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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال "

لمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار تع

"واألفئدة لعلكم تشكرون

.صدق اهللا العظيم"

  شكر وعرفان
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمدا وعلى اله 

  :  وصحبه أجمعين أما بعد 

أتوجه على إتمام هذا  العمل المتواضع، ثم فإني أشكر  اهللا  وافر الشكر أن وفقني وأعانني 

"  عطاء اهللا  أحمد " بتسجيل أعمق آيات الشكر والعرفان بالجميل إلى زميلي وأخي الدكتور 

  .المستمرة إلنجاز هذا البحث  هعلى إشرافه على هذه المذكرة، ومساعدته الدائمة وتشجيعات

المدير السابق للمدرسة العليا " قلحمر عبد الح"كما أتوجه بالشكر العميق إلى المرحوم 

و اللذان كانا لهما الفضل " قصي محمود القيسي " لألساتذة وإلى المرحوم األستاذ الدكتور 

  .الكبير في نجاحنا، رحمهما اهللا وأسكنهما فسيح جنانه 

كما أوجه شكري و تقديري إلى كل األصدقاء و الزمالء و إلى كل من ساعدني من قريب أو 

  .ذين كان لهم الفضل في انجاز هذه المذكرةلى البعيد و إل

صغير نورالدين : الطالب الباحث 

  اإلهداء

  .إلى روح والدايا رحمهما اهللا وأسكنهما فسيح جنانه
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.أهدي هذا الجهد المتواضع

  احملتوى
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الصفحة  العنوانالرقم

يبين توزيع أفراد مجتمع البحث من الطلبة والطالبات تبعا  :)1(الجدول رقم   01
ة وكلية علم االجتماع للسنة لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضي

.2009-2008الجامعية 

158

يوضح توزيع أفراد عينة البحث من الطلبة والطالبات تبعا  :)2(الجدول رقم   02
لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وكلية علم االجتماع للسنة 

  .الجامعية حسب متغير الجنس والمستوى الدراسي

159

يوضح نسبة اتفاق المحكمين على محاور المقياس  :)3(م الجدول رق  03

).9=ن(

162

يوضح النسبة المئوية للعبارات التي اعتبرت غير مناسبة  :)4(الجدول رقم   04
  .من طرف المحكمين

163

يبين ثبات المقياس عند طلبة معهد علوم وتقنيات  :)5(الجدول رقم   05
  .كلية علم االجتماعالنشاطات البدنية والرياضية، وطلبة 

164

يبين صدق المقياس عند طلبة معهد علوم وتقنيات  :)6(الجدول رقم   06
  .النشاطات البدنية والرياضية، وطلبة كلية علم االجتماع

165

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة :)07(جدول رقم   07
تقنيات النشاطات البدنية للمهارات االجتماعية لدى طلبة معهد علوم و) ت(

) .ذكور(والرياضية وطلبة كلية علم االجتماع 

171

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة  :)08(جدول رقم 08
للمهارات النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية ) ت(

  ) .ذكور(والرياضية وطلبة كلية علم االجتماع 

178

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 09(ول رقم جد09
للمهارات البدنية والمهارية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات ) ت(

  ) .ذكور(البدنية والرياضية وطلبة كلية علم االجتماع 

184

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وقيمة :)10(جدول رقم  -  10
قياس المهارات الحياتية  لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات لم) ت(

) .ذكور(البدنية والرياضية وطلبة كلية علم االجتماع 

186

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة )11(جدول رقم   11
للمهارات االجتماعية لدى طالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية ) ت(

) .إناث(اضية وطالبات كلية علم االجتماع والري

188

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة )12(جدول رقم   12
لدى طالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية النفسية للمهارات ) ت(

) .إناث(والرياضية وطالبات كلية علم االجتماع 

195

201الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة  يوضح المتوسط)13(جدول رقم   13
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للمهارات البدنية والمهارية لدى طالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات ) ت(
) .إناث(البدنية والرياضية و طالبات كلية علم االجتماع 

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة )14(جدول رقم   14
ة لدى طالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات لمقياس المهارات الحياتي) ت(

) .إناث(البدنية والرياضية و طالبات كلية علم االجتماع 

203

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة  )15(جدول رقم   15
طلبة (للمهارات االجتماعية لدى الذكور الممارسين واإلناث الممارسات ) ت(

.ات النشاطات البدنية والرياضيةوطالبات معهد علوم وتقني

205

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة  )16(جدول رقم   16
طلبة ( للمهارات النفسية لدى الذكور الممارسين واإلناث الممارسات ) ت(

).وطالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

212

وسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة يوضح المت)17(جدول رقم   17
للمهارات البدنية والمهارية لدى الذكور الممارسين واإلناث الممارسات ) ت(
. )طلبة وطالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ( 

218

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة )18(جدول رقم   18
( مهارات الحياتية لدى الذكور الممارسين واإلناث الممارسات لمقياس ال) ت(

.  )طلبة وطالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

220

قائمة األشكال البيانية
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الصفحة  العنوانالرقم

49االتصال عملية دائرية):1(الشكل رقم   01

80ية للصراعالجوانب االيجاب):2(رقم  الشكل  02

التوازن بين الوظائف البدنية والنفسية يحقق أفضل أداء عن ): 3(الشكل رقم 03

(Schillingشلنج " "1995(

89

عدم التوازن بين الوظائف البدنية والوظائف النفسية ال ): 4(الشكل رقم 04

(Schillingشلنج "يحقق أفضل أداء عن  "1995.(

89

:5(الشكل رقم  05 ة بين العوامل المؤدية بكفاية الذات وللمنافسة العالق )
  الرياضية

105

:6(الشكل رقم   06 1978106نظرية هارتر في دافعية الكفاية عن هارتر  )

" وينبارغ وغولد"العالقة بين الثقة بالنفس واألداء عن  ):7(الشكل رقم   07

)1995(

112

في مهارة الحسابية  يبين فرق المتوسطات):01(المدرج التكراري رقم 08
االتصال والتواصل بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

)ذكور(

172

في مهارة العمل يبين فرق المتوسطات الحسابية ):02(المدرج التكراري رقم09
)ذكور(الجماعي  بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

173

في مهارة يبين فرق المتوسطات الحسابية ):03(راري رقم المدرج التك10
)ذكور(القيادة  بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

174

في مهارة حل يبين فرق المتوسطات الحسابية ):04(المدرج التكراري رقم 11
)كورذ(النزاعات  بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

175

في مهارة تقبل يبين فرق المتوسطات الحسابية ):05(المدرج التكراري رقم 12
)ذكور(االختالف  بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

176

في المهارات يبين فرق المتوسطات الحسابية ):06(المدرج التكراري رقم 13
)ذكور(مارسين للنشاط البدني الرياضي االجتماعية بين الممارسين وغير الم

177

في مهارة اتخاذ يبين فرق المتوسطات الحسابية ):07(المدرج التكراري رقم 14
)ذكور(القرار  بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

179

في مهارة الثقة يبين فرق المتوسطات الحسابية ):08(المدرج التكراري رقم 15
)ذكور(بالنفس  بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

180

في مهارة حل يبين فرق المتوسطات الحسابية ):09(المدرج التكراري رقم 16
)ذكور(المشكالت  بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

181

في مهارة حمل سطات الحسابية يبين فرق المتو):10(المدرج التكراري رقم 17
)ذكور(المسؤولية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي 

182
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في المهارات يبين فرق المتوسطات الحسابية ):11(المدرج التكراري رقم 18
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إن التربية حسب مفهومها عبارة عن تفاعل الفرد مع بيئته االجتماعية وذلك بغرض تحقيق 

عا لدرجة التطور المادي  والروحي فيه ، وأن التوافق أو التكيف بين اإلنسان والمجتمع تب

الهدف األسمى للتربية هو مساعدة الشخصية اإلنسانية على أن تنمو نموا انفعاليا واجتماعيا 

  .سليما 

هي إعداد الطالب مدارس ومعاهد وجامعاتإن من أهداف المؤسسات التعليمية الحديثة من 

تمعه وتطويره، وهذا لن يكون إال عن طريق ليكون عنصرا إيجابيا فاعال ومؤهال لبناء مج

وهي مهارات تتمايز  ،اكتسابه للمهارات الحياتية األساسية الالزمة للتفاعل الناجح في الحياة

حيث أن المهارات الحياتية تعرف بأنها  .ما بين المهارات الذهنية والمهارات العملية

فراد للتعامل مع متطلبات الحياة السلوكيات والمهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة لأل

اليومية وتشتمل هذه المهارات على كفايات في الجوانب النفسية واالجتماعية والشخصية مثل 

تأكيد الذات ، التفاوض ، اإلصغاء ( مسؤولية المواطنة االجتماعية والذاتية، مهارات االتصال 

بداعي ، وروح الفريق ، التعاون حل المشكالت، وصنع القرار، التفكير الناقد، والتفكير اإل) 

، القيادة ، الثقة بالنفس ، مقاومة الضغوطات من قبل الرفاق ، التكيف مع اإلجهاد 

1.واالنفعاالت وغيرها 

وبما أن النشاط البدني الرياضي يعد وسيلة لتحقيق واكتساب الفرد للمهارات، ويمكن تحقيق 

نشطة الرياضية واللعب والترويح، لهذا عن طريق مختلف األ تهذه االحتياجات والسلوكيا

فان هدف النشاط البدني الرياضي هو خدمة حالة الفرد النفسية واالجتماعية بدرجة كبيرة 

على عكس ما يضن الكثير أن الهدف من ممارسة النشاط البدني الرياضي مقتصر على 

وآخرون  جوداس"  أشارهذا و. ض األجسام وتقوية العضالت بصورة آلية ومستقلةيترو

Goudas) أن النشاط البدني الرياضي بيئة مناسبة لتعلم المهارات الحياتية ، ) 2006"

والتي هي منقولة لمجاالت الحياة األخرى، حيث تشمل هذه المهارات القدرة على إ نجاز 

.369: ص 2006األردن ، المعجم التربوي وعلم النفس ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، :  القيسينايف نزار -  1
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والتواصل والتعامل مع العمل تحت الضغط وحل المشكالت وإدارة الوقت ووضع  األهداف

.1"وتقبل النتائج ) العمل الجماعي ( شل والعمل مع أعضاء الفريق ضمن نظام النجاح والف

أيضا أن النشاط البدني الرياضي له إمكانية امتالك تأثير مهم "  Goudasجوداس "  أشاركما 

في الصحة العامة وأنه الميدان  الذي يظهر فيه النشاط لمعظم األطفال والشباب وأن التدريب 

حيث  ،حياتية يمكن أن ينجز بشكل فعال من خالل النشاط البدني الرياضيعلى المهارات ال

وسهولة في اكتساب األفراد المهارات الحياتية المتنوعة يعتبر من أكثر التخصصات خصوبة

فالمهارات الرياضية وأجواء المنافسة في درس النشاط البدني . بشقيها العملي والذهني

صية الفرد المتكاملة من جميع جوانبها البدنية، النفسية تساعد في بناء وتطوير شخ يالرياض

.2" وأيضا المهارات التي  يحتاجها للتميز والتفاعل مع المجتمع والمحيط  ةواالجتماعي

أن المهارات التي تحتاج إلى تنمية " " جوداس ، ديميتزانكي ، ليونداري ودانش"كد كل من  أو

ضي ليست فقط جسدية، ففي النشاط البدني الرياضي الصحة واللياقة البدنية واألداء الريا

تدعى هذه المهارات اإلضافية مهارات نفسية واجتماعية وفي المجال غير الرياضي تدعى 

التي تنمي األداء البدني واألخرى التي تساعد على " المهارات الحياتية " هذه المهارات  

".ابهتان في الجوهر النجاح في الحياة وهاتان المجموعتان من المهارات متش

أن المهارات الحياتية يمكن ان تكون جسدية مثل " دانش ودونوهيو ، ودانش ونيلين " تفقإو

ووفقا  ."أخد األوضاع الصحيحة أو إدراكية مثل اتخاذ القرار أو سلوكية مثل االتصال الفعال 

تنشئة طفل سليم يعتبر تعلم المهارات الحياتية أساسية ل) 1999( لمنظمة الصحة العالمية 

 ،"البنية وتطوير المراهق وأيضا مهمة في إعداد الشباب للتغيير في وضعهم االجتماعي 

األمر الذي أدى بالمؤسسات التعليمية إلى أخد هذا بعين االعتبار وجعل حصص النشاط 

البدني الرياضي يعمل بتكامل مع المواد األخرى في خدمة الطالب قصد المعرفة والتطور إلى 

3.هو أحسن  ما

أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات الحياتية في مناهج : حسن عمر سعيد السوطري    -1
التربية الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي، دكتوراه في التربية الرياضية، كلية الدراسات العليا الجامعة األردنية، 

.59:، ص2007
.18:، ص نفس المرجع السابق -2
.59-58:نفس المرجع السابق ، ص -  3
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:إشكالية البحث -2

إن النظام الدولي الحديث يتميز بالمنافسة الشديدة سواء كان في المجال االقتصادي أو 

ولمواجهة تحديات العصر  .االجتماعي أو السياسي واألهم على المستوى الحضاري

ا كانت هذا ولم.، ينبغي تصميم إستراتيجية مالئمة تتمحور حول رأس المال البشرىورهاناته

المنظومة التربوية المكلفة من طرف الدولة لتشكيل الخامة البشرية، نجد وبشكل حتمي  

ضرورة النظر في النشاط البدني الرياضي الذي يطغى عليه البعد التربوي التعليمي والذي 

يعتبر كوسيلة ناجعة وفعالة في مجال الصحة البدنية و النفسية و العقلية واالندماج االجتماعي 

والنشاط البدني الرياضي يعتبر من أكثر . لحفاظ على المقومات الوطنية و االستمرار بهال

فالمهارات الرياضية  ،التخصصات خصوبة و سهولة في إكساب األفراد للمهارات الحياتية

والجو التنافسي في درس النشاط البدني الرياضي يساعد في تطوير شخصية الفرد المتعلم من 

بدنية النفسية و االجتماعية وأيضا مختلف المهارات الحياتية التي يحتاجها جميع الجوانب ال

ومع التقدم التكنولوجي المذهل والسريع الذي . 1للتفاعل مع المجتمع و مواجهة متطلبات الحياة

فقد  ،تعيشه مجتمعاتنا المعاصرة ، حيث وفرت التكنولوجيا الحديثة الكثير من جهود اإلنسان

ته اآلالت و األجهزة في راحة وعدم بذل النشاط ، فشيوع استخدام أصبح في وضع جعل

المصعد والسيارة وغيرها من األدوات واألجهزة المنزلية أدى إلى تقليص النشاط والهاتف 

  .إلى ادني حد هذا كله اثر سلبا على نشاط اإلنسان من الناحية البدنية النفسية واالجتماعية

تكيف مع الحياة في أي بيئة أو مجتمع و اكتسابه المهارات التي لل الطالبهذا ما يستلزم إعداد 

فاكتساب الطالب المهارات الحياتية كالمهارات البدنية النفسية واالجتماعية . تمكنه من ذلك

ومهارات االتصال والتواصل التي تؤهله ليتعامل بكفاءة و ثقة و قدرة مع الواقع ليكون إنسان 

  .لى التنمية و التطوير و إحداث التغيرمبدع و منتج وفاعال قادرا ع

  و هذا اإلعداد يستوفي مجموعة من الشروط و المعطيات و خاصة في الجانب التربوي الذي

يبنى على مجموع من المقررات و البرامج و التي ينبغي أن تكون تتماشى مع هذه النظرة  

  التي ينبغي أن تشمل كل الجديدة للتكوين، والنشاط البدني الرياضي من بين هذه التخصصات 

.18مرجع ذكر سابقا ص : حسن عمر سعيد السوطري -1
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  .الخ...سواء من الناحية البدنية ، المهارية ،النفسية و االجتماعية الطالب ما يحتاجه 

وعلى هذا األساس نطرح  ،وعليه البد أن نقوم بدراسة ألثره على هذه المتغيرات التابعة

  :السؤال الرئيسي التالي

تنمية بعض المهارات الحياتية عند  ما هو دور النشاط البدني الرياضي في -            

  طلبة المرحلة الجامعية  ؟

  :وعلى ضوء هذا نطرح األسئلة الفرعية التالية

هل للنشاط البدني الرياضي دور في تنمية بعض المهارات الحياتية عند طلبة   -            

  ؟) ممارسين، غير ممارسين (المرحلة الجامعية تعزى إلى عامل الممارسة 

هل للنشاط البدني الرياضي دور في تنمية بعض المهارات الحياتية عند طلبة   -            

؟ ) ذكور ،إناث(المرحلة الجامعية تعزى إلى عامل الجنس 

  : الفرضيات -3

  : فرضية رئيسية -3-1

للنشاط البدني الرياضي دور إيجابي في تنمية بعض المهارات الحياتية يختلف -

.ة لصالح الممارسين وحسب متغير الجنس لصالح  الذكور حسب الممارس

  : فرضيات فرعية -3-2

تختلف المهارات الحياتية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي -

.وهي لصالح الممارسين 

تختلف المهارات الحياتية عند الذكور واإلناث الممارسين للنشاط البدني الرياضي-

  .لصالح الذكور  وهي  

  : أهداف البحث -4

: هدف رئيسي  -4-1

معرفة دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية عند  -           

  .التربية البدنية والرياضيةطلبة معهد 
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  : أهداف فرعية -4-2

ارات الحياتية عند معرفة الدور الذي يلعبه النشاط البدني الرياضي في تنمية المه-

.الممارسين بالمقارنة بغير الممارسين 

معرفة الدور الذي يلعبه النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية -

.عند الجنسين ذكور وإناث 

  :أهمية البحث -5
جاء هذا البحث إللقاء الضوء على مرحلة الجامعة التي يكون فيها النشاط البدني 

، واقتناعا منا بأهمية النشاط البدني باستثناء المعاهد المتخصصة اضي شبه مفقودالري

في المساعدة في اكتساب المهارات الحياتية والمتمثلة في المهارات االجتماعية ، الرياضي 

المهارات النفسية والمهارات البدنية والمهارية التي تساعد الطالب على مواجهة متغيرات 

. بكفاءة عالية وباقتصاد في الجهد والزمنالحياة اليومية 

  : مصطلحات البحث -6

تعتبر المفاهيم التي يستعملها الباحث لغة أساسية  في أية دراسة أو أي بحث علمي ولعل أكبر 

الصعوبات التي يواجهها الباحث في ميادين العلوم النفسية واإلنسانية هي كثرة المصطلحات 

ل باحث أن يحدد في بداية كل عمل علمي المصطلحات والمرادفات ، ولذا وجب على ك

تحديدا واضحا ، حتى يتسنى له فهم الظاهرة التي يدرسها دون لبس أو غموض لكل من 

  .يطلع دراسته فيما بعد 

 النشاط البدني الرياضي :

:تعريف اصطالحي

ارسه ذلك النشاط الحركي الذي يم"أن النشاط الرياضي بأشكاله هو " عمرو بدران"يشير

اإلنسان ممارسة إيجابية، فردي أو جماعي، وفقا لقوانين وقواعد محددة، بحيث يحدث 

1".بدنية، عقلية، اجتماعية، نفسية تمكنه من التكيف مع أقرانه والبيئة المحيطة به :تغيرات

.54، ص2007،عمان، االردن  1علم النفس الرياضي ، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط: رمضان ياسين  1-1
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هو ذلك النشاط البدني الرياضي الذي يمارسه الطالب في معهد علوم : تعريف إجرائي 

.البدنية والرياضية  طةاألنشوتقنيات 

القدرة على أداء مجموعة من األعمال بشكل "بأنها " أبو بكر عابدين"يعرفها : المهارة-

متناسق، تعمل فيه مجموعة من عضالت الجسم كاستجابة لمثير خارجي ، بحيث يشكل 

هذا العمل نمطا مميزا يهدف إلى إنتاج تأثير مطلوب مع االقتصاد في الجهد والوقت 

"اتوالخدم

أنها القدرة على القيام بنشاط عقلي أو انفعالي أو حركي " جمال عبد السميع " ويعرفها 

1.أوكالهما معا ، ويتطلب تعلمها أو اكتسابها السهولة والدقة واقتصاد الوقت في أدائها

:المهارات الحياتية

ات الشخصية التي مجموعة من الكفايات النفسية واالجتماعية والمهاربأنها " بيليو " يعرفها  

الت والتفكير الناقد اإلبداعي واالتصال الفعال تساعد الفرد على اتخاذ قرارات وحل المشك

وبناء عالقات صحية والتعاطف مع اآلخرين والتكيف معهم وتدبر عيشهم بأسلوب صحي 

2"بناء

للتعامل المهارات الحياتية هي السلوكات والمهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة لألفراد 

بثقة واقتدار مع أنفسهم ومع اآلخرين، ومع المجتمع، وذلك باتخاذ القرارات المناسبة

الصحيحة وتحمل المسؤوليات الشخصية واالجتماعية، وفهم النفس، والغير، وتكوين عالقات 

3.ايجابية مع اآلخرين، وتفادي حدوث األزمات، والقدرة على التفكير واالبتكار

ه التعريفات نقول أن المهارات الحياتية هي عبارة عن مجموعة من فبناءا على كل هذ

السلوكيات االيجابية النفسية واالجتماعية والمهارات البدنية والمهارية التي من خاللها يستطيع 

.الطالب التعامل مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية 

  : المهارات االجتماعية -

  : تعريف إجرائي

15: ، ص  12004لشرق القاهرة، طسيكولوجية المهارات ، مكتبة زهراء ا: محمد أبو هاشم  -1
أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات الحياتية في مناهج : حسن عمر سعيد السوطري  - 2

54: ص، مرجع ذكر سابقا، التربية الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي
.369: ص  2006ر أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، المعجم التربوي وعلم النفس ، دا:  القيسينايف نزار -  3
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القيام بوظائفه االجتماعية في مختلف المواقف الحياتية ، من خالل قدرة الطالب على 

 المهارات الخاصة كاالتصال والتواصل الجيد والمشاركة بفعالية في الجماعة،والتعايش مع

.النزاعات واالتجاهات االيجابية نحو اآلخرين  وتقبل االختالف 

:ت النفسية االمهار-

يستخدمها الطالب أثناء ممارسة  التي الهامة) نفسية ال( ويقصد بها بعض الجوانب العقلية 

  :وهي النشاط البدني الرياضي وخالل حياته اليومية 

  التفكير حل المشكالت  -اتخاذ القرار                 -

  تحمل المسؤولية الشخصية  -الثقة بالنفس                 -

  :المهارات البدنية والمهارية  -

على استخدام الجسم وعمل الحركات والتفكير فيها  ثل في القدرةوتتم : تعريف إجرائي -

وفي انجاز مهارات محددة مع مواقف معينة ، كما تتمثل أيضا في القدرة على المحافظة على 

كتأدية  الصحة الجيدة كاختيار الملبس المناسب والغذاء الصحي وممارسة األنشطة الرياضية

  .يرها من المهاراتلعبة معينة أو حركة بمهارة فائقة وغ
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  الباب األول
الدراسة النظریة و البحوث المشابھة

  تمهيد الباب األول

  النشاط البدني الرياضي : الفصل األول

  المهارات الحياتية والمهارات االجتماعية : الفصل الثاني

  المهارات النفسية و المهارات البدنية والمهارية : الفصل الثالث

  الدراسات السابقة والبحوث المشابهة: ابعالفصل الر

خالصة الباب األول
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:لباب األولا تمهيد

النشاط البدني  أربعة فصول يتمثل الفصل األول حول سيتضمن هذا الباب          

بينما . وأهميته في تنمية المهارات الحياتيةالرياضي، ماهيته، أهدافه المختلفة، مجاالته،

ضوع المهارات الحياتية لما لها عالقة بالمتغير المستقل الثاني سنتجه فيه لمعالجة موالفصل 

المهارات االجتماعية وبعض مفهوم  أيضاكما سنتناول الذي هو النشاط البدني الرياضي 

مكوناتها والمتمثلة في مهارات االتصال، العمل الجماعي، الروح القيادية، حل النزاعات، أما 

سيتضمن المهارات النفسية، أهميتها، وبعض مكوناتها والمتمثلة في اتخاذ  الفصل الثالث

الثقة بالنفس ،حل المشكالت وتحمل المسؤولية الشخصية وسنتطرق أيضا إلى القرار،

المهارات البدنية والمهارية، وأخيرا الفصل الرابع الذي سنتطرق فيه إلى عرض الدراسات 

.بحثنا هذاالذي سيمكننا بمناقشة و مقارنة نتائجها مع نتائج األمر السابقة والبحوث المشابهة ،
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  الفصل األول
  النشاط البدني الریاضي

  تمهيد

  ماهية النشاط البدني الرياضي -

  أهمية النشاط الرياضي  -

  أنواع األنشطة الرياضية -

  مجاالت النشاط الرياضي -

  دوافع ممارسة النشاط الرياضي  -

  صائص النفسية للنشاط الرياضيالخ -

  األهداف العامة للنشاط الرياضي -

  أهمية النشاط البدني الرياضي في تنمية المهارات الحياتية -

  خالصة الفصل 
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:تمهيد

إن إدراج النشاط البدني الرياضي في المجال التربوي التعليمي، ليس وليد الصدفة، وإنما لما 

فرد البدنية ، النفسية، واالجتماعية، والمهنية، فالفرد ال يستطيع له من أهمية بالغة في حياة ال

أن يقوم بوظائفه الحياتية المختلفة بفعالية، وتكيفه مع البيئة اجتماعيا وماديا، كما ال يستطيع 

  .أن يحقق أهداف حياتية بدون توظيف نشاطه البدني، والعقلي توجيها سليما

من أجل إعداد الفرد من كل النواحي المتعلقة بحياته،  فالنشاط البدني الرياضي يعتبر وسيلة

كونه يساهم في اكتسابه الصفات البدنية، والمهارات الحركية، إلى جانب المهارات النفسية 

واالجتماعية، والقدرات العقلية كالتفكير والتركيز واتخاذ القرار وحسن التصرف ومختلف 

من هذا المنطلق . الجيد مع مواقف الحياة اليومية المهارات الحياتية التي تساعد الفرد للتكيف

أصبح النشاط البدني الرياضي المنتظم بصورته التربوية، وبأهدافه وبرامجه من أهم العوامل 

وسوف نتناول في هذا . والعناصر األساسية التي تبنى عليها المجتمعات الحديثة والمتطورة

، أهدافه، خصائصه، مجاالته، وعالقته الفصل النشاط البدني الرياضي، تعريفه، أهميته

  .بالمهارات الحياتية
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يحتوي النشاط الرياضي على رياضات  :النشاط البدني الرياضي ومفهوم ماهية -1-1

فردية وألعاب جماعية طبقا لتصميم التنافسي لها، والذي يستهدف تحقيق أهداف تتعلق 

كن لكل إنسان أن يجد لنفسه نوعا من الرياضة التي بالجوانب التربوية بالدرجة األولى، فيم

  :وتعددت التعريفات حول النشاط البدني الرياضي ومنها ما يلي. تتفق مع حاجاته وميوله

بأنه ذلك النوع من النشاط الذي ينمي  1987سنة  ".Bucher.T"" تشارلز بيوكر"عرفه 

ختلفة وينتج عنها القدرة على القدرة الجسمية في اإلنسان عن طريق األجهزة العضوية الم

.1الشفاء ومقاومة التعب

كما يعرف أيضا بأنه شكل من أشكال الحركات التي تتميز باستخدام العضالت الكبيرة 

مثل أنواع األنشطة الرياضية المختلفة، والعمل، وبعض أنشطة الحياة اليومية على أن يحقق 

  :ما يلي 

  .نيةاالحتفاظ بالمستوى الراهن للوظيفة البد-

.زيادة القدرات البدنية الوظيفية-

.استعادة بعض الفاقد من القدرات البدنية الوظيفية-

.2تطوير القدرات البدنية الجديدة  لتعويض بعض القدرات التي فقدت-

األلعاب التنافسية، والتي تشمل النشاط : وفي تعريف آخر، يقصد بالنشاط الرياضي

ولها نظام خاص بتسجيل األهداف، لتحديد الفائز من البدني، ولها أسس وقواعد معترف بها، 

.3بين المشتركين في هذا النشاط

أن النشاط البدني " محمد نصر الدين رضوان"و " محمد حسن عالوي"ويرى كل من 

" أحد األنشطة البشرية الهامة التي تهدف إلى تربية الفرد تربية شاملة ومتزنة"الرياضي بأنه 

خصائصه التي ينفرد بها عن غيره من األنشطة األخرى سواء ويشير إلى أن لكل نشاط 

  .بالنسبة لطبيعة أو مكونات أو محتويات أو متطلبات نوع النشاط

ــين  1 ــان ياس ــع، ط   :رمض ــر والتوزي ــامة للنش ــي، در أس ــنفس الرياض ــم ال ــان، األردن، 1عل ¡2007، عم

.54ص
¡1النشاط البدني واالسترخاء، مدخل لمواجهة الضغوط وتحسين نوعية الحياة، دار الفكر العربي، ط: أسامة كامل راتب   2

.29، ص 2004
.54، ص ذكر سابقاعلم النفس الرياضي، مرجع : رمضان ياسين   3
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ذلك النشاط الحركي الذي يمارسه "أن النشاط الرياضي بأشكاله هو " عمرو بدران"ويشير

بحيث يحدث  اإلنسان ممارسة إيجابية، فردي أو جماعي، وفقا لقوانين وقواعد محددة،

.1"بدنية، عقلية، اجتماعية، نفسية تمكنه من التكيف مع أقرانه والبيئة المحيطة به:تغيرات

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج أن النشاط البدني الرياضي هو ميدان من 

ميادين التربية عموما والتربية البدنية خاصة، حيث يعتبر عنصرا فعاال في تزويد الفرد 

ختلف الخبرات الحركية كما أنه يؤدي إلى التوجيه والنمو النفسي واالجتماعي والخلقي لم

.ويعتبر الوجه اإليجابي لخدمة الفرد من خالل خدمته لمجتمعه

  :الرياضي البدني أهمية النشاط -1-2

يرى المهتمون بدراسة النشاط الرياضي أنه يمكن التعرف على حضارة المجتمعات من 

لوسائل التي تستخدمها تلك المجتمعات في مواجهة وقت الفراغ، وأنه توجد خالل معرفة ا

عالقة وثيقة بين ثقافة المجتمع ومستويات المشاركة في األنشطة الرياضية السائدة في 

  .المجتمع

ويعد النشاط الرياضي أحد أفضل األسلحة التي يملكها المجتمع لمقاومة المشكالت 

وقد اهتم األفراد بالنشاط الرياضي لتنمية الصحة .جد اليوماالجتماعية المتطورة التي تو

كما يعد أحد . واللياقة البدنية واالستعانة بأنشطة وقت الفراغ في تقديم التوجيه االجتماعي

وسائل التربية البدنية لتحقيق أغراضها، وذلك عن طريق النشاط الحركي بهدف تعديل سلوك 

البدنية، العقلية، النفسية واالجتماعية تحت إشراف قيادة  الفرد وحسن تنشئته من كافة النواحي

  .واعية

ويعتبر النشاط الرياضي من أهم األنشطة التربوية التي تهدف إلى إعداد الفرد للتكيف 

  .مع حياته ومجتمعه من خالل تنميته بدنيا، عقليا، نفسيا واجتماعيا

.55، ص ذكر سابقاعلم النفس الرياضي، مرجع : رمضان ياسين   1
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Whiteبول هوايت "ويشير  Pool " تكوين اتجاهات وعادات إلى ضرورة العمل على

رياضية وترويحية لضمان ممارسة األفراد لألنشطة الرياضية، وأهمية النظر إلى الرياضة 

والترويح على أنها من األمور التي تقف على نفس المستوى من األهمية لكل من العمل 

  .والنوم والتغذية

ذوي  نارسيإلى أن النشاط الرياضي يوفر الفرص للمم" Biokerبيوكر "وقد أشار 

المهارات العلمية في مختلف األنشطة الرياضية حق االشتراك في المنافسات الرياضية بجانب 

ما يوفره من حرية اختيار أوجه النشاطات التي تمكن الممارس من تنمية مهاراته الرياضية 

.1التي يميل إليها

  :ويكمن إجمال أهمية النشاط الرياضي فيما يلي 

ئدةاستنفاذ الطاقة الزا.  

تحقق النمو النفسي المتوازن.

يكسب النشاط الرياضي اإلنسان القدرة على تقدير وتمييز السلوك.

 إن للنشاط الرياضي تأثير إيجابي في التغلب على المشكالت التي تؤثر على الكفاءة

.والقدرة الوظيفية ألجهزة الجسم الحيوية وبخاصة القلب والرئتين

النشاط الفكري واالجتماعي والبدني، وأن يصبح حاجة  يعمل على تحقيق التوازن بين

.أساسية وضرورية من ضروريات العصر

 أنه توجد حاجة ماسة لتطوير المهارات والقدرات البدنية التي تمكن الشباب من اختيار

.واستخدام النشاط االستخدام األمثل والمناسب لوقت الفراغ

تقدم أو التخلف أو االنحراف في أي يساعد النشاط الرياضي على اكتشاف نواحي ال

.مرحلة من مراحل، واتخاذ خطوات إيجابية في سبيل تكامل الشخصية

.57، ص ذكر سابقاعلم النفس الرياضي، مرجع : رمضان ياسين   1
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 إن الرياضة عبارة عن نشاط، وكل نشاط لإلنسان ما هو إال نشاط اجتماعي يتحدد

بصفة عامة من خالل الدوافع االجتماعية، وال يرتبط في المقام األول بالدوافع أو 

.ولوجيةاالتجاهات الفسي

 يلعب النشاط الرياضي دورا هاما في أن يصبح الرياضي متزنا انفعاليا، ويستطيع

  .التكيف مع اآلخرين في شتى مجاالت الحياة المختلفة

 إن السرعة المتزايدة للحياة الحديثة يمكن أن تخف وطأتها عن طريق النشاط

فعالية عن طريق الرياضي، فيمكن للفرد أن يتدرب على التحكم في تغيراته االن

اشتراكه في األلعاب المختلفة فيتحكم في عواطفه ويبتعد عن القلق، ويشعر بالثقة 

  .ويتمتع بالبهجة

  :أنواع األنشطة الرياضية  -1-3

  :هناك ثالثة أنواع من األنشطة البدنية والرياضية وهي كالتالي 

لى شكل وتكون ع :األنشطة التي تتعلق بالجهاز التنفسي والدوراني - 1-3-1

المشي وركوب الدرجات والتي تعتبر : تمارين بطيئة ومتكررة على نمط واحد ومن أمثلتها 

.من ألنشطة السهلة جدا والغير مكلفة

ويعمل هذا النوع من :األنشطة التي تتعلق بتقوية العضالت والمفاصل- 1-3-2

التي تحدث داخل  األنشطة على تحسين عملية األيض، وهي مجموعة من التفاعالت الكيميائية

الخلية الستخالص الطاقة الكيميائية المخزنة فيها، كما تحسن التنسيق والتوازن وتقوي العظام 

الضغط، وصعود رفع األثقال، تمارين : والعضالت والوضع الجسدي بشكل عام ومن أمثلتها 

.الدرج بسرعة وغيرها من التمارين البدنية

:لى زيادة مرونة العضالت األنشطة الرياضية التي تعمل ع- 1-3-3
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هذا النوع من األنشطة على تعزيز نطاق حركة الجسم والتقليل من إصابة العضالت  ويعمل

وتوفير استرخاء جسدي وعقلي كامل ومن أمثلتها تمارين الشد العضلي وتمارين اإلطالة 

.1العضلية

  :الرياضيالبدني مجاالت النشاط  -1-4

رياضي على مجال المستويات الرياضية العالية فقط، بل ال يقتصر النشاط البدني ال

تتعدى تلك المجاالت إلى قطاعات أخرى كثيرة، كونه عملية تربوية إلعداد الالعبين بدنيا، 

يمكن حصر تلك المجاالت  سومهاريا، ونفسيا وخلقيا إلى المستوى العالي، وعلى هذا األسا

:فيما يلي 

:المجال التربوي التعليمي- 1-4-1

للنشاط البدني الرياضي وجهان يرتبطان معا ويكونان وحدة واحدة، أحدهما تعليمي 

  .واآلخر تربوي نفسي

فالجانب التعليمي يهدف أساسا إلى تنمية القدرات البدنية األساسية كالقوة العضلية، 

والسرعة، والتحمل والرشاقة والمرونة كصفات بدنية، وهذا بتحسين النواحي الوظيفية 

وإتقان المهارات الحركية الرياضية والقدرات الخططية لنوع النشاط الرياضي  للرياضي

التخصصي، باإلضافة إلى اكتساب المعارف والمعلومات النظرية المرتبطة بالرياضة بصفة 

.2عامة، ورياضة التخصص بصفة خاصة

لى أما الجانب التربوي النفسي للنشاط الرياضي فإنه يهدف أساسا إلى تربية النشء ع

حب الرياضة والعمل على أن يكون النشاط الرياضي ذو المستوى العالي من الحاجات 

األساسية للفرد، ومحاولة تشكيل دوافع وحاجات وميول الفرد واالرتقاء بها بصورة تستهدف 

.89 ص، 1980¡1دار الفكر العربي، القاهرة، طالرياضة للجميع، : علي عمر منصور   1
.25، ص 1999أسس ونظريات التدريب الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، : بسيوطي أحمد   2
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أساسا خدمة الجماعة، باإلضافة إلى تربية وتطوير السمات الخلقية الحميدة، كحب الوطن، 

والروح الرياضية، وكذلك تطوير السمات اإلراية، كسمة المثابرة، وضبط والخلق الرياضي، 

  .النفس والشجاعة وغيرها من السمات الشخصية

واالكتساب التربوي النفسي كنتيجة لممارسة النشاط البدني الرياضي ينعكس في التزام 

اج التصرف الالعب الرياضي بالقوانين، واالمتثال لقرارات الحكام واحترام منافسيه وانته

السليم تجاه الجمهور في كل الظروف، وقد تصل آثار إيجابية للنشاط الرياضي إلى مدى أبعد 

  من حدود الملعب، إذ ستصبح أمانة الفرد الرياضي المخلص مثال للجميع في الحياة اليومية،

ح سماته اإليجابية في أوجه نشاطات عديدة للمساعدة في المجتمع، وبالتالي قد تصب 1وتظهر

  .الروح الرياضية عن طريق ممارسة النشاط الرياضي أسلوب حياة

:مجال النشاط الرياضي الجماهيري - 1-4-2

، ال يفرق بين الكبير والصغير، وال يإن النشاط البدني الرياضي في المجال الجماهير

ارية المرأة والرجل، فالكل يمارس النشاط الرياض بالقدر الذي تسمح به قدراته البدنية والمه

والوظيفية، ليس بغرض اشتراك في منافسة، ولكن للعيش في لياقة صحية وبدنية ومهارية 

  .مناسبة لجنسه وعمره، ومستواه، وعمله الذي يؤديه يوميا

ويعتبر النشاط البدني الرياضي الجماهيري، رياضة جميع الفئات المحرومين من مزاولة 

ياضي المدرسي والجامعي، أو المستويات التي األنشطة المقننة كما هو الحال في النشاط الر

تتميز بالبرامج التدريبية المقننة، حيث يهدف إلى شغل أوقات الفراغ بغرض التقدم بالصحة 

العامة، مع جلب السرور والبهجة للنفس، فهو بذلك يختلف عن النشاط الرياضي المستويات 

لنسبة للمستوى البدني والمهاري بقدر العالية، وبأنه ال يهتم بالوصول إلى مستويات متقدمة با

ما يهتم بالوصول إلى هذين المستويين والذي يتناسب مع مراحل العمر ومستوى الممارسين 

.2بلوغا لحياة متزنة من جميع النواحي نوالذي يؤثر إيجابا على الصحة العامة للممارسي

:مجال المعوقين - 1-4-3

.19، ص 2002علم نفس التدريب والمنافسة، دار الفكر العربي القاهرة، : محمد حسن عالوي   1
.27، ص ذكر سابقاأسس ونظريات التدريب الرياضي، مرجع : بسطويسي أحمد   2



34

ذي يؤثر على النشاط الحركي للفرد فيمنعه من اإلعاقة من الناحية الحركية هي العجز ال

أداء الوظائف الحركية المختلفة بنفس المستوى الذي يؤديه األسوياء، وبذلك يلعب النشاط 

  .البدني الرياضي دورا إيجابيا في توازن المعوق وتفاعله المستمر وتكيفيه مع بيئته

من المجتمع ولكن    لذا فممارسة النشاط الرياضي ليس مقصور على قطاع أو فئات 

الكل يمارسه، أسوياء أو معوقين، كل قدر حاجته وإمكاناته، هذا ما يدعو إليه ميثاق    

اليونسكو في الفقرة الثالثة من المادة األولى في أحقية مزاولة النشاط الرياضي كحق، فقد اهتم 

  مالئـــم المتخصصين بفئة المعوقين باختالف تصنيفاتهم بممارسة النشاط الرياضي ال

الحتياجاتهم، واالهتمام بهم بدنيا، ونفسيا، واجتماعيا بما يسمح لهم باستثمار طاقاتهم حتى 

يحققوا ذاتهم أوال ويقدمون ألنفسهم ولمجتمعهم خدمات أفضل، آخذين حقهم الطبيعي في 

  .الرعاية والتوجيه والتأهيل لحياة أفضل

  :مجال النشاط الرياضي العالجي -1-4-4

لنشاط البدني الرياضي المقنن عالج لكثير من الحاالت المرضية، سواء المزمنة يمثل ا

أو الطارئة، وهذا بإعادة تأهيل المجموعات العضلية إلى حالتها الطبيعية، من قوة وحركة، 

كما يلعب النشاط البدني الرياضي لكثير من المرضى في اإلسهام في تحسين حالتهم الصحية، 

الدموية، وبعض الحاالت المرضية األخرى التي تسهم التمرينات كمرض القلب والدورة 

البدنية في عالجها، كنقص الكولسترول في الدم وذلك عند ممارسة األنشطة البدنية الرياضية 

ويعمل النشاط البدني الرياضي المناسب بالنسبة لحالة السيدات بعد الوالدة على . ولفترة طويلة

  .ية والتي فقدناها في فترة الحملإعادة لياقتهن البدنية والصح

  :مجال النشاط الرياضي للمستويات العالية - 1-4-5

إن الهدف الرئيسي من ممارسة النشاط الرياضي في هذا المجال هو محاولة الوصول 

بالفرد الرياضي أو الفريق الرياضي إلى أعلى مستوى رياضي ممكن، كما يشمل هذا النوع 

وهوبين رياضيا على اختالف أعمارهم، وما تقابله هذه األعمار من النشاط الرياضي مجال الم

من مستويات، بحيث يشمل جميع مراحل أعمار الرياضيين ذوي القابليات البدنية والمهارية 
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ولكي يمكن تحقيق هذا الهدف، فإن النشاط الرياضي يعمل على تطوير كل . 1والنفسية العالية

رات الحركية الرياضية والقدرات الخططية، والقوى القوى البدنية، والقوى الفنية كالمها

النفسية لدى الالعب الرياضي ومحاولة استخدامها وتوجيهها نحو تحقيق أعلى مستوى ممكن 

.2لالعب أو الفريق

  :دوافع ممارسة النشاط الرياضي -1-5

 للدفاعية أهمية في حياة اإلنسان، إذ ال يوجد سلوك يخلو من الدوافع سوى األفعال

الالإرادية، وذلك ألن الفرد ال ينشط إال وهو في حالة احتياج وحينئذ يبحث عن الوسائل 

  .واألهداف التي تلبي له هذه الحاجة

أن للدوافع دور هام في ممارسة النشاط " سوزان"و " محمد عالوي"ويؤكد كل من 

ى األفراد الرياضي، وإن كانت تختلف من فرد آلخر، لذا فإنه يجب استثارة الدافعية لد

Fernand)" فرنان الندري"لممارسة النشاط الرياضي وفقا لحاجاتهم ويرى  Landry)  أن

  :أهم دوافع ممارسة الفرد للنشاط الرياضي هي 

  .الرغبة في التنمية البدنية وفي تنمية الخبرات التربوية لدى كل من األطفال والبالغين-

فرضتها حياة الميكنة في  الميل إلى تعويض ظاهرة نقص حركة اإلنسان والتي-

.المجتمع المعاصر

الرغبة في معالجة بعض األمراض لدى كل من المرضى والمعاقين وكبار السن أو -

.في الوقاية منها

.اإلصرار على الوقاية من البدانة ومن بعض األمراض البدنية أو النفسية-

.شبابا وسعادةالرغبة في مقاومة أعراض ومظاهر الشيخوخة والحفاظ على حياة أكثر -

.30-29، ص  اذكر سابقأسس ونظريات التدريب الرياضي، مرجع : حمد بسطويسي أ  1
.20، ص اذكر سابقعلم النفس التدريب والمنافسة، مرجع : محمد حسن عالوي   2
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.الميل إلى اكتساب العديد من الخبرات االجتماعية والتربوية والثقافية-

إلى أن دوافع ممارسة النشء للنشاط الرياضي تتأثر بطبيعة " Seurinسوران "كما يشير 

  :الفرد وحاجاته وبطبيعة المجتمع وثقافته، إال أنه حدد الدوافع التالية 

  .لفرد والعمل على تطويرهاالمحافظة على الحالة الصحية ل-

.الحاجة إلى النشاط البدني في عالم يتميز بالميكنة ويؤدي إلى حياة ال تتميز بالحركة-

الحاجة إلى الترويح، والحاجة إلى االسترخاء، وتهدئة األعصاب وذلك للتخلص من -

.1مشاغل وتوترات الحياة اليومية

أصبح الفرد فيه منعزال داخل  الحاجة إلى التواصل مع اآلخرين وذلك في عالم-

.الجماعة

الحاجة إلى العودة الطبيعة في عالم يتسم بأنه عالم صناعي تسوده حياة اصطناعية -

.غير طبيعية

.تأكيد وإثبات الذات واستكشاف الفرد لقدرات واستعدادات جسمه-

.إشباع التذوق الفني والجمالي-

.إشباع الميل إلى اللقب التنافسي-

أن أهم دوافع الفرد لممارسة النشاط البدني " Bouetبويه "تائج دراسة بينما أوضحت ن

  :الرياضي ما يلي 

  .الحاجة إلى الحركة أو الحاجة إلى استهالك الطاقة أو الحاجة إلى المهارة-

.تأكيد الذات أو الحاجة ألن يكون معروفا من اآلخرين-

.39-38، ص 1998الرياضة للجميع، الفلسفة والتطبيق، مركز الكتاب للنشر، : محمد الحماحمي   1
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و المستوى االجتماعي، البحث عن المكافأة أو لتحقيق الذات على المستوى البدني أ-

.حيث ال تسمح الحياة اليومية للفرد بتحقيق ذلك

.االتجاه االجتماعي أو الحاجة إلى االنتماء للجماعة أو لهيئة ما-

.التنافس أو الحاجة إلى التنافس مع الذات أو مع اآلخرين-

.الرغبة في الفوز أو تحقيق النجاح-

.الطموح إلى أن يكون الفرد بطال-

.ستكشاف الحدود البدنية والنفسية للفردالمخاطرة ال-

  :الخصائص النفسية للنشاط الرياضي  -1-6

تتميز ممارسة النشاط الرياضي عن غيره من األنشطة األخرى على أنه متعدد المهام 

  :واألدوار، حسب احتياجات الفرد، وتتميز خصائصه في النقاط التالية

ياضي، يحاول فيها الالعب الرياضي تعتبر المنافسة المحور الرئيسي للنشاط الر-

.الوصول إلى أعلى مستوى

، إذ أن طبيعة 1ينعكس أثر النشاط الرياضي في األسلوب الرياضي لحياته اليومية-

النشاط الرياضي الذي يتميز بالمستوى العالي، تتطلب من الرياضي ضرورة تشكيل 

ة وغيرها بصورة معينة أسلوب حياته، كنظام حياته اليومية والتغذية والنواحي الصحي

.2تسهم في رفع المستوى الرياضي لالعب إلى أقصى درجة ممكنة

.إن أي نشاط يقوم به اإلنسان، ما هو إال تعبير عن شخصيته ككل-

.يسهم النشاط الرياضي في رفع مستوى قدرة اإلنسان على العمل واإلنتاج-

.واالنفعالية للرياضي يسهم النشاط الرياضي في االرتقاء بمستوى الوظائف العقلية-

يتم النشاط الرياضي وفقا لقواعد وقوانين ولوائح تحدد الجوانب الفنية والتنظيمية -

.للنشاط، ويجب احترامها والسلوك طبقا لها

.59، ص ذكر سابقارجع علم النفس الرياضي، م: رمضان ياسين   1
.22، ص ذكر سابقاعلم النفس التدريب والمنافسة الرياضية، مرجع : محمد حسن عالوي   2
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يرتبط النشاط الرياضي ارتباطا وثيقا باالنفعاالت المتعددة، حيث يرتبط بالنجاح -

.باشرةوالفشل وما يتبعها من مظاهر سلوكية واضحة وم

يتطلب النشاط الرياضي وخاصة رياضة المستويات العالية، نمط خاص في الحياة -

.الجنس، تجنب التدخين –تنظيم النوم، التغذية : اليومية للرياضي، مثل

غالبا ما يتم النشاط الرياضي في حضور جماهيري، ولذا يجب أن نضع في االعتبار -

.ر على أداء الفرد الرياضيالجوانب السلبية واإليجابية لتأثير الجمهو

يعتبر النشاط الرياض محصلة الشخصية ككل، أي أن جميع النواحي العقلية البدنية، -

.االجتماعية والنفسية تعمل معا في كل متكامل أثناء ممارسة النشاط الرياضي

يضع القائمون بالنشاط الرياضي في اعتبارهم تقبل أن الرياضة فائز ومهزوم، لذا -

.1يوجد حساسية مرهقة للهزيمة أو التكبر والسخرية من المهزوميجب أن ال 

  :األهداف العامة للنشاط الرياضي  -1-7

يعتبر هدف النشاط الرياضي االرتقاء باألداء البدني  :هدف التنمية البدنية- 1-7-1

 والوظيفي للفرد، وألنه يتصل بصحة اإلنسان ولياقته البدنية فهو يعد من أهم أهداف النشاط

الرياضي حيث يعمل على تطوير وتحسين وظائف أعضاء جسم اإلنسان من خالل األنشطة 

  .البدنية الحركية المقننة والمختارة، وكذلك المحافظة على مستوى أداء الوظائف وصيانتها

وتعتمد أهمية هدف التنمية البدنية على حقيقة مؤكدة، والتي تشير إلى أن تنمية 

الئمة وتشغيلها على نحو مناسب من شأنه أن يضفي الحيوية األجهزة الحيوية بطريقة م

والنشاط على الفرد ويصون صحته ويجعل أداءه أفضل، من خالل تكيف األجهزة الحيوية مع 

.2الجهد المبذول، وقابلية استعادة االستشفاء بعد المجهود ومقاومة التعب وتوفير الطاقة

.59، ص ذكر سابقاعلم الفس الرياضي، مرجع : رمضان ياسين   1
.130-129، ص 2001¡2أصول التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: أمين أنور الخولي   2
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يعمل على جعل التمرين والنشاط أن هدف التنمية يجب أن " ويست بوتشر"وذكرت 

الرياضي عمال يوميا منتظما بشكل روتيني من أجل صحة أفضل وأداء أحسن لإلنسان كي 

.1يحيا حياة طيبة صحية

ويتمثل التأكيد على أهمية ممارسة النشاط البدني الرياضي للفرد العادي وليس للفرد 

ن فوائد الممارسة تنعكس على الرياضي وحسب من خالل هدف التنمية البدنية والعضوية أل

حياة الفرد في مجملها وليس على صحته العضوية والجسمية فقط، فآثار ذلك ينعكس على 

أعمال الفرد اليومية الروتينية، ومهام وظيفته أو مهنته، ووقت فراغه وهذا من خالل تضمين 

اك المجموعات برامجه األنشطة الحركية كاأللعاب، والجمباز وغيرها التي تشمل على اشتر

العضلية الكبيرة في الجسم بحيث تحدث تأثيرا نشطا وفاعال على األجهزة الحيوية المختلفة 

.2للجسم للعمل بكفاية

ويتضمن هدف التنمية البدنية والعضوية قيما بدنية وجسمية مهمة تصلح ألن تكون 

  :أغراضا مالئمة ومهمة على المستويين التربوي واالجتماعي وتتمثل في 

  .اللياقة البدنية-

.القوام السليم الخالي من العيوب واالنحرافات-

.التركيب الجسمي المتناسق والجسم الجميل-

.السيطرة على البدانة والتحكم في وزن الجسم-

  :هدف التنمية المعرفية - 1-7-2

تعتبر الحركة في النشاط الرياضي أحد أهم المصادر المعرفية خصوصا في مراحل 

ث أنها تنمي القدرة على المالحظة واالبتكار، وتسهم في التعقل السلوكي، الطفولة من حي

ويكون أقدر على حل المشكالت، وإصدار األحكام والتحاليل، كما يساهم النشاط الرياضي في 

إثراء التعليم في المواد الدراسية األخرى غير الرياضية من حيث إدراك العالقات الفرعية، 

.43، ص  2002¡1طمدخل التربية الرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، : مكارم حلمي أبو هرجة وآخرون   1
.130مرجع ذكر سابقا ، ص : أمين أنور الخولي   2
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من أن السلوك الحركي أساس للتنمية " Piagetبياجيه "ما أكده  والكتابة والحساب، وهذا

.1العقلية بما ذلك عمليات التفكير ذاتها في مراحل الطفولة المبكرة

  :هدف التنمية النفسية  - 1-7-3

Ogiliveأوجليفي تتكو "في دراسة أجراها رائد علم النفس الرياضة  Tutko " على

أن لممارسة النشاط الرياضي تأثيرات نفسية خمسة عشر ألف من الرياضيين، أوضحت 

  :والمتمثلة فيما يلي 

  .اكتساب الحاجة إلى تحقيق وإحراز أهداف عالية ألنفسهم ولغيرهم-

.االتسام باالنضباط االنفعالي والطاعة واحترام السلطة-

  :اكتساب مستوى رفيع من الكفايات النفسية المرغوبة مثل -

ي النفس، انخفاض التوتر وانخفاض في التعبيرات الثقة النفس، االتزان، التحكم ف

  .العدوانية

ويساهم هدف التنمية النفسية عبر النشاط الرياضي في إتاحة فرص المتعة والبهجة، ألن 

األصل في هذه األنشطة هو اللعب والحركة، حيث يخفف اإلنسان من التوتر والضغوط، 

  عن هذه الضغوط والتوترات واألحداث ويسعى إلى نشاط يتيح له اللذة ويمكنه من التنفيس 

المزعجة، كما أن ألوان النشاط الحركي المختلفة من رياضة وألعاب تتيح فرصا للفرد للتعبير 

.2عن نفسه

  :تحقيق الذات عبر النشاط الحركي  -1-7-3-1

يتيح النشاط الرياضي قدرا من تحقيق الذات وتأكيدها من خالل األنشطة المتنوعة 

متباينة، لدى األفراد وهذا بما يناسب مختلف القدرات والمهارات والمعارف واالهتمامات، ال

  .بل وحتى المستوى االقتصادي واالجتماعي

.45-44، ص ذكر سابقامدخل التربية الرياضية، مرجع : مكارم حلمي أبو هرجة وآخرون   1
.166، ص ذكر سابقاالتربية البدنية والرياضية، مرجع  أصول: أمين أنور الخولي   2
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(Morganمورجان "فقد أظهرت نتائج دراسات قام بها  العالقة اإليجابية في ) 1989"

  .اللياقة البدنية وزيادة تقدير الذات

,Watsonسون وجونسون وات"وهذا ما أكدته دراسات  Johnson " أن األفراد الذين

وفي هذا أوضح . 1لديهم اتجاهات إيجابية نحو أجسامهم يتصفون بارتفاع تقدير الذات لديهم

أن شعور الفرد بالرضا عن جسمه يرتبط ارتباطا وثيقا بثقته بنفسه، وهو ما " Zionزيون "

  .الحركية ومفهوم الذاتبوجود ارتباط عال بين اللياقة " أسامة راتب"أكده 

  :النشاط الرياضي لخفض القلق والتوتر  -1-7-3-2

لقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث لمعرفة تأثير النشاط الرياضي على خفض 

(Morganمورجان "و" Bahrekeباهرك "القلق والتوتر، كدراسة  ، حيث أظهرت )1978"

من أقصى معدل  70%تمرين البدني بمعدل النتائج أن خفض القلق يحدث فقط عندما يؤدي ال

  .نبض القلب

Deدي فاريز "وأوضحت نتائج دراسة  Varies) إلى وجود نقص واضح في ) 1981"

  .مستويات التوتر العضلي العصبي بعد أداء التمرين البدني مباشرة

أن فترة التهدئة بعد أداء ) Morgan)"1987مورجان "و" Raginراجين "كما أظهرت دراسة 

تمرين البدني لحالة القلق امتدت حوالي ساعتين، بينما أفراد عينة المجموعة الضابطة الذين ال

  .دقيقة 30حصلوا على قسط من الراحة لم تتجاوز

  :تأثير النشاط الرياضي على االكتئاب  -1-7-3-3

(Morganمورجان "إن نتائج دراسات قام بها  بينت تأثير النشاط البدني على ) 1980"

اب عندما قام بمتابعة ثالثة مجموعات من الرجال متوسطي األعمار اشتركوا في االكتئ

أسابيع وبمقارنتهم بمجموعة ضابطة لم تمارس برنامج تدريب  6برنامج تدريب متنوع لمدة 

بدني تبين أن المجموعات التي خضعت للتدريب البدني أكثر لياقة بدنية، كما أن األشخاص 

يكي أظهر انخفاضا واضحا لمستويات االكتئاب بعد التدريب وهذا ما الذين لديهم اكتئاب إكلين

.168مرجع سابق، ص   1
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بأن النشاط الرياضي ) 1990(وزمالئه " Northنورث "أكدته عدة دراسات من بينها دراسة 

