة الكلمة*

فإن الباحث يضع قوائم يسجل فيها تكرارات ورود كلمات أو فئات خمتارة عن املادة -تستخدم كوحدة يف حتليل املضمون
.موضوع التحليل

و هذا ما سنقوم به يف حبثنا ...      (:وحدة الموضوع*
)).03(ارجع إىل امللحق رقم  )(من خالل حتليل مضمون  مؤشرات الكفاءات القاعدية ملناهج التعليم املتوسط األربعة 

.:وحدة الشخصية*
و  ... ابا أو مقاال أو قصة أو حديثا إذاعيا أو خطابافقد تكون كت:وحدة المفردة

.كذلك ميكن تصنيف العمل األديب حسب نوعية موضوعاته
. و تتمثل يف تقسيم املضمون تقسيمات مادية سواء بالنسبة ملواد االتصال املرئية أو املسموعة:وحدة المساحة الزمن*
.)57-56الصفحات ، 2012اجلالين، (
و هي عبارة عن استمارة جلمع البيانات و رصد التكرارات اخلاصة بوحدات التحليل اليت يراد :تصميم أداة التحليل*

.)152، صفحة 2009عطية، (.قياسها
و يفرغ فيها الباحث املعلومات من استمارات و هي تتعدد بتعدد تساؤالت البحث و أهدافه :تصميم جداول التفريغ*

.التحليل تفريغا كميا
.التحليلةومنهاالوصفيةالالزمةاإلحصائيةالمعالجاتتطبيق-
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)242، صفحة 2006العساف، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، (.وتفسيرهاالنتائجسرد-

:المهارات الحياتيةمقياس- 2.7
نا قام

و فيما يلي سنتطرق .يف حصة الرتبية البدنية و الرياضيةاملهارات احلياتية عند تالميذ السنة األوىل و السنة الرابعة متوسط
:املهارات احلياتيةمقياسلبناء اناإىل أهم اخلطوات اليت قام

:الخطوة األولى
باإلطالع على جمموعة من الدراسات و البحوث العلمية  األطروحات ناملهارات احلياتية قامامقياسقصد بناء 

ملهارات احلياتية اليت تناولتها الدراسات و الكتب من أجل حتديد و ضبط حماور املهارات احلياتية ، و فيما يلي سنعرض ا
: و البحوث العلمية ، األطروحات و الكتب على النحو التايل
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.يوضح المهارات الحياتية التي تناولتها الدراسات و البحوث العلمية): 04(الجدول رقم

المهارات الحياتية التي تناولتها الدراسةالسنةالعنواناسم الباحثالرقم

كايصادق احل01
أمحد البطانيةو 

كلية الرتبية الرياضية مدى توظيف املهارات احلياتية يف منهاج  
املهارات االجتماعية و -مهارات االتصال و التواصل-.املهارات البدنية و املهارية-2007.يف اجلامعة األردنية

.االكتشافمهارات التفكري و -املهارات النفسية و األخالقية-العمل اجلماعي

حسن عمر سعيد السوطري02
احلديثة يف توظيف أثر استخدام بعض أساليب التدريس 

املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية الرياضية القائم
.على االقتصاد املعريف

2007
مهارات حل املشكالت-مهارات اختاذ القرارات السليمة-

مهارة حل -مهارة حتمل املسؤولية-مهارة العمل اجلماعي-مهارة الروح القيادية-
.مهارة التواصل-االختالفتقبل مهارة -مهارة الثقة بالنفس-النزاعات

عمر عيسى عمور03
و صادق خالد احلايك

هج الدراسية للرتبية اناملمدى توظيف املهارات احلياتية يف 
املهارات االجتماعية و -.مهارات االتصال و التواصل- املهارات البدنية و املهارية-2007/2008.الرياضية يف اجلزائر و األردن

.االكتشافمهارات التفكري و - املهارات النفسية و األخالقية-.اجلماعيالعمل 

صادق خالد احلايك، حسن 04
عمر السوطري و منال بيات

لألمهية للمهارات احلياتية الواجب توفرها يف منهاج كليات 
.مهارة القيادة و اختاذ القرار-احلركيةاملهارات البدنية و -2008.من وجهة نظر الطلبةالرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية

.االجتماعيةاملهارات النفسية و -االكتشاف مهارة التفكري و -

مدى توظيف املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية الرياضية يف 05
املهارات النفسية -االكتشاف و مهارات التفكري- املهارات البدنية و املهارية-2008/2009.اجلامعات الفلسطينية حبسب رأي الطلبة

.املهارات اإلجتماعية و العمل اجلماعي-و التواصلاالتصالمهارات -واألخالقية

املهارات احلياتية املعاصرة املواكبة للتطورات الرتبوية املدجمة يف صادق خالد احلايك06
2008.الرمسيةمنهاج الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية 

مهارات العمل كفريق -الشخصيةاالتصالمهارات -املهارات اجلسمية و الرياضية -
.مهارات التفكري و حل املشكالت-املهارات العاطفية و األخالقية-واحد

احلايك و نزار صادق خالد 07
حممد خري الويسي

تأثري استخدام األلعاب احلركية و الرتبوية يف تنمية املهارات 
دناحلياتية لدى طالب املرحلة األساسية الدنيا يف األر 

مهارة اإلعتماد على النفس -مهارة التواصل-.مهارة التعاون و العمل اجلماعي-2011
وحتمل املسؤولية
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يوضح المهارات الحياتية التي تناولتها األطروحات): 05(الجدول رقم

الحياتية التي تناولتها الدراسةالمهارات السنةالعنواناسم الباحثالرقم

حسن عمر سعيد السوطري01
أثر استخدام بعض أساليب التدريس احلديثة يف توظيف 

املهارات احلياتية يف منهاج الرتبية الرياضية القائمة
على اإلقتصاد املعريف

2007
دكتوراه

القياديةمهارة الروح -مهارة حل املشكالت -اختاذ القرارات -مهارة التواصل -
مهارة -مهارة حل النزاعات -مهارة حتمل املسؤولية - مهارة العمل اجلماعي -

.مهارة تقبل االختالف-الثقة بالنفس

عمور عمر02
إسهامات بعض أساليب تدريس الرتبية البدنية و الرياضية 

احلديثة يف تنمية بعض املهارات احلياتية لدى
.طالب املرحلة اجلامعية

2008
/2009

دكتوراه

املهارات االجتماعية -مهارات االتصال و التواصل- املهارات البدنية و املهارية-
مهارات التفكري و -املهارات النفسية و األخالقية-و العمل اجلماعي

.اإلكتشاف

دور النشاط الرياضي يف تنمية املهارات احلياتية لدى طالب صغري نور الدين03
اجلامعة

2010
ماجستري

:االجتماعيةاملهارات -1
، حل النزاعات بشكل بناءالقياديةالروح -التعاون/العمل اجلماعي-التواصل(

)مع اآلخريناالختالفتقبل -
:املهارات النفسية-2

حل املشكالت و - قيمة الذات/تقدير الذات/الثقة بالنفس-اختاذ القرارات(
)حتمل املسؤولية الشخصية-التفكري
البدنية و املهاريةاملهارات -3

فاحل الويس"  حممد خري"نزار04
تأثري برنامج تعليمي مقرتح يف تنمية املهارات احلياتية و 

احلركية األساسية لدى املرحلة األساسية الدنيا
2009
دكتوراه

على النفس االعتمادمهارة -مهارة التواصل-مهارة التعاون و العمل اجلماعي-
صحية تمهارة اكتساب سلوكيا-ضبط االنفعاالت مهارة-وحتمل املسؤولية

سلوك االكتشاف اللفظي-مهارة سلوكيات املرور مع الطريق  -سليمة
.سلوك االكتشاف املصور-
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تقومي منهاج الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية يف ضوء نضال أمحد إمساعيل الغفري05
.املهاراتاملهارات احلياتية و درجة اكتساب الطلبة هلذه 

2012
دكتوراه

مهارة التواصل و العالقات -مهارة إدارة الوقت-األمان و السالمة العامة-
مهارات القيادة-مهارات التفكري و حل املشكالت-االجتماعية

املهارات الصحية و البدنية-مهارات استخدام التكنولوجيا احلديثة-

06

الثقافة "التدريس املبين على املهارات احلياتية لوحديت أثر 
يف تنمية حتصيل " التمرينات و اللياقة البدنية"و "الرياضية

.املشكالت لدى طلبة املرحلة الثانوية يف األردن

مهارة اختاذ القرار-دكتوراه2012
.ملشكالتمهارة حل ا-

ولد يوسف الصاحل احلموري07

االستقصاء التعاوين إسرتاتيجيةبناء برنامج تعليمي قائم على 

املوجه وبيان أثره يف حتسني املهارات احلياتية ومهارات التفكري 

اإلبداعي ومستوى األداء الفين لدى الطلبة الدارسني ملناهج 

ألعاب القوى يف كلية الرتبية الرياضية يف اجلامعة األردنية

2013
دكتوراه

مهارة حل املشكالت-اختاذ القرارات -مهارة التواصل--
مهارة حتمل املسؤولية -التعاون /مهارة العمل اجلماعي-مهارة الروح القيادية  -

.قيمة الذات/تقدير الذات/مهارة الثقة بالنفس- الشخصية 
.مهارة تقبل االختالف مع اآلخرين-
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الكتبيوضح المهارات الحياتية التي تناولتها):06(الجدول رقم

المهارات الحياتية التي تناولتها الدراسةالسنةالعنواناسم المؤلفالرقم

تغريد عمران، رجاء الشناوي و 01
عفاف صبحي

2001املهارات احلياتية
كتاب

:املهارات احلياتية الذهنية-01
صناعة القرار، حل املشكالت، إدارة القراءة ، الكتابة، احلساب، االتصال، 

الوقت و اجلهد، ضبط النفس و السيطرة على االنفعاالت، إدارة املوارد البشرية 
و غري البشرية، إدارة اقتصاديات الفرد و األسرة، إدارة مواقف الصراع و إجراء 
عمليات التفاوض، إدارة مواقف األزمات و الكوارث، ممارسة التفكري الناقد و 

.ة التفكري املبدعممارس
:املهارات احلياتية العملية-02

العناية الشخصية بأعضاء اجلسم، العناية بامللبس، إعداد املالبس، إعداد 
األطعمة، تناول األطعمة، حفظ األطعمة، استخدام األدوات و األجهزة املنزلية، 

خدام العناية باألدوار الشخصية ، العناية باألدوات و األجهزة املنزلية، است
األثاث املنزيل ، اختيار املسكن، العناية باألثاث املنزيل، استخدام املسكن، 

العناية باملسكن، ترتيب و تنسيق املسكن، أداء بعض عمليات الصيانة املنزلية، 
إجراء بعض اإلسعافات األولية ، حسن استخدام موارد البيئة و ترشيد 

.اإلستهالك

أحد حسن عبد املعطي و دعاء 
د مصطفىحمم

2008املهارات احلياتية
كتاب

:تصنيف منظمة الصحة العالمية للمهارات الحياتية-1
مهارات التفكري و اإلبداع-مهارة حل املشكالت -مهارة اختاذ القرار

مهارات العالقات -مهارات االتصال الفعال-مهارات التفكري الناقد-
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مهارة التعايش مع -التعاطفمهارة -مهارة الوعي بالذات-االجتماعية
مهارة التعايش مع الضغوط-اإلنفعاالت

Chinapahتصنيف سينيه-2
-:و يندرج حتتهامهارة احملافظة على الذات*

الصحة اجلسمية و النفسية، العادات الغذائية السليمة، اإلسعافات األولية، -
.أمن الطريق، قواعد املرور، أخطار البيئة

:و يندرج حتتهااملهارات االجتماعية *
القواعد احلسنة، الذوق املدين، رعاية اآلخرين، املشاركة يف األنشطة -

.االجتماعية، االجتاهات اإلجيابية و القيم
:و يندرج حتتهااملهارات املعرفية*

املعرفة و مصدر التعلم، حتديد املعلومات و املواد املعرفية، استخدام القاموس و -
.عاليةاملراجع، إدارة الوقت بف

:و يندرج حتتهااملهارات اليدوية*
.تصميم النماذج و الوسائل التعليمية-معرفة استخدام األدوات املنزلية -

للمهارات الحياتية التي يمكن تنميتها Kovalik"كوفاليك"تصنيف -3
:داخل الصف و تتضمن

حتمل –املثابرة –املرونة –املبادأة –التكامل -حل املشكالت–مهارات التنظيم 
.اكتساب املعرفة–إدارة الذات -التعاون–املسؤولية 

":نيكس"تصنيف -01عادل السيد علي
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املهارات احلياتية إسرتاتيجية منهجية

2009
كتاب

ممارسة العادات االستهالكية اليومية:و تشملمهارات استهالكية*
التصنيف، قراءة البيانات حل املشكالت، : مهارات علمية أو عقلية و تتضمن*

.العلمية
.ممارسة حقوق و مسؤوليات املواطنة:و تتضمنمهارات اجتماعية*

حتديد معلومات عن الوظيفة ، معوقات : و تشملمهارات االستعداد للوظيفة-
.

حساب األعداد و الكسور و النسب و التقريب : و تتضمنمهارات حسابية*
.ليفو التقدير، حساب التكا

اختاذ القرار، ممارسة املسؤوليات و حتملها، :و تتضمنفهم و تقدير الذات*
.االستجابات االنفعالية

:تصنيف بريس للمهارات الحياتية-02
كيفية التعامل مع اخلدمات -جتنب األخطار و احلوادث-التفاعل مع اآلخرين -

.ةإتباع العادات الصحية السليم-احلصول على وظيفة -االجتماعية
.إدارة املال و اجلهد و الوقت-

:و صنفها مركز تطوير المناهج بمصر وقفا لما يلي-02
:و تشملمهارات انفعالية/1

ضبط املشاعر، املرونة و القدرة على التكيف، تقدير مشاعر اآلخرين، القدرة على 
.مواكبة التغري، سعة الصدر ، حتمل الضغوط بأشكاهلا

:و تشملمهارات اجتماعية/2
حتمل املسؤولية ، املشاركة يف األعمال اجلماعية، اختاذ القرارات السليمة، احرتام 



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                                                                                  

92

.الذات، القدرة على تكوين عالقات، القدرة على التفاوض و احلوار
:و تشملمهارات عقلية/3

القدرة على التفكري الناقد، القدرة على التخطيط، القدرة على االبتكار و اإلبداع، 
على البحث و التجربة، القدرة على التعلم املستمر، القدرة على إدراك القدرة 

.العالقات
:صنفها مركز البحوث التربوية إلى-3

.مهارات تتصل بالفرد ذاته و إمكانياته، و قدراته، و مورثاته*
.الدراسة و التعلم ومهارات األمن و السالمة13مهارات حياتية تغطي *
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: الخطوة الثانية 
حتديد املهارات احلياتية اليت حيتاجها و ميكن تطويرها عند دمت حصر حماور املهارات احلياتية و تقدميها للمحكمني قص

. تلميذ يف مراحل  التعليم املتوسط
:الخطوة الثالثة

.قامت الطالبة بإضافة  العبارات اخلاصة بكل حمور  و تقدميها للمحكمني 
:الخطوة الرابعة

أضفنا لكل حمور العبارات .إليهابعد مجع االستمارات من عند احملكمني وتفريغها و قيام بالتعديالت الالزمة و املشار
.الالزمة  و قمنا بتحكيمها  مرة أخرى

.اع االستمارة من عند احملكمني و القيام بالتعديالت ،قامت الطالبة بدراسة استطالعيةبعد اسرتج:الخطوة الخامسة
:طرق تقييم درجات المقياس

))اعتمدت الطالبة الباحثة على سلم  Likert Technique)  و ) دائما،غالبا، أحيانا،نادرا و أبدا(مخاسي التدرج
:يتم منح الدرجات كما يلي

درجات5=عند اإلجابة دائما-
درجات4= عند اإلجابة غالبا-
درجات3=عند اإلجابة أحيانا-
درجات2= عند اإلجابة نادرا-
درجة1=عند اإلجابة أبدا-
:الدراسة االستطالعية-8

:الخطوة األولى 
ملهارات احلياتية قامت الطالبة الباحثة باإلطالع على جمموعة من الدراسات و البحوث امقياسقصد بناء 

ارجع إىل اجلدول رقم (سبق اإلشارة إليها سابقا (العلمية ، األطروحات و الكتب من أجل حتديد و ضبط حماور املهارات  
))06(و ) 05(،)04(

:الخطوة الثانية 
صدق المحكمين- 1.8

.)07(حماور املهارات احلياتية على جمموعة من اخلرباء كما هو موضح يف اجلدول رقم  استمارةبعرض ناقام
ثالثة إجابات مناسب، غري مناسب ، و إعطائنا مالحظات إن وجدت و ذلك إلبداء ااالستمارة حت

.حتياجات تالميذ املرحلة املتوسطةالرأي حول حماور املهارات احلياتية اليت تتناسب و استعدادات و ا
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أسماء و الدراجات العلمية و الجامعة التابعين لها األساتذةوضح ي:)07( جدول رقم 
المحكمين لمحاور المهارات الحياتية 

الجامعة التابع لهاالدرجة العلميةالتخصصاالسم و اللقبالرقم
جامعة مستغامندكتورالرياضيةالرتبية البدنية و زيتوين  عبد القادر01
-العراق-جامعة بابلدكتورالرتبية البدنية و الرياضيةرائد عبد األمري عباس02
مصردكتورالرتبية البدنية و الرياضيةبثينة حممد فاضل حممد03
مصردكتورالرتبية البدنية و الرياضيةعادل عبد احلليم حيدر04
جامعة مستغامنبروفيسارالبدنية و الرياضيةالرتبيةبن قناب احلاج05
جامعة املسيلةدكتورالرتبية البدنية و الرياضيةعمور عمر06
جامعة مستغامنبروفيسارالرتبية البدنية و الرياضيةبو مسجد عبد القادر07



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                      

95

اليت تفوق احملاور، و باالتفاق مع املشرف مت قبول و مناقشتاالستمارةو بعد مجع 
اليت كانت نسبة قبوهلا أقل من احملاور، أما و القيام بالتعديالت املطلوبةبالنسبة لكل حمور من املقياس %63نسبة قبوهلا 

:لتايل حتصلنا على النتائج التاليةترفع من املقياس  و با) 63%(

ق المحكمين على محاور المقياسيوضح نسبة اتفا):08(الجدول رقم 
%النسبة  تكرار الموافقةمحاور المهارات الحياتيةالرقم
07100مهارات االتصال و التواصل01
07100اختاذ القرارات السليمة02
0571.42مهارة حتمل املسؤولية03
0685.7مهارة تقدير الذات04
0342.85مهارة القيادة05
0685.7الثقة بالنفسمهارة 06
0685.7املهارات االجتماعية 07
0685.7مهارة إدارة الضغوط النفسية08
0342.85مهارة تقبل االختالف09
0228.57مهارة حل النزاعات10
0457.14مهارة حل املشكالت11
0342.85مهارة التفكري الناقد12
0685.7القدرة على االبتكار و االبداع13
0342.85مهارة التفكري و االكتشاف14
07100املهارات البدنية و املهارية15
07100املهارت الصحية16
0457.14املهارات النفسية و االخالقية17

مهارة االتصال ة (و هي%63و من خالل اجلدول أعاله يتضح أن هناك عشر مهارات فاقت نسبة قبوهلا 
التواصل ،مهارة اختاذ القرارات السليمة، مهارة حتمل املسؤولية،مهارة تقدير الذات، مهارة الثقة بالنفس، املهارات 
االجتماعية و العمل اجلماعي، القدرة على االبتكار و اإلبداع ،املهارات البدنية و املهارية، املهارات الصحية و مهارة إدارة 

)لنفسيةالضغوط ا
:كما طلب احملكمني  دمج مهارتني يف مهارة واحدة  كالتايل

دمج مهارة االتصال و التواصل و املهارات  االجتماعية لتصبح املهارات االجتماعية و االتصال*
.املسؤوليةدمج مهارة اختاذ القرارات السليمة و مهارة حتمل املسؤولية  لتصبح مهارة احتاد القرارات السليمة و حتمل *
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.دمج مهارة الثقة بالنفس و تقدير الذات لتصبح مهارة واحدة امسها مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس*

"مهارة تنظيم و إدارة الوقت"كما اقرتح احملكمني إضافة 

:و بالتايل صار معنا مثانية مهارات حياتية  كما هو موضح يف اجلدول التايل

المهارات الحياتية المتفق عليهايوضح محاور):09(الجدول رقم
محاور المهارات الحياتيةالرقم
املهارات االجتماعية و االتصال01
مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس02
مهارة اختاذ لقرارات السليمة و حتمل املسؤولية03
مهارة اذارة الضغوط النفسية04
مهارة االبتكار و االبداع05
الصحيةاملهارات 06
املهارات البدنية و املهارية07
مهارة تنظيم و ادارة الوقت08

:الخطوة الثالثة
و بعد حتديد احملاور املقبولة لألداة مت إدراج جمموعة من العبارات اخلاصة بكل حمور ، و مت عرضها على احملكمني 

:إلبداء الرأي حول) 10(الحظ اجلدول رقم 
.باحملورعالقة الفقرة -
.سهولة الفقرات و تناسبها مع العينة املدروسة-
.الوضوح من حيث اللغة و الصيغة اللغوية -
حذف أي فقرة أو فقرات غري مناسبة ، و تعديل مبا يرونه مناسب من أجل إثراء هذه الدراسات من جهة، و اجياد -

))04(ىل امللحق رقمارجع إ.(األسلوب الواضح و األقرب إىل مدارك العينة من جهة أخرى 



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                      

97

أسماء و الدراجات العلمية و الجامعة التابعين لها األساتذةيوضح):10(الجدول رقم
المحكمين لمحاور المهارات الحياتية

الجامعة التابع لهاالدرجة العلميةالتخصصاالسم و اللقبالرقم
جامعة مستغامندكتورالرتبية البدنية و الرياضيةزيتوين  عبد القادر01
-العراق-جامعة بابلدكتورالرتبية البدنية و الرياضيةرائد عبد األمري عباس02
جامعة مستغامندكتورالرتبية البدنية و الرياضيةبلكبيش عبد القادر03
جامعة مستغامندكتورالرتبية البدنية و الرياضيةقوراري بن علي 04
جامعة مستغامندكتورةالرتبية البدنية و الرياضيةبو راس فاطمة الزهراء05
جامعة مستغامنبروفيسارالرتبية البدنية و الرياضيةبن قناب احلاج06
جامعة مستغامنبروفيسارالرتبية البدنية و الرياضيةبو مسجد عبد القادر07
جامعة مستغامندكتورعلم االجتماعخالدي أمحد08
األردنبروفيسارالرتبية البدنية و الرياضيةصادق خالد حايك09

: الخطوة الرابعة
من عبارةفما فوق بالنسبة لكل ) 63%(و بعد مجع املقياس و تفريغه مت قبول كل العبارات اليت تفوق نسبة قبوهلا 

ترفع من املقياس )%63(املقياس مع تعديل العبارات األخرى و قبوهلا ، أما العبارات اليت تكون نسبة قبوهلا أقل من 
)مقياس املهارات احلياتية يف  صورته النهائية)05(الحظ امللحق (:و بالتايل حتصلنا على النتائج التالية

بعد التفريغهارات الحياتية مقياس الميوضح النتائج ): 11(الجدول رقم 

محاور المهارات الحياتيةالرقم
عدد 

العبارات
العبارات 
المناسبة

عبارات غير
مناسبة

عبارات بحاجة إلى 
تعديلال

1412022املهارات االجتماعية و االتصال01
1510053مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس02
1512032و حتمل املسؤوليةمهارة اختاذ لقرارات السليمة 03
1511044مهارة إدارة الضغوط النفسية04
1512031مهارة االبتكار و اإلبداع05
1512032املهارات الصحية06
1411022املهارات البدنية و املهارية07
1210020مهارة تنظيم و إدارة الوقت08

115902416المجموع
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:دراسة األسس العلمية للمقياس-2.8
:عرض الثبات  بطريقة إعادة االختبار لمعامل االرتباط بيرسون- 1.2.8

بفارق (test-retest)مت إجياد معامل الثبات ملقياس املهارات احلياتية، عن طريق تطبيق املقياس و إعادة تطبيقه 
الحظ اجلدولني ) األوىل و الرابعة متوسط( كل  مستوى تلميذا من) 12(زمين مدته أسبوع، على عينة قوامها 

).13(،)12(رقم
:السنة األولى متوسط

يوضح نتائج ثبات مقياس المهارات الحياتية للسنة األولى متوسط:)12(الجدول رقم 

الرقم
الوسائل اإلحصائية

املهارات احلياتية
حجم 
العينة

درجة 
احلرية

مستوى 
الداللة

" ر"القيمة 
اجلدولية

معامل 
الثبات

املهارات االجتماعية و االتصال01

12110.050.68

0.93
0.97مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس02
0.97اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية03
0.85مهارة إدارة الضغوط النفسية04
0.96اإلبداعمهارات االبتكار و 05
0.75املهارات الصحية06
0.98املهارات البدنية و املهارية07
0.78مهارة التنظيم و إدارة الوقت08

0.92الدرجات الكلية للمقياس

" ر"معامل االرتباط أن كل قيم ) 12(لقد تبني من خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام يف اجلدول رقم 
مما تشري مجيعها إىل مدى .كأعلى قيمة ) 0.98(كأدىن قيمة، و ) 0.75(املتحصل عليها حسابيا ترتاوح ما بني 

االرتباط القوي احلاصل بني االختبار القبلي و البعدي، و هذا التحصيل اإلحصائي يؤكد على مدى متتع املقياس 
و هذا حبكم أن قيمة معامل الثبات يف كل .روط األساسية لالختبار اجليداملستخدم بصفة الثبات  و هي من ضمن الش

).11(و درجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 0.68(حماور املقياس أكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 
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:السنة الرابعة متوسط

الرابعة متوسطيوضح نتائج ثبات مقياس المهارات الحياتية للسنة ): 13(الجدول رقم 

رقم
الوسائل اإلحصائية

املهارات احلياتية
حجم 
العينة

درجة 
احلرية

مستوى 
الداللة

" ر"القيمة 
اجلدولية

معامل 
الثبات

املهارات االجتماعية و االتصال01

12110.050.68

0.95
0.93مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس02
0.94اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية03
0.90مهارة إدارة الضغوط النفسية04
0.91مهارات االبتكار و اإلبداع05
0.75املهارات الصحية06
0.94املهارات البدنية و املهارية07
0.91مهارة التنظيم و إدارة الوقت08

0.90للمقياسالدرجات الكلية 

" ر"أن كل قيم معامل االرتباط ) 13(لقد تبني من خالل املعاجلة اإلحصائية للنتائج اخلام يف اجلدول رقم 
مما تشري مجيعها إىل مدى .كأعلى قيمة ) 0.95(كأدىن قيمة، و ) 0.75(املتحصل عليها حسابيا ترتاوح ما بني 

االختبار القبلي و البعدي، و هذا التحصيل اإلحصائي يؤكد على مدى متتع املقياس االرتباط القوي احلاصل بني 
و هذا حبكم أن قيمة معامل الثبات يف كل .املستخدم بصفة الثبات  و هي من ضمن الشروط األساسية لالختبار اجليد

).11(و درجة احلرية ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 0.68(حماور املقياس أكرب من القيمة اجلدولية اليت بلغت 
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:الصدق- 2.2.8

:السنة األولى متوسط

يوضح نتائج الصدق الذاتي مقياس المهارات الحياتية للسنة األولى متوسط) 14(الجدول رقم 

الرقم
الوسائل االحصائية

املهارات احلياتية
حجم 
العينة

درجة 
احلرية

مستوى 
الداللة

" ر"القيمة
اجلدولية

معامل 
الثبات

الصدق 
الذايت

املهارات االجتماعية و االتصال01

12110.050.68

0.930.96
0.970.98مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس02
0.970.97اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية03
0.850.92مهارة إدارة الضغوط النفسية04
0.960.97مهارات االبتكار و اإلبداع05
0.750.86املهارات الصحية06
0.980.98املهارات البدنية و املهارية07
0.780.88مهارة التنظيم و إدارة الوقت08

0.920.94الدرجات الكلية للمقياس

لقد تبني من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول أعاله، أن كل قيم الصدق الذايت املتحصل عليها            
).1(.كأعلى قيمة)0.98(كأدىن قيمة، و ) 0.86(و احملصورة بني 

أكرب من القيم اجلدولية ملعامل االرتباط و اليت ) 14(رقمم املوضح يف اجلدول إضافة إىل ذلك، تشري تلك القي
و عليه فان مقياس املهارات احلياتية يتمتع ) 11(و درجة احلرية) 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 0.68(بلغت 

.بصدق عايل فيما وضع من أجله
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:السنة الرابعة متوسط

يوضح نتائج الصدق الذاتي مقياس المهارات الحياتية للسنة الرابعة متوسط):15(الجدول رقم 

الوسائل اإلحصائيةالرقم
املهارات احلياتية

حجم 
العينة

درجة 
احلرية

مستوى 
الداللة

" ر"القيمة
اجلدولية

معامل 
الثبات

الصدق 
الذايت

املهارات االجتماعية و االتصال01

12110.050.68

0.910.94
0.930.96مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس02
0.940.96اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية03
0.900.94مهارة إدارة الضغوط النفسية04
0.950.97مهارات االبتكار و اإلبداع05
0.750.86املهارات الصحية06
0.940.96املهارات البدنية و املهارية07
0.910.94مهارة التنظيم و إدارة الوقت08

