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  الملخص 

درجة مساهمة المساقات العملية في إكساب المهارات الحياتية لطلبة تخصص التعرف الىهدفت الدراسة الحالية
االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات حيث  ان،ولتحقيق ذلك استخدم الباحثالتربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

تم  )45(، إناث )55(ذكور (طالب ) 100(تكونت عينة الدراسة من الطلبة المسجلين للمساقات العملية، والبالغ عددهم 
بعد  .البةوططالب) 500(من مجتمع الدراسة الكلي البالغ عدده %) 20( نسبتهوتمثل العينة ما . اختيارهم بالطريقة العشوائية

درجة الى ان أظهرت نتائج الدراسة الحالية  .النتائج لتحليل (SPSS) االحصائية جمع البيانات تم استخدام برنامج الرزم 
جدا للدرجة الكلية حيث بلغ المتوسط الحسابي كانت بمستوى كبير مساهمة المساقات العملية في اكساب المهارات الحياتية 

في فروق ذات داللة احصائية بدرجة مساهمة المساقات العملية ال توجدأنه ايضا الى اشارت النتائج ، كما )4.26±0.41(
). أنشطة جماعية، انشطة فردية(ونوع المساق ) ذكر، أنثى(المختلفة تبعا لمتغير جنس الطلبة المهارات الحياتية اكساب 

المكتسبة من المساقات العملية بالمهارات الحياتية اليومية، وضرورة  المهاراتاالهتمام بربط ويوصي الباحثانبضرورة
  .تها في تنمية وتطوير المهارات الحياتية المختلفةيهمتشجيع الطلبة على االلتزام بالمساقات العملية أل

  .، التربية الرياضيةالمساقات العملية الحياتية،المهارات  :الكلمات المفتاحية

Abstract  

The present study aimed to identify the effect of the commitment to practical courses on 
life skills of physical education students at An-Najah national university, To achieve this, the 
researchers used the questionnaire as a tool for collecting data and information. The sample 
of the study consisted of (100)students (male (55) and female (45)) who were randomly 
selected. The sample represents (20%) of the total study population of (500)students(Male, 
Female). After the data collection, the Statistical Package Program (SPSS) was used to 
analyze the results. The results of the current study showed that the degree of contribution of 
practical courses in the achievement of life skills was at a very large level of the total score, 
where the  mean was reached ( 4.26 ± 0.41), the results also indicate that there are no 
statistically significant differences in the contribution of practical courses in the achievement 
of different life skills according to the gender variable of the students (male, female) and the 
type of course (group activities, individual activities). The researchers recommend that 
attention should be given to linking the skills gained from the practical courses with daily life 
skills, and the need to encourage students to adhere to the practical courses of their 
importance in the development and development of various life skills. 
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  :وأهميتها مقدمة الدراسة

وإيجاد  دعمهالعل من أهم االشياء التي تتميز بها الشعوب الحديثة في عصرنا هذا هو التقدير للرياضة والعمل على 
السبل من أجل النهوض بها وتطويرها، فالرياضة لها أهمية كبيرة في جوانب شتى منها النفسية، الحركية، البدنية، العقلية 

فرد ليساعده من النمو والتفاعل في مجتمع سليم بشكل ايجابي وينشا فيه  يألواالجتماعية التي تقوي النسق االجتماعي 
  ).تعريف إجرائي(جيدةتنشئة اجتماعية 



 

 ويعتبر النشاط البدني الرياضي بألوانه المتعددة وأسسه المنظمة ميدان من ميادين التربية عموما وعامال قويا في
لك من خالل تزويده بالمهارات بدنيا واجتماعيا وعقليا ونفسيا وذلك اعداده اعدادا متكامال تكوين الفرد الالئق والصالح وكذ

 .Gudas et al., 2006, p)الواسعة التي تمكنه من تحقيق االندماج والتكيف والتعاون مع مجتمعه، وفي هذا الصدد يشير 
المهارات الحياتية ، والتي هي منقولة لمجاالت الحياة  شاط البدني الرياضي هو عبارة عن بيئة مناسبة لتعلمأن الن، الى (79

االخرى ، حيث تشمل هذه المهارات القدرة على انجاز العمل تحت الضغوط وحل المشكالت وادارة الوقت ووضع 
وتقبل ) العمل الجماعي(االهداف والتواصل والتعامل مع النجاح والفشل والعمل مع اعضاء الفريق ضمن نظام 

كما يعمل على تحقيق غاية التربية من حيث اكساب الفرد مهارات التعامل والتفاعل بين الفرد  . )1993،عقربابو(النتائج
المجتمع العربي بتغيرات اجتماعية  بهايمرالتي وبيئته االجتماعية، ومع زيادة موجة التغيرات العالمية والتطور الهائل 

فوزي، (واقتصادية وسياسية وثقافية متعددة ظهر في ظلها الكثير من المشكالت كنتائج وتأثيرات مختلفة على المجتمع
  ).72. ، ص2008