يعتبر أفضل العوامل المساعدة لتخفيف االكتئاب لألشخاص الذين يعانون من االكتئاب 

  .اإلكلينيكي

  :يةهدف التنمية االجتماع - 1-7-4

تتيح األنشطة الرياضية مناخا اجتماعيا ثريا بالتفاعالت االجتماعية وتكسب الممارس 

قيما وخبرات وحصائل اجتماعية إيجابية والتي منها التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف مع 

المجتمع، كما يتيح النشاط الرياضي القيم االجتماعية كالمشاركة اإليجابية التي تنمي المكانة 

االجتماعية والتي تتطلب االنضباط الذاتي، والتعود على القيادة والتبعية، والروح الرياضية 

والتعاون، كما يساعد على إتاحة حدوث المتعة من خالل الجماعة مع توفر تنمية الذات 

  .المنفردة، ويتيح متنفسا للطاقات مقبول اجتماعيا

منطلق إتاحة فرص غنية  ويساعد النشاط الرياضي على التكيف االجتماعي من

للتعرف على قيم المجتمع ومعاييره، ونظمه، وذلك ما أكدته الكثير من الدراسات، ومن بينها 

التجريبية على أطفال المرحلة االبتدائية، أوضحت النتائج أكثر " Olsonأولسون "دراسة 

  .برنامج رياضي على تحسين المهارات الحركية، وعلى التكيف االجتماعي لألطفال

,Lymenليمان، ورويتي "وأوضحت نتائج دراسة  Witty " أن أوجه النشاط الذي يقبل

  عليه األفراد إنما تشكل أساس التفاعل االجتماعي لهم، وهذا ما أكدته دراسات عديدة، 

من تحسين التكيف ) 1979" (نبيلة منصور"، ودراسة )1985" (كوثر رواش"كدراسة 

.1ممارسة النشاط البدني الرياضياالجتماعي للتالميذ كنتيجة ل

كما أن هناك بعض الجوانب االجتماعية والخبرات التي يمكن أن يتعلمها الفرد بشكل 

بالمنهج الخفي، كتقبل قيم اآلخرين " Egglestonإيجلستون "غير مباشر والذي أطلق عليها 

.46-45، ص ذكر سابقامدخل التربية الرياضية، مرجع : و هرجة وآخرون بمكارم حلمي أ  1
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والملل، تقبل  واحترامها، التسامح حيال األمور السلبية في الحياة، والتعامل مع السآمة

التصنيف الطبقي الهرمي الموجود بالمجتمع وتنمية مهارات التواصل والتفاوض بين 

الجماعات وبعضها لدعم العمل الجماعي عن طريق تهيئة الفرص لممارسة التخطيط 

.1الجماعي واتخاذ لقرار الجماعة وكيفية التوفيق في حل المشكالت

  :األهداف الثقافية - 1-7-5

اف المرتبطة بتزويد الفرد بالعديد من أنواع المعرفة، وتشمل أهم وتشمل األهد

  :األهداف التالية 

تزويد الفرد بالثقافة الرياضية وذلك بتزويده بالعديد من أنواع المعرفة واالتجاهات -

  .والعادات المرتبطة بمجال النشاط الرياضي

.العصريةتشكيل وتنمية مدركات الفرد بأهمية النشاط الرياضي في الحياة -

.التعرف على العديد من األنشطة الرياضية واستعاب طرق تنظيمها-

.التعرف على األلعاب الشعبية المتأصلة في التراث الثقافي للمجتمع-

.إدراك الفرد لقدرات وحاجات الجسم للحركة-

.التعرف على عوامل األمن والسالمة المرتبطة بممارسة وبطبيعة النشاط الرياضي-

لممارس للنشاط الرياضي لكيفية الوقاية من اإلصابة وطرق معالجتها في تعلم الفرد ا-

.حالة حدوثها

.فهم أكثر للبيئة المحيطة بالفرد-

  :األهداف االقتصادية - 1-7-6

وهي تعبر عن األهداف التي ترتبط بإنتاجية األفراد والجماعات الممارسين للنشاط 

  :الرياضي وتتضمن أهم األهداف التالية

  .الرغبة والتحفيز للعملزيادة -

.171، ص ذكر سابقامرجع : أمين أنور الخولي   1
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.زيادة الكفاءة اإلنتاجية للفرد-

.زيادة اإلنتاج القومي للدولة-

.تحسين نوعية الحياة لألفراد أو الجماعات الممارسين للنشاط الرياضي-

التقليل من النفقات العالجية أو من النفقات الصحية نظرا لما يسهم به النشاط الرياضي -

مراض المرتبطة بزيادة الوزن أو نقص الحركة في الوقاية من العديد من األ

.أو بالتوتر النفسي أو العصبي-

التقليل من الفاقد اإلنتاجي للمجتمع والناتج عن خفض معدالت الجريمة وتقليص انتشار -

تعاطي المخدرات بين األفراد، وذلك بفضل استثمار أوقات الفراغ للمشاركة في 

.1اجاألنشطة الرياضية وأثر ذلك على اإلنت

  :أهداف الوقاية من المدنية الحديثة - 1-7-6

وهي األهداف التي ترمي إلى مساعدة األفراد الممارسين بانتظام للنشاط الرياضي 

  :على مقاومة اآلثار السلبية للمدنية الحديثة، تشمل أهم األهداف التالية

  .التغلب على ظاهرة نقص الحركة-

.زائدالوقاية من البدانة والتخلص من الوزن ال-

.التغلب على األسلوب النمطي للحياة والمفروض من قبل المجتمع الصناعي-

.بعث التفاؤل وزيادة الشعور باإلقبال على الحياة بسعادة وبهجة-

.2زيادة القدرة على مواجهة المشكالت اليومية في الحياة-

  :أهمية النشاط البدني الرياضي في تنمية المهارات الحياتية  -1-8

هداف المؤسسات التعليمية، هو إعداد الفرد ليكون عنصرا إيجابيا يستطيع أن إن من أ

يتكيف مع متطلبات العصر الحديث بإيجابياته وسلبياته، وهذا يتطلب اكتسابه للمهارات 

.36، ص كر سابقاذالرياضة للجميع الفلسفة والتطبيق، مرجع : محمد الحماحمي   1
.37نفس المرجع السابق، ص   2
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الحياتية األساسية الالزمة للتفاعل الناجح في الحياة، وهي مهارات تتمايز ما بين المهارات 

  .مليةالذهنية والمهارات الع

وبما أن النشاط البدني الرياضي التعليمي المبني على استراتيجيات علمية حديثة يسهم 

في تحسين صحة الطلبة كحاجة من حاجاتهم وحاجات المجتمع، وتنمية المعارف والصفات 

البدنية والمهارية والتعود على ممارسة الرياضة بانتظام والمنافسة الشريفة في أثناء اللعب، 

جموعة من الكفايات النفسية واالجتماعية والمهارات الشخصية التي تساعدهم على وتنمية م

اتخاذ القرارات وحل المشكالت، والتفكير الناقد واإلبداعي واالتصال الفعال، وبناء عالقات 

صحية والتعاطف مع اآلخرين واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يتناسب مع 

  .روح العصر

(Andersonأندرسون "الصدد يؤكد كل من وفي هذا  "Lakerليكر "و) 1997"

أن اكتساب المهارات الحياتية التي تؤدي إلى اتخاذ الجسد مع الفكر يتم من خالل ) 2000(

.1األنشطة الرياضية

Goudasجوداس وآخرون "ويشير  et AL) أن النشاط البدني الرياضي بيئة ) 2006"

  :تية وذلك لعدة أسباب أهمها مناسبة لتعلم المهارات الحيا

إن طرق تدريس المهارات الحياتية ومهارات النشاط الرياضي متشابهة وذلك من -1

خالل المنطق العلمي الصحيح والتدريب الفني الجاد وهو ما يقود إلى سرعة تعلم المهارة في 

  .كل من المجهود العقلي والبدني

الرياضي هي منقولة  البدني النشاط إن العديد من المهارات التي تم تعلمها من خالل-2

لمجاالت الحياة األخرى، حيث تشمل هذه المهارات القدرة على إنجاز العمل تحت الضغط 

وحل المشكالت وإدارة الوقت ووضع األهداف والتواصل والتعامل مع النجاح والفشل 

الفائدة من ذلك والعمل مع أعضاء الفريق ضمن نظام العمل الجماعي، وأخيرا تقبل النتائج و

.وغيرها من المهارات الحياتية

.60مرجع ذكر سابقا، ص : حسن عمر سعيد السوطري   1
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إن النشاط الرياضي هو نشاط عام معروف ومنتشر في جميع المجتمعات وأن معظم -3

.الطالب مطلعين عليه

أن النشاط البدني الرياضي له إمكانية تأثير مهم في الصحة " Goudasجوداس "ويؤكد 

أن ينجز بشكل فعال من خالل ممارسة العامة وأن التدريب على المهارات الحياتية يمكن 

النشاط الرياضي، حيث يعتبر من أكثر التخصصات خصوبة وسهولة في اكتساب األفراد 

المهارات الحياتية المتنوعة بشقيها العملي والذهني، فالمهارات الرياضية وأجواء المنافسات 

المتكاملة من  في دروس النشاط البدني والرياضي تساعد في بناء وتطوير شخصية الفرد

جميع جوانبها البدنية، النفسية واالجتماعية وأيضا المهارات التي يحتاجها للتميز والتفاعل مع 

1.المجتمع والمحيط

1 Goudas, Marios, Dermit Zaki, Leondari, Alggeliki and Danish : "The Effectivens of Teaching
a life Program in a Physical Education Context European Journal of Psychology of education,
V.XXXI, N 4, P.p 429-430.
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  :خالصة الفصل

تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم النشاط البدني الرياضي، أهميته، أهدافه من النواحي 

ومن ثم . مجاالته وخصائصه، وكذا عالقته بالمهارات الحياتيةالبدنية، النفسية واالجتماعية، 

د في مجملها وليس افرنعكس على حياة األي يتضح لنا أن ممارسة النشاط البدني الرياضي

كس على أعماله اليومية الروتينية، ينع ية والجسمية فحسب، فأثار  ذلكعلى صحته العضو

لى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من ، وعليه عومهام وظيفية أو مهنية، ووقت فراغه

أن تولي االهتمام والعناية لهذا النشاط  اجامعات، ومدارس، ونوادي رياضية بجميع فهيئاته

  . عداد األجيال للحياة المستقبليةإالفعال في تربية و
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  الفصل الثاني
  المھارات الحیاتیة والمھارات االجتماعیة

  تمهيد 

  مهارات الحياتيةتعريف ال

  أهمية المهارات الحياتية

  خصائص المهارات الحياتية 

  أبعاد المهارات الحياتية 

  مفهوم المهارات االجتماعية 

  مكونات المهارات االجتماعية 

مهارات االتصال  -                

مهارات العمل الجماعي  -                

مهارات القيادة  -                

  مهارات حل النزاعات  -                

خالصة الفصل
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  : تمهيد

إن التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل الذي تعايشه مجتمعاتنا المعاصرة، أوجد العديد 

من المشكالت التي تواجه الفرد عند تفاعله مع مواقف الحياة اليومية، والتي تستلزم اكتسابه 

الزمة للتفاعل الناجح في الحياة، والمتمثلة في المهارات مجموعة من المهارات األساسية ال

وبما أن الفرد يحيا في ظل شبكة من الحياتية التي ترتبط بممارسة األفراد في حياتهم اليومية، 

العالقات التي تتضمن الوالدين، واإلقران، واألقارب والمعلمين،فإنه يسعى إلى إقامة عالقات 

والتي تعد من العناصر  ن خالل اكتسابه للمهارات االجتماعيةوثيقة معهم والحفاظ عليها ، م

المهمة التي تحدد طبيعة التفاعالت اليومية للفرد مع المحيطين به في السياقات المختلفة، 

تتضمن مهارات اتصالية متنوعة تعمل على توحيد أواصل الصلة مع اآلخرين، مما  والتي

فضال عن االتصاالت، وتفهم اآلخرين، و مشاركتهم . يعمل على تقليل المسافات النفسية بينهم

وجدانيا، وتقديم يد العون لهم، مما يضمن تجنب نشوء الصراعات معهم، وحلها إن حدثت 

بصورة فعالة، ومن ثم الشعور بفعالية الذاتية ليزيح التوتر الشخصي الزائد لالستمتاع بالحياة 

  .بطريقة أفضل
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: الحياتية  مفهوم المهارات -2-1

تعرف المهارات الحياتية أنها السلوكات والمهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة 

 تلألفراد للتعامل بثقة واقتدار مع أنفسهم ومع اآلخرين، ومع المجتمع، وذلك باتخاذ القرارا

المناسبة والصحيحة، وتحمل المسؤولية الشخصية واالجتماعية، وفهم النفس والغير، وتكوين 

.1عالقات إيجابية مع اآلخرين، وتفادي حدوث األزمات والقدرة على التفكير واالبتكار

Stan"" ستان فورد"يعرفها  Ford")2003 ( المهارات أو المهمات التي تساعد "بأنها

  ".الفرد على النجاح الوظيفي في مرحلة الرشد

(Beloبيلو "أما  مجموعة من "ه فتحدد مفهوم المهارات الحياتية على أن) 2004"

القدرات يمتلكها الفرد ويوظفها في مواقف حقيقية تساعده على التأقلم اإليجابي والتعامل مع 

  ".متطلبات الحياة المعاصرة وتحدياتها

القدرات التي تمكن األفراد من "وتعرف منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية بأنها 

على التعامل الفعال مع متطلبات الحياة اليومية  القيام بسلوك تكيفي وإيجابي يجعلهم قادرين

.2"وتحدياتها

ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أن المهارات الحياتية تتضمن قدرات عقلية 

وحسية وحركية من خاللها يستطيع الفرد حل مشكلة أو مواجهة تحدي أو تحقيق أهداف 

  .مرغوبة في مجاالت حياته اليومية

:ةيالحيات أهمية المهارات -2-2

¡2007ديسمبر  49حاجة طلبة جامعة اإلسراء إلى المهارات الحياتية، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد : مريم السيد   1

.110ص 
ياتية في مناهج التربية أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات الح: حسن عمر سعيد السوطري   2

.54ص  ، مرجع ذكر سابقا،الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي
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نتيجة لما نشهده اليوم من نمو متسارع في التكنولوجيا وتزايد توظيفها في العملية 

التعلمية، أصبح لزاما إلمداد الفرد بالعلم الصحيح المرتبط باكتساب المهارات الالزمة لمعايشة 

  الحياة على أساس علمي يساعده في الوصول إلى الهدف، خاصة وأن كثير من 

تي تصادف الفرد في حياته اليومية تتطلب مهارات تفكير أعمق مما يوجد في المواقف ال

  .تفكيره الفطري، كما تتطلب عملية أعلى مما يمتلكه الفرد

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المهارات الحياتية باعتبارها مهارات أساسية ال غنى 

ولكن أيضا من أجل استمرار عنها للفرد ليس فقط إلشباع حاجاته األساسية لمواصلة البقاء، 

حيث تكتسب المهارات الحياتية أهمية  1التقدم وتطوير أساليب معيشة الحياة في المجتمع

خاصة كونها تساعد في تشكيل وصقل شخصية الفرد وإعداده لمواجهة قضايا العصر 

ى التنمية ومشكالت الحياة اليومية، ليكون إنسانا مبدعا ومنتجا وفاعال محليا وعالميا، قادرا عل

والتطوير وإحداث التغيير، فالمهارات الحياتية يمكن وصفها بأنها مهارات تسهم في فهم 

وإدراك األفراد ألنفسهم ولقدراتهم من األداءات العملية والعقلية التي يمارسونها لمواجهة 

.2متطلبات ومشكالت الحياة للوصول إلى األهداف المرجوة

أهمية المهارات الحياتية من خالل محاولة تحديد  وفي هذا الصدد أيضا يمكن إبراز

والمتمثلة في الحاجات الفسيولوجية، " ماسلو"الحاجات األساسية والدفاعية للفرد التي قام بها 

واالنتماء، وتحقيق الذات، والتي من خاللها يمكن تحليل العالقات المتبادلة بين هذه الحاجات 

شباعها بما يتيح فرص التطوير الجسماني والعقلي األساسية للفرد والمهارات الالزمة إل

واالجتماعي الكامل للشخصية اإلنسانية، وبما يؤكد على أهمية تنمية الفرد للمهارات مثل 

اتخاذ القرار، والمهارات المرتبطة باالعتماد على الذات وتحقيق الهوية الثقافية والقومية، 

  .الكرامة اإلنسانيةوإدراك الغاية من العمل ومن الحياة بما يحقق 

.10-9، ص ذكر سابقاالمهارات الحياتية، مرجع :  وأخرون تغريد عمران  1
.53، ص ذكر سابقامرجع : حسن عمر سعيد السوطري   2
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على أهمية أن يتسلح جميع أفراد المجتمع بمهارات حياتية ال غنى " ألفين توفلر"ويؤكد 

عنها للتواصل اإلنساني، والتكامل االجتماعي ويرجع أهمية ذلك إلى توقعاته المستقبلية من 

صدمة في صعوبات تواجه البشرية نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل وما يحدثه من 

.1مستقبل البشر

ولذا فتعليم المهارات الحياتية يكتسب أهمية عالية لكونه يساعد على تهيئة الفرد وإعداده 

  :كي يكون

  .موظفًا للحقائق التي يتعلمها في مواقف حياتية جديدة -

  .مكتسبا لمهارات التعايش مع المجتمع المعاصر -

  .تغييرمطبقًا لمهارات التعامل اإليجابي مع ال -

  . ممارسا لمهارات التفكير المختلفة -

  .متقنًا لمهارات التفاعل والتواصل االجتماعي -

.ممتلكًا لمهارات تغيير األدوار في الحياة العملية -

2.دائم التعلم والتطوير لذاته - 

:  خصائص المهارات الحياتية -2-3

للحياة في مجتمع ما في ضوء طبيعة تتحدد المهارات الحياتية الالزمة لمعايشة اإلنسان      

العالقة التبادلية بين الفرد والمجتمع وقد نجد تشابها في نوعية المهارات الحياتية في 

المجتمعات اإلنسانية بصفة عامة بينما نجد اختالفا في نوعية بعض المهارات الحياتية 

ا باإلضافة إلى هذ ،األخرى ويرجع هذا االختالف لطبيعة وخصائص المجتمع ودرجة تقدمه

أن المهارات الحياتية الالزمة للفرد في مجتمع ما تختلف من فترة زمنية ألخرى نتيجة 

الختالف معطيات كل فترة في حياة المجتمعات وخالل مراحل تطورها وعلى هذا النحو فإن 

.13، ص قاذكر سابالمهارات الحياتية، مرجع : تغريد عمران وآخرون   1
  .30ص 2007.المهارات الحياتية،القاهرة، دار السحاب. المعطي، أحمد حسين وآخرون عبد -2
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ى اجتماعي يرتبط بطبيعة المجتمع وخصائصه أو نتصنيف المهارات الحياتية قد يأخذ منح

إنساني يرتبط باإلنسان ومعايشته للحياة بصرف النظر عن المجتمع الذي يعيش فيه منحى 

خصائص المهارات الحياتية على النحو ) 2001( وفي ضوء ما سبق تحدد عمران وآخرون 

  : التالي

تتنوع وتشمل كل من الجوانب المادية وغير المادية المرتبطة بأساليب إشباع الفرد .1

. فاعله مع الحياة وتطويره لهاالحتياجاته ولمتطلبات ت

تختلف من مجتمع آلخر تبعا لطبيعة كل مجتمع ودرجة تقدمه وتختلف من فترة .2

. زمنية ألخرى

تعتمد على طبيعة العالقة التبادلية بين الفرد والمجتمع وبين المجتمع والفرد ودرجة .3

. تأثير كل منهما على اآلخر

  . ح مع الحياة وتطوير أساليب معايشة الحياةتستهدف مساعدة الفرد على التفاعل الناج.4

والمهارات الحياتية باعتبارها مهارات أساسية ال غنى للفرد عنها في تفاعله مع مواقف       

مسؤولية المواطنة الشخصية واالجتماعية، : إلى)  2005( فحياته اليومية تصنفها اليونيسي

ير الناقد واإلبداعي، التعاون والعمل مهارات االتصال، حل المشكالت، صنع القرار، التفك

الجماعي، القيادة، تقدير الذات والثقة بالنفس، مقاومة الضغوطات، التكيف معاإلجهاد 

  .واالنفعاالت، تقبل التنوع واالختالف، حل الصراعات بطريقة بناءة

  : فتصنف المهارات الحياتية  إلى) 2001( أما عمران وآخرون        

القراءة، الكتابة، الحساب، االتصال، صناعة القرار، حل : ومن أمثلتها ذهنيةمهارات :  أوال  

المشكالت، التخطيط ألداء األعمال، إدارة الوقت والجهد، ضبط النفس والسيطرة على 

االنفعاالت، إدارة الموارد البشرية وغير البشرية، ممارسة التفكير الناقد، ممارسة التفكير 

لصراع والتفاوض، إدارة مواقف األزمات، إدارة اقتصاديات الفرد اإلبداعي، إدارة مواقف ا

  . واألسرة
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العناية الشخصية بأعضاء الجسم، العناية : ومن أمثلتها نسوق ما يأتي  مهارات عملية: ثانيا  

بالملبس، إعداد المالبس، إعداد األطعمة، استخدام األدوات واألجهزة، اختيار المسكن، ترتيب 

المنزلي، العناية باألدوات الشخصية، حسن استخدام موارد البيئة  ثة باألثاالمسكن، العناي

1.وترشيد االستهالك

  :تصنيف المهارات الحياتية -4-2-

ليس هناك تصنيف موحد للمهارات الحياتية وإنما يتم تحديد هذه المهارات الحياتية من 

التي تنجم عندما ال يحقق خالل معرفة حاجات الطالب وتطلعاتهم وكذلك بحسب المشكالت 

الطالب السلوكيات المجتمعية المتوقعة منهم، ومن خالل كذلك الرجوع إلى القوائم والنماذج 

الباحث بعض تصنيفات  الطالب التي افترضها المتخصصون كمهارات للحياة، ويورد

  : المهارات الحياتية وذلك على النحو التالي

ليمية التابع لوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر قدم مركز تطوير المناهج والمواد التع

  :العربية تحديدا للمهارات الحياتية يتمثل في

ضبط المشاعر، المرونة والقدرة على التكيف، تقدير مشاعر : (مهارات انفعالية وتشمل -1

  ).اآلخرين، سعة الصدر والتسامح، تحمل الضغوط بأشكالها

ل المسؤولية، المشاركة في األعمال الخارجية، اتخاذ تحم: (مهارات اجتماعية وتشمل -2

  ).القرارات السليمة، احترام الذات، القدرة على تكوين عالقات، القدرة على التفاوض والحوار

القدرة على االبتكار واإلبداع، القدرة على البحث والتجريب، : (مهارات عقلية وتشمل-3

، القدرة على التخطيط السليم، القدرة على التفكير القدرة على التعلم المستمر، إدراك العالقات

2).الناقد

15-14، ص ذكر سابقاالمهارات الحياتية، مرجع : تغريد عمران وآخرون   1
عالم .قاهرةإعداد الطالب للقرن الحادي والعشرين، ترجمة محمد دعرور،إبراهيم وحش، ال :دونا آتشايدا وآخرون  - 2

.55ص 1999. الكتب
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» إعداد الطالب للقرن الحادي والعشرين«م بعنوان 1996ووفقًا للتقرير األمريكي عام 

عضوا من رجال التعليم ورجال األعمال ) 55(حدد مجلس التعليم األمريكي المكون من 

الطالب على أن يكون له حياة أفضل في وعلماء االجتماع والمفكرين أنه يجب أن نساعد 

  :ومنها, المستقبل من خالل تزويده بالمهارات الحياتية

مهارات التواصل الشفوي والكتابي، مهارات حل المشكالت، المهارات في استخدام (

الحاسوب والتقنيات األخرى، المرونة والقدرة على التكيف، مهارات التفاوض وحسم 

قراءة والفهم الكامل لما يقرأ، مهارات اكتساب المعلومات الفعالة المنازعات، مهارات ال

ومعالجتها باستخدام التكنولوجيا، مهارة استخدام الرياضيات والمنطق والمهارات العقلية 

والمعرفية والوظيفية والعلمية والقدرة على التعامل مع اإلحصاءات، مهارات التواصل 

واالستماع والقدرة على العمل ضمن فريق،  الشخصي وبما تتضمن من مهارات التحدث

مهارة النجاح الوظيفي ومهارات العالقات اإلنسانية الجيدة، تعلم اللغات األجنبية، معرفة وفهم 

التاريخ والشئون الخارجية، فهم التنوع والتعدد الثقافي من منظور عالمي، تعلم جغرافيا 

  )العالم

فًا للمهارات الحياتية الالزمة للفرد والتي يمكن أما منظمة الصحة العالمية فقد وضعت تصني

تنميتها من خالل البرامج التعليمية في جميع المراحل الدراسية وذلك في عشر مهارات 

  :أساسية تعد أهم مهارات الحياة بالنسبة للفرد وهي

د، مهارة حل المشكالت، مهارة التفكير اإلبداعي، مهارة التفكير الناق, مهارة اتخاذ القرار(

مهارة االتصال الفعال، مهارة العالقات الشخصية، مهارة الوعي بالذات، مهارة التعاطف، 

  ).مهارة التعايش مع االنفعاالت، مهارة التعايش مع الضغوط
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ويالحظ على هذه القوائم وجود قدر من التشابه في كثير منها مع اختالف اللفظ المعبر عن 

ائم، وهذا يؤكد أنه ال يوجد قائمة للمهارات المهارة ووجود مهارات خاصة ببعض القو

1.الحياتية مناسبة لجميع األقطار واألعمار

  :أبعاد المهارات الحياتية-2-5

تعد المهارات الحياتية مهارات متعددة األبعاد، حيث تتضمن كل من البعد الحياتي 

ألسري، ويتضمن المتضمن بداخله أيضا البعد الوظيفي على المدى البعيد، والبعد الشخصي وا

  كل بعد من هذه األبعاد الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية التي تحقق مضمون 

الكفاية، وتتكامل هذه األبعاد فيما بينها لتحقيق أشمل منظومة لمفهوم المهارات الحياتية والذي 

  .ينظر إليه على أنه مزيجا من المعارف والمهارات المتعددة المتصلة بعضها ببعض

  :ومن هذا فإنه يتوقع أن يمتلك الفرد للكفايات التالية 

  :كفايات البعد الحياتي الوظيفي  - 2-5-1

ويتضمن هذا البعد الكفايات التي ترقى بثقافة الفرد نحو امتالك المعارف والمهارات 

والقدرات التي تؤهله للتعامل مع متطلبات الحياة المختلفة التي ضمنها مستقبله التعليمي 

  :مهني، ويتضمن هذا البعد امتالك الفرد للكفايات التاليةوال

  .اكتساب ثقافة معرفية متنوعة حول التفاوض وإدارة المشكالت-1

.إتقان مهارات االتصال المختلفة وتطبيقاتها تطبيقا صحيحا-2

.اكتساب القدرة على تحديد االحتياجات الحقيقية من واقع الرسائل اللفظية وغير اللفظية-3

.ارات التواصل االجتماعي والتغلب على حواجز االتصال المختلفةاكتساب مه-4

.امتالك القدرات التي تؤهله لوضع أهداف لمستقبله العلمي والمهني-5

: زيادة الحصيلة المعرفية -6

.57ص 1999، مرجع ذكر سابقا. دونا آتشايدا وآخرون -1
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  .الوعي بالمسؤوليات المواطنة وممارستها بفاعلية-

.الوعي بالطرق المختلفة لممارسة حقوق اإلنسان-

.م الذاتي والتعلم الجماعياكتساب مهارات التعل-

.اكتساب مهارات المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبله العلمي والوظيفي-

  :كفايات البعد الشخصي واألسري  - 2-5-2

ويشمل هذا البعد على الكفايات التي تتعلق ببعض الجوانب الشخصية واالجتماعية 

ده في اكتمال النمو المهني للتعامل مع أجواء للفرد، التي تمثل سلوكه واتجاهاته، والتي تساع

بإيجابية، ويتضمن هذا البعد امتالك الفرد ) عالقات أسرية –عمل  -تعليم (الحياة المختلفة 

  :الكفايات التالية 

التنبؤ بالمخاطر والثواب، صنع واتخاذ : اكتساب بعض المهارات الشخصية مثل-1

  .لولها العلمية، و صناعة أهداف شخصية محددةالقرار، بناء تصور مفاهيمي للمشكالت وح

التعريف بالنفس، والتعريف باآلخرين، التحكم في : اكتساب مهارات متنوعة مثل-2

.النفس عند الغضب، في العالقات العامة والتعامل مع الناس وكسب اآلخرين

.اكتساب ثقافة إقامة العالقات األسرية وفق األسس الصحيحة-3

.شؤون المنزل بكفاءةاكتساب مهارات إدارة -4

.الوعي بطرق ترشيد االستهالك في مجاالت الحياة األسرية المختلفة-5

اكتساب ثقافة معرفية حول الطرق المختلفة للتعبير عن المشاعر واألحاسيس -6

.الشخصية، وطرق تحقيق الرغبات واألماني

.اكتساب مهارات االستفادة من وقت الفراغ-7

.ى ترتيب األفكار وفق األولوياتامتالك القدرات التي تساعده عل-8

.القدرة ممارسة وإدارة الحوادث الهادفة المؤدية للفهم-9
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.1الوعي باستراتيجيات تحقيق الثقة بالنفس والقدرة على استكشاف مشاعر اآلخرين-10

:المهارات االجتماعية -3

  : المهارات االجتماعيةتعريف  -3-1

من عالم إلى أخر، ويرجع هذا االختالف يختلف تعريف المهارات االجتماعية، ويتباين   

في األداء بين العلماء والمتخصصين في التربية والصحة النفسية إلى اختالف المواقف 

االجتماعية، وما يحدث فيها من تفاعل لتحقيق الهدف المنشود، بناءا على إدراك الفرد 

من االستجابات للموقف الذي يواجهه، وذلك على اعتبار أن المهارة عبارة عن مجموعة 

  الفرد األدائية التي يمكن قياس نتائجها من حيث السرعة، و الدقة، واإلتقان 

والجهد والوقت بناءا على االستجابة التي تتطلب مستوى عقليا، انفعاليا معينا لمساعدة الفرد 

.2على مواصلة التفاعل االجتماعي بنجاح

لتعريفات التي قدمها الباحثون لمفهوم وسوف يقدم الطالب الباحث فيما يلي مجموعة من ا

: المهارات االجتماعية والتي يمكن تقسيمها إلى ما يلي

:ابع السلوكي للمھارات االجتماعیةالتعریفات ذات الط -3-1-1

CURANكوران " تأثرت هذه التعريفات بوجهة النظر القائلة والتي يمثلها  بوجوب " "  3

"   يف المهارة ، بحيث تصبح قاصرة على الجوانب السلوكيةاستبعاد العوامل المعرفية من تعر

، وبالفعل ظهرت تعريفات متعددة يحكمها هذا التصور من والتي يسهل مالحظتها وقياسها

LEIBETليبيت ولوينسون " بينها تعريف  ET LEWINSSON  " للمهارات االجتماعية

فاعلية برنامج مقترح في األنشطة المصاحبة لمنهج الدراسات االجتماعية بالصف الرابع : عاطف محمد سعيد اهللا عبد1

2003)28(جامعة عين شمس، العدد  - التربية مجلة القراءة والمعرفة بكلية ، األساسي في تنمية بعض المهارات الحياتية

.145-144ص 

. مدى فعالية برنامج إرشادي في تنمية المهارات االجتماعية لمدى عينة من األطفال المعاقين عقليا: عايدة قاسم رفاعي  -  2

.50، ص1997رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين الشمس 
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االستحسان والدعم من اآلخرين ، على إصدار السلوكيات التي تستجلب  قدرة الفرد" بوصفها 

1" وتجنب إصدار السلوكيات التي تثير معارضتهم وعقابهم 

السلوكيات التي تسهم " على نحو مشابه فهي تعني لديه " ARGYRAS أرجيراس" فها يعر

ويز "في جعل الفرد فعاال لجزء من جماعة أكبر ، وتشمل هذه السلوكيات كما يشير 

WEISS  "خرين ، والتفهم ، وإظهار االهتمام بالطرف اآلخر ، والتعاطف التواصل مع اآل

  ". معه 

والذي أشار إلى وجود أربعة عوامل " كوران " وفي دراسة عمليه لمكونات التعريف أجراها  

للمهارات االجتماعية تتمثل في الفاعل مع الجنس األخر ، والود في العالقات الشخصية ، 

  .ين ، ومواجهة النقد والتعبير عن الغضب وإقامة عالقات وثيقة مع اآلخر

RIMMريم وماركل " يعرفها  et MARKLE " " مجمل السلوكيات اللفظية وغير اللفظية

التي يؤثر الفرد في استجابات  اآلخرين في سياق العالقات الشخصية، والتي يحصل بموجبها 

تلك السلوكيات ويقدمان وصفا مفصال ل" ، ويتجنب غير المرغوبةعلى نواتج مرغوبة

  : والمتمثلة في

) .اآلراء، المشاعر، التقبل ، اإلطراء ( التعبير عن الذات -

  ) .تثمين قيمة آراءه ، مدحه ( تحسين صورة اآلخر وتشجيعه -

) التقدم بمطالب، إظهار عدم االتفاق، رفض مطالب غير معقولة( ةالمهارات التوكيدي-

) اع المحادثة ، اإلقن( المهارات االتصالية -

ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه تعامل مع عائد السلوك الماهر كجزء من تعريف المهارة 

على الرغم من أنهما منفصالن ، فقد يصدر الفرد السلوك ولمن ألسباب خارجة عن إرادته ال 

  .يحصل على العائد المتوقع 

من السلوكيات التي مجموعة : " تعريفا مشابها لها فهي " والكر وكالفن ورامس " ويقدم 

يصدرها األفراد من قبل البدء واالستمرار في العالقات االجتماعية االيجابية مع أقرانهم ، 

  " ومدرسيهم ، وأفراد األسرة ، والمجتمع المحيط 

. دراسات وبحوث نفسية، دار غريب للطباعة والنشر. االجتماعية واالتصاليةالمهارات : رجفطريق شوقي محمد -1

.42ص 2003القاهرة 
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COMBESكومبس وشالي " ويرى  et SHALY  " القدرة " أن المهارات االجتماعية هي

بطريقة معينة ، تكون مقبولة اجتماعيا ، ومفيدة على التفاعل مع اآلخرين في سياق ما 

."شخصيا في ذات الوقت ، وتراعي نفع اآلخرين أيضا 

  :تعريفات ذات الطابع المعرفي للمهارات االجتماعية - 3-1-2

Mac"نادى باحثوا المهارات االجتماعية ذوي التوجه المعرفي، ومنهم ماكفال Fall"

ي التعريف مثلما الجانب السلوكي أيضا ذلك أن بضرورة االهتمام بالجانب المعرفي ف

متضمنة في " Yardlyياردلي "و " Argyleأرجايل " العمليات المعرفية، على حد قول 

  ".السلوك االجتماعي وأنها جزء ال يتجزأ منه

بأنها سلسلة من السلوكات تبدأ باإلدراك الدقيق لمهارة  Furnhamفقد عرفها فيرنهام 

ية، وتتحرك نحو المعالجة المرنة لتوليد االستجابات المحتملة البديلة، في العالقات الشخص

.1وتقويمها ثم إصدار البديل المناسب

إن المهارات االجتماعية تتمثل في قدرة الفرد على معرفة وتحديد األهداف االجتماعية 

درته على وإستراتيجيات تحقيقها، ومعرفة سياق التفاعل الذي تؤذي فيه سلوكيات معينة وفي ق

.2مراقبة أدائه وتوجيهه

قدرة على أن يتفاعل مع اآلخرين " فيعرفان المهارات االجتماعية " هوب ومندل "أما      

بسالمة، وفعالية، وأن الماهر اجتماعيا يعرف عادة ما يقول، ومتى أو متى يمتنع عن قوله، 

  ".ويتصرف بطريقة تجعل اآلخر يشعر باالرتياح

  "سبتزبرج وزمالئه"ات االجتماعية لدى كما تتضمن المهار

مع الموقف بالطريقة المناسبة، والتعبير عن áا، والالتمركز حول اآلخر واالهتمام ب"

القدرة على التفاعل مع اآلخرين في سياق ما " "شالي"وهي عند  3.الذات، وإدارة التفاعل

.44-43ص  ،  مرجع ذكر سابقا،المهارات االجتماعية واالتصالية: رجفطريق شوقي محمد  -  1
رسالة . رحلة االبتدائيةفعالية برنامج إرشادي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى أطفال الم: صفية محمد جيدة -  2

.50، ص1997ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، 
.45-44ذكر سابقا ، ص مرجع المهارات االجتماعية واالتصالية، : طريف شوقي محمد فرج -  3
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لوقت، وتراعي نفع اآلخرين بطريقة معينة تكون مقبولة اجتماعيا، ومفيدة شخصيا في ذات ا

1".أيضا

ومن خالل ما سبق من تعريفات للمهارات االجتماعية من الجانب المعرفي نالحظ أنها 

  تتفق كلها على أن العمليات المعرفية متضمنة في السلوك االجتماعي، وأنها جزء ال يتجزأ 

ومعالجة المعلومات منه وهو ما ينطوي على إدخال العديد من العناصر المعرفية كاإلدراك، 

  .المدركة، وتقويم البدائل، واتخاذ قرار المفاضلة بينها

لنا صعوبة تحديد مفهوم المهارات االجتماعية بدرجة كبيرة مع الوضوح كما اتضح

نظرا لما قدمه العلماء من مفاهيم متعددة، ويرجع ذلك إلى اختالف المهارات . والدقة 

ف وما يحدث فيه، من تفاعالت وإدراك الفرد لذلك االجتماعية المطلوبة باختالف الموق

. الموقف وطريقة استجابته، مما يتطلب مستوى معين من التنظيم العقلي وانفعالي والمعرفي

بأنها قدرة الفرد على"وبذلك يرى الطالب الباحث أنه يمكن تعريف المهارات االجتماعية 

رفة إلى سلوكيات تؤدي إلى نتائج إدراك المواقف المختلفة ومعرفتها، وترجمة هذه المع

  ".إيجابية من خالل التفاعل االجتماعي على نحو يساعده على تحقيق أهدافه

  .أهمية المهارات االجتماعية -3-2

يعد التواصل والتفاعل االجتماعي والقدرة على مشاركة اآلخرين عوامل مهمة 

  ارات االجتماعية التي يستطيع وضرورية لنمو العالقات االجتماعية لدى الفرد، لذا تعد المه

الفرد توظيفها بالصورة الصحيحة في حياته أحد المؤشرات المهمة على الصحة النفسية ويعد 

  افتقار الفرد لمثل هذه المهارات عائقا قويا يعرقل إظهار الكفايات الكامنة لديه ويحول دون

ع اآلخرين والتفاعل معهم إشباع حاجاته النفسية، ألن المهارات هي التي تؤله لالندماج م

بصورة إيجابية، وهي تمكن الفرد من إظهار مودته لآلخرين وتمكنه من بذل الجهد في 

47نفس المرجع السابق، ص  -  1
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مساعدتهم مع القدرة على تعديل السلوك في االتجاه المرغوب واألكثر تأثيرا مما يؤدي إلى 

1.التأثير في اآلخرين بطريقة إيجابية ومفيدة للفرد

جتماعية تساعده على إقامة عالقات، وتدعيم عالقاته باآلخرين، وتنمية مهارات الفرد اال

وتساعده على تحمل المسؤولية، ومواجهة المشكالت ومواقف الحياة المختلفة، لذا يعد افتقاد 

هذه المهارات أمرا خطيرا يهدد الفرد وصحته النفسية، ألنها تجعله ضعيف الشخصية، غير 

اآلخرين سواء في المدرسة أو المنزل أو العمل بعد قادر على الدخول في عالقات سوية مع 

  .البلوغ

أن المهارات االجتماعية ترتبط ارتباطا موجبا ) 1997" (هاني إبراهيم"وتشير دراسة 

2.وداال بالشعور بالوحدة النفسية، والشعور بعدم تقدير الذات الطالب الجامعين

افتقار المهارات االجتماعية أو  إلى أن) 1993" (عبد الستار إبراهيم وآخرون"كما يشير 

قصورها لدى الفرد يعد من األسس الرئيسية لالضطراب النفسي، نظرا الرتباطه بالعديد من 

جوانب ضعف التفاعل االجتماعي اإليجابي، ويتبدى القصور في المهارات االجتماعية في 

ر األساسي، مثل صورة العديد من االضطرابات والمشكالت التي يلعب فيها هذا القصور الدو

حاالت القلق االجتماعي، والخجل، وعدم القدرة على التعبير عن االنفعاالت االيجابية مثل 

العجز عن إظهار مشاعر المودة واالهتمام، كما تبدي أيضا في السلبية التي تتمثل في عدم 

ن القدرة على التعبير عن االحتجاج أو رد العدوان، وقد يأتي القصور مصاحبا لكثير م

  االضطرابات األخرى، فقد تبين أن هناك أنواع كثيرة من االضطرابات السلوكية لدى الفرد، 

بما في ذلك االضطرابات العصابية والنهائية، والسيكوفيسولوجية يصاحبها قصور واضح في 

  المهارات االجتماعية يتمثل في العجز عن القيام بالحوار مع اآلخرين وعدم القدرة على 

، جامعة 1، العدد1النفسي لألبناء، كلية التربية، مجموعة وحدة وتكامل المعاملة األسرية وعالقتها بالتوافق : يخشمحمد ال -  1
.143، ص 1985األزهر

المهارات االجتماعية وتقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية لدى طالب الجامعة، رسالة : هاني إبراهيم عتريس -  2

139، ص1997ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب جامعة الزقازيق، 
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بينما يؤدي إتقان الفرد المهارات االجتماعية إلى تزايد توافقه   1.ة للتفاعل االجتماعياالستجاب

النفسي واالجتماعي، من خالل قدرته على القيام باألعمال واألنشطة المميزة ألسلوب تفاعله 

2.االجتماعي مع األشخاص واألشياء من حوله

  : مكونات المهارات االجتماعية -3-3

  االتصال مهارات  - 3-3-1

»" االتصال"إن كلمة    Communication تشتق من األصل الالتيني للفعل اتصل،  «

بمعنى يشيع عن طريق المشاركة، ويرى البعض األخر أن هذا اللفظ يرجع إلى الكلمة 

»الالتينية  Communis »ومعناها  « Commun   . بمعنى عام أو مشترك «

تصال في كتاباتهم في محاولة جادة منهم لتوضيح هذا ولقد تناول كثير من الباحثين مفهوم اال

فتناول الباحثون في مجال علم النفس . المفهوم والتعريف به لكشف ما به من غموض

االتصال باعتباره نسقا جماعيا يؤثر بطريقة أو بأخرى في العالقات المتبادلة بين أعضاء 

  .مالجماعة وآرائهم واتجاهاته

نقل انطباع أو تأثير من منطقة إلى أخرى "تصال بأنه اال" Warrenوارن "فقد عرف 

دون النقل الفعلي لمادة ما أو أنه يشير إلى نقل انطباعات من البيئة إلى الكائن وبالعكس أو 

3.بين فرد وآخر

سلوك مقصود من طرف المرسل، ينتقل المعنى "فيعرف االتصال بأنه " مريهيو"أما 

  بأنه " كونتنز"كما عرفه ". جابة بالسلوك المطلوب منهالمطلوب إلى المستقبل ويؤدي االست

، ص 1993أساليب ونماذج من حياته، سلسلة عالم المعرفة، الكويت : العالج السلوكي للطفل: ونعبد الستار وآخر -  1

104.
تقييم برنامج الكتساب أطفال الرياض بعض المهارات االجتماعية، معهد الدراسات العليا للطفولة، : أمل محمد حسوبة -  2

.15، ص1995جامعة عين شمس، 
.11ص . 1999االسكندرية : ليب االتصال االجتماعي، المكتب العلمي للنشر والتوزيعأسا: محمد صبري فؤاد النمر  -3
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إرسال وتحويل للمعلومات من المرسل إلى المستقبل مع ضرورة فهم المعلومات من "

1"قبل المستقبل

وينظر علماء علم االجتماع إلى االتصال باعتباره ظاهرة اجتماعية وقوة رابطة لها دورها 

  وهو ذات الفهم الذي قدمه . االجتماعيةفي تماسك المجتمع وبناء العالقات 

ذلك الميكانيزم الذي من خالله توجد العالقة اإلنسانية وتنمو "أن االتصال " تشالزكولي"

وتتطور الرموز  العقلية بواسطة رسائل نشر هذه الرموز عبر المكان واستمرارها عبر 

الصوت والكلمات الزمان، وهي تتضمن تعبيرات الوجه واإليماءات واإلشارات ونغمات 

.2"والطباعة

العملية التي يتفاعل بواسطتها األفراد بهدف " االتصال بأنه "  هاناك"كما يعرف 

.3"التكامل بينهم والتكامل بين الفرد ونفسه

بأنه عملية مشاركة في الخبرة بين " جون ديوي"أما االتصال في مجال التربية يرى 

شاعا بينهم يترتب عليه حتما إعادة المفاهيم شخصين أو أكثر حتى تعم الخبرة وتصبح م

  ".والتصورات السابقة لكل طرف من األطراف المشتركة في هذه العملية

وفي علم السياسة، أصبح مصطلح االتصال ال يقتصر فهمه فقط على أنه مجرد 

التي وظيفة للنظم السياسية والثقافية واالجتماعية، وإنما أيضا باعتبار أن االتصال هو المادة 

تتكون منها العالقات اإلنسانية، وهنا تصبح دراسة االتصال ذات مغزى كبير في إطار 

  .العملية السياسية على اختالف مجاالتها

هو بث رسائل واقعية أو خيالية "وفي مجال اإلعالم يذهب البعض إلى أن االتصال 

قتصادية واالجتماعية موحدة على أعداد كبيرة من الناس يختلفون فيما بينهم من النواحي اال

4".والثقافية والسياسية وينتشرون في مناطق متفرقة

.160ص . 2000عمان  –دار المسيرة . 1محمد رسالن الجيوشي، جميلة حاد اهللا، االدارة علم وتطبيق، ط -1
.7ص . 1998دار المعرفة الجامعية . أساليب االتصال والتغير االجتماعي: محمود عودة -2
.160ص  ، مرجع ذكر سابقا،اإلدارة علم وتطبيق: محمد رسالن الجيوسي، جميلة جاد اهللا -3

.11ص . مرجع ذكر سابقاأساليب االتصال االجتماعي، : محمد صبري، فؤاد النمر -4
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العملية "بأنه " االتصال) 1997" (محمد عالوي"أما في المجال الرياضي فقد عرف 

التي تتم بين طرفيين، مرسل ومستقبل بغرض توصيل رسالة معينة تحمل مضمونا محددا من 

1."ناة لالتصالالمرسل عن طريق استخدام وسيلة أو ق

من خالل كل هذه التعريفات نستنتج أن مهارة االتصال هي تلك العملية أو الطريقة التي تنتقل 

بها األفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين يختلف من حيث محتوى 

وهي ضرورة إنسانية في المجتمع، وبالتالي التماسك والترابط . العالقات المتضمنة فيه

  .لتواصل بين األفراد والجماعات والمؤسسات االجتماعيةوا

:أساسيات عملية االتصال-3-3-1-1

أداء االتصال الفاعل من فرد ما الذي يحاول إرسال رسالة إلى الفرد آخر يتطلب إن 

  : توافر العوامل األساسية التالية

  : مصدر الرسالة: أوال 

مصدر الرسائل ومرسلها، فكأن  وهو ذلك الشخص الذي يبدأ عملية االتصال وهو

بداية عملية االتصال تبدأ عندما يقرر مصدر الرسالة إرسال رسالة معينة لفرد أو ألفراد 

2.آخرين

وقد أشارات بعض الدراسات إلى أن مصدر االتصال الموثوق به له قدرة كبيرة على   

ذ غالبا ما تفسر التأثير على سلوك األداء بدرجة أكبر من المصادر غير الموثوق بها، إ

3.الرسالة طبقا لنوعية مصدرها

  : الرسالة أو المحتوى: ثانيا

الرسالة هي المعلومات التي يود مصدر االتصال بصياغتها بصورة يستطيع المستقبل 

استقبالها بشكل جيد وواضح، وهو األمر الذي يسهم في قدرة المستقبل على الفهم مضمون 

4.الرسالة

.147. ص 1998، القاهرة 1ط. محمد حسن عالوي، سيكولوجية القيادة الرياضية، مركز الكتاب للنشر -1
.93ص . 1981أساسيات علم اإلرشاد الزراعي، دار المطبوعات الجديدة، القاهرة : حمد السيد العادليأ  -2
148.ص. ذكر سابقامرجع محمد حسن عالوي، سيكولوجية القيادة الرياضية،  -3
.13ذكر سابقا ص مرجع محمد عودة، أساليب االتصال والتغيير االجتماعي،  -4
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  : صالقنوات االت:  ثالثا

إلرسال ) مصدر الرسالة(وهي عبارة عن الوسائط والوسائل التي يستخدمها المرسل 

  رسالته، فهي من األمور الهامة النتقال وفهم الرسالة، فعلى سبيل المثال إذا كانت الرسالة 

لفظية نتنتج عنها موجات صوتية موجهة إلى أذن المستقبل وهي القناة التي تعبر من خاللها 

  .الرسالة

  : استقبال وحل رموز الرسالة: رابعا

إن استقبال الرسالة يتطلب من المستقبل حل رموز الرسالة ومحاولة تفسيرها، فإذا 

  .كانت الرسالة لفظية مثال فهذا يعني أن المستقبل قد سمع الرسالة وفهم معناها جيدا

  : االستجابة للرسالة: خامسا 

تجابة طبقا لمضمون الرسالة، فإذا كانت في ضوء فهم المستقبل للرسالة، يقوم باالس

الرسالة مثال تتضمن المطالبة بأداء عمل ما فإن قيام المستقبل بأداء هذا العمل يعني أن 

  .المستقبل قام باالستجابة طبقا لمفهومه للرسالة

  : التغذية الراجعة: سادسا

من ناحية  إن عملية االتصال الفاعلة ال تنتهي باستقبال الرسالة واالستجابة لها

  المستقبل، ولكنها ترتبط بالتأكد من أن استجابة المستقبل تنطبق مع مضمون ومحتوى الرسالة

كما أراد لها مصدر الرسالة، األمر الذي يمكن التعرف عليه عن طريق ما يسمى بالتغذية 

الراجعة، أي مقارنة مضمون ومحتوى الرسالة بمحتوى ومضمون الرسالة من المستقبل، فإذا 

التطابق بينهما فهذا يعني أن االتصال قد تم على ما يرام، وفي حالة عدم التطابق بينهما  تم

1.فيمكن لمصدر الرسالة إعادة عملية االتصال مرة أخرى

  : االتصال مهارة خصائص -3-3-1-2

: االتصال عملية ديناميكية: أوال 

.149-148.ص. ذكر سابقامرجع لوجية القيادة الرياضية، سيكو: محمد حسن عالوي1
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فكار بين الناس، فنحن االتصال عملية تفاعل اجتماعي يتم فيها تبادل المعلومات واأل

  نتأثر بالرسائل االتصالية الواصلة من الناس، فنغير معلوماتنا واتجاهاتنا وسلوكنا، وكذلك في 

فعملية االتصال بصفتها عملية تفاعل . المقابل فإننا ناثر في الناس باالستجابة لهم وسلوكهم

ر أنفسنا وسلوكنا بالتكييف مع اجتماعي تمكننا من التأثر في الناس والتأثر بهم يمكننا أن نغي

  .األوضاع االجتماعية المختلفة، فعملية االتصال تعني التغيير

  : االتصال عملية مستمرة: ثانيا 

االتصال حقيقة من حقائق الكون المستمرة إلى األبد، فليس لها بداية وال نهاية، فنحن 

. يرث اهللا األرض ومن عليهافي اتصال دائم مع أنفسنا ومجتمعنا والكون المحيط بنا إلى ان 

  .فاالتصال مستمر ما استمرت الحياة الدنيا والحياة اآلخرة

  : االتصال عملية دائرية: ثالثا 

ال تسيير عملية االتصال في خط واحد من شخص آلخر فقط، بل تسير في شكل 

دائري، حيث يشترك الناس جميعا في االتصال في نسق دائري فيه إرسال واستقبال وأخذ 

1.عطاء وتأثير يعتمد على استجابات المرسل والمستقبلو

ص . اني ودوره في التفاعل االجتماعي، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، األردناالتصال اإلنس: إبراهيم أبو عرقوب -1

49-50.