0.900.94الدرجات الكلية للمقياس

لقد تبني من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول أعاله، أن كل قيم الصدق الذايت املتحصل عليها            
).1(.كأعلى قيمة)0.97(كأدىن قيمة، و ) 0.86(و احملصورة بني 

) 15(قيم املوضح يف اجلدول رقمإضافة إىل ذلك، تشري تلك ال
و عليه فان مقياس املهارات احلياتية يتمتع ) 11(و درجة احلرية) 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 0.68(بلغت 

.بصدق عايل فيما وضع من أجله
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:النصفيةعرض الثبات بطريقة التجزئة- 3.2.8
األولى متوسطلسنةاتالميذلسنة ايوضح نتائج التجزئة النصفية لمقياس المهارات الحياتية ): 16(الجدول رقم

الرقم
الوسائل اإلحصائية

املهارات احلياتية
الثبات

عدد 
العبارات

درجة 
احلرية

"ر"
اجلدولية

الداللةمستوى

12100.56االجتماعية و االتصالاملهارات 01

دال 0.05
احصائيا

10080.64مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس02
12100.56اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية03
11090.60مهارة إدارة الضغوط النفسية04
12100.56مهارات االبتكار و اإلبداع05
12100.56املهارات الصحية06
11090.60املهارات البدنية و املهارية07
10080.64مهارة التنظيم و إدارة الوقت08

بعد ما مت حساب التجزئة النصفية اليت تعتمد على تقسيم نتائج العبارات إىل زوجية و فردية مث حساب معامل 
تبني أن قيم االرتباط املتحصل عليها دالة .االرتباط اخلاص بكل واحدة منها، و بعد ذلك استخدمنا معادلة سبريمان براون

.إحصائيا

:السنة الرابعة متوسط

لسنة الرابعة متوسطلتالميذ ايوضح نتائج التجزئة النصفية لمقياس المهارات الحياتية ): 17(الجدول رقم 

الوسائل اإلحصائيةالرقم
املهارات احلياتية

عدد الثبات
العبارات

درجة 
احلرية

"ر"
اجلدولية

داللةمستوى

0.9512100.56املهارات االجتماعية و االتصال01

0.05
دال 

احصائيا

0.7810080.64مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس02
0.8512100.56اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية03
0.8011090.60مهارة إدارة الضغوط النفسية04
0.9212100.56مهارات االبتكار و اإلبداع05
0.7812100.56املهارات الصحية06
0.9811090.60املهارات البدنية و املهارية07
0.9110080.64مهارة التنظيم و إدارة الوقت08

بعد ما مت حساب التجزئة النصفية اليت تعتمد على تقسيم نتائج العبارات إىل زوجية و فردية مث حساب معامل 
تبني أن قيم االرتباط املتحصل عليها دالة .االرتباط اخلاص بكل واحدة منها، و بعد ذلك استخدمنا معادلة سبريمان براون

.الميذ السنة الرابعة متوسطملقياس املهارت احلياتية املوجهة على تإحصائيا
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:الموضوعية - 4.2.8
يقصد باملوضوعية عدم التأثر باألحكام الذاتية للمصححني، و أن تعتمد نتائجه على احلقائق املتعلقة مبوضوع  

، )2009أمحد، (االختبار وحده
:و من خالل حبثنا ترجع املوضوعية إىل 

.تكون اإلجابة على املقياس شخصية أن -
.عدم التدخل و التلميح إىل اإلجابة -
.حساب الدرجات كما وجدت عليها-
:الوسائل اإلحصائية- 9

للوسائل اإلحصائية أمهية بالغة يف التعامل مع بيانات البحث من حيث عرضها و تبويبها ، وصفها ، حتليلها 
يانات حولت من درجات خام إىل درجات معيارية باستخدام جمموعة من املعادالت فبعد تفريغ الب. و االستنتاج 

:اإلحصائية  اليت سنعرضها فيما يلي
.املتوسط احلسايب-
.االحنراف املعياري-
.النسبة املؤوية-
.معامل االرتباط بريسون للثبات-
الصدق الذايت-
.براونمعامل ارتباط التجزئة النصفية مبعادلة سبريمان -
)ممتاز،جيد، متوسط، ضعيف،ضعيف جدا(املدى حلساب مستويات للدرجات-
2كا_

ت ستودنت_
:الخالصة

مبثابة اذ يعترب هذا الفصل ال  ميكن لنتائج أي حبث أن تستقيم ما مل يكن هناك تكامل  و تناغم بني أجزائه، 
ضبط املتغري ات و حتديد ،متكنا من حتديد منهج البحث و عينة البحث هفمن خالل .د الفقري للبحثو العم

و البحث عن حلول للمشكلة املطروحة بطريقة علمية راد بلوغها ملااف دأهمن رة حنو حتقق شيقودنا مباو و ه...
.و منهجية



منهجية البحث و اإلجراءات الميدانيةالفصل األول                                                      

104



الثانيالفصل 
عرض و مناقشة نتائج البحث
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:تمهيد
األرقام و الدالالت قالنتائج املتوصل إليها من خالل الستنطابعد عرض اإلطار املنهجي، يأيت هذا الفصل ليستعرض

اإلحصائية من جراء حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضة ةاإلحصائية
.ميذ السنة األوىل و الرابعة متوسطللسنوات األربعة من التعليم  متوسط و كذا تطبيق مقياس املهارات احلياتية على تال

:للسنوات األربعة من التعليم المتوسطعرض نتائج تحليل مناهج التربية البدنية و الرياضية-1.1
لسنة األولى من التعليم المتوسطنتائج تحليل مناهج التربية البدنية و الرياضية- 1.1.1

التكرارات و النسب المئوية للمهارات الحياتية المتضمنة بمنهاج التربية لبدنية يبين):18(الجدول رقم
.و الرياضية للسنة األولى متوسط 

المهارات الحياتيةالرقم
تكرار المهارات الحياتية

عدد مؤشرات المجموع
الكفاءة القاعدية

النسبة المئوية
ضمنيةظاهرة

110920االجتماعيةاملهارات 01

66

30,30
03081116,66مهارة االتصال و التواصل02
0002023,03مهارة االنتماء03
04091319,69مهارة الثقة بالنفس04
0402069,09مهارة تقبل االختالف مع اآلخرين05
03040710,60مهارة التنظيم06
0302057,57مهارة روح القيادة07
25063146,96املهارات البدنية و املهارية08
0100011,51مهارة حتمل املسؤولية09
02081015,15مهارة اختاذ القرارات السليمة10
0102034,54التفكري و االكتشاف11
0003034,54تقدير الذات12
03050812,12مهارة إدارة الضغوط النفسية13
0302057,57مهارات األمن و السالمة14
0201034,54مهارة إدارة الوقت15
0003034,54مهارة االعتماد على النفس16
02101218,18مهارة حل املشكالت17
0202046,06التفكري الناقد18

12.37متوسط املهارات احلياتية املتضمنة مبنهاج الرتبية البدنية و الرياضية  للسنة األوىل من التعليم متوسط 
مرحلة التعليم املتوسط أنه للسنة األوىل منو بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضيةأعالهاتضح من خالل اجلدول 

املهارات البدنية "كان أعلى تكرار لــــحيث  .اجلدول أعاله و بنسب متفاوتةمبنيمهارة حياتية كما هو ) 18(يتضمن 
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و فما) %30.30(اليت قدرت بـ " املهارات االجتماعية"و هي تعترب أعلى قيمة ، تليها )  %46.96(بـ املقدرة" و الرياضية
). %19.69إىل %1.51(ترتاوح نسبة تكراراها يف املنهاج من خيص املهارات املتبقية ة يف املنهاج 

االولىيبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية في منهاج السنة ):04(الشكل البياني رقم
متوسط

االولى يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية في منهاج السنة ):05(الشكل البياني رقم 
متوسط

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يتمركز حول املهارات 
).%30.3(البدنية و املهارية اليت متثل أعلى نسبة و أكرب تكرار و تليها املهارات االجتماعية بنسبة 

11

3
0
4 4 3

9 8
2
9
2 4

30,3

16,66

3,03

19,69
9,0910,6
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و فما) %30.30(اليت قدرت بـ " املهارات االجتماعية"و هي تعترب أعلى قيمة ، تليها )  %46.96(بـ املقدرة" و الرياضية
). %19.69إىل %1.51(ترتاوح نسبة تكراراها يف املنهاج من خيص املهارات املتبقية ة يف املنهاج 

االولىيبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية في منهاج السنة ):04(الشكل البياني رقم
متوسط

االولى يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية في منهاج السنة ):05(الشكل البياني رقم 
متوسط

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يتمركز حول املهارات 
).%30.3(البدنية و املهارية اليت متثل أعلى نسبة و أكرب تكرار و تليها املهارات االجتماعية بنسبة 

3 3

25

1 2 1 0
3 3 24 2

6
0

8
2 3 5

2 1

ظاھرة ضمنیة

9,0910,67,57

46,96

1,51

15,15
4,544,54

12,127,574,54

النسبة المئویة
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و فما) %30.30(اليت قدرت بـ " املهارات االجتماعية"و هي تعترب أعلى قيمة ، تليها )  %46.96(بـ املقدرة" و الرياضية
). %19.69إىل %1.51(ترتاوح نسبة تكراراها يف املنهاج من خيص املهارات املتبقية ة يف املنهاج 

االولىيبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية في منهاج السنة ):04(الشكل البياني رقم
متوسط

االولى يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية في منهاج السنة ):05(الشكل البياني رقم 
متوسط

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يتمركز حول املهارات 
).%30.3(البدنية و املهارية اليت متثل أعلى نسبة و أكرب تكرار و تليها املهارات االجتماعية بنسبة 

2 0 2 21 3
10

2

4,544,54

18,18

6,06
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الثانية من التعليم المتوسطللسنةنتائج تحليل مناهج التربية البدنية و الرياضية-2.1.1
التكرارات و النسب المئوية للمهارات الحياتية المتضمنة بمنهاج يوضح ):19(الجدول رقم 

لبدنية و الرياضية للسنة الثانية متوسط االتربية 

المهارات الحياتيةالرقم
تكرار المهارات الحياتية

عدد مؤشرات المجموع
الكفاءة القاعدية

المئويةالنسبة 
ضمنيةظاهرة

030407املهارات االجتماعية01

35

20
01050617,14مهارة االتصال و التواصل02
00070720مهارة الثقة بالنفس03
0001012,85مهارة تقبل االختالف مع اآلخرين04
04030720مهارة التنظيم05
03030617,14مهارة روح القيادة06
02131542,85املهارات البدنية و املهارية07
0003038,57مهارة حتمل املسؤولية08
02121440مهارة اختاذ القرارات السليمة09
0101025,71مهارة التفكري و االكتشاف10
0101025,71تقدير الذات11
01040514,28مهارة إدارة الضغوط النفسية12
0102038,57مهارات األمن و السالمة13
0201038,57مهارة إدارة الوقت14
0003038,57مهارة االعتماد على النفس15
02171748,57مهارة حل املشكالت16
0003038,57مهارات صحية17

16.50و الرياضية  للسنة الثانية من التعليم املتوسطمتوسط املهارات احلياتية املتضمنة مبنهاج الرتبية البدنية

مرحلة التعليم املتوسط أنه منالثانيةللسنة و بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضيةأعالهاتضح من خالل اجلدول 
" مهارة حل املشكالت"أعلى تكرار لــــكان حيث  .اجلدول أعاله و بنسب متفاوتةمبنيمهارة حياتية كما هو ) 17(يتضمن 

و مهارة اختاذ ) %42.28(اليت قدرت بـ " املهارات البدنية و الرياضية"و هي تعترب أعلى قيمة ، تليها )  %48.57(بـ املقدرة
إىل %5.71(من ترتاوح نسبة تكراراها يف املنهاج فما خيص املهارات املتبقية يف املنهاج ،أما)%40(القرارات السليمة بنسبة 

20% .(
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يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية ):06(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة  الثانية متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية):07(الشكل البياني رقم 
.متوسطالثانية في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية تتمركز  تكرارات املهارات 
و مهارة اختاذ 42.85و املهارات البدنية و املهارية بنسبة48.57احلياتية على مهارة حل املشكالت بنسبة   

ملهارة تقبل االختالف مع اآلخرين2.85و قدرة أدىن نسبة بـ 40القرارات السليمة  بنسبة 

3
1 0 0

4 5
7

1

20 17,17 20

2,85
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يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية ):06(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة  الثانية متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية):07(الشكل البياني رقم 
.متوسطالثانية في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية تتمركز  تكرارات املهارات 
و مهارة اختاذ 42.85و املهارات البدنية و املهارية بنسبة48.57احلياتية على مهارة حل املشكالت بنسبة   

ملهارة تقبل االختالف مع اآلخرين2.85و قدرة أدىن نسبة بـ 40القرارات السليمة  بنسبة 

0

4 3 2
0
2 1 1 1 1 21

3 3

13

3

12

1 1

4
2 1

ظاھرة ضمنیة

2,85

20 17,14

42,85

8,57

40

5,71 5,71
14,28

8,57 8,57

النسبة المئویة
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يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية ):06(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة  الثانية متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية):07(الشكل البياني رقم 
.متوسطالثانية في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية تتمركز  تكرارات املهارات 
و مهارة اختاذ 42.85و املهارات البدنية و املهارية بنسبة48.57احلياتية على مهارة حل املشكالت بنسبة   

ملهارة تقبل االختالف مع اآلخرين2.85و قدرة أدىن نسبة بـ 40القرارات السليمة  بنسبة 

2
0
2
01

3

17

3

8,57 8,57

48,57

8,57
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للسنة الثالثة من التعليم المتوسطنتائج تحليل مناهج التربية البدنية و الرياضية- 3.1.1
لبدنية ايبين التكرارات و النسب المئوية للمهارات الحياتية المتضمنة بمنهاج التربية ):20(الجدول رقم

.و الرياضية للسنة الثالثة متوسط 

المهارات الحياتيةالرقم
تكرار المهارات الحياتية

المجموع
عدد مؤشرات 
النسبة المئويةالكفاءة القاعدية

ضمنيةظاهرة
080816املهارات االجتماعية01

59

27,11
01091016,94مهارة االتصال و التواصل02
03141728,81مهارة الثقة بالنفس03
0004046,77االختالف مع اآلخرينمهارة تقبل04
0301046,77مهارة التنظيم05
0201035,08مهارة روح القيادة06
22113355,93املهارات البدنية و املهارية07
0101023,38مهارة حتمل املسؤولية08
03101322,03مهارة اختاذ القرارات السليمة09
0001011,69التفكري و االكتشافمهارة 10
03050813,55تقدير الذات11
0301046,77مهارة إدارة الضغوط النفسية12
0001011,69مهارات األمن و السالمة13
0101023,38مهارة إدارة الوقت14
01050610,16مهارة االعتماد على النفس15
19123355,93املشكالتمهارة حل 16
0302058,47مهارة االبتكار و االبداع17
0002023,38مهارة التفكري الناقد18

15.44متوسط املهارات احلياتية املتضمنة مبنهاج الرتبية البدنية و الرياضية  للسنة الثالثة من التعليم املتوسط

مرحلة التعليم املتوسط أنه منالثالثةللسنة و بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضيةأعالهاتضح من خالل اجلدول 
"مهارة حل املشكالت"و "املهارات البدنية و املهارية"كان أعلى تكرار لــــحيث  .مهارة حياتية و بنسب متفاوتة) 18(يتضمن 

فما خيص أما) %28.82(اليت قدرت بـ " مهارة الثقة بالنفس"امو هي تعترب أعلى قيمة ، تليه)  %55.93(بـ املقدرة
).%28.81إىل %1.69(نسبة تكراراها يف املنهاج حمصورة ما بني املهارات املتبقية 
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يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية ):08(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة الثالثة متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية ):09(رقم الشكل البياني 
متوسطالثالثة في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية توضح لنا متركز  
تكرارات املهارات احلياتية على  املهارات البدنية و املهارية و مهارة حل املشكالت بنسبة  و قدرة أدىن نسبة بـ 

ملهارة التفكري و االكتشاف1.69

8

1
3
0
3

8 9

14

4

27,11
16,94
28,81

6,77
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يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية ):08(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة الثالثة متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية ):09(رقم الشكل البياني 
متوسطالثالثة في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية توضح لنا متركز  
تكرارات املهارات احلياتية على  املهارات البدنية و املهارية و مهارة حل املشكالت بنسبة  و قدرة أدىن نسبة بـ 

ملهارة التفكري و االكتشاف1.69

3 2

22

1
3
0
3 3

0 1 1
4
1 1

11

1

10

1
5
1 1 1

5

ظاھرة ضمنیة

28,81

6,776,775,08

55,93

3,38

22,03

1,69
13,55
6,771,693,38

10,16

النسبة الئویة
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يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية ):08(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة الثالثة متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية ):09(رقم الشكل البياني 
متوسطالثالثة في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله أن بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية توضح لنا متركز  
تكرارات املهارات احلياتية على  املهارات البدنية و املهارية و مهارة حل املشكالت بنسبة  و قدرة أدىن نسبة بـ 

ملهارة التفكري و االكتشاف1.69

1

19

3
0

5

12

2 2

3,38
10,16

55,93

8,473,38
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لسنة الرابعة من التعليم المتوسطتحليل مناهج التربية البدنية و الرياضيةنتائج- 4.1.1
يبين التكرارات و النسب المئوية للمهارات الحياتية المتضمنة بمنهاج التربية ):21(الجدول رقم

لبدنية و الرياضية للسنة الرابعة متوسط ا

المهارات الحياتيةالرقم
تكرار المهارات الحياتية

عدد مؤشرات المجموع
النسبة المئويةالكفاءة القاعدية

ضمنيةظاهرة
071118املهارات االجتماعية01

87

20,68
05162124,13مهارة االتصال و التواصل02
07061314,94مهارة الثقة بالنفس03
0002022,29مهارة تقبل االختالف مع اآلخرين04
10031314,94مهارة التنظيم05
0505106,89مهارة روح القيادة06
24113540,22املهارات البدنية و املهارية07
0003033,44مهارة حتمل املسؤولية08
05081314,94مهارة اختاذ القرارات السليمة09
0600066,89تقدير الذات10
0501066,89مهارة إدارة الضغوط النفسية11
0200022,29مهارات األمن و السالمة12
0102033,44مهارة إدارة الوقت13
0002022,29مهارة االعتماد على النفس14
28235158,62مهارة حل املشكالت15
0200022,29مهارة االبتكار و االبداع16
0100011,14مهارة التفكري الناقد17

13,31متوسط املهارات احلياتية املتضمنة مبنهاج الرتبية البدنية و الرياضية  للسنة الرابعة من التعليم املتوسط

مرحلة التعليم املتوسط من الرابعة للسنة و بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضيةأعالهاتضح من خالل اجلدول 
مهارة حل "و "املهارات البدنية و املهارية"كان أعلى تكرار لــــحيث  .بنسب متفاوتةمهارة حياتية و ) 17(أنه يتضمن 
) %28.82(اليت قدرت بـ " مهارة الثقة بالنفس"ا مو هي تعترب أعلى قيمة ، تليه)  %55.93(بـ املقدرة"املشكالت

).%28.81إىل %1.14(نسبة تكراراها يف املنهاج حمصورة ما بني فما خيص املهارات املتبقية أما
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يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية  ):10(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة  الرابعة متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية ):11(الشكل البياني رقم 
متوسطالرابعة في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية توضح لنا متركز  
و مهارة حل املشكالت)40.22(تكرارات املهارات احلياتية على  املهارات البدنية و املهارية بنسبة 

ملهارة التفكري الناقد1.14و قدرت أدىن نسبة بـ ) . 58.62(بنسبة 

7 5 7

0

1011
16

6
2 3

20,6824,13
14,94

2,29
14,94

112

يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية  ):10(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة  الرابعة متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية ):11(الشكل البياني رقم 
متوسطالرابعة في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية توضح لنا متركز  
و مهارة حل املشكالت)40.22(تكرارات املهارات احلياتية على  املهارات البدنية و املهارية بنسبة 

ملهارة التفكري الناقد1.14و قدرت أدىن نسبة بـ ) . 58.62(بنسبة 

10
5

24

0
5 6

1 2 1 0

28
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11

3
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0
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ظاھرة ضمنیة

14,94
6,89

40,22

3,44
14,94

6,896,892,293,442,29

58,62

النسبة المئویة
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يبين تكرارات الظاهرة و الضمنية للمهارات الحياتية  ):10(الشكل البياني رقم
في منهاج السنة  الرابعة متوسط

يبين النسب المئوية لتكرار بعض المهارات الحياتية ):11(الشكل البياني رقم 
متوسطالرابعة في منهاج السنة 

نالحظ من خالل الشكلني البيانيني أعاله بعد حتليل منهاج الرتبية البدنية و الرياضية توضح لنا متركز  
و مهارة حل املشكالت)40.22(تكرارات املهارات احلياتية على  املهارات البدنية و املهارية بنسبة 

ملهارة التفكري الناقد1.14و قدرت أدىن نسبة بـ ) . 58.62(بنسبة 

28

0 1

23

2 0

58,62

2,291,14
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احتواء منهاج التربية البدنية و الرياضية على  بعض المهارات الحياتية في مراحل التعليم مستوى - 2.1
المتوسط

يوضح مستوى توفر المهارات الحياتية في منهاج السنة أولى متوسط): 22(الجدول رقم 

المهارات الحياتية
المستويات

]0-20.99[]21-40.99[]41-60.99[]61-80.99[]81-100[
ممتازجيدمتوسطضعيفضعيف جدا

17االجتماعيةاملهارات 
08مهارة االتصال و التواصل

0.84مهارة االنتماء

10مهارة الثقة بالنفس

03مهارة تقبل االختالف مع اآلخرين

05مهارة التنظيم

02مهارة روح القيادة

28املهارات البدنية و املهارية

0.20مهارة حتمل املسؤولية

07مهارة اختاذ القرارات السليمة

0.99التفكري و االكتشاف

0.99تقدير الذات

05مهارة إدارة الضغوط النفسية

02مهارات األمن و السالمة

0.99إدارة الوقتمهارة 

0.99مهارة االعتماد على النفس

09مهارة االعتماد على النفس

0.1مهارة حل املشكالت

17التفكري الناقد
هارات املإال ]99.02-0[احملصور بنيالضعيف جداوى تمتركزت يف املساملهارات احلياتية من خالل اجلدول أعاله كل 

)28(بــــــــــ نسبهاو اليت قدرت مبستوى ضعيفو املهارية توفرتالبدنية 
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يوضح مستوى توفر المهارات الحياتية في منهاج السنة الثانية متوسط): 23(الجدول رقم 

المهارات الحياتية
المستويات

]0-20.99[]21-40.99[]41-60.99[]61-80.99[]81-100[

ممتازجيدمتوسطضعيفضعيف جدا
05املهارات االجتماعية

03مهارة االتصال و التواصل

05مهارة الثقة بالنفس

0.20مهارة تقبل االختالف مع اآلخرين

04مهارة التنظيم

03مهارة روح القيادة

12املهارات البدنية و املهارية

0.99مهارة حتمل املسؤولية

11مهارة اختاذ القرارات السليمة

0.84مهارة التفكري و االكتشاف

0.84تقدير الذات

0.84مهارة إدارة الضغوط النفسية

0.99مهارات األمن و السالمة

0.99مهارة إدارة الوقت

0.99مهارة االعتماد على النفس

14مهارة حل املشكالت

0.99مهارات صحية

مما يعين أن ]20.99-0[و احملصور بنين كل املهارات احلياتية متركزت يف مستوى ضعيف جداأمن خالل اجلدول أعاله 
.على املهارات احلياتية مبستوى ضعيف جداة الثانية متوسط حيتوي نمنهاج الرتبية البدنية و الرياضية للس



115

يوضح مستوى توفر المهارات الحياتية في منهاج السنة الثالثة متوسط): 24(الجدول رقم 

المهارات الحياتية
المستويات

]0-20.99[]21-40.99[]41-60.99[]61-80.99[]81-100[
ممتازجيدمتوسطضعيفضعيف جدا

13املهارات االجتماعية
07مهارة االتصال و التواصل

14مهارة الثقة بالنفس

01مهارة تقبل االختالف مع اآلخرين

01مهارة التنظيم

0.99مهارة روح القيادة

30املهارات البدنية و املهارية

0.84مهارة حتمل املسؤولية

10اختاذ القرارات السليمةمهارة 

0.20مهارة التفكري و االكتشاف

15تقدير الذات

01مهارة إدارة الضغوط النفسية

0.20مهارات األمن و السالمة

0.84مهارة إدارة الوقت

03مهارة االعتماد على النفس

30مهارة حل املشكالت

02و االبداعمهارة االبتكار 

0.84مهارة التفكري الناقد
ما عدا ] 20.99-0[و احملصور بنين كل املهارات احلياتية متركزت يف مستوى ضعيف جداإمن خالل اجلدول أعاله ف

البدنية و الرياضية للسنة مهارات البدنية و املهارية و مهارة حل املشكالت متركزتا يف املستوى الضعيف مما يعين أن منهاج الرتبية 
و عليه فان املنهاج يف السنة الثالثة من التعليم  املتوسط حيتوي على مستوى ضعيف جدا من . الثالثة يركز على هاتني املهارتني 

.املهارات احلياتية
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يوضح مستوى توفر المهارات الحياتية في منهاج السنة الرابعة متوسط): 25(الجدول رقم 

المهارات الحياتية
المستويات

]0-20.99[]21-40.99[]41-60.99[]61-80.99[]81-100[
ممتازجيدمتوسطضعيفضعيف جدا

15املهارات االجتماعية
19مهارة االتصال و التواصل

10مهارة الثقة بالنفس
0.84مهارة تقبل االختالف مع اآلخرين

10مهارة التنظيم
07مهارة روح القيادة

32املهارات البدنية و املهارية
0.99مهارة حتمل املسؤولية

10مهارة اختاذ القرارات السليمة
03تقدير الذات

03مهارة إدارة الضغوط النفسية
0.84مهارات األمن و السالمة

0.99إدارة الوقتمهارة 
0.84مهارة االعتماد على النفس

48مهارة حل املشكالت

0.84مهارة االبتكار و اإلبداع
0.20مهارة التفكري الناقد

ما عدا ] 20.99-0[و احملصور بنين كل املهارات احلياتية متركزت يف مستوى ضعيف جداإمن خالل اجلدول أعاله ف
مهارات البدنية و املهارية و مهارة حل املشكالت اليت متركزتا يف املستوى الضعيف مما يعين أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية 

و عليه فإن املنهاج يف السنة الرابعة من التعليم  املتوسط حيتوي على مستوى ضعيف جدا . للسنة الرابعة يركز على هاتني املهارتني 
.احلياتيةمن املهارات 

و على ضوء النتائج السابقة نستنتج أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية  يف املراحل األربعة من التعليم املتوسط حيتوي على 
.جداضعيفضعيف اىلاملهارات احلياتية مبستوى
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2المهارات الحياتية على تالميذ المرحلتين األولى و الرابعة متوسط باستخدام كاعرض نتائج تطبق مقياس -3.1
2عرض نتائج تطبق مقياس المهارات الحياتية على تالميذ السنة األولى متوسط باستخدام كا- 1.3.1
المهارات االجتماعية و االتصال

المهارات االجتماعية و االتصاللمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):26(الجدول رقم 
عند تالميذ السنة األولى متوسط

ةجاباإلاحملور
بالدرجات

التكرارات حتديد املستويات
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

المهارات 
االجتماعية 
و االتصال

60120622.92إىل 51من ممتاز

10520.01413.2775218.67
50284954.61إىل 41من  جيد

40120522.92إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 2849(،أن" املهارات االجتماعية و املهارية"، حيث أظهرت النتائج للمحور األول )5260(
أما .)%54.61(ة و املهارية  بدرجة جيدة بنسبة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعي

التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة ممتازة 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية ) 1205(و .من جمموع اإلجابات%)22.92(تلميذا ميثلون نسبة ) 1206(فعددهم 

و مل تكن ) 22.92(البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية      و املهارية  بدرجة متوسطة بنسبة
حيث 2ابقة كاو لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املط.أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 5218.67(احملسوبة 2بلغت قيمة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية 

السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية للمهارة  االجتماعية و االتصال عند تالميذ ):12(الشكل البياني رقم
نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل النسبة املئوية للمهارة  االجتماعية و االتصال عند تالميذ 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إالسنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 
.)%54.61(بنسبة وتنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة جيدةاجيايب يف 

22,92

54,16

ممتاز جید
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2المهارات الحياتية على تالميذ المرحلتين األولى و الرابعة متوسط باستخدام كاعرض نتائج تطبق مقياس -3.1
2عرض نتائج تطبق مقياس المهارات الحياتية على تالميذ السنة األولى متوسط باستخدام كا- 1.3.1
المهارات االجتماعية و االتصال

المهارات االجتماعية و االتصاللمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):26(الجدول رقم 
عند تالميذ السنة األولى متوسط