أن المهارات الحياتية يمكن أن تكون جسدية مثل أخذ  )p. 64)et al. Papacharisis ,2005 ,منكل  ويتفق
وهذا ما يؤكد عليه ايضا كل من  "القرار أو سلوكية مثل االتصال الفعال  اتخاذاكية مثل رصحيحة أو إداالوضاع ال

)(Gudas et al., 2006, p. 79  ووفقا لمنظمة الصحة العالمية)1999WHO,  ( أساسايعتبر تعلم المهارات الحياتية 
وايضا هي  جتماعي،وضعهم اال من أجل تغييرلتنشئة طفل سليم البنية وتطوير المراهق وأيضا مهمة في إعداد الشباب 

لقدرات التي تمكن األفراد من القيام بسلوك تكيفي وايجابي يجعلهم قادرين على التعامل الفعال معمتطلبات الحياة ا
مع الحياة في  لتكيفم بشكل صحيح لكي يستطيعوا اعدادهاو مرية المختلفةلذا وجب االهتمام بجميع الفئات الع . وتحدياتها

فاءة وثقة وقدرة مع الواقع من التفاعل الجيد والتعامل بك ملمهارات الحياتية التي تمكنهم لاكتسابهايضا ، واي بيئة أو مجتمع
والنشاط  وانطالقا من الدور الذي تلعبه ممارسة الرياضة.على التنمية وإحداث التغيير ينقادرو نمنتجي، نمبدعي واليكون

الى تعديل وتغير  باإلضافةفي بناء شخصية الفرد وتكوينه من خالل تنمية قدراته ومواهبه الرياضية  الرياضي المنتظم
دراك مكانته االجتماعية وذلك من خالل عة وإاسلوكه وتحقيق مبدأ التعاون والتنافس وتنمية روح الجماعة بين أعضاء الجم

الدراسة الوحيدة التي ان وايضا تكمن اهمية هذه الدراسة كونها وفي ضوء علم الباحث .ما يتناسب باحتياجات المجتمع
وا درست موضوع االلتزام بالمساقات العملية وتأثيرها على المهارات الحياتية وايضا مكملة للعديد من الباحثين الذين درس

ودراسة  )2010،ابوطامع(أهمية توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية مثل دراسة 
التعرف على أثر برنامج الى  هدفتوالتي ) Papacharisis ,2005(باباجارسيس ودراسة )2006،الحايك(

والتي هدفت الى )  ,2006Goudas(جوداسودراسة , للمهاراتالحياتية من خالل لعبة الكرة الطائرة وكرة القدم في اليونان
في ضوء هذه الدراسات . اختبار تأثر برنامج التدريب علىالمهارات الحياتية التي تدرس كجزء من دروس التربية الرياضي

المساقات العملية كونها تعتبر نشاط رياضي في اكساب درجة مساهمة دراسةأهمية انلباحثل السابقة والعديد منها فقد تبين
وكون جميع الدراسات درست موضوع تأثيرها على  .التي هي محور االساس في هذه الدراسة الطلبة المهارات الحياتية

المهارات الحياتية ب لموضوع أهمية المساقات العملية ومدى درجة مساهمته يتطرقواالمناهج أو من خالل العاب ولكن لم 
  .المختلفة

  :الدراسةمشكلة 

ي كان الهدف منه الرقي بالفرد ذوالتطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه في العصر الحالي من خالل التمعن في ال
وتسهيل شؤونه ومهامه من خالل استغالله للتقنيات الحديثة في شتى المجاالت، إال أن ذلك في الحقيقة كان له تأثير سلبي 

ذي أثر على حياته واصبح يقضي معظم اوقاته على مواقع على حياة الفرد وخصوصا الطالب الفي أوجه أخرى كثيرة 
، ومن التواصل االجتماعي كالفيس بوك وغيره  وبالتالي يفقد الكثير من التوازن من الناحية البدنية ، النفسية  واالجتماعية 

بير من هذا التوازن ذي له دور كبير في اعادة جزء كالبدني الرياضي الهذا المنطلق كان البد من ضرورة ممارسة النشاط 
اللياقة البدنية والحركية ويمكنه من التواصل واالحتكاك بأفراد أخرين سواء في الفرق الرياضية أو من ) ةالطلب(واكسابه 

خالل المساقات العملية لدى طلبة التربية الرياضية أو من خالل التفاعل مع الالعبين في مختلف المواقف التنافسية 
 امتالكالرياضي له امكانية  أن النشاط الى )(Gudas, et al., 2006وأخرون  الصدد يشيرجوداس، وفي هذا ريبيةالتد

وأنه الميدان الذي يظهر فيه النشاط لمعظم الشباب وأن التدريب على المهارات الحياتية يمكن  العامةتأثير مهم في الصحة 
 ال تمثلالى أن ممارسة االنشطة الرياضية )2003 ،حجر(كما يؤكد. ان ينجز بشكل  فعال خالل النشاط البدني الرياضي