المصدر

الرسالة 

الوسيلة

المستقبل 

االتصال عملية دائرية
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)1(الشكل رقم 

  : االتصال عملية ال تعاد:رابعا 

. تتغير الرسالة االتصالية بتغير األزمان واألوقات والجمهور المستقبل وكذلك معناها

محتمل أن ينتج الناس فرسائل األمس االتصالية ليست كرسائل اليوم أو الغد، فمن غير ال

رسائل متشابهة في الشكل والمعنى عبر األزمان المختلفة، ألن الكلمات في تغيير وكذلك 

  . المعاني ال بل الحياة كلها

  : ال يمكن إلغاء االتصال: خامسا 

ليس من السهل إلغاء التأثير الذي حصل من الرسالة االتصالية وإن كان غير مقصود، 

قد تتأسف للمستقبل . "في تغيير الزمان أو المكان أو الموقف االجتماعي كزلة اللسان أو الخطأ

أو تعتذر بإرسال رسالة معدلة أخرى، ولكن من الصعب أن تسحب كالمك أو الرسالة 

  .االتصالية إذا ما تم توزيعها

  : مقومات نجاح المصدر في االتصال:سادسا 

ارات اتصالية مثل التفكير إن المصدر الناجح في االتصال هو الذي يكون لديه مه

والكالم واالستماع والمشاهدة والكتابة والقراءة والفهم والتحليل لتساعده على إنتاج رسالة 

اتصالية مناسبة وإرسالها للمستقبل المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب وبالوسيلة 

1.المناسبة وبالكثافة المناسبة

العوامل المتصلة بالمصدر والتي لها أثر كبير على  مجموعة من" هالة منصور"وقد ذكرت 

  : نجاح عملية االتصال وهي

  .أن يكون المصدر موضع ثقة في المستقبل.1

.149ص . ذكر سابقامرجع االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي، : إبراهيم أبو عقرب -1
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أن تتوافر لديه مهارات اتصالية عالية من خالل مهاراته في عملية الترميز بأبعادها .2

.المختلفة عن طريق عنصرين اللفظي وغير اللفظي

المستقبل ومكانه حتى يمكنه مخاطبة المستقبل بلغته يجب أن يتقمص المصدر دور .3

.وأن ينفذ إلى عقله بسهولة

يجب أن يختار المرسل المحتوى المقنع الذي يتناسب مع احتياجات واهتمامات .4

.ورغبات المستقبل

.أن يركز على تماثل األفكار والخبرة المشتركة بينه وبين المستقبل.5

.المالئمة لطبيعة المستقبل والمالئمة لطبيعة الرسالة أن يختار الوقت والمكان والوسيلة.6

أن يراعي حسن صياغة الرسالة وأن تتناسب من حيث المضمون مع اهتمامات .7

1.المستقبل وأن يراعي تضمن الرسالة لعنصر التشويق واإلثارة

كما أن نجاح وفاعلية عملية االتصال يتوقف على توفر قدر من مهارات االتصال 

ن االستماع واإلنصات والحديث وكذلك مهارات التفكير والفهم والكتابة والقراءة الخاصة بحس

وتتمثل بعض مهارات االتصال األساسية التي يجب توفرها . في كل من المصدر والمستقبل

  : في المصدر فيما يلي

  .مهارة إرسال واستقبال الرسالة وما تتضمنه من تبادل للمعلومات.1

الته وتكون لديه الدرة على صياغة الرسالة بطريقة يسهل مهارة إدراك الهدف من رس.2

.فهمها من جانب المتلقي

.مهارة جعل مضمون الرسالة مرتبطا ومثقفا مع خبرات وحاجيات المتلقي.3

.مهارات التحقيق الدقيق للمعلومات والبيانات.4

.مهارات فهم سمات ومحددات شخصية وخصائص المتلقي للمعلومات.5

.الوسائل واألساليب المناسبة في توصيل المعلومات مهارة استخدام أفضل.6

.58ص . 2000االتصال الفعال مفاهيمه وأساليبه ومهاراته، المكتبة الجامعية، القاهرة : هالة منصور -1
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.مهارة استخدام الوقت والمكان المناسبين إلرسال بحيث يتفق مع ظروف المتلقي.7

مهارة التنبؤ بالمعلومات التي قد تصادف عملية االتصال وكيفية التغلب عليها والتقليل .8

1.من تأثيرها السلبي

  : تصالمعوقات نجاح المصدر في اال:  سابعا 

  : هناك مجموعة من المعوقات الخاصة بالمصدر تشكل عائقا أما االتصال الفعال وهذه العوائق

  .دوافع المصدر التي تأثر في طبيعة وحجم المعلومات التي يقوم بإرسالها.1

.تصرف المصدر لصالح مصلحته الشخصية.2

وفهم اآلخرين  إدراك المصدر الخاطئ للمعلومات التي يرسلها وبالتالي اختالف إدراك.3

.لها

.سوء اختالف الرموز والكلمات المعبرة عن مضمون الرسالة.4

.استخدام قنوات اتصال غير مالئمة لطبيعة الرسالة أو الهدف منها.5

.تعالي أو تكبر المصدر على المستقبل.6

.عدم قدرة المصدر على التعبير كما يجول بخاطره، نتيجة لحالته النفسية.7

.لغتهعدم مخاطبة المستقبل ب.8

.سوء التعبير في الكالم والكتابة.9

.نقص المعلومات الواردة في الرسالة االتصالية.10

عدم إرسال الرسالة االتصالية في الوقت المناسب مما يجعل المستقبل يتجاهلها .11

.ويصرف تركيزه عنها

2.عدم وجود ترابط منطقي في الرسالة االتصالية -12

  : تقسيم مهارات االتصال -3-3-1-3

.293-292، ص 1999االتصال والسلوك اإلنساني، البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، : محمد عيسى دعبس -1
.173رجع ذكر سابقا، ص االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي، م: إبراهيم أبو عقرب -2
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المهارات التي يجب أن يتصف بها مصدر االتصال إلى خمسة " Berloبرلو " قسم

التحدث، والقراءة، والكتابة، والتفكير اثنتان منهما متعلقتان بوضع الفكرة على : مهارات هي

  : وتفسير الرسائل وهما. شكل رموز، وهما مهارتي التحدث والكتابة، واثنتان بفك الرموز

ما مهارة التفكير فيجب توفرها في جميع الحاالت وهي المقدرة على القراءة واالستماع، أ

1.وزن األمور

: مهارات االتصال على النحو التالي" هالة منصور"وقد ذكرت 

مهارة اإلنصات، ومهارة التحدث، ومهارات اإلقناع، وهي أساسية إلتمام عملية االتصال،  

خرين باعتبارهما مهارتان أساسيتان لتحقيق ومهارة في التعامل مع اآلخرين، ومهارة قيادة اآل

عملية التفاعل االجتماعي والتواصل االيجابي، ثم مهاراتي إدارة االجتماعات وكتابة التقارير 

2.باعتبارهما مهارتان أساسيتان في عملية االتصال الكتابي والفني

:االتصال في المجال الرياضي-3-3-1-4

الفرق الرياضية ضرورة االعتماد على الخبرات لقد أصبح من متطلبات العمل مع   

العلمية والعملية، ومن أهم هذه الخبرات أال يكون تشكيل الفريق وضع إطاره التكتيكي من 

واقع قدرات أعضائه البدنية والمهارية فقط، بل أيضا في ضوء منظومة االتصال والتفاعل 

  .بين أعضائه

مة، ال بد من تحديد شبكتي االتصاالت ولكي نتمكن من فهم طبيعة وشكل هذه المنظو  

االجتماعية والحركية للفريق، ويكون ذلك عن طريق تحديد كل من الوصالت االجتماعية 

والحركية للفريق المباشرة بين أعضاء الفريق، ومتى تم تحديد شبكة االتصال في الفريق 

اتصالهم به، ومدى  أمكن تحديد موقع كل عضو فيها، وكثافة اتصاله بباقي األعضاء، وكثافة

1 -Barlo, D.k : the process of communication an introductions to the theory and practice. Rinerut-holt. USA. 1992-

P41
.195ص . مرجع ذكر سابقا. االتصال الفعال مفاهيمه وأساليبه ومهاراته: هالة منصور -2
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انتشار االتصاالت بين جميع أعضاء الفريق، أو تمركزها في مجموعات فهم، وغير ذلك من 

  .المؤشرات التي تحدد منظومة االتصال في الفريق

ومن بين ما تفسر عنه شبكة االتصاالت االجتماعية، قد نالحظ أن بعض الالعبين   

ل االجتماعي بكل أعضاء الفريق باستخدام عدد يمثلون متوسطا، وهذا المركز يؤهلهم  لالتصا

قليل من الوصالت المباشرة، وبعضا من أعضاء الفريق قد يشغلون مراكز طرفية، أي ال 

  يستطيعون االتصال االجتماعي بباقي أعضاء الفريق إال من خالل عد كبير من 

ن أجزاء الوصالت، كما قد يوجد عضو الفريق الذي يحتل مركزا وحيدا بين جزئيين م

.الفريق، وهذا المركز يمكنه من معرفة كل األحداث االجتماعية التي تدور في الفريق

أما عن االتصاالت والتفاعالت الحركية، فإن دراسة حركة الكرة بين الالعبين، أو التحركات 

التعاونية الهجومية والدفاعية، في كرة السلة وعمليات رفع الكرة وضربها وصدها وتغطية 

بين بعضهم لبعض في الكرة الطائرة وغير ذلك من التحركات التبادلية في فرق األلعاب الالع

الجماعية، يمكن من خالل تحديد الوصالت المباشرة بين الالعبين، ومن ثم تحديد شبكة 

  .االتصاالت والتفاعل في الفريق

بد  وحتى يمكن التعرف بدقة على شبكة االتصاالت الحركية بين العبي الفريق، فال

من دراستها أثناء هجومهم تارة وأثناء دفاعهم أخرى، وفي عدد كبير من المواقف الهجومية 

والدفاعية إذا ما كان الغرض هو التعرف على نمط االتصاالت الشائعة بكل دقة، لهذا وجب 

تحديد شبكة االتصال في كل موقف على حدة، ومن مجموعها نستطيع أن نحدد نمط االتصال 

  .دفاع الشائع في الفريقالهجومي وال

بتحديد شبكة االتصال خالل  اللعب من خالل تتبع حركة  (Mack)" ماك"ولقد قام 

الكرة في تواصلها بين الالعبين أثناء الهجوم، معتبرا أن الكرة هي أداة االتصال، كما أن 

ل اللعب قد استعان بسلسلة التمريرات التي تتم بين الالعبين دون انقطاع خال (Vait)" قايت"

لتحديد شبكة االتصال التكتيكية معتبرا كذلك أن الكرة  هي أداة االتصال، وأن حركة الكرة 

  .بين الالعبين هي الوصالت المكونة في مجموعها لشبكة االتصال التكتيكية للفريق
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ونظرا ألن تناول أداة اللعب بين العبي الفريق هو مؤشر حقيقي التصالهم وتفاعلهم،  

1980سنة " سلوى فكري"دراسة تعانة بتمرير الكرة في دراسات الحقة، مثل فقد تم االس

  عندما قامت بجمع المادة العلمية الخاصة بعملية التفاعل الحركي خالل مباريات كرة اليد في

دراستها الميدانية عن دينامية الجماعة الصغيرة في المجال الرياضي، كما استعانت به أيضا 

  .في دراستها التصال العبات كرة السلة 1994سنة " مايسة البنا"

1.ولقد كان التفاعل أو االتصال في كلتا الدراستين هو أحد المتغيرات المطروحة للدراسة

.الحركة –الحديث : رموز االتصال في المجال الرياضي-3-3-1-5

من المعروف أن أكثر رموز االتصال بين الناس هي الحديث، وهي أكثر الرموز   

عالية وكفاءة من حيث قدرته على نقل المعلومات طالما أنه يسمح للمرسل أن يحدد مدى ف

قدرة المستقبل على فهم وتقبل ما يصل إليه من معلومات وتوجيهات، باإلضافة إلى أن 

الحديث يتيح لكل من المرسل والمستقبل أن يتبادال المواقف، حيث يصبح المستقبل مرسال 

  .ما يساعد على زيادة فرص االتصال ثم التفاعلوالمرسل مستقبال وهذا 

والحديث بين أعضاء الفريق الرياضي هو من أهم رموز االتصال بينهم، ليس فقط في 

اتصاالتهم االجتماعية خارج حدود اللعب ولكن أيضا في اتصاالتهم داخل حدود الملعب خالل 

  .التدريبات والمباريات

عن أهميتها لالتصال بين الناس،  (Meinel)" لماين"أما عن الحركة فقد أشار إليها   

  .وذلك للتعبير بها عن عواطفهم وأفكارهم ورغباتهم وميولهم

والحركة كإحدى رموز االتصال بين الناس عموما وأعضاء الفرق الرياضية   

خصوصا، ال تعني مجرد انتقال الجسم من مكان إلى آخر، ولكنها تتضمن حركات اليدين 

الرأس، وكلها أدوات لالتصال في الملعب، هذا باإلضافة إلى الحركات والقدمين والجدع و

ص . 2001-1ط. سيكولوجية الفريق الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة: الدينأحمد أمين فوزي، طارق محمد بدر  -1
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العينين وإيماءات الوجه وطرف الجفون، وغيرها من الحركات التي تعبر عن معاني كثيرة 

تقدم نفس األغراض التي قد تعجز األلفاظ عن تحقيقها في االتصال بين أعضاء الفريق في 

  .الملعب

خالل المباراة مطالب بتحقيق أهدافه الحركية في فترة ونظرا ألن الفريق الرياضي   

زمنية محددة، وفي مساحة محددة، وبأدوات ذات مقاييس محددة، وخصم له مواصفات 

معلومة ومحددة، فإن األعمال التكتيكية الحركية التي يقوم بها الفريق هي عبارة عن مجموعة 

  .يع المكونات السابقة للموقفمن الرموز الحركية التي تتناسب فنيا وقانونيا مع جم

وهذه الرموز تتحدد معانيها العامة من خالل شكلها، كما تتحدد معانيها الخاصة من 

خصائصها الزمنية من حيث السرعة وتوقيت الحدوث، ومن خصائصها المكانية من حيث 

  .موقع واتجاه إصدارها بين المرسل والمستقبل

اضية في منح الالعبين القدرة على االتصال وتكمن أهداف التربية البدنية والري  

والتفاعل الحركي خالل مجموعة من الرموز الحركية الهادفة التي تحقق النتيجة المرغوبة، 

فمن خالل ممارسة التربية البدنية والرياضية تتطور تحركات الالعبين في سعيهم لتحقيق 

ه التحركات في حد ذاتها غير أهدافهم الهجومية، والدفاعية، ومع زيادة التدريب تصبح هذ

ذات قيمة، ولكن قيمتها الحقيقية تكمن فيما تحمله من معاني لالتصال الفعال بين العبي 

الفريق، فتمرير الكرة مثال بين اثنين من الالعبين ال يمكن اعتباره رمز من رموز االتصال، 

ضل بالملعب يمكن من إال إذا كان هذا التمرير عامال على نقل الكرة من موقع إلى موقع أف

  .خالله إصابة الهدف

فرموز االتصال الحركي بين العبي الفريق الرياضي، هي رموز من حيث الموضوع   

والمعنى وليس من حيث الشكل، فحركة رفع الرجل عند رياضي الجمباز تختلف في المعنى 

1.والمضمون عن نفس الحركة عندما تصدر من العب كرة القدم

40-39ص  . سيكولوجية الفريق الرياضي، مرجع ذكر سابقا: أحمد أمين فوزي، طارق محمد بدر الدين -  1
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  : االتصال في الفريق الرياضيمنظومة  -3-3-1-6

إن الحدث التفاعلي األول في الفريق الرياضي هو االتصال وتكوين عالقة تبادلية بين 

اثنين من أفراده، ويشار إلى هذا الحدث ببداية االتصال والتفاعل في الفريق، ولكن مع 

ر، إال أن هذه استمرارية الفريق في نشاطه تأخذ العالقة التبادلية بين أفراده في االنتشا

العالقات تتغير من فترة إال أخرى ويكون هذا التغيير كبيرا نسبيا في بداية تكوين  الفريق، 

ولكن بعد فترة من الزمن يستطيع الفريق أن يرسى بين أعضاءه عالقات تبادلية شبه    ثابتة، 

  ركية وهذه العالقات التي تعبير عن منظومة االتصال في الفريق، وهذه المنظومة الح

واالجتماعية للفريق غالبا ما تكون هي الهدف األول من المعرفة ألي مدرب يتولى مسؤولية 

  .الفريق لكي يستطيع أن يوجه أعضاءه ويوظف قدراته التفاعلية

إن الفريق في واقع األمر ال يتكون بمجرد تحديد أفراده وانتظامهم في نشاطه، ولكن يتكون 

بعد فترة طويلة نسبيا يسودها االتصال والتفاعل بين أفراده داخل  حقيقة كفريق له كيان منتظم

  .الملعب وخارجه

وتبدو منظومة االتصال والتفاعل في الفريق من خالل شبكة االتصاالت والعالقات التبادلية 

الملعب أثناء والتعاونية السائدة بين أعضائه، داخل الملعب أثناء التدريب والمباريات، وخارج 

.اقف االجتماعية المرتبطة بنشاط الفريقبعض المو

فمن خالل شبكة االتصاالت والعالقات التبادلية بين الالعبين يظهر شكل وطبيعة االتصال 

والتفاعل في الفريق، وذلك من حيث شدة العالقات أو ضعفها، ومن حيث شمولها جميع 

تصارها على ومن حيث اقأعضاء  الفريق أو اقتصارها على عدد محدد من أعضائها، 

الجانب الحركي أو امتدادها إلى الجانب االجتماعي  للفريق، وغير ذلك من تغيرات ودراسة 
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ومن مجموعة هذه النظم . العالقات التبادلية والتي يشمل كل منها إلى نظام من نظم االتصال

1. تتحدد منظومة االتصال والتفاعل في الفريق

:واالتصال الحركي في الفريقطرق قياس االتصال االجتماعي  -3-3-1-7

ونظرا ألهمية دراسة االتصال والتفاعل الحركي واالجتماعي للفريق بصفة دورية ومنظمة، 

فقد أصبح من األهمية التعرض لطرق قياس كل من االتصال االجتماعي واالتصال الحركي 

  .فريقفي الفريق والتي من خاللها يمكن التعرف على منظومة االتصال والتفاعل في ال

  : الطريقة األولى للقياس: أوال 

هي المالحظة الموضوعية لطبيعة االتصاالت الحركية لالعبين أثناء مواقف الهجوم 

ومواقف الدفاع خالل التدريب والمباريات، لتحديد شبكة اتصاالت هجومية وأخرى دفاعية 

  .للفريق يبن على أساسها اإلطار التكتيكي العام للفريق

تصاالت االجتماعية بين أعضاء الفريق، فإن مالحظتهم تتم من خالل أما عن شبكة اال

المواقف االجتماعية المرتبطة بأنشطة الفريق، واألحاديث المتبادلة بين األعضاء قبل وبعد 

التدريب والمباريات، وفي غرف تبديل المالبس، وفي أثناء السفر، وفي المبيت بالفنادق، 

الل األحداث االجتماعية ألعضاء الفريق، وغيرها من وخالل المعسكرات التدريبية، وخ

  .مواقف االتصال والتفاعل خارج نطاق اللعب

وتعتبر المالحظة للمواقف االجتماعية أسهل من المالحظة للمواقف الحركية خصوصا 

الدفاعية منها، ولهذا يمكن للمالحظة االجتماعية أن تكون من خالل مشاركة قيادة الفريق 

المواقف واألحداث االجتماعية، أما المالحظة للمواقف الحركية فال بد من أن  ألعضائه خالل

2.تكون على قدر كبير من الموضوعية

  : الطريق الثانية: ثانيا 

هي تطبيق بعض األدوات العلمية على أعضاء الفريق، والتي تمكن قيادته عند 

تماعي بين أعضائه، وتتمثل هذه استخدامها من قياس إمكانية االتصال والتفاعل الحركي واالج

  .األدوات في االختبارات السوسيومترية  وشبه السوسيومترية، واختيارات تقييم العالقات

44-43ص . سيكولوجية الفريق الرياضي، مرجع ذكرا سابقا: أحمد أمين فوزي، طارق محمد بدر الدين  -1
47ص . نفس المرجع السابق -2
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وبالرغم من أهمية هاتين الطريقتين لقياس االتصاالت الحركية واالجتماعية للفريق الرياضي، 

ام كلتا الطريقتين، ذلك أن إال أن الدراسة المتعمقة لالتصال والتفاعل في الفريق تحتم استخد

استخدام االختبارات السوسيومترية تعطي صورة تنبؤية الحتمالية االتصال بين الالعبين، أما 

المالحظة الموضوعية المقننة فإنها تعطي صورة لما يحدث فعال من اتصال وتفاعل في 

  .الفريق فكال النوعين يكمالن بعضهما البعض

  :العمل الجماعي ةمهار - 3-3-2

يستند العمل الجماعي على حقيقة أن الناس جميعا :مفهوم العمل الجماعي -3-3-2-1

في حاجة إلى المساعدة لمجرد كونهم كائنات بشرية، ولهم الحق في المشاركة في تقرير أمور 

حياتهم، فهو العملية التي من خاللها يجد األفراد النشاط  الجماعي فرصا إلشباع رغباتهم 

.1هم في ضوء قيم المجتمع وأهدافهوتحقيق احتياجات

كما يعرف العمل الجماعي أيضا أنه العمل المشترك والمتسم باالستمرارية بين فردين أو أكثر 

.2بغرض تحقيق هدف متفق عليه أو إنجاز عمل مشترك

إذن يمكن اعتبار العمل الجماعي ضرورة اجتماعية من خاللها يتمكن كل فرد من 

  .جية والبدنية وتحقيق الهدف المشترك للجماعة أو الفريق الرياضيتحقيق حاجاته السيكولو

  : الحاجة إلى العمل الجماعي-3-3-2-2

إن العمل الجماعي يوفر فرصة جيدة لالستفادة من كافة المهارات والخبرات التي   

يتمتع بها األفراد العاملون في الجماعة، ال بشكل فردي ولكن بصورة جماعية تسهم في 

ق بين هذه المهارات والقدرات بما يعزز قدرة الجماعة على مواجهة التحديات التي التنسي

يمكن أن تواجهها أثناء العمل، بفضل التمكين لمهارات وخبرات األفراد من أن تبرز وتتكامل 

العمل مع بعضها البعض، حيث يمثل العمل الجماعي فرصة الستغالل الموارد البشرية 

  . كل أمثلالمتاحة لدى الجماعة بش

.7ص  1987. العالقة بين ممارسة العمل مع الجماعات كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان: أحمد فوزي الصاري -1
.88ص . 2003. اإلسكندرية. اإلعاقة في محيط الخدمة االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث: بدر الدين كمال عبده -2
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فضال عن ذلك فإنه يمكن النظر إلى كل جماعة باعتبارها وحدة مستقلة ذاتيا، فكلما   

كانت مهارات أفراد الجماعة رفيعة، زادت قدرة الجماعة على التحكم الذاتي في أعمالها، 

وكان من السهل تفويض المسؤولية إلى مثل هذه الجماعات، وهو األمر الذي يحقق مرونة 

داء، وسرعة في االستنتاجات للتغيرات والمواقف الفجائية التي يمكن أن تحدث أعلى في األ

  .أثناء العمل الجماعي

وال يقتصر دور العمل الجماعي عند هذا الحد، بل تحسينه يؤدي على المدى البعيد إلى   

تطوير قدرة الفرد على تحقيق أهداف الجماعة والتصرف على نحو إيجابي، وبما يتفق 

في المواقف ذات الطابع المفاجئ، بما يجعل الفرد نفسه متلقيا جيدا لتفويض وأهدافها 

.1المسؤولية

:مقومات العمل الجماعي-3-3-2-3

  : تعتمد عملية تطوير العمل الجماعي بشكل كبير على اآلتي

نصب  اإن أعضاء الجماعة في حاجة دائمة أثناء مرحلة التشكيل ألن يضعو: التركيز

  .التي تشكلت من أجلها الجماعةأعينهم المهمة 

يجب أن تكون المهمة التي تشكلت من أجلها الجماعة واضحة في أذهان  :الوضوح

.الجميع، فيما يمكن أن يطلق عليه بيان المهمة التي سوف تكون محور لعملهم

لضمان مشاركة ومساهمة كل فرد يتعين  :المشاركة الجماعية في العمل واتخاذ القرار

أن تحفز كل عضو فيها على المشاركة في المناقشات، وفي اتخاذ القرار  على الجماعة

.كما أن عليها من الجانب اآلخر الحد من تسلط البعض على أفراد الجماعة

إن عملية تقييم األعمال التي يتم القيام بها من جانب أي فرد من  :التقييم االيجابي

م بالسلب أو باإليجاب، ال بد أن يأخذ أفراد الجماعة أمر هام للغاية، سواء كان التقيي

.التقييم نفسه شكال ايجابيا بحيث يسهم في دعم العمل داخل الجماعة

في كل عمل جماعي يكون من بين عناصر التحفيز لفريق العمل أن  :المعالم الرئيسية

.يتم تحديد معالم رئيسية يقاس بها تقدم سير العمل

32:،ص 2001¡2ديناميات الجماعة والتفاعل الصفي، دار الكندي للنشر والتوزيع ،االردن، ط: ن منسي حس -1
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ي مشكلة ال بد أن يتم العمل الجماعي بشكل عند مواجهة أ :تفادي الحلول الفردية

جماعي بمشاركة كل أفراد الجماعة، بحيث يساهم كل منهم في التعرف على البدائل 

.المختلفة للتعامل مع المشكلة

حرص أعضاء الجماعة على التواصل الجيد فيما بينهم بشكل جيد،  :التواصل الجيد

على النحو الذي يحول دون وقوع يضمن تبادل األفكار والمعلومات واالقتراحات 

.حاالت أو سبل تنفيذ هذه المهمة

:مجاالت العمل الجماعي-3-3-2-4

  : هناك أربعة مجاالت يرتكز عليها العمل الجماعي وهي كالتالي

يشتمل هذا المجال على ما يجب أن تعمله الجماعة لزيادة أو المحافظة : تقديم الدعم-1

ية، وأهميته الجماعية ككل، ويتضمن ذلك التشجيع، على إحساس كل فرد بقيمته الذات

واالعتراف باألداء الجيد، والدفاع عن مصالح الجماعة لدى اإلدارة العليا، واشتراك 

  .وحل المشكالت األخرى. أفراد الجماعة في الرد على األسئلة

د يشتمل هذا المجال على ما يجب أن يعمله الفرد إليجا :تسهيل التفاعل بين األفراد-2

أو المحافظة على العالقات الشخصية بين أفراد الجماعة ، حيث يتضمن ذلك رعاية 

.أو تشجيع األنشطة، وعقد االجتماعات

عادة ما توجه جماعة العمل لتقديم خدمة لآلخرين، وعلى كل فرد من  :تأثير األهداف-3

ير الجماعة إيجاد درجة عالية من الوعي وااللتزام بهذا الهدف، ويتضمن هذا توف

. وتغيير وتوضيح مستمر لألهداف، وللحصول على الموافقة على أهداف الجماعة

.يجب إشراك جميع أفرادها في هذه األهداف

يشتمل هذا المجال على ما يجب أن يفعله كل فرد إليجاد وسائل  :تسهيل إنجاز المهام-4

ء عمل فعالة، ومعدات وجداول عمل الزمة لتحقيق أهداف الجماعة، حيث ينفق جز

كبير من الوقت في هذا المجال في حل المشكالت التي تواجه جماعة العمل في 

.تعاملها مع غيرها من الجماعات

:أبعاد العمل الجماعي في الفريق الرياضي-3-3-2-5
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يعتبر العمل الجماعي في الفريق الرياضي من مظاهر التفاعل الحركي بين أعضاء الفريق،  

لحركية المتبادلة بين أعضائه، حيث يعتبر من أهم الظواهر التي وتعبير عن نوع العالقات ا

ولعل . يجب التعرف على حجمها وأبعادها في الفريق، ومتى يحدث التعاون داخل الفريق

المدرب والمربي الرياضي الكفء هو الذي يستطيع استثارة هذه الظاهرة وتنميتها في الفريق 

انجاز الفريق الرياضي هو ثمرة التعاون بين  ومن الطبيعي أن يكون. إلى الحد المطلوب

. أعضائه بحيث يجعلهم وحدة حركية واحدة يصعب تشتيت أدائهم الجماعي خالل المنافسة

: ولهذا يمكن التعرف على طبيعة العمل الجماعي في الفريق من خالل األبعاد التالية

  : في ضوء تحقيق األهداف- أ

الحركية للفريق متجانسة، أي أن جميع أعضاء في مواقف العمل الجماعي تكون األهداف 

الفريق يتبنون أهدافا حركية واحدة من أهداف الفريق، بحيث يعمل موقف العمل الجماعي في 

1.أن ييسر تحقيق الهدف بواسطة أحد األعضاء وتحقيق باقي األعضاء ألهدافهم

  : في ضوء االعتماد المتبادل-  ب

الالعبين إلى فريق رياضي هو االعتماد المتبادل إن العنصر األساسي الذي يحيل جمعا من 

على بعضهم البعض، وتتميز مواقف العمل الجماعي بينهم بنوع من االعتماد المتبادل 

االيجابي بين أعضاء الفريق، ويظهر سلوك العمل الجماعي في الفريق من خالل المهارات 

ألهداف، وفي التغطية التبادلية التي تساعد على اختراق دفاعات الخصم وفي تسجيل ا

  .والمساعدة أثناء الدفاع

: في ضوء الدوافع -ج     

إن الدوافع في مواقف العمل للفريق هي دوافع مشتركة يبحث األعضاء خاللها عن النتائج 

إال أن هناك مواقف تنافسية في الفريق أين يسعى كل العب . التي تعود عليهم جميعا بالفائدة

  .عليه بالفائدة بغض النظرعما يعود على باقي أفراد الفريقإلى النتائج التي تعود 

  : في ضوء اإلثابة المتوقعة- د

82: سيكولوجية الفريق الرياضي،مرجع ذكر سابقا، ص:أحمد أمين فوزي ، طارق محمد بدر الدين  -1
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في موقف العمل الجماعي يتوقع جميع األعضاء المشاركين فيه توزيع اإلثابة عليهم، إال أن 

هناك من أعضاء الفريق من يسعى خالل اللعب من أن يحقق النتائج منفردا دون معاونة من 

االشتراك معهم في تحقيقها، فإن هذا العضو غالبا ما يعوق تقدم الفريق، ومن زمالئه ودون 

ثم فإن هذا النوع من التنافس غير مرغوب في الفريق ويجب الحد من وجوده من خالل 

توجيه اإلثبات لألعمال الجماعية في الفريق واألعمال الفردية التي تكون من خالل عمل 

1.جماعي ال من عمل فردي مطلق

  : مراحل تطوير العمل الجماعي في الفريق الرياضي-3-3-2-6

(Tuckmanتيوكمان "يرى  ، أن الجماعات تمر بسياق تطوري مكون من أربعة )1965"

وأن فترة كل مرحلة قد . مراحل لالنتقال من مجرد مجموعة من األفراد إلى ما يسمى بالفريق

ل الذي يتبعونه ثابتا في عملية التطور تتفاوت بالنسبة للجماعات المختلفة، إال أن التسلس

  : الجماعي، وتشمل تلك المراحل األربعة على ما يلي

وفي هذه المرحلة يتألف أعضاء الفريق مع األعضاء اآلخرين، وبعد ذلك : التشكيل-1

يكتشف كل العب مكانه داخل بناء الفريق، محاوال تشكيل واختيار العالقات 

.   ن القادة المدربين وأعضاء الفريقالشخصية بما في ذلك العالقات بي

تتميز هذه المرحلة بالتمرد ضد القائد، ومقاومة سيطرة الجماعة،  :االندفاع-2

والصراعات الشخصية، وقد تحدث مشاحنات حين يتنافس زمالء الفريق على موقع 

.في الفريق وتكون معظم هذه المشاحنات اجتماعية وشخصية في طبيعتها

مرحلة التوافق حيث تبرز روح التعاون بين أعضاء الفريق وهي  :وضع المعايير-3

الذين يكتشفون مزايا العمل الجماعي ، فيبدؤون في نبذ الخالفات فيما بينهم، مهتمين 

بالعمل معا لتحقيق األهداف العامة بدال من االهتمام باألهداف الفردية، ويكون 

عبون من أجل الفعالية في التعاون حافزا لتحسين الرضا بين الالعبين، ويعمل الال

.أداء المهام الموكلة إليهم بدال من التنافس على المكانة والشهرة

.84-83: نفس المرجع السابق، ص -  1
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في هذه المرحلة يتحد أعضاء الفريق لتوجيه طاقاتهم وقدراتهم للعمل معا من  :األداء-4

أجل نجاح الفريق، ويتم حل القضايا التنظيمية، وتستقر العالقات الشخصية، كذلك 

ويساعد الالعبون بعضهم البعض من أجل النجاح، ويصبح الهدف  يتم تحديد األدوار

.الرئيسي لهم هو نجاح الفريق

  : تماسك الفريق الرياضي - 3-3-2-7

إن تعريف تماسك الفريق الرياضي يتضمن شعور الالعبين بانتمائهم :تعريف-3-3-2-7-1

عن أنفسهم، وعملهم  إلى الفريق والوالء له والتمسك بمعاييره وعضويته، وتحدثهم عنه بدال

  معا في سبيل تحقيق هدف مشترك، واستعدادهم لتحمل المسؤولية والدفاع عن الفريق، كـما 

1.يتضمن أيضا الروح المعنوية والعمل بروح الفريق واالندماج في العمل وجاذبية الجماعة

فستنجر "ليه ويستخدم مفهوم تماسك الفريق للداللة على قوة جذب الجماعة ألفرادها كما أشار إ

Festinger " متوسط القوة الناتجة والمؤثرة في توجيه أفراد "بتعريف التماسك على أنه

  : موضحا ذلك بوجود قوتان تؤثران على أعضاء الفريق وهما" الجماعة نحو جماعتهم

قوة االنجذاب إلى الفريق والتي تمثل رغبة الفرد في التفاعالت الشخصية مع -

  .األعضاء

2.لمشاركة في أنشطة الجماعةالرغبة في ا-

وعلى ذكر ما تقدم يمكن القول أن ظاهرة التماسك بشقيه االجتماعي والحركي لدى الفريق 

الرياضي تعتبر انعكاسا حقيقيا لطبيعة السلوك الرياضي خالل مواقف التدريب والمنافسة 

.الرياضية وهو العامل الحاسم في نتائج الفريق

(Carronكارون "أشار :الرياضيأنواع التماسك  -3-3-2-7-2 إلى أنه ) 1982"

: يمكن تقسيم تماسك الفريق الرياضي إلى بعدين هامين هما

.92: مرجع ذكرا سابقا، ص :إخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسين باهي -1
.110-109: ص 2.2007ط. دار الفكر. علم النفس االجتماعي: خليل عبد الرحمن  المعايطة -2
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هذا النوع من التماسك يعكس درجة عمل الفريق معا : تماسك المهمة-1

.لتحقيق أهداف مشتركة

يعكس هذا النوع من التماسك درجة العالقات بين  :التماسك االجتماعي-2

لرياضي ومدى حبهم بعضهم لبعض ويتأسس بصورة أفراد الفريق ا

1.واضحة على جاذبية العالقات بين أفراد الفريق الرياضي

  : عوامل تماسك الفريق الرياضي-3-3-2-7-3

إلى أن هناك العديد من الشروط والعوامل التي تسهم ) 1992" (محمد حسن عالوي"لقد أشار 

  : أهم هذه العوامل والشروط ما يلي في العمل على تماسك الفريق الرياضي، ومن بين

هي العوامل التي ترتبط بطبيعة وجود الفريق معا وغير ذلك من : العوامل البيئية -1

العوامل التي تدخل في نطاق المسؤولية التعاقدية أو التنظيمية المرتبطة بمختلف المواقف 

  .البيئية

الفردية ألعضاء الفريق  تشير العوامل الشخصية إلى الخصائص: العوامل الشخصية2-

ومنها دوافع االشتراك في الفريق ونوعية االنتماء نحوه ومدى جاذبية األفراد . الرياضي

2.ودرجة الرضا لهم عن بقائهم كأعضاء في الفريق الرياضي

يزداد تماسك الفريق الرياضي في حالة قيام العالقات بين الالعبين :  العوامل الجماعية3-

(Carronكارون "ويؤكد . ي والرغبة في النجاح الجماعيعلى أساس تعاون على أن ) 1972"

الفرق التي تستمر معا لفترة طويلة ولديها رغبة قوية للنجاح الجماعي تظهر مستوياتها 

  .مرتفعة من التماسك الجماعي

  : تنمية تماسك جماعة الفريق الرياضي -2-3-37-4-

ألهداف المنشودة للفريق ، ويبذل أقصى بأنه يتحمل مسؤولية تحقيق ا بإشعار الالع

جهده لتحقيقها وفي نفس الوقت يشعر ويقتنع بان زميله بالفريق يتعاون معه لتحمل 

.93االجتماع الرياضي، مرجع ذكرا سابقا ، ص: ، مصطفى حسين باهي إخالص محمد عبد الحفيظ -1
2 -Christine le Scaruff : Manuel de psychologies du sport .édition revues EPS, Paris 2003. P
297.



84

المسؤولية ، وبتعاون الجميع تتحدد جماعة تحمل مسؤولية تحقيق األهداف المنشودة 

.للفريق الرياضي 

ة رعبي الفريق إما بصوإعداد الفريق في تعزيز السلوك الحركي واالجتماعي لدى ال

.فورية أوفي أقرب تجمع لالعبين 

من خالل السماح لالعبين  تعريف كل العب بمسؤوليات اآلخرين في الفريق ، وهذا

أخرى أثناء التمرين ، حيث أن ذلك يساعد على إكسابهم التقدير  في مراكزباللعب 

.ألهمية مراكز اللعب لزمالئهم 

ية لكل العباالهتمام بمعرفة معلومات شخص.

،وذلك بتوطيد الدافع للتفوق أو الرغبةفي  تنمية وترسيخ روح النصر لدى الالعبين

إنجاز أحسن أداء في كل تدريب ، حتى تسري روح الحماسة المستمرة عند جميع 

  أفراد الفريق  

 يجب أن يتاح لالعب فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في الفريق ، أو

.نشخصية ، والشعور بأن الفريق هو ملك لجميع الالعبي عليه بصفة

 يراعي تطوير تدريبات الفريق ، واستخدام األلعاب التمهيدية التي تشجع على تدعيم

.التعاون بين أفراد الفريق 

 التركيز عل المظاهر والجوانب االيجابية التي يتميز بها الفريق ، حيث أن نتائج األداء

1.والتماسك ومن ثم جاذبية الفريق لدى الالعبين  تؤثر في مشاعر الرضا

مهارة الروح القيادية  - 3-3-3

:مفهوم القيادة -3-3-3-1

إن مفهوم القيادة يرتبط بالجماعة أكثر من ارتباطه باألفراد، فهي شكل من أشكال 

اعة على التفاعل االجتماعي بين القائد واألتباع، كما أنها سلوك يقوم به القائد لمساعدة الجم

  . تحقيق أهدافها، وتحسين التفاعل االجتماعي بين األفراد، والمحافظة على تماسك الجماعة

392-391: التطبيقات ، مرجع ذكر سابقا ،ص–المفاهيم  –علم نفس الرياضة : أسامة كامل راتب  -  1
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فالقيادة إذن عبارة عن عالقة متبادلة بين القائد ومجموعة من األفراد، يتم من خاللها 

1.التأثير على سلوك األفراد من أجل تحقيق أهداف الجماعة

(Coonsكونس و" "Hemphillهمفل "فقد عرفها  بأنها سلوك الفرد عند ): "1957"

بأنها المقدرة " "تيد"ويرى  2"قيامه بتوجيه أنشطة جماعة من األفراد اتجاه هدف مشترك بينهم

  ".على التأثير في الجماعة للتعاون على تحقيق هدف مرغوب فيه

ر الفعال على التأثي: "وتعرفها إدارة الخدمة الحديثة بالواليات المتحدة األمريكية بأنها

  ".نشاط الجماعة وتوجيهها نحو الهدف والسعي لبلوغ هذا الهدف

المقدرة على توجيه سلوك جماعة في "فتوح أبو العز وفارس خليل وهبة بأنه وعرفها

3".موقف معين لتحقيق هدف أو عدة أهداف

دهم القدرة على التأثير في سلوك أفراد الجماعة وتنسيق جهو"وتعرف القيادة بأنها 

  ".وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشورة

فالقيادة إذن ليس مجرد إصدار األوامر والتأكد من تنفيذها بل أيضا حفز األفراد على 

العمل وتنمية روح الجماعة فيما بينهم وإثارة حماسهم ليبذلوا أقصى جهودهم للوصول على 

4".أعلى مستوى يمكنهم أن يصلوا إليه

العملية التي يقوم بها فرد من أفراد "الرياضي فيمكن تعريفها بأنها  أما القيادة في المجال

جماعة رياضية بتوجيه سلوك األفراد الرياضيين وأعضاء المتضمن للجماعة من اجل دفعهم 

5".برغبة صادقة نحو تحقيق هدف مشترك بينهم

كل من أشكال ويمكننا أن نستنتج من خالل التعريفات السابقة أن القيادة بمفهومها العام ش

التفاعل االجتماعي بين األفراد القائد وأفراد الجماعة، كما هي عملية سلوكية تتمثل في 

.21، ص12001االجتماع الرياضي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط: إخالص محمد ومصطفى حسين باهي -  1
.219، ص 2004دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  علم النفس االجتماعي،: محمد شفيق -  2
1التدريس في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق، دار الفكر العربي القاهرة، ط: أحمد ماهر أنور، حسن وآخرون -  3

.211ص  2007
األمنية الرياضي مطابع أكاديمية، نايف العربية أسس اإلدارة وتطبيقاتها في المجاالت : عشماوي سعيد الدين محمد -  4

.للعلوم األمنية، ص
.16-15، ص1998¡1سيكولوجية القيادة الرياضية، مركز الكتاب للنشر، ط: محمد حسن عالوي -  5
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إمكانية تحريك الجماعة لتحقيق تأثير موجه نحو أهدافها وتحسين التفاعل االجتماعي بين 

  . أعضائها

ركز على أما مفهوم القيادة الرياضية فهو مشتق من المفهوم األصلي للقيادة وإن كان ي

  .التفاعل بين القائد والعملية الرياضية

فدور القيادة كبير في تجميع إمكانيات الجماعة وتوجيهها الوجهة اإليجابية التي تعود 

  .على المجتمع بالفائدة القصوى

  : أساليب القيادة -3-3-3-2

اكية تتطور نظرية القيادة بتطور نظام الحكم نتيجة لتطبيق مبادئ الديمقراطية واالشتر

  في معظم دول العالم، كما تطورت أساليبها نتيجة لتقدم العلوم االجتماعية واستقرار مبادئ 

العالقات اإلنسانية مما كان له أكبر األثر في خلق االستقرار النفسي لدى العاملين وزيادة 

إنتاجهم، وللقيادة في أي مجال من المجاالت العامة والرياضية بصفة خاصة العديد من 

ساليب التي يستخدمها القائد أثناء قيادته للمجموعة التابعة له أو لألشخاص الذين يرأسهم األ

  : والتي تتمثل فيما يلي

: القيادة الديمقراطية -3-3-3-2-1

ويطلق عليها أيضا القيادة اإلقناعية، حيث يقوم القائد فيها باشتراك األعضاء في رسم 

األهداف الخاصة بالجماعة ومناقشتها، كما يشجع السياسات، وفي اتخاذ القرارات وتحديد 

  القائد توزيع العمل بين األفراد، ويكون حكمه على األمور موضوعيا ويشجع النقد والنقد 

وفي هذا النوع من القيادة يكون لكل فرد في الجماعة الحرية في اختيار رفاق العمل . الذاتي

كما يقدم القائد بعض . وء قدراته وميولهواختيار األعمال التي يرغب في القيام بها في ض

الحلول المتعلقة بالموضوعات الحيوية الخاصة بالجماعة ويترك لألعضاء حرية االختيار من 

بينها ويؤدي هذا النوع من القيادة إلى خلق جو ودي يسوده الحب والتفاهم بين أعضاء 

كما تزداد جاذبية الجماعية  الجماعة، وإلى رفع روحهم المعنوية، وزيادة انتمائهم للجماعة،

بالنسبة للفرد، وتصبح أكثر تماسكا وترابطا، وينمو لدى الفرد اإلحساس بالمسؤولية تجاه 
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جماعته، مما ينعكس على إحساس الفرد بأهميته وقيمته بالنسبة للجماعة، ويزداد أيضا 

1.الشعور بالثقة بين أفراد الجماعة والقائد مما يؤدي إلى استقرار الجماعة

لذا كان هذا األسلوب من أكثر األساليب نجاحا في حالة اإلشراف على جماعة يتطلب 

2.العمل معها لخلق التعاون بين أفرادها وتشجيعها على االبتكار

  القيادة الدكتاتورية -3-3-3-2-2

ويطلق عليها أيضا األوتوقراطية أو االستبدادية، وفيها توضع كل السلطات في يد القائد، 

لذي يحدد بنفسه سياسة وأهداف الجماعة، وهو الذي يحدد خطوات العمل وأوجه فهو ا

النشاط، ويحدد أيضا نوع العمل الخاص بكل فرد في الجماعة، حيث ال يكون لألفراد الحرية 

  في اختيار األعمال التي يرغبون فيها أو اختيار رفاق العمل، كذلك فإن القائد ال يشترك في 

الكثير من األوامر التي تتعارض مع رغبة الجماعة، ويملى على  نشاط الجماعة، ويعطي

األعضاء ما يجب عمله، ويقوم باستخدام أساليب التهديد والضغط إلجبار أعضاء الجماعة 

  .على االلتزام بكل ما يصدر إليهم من تعليمات

ة، ويشعر ويؤدي هذا النوع من القيادة على تميز األفراد بالعدوانية والسلبية وعدم المباال

األفراد بالقصور والعجز مما يجعلهم أكثر اعتمادا على القائد، وتنعدم الثقة المتبادلة بين 

  بعضهم وبينهم وبين القائد، وهذا يؤدي إلى نمو الشعور بالكراهية تجاه القائد، كذلك يسود 

وية بين األعضاء شعور بعدم االستقرار واإلحباط والقلق مما يؤدي إلى خفض الروح المعن

3.لألعضاء

  : القيادة الفوضوية -3-3-3-2-3

وهنا يتصف الجو االجتماعي بالحرية التامة حيث يترك القائد للجماعة حرية اتخاذ 

وال يشترك في المناقشة أو في التنفيذ، وال يقوم القائد بتوجيه سلوك األفراد إال متى  تالقرارا

ك إال بأدنى من المشاركة مع إظهار حيث يكون سلوكه حياديا فال يشار 4.طلبوا منه ذلك

.59مرجع ذكرا سابقا، ص . االجتماع الرياضي: إخالص محمد، مصطفى حسين -  1
.217مرجع ذكر سابقا، ص . يس في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيقالتدر: أحمد ماهر، أنور حسين وآخرون -  2
.59نفس المرجع السابق، ص  -  3
.216، ص2005¡1االجتماع الرياضي، دار الفكر  العربي، ط: عصام الهاللي وخير الدين علي عويس -  4
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االستعداد للمعاونة وتقديم النصح ومن نتائج هذا النوع من القيادة أن عالقات الود والثقة 

1.المتبادلة بين األفراد تكون بدرجة متوسطة أيضا

  : أهمية القيادة -3-3-3-3

  : تتمثل أهمية القيادة في النقاط التالية

وترتيب األولويات وإيضاح المسار الذي يجب أن  تحديد وصياغة أهداف الجماعة

  .تنتهجه الجماعة لتحقيق تلك األهداف

 صياغة المعايير التي تستخدمها الجماعة والتي تكون منبثقة من ثقافة وتراث

.وخبرات الجماعة

العمل على إشباع حاجات الجماعة بما يعود عليها بالمصلحة والفائدة.

ونة في مواجهة المتغيرات التي تعترض مسيرة قدرة القيادة على التصرف بمر

الجماعة، تلك المواقف التي تحتاج إلى حزم وحسم وتلك التي تحتاج إلى تعاطف 

.وترابط

 ظهور القيادة في الجماعات ظاهرة طبيعية، إذ بدونها ال تستمر الجماعة فهي تلعب

كانت الجماعة  دور النواة التي تتمحور حولها الجماعة، فإذا ما فقدت هذه النواة

.مجرد تجمهر يفتقر إلى خصائص الجماعة

 القيادة الصالحة هي تلك التي تستشعر مسؤوليتها تجاه جماعتها، وإن تسليم القيادة لها

إنما يضع عليها واجبات تتمثل في أن تقدم للجماعة ما تفهم به نفسها، وتثق في 

في روح من التعاون  إمكاناتها، وتسلك أفضل الطرق وأيسرها في تحقيق أهدافها

تعتبر القيادة من أهم ظواهر التفاعل االجتماعي، ذلك أن القادة  2.والعمل المشترك

يقومون بدور رئيسي فيه، فهم يؤثرون في توجيه نشاط الجماعة وفي مدى إنتاجها 

3.والروح السائدة بين أفرادها

60، صمرجع ذكرا سابقااالجتماع الرياضي ، : إخالص محمد ، مصطفى حسين باهي  -1
.103-102، ص 2002¡1مدخل التربية الرياضية، مركز الكتاب للنشر، ط: مكارم حلمي أبو هرجة وآخرون  -  2
القيادة اإلدارية في التربية البدنية والرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : إبراهيم محمود، حسن أحمد الشافعي  -  3

.70، ص2003¡1ط
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  نظريات القيادة  -3-3-3-4

قيادة على أنها سمة من سمات الشخصية التي ينظر علم النفس االجتماعي لظاهرة ال

تتوافر في بعض الناس دون غيرهم، ولكن يجب أن نالحظ أن القيادة تعتمد على مجموعة 

  .كبيرة من سمات الشخصية وليس على سمة واحدة

هذه السمات تنمو في الفرد نتيجة لمروره بخبرات ومواقف معينة وليس هناك سمات 

ح في كل زمان ومكان، وإنما لكل جماعة ظروفها وأهدافها مطلقة وثابتة للقيادة تصل

ومشاكلها، ومن ثم لها نوع من القيادة التي تصلح لظروفها الراهنة وال تصلح لغيرها، هذا ما 

  .ينطبق على القيادة الرياضية

وتوجد نظريات كثيرة وضعت لوصف القيادة وتفسيرها، ومن أهم هذه النظريات ما 

  : يلي

:ظرية السماتن  -3-3-3-4-1

تستند نظرية السمات إلى افتراض وجود صفات وسمات معينة تتميز بها شخصية 

وتنطلق . األفراد القادرين على القيادة، وأن السمات يمكن اكتسابها وليست بالضرورة وراثية

هذه النظرية من المسلمة القائلة بأن سمات شخصية تؤثر في السلوك وأن القادة يتصرفون 

  وبالنسبة للمجال الرياضي فقد اهتم العديد من الباحثين بدراسة  1ف عن غيرهمبشكل مختل

ولقد استخدموا . السمات التي يتميز بها القادة الرياضيون والتي تجعلهم ناجحين في عملهم

وتم تطبيق تلك . لذلك العديد من االختبارات النفسية التخصصية في المجال الرياضي

، وخاصة 2القادة الرياضيين في المجاالت الرياضية المختلفة االختبارات على العديد من

المدربين في مختلف األنشطة لمحاولة التعرف على السمات المميزة لهم أو للتمييز بين 

.Hogy1970(3، هوجي Hendry1967هندري (الناجحين وغير الناجحين

.59، ص 1992القيادي وفعالية اإلدارة، مكتبة غريب القاهرة  السلوك: شوقي طريف -  1
.57، ص 2001¡1االجتماع الرياضي، مركز الكتاب للنشر، ط: إخالص محمد ومصطفى حسين -  2
40سيكولوجية القيادة الرياضية، مرجع ذكر سابقا، ص: محمد حسن عالوي -  3
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ذكر بعض الباحثين واختلف أنصار هذه النظرية في تحديد عدد ونوع السمات القيادية وي

  : أن أهم تلك السمات تتمثل في 

المبادرة والفعالية، األمانة واألخالق، الطموح والشهامة والنزاهة، والذكاء وبعد النظر 

1.وسداد الرأي وحسن التصرف، والتعاون، وضبط األعصاب واالستقاللية والتفاؤل

لسمات القيادية اشتملت إلى أن معظم الدراسات التي تناولت ا" Bassباس "وقد توصل 

  : على الصفات القيادية التالية

  ) القدرة على التحدث - االستعداد -الذكاء: (القدرة مثل.1

)القرارات -المعرفة -التقييم: (اإلنجاز مثل.2

) المثابرة –المبادأة  -االعتماد على النفس: (المسؤولية مثل.3

)التعاون -حسن العالقات –النشاط : (المشاركة مثل.4

  ).الحالة االجتماعية واالقتصادية، الشهرة: ( ز االجتماعي مثلالمرك.5

صادفت هذه النظرية انتقادات من بعض الباحثين على أساس أن الدراسات التي أجريت 

في إطار هذه النظرية لم تؤيد بدرجة كافية الفرض األساسي لها من حيث أن الشخص الذي 

م قدرتها على تحديد السمات الشخصية التي يتميز بسمات معينة يصبح قائدا ناجحا وكذلك عد

  يمكن أن تفرق بين القادة الرياضيين الناجحين وغير الناجحين وكذلك عدم تحديدها ألهمية 

وعلى الرغم من االنتقادات  2النسبية لكل سمة وقدرتها على التأثير على فاعلية القائد الرياضي

دراسات التي أشارت نتائجها إلى وجود التي وجهت إلى نظرية السمات، إال أن هناك بعض ال

الثقة بالنفس، والقدرة على اتخاذ : سمات مشتركة بين المدربين الناجحين، ومن هذه السمات

القرار، والثبات االنفعالي، والتفكير االبتكاري، وتحمل المسؤولية، والقدرة على القيادة 

  .واإلصرار والمثابرة، والطموح، والمرونة

  :ة الرجل العظيمنظري -3-3-3-4-2

تفترض هذه النظرية أن التغيرات التي تطرأ على الجماعة إنها تتم عن طريق شخص 

ما، أو أشخاص ذوي مواهب وقدرات غير عادية؛ فالقائد هو الذي يستطيع تغيير الجماعة 

47، ص1991جدة، سيكولوجية اإلدارة، دار الشروق : جمجوم هاشم نور -  1
41ص.سيكولوجية القيادة، مرجع ذكرا سابقا: محمد حسن عالوي  -  2
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2وأن هناك أفراد يولدون عظماء ولذلك فهم أحق بالقيادة 1متى كانت مستعدة لقبول التغيرات

من أهم الدعاة لنظرية الرجل العظيم وقد قدم العديد من البيانات " فرانسيس جالتون " ويعد 

اإلحصائية والوراثية تأييدا لصحة تلك النظرية من حيث تأثير الصفات والسمات الوراثية 

3.على القيادة

إن هذه النظرية تتعارض مع ضرورة أن يوظف القائد مهاراته من خالل التعليم 

الخبرة التي يكتسبها من خالل تفاعله مع المواقف الرياضية المختلفة، ويؤخذ والتدريب و

عليها عدم ارتباطها بشخص القائد بقدر ما ترتبط بظروف الجماعة المستعدة لقبول التغيير 

  .وأن قدرة القائد على التغيير ترتبط بالزمن الذي يتولى فيه القيادة

  : النظرية الموقفية -3-3-3-4-3

النظرية إلى القيادة في ضوء الموقف الذي تتم فيه، فأي عضو في الجماعة  تشير هذه

. يمكن أن يكون قائدا في موقف معين يمكنه من القيام بالوظائف القيادية المناسبة لهذا الموقف

فقد يصلح الفرد القيادة الجماعية في . فالقائد في موقف معين قد ال يكون قائدا في موقف آخر

فطبيعة المواقف . ، ولكنه يصلح لقيادة نفس الجماعة في وقت آخروقت من األوقات

  االجتماعية التي توجد فيها الجماعة، وطبيعة األفراد وثقافتهم، واألهداف التي تسعى الجماعة 

إلى تحقيقها، تتطلب اختيار القائد الذي يتصف بسمات معينة والتي تؤهله لتولي مسؤولية 

4.القيادة في هذه الفترة

رى أصحاب هذه النظرية أن القائد ال يظهر إال إذا تهيأت له الظروف االجتماعية وي

  .لكي يستخدم ذكائه، ومهاراته في تحقيق أهدافه

نجد أن هذه النظرية تركز على العوامل البيئية في نشأة القيادة وتفسيرها، حيث ترى  

ى إذا كانت لديه قدرات أن ظهور القائد يتوقف على وجود عوامل اجتماعية خارجة عنه، وحت

ومواهب فإن الظروف االجتماعية هي التي تسمح له باستخدام هذه المواهب أو هي التي 

.235سيكولوجية اإلدارة، مرجع ذكرا سابقا ، ص: جمجوم هاشم نور  -  1
.127، ص 1999اإلدارة الفعالة، مطبعة النيل، القاهرة، : حسين عبد الفتاح -  2
.16، ص1996، المعهد العلمي ، للفكر اإلسالمي، القاهرة القيادة اإلدارية في اإلسالم : أبو الفضل  -  3
.58، ص2001¡1االجتماع الرياضي مركز الكتاب للنشر القاهرة، ط: إخالص محمد، ومصطفى حسين باهي -  4
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توظفها، كما يعاب على هذه النظرية مغاالتها في تقدير أثر الظروف االجتماعية وإغفالها 

د ال تبدو لالستعدادات الفطرية الالزمة لنجاح القائد فالسمات التي تبدو ضرورية في موقف ق

1.ضرورية في آخر

  : النظرية الوظيفية -3-3-3-4-4

ينظر إلى القيادة في ضوء هذه النظرية على أنها القيام بالوظائف الجماعية التي تساعد 

المهارات القيادية ال تحركها إال "، وتفترض هذه النظرية أن 2الجماعة على تحقيق أهدافها

من اتصاالته، وإن نوعية القادة تختلف وفقا الختالف المواقف والظروف التي يواجهها القائد 

لذا فإن تأثير القائد       في  3المواقف والظروف وإن بروز القيادة يعتمد على وجود مشكالت

  الجماعة يرتبط بموقف معين يتفاعل فيه القائد مع الجماعة، ومن صميم ذلك الموقــف 

قيداته تنطبق القدرات القيادية وتوجيه وظروفه والعوامل الخارجية المحيطة وزمانه وتع

4.الجماعة نحو تحقيق الهدف المنشود

كما تفترض هذه النظرية عدم وجود أسلوب قيادي مثالي وإنما نحدد ظروف الموقف 

  .األسلوب المناسب للقيادة

  :يب والتكوين درنظرية الت -3-3-3-4-5

ا تلقى نوعا معينا من التكوين ، هذه النظرية أنه بإمكان الفرد أن يصبح قائدا إذ تفترض

وفقا للمزايا والصفات الشخصية التي يتمتع بها ، وذلك من خالل إعطائه قائمة من الصفات 

  . القيادية قبل إلحاقه بعملية التكوين ، والذي يركز على جوانب النقص فيه

إرتبطت تعتبر هذه النظرية من أقوى النظريات السابقة من حيث الفعالية ، خاصة إذا ما 

ببرامج تكوينية مبنية على أسس علمية وتستجيب لمتطلبات القادة من أجل مزاولة أعمالهم 

5.بفعالية

.216-215، ص 2005¡1االجتماع الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: خير الدين عويسي وعصام الهاللي -  1
.57االجتماع الرياضي، مرجع ذكرا سابقا، ص: ص محمد، ومصطفى حسين باهيإخال -  2
.234سيكولوجية اإلدارة، مرجع ذكرا سابقا، ص: جمجوم هاشم نور -  3
.444، ص1995أصول اإلدارة العامة األنجلو المصرية، القاهرة : درويش عبد الكريم وتكال ليلى -  4
.91: ص 2000.دار النهضة العربية .، البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر   اإلدارة المدرسية:د الصمداألغبري عب -  5
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ويتضح للطالب الباحث أن جمبع هذه النمادج تشير إلى أنه ليس هناك نموذج قيادي 

مثالي صالح لكل الظروف، وإنما تتغير في نموذجها وفق متغيرات موقفية متعددة بعضها 

  .القائد واآلخر خاص بالجماعة والثالث خاص بالمهمةخاص ب

:صفات القائد الرياضي-3-3-3-5

للقائد الرياضي صفات عديدة تتطلبها طبيعة عمله حتى يستطيع القيام بمهامه على الوجه 

  : األكمل وهذه الصفات هي

القدرة على تحمل المسؤولية.1

لقائد الرياضي ألن هذه تعتبر هذه السمة من السمات الهامة التي يجب أن يتحلى بها ا

الصفة تجعله يستطيع أن يقوم بما يطلب منه بشجاعة دون خوف أو تردد وهذا يدفع بالجماعة 

  .إلى التقدم

  : الثقة بالنفس.2

تأتي الثقة بالنفس للقائد نتيجة لقدراته الخاصة، وشخصيته، وخبراته حيث تجعل لديه 

ب دون خوف أو تردد مع األخذ في القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناس

1.االعتبار حاجات جماعته ورغباتهم

  : الثبات االنفعالي.3

إن تحكم القائد في انفعاالته تؤدي إلى إحساس المجموعة بالسكينة والهدوء، وتجعله يتسم 

بالحكمة دون الغضب خاصة في المواقف ذات الطابع االنفعالي العنيف والضغوط النفسية 

احية أخرى فإن االنفعاالت ينتقل أثرها بسرعة، فظهور انفعاالت الخوف والقلق ومن ن 2العالية

واالستثارة على القائد سوف ينتقل أثرها بصورة فورية على التابعين وبالتالي يصبح القائد 

3.مسؤوال بصورة مباشرة عن عدم تحكم التابعين في انفعاالتهم

  : القدرة على اتخاذ القرار.4

.106، ص1، ط2002مدخل التربية الرياضية مركز الكتاب للنشر القاهرة، : مكارم حلمي وآخرون -  1
.107نفس المرجع السابق، ص  -  2
.44-43-42سيكولوجية القيادة الرياضية مرجع ذكرا سابقا، ص: محمد حسن عالوي -  3
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السمات التي تميز القائد الرياضي الناجح، فأخذ القرار السليم يعتبر  تعتبر من بين أهم

أمر ضروري وصفة ال غنى عنها وخاصة في المواقف المتغيرة التي تتطلب سرعة االختيار 

بين بعض البدائل واختيار بديل محدد بصورة عقالنية، كما أن سرعة مالحظة المواقف 

وكذلك القدرة على سرعة اتخاذ القرار وسرعة  الرياضية والحكم عليها بطريقة موضوعية

التعرف على مكمن الخطأ في األداء والسلوك كلها عوامل هامة مرتبطة بالقدرة على اتخاذ 

1.القرار

  : الطموح.5

القائد الرياضي الطموح يتميز بالدافعية نحو التفوق والمزيد من التفوق في ضوء األسس 

فز التابعين بشتى الوسائل اإليجابية لتحقيق أعلى ما الموضوعية وبالتالي يسعى إلى دفع وح

  يمكن من مستوى كما يتميز بالمثابرة واإلصرار وعدم فقد األمل في تحقيق الهدف النهائـي 

وال يستسلم بسهولة ويسعى نحو تطوير نفسه وقدراته ويتمسك بأهدافه بغض النظر عن قيمة 

2.الوقت والجهد

  : اإلبداع.6

بداع واالبتكار واستخدام العديد من الطرق والوسائل الحديثة في عملية إن القدرة على اإل

القيادة الرياضية وكذلك القدرة على إبراز أنواع متجددة ومبتكرة في المجاالت المختلفة لنشاط 

  .وسلوك التابعين تعتبر من بين أهم العوامل التي تظهر قدرة القائد الرياضي على اإلبداع

  : المرونة.7

رة على التكيف والمواءمة للمواقف المتغيرة وخاصة في نطاق الظروف ذات وهي القد

الضغوط النفسية العالية، حيث يتميز القائد الرياضي القدرة على تحقيق األهداف الموجودة في 

ضوء متطلبات الموقف، وإمكانية استخدام أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف، وعدم الجمود أو 

3.ريقة واحدة وعدم تغييرها بالرغم من فشلها في تحقيق االهدافالنمطية أو اإلصرار على ط

  : القيادة.8

.43مرجع ذكرا سابقا، ص. سيكولوجية القيادة الرياضية: محمد حسن عالوي -  1
.45نفس المرجع السابق، ص  -  2
.45-44نفس المرجع السابق، ص 3
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القائد الرياضي الناجح يتسم بسمة القيادية، ويقصد بذلك قدرته على التوجيه والتأثير في 

سلوك التابعين وقدرته على التنسيق والترتيب المنظم للمجهودات الجماعية من أجل التوصل 

ومهارات التابعين إلى أقصى درجة وكذلك قدرته على حفزهم على تطوير مستوى قدرات 

  .وإثباتهم

:تنمية المهارات القيادية للقائد الرياضي  -3-3-3-6

يمكن اكتساب وتطوير المهارات القيادية عن طريق عمليات التدريب واإلعداد ، حيث أن 

مسؤولية وأعباء الموهبة القيادية وحدها ال تكفي لتحقيق أهداف الفريق الرياضي وتحمل 

ولهذا فقد تنوعت محاور وأساليب تنمية المهارات القيادية لدى القائد .الفريق الرياضي 

  .الرياضي حتى تؤدي إلى تنمية وتطوير الجوانب المتعددة لشخصيته بصفة عامة

  : القيادية للقائد الرياضي  المهارات محاور تنمية-3-3-3-6-1

فية تنمية القدرات اإلبداعية المعر. أ

ن القدرات البدنية حيث يمكن تنميتها من خالل التدريب ، ومن أهم ما أشار إليه أوشأنها كش

  : الباحثون وعلماء علم النفس الرياضي ما يلي 

 مرونة التفكير الحركي في المجال الرياضي

 الحساسية للمشكالت في المجال الرياضي

 األصالة الفكرية الحركية

  : ية تلك القدرات ومن أهم األساليب لتنم

 التدريب على حل المشكالت الحركية

 تنمية الخيال واألفق الخططي

 التدريب على التصور الحركي

 العمل تحت تأثير الضغوط النفسية ذات االستثارة االنفعالية الشديدة
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   :تنمية المهارات االجتماعية -ب 

  :ومن أهم تلك المهارات ما يلي

ي تقبل وتوجيه النقد الرياض

 التعاطف مع الالعبين " تحديد المسافة النفسية بين المدرب والالعبين "

 االتصال واالهتمام بتلبية احتياجات الالعبين

 االتصال االجتماعي الرياضي

 عدالة توزيع األدوار والمسؤوليات بين الالعبين

 اإلقناع واالقتناع لما فيه مصلحة الفريق

  : ارات االجتماعية ما يلي ومن أهم األساليب لتنمية المه

 التكرار السلوكي الحركي الموجه

القوة الواقعية والتخيلية في المجال الرياضي

 تمثيل الدور الحركي

 1.التماسك خالل الصراعات والمشكالت التي تواجه الفريق الرياضي

: حل النزاعات ةمهار - 3-3-4

لعالقات بين األفراد أو الجماعات في نظرا لتداخل وتشابك ا :مفهوم النزاع -3-3-4-1

المنظمة الواحدة، فإنه غالبا ما يحدث نوع من النزاع بين أعضاء الجماعة، ويمكن بصفة 

  : هعامة تعريف النزاع على أن

معين بنوع من اإلحباط نتيجة تجاوز ) أو جماعة(العملية التي تبدأ عندما يشعر فرد "

.2"أحد األفراد اآلخرين لحقوق األول

172مرجع ذكر سابقا، ص : أحمد أمين فوزي ، طارق محمد بدر الدين  -  1
ص  2001التعليمية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  بناء الشخصية والتفاعل في الجماعة: جمال محمد أبو شنب 2

230.
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فمن خالل هذا التعريف نالحظ أن النزاع يحدث في الحاالت التي تؤدي إلى تحقيق 

  .إلى منع تحقيق أهداف طرف ثان) فرد أو جماعة(أهداف طرف معين 

:الحاالت التي يحدث فيها النزاع -3-3-4-2

إن عملية النزاع تحدث تقريبا في كل الجماعات على كافة المستويات، وبصفة عامة 

  :الحاالت التاليةيحدث في 

 وجود مصالح متعارضة بين أهداف الفرد واألفراد اآلخرين أو بين الجماعات بعضها

  .مع بعض

التعامالت بين األفراد التي تهدف إلى تحقيق انتصارات على حساب اآلخرين.