ةجاباإلاحملور
بالدرجات

التكرارات حتديد املستويات
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

المهارات 
االجتماعية 
و االتصال

60120622.92إىل 51من ممتاز

10520.01413.2775218.67
50284954.61إىل 41من  جيد

40120522.92إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 2849(،أن" املهارات االجتماعية و املهارية"، حيث أظهرت النتائج للمحور األول )5260(
أما .)%54.61(ة و املهارية  بدرجة جيدة بنسبة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعي

التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة ممتازة 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية ) 1205(و .من جمموع اإلجابات%)22.92(تلميذا ميثلون نسبة ) 1206(فعددهم 

و مل تكن ) 22.92(البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية      و املهارية  بدرجة متوسطة بنسبة
حيث 2ابقة كاو لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املط.أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 5218.67(احملسوبة 2بلغت قيمة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية 

السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية للمهارة  االجتماعية و االتصال عند تالميذ ):12(الشكل البياني رقم
نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل النسبة املئوية للمهارة  االجتماعية و االتصال عند تالميذ 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إالسنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 
.)%54.61(بنسبة وتنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة جيدةاجيايب يف 

22,92

0 0

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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2المهارات الحياتية على تالميذ المرحلتين األولى و الرابعة متوسط باستخدام كاعرض نتائج تطبق مقياس -3.1
2عرض نتائج تطبق مقياس المهارات الحياتية على تالميذ السنة األولى متوسط باستخدام كا- 1.3.1
المهارات االجتماعية و االتصال

المهارات االجتماعية و االتصاللمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):26(الجدول رقم 
عند تالميذ السنة األولى متوسط

ةجاباإلاحملور
بالدرجات

التكرارات حتديد املستويات
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

المهارات 
االجتماعية 
و االتصال

60120622.92إىل 51من ممتاز

10520.01413.2775218.67
50284954.61إىل 41من  جيد

40120522.92إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 2849(،أن" املهارات االجتماعية و املهارية"، حيث أظهرت النتائج للمحور األول )5260(
أما .)%54.61(ة و املهارية  بدرجة جيدة بنسبة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعي

التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة ممتازة 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية ) 1205(و .من جمموع اإلجابات%)22.92(تلميذا ميثلون نسبة ) 1206(فعددهم 

و مل تكن ) 22.92(البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية      و املهارية  بدرجة متوسطة بنسبة
حيث 2ابقة كاو لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املط.أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 5218.67(احملسوبة 2بلغت قيمة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية 

السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية للمهارة  االجتماعية و االتصال عند تالميذ ):12(الشكل البياني رقم
نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل النسبة املئوية للمهارة  االجتماعية و االتصال عند تالميذ 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إالسنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 
.)%54.61(بنسبة وتنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة جيدةاجيايب يف 

0

ضعیف جدا
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مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس
مهارات تقدير الذات و الثقة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):27(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسطبالنفس

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
تقدير 

الذات و 
الثقة 
بالنفس

50306858.32إىل 43من ممتاز

10520.01413.2776062.22
42131525إىل 35من جيد

3487716.67إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن تلميذا) 3068(،أن" مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس"، حيث أظهرت النتائج للمحور الثاين )5260(
بنسبة حلصة الرتبية البدنية   و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة ممتازة

مهارات تقدير الذات و أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية.)58.32%(
تلميذا ) 877(و .من جمموع اإلجابات%)25(تلميذا ميثلون نسبة ) 1315(الثقة بالنفس  بدرجة جيدة فعددهم 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة متوسطة 
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا .و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %16.67(بنسبة

اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 6062.22(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2ة كااختبار حسن املطابق
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(

السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية لمهارة  تقدير الذات و الثقة بالنفس عند تالميذ):13(الشكل البياني رقم

عند تالميذ ملهارة  تقدير الذات و الثقة بالنفسالنسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إالسنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%58.32(بنسبة ممتازة وبدرجة هارة  تقدير الذات و الثقة بالنفسماجيايب يف تنمية 

58,32

25

ممتاز جید
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مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس
مهارات تقدير الذات و الثقة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):27(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسطبالنفس

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
تقدير 

الذات و 
الثقة 
بالنفس

50306858.32إىل 43من ممتاز

10520.01413.2776062.22
42131525إىل 35من جيد

3487716.67إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن تلميذا) 3068(،أن" مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس"، حيث أظهرت النتائج للمحور الثاين )5260(
بنسبة حلصة الرتبية البدنية   و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة ممتازة

مهارات تقدير الذات و أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية.)58.32%(
تلميذا ) 877(و .من جمموع اإلجابات%)25(تلميذا ميثلون نسبة ) 1315(الثقة بالنفس  بدرجة جيدة فعددهم 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة متوسطة 
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا .و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %16.67(بنسبة

اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 6062.22(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2ة كااختبار حسن املطابق
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(

السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية لمهارة  تقدير الذات و الثقة بالنفس عند تالميذ):13(الشكل البياني رقم

عند تالميذ ملهارة  تقدير الذات و الثقة بالنفسالنسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إالسنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%58.32(بنسبة ممتازة وبدرجة هارة  تقدير الذات و الثقة بالنفسماجيايب يف تنمية 

3,5 0 0

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس
مهارات تقدير الذات و الثقة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):27(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسطبالنفس

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
تقدير 

الذات و 
الثقة 
بالنفس

50306858.32إىل 43من ممتاز

10520.01413.2776062.22
42131525إىل 35من جيد

3487716.67إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن تلميذا) 3068(،أن" مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس"، حيث أظهرت النتائج للمحور الثاين )5260(
بنسبة حلصة الرتبية البدنية   و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة ممتازة

مهارات تقدير الذات و أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية.)58.32%(
تلميذا ) 877(و .من جمموع اإلجابات%)25(تلميذا ميثلون نسبة ) 1315(الثقة بالنفس  بدرجة جيدة فعددهم 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة متوسطة 
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا .و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %16.67(بنسبة

اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 6062.22(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2ة كااختبار حسن املطابق
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(

السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية لمهارة  تقدير الذات و الثقة بالنفس عند تالميذ):13(الشكل البياني رقم

عند تالميذ ملهارة  تقدير الذات و الثقة بالنفسالنسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إالسنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%58.32(بنسبة ممتازة وبدرجة هارة  تقدير الذات و الثقة بالنفسماجيايب يف تنمية 

0

ضعیف جدا
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مهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية
مهارات اتخاذ القرارات السليمة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):28(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسطو تحمل المسؤولية

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
اختاذ 

القرارات 
السليمة و 

حتمل 
املسؤولية

60175333.32إىل 51من ممتاز

10250.01413.2774212.06
50252047.90إىل 41من  جيد

4065812.50إىل 32من متوسط
313296.25إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

) 1753(،أن" مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية"لث، حيث أظهرت النتائج للمحور الثا)5260(
مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةأجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية تلميذا

مهارات أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية .)%33.32(بدرجة ممتاز بنسبة 
من جمموع %)47.90(تلميذا ميثلون نسبة ) 2520(بدرجة جيدة فعددهم سؤوليةاختاذ القرارات السليمة و حتمل امل

مهارات اختاذ القرارات السليمة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية ) 658(و .اإلجابات
،كما مل تكن أي ) 6.25(نسبة تلميذا ب) 329(و أجاب )      %12.25(بدرجة متوسطة بنسبةو حتمل املسؤولية

2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4212.06(احملسوبة 
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(

يبين النسبة المئوية لمهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية  ):14(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة األولى متوسط

مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةالنسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و إعند تالميذ السنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%47.9(بنسبة جيد وبدرجة مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةالرياضية دور اجيايب يف تنمية 

33,32

47,9

ممتاز جید 
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مهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية
مهارات اتخاذ القرارات السليمة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):28(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسطو تحمل المسؤولية

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
اختاذ 

القرارات 
السليمة و 

حتمل 
املسؤولية

60175333.32إىل 51من ممتاز

10250.01413.2774212.06
50252047.90إىل 41من  جيد

4065812.50إىل 32من متوسط
313296.25إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

) 1753(،أن" مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية"لث، حيث أظهرت النتائج للمحور الثا)5260(
مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةأجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية تلميذا

مهارات أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية .)%33.32(بدرجة ممتاز بنسبة 
من جمموع %)47.90(تلميذا ميثلون نسبة ) 2520(بدرجة جيدة فعددهم سؤوليةاختاذ القرارات السليمة و حتمل امل

مهارات اختاذ القرارات السليمة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية ) 658(و .اإلجابات
،كما مل تكن أي ) 6.25(نسبة تلميذا ب) 329(و أجاب )      %12.25(بدرجة متوسطة بنسبةو حتمل املسؤولية

2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4212.06(احملسوبة 
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(

يبين النسبة المئوية لمهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية  ):14(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة األولى متوسط

مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةالنسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و إعند تالميذ السنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%47.9(بنسبة جيد وبدرجة مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةالرياضية دور اجيايب يف تنمية 

12,5
6,25

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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مهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية
مهارات اتخاذ القرارات السليمة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):28(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسطو تحمل المسؤولية

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
اختاذ 

القرارات 
السليمة و 

حتمل 
املسؤولية

60175333.32إىل 51من ممتاز

10250.01413.2774212.06
50252047.90إىل 41من  جيد

4065812.50إىل 32من متوسط
313296.25إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

) 1753(،أن" مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية"لث، حيث أظهرت النتائج للمحور الثا)5260(
مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةأجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية تلميذا

مهارات أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية .)%33.32(بدرجة ممتاز بنسبة 
من جمموع %)47.90(تلميذا ميثلون نسبة ) 2520(بدرجة جيدة فعددهم سؤوليةاختاذ القرارات السليمة و حتمل امل

مهارات اختاذ القرارات السليمة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية ) 658(و .اإلجابات
،كما مل تكن أي ) 6.25(نسبة تلميذا ب) 329(و أجاب )      %12.25(بدرجة متوسطة بنسبةو حتمل املسؤولية

2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4212.06(احملسوبة 
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(

يبين النسبة المئوية لمهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية  ):14(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة األولى متوسط

مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةالنسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و إعند تالميذ السنة األوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%47.9(بنسبة جيد وبدرجة مهارات اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤوليةالرياضية دور اجيايب يف تنمية 

ضعیف جدا
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مهارة إدارة الضغوط النفسية
مهارة إدارة الضغوط النفسيةلمحور2يمثل التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كا):29(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارة 
إدارة 

الضغوط 
النفسية

55131525إىل 47من ممتاز

10520.01413.2772983.62
46230243.76إىل 38من جيد

37120522.90إىل 29من متوسط
284388.32إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 1315(،أن" الضغوط النفسيةإدارة ةمهار "الرابعأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا .)%25(إدارة الضغوط النفسية بدرجة ممتاز بنسبة ةمهارات مهار الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

) 2302(وط النفسية بدرجة جيدة فعددهم إدارة الضغةمهار أن حلصة الرتبية البدنية       و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور ) 1205(و .من جمموع اإلجابات%)43.76(تلميذا ميثلون نسبة 

تلميذا بنسبة ) 438(و أجاب )  %22.90(إدارة الضغوط النفسية بدرجة متوسطة بنسبةةمهار اجيايب يف تنمية
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن .تكن أي إجابات بدرجة ضعيف جدا ،كما مل ) 8.32(

عند مستوى ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 2983.62(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2املطابقة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(الداللة 

يبين النسبة المئوية لمهارة  إدارة الضغوط النفسية  عند تالميذ السنة األولى متوسط):15(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة إدارة الضغوط النفسية ةمهار النسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%43.76(بنسبة جيد وبدرجة إدارة الضغوط النفسية ةمهار يف تنمية 

25

43,76

ممتاز  جید
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مهارة إدارة الضغوط النفسية
مهارة إدارة الضغوط النفسيةلمحور2يمثل التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كا):29(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارة 
إدارة 

الضغوط 
النفسية

55131525إىل 47من ممتاز

10520.01413.2772983.62
46230243.76إىل 38من جيد

37120522.90إىل 29من متوسط
284388.32إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 1315(،أن" الضغوط النفسيةإدارة ةمهار "الرابعأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا .)%25(إدارة الضغوط النفسية بدرجة ممتاز بنسبة ةمهارات مهار الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

) 2302(وط النفسية بدرجة جيدة فعددهم إدارة الضغةمهار أن حلصة الرتبية البدنية       و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور ) 1205(و .من جمموع اإلجابات%)43.76(تلميذا ميثلون نسبة 

تلميذا بنسبة ) 438(و أجاب )  %22.90(إدارة الضغوط النفسية بدرجة متوسطة بنسبةةمهار اجيايب يف تنمية
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن .تكن أي إجابات بدرجة ضعيف جدا ،كما مل ) 8.32(

عند مستوى ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 2983.62(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2املطابقة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(الداللة 

يبين النسبة المئوية لمهارة  إدارة الضغوط النفسية  عند تالميذ السنة األولى متوسط):15(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة إدارة الضغوط النفسية ةمهار النسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%43.76(بنسبة جيد وبدرجة إدارة الضغوط النفسية ةمهار يف تنمية 

22,9

8,32
0

جید متوسط ضعیف ضعیف جدا
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مهارة إدارة الضغوط النفسية
مهارة إدارة الضغوط النفسيةلمحور2يمثل التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كا):29(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارة 
إدارة 

الضغوط 
النفسية

55131525إىل 47من ممتاز

10520.01413.2772983.62
46230243.76إىل 38من جيد

37120522.90إىل 29من متوسط
284388.32إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 1315(،أن" الضغوط النفسيةإدارة ةمهار "الرابعأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا .)%25(إدارة الضغوط النفسية بدرجة ممتاز بنسبة ةمهارات مهار الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

) 2302(وط النفسية بدرجة جيدة فعددهم إدارة الضغةمهار أن حلصة الرتبية البدنية       و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور ) 1205(و .من جمموع اإلجابات%)43.76(تلميذا ميثلون نسبة 

تلميذا بنسبة ) 438(و أجاب )  %22.90(إدارة الضغوط النفسية بدرجة متوسطة بنسبةةمهار اجيايب يف تنمية
و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن .تكن أي إجابات بدرجة ضعيف جدا ،كما مل ) 8.32(

عند مستوى ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 2983.62(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2املطابقة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(الداللة 

يبين النسبة المئوية لمهارة  إدارة الضغوط النفسية  عند تالميذ السنة األولى متوسط):15(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة إدارة الضغوط النفسية ةمهار النسبة املئوية نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%43.76(بنسبة جيد وبدرجة إدارة الضغوط النفسية ةمهار يف تنمية 

ضعیف جدا
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 مهارات االبتكار و اإلبداع
االبتكار و اإلبداعمهارات لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):30(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
االبتكار و 

اإلبداع

60131525إىل 51من ممتاز

10520.01413.2778182.58
50350666.65إىل 41من  جيد

401102.09إىل 32من متوسط
313296.25إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 1315(،أن" مهارة االبتكار و اإلبداع"اخلامسأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة .)%25(الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة ممتاز بنسبة 

تلميذا ميثلون نسبة ) 3506(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة جيدة فعددهم 
ارة مهتلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية) 110(و .من جمموع اإلجابات%)66.65(

،كما مل تكن أي ) 6.25(تلميذا بنسبة ) 329(و أجاب )  %2.09(االبتكار و اإلبداع بدرجة متوسطة بنسبة
2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 8182.58(احملسوبة 
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(

يبين النسبة المئوية لمهارة  االبتكار و اإلبداع  عند تالميذ السنة األولى متوسط):16(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة املئوية مهارة االبتكار و اإلبداعالنسبة نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 
..)%66.65(بنسبة جيد وبدرجة مهارة االبتكار   و اإلبداعيف تنمية 

25

66,65

ممتاز جید
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 مهارات االبتكار و اإلبداع
االبتكار و اإلبداعمهارات لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):30(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
االبتكار و 

اإلبداع

60131525إىل 51من ممتاز

10520.01413.2778182.58
50350666.65إىل 41من  جيد

401102.09إىل 32من متوسط
313296.25إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 1315(،أن" مهارة االبتكار و اإلبداع"اخلامسأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة .)%25(الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة ممتاز بنسبة 

تلميذا ميثلون نسبة ) 3506(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة جيدة فعددهم 
ارة مهتلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية) 110(و .من جمموع اإلجابات%)66.65(

،كما مل تكن أي ) 6.25(تلميذا بنسبة ) 329(و أجاب )  %2.09(االبتكار و اإلبداع بدرجة متوسطة بنسبة
2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 8182.58(احملسوبة 
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(

يبين النسبة المئوية لمهارة  االبتكار و اإلبداع  عند تالميذ السنة األولى متوسط):16(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة املئوية مهارة االبتكار و اإلبداعالنسبة نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 
..)%66.65(بنسبة جيد وبدرجة مهارة االبتكار   و اإلبداعيف تنمية 

2,09 6,25

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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 مهارات االبتكار و اإلبداع
االبتكار و اإلبداعمهارات لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):30(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارات 
االبتكار و 

اإلبداع

60131525إىل 51من ممتاز

10520.01413.2778182.58
50350666.65إىل 41من  جيد

401102.09إىل 32من متوسط
313296.25إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 1315(،أن" مهارة االبتكار و اإلبداع"اخلامسأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة .)%25(الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة ممتاز بنسبة 

تلميذا ميثلون نسبة ) 3506(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة جيدة فعددهم 
ارة مهتلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية) 110(و .من جمموع اإلجابات%)66.65(

،كما مل تكن أي ) 6.25(تلميذا بنسبة ) 329(و أجاب )  %2.09(االبتكار و اإلبداع بدرجة متوسطة بنسبة
2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 8182.58(احملسوبة 
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(

يبين النسبة المئوية لمهارة  االبتكار و اإلبداع  عند تالميذ السنة األولى متوسط):16(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة املئوية مهارة االبتكار و اإلبداعالنسبة نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 
..)%66.65(بنسبة جيد وبدرجة مهارة االبتكار   و اإلبداعيف تنمية 

ضعیف جدا
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المهارة الصحية
مهارات الصحيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح): 31(م الجدول رق

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارة
الصحية

60383572.90إىل 51من ممتاز

10520.01413.2779827.58
5098618.74إىل 41من  جيد

404398.34إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور تلميذا) 3835(،أن" مهارة الصحة"السادسأظهرت النتائج للمحور 
صة الرتبية البدنية و أما التالميذ الذين أجابوا أن حل.)%72.90(اجيايب يف تنمية مهارة الصحة بدرجة ممتاز بنسبة 

من جمموع %)18.74(تلميذا ميثلون نسبة ) 986(الرياضية دور اجيايب يف تنمية  مهارة الصحة بدرجة جيدة فعددهم 
مهارة الصحة بدرجة متوسطة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية) 439(و .اإلجابات

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا .تكن أي إجابات بدرجة ضعيف وضعيف جدا ،كما مل)  %8.34(بنسبة
اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 9827.58(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2اختبار حسن املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(

يبين النسبة المئوية لمهارة  الصحة  عند تالميذ السنة األولى متوسط):17(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة األوىل متوسط املئوية مهارة الصحةالنسبةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
مهارة جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية إأن هناك فروق بني 

..)%72.7(بنسبة جيد وبدرجة الصحة

72,7

18,74

ممتاز جید
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المهارة الصحية
مهارات الصحيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح): 31(م الجدول رق

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارة
الصحية

60383572.90إىل 51من ممتاز

10520.01413.2779827.58
5098618.74إىل 41من  جيد

404398.34إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور تلميذا) 3835(،أن" مهارة الصحة"السادسأظهرت النتائج للمحور 
صة الرتبية البدنية و أما التالميذ الذين أجابوا أن حل.)%72.90(اجيايب يف تنمية مهارة الصحة بدرجة ممتاز بنسبة 

من جمموع %)18.74(تلميذا ميثلون نسبة ) 986(الرياضية دور اجيايب يف تنمية  مهارة الصحة بدرجة جيدة فعددهم 
مهارة الصحة بدرجة متوسطة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية) 439(و .اإلجابات

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا .تكن أي إجابات بدرجة ضعيف وضعيف جدا ،كما مل)  %8.34(بنسبة
اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 9827.58(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2اختبار حسن املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(

يبين النسبة المئوية لمهارة  الصحة  عند تالميذ السنة األولى متوسط):17(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة األوىل متوسط املئوية مهارة الصحةالنسبةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
مهارة جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية إأن هناك فروق بني 

..)%72.7(بنسبة جيد وبدرجة الصحة

8,34
0 0

متوسط  ضعیف  ضعیف جدا
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المهارة الصحية
مهارات الصحيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح): 31(م الجدول رق

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

مهارة
الصحية

60383572.90إىل 51من ممتاز

10520.01413.2779827.58
5098618.74إىل 41من  جيد

404398.34إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور تلميذا) 3835(،أن" مهارة الصحة"السادسأظهرت النتائج للمحور 
صة الرتبية البدنية و أما التالميذ الذين أجابوا أن حل.)%72.90(اجيايب يف تنمية مهارة الصحة بدرجة ممتاز بنسبة 

من جمموع %)18.74(تلميذا ميثلون نسبة ) 986(الرياضية دور اجيايب يف تنمية  مهارة الصحة بدرجة جيدة فعددهم 
مهارة الصحة بدرجة متوسطة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية) 439(و .اإلجابات

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا .تكن أي إجابات بدرجة ضعيف وضعيف جدا ،كما مل)  %8.34(بنسبة
اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 9827.58(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2اختبار حسن املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(

يبين النسبة المئوية لمهارة  الصحة  عند تالميذ السنة األولى متوسط):17(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة األوىل متوسط املئوية مهارة الصحةالنسبةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
مهارة جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية إأن هناك فروق بني 

..)%72.7(بنسبة جيد وبدرجة الصحة

0

ضعیف جدا
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المهارات البدنية و المهارية
المهارات البدنية و المهاريةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح): 32(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

املهارات 
البدنية و 
املهارية

55361768.79إىل 47من ممتاز

10520.01413.2778099.53
4665712.49إىل 38من جيد

3765712.49إىل 29من متوسط
283296.25إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 3617(،أن" املهارات البدنية و املهارية"السابعأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%68.79(بدرجة ممتاز بنسبة املهارات البدنية و املهارية الرياضية دور اجيايب يف تنمية

تلميذا ميثلون ) 657(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات البدنية و املهارية بدرجة جيدة فعددهم 
رياضية دور اجيايب يف تنميةتلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ال) 657(و .من جمموع اإلجابات%)12.49(نسبة 

،كما مل تكن ) 6.25(تلميذا بنسبة ) 329(و أجاب )  %12.49(املهارات البدنية و املهارية بدرجة متوسطة بنسبة
حيث بلغت قيمة  2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.أي إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 8099.53(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

يبين النسبة المئوية للمهارات البدنية و المهارية  عند تالميذ السنة األولى متوسط):18(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة النسبة املئوية للمهارات البدنية و املهاريةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%68.76(بنسبة ممتاز وبدرجة ريةاملهارات البدنية و املهايف تنمية 

68,76

12,49

ممتاز متوسط
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المهارات البدنية و المهارية
المهارات البدنية و المهاريةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح): 32(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

املهارات 
البدنية و 
املهارية

55361768.79إىل 47من ممتاز

10520.01413.2778099.53
4665712.49إىل 38من جيد

3765712.49إىل 29من متوسط
283296.25إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 3617(،أن" املهارات البدنية و املهارية"السابعأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%68.79(بدرجة ممتاز بنسبة املهارات البدنية و املهارية الرياضية دور اجيايب يف تنمية

تلميذا ميثلون ) 657(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات البدنية و املهارية بدرجة جيدة فعددهم 
رياضية دور اجيايب يف تنميةتلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ال) 657(و .من جمموع اإلجابات%)12.49(نسبة 

،كما مل تكن ) 6.25(تلميذا بنسبة ) 329(و أجاب )  %12.49(املهارات البدنية و املهارية بدرجة متوسطة بنسبة
حيث بلغت قيمة  2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.أي إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 8099.53(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

يبين النسبة المئوية للمهارات البدنية و المهارية  عند تالميذ السنة األولى متوسط):18(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة النسبة املئوية للمهارات البدنية و املهاريةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%68.76(بنسبة ممتاز وبدرجة ريةاملهارات البدنية و املهايف تنمية 

12,79
6,25 0

جید ضعیف ضعیف جدا
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المهارات البدنية و المهارية
المهارات البدنية و المهاريةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح): 32(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
النسبة املئويةاملشاهدة

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

املهارات 
البدنية و 
املهارية

55361768.79إىل 47من ممتاز

10520.01413.2778099.53
4665712.49إىل 38من جيد

3765712.49إىل 29من متوسط
283296.25إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )5260(املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و تلميذا) 3617(،أن" املهارات البدنية و املهارية"السابعأظهرت النتائج للمحور 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%68.79(بدرجة ممتاز بنسبة املهارات البدنية و املهارية الرياضية دور اجيايب يف تنمية

تلميذا ميثلون ) 657(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات البدنية و املهارية بدرجة جيدة فعددهم 
رياضية دور اجيايب يف تنميةتلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ال) 657(و .من جمموع اإلجابات%)12.49(نسبة 

،كما مل تكن ) 6.25(تلميذا بنسبة ) 329(و أجاب )  %12.49(املهارات البدنية و املهارية بدرجة متوسطة بنسبة
حيث بلغت قيمة  2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.أي إجابات بدرجة ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 8099.53(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

يبين النسبة المئوية للمهارات البدنية و المهارية  عند تالميذ السنة األولى متوسط):18(الشكل البياني رقم

عند تالميذ السنة النسبة املئوية للمهارات البدنية و املهاريةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 

.)%68.76(بنسبة ممتاز وبدرجة ريةاملهارات البدنية و املهايف تنمية 

0

ضعیف جدا
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مهارة تنظيم و إدارة الوقت
مهارة التنظيم و إدارة الوقتلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):33(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

ةمهارا
تنظيم و 
إدارة 
الوقت

50175333.32إىل 43من ممتاز

10520.01413.2774623.62
42252047.90إىل 35من جيد

3498718.76إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 1753(،أن" مهارة تنظيم و إدارة الوقت"منالثا، حيث أظهرت النتائج للمحور )5260(
أما التالميذ .)%33.32(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة التنظيم و إدارة الوقت بدرجة ممتاز بنسبة 

الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية    و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة جيدة فعددهم 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ) 987(و .من جمموع اإلجابات%)47.90(تلميذا ميثلون نسبة ) 2520(

،كما مل تكن أي إجابات )  %18.76(مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة متوسطة بنسبةالرياضية دور اجيايب يف تنمية
حيث بلغت قيمة  2طابقة كاو لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن امل.ضعيف أو بدرجة ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4623.62(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

تالميذ السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية لتكرار لمهارة  تنظيم و إدارة الوقت عند ):19(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية ملهارة تنظيم و إدارة الوقتنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 
.)%58.32(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات البدنية و املهاريةتنمية يف 

33,32

47,9

ممتاز جید
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مهارة تنظيم و إدارة الوقت
مهارة التنظيم و إدارة الوقتلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):33(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

ةمهارا
تنظيم و 
إدارة 
الوقت

50175333.32إىل 43من ممتاز

10520.01413.2774623.62
42252047.90إىل 35من جيد

3498718.76إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 1753(،أن" مهارة تنظيم و إدارة الوقت"منالثا، حيث أظهرت النتائج للمحور )5260(
أما التالميذ .)%33.32(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة التنظيم و إدارة الوقت بدرجة ممتاز بنسبة 

الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية    و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة جيدة فعددهم 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ) 987(و .من جمموع اإلجابات%)47.90(تلميذا ميثلون نسبة ) 2520(

،كما مل تكن أي إجابات )  %18.76(مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة متوسطة بنسبةالرياضية دور اجيايب يف تنمية
حيث بلغت قيمة  2طابقة كاو لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن امل.ضعيف أو بدرجة ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4623.62(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

تالميذ السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية لتكرار لمهارة  تنظيم و إدارة الوقت عند ):19(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية ملهارة تنظيم و إدارة الوقتنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 
.)%58.32(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات البدنية و املهاريةتنمية يف 

18,76

0 0

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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مهارة تنظيم و إدارة الوقت
مهارة التنظيم و إدارة الوقتلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):33(الجدول رقم 

عند تالميذ السنة األولى متوسط

احملور
ةجاباإل

حتديد املستوياتبالدرجات
التكرارات 
املشاهدة

النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
احملسوبة2كااجلدولية

ةمهارا
تنظيم و 
إدارة 
الوقت

50175333.32إىل 43من ممتاز

10520.01413.2774623.62
42252047.90إىل 35من جيد

3498718.76إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة األوىل متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 1753(،أن" مهارة تنظيم و إدارة الوقت"منالثا، حيث أظهرت النتائج للمحور )5260(
أما التالميذ .)%33.32(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة التنظيم و إدارة الوقت بدرجة ممتاز بنسبة 

الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية    و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة جيدة فعددهم 
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ) 987(و .من جمموع اإلجابات%)47.90(تلميذا ميثلون نسبة ) 2520(

،كما مل تكن أي إجابات )  %18.76(مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة متوسطة بنسبةالرياضية دور اجيايب يف تنمية
حيث بلغت قيمة  2طابقة كاو لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن امل.ضعيف أو بدرجة ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4623.62(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

تالميذ السنة األولى متوسطيبين النسبة المئوية لتكرار لمهارة  تنظيم و إدارة الوقت عند ):19(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية ملهارة تنظيم و إدارة الوقتنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إاألوىل متوسط أن هناك فروق بني 
.)%58.32(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات البدنية و املهاريةتنمية يف 

ضعیف جدا
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2عرض نتائج تطبق مقياس المهارات الحياتية على تالميذ السنة الرابعة متوسط باستخدام كا/2.3.1
المهارات االجتماعية و االتصال

المهارات االجتماعية و االتصاللمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):34(الجدول رقم 
متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

املهارات 
االجتماعية و 

االتصال

6090127.07إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2776741.31
50242772.92إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 901(،أن" املهارات االجتماعية و االتصال"، حيث أظهرت النتائج للمحور األول )3328(
أما التالميذ .)%27.07(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة ممتاز بنسبة 

الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و االتصال  بدرجة جيد فعددهم 
بدرجة متوسط، ضعيف أو تو مل تكن أي اجيابا. من جمموع اإلجابات%)72.92(تلميذا ميثلون نسبة ) 2427(

احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كاو لداللة الفروق .ضعيف جدا 
مما )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 6741.31(

.يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية

يوضح النسبة المئوية للمهارات االجتماعية و  االتصال  ):20(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

عند تالميذ للمهارات االجتماعية و االتصال النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور جابات التالميذ لصاحل اإلإمتوسط أن هناك فروق بني الرابعةالسنة 

.)%72.92(بنسبة جيد وبدرجة املهارات االجتماعية و االتصالاجيايب يف تنمية 

27,07

72,92

ممتاز جید
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2عرض نتائج تطبق مقياس المهارات الحياتية على تالميذ السنة الرابعة متوسط باستخدام كا/2.3.1
المهارات االجتماعية و االتصال

المهارات االجتماعية و االتصاللمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):34(الجدول رقم 
متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

املهارات 
االجتماعية و 

االتصال

6090127.07إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2776741.31
50242772.92إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 901(،أن" املهارات االجتماعية و االتصال"، حيث أظهرت النتائج للمحور األول )3328(
أما التالميذ .)%27.07(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة ممتاز بنسبة 

الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و االتصال  بدرجة جيد فعددهم 
بدرجة متوسط، ضعيف أو تو مل تكن أي اجيابا. من جمموع اإلجابات%)72.92(تلميذا ميثلون نسبة ) 2427(

احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كاو لداللة الفروق .ضعيف جدا 
مما )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 6741.31(

.يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية

يوضح النسبة المئوية للمهارات االجتماعية و  االتصال  ):20(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

عند تالميذ للمهارات االجتماعية و االتصال النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور جابات التالميذ لصاحل اإلإمتوسط أن هناك فروق بني الرابعةالسنة 

.)%72.92(بنسبة جيد وبدرجة املهارات االجتماعية و االتصالاجيايب يف تنمية 

0 0 0

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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2عرض نتائج تطبق مقياس المهارات الحياتية على تالميذ السنة الرابعة متوسط باستخدام كا/2.3.1
المهارات االجتماعية و االتصال

المهارات االجتماعية و االتصاللمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):34(الجدول رقم 
متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

املهارات 
االجتماعية و 

االتصال

6090127.07إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2776741.31
50242772.92إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 901(،أن" املهارات االجتماعية و االتصال"، حيث أظهرت النتائج للمحور األول )3328(
أما التالميذ .)%27.07(الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و املهارية  بدرجة ممتاز بنسبة 

الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات االجتماعية و االتصال  بدرجة جيد فعددهم 
بدرجة متوسط، ضعيف أو تو مل تكن أي اجيابا. من جمموع اإلجابات%)72.92(تلميذا ميثلون نسبة ) 2427(

احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كاو لداللة الفروق .ضعيف جدا 
مما )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 6741.31(

.يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية

يوضح النسبة المئوية للمهارات االجتماعية و  االتصال  ):20(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

عند تالميذ للمهارات االجتماعية و االتصال النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور جابات التالميذ لصاحل اإلإمتوسط أن هناك فروق بني الرابعةالسنة 

.)%72.92(بنسبة جيد وبدرجة املهارات االجتماعية و االتصالاجيايب يف تنمية 

0

ضعیف جدا
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مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس
الثقة مهارات تقدير الذات و لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):35(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة بالنفس

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات تقدير 
الذات و الثقة 

بالنفس

50152545.82إىل 43من ممتاز

665.60.01413.2773316.31
42138741.67إىل 35من جيد

3441612.5إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
، حيث )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية  تلميذا) 1525(،أن" مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس"أظهرت النتائج للمحور الثاين 
أما التالميذ الذين .)%45.82(بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة ممتازة

مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس  بدرجة جيدة فعددهم أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ) 416(و .من جمموع اإلجابات%)41.67(تلميذا ميثلون نسبة ) 1387(

و مل تكن أي ) %12.5(ضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة متوسطة بنسبةالريا
حيث 2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

و ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 3316.31(احملسوبة 2بلغت قيمة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(درجة احلرية 

يبين النسبة المئوية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس  ):21(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

عند تالميذ ملهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إمتوسط أن هناك فروق بني لرابعةالسنة ا

.)%45.82(بنسبة ممتاز وبدرجة الذات و الثقة بالنفسمهارة تقدير اجيايب يف تنمية 

45,82
41,67

ممناز  جید 
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مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس
الثقة مهارات تقدير الذات و لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):35(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة بالنفس

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات تقدير 
الذات و الثقة 

بالنفس

50152545.82إىل 43من ممتاز

665.60.01413.2773316.31
42138741.67إىل 35من جيد

3441612.5إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
، حيث )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية  تلميذا) 1525(،أن" مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس"أظهرت النتائج للمحور الثاين 
أما التالميذ الذين .)%45.82(بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة ممتازة

مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس  بدرجة جيدة فعددهم أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ) 416(و .من جمموع اإلجابات%)41.67(تلميذا ميثلون نسبة ) 1387(

و مل تكن أي ) %12.5(ضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة متوسطة بنسبةالريا
حيث 2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

و ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 3316.31(احملسوبة 2بلغت قيمة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(درجة احلرية 

يبين النسبة المئوية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس  ):21(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

عند تالميذ ملهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إمتوسط أن هناك فروق بني لرابعةالسنة ا

.)%45.82(بنسبة ممتاز وبدرجة الذات و الثقة بالنفسمهارة تقدير اجيايب يف تنمية 

12,5

0 0

جید  متوسط ضعیف ضعیف جدا
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مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس
الثقة مهارات تقدير الذات و لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):35(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة بالنفس

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات تقدير 
الذات و الثقة 

بالنفس

50152545.82إىل 43من ممتاز

665.60.01413.2773316.31
42138741.67إىل 35من جيد

3441612.5إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
، حيث )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية  تلميذا) 1525(،أن" مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس"أظهرت النتائج للمحور الثاين 
أما التالميذ الذين .)%45.82(بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة ممتازة

مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس  بدرجة جيدة فعددهم أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية
تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و ) 416(و .من جمموع اإلجابات%)41.67(تلميذا ميثلون نسبة ) 1387(

و مل تكن أي ) %12.5(ضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس بدرجة متوسطة بنسبةالريا
حيث 2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

و ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 3316.31(احملسوبة 2بلغت قيمة كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(درجة احلرية 

يبين النسبة المئوية مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس  ):21(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

عند تالميذ ملهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور إمتوسط أن هناك فروق بني لرابعةالسنة ا

.)%45.82(بنسبة ممتاز وبدرجة الذات و الثقة بالنفسمهارة تقدير اجيايب يف تنمية 

0

ضعیف جدا
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مهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية
مهارات اتخاذ القرارات السليمة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):36(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة و تحمل المسؤولية 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات 
اختاذ 

القرارات 
السليمة و 

حتمل 
املسؤولية

60180354.17إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2775050.06
50152545.82إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

تلميذا) 1803(،أن" مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية"، حيث أظهرت النتائج للمحور الثالث )3328(
املسؤولية بدرجة ممتاز أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل

أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة اختاذ القرارات .)%54.17(بنسبة 
و . من جمموع اإلجابات%)45.82(تلميذا ميثلون نسبة ) 1525(السليمة و حتمل املسؤولية بدرجة جيد فعددهم 

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن .بدرجة متوسط، ضعيف أو ضعيف جدا تمل تكن أي اجابا
عند ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 5050.06(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(مستوى الداللة 

يبين النسبة المئوية لمهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية  ):22(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

ملهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعةعند تالميذ السنة 

.)%54.17(بنسبة ممتاز وبدرجة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

54,17

45,82

ممتاز جید
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مهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية
مهارات اتخاذ القرارات السليمة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):36(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة و تحمل المسؤولية 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات 
اختاذ 

القرارات 
السليمة و 

حتمل 
املسؤولية

60180354.17إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2775050.06
50152545.82إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

تلميذا) 1803(،أن" مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية"، حيث أظهرت النتائج للمحور الثالث )3328(
املسؤولية بدرجة ممتاز أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل

أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة اختاذ القرارات .)%54.17(بنسبة 
و . من جمموع اإلجابات%)45.82(تلميذا ميثلون نسبة ) 1525(السليمة و حتمل املسؤولية بدرجة جيد فعددهم 

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن .بدرجة متوسط، ضعيف أو ضعيف جدا تمل تكن أي اجابا
عند ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 5050.06(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(مستوى الداللة 

يبين النسبة المئوية لمهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية  ):22(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

ملهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعةعند تالميذ السنة 

.)%54.17(بنسبة ممتاز وبدرجة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

0 0 0

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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مهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية
مهارات اتخاذ القرارات السليمة لمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):36(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة و تحمل المسؤولية 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات 
اختاذ 

القرارات 
السليمة و 

حتمل 
املسؤولية

60180354.17إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2775050.06
50152545.82إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

تلميذا) 1803(،أن" مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية"، حيث أظهرت النتائج للمحور الثالث )3328(
املسؤولية بدرجة ممتاز أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل

أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة اختاذ القرارات .)%54.17(بنسبة 
و . من جمموع اإلجابات%)45.82(تلميذا ميثلون نسبة ) 1525(السليمة و حتمل املسؤولية بدرجة جيد فعددهم 

و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن .بدرجة متوسط، ضعيف أو ضعيف جدا تمل تكن أي اجابا
عند ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 5050.06(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(مستوى الداللة 

يبين النسبة المئوية لمهارات اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية  ):22(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة الرابعة متوسط

ملهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعةعند تالميذ السنة 

.)%54.17(بنسبة ممتاز وبدرجة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

0

ضعیف جدا
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مهارة إدارة الضغوط النفسية
مهارة إدارة الضغوط النفسيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):37(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارة إدارة 
الضغوط 
النفسية

5576322.92إىل 47من ممتاز

665.60.01413.2774079.29
46201060.39إىل 38من جيد

3755516.67إىل 29من متوسط
280000إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية  و تلميذا) 763(،أن" مهارة إدارة الضغوط النفسية"أظهرت النتائج للمحور الرابع 
أما التالميذ الذين .)%22.92(لنفس بدرجة ممتازة بنسبة الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة با

مهارة إدارة الضغوط النفسية بدرجة جيدة فعددهم أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية
ة و تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدني) 555(و .من جمموع اإلجابات%)60.39(تلميذا ميثلون نسبة ) 2010(

و مل تكن أي إجابات ) %16.67(الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة إدارة الضغوط النفسية بدرجة متوسطة بنسبة
حيث بلغت قيمة  2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4079.29(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

يبين النسبة المئوية  مهارات الضغوط النفسية عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):23(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة مهارات إدارة الضغوط النفسية النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%60.39(بنسبة جيد وبدرجة ادارة الضغوط النفسية يف تنمية 

22,92

60,39

ممتاز جید
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مهارة إدارة الضغوط النفسية
مهارة إدارة الضغوط النفسيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):37(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارة إدارة 
الضغوط 
النفسية

5576322.92إىل 47من ممتاز

665.60.01413.2774079.29
46201060.39إىل 38من جيد

3755516.67إىل 29من متوسط
280000إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية  و تلميذا) 763(،أن" مهارة إدارة الضغوط النفسية"أظهرت النتائج للمحور الرابع 
أما التالميذ الذين .)%22.92(لنفس بدرجة ممتازة بنسبة الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة با

مهارة إدارة الضغوط النفسية بدرجة جيدة فعددهم أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية
ة و تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدني) 555(و .من جمموع اإلجابات%)60.39(تلميذا ميثلون نسبة ) 2010(

و مل تكن أي إجابات ) %16.67(الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة إدارة الضغوط النفسية بدرجة متوسطة بنسبة
حيث بلغت قيمة  2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4079.29(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

يبين النسبة المئوية  مهارات الضغوط النفسية عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):23(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة مهارات إدارة الضغوط النفسية النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%60.39(بنسبة جيد وبدرجة ادارة الضغوط النفسية يف تنمية 

16,67

0 0

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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مهارة إدارة الضغوط النفسية
مهارة إدارة الضغوط النفسيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):37(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارة إدارة 
الضغوط 
النفسية

5576322.92إىل 47من ممتاز

665.60.01413.2774079.29
46201060.39إىل 38من جيد

3755516.67إىل 29من متوسط
280000إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
، حيث )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية  و تلميذا) 763(،أن" مهارة إدارة الضغوط النفسية"أظهرت النتائج للمحور الرابع 
أما التالميذ الذين .)%22.92(لنفس بدرجة ممتازة بنسبة الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارات تقدير الذات و الثقة با

مهارة إدارة الضغوط النفسية بدرجة جيدة فعددهم أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية
ة و تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدني) 555(و .من جمموع اإلجابات%)60.39(تلميذا ميثلون نسبة ) 2010(

و مل تكن أي إجابات ) %16.67(الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة إدارة الضغوط النفسية بدرجة متوسطة بنسبة
حيث بلغت قيمة  2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا.بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا 

و درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4079.29(احملسوبة 2كا
.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(احلرية 

يبين النسبة المئوية  مهارات الضغوط النفسية عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):23(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة مهارات إدارة الضغوط النفسية النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%60.39(بنسبة جيد وبدرجة ادارة الضغوط النفسية يف تنمية 

0

ضعیف جدا
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مهارات االبتكار و اإلبداع
مهارات االبتكار و اإلبداعلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):38(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات 
االبتكار و 

اإلبداع

60235770.82إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2776435.06
5097129.17إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 2357(،أن" مهارة االبتكار و اإلبداع"، حيث أظهرت النتائج للمحور اخلامس )3328(
أما التالميذ الذين .)%70.82(البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة ممتاز بنسبة الرتبية 

تلميذا ) 971(أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة جيد فعددهم 
و مل تكن أي إجابات بدرجة متوسط، ضعيف أو ضعيف جدا . اباتمن جمموع اإلج%)29.17(ميثلون نسبة 

وهي ) 6435.06(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا
جود فروق ذات مما يعين و )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2أكرب من كا

.داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية   مهارت االبتكار و اإلبداع عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):24(الشكل البياني رقم
متوسط الرابعةعند تالميذ السنة النسبة االبتكار و اإلبداع نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

مهارة جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية إأن هناك فروق بني 
.)%70.82(بنسبة ممتاز وبدرجة االبتكار و اإلبداع 

70,82

29,17

ممتاز جید
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مهارات االبتكار و اإلبداع
مهارات االبتكار و اإلبداعلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):38(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات 
االبتكار و 

اإلبداع

60235770.82إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2776435.06
5097129.17إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 2357(،أن" مهارة االبتكار و اإلبداع"، حيث أظهرت النتائج للمحور اخلامس )3328(
أما التالميذ الذين .)%70.82(البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة ممتاز بنسبة الرتبية 

تلميذا ) 971(أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة جيد فعددهم 
و مل تكن أي إجابات بدرجة متوسط، ضعيف أو ضعيف جدا . اباتمن جمموع اإلج%)29.17(ميثلون نسبة 

وهي ) 6435.06(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا
جود فروق ذات مما يعين و )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2أكرب من كا

.داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية   مهارت االبتكار و اإلبداع عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):24(الشكل البياني رقم
متوسط الرابعةعند تالميذ السنة النسبة االبتكار و اإلبداع نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

مهارة جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية إأن هناك فروق بني 
.)%70.82(بنسبة ممتاز وبدرجة االبتكار و اإلبداع 

0 0 0

متوسط ضعیف ضعبف جدا
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مهارات االبتكار و اإلبداع
مهارات االبتكار و اإلبداعلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):38(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارات 
االبتكار و 

اإلبداع

60235770.82إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2776435.06
5097129.17إىل 41من  جيد

400000إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة تلميذا) 2357(،أن" مهارة االبتكار و اإلبداع"، حيث أظهرت النتائج للمحور اخلامس )3328(
أما التالميذ الذين .)%70.82(البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة ممتاز بنسبة الرتبية 

تلميذا ) 971(أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة االبتكار و اإلبداع بدرجة جيد فعددهم 
و مل تكن أي إجابات بدرجة متوسط، ضعيف أو ضعيف جدا . اباتمن جمموع اإلج%)29.17(ميثلون نسبة 

وهي ) 6435.06(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا
جود فروق ذات مما يعين و )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 13.277(اجلدولية البالغة 2أكرب من كا

.داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية   مهارت االبتكار و اإلبداع عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):24(الشكل البياني رقم
متوسط الرابعةعند تالميذ السنة النسبة االبتكار و اإلبداع نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

مهارة جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية إأن هناك فروق بني 
.)%70.82(بنسبة ممتاز وبدرجة االبتكار و اإلبداع 

0

ضعبف جدا
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المهارات الصحية
المهارات الصحيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):39(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

املهارات 
الصحية

60173352.07إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2774139.43
50138741.67إىل 41من  جيد

402086.25إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية تلميذا) 1733(،أن" املهارات الصحية"حيث أظهرت النتائج للمحور السادس 
أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و .)%52.07(دور اجيايب يف تنمية املهارات الصحية بدرجة ممتاز بنسبة 

من جمموع %)41.67(تلميذا ميثلون نسبة ) 1387(الرياضية دور اجيايب يف املهارات الصحية  بدرجة جيد فعددهم 
ة بدرجة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات الصحي) 208(و .اإلجابات

و لداللة الفروق بني اإلجابات .و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %6.25(متوسطة بنسبة
اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4139.43(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(

يبين النسبة المئوية  لمهارات الصحية عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):25(الشكل البياني رقم

الرابعةعند تالميذ السنة للمهارات الصحية  النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف إمتوسط أن هناك فروق بني 

.)%52.07(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات الصحية تنمية 

52,07

41,67

ممتاز جید
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المهارات الصحية
المهارات الصحيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):39(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

املهارات 
الصحية

60173352.07إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2774139.43
50138741.67إىل 41من  جيد

402086.25إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية تلميذا) 1733(،أن" املهارات الصحية"حيث أظهرت النتائج للمحور السادس 
أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و .)%52.07(دور اجيايب يف تنمية املهارات الصحية بدرجة ممتاز بنسبة 

من جمموع %)41.67(تلميذا ميثلون نسبة ) 1387(الرياضية دور اجيايب يف املهارات الصحية  بدرجة جيد فعددهم 
ة بدرجة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات الصحي) 208(و .اإلجابات

و لداللة الفروق بني اإلجابات .و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %6.25(متوسطة بنسبة
اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4139.43(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(

يبين النسبة المئوية  لمهارات الصحية عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):25(الشكل البياني رقم

الرابعةعند تالميذ السنة للمهارات الصحية  النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف إمتوسط أن هناك فروق بني 

.)%52.07(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات الصحية تنمية 

6,25
0 0

جید متوسط ضعیف
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المهارات الصحية
المهارات الصحيةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):39(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

املهارات 
الصحية

60173352.07إىل 51من ممتاز

665.60.01413.2774139.43
50138741.67إىل 41من  جيد

402086.25إىل 32من متوسط
310000إىل 22من ضعيف

210000إىل 12من ضعبف جدا
، )3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية تلميذا) 1733(،أن" املهارات الصحية"حيث أظهرت النتائج للمحور السادس 
أما التالميذ الذين أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و .)%52.07(دور اجيايب يف تنمية املهارات الصحية بدرجة ممتاز بنسبة 

من جمموع %)41.67(تلميذا ميثلون نسبة ) 1387(الرياضية دور اجيايب يف املهارات الصحية  بدرجة جيد فعددهم 
ة بدرجة تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات الصحي) 208(و .اإلجابات

و لداللة الفروق بني اإلجابات .و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %6.25(متوسطة بنسبة
اجلدولية البالغة 2وهي أكرب من كا) 4139.43(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

.مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية)04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(

يبين النسبة المئوية  لمهارات الصحية عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):25(الشكل البياني رقم

الرابعةعند تالميذ السنة للمهارات الصحية  النسبة املئويةنالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 
جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف إمتوسط أن هناك فروق بني 

.)%52.07(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات الصحية تنمية 

0

ضعیف جدا
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المهارات البدنية و المهارية
المهارات البدنية و المهاريةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):40(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

المهارات 
البدنية و 
المهارية

55159447.98إىل 47من ممتاز

665.60.01413.2772751.75
4683225إىل 38من جيد

3790227.10إىل 29من متوسط
280000إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
) 3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية تلميذا) 1594(،أن" املهارات البدنبة و املهارية"حيث أظهرت النتائج للمحور السابع 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%47.98(ة بدرجة ممتاز بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات البدنية و املهاري

تلميذا ميثلون نسبة ) 832(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف املهارات البدنية و املهارية  بدرجة جيد فعددهم 
ية دور اجيايب يف تنمية تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياض) 902(و .من جمموع اإلجابات%)25(

.و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %27.10(املهارات البدنية و املهارية بدرجة متوسطة بنسبة
وهي ) 2751.75(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

مما يعين وجود فروق )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(اجلدولية البالغة 2أكرب من كا
.ذات داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية المهارات البدنية و المهارية  عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):26(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية املهارات البدنية و املهارية  نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%47.98(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات البدنية و املهارية يف تنمية 

47,98

25

ممتاز جید
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المهارات البدنية و المهارية
المهارات البدنية و المهاريةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):40(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

المهارات 
البدنية و 
المهارية

55159447.98إىل 47من ممتاز

665.60.01413.2772751.75
4683225إىل 38من جيد

3790227.10إىل 29من متوسط
280000إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
) 3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية تلميذا) 1594(،أن" املهارات البدنبة و املهارية"حيث أظهرت النتائج للمحور السابع 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%47.98(ة بدرجة ممتاز بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات البدنية و املهاري

تلميذا ميثلون نسبة ) 832(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف املهارات البدنية و املهارية  بدرجة جيد فعددهم 
ية دور اجيايب يف تنمية تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياض) 902(و .من جمموع اإلجابات%)25(

.و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %27.10(املهارات البدنية و املهارية بدرجة متوسطة بنسبة
وهي ) 2751.75(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

مما يعين وجود فروق )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(اجلدولية البالغة 2أكرب من كا
.ذات داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية المهارات البدنية و المهارية  عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):26(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية املهارات البدنية و املهارية  نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%47.98(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات البدنية و املهارية يف تنمية 

27,1

0 0

جید متوسط ضعیف ضعیف جدا
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المهارات البدنية و المهارية
المهارات البدنية و المهاريةلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):40(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

المهارات 
البدنية و 
المهارية

55159447.98إىل 47من ممتاز

665.60.01413.2772751.75
4683225إىل 38من جيد

3790227.10إىل 29من متوسط
280000إىل 20منضعيف

190000إىل11من ضعبف جدا
) 3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية تلميذا) 1594(،أن" املهارات البدنبة و املهارية"حيث أظهرت النتائج للمحور السابع 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%47.98(ة بدرجة ممتاز بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات البدنية و املهاري

تلميذا ميثلون نسبة ) 832(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف املهارات البدنية و املهارية  بدرجة جيد فعددهم 
ية دور اجيايب يف تنمية تلميذا أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية و الرياض) 902(و .من جمموع اإلجابات%)25(

.و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %27.10(املهارات البدنية و املهارية بدرجة متوسطة بنسبة
وهي ) 2751.75(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

مما يعين وجود فروق )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(اجلدولية البالغة 2أكرب من كا
.ذات داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية المهارات البدنية و المهارية  عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):26(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية املهارات البدنية و املهارية  نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%47.98(بنسبة ممتاز وبدرجة املهارات البدنية و املهارية يف تنمية 

0

ضعیف جدا
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و إدارة الوقتمهارة تنظيم
مهارة تنظيم و إدارة الوقتلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):41(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارة 
تنظيم و 
إدارة 
الوقت

50194158.32إىل 43من ممتاز

665.60.01413.2774701.31
42124837.5إىل 35من جيد

341394.17إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
) 3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية تلميذا) 1941(،أن" مهارة تنظيم و إدارة الوقت"حيث أظهرت النتائج للمحور الثامن 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%58.32(مهارة تنظيم إدارة الوقت بدرجة ممتاز بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

تلميذا ميثلون ) 1278(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة تنظيم و إدارة الوقت  بدرجة جيد فعددهم 
رتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية تلميذا أجابوا أن حلصة ال) 129(و . من جمموع اإلجابات%)37.5(نسبة 

.و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %4.17(مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة متوسطة بنسبة
وهي ) 4701.31(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

مما يعين وجود فروق )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(اجلدولية البالغة 2اأكرب من ك
.ذات داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية لمهارة التنظيم و إدارة الوقت عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):27(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية مهارة تنظيم و إدارة الوقت  نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%58.32(بنسبة ممتاز وبدرجة ت ة مهارة تنظيم و إدارة الوقيف تنمية 

58,32

37,5

ممتاز جید
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و إدارة الوقتمهارة تنظيم
مهارة تنظيم و إدارة الوقتلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):41(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارة 
تنظيم و 
إدارة 
الوقت

50194158.32إىل 43من ممتاز

665.60.01413.2774701.31
42124837.5إىل 35من جيد

341394.17إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
) 3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية تلميذا) 1941(،أن" مهارة تنظيم و إدارة الوقت"حيث أظهرت النتائج للمحور الثامن 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%58.32(مهارة تنظيم إدارة الوقت بدرجة ممتاز بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

تلميذا ميثلون ) 1278(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة تنظيم و إدارة الوقت  بدرجة جيد فعددهم 
رتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية تلميذا أجابوا أن حلصة ال) 129(و . من جمموع اإلجابات%)37.5(نسبة 

.و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %4.17(مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة متوسطة بنسبة
وهي ) 4701.31(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

مما يعين وجود فروق )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(اجلدولية البالغة 2اأكرب من ك
.ذات داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية لمهارة التنظيم و إدارة الوقت عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):27(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية مهارة تنظيم و إدارة الوقت  نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%58.32(بنسبة ممتاز وبدرجة ت ة مهارة تنظيم و إدارة الوقيف تنمية 

4,17 0 0

متوسط ضعیف ضعیف جدا
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و إدارة الوقتمهارة تنظيم
مهارة تنظيم و إدارة الوقتلمحور2التكرارات المشاهدة و النسبة المئوية و كايوضح):41(الجدول رقم 

متوسطالرابعةعند تالميذ السنة 

ةجاباإلاحملور
التكرارات حتديد املستوياتبالدرجات

املشاهدة
النسبة 
املئوية

التكرار 
املتوقع

مستوى 
الداللة

درجة 
احلرية

2كا
اجلدولية

2كا
احملسوبة

مهارة 
تنظيم و 
إدارة 
الوقت

50194158.32إىل 43من ممتاز

665.60.01413.2774701.31
42124837.5إىل 35من جيد

341394.17إىل 27من متوسط
260000إىل 19من ضعيف

180000إىل 10من ضعبف جدا
) 3328(املقدم إىل تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ عددهم ملقياس املهارات احلياتيةاإلحصائيةبعد املعاجلة 

أجابوا أن حلصة الرتبية البدنية تلميذا) 1941(،أن" مهارة تنظيم و إدارة الوقت"حيث أظهرت النتائج للمحور الثامن 
أما التالميذ الذين أجابوا أن .)%58.32(مهارة تنظيم إدارة الوقت بدرجة ممتاز بنسبة و الرياضية دور اجيايب يف تنمية 

تلميذا ميثلون ) 1278(حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف مهارة تنظيم و إدارة الوقت  بدرجة جيد فعددهم 
رتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية تلميذا أجابوا أن حلصة ال) 129(و . من جمموع اإلجابات%)37.5(نسبة 