األفعال وردود األفعال ذات الطابع المتناقض والصادرة من األفراد داخل الجماعة.

ء الجماعة الترقي وتحقيق التقدم الوظيفي قبل اآلخرينمحاوالت أعضا.

الرغبة في فرض السيطرة والتأثير على اآلخرين.

  :الجوانب اإليجابية للنزاع -3-3-4-3

بالرغم أن معظمنا يعتقد أن كل نتائج النزاع هي نتائج سلبية يجب تفاديها، فإن النزاع 

ة ولألفراد إذا ما تم التعامل معه وإدارته يمكن أن ينتج بعض الجوانب اإليجابية للجماع

  .بطريقة جيدة

إن النظرة التقليدية للنزاع تعتبرانه مؤشر لوجود خطأ ما في تنظيم الجماعة وأنه البد من 

اتخاذ بعض اإلجراءات التنظيمية للقضاء عليه، وطبقًا لهذه النظرة فإن النزاع ليس له أي 

ة ظهرت النظرة الحديثة للنزاع التي تعتبره جزءا ال وخالل السنوات القليلة الماضي. فوائد

  .يتجزء من الحياة التنظيمية، بل وأنه ضرورة لتحسين األداء داخل الجماعة

وطبقًا للنظرة الحديثة للنزاع فإنه يمكن أن يؤدي إلى تطوير طرق واستراتيجيات عمل 

  .السائد داخل الجماعة جديدة بين األفراد، ويمكن أن يؤدي إلى كسر حدة الجمود والتخلف
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ومما سبق يتضح التركيز األساسي للنظرة الحديثة للنزاع هي البحث عن اكتساب 

  :مهارة اإلدارة الجيدة للنزاع بدال من محاولة القضاء عليه والتي تتضمن ما يلي

  .الحفاظ على مستوى مناسب من النزاع-1

  .استخدام بعض استراتيجيات تخفيض النزاع-2

وكما هو . زاع تأتي من تأثيره المحتمل على أداء األفراد والجماعةإال أن أهمية الن

فإن هناك مستوى أمثل للنزاع في أي موقف من المواقف ) 2(موضح في الشكل رقم 

  .الحياتية

  الجوانب االيجابية للصراع): 2(الشكل

وفي الحاالت التي يصل فيها النزاع إلى أقصى حد ممكن يؤدي ذلك إلى حدوث 

غير محتملة، وبنفس المنطق فإنه في حاالت تدني النزاع إلى أقل مستوياته، فإن ذلك مشاكل 

  .يؤدي إلى الجمود وعدم القدرة على التجديد

وتعتبر عملية تحديد المستوى األمثل للنزاع عملية صعبة حيث أنها تتطلب فهم تام 

  .بأطراف النزاع وطبيعة هذا النزاع وأسبابه
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لى درجة عالية من المهارة حيث يستطيع أن يحدد ويتطلب أن يكون الفرد ع

  .استراتيجيات تخفيض أو زيادة درجة وحدة النزاع

  :وعليه تكون الجوانب اإليجابية للنزاع كما يلي

  .تطوير األفكار-

.االتجاه نحو البحث عن أفكار جديدة-

.بحث وحل المشاكل الدائمة-

.إعطاء الفرد فرصة للتعبير عن رأيه-

1.داع والتطويردفع عملية اإلب-

  :مراحل النزاع-3-3-4-4

النزاع بطبيعته عملية ديناميكية، من الصعب وصف بدايتها ونهايتها، كما يمكن أن 

. يمتد إلى فترات طويلة وأن يتحول من نزاع بسيط إلى نزاع معقد غير واضح األبعاد

  :احل التاليةفإننا سوف ننظر إليه من خالل المر عوبهدف التعرف على ديناميكية النزا

.النزاع الخامل :المرحلة األولى-1

وهي المرحلة التي تتوافر فيها مسببات النزاع دون حدوثه، ومن أمثلة تلك الحاالت 

المواقف التي يتنافس فيها أفراد المجموعة أو في حاالت تحقيق أهداف متعارضة، وفي هذه 

عدم استعداد الطرفين لخوض الحاالت ال يطفو النزاع إلى السطح نظرا النخفاض حدته أو 

  .عملية النزاع

.النزاع المدرك: المرحلة الثانية-2

تبدأ هذه المرحلة عندما يدرك أطراف النزاع أن هناك نزاعا مرتقبا سوف يحدث، 

.وغالبا ما يبدأ الطرف الذي يشعر أطراف النزاع بتناقض في المصالح واألهداف

النزاع المحسوس: المرحلة الثالثة-3

http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/downloads/Teams-Ar_Ch... - 39k 1
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رحلة التي تشعر فيها أطراف النزاع بالظواهر والمؤشرات الدالة على بدء هي الم

.النزاع الفعلي بين األطراف المختلفة

النزاع الواقعي  :المرحلة الرابعة-4

وهي مرحلة استخدام السلوك وإظهار األفعال وردود األفعال المترتبة على وجود 

وفي هذه المرحلة تبدأ .أو تقديم تنازالتالنزاع ومن أمثلة هذه األفعال الهجوم أو االنسحاب 

.أطراف النزاع في التفكير في إنهاء أو حل النزاع

.مرحلة ما بعد النزاع :المرحلة الخامسة-5

هي المرحلة التي تعكس طبيعة العالقة بين األطراف المتصارعة في مرحلة ما بعد 

ع إلى حل دائم وعادل انتهاء النزاع، وفي كثير من األحيان يمكن أن تتوصل أطراف النزا

وفي أحيان أخرى يصعب التوصل إلى مثل هذا الحل الدائم ويتم بدال منه التوصل إلى حلول 

  .مؤقتة

  :مصادر النزاع -3-3-4-5

  :تتعد مصادر النزاع داخل الجماعة لتشمل العديد من المصادر الشخصية المتمثلة فيما يلي

:مصادر االتصاالت الشخصية-1

ساسية للنزاع تستنتج عن سوء عملية االتصاالت الشخصية بين إن من المسببات األ

في إدراكنا، هناك العديد من المتغيرات أفراد الجماعة، فباإلضافة إلى جانب القصور الذاتية 

التي تساعد على سوء الفهم أو صعوبة التفسير أو عدم اإلنصات، الحالة النفسية، الدوافع 

  .وغيرها

:المصادر التنظيمية-2

  :تتضمن العديد من المتغيرات وهي كالتالي

.النزاع في جماعات كبيرة الحجم أعلى منه في الجماعات صغيرة الحجم: حجم الجماعة* 

:صادر السلوكيةالم-3
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ترجع إلى اختالف تقييم األفراد للمواقف طرق مختلفة، أو بسبب رغبتهم الدائمة في 

.خلق خالفات ونزاعات مع اآلخرين

  :حل النزاعات ةمهار-3-3-4-6

حل النزاع هو أحد المهارات التي علينا أن نتعلمها وننميها، واستخدام هذه المهارة 

يمكن أن يساعد في حل مواقف المشكالت ويبقي على العالقات بين األفراد في اتجاه إيجابي، 

وهو أيضا يشجع على فهم أفضل لوجهة نظر اآلخرين المختلفة عن وجهة نظرنا، ومن شأن 

التوصل لحل عادل بين األطراف المتصارعة، ومن االعتبارات التي يمكن أن تساعد في  هذا

حل معضلة الصراع الذي ينشأ في مواقف التفاعالت الحياتية، كما يمكن أن يقود األفراد 

  :لحلول عادلة وإيجابية بينهم ما يلي

  .مواجهة المشكلة بقدر المستطاع-

.ة المشكلةتحديد الوقت والمكان المناسب لمناقش-

  .التحدث هدوء-

.التعبير بوضوح عن األفكار والمشاعر واآلراء-

عدم االنصراف نحو فرعيات مع التركيز على أساسيات المشكلة وعدم التطرق لنقاط -

.جانبية في النقاش

.تحديد الحقائق التي ترتبط بالمشكلة-

 –العقاب  -لومال(تجنب التفاعالت السلبية التي من شأنها عدم الوصول لحلول مثل -

....).التطاول على اآلخرين

.عدم الهروب من النقاش-

.االستماع إلى الرأي اآلخر واالعتقاد اآلخر والمشاعر األخرى-

.محاولة التحكم في النفس والسيطرة عليها طوال وقت التفاعل-

.االستماع اليقظ ألطراف المشكلة-
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.المفاضلة بين الحلول المعروضة-

1.بين جميع األطرافاختيار الحل األوسط -

  :خطوات حل النزاع -3-3-4-7

  :هناك عدة خطوات يمكن أن تنتج من أجل حل النزاعات بنجاح وهي كالتالي

وهي أول خطوة لحل النزاع يتم فيها التعرف على األشياء : تحديد مصادر النزاع.1

نمتلكها الحقيقية التي تسبب النزاع، ثم استخدام أفضل مهارات التفاعل االجتماعي التي 

  .من أجل تحديد مشكلة النزاع

.تحديد األفراد المتورطين في النزاع.2

فهي تعكس اقتناع صاحب النزاع بقدرته على إجراء  :تقبل مواجهة مشكلة النزاع.3

.تغيير للموقف من أجل محاولة حل النزاع الذي يعاني منه

نزاع، أو إتباع يمكن إتباع خطوات اتخاذ القرار من أجل الحل األمثل لل :حل النزاع.4

:حل المشكلة وهي كالتالي

  .التعرف على المشكلة-

.تحديد البدائل أو الحلول-

التعرف على مميزات وعيوب كل حل من الحلول (تقييم كل حل على حدة -

).المطروحة

.اختيار أفضل الحلول-

.توظيف الحل-

2.تقييم الحل-

http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/downloads/Teams-Ar_Ch... - 39k 1

.40-39: كر سابقا ، صالمهارات الحياتية ، مرجع ذ: تغريد عمران وأخرون -2
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  :الخالصة

على إدارة مواقف  تھقدرفي  لنسبة لكل فرد،يتضح مما سبق مدى أهمية المهارات الحياتية با

وهذا من خالل اكتسابه لبعض من هذه المهارات ، التي تطرقنا إليها في هذا  حیاتھ الیومیة

الفصل، والتي من شأنها مساعدته على إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين، والتفاعل 

بوال اجتماعيا التفاقها مع المعايير معهم داخل سياق اجتماعي محدد، وبأساليب محددة تلقى ق

االجتماعية السائدة، وتكسبه كذلك الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة مواقف الحياة المختلفة، 

والقدرة على تحمل المسؤولية، أما قصور هذه المهارات، فقد يؤدي إلى عجز الفرد عن 

ابات والمشكالت النفسية التي التفاعل الناجح مع اآلخرين، وقد يكون سببا للكثير من االضطر

قد تصيب الفرد نتيجة ذلك، لذا فالبد من إتاحة الفرص المناسبة للفرد لكي يتعلم ويكتسب 

المهارات الحياتية عامة واالجتماعية خاصة التي تحقق له اإلشباع والرضا من خالل تفاعله 

جحة مع اآلخرين قد تكون مع اآلخرين، ألن إخفاق الفرد وفشله في القيام بعالقات اجتماعية نا

. نتيجة عدم إتاحة الفرص أو الظروف المالئمة أمامه لكي يتعلم هذه المهارات الضرورية



104

  الفصل الثالث
المھارات البدنیة والمھاریةالمھارات النفسیة و 

  تمهيد 

  المهارات النفسيةمفهوم 

  أهمية تدريب المهارات النفسية للرياضيين  

  مهارات النفسية مكونات ال

  مهارة اتخاذ القرار  -    

مهارة الثقة بالنفس   -    

مهارة التفكير وحل المشكالت   -    

  مهارة تحمل المسؤولية  -    

  المهارات البدنية والمهارية 

  مفهوم التربية الصحية 

  أهمية النشاط البني الرياضي بالنسبة للجهاز العصبي 

  بالنسبة للجهاز الدوري أهمية النشاط البدني الرياضي 

  اء ذمهارة اختيار الغ

  مهارة اختيار الملبس 

  خالصة الفصل
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  :تمهيد

إن وظيفة المؤسسات التعليمية هو تعليم الطالب حقائق ومهارات مهمة في الواقع 

الحاضر، ولكن االهتمام بهذه النواحي لن يكون شديدا ما لم يفد هذا التعليم الطالب في 

ث يستطيع الفرد أن يطبق هذه المهارات في العديد من المواقف التي ظروف أخرى، حي

تصادفه في حياته العملية المستقبلية، وهذا ليس فقط التأكيد على أهمية استخدام العقل في 

التعامل مع ظروف الحياة، كالتفكير المبدع، ومهارات حل المشكالت، واتخاذ القرار وغيرها 

يضا تنمية المهارات العملية الالزمة لمعايشة الحياة والمتمثلة في من المهارات النفسية، ولكن أ

على استخدام الجسم وعمل الحركات والتفكير فيها وفي  القدرةكالمهارات البدنية والمهارية، 

انجاز مهارات محددة مع مواقف معينة، والمحافظة على الصحة الجيدة كاختيار الملبس 

ومعرفة الحدود البدنية للفرد والتعايش معها،  الراحة والقواموالنوم و المناسب والغذاء الصحي

اجباته بأحسن وجه ممكن مستغال وو التي تمكن الفرد من القيام بأعمالهوغيرها من المهارات 

لدى سوف نتطرق في هذا الفصل إلى المهارات النفسية، مفهومها،  .جميع المهارات السابقة

مهارة اتخاذ القرار ، الثقة بالنفس ،التفكير وحل المشكالت أهميتها ، ومكوناتها والمتمثلة في 

و مهارة تحمل المسؤولية، كما سوف نتطرق أيضا إلى المهارات البدنية والمهارية من خالل 

من ناحية سالمة الجهاز العصبي، والجهاز التنفسي، عن طريق ممارسة  التربية الصحية

شرة بالمهارات الحركية المختلفة التي يؤديها الفرد النشاط البدني الرياضي وهذا لعالقتهم المبا

في مختلف المواقف الحياتية، كما سنتناول مهارة اختيار الغذاء المتوازن والملبس المناسب 

  .لمختلف الظروف والمواقف التي يمر بها الفرد خالل حياته اليومية
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  : المهارات النفسية مفهوم-4-1

س ألي نشاط رياضي إلى الكثير من القدرات العقلية واالنفعالية يحتاج الالعب الممار

كالقدرة على التفكير والتذكر الحركي واإلدراك المكاني والزماني وكذلك االنتباه والقدرة على 

التصور الذهني واإلحساس الحركي والثقة بالنفس ومواجهة القلق، وغيرها من القدرات 

يها بعض الباحثين والعلماء في مجال علم النفس الرياضي العقلية واالنفعالية التي يطلق عل

فالمهارات النفسية عبارة عن قدرة يمكن تعلمها وإتقانها عن . 1"المهارات النفسية"مصطلح 

طريق التعلم والتدريب بهدف استغالل الالعب كافة قدراته الذاتية سواء بدنية أو عقلية أو 

2.اضي في النشاط الممارسانفعالية أو حركية لتحقيق االنجاز الري

  : نأهمية تدريب المهارات النفسية للرياضيي-4-2

من المعروف أن الالعبين الرياضيين على المستوى الدولي والعالمي يتقاربون لدرجة 

كبيرة من حيث قدراتهم ومهاراتهم البدنية والحركية والخططية، إال أن هناك عامال هاما يحدد 

ء المنافسة الرياضية والذي يتأسس عليه النجاح والتفوق وهو عامل نتيجة الفروق بينهم أثنا

وبما أن الالعب الرياضي عندما يؤدي مهارات حركية أو قدرة . قدراتهم ومهاراتهم النفسية

خططية فإنه ال يؤدي ذلك بجسمه أو بعضالته،أو باستخدام الرجلين أو اليدين أو الرأس مثال، 

  .له وتفكيره أيضاولكنه يستخدم ذلك باستخدام عق

ومن أمثلة ذلك في المجال الرياضي أن الالعب حينما يصوب الكرة نحو المرمى في 

كرة القدم فإنه ال يصوبها بقدمه فحسب، بل يصوبها بقدمه وعقله، وعندما يتحرك الالعب 

الرياضي في الملعب فإنه ال يتحرك بصورة آلية بجسمه فقط، ولكنه يتحرك بوعي وتفكير 

  .مشاعروإدراك و

وفي ضوء ما تقدم، ولكي يستطيع الالعب الرياضي تحقيق أفضل أداء في المنافسات 

الرياضية، ينبغي أن يكون لدى الالعب تكامل وتوازن بين الوظائف البدنية والوظائف 

206: مرجع ذكر سابقا، ص: أحمد أمين فوزي، طارق محمد بدر الدين  -1
.194. علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية، مرجع ذكر سابقا، ص: محمد حسن عالوي -2
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النفسية، ويمكن تشبيه عملية التكامل والتوازن بين هاتين العمليتين كما يوضحها         

  بأنبوبة ذات نهايتين ممتلئة بسائل، وتمثل إحدى النهايتين الوظائف البدنية  "Schillingشلنج "

وعندما يكون تنمية القدرات والمهارات البدنية . والنهائية األخرى تمثل الوظائف النفسية

والحركية مساوية لتنمية المهارات النفسية، فعندئذ يتساوى السائل الموجود في نهايتي 

1).3(يستطيع الالعب الرياضي تحقيق األداء األفضل كما في الشكل رقم األنبوبة، وبالتالي 

أما في حالة االهتمام األكبر بتنمية القدرات والمهارات الحركية والبدنية وإغفال أو   

عدم االهتمام الواضح بتنمية القدرات والمهارات النفسية، فعندها ال يستطيع الالعب الرياضي 

).4(فسة الرياضية كما في الشكل رقم تحقيق أفضل أداء في المنا

  الوظائف النفسية

شلنج "التوازن بين الوظائف البدنية والنفسية يحقق أفضل أداء عن ): 3(الشكل رقم 

Schilling) "1995.(

الوظائف النفسية     

يحقق أفضل أداء عن عدم التوازن بين الوظائف البدنية والوظائف النفسية ال ): 4(الشكل رقم 

(Schillingشلنج " "1995.(

.195. والمنافسة الرياضية، مرجع ذكر سابقا، صعلم نفس التدريب: محمد حسن عالوي  -1

الوظائف البدنیة

الوظائف البدنیة الوظائف البدنیة

تحقیق أداء
منخفض 
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  : مكونات المهارات النفسية -4-3

:مهارة اتخاذ القرار - 4-3-1

اختيار بين البدائل إليجاد حل لمشكلة أو  باتخاذ القرار يقصد : مفهومها -4-3-1-1

1.لمواجهة موقف أو محاولة تغيير حالة

2.بعد المفاضلة بين عدة اختيارات  فالقرار هو االختيار الذي يتم التوصل إليه

و الحلول   وعملية اتخاذ القرار هي عملية تفكيرية مركبة تهدف إلى اختيار أفضل البدائل

المتاحة للفرد في موقف معين اعتمادا على ما لدى هذا الفرد من معايير وقيم معينة تتعلق 

3باختياراته 

حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في إصدار وأن اتخاذ القرار ه" سمير يوسف " ويذكر 

  . موقف ما بعد التمعن في البدائل المختلفة التي يتبعها

عملية اختيار بين أفضل " إلى اتخاذ القرار بأنه " عبد الكريم درويش وليلى تكال " ويشير 

البدائل والسبل لتحقيق الهدف واختيار لمدى كفاءة الرؤساء وقدرتهم على تحمل المسؤولية 

  "  في كافة األمور  حثالبو

السلوك الذي يأتي نتيجة التدبير " أن اتخاذ القرار هو " BERNARDبرنارد " ويرى 

  "والحساب والتفكير ، أي أنه عمل شعوري معتمد ومقصود 

عبارة عن سلسلة االستجابات " أن اتخاذ القرار هو " عبد الهادي الجوهري " بينما يوضح 

  " تي تنتهي باختيار البديل األنسب في مواجهة موقف معين الفردية أو الجماعية ال

KOLDكولب وغولد " ويعرف كل من  et GOULD  " اتخاذ القرار بأنه عملية ديناميكية

  "يتم فيها التفاعل بين كافة المشاركين والذين يناط بهم تحديد واختيار القرار المناسب 

نشاط عقلي معقد يهدف " تخاذ القرار بأنها إلى مهارة ا" فاطمة محمد حسين " بينما أشارت 

  إلى االستجابة لموقف معين يتطلب اختيار أفضل السلوكيات المتضمنة في هذا الموقف كحل 

له ، ويتم هذا االختيار من خالل إعادة التنظيم العقلي المعرفي للمعلومات التي توجد لدى 

1.الفرد 

.117سيكولوجية القيادة الرياضية ،مرجع ذكر سابقا، ص: د حسن عالويمحم  -1
123ص 1996القاهرة ، . نمط اتخاذ القرار عند خبراء الدراسات البيئية : كمال عبد الحميد زيتون  -  2
.33ص1999مفاهيم وتطبيقات،  دار الكتب الجامعي  -تعليم التفكير: فتحي عبد الرحمن جروان  -  3
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رف الختيار الفرد ألفضل البدائل إذن فعملية اتخاذ القرار هي السلوك أو التص  

  .لمواجهة موقف أو مشكلة التي تصادفه خالل حياته اليومية

  : األسس العلمية التخاذ القرار -4-3-1-2

توجه تفكير الفرد لمساعدته في  التي إن عملية اتخاذ القرار تتمثل في عدد الخطوات  

  . لك القرارمرتبطة بذالوضع تخطيط ناجح للقرار وكذلك في حل المشكالت 

وكل خطوة من خطوات اتخاذ القرار تساعد في تنظيم الفكر على النحو الذي يتمكن به   

الفرد من االختيار األمثل بين البدائل المتاحة واختيار أفضل الحلول الممكنة بالنسبة للفرد 

: وللموقف الذي هو يعبر عنه، والتي تتضمن الخطوات التالية

  : تحديد المشكلة واألهداف-1

من اتخاذ المنشودةينبغي أوال التعرف على المشكلة التي سيتخذ القرار بشأنها واألهداف 

القرار مع ضرورة التعرف على جميع جوانب المشكلة والظروف المحيطة بها نظرا لتأثيرها 

إذ تختلف عملية اتخاذ القرار باختالف الظروف المحيطة بالمشكلة والتي . على اتخاذ القرار

وهي من المؤشرات ذات األهمية الواضحة في هذه " حاالت الطبيعة"لح تسمى بمصط

2.العملية

  : تحديد البدائل-2

الخطوة الثانية في عملية اتخاذ القرار هي عملية تحديد عدد االختيارات المتاحة أمام 

الفرد التي يطلق عليها البدائل التي يتمكن الفرد من االختيار فيما بينها، فقدرة الفرد على 

3.حديد أكبر عدد من البدائل تسهل عملية اتخاذ القرار المناسبت

وتتطلب عملية تحديد البدائل تفكير إبداعيا كما تتطلب االعتماد على العديد من المصادر 

لخبرات اآلخرين والمعارف والمعلومات من المراجع والسجالت والوثائق المختلفة وقد 

4.عيةيتطلب األمر إجراء بعض الدراسات االستطال

مهارات القيادة في المجال الرياضي في ضوء االتجاهات الحديثة ، : ى حسن باهي ، أحمد كمال نصاريمصطف - 1

.67–66، ص 2006مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة 
.18سيكولوجية القيادة، مرجع ذكر سابقا، ص : محمد حسن عالوي  -2
.99 ص. المهارات الحياتية، مصدر ذكر سابقا: تغريد عمران -3
.118سيكولوجية القيادة، مرجع ذكر سابقا، ص : محمد حسن عالوي -4
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: يم البدائليتق -3

إن التفكير في كل بديل ووضع كل العوامل المرتبطة به في االعتبار يساعد على 

االختيار الجيد وذلك من حيث مدى مناسبة كل اختيار منهم مع قيم الفرد وأهدافه  وموارده 

حة في وطموحاته، ولتحقيق ذلك يحتاج الفرد لجميع العديد من المعلومات الدقيقة والصحي

إال أنه في أحوال أخرى تصعب . ضوء البدائل المتاحة أمامه ثم القيام بعملية تقييم لتلك البدائل

عملية التقييم الكمي الرتباط هذه البدائل بالتقييم الكيفي الذي يرتبط بالعديد من المتغيرات 

بصورة والعوامل األمر الذي يصعب معه القدرة على تحديد النتائج المتوقعة لكل بديل 

1.قاطعة

  :اختيار أفضل بديل-4

تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل وأدقها على اإلطالق ألن صاحب القرار يكون في 

موقف مواجهة مع مجموعة من البدائل لكل منها مميزاته وعيوبه وخاصة في حالة التقييم 

  .الكيفي

. ها البعض اآلخر مزاياويرتبط األمر بالناحية الذاتية فإن عيوب بعض البدائل قد يعتبر

وهكذا قد يتدخل العامل الذاتي لصاحب القرار وخبراته وشعوره ودوافعه ورغباته وأهدافه 

وهو االعتبار الذي يرتبط بتوجيهات متخذ " االعتبار الحاكم"وكذلك ما يمكن أن نطلق عليه 

لسياسي أو غير االعتبار االقتصادي أم االعتبار اإلنساني واالجتماعي أو ا: القرار وهل هو

: ذلك من االعتبارات، كما ينبغي على متخذ القرار مراعاة ما يلي

  .مدى مالئمة كل بديل مع األهداف والسياسات والنظم الموضوعة-

أهداف حتمية وهي   2مدى أهمية األهداف التي يحققها كل بديل، إذ أن هناك-

مرغوبة تتفاوت األهداف التي ال يمكن تخطيها بأي بديل، كما أن هناك أهداف 

من حيث قيمتها النسبية ومدى أهميتها ولكنها ال ترقى لمستوى األهداف 

.الحتمية أو الواجبة

.100المهارات الحياتية، مرجع ذكرا سابقا ، ص : تغريد عمران -1
.119سيكولوجية القيادة، مرجع ذكر سابقا ، ص : محمد حسن عالوي -2
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.درجة المخاطرة وارتباطها بتحقيق الهدف-

.عامل االقتصاد في الجهد والنفقات والوقت-

1.إمكانية التنفيذ فال فائدة من قرار ال نستطيع تنفيذه-

  : متابعة القرار وتقييمه-5

فنحن . بعد تقرير القرار من المهارات الهامة والالزمة في عمليات صناعة القرار

فالنظر . بحاجة لتعلم كيف يمكن أن نقيم القرارات التي نأخذها باستمرار في حياتنا اليومية

للخلف لرؤية كيف كان القرار، كيف تم اتخاذه وما الذي نتج عن مثل هذا القرار؟ تعد عملية 

ي إكساب الفرد مهارات جيدة التخاذ القرار وهناك عدة أسئلة يمكن اللجوء عقلية تساعد ف

هل تم التفكير في كل البدائل المحتملة؟ ما هي االختيارات التي تم : إليها عند تقييم القرار مثل

التفكير فيها؟ لكن تم تحديد النواتج المترتبة على كل بديل؟ هل كانت المعلومات كافية عن كل 

  .هابديل؟ وغير

هذا فتقييم القرار يساعد الفرد على النمو فهو بمثابة دليل موجه فنحن نتعلم من كل   

2خبرة سابقة على نحو يساعد في تجنب األخطاء المستقبلية

:أنواع القرارات-4-3-1-3

إن أي قرار و ،يصعب حصر أنواع القرارات التي يجب على الفرد أن يتخذها وما أكثرها

البدائل المتاحة وأهمية كل بديل ويطلق على هذه البدائل مصطلح  يتوقف على مجموعة

استراتيجيات القرار، كما يتوقف على اتخاذ القرار أيضا على المواقف المختلفة والمتغيرة، 

ولكي يستطيع الفرد التوصل إلى اتخاذ قرار ". حاالت الطبيعة المختلفة"ويطلق عليها مصطلح 

التي يمكن التوصل إليها من اتخاذ القرار عن طريق تحديد كل ما ينبغي عليه تحديد النتائج 

  "حاالت الطبيعة المختلفة"و " استراتيجيات المقرر"من 

  : وفي ضوء هذا التوضيح فإنه يمكن تحديد نوعين من القرارات هما

  : قرارات بدون مخاطرة-1

حمل هي مجموعة القرارات التي يترتب على تنفيذها أية مخاطرة، أو التي يمكن ت

  .نتائجها بدون أعباء أو أضرار كما أن نتائجها ى تدخل في مجال االحتماالت
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ويتخذ القرار في هذه الحالة على درجة عالية من التأكد، أو اليقين من النتائج 

وفاعليتها، نظرا لمعرفته التامة بالموقف وحاالت الطبيعة المؤثرة عليه، وقد يطلق على هذا 

  .ات في حالة التأكدالنوع من القرارات قرار

وتعتبر القرارات في هذه الحالة أسهل أنواع القرارات لعدم وجود تأثير لحاالت الطبيعة 

على النتائج، لذا يكون صاحب القرار متأكدا من نتيجة كل إستراتيجية، وتكون مصفوفة 

  .النتائج لها عمود واحد فقط، أي حالة طبيعية واحدة فقط

  : قرارات تحمل مخاطرة-2

مجموعة القرارات التي تتضمن نتائجها قدرا من المخاطرة الحتمال حدوث أخطاء وهي 

ناتجة عن عدم إمكانية التحكم أو السيطرة على المتغيرات أو على حاالت الطبيعية أو على 

  .مسارها

وهذا النوع من القرارات ربما كان أكثر أهمية لتكرار حدوثه في العديد من المواقف، 

حدوث حاالت الطبيعية غير معروفة وفي هذه الحالة ينبغي إيجاد مخرج ونظرا ألن احتمال 

تخطي عقبة عدم توافر معلومات كافية أو أكيدة تتعلق باحتماالت حدوث حاالت  ىيساعد عل

الطبيعية، وفي هذه الحالة يتطلب األمر التوصل إلى معيار يساعد على اختيار اإلستراتيجية 

1.المناسبة

معيار التشاؤم :  

في ضوء هذا المعيار يتم اختيار أفضل أسوء النتائج من اإلستراتيجيات المختلفة، ألن و

المقرر في هذه الحالة يكون على يقين من أن ما يحدث لن يكون أقل من أسوء ناتج من كل 

  .إستراتيجية

معيار التفاؤل :  

تقده الكثيرون استخدام المعيار المتفائل يعني اختيار أفضل األفضل، إال أن هذا الرأي ان

ووصفوه بأنه بعيد كل البعد عن المنطقية، واقترحوا كحل وسط معيار آخر يجمع بين التفاؤل 

  .والتشاؤم
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معيار التفاؤل والتشاؤم :  

هذا المعيار يجمع بين أسوء ناتج وأفضل ناتج في كل إستراتيجية ويتم اختيار اإلستراتجية 

إلستراتيجية التي تغطي أقل قيمة متوقعة   إذا كانت التي تعطي أعلى قيمة متوقعة أو اختيار ا

1.اإلستراتيجية األولى باهضة التكاليف

معيار الندم :  

أساس هذا المعيار هو الندم الذي يشعر به الفرد بعد اتخاذه للقرار، ففي حالة عدم اتخاذ 

الطبيعة القرار الصحيح فإن الشعور بالندم يتحدد بمقدار الفرق بين أعلى ناتج في حالة 

  .والنتيجة التي حصل عليها

معيار النسب المتوقعة لحدوث حاالت الطبيعة:

إذا كان في اإلمكان تحديد النسب المتوقعة التقريبية الحتماالت حدوث حاالت الطبيعة فإنه 

وعلى ذلك يجب اختيار اإلستراتيجية التي . يمكن استخراج القيمة المتوقعة لكل إستراتيجية

ة متوقعة والتي تعتبر أفضل اإلستراتيجيات في إطار فريضة نسب حدوث تعطي أعلى قيم

2.حاالت الطبيعة

:أساليب اتخاذ القرار-4-3-1-4

إلى أنه " كارون وكوكس واينبرج، واجولد، شيالدوراي وكراتي"أشار العديد من الباحثين 

  : يمكن النظر إلى أساليب اتخاذ القرار للرياضي تتم من خالل عمليتين هما

:اتخاذ القرار كعملية معرفية- أ

تحديد : يرتبط ذلك بدرجة استخدام الرياضي للخطوات العلمية عند اتخاذ القرار وهي

المشكلة واألهداف، تحديد البدائل، تقييم البدائل واختيار البديل ومتابعة القرار وتقييمه، فكان 

علومات المتاحة وتقييمها التركيز في هذه العملية يتأسس على موضوعية وحسن استخدام الم

  .للتوصل إلى اتخاذ القرار المناسب
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:اتخاذ القرار كعملية اجتماعية-  ب

يقصد بالعملية االجتماعية في مجال اتخاذ القرار والدرجة التي يسمح فيها للتابعين أو 

المرؤوسين أو أعضاء الجماعة أو الفريق الرياضي من أالعبين باالشتراك في اتخاذ القرار 

  .ر تأثيرهم على هذه العمليةومقدا

الصارم الذي  يفكأن العملية االجتماعية التخاذ يمكن أن تتراوح ما بين القرار األوتوقراط

يتخذه القائد دون أدنى مناقشة مع أعضاء الفريق وما بين اتخاذ القرار الذي يشارك فيه 

1.أعضاء الجماعة بدرجات  متفاوتة

  : اتخاذ القرار نظريات -4-3-1-5

ظرية منع القرار هي محاولة لوصف وتحليل العوامل والمتغيرات وتأثيرها على االختيار ن

بين البدائل لتحقيق األهداف المحددة بطريقة إجرائية تقلل بقدر اإلمكان احتمال حدوث خطأ 

  .أو تقلل حجم المخاطرة أو تمنع خروج المشكلة عن التوازن الحرج

  : ارتباطا وثيقا بعملية صنع أو اتخاذ القرار هما وهناك نوعان من المتغيرات يرتبطان 

متغيرات شخصية ذاتية ترتبط بالفرد مثل الحدس والتفضيل الشخصي والحلة المزاجية -

.ك من العوامل المرتبطة بشخصية الفردلوالسمات الشخصية وغير ذ

بها  متغيرات موضوعية تتوقف على عوامل وحقائق يمكن قياسها واختيارها أو التنبؤ-

.بطريقة أو بأخرى أو افتراض إمكانية حدوثها

وتتعدد نظريات صنع أو اتخاذ القرار، إذ ال توجد نظرية واحدة يمكنها معالجة كل 

ومن بين  نظريات اتخاذ القرار . الحاالت، بل ينبغي استخدام النظرية المناسبة لكل حالة

  : ما يلي

 المباراةنظرية:

وتكون نتيجتها غير . ة عن منازلة تتم طبقا لقواعد معينةجوهر هذه النظرية أنها عبار

تفترض هذه النظرية أنه .معروفة مقدما ألنها تتوقف على االستجابات المختلفة للمشاركين

  أثناء المنازلة أو المباراة فإن المهاجم يعرف التحركات المختلفة للمنافس ولكنه ال يستطيع أن 
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خدمها المنافس كما يعرف أن هذه التحركات المختلفة يحدد نوع التحركات التي سوف يست

1.للمنافس لن تكون تحركات عشوائية ولكنها تحركات رشيدة وعقالنية

ويكون هدف المهاجم هو عادة هدف المنافس وهو زيادة فرصته في الفوز وتقليل 

  .فرصة اآلخر وبذلك تكون المشكلة هنا هي اختيار إستراتيجية التحرك

يجية التحرك مجموعة القواعد التي تمارس أثناء المباراة، أي الخطوة ونقصد بإسترات

األولى للمهاجم وما يقابلها من استجابات للمنافس، وكذلك الخطوات التالية لكل استجابة من 

استجابات المنافس، أي أنها عبارة عن قائمة لخطوات المهاجم لكل خطوة مقابلة من المنافس 

  .اة ومسارهاأي أنها تحدد سلوك المبار

وتقدم نظرية المباراة مجموعة من القواعد تساعد على كيفية اختيار اإلستراتيجية 

  .المناسبة للتحرك

وحيث أن هذه النظرية ترتبط بحاالت عدم التأكد أو عدم اليقينية فإنها تعتمد على مبدأ 

"Minimax "أن تقود إلى  الذي ينص على انه إذا كانت اإلستراتيجية ال تقود إلى الفوز فيجب

  .أدنى حد ممكن من الخسارة

وتتطلب هذه النظرية باإلضافة إلى المتغيرات الموضوعية العديد من متغيرات 

الشخصية التي تساعد على النجاح في اختيار اإلستراتيجية المناسبة للتحرك ومن بين أبرزها 

  .القدرة على حسن التوقع: ما يلي

.التفكير اإلبداعي-

.ك العالقاتالقدرة على إدرا-

2.الحرص والحذر-

:العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار-4-3-1-6

تنمية مهارات اتخاذ القرارات تساعد الفرد على تحقيق أهدافه وحل مشكالته، فالقدرة 

على طرح البدائل المتعددة تساعد في الوصول ألفضل الحلول، وأحيانا ما تستفسر عن السبب 

  االختيار؟ وعن العوامل التي أسهمت في اتخاذه؟ الذي جعلنا نتخذ مثل هذا 
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  : فالقرارات في عمومها تتأثر بعدة عوامل هي

  : حالة النضج الذهني- أ

يتأثر القرار بحالة النضج لدى الفرد، وتتحدد حالة النضج الذهني بالمرحلة العمرية، وبالحالة 

  .لفردالصحية، وبالظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية المحيطة با

فالطفل الصغير يجد الكبار من حوله مسؤولين عن اتخاذ العديد من القرارات الخاصة   

... به، فهم يقومون بعملية التفكير بدال منه، فمثال يقررون ماذا يأكل؟ متى ينام؟ متى يلعب؟ 

وما إلى غير ذلك، وعندما يبدأ في النضج والنمو يبدأ في ممارسة التفكير مرتبطة 

  .ادية محسوسةبموضوعات م

فالنضج يساعد على تطوير مهارات التفكير، ويسهل ممارسة التفكير في المجردات   

ويساعد في اكتساب مزيد من المعلومات التي تستخدم . بمثل القدرة على التفكير في الماديات

أثناء التفكير في اتخاذ القرار حيث يساعد في تحديد معظم النتائج المترتبة على كل موقف، 

1. ذلك في القدرة على التنبؤ بالمستقبل على قدر كبير من الصحةوك

  :القيم- ب

القيم تتضمن كل المثاليات والمعتقدات الهامة في حياة كل فرد، فهي تتأثر باإلطار 

الثقافي الذي نعيش فيه، ومن يولد في  مثل هذه الثقافة غالبا نجده يحملها ويعتنقها على أنها 

ثر القيم أيضا بشخصية كل فرد، والبيئة التي ينتمي إليها، وبمجال أهم ما في الحياة، وتتأ

العالقات التي يقيمها مع اآلخرين ممن يتعامل معهم على مستويات مختلفة، والتي تؤثر في 

  .سلوكه وفي تفاعالته اليومية مع مواقف الحياة

والذي  إن معرفة القيم الخاصة بكل فرد تسهل عليه عملية اتخاذ القرار المناسب،  

فبعض القيم تكون لها أهمية أكبر . يتالءم مع قيمه وهذا حسب أهمية كل منها بالنسبة للفرد

مل نفس الدرجة من األهمية، وبعضه الثالث ربما تقل درجة حمن غيرها، والبعض قد ي

  .أهميته

: األهداف -ج
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شيء نسعى القيم تساعد في تحديد األهداف التي نسعى لتحقيقها في الحياة، فالهدف هو 

  لنحصل عليه أو لننجزه في وقت محدد، فهي تحدد لنا ما نرغب في أدائه، فاألهداف يمكن 

أهداف قريبة المدى، وأهداف بعيدة المدى ال تتطلب تخطيط وال وقت : وياتتتقسيمها إلى مس

  .طويل من أجل تحقيقها

  : الطموحات- د

عتبار مستوى محدد من معيار الذي كما تحركنا تجاه أهدافنا علينا أن نضع في اال       

يساعدنا على قياس مدى التقدم الذي نحرزه اتجاه األهداف، ويساعد على تحديد مدى تحقيق 

ومن أجل تحقيق الهدف ينبغي تحديد مستوى إحراز الهدف والذي هو ضروري . األهداف

  .بالنسبة لتحقيق الهدف

صعب مثل تحديد المعايير في  بعض المعايير تكون سهلة للقياس والبعض اآلخر يكون

ضوء الخبرات الشخصية، فالنجاح في المدرسة على سبيل المثال يعني أن يختار الفرد ، نفس 

المستويات التي يجتازها تالميذ آخرين، ومستويات النجاح قابلة للقياس، بينما المستويات 

ومختلفة من فرد  المحددة في ضوء الخبرات الشخصية ال يمكن قياسها، وهي مستويات فريدة

  .آلخر حسب أهداف كل فرد في الحياة

: الموارد واإلمكانيات- ه

الموارد تتضمن كل شيء يساعد الفرد على تحقيق أهدافه، فعندما يكون األفراد على 

1. وعي بكل المصادر التي يمتلكونها سيكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم وتحقيق أهدافهم

  : الموارد البشرية-و

الخصائص الشخصية والصفات النوعية والتي تتمثل في الصحة الجيدة كالطاقة،  تتضمن

القوة مثلها في ذلك مثل المعرفة، والموهبة والمهارات الخاصة، فالشخصية بما تحمله من 

خصائص وصفات تعد بمثابة موارد قابلة للتنمية من أجل االستخدام األمثل لكل من الوقت 

كما أن في بعض . وارد البشرية التي نحتاج ألن نتعلم كيف نديرهاوالطاقة اللذان هما من الم
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المواقف يحتاج الفرد إلى بعض الصفات والخصائص الشخصية التي تساعده على القيام 

ببعض المهام في المواقف المختلفة، فالفرد االجتماعي يستطيع قيادة زمالء الفرقة الدراسية، 

  وة ــوسط جماعة الرفاق، فالصفات الشخصية تعد قتحمل المهام والمسؤوليات االجتماعية 

للموارد البشرية عند مواجهة مواقف الحياة المختلفة كما أنها تساعد على اتخاذ العديد من 

  .القرارات

كما أن درجة نوعية الخصائص الشخصية تعتبر مورد بشري من أنها تساعد على 

ده قادرا على تحمل تبعات قدراته، وتعد اتخاذ القرار، فالفرد الذي يتحكم جيدا في نفسه نج

المهارات التي يمتلكها أيضا جزء من موارده البشرية، فالقراءة، والكتابة، والحساب تعد من 

المصادر األساسية في المدرسة والحياة، وأيضا القدرة على االتصال باآلخرين، مهارة حل 

شري يفيد في مواجهة بعض المشكالت، ومهارات صناعة القرار كلها تعد بمثابة مورد ب

1.مواقف الحياة اليومية

  : الموارد الغير بشرية- ت

وتتمثل في المال والممتلكات العامة والخاصة، والوضع المهني، والخدمات العامة، 

  .والمعلومات وغيرها والتي تساعد في اتخاذ القرارات وتعيين كل وضع خطط لذلك

  : في الرياضةنموذج مقترح ألسلوب اتخاذ القرار للقائد -4-3-1-1-7

(Haggertyهجرتي "و " Chilladuraiشيالدوراي "قدم  نموذجا معياريا ألساليب ) 1978"

المكون األول : يتضمن النموذج المعياري من مكونين هامين. اتخاذ القرار في الرياضة

يوضح العوامل السببية التي ترتبط بعملية اتخاذ القرار في المواقف الرياضية، والمكون 

  .يرتبط باألسلوب المستخدم في عملية اتخاذ القرارالثاني 

:العوامل السببية المرتبطة باتخاذ القرار-4-3-1-7-1

أن هناك سبع عوامل سببية هامة ترتبط باتخاذ القرار " هجرتي"و " شيالدوراي"أثار كل من 

  : في المواقف الرياضية والتي تتضمن العوامل التالية

.94نفس المرجع السابق، ص  -  1
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قرارات في المجال الرياضي قد ينبغي اتخاذها تحت إن العديد من ال: ضبط الوقت.1

ضغط وقت شديد، األمر الذي يستدعي إلى ضرورة اتخاذ القرار فوري دون مشاركة 

.اآلخرين

  : نوعية القرار المطلوب.2

هناك بعض المشكالت التي تتطلب حلوال على درجة عالية من الكفاءة، وفي بعض  

  .ل المتاحة التي تتميز بقدر أقل من الكفاءة والفعاليةالحاالت قد يكتفي الرياضي ببعض البدائ

  : توافر المعلومات.3

تعتبر المعلومات أساس القرار الحكيم في أي موقف من المواقف والمعلومات المرتبطة 

بالمواقف الرياضية مثل خطط اللعب، والقوانين، والنظم وتفسيراتها ومستوى الالعبين، 

ذلك من المعلومات تعتبر من األهمية عند إصدار القائد الرياضي ودوافعهم، وحاجياتهم وغير 

لقرار يرتبط بهذه المعلومات لدى الرياضيين  المراد إشراكهم في المنافسة للتوصل إلى 

1.قرارات جيدة

  : درجة تعقد المشكلة.4

مما ال شك فيه أن الموقف الذي يتميز بالعديد من المتغيرات المعقدة يختلف عن 

قف الذي يرتبط بمتغيرين بالنسبة لعملية إصدار القرار، إذ قد يستطيع القائد الرياضي في المو

الحالة األولى في أن يتخذ القرار دون استشارة، أو قد يشترك معه أحد األعضاء الذين يتوسم 

  .فيهم امتالك معلومات معينة ترتبط بمثل هذا الموقف

  : تقبل الفريق.5

أعضاء الفريق للقرار من العوامل الهامة لحسن اتخاذ القرار، كما قد  قد يكون تقبل

يكون في بعض األحيان أقل أهمية في مواقف معينة، فمثال في كرة السلة ضرورة استخدام 

إذ أن قبولهم واقتناعهم . الدفاع الضاغط في الملعب كله فإن هذا يتطلب تقبل الالعبين له

  .األهمية بمكان لفاعلية تنفيذ هذا القراربقدراتهم على األداء يعتبر من 

ومن ناحية أخرى فإن قرار المدرب في كرة السلة بالتدريب اليومي على الرمية الحرة ال 

ألن . يتطلب موافقة وتقبل الالعبين بالمقارنة بقرار استخدام الدفاع الضاغط في الملعب كله

.138سيكولوجية القيادة الرياضية، مرجع ذكر سابقا ، ص : محمد حسن عالوي -1
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ر عن قدرات الالعبين المهارية أو أداء الرمية الحرة مهارة يمكن أدائها بسهولة بغض النظ

  .البدنية

  :تفاعل أو وحدة الجماعة.6

يقصد بها نوعية العالقات بين الالعبين والتجانس النسبي للفريق الرياضي فإذا تميز 

الفريق الرياضي بعدم التفاعل والوحدة بين أفراده، فإن عملية المشاركة في اتخاذ القرار 

  . ؤثر بصورة سلبية على وحدة وروح الفريقتصبح عديمة الفاعلية وقد ت

  الثقة بالنفس-4-3-2

  : الثقة بالنفس مفهوم -4-3-2-1

تعتبر الثقة بالنفس من السمات الشخصية الهامة في المجال الرياضي، نظرا لتأثيرها 

على أراء الالعبين، وبالرغم من كل الدراسات والبحوث التي قام بها علماء النفس الرياضي، 

نه ليس هناك تعريف دقيق لهذا المصطلح فالثقة بالنفس تعني توقع الرياضي الواقعي إال أ

فهي ال تعني ماذا يأمل أن يفعله الرياضي، ولكن ما هي األشياء الواقعية التي . لتحقيق النجاح

1يتوقع عملها

ه درجة اليقين التي يمتلكها الفرد فيما يتصل بقدرت"بأنها " Rolestsرولسرتس "يعرفها 

2".على النجاح في الرياضة

درجة اليقين التي يمتلكها الفرد فيما يمتلك القدرة "بأنها " Thelmasذلماس "كما يرى 

  " على النجاح في الرياضة

¡3"شعور داخلي إما تملكه أو ال تملكه"إلى أن الثقة بالنفس " Kaussكوس "ويرى 

الفرد لذاته حيث تتكون هذه الذات وترتبط الثقة بالنفس بمفهوم الذات، الذي يعني إدراك 

كما ترتبط الثقة .من خالل تفاعل الفرد مع البيئة وتفسيره لها متأثر بتقييم اآلخرين لسلوكه

حكم ذاتي "بالنفس بمفهوم تقدير الذات، الذي يبدو محدد رئيسي لسلوك الفرد ويعرف بأنه 

.337ص 2000التطبيقات دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة الثالثة،  - علم نفس الرياضية، المفاهيم: أسامة كامل راتب -  1
، ص 2005ية مواجهة الضغوط في المجال الرياضي مركز الكتاب للنشر، القاهرة، سيكولوج:عبد العزيز عبد المجيد-  2

278.

- 3 Richard H. Cox : psychologie du sport, édition de Boeck. 1ère édition .Bruxelles . 2005, P 29
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ظة عليها دائما لذا فإن تقدير مع محاولة المحاف" على األهمية التي يشعر بها الفر نحو ذاته

  الذات يرتبط بالعامل التقييمي لمفهوم الذات حيث يصف اتجاه الفرد 

وفي المجال الرياضي، فإن تقدير الرياضي لذاته يكون من خالل تحقيق النجاح والفوز .نفسه

1.في المنافسات

  : خصائص الثقة بالنفس-4-3-2-2

عده على تطوير أدائه الرياضي من خالل عندما يتمتع الرياضي بالثقة فإن ذلك يسا

  : طرق مختلفة نبين أهمها على النحو التالي

الثقة تثير االنفعاالت اإليجابية :

تؤثر الثقة في إثارة العديد من االنفعاالت اإليجابية لدى الرياضي فهي تبحث فيه الشعور 

باإلنسانية والمزيد بالحيوية والحماس والرضا، ويؤدي ذلك إلى أن حركات الرياضي تتميز 

إضافة إلى ما سبق فإن الثقة تساعد الرياضي على االحتفاظ بالهدوء، واالسترخاء، . من القوة

  .وخاصة في مواقف المنافسة الحاسمة

الثقة تساعد على تركيز االنتباه :  

تساعد الثقة الرياضي على تركيز االنتباه في المباراة، ويرجع ذلك إلى أن الرياضي ال 

عكس ذلك  2، ويصبح اهتمامه نحو األداء)الذي يأتي نتيجة ضعف الثقة(تجنب الفشل يحاول 

الرياضي الذي يتسم بضعف الثقة يشعر بالقلق، ويستحوذ عليه التفكير السلبي ويكون هدفه 

3.هو نتيجة األداء أكثر ما يهتم باألداء ذاته

الثقة تؤثر في بناء األهداف :  

.280-279جهة الضغوط في المجال الرياضي، مرجع ذكرا سابقا، صسيكولوجية موا: عبد العزيز عبد المجيد محمد -  1
.342التطبيقات، مرجع ذكر سابقا، ص،  –علم نفس الرياضة، المفاهيم : أسامة كامل راتب -  2

3 - Jean pierre Famose et Florence guérin: la connaissance de soi en psychologie de l’éducation
physique et du sport . édition revues EPS. Paris.1999 P.162.
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يستطيع أن يضع أهدافا ذات صعوبة مالئمة، ثم يبذل  إن الرياضي الذي يتمتع بالثقة

الجهد إلنجازها، فالثقة تستثير القدرات الكامنة لدى الرياضي، بينما الرياضي الذي يفتقد إلى 

1.الثقة يميل إلى وضع أهداف سهلة، وبذلك ال يبذل أقصى جهده، وال يستثير أقصى طاقاته

الثقة تزيد المثابر وبذل الجهد:

ع الرياضي لنتائج أدائه يعتبر عامال من حيث التأثير على نتائج األداء، أي اعتبار إن توق

وبالتالي يكون الرياضي أكثر استعدادا لبذل . الثقة بمثابة الزيادة في درجة التوقع لنتائج األداء

الجهد، وكلما ضاعف ذلك من مقدرته على التحمل والمثابرة في مواجهة العقبات التي تقابله، 

المشكالت التي تعترضه، أما الرياضي الذي يعتقد أن الفوز أمرا بعيد المثال، وصعب  أو

التحقيق، فإن دافعيته تقل، وعزيمته تضعف لبذل الجهد أو مقاومة التعب، وربما أعرض عن 

االشتراك في المنافسة، وقد يالزمه الشعور السلبي عن قيمة بذل الجهد ما دام يتوقع الفشل 

وهذا  2صعب، أي يفتقد إلى وجود الحافز الذي يبرر له المثابرة في بذل الجهد وأن الفوز أمر

التي أجريت " Avener"1977وأفنر " Mahoney"ما بينته نتائج دراسة كل من مهوني 

3.على الفريق األولمبي األمريكي للجمباز

  :نظريات الثقة بالنفس -4-3-2-3

ضي، ونظرا لتأثيرها على أداء الالعبين اتجه نظرا ألهمية الثقة بالنفس في المجال الريا

علماء النفس الرياضي إلى دراسة هذه السمة للتعرف على جميع المتغيرات المرتبطة بها 

  : ومدى فاعليته، وفي ضوء ذلك قدموا العديد من النظريات أهمها ما يلي

:نظرية باندورا لفاعلية الذات -4-3-2-3-1

رئيسية وهي أن كفاءة الذات أساسية لألداء الكفء وفي تعتمد هذه النظرية على فرضية 

المواقف التنافسية، فكلما ارتفع مستوى كفاءة الذات ارتفع إنجاز األداء وانخفضت االستشارة 

  .     االنفعالية

1 - Edgar Thill et philippe Fleurance: Guide pratique de la preparation psychologiquedu
sportif.édition vigot .paris 2001.P48.