.و مل تكن أي إجابات بدرجة ضعيف أو ضعيف جدا ) %4.17(مهارة تنظيم و إدارة الوقت بدرجة متوسطة بنسبة
وهي ) 4701.31(احملسوبة 2حيث بلغت قيمة كا2و لداللة الفروق بني اإلجابات استخدمنا اختبار حسن املطابقة كا

مما يعين وجود فروق )04(و درجة احلرية ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 4139.43(اجلدولية البالغة 2اأكرب من ك
.ذات داللة إحصائية

يبين النسبة المئوية لمهارة التنظيم و إدارة الوقت عند تالميذ السنة الرابعة متوسط):27(الشكل البياني رقم
عند تالميذ السنة النسبة املئوية مهارة تنظيم و إدارة الوقت  نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل 

جابات التالميذ لصاحل اإلجابة اليت تقول أن حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب إمتوسط أن هناك فروق بني الرابعة
.)%58.32(بنسبة ممتاز وبدرجة ت ة مهارة تنظيم و إدارة الوقيف تنمية 

0

ضعیف جدا
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عرض نتائج مقياس المهارات الحياتية لدى تالميذ المرحلتين األولى و الرابعة متوسط - 4.1
ستودنت" ت"باستخدام 
المهارات االجتماعية و االتصال

الرابعة يوضح نتائج المهارات االجتماعية و االتصال لدى تالميذ المرحلتين األولى و ):42(الجدول رقم 
متوسط

املستوى 
العينة الدراسي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات 
االجتماعية 
و االتصال

526046.175.51األوىل متوسط
دال46.092.3260.01

احصائيا 332850.75.32الرابعة متوسط

من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات االجتماعية و االتصال، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.51(و االحنراف املعياري) 46.17(السنة األوىل متوسط 

من قيمت أكرب و هي ) 46.09(احملسوبة " ت"و بلغت قيمة هذا،)5.32(و االحنراف املعياري) 50.7(متوسط
.أن الفرق دال إحصائيامما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارة االجتماعية و االتصال):28(الشكل البياني رقم

من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط للمهارة 
.ا لصاحل السنة الرابعة متوسطيو االتصال تستنتج أن الفرق دال إحصائاالجتماعية 

46,17

50,7

السنة األولى 
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عرض نتائج مقياس المهارات الحياتية لدى تالميذ المرحلتين األولى و الرابعة متوسط - 4.1
ستودنت" ت"باستخدام 
المهارات االجتماعية و االتصال

الرابعة يوضح نتائج المهارات االجتماعية و االتصال لدى تالميذ المرحلتين األولى و ):42(الجدول رقم 
متوسط

املستوى 
العينة الدراسي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات 
االجتماعية 
و االتصال

526046.175.51األوىل متوسط
دال46.092.3260.01

احصائيا 332850.75.32الرابعة متوسط

من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات االجتماعية و االتصال، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.51(و االحنراف املعياري) 46.17(السنة األوىل متوسط 

من قيمت أكرب و هي ) 46.09(احملسوبة " ت"و بلغت قيمة هذا،)5.32(و االحنراف املعياري) 50.7(متوسط
.أن الفرق دال إحصائيامما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارة االجتماعية و االتصال):28(الشكل البياني رقم

من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط للمهارة 
.ا لصاحل السنة الرابعة متوسطيو االتصال تستنتج أن الفرق دال إحصائاالجتماعية 

50,7

السنة الرابعة 
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عرض نتائج مقياس المهارات الحياتية لدى تالميذ المرحلتين األولى و الرابعة متوسط - 4.1
ستودنت" ت"باستخدام 
المهارات االجتماعية و االتصال

الرابعة يوضح نتائج المهارات االجتماعية و االتصال لدى تالميذ المرحلتين األولى و ):42(الجدول رقم 
متوسط

املستوى 
العينة الدراسي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات 
االجتماعية 
و االتصال

526046.175.51األوىل متوسط
دال46.092.3260.01

احصائيا 332850.75.32الرابعة متوسط

من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات االجتماعية و االتصال، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.51(و االحنراف املعياري) 46.17(السنة األوىل متوسط 

من قيمت أكرب و هي ) 46.09(احملسوبة " ت"و بلغت قيمة هذا،)5.32(و االحنراف املعياري) 50.7(متوسط
.أن الفرق دال إحصائيامما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارة االجتماعية و االتصال):28(الشكل البياني رقم

من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط للمهارة 
.ا لصاحل السنة الرابعة متوسطيو االتصال تستنتج أن الفرق دال إحصائاالجتماعية 
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مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس

المرحلتين األولى و الرابعة و الثقة بالنفس لدى تالميذيوضح نتائج  مهارة تقدير الذات):43(الجدول رقم 
متوسط

املستوى 
الدراسي

املتوسط العينة 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة تقدير 
الذات و الثقة 

بالنفس

526040.835.76األوىل متوسط
دال49.362.3260.01

احصائيا 332840.785.06الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.76(و االحنراف املعياري) 40.83(السنة األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 49.36(احملسوبة " ت"لغت قيمة ،هذا و ب)5.06(و االحنراف املعياري ) 40.78(متوسط

اجلدولية املقدرة " ت"
.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ 

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط لمهارة تقدير الذات و الثقة ):29(الشكل البياني رقم
بالنفس

ملهارة تقدير من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
)40.83(،بــمتوسط حسايب قدر بـمتوسطوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة األستنتجنالذات و الثقة بالنفس 

40,83

40,78

السنة األولى
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مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس

المرحلتين األولى و الرابعة و الثقة بالنفس لدى تالميذيوضح نتائج  مهارة تقدير الذات):43(الجدول رقم 
متوسط

املستوى 
الدراسي

املتوسط العينة 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة تقدير 
الذات و الثقة 

بالنفس

526040.835.76األوىل متوسط
دال49.362.3260.01

احصائيا 332840.785.06الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.76(و االحنراف املعياري) 40.83(السنة األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 49.36(احملسوبة " ت"لغت قيمة ،هذا و ب)5.06(و االحنراف املعياري ) 40.78(متوسط

اجلدولية املقدرة " ت"
.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ 

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط لمهارة تقدير الذات و الثقة ):29(الشكل البياني رقم
بالنفس

ملهارة تقدير من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
)40.83(،بــمتوسط حسايب قدر بـمتوسطوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة األستنتجنالذات و الثقة بالنفس 

40,78

السنة الرابعة
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مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس

المرحلتين األولى و الرابعة و الثقة بالنفس لدى تالميذيوضح نتائج  مهارة تقدير الذات):43(الجدول رقم 
متوسط

املستوى 
الدراسي

املتوسط العينة 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة تقدير 
الذات و الثقة 

بالنفس

526040.835.76األوىل متوسط
دال49.362.3260.01

احصائيا 332840.785.06الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة تقدير الذات و الثقة بالنفس ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.76(و االحنراف املعياري) 40.83(السنة األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 49.36(احملسوبة " ت"لغت قيمة ،هذا و ب)5.06(و االحنراف املعياري ) 40.78(متوسط

اجلدولية املقدرة " ت"
.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ 

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط لمهارة تقدير الذات و الثقة ):29(الشكل البياني رقم
بالنفس

ملهارة تقدير من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
)40.83(،بــمتوسط حسايب قدر بـمتوسطوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة األستنتجنالذات و الثقة بالنفس 
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 المسؤوليةمهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل
يوضح نتائج مهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية ):44(الجدول رقم 

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطلدى تالميذ
املستوى 
العينة الدراسي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

اتخاذ مهارة 
القرارات السليمة 

و تحمل 
المسؤولية

526038.9211.2األوىل متوسط
دال31.312.3260.01

احصائيا 332850.934.55الرابعة متوسط

من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية ، حيث بلغ املتوسط 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ )11.2(و االحنراف املعياري) 38.92(احلسايب لتالميذ السنة األوىل متوسط 

أكرب و هي ) 31.31(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.55(و االحنراف املعياري ) 50.93(السنة الرابعة متوسط
.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"من قيمت 

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط):30(الشكل البياني رقم
.يمة و تحمل المسؤوليةلمهارة اتخاذ القرارات السل

ملهارة اختاذ القرار و حتمل من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).50.93(مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة املسؤولية نستنتج 

38,92

50,93

السنو األولى السنة الرابعة
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 المسؤوليةمهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل
يوضح نتائج مهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية ):44(الجدول رقم 

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطلدى تالميذ
املستوى 
العينة الدراسي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

اتخاذ مهارة 
القرارات السليمة 

و تحمل 
المسؤولية

526038.9211.2األوىل متوسط
دال31.312.3260.01

احصائيا 332850.934.55الرابعة متوسط

من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية ، حيث بلغ املتوسط 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ )11.2(و االحنراف املعياري) 38.92(احلسايب لتالميذ السنة األوىل متوسط 

أكرب و هي ) 31.31(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.55(و االحنراف املعياري ) 50.93(السنة الرابعة متوسط
.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"من قيمت 

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط):30(الشكل البياني رقم
.يمة و تحمل المسؤوليةلمهارة اتخاذ القرارات السل

ملهارة اختاذ القرار و حتمل من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).50.93(مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة املسؤولية نستنتج 

50,93

السنة الرابعة
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 المسؤوليةمهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل
يوضح نتائج مهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل المسؤولية ):44(الجدول رقم 

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطلدى تالميذ
املستوى 
العينة الدراسي

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

اتخاذ مهارة 
القرارات السليمة 

و تحمل 
المسؤولية

526038.9211.2األوىل متوسط
دال31.312.3260.01

احصائيا 332850.934.55الرابعة متوسط

من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية ، حيث بلغ املتوسط 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ )11.2(و االحنراف املعياري) 38.92(احلسايب لتالميذ السنة األوىل متوسط 

أكرب و هي ) 31.31(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.55(و االحنراف املعياري ) 50.93(السنة الرابعة متوسط
.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"من قيمت 

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط):30(الشكل البياني رقم
.يمة و تحمل المسؤوليةلمهارة اتخاذ القرارات السل

ملهارة اختاذ القرار و حتمل من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).50.93(مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة املسؤولية نستنتج 
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 النفسيةمهارة إدارة الضغوط
المرحلتين األولى و الرابعة متوسطلدى تالميذ.يوضح نتائج إدارة الضغوط النفسية ):45(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة إدارة 
الضغوط النفسية

526040.747.84األوىل متوسط
دال44.052.3260.01

احصائيا 332842.86.14الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة إدارة الضغوط النفسية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )7.84(و االحنراف املعياري) 40.74(األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 44.05(احملسوبة " ت"ة ،هذا و بلغت قيم)6.14(و االحنراف املعياري ) 42.8(متوسط

.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط لمهارة إدارة الضغوط النفسية):31(الشكل البياني رقم

ملهارة إدارة الضغوط من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).42.8(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة النفسية نستنتج 

40,74

42,8

السنة األولى 
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 النفسيةمهارة إدارة الضغوط
المرحلتين األولى و الرابعة متوسطلدى تالميذ.يوضح نتائج إدارة الضغوط النفسية ):45(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة إدارة 
الضغوط النفسية

526040.747.84األوىل متوسط
دال44.052.3260.01

احصائيا 332842.86.14الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة إدارة الضغوط النفسية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )7.84(و االحنراف املعياري) 40.74(األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 44.05(احملسوبة " ت"ة ،هذا و بلغت قيم)6.14(و االحنراف املعياري ) 42.8(متوسط

.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط لمهارة إدارة الضغوط النفسية):31(الشكل البياني رقم

ملهارة إدارة الضغوط من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).42.8(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة النفسية نستنتج 

42,8

السنة الرابعة
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 النفسيةمهارة إدارة الضغوط
المرحلتين األولى و الرابعة متوسطلدى تالميذ.يوضح نتائج إدارة الضغوط النفسية ):45(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة إدارة 
الضغوط النفسية

526040.747.84األوىل متوسط
دال44.052.3260.01

احصائيا 332842.86.14الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة إدارة الضغوط النفسية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )7.84(و االحنراف املعياري) 40.74(األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 44.05(احملسوبة " ت"ة ،هذا و بلغت قيم)6.14(و االحنراف املعياري ) 42.8(متوسط

.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط لمهارة إدارة الضغوط النفسية):31(الشكل البياني رقم

ملهارة إدارة الضغوط من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).42.8(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة النفسية نستنتج 
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مهارة االبتكار و اإلبداع

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطمهارة االبتكار و اإلبداع لدى تالميذيوضح نتائج ):46(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة االبتكار 
و اإلبداع

526046.496.47األوىل متوسط
دال43.672.3260.01

احصائيا 332852.734.49الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة االبتكار  و اإلبداع ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )6.47(و االحنراف املعياري) 46.49(األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 43.67(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.49(و االحنراف املعياري ) 52.73(متوسط

.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

عة متوسط لمهارة االبتكار و اإلبداعيبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الراب):32(الشكل البياني رقم

ملهارة إدارة الضغوط من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).52.73(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة النفسية نستنتج 

46,49

52,73

السنة األولى 
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مهارة االبتكار و اإلبداع

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطمهارة االبتكار و اإلبداع لدى تالميذيوضح نتائج ):46(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة االبتكار 
و اإلبداع

526046.496.47األوىل متوسط
دال43.672.3260.01

احصائيا 332852.734.49الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة االبتكار  و اإلبداع ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )6.47(و االحنراف املعياري) 46.49(األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 43.67(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.49(و االحنراف املعياري ) 52.73(متوسط

.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

عة متوسط لمهارة االبتكار و اإلبداعيبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الراب):32(الشكل البياني رقم

ملهارة إدارة الضغوط من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).52.73(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة النفسية نستنتج 

52,73

السنة الرابعة
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مهارة االبتكار و اإلبداع

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطمهارة االبتكار و اإلبداع لدى تالميذيوضح نتائج ):46(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة االبتكار 
و اإلبداع

526046.496.47األوىل متوسط
دال43.672.3260.01

احصائيا 332852.734.49الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج مهارة االبتكار  و اإلبداع ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )6.47(و االحنراف املعياري) 46.49(األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 43.67(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.49(و االحنراف املعياري ) 52.73(متوسط

.وجود فروق ذات داللة احصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(اجلدولية املقدرة بـ " ت"

عة متوسط لمهارة االبتكار و اإلبداعيبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الراب):32(الشكل البياني رقم

ملهارة إدارة الضغوط من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).52.73(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة النفسية نستنتج 
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المهارات الصحية

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطيوضح نتائج المهارات الصحية لدى تالميذ):47(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات 
الصحية

526051.265.8األوىل متوسط
دال52.012.3260.01

احصائيا 332850.186.09الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات الصحية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة األوىل 

و ) 50.18(متوسط، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.8(و االحنراف املعياري) 51.26(متوسط 
اجلدولية املقدرة بـ " ت"من قيمت أكرب و هي ) 52.01(احملسوبة " ت"هذا و بلغت قيمة ،)6.09(االحنراف املعياري 

.و جود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارات الصحية ):33(الشكل البياني رقم

للمهارة الصحية نستنتج من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).51.62(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطاألوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة 

51,26

50,18

السنة األولى
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المهارات الصحية

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطيوضح نتائج المهارات الصحية لدى تالميذ):47(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات 
الصحية

526051.265.8األوىل متوسط
دال52.012.3260.01

احصائيا 332850.186.09الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات الصحية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة األوىل 

و ) 50.18(متوسط، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.8(و االحنراف املعياري) 51.26(متوسط 
اجلدولية املقدرة بـ " ت"من قيمت أكرب و هي ) 52.01(احملسوبة " ت"هذا و بلغت قيمة ،)6.09(االحنراف املعياري 

.و جود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارات الصحية ):33(الشكل البياني رقم

للمهارة الصحية نستنتج من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).51.62(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطاألوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة 

50,18

السنة الرابعة
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المهارات الصحية

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطيوضح نتائج المهارات الصحية لدى تالميذ):47(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات 
الصحية

526051.265.8األوىل متوسط
دال52.012.3260.01

احصائيا 332850.186.09الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات الصحية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة األوىل 

و ) 50.18(متوسط، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.8(و االحنراف املعياري) 51.26(متوسط 
اجلدولية املقدرة بـ " ت"من قيمت أكرب و هي ) 52.01(احملسوبة " ت"هذا و بلغت قيمة ،)6.09(االحنراف املعياري 

.و جود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(

يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارات الصحية ):33(الشكل البياني رقم

للمهارة الصحية نستنتج من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).51.62(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطاألوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة 
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المهارات البدنية و المهارية

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطيوضح نتائج المهارات البدنية و المهارية لدى تالميذ):48(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات البدنية 
و المهارية

526045.737.72األوىل متوسط
دال48.912.3260.01

احصائيا 332844.457.21الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات البدنية  و املهارية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )7.72(و االحنراف املعياري) 45.73(السنة األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 48.91(احملسوبة " ت"ت قيمة ،هذا و بلغ)7.21(و االحنراف املعياري ) 44.45(متوسط

.وجود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ اجلدولية املقدرة " ت"

.يمثل الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارات البدنية و المهارية):34(الشكل البياني رقم

للمهارات البدنية و من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).45.73(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطاألوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة املهارية نستنتج 

45,73

44,45

السنة األولى
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المهارات البدنية و المهارية

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطيوضح نتائج المهارات البدنية و المهارية لدى تالميذ):48(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات البدنية 
و المهارية

526045.737.72األوىل متوسط
دال48.912.3260.01

احصائيا 332844.457.21الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات البدنية  و املهارية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )7.72(و االحنراف املعياري) 45.73(السنة األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 48.91(احملسوبة " ت"ت قيمة ،هذا و بلغ)7.21(و االحنراف املعياري ) 44.45(متوسط

.وجود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ اجلدولية املقدرة " ت"

.يمثل الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارات البدنية و المهارية):34(الشكل البياني رقم

للمهارات البدنية و من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).45.73(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطاألوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة املهارية نستنتج 

44,45

السنة الرابعة
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المهارات البدنية و المهارية

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطيوضح نتائج المهارات البدنية و المهارية لدى تالميذ):48(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

المهارات البدنية 
و المهارية

526045.737.72األوىل متوسط
دال48.912.3260.01

احصائيا 332844.457.21الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج املهارات البدنية  و املهارية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )7.72(و االحنراف املعياري) 45.73(السنة األوىل متوسط 
من قيمت أكرب و هي ) 48.91(احملسوبة " ت"ت قيمة ،هذا و بلغ)7.21(و االحنراف املعياري ) 44.45(متوسط

.وجود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ اجلدولية املقدرة " ت"

.يمثل الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة متوسط للمهارات البدنية و المهارية):34(الشكل البياني رقم

للمهارات البدنية و من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).45.73(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطاألوىل أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة املهارية نستنتج 
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مهارة إدارة الوقت

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطتنظيم و إدارة الوقف لدى تالميذيوضح نتائج مهارة  ):49(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة تنظيم 
و إدارة الوقت

526039.035.34األوىل متوسط
دال45.622.3260.01

احصائيا 332842.424.86الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج تنظيم و إدارة الوقت ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.34(و االحنراف املعياري) 39.03(األوىل متوسط 
من أكرب و هي ) 45.62(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.86(و االحنراف املعياري ) 42.42(متوسط
.وجود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ اجلدولية املقدرة" ت"قيمت 

متوسط لمهارة تنظيم و إدارة يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة ):35(الشكل البياني رقم
الوقت

ملهارة إدارة الوقت نستنتج من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).42.42(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة 

39,03

42,42

السنة األولى
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مهارة إدارة الوقت

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطتنظيم و إدارة الوقف لدى تالميذيوضح نتائج مهارة  ):49(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة تنظيم 
و إدارة الوقت

526039.035.34األوىل متوسط
دال45.622.3260.01

احصائيا 332842.424.86الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج تنظيم و إدارة الوقت ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.34(و االحنراف املعياري) 39.03(األوىل متوسط 
من أكرب و هي ) 45.62(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.86(و االحنراف املعياري ) 42.42(متوسط
.وجود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ اجلدولية املقدرة" ت"قيمت 

متوسط لمهارة تنظيم و إدارة يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة ):35(الشكل البياني رقم
الوقت

ملهارة إدارة الوقت نستنتج من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).42.42(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة 

42,42

السنة الرابعة
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مهارة إدارة الوقت

المرحلتين األولى و الرابعة متوسطتنظيم و إدارة الوقف لدى تالميذيوضح نتائج مهارة  ):49(الجدول رقم 

املستوى 
املتوسط العينة الدراسي

احلسايب
االحنراف 
املعياري

"ت"
احملسوبة

" ت"
اجلدولية

مستوى 
الداللة

نوع 
الفرق

مهارة تنظيم 
و إدارة الوقت

526039.035.34األوىل متوسط
دال45.622.3260.01

احصائيا 332842.424.86الرابعة متوسط
من خالل اجلدول أعاله، يتبني لنا نتائج تنظيم و إدارة الوقت ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة 

، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لتالميذ السنة الرابعة )5.34(و االحنراف املعياري) 39.03(األوىل متوسط 
من أكرب و هي ) 45.62(احملسوبة " ت"،هذا و بلغت قيمة )4.86(و االحنراف املعياري ) 42.42(متوسط
.وجود فروق ذات داللة إحصائيةمما يعين0.01عند مستوى الداللة ) 2.326(بـ اجلدولية املقدرة" ت"قيمت 

متوسط لمهارة تنظيم و إدارة يبين الفرق بين متوسطي السنة األولى و الرابعة ):35(الشكل البياني رقم
الوقت

ملهارة إدارة الوقت نستنتج من خالل الشكل البياين أعاله، و الذي ميثل الفرق بني متوسطي السنة األوىل و الرابعة متوسط 
).42.42(، مبتوسط حسايب قدر بـمتوسطالرابعة أن الفرق دال إحصائيا لصاحل السنة 
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:االستنتاجات-2.2

.الرتبية البدنية و الرياضية على بعض املهارات احلياتية يف مراحل التعليم املتوسط األربعةحيتوي املنهاج -
ستوى ضعيفةبني معلى بعض املهارات احلياتية حيتوي منهاج الرتبية  البدنية و الرياضية يف كل  مراحل التعليم املتوسط -

جدا و ضعيف
.ضية دور اجيايب يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف املرحلتني األوىل و الرابعة متوسطحلصة الرتبية البدنية و الريا-
االجتماعية (هناك اختالف يف نسبة تنمية املهارات احلياتية بني السنة األوىل و السنة الرابعة حبيث كانت املهارات-

النفسية، االبتكار و اإلبداع و مهارة تنظيم و إدارة و االتصال،اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية ، إدارة الضغوط
املهارات البدنية و املهارية، املهارات الصحية و مهارات تقدير الذات (و كانت املهارات .دالة لصاحل السنة الرابعة) الوقت 

.دالة لصاحل السنة األوىل متوسط) و الثقة بالنفس
:ثمناقشة فرضيات البح- 3.2

م مبناقشة و و إلجياد حل للمشكلة املطروحة سوف نقسالفا،ف البيانات و النتائج اليت توصلنا إليها بغية توظي
:النتائج بالفرضيات

:الفرضية األولى
منهاج الرتبية البدنية و الرياضية حيتوي على بعض املهارات احلياتية يف مراحل التعلم أن و اليت نفرتض فيها 

التكرارات و النسب متثلاليت ) 18، 19، 20، 21(إلثبات هذه الفرضية تبني لنا من خالل اجلداول رقم و املتوسط
يف مراحل التعلم املتوسط حيث نالحظ أن املهارات لبدنية و الرياضية ااملئوية للمهارات احلياتية املتضمنة مبنهاج الرتبية 

.تلفة و من سنة دراسية إىل أخرىاحلياتية املتوفرة يف املناهج  متنوعة و بنسب خم

تشري الدراسات و البحوث العلمية  يف الوقت الراهن على ضرورة تبين املهارات احلياتية يف املناهج التدريسية و هذا ما 
تسارع خطى التقدم العلمي و التكنولوجي بشكل كبري و مستمر ، مما يشكل :"أن)2010سعدالدين، (تؤكده دراسة 

ن  العملية الرتبوية تقع يف قلب و يف حتديات و حتوالت أمهها الثورة املعلوماتية و ثورة  االتصال، و يف هذا السياق فإ
و يشري ".صلب املواجهة، و عليها أن تعد إنسانا يستطيع أن يتكيف مع متطلبات احلاضر و املستقبل باجيابياته و سلبياته

لقد استشعر علماء الرتبية و خرباء التعليم باخلطر الداهم من جراء تطبيق األساليب  الرتبوية التقليدية):"2005حممد (
و ما يصاحب هذه األساليب من إعداد   و تشكيل إنسان مزود بكم هائل من املعلومات و لكن غري قادر على مواجهة 

. و النظم التعليمية آولت كل اهتمامها بالتلقني و احلفظ و االستظهارةمشكالت العصر ألن األساليب الرتبوي
رى أنه مل تعد املناهج و الطرق التقليدية قادرة على استيعاب ن    و عليه ".ة بتنمية مهارات التفكري أو باملهارات احلياتي

اجلزائر دولة رو باعتبا.و مواكبة الركب احلضاري و التقدم احلاصل يف العامل و ال على االهتمام بالتنمية البشرية املستدامة
يف طريقها إىل النمو و تصبو إىل تفعيل مناهجها من خالل اإلصالحات ال

و اعتربت املتعلم هو حمور .الفرد املتكامل حيث مل يعد االهتمام منصبا على املعرفة، بل على التنمية الشاملة للتلميذ
ميكننا حتقيق ذلك إال لكن ال . 
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مبعرفة احتياجات و استعدادات كل مرحلة منائية و من خالل دراستنا سنحاول تسليط الضوء على  املراهقة، فهي من 

، 2009الشافعي، ("."الوادعة، الساذجة اهلادئة و مرحلة الشباب اليت تسلم املراهق إىل الرشدالطفولة:مرحلتني متميزتني
فقد اختلفت الدراسات و تعددت يف حصر املهارات احلياتية اليت ميكن تنميتها يف هذه املرحلة احلساسة .)5صفحة 

اهتماما  متزايدا و عالج ما يواجه املراهق من مشكالت  و اضطرابات تعرتض سبيل منوه السوي و مما يزيد أمهية هذه 
ظة الدينية  و ازدهار املشاعر األخالقية 

.
حل :املهارات الواجب تضمينها يف املناهج التدريسية و هي )  فؤاد إمساعيل  وهدى بسام(فقد حدد كل من  

املشكالت مهارات اختاذ القرارات السليمة، مهارات االتصال ،مهارات اقتصادية ،مهارات إدارة الوقت، مهارة السالمة 
.و األمان

إىل مهارة اإلقناع، مهارة اختاذ القرارات ، مهارات إعداد التقارير ، مهارة التخطيط )2005حممد، (يف حني يشري 
.مهارات إدارة اجتماعية

االتصال، الثقة بالنفس، العمل "املهارات احلياتية اليت حيتاجها املراهق وهي " دليل تدرييب يف صحة املراهقة "و حصر  
توليد األفكار و (، مهارات التفكري )الكتابة و تنظيم األفكار(يم الذات، مهارات التفكري اجلماعي  االجناز و تقي

.و إدارة و تنظيم الوقت) تصنيفها
:من املطالب اليت جيب أن يكتسبها املراهق) 2008عبد  الطيف بن يوسف(و يضيف 

.بناء مفهوم جيد عن الذات-
.إشعاره باحملبة و احلنان-
.تقبل املراهق-
.إشعاره باألمن-
.تعويده على أداء العبادات املختلفة-
.تعلم املهارات احلركية-
.تعلم الدور الذي يليق باجلنس-
.تعلم مهارات التفكري-
.اكتساب مهارة القراءة-
.اكتساب الضمري احلي-

و على ضوء ما سبق و نظرا الحتياجات استعدادات و متطلبات مرحلة املراهقة خاصة يف مرحلة التعليم املتوسط 
:رى أن من املهم جدا أن يتوفر منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على املهارات احلياتية التاليةن

ألن النضوج النفسي يعترب من أهم املتغريات اليت ) الذاتإدارة الضغوط النفسية،الثقة بالنفس،تقدير (المهارات النفسية/1
حتدد درجة نضوج الفرد  و الن هلا عالقة وثيقة وتأثريا كبريا على سلوكه، فمراهق تصاحبه تغريات نفسية تنعكس على 
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لى السلطة يف القلق الزائد و عدم االستقرار النفسي، الغضب و الثورة و التمرد عتصرفاته من بينها التقلب يف املزاج،
األسرة و املدرسة، الشعور باحلاجة إىل االنفصال عن األسرة عدم التوافق و الرضا عن وجهة نظر الكبار، صراع دائم مع 

البد على منهاج الرتبية البدنية و الرياضية مراعاة االحتياجات النفسية للمراهق إذ تعترب هلذا كان.،....االجتاهات و القيم
الرياضية من أخصب امليادين للحد من شدة التوتر الذي يعيشه املراهق يف هذه الفرتة بتنمية مهاراته الرتبية البدنية و

.النفسية
إذ يرى) اختاذ القرارات السليمة، االبتكار و اإلبداع ، التفكري الناقد، مهارة حل املشكالت(مهارات  العقلية /2
ال تكاد املراهقة تبلغ أوجها حىت تكون مستويات املراهق اإلدراكية قد تفتحت و تسامت و ذكاؤه :")2009الشافعي، (

ففي هذه املرحلة تتطور القدرات العقلية للمراهق  و تصبح أكثر دقة يف التعبري و زيادة سرعة التحصيل  ".قد بلغ أوجه
قدرة  على التفكري  و االستدالل  و االستنتاج ،زيادة الدقة يف زيادة القدرة على التعلم       و اكتساب املهارات ،زيادة ال

التحليل و إبداء الرأي و اختاذ املواقف و على هذا األساس كان البد علينا منهاج الرتبية البدنية و الرياضية مراعاة 
ستغالل هذه الطاقة الكامنة استعدادات املراهق العقلية حصر جانب من املؤشرات يف منهاج  الرتبية البدنية و الرياضية ال

.يف وقتها
مهارة الشعور باالنتماء،االتصال و التواصل، حتمل املسؤولية ،العمل اجلماعي و التعاون مهارة (:المهارات االجتماعية/3

يتصف النمو االجتماعي يف املراهقة مبظاهر رئيسية و خصائص متيزه إىل حد ما عن مرحليت  "حبيث)األمن  و السالمة
الطفولة و الرشد

من خالل النمو السريع غري املنتظم :"أن) 2002(:المهارات البدنية و المهارية/4
إن مقدرة املراهق ضمن هذه املرحلة على التكيف و التوجيه ...يضطرب التوافق العصيب العضلي فتقل اخلفة و الرشاقة

عيفة، حيث ال يستطيع السيطرة التامة على أعضائه أثناء األداء احلركي و اليت ال تنسجم و التكوين احلركي تكون ض
و الذي يبدو على املراهق من خالل عدم مقدرته -اهليجان احلركي–فإن ما مييز هذه املرحلة هو ...و الواجب احلركي

إن تطور قابلية التوافق و قابلية املطاولة ...ء القريبة منهعلى االستقرار يف مكان معني لفرتة طويلة أو انشغاله الدائم باألشيا

رحلة العمرية،هي و من األمور  اليت تتطور بشكل غري مناسب هنا أي يف هذه امل...تطويرها بشكل جيد عند التدريب،
قوة العضالت بالنسبة للوزن و خاصة قوة عضالت الذراعني فعند األوالد تكون ضعيفة و غري مرضية، أما عند البنات غري 

...املدربات فحدث ثبات للقوة و أحيانا تراجع،
.املرحلة إىل مستوى البالغني

إن قابلية التعلم احلركي يف هذه املرحلة تتميز بصعوبة تعلم املهارات احلركية اجلديدة، قياسا باملرحلة السابقة و خاصة 
يف التعلم السريع، و عليه هنا جيب التأكيد على البناء الشامل و الكامل للقابليات احلركية، مع مراعاة الفروق الفردية يف 

ترى الطالبة الباحثة أن يراعي منهاج الرتبية البدنية و الرياضية . )66-65، الصفحات 2002إبراهيم، (".قابلية املستوي
و وضع  أهداف تربوية تراعي قابلية املراهق احلركية و مراعاة الفروق .هذه التغريات    و احتياجات املراهق يف هذه املرحلة

. الفردية 
.المهارات الصحية-5
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.بأعلى درجة من الكفاءة و الفعاليةعلى املراهق أن يدك أمهية الوقت و حيسن استغالله : مهارة إدارة الوقت/6

نظرا حلدة وسرعة التغريات اجلسمية و العقلية و االجتماعية اليت تطرأ على الطفل عند مقاربته ملرحلة املراهقة  فإن 
معرفة ما متتاز به هذه املرحلة يعني كثريا يف ختفيف حدة تلك  التأثريات اليت حتدث  تبعا للتغريات اجلسمية والنفسية 

لطريق أمام الوالدين واملدرسة لتنمية شخصية املراهق من مجيع النواحي يف هذه املرحلة اليت تعترب و االجتماعية مما ميهد ا
من أنسب مراحل العمر وأمهها يف

إكساب املراهق كثري من العادات و السلوكيات  السليمة و احلميدة  و تنمية مهاراته احلياتية اليت تعده ملواجهة املراحل 
. املقبلة يف حياته

:فرضية الثانيةال
.يف مراحل التعلم املتوسطحيتوي على املهارات احلياتية بنسبة متوسطة فرتضنا أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية

:استنتجنا أن)25،24،23،22(وبعد املعاجلة اإلحصائية و استنطاق األرقام يف اجلداول رقم 
وي يف كل  مراحل التعليم املتوسط على املهارات احلياتية من مبستوى ضعيف جدا حيتمنهاج الرتبية  البدنية و الرياضية-

.إىل ضعيف
فبعد حتليل منهاج السنة األوىل متوسط من التعليم املتوسط كانت كل املهارات مبستوى ضعيف جدا ما عدا املهارات 

الستة الثانية فأظهرت النتائج  كل املهارات  بالنسبة لتحليل منهاججأما النتائ.البدنية و املهارية ظهرت مبستوى ضعيف 
و بعد حتليل منهاج السنة الثالثة فقد تبني أن كل املهارات كانت مبستوى ضعيف جدا ما .احلياتية مبستوى ضعيفة جدا

ن كل عدا املهارات البدنية و املهارية و مهارة حل املشكالت، و أخريا نتائج حتليل منهاج السنة الرابعة متوسط أظهرت أ
.املهارات كانت مبستوى ضعيف جدا ما عدا املهارات البدنية و املهارية و مهارة حل املشكالت

املهارات :"يف دراستها ل )2007سعدالدين، (هج فدراسة املهارات احلياتية ضمن املقررات الدراسة أو الكتب أو املنا
أن و من أهم النتيجة توصلت هلا ."احلياتية املتضمنة يف مقرر التكنولوجيا للصف العشر و مدى اكتساب الطلبة هلا

.ضعيفةاملهارات احلياتية املتضمنة ملقرر التكنولوجيا للصف العاشر كانت بنسب 
"دراسة حتليلية لكتاب علم األحياء للمرحلة املتوسطة يف ضوء املهارات احلياتية)2011املسعودي، (أما دراسة 

الصفكتابإنإذ،احلياتيةاملهاراتتناوليفاختلفتقداملتوسطةللمرحلةاألحياءعلمكتبأثبتت نتائجها أن
إذ،احلياتيةاملهاراتجماالتتناولهمدىيفكتابكلاختلفكما.باملهاراتاهتماماً األكثرهواملتوسطالثالث
غيابأيضاً ولوحظاهتماماً،األقلالبيئيةاملهاراتجمالكانحنييفاألكرب،باالهتمامالصحيةاملهاراتجمالحظي

)2012مشهور، (يف حني أشارت دراسة.بينهافيمااألحياءعلمكتبموضوعاتبنيواالستمراريةوالتنسيقالتكامل
أنالنتائجأظهر."مدى توفر املهارات احلياتية يف منهاج رياض األطفال يف اجلمهورية العربية السورية:"حتت عنوان 

تقديرمهاراتبينمامتوسطة،بدرجةحمققةالقراراختاذومهاراتالشخصيةواملهاراتجيدةبدرجةحمققةالتعلممهارات
ومهاراتالقيادةومهاراتاألطفالبنيالصراعمواقفحلومهاراتاالتصالومهاراتاالجتماعيةواملهاراتالذات
.األطفالرياضمناهجحمتوىيفمتوافرةغريأيحمققةغرياملواطنة
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اليت توصلت هلا البحوث العلمية و الدراسات السابقة أن نسبة توفر املهارات احلياتية كان جنالحظ من خالل النتائ
ضعيفا   و هذا راجع إىل السياسة اليت مازالت تنتهجها القطاعات الرتبوية يف خمتلف البلدان العربية و يف خمتلف 

املستويات الدراسية فنحن مل خنرج عن مسار  املناهج التقليدية القدمية
.اجلزائر 

–للمهارات احلياتية ) 2006اليونيسيف(
لقد مشل الذي نشأ استجابة إىل اإلصالحات التعليمية املطلوبة على وجه السرعة يف مواجهة التحديات و –أرمينية 

.املشروع التعليم      و الصحة و العالقات البشرية، أسلوب احلياة السليم وغريها من املوضوعات ذات الصلة
و توصل إىل 2006فقد مت تنفيذ هذا املشروع عام ) 2006وزارة الرتبية لوالية  يوتا(UTAHو مشروع والية 

.ال، مهارات التفكري و املهارات اإلستخداميةمهارات حياتية أساسية مثل الشخصية و مهارات االتص
بات من املؤكد أن الرسالة الرتبوية اليت تطمح هلا وزارة الرتبية و التعليم مبنية على إكساب املتعلمني  مهارات حياتية "

ة و املعرفية و إمهال مبنظور سلوكي قيمي يستند على املعارف األكادميية، إذ أن االهتمام و الرتكيز على اجلوانب األكادميي
اجلانب املهاري و القيمي يتسبب يف إشكاليات ميكن تداركها من خالل برامج تربوية طموحة حتقق التوازن بني اجلانبني، 

على منح 2001حيث بادر مكتب اليونيسيف باألردن و بالتعاون مع وزارة الرتبية و التعليم األردنية ابتداء  من عام 
و نتيجة لذلك جرى تنفيذ مشروع دمج التعليم املبين على املهارات ...اليافعني املزيد من 

، صفحة 2001احلايك، (.احلياتية يف املناهج األردنية من خالل مبحثني حاملني مها الرتبية الرياضية و الرتبية املهنية
101(

هلذا صار من ضرورة تبين املهارات احلياتيةو 
إذ تعد الرتبية العامل الرئيسي يف التطور العلمي و التكنولوجي الذي يشهده هذا . "التفاعل الفعال مع مقتضيات العصر 

العصر  و بفضل الرتبية استطاعت كثري من الدول

الوعي بالبيئة و اكتساب املواقف و تعزيزها من خالل الرتكيز على املهارات احلياتية الضرورية، فضال عن تنمية
. "كل ذلك يهدف إىل تنمية  شخصية املتعلم من مجيع جوانبه للتكيف مع جمتمع متطور و سريع التغري.و االجتاهات

)117، صفحة 2011املسعودي، (
وجب على الرتبية ملسايرة التقدم العلمي و التكنولوجي و التوجه إىل إكساب املهارات )2007سعدالدين، (و تشري 

احلياتية الالزمة للمواطن املثقف علميا و املتنور تكنولوجيا و أصبح من األمهية دمج املهارات احلياتية يف املناهج التعليمية 
.إلعداد فرد قادر على موجهة املستجدات

:الفرضية الثالثة
حلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية بعض املهارات احلياتية لتالميذ السنة األوىل و الرابعة من التعليم -

املتوسط
وعد املعاجلة اإلحصائية أثبتت النتائج يف اجلداول 

الرتبية البدنية و الرياضية دور حلصة أن ) 26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40(رقم
.اجيايب يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف املرحلتني األوىل و الرابعة متوسط



عرض و مناقشة نتائج البحثالفصل الثاني                                                     

146

وجهة نظر الطلبة يف منهاج اجلمباز ال اليت أشارت نتائجها إىل أن  )2007/2008خصاونة، (على عكس دراسة 
تشري النتائج إىل أنه و على الرغم من اخنفاض مستوى املهارات احلياتية اليت - .املهارات احلياتيةتساعدهم على اكتساب 

يكتسبها املتعلمني يف منهاج اجلمباز، إال أن الطالبات اإلناث سجلوا متوسطات أعلى من الطالب الذكور يف اكتساب  
داللة إحصائية بني الطلبة يف السنوات الثالث على تبني من خالل النتائج عدم وجود فروق ذاتو .املهارات احلياتية
.حمور االستبيان

عمر، إسهامات بعض أساليب تدريس الرتبية البدنية والرياضية احلديثة يف تنمية بعض (.و كان هناك توافق مع دراسة 
ألسلوب التدرييب أثر إجيابا على لاليت أثبتت نتائجه أن )2008/2009املهارات احلياتية لدى طالب املرحلة اجلامعية، 

تفوق األسلوب الزوجي على األسلوب .ألسلوب الزوجي أثر إجيابا على تنمية املهارات احلياتيةلو.تنمية املهارات احلياتية
األسلوبني يف تنمية املهارات النفسية ظهر الفروق بني مل تكما أنه . التدرييب يف املهارات االجتماعية والعمل اجلماعي

واألخالقية
الربنامج التعليمي املقرتح ساهم بشكل فعال يف تنمية ،فهي األخرى كانت نتائجها اجيابية)2009الويسي، (و دراسة 

االنفعاالت، مهارة االعتماد على النفس التعاون والعمل اجلماعي، مهارات التواصل، مهارة ضبط (املهارات احلياتية 
وحتمل املسؤولية، مهارة اكتساب سلوكيات صحية، مهارة اكتساب سلوكيات مرورية والتعامل مع الطريق، مهارة السلوك 

.) االستكشايف
اجلري، الوثب، الرمي، ( ركية األساسية   الربنامج التعليمي املقرتح ساهم بشكل فعال يف تنمية املهارات احلوأثبتت أن 

.) اللقف، االتزان الثابت
تأثري إجيايب للربنامج التعليمي املقرتح القائم على األلعاب احلركية والرتبوية يف تنمية املهارات احلياتية واحلركية . و أن هناك

.ااألساسية لدى طالب املرحلة األساسية الدني

:الفرضية الرابعة
هناك اختالف يف نسبة تنمية بعض املهارات احلياتية بني تالميذ السنة األوىل و الرابعة متوسط حبيث تكون دالة 

.لصاحل
أن هناك اختالف يف نسبة ) 42.43.44.45.46.47.48.49(و استنتجنا بعد املعاجلة اإلحصائية الحظ اجلدول 

االجتماعية و االتصال،اختاذ القرارات (تنمية املهارات احلياتية بني السنة األوىل و السنة الرابعة حبيث كانت املهارات
دالة لصاحل السنة ) االبتكار و اإلبداع و مهارة تنظيم و إدارة الوقت السليمة و حتمل املسؤولية ، إدارة الضغوط النفسية، 

دالة ) املهارات البدنية و املهارية، املهارات الصحية و مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس(و كانت املهارات .الرابعة
.لصاحل السنة األوىل متوسط

اجات  هذه املرحلةو احتيتأن هذا االستنتاج كان عاكسا لقدرات و استعدادا
.كانت دالة لصاحل السنة الرابعة "مهارة حتمل املسؤولية"نتائج على سبيل املثال نالحظ من خالل النتائج أن 

هو شعور ذايت بأن الفرد يتحمل مسؤولية سلوكه اخلاص، و يقتنع مبا يفعل و يتحسس لدوره يف :"مهارة حتمل املسؤوليةف
و بالرجوع إىل " )46، صفحة 1993عبدالقادر، (".ون تردد، و ال تراوده مشاعر الندم على سلوكهاحلياة االجتماعية د
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ينفر األبناء من آبائهم و يتضايق اآلباء من أبنائهم : "أنه"  1998فؤاد السيد "خصائص و مميزات هذه املرحلة  يرى 
و على )1998السيد، (".هذه املرحلة احلرجة من حياته يصبح صعب املراس ال يأبه للمسؤوليةو ذلك ألن املراهق يف 

أنَّ املراهق مازال طفال، إالَّ أنَّه ينبغي أن يتعلم بالتدريج أن يتحمل مسؤولية سلوكه، و " 1999حممد عوض "حد رأي 
أنَّ " : 2001أسامة كامل راتب "و يرى الدكتور " تحملون نتيجة أفعال أبنائهم،لكن لسوء احلظ فالكثري من اآلباء ي

اختيار النشاط الرياضي جيعل : املبالغة من قبل املهتمني بالتنشئة الرياضية للناشئ، و اختاذ مجيع القرارات بالنيابة عنه مثل
ية عبارة عن تراكمات من املكتسبات و اخلربات وهنا أظهرت النتائج أن املهارات احليات" الناشئ غري مسئول عن أعماله

عرب مراحل التعلم املتوسط 

أما فيما خيص القدرات العقلية و نذكر باألخص االبتكار و اإلبداع ففي هذه املرحلة يكون النمو العقلي سريعا 
،حيث يصبح التلميذ قادر على التفسري  و التوافق مع ذاته وع مع بيئته،  و يبدأ املراهق بالتفكري و التأمل و تربز قدرته 

ا تزداد قدراته على الفهم و منو التفكري البتكاري بصورة واضحة، و يرجع ذلك كم.على االبداع و التخطيط للمستقبل
املراهق يف هذه املرحلة مييل إىل ممارسة األلعاب الرياضية فهي تعطيه حرية التعبري عن ذاته و شخصيته . من تبعا ميوله 

بعض املهارات احلركية    و مكبوتاته، أي يعرب من خالهلا عما جيول يف خاطره، و هنا يظهر تفوقه يف 

و عليه فإن مرحلة التعليم املتوسط تعد من أخصب املراحل التعليمية و أمهها يف إكساب املتعلم املهارات احلياتية الالزمة  
تعد مرحلة الدراسة املتوسطة من أهم مراحل تكوين "ملسايرة مستجدات احلياة و العامل و هذا ما تؤكده الدراسات إذ 

لنسبة للمتعلم و أهم مراحل السلم التعليمي اليت ميكن أن تسهم مناهجها يف بناء و تنشئة املتعلمني الذين الشخصية با
هم قادة املستقيل، إذ يكتسب املتعلم يف هذه املرحلة خمتلف العادات و السلوكات و تنمي لديه القدرات و االستعدادات 

)120، صفحة 2011املسعودي، (". العقلية و فهمه للعالقات الصحيحة و كيفية ممارستها

يف حني كانت النتائج لصاحل السنة األوىل متوسط يف املهارات البدنية و املهارية  و هذا راجع إىل أن التلميذ تصاحبه 
وافق العصيب العضلي فتقل اخلفة من خالل النمو السريع غري املنتظم يضطرب الت:"جمموعة من التغريات اجلسمية فنالحظ

إن مقدرة املراهق ضمن هذه املرحلة على التكيف و التوجيه و التكوين احلركي تكون ضعيفة، حيث ال ...و الرشاقة
فإن ما مييز هذه املرحلة هو ...يستطيع السيطرة التامة على أعضائه أثناء األداء احلركي و اليت ال تنسجم و الواجب احلركي

و الذي يبدو على املراهق من خالل عدم مقدرته على االستقرار يف مكان معني لفرتة طويلة أو -حلركياهليجان ا–
إن تطور قابلية التوافق و قابلية املطاولة يف هذه املرحلة يكون بطيئا نسبيا، أما قابلية ...انشغاله الدائم باألشياء القريبة منه

و من ...فيسري بشكل متناقص و ميكن تطويرها بشكل جيد عند التدريب،
األمور  اليت تتطور بشكل غري مناسب هنا أي يف هذه املرحلة العمرية،هي قوة العضالت بالنسبة للوزن و خاصة قوة 

ت للقوة و أحيانا عضالت الذراعني، فعند األوالد تكون ضعيفة و غري مرضية، أما عند البنات غري املدربات فحدث ثبا
....تراجع،

إن قابلية التعلم احلركي يف هذه املرحلة تتميز بصعوبة تعلم املهارات احلركية اجلديدة، قياسا باملرحلة السابقة و خاصة 
يه هنا جيب التأكيد على البناء الشامل و الكامل للقابليات احلركية، مع مراعاة الفروق الفردية يف يف التعلم السريع، و عل

و كايف بالقول أن يكون منو هذه املهارة بطيء)66-65، الصفحات 2002إبراهيم، (".قابلية املستوي
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لدا أصبح من الضروري على القائمني على تصميم  مناهج الرتبية البدنية و الرياضية ملرحلة التعليم املتوسط  من 

دادات دون أن ننسى الدور الفعال لألستاذ  يف تفعيل هذه املهارات من خالل توعيته و ما يتبعها من احتياجات و استع
بأمهية ذلك و القيام بندوات حتسيسة نعرف من خالهلا املهارات حلياتية و أمهيتها يف احلياة و حىت كيف ميكن تطويرها 

.اكسة للمستقبلو تنميتها لدى التلميذ الذي يعترب حمور العملية التعليمية و املرآة الع

:الفرضية العامة
حيتوى منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على بعض املهارات احلياتية و بنسبة متوسطة و حلصة الرتبية البدنية والرياضية 

اختالف يف بعض املهارات احلياتية لتالميذ السنة األوىل و الرابعة من التعليم  املتوسط كما أنه هناكدور اجيايب يف تنمية
.نسبة تنمية بعض املهارات احلياتية بني تالميذ السنة األوىل و الرابعة متوسط حبيث تكون دالة لصاحل السنة الرابعة

من خالل اخلطوات السابقة و أهم االستنتاجات املتوصل إليها فان هناك جوانب حتققت من الفرضية و جوانب مل 
:يلتتحقق حبيث كانت النتيجة على النحو التا

حيتوي منهاج الرتبية البدنية و الرياضية على بعض املهارات احلياتية بنسبة تراوحت بني ضعيف و ضعيف جدا  و حلصة *
الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية  بعض املهارات احلياتية لتالميذ السنة األوىل و الرابعة من التعليم  املتوسط  

االجتماعية (سبة تنمية املهارات احلياتية بني السنة األوىل و السنة الرابعة حبيث كانت املهاراتكما أنه هناك اختالف يف ن
و االتصال،اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية ، إدارة الضغوط النفسية، االبتكار و اإلبداع و مهارة تنظيم و إدارة 

املهارات البدنية و املهارية، املهارات الصحية و مهارات تقدير الذات (و كانت املهارات .دالة لصاحل السنة الرابعة) الوقت 
.دالة لصاحل السنة األوىل متوسط) و الثقة بالنفس
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:خالصة عامة ال
يشهد العامل انفجارا علميا معرفيا و طوفانا متدفقا من املعلومات و املعارف و االكتشافات على مجيع األصعدة

ثروة و أحد املفاتيح اهلامة لضمان  التطور املعريف الفعال، الذي يسمح له باستخدام أقصى طاقاته العقلية و البدنية 
ايب مع بيئته و مواجهة ظروف  احلياة اليت تتشابك يف املصاحل و تتزايد فيها املطالب مع و املهارية  للتفاعل بشكل اجي

مستجدات احلياة،مما ال شك فيه أن النظام التعليمي يواجه حتديات كثرية يف ظل التغريات العاملية املستمرة ، و ما أفرزته 
. تلك التغريات من مواقف ومشكالت انعكست على منهاج الرتبية الب
و الرياضية أجل معرفة دور منهاج الرتبية البدنية من هذا ما أردنا تسليط الضوء عليه من خالل حبثنا الذي بني أيديكم 

علم و يكتسب الكثري من يف مرحلة جد مهمة يف حياه الفرد ففيها يت.يف تنمية املهارات احلياتية يف مرحلة التعليم املتوسط 
املهارات واخلربات اليت حتدد شخصيته و مهاراته يف املستقبل   

و أهم نتيجة توصلنا هلا أن منهاج الرتبية البدنية و الرياضية حيتوي على بعض املهارات احلياتية و مبستوى ضعيف  و إن 
هناك اختالف يف نسبة تنمية املهارات احلياتية بني ياتية،حلصة الرتبية الدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية املهارات احل

االجتماعية و االتصال،اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية ، إدارة (السنة األوىل و السنة الرابعة حبيث كانت املهارات
املهارات (و كانت املهارات .رابعةدالة لصاحل السنة ال) الضغوط النفسية، االبتكار و اإلبداع و مهارة تنظيم و إدارة الوقت 

.دالة لصاحل السنة األوىل متوسط) البدنية و املهارية، املهارات الصحية و مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس
:ا األساس خرجنا بالتوصيات التاليةذو على ه

دمج املهارات احلياتية مناهج الرتبية البدنية و الرياضية-
.لبدنية و الرياضية يف ضوء املهارات احلياتيةتطوير منهاج الرتبية ا-
تصميم منهاج الرتبية البدنية و الرياضية قائمة على  املهارات احلياتية مع مراعاة حاجات و استعدادات تالميذ التعليم -

.
.إخل..خصائصهاأنواعها،أهدافهاأمهيتها،احلياتية،باملهاراتاملناهجعلىالقائمنيتعريف-
.وحتدياتهالعصرومتطلباتوواقعالطلبةحاجاتضوءيفاحلياتيةاملهاراتلتنميةبرامجتصميم-
.إجراء دراسات أخرى مماثلة لتشمل مراحل تعليمية أخرى-
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.لمناهج السنوات األربعة مؤشرات الكفاءة القاعديةوضحتول اجد-)01(الملحق رقم
السنة األولىمنهاج 

المجال األول
المشاركة النشيطة وقدرة التعبير الحركي ضمن الفوج

حصص09عدد الحصصساعات09الحجم الساعيجماعينوع النشاط

ضمن الجماعةلعب أدوار نشيطة والقيام بمهام مفيدة لتأكيد وجودهالقاعديةالكفاءة

التوجيهاتوضعيات التعلمالنشاطمؤشرات الكفاءة القاعدية

.الرغبة في تقاسم اللعب مع اآلخرين-

.تبادل الثقة بين عناصر الفريق الواحد-

.فريق أو فوج أو مجموعة عملقبول االنضمام إلى-

.محاولة تكييف تصرفاته بالنسبة لآلخرين-

.اإلصغاء وفهم اآلخرين-

التغلب على الخجل وضمان المشاركة االجتماعية النشيطة-

.ورشات العمل –اللعب –الفريق : تنظيم -

فهم  القوانين وعالقتها بالعمل والشعور بالمسؤولية-

.تقدير المؤثرات الخارجية من وسائل وأفراد-

.ضبط التمركزات و التنقالت–تقدير المسارات -

محاولة ضمان مواصلة الجهد الفردي والجماعي -

.المساحات والتعامل مع األفراد–الحتالل منطقة النفوذ 

. عملية التقييم التشخيصيإجراءيمكن إضافة مؤشرات بعد*

نشاطات      -1
جماعية مألوفة لكرة 

-اليد–السلة 
.الطائرة

نشاطات خاصة -2
تقتضي العمل 

الجماعي

نشاط يجب اختيار 
واحد  لكل مجال

إنتهاج

الطريقة النشيطة 
المبنية على 

وضعيات اإلشكال 
وعمل األفواج 

حسب الورشات 
التعلمية  لإلشكالية 

.المناسبة 

اختيار نشاط 
جماعي واحد 

. لكل مجال
انتقاء مؤشرات 
تناسب الكفاءة 

القاعدية المنتظرة 
.
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ضمن الفوجالمشاركة النشيطة وقدرة التعبير الحركي

حصص09عدد الحصصساعات09الحجم الساعيفردينوع النشاط

إبداع سلوكات حركية وتمييزها مهما كان الميدان والمجالالقاعديةالكفاءة

التوجيهاتوضعيات التعلمالنشاط مؤشرات الكفاءة القاعدية 

...التسارع –الوتيرة –التحكم في اإليقاع -

.للجسم أثناء العملوضعية مريحة-

.إتزان اإلرتكازات واالقتصاد في الجهد-

.عدم التردد أمام مواجهة حاجز طبيعي أو اصطناعي-

إستقامةالجسم والتنسيق بين األطراف عند المواجهة -

. معرفة المؤثرات البدنية والفيزيولوجية -

.تصرف اإليجابي أمام حاجزالمواصلة الجهد  و -

.وضعية سليمة ومؤمنة للجسم في الفضاءاستعمال -

.محاولة تنظيم المجهودات وترتيب الحركات في الفضاء-

.إنشاء عالقة بين الجسم والفضاء وبين الجسم والزمن-

حسابات زمنية فضائية وإدراك المسافات و المسارات -

يمكن إضافة مؤشرات بعد إجراءات عملية  . والتوجيه

.التقييم التشخيصي

نشاطات      -1
العاب القوى 

نشاطات الجمباز -2
األرضي

نشاطات خاصة –3
مثل سباق التوجيه

يجب اختيار نشاط 
واحد  لكل مجال

إنتهاج

الطريقة النشيطة 
المبنية على 

وضعيات اإلشكال 
وعمل األفواج 

حسب الورشات 
التعلمية  لإلشكالية 

.المناسبة 

ختيار نشاط ا
فردي واحد لكل 

انتقاء . مجال
مؤشرات تناسب 
الكفاءة القاعدية 

.المنتظرة 



ظ

المجال الثاني
.إنجاز مهارات التنسيق الحركي العام واألداء بدون حرج وال تردد أمام الغير

حصص09عدد الحصصساعات09الحجم الساعيجماعينوع النشاط

.إبراز الثقة في النفس عند القيام بأدوار ومهام مميزة لضمان أمنه الحركي و االستجابة لطموحات الغيرالكفاءةالقاعدية

التوجيهاتوضعيات التعلمالنشاط مؤشرات الكفاءة 

.التحكم في الوسائل أثناء التنقل وتقدير مختلف المسارات-

.المشاكلالبحث عن الحل المناسب لمواجهة -

.التمركز المناسب للوضعية وضمان تنقل هادف وسليم-

.االستجابة السريعة للموقف واستثمار الفضاءات الحرة-

.معرفة القوانين وتوظيفها في التنظيم والتسيير-

تجنب المشاركة السلبية والتكتالت العشوائية حول-

.الوسيلة التحفيزية كالكرة مثال

تنفيذ فعل وإنهاء مهمة خوفا من النتيجةعدم التردد عند-

.بصري عند التنفيذ / توافق حركي -

.تعلم كيفية تسخير المهارات الفردية لفائدة الجماعة-

إضافة مؤشرات أخرى بعد إجراء .* تنظيم العمل وانسجام األفعال-
.عملية التقييم التشخيصي

نشاطات -1
الرياضات الجماعية 

المعتادة

نشاطات خاصة -2

يجب اختيار  نشاط 
واحد  لكل مجال

استعمال

الطريقة النشيطة 
تعقيد نسبي  

لوضعيات اإلشكال 
دعم عمل األفواج 

بتأكيد المسؤوليات 
في تسيير وتنظيم 
الورشات التعلمية

اختيار نشاط 
جماعي واحد في 

انتقاء .لكل مجال
مؤشرات تناسب 
الكفاءة القاعدية 

المنتظرة 



أأ

.إنجاز مهارات التنسيق الحركي العام واألداء بدون حرج وال تردد أمام الغير

حصص09عدد الحصصساعات09الحجم الساعيفردينوع النشاط

.والداخلية بأمانترتيب حركات مختلفة األبعاد واألشكال ومعرفة حدود مقدرته لمواجهة الضغوطات الخارجية القاعديةالكفاءة

التوجيهاتوضعيات التعلمالنشاط مؤشرات الكفاءة 

.استقاللية عمل األطراف ومحاولة التحكم في التنقالت-

.تحويل مختلف اتجاهات السرعة ومسارات آلة العمل-

.التحكم في مختلف وضعيات الجسم وخاصة المنخفضة-

.النهائيةإشراك كل اآللية الحركية لتحقيق الحركة -

.ترتيب واسترسال الحركات -

.دعم اإلرتكازات بفضل التوازن وسرعة التنفيذ-

.تحويل السرعة األفقية إلى سرعة عمودية-

أخذ القرار النهائي في بناء حركة معبرة وتأمين طرق-

.تحقيقها

إنجاز أشكال في الفضاء وتحوالت جسمية لها بعد جمالي-

.في المكان والزمانهيكلة حركية متزنة-

.إشراك جميع وظائف الجسم في عملية اإلنجاز-

يمكن إضافة.*اتخاذ المسائل األمنية خالل العمل واإلنجاز-

.مؤشرات بعد إجراء عملية التقييم  التشخيصي

نشاطات ألعاب -1
.القوى

نشاطات-2

الجمبازاالرضي

النشاطات-3

مثل سباق . الخاصة
التوجيه

الطبيعةونشاطات

يجب اختيار  نشاط 
.واحد  لكل مجال

استعمال

الطريقة النشيطة 
تعقيد نسبي  

لوضعيات اإلشكال 
، دعم عمل األفواج 
بتأكيد المسؤوليات 

في تسيير وتنظيم 
الورشات التعلمية

اختيار نشاط 
فردي واحد لكل 

مجال

انتقاء مؤشرات 
تناسب الكفاءة 

القاعدية المنتظرة 
.