.342ذكر سابقا، ص علم نفس الرياضة، مرجع: أسامة كامل راتب -  2
3 - Jean pierre Famose et Florence guérin: la connaissance de soi en psychologie de l’éducation
physique et du sport . édition revues EPS. Paris.1999 P.162.
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ولعل هذه النظرية تقوم على فكرة كفاية الذات كمرادف العتقاد الفرد بأنه كفء 

الالعب الذي يتمتع بدرجة عالية من الكفاية والفعالية للذات ويستطيع إنجاز مهمة ما بنجاح، ف

ودرجة كفاية الذات التي يتمتع بها الالعب تحدد . يدخل موقف التنافس بحماس وثقة بالنفس

وهذا يشير إلى أن  1ما إذا كان بإمكانه دخول المنافسة وإنجازها أو إحجامه وابتعاده عنها

2.لنفس لدى الرياضيكفاءة الذات على هي دالة للثقة با

في نموذج كفاية الذات على عدة عوامل، مثل النجاح والخبرة واالقتناع " باندورا"ويؤكد 

اللفظي واالستثارة االنفعالية، فاألداء الناجح يمثل أهم العوامل، حيث يزيد من توقعات النجاح 

ر قوية من كفاية المستقبلية، أما الفشل فيعمل على خفض تلك التوقعات، وعندما تنمو مشاع

الذات من خالل النجاح المتكرر، فإن الفشل بين حين وآخر تتضاءل نتائجه، ومشاعر كفاية 

3.الذات إنما تؤدي إلى أداء وتحسن في المنافسات الرياضية

.4العالقة بين العوامل المؤدية بكفاية الذات وللمنافسة الرياضية:  )5(الشكل رقم

سيكولوجية التربية البدنية والرياضية، النظرية والتطبيق والتجريب والتطبيق والتجريب، دار : محمود عبد الفتاح عنان -  1

.146ص  1995، القاهرة 1ربي طالفكر الع
المكتب الجامعي الحديث، )القياس  -التوجيه واالرشاد –المفاهيم النظرية ( علم نفس الرياضة: صدقي نور الدين محمد  2

.32، ص  2004¡1اإلسكندرية، ط
.146سيكولوجية التربية البدنية والرياضية، مرجع ذكر سابقا ، ص : محمود عبد الفتاح عنان  -  3

4- Richard H. Cox : psychologie du sport, édition de Boeck. 1ère édition .Bruxelles . 2005, P 29
.

ة المنافس
اضةالري

االعتقاد 
لفاعلية الذات

األداء 
الناجح

الخبرة 

االقتناع 
اللفظي

االستثارة 
االنفعالية 
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  :لدافعية الكفاية " هارتر" نظرية -4-3-2-3-2

(Whiteوايت "متأثر بنظرية  (Harterهارتر "في الدافعية، قدم ) 1959" "1978(¡

نظريته في دافعية الكفاية والتي قامت على فرضية شعور الالعب بكفاءة الشخصية وطبقا 

جاز لهذه النظرية فإن األفراد يكون مدفوعين فطريا ليكونوا أكفاء في كافة مجاالت االن

1.البشري

وفي مجاالت التربية البدنية والرياضية ولكي يشعر الالعب باإلشباع ويكون كفء فإنه 

يحاول األداء بإتقان وكذلك إدراك النجاح الذاتي في محاوالت اإلتقان، هذا بدوره يستثير 

عالية الذاتية مشاعر موجبة أو سالبة لالنفعالية، وتعمل محاوالت اإلتقان الناجحة على زيادة الف

ومشاعر الكفاية الشخصية والتي ترفع بدورها دافعية الكفاية، وبالتالية يشجع الالعب على 

2.بذل المزيد من محاوالت اإلتقان الجيد

1978نظرية هارتر في دافعية الكفاية عن هارتر  :)6(الشكل رقم 

1 - Richard. H. Cox : Psychologie du sport, page 27.
.147سيكولوجية التربية البدنية والرياضية، مرجع ذكر سابقا، ص : محمود عبد الفتاح عنان  -  2

دافع للكفاءة المرتفع

دافعية الكفاءة 
المنخفضة

محاوالت إتقان 
أقل

االنفعالية السالبة 

األداء غير الناجح

فعالية الذات االنفعالية 
الموجبة مشاعر الكفاءة 

ناجحاألداء ال

التسرب من 
الرياضة

الدافعية الطبيعية ألن يكون 
الالعب كفء في الرياضات 
الممارسة ورغبته في محاولة 
اإلتقان 
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لنتيجة فاشلة، فإن ذلك يؤدي إلى وعلى العكس فإذا حاول الالعب اإلتقان ولكن جاءت ا

انخفاض دافعية الكفاية وتكون التأثيرات السالبة هي الناتج النهائي على األداء، وتفترض 

  .النظرية أن تلك الدافعة المنخفضة سوف تؤدي إلى تسرب الالعبين وعزوفهم عن الرياضة

1).6( موهذا ما يثبته الشكل رق

:قدرةنظرية نيكولز إلدراك ال -4-3-2-3-3

تهتم هذه النظرية بإيضاح العالقة بين إدراك الرياضي لقدرته، ومدى صعوبة الهدف 

الذي يتجه لتحقيقه، أي أن األهداف التي يحاول إنجازها تتأثر بمعرفته وإدراكه لقدرته، لذا 

فإن سلوك الرياضي إلنجاز الهدف الذي اختاره سوف يختلف من حيث مستوى األداء، 

بذول، واإلصدار على تحقيقه، ولهذا يختلف الرياضيين في توجههم نحو ومعدل الجهد الم

نوعين من األهداف هما هدف المهمة، وهدف الذات نظرا ألنهما يعكسان محكا إلدراك 

كما أنهما يمثالن أسلوبان لحكم الرياضي على مستوى . الرياضي لمفهوم النجاح والفشل

لرياضي، حيث أوضحت النظرية أن مفهوم كفائته، وهذا يوضح جانبا من مفهوم الثقة ا

النجاح والفشل لدى الرياضيين يختلف باختالف نوع الهدف الذي يتجهون نحوه، ومستوى 

2.إدراكهم لكفاءتهم

  :مصادر الثقة بالنفس في المجال الرياضي  -4-3-2-4

، وجهت مصادر الثقة بالنفس انتباه العاملين في المجال الرياضي من مدربين، ومربيين

وإداريين إلى ما تملكه هذه المصادر من مضمون نظري، وآخر كما يلي، يمكن االستفادة منه 

  .في تنمية الثقة بالنفس لمدى الرياضيين

من الناحية النظرية نجد أن هذه المصادر يمكن أن تخدم كقاعدة أساسية للمستويات 

  .هم، وأفكارهمالمختلفة للثقة بالنفس لدى الرياضيين، نظرا لتأثيرها على سلوك

.149سيكولوجية التربية البدنية والرياضية، مرجع ذكر سابقا، ص : عبد الفتاح عنان محمود  -  1
المكتب الجامعي ) القياس –التوجيه واإلرشاد  –المفاهيم النظرية (علم النفس الرياضة : صدقي نور الدين محمد  -  2

.34-33، ص 2004¡1الحديث، اإلسكندرية، ط
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ومن جهة أخرى أن التعرف على هذه المصادر المختلفة للثقة يقدم فهما أفضل 

للمدربين، والمربيين لكيفية بناء بيئة رياضية مشجعة، والتعامل مع الرياضيين بأسلوب 

  .مناسب لتنمية الثقة بالنفس، وزيادة الدافعية لديهم

عرف على ما هي مصادر الثقة التي وهذه جوانب تطبيقية هامة للرياضيين بشأن الت

: تكون مفيدة لهم حتى يمكن توظيفها لزيادة ثقتهم بأنفسهم والمتمثلة فيما يلي

وهو مصدر للثقة من السيطرة أو تحسن أداء المهارات الرياضية، ":السيطرة المهارية.1

ن أهم ، حيث يعتبر م"وإنجاز األهداف الشخصية المرتبطة بهذه السيطرة أو ذلك التحسن

  .مصادر الثقة بالنفس، ألنه يقوم على خبرات السيطرة

:إظهار القدرة.2

وهو مصدر للثقة يستمد من إظهار الرياضيين مهارتهم بالنسبة لآلخرين، أو إظهار "

، حيث تشير القدرة إلى وجود سمة عامة في الفرد غير "مزيد من القدرة أكثر من منافسيهم

فمثال إذا كان التصويب باليد اليمن . د من المهارات الخاصةظاهرة، ولكنها تؤثر في أداء عد

على المرمي، يرتبط ارتباطا كبيرا بالتصويب باليد اليسرى، فإن ذلك يعني أن كال من 

العمليتين تشيران إلى وجود قدرة رئيسية واحدة في هذا الفرد هي القدرة على التصويب على 

النسبي، وترجع إلى عوامل وراثية، وتتأثر بالتعليم كما أن هذه السمة تتميز بالثبات . المرمى

والتدريب والممارسة، ويجب مالحظة أن هذا المصدر ينتفع به الرياضيون الذين يتجهون 

نجو هدف النتيجة، ألنهم يركزون على مصادر ضبط سلوكهم تعتمد على معيار المقارنة بين 

البيئة الخارجية، كدعم المدرب  مستواهم ومستوى اآلخرين، كما يعتمدون أيضا على عوامل

1.والزمالء

  :اإلعداد البدني والعقلي .3

وقد . "وهو مصدر للثقة يستمد من اإلعداد البدني والعقلي مع التركيز على األداء التالي

دعم هذا المصدر العديد من الباحثين الذين وجدوا أن حالة اللياقة البدنية كانت واحدة من 

  ت درجات من قبل المدربين لفائدتها، ولتوظيفهم لها لتطوير الثقة أعلى األساليب التي سجل

36-35:لرياضة، مرجع ذكر سابقا ص علم نفس ا: صدقي نور الدين محمد 1
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بالنفس لدى الرياضيين، فضال عن أنهم وجدوا أيضا أن الجهد يستخدمه الرياضيين كمصدر 

  .لمعلومات الكفاية لديهم

وهذا المصدر يشير إلى أهمية التزام الالعب بالتدريب البدني، والحاجة إلى إنتاج 

لتحصيل الثقة الالزمة للتنافس بنجاح، ألن الضغوط المصاحبة لألداء البدني  التركيز العقلي

تتطلب المهارات التي تكون ذات قيمة عالية في مجتمعنا، كما أن مجال المقارن االجتماعية 

1.بين الالعبين يتطلب أقصى إعداد بدني وعقلي لبناء الثقة بالنفس لدى الرياضيين

وهو " هو مصدر يستمد من إدراكات الرياضيين لذاتهم البدنيةو":تقديم الذات البدنية .4

مصدر هام للثقة بالنفس بصفة عامة، واإلناث بصفة خاصة، ويؤكد هذا ارتباط تصور الجسم 

. لديهن بالقبول االجتماعي من اآلخرين عندما يشتركون في الرياضة، وأنشطتها المختلفة

ماعي يحدد مميزات األنوثة، وتقدير قبولهم والرياضيات اإلناث يتعلمن أن التدعيم االجت

االجتماعي، وهذا يؤثر بدوره على خفض مستوى ثقتهن بأنفسهن بدرجة أعلى من الذكور، 

  .وذلك الرتباط هذا التدعيم االجتماعي لديهم بالتركيز على تصور البدن

  :التأييد االجتماعي.5

رين ذوي األهمية بالنسبة هو مصدر للثقة يشمل إدراك التأييد االجتماعي من اآلخ"

المدرب، العائلة، الزمالء في الفريق، وقد عرف هذا المصدر بصورة أكثر : للرياضي مثل

حصول الفرد على تغذية رجعية إيجابية وتشجيع من المدرب، وأعضاء " تخصيصا على أنه

  ...الفريق، والوالدين

هارتر "ولذا ترى . يتهمويستخدم الرياضيين معلومات التغذية الرجعية هذه إلدراك كفا

Harter"1981  أن التعزيز الفعال من قبل اآلخرين هو أحد أساليب التسيير الهامة إلدراك

الكفاية، ويشابه هذا المصدر، مصدر االقتناع اللفظي الذي يعتبر واحدا من األساليب يستخدمه 

  .المدربون لتسيير السبيل لفاعلية الذات لدى الرياضيين

1 - - Edgar Thill et Philippe Fleurance: Guide pratique de la préparation psychologique du
sportif.édition vigot .paris 2001. P.56.
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ذكر أن هذا المصدر يبرز أهمية توفير بيئة دافعة حول الرياضي تساهم ومن الجدير بال

في اإلعداد الثقافي له للتنافس الرياضي، وذلك بأن يعي كل من المدرب، والوالدين على نحو 

خاص أن الدعم اإليجابي والتشجيع سوف يساهم في إدراك الرياضي لكفايته وقدراته، 

فيتجه إلى تحمل مسؤولية محاوالته لتطوير أدائه، وبذل  وبالتالي زيادة ثقته بهذه القدرات،

مزيد من الجهد سواء في التدريب أو المنافسة، والمثابرة على تحقيق األهداف، فضال     عن 

ذلك فإن هذا الدعم اإليجابي يساعد على جعل الممارسة الرياضية خبرة ممتعة، وتحقق 

صادر ثقته بنفسه إلى مصادر أكثر ثباتا السرور، والمسرح للرياضي، البدني إلى تطوير م

  .كاإلعداد البدني والعقلي، وإنجازات األداء إلشباع حاجاته إلسعاد كال من مدربه ووالديه

  :قيادة المدرب. 6

وهو مصدر للثقة يستمد من االعتقاد في مهارات المدرب في اتخاذ القرار، والقيادة 

على الرياضيين، وأن ما يقدمه من تغذية ويؤكد هذا المصدر أن سلوك المدرب له تأثيره 

والشك أن سلوك وقيادة . رجعية لهم، له دور هام في إدراك هؤالء الرياضيين لكفائتهم

المدرب الواعي ألهمية دوره كمصدر لبناء الثقة لدى العبيه من خالل تطوير مهارته 

، ومهارة إجادة االستماع مهارة تقديم المعلومات الالزمة لتحسين أداء الالعبين: المختلفة مثل 

إلى الالعبين عند حاجتهم لالستفسار، ومهارة االتصال مع الالعبين لتحقيق األداء الجيد من 

  .خالل اإلشارات المتفق عليها، أو اإليحاءات المختلفة لتعبيرات الوجه أو الصوت

  :الخبرة عن طريق اآلخرين  .7

عضاء الفريق أو األصدقاء الذين وهو مصدر للثقة يستمد من مشاهدة اآلخرين مثل أ

حيث أن رؤية النماذج الناجحة يعمل على تنشيط العملية العقلية للرياضي، من "يؤدون بنجاح 

خالل متابعة أداء هذه النماذج الناجحة ومن ثم فهي مصدر فعال للمعلومات التي تمثل محكا 

ه وكيفية عالجها، وتنسى بعد ذلك يقيس عليه الرياضي مدى تقدم أدائه، والتعرف على أخطائ

لديه أيضا التصوير العقلي عند االسترجاع، ولذا فهذا المصدر للثقة يضع الرياضي في 

مواقف تعليمية ذاتية، حيث يوظف قدراته في المشاهدة والمتابعة واألداء، وبالتالي يزداد 

  .تعرفه على قدراته ومن ثم ثقته بها
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:البيئة المريحة.8

ن مشاعر الراحة واالستمتاع والرضا المتوفرة في البيئة التنافسية هذا المصدر يستمد م

وال شك أن . قاعة التدريب المزودة باإلمكانات الالزمة للتدريب أو التنافس: مثل 

توافراألماكن الجيدة سوف يحفز على األداء الجيد، وبذل الجهد، وااللتزام بالتدريب، األمر 

علم فيتحسن المستوى المهاري، وكذلك االهتمام باإلعداد الذي يؤدي إلى االهتمام بعملية الت

البدني والعقلي، فتتحسن الصفات البدنية والتركيز العقلي مما يؤدي إلى تطور ثقة الرياضي 

  .بقدراته المختلفة

  :درجة التأييد الموقفي  .9

هذا المصدر يشمل تحصيل الثقة بالشعور، حيث أن نقص الحالة الضاغطة والتي تحدث 

  .ن في هذا الموقف تكون لصالح تحسن حالة الرياضي النفسيةاآل

هذا ما يشير إلى أهمية التركيز على الجوانب التي تخفف الضغط السلبي على الرياضي 

  : ومالحظة األمور الضاغطة وتوجيهها لخدمة األهداف المرجوة منه عن طريق 

عة وزنه المناسب، توفير فرص احتفاظ الرياضي بحالة بدنية جيدة، من خالل متاب-

  .ونظامه الغذائي، لتأثير ذلك على شعوره بقيمة ذاته

.توفير فرص خبرة األداء الناجح للرياضي التي توفر لذيه الثقة-

.أن يعمل المدرب على حل مشكالت الرياضي-

.عدم مغاالت اإلداري ألهمية الفوز، وقيمة المكافأة المالية، ألنهما مصدران القلق-

لومات الموجهة للرياضي خالل الساعات األخيرة قبل المنافسة، ألن تقليل كمية المع-

ذلك يعيق عمليات التكيف مع المنافسة بضرورة التواجد في مكانها في وقت محدد، 

  .لتهيئة أجهزة جسمه وحواسه ومن ثم تزداد ثقته بنفسه

  : مستويات الثقة بالنفس -4-3-2-5
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لنفس الرياضي أن هناك ثالث فئات من لقد أكدت الدراسات العليمة في مجال علم ا

الرياضيين في مجال الممارسة الرياضية، فمنهم من يكون غير واثق من نفسه، أي يعوزه 

  الثقة بالنفس، بينما هناك بعض الرياضيين يتميزون بدرجة مبالغ فيها من الثقة بالنفس أو ما 

م مقدار من الثقة وهذا هو يسمى بالثقة الزائفة، كما يوجد فريق ثالث من الرياضيين لديه

  .المستوى المرغوب فيه من الثقة بالنفس في المجال الرياضي

  :الثقة بالنفس المثلى  -4-3-2-5-1

وينبارغ "لقد ثم إيضاح العالقة بين الثقة بالنفس واألداء الرياضي من طرف الباحثان 

Weingerg  وغولدGould) حيث أن . ، من خالل افتراضية المنحنى المعكوس)1995"

مستوى األداء يزيد عند زيادة الثقة بالنفس عند أعلى نقطة في االلتواء، بعدها تكون الثقة 

  بالنفس وكل منهما يرتبط سلبا بمستوى األداء حيث ينخفض األداء بزيادة أو نقص الثقة 

).7( بالنفس عن نقطة مثالية بالنفس وهذا ما يوضحه الشكل رقم 

1)1995" (وينبارغ وغولد"العالقة بين الثقة بالنفس واألداء عن  :)7(الشكل رقم 

1

اء
ألد

ا

مرتفع

توسطم

منخفظ

الثقة منخفضةالثقة المثلىالثقة الزائدة
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  :نقص الثقة بالنفس  -4-3-2-5-2

إن الرياضيين ذوي الثقة بالنفس يتعاملون مع النجاح والفشل بقدر كبير من الواقعية، 

ة ولكن الرياضيين الذين تنقصهم الثقة بالنفس يخافون من الفشل بدرجة كبيرة مبالغ فيها لدرج

أنه ينعكس ذلك في سلوكهم وأدائهم، ونتيجة ذلك يصبحون من الناحية النفسية أسرى 

لتصوراتهم السلبية ويسلكون من منطلق الهزيمة والفشل وليس النجاح وتحقيق الفوز على 

  .المنافس

إن ضعف الثقة والتوقعات السلبية يضعف من كفاءة األداء كما أنه يؤدي إلى حدوث 

يز، وعدم التأكد من الهدف، كما أن الرياضيين الذين تعوزهم الثقة يكون القلق، وضعف الترك

  .تركيزهم أكثر نحو نقاط الضعف مما يصرف انتباههم عن األشياء الضرورية لألداء الجيد

وتعتبر التوقعات اإليجابية للنجاح الوقود النفسي الذي يمد الرياضيين نحو أهدافهم، 

1.كلما كانت واقعية وتكون هذه التوقعات أكثر فعالية

:الثقة بالنفس الزائدة -4-3-2-5-3

وتسمى أيضا بالثقة الزائفة، حيث أن الالعب تكون لديه ثقة تزيد عن قدراته المتاحة، 

فهي بالتالي مشكلة أكثر تعقيدا من نقص الثقة بالنفس، حيث يبالغ الرياضي في تقدير ذاته 

نفس الزائفة أحيانا لدى الرياضيين في نمطين ويقلل من تقدير المنافسين، وتظهر الثقة بال

2:شائعين 

بعض الرياضيين يعتقدون أنهم أفضل من إمكاناتهم الحقيقية، ويتولد هذا النوع من - أ

الثقة الزائدة نتيجة التشجيع المبالغ فيه من قبل اآلباء والمدربين، هذا ما يقود صاحبه 

يتأكد أن قدراته وإمكاناته أقل إلى الفشل واإلحباط عندما يواجه الواقع العملي و

.وأضعف مما يعتقد

1 - Jean pierre Famose et Florence Guérin : la connaissance de soi en psychologie de l’éducation
physique et du sport . édition revues EPS. Paris l’éducation, P165-166.

.338التطبيقات، مرجع ذكر سابقا ، ص  –المفاهيم  –علم نفس الرياضة : أسامة كامل راتب  -  1
.285بقا ، ص سيكولوجية مواجهة الضغوط في المجال الرياضي، مرجع ذكر سا: عبد العزيز عبد المجيد محمد   -  2
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بعض الرياضيين يتظاهرون بالثقة، ولكنهم داخليا تستحوذ عليهم أفكار  - ب

ومشاعر عدم الثقة، فهم قلقون من الفشل في المنافسة، والرياضيون الذين يتميزن بهذا 

  : ة مثل النمط من الثقة تجدهم يعرضون قلقهم الداخلي ببعض مظاهر السلوك الخاص

.الغرور، التكبر، والتهور

إن الثقة الزائدة نوع من الخداع النفسي، ونتيجة لذالك الوهم فإن الرياضيين يتجنبون  

معرفة األسباب الحقيقية لضعف ثقتهم بأنفسهم، ويبحثون عن سلوك لحماية ذواتهم مثل 

بأخطائهم،  كذلك يجدون صعوبة لالعتراف.إدعاء اإلصابة عندما يكون أداؤهم ضعيفا

1.ويكثرون من تقديم التبريرات، ألنهم ال يقبلون تحمل مسؤولية أخطائهم

  :مهارات التفكير و حل المشكالت - 4-3-3

  :تعريف التفكير -4-3-3-1

  .ولقد اقتصرنا على أبرز التوجهات التي تعبر عن معنى التفكير: هناك عدة تعريفات للتفكير

2»يحل الشخص ما مشكلة ما يحدث عندما«يعرف التفكير بأنه -

  »عملية معرفية أو فعل عقلي عن طريقه تكتسب المعرفة«و يعرف أيضا بأنه 

3»إدراك عالقات بين عناصر موقف معين«إلى أن التفكير هو " رشيد النوري"و يشير

4»العملية التي يتم بواسطتها توليد األفكار وتحليلها ومحاكمتها«فيعرف التفكير بأنه" نايفة"أما

من خالل هذه التعريفات نستنتج أن معنى التفكير ينطوي على أن الفرد يبدأ التفكير عندما  و

يواجه مشكلة، و يبحث عن حل لها و بالتالي يؤدي هذا التفكير إلى تعلم معرفة جديدة تبقى له 

  .كخبرة تساعده في حل المشاكل المقبلة التي تواجهه

  :مستويات مهارات التفكير -4-3-3-2

مستويات التفكير وعمله حسب النشاط أو الجهد العقلي المبذول إلنجاز مهام التفكير  تنقسم

  :لدى الفرد و هي كالتالي

.341-340التطبيقات، مرجع ذكر سابقا ، ص  –علم نفس الرياضة، المفاهيم : أسامة كامل راتب  -  1
.14ص  2001. دار الفكر للطباعة. عمان. تعليم التفكير للمرحلة األساسية: نايفة قطامي  2
.16ص  2002بة الرشد تنمية التفكير من خالل المنهج الدراسي الرياضي، مكت: رشيد النوري البكر 3
.16تعليم التفكير للمرحاة األساسية، مرجع ذكر سابقا، ص : نايفة قطامي 4
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  : تنطوي على عمليتين أساسيتين هما): البسيطة(مستويات التفكير الدنيا -4-3-3-2-1

ظ و تحدث هذه العملية عندما يتذكر الفرد معلومة سبق و أن احتف:عملية التذكر -1

و قد تتطلب هذه العملية التعرف على هذه المعلومات من بين معلومات . بها في الذاكرة

.أخرى، أو استدعاء نفس المعلومة من تلك الذاكرة

تحدث هذه العملية عندما يعيد الفرد صياغة معلومة أو : إعادة الصياغة حرفيا -2

أنه ال يضيف من ذاته أكثر من صيغة إلى أخرى و تحمل نفس المعنى و الشكل، بمعنى 

1معاني جديدة لتلك الصيغة

  : مستويات التفكير الوسيطة -4-3-3-2-2

:تتعدد عمليات التفكير التي تقع في مستويات التفكير الوسيطة و لعل من أهمها ما يلي

تحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بنفسه أو بإيعاز من الغير بطرح أسئلة : طرح األسئلة-1

  .ا محل تعلمه أو مالحظتهحول موضوع م

بشرح أو تبسيط معلومة أو أكثر لنفسه أو الفرد تحدث هذه العملية عندما يقوم : التوضيح-2

.لآلخرين بغرض كشف معناها أو غموضها بحيث تصبح في متناول اإلفهام

بالتعرف على أوجه الشبه و االختالف بين الفرد تحدث هذه العملية عندما يقوم : المقارنة-3

معايير (ء، أو الظواهر أو الموضوعات، و ذلك بناءا على عدد من المعاييراألشيا

.2)المقارنة

بجمع مفردات معينة الفرد تحدث هذه العملية عندما يقوم : التصنيف و الترتيب-4

في فئات أو مجموعات اعتمادا على صفات ) إلخ......معلومات، أشياء، أحداث، ظواهر(

.وفقا لمعيار معينمحددة ثم وضعها في سياق متتابع 

-1995. دار المعارف: االسكندرية. محاولة عربية: تضييق األهداف التدريسية: حسن حسين  زيتون، كمال عبد الحميد 1

.222ص 
.235ص . مرجع سابق2
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مع مجموعة من الفرد  تعاملتحدث هذه العملية عندما ي: التعميقاتوتكوين المفهومات-5

  .األشياء أو المواقف أو الظواهر أو األفكار من

تحدث هذه العملية عند ما يقوم الفرد بنقل معرفة أو خبرة من موقف معين إلى : التطبيق -6

  .موقف آخر جديد لم يمر به من قبل

تحدث هذه العملية عند ما يقوم الفرد بتعليل أو ذكر أسباب حدوث بعض : التفسير -7

  .األحداث أو الظواهر الطبيعية أو اإلنسانية أو برهنة صحة عالقة معينة

إن الفرد يقوم بعملية االستنتاج عندما يتوصل إلى نتيجة جديدة غير موجودة : االستنتاج -8

1ستدل عليها من قرائن مرتبطة بهذا الموضوعفي الموقف محل التفكير ولكنه ي

يقوم الفرد بعملية التنبؤ عن ما يتوصل إلى معرفة وما سيحدث في المستقبل : التنبؤ -9

  .باالستعانة بما لديه من معلومات سابقة

الفرض تعبير يستخدم عموما لإلشارة إلى أي احتمال أو استنتاج : فرض الفروض -10

فحص والتجريب من أجل التوصل إلى إجابة أو نتيجة معقولة مبدئي غير مثبت يخضع لل

.2تفسر الغموض الذي يكشف موقف أو مشكلة ما

تحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بإعادة صياغة المعلومات بصورة تظهر : التمثيل -11

العالقات المهمة في عناصرها عن طريق تحويلها إلى أشكال تخطيطية بصورة أو رموز 

.3بيانية

تحدث هذه العملية عندما يطلق الفرد عنان خياله، ويكون صورا عقلية مبتكرة : التخيل -12

.4أو أفكارا جديدة غير موجودة عادةً

تحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بتجزئة موقف مركب إلى مكوناته من : التحليل -13

ذلك الموقف بغرض اكتشاف عناصر أساسية، ثم تجاوز ذلك إلى التبصر أو الفحص المدقق ل

  .العالقات

.21-20، ص2003ية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة، عالم الكتب، القاهرة تعلم التفكير، رؤ: حسن حسين  زيتون 1
.296، ص 1999تعليم التفكير، مفاهيم وتطبيقات، دار الكتاب الجامعي، : فتحي عبد الرحمن جروان 2
.199، ص 1996د، .ب.م.أبعاد التفكير، ب: يعقوب نشوان محمد خطاب 3
.377ص . 1996دريس والتعلم، ، دار الفكر العربي القاهرة، استراتيجيات الت: جابر عبد الحميد 4



135

عمليات التفكير في هذا المستوى إال  تتعدد: مستويات التفكير العليا -4-3-3-2-3

:أننا سوف نتطرق إلى العمليات التالية

  :تحل المشكالة مهار -4-3-3-2-3-1

إذا أخذنا في االعتبار أن المشكلة بعامة، تعني كل موقف طارئ يعترض حاجة  :تعريف-1

أو أكثر من حاجات الفرد، ويتطلب حالً، فإنه على نفس النمط المتقدم تكون المشكلة بالنسبة 

كل موقف يقف عائقًا أمام الفرد فيبدأ بعض المحاوالت بهدف "ألي موقف تعليمي فهي 

.1"الوصول إلى الحل المناسب

ة يواجه كل موقف حياتي مربك أو سؤال محير أو مدهش مفتوح النهاي"كما تعرف أيضا 

الفرد ويشعر بحاجة هذا الموقف أو ذاك السؤال للحل في حين ال يوجد لديه إمكانات أو 

.2"خبرات حالية مخزنة في بنيته المعرفية ما يمكنه للوصول للحل بصورة فورية أو روتينية

كل موقف يكون مشكلة للفرد حينما يكون في حاجة "فيعرف المشكلة بأنها " كرونباخ"أما 

  ".جواب، وال لديه بحكم العادة جواب جاهزإلعطاء 

هي موقف عددي وصف بالكلمات وأثير حوله سؤال محدد، دون "أن المشكلة " هارتوج"وير 

.3أن يدل ذلك السؤال على نوع العملية الالزمة للحل

وعليه يمكن تعريف المشكلة أنها كل موقف يتعرض له الفرد أو سؤال محير لم يجد له حل 

  .رات سابقة لهذه المشكلةوليس لديه خب

أما حل المشكالت فهي إجراءات منظمة يتمكن من خاللهما حل المشكلة التي تواجهه بدءا أو 

.4"انتهاءا باختيار البديل األفضل لحلها

العملية الواعية التي تجعل الموقف الحالي قريبا من الموقف المرغوب "أنها " جليمران"يعرفها 

.1"فيه

¡2003¡1إتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريس، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، االسكندرية، ط: فايز مراد دندش 1

..113ص 
، ص 2003تب، القاهرة، ، استراتيجيات التدريس، رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم، عالم الك: حسن حسين زيتون 2

325.
.114إتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريس، مرجع ذكر سابقا، ص : فايز مراد دندش 3
والقلق، دار الكتاب الحديث،  رضغوط الحياة وأساليب مواجهتها، الصحة النفسية والبدنية في عصر التوث: عسكر علي 4

55، ص 2000القاهرة، 
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العملية التي تضمن استبصار أو " مهارة حل المشكالت بأنها " طامي يوسف ق" ويعرف 

  " معالجة ذهنية وحسية وتتطلب جهدا ذهنيا نشطا هادفا يترتب عليه حل مشكلة 

أنها عملية تفكير مركبة يستخدم فيها الفرد ما لديه من ) " 2000" ( فتحي جروان " ويعرفها 

ة غير مألوفة، أو معالجة موقف جديد، أو تحقيق معارف سابقة ومهارات من أجل القيام بمهم

  " .هدف ال يوجد حل جاهز لتحقيقه

فيعرف مهارة حل المشكالت بأنه تطبيق المهارات والمعرفة لتحقيق غرض " سالفن " أما 

2". معين أو أهداف يسعى الفرد لتحقيقها 

  :أنواع المشكالت -2

استنادا إلى درجة وضوح المعطيات  أنواع المشكالت في خمسة أنواع" ريتمان"لقد حصر 

  :واألهداف وهي كالتالي

مشكالت تحدد فيها المعطيات واألهداف بوضوح تام.

مشكالت توضح فيها المعطيات واألهداف غير محددة بوضوح.

مشكالت أهدافها محددة وواضحة، ومعطياتها غير واضحة.

مشكالت تفتقر إلى وضوح األهداف والمعطيات.

جابة صحيحة، ولكن اإلجراءات الالزمة لالنتقال من الوضع القائم مشكالت لها إ

.إلى الوضع النهائي غير واضحة، وتعرف بمشكالت االستبصار

  :خطوات حل المشكالت -3

ال يوجد اتفاق عام بين المفكرين في مجال حل المشكالت حول هذه الخطوات إذ يوجد 

الخطوات وعددها وتسلسلها، وسنحرص العديد من التصورات التي قدمت حول مسميات هذه 

  :هنا الخطوات التي تمثل القاسم المشترك في هذه التصورات وهي

.1995، بغداد، 2، العدد 12ر اإلبداعي لحل المشكالت، المجلة العربية للتعليم التقني، المجلد التفكي: جليمران عمار 1
166ص  .  2007الفرق الفردية والقياس النفسي والتربوي  مركز اإلسكندرية للكتاب : ناجي محمد قاسم  -  2
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هو ما يعني وصفها بدقة مما يتيح للفرد رسم حدودها، وما يميزها عن  :تحديد المشكلة. 1

 إن المشكلة المعرفة: "سواها، إن هذه الخطوة تعد حاسمة لحل المشكلة وفي هذا السياق يقال

  ".جيدا هي مشكلة نصف محلولة

تتمثل في مدة تحديد الفرد ألفضل المصادر المتاحة :جمع البيانات المتصلة بالمشكلة. 2

  .لجمع المعلومات والبيانات في الميدان المتعلقة بالمشكلة

تعتبر هذه الخطوة من أكثر الخطوات ): بدائل الحل(اقتراح الحلول المؤقتة للمشكلة . 3

قل، حيث تتمثل في قدرة الفرد على التمييز والتحديد لعدد من الفروض المقترحة إجهادا للع

.1لحل المشكلة

ويتم في هذه الخطوة فحص كل حل بشكل جيد، : المفاضلة بين الحلول واختيار الحل. 4

  .معايير موضوعية فقبغية المفاضلة بين الحلول واختيار الحل المناسب و

ويتم في هذه الخطوة تجريب الحل الذي وقع االختيار :يبهالتخطيط لتنفيذ الحل وتجر. 5

  .عليه في الخطة السابقة بعد إجراء التخطيط المطلوب له

وتتم هذه الخطوة في أثناء الحل أو بعد تنفيذه، إذ يتولى الفرد الحكم على : تقييم الحل. 6

.2فعالية هذا الحل

:خصائص الخبرة في حل المشكالت -4

جال التفكير أن حل المشكالت ليس إال عملية يمكن تعلمها، وإجادتها يرى الباحثون في م

بالمراس والتدريب، وقد ذكروا عددا من الخصائص العامة للشخص المتميز في حل 

  :المشكالت أهمها

االتجاهات االيجابية نحو المواقف الصعبة والمشكالت، والثقة الكبيرة بإمكانية التغلب  -1

.عليها

.، والعمل على فهم الحقائق والعالقات التي تنطوي عليها المشكلةالحرص على الدقة -2

داع وتسريع التفكير العلمي، عمان، دار البشير، الجديد في أساليب التدريس، حل المشكالت، تنمية اإلب: إبراهيم أحمد مسلم 1

.41ص 
.8ص  1998هناء العمري، الرياض، مكتبة العيكان، : حل المشكالت خطوة خطوة، تعريب: ريتشاردي شانغ 2
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تجزئة المشكلة والعمل على تحليل المشكالت واألفكار المعقدة إلى مكونات أكثر  -3

.بساطة

التأمل في حل المشكلة، وتجنب التخمين والتسرع في إعطاء االستنتاجات قبل  -4

.يقةاستكمال الخطوات الالزمة للوصول إلى إجابة دق

.يظهر األشخاص المتميزون في حل المشكالت نشاطًا، وفاعلية بأشكال متعددة -5

  :شروط وتوظيف إستراتيجية حل المشكالت في المجال التربوي -5

أن يكون المدرس نفسه قادرا على توظيف إستراتيجية حل المشكالت ملما بالمبادئ و  -1

  .األسس الالزمة لتوظيفها

ا على تحديد األهداف التعليمية لكل خطوة من خطوات إستراتجية أن يكون المدرس قادر -2

  .حل المشكالت

أن تكون المشكلة من النوع الذي يستثير الطلبة و تتحداهم، لذا ينبغي أن تكون من النوع  -3

  .الذي يستثني التلقين أسلوبا لحلها

مشكالت، ألن كثيرا استخدام المدرس طريقة مناسبة لتقويم تعلم الطالب إستراتيجية حل ال -4

من العمليات التي يجبر بها الطالب في أثناء تعلم حل المشكالت غير قابلة للمالحظة 

  .والتقويم

ضرورة تأكد المدرس من وضوح المتطلبات األساسية لحل المشكالت قبل الشروع في  -5

ها في التصدي تعليمها، كأن يتأكد من إتقان الطالب للمفاهيم والمبادئ األساسية التي يحتاجون

  .للمشكلة المطروحة للحل

  .تنظيم الوقت التعلمي لتوفير فرص التدريب المناسب -6

  :تعلم مهارة حل المشكالت -6

إن مهارة حل المشكالت تتصف بأنها مهارة تجعل المتعلم يمارس دورا جديدا يكون فيها 

وغات التي تبرر أهمية فاعالً ومنظما لخبراته ومواضيع تعلمه، لذا يمكن ذكر عدد من المس

  : التدرب على مهارة حل المشكالت كأسلوب للتعلم وهي
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إن المعرفة متنوعة لذلك البد من تدريب الطلبة على أساليب مختلفة لمعالجة مجاالت -

  .وأنواع المعرفة المختلفة

إن مهارة التدريب على التفكير إحدى المهارات الالزمة التي ينبغي أن يتسلح بها أفراد -

.جتمع لمعالجة مشكالت مجتمعهم وتحسين ظروف حياتهمالم

إن مهارة حل المشكالت من المهارات الضرورية لمجاالت مختلفة سواء كانت -

.مجاالت حياتية، أو المجاالت األكاديمية التكيفية

إن مهارة حل المشكالت تساعد المتعلم على تحصيل المعرفة بنفسه، وتزويده بآليات -

.االستقالل

ة حل المشكالت تساعد المتعلم على اتخاذ قرارات هامة في حياته وتجعله إن مهار-

.يسيطر على الظروف والمواقف التي تقترحها

  :ويمكن تحليل المشكلة تحليالً مفاهيميا يوضح جوانب المشكلة وأبعادها وتتضمن المشكلة

.سؤاالً أو موقفًا يتطلب إجابة أو تفسيرا أو معلومات أو حالً-

تراضيا أو واقعيا يمكن اعتباره فرصة قيمة للمعلم أو التكيف أو إبداع حل جديد موقفًا اف-

  .لم يكن معرفًا من قبل

موقفًا يواجهه الفرد عندما يحكم سلوكه دافع تحقيق هدف محدد وال يستطيع بلوغه بما -

.يتوافر لديه من إمكانات

ذهن المتعلم مرتبط الحالة التي تظهر بمثابة عائق يحول دون تحقيق غرض مائل في -

.بالموقف الذي ظهر فيه العائق

.موقفًا يثير الحيرة والقلق والتوتر لدى المتعلم يهدف المتعلم التخلص منه-

موقفًا يثير حالة اختالل توازن معرفي لدى المتعلم، يسعى المتعلم بما لديه من معرفة -

رفة أو المهارة للوصول إلى حالة التوازن والذي يتحقق بحصول المتعلم على المع

.الالزمة

.مواجهة مباشرة أو غير مباشرة، وتحديدا تتطلب من المتعلم حل الموقف بطريقة بناءة-
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ويمكن تحديد مهارة حل المشكالت وفق منظور جانبي الذي ضمنه في كتابه شروط 

يد األفكار التعلم بأنها متوقع ومنطقي لتعلم المفاهيم والمبادئ، ومهارة مولدة قادرة على تول

  .والمفاهيم، والمبادئ التي يتطلبها المتعلم لتحقيق درجة اإلبداع

  :اإلبداعي التفكير-4-3-3-2-3-2

يعرف التفكير اإلبداعي بأنه عملية اإلتيان بجديد وعكسه هو التفكير  :تعريف -1

لوفة النمطي أو المألوف، وبعبارة أخرى هو تخليق أو توليد أفكار أو منتجات جديدة غير مأ

.1وأصيلة

.2ويعرف أيضا بأنه تخليق أو توليد أفكار أو منتجات جديدة، غير مألوفة وأصيلة

  :كعملية سيكولوجية اإلبداعيالتفكير  -2

تتضمن مراحل أو خطوات تمر بها من وجهة نظر الكثير  اإلبداعيإن عملية التفكير 

  : والمتمثلة فيما يلي" يهول هنر"الفرنسي : من الباحثين المهتمين بهذا المجال أمثال

  .وتمثل مرحلة جمع المعلومات عن المشكلة ):االستعداد(مرحلة اإلعداد  -أ

فيما يترك الشخص المفكر المشكلة مؤقتًا، وال يفكر فيها  ):الكمون(مرحلة الحضانة  - ب

  .شعوريا، أي يلتمس لنفسه شيًئا من الراحة واالسترخاء

في هذه المرحلة تتحدد الفكرة األساسية أو  ):لمشكلةالحل الفجائي ل(مرحلة اإللهام  -ج

  .المطلوبة لحل المشكلة، مصحوبة بمشاعر االنجاز والمتعة والدهشة

وهي المرحلة التي يتم فيها التأكد من صدق الحلول التي وصل إليها  :مرحلة التقويم - د

.3الشخص موضع االبتكار، كما قد يعدل من هذه الحلول لتصح أكبر مالئمة

2001مداخل تعليم التفكير وإثراؤه في المنهج المدرسي، اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث، : حسني عبد الباري عصر 1
.79ص

2 Schiever, S.W: A comprehensive approach to teaching thinking, Boston, Allyn and Bacon,
pxvii, 1991, P42.

.16، ص 1998الحلول االبتكارية للمشكالت، النظرية والتطبيق، دار الحكمة للنشر والتوزيع، : أحمد عبادة 3
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  :كقدرة عقلية اإلبداعيالتفكير -3

من خالل نتائج الدراسات العربية واألجنبية في مجال مكونات القدرة على التفكير 

" وجيلفورد"، )1965" (عماد الدين سلطان"، ودراسة )1970" (تورانس"االبتكاري كدراسة 

  : ، يتضح أن أهم قدرات التفكير االبتكاري ما يلي)1970(

بأنها القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من " تورنس"ها ويعرف: الطالقة-1

.1االستجابات المناسبة اتجاه مشكلة أو مثير معين وذلك في فترة زمنية محددة

تعتمد على تنوع هذه االستنتاجات، أي أنها تركز على الكيف وليس على : المرونة-2

.2الكم

فكير االبتكاري، فهي تعني وتعد هذه القدرة من أهم القدرات المكونة للت: األصالة-3

إنتاج استجابات أصيلة، أي قليلة التكرار بالمعنى اإلحصائي داخل الجماعة التي 

.3ينتمي إليها الفرد، أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها

فهي تكشف عن مدى إمكانية إدراك عيوب األدوات الشائعة : الحساسية للمشكالت-4

اعية أو مواقف الحياة المختلفة بوجه عام، وما تتضمنه من أوجه أو النظم االجتم

النقص أو الثغرات ويمكن النظر إلى الحساسية للمشكالت على أنها قدرة الفرد على 

في الوقت الذي ال يرى فيه شخص آخر أية . رؤية الكثير من المشكالت في موقف ما

د الذي يقدم حلوالً مختلفة لهذه مشكالت مما يحدو بالمبتكر للوصول إلى اإلنتاج الجدي

.4المشكالت

  :باعتباره أسلوب لحل المشكالت اإلبداعيالتفكير  -4

نوعا خاصا من حل المشكالت، كما يرى أن  اإلبداعيعملية التفكير " توارنس"يعتبر   

  ناتج هذه العملية يكون إبداعيا إذا كان جديدا وله قيمة سواء بالنسبة للشخص المفكر بنفسه أو

.114، ص 2002ج الدراسي، الرياض، مكتبة الرشد، تنمية التفكير من خالل المنه: رشيد النوري البكر 1
.35، ص 1998التفكير االبتكاري بين النظرية والتطبيق، النادي األدبي، بحيران، : عبد اهللا طه الصافي 2
.68ص  2003¡2، طتعلم التفكير، الرياض، مكتبة الشقري: إبراهيم مسلم الحارثي 3
.85، ص 1999تفكير الناقد، النافع للبحوث واالستشارات التعلمية، الرياض، تنمية مهارات ال: فتحي عبد الرحمن جروان 4
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كما أن المشكلة يجب أن تصاغ جيدا، وإن التفكير المتضمن . بالنسبة للثقافة التي يعيش فيها 

في عملية حل المشكلة يتطلب درجة عالية من الواقعية واإلصرار، وأن يكون من النوع غير 

.1التقليدي

ن على العالقة بي اإلبداعيومن هذا المنطق ركز كثير من العلماء في مجال التفكير   

  .وحل المشكالتاإلبداع 

بأنه ال يختلف من يقوم بعملية إبداع " عبد السالم عبد الغفار"وفي هذا الصدد يؤكد   

عمن يقوم بحل مشكلة، ولكن الذي يميز العملية اإلبداعية عن عملية حل المشكلة هي نوع 

حل هذه المشكلة، فحينما توجد مشكلة جديدة فإن هناك سلوكًا جديدا من جانب من يقوم ب

.2المشكلة، وتكون هناك درجة من اإلبداعية

  : الحركي الرياضي  في المجال اإلبداع-5

يتصف األداء الحركي الرياضي باإلبداع ، عندما يمكن صاحبه من حل المشاكل 

الحركية التي تواجه تفاعالت الحركية في الملعب مع أداة اللعب أو مساحته أو توقيته أو مع 

  :  و غير ذلك بواحد أو أكبر من اإلجراءات التالية  الخصوم أو الزمالء

  .إصدار حركة جديدة تحل مشكلة حركية معهود حلها بحركة أو حركات أخرى  -

أداء مهارة حركية رياضية معروفة في التوقيت أو اتجاه جديد غير معروف من قبل  -

  .في أدائها 

ديه ولغيره من قبل إصدار مكون حركي جديد حتى ولو كانت عناصره معروفة ل -

  .ليتغلب به على مشكلة حركية معهودة بطريقة حديثة 

إنشاء رابطة جديدة ومفيدة بين حركتين أو مهارتين أو أكثر لم يكن يتوقع أو يعرف  -

  .غيره أن هناك رابطة بينهما 

حل مشكلة حركية رياضية بأداء معروف لم يكن في الحسبان حلها بمثل هذا النوع  -

  .ن األداء أو النمط م

.29-28ص  2003الحلول االبتكارية للمشكالت، النظرية والتطبيق، دار الحكمة للنشر والتوزيع، البحرين،: أحمد عبادة 11
.77، ص 1988ة، التفوق العقلي واالبتكار، القاهرة، دار النهضة العربي: عبد السالم عبد الغفار 2
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أداء مهارة حركية رياضية شائعة في موقف رياضي معهود مواجهته بمهارات  -

  .أخرى يعطي استخدام جديد ومفيد لها

فاإلبداع الحركي الرياضي هو ابتكار لحل مشكلة حركية رياضية سواء بإصدار حركة 

ولكن في أو مكون حركي جديد لم يكن دليال لحل المشكلة، أو بأداء حركي معروف سلفا 

  . تنظيم جديد يعطى استخدام حديث ومفيد له 

  :مهارات تحمل المسؤولية - 4-3-4

إن تحمل المسؤولية هو شعور ذاتي بأن الفرد يتحمل مسؤولية  :تعريـف -4-3-4-1

سلوكه الخاص، ويقنع بما يفعل ويتحسس لدوره في الحياة االجتماعية دون تردد، وال تراوده 

  كما أنه يعاني كفاية من الداخل تحسبا لإلثارة التي تترتب علــى مشاعر الندم على سلوكه،

سلوكه، ويتحمل مسؤولية االختيار في مواقف الحياة دون إحساس داخلي بالصراع في مواقف 

.1االختيار

فالمسؤولية تعبر عن النضج النفسي للفرد الذي يتحمل المسؤولية ويكون على استعداد 

.2ة المجتمعبنصيبه كفرد في تحقيق مصلح

استعداد المرء لإلقرار بنتائج "تحمل المسؤولية أنها ) Henderson" (أندرسون"يعرف 

سلوكه وأفعاله مع إمكانية الوثوق به واالعتماد عليه وإظهار االتزان نحو الجماعة واالستقامة 

.3"وإبداء التحمس نحو حاجات اآلخرين

االلتزام بأداء مهمة معينة أو "أنها ، فيعرف تحمل المسؤولية )Jakson" (جاكسون"أما 

.4"إلزام كائن معين بأدائها

أن تحمل المسؤولية حالة تمنح اإلنسان من القدرة أمام نفسه ما يعنيه " فولك"ويرى 

  .على تحمل تبعات أعماله وآثاره

.33، ص 1993، القاهرة،1موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، ط: طه فرح عبد القادر 1
.46ص  2003 المسؤولية االجتماعية وعالقتها بتنظيم الوقت، رسالة ماجستير، جامعة دمشق،: الشايب ممتاز 2

3 Henderson J: the concept of responsibility and its place in moral, education university microfilms international,
New York, 1981, p55.