بب

المجال الثالث
إبراز عالقات التواصل في إطار عمل جماعي منظم ومفيد

حصص09عدد الحصصساعات09الحجم الساعيجماعينوع النشاط

.مقاومة الضغوطات والمضايقة بالتعاون على رفض الغش و المغالطةالقاعديةالكفاءة

التوجيهاتوضعيات التعلمالنشاط مؤشرات الكفاءة 

.الموقف واالستجابة برد فعل إيجابيفهم-

.تنظيم العمل الجماعي بفضل التعاون والتضامن-

.احتالل الفضاء الحر واستغالله لمواجهة الضغوطات-

.عرقلة خطة الخصم  الجماعية في حدود القانون-

.تقبل المواجهة وما يطرأ عنها من فوز أو فشل-

.تقلد مسؤوليات التسيير والتنظيم -

.اإلقتداء بروح التسامح ومقاومة رد الفعل السلبي-

.خلق الفرص التي تسمح باالندماج-

.النقد الداني وتقييم الزمالء بدون عقدة وال خلفيات-

.اإلدالء بالرأي واإلصغاء إلى اآلخرين بدون استهتار-

اإلدالء بكل صراحة عن شعوره وتقديم النصائح-

.واالقتراحات المفيدة 

يمكن إضافة مؤشرات أخرى بعد .* التحكم في االنفعاالت السلبية-
.إجراء عملية التقييم التشخيصي

نشاطات -1
الرياضات الجماعية 

نشاطات -2-
.خاصة 

يجب اختيار نشاط 
واحد لكل مجال

الطريقة النشيطة

والتنويع في 
الحاالت التعلمية

وإبراز الفعل 
بالنسبة للكفاءة 

. المنتظرة

انتهاج

الطريقة النشيطة 
المبنية على 

وضعيات 
اإلشكال وعمل 
األفواج حسب

أسلوب الورشات 
التعلمية 



جج

إبراز عالقات التواصل في إطار عمل جماعي منظم ومفيد

حصص09عدد الحصصساعات09الحجم الساعيفردينوع النشاط

.التصرف بدون عقدة وقدرة التأثير اإليجابي على محيطه االجتماعي والماديالقاعديةالكفاءة

التوجيهاتوضعيات التعلمالنشاط مؤشرات الكفاءة القاعدية

.إدراك عالقة الجسم بالوسيلة المستعملة كالجلة مثال-

.التصرف بدون عقدة وال تردد أمام الزمالء والخصم-

.المثاليالسعي بالتحلي بالمظهر -

.التمكن من تحضير وتجهيز مكان العمل و المنافسة-

).العمل ( مراقبة وتصحيح الزميل  أثناء التعلم -

.مساندة ودعم و حماية الزمالء أثناء العمل-

إدراك أهمية المفاهيم العلمية المطابقة للحركة الشاملة  -

–الحجم –ومدى تأثيرها على استعمال الوسائل كالثقل 

..مركز الثقل-المسار- التوجيه-الشدة-القوة-السرعة

.إدراك الخطورة الناجمة عن حركة مشوهة أو عشوائية-

.التعرف على الحوادث وكيفية التدخل األولي-

.التعرف على قوانين الطبيعة وآثارها على الجسم-

نفس النشاطات مع 
نفس المالحظات  

يمكن القيام بمبادرة 
نفس تعكس 

الطريقة النشيطة.االنشغال

والتنويع في 
الحاالت التعلمية

انتهاج

الطريقة النشيطة 
المبنية على 

وضعيات 
اإلشكال وعمل 
األفواج حسب

أسلوب الورشات 
التعلمية 



دد

السنة الثانيةمهناج 
المجال األول

المحتوى المعرفي

للوحدة

النشاطات الكفاءات المستهدفة

المقترحة

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

)مؤشرات الهدف التعلمي(

تحسين المستوى 

المهاري وتطوبره من 

خالل حاالت أكثر 

تعقد

الكفاءة المرحلية

كل النشاطاتالمجال األول

المقترحة في 

المنهاج

النشاطات الجماعية

صقل الحركات األساسية في 

وضعيات

.الزمالءمتغيرة بمساعدة 

رد الفعل السريع فرديا أو جماعيا بعد إخفاق . 

)هجوم معاكس مثال(الخصم في خطته 

استثمار أحسن للمهارات الحركية ووسائل . 

)كالتنطيط بالكرة مثال(العمل

اختيار التصرفات المناسبة للموقف بعد تنظيم  . 

)تجنب األخطاء(خطة أو نظام عمل

خطة أو عمل على تنظيم،  تحكيم،  تسيير . 

.أكمل وجه

لعب أدوار قيادية في تنظيم مجموعة عمل. 

.وتسييره

ارتكاب أقل أخطاء عند تأدية مهمة واستعمال . 

. وسائل العمل

المبادرة. 

االنسجام . 

الحركي

التنظيم. 

والتسيير

رد الفعل. 

الهدف التعلمي

نشاط جماعي

نشاطات -1

جماعية

نشاطات -2

تقتضي خاصة 

عمل جماعي

البحث على حلول 

لالنشغاالت 

الحركية 

المواجهة 

باستعمال 

حركات 

.صحيحة



هه

التنظيم. 

والتسيير

التجريب. 

التقويم. 

اإلنسجام. 

الحركي

الهدف التعلمي

نشاط فردي

1

نشاطات العاب

القوى

2

نشاطات الجمباز

األرضي

3

نشاطات خاصة 

مثل سباق 

التوجيه

لنشاطات الفرديةا

تجريب مختلف الحلول 

الحركية

.لوضعيات مميزة

مقاومة الضغوطات الداخلية والخارجية . 

).االسترخاء(

.تسيير منتظم للتصرف لمواجهة الموقف. 

كخطوات (ارتكاب أقل أخطاء ممكنة. 

)االقتراب مثال

إدراك أهمية تأثير  ارتكاب األخطاء. 

.على النتيجة

محاولة معالجة التصرفات العشوائية. 

.والزائدة

.وترتيب الجهد في الزمان والمكانتوزيع. 

ترتيب حركي مناسب لطبيعة الموقف. 

) . سيولة وانسجام  حركي مميز(



وو

المجال الثاني
المحتوى المعرفي

للوحدة

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناءالنشاطات المقترحةالكفاءات المستهدفة

)مؤشرات الهدف التعلمي(

تنمية عالقات . 
اإلتصال والتواصل

تنمية قدرة التعامل . 
مع المواقف 

الكفاءة المرحلية

المجال األول

كل النشاطات

المقترحة في المنهاج

النشاطات الجماعية

تسوية االستجابات 
الحركية بالنسبة 

للتحوالت

المفروضة في الحاالت 
المختلفة

تفادي التكتالت حول وسيلة العمل. 

).كالكرة أو حاملها( 

).احتالل المنطقة(االنتشار في منطقة النفوذ. 

).مركز نفوذ(احتالل المكان المناسب. 

عدم التسرع  للرد أو لمواجهة الموقف. 

).التركيز(

طلب السند والمساعدة لبناء خطة أو . 

.للتخلص من المضايقة

.توجيه الزمالء لمواجهة موقف. 

توجيه اللعب أو العمل حسب الرغبة. 

. والطموح

التعامل النشيط . 
والفعال في مواقف 

موحدة

التفاوض . 

الهدف التعلمي

نشاط جماعي

نشاطات -1
جماعية

نشاطات خاصة -2
تقتضي عمل جماعي

تحويل اإلجابات الحركية
من موقف إلى آخر

الهدف التعلمي

نشاط فردي
النشاطات الفردية



زز

التسيير. 

التنظيم. 

التحكم. 

التقدير. 

التقييم. 

اإلقتصاد. 

تسيير الزمن والفضاء 

1

نشاطات العاب

القوى

2

نشاطات الجمباز

األرضي

3

نشاطات خاصة 

مثل سباق التوجيه

العمل وحجمه وأثره على الجسمتقدير زمن .-

.والنتيجة

تقدير المسافات وأثرها على الجهد  والجسم ..

.والنتيجة

.استعمال صحيح لوسائل العمل والفضاءات.

تصحيح ذاتي للتصرفات وتعديلها لمواجهة .

السرعة اإليقاع،: مستجدات الموقف من حيث

لزمان تسيير الحركات وتنظيمها في االمهارات الفنية،

.   والفضاء

. تحقيق منتوج بأدنى أخطاء.

.عقالنية استعمال الوسائل.



حح

المجال الثالث
المحتوى المعرفي

للوحدة

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناءالنشاطات المقترحةالكفاءات المستهدفة

)مؤشرات الهدف التعلمي(

إدراك مواقف العمل . 

وحسن التعامل مع 

خصائصه

تسيير ذاتي. 

الكفاءة المرحلية

المجال األول

كل النشاطات

المقترحة في 

المنهاج

النشاطات الجماعية

التحكم في القواعد 
األمنية خالل التنظيم 

.والتسيير الحركي

الفهم واالمتثال لخطة عمل مشتركة وتقاسم  -
.األدوار حسب المهمة المطلوبة

. توظيف القوانين الموالية خطة العمل-

تنظيم إيجابي للتصرفات في إطار-
.مشترك

عدم التردد واالنفعال  عند مواجهة موقف -
. صعب

لعب دور المسير والمنظم طبقا لقانون جماعي -
.مميز

لعب دور العنصر األساسي في خطة مفادها -
.تحقيق أفضل نتيجة ممكنة

أخذ القرار. 

أدوارفي لعب . 
التسيير والتنظيم

تقاسم المهام . 
واألدوار 

الهدف التعلمي

نشاط جماعي

نشاطات -1
جماعية

نشاطات -2
خاصة تقتضي 
عمل جماعي

.تسيير خطة عمل بسيطة



طط

. قدرة اإلختيار. 

إستعمال عقالني 

للمعارف والمكتسبات

المنطق العلمي. 

التحكم. 

السيطرة الذاتية. 

التركيب. 

التحليل. 

الهدف التعلمي

نشاط فردي

1

نشاطات العاب

القوى

2

نشاطات الجمباز

األرضي

3

نشاطات خاصة مثل 

سباق التوجيه

النشاطات الفردية

المحافظة على توازن 

الجسم في وضعيات 

.معّقدة وحاالت مختلفة

مبنية على ) مهارات فنية(استعمال تصرفات-

) .تسلسل تقنيات حركية(لهاعناصر مميزة 

التحكم في الجسم في وضعيات غير طبيعية -

).كالطيران(

تراكيب حركية صحيحة في حاالت تقتضي -

القواعد انسجام والتسلسل مع المحافظة على

.األمنية



يي

السنة الثالثةمنهاج 
متوسط) 3(مضامين السنة الثالثة 

المجال األول

المحتوى المعرفي

النشاطات الكفاءات المستهدفةللوحدة
المقترحة

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

)مؤشرات الهدف التعلمي(

تنمية الرغبة في لعب 
األدوار وحب االنتماء 
ضمن الجماعة والتأثير 

اإليجابي بفضل 
السلوكات

.المفيدة

الكفاءة المرحلية

المجال األول

كل النشاطات

المقترحة في 
المنهاج

تأكيد المكانة ضمن الجماعة بفضل لعب -
أدوار لها عالقة بالنشاط البدني والرياضي

تجنب االرتباك والتهرب أمام تأدية الواجب -2
..مثل الخوف، التخوف، ال أعرف الخ

تنمية وتطوير القدرات البدنية، المعرفية، -3
النفسية واالجتماعية

...استعمال القوة في القذف، التصويب الخ-4
التأثير السليم على الخصم-5
تكييف التصرفات بالنسبة للنشاط وتحوالته-6
البحث على النتيجة بفضل مشاركة الجميع-7
النفوذ في إطار قانوني محدود-8
تنظيم خطة العمل وتسييرها طبقا لمميزات  -9

كل نشاط
اندفاع حركي سليم-10
تحويل مربح لخطة اللعب من مسعى إلى -11

آلخرمسعى

فهم قواعد التعايش الحركي 
واالجتماعي والمشاركة في 

بنائها

عناصر الوحدات

الهدف التعلمي

نشاط جماعي

نشاطات -1

جماعية

نشاطات -2
خاصة تقتضي 
عمل جماعي

البحث على. 

التوازن-
االستقرار-
الطمأنينة-
الرغبة-
المبادرة-

تنفيذ و تجاوز الصراعات 
الخطة 

المناسبة 
لمواجهة 

الضغوطات 
الخارجية



كك

الهدف التعلميعناصر الوحدات

نشاط فردي

1

نشاطات ألعاب

القوى

2

نشاطات الجمباز

األرضي

3

نشاطات خاصة 

مثل سباق التوجيه

تحسين المكتسبات القاعدية وتوظيفها في 

مواقف مركبة وصعبة نسبيا

خالل االنسجام بين الحركة وإيقاعها -2

التنقل ومن الثبات

تنمية القوة الحركية الفاعلة-3

تنمية االستجابة ردا على مؤشر أو -4

مؤشر خارجي

تنمية سرعة التنفيذ-5

تنظيم وتسيير الحركة لمسعى مميز-6

الرغبة في تحقيق أحسن نتيجة باستعمال -7

أفضل أسلوب موالي لمميزة خاصة من النشاط

الحركي الموالي لشدة التحكم في التوازن -8

العمل وصعوبته لمواجهة مشكل مميز

التحكم في سرعة التنقل-9

تحسين قدرة االندفاع والتغلب على -10

التخوف والتردد

تعلم أحسن لتقنيات وحركات مميزة -11

للنشاط

تحسين. 

المكتسبات

التركيب الحركي

االنسجام 

الحركي

القوة

االستجابة

االندفاع

المعلومات الضرورية اختيار 

وترتيبها في الزمان والمكان 

إلنجاح مشروع مفاده حركية 

مميزة



لل

متوسط) 3(مضامين السنة الثالثة 

المجال الثاني

المحتوى المعرفي

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناءالنشاطات المقترحةالكفاءات المستهدفةللوحدة

)مؤشرات الهدف التعلمي(

التوجه نحو األشكال 
والتصرفات القانونية 

واالمتثال لخطة العمل 
الجماعي

الكفاءة المرحلية

المجال الثاني

كل النشاطات

المقترحة في 
المنهاج

الوعي بأهمية المكتسبات عند الرغبة في حل -1
المشكل

توظيف الدقة والعمل بها للتوصل إلى النجاح-2
نشاط الجماعة بفضل التأثير اإليجابي على -3

المردود الشخصي والنجاح في المهمة
االستجابة السريعة وتقليص من ضياع الوقت-4
إعطاء مؤشرات واضحة للزمالء وخلق شكوك -5

للمواجهة في حدود القانون
احتالل فضاء العمل والتنقل الصائب والتفوق -6

على المواجهة طبقا للنظام الساري المفعول
ب واحترام الخصمتأدية الواج-7

تكييف السلوكات 
الحركية واالجتماعية 

وتغييرها حسب المواقف

عناصر الوحدات

الهدف التعلمي

نشاط جماعي

نشاطات -1

جماعية

نشاطات خاصة -2
تقتضي عمل 

جماعي

المعرفة الخاصة. 

اإلحترام المتبادل. 

التواصل. 

بناء عالقات. 

الواجب. 

في مردود المساهمة 
الزمالء 
بهدف 
إنجاح 
مشروع 
مشترك



مم

الهدف التعلميعناصر الوحدات

نشاط فردي

1

نشاطات ألعاب

القوى

2

نشاطات الجمباز

األرضي

3

نشاطات خاصة مثل 

سباق التوجيه

تأمين مكان العمل وتجنب المخاطرة-1

تصحيح ذاتي-2

السند والمساعدة خالل العمل المشترك-3

مراقبة العمل الفردي بالنسبة لمهمة مشتركة -4

والتوصل إلى النجاح

بناء حيز زمني وفضائي وعالقته بالجسم بفضل -5

التحوالت المكيفة للنشاط

مراقبة اإليقاع وتقدير نسبي لزمان ومكان -6

الممارسة

مراقبة العمل الفردي بالنسبة للعمل الجماعي في -7

المواقف التي تقتضي ذلك

تحقيق النتيجة بفضل تصرف مالئم ألي وضعية  -8

كانت مع تحدي سليم للمواجهة

التصحيح الذاتي. 

السند والمعاونة. 

اإلدراك. 

التقدير. 

التحكم. 

السعي وراء أفضل . 

نتيجة

تقييم ذاتي. 

التكيف والتأقلم. 

تبجيل قنوات دعم شبكة 

العالقات اإليجابية 

واستثمارها من أجل 

والتحكم في النجاح 

المواقف المفروضة من 

أي محيط



نن

متوسط) 3(مضامين السنة الثالثة 

المجال الثالث

المحتوى المعرفي

النشاطات الكفاءات المستهدفةللوحدة
المقترحة

العناصر المفاهيمية المستهدفة للبناء

)مؤشرات الهدف التعلمي(

توظيف الخبرات

واالستجابة التلقائية 
بأقل أخطاء ممكن 

وتجريب الحلول في 
مواقف جديدة أو مماثلة

الكفاءة المرحلية

المجال الثالث

كل 
النشاطات

المقترحة في 
المنهاج

قائد (تسيير خطة عمل دفاعي أو هجومي-1
)فريق

تمييز الوضع أو الموقف بالنسبة للخطة -2
الجماعية المستعملة والتحكم في وسائل العمل 

الجماعيأثناء التحول
أخذ القرارات التي تستدعي الذكاء -3

التكتيكي وسط مجموعة عمل
القدرة على المقاومة النشيطة وتحدي -4

الصعاب
بناء تصرفات شخصية جديدة بعد حسن -5

استعمال المكتسبات

تجنب االرتجال والعشوائية-6
االحتفاظ بالكرة ونيل الهدف-7
الوصول بدون مخاطرة وبأقل أخطاء-8

للهدف
حماية جماعية صحيحة لمنطقة النفوذ -9

والزمالء
قوة االقتحام والتوغل بأقل أخطاء-10
تركيب جماعي موحد والتقدم إلى أحسن-11

تقاسم الفرص في محيط مركب 
وتقبل النجاح واإلخفاق

عناصر الوحدات

الهدف التعلمي

نشاط جماعي

نشاطات -1

جماعية

نشاطات -2
تقتضي خاصة 

عمل جماعي

التسيير. 

التمييز. 

التحكم في الوسائل. 

أخذ القرارات. 

الحماية والتصدي. 

بناء سلوكات جديدة وترتيبها في 
إطارها 
المحدود

الهدف التعلميعناصر الوحدات

نشاط فردي

1

تقدير الصعوبة-1نشاطات 



سس

التقييم الذاتي. 

التسوية والمعالجة. 

التقدير. 

االستقاللية. 

ترتيب حركي . 

انسجام حركي. 

البحث على أفضل . 

نتيجة وأسلوب عمل

استجابة حركية ذات االستقاللية 

المناسبة 

للتحوالت 

الناتجة في 

إطار نظامي 

محدود

ألعاب

القوى

2

نشاطات 

الجمباز

األرضي

3

نشاطات 

خاصة مثل 

سباق التوجيه

تصور نسبة النجاح-2

استقاللية ذاتية والتقليل من األخطاء-3

أسلوب حركي صحيح، مميز ومنتج-4

تسوية الحركات والتنقالت ومعالجة -5

األخطاء

تحويل االتجاهات والتقرب أحسن -6

للمسعى

والحس وتقدير توظيف الحسابات البصرية -7

الفضاء والمسارات

الرفع من الجهد واكتساب أحسن قوة -8

لتحقيق نتيجة أفضل

تسوية وترتيب تسلسل حركي في فضاء -9

مميز ومعالجة األخطاء بالمساعدة ويدونها

ضمان صحة الحركات-10

تثمين المراحل الحركية للنشاط والعمل -11

بها من أجل تحقيق أفضل نتيجة



عع

السنة الرابعةمنهاج 
)الثالثي األول(متوسط برنامج السنة الرابعة 

المحتوى المعرفي للوحدةمؤشرات الوحدة التعلميةنوع النشاطالكفاءة القاعدية

توقع فرضيات 
انطالقا من مبادئ 

علمية وتجسيدها في 
الميدان

نشاطات

بدنية

ورياضية

جماعية

فهم مفصل لضرورة العمل الجماعي في تنظيمه -
وتسييره 

االنضباط الجماعي باحترام القواعد والقوانين -
المسيرة لكل نشاط

التحكم في االنفعاالت أمام اإلخفاق-

االستغالل العقالني لميدان العمل-

إنهاء صائب لخطة عمل جماعي-

الوصول إلى الغاية الجماعية بوضع الترتيبات -
الفنية والقانونية للنشاط المستهدف

عمل الخاصة شعورا التحكم في وسائل ال-
بالفترات التي يمر بها النشاط وتغيراته

فهم مسعى التنافس وتنظيم منافسة بتقاسم -
األدوار فيها

فهم مسعى التقنيات الرياضية في تهذيب -
الذكاء والتفكير

فهم مسعى المالحظة وأهميتها ودور المالحظ-

فهم العالقة بين التنظيم، التسيير والنتيجة-
مل جماعي منسجم بالنسبة لمسعى بناء ع-

مشترك

إدراك العالقة بين النشاط والمحيط-

تنمية القدرات الفنية الرياضية من 
خالل بناء تكتيكي وتركيب فني 

مطابق لكل نشاط  رياضي 
جماعي

البحث على. 

التوازن

االستقرار

الطمأنينة

الرغبة

المبادرة

بناء وتخطيط تكتيكي



فف

نشاطات

بدنية

ورياضية

فردية

التحكم في االنفعاالت أمام اإلخفاق-

التغلب على االرتباك والتردد أمام المواجهة-

إنجاح العملية وتحقيق أفضل مردود-

التعبير الجيد في تنفيذ الحركة-

جلب اهتمام الغير بفضل تصرفات صحيحة -
وصائبة

وتقاسم فهم مسعى التنافس وتنظيم منافسة -
األدوار فيها

فهم مسعى الفنيات الرياضية وفائدتها في -
تحقيق النتيجة أو رقم قياسي

فهم أهمية المالحظة ودور المراقب خالل -
العمل والمنافسة

التصرف بدون عقدة وال تردد وبدون ارتباك -
أمام تحدي الموقف

تصرف بدون انفعال سلبي أمام تحدي -
الموقف

ك المساعي األمنية المتعلقة بالنشاطإدرا-
ترتيب التصرفات الحركية بالنسبة للجهد -

وفترات إنجازه
تحويل األشكال الطبيعية إلى حركات مقننة-

لها عالقة بالنشاط

تنمية القدرات الفنية الرياضية من 
خالل بناء تكتيكي وتركيب فني 
مطابق لكل نشاط رياضي فردي

تحسين

المكتسبات

التركيب الحركي

االنسجام الحركي

القوة 

االستجابة

االندفاع

الفنيات الرياضية

القواعد والقوانين المتعلقة بكل 
نشاط رياضي

)الثالثي الثاني(برنامج السنة الرابعة متوسط 

المحتوى المعرفي للوحدةمؤشرات الوحدة التعلميةنوع النشاطالكفاءة القاعدية



صص

ترتيب إجابات حركية 
مختلفة،

من خالل تحليل 
علمي للتوصل إلى 

منتوج نهائي

نشاطات

بدنية

ورياضية

جماعية

إنجاح العمل وتذوق فرحة االنتصار-

تغيير الحركة بالنسبة لشكل الخطة والعمل-

إنهاء خطة هجومية-

تنظيم الصد والمواجهة-

تنظيم خطة دفاعية-

تصحيح ذاتي لألخطاء المرتكبة خالل عمل -
جماعي

التحكم في جميع األدوار المميزة للنشاط-

الرد السريع لنية المواجهة-

الرد السريع وبناء خطة معاكسة لخطة -
المواجهة

إنجاح حركة نهائية صائبة-
الدقة في إنهاء حركة فردية وجماعية-

فهم أهمية الدعم والمساندة-
ر من المضايقة واالبتعاد عن الخطرالتحر -

إنجاز حوصلة عمل تقني واإلدالء به أمام-
الزمالء

مقارنة النتائج القبلية بالنتائج المحصل عليها-
بعد فترة عمل

بناء تكتيكي مناسب لخطة عمل وتسيير -
العالقات التضامنية الهادفة لالنتصار والفوز

ال والتصرفات التوجه نحو األشك
القانونية واالمتثال لخطة العمل 

المنتهجة

بكل نشاط المعرفة الخاصة. 
رياضي

اإلحترام المتبادل. 

صبط القوانين. 

مفيدةبناء عالقات. 

واالخالقياتالواجب. 



قق

نشاطات

بدنية

ورياضية

فردية

بناء نسق حركي بمختلف األشكال والصعوبات-

اإليقاع وتسويته بالنسبة للموقفتنظيم -

التوغل في مختلف األوساط الطبيعية -
واالصطناعية بدون ترد د

وضع معالم مرئية تساعد في تأدية المهمة -
وتصحيح الفعل

العمل بواسطة الدعم والمساندة-

التصرف بدون تردد وبدون انفعال سلبي أمام -
الموقف أو الحاجز

العمل وفق الترتيبات األمنية الخاصة بفترات -
العمل 

تصحيح ذاتي لألخطاء خالل تأدية عمل-

تنفيذ حركة نهائية صحيحة-

تغيير تلقائي لشكل الحركة-
التوافق في تنظيم وتسيير منافسة -
إنجاح العملية وتحسين المردود-
الرغبة في االنتصار والتفوق-

لتصرفات التوجه نحو األشكال وا
القانونية واالمتثال لخطة العمل 

المنتهجة

التصحيح الذاتي. 

السند والمعاونة. 

اإلدراك. 

التقدير. 

التحكم. 

السعي وراء أفضل نتيجة. 

تقييم ذاتي. 

التكيف والتأقلم. 

تحسين النتيجة الرياضية. 



رر

)الثالثي الثالث(برنامج السنة الرابعة متوسط 

المحتوى المعرفي مؤشرات الوحدة التعلميةنوع النشاطالقاعديةالكفاءة 
للوحدة

تنفيذ سلوكات 
حركية جديدة 

مكيفة لفعل حركي 
.مميز

نشاطات

بدنية

ورياضية

جماعية

تسيير خطة وتنظيمها بأقل إخفاق-

تكييف التصرفات بالنسبة للموقف مع العودة إلى -
التعلمات القبلية

تحديد النقائص الخاصة بمراحل التعلم وتسويتها-

المساهمة في تصحيح طريقة العمل والزمالء-

فهم مسعى التقنيات الرياضية في تهذيب العقل -
والجسم

استجابة سريعة معاكسة لخطة المعارضة بأقل -
أخطاء وإخفاق ممكن

اختيار الزميل المناسب إلنجاح خطة-

ة بنشاطات المواد فهم عالقة نشاطات الماد-
التعليمية األخرى وتوظيف معلوماتها

التمكن من الفهم التلقائي لخطة المعارضة -
والتصدي لها

تقدير سرعة التحرك الجماعي -

التوصل إلى نتيجة صائبة بأقل أخطاء-

التكيف مع كل الوضعيات الصعبة منها والمعقدة-

والتعلمفهم أهمية النشاطات التقليدية في التربية -
الحركي/فهم األثر الطبيعي على النمو النفسي-
تحقيق فعالية في اإلنجاز والنجاح-

توظيف الخبرات

واالستجابة التلقائية بأقل 
أخطاء ممكنة وتطبيق 
التكتيك والفنيات 

الرياضية  في مواقف 
تبعث لترقية النتيجة

التسيير. 

التمييز. 

التحكم في الوسائل. 

راتأخذ القرا. 

الحماية والتصدي. 

النجاح. 

االنتصار. 



شش

نشاطات

بدنية

ورياضية

فردية

إنجاح العملية وتذوق فرحة االنتصار-

فني صحيح موالي لفترات العمل/ ترتيب حركي-

الوصول إلى الغاية الفردية بفضل المكتسبات-

تصحيح ذاتي-

دقة، مرونة ورشاقة في تأدية حركة ذات بعد -
جمالي

التلقائية في تنظيم وتسيير منافسة-

فهم عالقة نشاطات المادة بنشاطات المواد -
التعليمة األخرى وتوظيف معلوماتها

فهم المسعى العلمي في تأدية عمل مميز-

تقدير البعد الجمالي للحركة  خالل تأديتها-

تقدير البعد النفعي للحركة-

ادهاتقدير المسافات والتعامل مع أبع-

تقدير المسارات والتعامل مع أشكالها-
تقدير األحجام والتعامل مع أوزانها-
تقدير السرعة والتعامل مع أنواعها-
التعامل مع االتجاهات-
التعامل الجيد مع الفضاءات المميزة-
ترتيب معالم للعمل والتعامل معها  -

توظيف الخبرات

واالستجابة التلقائية بأقل 
كنة وتطبيق أخطاء مم

التكتيك والفنيات 
الرياضية  في مواقف 
تبعث لترقية النتيجة

التقييم الذاتي. 

التسوية والمعالجة. 

التقدير. 

االستقاللية. 

ترتيب حركي . 

انسجام حركي. 

البحث على أفضل . 
نتيجة وأسلوب عمل

الرقم القياسي. 



تت

مجتمع البحث):02(رقم الملحق



ثث



خخ



ذذ

أداة تحليل منهاج السنة األولى متوسط):03(الملحق رقم 

:المجال األول

المهارات الحياتية التكرارضمنيةالتكرارظاهرةالمؤشرات الكفاءة القاعديةالرقم
.الرغبة يف تقاسم اللعب مع اآلخرين-01
.تبادل الثقة بني عناصر الفريق الواحد-02
.فريق أو فوج أو جمموعة عملاالنضمام إىلقبول -03
.حماولة تكييف تصرفاته بالنسبة لآلخرين-04
.اإلصغاء وفهم اآلخرين-05
التغلب على اخلجل وضمان املشاركة االجتماعية النشيطة-06
.ورشات العمل –اللعب –الفريق : تنظيم -07
القوانني وعالقتها بالعمل والشعور باملسؤوليةفهم  -08
.تقدير املؤثرات اخلارجية من وسائل وأفراد-09
.ضبط التمركزات و التنقالت–تقدير املسارات -10
حماولة ضمان مواصلة اجلهد الفردي واجلماعي  الحتالل -11

.املساحات والتعامل مع األفراد–منطقة النفوذ
...التسارع –الوترية –التحكم يف اإليقاع -12
وضعية مرحية للجسم أثناء العمل-13
واالقتصاد يف اجلهداالرتكازاتاتزان-14
.عدم الرتدد أمام مواجهة حاجز طبيعي أو اصطناعي-15
املواجهةإستقامة اجلسم والتنسيق بني األطراف عند -16
. معرفة املؤثرات البدنية والفيزيولوجية -17
.تصرف اإلجيايب أمام حاجزالمواصلة اجلهد  و -18
استعمال وضعية سليمة ومؤمنة للجسم يف الفضاء-19
20-.
.اجلسم والفضاء وبني اجلسم والزمنإنشاء عالقة بني -21
حسابات زمنية فضائية وإدراك املسافات و املسارات--22



ضض

:الثانيالمجال

املهارات احلياتية التكرارضمنيةالتكرارظاهرةاملؤشرات الكفاءة القاعديةالرقم
.التحكم يف الوسائل أثناء التنقل وتقدير خمتلف املسارات-23
.البحث عن احلل املناسب ملواجهة املشاكل-24
.التمركز املناسب للوضعية وضمان تنقل هادف وسليم-25
.االستجابة السريعة للموقف واستثمار الفضاءات احلرة-26
.معرفة القوانني وتوظيفها يف التنظيم والتسيري-27
السلبية والتكتالت العشوائية حول الوسيلة جتنب املشاركة -28

.التحفيزية كالكرة مثال
29-
.بصري عند التنفيذ / توافق حركي -30
.تعلم كيفية تسخري املهارات الفردية لفائدة اجلماعة-31
وانسجام األفعالتنظيم العمل -32
.استقاللية عمل األطراف وحماولة التحكم يف التنقالت-33
.حتويل خمتلف اجتاهات السرعة ومسارات آلة العمل-34
.التحكم يف خمتلف وضعيات اجلسم وخاصة املنخفضة-35
.إشراك كل اآللية احلركية لتحقيق احلركة النهائية-36
.ترتيب واسرتسال احلركات -37
.دعم اإلرتكازات بفضل التوازن وسرعة التنفيذ-38
.حتويل السرعة األفقية إىل سرعة عمودية-39
.أخذ القرار النهائي يف بناء حركة معربة وتأمني طرق حتقيقها-40

إجناز أشكال يف الفضاء وحتوالت جسمية -41
بعد مجايلهلا 

.هيكلة حركية متزنة يف املكان والزمان-42
.إشراك مجيع وظائف اجلسم يف عملية اإلجناز-43
.اختاذ املسائل األمنية خالل العمل واإلجناز-44



غغ

:الثالثالمجال

المهارات الحياتية التكرارضمنيةالتكرارظاهرةالمؤشرات الكفاءة القاعديةالرقم
.فهم املوقف واالستجابة برد فعل إجيايب-45
.تنظيم العمل اجلماعي بفضل التعاون والتضامن-46
.احتالل الفضاء احلر واستغالله ملواجهة الضغوطات-47
.عرقلة خطة اخلصم  اجلماعية يف حدود القانون-48
.وما يطرأ عنها من فوز أو فشلتقبل املواجهة -49
.تقلد مسؤوليات التسيري والتنظيم -50
.اإلقتداء بروح التسامح ومقاومة رد الفعل السليب-51
.خلق الفرص اليت تسمح باالندماج-52
.النقد الذايت وتقييم الزمالء بدون عقدة وال خلفيات-53
.بالرأي واإلصغاء إىل اآلخرين بدون استهتاراإلدالء -54
اإلدالء بكل صراحة عن شعوره وتقدمي النصائح  واالقرتاحات -55

املفيدة
.التحكم يف االنفعاالت السلبية-56
.إدراك عالقة اجلسم بالوسيلة املستعملة كاجللة مثال-57
.أمام الزمالء واخلصمالتصرف بدون عقدة وال تردد -58
.السعي بالتحلي باملظهر املثايل-59
.التمكن من حتضري وجتهيز مكان العمل و املنافسة-60
).العمل ( مراقبة وتصحيح الزميل  أثناء التعلم -61
.مساندة ودعم و محاية الزمالء أثناء العمل-62

63
املفاهيم العلمية املطابقة للحركة الشاملة  ومدى إدراك أمهية -

-السرعة–احلجم –تأثريها على استعمال الوسائل كالثقل 
..مركز الثقل-املسار-التوجيه-الشدة-القوة

.إدراك اخلطورة النامجة عن حركة مشوهة أو عشوائية-64
.التعرف على احلوادث وكيفية التدخل األويل-65
التعرف على قوانني الطبيعة وآثارها على اجلسم-66

.



ظظ

استمارة المھارات الحیاتیة في صورتھا األولیة:)04(الملحق رقم

المهارات االجتماعية و االتصال:المحور األول

غير مناسبالعباراتالرقم
يعدل على النحو التاليمناسب

أتعامل مع اآلخرين بطريقة الئقة01
أتقبل وجهة نظر اآلخرين و أحرتمها02
أحب االشرتاك يف األلعاب اجلماعية و التنافسأحب العمل مع الفريق و التنافس03
أحب العمل بروح الفريق الواحد أثناء املمارسة الرياضية04
أدرك أمهية زمالئي معي يف الفريق05
أراعي مشاكل اآلخرين و مشاعرهم06
لدي القدرة على االنتقال من موضوع آلخر بسهولة07
لدي القدرة على احلديث لفرتة طويلة08
لدي القدرة على املناقشة و التفاوض و تقبل رأي اآلخر09
أستمع جيدا آلراء اآلخرينأنا مستمع جيد ألراء اآلخرين10
xأحب زمالئي و أتقبل رأيهم11
القدرة على تغيري تعبريات وجهي مبا يتناسب و طبيعة لدي 12

املوقف
xلدي القدرة على جذب اآلخرين حنوي13
ال أحب االنطواء و العزلة14



أأأ

مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس:المحور الثاني

مناسبالعباراتالرقم
غير 
يعدل على النحو التاليمناسب

املمارسة حصة الرتبية الرياضية أشعر باالطمئنانأثناء 01
عندما أمارس الرياضة أشعر بالسعادة02
xلدي القدرة على مواجهة الصعاب و املشكالت03
يف املواقف الرياضية أدرك قدرايت و إمكانيايت لتحقيق اهلدف 04
املواقف الالزمةلدي نظرة اجيابية عن قدرايت و أحب إظهارها يف 05
أستطيع حتديد نقاط القوة و ضعف أثناء ممارسة التمرين يف حصة 06

ت ب ر
x

بعد أداء مهارة معينة أو مترين أقيم نفسي بطريقة اجيابية07
08

مبا أجنزه يف حصة الرتبية البدنية و أرضى أرضى مبا أجنزه يف حصة ت ب ر
الرياضية

xاختاذ القراراتلدي القدرة على 09
أثق بقدرايت و قرارايت10
إمكانيايت تؤهلين ألصبح العب متميز 11
12

أقوم باملهمات اليت تكلف يل يف احلصة الرياضية على أكمل وجه
أقوم باملهمات اليت تكلف يل يف احلصة  
الرتبية البدنية و الرياضية على أكمل وجه

xأحالمي و طموحايتأتطلع إىل حتقيق 13
14

أرى وجودي يف الفريق أثناء حصة احلصة  أرى وجودي يف الفريق أثناء حصة ت ب ر  فعال و مهم 
الرتبية البدنية و الرياضية فعال و مهم

x.أحب املشاركة يف األنشطة الرياضية15



ببب

المسؤوليةمهارة اتخاذ القرارات السليمة و تحمل :المحور الثالث

غير مناسبالعباراتالرقم
مناسب

يعدل على النحو التالي

عندما تواجهين مشكلة أثناء ممارسيت للرياضة أطرح عدة أسئلة 01
على نفسي الستيضاح املوقف

.أستطيع حتديد املواقف اليت حتتاج إىل اختاذ القرار السليم02
) احللول(ضوء البدائل امجع املعلومات الدقيقة و الواقعية يف03

x.املتاحة

لدي القدرة على حتليل و مقارنة البديل وفق معايري و قواعد04
اعتمد كذلك يف حتديد البديل األفضل على رأي اآلخرين05
أتابع و أراقب القرار الذي مت اختاذه06
استطيع أن اصدر حكما على  القرار الذي مت اختاذه07
أتصرف بشكل الئق و أقتنع مبا أفعل08
أحاول أن أعكس  صورة اجيابية عن نفسي أثناء أداء أثناء ممارسة الرياضة)نفسي(اعكس صورة اجيابية عن ذايت 09

التمرين يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية
أقوم مبا يطلب مىن من مهم أثناء املمارسة بشكل مناسب10
11

مبا يكلف يل عمله أو أداءه يف حصة الرتبية ألتزم يكلف يل عمله أو أداءه يف حصة ت ب رألتزم مبا 
البدنية و الرياضية

أحتمل نتائج سلوكي اجيابية كانت أو سلبية12
أثناء حصة ت ب ر لدي القدرة على حتمل األعباء و مواجهة 13

xالصعاب

أثناء املمارسة الرياضيةلدي اإلحساس بالواجب و اجلرأة 14
عندما تواجهين مشكلة أثناء ممارسيت للرياضة أطرح عدة أسئلة 

xعلى نفسي الستيضاح املوقف



ججج

مهارة إدارة الضغوط النفسية:المحور الرابع

غير مناسبالعباراتالرقم
مناسب

يعدل على النحو التالي

لدي القدرة على حتديد مصدر الضغط01
أحاول البحث و معرفة املزيد عن املوقف املسبب للضغط02
أحبث عن العوامل املؤثرة و املولدة للضغط03
استطيع التمييز بني اخلصائص االجيابية و السلبية للموفق الرياضي04

05
عندما يواجهين موقف مفاجئ يف حصة ت ب ر أحتكم يف سلوكي 

و انفعااليت

يواجهين موقف مفاجئ يف حصة عندما 
الرتبية البدنية و الرياضية أحتكم يف سلوكي 

و انفعااليت
عندما تواجهين مشكلة ال أصبح حاد املزاج و سريع الغضب06
xأصبح عصيب يف األوقات احلرجة07
أثناء ممارسة الرياضةاستطيع االحتفاظ بتفكريي هادئا أثناء ممارسة الرياضة08

ال أخاف من اهلزمية إذا واجهين منافس قويأشعر باهلزمية إذا واجهين منافس قوي09

.ال أحب أن يشعر زمالئي بأين حزين و يائس أو لدي مشكلة ما10
x)من األب،األم ،األستاذ(ال يضايقين أن تسلم يل واجبات متعددة 11
xأتناول املهدئات12

13
أعاين من اضطرابات يف املعدة أثناء  حصة الرتبية البدنية و تزداد 

.أثناء االمتحان
x

عندما تواجهين مشكلة تكون قرارايت السريعة و سليمة14
ال أتضارب مع زمالئي يف املواقف احلرجة15



ددد

اإلبداعالقدرة على االبتكار و :المحور الخامس

يعدل على النحو التاليغير مناسبمناسبالعباراتالرقم
أثناء املمارسة الرياضية لدى القدرة على اإلحساس باملشكلة 01

أحب البحث للكشف عن أسرار املشكلة 02

03
أمتيز حبب االستطالع و املخاطرة سعيا وراء ما هو جديد و أكثر 

.فائدة
x

احلادأمتيز باخليال الواسع و الذكاء 04
أفكر باجلوانب اإلجيابية و السلبية عند حل أي مشكلة05
Xأتفحص جوانب املشكلة ملعرفة أوجهها 06

احاول حتديد املشكلة بشكل واضح07
حلل مشكلة واحدة)فروض(اضع عدة حلول 08
أعتمد على خربايت السابقة و ما تعلمته يف حل املشكلة09
القدرة على تقدمي حلول مناسبة و غري شائعة للمشكلةلدي 10

أحب كل ما هو جديد و أبتعد عن أحب التطلع و احلداثة و االبتعاد عن الروتني11
الروتني

أضع خطط حلل املشكلة12
.لدي القدرة على تقييم احلل املبتكر للمشكلة13
xأختار احلل أو الفرض األصح حلل املشكلة14

15
أنقد أداء زميلي اخلطأ و أنصحه باألداء (أحب التفكري البناء

)الصحيح



ههه

المهارات الصحية:المحور السادس

يعدل على النحو التاليغير مناسبمناسبالعباراتالرقم
ال أعاين أي مشكلة صحية 01
مبستوى جيدحاليت الصحية تساعدين على ممارسة األلعاب املختلفة02
أحب ممارسة العادات الصحية السليمة03
أختار الغذاء الذي أتناوله04
أختار املالبس الرياضية تبعا لطبيعة الرياضة 05
على وزينةأحب احملافظ06
أحافظ على نظافة جسمي و حميطي07
أعتمد على مبدأ الوقاية خري من العالج08
أمارس الرياضة من أجل صحة جيدة09
أمارس الرياضة يف أوقات الفراغ بانتظام 10
xأراعي مشاكل اآلخرين و مشاعرهم11
xعندما توجهين مشكلة أفكر بطرقة اجيابية12
13

ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تبث يفممارسة الرتبية البدنية و الرياضية تبث يف األمل
األمل و السعادة

أشعر بالسعادة عندما أتعايش مع األفكار اليت أنتمي إليها لتحسني 14
.األداء الرياضي

x

بعد حصة الرتبية البدنية و الرياضية بعد حصة ت ب ر يتحسن مزاجي و سلوكي15
يتحسن مزاجي و سلوكي



ووو

البدنية و المهارية:المحور السابع

يعدل على النحو التاليغير مناسبمناسبالعباراتالرقم

أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضيةبالنشاط و احليوية أمتيز 01
بالنشاط و احليوية أثناء حصة أمتتع

الرتبية البدنية و الرياضية
لدي القدرة على حتمل النشاط الرياضي املطلوب مين02
اكتسب عناصر اللياقة البدنية03
لدي القدرة على تعلم املهارات الرياضية بسهولة04
xأستطيع تصحيح أخطائي عند أداء املهارات الصعبة05

لدي القدرة على ممارسة التمارين لدي القدرة على ممارسة التمارين الرياضية املختلفة 06
الرياضية املختلفة بفعالية

النشاط الرياضيامتلك  الكفاءة البدنية  ملمارسة 07
امتلك كفاءة مهارية ملمارسة الرياضة08
xاحتمل اجلهد العضلي ملدة طويلة09
لدي القدرة على التميز يف ممارسة رياضة معينة 10
لدي القدرة على السرعة و الدقة يف أداء مهارة معينة11

12
كرب كمية من املعلومات والتعامل معها والسيطرة أستطيع استقبال ا

أثناء املمارسة الرياضيةعليها 
أمتتع مبهارات حركية تؤهلين لتحقيق أفضل إجناز رياضي13

14
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ننن

:الملخص باللغة العربية
دور منهاج التربية البدنية و الرياضية في تنمية بعض المهارات 

المتوسطالحياتية في مرحلة التعليم 
دراسة مسحية أجريت على بعض متوسطات والية مستغانم

الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف مراحل التعليم املتوسط الدراسة إىل معرفة دور منهاجتدفه
و حلصة الرتبية البدنية احلياتية و بنسبة متوسطملهاراتمنهاج الرتبية البدنية و الرياضية حيتوى على بعض اأن نا و عليه افرتض

اختالف يف بعض املهارات احلياتية لتالميذ السنة األوىل و الرابعة من التعليم  املتوسط كما أنه هناكوالرياضية دور اجيايب يف تنمية
.تكون دالة لصاحل السنة الرابعةنسبة تنمية بعض املهارات احلياتية بني تالميذ السنة األوىل و الرابعة متوسط حبيث 

.حل التعليم املتوسط امناهج الرتبية البدنية و الرياضة للسنوات األربعة من مر مشلت عينة البحث 
من جمتمع البحث (30%)و ميثلون قسم )164(موزعني على ) 5260(تالميذ السنة األوىل متوسط املقدر عددهم بــــ و

من جمتمع (30%)بوالية و ميثلونقسم)107(و موزعني على ) 3328(بعة متوسط املقدر عددهم بـــ و تالميذ السنة الرا
.، اختريوا بطريقة عشوائية لوالية مستغامنالبحث 

اعتمدنا يف معاجلة مشكلة البحث على أداة حتليل املضمون  و مقياس املهارات احلياتية املوجه لتالميذ السنة األوىل         
.و الرابعة من مرحلة التعليم املتوسط

:أنو بعد املعاجلة اإلحصائية و مجع البيانات أظهرت النتائج
.على بعض املهارات احلياتية يف مراحل التعليم املتوسط األربعةتويحيالرتبية البدنية و الرياضية املنهاج -
حيتوي منهاج الرتبية  البدنية و الرياضية يف كل  مراحل التعليم املتوسط على املهارات احلياتية مبستوى من ضعيف جدا إىل -

.ضعيف
.تية يف املرحلتني األوىل و الرابعة متوسطحلصة الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية بعض املهارات احليا-
االجتماعية (هناك اختالف يف نسبة تنمية املهارات احلياتية بني السنة األوىل و السنة الرابعة حبيث كانت املهارات-

) و إدارة الوقت و االتصال،اختاذ القرارات السليمة و حتمل املسؤولية ، إدارة الضغوط النفسية، االبتكار و اإلبداع و مهارة تنظيم
) املهارات البدنية و املهارية، املهارات الصحية و مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس(و كانت املهارات .دالة لصاحل السنة الرابعة

.دالة لصاحل السنة األوىل متوسط
:و عليه خرجنا مبجموعة من التوصيات من أمهها

.ضوء املهارات احلياتيةتطوير منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يف-

تصميم منهاج الرتبية البدنية و الرياضية قائمة على  املهارات احلياتية مع مراعاة حاجات و استعدادات تالميذ التعليم املتوسط  -
.

.إجراء دراسات أخرى مماثلة لتشمل مراحل تعليمية أخرى-

.الرتبية البدنية و الرياضية، املهارات احلياتية،التعليم املتوسطمنهاج :يةالكلمات المفتاح



سسس

Résumé :
Rôle de la méthode de l’éducation physique et sportive dans le développement de

certains talents habituels au niveau de l’enseignement moyen .
Une étude exhaustive a été fait au niveau de certaines   établissements moyens implantés sur

le territoire de la wilaya.

L’étude  avait pour but de connaitre   le rôle de la méthode  de l’éducation physique et
sportive dans le  développement de certains talents habituels dans les étapes de
l’enseignement moyen .
Et du coup l’étudiante chercheuse a estimé que la méthode  de l’éducation physique et
sportive comporte certaines habilites a des proportions moyennes et une partie de l’éducation
physique et sportive joue un rôle important dans  le développement de certaines talents pour
les élèves de 1er et 4eme année de l’enseignement moyen .

Cependant il existe des divergences dans  le pourcentage de développement   de certains
automatismes entre l’élève de  1er année  et celui de la 4eme année ,donnant un avantage à la
4eme année.
L’étude a englobé un échantillonnage de la méthode  de l’éducation physique et sportive 4eme

année de l’enseignement moyen .
Les élève de la 1er année au nombre de 5.260 repartis entre 164 classes  représentent 30% de
l’étude et  les élève de 4eme année au nombre de 3.328 repartis entre 107 classes, représenta
également 30%.Les échantillons  ont été choisis au hasard.
Afin de résoudre le problème relatif à l’étude nous nous sommes basés sur l’outil d’analyse
du contenu et des critères d’habilité à l’intention des élèves de la 1er année et de la 4eme année
de cycle moyen .
Au terne d’un recencement et rassemblement de données ,les résultats ont  donnée ce qui
suit :
- La méthode  de l’éducation physique et sportive comporte certains automatismes habituels
au niveau des quatre cycles de l’enseignement moyen .
-Cette même méthode comporte  également des prédispositions du niveau très faible a faible .
- L’éducation physique et sportive a sa part dans le rôle positif ayant trait au développement
des talents concernant  les1er et4eme années de cycle  moyen  .
-Cependant , on note des divergences dans le développement  des talents entre les 1er et 4eme

année du  fait que ces habilités (social et communication, prise  de décisions saines  et
responsabilité – pressions d’ordre  psychologique – innovation créativité -organisation et
gestion du temps)ne constituent qu’ une preuve supplémentaire   au profit de la 4emeannée
aussi les talents (sur le plan physique ,inné, santé et la maitrise en soi) constitue une preuve
concernant  la 1er année moyenne.

Et de ce fait, on a abouti à une pléade du recommandations en particulier :
-Développement des  méthodes de l’éducation physique et sportive à la lumière des habilités.
-Etablissement des méthode de l’éducation physique et sportive basées sur certains
automatismes habituel en prenant  compte des prédisposition des élèves de l’enseignement
moyen et de la réalité de la société et des exigences de l'heure .
-Elaborer  d’autres études similaires   afin d’englober  d’autres étapes éducatives
Les mots clés :
la méthode de l’éducation physique et sportive, talents habituels, l’enseignement moyen .



ععع

Abstract

The Role of the Physical and Sports Education Platform in the Development of some
Life Skills in the Middle School.

A Survey Conducted on some Middle Schools- Mostaganem

The study aimed to find out the role of the physical and sports education platform in the
development of some life skills during the middle school stage. For that the student researcher
assumed that the physical and sports education platform includes some life skills with average
rate and the physical and sports education session has a positive role in developing some of
life skills for the first and the fourth year of the middle with the existence of differences in
the rate of some life skills development among the first and fourth year pupils which are in
favor of the fourth year classes.
The research sample included the physical and sports education platform of the fourth years
of middle school. Add to pupils of the first year estimated to 5260 pupil divided into 164
classes which presented 30% of the research community and pupils of the fourth year with a
number of 3328 pupil divided into 107 classes this number presented 30% of the research
community in the state of Mostaganem. They were chosen in an arbitrary way.

We have adopted in dealing with the research problem on the content analysis tool and
life skills measuruement directed to the first and fourth year middle school pupils.
After statistical treatment and data coillection, the results showed that :
- the physical and sports education platform included some life skills in the four middle
school levels.
- The physical and sports education platform for all the different middle school stages
included some life skills with a rate from very weak to weak.
-- the physical and sports education session has a positive role in developing some life skills
in the first and the fourth middla school year.
- there were differences in the life skills development rate between the firszt and the fourth
year. The skills ( social and communiction, taking right decision, bearing responsability,
psychological preasure management, innovation, creativity, organization, time management)
were significant for the fourth year. Where the skills
( physical, talent, health, self-esteem and self-confidence) were significant for the first year.

The main recommandations :
- improving the physical and sports education platform in the light of life skills.
- Design of physical and sports education platform based on the life skills taking in the
account the middle school pupils needs and readiness, social reality and daily requirements.
- Conduct other similar studies for the rest of the other teaching stages.
Key words: Physical and sports education platform- Life Skills- Middle school education



ففف

:ملخص الدراسة
الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف مراحل التعليم املتوسط الدراسة إىل معرفة دور منهاجتدفه

و حلصة الرتبية البدنية ملهارات احلياتية و بنسبة متوسط  منهاج الرتبية البدنية و الرياضية حيتوى على بعض اأن و عليه افرتضنا
اختالف يف بعض املهارات احلياتية لتالميذ السنة األوىل و الرابعة من التعليم  املتوسط كما أنه هناكيف تنميةوالرياضية دور اجيايب

.نسبة تنمية بعض املهارات احلياتية بني تالميذ السنة األوىل و الرابعة متوسط حبيث تكون دالة لصاحل السنة الرابعة
.حل التعليم املتوسط االبدنية و الرياضة للسنوات األربعة من مر مناهج الرتبية مشلت عينة البحث 

من جمتمع البحث (30%)و ميثلون قسم )164(موزعني على ) 5260(تالميذ السنة األوىل متوسط املقدر عددهم بــــ و
من جمتمع البحث (30%)ميثلونقسم)107(و موزعني على ) 3328(و تالميذ السنة الرابعة متوسط املقدر عددهم بـــ 

.، اختريوا بطريقة عشوائية لوالية مستغامن
اعتمدنا يف معاجلة مشكلة البحث على أداة حتليل املضمون  و مقياس املهارات احلياتية املوجه لتالميذ السنة األوىل         

.و الرابعة من مرحلة التعليم املتوسط
:أنت أظهرت النتائجو بعد املعاجلة اإلحصائية و مجع البيانا

.على بعض املهارات احلياتية يف مراحل التعليم املتوسط األربعةحيتويالرتبية البدنية و الرياضية املنهاج -
حيتوي منهاج الرتبية  البدنية و الرياضية يف كل  مراحل التعليم املتوسط على املهارات احلياتية مبستوى من ضعيف جدا إىل -

.ضعيف
.الرتبية البدنية و الرياضية دور اجيايب يف تنمية بعض املهارات احلياتية يف املرحلتني األوىل و الرابعة متوسطحلصة -
االجتماعية (هناك اختالف يف نسبة تنمية املهارات احلياتية بني السنة األوىل و السنة الرابعة حبيث كانت املهارات-

) ملسؤولية ، إدارة الضغوط النفسية، االبتكار و اإلبداع و مهارة تنظيم و إدارة الوقت و االتصال،اختاذ القرارات السليمة و حتمل ا
) املهارات البدنية و املهارية، املهارات الصحية و مهارات تقدير الذات و الثقة بالنفس(و كانت املهارات .دالة لصاحل السنة الرابعة

.دالة لصاحل السنة األوىل متوسط
:ة من التوصيات من أمههاو عليه خرجنا مبجموع

.تطوير منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يف ضوء املهارات احلياتية-

تصميم منهاج الرتبية البدنية و الرياضية قائمة على  املهارات احلياتية مع مراعاة حاجات و استعدادات تالميذ التعليم املتوسط  -
.

.أخرى مماثلة لتشمل مراحل تعليمية أخرىإجراء دراسات -

.منهاج الرتبية البدنية و الرياضية، املهارات احلياتية،التعليم املتوسط:يةالكلمات المفتاح