.18، ص1995، القاهرة، 1تنظيم وقيادة الجماعة، ترجمة محمد طلعت عيسى، ط: دورين كاثرين 4
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من خالل كل التعريفات السابقة، نستنتج أن تحمل المسؤولية هو شعور ذاتي القتناع 

  .يفعل مع تقبل نتائج سلوكه اإليجابية أو السلبية الفرد بما

  :أهمية اكتساب مهارات تحمل المسؤوليـة -4-3-4-2

" الماج"تشير بعض الدراسات في اكتساب مهارات تحمل المسؤولية ومن بينها دراسة 

، أن األفراد الذين يتمتعون بشعور عال من المسؤولية هم أفراد لديهم القدرة على )1986(

ألعباء ومواجهة الصعاب واإلحساس بالواجب والجرأة والمبادأة ومواجهة المواقف بما تحمل ا

.1يجب أن تواجه

في حديثه عن تحمل المسؤولية كسمة، فيرى أن الشخص  ) 2001" (الرفاعي"أما 

  الذي لديه شعور بالمسؤولية يعد ما يطلب منه من مهمات بشكل مناسب، وإن طلب منه إبداء 

رأيه ودافع عنه، وإذا كلف بمهمة قام بها وهو يشعر بمسؤولية عن كل  الرأي أعرب عن

جزء منها، وحين يجتمع مع اآلخرين يبدو مصغيا لما يقال بعيدا عن السرعة في االنفعال، 

حريصا على أن يعطي كل إنسان حقه، وإن يحمل كل إنسان مسؤولية عمله، وإذا وقع منه ما 

.2ا أو مقصرا، اعترف بمسؤوليته اتجاههيمكن أن يالم عليه، وكان مخطًئ

وأما األشخاص الذين لديهم شعور منخفض بالمسؤولية فهم أشخاص يتصفون بعدم 

الثقة بالنفس وضعف الشخصية واالستسالم واالبتعاد عن خوض المجهول وعدم الجرأة 

.3والمغامرة، وعدم القدرة على تحمل الصعاب وتحمل المسؤوليـة

Harrison(" هاريسون"ويشير  أن الجهل في تحمل المسؤولية وغيابها أو ) 1992

ضعفها عند الفرد يؤثر على المجتمع، فالمجتمعات تبنى وتتطور بأفرادها الذين يشعرون 

.4بالواجب اتجاهها

السالمي، ، المكتب ا1بطارية اختبارات اإلرشاد النفسي للبيئة السعودية، دليل البطارية، ط: الحاج فايز محمد علي 1

.45ص  1998بيروت،
.50، ص2001، منشورات جامعة دمشق،6الصحة النفسية، دراسة في سيكولوجية التكيف، ط: الرفاعي نعيم 2
، مرجع ذكر سابقا، المقاييس الجديدة في اختبارات الشخصية المتعددة األوجه، التعليمات واألسئلة: الحاج فايز محمد علي 3

.45ص
4 Harrison G: A personality scale of social responsibility, Journal of Abnormal Andsacial Psycologe, Vol 47,1992 .P
73.
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إلى أن الفرد السوي يتميز عن غيره بشعوره " Alder"وفي هذا اإلطار يشير 

آلخرين، فتحمل المسؤولية هو الحاسم الذي يقرر االجتماعي ومسؤوليته أمام نفسه وأمام ا

.1سالمة النمو أو انحرافه

فتحمل المسؤولية يعبر عن نمو الشخصية وارتباط الفرد الوثيق بالجماعة والشعور 

فالفرد المسؤول هو فرد . باالنتماء إليها والرغبة الشديدة بالحفاظ عليها والعمل على تطويرها

ت االجتماعية من حوله، ويبذل جهده في سبيل المحافظة على يهتم بمناقشة وفهم المشكال

.2سمعة الجماعة، واحترام واجبات الجماعة التي ينتمي إليها

(Armbruster"وكما أشار  إلى أن إدارة الطالب الذاتية وقدرته على تنظيم ) 1982"

.3كاديميسلوكه يدل على شعور كبير بالمسؤولية لدى الفرد، وهذا ينعكس على إنجازه األ

ومن هنا يتضح للطالب الباحث أهمية اكتساب لمهارة الشعور بالمسؤولية والعمل على 

تدريب وإنماء روح المسؤولية لدى الطالب لبناء شخصية سليمة ومستقلة بما ينعكس عليهم 

  .وعلى المجتمع بااليجاب

  :نمو مهارة الشعور بالمسؤولية -4-3-4-3

بدأ منذ الوالدة وال تأتي فجأة أو بطريق المصادفة، إن عملية تعلم تحمل المسؤولية ت

حيث أن الطفل يتعلم شيًئا عن تحمل المسؤولية من العناية التي يلقاها من والديه ومن المعاملة 

التي يجدها ممن يتصلون به، ولكل دوره في مساعدتهم على تنمية هذا الشعور البالغ األهمية 

ن الشعور بالمسؤولية إذا ما تم دراستها دراسة تحليلية أ) 2001" (الرفاعي"وبهذا الصدد يرى 

لمجموعة من األفراد وأمكن قياسها وتقدير درجات قوتها فإن األمر سينتهي بالكشف عن 

نمو المسؤولية على خمس مراحل " Harrighurst"ويقدم درجات متعددة للشعور بالمسؤولية

:هـي

.63، ص 2002، دار الفكر العربي، 1المسؤولية االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة، ط: عبد المقصود حسنية غنيمي 1
.113، ص 1989دار الشروق، جدة،  التوجيه واإلرشاد النفسي،: عبد الحميد محمد الهاشمي 2

3 Armbruster.B, Echols and Brown,A.L, the role o cognition in reading to learn, A developmental perspective, Nolta
Review,1982. P 202.
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:الذات ككائن مستقلالمسؤولية عن : المرحلة األولى-4-3-4-3-1

هذه المرحلة األولى لنمو المسؤولية، وتتمثل في تكوين العادات وضبط النفس  وتعد

وتوجيه الذات، فتبدأ بعادات التبرز والقدرة على عبور الشارع بأمان والعناية بصحة البدن 

.1واالبتعاد عن الوالدين لمدة متزايدة من الساعات

لنمو الجسدي تزداد قدرته على القيام بحركات دقيقة فالطفل في هذه المرحلة من حيث ا

ويزداد عنده الشعور بالذات، فاالعتماد على النفس كالتحول التدريجي من االعتماد على األم 

، فحاجة الطفل إلى االستقاللية والحرية متماشية مع نموه، 2في محاولة منه تناول طعامه بنفسه

عي واالنفعالي فهو بحاجة إلى حرية المشي والكالم ومطالب تطوره الجسمي والعقلي واالجتما

والتنقل والحركة، وإلى اللعب بكل مظاهره، حيث يتعلم االعتماد على النفس ويكتسب الثقة 

كما أن هذه المرحلة ال تنتهي في الطفولة بل هي مستمرة مع المراهق والراشد، وتتضاءل 

.3تدريجيا في الشيخوخة

المسؤولية عن اآلخرين في البيئة المحيطة : المرحلة الثانية-4-3-4-3-2

:المباشرة

تبدأ هذه المرحلة في تعلم الفرد بأن يأخذ في اعتباره رغبات ومشاعر اآلخرين وأن 

  .يضبط تصرفاته وأفعاله وفقًا لها

وتقتصر هذه المرحلة في أول األمر على السلوك اتجاه الوالدين، ثم تتسع الحلقة شيًئا 

وة، زمالء اللعب وهنا تكمن بداية المسؤولية حتى تصل لزمالء العمل فشيًئا ليشمل اإلخ

  . وغيرهم

:المسؤولية الراسخة في الضمير: المرحلة الثالثة-4-3-4-3-3

1 Lewis, R. and Doorlag: teaching special studend in general, education (6th Edition), N.J Prentice-Holl 2002, P
102.

.76، ص 1994التربية وطرق التعليم في روضة األطفال، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، : إبراهيم عواطف 2
.55، ص مرجع ذكر سابقاالمسؤولية االجتماعية وعالقتها بتنظيم الوقت، : الشايب ممتاز 3
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بعد سن الرابعة أو الخامسة يزداد استيعاب الطفل للقواعد التي تعلمها من والديه والتي 

بعد من أن يتابع قواعد والديه نفسها تشكل حجر األساس في الضمير وهو الذي يمكنه فيما 

.دون الرجوع إليهم

:المسؤولية منطقية وإنسانية: المرحلة الرابعة-4-3-4-3-4

في سن العاشرة أو الثانية عشر يصبح األطفال أكثر مرونة وإنسانية في مسؤوليتهم 

.1خالقيةفي االختيار بين بدائل السلوك، حيث يكون االختيار على أساس القيم والمثل األ

المسؤولية االجتماعية أو اإلخالص للقيم : المرحلة الخامسة-4-3-4-3-5

:االجتماعية

ففي هذه . سنة 25–18يصل الفرد إلى كمال المسؤولية االجتماعية فيما بين حيث 

السن يفهم الفرد القيم األخالقية لمجتمعه ويحاول أن يحقق هذه القيم في تصرفاته وأفعاله، 

.2كون لديه التزام بقيم المجتمعوعلى هذا يت

إذن يتضح لنا مما سبق أن الشعور بالمسؤولية متدرجة، فهي تختلف من مرحلة إلى 

أخرى من مراحل النمو، إذ تبدأ بمسؤولية ذاتية إلى أن يصل إلى مرحلة الكمال في 

  .متنوعـةالمسؤولية وااللتزام بقيم المجتمع ويصبح قادرا على االختيار بين أنماط السلوك ال

  :المهارات البدنية والمهارية -5

  :التربية الصحية -5-1

لكي نتعرف على مجال التربية الصحية، يجب أن نتفهم معنى كل كلمة : تعريفها-5-1-1

  .على حدة

حالة السالمة والكفاية البدنية والنفسية واالجتماعية، وليست الحياة  فكلمة الصحة تعني

والذهنية التي تمكن الفرد من الحياة بنجاح  لة البدنية والعاطفيةكذلك هي الحا. بفاعلية ونجاح

  .واستمتاع

.105، ص  مرجع ذكر سابقاعية لطفل ما قبل المدرسة، المسؤولية االجتما: عبد المقصود حسنية غنيمي 1
.78التربية وطرق التعليم في روضة األطفال،مرجع ذكر سابقا، ص: إبراهيم عواطف 2
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حالة التكامل البدني والعقلي والنفسي "وقد عرفت منظمة الصحة العالمية بأنها 

.1"واالجتماعي وليست الخلو من األمراض والعاهات

ة، كذلك هي فهي وسائل أحكام االستخدام الذكي للمعلومة الصحي" التربية"أما كلمة 

  .القدرة على استخدام المعلومة ووضع معنى وقيمة لها

  :أما التربية الصحية فقد عرفها العديد من الباحثين نذكر منها ما يلي

محصلة الخبرات التعليمية للفرد التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في "أنها " توماس وود"عرفها  -

  ."لفرد وصحة المجتمع وصحة الساللةمعلوماته وعاداته واتجاهاته التي ترتبط بصحة ا

ترجمة كل ما عرف عن الصحة من حقائق إلى نماذج "بأنها " جورت"كما عرفها 

.2"سلوكية مرغوبة من الفرد والمجتمع بواسطة الوسائل التعليمية

ومن خالل كل ما تقدم نرى أن الفرد الذي يتمتع بالصحية هو كل من كان صحيح 

قادر على التعلم والعمل واإلنتاج، وفي نفس الوقت متمتعا البدن، خاليا من األمراض، 

باالستقرار النفسي حيث يستطيع أن يتحمل تبعات الحياة، ويواجه مصاعبها ومتطلباتها ويكون 

  .قادرا على التعامل مع اآلخرين

  :العالقة بين الصحة والنشاط البدني الرياضي - 5-1-2

ي، واألنشطة الحركية مقياسا حقيقيا لمدى لقد أصبحت ممارسة النشاط البدني الرياض

درجة التحضير في عالم اليوم، وحتى يتحقق هذا االتجاه فإنه يمكن للفرد ممارسة أنواع 

مختلفة من األنشطة الرياضية، حتى تؤدي ممارسة هذه األنشطة إلى حدوث تغيرات 

جهاز الحركي فسيولوجية مهمة تعمل على تحسين مستوى الصحة العامة كتنمية كافة ال

والجهاز الدوري التنفسي مع المحافظة على وزن الجسم والتخلص من السمنة الزائدة، وغير 

ذلك من النواحي االيجابية التي تعود بعظيم الفائدة على صحة اإلنسان، ولقد أثبتت نتائج 

 الدراسات، أن ممارسة النشاط البدني والرياضي بانتظام له دور هام في إبقاء والمحافظة

ورفع المستوى الصحي، ويصف األطباء التمرينات البدنية كجزء من أسلوب الوقاية والنقاهة 

أن عدم ممارسة النشاط " جندل"لمجاالت عديدة، وهذا ما أكدته نتائج دراسة قامت بها 

.17، ص 2001الصحة والتربية الصحية، دار الفكر العربي، القاهرة، : بهاء الدين إبراهيم سالمة 1
.13، ص 2000منشأ المعارف باإلسكندرية،  التربية الصحية واألمان،: نادية محمد رشاد 2
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الرياضي منذ الطفولة يؤدي إلى ضعف النغمة العضلية لعضالت الجسم وضعف األنسجة 

.إلى آالم شديدة مزمنة في المنطقة السفلى للظهرالسطحية وهذان يؤديان 

.لذا سوف نستعرض بعض األجهزة الحيوية بالجسم وتأثير النشاط الرياضي عليها

  :تأثيرات النشاط البدني على الجهاز العصبي -5-1-2-1

إن لممارسة النشاط البدني الرياضي تأثيرات هامة على الجهاز العصبي، متضمنة في 

اءة واالقتصاد في الحركة، فالرياضي يكون اقتصاديا ألنه يستعمل طاقة أقل ذلك تحسين الكف

في أداء سرعة مطلوبة، أو التدريب لسعات طويلة بأسلوب سهل وكفء في بذل الجهد 

  .لتحقيق نتائج جيدة

كما يؤدي التدريب تأثيره على الجهاز العصبي في تحسين كفاءة الجهاز القلبي 

.1الوعائي

بأن التجارب التي أجريت على الحيوانات تبين " ريسان"يشير الدكتور  وفي هذا الصدد

أن ممارسة النشاط الرياضي يؤدي إلى زيادة الخاصية التنظيمية في أنسجة المخ من      

حيث مقاومة الحموضة والقلوية وهذا له أهمية بالغة في المحافظة على قيام الجهاز العصبي

دية بصورة طبيعية، وتجنب حالة اإلعياء عند النشاط العضلي المركزي بأداء الوظائف االعتيا

.2العنيف

وبالممارسة المستمرة للنشاط الرياضي تتحسن عمليات التوافق العصبي كما يحقق 

.3تنظيم عمل الوحدات الحركية ودقة تقرير المقاومة التي تواجهها العضلة

  :وعلى هذا تكون التغيرات التالية

  .زيادة سرعة االستجابة في المواقف الطارئةيتحسن زمن رد الفعل و-

.زيادة كفاءة العمليات العقلية المختلفة كاالنتباه، التذكر، ترتيب األفكار-

.تأخر ظاهرة التعب العصبي-

، مركز 1موسوعة فسيولوجيا مسابقا المضمار، ط: إبراهيم سالم السكار، عبد الرحمن عبد الحميد، أحمد سالم حسين 1
.116، ص 1998الكتاب للنشر، القاهرة، 

.158، ص 1999، عمان، 1وزيع، طتحليل الطاقة الحيوية للرياضيين، دار الشروق للنشر والت: ريسان خير بسيط مجيد 2
.154، ص1993، القاهرة، 8ط فسيولوجيا اللياقة البدنية، دار الفكر العربي،: أبو العال أحمد عبد الفتاح، أحمد نصر الدين سيد 3
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تحقيق التوازن بين عمليات الكف واإلثارة، األمر الذي يحقق االقتصاد في الجهد عند -

.أداء الحركات

.الحسي كد واإلدرااكتساب اإلحساس الحركي الجي-

.1تنمية التدافع الحركي بأن يكون الفرد مستعدا للحركة التالية في نهاية الحركة األولى-

:تأثيرات النشاط البدني الرياضي على الجهاز الدوري -5-1-2-2

الجهاز الدوري هو الجهاز المسؤول عن دورة الدم في جميع أنحاء الجسم فهو مسؤول عن 

لمواد الغذائية الممتصة على جميع الخاليا، وتخليص الجسم من توزيع األكسوجين وا

.2الفضالت وثاني أكسيد الكاربون

وبالتالي فالممارسة للنشاط الرياضي المستمر والمنتظم يؤدي إلى تغيرات إيجابية على 

مستويات هذا الجهاز بحيث يزيد حجم القلب، وكمية ضخ الدم للضخة الواحدة، مع انخفاض 

كما تتحسن مطاطية الشرايين الكبيرة، ووظائف األوعية . القلب أثناء الراحةمعدل دقات 

الدموية ومن تم يصبح القلب أكثر اقتصادا في المجهود، مما يساعد على طول فترة تحمل 

.3األحمال البدنية المرتفعة الشدة

  :تأثيرات النشاط البدني الرياضي على الجهاز التنفسي -5-1-2-3

ن عملية تبادل الغازات بين أعضاء الجسم المختلفة والهواء الجوي التنفس عبارة ع

.4المحيط باإلنسان، حيث يعتبر المصدر األساسي للطاقة في الحركة

فممارسة النشاط الرياضي يؤثر إيجابيا على وظائف الجهاز التنفسي وتصبح عملية 

  :، وهذا لألسباب التالية5التنفس أكثر فاعلية واقتصادا 

8السعة الحيوية بزيادة حجم الرئتين، حيث تكون السعة الحيوية لدى الممارسين  زيادة -

  .لترات 4لترات تقريبا، وعند غير الممارسين حوالي 

.271، ص2000¡1، طموسوعة فسيولوجيا مسابقات الرمي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة: عبد الرحمن عبد الحميد زاهر 1
.126، ص  مرجع ذكر سابقا: ابراهيم سالم السكار وآخرون 2
.21-20، ص  مرجع ذكر سابقاالصحة الرياضية، : علي جالل الدين 3
اللياقة البدنية الصحية، بغداد، منشورات دار الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع، : صالح القصب، عدنان مولود البياتي 4

.68، ص 1986
.24، ص 2004¡2حة الرياضية، المركز العربي للنشر، طالص: علي جالل الدين 5
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  .انخفاض عدد مرات التنفس في الدقيقة نظرا لزيادة كفاءة الرئتين -

.تقوية عضالت التنفس -

  .القدرة على التخلص من فضالت الجسم بسرعة -

زيادة كفاءة الرئتين وقدرتها، تزداد القدرة على استغالل األكسجين وتقل كمية حامض  مع -

.1الالكتيك الذي يسبب عملية التعب

  :مهارات مرتبطة بالتغذية - 5-1-3

يحتاج الجسم لكميات محددة من الغداء من أجل توليد الطاقة وممارسة األنشطة 

رغم من هذا فإن العادات الغذائية وأساليب الحياتية المختلفة ومقاومة األمراض، وعلى ال

اختيار األفراد لألطعمة تتأثر بعوامل كثيرة بعيدة عن ما يحتاج إليه الجسم فعال من غذاء، 

وتناول الطعام دون مراعاة احتياجات الجسم الغذائية، يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، 

وتتحدد حاجات الفرد ... ، وشكل الجسم والقدرة على القيام باألعمال المختلفة والمظهر العام

من الطعام حسب معدل نموه وحالته الصحية وحجم جسمه وكمية النشاط البدني الذي يقوم به 

حيث يعد الغذاء من أهم مقومات النجاح في األداء الرياضي بجانب المهارات الحركية 

  .األساسية والحالة التدريبية

بالتغذية من حيث االحتياجات الالزمة للجسم من  لذا فإن اإللمام بالمهارات المرتبطة

األطعمة وكيفية اختيارها وإعدادها وتخزينها أمر ضروري لمساعدة األفراد على التفاعل 

  .الجيد مع الحياة

  :تعريف التغذية-5-1-3-1

تعرف التغذية بأنها مجموع العمليات التي بواسطتها يحصل الكائن الحي على المواد 

ياته، وما يقوم به من نمو وتجديد لألنسجة المستهلكة، وكذلك توليد الطاقة الالزمة لحفظ ح

.2التي تظهر في صورة حرارة أو عمل جسماني

.112، ص 2000، القاهرة، 1مركز الكتاب للنشر، ط: عبد المجيد شرف 1
.89، ص 2001الصحة والتربية الصحية، دار الفكر العربي، القاهرة، : بهاء الدين إبراهيم سالمة 2
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جمع العمليات الحيوية التي يمر بها "التغذية بأنها " محمد الحماحمي"يعرف الدكتور 

  ات الهضم في الغذاء من بداية عملية أكله إلى عملية إخراجه من الجسم بعد مروره بعملي

المعدة واالمتصاص في األمعاء عن طريق الدم لوصول العناصر الغذائية التي ثم امتصاصها 

.1"إلى خاليا الجسم، وكذلك في مرحلة طرد الفضالت من الجسم إلى خارجه

عنصر كيميائي هام "تعرف التغذية من جهة المادة الغذائية على أنها " حياة عياد"أما 

  :ؤدي واحدا أو أكثر من الوظائف التاليةفي الطعام والتي ت

.إمداد الجسم بالوقود للطاقة-1

.إمداد الجسم بالمواد التي يحتاجها لبناء وحفظ األنسجة-2

.إمداد الجسم بعناصر وظيفتها تنظيم عمليات الجسم-3

الغذاء الذي يحتوي على كميات مناسبة من المواد "وترى أن الغذاء الكامل هو 

.2"يدراتية والذهنية والفيتامينات واألمالح المعدنية والماءالروتينية والكربوه

  :أهمية التغذية -5-1-3-2

تلعب التغذية دورا مهما في حياة البشر، في تقدمها ورقيها، ورفاهيتها بطريقة مباشرة 

  .أو غير مباشرة، ولها أهمية كبيرة بالنسبة لنمو الفرد نموا متزنًا وتطويره في جميع جوانبه

غذية ليس مهمة فقط لبناء الجسم، ولكنه أساسي للوقاية وحفظ الجسم في حالة والت

جيدة، وإلعطاء القوة واالحتمال العضلي والعقلي، كما أن الحاجة إلى الطعام تؤثر تأثيرا 

  .مباشرا على تصرفات الفرد

فالجوع وعدم التمكن من إشباع رغبة الجوع إنما تؤدي في بعض األحيان إلى 

خطيرة في المجتمع، فوجود بعض العاهات واألمراض التي تصيب األطفال في  انحرافات

.3السن المبكر إنما تنشأ من نقص في تغذية الطفل

.26، ص 2000القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ، 1التغذية والصحة للحياة والرياضة، ط: محمد الحماحمي 1
.16ص ،1988عالج، اإلسكندرية، منشأة المعارف، -إسعاف –وقاية  –إصابات المالعب  :حياة عياد روفائيل 2
.90-89، ص  مرجع ذكر سابقاالصحة والتربية الصحية، : بهاء الدين إبراهيم سالمة 3
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أن ) 1974" (حامد زهران"و" هدى برادة"وحول موضوع سوء التغذية يؤكد كل من 

في مقاومة  سوء التغذية له آثار جانبية خطيرة ليس فقط في تدني معدل النمو أو ضعف الجسم

  األمراض بل على مستوى التحصيل إذ يجعل التعليم مجهدا وغير مثمر وكذلك على

مستوى األداء، بينما كفاية التغذية تؤدي إلى تحسين مستوى األداء بصفة عامة في ذلك 

.1التحصيل

أن التغذية اكتسبت أهمية خاصة بالنسبة لإلنسان، لما " كمال عبد الحميد"ويرى 

رتباط بين الصحة الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية بصفة عامة، وما لها أظهرته من ا

من أهمية خاصة للرياضيين في ضوء ما أثبتته التجارب العلمية من حيث االرتباط بين 

  .التغذية وكل من الصحة العامة ومكونات اللياقة البدنية واألداء المهاري والخططي

أن التغذية الصحيحة للرياضيين تبني األساس  إلى" هارة"وفي هذا الصدد يشير 

كر وضعف مستوى األداء بللمستويات الرياضية، كما أن التغذية الخاطئة تؤدي إلى التعب الم

.2الرياضي

ويتضح مما سبق أن للتغذية دور هام في حياة الفرد سواء من ناحية نموه أو المحافظة على 

  .اقة الالزمة حسب احتياجاته اليوميةصحته أو الوقاية من األمراض أو توفير الط

  :مهارات اختيار الملبس - 5-1-4

إن اختيار الملبس مهارة يجب تعلمها، انطالقًا من معرفة العوامل المؤثرة في ذلك من 

حيث الظروف المناخية، وكذلك شكل الملبس، وعمر الفرد، وشكل جسمه، وطبيعة البيئة 

دة بين األفراد، وحول طبيعة الملبس وكذلك المحيطة به حسب العادات واألعراف السائ

انطالقًا من معرفة تأثير الملبس على الفرد من الناحية البدنية، النفسية واالجتماعية والتي 

  :نختصرها في النقاط التالية

تحافظ المالبس على حماية الجسم من البرد الشديد والحر، وتساعد على حفظ التوازن  -1

م من اإلصابات والتلوث، ولكي تفي المالبس بما هي مخصصة له الحراري وعلى وقاية الجس

.111-110، ص 1996قاهرة، دار الفكر العربي، ، ال1أسس ونظريات الحركة، ط: بسطويسي أحمد 1
، ص 1999، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1التغذية للرياضيين، ط: كمال عد الحميد، أبو العال عد الفتاح، محمد األمين 2

298.
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بشكل جيد، من الضروري أن تكون مصنوعة وفقًا لعدد من المتطلبات الصحية العامة، 

والخاصة ارتباطًا بما هي مخصصة له في الحياة العامة، وفي مجال اإلنتاج، وخاصة في 

  ياضية الشروط المناسبة لوظائف الجسم المجال الرياضي التي يجب أن تتوفر في المالبس الر

تحت تأثير التدريبات البدنية مرتفعة الشدة، وفي مختلف الظروف المناخية، كما ينبغي أيضا 

مراعاة الخصائص النوعية للملبس من حيث الوزن حتى ال تعيق األداء الحركي واالستهالك 

. دورة الدموية أو عملية الهضمالعالي للطاقة، وال تكون طبيعة تعوق الحركة، والتنفس وال

ومن جهة أخرى من حيث التوصل الحراري، وقابلية نفاد الهواء وامتصاص العرق وحتى 

1.خاصية اللون الذي يلعب دور كبير في استقبال أشعة الشمس أو انعكاسها

تعبر المالبس عن شخصية الفرد، فهي ترسل رسائل غير لفظية لآلخرين تعبر بها عن -3

ولذلك يراعي تنمية المهارات . فالملبس الذي نرتديه هو أول ما يعرف اآلخرين بناشخصيتنا، 

المرتبطة باالختيار الجيد للملبس وطرق العناية به من أجل أن تعبر مالبسنا عنا تعبيرا سليما 

يجعلنا نتفاعل تفاعل جيد مع اآلخرين، ويتأثر تفاعلنا مع اآلخرين بالذات ممن نقابلهم ألول 

مظهرنا الشخصي وباالنطباع الذي أخذوه علينا من خالل مظهرنا كما   أن الملبس مرة ب

يعطي انطباع عن مشاعرنا وما نعايشه من أحاسيس، كما أنه يعطي انطباع عن مستوى الثقة 

بالذات ومستوى حيوية الفرد، وتسهل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وبالتالي تزداد ثقة 

.2عدل صحته النفسية، ومفهوم الذات لديهالفرد بذاته، ويرتفع م

وبناءا على ما سبق، أصبحت معرفة المهارات الخاصة باختيار الملبس وكل العوامل 

  .المرتبطة به ضرورة تقتضيها متطلبات العصر الذي نعيش فيه

، ص 2005، الصحة الشخصية واالجتماعية للتربية البدنية والرياضيين، مركز الكتاب للنشر، القاهرة: علي جالل الدين 1

41-42-43-44.
.143–141، ص مرجع ذكر سابقاالمهارات الحياتية، : تغريد عمران وآخرون  2
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  : الفصل خالصة

رار ، الثقة لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى بعض المهارات النفسية والمتمثلة في اتخاذ الق

حيث يمكن تنميتها وتطويرها،  بالنفس، التفكير وحل المشكالت الشخصية وتحمل المسؤولية،

من خالل المواقف الحركية والممارسات الفعلية للنشاط البدني الرياضي ومن خالل أهمية كل 

مية مهارة نفسية بالنسبة لالعب الرياضي في المنافسات الرياضية أوفي المواقف الحياة اليو

  .فهي توجه سلوكه وتشكله وتسهم في تحديد نتائج تفاعالته إما بالنجاح أو بالسلب 

كما تطرقنا أيضا إلى المهارات البدنية والمهارية بحيث تناولنا الجانب الصحي من ناحية  

سالمة الجهاز العصبي والجهاز التنفسي من خالل ممارسة النشاط البدني الرياضي وكذا 

  .الملبس المناسباختيار الغذاء و
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  الفصل الرابع

  الدراسات السابقة والبحوث المشابھة
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:تمهيد 

تعتبر الدراسات السابقة والمشابهة من أهم العوامل المساعدة في تطوير البحث العلمي وتقدمه 

لمواضيع كشف جوانب أخرى من ا حيث أنها تمثل القاعدة ألي بحث جديد يرمي إلى

وقد استفدنا من هذه الدراسات في عدة جوانب نذكر منها كيفية .خودة في هذه الدراسة الما

إجراء الدراسة الميدانية وطريقة اختيار العينة المناسبة وتحديد حجمها في ضوء الظروف 

 نالزمنية وإمكانية ونوعية األداة المستخدمة، والتعرف على الصعوبات التي واجهت الباحثي

  . ذها بعين االعتبار أثناء إجراء الدراسة الحاليةخسابقين ألال
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1)2008(دراسة الحايك ، غادة خصاونة، زياد زاهي مسعد  -1

اهتمت الدراسة  إلى التعرف على مدى اكتساب الطلبة للمهارات الحياتية القائمة   :الهدف-

في كلية التربية الرياضية ) 3،2،1:المستويات(ازعلى االقتصاد المعرفي في منهاج الجمب

  .بالجامعة األردنية تبعا لمتغيري الجنس والمستوى األكاديمي من وجهة نظر الطلبة

  .استخدم فريق البحث المنهج الوصفي لمالئمته لهذه الدراسة :منهج البحث -

وات الدراسية طالبا وطالبة موزعين على السن) 93(تكونت عينة الدراسة من  :العينة -

،  )طالبة 17طالبا، و 15(، السنة الثالثة )طالبة 14طالبا، و 12(السنة الثانية :الثالثة كاآلتي

  ).طالبة 19طالبا، و 16(السنة الرابعة 

استعان فريق البحث باستبيان للمهارات الحياتية القائمة على االقتصاد  :أدوات البحث-

باز بكلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية، اشتمل المعرفي الواجب توافرها في منهاج الجم

  :االستبيان على المحاور التالية

المهارات البدنية والحركية، مهارات القيادة واتخاذ القرار، مهارات التفكير واالستكشاف،  -

المهارات النفسية واالجتماعية، 

:نتائج البحث -

  .لمهارات الحياتية مناهج الجمباز ال تساعدهم على اكتساب ا  -

أما فيما يتعلق بمدى اكتساب طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية للمهارات  -

الحياتية القائمة على االقتصاد المعرفي في منهاج الجمباز تبعا لعامل الجنس، اتضح وبالرغم 

جمباز أن اإلناث من انخفاض مستوى المهارات الحياتية التي يكتسبها المتعلمين في منهاج ال

  يتفوقن على الذكور

1 المهارات الحياتية القائمة على االقتصاد المعرفي المكتسبة : " صادق خالد الحايك، غادة خصاونة، زياد زاهي مسعد - -  
، ، المجلد األول، الجامعة الهاشمية،كلية التربية البدنية "الجامعة األردنية من تعلم منهاج الجمباز في كلية التربية الرياضية ب

.230-223:ص 2008وعلوم الرياضة، األردن،
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تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 4¡2¡1(وبخصوص متغير المستوى األكاديمي -

بين الطلبة في السنوات الثالثة على محاور االستبيان، وعلى االستبيان ككل

.1)2008(دراسة  الحايك، والشريفي  -2

لم في كلية التربية الرياضية في الجامعة مدى تأهيل الطالب المع: عنوان البحث -

  . األردنية في توظيف المهارات الحياتية في التدريس أثناء التدريب الميداني

:أهدف البحث

التعرف على مدى إعداد الطلبة المعلمين في كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية للعمل  -

  . اتية من خالل دروس التربية الرياضيةعلى إكساب التالميذ في المدارس المهارات الحي

التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات من وجهة نظرهم في مدى تأهيلهم لتوظيف  -

  .المهارات الحياتية في التدريس أثناء التدريب الميداني

  .استعان الباحثان بالمنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة :منهج البحث 

طالب، ) 33(طالبة، و) 43(طالبا وطالبة منهم ) 76(عينة البحث منتكونت :عينة البحث

ساعة معتمدة من متطلبات خطة البكالوريوس، ويرغبون ) 80(ممن أنهوا ما يزيد عن

أجريت الدراسة في الفصل الثاني من الموسم .بالتسجيل في مادة التدريب الميداني

  .م 2006/2007:الجامعي

ان بمقياس المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية استعان الباحث:أدوات البحث 

بما يخدم  همع تكييف) 2007(الحايك والبطاينة في: بالجامعة األردنية الذي استخدماه كل من

  .البحث

1 مدى تأهيل الطالب المعلم في كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية ): " صادق خالد الحايك، وليد وعد اهللا الشريقي - - 

2008الثاني، جامعة الزرقاء الخاصة، األردن، الجزء"  في التدريس أثناء التدريب الميداني في توظيف المهارات الحياتية

160-153:ص
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:   نتائج الدراسة 

أعرب الطلبة على انه سيكون انخفاض واضح في توظيف الطلبة للمهارات الحياتية في  -

.ء فترة التدريب الميداني من وجهة نظرهمالتدريس أثنا

على أنهم غير مؤهلين تأهيال كافيا لتعلم المهارات الحياتية ومن ثمة  ثاتفق الذكور واإلنا -

.توظيفها في التدريس أثناء فترة التدريب الميداني

رات مناهج كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية ال تساعد الطلبة على اكتساب المها -

الحياتية الالزمة لهم في حياتهم اليومية، والتي يمكن توظيفها في التدريس أثناء تطبيقهم 

  .للتدريب الميداني في المدارس

وجود قطيعة بين ما يتم تحصيله من طرف الطلبة في شكل مقاييس ومواد نظرية، وبين   -

).الجانب الميداني(ما يمارسونه على أرض الواقع 

الباحثان أن مناهج كليات التربية الرياضية مازالت قاصرة في إعداد وتأهيل عموما استنتج  -

.األفراد لمواكبة المستجدات، وفي تعليم الكثير من المهارات الحياتية المهمة للمتعلمين

:2007(دراسة الحايك والبطاينة -3 (1

ياضية من التعرف إلى مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربية الر: هدف البحث

وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية

  . طالبا وطالبة موزعين على السنوات األربعة) 246(اشتملت العينة على :عينة البحث

فقرة يتكون من أربعة ) 60(تم تطبيق مقياس من إعداد الباحثان يتكون من :أدوات البحث

مهارية، محور مهارات االتصال والتواصل، محور محور المهارات البدنية وال( محاور 

  المهارات االجتماعية والعمل الجماعي، محور المهارات النفسية واألخالقية 

استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   :األساليب اإلحصائية

).ANOVA(وتحليل التباين األحادي) ت(تبار واخ

1 ، "مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية: صادق الحايك، أحمد البطاينة  -  

.64-51رياضية، األردن، ص، مجلد البحوث، جامعة اليرموك، كلية التربية ال
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هرت النتائج أن هناك إجماع من طلبة كلية التربية الرياضية في أظ   :نتائج الدراسة -

الجامعة األردنية باختالف مستواهم األكاديمي وجنسهم أن مناهج كلية التربية الرياضية 

.ال يتوافر فيها العدد الكافي من المهارات الحياتية الالزمة والضرورية لهم

Weiss(وآخرون دراسة ويس -4 et at., 2007(:1

First(تقييم فعالية برنامج المهارات الحياتية :ف البحثهد Tee( والذي يحتوى على ،

مهارات حياتية تم دمجها في ألعاب رياضية مقارنة مع الشباب المشاركين في نشاطات 

  .رياضية أخرى منظمة

First(طالبا في برنامج ) 405(اشتملت العينة على :عينة البحث Tee ( و)طالبا ) 159

  .سنة ) 17-10(طة رياضية أخرى تراوحت أعمارهم في أنش

  .نتائج الدراسة 

First(بينت النتائج أن هناك تأثيرات مهمة وإيجابية للمجموعة التي شاركت في برنامج  -

Tee (حيث أظهرت تحسنا  في مهارات لعبة الجولف .  

 تفي المهاراانتقال أثر المهارات الحياتية للمشاركين في البرنامج، حيث ظهر تحسنا  -

العمل الجماعي، ضبط االنفعاالت، حل النزاعات، المبادرة، سلوكيات : الحياتية التالية

واعية، وفعالية شخصية، ومقاومة لضغط األقران،  ةاجتماعية ايجابية، تصرفات سلوكي

  ).وتعلم فردي منظم

.2)2007(دراسة  مريم السيد -5

لى المهارات الحياتية، وهل تختلف هذه معرفة حاجات طلبة جامعة اإلسراء إ: هدف البحث

  .لمستوى األكاديمي، ومكان اإلقامةالحاجات باختالف الجنس، والكلية وا

1 أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات الحياتية في مناهج   :حسن عمر سعيد السوطري -
التربية الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي دكتوراة في التربية الرياضية كلية الدراسات العلياالجامعة األردنية 

66ص . 2007
2 ديسمبر ) 49(حاجة طلبة جامعة اإلسراء إلى المهارات الحياتية، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد : السيدمريم  - 

.141-103:، ص2007
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فقرة وزعتها على المهارات ) 40(أعدت لهذا الغرض استبانه ضمت  :أدوات البحث 

وجيا، الهوية، الصحة، العالقات الشخصية واالجتماعية، االقتصاد والتكنول: الحياتية التالية

  .البيئة 

-2006:طالبا وطالبة خالل الموسم الجامعي) 480(طبقت الدراسة على :عينة البحث

2007.

:نتائج الدراسة 

  :بينت نتائج الدراسة الوصفية أن حاجة الطلبة للمهارات جاء على النحو التالي

  البيئة أخيرا  الهوية أوال، الصحة، االقتصاد والتكنولوجيا العالقات الشخصية واالجتماعية، -

على جميع المحاور ) 0.005(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

باستثناء محور العالقات الشخصية واالجتماعية بين الطالب والطالبات، وأن الحاجة 

للمهارات الحياتية عند طلبة جامعة اإلسراء في الكليات العلمية أعلى منها لطلبة الكليات 

نسانية، وأن حاجات طلبة جامعة اإلسراء من المقيمين في المدينة أعلى من نظرائهم اإل

  .المقيمين في الريف 

أن الحاجة للمهارات الحياتية لطلبة مستوى السنة الرابعة على محور الهوية هي أعلى من  -

مستوى السنوات األخرى، ويليها طلبة المستوى األول، وارتفاع المتوسطات الحسابية 

حاجات طلبة جامعة اإلسراء من المهارات الحياتية له دليل قاطع على حاجتهم الفعلية وفي ل

.  كافة المحاور المتناولة بالدراسة

Goudas(دراسة جوداس وآخرون  - 6 et at., 2006.(1

أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات الحياتية في مناهج   :حسن عمر سعيد السوطري – 1

65مرجع ذكر سابقا، ص ،اد المعرفيالتربية الرياضية القائمة على االقتص
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اختبار تأثير برنامج التدريب على المهارات الحياتية التي تدرس كجزء من :هدف البحث 

  . الرياضية دروس التربية

طالبا من طلبة الصف السابع األساسي تلقوا ) 73( تكونت عينة البحث من : عينة البحث

مصمم خصيصا لتدريس المهارات الحياتية من خالل ) Gool( نسخة مختصرة من برنامج 

  التربية الرياضية

  :تم استخدام االختبارات التالية:أدوات البحث

  .اختبار اللياقة البدنية -6

  .ار المهارات الحياتيةاختب-7

:نتائج الدراسة

  .أظهرت النتائج تحسن في اللياقة البدنية والمهارات الحياتية -

أن التدريب على المهارات الحياتية يمكن توظيفه بفعالية من خالل حصص التربية  -

. الرياضية

Papacharisis(دراسة  باباجاريسيس وآخرون  -7 et at., 2005.(1

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج للمهارات الحياتية من خالل : هدف البحث 

  .رياضة الكرة الطائرة وكرة القدم في اليونان

) كرة القدم(طالبا ) 32(و) الكرة الطائرة(طالبة ) 40(اشتملت العينة على :عينة البحث 

  .سنة تم اختيارهم بشكل عشوائي) 12-10(تتراوح أعمارهم بين 

: توصل الباحث إلى النتائج التالية :لدراسة نتائج ا

التمرير من أعلى، (هناك تقدما لصالح المجموعة التجريبية في مهارات الكرة الطائرة  -

  .ومهارات كرة القدم) والتمرير من أسفل، ومهارة اإلرسال

PaPacharisis,V., Goudas, Marios., Danish, Steven., and.Theodorakis,Y., (2005) : The Effectiveness of1-
Teaching a Life Skills Program in a Sport Context., Journal of Applied Sport Psychology., N.17, PP. 247-2541
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هناك فروقا لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة على المهارات  -

حل المشكالت، التفكير االيجابي، وضع األهداف الشخصية، المسؤولية (ياتية الح

  ). الشخصية واالجتماعية

دراسة تولتها  1:)2003(دراسة  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية -8

  االدراة العامة للتدريب واإلشراف التربوي

دريب في توجهات المتدربين على هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الت:هدف البحث 

  .المهارات الحياتية قبليا قبل تنفيذ البرنامج وبعده

  : تم االعتماد على ما يلي :أدوات البحث

  : ةمقياس المهارات الحياتية األساسية والمتكون من المحاور التالي -

ت، مهارات وعي الذات، ومهارات التعاطف،  ومهارات اتخاذ القرار ومهارات حل المشكال

ومهارات االتصال والتواصل، ومهارات العالقة بين األشخاص، والتفكير اإلبداعي الخالق، 

.ومهارات التفكير النقدي، ومهارات التعامل مع العواطف، ومهارات التعامل مع الضغوط

  .استمارة استطالع آراء المتدربين  -

جال النظافة الشخصية م: استطالع اتجاهات العينة أربع مجاالت أساسية هي استبيان -

للطلبة، ومجال يتعلق بظاهرة العنف بين المعلمين والطلبة من جهة وبين المتعلمين أنفسهم، 

األلعاب : مجال يتعلق بظاهرة التدخين بين الطلبة، ومجال يتعلق بأساليب التعليم من مثل

  .سؤال) 38(والدراما، كل ذلك في حدود 

  :أظهرت النتائج أن :نتائج الدراسة

من االستجابات بينت أن التدريب أثر تأثيرا ذا داللة على اتجاهات ) 36.8(ما نسبته  -

  .المتدربين بشكل عام

1 أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات الحياتية في مناهج   :حسن عمر سعيد السوطري - 

66مرجع ذكر سابقا، ص ،التربية الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي
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من االستجابات بينت أن التدريب أثر تأثيرا ذا داللة على اتجاهات ) 15.8(ما نسبته  -

.المتدربين الذكور

را ذا داللة على اتجاهات من االستجابات بينت أن التدريب أثر تأثي) 34.2(ما نسبته  -

  .المتدربين اإلناث

Gould( دراسة  جولد وآخرون  -9 et at :2007.(1

  .تدريب المهارات الحياتية من خالل كرة القدم :عنوان البحث

هدفت الدراسة إلى كيفية تطوير مدربي كرة القدم في المدارس الثانوية  :هدف الدراسة  -

  ينالمهارات الحياتية لدى الالعب

في جامعة نورث كالورينا جرين سبورو  ةتم إجراء هذه الدراس:عينة الدراسة -

سنة تم اختيارهم بالطريقة ) 54(مدربين معدل أعمارهم ) 10(حيث تكونت العينة من 

  .القصدية من بين المدربين األكثر نجاحا

ز على تم استخدام المقابالت للحصول على المعلومات وكان التركي :أدوات البحث 

مقاييس عامة تظهر استراتيجيات التدريب العام ومقاييس توضح استراتيجيات تطوير 

  الحياتية تالمهارا

:نتائج البحث

أظهرت نتائج البحث أن المدربين لم يركزوا في استراتيجياتهم التدريبية على األداء فقط 

ق النصر هو التطور وإنما يتم التدريب على المهارات الحياتية وأن الحافز األكبر لتحقي

الشخصي لالعبين وتصف هذه الدراسة مهارات حياتية عقلية وعاطفية واجتماعية 

ضع األهداف، ( وأشارت النتائج أن المدربين يركزوا على المهارات الحياتية مثل 

االتصال، إدارة الوقت، التحكم في العواطف، القيادة، الذكاء االجتماعي، تحمل المسؤولية، 

  ). والعمل الجماعي واالتجاه الذاتي بذل الجهد 

1 67ص . مرجع ذكر سابقا :حسن عمر سعيد السوطري -  
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:1حسن عمر سعيد السوطري تحت عنواندراسة   -10

أثر استخدام بعض أساليب التدريس الحديثة في توظيف المهارات "  عنوان البحث -

  "مناهج التربية الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي في الحياتية 

: تساؤالت الدراسة - 

في منهاج التربية من حيث األهمية والتي يمكن توظيفها المهارات الحياتية  بهو ترتيما   -

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية الرياضية ؟ الرياضية القائم على االقتصاد المعرفي

في منهاج التربية الرياضية القائم على االقتصاد  المهارات الحياتيةما مدى توظيف -

  ؟من وجهة نظر الطلبة التربية الرياضية ب تدريسأساليالمعرفي تبعا لمتغير 

بين االختبار القبلي )α 0.05 =(عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

تبعا لمتغير أسلوب  واالختبار البعدي على مقياس المهارات الحياتية لدى أفراد عينة الدراسة

  ؟  التدريس

على مقياس  ) α 0.05 =(عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -

  ؟المهارات الحياتية بين الطالب والطالبات في كل أسلوب تدريس 

بين أساليب التدريس قيد ) α 0.05 =(عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

  ؟  لدى أفراد عينة الدراسةعلى مقياس المهارات الحياتية  الدراسة

بين أساليب التدريس ) α 0.05 =(عند مستوى داللة ق ذات داللة إحصائيةهل توجد فرو -

  ؟  لدى أفراد عينة الدراسةفي مستوى األداء المهاري في الكرة الطائرة  قيد الدراسة

بين االختبار القبلي  ) α 0.05 =(عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -

تبعا  داء المهاري في كرة الطائرة لدى أفراد عينة الدراسةاأل في مستوىواالختبار البعدي 

  ؟  لمتغير أسلوب التدريس

في مستوى األداء  ) α 0.05 =(عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -

  ؟ المهاري في الكرة الطائرة بين الطالب والطالبات لكل أسلوب تدريس 

  : داف البحثأه

1 .مرجع ذكرا سابقا :حسن عمر سعيد السوطري -  
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في منهاج من حيث األهمية والتي يمكن توظيفها المهارات الحياتية  التعرف إلى ترتيب -

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية  التربية الرياضية القائم على االقتصاد المعرفي

  .الرياضية

في منهاج التربية الرياضية القائم على  المهارات الحياتيةالتعرف إلى مدى توظيف -

  .من وجهة نظر الطلبة التربية الرياضية أساليب تدريسر االقتصاد المعرفي تبعا لمتغي

األمري، التدريبي، التبادلي، (دراسة أثر استخدام أربعة أساليب تدريس في التربية الرياضية -

  . على توظيف بعض المهارات الحياتية) االكتشاف الموجه

من أسلوب كل إجراء مقارنة بين الطالب والطالبات على مقياس المهارات الحياتية في -

  .  التدريس قيد الدراسة

  البحث منهج  -

  .وطبيعة هذه الدراسة تهاملمالءوالمنهج التجريبي استخدم الباحث المنهج الوصفي   

:عينة البحث 

الدراسة من معلمي التربية الرياضية بالطريقة العشوائية حيث بلغ عينة  تم اختيار   :أوال   

  مشرف ومشرفة) 11( و معلم ومعلمة) 112(حجم العينة 

من مدرسة آسيا  من طلبة الصف السابع األساسي بالطريقة القصديةتم اختيار عينة  :ثانيا   

وبلغ حجم  الثانوية للبنات في مديرية عمان الرابعة، ومدرسة بالل من رباح األساسية للبنين

اليب موستن على أربعة أساليب تدريس من أستوزيعهم  تموطالبة  اطالب) 160(هذه العينة 

وآشورت، قسمت العينة إلى أربع مجموعات متكافئة من الطالب وأربع مجموعات متكافئة 

   .من الطالبات اشتمل كل أسلوب تدريس على مجموعتين واحدة للطالب والثانية للطالبات

:أدوات البحث 

:استبيان المهارات الحياتية الخاصة بالمشرفين والمعلمين -

  الحياتية الخاصة بالطلبةمقياس المهارات  -
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  :اختبارات المهارات األساسية في لعبة الكرة الطائرة -

 :الدراسة نتائج

المهارات الحياتية قيد الدراسة والتي يمكن توظيفها في منهاج التربية الرياضية القائم )1

د جاءت جميعها مهمة من وجهة نظر المشرفين والمعلمين قعلى االقتصاد المعرفي 

. سب مئوية عاليةحيث حققت ن

منهاج التربية الرياضية القائم على االقتصاد المعرفي يعتبر مجاال خصبا لتوظيف )2

. المهارات الحياتية

وجود أثر ايجابي للبرنامج التعليمي المقترح و الستخدام أساليب التدريس األربعة )3

ارات الحياتية على إكساب الطلبة المه) األمري، التدريبي، التبادلي، االكتشاف الموجه(

. قيد الدراسة

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات على المهارات الحياتية ضمن )4

.األسلوب األمري

وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات ضمن األسلوب التدريبي على )5

انت لصالح حيث ك) العمل الجماعي، تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس(المهارات الحياتية 

الطالب على مهارتي تحمل المسؤولية والثقة بالنفس ولصالح الطالبات على مهارة 

.العمل الجماعي

وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات ضمن األسلوب التبادلي على )6

. حيث كانت لصالح الطالبات) حل المشكالت وحل النزاعات(المهارات الحياتية 

ائيا بين الطالب والطالبات ضمن أسلوب االكتشاف الموجه على وجود فروق دالة إحص)7

) التواصل،اتخاذ القرار، الروح القيادية،تحمل المسؤولية،الثقة بالنفس(المهارات الحياتية 

. حيث كانت لصالح الطالب باستثناء مهارة الروح القيادية التي جاءت لصالح الطالبات

األربعة قيد الدراسة على مقياس المهارات  وجود فروق دالة إحصائيا بين األساليب )8

الحياتية 
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األمري، التدريبي، التبادلي، (وجود فروق دالة إحصائيا بين األساليب التدريسية األربعة )9

 بعلى مستوى األداء المهاري في الكرة الطائرة حيث تفوق األسلو) االكتشاف الموجه

. التدريبي على األساليب األخرى

للبرنامج التعليمي المقترح و الستخدام أساليب التدريس األربعة وجود أثر ايجابي )10

على تحسين مستوى األداء المهاري في ) األمري، التدريبي، التبادلي، االكتشاف الموجه(

. الكرة الطائرة

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات ضمن األسلوب األمري )11

التمرير من أسفل، التمرير من أعلى، الضربة (رة والتبادلي على مهارات الكرة الطائ

). الساحقة

وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات ضمن األسلوب األمري   )12

.والتبادلي على مهارة اإلرسال من أعلى لصالح الطالب

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات ضمن األسلوب التدريبي )13

).التمرير من أسفل، الضربة الساحقة(الموجه على مهارتي وأسلوب االكتشاف 

وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات ضمن األسلوب التدريبي وأسلوب  )14

االكتشاف الموجه على مهارتي التمرير من أعلى و اإلرسال من أعلى لصالح الطالب

  :مناقشة البحوث السابقة

ناولت موضوع المهارات الحياتية في التربية الرياضية عند استعراض الدراسات التي ت  

نالحظ أن بعضها اتجهت إلى دمج المهارات الحياتية من خالل التربية الرياضية وهذا 

  ، بابا )2006(، جوداس وآخرون )2007(باقتراح برامج خاصة مثل دراسة ويس وآخرون
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حاولت التعرف إلى فقدنة،  أما دراسة الحايك والبطاي)2007( ، جولد )2005(جاريسيس 

وهناك دراسة هدفت إلى تأثير استخدام أساليب . مدى توظيف المهارات الحياتية في المناهج

حسن "التدريس الحديثة في تطوير المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية مثل دراسة 

حياتية نجد أن وعند النظر إلى الدراسات السابقة في المهارات ال  "عمر سعيد السوطري 

جوداس وآخرون :  بعض هذه الدراسات تناولت العديد من األلعاب الفردية مثل دراسة

)2006.(

، الحايك )2004( الحايك :  فيما تناولت دراسات أخرى األلعاب الجماعية مثل دراسة      

 ، وبعض الدراسات تناولت ألعابا فردية وألعابا جماعية مثل دراسة ويس)2007(وآخرون 

وعند استعراض نتائج ).2007(، جولد وآخرون )2005(، بابا جاريسيس )2007(وآخرون 

الدراسات الخاصة بموضوع الدراسات التي وظفت المهارات الحياتية من خالل التربية 

الرياضية إلى األثر االيجابي للبرامج المستخدمة في هذه الدراسات على رفع مستوى 

في مختلف المراحل األمر الذي يشير أن التربية الرياضية بيئة  الطلبة دالمهارات الحياتية عن

ويمكن اإلشارة إلى أن غالبية هذه الدراسات التي سبق  .خصبة لتوظيف المهارات الحياتية

طلبة المرحلة األساسية أو المرحلة الثانوية أو طلبة عرضها قد أجريت على عينات مختلفة 

  .منهج التجريبيمت هذه الدراسات الالجامعات، واستخد

  : الباب األول  خالصة

و هكذا يتضح من خالل الدراسة النظرية و الدراسات المشابهة أن هناك ارتباط كبير بين 

والرفع من مستوى  وتطوير قدراته الطالبشخصية  وتحسينممارسة النشاط البدني الرياضي 



171

المشابهة  ث أن جميع البحو لهذا نجدالمهارات الحياتية عند الطلبة في مختلف المراحل، 

باعتباره بيئة  ممارسة النشاط البدني الرياضي، أكدت على العناية الفائقة بالطالب من خالل

أو دمج المهارات الحياتية في برامج النشاط البدني خصبة لتوظيف المهارات الحياتية، 

لحياتية مما يتيح الرياضي وهذا لما يتميز به من أهمية في عملية تطوير مختلف المهارات ا

.للفرد التكيف والتعامل مع متطلبات العصر وتحدياته
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  الباب الثاني

   ةالدراسة المیدانی

  :تمهيد
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سعيا للوصول إلى النتائج يحسن التخطيط السليم لسيرورة الدراسة الميدانية حتى يمكن    

الباحث إلى وضع خطة تجلت  الطالب لهذا عمد. ق أهدافهالبحث و تحقي تاإلجابة عن تساؤال

:معالمها على النحو التالي

من خالله  زالفصل األول، هذا الجزء سيخصص لمنهجية البحث و اإلجراءات الميدانية نبر

 وكذا ألدوات البحث المعتمدة، حمنهج البحث الذي سوف يستخدم و توصيف العينة، شر

وإيضاح أهم القواعد ه التي سيتم توظيفالمهارات الحياتية  مقياس دق و ثبات و موضوعيةص

تجربة البحث األساسية،  أيضاوسيتضمن . و االعتبارات التي ينبغي مراعاتها حين التنفيذ

 يحدد أثناءها كيفية تطبيق، تفريغ و تصحيح بيانات أدوات البحث بأساليب إحصائية دقيقة

تحليل البيانات و تفسير النتائج و مناقشتها الثانيل و يعالج الفص. المعالجة اإلحصائية وأخيرا

و خاتمة المطاف هو تقديم أما الفصل الثالث يتم فيه مقارنة نتائج البحث بالفرضيات ، 

  . خالصة  ثم يتبع بجملة من االقتراحات و التوصيات



174

  الفصل األول
  منھج البحث وإجراءاتھ المیدانیة

  تمهيد 

  حث منهج الب-

  مجتمع البحث -

  عينة البحث-

  مجاالت البحث-

  أدوات البحث-

  االستطالعيةالدراسة -

  األسس العلمية للمقياس-

  األساليب اإلحصائية في تحليل النتائج-

  خالصة الفصل 

من خالل المشكلة المطروحة في بحثنا هذا، والهادف إلى إبراز دور النشاط :تمهيد 

ياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طلبة جامعة مستغانم، من خالل الدراسة الر
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المقارنة بين طلبة وطالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، وطلبة طالبات 

  .كلية علم االجتماع، كان لزاما علينا أن نوضح منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية

:بحث منهج ال:  أوال 

في مجال البحث العلمي اختيار المنهج الصحيح لحل مشكلة يعتمد باألساس على 

الطريق المؤدي إلى الهدف المطلوب أو الخيط الغير مرئي "طبيعة المشكلة نفسها فالمنهج هو 

.1"الذي يشد البحث من بدايته حتى نهايته قصد الوصول إلى نتائج معينة

تبعا الختالف الهدف الذي يود الباحث ث العلمي في البح وتختلف المناهج المتبعة

التوصل إليه، وفي بحثنا هذا استخدمنا المنهج الوصفي الذي يعتبر من أكثر المناهج استخداما 

في الدراسات المسحية، ولتالؤمه مع مشكلة بحثنا ، والذي يهدف إلى جمع البيانات لمحاولة 

لحالة الجارية أو الراهنة ألفراد عينة اختيار الفروض واإلجابة على تساؤالت تتعلق با

.2البحث

بأنه عبارة عن االستقصاء حول ظاهرة من الظواهر التربوية " " وجيه محجوب"يعرفه 

والنفسية على ما هي عليه من الحاضر، قصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقة بين 

.3"عالقة بها عناصرها وإيجاد العالقة بينها وبين الظواهر األخرى التي لها

في دور  ةوبما أن الباحث بصدد دراسة ظاهرة نفسية اجتماعية لدى الطلبة والمتمثل

النشاط الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طلبة جامعة مستغانم، وهو ما أفضى 

.إلى إتباع هذا المنهج 

:مجتمع البحث : ثانيا 

.42، ص 1988األصول في البحث العلمي، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، : محمد أزهر السماك وآخرون   1
دار الفكر البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي، القاهرة: محمد حسن عالوي، أسامة كامل راتب   2

.139، ص 1999العربي 
، ص 1995حث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طرق الب: وجيه محجوب جاسم   3

130.
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علوم وتقنيات األنشطة البدنية  وطالبات معهد يتكون مجتمع البحث من طلبة

والرياضية وطلبة وطالبت كلية علم االجتماع، بجامعة عبد الحميد بن باديس لوالية مستغانم 

)1(طالب وطالبة، والجدول رقم ) 1863(، والبالغ عددهم 2009-2008للسنة الجامعية 

ت األنشطة البدنية يوضح توزيع أفراد مجتمع البحث من الطلبة والطالبات لمعهد علوم وتقنيا

  .والرياضية وكلية علم االجتماع

يبين توزيع أفراد مجتمع البحث من الطلبة والطالبات تبعا لمعهد  :)1(الجدول رقم 

.2009-2008علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية وكلية علم االجتماع للسنة الجامعية 

  عدد الطالبــات  عدد الطلبــة  

نية البد التربيةمعهد 
  والرياضية

105376

331403  كلية علم االجتماع

  :عينة البحث : ثالثا 

178منهم  384تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية، حيث بلغ حجم العينة 

%15.76طالب وطالبة بمعهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية وهو يمثل نسبة 

طالب وطالبة بكلية علم االجتماع بنسبة تقدر  206د ، باإلضافة إلى من مجموع طلبة المعه

من مجموع طلبة الكلية موزعين على المستويات الدراسة األولى ، الثانية ، الثالثة  28.06%

.2(، وهو ما يتضح في الجدول رقم  2009-2008والرابعة للسنة الجامعية  (
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ينة البحث من الطلبة والطالبات تبعا لمعهد يوضح توزيع أفراد ع :)2(الجدول رقم 

علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية وكلية علم االجتماع للسنة الجامعية حسب متغير 

  .الجنس والمستوى الدراسي

علوم وتقنيات األنشطة طلبة معهد 
  البدنية والرياضية

  كلية علم االجتماعطلبة 

  الجنس    
  المستوى

  الجنس
  المجموع

نسبة ال
المئوية 

  الجنس
  المجموع

  النسبة
المئوية

إناثذكور  إناث  ذكور

3021  األول
17815.76

3020
20628.06 30203026  الثاني

35113020  الثالث
30013020  الرابع

:مجاالت البحث : رابعا 

وطالبات معهد علوم وتقنيات األنشطة طبق المقياس على طلبة : المجال البشري  -1

، حيث 2009-2008البدنية والرياضية، وطلبة وطالبات كلية علم االجتماع للسنة الجامعية 

  .طالب وطالبة) 384(بلغ عددهم 

لقد تم عرض مقياس بالقاعات الدراسية بجامعة عبد الحميد بن  :المجال المكاني  -2

  .ه بصورة مبسطة، والتأكد لفهم الطالب لمفرداتهباديس، بشرح مفردات المقياس وذلك بعرض

لقد تم االتفاق مع المشرف على موضوع البحث، وتم العمل في : المجال الزمني   -3

، وتوزيع استمارات 2008إلى غاية شهر سبتمبر  2008الجانب النظري من شهر ماي 

وفي األخير تم الطبع  المقياس في شهر جانفي وتم استرجاعها وتحليل النتائج في شهر أفريل،

  .والتغليف

المصادر والمراجع والدراسات اعتمد الباحث على جملة من : أدوات البحث :خامسا 

  والبحوث المشابهة قصد إثراء الدراسة من الناحية النظرية ، وأداة لجمع البيانات استخدم 
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والذي يحتوي "السوطري محمد حسن سعيد " الباحث مقياس المهارات الحياتية الذي صممه 

:على بعدين هما 

 وتحتوي على أربعة محاور، وكل محور يحتوي على عدد معين  :المهارات النفسية

:من العبارات والمتمثلة فيما يلي 

.تحتوي على ثمانية عبارات كلها إيجابية: مهارات اتخاذ القرار -

.تحتوي على ثمانية عبارات كلها إيجابية: مهارات الثقة بالنفس -

.تحتوي على ثمانية عبارات كلها إيجابية: ارات حل المشكالت مه-

.تحتوي على ثمانية عبارات كلها إيجابية: مهارات تحمل المسؤولية -

وتحتوي على خمسة محاور وكل محور متكون من عدد  :المهارات االجتماعية

  :معين من العبارات والمتمثلة فيما يلي 

  .عبارات كلها إيجابيةوتحتوي على عشرة : مهارات االتصال -

.تحتوي على تسعة عبارات كلها إيجابية: مهارات العمل الجماعي -

.تحتوي على ثمانية عبارات كلها إيجابية: مهارات الروح القيادية  -

.تحتوي على تسعة عبارات كلها إيجابية: مهارات حل النزاعات -

  .إيجابيةتحتوي على ثمانية عبارات كلها : مهارات تقبل االختالف -

15والذي يحتوي على " لبطانية للحايك وا "وتم إضافة بعد المهارات البدنية والمهارية  

  .عبارة 

.عبارة ككل 91وتحصلنا على مقياس يضم 

عبارة 15تحتوي على  :المهارات البدنية والمهارية.

يتم تقييم المقياس على سلم خماسي التدرج  :المقياسدرجات  طريقة تقييم-

 :الدرجات كما يلي ، ويتم منح ) ، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدادائما(

  .درجات 5= دائما : عند اإلجابة بـ -

درجات   4= غالبا :عند اإلجابة بـ -
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  درجات  3= أحيانا :عند اإلجابة بـ -

درجات  2= نادرا :عند اإلجابة بـ -

درجة  1= ابدا :عند اإلجابة بـ -

.محور على حدا درجة المقياس هي مجموع درجات كل

  : االستطالعية للمقياس الدراسة: سادسا 

من أجل الوصول ألفضل طريقة إلجراء المقياس، التي تؤدي  :الغرض من الدراسة  -1

بدورها إلى الحصول على نتائج صحيحة ومضبوطة وكذلك تطبيقا للطرق العلمية المتبعة، 

  :عية وهذا بهدف كان لزاما على الطالب الباحث القيام بالتجربة االستطال

.معرفة مدى وضوح األسئلة وفهمها من العينة المختبرة.1

.التوصل إلى أفضل طريقة إلجراء البحث.2

.معرفة مدى التفهم لعبارات المقياس للعينة من الناحية اللغوية.3

.معرفة الوقت الكافي إلجراء المقياس.4

.اختيار الطريقة المثلى لشرح مراحل المقياس.5

  ).الصدق والثبات ( العلمية للمقياس دراسة المعامالت .6

طالب  20الدراسة االستطالعية على  اشتملت عينة:االستطالعية عينة الدراسة  -2

طالب من معهد علوم وتقنيات  10وطالبة ال ينتمون إلى العينة األساسية، ويمثل منهم 

    .اآلخرون تابعين لكلية علم االجتماع 10األنشطة البدنية والرياضية في حين 

  :األسس العلمية للمقياس :  سابعا 

يعتبر الصدق أهم شروط االختبار الجيد، فاالختبار الصادق هو الذي  :الصدق-1

.1ينجح في قياس ما وضع من أجله

¡4القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية، جزء أول، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: محمد صبحي حسنين   1

.183، ص 1999
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وصدق االختبار أو المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إليها في قياس ما وضع من 

فية الظاهرة التي صمم لقياسها، وال يقيس شيئا أجله، فاالختبار الصادق هو الذي يقيس بدقة كا

.ومن أجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا صدق المحتوى. 1بدال منها أو باإلضافة إليها

يهتم بتحليل المضمون أو الفقرات فرديا وجمعيا ، فكل فقرة أو  :صدق المحتوى - 1-1

ا ، ومناسبا بالنسبة للقدرة أو السمة مفردة من مفردات االختبار يجب أن تمثل مقياسا صحيح

أو المتغير الذي تسأل عنه الفقرة ، وأن يتضمن االختبار ككل فقط الفقرات التي تمثل السمات 

2.المطلوب قياسها بواسطة االختبار

مشهود لهم  *مختصين محكمين 9مقياس علىال، تم عرض المحتوىوإليجاد صدق 

  :لبحث العلمي وهذا بالخبرة والكفاءة في مجال التدريس وا

  .لتعديل صياغة العبارات وتوضيحها-

  .إضافة أو حذف العبارات غير المناسبة-

).9=ن(يوضح نسبة اتفاق المحكمين على محاور المقياس  :)3(الجدول رقم 

%النسبة المئوية   المحور

100  المهارات النفسية

88.88  المهارات االجتماعية

100  المهارات البدنية والمهارية

مما يدل على أن  %80يتضح أن جميع المحاور تجاوزت نسبة ) 3(ومن الجدول رقم 

المحتوى، وهي النسبة التي اعتمد عليها الباحث كحد أدنى التفاق المحاور تتميز بصدق 

  .المحكمين

البدنية والرياضية وعلم النفس الرياضي، دار الفكر  القياس في التربية: محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان   1

.255، ص 2008¡1العربي، القاهرة، ط
: ص .  1.1006المدخل في التربية البدنية والرياضية ، القاهرة مركز الكتاب للنشر ، ط: محمد نصر الدين رضوان  -  2

182-183.
بومسجد عبد / حرشاوي يوسف ، د/ بلعربي منور، د/ ب، دتلوين حبي/ أحمد معروف، د/ قماري محمد، د/ د:  المحكمين* 

.تواتي أحمد بن قالوز / بلكبيش قادة ، د/ القادر ، د
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ما عدا العبارة رقم  %80تجاوزت نسبة اتفاق المحكمين  فقد أما فيما يخص العبارات،

).4(ا ما يوضحه الجدول رقم ، وهذ)2-5-8-6(

يوضح النسبة المئوية للعبارات التي اعتبرت غير مناسبة من  :)4(الجدول رقم 

  .طرف المحكمين

%النسبة المئوية   المحور  رقم العبارات

55.55  الروح القيادية2

33.33  حل النزاعات8

77.77  المهارات البدنية والمهارية6

عبارة في صورته النهائية،  88صبح المقياس يتضمن وبعد حذف هذه العبارات أ

  .وسيتم التأكد كذلك من الصدق الذاتي عن طريق حساب ثبات المقياس

يمثل العامل الثاني في األهمية بعد الصدق في عملية بناء وتقنين االختبارات، : الثبات -2

اق والموضوعية وهو يعني أن يكون االختبار على درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتس

.1واالطراد فيما وضع لقياسه

أن ثبات المقياس هو مدى دقة أو االنسياق أو استقرار " مقدم عبد الحفيظ"ويعرف 

.2نتائجه فيما لو طبق على عينة من األفراد في مناسبتين مختلفتين

واستخدم الباحث لحساب ثبات المقياس طريقة تطبيق المقياس من مدى دقة واستقرار 

المقياس، ولهذا قام الباحث بإجراء المقياس على مرحلتين بفاصل زمني قدره أسبوع مع  نتائج

  ).نفس العينة، نفس التوقيت، نفس المكان(الحفاظ على كل المتغيرات 

القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي ، دار الفكر : محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رضوان  -  1

.278ص .  2008العربي القاهرة 
56حصاء والقياس النفسي والتربوي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ص اإل: مقدم عبد الحفيظ  -  2
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لحساب معامل االرتباط كما هو " بيرسون"واستعملنا لحساب معامل الثبات طريقة 

).5(موضح في الجدول رقم 

يبين ثبات المقياس عند طلبة معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية  :)5(الجدول رقم 

  .والرياضية، وطلبة كلية علم االجتماع

  المھارات

  حجم
  العينة

  درجة
الحرية

  مستوى
  الداللة 

  القيمة
)ر( ةالجدولي

  معامل
  الثبات

االتصال 

20180,010.56

0.84

0.73العمل الجماعي

0.82الروح القيادية

0.69حل النزاعات

0.74تقبل االختالف

0.71اتخاذ القرار

0.77الثقة بالنفس

0.72حل المشكالت

0.80تحمل المسؤولية

المهارات البدنية 
والمهارية

0.81

الدرجة الكلية 
للمقياس

0.88

، والدرجة 0.84و 0.69لمحاور، وجد محصورا بينل" برسون"بعد حساب معامل االرتباط 

0.88الكلية للمقياس هي 
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ن (وبعدها قمنا بالكشف في جدول دالالت االرتباط لمعرفة ثبات المقياس عند درجة الحرية 

تبين لنا أن المقياس يمتاز بدرجة الثبات عالية، ألن الدرجة ) 0.01(وبمستوى داللة ) 2-

.0.63كانت أكبر من القيمة الجدولية المقدرة بـ  المحسوبة لمعامل الثبات

ومن أجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا كذلك الصدق الذاتي، والذي يعرف بصدق 

درجات التجريبية للمقياس بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائب أخطاء القياس، 

والنتائج التي تحصلنا عليها .1باتويقاس الصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي لمعامل الث

.6(موضحة في الجدول رقم  (

يبين صدق المقياس عند طلبة معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية  :)6(الجدول رقم 

  .والرياضية، وطلبة كلية علم االجتماع

  المهارات
  حجم
  العينة

  درجة
الحرية

  مستوى
  الداللة 

  القيمة
  الجدولية

)ر(

  معامل
  اتالثب

الصدق 
  الذاتي

االتصال والتواصل

20180.010.56

0.840.91

0.730.85  العمل الجماعي

0.820.90  الروح القيادية

0.690.83  حل النزاعات

0.740.86  تقبل االختالف

0.710.84  اتخاذ القرار

0.770.87  الثقة بالنفس

0.720.84  حل المشكالت

0.800.89  تحمل المسؤولية

المهارات البدنية 
  والمهارية

0.810.90

الدرجة الكلية 
  للمقياس

0.880.93

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1دراسات وتطبيقات علمية في مجال علم النفس الرياضي، ط: وفاء درويش   1

.12، ص 2008االسكندرية، 



184

نستنتج أن المقياس يتميز بدرجة عالية من الصدق، وهذا ) 6(من خالل الجدول رقم 

وهي أكبر ) 0.93(و) 0.83(لكون القيم المحسوبة لعامل الصدق الذاتي للمقياس جاءت ما بين

18وقيمتها ) 2 -ن (عند درجة الحرية 0.56من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط المقدرة بـ 

.0.01ومستوى الداللة 

من العوامل الهامة التي يجب أن تتوفر في المقياس الموضوعية، والتي : الموضوعية -3

ن توصف قدرات الفرد تعني التحرر من التميز والتعصب في اآلراء، فالموضوعية تعني أ

كما هي موجودة فعال، حيث إن أهم صفات القياس الجيد أن يكون موضوعيا لقياس الظاهرة 

.1التي أعد أصال لقياسها، وأن هناك فهما كامال من جميع عينة البحث بما سيأدونه

وبما أنه تم عرض المقياس على األساتذة المحكمين من أجل توضيح العبارات وصياغتها 

ة مفهومة وسهلة، وحذف العبارات الغامضة غير المناسبة، من أجل الحصول على بطريق

صدق المقياس الذي تم تأكيده، باإلضافة إلى إيجاد ثبات المقياس عن طريق تطبيق المقياس 

.وإعادة تطبيقه، يتبين لنا أن المقياس يتميز بدرجة عالية من الموضوعية

  :في تحليل النتائج  المستعملة األساليب اإلحصائية:  ثامنا

تعتبر من أهم الطرق المؤدية إلى فهم العوامل األساسية التي تؤثر على الظاهرة 

المدروسة من خالل تحليل ومناقشة النتائج، ويكون لكل باحث وسائل إحصائية خاصة 

تتناسب مع نوع المشكلة وخصائصها، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المعادالت 

  :ية اإلحصائية التال

هو أحد مراكز النزعة المركزية والذي يحسب بجمع قيم :المتوسط الحسابي

:2عناصر المجموع ثم قسمت النتيجة على عدد العينة وذلك من خالل المعادلة التالية

  مج س
  =      س

  ن          

ية لالختبارات في التربية البدنية والرياضية، دار الفكر األسس العلمية والطرق اإلحصائ: مروان عبد المجيد إبراهيم   1

.155العربي، ص 
.92، ص 1991مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية، دار المعارف، القاهرة، : قيس ناجي عبد الجبار، شامل كامل محمد   2
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  . المتوسط الحسابي= س 

  . مجموع الدرجات = مج س 

. عدد العينة = ن 

أهم مقاييس التشتت ، و هو يقوم في جوهره على حساب هو::1رياالنحراف المعيا

  . انحرافات الدرجات عن متوسطها 

2مج ع           

    =ع   

  ن         

  . االنحراف المعياري = ع 

  . مجموع مربعات االنحرافات = مج ع 

. عدد األفراد = ن 

  :  حساب االرتباط بالطريقة العامة

تعتمد هذه الطريقة العامة مباشرة في حسابها لمعامل االرتباط على الدرجات الخام ومربعات 

  . هذه الدرجات 

  مج ص مج س  –ص ن مج س                   

    =   ر

2)مج ص(-2ن مج ص2)مج  س(-2ن مج س  

  . جموع حاصل ضرب الدرجات المقابلة في االختبارين م= ص × مج س 

حاصل ضرب مجموع درجات االختبار األول س في مجموع درجات = مج ص × مج س 

. االختبار الثاني ص 

  .مجموع مربعات درجات االختبار األول س =  2مج س 

.222ص ،  1999القاهرة ،  1االحصاء النفسي ، دار الفكر العربي ، ط: السيد محمد خيري  -  1
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  . مربع مجموع درجات االختبار األول  س =  2) مج س ( 

  . درجات االختبار الثاني ص  مجموع مربعات=  2مج ص 

1. مربع مجموع درجات االختبار الثاني ص =  2) مج ص ( 

  : النسبة المئوية 

نسمي النسبة المئوية أو المعدل المئوي بالنسبة الثابتة لمقدارين متناسبين عندما يكون القياس 

:3و يعبر عنها بالمعادلة التالية  2الثاني هو مائة 

=%(النسبة المئوية  ن)

س
×100

  . هو عدد التكرارات : حيث س 

  . حجم العينة : ن 

:الصدق الذاتي

و يطلق عليه أيضا مؤشر الثبات ، فالصلة وثيقة بين الثبات و الصدق من حيث أن ثبات 

لى نفس االختبار يؤسس على ارتباط الدرجات الحقيقية لالختبار بنفسها إذا أعيد االختبار ع

:4المجموعة من األفراد ، و يحسب الصدق الذاتي لالختبار وفق المعادلة التالية

  . معامل الثبات =    معامل الصدق الذاتي                

ى هو اختبار لقياس مد:2ن 1لمتوسطين غير مرتبطين حيث ن)  تاستو دن( ت -

وفي هذه الحالة تحسب داللة لفرق متوسطي غير ¡5عينتين داللة الفرق بين متوسطي

  : مرتبطين و مختلفين في عدد األفراد بالمعادلة التالية 

.244، ص  1978فؤاد البهي السيد ، علم النفس اإلحصائي و قياس العقل البشري ، دار الفكر العربي ، القاهرة  1
.141، ص 1999، دار وائل للنشر، استخدامه في مجال التدريس الصفي نبيل عبد الهادي ، القياس و التقويم التربوي و 2

3 Stéphane champely , Statistique appliquée au sport , cours exercices, Editions de bœck université , bruxscelles ,
2004 , p 64 .

التحليل اإلحصائي في التربية البدنية والرياضية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  اإلسكندرية ، : حسن أحمد الشافعي  4

.405: ص 
.222: ، ص1997ر العربي، القاهرة،محمد خير اإلحصاء النفسي، دار الفك5
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2س-1س 

  = ت 

1ن                        2ع
2ع2ن+1

2
نن 12

11


2-2ن+ 1ن                            

  . متوسط املتغري األول =  1س

  . متوسط املتغري الثاين =  2س

  . تباين املتغري األول =  1ع

  . تباين املتغري الثاين = 

  . عدد أفراد املتغري األول =  1ن

  . عدد أفراد املتغري الثاين =  2ن

2Ü2.1ن+  1ن) = تاستو دن(درجة احلرية ل ت -

.271: ، ص 1.1999اإلحصاء في التربية وعلم النفس، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ط: أحمد محمد الطيب1
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  الفصل الثاني

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج
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في هذا الفصل إلى تحليل النتائج التي كشفت عنها الدراسة وفقا لخطة بحثنتعرض :تمهيد 

مناسبة لطبيعة الدراسة ، وقد قمنا بعرض هذه النتائج في جداول ، باإلضافة إلى التمثيل 

  .البياني لها ، وهذا لغرض نفي أو إثبات الفرضيات واإلجابة على أسئلة مشكلة البحث

  : شة النتائج عرض ومناق -1

عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة لطلبة معهد علوم وتقنيات األنشطة . 1-1

) .ذكور ( البدنية والرياضية وطلبة علم االجتماع 

).ذكور ( عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات االجتماعية. 1-1-1

للمهارات ) ت(ياري ، وقيمة يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المع) 07(جدول رقم 

البدنية والرياضية وطلبة كلية علم  األنشطةاالجتماعية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات 

) .ذكور(االجتماع 

لصالح
نوع 
الفرق

)ت(قيمة 
الجدولية 

عند 
مستوى 
  الداللة
0.05

  )ت(قيمة 
المحسوبة

طلبة كلية علم االجتماع
طلبة علوم وتقنيات 

طات البدنية النشا
والرياضية

العينة        

االنحراف  المحور 
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

الممارسين دال

1.96

3,44 4,86 37,85 4,41 39,91

االتصال 
والتواصل

الممارسين دال 2.65 4.41 35.55 4.42 37.06  العمل
الجماعي

الممارسين دال 2.37 4.43 31.11 3.78 32.36 الروح القيادية 

غير دال 0.84 5.72 34.04 5.04 34.62 حل النزاعات 

غير دال 1.39 4.21 33.55 4.19 34.30 تقبل االختالف 

الممارسين 4.09  دال 12.98 172.36 10.95 178.67
درجة الكلية    ال

للمهارات 
االجتماعية
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يتبين لنا نتائج مهارات االتصال والتواصل بين الذكور الممارسين ) 07(من خالل الجدول رقم

39.91وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للممارسين 

وإنحراف   37.85ارسين، في حين بلغ متوسط الحسابي لغير المم4.41وإنحراف معياري 

الجدولية المقدرة ب " ت"وهي أكبر من  3.44المحسوبة " ت"، هذا وبلغت قيمة 4.86معياري 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين  0.05عند مستوى الداللة  1.96

).اضيةالبدنية والريوتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم (وغير الممارسين لصالح الممارسين 

39,91

37,85

36,5
37

37,5
38

38,5
39

39,5
40

املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة االتصال

املدرج التكراري رقم   (01) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة 

االتصال بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي (ذكور)

    ممارسني

غري ممارسني

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة) 01(من خالل المدرج التكراري رقم

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح االتصال 

االتصال،الممارسين مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في مهارة 

ل العالقة التبادلية بين المدرب والممارسين، حيث تعتبر الوسائل المختلفة التي وهذا من خال

تعرض فيها المهارة الحركية سواء أكانت سمعية أو بصرية، والتي يستخدمها المدرب في 

شرح وعرض المهارات المختلفة وسيلة من وسائل تنمية مهارة االتصال، كما أن التدريب 

، والتفاعل الحركي القدرة على االتصال فيما بينهمالممارسينوالمنافسة الرياضية تمنح 

  .وخاصة األلعاب الجماعية 
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وإنحراف معياري  37.06بالنسبة لمهارة العمل الجماعي بلغ المتوسط الحسابي للممارسين  -

، هذا 4.41وإنحراف معياري  35.55في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسين  4.42

عند  1.96الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من  2.65المحسوبة  "ت " وبلغت قيمة 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير  0.05مستوى الداللة 

) .البدنية والرياضيةوتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم (الممارسين لصالح الممارسين 

37,06

35,55

34,5

35

35,5

36

36,5

37

املتوسط 37,5

احلسايب

1 2

مهارة العمل اجلماعي

 املدرج التكراري رقم  (02) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة العمل 

اجلماعي  بني املمارسني وغري املمارسن للنشاط البدين الرياض  ( ذكور)

        ممارسني 

غري ممارسني

العمل يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة الذي ) 02(من خالل المدرج التكراري رقم

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح  الجماعي

العمل الممارسين مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في مهارة 

لعاب الجماعية ، والتي تخلق حيث طابع التدريب والمنافسة بشكل عام وخاصة األ الجماعي،

ظروف جديدة من التفاعل االجتماعي ، هذا ما يكسب الممارس ميزات خاصة منها التعاون 

  . والعمل الجماعي لتحقيق الهدف المشترك للفريق
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وإنحراف معياري   32.36بالنسبة لمهارة الروح القيادية بلغ المتوسط الحسابي للممارسين  -

، هذا  4.43وإنحراف معياري  31.11وسط الحسابي لغير الممارسين في حين بلغ مت  3.78

عند  1.96الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من   2.37المحسوبة " ت " وبلغت قيمة 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير  0.05مستوى الداللة 

  ). البدنية والرياضية تقنيات األنشطةوطلبة معهد علوم ( الممارسين لصالح الممارسين 

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة ) 03(من خالل المدرج التكراري رقم 

الروح القيادية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين 

أثر بصورة إيجابية في  لصالح الممارسين مما يعني أن الممارسة للنشاط البدني الرياضي

وهذا يعود إلى األدوار القيادية التي تتوفر في بنية الحصص .اكتساب مهارة الروح القيادية 

التعليمية للنشاط البدني الرياضي وذلك عند قيام الممارس بالمالحظة واتخاذ قرار التقويم 

  .ألدواروتقديم تغذية راجعة للزميل المؤدي للحركة أو المهارة ومن ثم تبادل ا



193

34.62بالنسبة لمهارة حل النزاعات بلغ المتوسط الحسابي للممارسين  - وإنحراف معياري            

، هذا 5.72ف معياري وإنحرا 34.04في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسين  5.04

عند مستوى  1.96الجدولية المقدرة ب " ت"وهي أقل من  0.84المحسوبة " ت"وبلغت قيمة 

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير  0.05الداللة

  .الممارسين

34.62
34.04

26

28

30

32

34
المتوسط  

الحسابي 

1 2

�ΕΎѧϋΰϨϟ�ϞΣ�ΓέΎϬϣ��������

ذكور ممارسین

ذكور غیر ممارسین

            املدرج التكراري رقم (4) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة 

        حل الرتاعات بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي (ذكور) 

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة حل )  04(من خالل المدرج التكراري رقم 

النزاعات نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين 

هذا إلى أن الطالب في هذه المرحلة يسعون إلى التفوق وإبراز الذات  الباحث الطالبويرجع 

  .مما يؤدي إلى تزايد نسبة النزاعات
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وإنحراف معياري  34.30بالنسبة لمهارة تقبل االختالف بلغ المتوسط الحسابي للممارسين  -

، هذا 4.21ري وإنحراف معيا 33.55ارسين في حين بلغ متوسط الحسابي لغير المم 4.19

   عند 1.96الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أقل من  1.39المحسوبة " ت " وبلغت قيمة 

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير   0.05مستوى الداللة 

  ) .ذكور( الممارسين  

34.3
33.55

26

28

30

32

34
المتوسط 

الحسابي

1 2

مھارة تقبل االختالف

ذكور ممارسین

ذكور غیر ممارسین

            املدرج التكراري رقم (5) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة 

تقبل االختالف بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي (ذكور) 

سابية في مهارة الذي يبين فروق المتوسطات الح)  05( من خالل المدرج التكراري رقم 

تقبل االختالف نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين 

الباحث هذا إلى أن الطالب في هذه المرحلة ال يتقبلون النقد الخارجي المقدم  الطالب ويرجع

  .لهم من اآلخرين ويصرون على وجهات نظرهم ، ألنهم يبحثون عن االستقاللية 

178.67لنسبة للدرجة الكلية للمهارات االجتماعية، بلغ متوسط حسابي الممارسين با -

وإنحراف  172.36، في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسين 10.95وإنحراف معياري 

  ت " وهي أكبر من قيمة  4.09المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة 12.98معياري 
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  مما يعني وجود فروق ذات داللة  0.05ى الداللة عند مستو 1.96الجدولية المقدرة ب" 

وتقنيات طلبة معهد علوم (إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح الممارسين

  ).البدنية والرياضيةاألنشطة

178,67

172,36

168
170
172
174
176
178
180

املتوسط 

احلسايب

1 2
املهارات االجتماعية

املدرج التكراري رقم   (06) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارة 

االجتماعية بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي  (ذكور)

  ممارسني 

 غريممارسني

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في الدرجة )  06( من خالل المدرج التكراري رقم 

ة نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الكلية للمهارات االجتماعي

، حيث )البدنية والرياضية وتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم ( الممارسين لصالح الممارسين 

العمل الجماعي ، الروح االتصال والتواصل ، : يتمتع الممارسين بدرجة عالية في محور 

ط البدني الرياضي أثر إيجابيا في اكتساب هذه  المهارات ، مما يعني أن ممارسة النشاالقيادية

.االجتماعية
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  ). ذكور ( عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات النفسية . 1-1-2

للمهارات ) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 08(جدول رقم 

ت البدنية والرياضية وطلبة كلية علم النفسية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطا

  ) .ذكور(االجتماع 

لصالح

نوع              
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

طلبة كلیة علم االجتماع طلبة علوم وتقنیات 
األنشطة البدنیة والریاضیة العینة       

  المحور

النحرافا
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

الممارسین دال

1.96

2.88 5.19 28.78 4.53 30.58 إتخاذ القرار 

الممارسین دال 3.89 4.33 32.18 3.44 34.13 الثقة 
بالنفس 

الممارسین 2.14  دال 4.94 30.11 4.20 31.37 حل 
المشكالت 

الممارسین دال 2.77 3.87 32.83 4.00 33.54 تحمل 
المسؤولیة 

دال  الممارسین 3.88 13.38 123.91 9.29 129.64
الدرجة 
الكلیة 

للمھارات 
النفسیةا

  : ن لنا ييتب) 08(من خالل الجدول رقم 

ار  بين الذكور الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني بالنسبة لنتائج مهارة اتخاذ القر - 

في حين بلغ  4.53وانحراف معياري   30.58الرياضي بلغ المتوسط الحسابي للممارسين 

" ت " ، هذا وبلغت قيمة  5.19وانحراف معياري    28.78متوسط الحسابي لغير الممارسين 

  عند مستوى الداللة   1.96رة ب الجدولية المقد" ت " وهي أكبر من  2.88المحسوبة 
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مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح  0.05

  ) . البدنية والرياضية  وتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم ( الممارسين 

30,58

28,78

27,5

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31
املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة اختاذ القرار

 املدرج التكراري رقم  (07) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة اختاذ القرار

 بني املمارسني وغري املمارسن للنشاط البدين الرياضي  ( ذكور)

        ممارسني 

غري ممارسني

رار من خالل المدرج التكراري الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة اتخاذ الق-

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح 

الممارسين مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في مهارة اتخاذ 

و هذا راجع للمواقف المتكررة والحاسمة التي يمر بها الممارس خالل التدريبات  ،القرار

التي تتطلب منه اتخاذ قرارات في ظروف مختلفة وأوقات محددة خاصة والمنافسة الداخلية و

  . في األلعاب الجماعية

وانحراف معياري   34.13بالنسبة لمهارة الثقة بالنفس بلغ المتوسط الحسابي للممارسين   -

¡4.33وانحراف معياري   32.18في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسين    3.44

1.96الجدولية المقدرة ب  " ت " وهي أكبر من   3.89المحسوبة " ت "  هذا وبلغت قيمة
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مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير  0.05عند مستوى الداللة  

  ) . البدنية والرياضية  وتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم ( الممارسين لصالح الممارسين 

34,13

32,18

31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

املتوسط 34,5

احلسايب

1 2

مهارة الثقة بالنفس

 املدرج التكراري رقم  (08) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة الثقة بالنفس 

 بني املمارسني وغري املمارسن للنشاط البدين الرياضي  ( ذكور)

        ممارسني 

غري ممارسني

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة )  08( رقم  من خالل المدرج التكراري

الثقة بالنفس نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين 

لصالح الممارسين مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في مهارة الثقة 

مارين البدنية والمهارية في األنشطة الفردية وهذا من خالل أداء الممارس الت ،بالنفس

والجماعية مما يتولد لديه الشعور بالتفوق والرغبة في النجاح وتحقيق نتائج مرضية بالنسبة 

  .ألقرانه حيث  ينخفض  شعوره  باإلحباط  وتزيد ثقته ، ويكتسب صحة نفسية وبدنية جيدة

وانحراف معياري    31.37ي للممارسينبالنسبة لمهارة حل المشكالت بلغ المتوسط الحساب  -

¡4.94وانحراف معياري   30.11في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسين   4.20

عند  1.96الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من  2.14المحسوبة  " ت " هذا وبلغت قيمة 
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سين وغير مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممار 0.05مستوى الداللة

  ) . البدنية والرياضية  وتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم (الممارسين لصالح الممارسين

31,37

30,11

29,4
29,6
29,8

30
30,2
30,4
30,6
30,8

31
31,2
31,4

املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة حل املشكالت 

 املدرج التكراري رقم  (09) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة حل 

املشكالت بني املمارسني وغري املمارسن للنشاط البدين الرياضي  ( ذكور)

        ممارسني 

غري ممارسني

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة حل )  09(من خالل المدرج التكراري رقم 

المشكالت نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين 

ثر إيجابيا في مهارة حل ممارسين مما يعني أن الممارسة للنشاط البدني الرياضي ألصالح ال

وهذا راجع إلى عملية التعلم في النشاط البدني الرياضي القائم على حل المشكالت  المشكالت،

  .، حيث الممارس يالقي مشاكل كثيرة تدفعه دائما إلى إيجاد الحلول 

وإنحراف  33.54بلغ المتوسط الحسابي للممارسين بالنسبة لمهارة تحمل المسؤولية   -

وإنحراف معياري   32.83في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسين   4.00معياري  

الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من   2.77المحسوبة  " ت " ، هذا وبلغت قيمة  3.87

ة إحصائية بين الممارسين مما يعني وجود فروق ذات دالل 0.05عند مستوى الداللة  1.96

  ) . البدنية والرياضية وتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم (وغير الممارسين لصالح الممارسين 
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33,54

32,83

32,4
32,6
32,8

33
33,2
33,4
املتوسط  33,6

احلسايب

1 2

مهارة حتمل املسؤولية  

 املدرج التكراري رقم  (10) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة حتمل 

املسؤولية بني املمارسني وغري املمارسن للنشاط البدين الرياضي  ( ذكور)

        ممارسني 

غري ممارسني

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة )  10( من خالل المدرج التكراري رقم 

رسين وغير الممارسين تحمل المسؤولية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المما

لصالح الممارسين مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في اكتساب 

  .مهارات تحمل المسؤولية

وإنحراف  129.64بالنسبة للدرجة الكلية للمهارات النفسية، بلغ متوسط حسابي الممارسين 

وإنحراف معياري   123.91 ، في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسين 9.29معياري 

الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من   3.88المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  13.38

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين  0.05عند مستوى الداللة    1.96

  ) . والرياضية البدنية وتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم (وغير الممارسين لصالح الممارسين 
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129,64

123,91

120

122

124

126

128

130
املتوسط 

احلسايب

1 2
املهارات النفسية

املدرج التكراري رقم   (11) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات 

النفسية بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي  (ذكور)

  ممارسني 

 غريممارسني

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في الدرجة )  11( من خالل المدرج التكراري رقم 

الكلية للمهارات النفسية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير 

، حيث )ية البدنية والرياض وتقنيات األنشطةطلبة معهد علوم ( الممارسين لصالح الممارسين 

اتخاذ القرار ، الثقة بالنفس ، حل المشكالت ، : يتمتع الممارسين بدرجة عالية في محور 

تحمل المسؤولية ،مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في المهارات 

  .فسيةالن
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ية عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات البدنية والمهار -1-1-3

).ذكور(

للمهارات ) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 09(جدول رقم 

البدنية والمهارية لدى طلبة معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية وطلبة كلية 

) .ذكور(علم االجتماع 

لصالح

نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

طلبة كلیة علم االجتماع
طلبة علوم وتقنیات 

األنشطة البدنیة والریاضیة العینة            

االنحراف  المحور
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

الممارسین 1.96  دال 4.28 9.68 56.80 8.47 61.80
المھارات البدنیة 

  والمھاریة

يتبن لنا نتائج المهارات البدنية والمهارية بين الذكور الممارسين ) 09(من خالل الجدول رقم 

61.80وغير الممارسين للنشاط البدني الرياضي ، حيث بلغ المتوسط الحسابي للممارسين  

وإنحراف  56.80ارسين في حين بلغ متوسط الحسابي لغير المم  8.47وإنحراف معياري  

الجدولية " ت " وهي أكبر من   4.28المحسوبة  " ت " ، هذا وبلغت قيمة   9.68معياري 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05عند مستوى الداللة   1.96المقدرة ب  

بدنية ال األنشطةطلبة معهد علوم وتقنيات ( الممارسين وغير الممارسين لصالح الممارسين 

) .والرياضية
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61,8

56,8

54
55
56
57
58
59
60
61
62

املتوسط 

احلسايب

1 2
املهارات البدنية واملهارية  

املدرج التكراري رقم   (12) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات البدنية  

واملهارية بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي (ذكور)

    ممارسني

غري ممارسني

المهارات   الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في )  12(من خالل المدرج التكراري رقم 

البدنية والمهارية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين 

ثر إيجابيا في المهارات لصالح الممارسين مما يعني أن الممارسة للنشاط البدني الرياضي أ

البدنية والمهارية، حيث يكتسب الممارس لياقة بدنية عالية وكفاءة مثالية تمكنه من إنجاز 

  .  مختلف المهام التي تواجهه 
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).ذكور ( الحياتيةعرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات - 1-1-4

لمقياس ) ت(حراف المعياري، وقيمة يوضح المتوسط الحسابي واالن) 10(جدول رقم  -

المهارات الحياتية  لدى طلبة معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية وطلبة كلية 

) .ذكور(علم االجتماع 

لصالح

نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

طلبة كلیة علم االجتماع م وتقنیات طلبة علو
األنشطة البدنیة والریاضیة

العینة

االنحراف  المقیاس
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

الممارسین 1.96  دال 5.15 29.61 353.08 21.82 370.11
الدرجة الكلیة 

لمقیاس 
المھارات 
  الحیاتیة

370.11للدرجة الكلية لمقياس المهارات الحياتية ، بلغ متوسط الحسابي للممارسين بالنسبة 

353.08، في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسين  21.82وبإنحراف معياري 

" وهي أكبر من قيمة   5.15المحسوبة  " ت " ، هذا وبلغت قيمة 29.61وإنحراف معياري  

مما يعني وجود فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة   1.96الجدولية المقدرة ب  " ت 

طلبة معهد علوم وتقنيات ( إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين لصالح الممارسين 

  ).البدنية والرياضية األنشطة
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370,11

353,08

340
345
350
355
360
365
370
375

املتوسط 

احلسايب

1 2
املهارات احلياتية

املدرج التكراري رقم   (13) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات 

احلياتية بني املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين الرياضي  (ذكور)

  ممارسني 

 غريممارسني

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في الدرجة )  13( من خالل المدرج التكراري رقم 

لمقياس المهارات الحياتية  نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين الكلية 

، )األنشطة البدنية والرياضية وتقنيات لوم طلبة معهد ع(وغير الممارسين لصالح الممارسين 

 المهارات االجتماعية: حيث يتمتع الممارسين بدرجة عالية في المهارات الحياتية قيد الدراسة

اتخاذ القرار ، ( ، والمهارات النفسية )ل والتواصل، العمل الجماعي، الروح القياديةاالتصا( 

، مما يعني  ، والمهارات البدنية والمهارية)الثقة بالنفس ،تحمل المسؤولية و حل المشكالت 
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أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في اكتساب هذه المهارات الحياتية السابقة 

  .الذكر

عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة لطالبات معهد علوم وتقنيات . 1-2
  ) .إناث ( البدنية والرياضية وطالبات علم االجتماع  األنشطة

).إناث ( عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات االجتماعية . 1-2-1

للمهارات ) ت(ي ، وقيمة يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار) 11(جدول رقم 

البدنية والرياضية وطالبات كلية علم  األنشطةاالجتماعية لدى طالبات معهد علوم وتقنيات 

) .إناث(االجتماع 

لصالح
نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05

  )ت(قیمة 
المحسوبة

طالبات كلیة علم االجتماع طالبات علوم وتقنیات 
ة البدنیة والریاضیةاألنشط

العینة

  المحور

االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

الممارسات دال

1.96

2.67 6.19 36.70 5.20 39.45 االتصال 
والتواصل 

الممارسات دال 2.05 5.48 33.84 4.83 35.84 العمل 
الجماعي 

الممارسات 2.48  دال 4.76 29.02 4.09 31.00 الروح القیادیة 

الممارسات دال 2.34 5.47 31.43 4.51 33.54 حل النزاعات 
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غیر دال 0.36 4.55 32.48 4.17 32.20 تقبل االختالف 

الممارسات 3.29  دال 16.32 163.50 11.84 172.05
الدرجة الكلیة 

للمھارات 
االجتماعیة 

  : يتبن لنا) 11(من خالل الجدول رقم 

بالنسبة لنتائج مهارة االتصال بين اإلناث الممارسات وغير الممارسات للنشاط البدني  -

في    5.20وانحراف معياري   39.45 اتالرياضي ، حيث بلغ المتوسط الحسابي للممارس

، هذا وبلغت  6.19وانحراف معياري  36.70  اتحين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارس

  عند مستوى  1.96الجدولية المقدرة ب  " ت " وهي أكبر من  2.67المحسوبة " ت " قيمة 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات   0.05الداللة 

  ).البدنية والرياضية األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات ( ت لصالح الممارسا

39,45

36,7

35
36
37
38
39
املتوسط 40

احلسايب

1 2
مهارة االتصال

املدرج التكراري رقم   (14) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة

االتصال بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي  (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات
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الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة )  14(من خالل المدرج التكراري رقم 

االتصال نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات لصالح 

ممارسة المبنية على عملية التفاعل كالتعاون الممارسات وهذا راجع إلى أنه من خالل ال

  .والتنافس والفهم المتبادل بين الممارسين من أجل التوجه والسعي لتحقيق الهدف المشترك 

وإنحراف   35.84لممارسات لبالنسبة لمهارة العمل الجماعي بلغ المتوسط الحسابي  -

وإنحراف معياري   33.84في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات    4.83معياري  

الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من 2.05المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  5.48

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات و  0.05عند مستوى الداللة  1.96

رياضية البدنية وال األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات (غير الممارسات لصالح الممارسات 

. (

35,84

33,84

32,5
33

33,5
34

34,5
35

35,5
املتوسط 36

احلسايب

1 2
مهارة العمل اجلماعي 

املدرج التكراري رقم   (15) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة

العمل اجلماعي بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي  (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة العمل ) 15(من خالل المدرج التكراري رقم 

الجماعي نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات و غير الممارسات 

لصالح الممارسات مما يعني أن الممارسة للنشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في مهارة 
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وهذا ما يوضح الدور الفعال للعمل الجماعي خالل األلعاب والتمارين في  ،مل الجماعيالع

اإلحساس بالجماعة والوالء لها، واحترام قوانين اللعب ، والتعاون بين أعضاء الفريق 

أن األنشطة الرياضية تنمي الشعور "  يحماحم" للوصول إلى نتيجة أفضل ، وهذا ما يؤكده 

  .من خالل العمل والتعاون في تحقيق أهداف الجماعة باالنتماء للجماعة 

وإنحراف   31.00بالنسبة لمهارة الروح القيادية بلغ المتوسط الحسابي الممارسات   -

وإنحراف معياري    29.02في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات    4.09معياري  

الجدولية المقدرة ب " ت " من  وهي أكبر  2.48المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة   4.76

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات   0.05عند مستوى الداللة   1.96

البدنية والرياضية  األنشطةوتقنيات  طالبات معهد علوم( اتوغير الممارسات لصالح الممارس

. (

31

29,02

28
28,5

29
29,5

30
30,5

31
املتوسط 

احلسايب

1 2
مهارة القيادة 

املدرج التكراري رقم   (16) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة

القيادة بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي  (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

وسطات الحسابية في مهارة الذي يبين فروق المت)  16( من خالل المدرج التكراري رقم 

الروح القيادية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات 
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مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في مهارة الروح  اتلصالح الممارس

ي تتحكم فيها على أتم وهذا من خالل األدوار التي تقوم بها الطالبة الممارسة والت، القيادية

  .وجه 

وانحراف معياري   33.54لممارسات لبالنسبة لمهارة حل النزاعات بلغ المتوسط الحسابي  -

¡5.47وانحراف معياري    31.43في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات    4.51

عند  1.96 الجدولية المقدرة ب" ت " من أكبر وهي  2.34المحسوبة " ت " هذا وبلغت قيمة 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير   0.05مستوى الداللة  

  ) .إناث(الممارسات  

33.54

31.43

28

29

30

31

32

33

المتوسط  34

الحسابي 

1 2

�ΕΎѧϋΰϨϟ�ϞΣ�ΓέΎϬϣ��������

إناث ممارسات 

إناث غیر ممارسات

            املدرج التكراري رقم (17) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة 

        حل الرتاعات بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي (إناث) 



1

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة  )  17( من خالل المدرج التكراري رقم 

ير الممارسات حل النزاعات نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغ

الباحث هذا إلى أن ممارسة النشاط البدني والرياضي أدى إلى اكتساب  الطالب ويرجع

   .القدرة على حل النزاعات و الطالبات الممارسات

وإنحراف   32.20لممارسات  لبالنسبة لمهارة تقبل االختالف بلغ المتوسط الحسابي  -

وإنحراف معياري   32.48الممارسات   في حين بلغ متوسط الحسابي لغير   4.17معياري  

الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أصغر من  0.36المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  4.55

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين   0.05عند مستوى الداللة  1.96

  .الممارسات وغير الممارسات
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32,2 32,48

24

26

28

30

32
املتوسط 

احلسايب

1 2
مهارة تقبل االختالف 

املدرج التكراري رقم   (18) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة تقبل 

االختالف بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي  (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

ذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة تقبل ال) 18(من خالل المدرج التكراري رقم 

االختالف نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات 

الباحث هذا إلى أن اإلناث في هذه المرحلة العمرية أكثر خجال وحساسية الطالب ويعزى 

  . لتقبل النقد وإبداء الرأي حول تصحيح األخطاء 

172.05لممارسات لة للدرجة الكلية للمهارات االجتماعية، بلغ متوسط حسابي بالنسب -

163.50، في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات 11.84وإنحراف معياري 

ت " وهي أكبر من قيمة  3.29المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة 16.32وإنحراف معياري 

  مما يعني وجود فروق ذات داللة   0.05داللة  عند مستوى ال  1.96الجدولية المقدرة ب " 

طالبات معهد علوم وتقنيات (إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات لصالح الممارسات 

  ). البدنية والرياضية األنشطة
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172,05

163,5

155

160

165

170

املتوسط 175

احلسايب

1 2
املهارات االجتماعية 

املدرج التكراري رقم   (19) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات 

االجتماعية  بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين لرياضي (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في الدرجة )  19( من خالل المدرج التكراري رقم 

نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات  ،جتماعيةالكلية للمهارات اال

البدنية والرياضية  األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات (وغير الممارسات لصالح الممارسات 

االتصال والتواصل ، العمل الجماعي : تمتع الممارسات بدرجة عالية في محور ت ، حيث ) 

ما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في ، الروح القيادية، وحل النزاعات م

  .إكتساب المهارات االجتماعية
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  ). إناث (عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات النفسية -1-2-2

للمهارات ) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 12(جدول رقم 

البدنية والرياضية وطالبات كلية علم  األنشطةلوم وتقنيات االجتماعية لدى طالبات معهد ع

) ..إناث(االجتماع 

  لصالح

نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

طلبة كلیة علم االجتماع
طلبة علوم وتقنیات 

األنشطة البدنیة والریاضیة العینة        

االنحراف  المحور
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

الممارسات دال

1.96

2.01 4.51 27.36 4.10 28.90   إتخاذ القرار 

الممارسات دال 3.13 4.86 30.48 3.69 32.94   الثقة بالنفس 

غیر دال 1.43 4.85 27.63 4.90 28.86 حل المشكالت 

الممارسات دال 2.14 5.37 30.12 4.49 32.03 تحمل 
المسؤولیة 

الممارسات دال 4.07 12.64 115.61 10.20 122.75
الدرجة الكلیة 

للمھارات 
النفسیة ا

  : يتبن لنا) 12(من خالل الجدول رقم 

ناث الممارسات وغير الممارسات للنشاط البدني بالنسبة لنتائج مهارة اتخاذ القرار  بين اإل

في حين  4.10وإنحراف معياري  28.90الرياضي ، حيث بلغ المتوسط الحسابي للممارسات 

  ، هذا وبلغت  4.51وإنحراف معياري  27.36بلغ متوسط الحسابي لغير للممارسات 
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عند مستوى  1.96ة ب الجدولية المقدر" ت " وهي أكبر من  2.01المحسوبة " ت " قيمة 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات  0.05الداللة 

  ) . البدنية والرياضية  األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات (لصالح الممارسات 

28,9

27,36

26
26,5

27
27,5

28
28,5

املتوسط 29

احلسايب

1 2
مهارة اختاذ القرار 

املدرج التكراري رقم   (20) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة

اختاذ القرار بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين لرياضي (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة إتخاذ ) 20(من خالل المدرج التكراري رقم 

القرار نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات لصالح 

مما يعني أن الممارسة للنشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في مهارة اتخاذ القرار  اتالممارس

  . على الطالبات الممارسات الالتي أصبحن ال يظهر عليهن التردد 

وإنحراف معياري  32.94لممارسات للغ المتوسط الحسابي بالنسبة لمهارة الثقة بالنفس ب

، هذا  4.86وإنحراف معياري  30.48في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات   3.69

  عند  1.96الجدولية المقدرة ب "ت " وهي أكبر من  3.13المحسوبة " ت " وبلغت قيمة 
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ة إحصائية بين الممارسات وغير مما يعني وجود فروق ذات دالل 0.05مستوى الداللة 

  ) .البدنية والرياضية  األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات (الممارسات لصالح الممارسات 

32,94

30,48

28

29

30

31

32

املتوسط 33

احلسايب

1 2
مهارة الثقة بالنفس 

املدرج التكراري رقم   (21) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة

الثقة بالنفس بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين لرياضي (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة الثقة ) 21(من خالل المدرج التكراري رقم 

وغير الممارسات لصالح بالنفس نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات 

  . الممارسات وهذا راجع إلى أن الطالبات الممارسات اكتسبن روح وثقة في قدراتهن

وانحراف  28.86لممارسات لبالنسبة لمهارة حل المشكالت بلغ المتوسط الحسابي   -

وانحراف معياري  27.63في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات   4.90معياري 

الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أصغر  من  1.43المحسوبة " ت " بلغت قيمة ، هذا و 4.85
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مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05عند مستوى الداللة  1.96

.الممارسات وغير الممارسات

28,86
27,6

15
17
19
21
23
25
27
29

املتوسط 

احلسايب

1 2
مهارة حل املشكالت 

املدرج التكراري رقم   (22) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة حل 

املشكالت بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي (إناث)

    ممارسات

غري ممارسات

حل  الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة) 22( من خالل المدرج التكراري رقم 

مشكالت نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات ال

الباحث هذا إلى أنهن يواجهن نفس المشكالت الحياتية والتي تحتاج إلى قدرة الطالب ويعزى 

  .خاصة لحلها 

وإنحراف  32.03ات بالنسبة لمهارة تحمل المسؤولية بلغ المتوسط الحسابي للممارس  -

وإنحراف معياري   30.12في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات   4.49معياري  

الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من  2.14المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  5.37

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات  0.05عند مستوى الداللة  1.96
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البدنية والرياضية  األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات ( وغير الممارسات لصالح الممارسات

. (

32,03

30,12

28

29

30

31

32

املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة حتمل املسؤولية

املدرج التكراري رقم   (23) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة

حتمل املسؤولية بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة تحمل ) 23(من خالل المدرج التكراري رقم 

المسؤولية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات 

  .هن  أصبحن أكثر جاهزية واستعداد لتحمل الصعاب لصالح الممارسات وهذا راجع إلى أن

وانحراف  122.75لممارسات لبالنسبة للدرجة الكلية للمهارات النفسية، بلغ متوسط حسابي  -

وانحراف معياري  115.61، في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات 10.20معياري 

المقدرة ب  ةالجد ولي" ت " من  وهي أكبر 4.07المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  12.64

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات  0.05عند مستوى الداللة  1.96
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البدنية والرياضية  األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات (وغير الممارسات لصالح الممارسات 

. (

122,75

115,61

110

115

120

املتوسط 

احلسايب

1 2

املهارات النفسية

املدرج التكراري رقم   (24) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات

النفسية بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

المتوسطات الحسابية في الدرجة  الذي يبين فروق)  24( من خالل المدرج التكراري رقم 

الكلية للمهارات النفسية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير 

، )البدنية والرياضية األنشطةوتقنيات  طالبات معهد علوم(الممارسات لصالح الممارسات 

 نفس، تحمل المسؤولية،اتخاذ القرار، الثقة بال: حيث يتمتع الممارسات بدرجة عالية في مهارة

  .مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في اكتساب المهارات النفسية 



220

عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات البدنية والمهارية - 1-2-3
). إناث(

لمهارات ل) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 13(جدول رقم 

البدنية والرياضية و طالبات  األنشطة البدنية والمهارية لدى طالبات معهد علوم وتقنيات

.)إناث(كلية علم االجتماع 

لصالح

نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

طالبات كلیة علم االجتماع طالبات علوم وتقنیات 
ة البدنیة والریاضیةاالنشط

العینة 

االنحراف  المحور 
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

الممارسات 1.96  دال 4.37 9.41 51.04 7.76 57.83
المھارات 

البدنیة 
  والمھاریة 

  : لنا يتبن ) 13(من خالل الجدول رقم 

بالنسبة لنتائج المهارات البدنية والمهارية بين اإلناث الممارسات وغير الممارسات للنشاط  -

7.76وانحراف معياري  57.83البدني الرياضي ، حيث بلغ المتوسط الحسابي للممارسات 

، هذا وبلغت  9.41وانحراف معياري  51.04في حين بلغ متوسط الحسابي لغير الممارسات 
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عند مستوى  1.96الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من  4.37المحسوبة  " ت  "قيمة 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات   0.05الداللة  

) . البدنية والرياضية  األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات (لصالح الممارسات 

57,83

51,04

45

50

55

املتوسط 

احلسايب

1 2

املهارات البدنية واملهارية 

املدرج التكراري رقم   (25) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات

البدنية واملهارية بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي  (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في المهارات ) 25( اري رقم من خالل المدرج التكر

البدنية والمهارية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير 

الممارسات لصالح الممارسات مما يعني أن الطالبات الممارسات إكتسبن لياقة بدنية وكفاءة 

  .غير الممارسات عالية في أجهزة ووظائف الجسم مقارنة مع 
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). إناث(ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات الحياتية -1-2-4
لمقياس ) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 14(جدول رقم 

المهارات الحياتية لدى طالبات معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية و طالبات 

) .إناث(الجتماع كلية علم ا

لصالح

نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

طلبة كلیة علم االجتماع
طلبة علوم وتقنیات 
النشاطات البدنیة 

والریاضیة
العینة       

  المقیاس

االنحراف
المعیاري

  المتوسط
  الحساب

ي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

الممارسات  1.96  دال 4.75 29.78 330.16 21.28 352.64
الدرجة الكلیة 

لمقیاس 
المھارات 

  الحیاتیة

352.64بالنسبة للدرجة الكلية لمقياس المهارات الحياتية، بلغ متوسط الحسابي للممارسات -

330.16توسط الحسابي لغير الممارسات ، في حين بلغ م21.28وانحراف معياري 
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ت " وهي أكبر من قيمة  4.75المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة 29.78وانحراف معياري 

مما يعني وجود فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة  1.96الجدولية المقدرة ب " 

وم وتقنيات طلبة معهد عل(وغير الممارسات لصالح الممارسات اتإحصائية بين الممارس

).البدنية والرياضية األنشطة

352,64

330,16

315

325

335

345

املتوسط 

احلسايب

1 2

املهارات احلياتية

املدرج التكراري رقم   (26) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات

احلياتية بني املمارسات وغري املمارسات للنشاط البدين الرياضي (إناث)

  ممارسات

 غريممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في الدرجة ) 26(من خالل المدرج التكراري رقم 

الكلية لمقياس المهارات الحياتية  نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات 
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، )البدنية والرياضية األنشطةوتقنيات وم طلبة معهد عل(وغير الممارسات لصالح الممارسات

والمتمثلة في  حيث تتمتع الممارسات بدرجة عالية في المهارات الحياتية قيد الدراسة

االتصال والتواصل ، العمل الجماعي ، الروح القيادية وحل ( المهارات االجتماعية  

والمهارات ) ة مل المسؤولياتخاذ القرار ، الثقة بالنفس وتح( ، والمهارات النفسية )النزاعات

، مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في إكتساب البدنية والمهارية

  .المهارات الحياتية 

عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة لطلبة وطالبات معهد علوم  -1-3

  ) .   ذكور وإناث( البدنية والرياضية األنشطةوتقنيات 

عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات االجتماعية لدى  - 1-3-1

  ).ذكور وإناث ( الممارسين 

للمهارات ) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 15(جدول رقم 

طلبة وطالبات معهد علوم وتقنيات ( االجتماعية لدى الذكور الممارسين واإلناث الممارسات 

  ).ة والرياضية األنشطة البدني

0.0

لصالح

نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

إناث ذكور العینة 

االنحراف  المحور 
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي
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غیر دال

1.96

0.54 6.55 39.45 4.41 39.91 االتصال 
والتواصل 

غیر دال 1.40 4.83 35.84 4.42 37.06 العمل 
الجماعي 

الممارسین 2.13  دال 4.09 31.00 3.80 32.36 الروح القیادیة 

الممارسین دال  1.98 4.51 33.54 4.51 35.02 حل النزاعات 

الممارسین دال 3.08 4.17 32.20 4.103 34.30 تقبل االختالف 

الممارسین دال
3.55 11.84 172.05 11.06 178.67

الدرجة الكلیة 
للمھارات 

االجتماعیة 

  : يتبين لنا) 15(من خالل الجدول رقم 

للنشاط البدني  بالنسبة لنتائج مهارة االتصال بين الذكور الممارسين واإلناث الممارسات -

4.41وإنحراف معياري  39.91الرياضي ، حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور الممارسين 

، هذا 6.55وإنحراف معياري  39.45في حين بلغ متوسط الحسابي لإلناث الممارسات 

عند مستوى  1.96الجدولية المقدرة ب " ت"وهي أكبر من  0.54المحسوبة " ت"وبلغت قيمة 

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث  0.05الداللة 

  .الممارسات 
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39,91
39,45

34
35
36
37
38
39
40

املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة االتصال

املدرج التكراري رقم   (27) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة

االتصال بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة )  27(من خالل المدرج التكراري رقم 

االتصال نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث 

  . أن ممارسة للنشاط البدني الرياضي أثر بنسبة متساوية عليهما الممارسات مما يعني

وإنحراف  37.06بالنسبة لمهارة العمل الجماعي بلغ المتوسط الحسابي للذكور الممارسين 

¡4.83وإنحراف معياري 35.84 للممارساتفي حين بلغ متوسط الحسابي   4.42معياري 

1.96الجدولية المقدرة ب " ت " من  أصغر وهي 1.40المحسوبة " ت " هذا وبلغت قيمة 

 بين الذكور مما يعني عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.05عند مستوى الداللة 

البدنية  األنشطةوتقنيات  طلبة وطالبات معهد علوم(الممارسين واإلناث الممارسات 

). والرياضية
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37,06
35,84

15

20

25

30

35

املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة العمل اجلماعي

املدرج التكراري رقم   (28) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة العمل 

اجلماعي بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

متوسطات الحسابية في مهارة العمل الذي يبين فروق ال) 28(من خالل المدرج التكراري رقم 

الجماعي نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث 

الممارسات مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر بنسبة متساوية عليهما ألنهما 

  . يعيشون نفس المواقف أثناء الممارسة 

وإنحراف  32.36لذكور الممارسين لدية بلغ المتوسط الحسابي بالنسبة لمهارة الروح القيا -

وإنحراف معياري  31.00في حين بلغ متوسط الحسابي لإلناث الممارسات   3.80معياري 

الجدولية المقدرة ب  " ت " وهي أكبر من  2.13المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة 4.09

الذكور ذات داللة إحصائية بين مما يعني وجود فروق 0.05عند مستوى الداللة  1.96

 األنشطةوتقنيات معهد علوم  طلبة( الممارسين واإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين 

  ). البدنية والرياضية 
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32,36

31

30

30,5

31

31,5

32

32,5
املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة القيادة

املدرج التكراري رقم   (29) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة 

القيادة بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فرق المتوسطات الحسابية في مهارة الروح ) 29(من خالل المدرج التكراري رقم 

لة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث القيادية نستنتج أن هناك فروق ذات دال

أن الذكور يميلون بطبعهم إلى الممارسات لصالح الذكور الممارسين ،ويعز الباحث هذا إلى 

  .الزعامة والقيادة

وانحراف  35.02بالنسبة لمهارة حل النزاعات بلغ المتوسط الحسابي للذكور الممارسين  -

وانحراف معياري  33.54ي لإلناث الممارسات في حين بلغ متوسط الحساب  4.51معياري 

الجدولية المقدرة ب " ت " من  أكبروهي  1.98المحسوبة  " ت " ، هذا وبلغت قيمة  4.51

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور  0.05عند مستوى الداللة  1.96

 األنشطةوتقنيات هد علوم طلبة مع(الممارسين و اإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين 

  ) . البدنية والرياضية 
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35,02

33,54

30

31

32

33

34

35

املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة حل الرتاعات

املدرج التكراري رقم   (30) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة حل

الرتاعات بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فرق المتوسطات الحسابية في مهارة حل ) 30(من خالل المدرج التكراري رقم 

النزاعات نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث الممارسات 

كبيرة في مواجهة الصعوبات وخاصة  لصالح الذكور الممارسين حيث يكتسبون فعالية

.النزاعات الفردية والجماعية

وانحراف  34.30بالنسبة لمهارة تقبل االختالف بلغ المتوسط الحسابي للذكور الممارسين  -

وانحراف معياري  32.20في حين بلغ متوسط الحسابي لإلناث الممارسات   4.10معياري 

الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من  3.08المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  4.17

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور  0.05عند مستوى الداللة  1.96

 األنشطةوتقنيات طلبة معهد علوم (الممارسين و اإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين 

  ) . البدنية والرياضية 
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34,3

32,2

30

31

32

33

34
املتوسط  

احلسايب

1 2

مهارة تقبل االختالف  

املدرج التكراري رقم   (31) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة تقبل

االختالف بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة تقبل ) 31(قم من خالل المدرج التكراري ر

االختالف نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث 

الممارسات لصالح الذكور الممارسين وهذا راجع إلى أن اإلناث بطبعهن أكثر تمسكا وحبا 

  . حول تصحيح األخطاء والرأي ولذواتهن فهن يبغضن من يخالفهن في وجهات النظر 

بالنسبة للدرجة الكلية للمهارات االجتماعية، بلغ متوسط حسابي للذكور الممارسين  -

، في حين بلغ متوسط الحسابي لإلناث 11.06وانحراف معياري  178.67

3.55المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  11.84وانحراف معياري  172.05الممارسات

مما يعني  0.05عند مستوى الداللة  1.96الجدولية المقدرة ب " ت " مة وهي أكبر من قي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث الممارسات لصالح الذكور 

). البدنية والرياضية األنشطةوتقنيات طلبة معهد علوم ( الممارسين 
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178,67

172,05

165
167
169
171
173
175
177
179

املتوسط  

احلسايب

1 2

املهارات االجتماعية 

املدرج التكراري رقم   (32) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات 

االجتماعية بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

ين فروق المتوسطات الحسابية في الدرجة الذي يب) 32(من خالل المدرج التكراري رقم 

الكلية للمهارات االجتماعية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين 

البدنية  األنشطةوتقنيات طلبة معهد علوم ( واإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين 

حل  الروح القيادية ،:  في محور  ، حيث يتمتع الذكور الممارسين بدرجة عالية) والرياضية

وتقبل االختالف مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي أثر بدرجة أكبر في  النزاعات

  .مهارات االجتماعية  لدى الذكور الممارسين
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عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات النفسية لدى  -1-3-2

). ذكور وإناث ( الممارسين 

للمهارات ) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 16(ل رقم جدو

طلبة وطالبات معهد علوم وتقنيات ( النفسية لدى الذكور الممارسين واإلناث الممارسات 

).األنشطة البدنية والرياضية

لصالح
نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

طلبة كلیة علم االجتماع
طلبة علوم وتقنیات 
النشاطات البدنیة 

والریاضیة

العینة

  المحور 
االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

الممارسین دال

1.96

2.49 4.10 28.90 4.06 30.58   إتخاذ القرار 

ینالممارس دال 2.05 3.69 32.94 3.44 34.13   الثقة بالنفس 

الممارسین 3.39  دال 4.90 28.86 4.28 31.37 حل المشكالت 

الممارسین دال 2.09 4.49 32.03 4.32 33.54 تحمل 
المسؤولیة 

الممارسین دال 4.35 10.20 122.75 9.31 129.64
ة الدرجة الكلی

للمھارات 
النفسیةا

  :ن لنا ييتب) 16(من خالل الجدول رقم 

بالنسبة لنتائج مهارة اتخاذ القرار  بين الذكور الممارسين واإلناث الممارسات للنشاط  -

وإنحراف معياري  30.58البدني الرياضي ، حيث بلغ المتوسط الحسابي الذكور الممارسين 

  ، هذا 4.10وإنحراف معياري  28.90الممارسين في حين بلغ متوسط الحسابي لغير   4.06

 عند 1.96الجدولية المقدرة ب " ت " وهي أكبر من  2.49المحسوبة " ت " وبلغت قيمة  

  مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين 0.05مستوى الداللة 
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األنشطة البدنية وتقنيات  علوم طلبة معهد(إلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين وا 

). والرياضية

30,58

28,9

25

26

27

28

29

30

31
املتوسط 

احلسايب

1 2
مهارة اختاذ القرار

املدرج التكراري رقم   (33) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة اختاذ 

القرار بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة اتخاذ ) 33(من خالل المدرج التكراري رقم 

القرار نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث الممارسات 

البدني الرياضي أثر إيجابيا  في  لصالح الذكور الممارسين مما يعني أن الممارسة للنشاط

. مهارة  اتخاذ القرار 

وإنحراف  34.13بالنسبة لمهارة الثقة بالنفس بلغ المتوسط الحسابي للذكور الممارسين   -

وإنحراف معياري  32.94في حين بلغ متوسط الحسابي لإلناث الممارسات   3.44معياري 

الجدولية المقدرة ب " ت " هي أكبر من و 2.05المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  3.69

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور  0.05عند مستوى الداللة  1.96

 األنشطةوتقنيات طلبة معهد علوم ( الممارسين واإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين 

  ). البدنية والرياضية
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34,13

32,94

30

31

32

33

34

املتوسط 

احلسايب

1 2
مهارة الثقة بالنفس

املدرج التكراري رقم   (34) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارةالثقة

بالنفس بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارات  ) 34( من خالل المدرج التكراري رقم 

اإلناث والثقة بالنفس نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين 

الممارسات لصالح الذكور الممارسين وهذا راجع إلى أنهم أكثر فهم وقناعة بذواتهم مقارنة 

  .باإلناث 

وانحراف  31.37وسط الحسابي للذكور الممارسين بالنسبة لمهارة حل المشكالت بلغ المت  -

وإنحراف معياري  28.86في حين بلغ متوسط الحسابي لإلناث الممارسات   4.28معياري 

الجدولية المقدرة ب  " ت " وهي أكبر من  3.39المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  4.90

إحصائية بين الذكور مما يعني وجود فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة  1.96

 األنشطةوتقنيات  طلبة معهد علوم( الممارسين واإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين 

). البدنية والرياضية
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31,37

28,86

26

27

28

29

30

31
املتوسط 

احلسايب

1 2

مهارة حل املشكالت 

املدرج التكراري رقم   (35) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة حل 

املشكالت بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فرق المتوسطات الحسابية في مهارة حل ) 35(من خالل المدرج التكراري رقم  -

ة بين الذكور الممارسين اإلناث المشكالت نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائي

الممارسات لصالح الذكور الممارسين مما يعني أن الذكور الممارسين يميلون إلى القيادة 

  .وبالتالي تكون لهم القدرة على مواجهة المواقف المستقبلية 

33.54بالنسبة لمهارة تحمل المسؤولية بلغ المتوسط الحسابي للذكور الممارسين   -

وانحراف  32.03في حين بلغ متوسط الحسابي لإلناث الممارسات  4.32ري وانحراف معيا

 ةالجد ولي" ت " وهي أكبر من  2.09المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  4.49معياري 

مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05عند مستوى الداللة  1.96المقدرة ب 

وتقنيات علوم  طلبة معهد( صالح الذكور الممارسين الذكور الممارسين واإلناث الممارسات ل

  .)األنشطة البدنية والرياضية
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33,54

32,03

30
30,5

31
31,5

32
32,5

33
33,5

املتوسط 

احلسايب

1 2
مهارة حتمل املسؤولية

املدرج التكراري رقم   (36) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف مهارة حتمل

املسؤولية بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في مهارة تحمل ) 36(من خالل المدرج التكراري رقم 

المسؤولية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث 

الذكور الممارسين مما يعني أن الذكور الممارسين يتميزون بالقدرة الكبيرة الممارسات لصالح 

  .على حل الصعوبات من خالل مؤهالتهم البدنية والنفسية 

129.64لذكور الممارسينلحسابي البالنسبة للدرجة الكلية للمهارات النفسية، بلغ متوسط  -

122.75لإلناث الممارسات  ، في حين بلغ بلغ متوسط الحسابي 9.31وانحراف معياري 

" ت " وهي أكبر من   4.35المحسوبة " ت " ، هذا وبلغت قيمة  10.20وانحراف معياري  

مما يعني وجود فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة  1.96المقدرة ب   ةالجد ولي

 ة معهدطلب( إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين 

) . األنشطة البدنية والرياضيةوتقنيات علوم 
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129,64

122,75

115
117
119
121
123
125
127
129

املتوسط 

احلسايب

1 2
املهارات النفسية

املدرج التكراري رقم   (37) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات

النفسية بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات

الذي يبين فرق المتوسطات الحسابية في الدرجة )  37( من خالل المدرج التكراري رقم 

الكلية للمهارات النفسية نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين 

البدنية  األنشطةوتقنيات  طلبة معهد علوم( ين واإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارس

إتخاذ القرار ، الثقة : ، حيث يتمتع الذكور الممارسين بدرجة عالية في محور ) والرياضية

بالنفس ، حل المشكالت ، تحمل المسؤولية ،مما يعني أن ممارسة النشاط البدني الرياضي 

  . رسين إيجابيا في اكتساب المهارات النفسية  لدى المما أثر
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عرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات البدنية والمهارية - 1-3-3

  ). ذكور وإناث ( لدى الممارسين 

للمهارات ) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 17(جدول رقم 

طالبات معهد طلبة و( البدنية والمهارية لدى الذكور الممارسين واإلناث الممارسات 

.  )البدنية والرياضيةةألنشوتقنيات علوم 

لصالح

نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
الجدولیة عند 

مستوى 
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

ذكور  إناث
العینة

  المحور 
االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
يالمعیار

  المتوسط
الحسابي

الممارسین 1.96  دال 2.91 7.76 57.83 8.47 61.80
المھارات 

البدنیة 
  والمھاریة

  :يتبين لنا) 17(من خالل الجدول رقم 

بالنسبة لنتائج المهارات البدنية والمهارية بين الذكور الممارسين و اإلناث الممارسات للنشاط 

وانحراف معياري  61.80، حيث بلغ المتوسط الحسابي الذكور الممارسين البدني الرياضي

¡7.76وانحراف معياري   57.83في حين بلغ متوسط الحسابي لإلناث الممارسات   8.47

عند  1.96الجدولية المقدرة ب  " ت " وهي أكبر من  2.91المحسوبة " ت " هذا وبلغت قيمة 
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فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين مما يعني وجود  0.05مستوى الداللة 

طلبة معهد علوم ونشاطات البدنية والرياضية ( واإلناث الممارسات لصالح الذكور الممارسين 

. (

61.8

57.83

53

55

57

59

61

المتوسط  63

الحسابي 

1 2

��ΔѧϳέΎϬϤϟϭ�ΔѧϴϧΪΒϟ�ΕέΎϬϤϟ

ذكور ممارسین

إناث ممارسات

 املدرج التكراري رقم (38) يبني فرق املتوسطات احلسابية       

واملمارسات إناث              يف املهارات البدنية واملهارية بني املمارسني (ذكور)

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في المهارات )   38(من خالل المدرج التكراري رقم 

وق ذات داللة إحصائية بين الذكور الممارسين واإلناث البدنية والمهارية نستنتج أن هناك فر

الممارسات لصالح الذكور الممارسين وهذا راجع إلى أن الذكور لهم شغف نحو ممارسة 

  . األنشطة البدنية والرياضية وبالتالي اكتساب صحة وحيوية أكثر 
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لدى  الحياتيةعرض ومناقشة نتائج المقياس بالنسبة للمهارات  - 1-3-4

  ).ذكور وإناث ( الممارسين 

لمقياس ) ت(يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، وقيمة ) 18(جدول رقم 

طلبة وطالبات معهد علوم ( المهارات الحياتية لدى الذكور الممارسين واإلناث الممارسات 

  .  )البدنية والرياضيةوتقنيات األنشطة

لصالح

نوع 
الفرق

  )ت(قیمة 
دولیة عند الج

  مستوى
  الداللة
0.05   )ت(قیمة 

المحسوبة

طالبات علوم وتقنیات 
األنشطة البدنیة والریاضیة

طلبة علوم وتقنیات 
األنشطة البدنیة والریاضیة العینة           

االنحراف  المقیاس
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

  االنحراف
المعیاري

  المتوسط
الحسابي

سینالممار 1.96  دال 4.93 21.28 352.64 21.56 370.11
الدرجة الكلیة 
لمقیاس المھارات 

  الحیاتیة

370.11بالنسبة للدرجة الكلية لمقياس المهارات الحياتية، بلغ متوسط الحسابي للممارسين 

نحراف وا 352.64، في حين بلغ متوسط الحسابي للممارسات 21.56وبانحراف معياري 

" ت " وهي أكبر من قيمة  4.93المحسوبة  " ت " ، هذا وبلغت قيمة  21.28معياري 

مما يعني وجود فروق ذات داللة  0.05عند مستوى الداللة  1.96الجدولية المقدرة ب 



241

 األنشطةوتقنيات طلبة معهد علوم ( إحصائية بين الممارسين و الممارسات لصالح الممارسين 

  ) . البدنية والرياضية

الذي يبين فروق المتوسطات الحسابية في الدرجة ) 39(من خالل المدرج التكراري رقم 

الكلية لمقياس المهارات الحياتية  نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين 

، ) البدنية والرياضية  األنشطةوتقنيات طلبة معهد علوم ( و الممارسات لصالح الممارسين 

يتمتع الممارسين بدرجة عالية في بعض المهارات الحياتية  والمتمثلة في المهارات حيث 

اتخاذ القرار ، الثقة ( ، والمهارات النفسية ) الروح القيادية ، وتقبل االختالف (االجتماعية  

مما يعني أن  ،والمهارات البدنية والمهارية) بالنفس ،تحمل المسؤولية و حل المشكالت 

شاط البدني الرياضي أثر إيجابيا في اكتساب بعض المهارات الحياتية لدى الذكور ممارسة الن

  .الممارسين 

370,11

352,64

330

340

350

360

370
املتوسط 

احلسايب

1 2

املهارات احلياتية

املدرج التكراري رقم   (39) يبني فرق املتوسطات احلسابية يف املهارات 

احلياتية بني املمارسني (ذكور )واملمارسات (إناث)للنشاط البدين الرياضي 

ذكور ممارسني

إناث ممارسات
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الفصل الثالث

  مناقشة فرضيات البحث       

  االستنتاجات        

  الخالصة العامة        

  التوصيات        
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  : مناقشة فرضيات البحث  -3-1

ت والنتائج التي توصلنا إليها في الدراسة الميدانية وإليجاد حل للمشكلة بغية توظيف البيانا

  . المطروحة سوف نقوم بمناقشة النتائج بالفرضيات 

:مناقشة فرضية البحث األولى - 3-1-1

هناك اختالف في المهارات الحياتية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني  -

  . الرياضي وهو لصالح الممارسين

¡)06(من خالل نتائج البحث التي توصلنا إليها في دراستنا الميدانية ومن خالل الجداول رقم 

والنتائج اإلحصائية المستخلصة يتبين لنا أن الفروق الظاهرية ) 26(¡)19(¡)13(¡)12(¡)11(

بين  متوسطات نتائج الدرجة الكلية لمقياس المهارات الحياتية ، والمتمثلة في المهارات 

جتماعية، والمهارات النفسية، والمهارات البدنية والمهارية لها داللة إحصائية بين اال

الممارسين وغير الممارسين لصالح الممارسين ، ونرجع ذلك إلى التأثير الفعال للنشاط البدني 

، وهذا يتفق " تابع " على المهارات الحياتية قيد الدراسة  كمتغير " مستقل " الرياضي كمتغير

حيث بينت النتائج أن هناك تأثيرات مهمة وإيجابية " ويس وآخرون "  تائج  دراسة  مع ن

للمجموعة التي مارست النشاط البدني الرياضي والتي أظهرت تحسنا في المهارات الحياتية 

العمل الجماعي ، ضبط االنفعاالت ، حل النزاعات ، المبادرة ، سلوكيات إجتماعية : ( التالية 

). رفات واعية ، فعالية شخصية ومقاومة لضغط األقران ، وتعلم فردي منظم إيجابية ، تص

والتي أكدت نتائجها على أن النشاط البدني الرياضي أثر " جوداس وأخرون " وكذا دراسة 

إيجابيا في تحسين اللياقة البدنية ، والمهارات الحياتية لدى الطلبة الممارسين ، كما بينت 

المهارات الحياتية يمكن توظيفه بفعالية من خالل ممارسة حصص  النتائج أن التدريب على

  . النشاط البدني الرياضي 

ومنه وعلى ضوء هذه النتائج الميدانية النظرية والميدانية نقول أن فرضية البحث األولى قد 

  .تحققت 
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:مناقشة فرضية البحث الثانية  - 3-1-2

للنشاط البدني الرياضي  يعزى إلى ممارسينهناك اختالف في المهارات الحياتية بين ال -

  .عامل الجنس 

من خالل نتائج البحث التي توصلنا إليها في دراستنا الميدانية والمتمثلة في الجداول رقم 

، يتبين لنا من خالل النتائج اإلحصائية المستخلصة ، أن الفروق )39(¡)38(¡)37(¡)32(

كلية لمقياس المهارات الحياتية ، والمتمثلة في الظاهرية بين متوسطات نتائج الدرجة ال

المهارات االجتماعية ، والمهارات النفسية ، والمهارات البدنية والمهارية لها داللة إحصائية 

الباحث ذلك إلى  الطالب ويرجعبين الممارسين ذكور والممارسات إناث لصالح الممارسين  

أكثر من  ضي في هذه المرحلة من العمرأن شغف الذكور في ممارسة النشاط البدني الريا

بأن الطلبة يفضلون ممارسة ) Alhayek.2004(وهذا يتفق مع نتائج دراسة الحايك اإلناث 

األنشطة الرياضية ألنها تجلب لهم المتعة واإلثارة وتحقيق الذات، ويرجع الباحث وجود 

القرار، تحمل التواصل، اتخاذ ( الفروق لصالح الطالب في بعض المهارات الحياتية

إلى التنشئة االجتماعية التي تعطي للذكور حريات مطلقة أكثر من ) المسؤولية، والثقة بالنفس

اإلناث مما يعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار وتنمية المهارات الحياتية 

  . لديهم

  .الثانية  قد تحققت ومنه وعلى ضوء هذه النتائج النظرية والميدانية نقول أن فرضية البحث 

للنشاط البدني الرياضي دور " ومن خالل كل هذا نستطيع القول أن الفرضية العامة القائلة 

إيجابي في تنمية بعض المهارات الحياتية يختلف حسب الممارسة لصالح الممارسين وحسب 

  .قد تحققت " متغير الجنس لصالح  الذكور 
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  : االستنتاجات  -3-2

جراءات البحث وفي ضوء النتائج المتحصل عليها والتي تمت معالجتها من  خالل إ

  : إحصائيا تم التوصل إلى االستنتاجات التالية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين ذكور في المهارات  -

ن ، وعلى هذا فأ)، العمل الجماعياالتصال والتواصل، الروح القيادية(االجتماعية 

 طلبة معهد علوم وتقنيات( االجتماعية هي بدرجة عالية عند الممارسين ذكور المهارات

  .)البدنية والرياضية األنشطة

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين ذكور في المهارات -

لى هذا فأن وع ،)وتحمل المسؤولية اتخاذ القرار، الثقة في النفس، حل المشكالت(النفسية 

 طلبة معهد علوم وتقنيات( هي بدرجة عالية عند الممارسين ذكور النفسية المهارات

  .)البدنية والرياضية األنشطة

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين ذكور في المهارات -

نية والمهارية هي البدالبدنية والمهارية وهي لصالح الممارسين، وعلى هذا فأن المهارات

البدنية  األنشطة طلبة معهد علوم وتقنيات( بدرجة عالية عند الممارسين ذكور 

.)والرياضية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين ذكور في الدرجة  -

، يةالمهارات االجتماع( :الكلية لمقياس المهارات الحياتية والمتمثل في المهارات التالية 

وهي لصالح الممارسين، ومنه نستنتج أن ) ية ،والمهارات البدنية والمهاريةالمهارات النفس

طلبة معهد علوم وتقنيات (المهارات الحياتية هي بدرجة عالية عند الممارسين ذكور  

  .) اضيةالبدنية والري األنشطة

ت في المهارا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات إناث -

وهي ) ل الجماعي وحل النزاعات، الروح القيادية، العماالتصال والتواصل(االجتماعية 
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عليه فأن المهارات االجتماعية هي بدرجة عالية عند الممارسات و، لصالح الممارسات

  .)  البدنية والرياضية  األنشطةطالبات معهد علوم وتقنيات (إناث 

ية بين الممارسات وغير الممارسات إناث في المهارات وجود فروق ذات داللة إحصائ -

) تحمل المسؤولية واتخاذ القرار ، الثقة في النفس (  النفسية والمتمثلة في المهارات التالية

ا فأن المهارات النفسية هي بدرجة عالية عند ذوهي لصالح الممارسات، ومن خالل ه

   .) البدنية والرياضية  نشطةاأل طالبات معهد علوم وتقنيات( الممارسات إناث 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسات وغير الممارسات إناث في المهارات 

يـالبدنية والمهارية وهي لصالح الممارسات ، ومنه فان المهارات البدنية والمهارية ه

البدنية  األنشطة طالبات معهد علوم وتقنيات(بدرجة عالية عند الممارسات إناث 

   .) الرياضيةو

في الدرجة  ات إناثوغير الممارس اتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارس -

المهارات االجتماعية ، : ( الكلية لمقياس المهارات الحياتية والمتمثل في المهارات التالية 

، ومنه اتوهي لصالح الممارس) المهارات النفسية ،والمهارات البدنية والمهارية 

معهد علوم وتقنيات  طالبات(  ات إناثت الحياتية هي بدرجة عالية عند الممارسفالمهارا

  .) البدنية والرياضية  األنشطة

في )  إناث(والممارسات )  ذكور(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين  -

، تقبل حل النزاعات  الروح القيادية،( المهارات االجتماعية والمتمثلة في المهارات التالية 

فأن المهارات االجتماعية هي بدرجة  ى هذاوهي لصالح الممارسين ، وعل) االختالف 

   .)البدنية والرياضية  األنشطةطلبة معهد علوم وتقنيات ( عالية عند الممارسين ذكور  

في )  إناث(والممارسات )  ذكور(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين  -

اتخاذ القرار ، الثقة في النفس ، حل ( لمتمثلة في المهارات التالية المهارات النفسية وا

وهي لصالح الممارسين ، ومنه فأن المهارات النفسية هي )  وتحمل المسؤولية المشكالت

البدنية  األنشطة طلبة معهد علوم وتقنيات( بدرجة عالية عند الممارسين ذكور  

   .)والرياضية 
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     في ) إناث(والممارسات )  ذكور(إحصائية بين الممارسين وجود فروق ذات داللة  - 

المهارات البدنية والمهارية وهي لصالح الممارسين ، ومنه نستنتج أن المهارات البدنية 

البدنية  األنشطةطلبة معهد علوم وتقنيات ( والمهارية هي بدرجة عالية عند الممارسين ذكور 

    .)والرياضية 

في الدرجة ) إناث(والممارسات )  ذكور(لة إحصائية بين الممارسين وجود فروق ذات دال -

المهارات االجتماعية ، : ( الكلية لمقياس المهارات الحياتية والمتمثل في المهارات التالية 

وهي لصالح الممارسين ، ومنه نستنتج أن ) المهارات النفسية ،والمهارات البدنية والمهارية 

طلبة معهد علوم وتقنيات ( رجة عالية عند الممارسين ذكور المهارات الحياتية هي بد

).البدنية والرياضية  األنشطة
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  : العامة خالصةال -

تعد التربية مجاال مهما ومؤشرا يمكن من خالله تكوين الطالب وإعداده تكوينا متكامال في 

دني الرياضي وسيلة مهمة تساهم والنشاط الب. جميع الجوانب النفسية، االجتماعية والعقلية

بدور متميز إلعداد الطالب إعدادا متكامال، فهي بمثابة التربية عن طريق النشاط الحركي ، 

  .وتعني بتطوير قدراته الحركية والبدنية للقيام بالوظائف اليومية بكفاءة عالية 

بها ، فتلميذ ويختلف الفرد أثناء نموه من مرحلة إلى أخرى نظرا لطبيعة كل مرحلة يمر 

المرحلة االبتدائية يختلف عن تلميذ المرحلة الثانوية وعن طالب المرحلة الجامعية نظرا 

الختالف المهام والظروف المحيطة به ، والواجب مسايرتها بكفاءة عالية، لهذا جاء بحثنا 

دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب " تحت عنوان 

وهذا نظرا للتطور الحاصل في عصر تنفجر فيه المعارف والتقنيات الجديدة " امعة مستغانم ج

والذي أثر سلبا على حالته البدنية ، النفسية واالجتماعية ، حيث يحصل على متطلبات دون 

بدل جهد كبير وعلى هذا األساس جاءت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة المطروحة في 

حاولة الوصول إلى أهداف البحث، والتأكد من صحة أو نفي فرضياته ، مشكلة البحث وم

  : حيث قمنا بتقسيم هذا البحث إلى بابين 

  .الباب األول وتضمن الدراسة النظرية والباب الثاني الدراسة الميدانية  -

  شمل الفصل األول النشاط البدني الرياضي وأهميته ، : قسمنا الباب األول إلى أربعة فصول 

هدافه ومجاالته ، وشمل الفصل الثاني على مفهوم المهارات الحياتية والمهارات االجتماعية أ

ومكوناتها ، والنظريات المتعلقة بها ، وشمل الفصل الثالث على المهارات النفسية والمهارات 

البدنية والمهارية ، حيث قمنا بتوضيحها من حيث المفهوم ، المكونات والنظريات ، وشمل 

  .المشابهة التي تناولت المهارات الحياتية  ثالرابع على أهم الدراسات السابقة والبحو الفصل

الفصل األول تناولنا فيه منهج البحث وإجراءاته : وتضمن الباب الثاني ثالثة فصول 

الميدانية، حيث تطرقنا إلى الدراسة األولية للمقياس المستعمل وإجراءات الدراسة األساسية 

الفصل الثاني فقد تضمن على عرض النتائج التي توصلنا إليها ، وتحليلها ، وفي للبحث ، أما 

الفصل الثالث واألخير قمنا بعرض االستنتاجات ومناقشة الفرضيات والخالصة العامة للبحث 
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والتوصيات واالقتراحات ، وأعتمد الباحث على المنهج الوصفي ، حيث تمت الدراسة على 

علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية، وكلية علم االجتماع ،  طالب جامعة مستغانم معهد

وقد تم التأكد من صدق وثبات المقياس من خالل الدارسة االستطالعية ، حيث أسفرت 

نتائجها على أن المقياس يتميز بصدق وثبات وموضوعية بدرجة عالية ، وقد تكونت عينة 

م بطريقة غير مقصودة ، حيث قمنا بتقديم كل طالبا تم اختياره 384الدراسة األساسية على 

جمع  طالب استمارة تحمل مقياس المهارات الحياتية ، بغية اإلجابة على أسئلته ، وبعدها يتم

، حيث قمنا بتفريغها وفق مفتاح تصحيح معين ، وبعد جمع النتائج ومعالجتها االستمارة

  : ا استنتجنا إلىإحصائيا وفق أساليب إحصائية مناسبة وتحليلها ومناقشته

) نيات األنشطة البدنية والرياضيةذكور معهد وتق( أن الممارسين للنشاط البدني الرياضي  -

ذكور كلية علم ( المهارات الحياتية بالمقارنة مع غير الممارسين  فييتميزون بدرجة عالية 

  ) .االجتماع 

ممارسات للنشاط البدني البدنية والرياضية ال األنشطةأن طالبات معهد علوم وتقنيات  -

المهارات الحياتية بالمقارنة مع طالبات كلية علم االجتماع  فيالرياضي يتميزن بدرجة عالية 

  .غير الممارسات 

يتميزون بدرجة عالية ) ممارسين ( البدنية والرياضية األنشطة أن طلبة معهد علوم وتقنيات 

البدنية والرياضية األنشطة  وم وتقنياتفي المهارات الحياتية بالمقارنة مع طالبات معهد عل

  ) .الممارسات (

  .    وكل هذه إجابات على األسئلة المطروحة في مشكلة البحث 
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  : واالقتراحات التوصيات -

  :في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها وبعد مناقشة النتائج يوصي الباحث بما يلي   

سط الجامعي وذلك من خالل إدراجه هتمام بالنشاط البدني الرياضي في الواال-6

  .كمقياس لجميع الشعب والتخصصات 

توظيف المهارات الحياتية في برامج النشاط الرياضي وذلك من خالل الربط بين -7

ما يدرسه الطالب في برامج النشاط البدني الرياضي وما يواجهه في مواقف 

.حياته اليومية

دني الرياضي لتنمية المهارات ضرورة االهتمام بوضع برامج خاصة للنشاط الب-8

الحياتية التي تراعي حاجات الطالب من جهة، وواقع المجتمع المحلي وتحديات 

.العصر من جهة أخرى 

ضرورة تشجيع الطالب على الممارسة والمشاركة للنشاط البدني الرياضي من -9

.خالل تقديم التحفيزات كالجوائز والمكافئات 

.وقين رياضيا ضرورة االهتمام بالطالب المتف-10

توعية الطالب بأهمية الصحة وضرورة المحافظة عليها من خالل ممارسة -11

.النشاط البدني الرياضي 

ضرورة تشجيع ممارسة النشاط البدني الرياضي للجميع دون استثناء -12

.للممارسين وغير الممارسين 

إجراء بحوث أخرى تهتم بمقارنة المهارات الحياتية في نشاطات رياضية -13

.عية وفرديةجما

إجراء دراسات مشابهة على مراحل عمرية مختلفة لمعرفة دور النشاط البدني  -14

. الحياتية تالرياضي في تنمية المهارا

ضرورة وضع أخصائيين نفسانيين لمساعدة وتوجيه الطالب لممارسة النشاط -15

.يالبدني الرياض
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)01(:الملــحق رقـم 

  . قـائـمة األساتذة المحكميـن لمقياس المهارات الحياتية  

  الجامعة  التخصصاالسم واللقب

الدكتور قماري محمـد

  الدكتور منصوري مصطفى

  الدكتور معروف أحمـد

  الدكتور تلويـن حبيـب 

  الدكتور بلعـربي منـور

  الدكتور حرشاوي يوسف

الدكتور تواتي أحمد بن قالوز

  مسجد عبد القادرالدكتور بو

الدكتور  بلكبيش  قـادة

أستاذ علم النفس

  أستاذ علم النفس

  أستاذ علم النفس

  أستاذ علم النفس

  أستاذ علم النفس

  أستاذ علم  النفس الرياضي

  أستاذ علم النفس الفسيولوجي

  أستاذ علم النفس العام 

أستاذ علم النفس  الرياضي

جامعة مستغانم

  جامعة وهران

  رانجامعة وه

  جامعة وهران

  جامعة سيدي بلعباس

  جامعة مستغانم

  جامعة مستغانم

  جامعة مستغانم

جامعة مستغانم
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  يبين مقياس المهارات الحياتية بصورته األولية)02(:الملــحق رقـم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  جامعة عبد الحميد بن باديس

  طة البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات األنش
مستغانم

  ة /ة                                  المحترم /ة السيد / الدكتور/  األستاذ  

  ... تحية طيبة وبعد 

دور النشاط البدني : " قصد تحضير ماجستير في العلوم النفسية التربوية واالجتماعية تحت عنوان 
دراسة مقارنة بين طلبة معهد " ( ة لدى طلبة جامعة مستغانم الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتي

  ).علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وطلبة كلية علم االجتماع 
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذا المقياس للمهارت الحياتية المتكون من المهارات النفسية 

الحايك " والمهارات البدنية والمهارية من إعداد "  سوطري حسن ال" والمهارات االجتماعية من إعداد 
وهذا بغرض قياس بعض المهارات الحياتية لدى طلبة وطالبات معهد علوم " والبطاينة 

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وطلبة وطالبات كلية علم االجتماع بجامعة عبد الحميد 
  .بن باديس بوالية مستغانم 

  .ون في هذا المجال يرجى التكرم بالموافقة على تحكيم هذا المقياس ونظرا لما تختص
لذلك يرجى قراءة فقراته بتمعن وعناية إلضافة أو حذف أية فقرات أو إقتراحات ترونها 

  : مناسبة وإبداء مالحظاتكم حول 
  ).مدى مناسبة الفقرة للمهارة التي تندرج تحتها . ( عالقة الفقرة بالمحور  -
  .فقرة وتناسبها مع العينة المدروسةسهولة ال -
  .الوضوح من حيث المضمون والصيغة واللغة -

البيانات الشخصية 
: االسم الكامل 

: الدرجة العلمية 
: التاريخ 

  تقبلوا فائق التقدير واالحترام                                                                             

  :  الباحث الطالب                                                                                    
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  صغير نورالدين                                                                                     

:المهارات االجتماعية -

أو المعلومات أو الرسائل بين األفراد من خالل الكالم أو هو تبادل األفكار : التواصل   
  ) .الوسائط المتعددة ( الكتابة أو   اإليماءات أو التعبير الفني أو تكنولوجيا المعلومات 

بحاجة لتعديل على النحوالتالي  الفقرات                          مناسبة  غير مناسة الرقم

صغاء غير متقطع عند االستماع أظهر اهتماما و إ
للجوانب الفنية والقانونية لألداء 

1

أحافظ على تركيزي طول فترة اإلصغاء لتعليمات 
  المعلم 

2

أستطيع تفسير اإلشارات غير اللفظية أثناء ممارسة 
الواجبات الرياضية

3

أظهر ردود أفعال مناسبة أثناء ممارسة النشاط 
الرياضي

4

طيع التقيد بتنفيذ التعليمات  حسب األولويةأست 5

أتجنب إصدار األحكام المسبقة على األداء  6

أستخدم التواصل اللفظي وغير اللفظي إليصال 
المعلومات الخاصة بالجوانب  الفنية للمهارة 

7

أتواصل مع اآلخرين بشكل واثق  8

أتقبل آراء اآلخرين بانفتاح 9

أفاوض اآلخرين إلقناعهم بوجهة نظري حول األداء 
الصحيح

10

العمل مع اآلخرين باحترامهم والتعاون معهم واإلصغاء إليهم: التعاون / العمل الجماعي 

بحاجة لتعديل على النحوالتالي  غير مناسة   مناسبة
الفقرات الرقم

أحترم أفكار اآلخرين وأتقبلها  1

بروح االنتماء للجماعة  أتحلى  2

أحرص على االلتزام بتوجيهات المعلم 3

أقدم مصلحة الجماعة على مصلحتي الفردية  4

أقوم بالمبادرة في تقديم العون لآلخرين 5
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أحرص على بناء أواصر الثقة مع أفراد الفريق 6

أتحمل ضغط التمرين مع أعضاء الفريق  7

تفاوض مع اآلخرين حول مواقف اللعب المختلفةأ 8

أستطيع اإلصغاء لآلخرين  9

مساعدة المجموعة على تحقيق أهدافها من إرشادها وتوجيهها واستخدام : الروح القيادية 
  قدراتهم الخاصة على إرشاد المجموعة لتحقيق أهدافها 

بحاجة لتعديل على النحوالتالي  غيرمناسة   سبةمنا
الفقرات الرقم

أستطيع توجيه زمالئي ليتمكنوا  من تحقيق أهدافهم 
خالل اللعب 

1

أستطيع التحكم في انفعاالتي عند الفوز والخسارة 2

أتفهم انفعاالت اآلخرين  3

أملك القدرة على تحفيز اآلخرين وتشجيعهم أثناء 
اللعب

4

أثق بقدراتي وخبراتي  5

أتحلى بروح المسؤولية  6

أستطيع التكيف مع المواقف المتغيرة  7

أسعى إلى التفوق والنجاح  8

إيجاد الحلول للنزاعات بطرق بناءة: حل النزاعات بشكل بناء 

بحاجة لتعديل على النحوالتالي  غيرمناسة   مناسبة
الفقرات الرقم

ت بطريقة  عقالنية و أعمل على تسوية الخالفا
غير مؤذية 

1

أتعاون مع اآلخرين للتوصل ألفضل الحلول 2

لدي القدرة على اكتشاف مسببات النزاع 3

النفس في المواقف طأحافظ على الهدوء وضب
الضاغطة

4

أتجنب األحكام السلبية على سلوك اآلخرين 5
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أصغي بشكل فاعل لآلخرين 6

فهم احتياجات اآلخرين أت 7

أستخدم لغة الجسد بشكل مناسب  8

أتحلى باالنفتاح والمرونة والشفافية عند محاورة 
اآلخرين

9

إدراك العوامل التي تفصل بين الناس وتميزهم عن بعضهم :تقبل االختالف مع اآلخرين 
  .البعض وقبولهم وإقامة عالقات جيدة معهم 

غيرمناسة  ى النحوالتالي بحاجة لتعديل عل   مناسبة
الفقرات الرقم

أعامل اآلخرين بطريقة الئقة ومؤدبة  1

أتحرى قول ما هو ايجابي عن أداء اآلخرين  2

ال أتردد في تقديم يد العون لآلخرين 3

أتصرف بشكل ينم عن حب وتعاطف مع 
اآلخرين 

4

نأجدني أقدر وأحترم اآلخري 5

أتجنب إلقاء اللوم على أحد عند الخسارة 6

لدي القدرة على إقامة عالقات صداقة مع 
اآلخرين وأحافظ عليها 

7

أخذ أراء الجميع في االعتبار عند التعليق على 
األداء 

8

:المهارات النفسية  -

ر أفضل البدائل أو الحلول اختيا: تعني عملية اتخاذ القرار ) صنع القرار( اتخاذ القرارات 
  .الممكنة للفرد في موقف معين من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف 

غيرمناسة  بحاجة لتعديل على النحوالتالي    مناسبة
الفقرات الرقم

أستطيع تحديد المواقف التي تحتاج إلى اتخاذ 
قرار

1

أجمع المعلومات التي تساعدني في اتخاذ القرار 2

لدي القدرة على حصر البدائل المتاحة 3

لدي القدرة على مقارنة وتقييم الحلول البديلة  4
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أستطيع وضع كل بديل في االعتبار  5

لدي القدرة على اختيار البديل األفضل  6

أستطيع أن أصدر حكما على القرار الذي تم 
اتخاذه

7

القرار الذي تم اتخاذه أستطيع مراقبة ومتابعة 
وتنفيذه

8

الرضا عن النفس والثقة بالنفس:قيمة الذات/ تقدير الذات / الثقة بالنفس 

بحاجة لتعديل على النحوالتالي  غيرمناسة مناسبة الفقرات الرقم

أقبل المديح بدون حرج و أمتدح اآلخرين  1

ل بناءأقبل النقد االيجابي وأنتقد اآلخرين بشك 2

أتصرف بشكل واثق أثناء ممارسة النشاط 
الرياضي

3

أبدي درجة عالية من الحماس عند أدائي 
لمهارة تعلمتها حديثا

4

أجدني مبادر وأقدم على أداء مهارة  ال 
  أعرفها مسبقا

5

أتحدث بوضوح وانفتاح مع اآلخرين  6

أنا راض عن الطريقة التي أعامل بها
اآلخرين 

7

أتعامل  بيسر مع اآلخرين 8

أفعالهم ووجباتهم  ةتحديد االحتياجات الخاصة وتحمل مسؤولي: تحمل المسؤولية الشخصية  
والتفريق بأنفسهم بين الصواب والخطأ والتصرف بشكل مسؤول مع اإلبقاء على المصلحة 

  العامة األوسع نصب أعينهم 

غيرمناسة  تالي بحاجة لتعديل على النحوال الفقرات                   مناسبة الرقم

أتصرف بشكل الئق ومسؤول  1

أستطيع تحديد احتياجاتي الجسمية 2

أعكس صورة ايجابية عن ذاتي أثناء 
  ممارسة النشاط الرياضي

3

أعترف بأخطائي أثناء اللعب بأمانة 4
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لتزامات المطلوبة أدرك أهمية الوفاء باال
مني أثناء تنفيذ المهارات الرياضية

5

أستطيع تحديد اهتماماتي 6

أستطيع إصدار حكم صادق على أدائي 
  وأداء اآلخرين

7

أميز بين الخطأ والصواب  8

التحلي بالقدرة على حل المشاكل من خالل االختيار بين البدائل : حل المشكالت والتفكير
  ددة أو إيجاد حلول مبدعة ومبتكرة المتع

غيرمناسة  بحاجة لتعديل على النحوالتالي  الفقرات                     مناسبة الرقم

أكتشف في األداء عيوبا ال يستطيع زمالئي 
اكتشافها   

1

لدي القدرة على االنتقال السريع من فكرة إلى 
فكرة أخرى 

2

الفكرة أو المشكلة لدرجة أنني أحس أتعايش مع 
أنها جزء مني 

3

أقدم نقدا بناء إزاء المشكالت المهارية والفنية 
التي تعرض علي

4

الوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء 
المهارة وأضع الحلول المناسبة لها 

5

االبتعاد عن القيام باألعمال الروتينية أثناء 
  رياضي ممارسة النشاط ال

6

لدي القدرة على التفكير بطريقة مستقلة  7

لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة لآلخرين  8

  :المھارات البدنیة والمھاریة  -

غيرمناسة  بحاجة لتعديل على النحوالتالي    مناسبة
الفقرات الرقم

سية لأللعاب الرياضية امتالك المهارات األسا
المختلفة

1

اكتساب عناصر اللياقة البدنية 2

اكتساب القوام المعتدل 3

ممارسة عادات صحية سليمة 4
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المختلفةالرياضيةالتمارينالقدرة على ممارسة 5

اختيار المالبس الرياضية المناسبة تبعا لطبيعة 
   اللعبة

6

على الوزن المناسبالمحافظة  7

امتالك جسما خاليا من األمراض 8

القدرة على المنافسة أثناء ممارسة األلعاب 
  المختلفة بمستوى جيد  

9

امتالك جسم عضلي  10

امتالك الكفاءة البدنية والمهارية لممارسة النشاط 
  البدني الرياضي

11

دنية والمهارية القدرة على اجتياز االختبارات الب
  المختلفة

12

القدرة على تعلم المهارات الرياضية بسهولة 13

اكتساب عادة ممارسة النشاط البدني في اوقات 
  الفراغ بانتظام

14

القدرة على التميز في ممارسة لعبة معينة  15
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ياتية بصورته النهائيةيبين مقياس المهارات الح:)03(الملحق رقم 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .عزيزتي الطالبة / عزيزي الطالب 
  ....تحية طيبة وبعد 

  : في إطار التحضير لنيل ماجستير في العلوم النفسية التربوية واالجتماعية تحت عنوان 
" ستغانم دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طلبة جامعة م" 
دراسة مقارنة بين طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وطلبة كلية علم ( 

  ).االجتماعية 
المتكون من المهارات النفسية يشرفني أن أتقدم إليكم بهذا المقياس للمهارات الحياتية 

مهارية من إعداد والمهارات البدنية وال"  حسن السوطري " والمهارات االجتماعية من إعداد 
وهذا بغرض قياس بعض المهارات الحياتية لدى طلبة وطالبات معهد " الحايك والبطاينة " 

علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وطلبة وطالبات كلية علم االجتماع بجامعة عبد 
  .الحميد بن باديس بوالية مستغانم 

ثم التعبير عن مدى امتالك كل مهارة بوضع لذا يرجى قراءة فقرات المقياس بعناية وتمعن ، 
وسوف يكون إلجابتكم على الفقرات جميعها األثر . داخل العمود المناسب ( / ) إشارة

الكبير في تحقيق أهداف هذه الدراسة ، والوصول إلى النتائج المرجوة، لذا نرجو منكم 
  .ألغراض البحث العلمي فقطاإلجابة بدقة وأمانة، علما أن هذه المعلومات ستبقى سرية وهي 

دوام التوفيق والنجاح                                                  لكممتمني 
:إعداد الطالب الباحث 
  نصغير نورالدي

: ية بيانات أول
ذ                     أ             :الجنس 

  علم االجتماعية.علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية         :الشعبة 

الثالثة         الرابعة األول          الثانية        :المستوى التعليمي 

جديد           كالسيكي     :نظام الدراسة

  م2008/2009: السنة الجامعية                                     
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  : المھارات االجتماعیة  -
هو تبادل األفكار أو المعلومات أو الرسائل بين األفراد من خالل الكالم أو : التواصل   

) .المتعددة الوسائط( ني أو تكنولوجيا المعلومات الكتابة أو   اإليماءات أو التعبير الف

أبدا نادرا  أحيانا  غالبا دائما الفقرات الرقم

أظهر اهتماما و إصغاء غير متقطع عند االستماع 
للجوانب الفنية والقانونية لألداء 

1

أحافظ على تركيزي طول فترة اإلصغاء لتعليمات المعلم  2

تفسير اإلشارات غير اللفظية أثناء ممارسة أستطيع 
الواجبات الرياضية

3

أظهر ردود أفعال مناسبة أثناء ممارسة النشاط الرياضي 4

أستطيع التقيد بتنفيذ التعليمات  حسب األولوية 5

أتجنب إصدار األحكام المسبقة على األداء  6

اللفظي إليصال أستخدم التواصل اللفظي وغير 
المعلومات الخاصة بالجوانب  الفنية للمهارة 

7

أتواصل مع اآلخرين بشكل واثق  8

أتقبل آراء اآلخرين بانفتاح 9

أفاوض اآلخرين إلقناعهم بوجهة نظري حول األداء 
الصحيح

10

ن معهم واإلصغاء إليهمالعمل مع اآلخرين باحترامهم والتعاو: التعاون / العمل الجماعي 

أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات الرقم

أحترم أفكار اآلخرين وأتقبلها  1

أتحلى بروح االنتماء للجماعة   2

أحرص على االلتزام بتوجيهات المعلم 3

أقدم مصلحة الجماعة على مصلحتي الفردية  4

لمبادرة في تقديم العون لآلخرينأقوم با 5

أحرص على بناء أواصر الثقة مع أفراد الفريق  6

أتحمل ضغط التمرين مع أعضاء الفريق  7

أتفاوض مع اآلخرين حول مواقف اللعب المختلفة  8
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أستطيع اإلصغاء لآلخرين  9

حقيق أهدافها من إرشادها وتوجيهها واستخدام مساعدة المجموعة على ت: الروح القيادية 
  قدراتهم الخاصة على إرشاد المجموعة لتحقيق أهدافها 

أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات الرقم

أستطيع توجيه زمالئي ليتمكنوا  من تحقيق أهدافهم 
خالل اللعب 

1

2
أتفهم انفعاالت اآلخرين  3

أملك القدرة على تحفيز اآلخرين وتشجيعهم أثناء اللعب 4

أثق بقدراتي وخبراتي  5

أتحلى بروح المسؤولية  6

أستطيع التكيف مع المواقف المتغيرة  7

أسعى إلى التفوق والنجاح  8

إيجاد الحلول للنزاعات بطرق بناءة : حل النزاعات بشكل بناء 

أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات الرقم

أعمل على تسوية الخالفات بطريقة  عقالنية و غير 
مؤذية 

1

أتعاون مع اآلخرين للتوصل ألفضل الحلول 2

لدي القدرة على اكتشاف مسببات النزاع 3

ةالنفس في المواقف الضاغططأحافظ على الهدوء وضب 4

أتجنب األحكام السلبية على سلوك اآلخرين 5

أصغي بشكل فاعل لآلخرين  6

أتفهم احتياجات اآلخرين  7

8
أتحلى باالنفتاح والمرونة والشفافية عند محاورة اآلخرين 9
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يزهم عن بعضهم إدراك العوامل التي تفصل بين الناس وتم:تقبل االختالف مع اآلخرين 
  .البعض وقبولهم وإقامة عالقات جيدة معهم 

أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات الرقم

أعامل اآلخرين بطريقة الئقة ومؤدبة  1

أتحرى قول ما هو ايجابي عن أداء اآلخرين 2

ال أتردد في تقديم يد العون لآلخرين 3

شكل ينم عن حب وتعاطف مع اآلخرين أتصرف ب 4

أجدني أقدر وأحترم اآلخرين 5

أتجنب إلقاء اللوم على أحد عند الخسارة 6

لدي القدرة على إقامة عالقات صداقة مع اآلخرين 
وأحافظ عليها 

7

أخذ أراء الجميع في االعتبار عند التعليق على األداء  8

:ات النفسية المهار -
اختيار أفضل البدائل أو الحلول : تعني عملية اتخاذ القرار ) صنع القرار( اتخاذ القرارات 

  .الممكنة للفرد في موقف معين من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف 

أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات الرقم

قرارأستطيع تحديد المواقف التي تحتاج إلى اتخاذ 1

أجمع المعلومات التي تساعدني في اتخاذ القرار 2

لدي القدرة على حصر البدائل المتاحة 3

لدي القدرة على مقارنة وتقييم الحلول البديلة  4

أستطيع وضع كل بديل في االعتبار  5

لدي القدرة على اختيار البديل األفضل 6

طيع أن أصدر حكما على القرار الذي تم اتخاذهأست 7

أستطيع مراقبة ومتابعة القرار الذي تم اتخاذه وتنفيذه 8
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الرضا عن النفس والثقة بالنفس: قيمة الذات / تقدير الذات / الثقة بالنفس 

أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات لرقما

أقبل المديح بدون حرج و أمتدح اآلخرين  1

أقبل النقد االيجابي وأنتقد اآلخرين بشكل بناء  2

أتصرف بشكل واثق أثناء ممارسة النشاط الرياضي 3

أبدي درجة عالية من الحماس عند أدائي لمهارة تعلمتها 
حديثا

4

ء مهارة  ال أعرفها مسبقاأجدني مبادر وأقدم على أدا 5

أتحدث بوضوح وانفتاح مع اآلخرين  6

أنا راض عن الطريقة التي أعامل بها اآلخرين  7

أتعامل  بيسر مع اآلخرين 8

التحلي بالقدرة على حل المشاكل من خالل االختيار بين البدائل :حل المشكالت والتفكير
حلول مبدعة ومبتكرة المتعددة أو إيجاد 

أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات الرقم

أكتشف في األداء عيوبا ال يستطيع زمالئي اكتشافها  1

لدي القدرة على االنتقال السريع من فكرة إلى فكرة 
أخرى 

2

أتعايش مع الفكرة أو المشكلة لدرجة أنني أحس أنها 
جزء مني 

3

أقدم نقدا بناء إزاء المشكالت المهارية والفنية التي 
تعرض علي

4

الوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء المهارة 
وأضع الحلول المناسبة لها 

5

االبتعاد عن القيام باألعمال الروتينية أثناء ممارسة 
  النشاط الرياضي 

6

يقة مستقلة لدي القدرة على التفكير بطر 7
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لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة لآلخرين  8

أفعالهم ووجباتهم  ةتحديد االحتياجات الخاصة وتحمل مسؤولي: تحمل المسؤولية الشخصية  
والتفريق بأنفسهم بين الصواب والخطأ والتصرف بشكل مسؤول مع اإلبقاء على المصلحة 

عينهم العامة األوسع نصب أ

أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات الرقم
أتصرف بشكل الئق ومسؤول  1

أستطيع تحديد احتياجاتي الجسمية 2

أعكس صورة ايجابية عن ذاتي أثناء ممارسة النشاط 
  الرياضي

3

أعترف بأخطائي أثناء اللعب بأمانة 4

اء بااللتزامات المطلوبة مني أثناء تنفيذ أدرك أهمية الوف
المهارات الرياضية

5

أستطيع تحديد اهتماماتي 6

أستطيع إصدار حكم صادق على أدائي وأداء اآلخرين 7

أميز بين الخطأ والصواب  8

: المهارات البدنية والمهارية -
أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات الرقم

امتالك المهارات األساسية لأللعاب الرياضية المختلفة 1

اكتساب عناصر اللياقة البدنية 2

اكتساب القوام المعتدل 3

ممارسة عادات صحية سليمة 4

المختلفةالرياضيةالتمارينالقدرة على ممارسة 5

6

المحافظة على الوزن المناسب 7

امتالك جسما خاليا من األمراض 8
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القدرة على المنافسة أثناء ممارسة األلعاب المختلفة 
  بمستوى جيد  

9

امتالك جسم عضلي  10

امتالك الكفاءة البدنية والمهارية لممارسة النشاط البدني 
  الرياضي

11

اجتياز االختبارات البدنية والمهارية المختلفةالقدرة على  12

القدرة على تعلم المهارات الرياضية بسهولة 13

اكتساب عادة ممارسة النشاط البدني في اوقات الفراغ 
  بانتظام

14

القدرة على التميز في ممارسة لعبة معينة  15
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  ملخص البحث

  باللغة العربیة واألجنبیة 
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  : ملخص البحث  -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات 

إتخاذ القرار، الثقة بالنفس، التفكير وحل المشكالت، ( الحياتية، متمثلة في المهارات النفسية

االتصال والتواصل،العمل (والمهارات االجتماعية  )تحمل المسؤولية الشخصية 

والمهارات البدنية والمهارية لدى ) الجماعي،الروح القيادية، حل النزاعات،تقبل االختالف

طلبة جامعة مستغانم، وهي عبارة عن دراسة مسحية مقارنة بين طلبة معهد التربية البدنية 

طالب وطالبة ،  384ت عينة الدراسة على والرياضية وطلبة كلية علم االجتماع ، وقد إشتمل

طالب وطالبة من كلية علم  206طالب وطالبة من معهد التربة البدنية والرياضية و178منهم 

، وقد تم استخدام  2009-2008االجتماع موزعين على المستويات الدراسية للسنة الجامعية 

  .المنهج الوصفي باألسلوب المسحي 

تخدم الطالب الباحث مقياس المهارات الحياتية الذي قام بتصميمه وكأداة لجمع البيانات ،إس

محور المهارات النفسية ومحور : محمد حسن سعيد السوطري  والذي يحتوي على محورين 

المهارات االجتماعية ، وقد تم إضافة محور المهارات البدنية والمهارية للحايك والبطاينة 

  .عبارة ككل  91تحصلنا على مقياس يضم عبارة وفي االخير  15والذي يحتوي على 

المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري  : ولحساب المعامالت االحصائية تم إستخدام 

،النسبة المئوية ،حساب االرتباط بالطريقة العامة لبرسون،الصدق الذاتي ، وت استودنت 

  .لمتوسطين غير مرتبطين 

نيات النشاطات ذكور معهد وتق( البدني الرياضي أن الممارسين للنشاط  -وقد أظھرت النتائج 

يتميزون بدرجة عالية من المهارات الحياتية بالمقارنة مع غير الممارسين ) البدنية والرياضية

  ) .ذكور كلية علم االجتماع ( 

أن طالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية الممارسات للنشاط البدني  -

بدرجة عالية من المهارات الحياتية بالمقارنة مع طالبات كلية علم االجتماع الرياضي يتميزن 

  .غير الممارسات 
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يتميزون بدرجة عالية ) ممارسين ( أن طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

ة في المهارات الحياتية بالمقارنة مع طالبات معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضي

  ) .الممارسات (
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  ملخص البحث باللغة األجنبیة

Résumé

TITRE :

- LE ROLE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LE

DEVELOPPEMENT DES HABILETES VITALES CHEZ LES

ETUDIANTS UNIVERSITAIRE DE MOSTAGANEM

( Etude descriptive comparative entre les étudiants d’éducation physique

et sportive et sciences sociales ).

Au vu de développement technologique caractérisent notre époque,

qui est l’image d’une vie moderne de plus en plus complexe ; Au vu de

l’inadéquation entre savoir savant enseigne à l’université est les

situations réelles, pratiques aux quelles est confronte l’étudiant, il est

important voire même obligatoire aux chercheurs de l’éducation

scientifique de percevoir ces transformations et mutation rapide, de

s’investir dans la recherche afin de proposer des stratégies

correspondantes permettant à l’étudiant de s’adapter aux exigences

pratique de n’importe quel environnement ou société .

Comme il incombe comme responsabilité aux école, instituts et

université de former l’étudiant et le préparer à être capable de s’adapter

dans la société en lui inculpant des connaissances et habilites vitales

comme habiletés psychologiques sociales et physiques lui permettant de

réagir avec confiance, aptitude et capacité face aux défis réel et
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correspondre l’apprentissage de celui-ci à son environnement immédiat

.Cela ne peut se réaliser que s’il y a complémentarité entre les

connaissances théorique et pratique chez celui-ci mais ne peut être

effectif que s’il y’ait assemblage d’un certain nombre de données

scientifiques parmi lesquelles figure l’activité physique et sportive, sur

cette base l’étudiant chercheur a pose les interrogations suivantes

1- quel est le rôle de l’activité physique et sportive dans le

développement des habiletés vitales chez l’étudiant universitaire ?

- sur cette base nous posons des interrogations secondaires

- Est-ce que l’activité physique et sportive a-t-elle un rôle dans

le développement des habiletés vitales chez l’étudiant universitaire ?

Reste-t-elle tributaire de la pratique ?

- Est-ce que le facteur de détermination du sexe a-t-il un rôle

dans le développement des habiletés vitales chez l’étudiant

universitaire ?

- A partir de ces interrogations deux hypothèses s’imposent

1-hypothese principale

- L’activité physique et sportive a un rôle dans le développement

des habiletés vitales mais reste variable selon la pratique et selon le

sexe .

2- hypothèses secondaires

- Il y a différence des habiletés vitales entre pratiquant et non

pratiquant de l’activité physique et sportive en faveur des pratiquants
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- Il y a différence des habiletés vitales entre garçons et filles

pratiquant l’activité physique et sportive en faveur pour les garçons

pratiquant

- Les objectifs de la recherche :

1- objectif principal

- connaître le rôle de l’activité physique et sportive dans le

développement des habiletés vitales chez les étudiants de l’institut

de l’éducation physique et sportive

2- objectifs secondaires

- connaître le rôle de l’activité physique et sportive dans le

développement des habiletés vitales chez les étudiants pratiquant et

non pratiquant de de l’activité physique et sportive.

- connaître le rôle joué par l’activité physique et sportive dans le

développement des habiletés vitales chez les les deux sexes

pratiquants de l’activité physique et sportive.

Pour cela le travail de recherche a été sande en deux parties .

La première concerne l’étude théorique et la seconde l’étude

pratique

- La première partie est proposée en quatre chapitres . La

première celui de l’activité physique et sportive, le second des

habiletés vitales et habiletés sociales le troisième concerne les

habiletés psychologiques et physique et techniques et le quatrième

évoque les travaux de recherche similaires à celui propose mais

antérieurs à celui-ci dans le domaine des habiletés vitales .

- La deuxième partie est proposée en trois chapitres
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- dans le premier on a expose la méthodologie de recherche se

basant sur un choix d’échantillon sans calcul antérieur sur une base

descriptive concernant 384 étudiants et étudiantes de l’institut

d’éducation physique et sportive, et de l’institut des sciences sociales .

- Le chercheur a examine un échantillon pour confirmer les

fondement scientifiques de la démarche adaptée ( véracité . constance.

Et objectivité ) .Partir de ces fondements, il a entame un examen

précis du travail de recherche en appliquant les paramètres des

habiletés vitales sur les étudiants ( échantillon sélectionne ), celles-ci

sont d’ordre sociale . psychologique – et physique technique . Le

nombre de variation a atteint le chiffre 91 sur l’échelle globale . Apres

analyse , lecture et interprétation des résultats sur la base de statistique

correspondantes aux normes scientifiques objectives pour confirmer

les hypothèses posées anterierement

- Les résultats obtenus sont :

- les pratiquant de l’activité physique et sportive ( de l’institut

d’éducation physique et sportive garçon )sont caractérises par une

grande adaptation a des habiletés vitales par rapport aux non

pratiquant de l’activité physique et sportive( de l’institut des sciences

sociales garçons) .

- les pratiquant de l’activité physique et sportive ( de l’institut

d’éducation physique et sportive filles )sont caractérises par une

grande adaptation a des habiletés vitales par rapport aux non

pratiquant de l’activité physique et sportive( de l’institut des sciences

sociales filles) .
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- les pratiquant de l’activité physique et sportive ( de l’institut

d’éducation physique et sportive garçon )sont caractérises par une

grande adaptation a des habiletés vitales par rapport aux pratiquant de

l’activité physique et sportive filles du même institut .

- En fin nous avons déduis une conclusion générale à ce travail

de recherche et nous avons propose certaines suggestions et

recommandations selon les résultats obtenus .