  .الحركةالمنافسة غايتها الوحيدة ولكن تعد وسيلة للوقاية والعالج من االمراض المرتبطة بقلة 

ومن هنا يمكن القول انه ومن قلة الحركة والنشاط البدني الذي يعاني منه الشباب بشكل عام يكون سبب لفقدانهم الكثير 
مساقات عملية لتعلم االلعاب المختلفة  يوجد ضمن خططتهم التعليمية ةلحياتية وكون طلبة التربية الرياضيمن المهارات ا

في  بأهميتهاشار العديد من العلماء  الفردي الذيالجماعي أو  سوآءابشقيها النظري والعملي وكونها تتسم بالنشاط الرياضي
الشباب  يواجهاالتي  االجتماعيةاكتساب المهارات الحياتية وكون المواقف الرياضية ماهي اال صور مصغرة للمواقف 

عملية كونها تعتبر نشاط رياضي في المساقات الدرجة مساهمة جاء هذا البحث ليجيب عن معرفةلذا  .اليوميةخالل حياته 
  .الحياتيةالمهارات  اكساب الطلبة



 

  :راسةأهداف الد

  :الىهدفت الدراسة الحالية التعرف 

 .درجة مساهمة المساقات العملية في إكساب الطلبة المهارات الحياتية - 1

ذكور، (درجة مساهمة المساقات العملية في إكساب الطلبة المهارات الحياتية تبعاً لمتغير جنس الطلبة  - 2
 )إناث

جماعي، (الحياتية تبعاً لمتغير نوع المساق  درجة مساهمة المساقات العملية في إكساب الطلبة المهارات - 3
  )فردي

  :الدراسةتساؤالت 

ما درجة مساهمة المساقات العملية في إكساب المهارات الحياتية لطلبة تخصص التربية الرياضية في  - 1
 جامعة النجاح الوطنية؟

ً لمتغير توجد فروق في درجة مساهمة المساقات العملية في إكساب الطلبة المهارات الحياتية  هل - 2 تبعا
 جنس الطلبة؟

ً لمتغير  هل - 3 توجد فروق في درجة مساهمة المساقات العملية في إكساب الطلبة المهارات الحياتية تبعا
 نوع المساق؟

 

 

  

  :مصطلحات الدراسة

بأنها مجموعة من الكفايات النفسية واالجتماعية المهارات الشخصية التي تساعد  بيوليويعرفها : المهارات الحياتية
ت وحل المشكالت والتفكير الناقد االبداعي واالتصال الفعال وبناء عالقات صحية والتعاطف مع االفرد على اتخاذ القرار

   )et alMoseley ,.(2005,.بناءاالخرين والتكيف معهم وتدبر عيشهم بأسلوب صحي 

لتعلم جميع قوانين ومهارات االلعاب  ضمن خطته الدراسية هي المساقات التي يأخذها الطالب :المساقات العملية
 ).تعرف اجرائي(ألي مهارة في اي لعبة ) العملي(والتطبيقي) النظرية(الفنية يهابشق الجماعية والفردية

الجوانب البدنية والنفسية والحركية واالجتماعية، كما هي التربية الشاملة المتزنة للفرد في جميع :الرياضيةالتربية 
  ).1998فرحات،& إبراهيم(تساعد على االرتفاع بالمستوى المعرفي والثقافي باختالف ألوان األنشطة الرياضية وتعددها

  :الدراساتالسابقة

ت على األدب التربوي وانسجاماً مع أهدف الدراسة يتم عرض بعض ال اطالع الباحثانومن خالل  ي تناول دراسات الت
  :موضوع المهارات الحياتية في مجال التربية البدنية والرياضة

والتي هدفت التعرف إلى مدى توظيف المهارات الحياتية فيمناهج ) 2009( دراسة السوطري وآخرون -
مهارات التعلم (السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود، تكونت عينة الدراسة من الطالب المسجلين في مادةنهج 

 دهمهوعد1429/ 1430ال دراسيفي الفصل األول من العام ) الصحة واللياقة البدنية(، ومادة )والتفكير والبحث
، العمل التواصل (الحياتيةخاصة تبين مدى توظيفبعض المهارات  استبانةطالباً، تم جمع البيانات باستخدام (66)

أظهرت نتائج الدراسة أن . فيمناهج السنة التحضيرية) الجماعي، حل المشكالت والتفكير، تحمل المسؤولية
فها في المناهج، بينما جاءت مهارات العمل مهارات تحمل المسؤولية قد احتلت الترتيب األول منحيث توظي

 .الجماعي في الترتيب الثاني، وجاءت مهارات حاللمشكالت والتواصل في الترتيب األخير

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توظيف المهارات الحياتية في )(2009ابو طامع دراسة -
ظر الطلبة، إضافة إلى تحديددور متغير الجنس، مناهج التربية الرياضية في الجامعاتالفلسطينية من وجهة ن

طالباً 183)(المعلومات من عينة عشوائية قوامها كأداةلجمع البيانات و االستبانةولتحقيق ذلك استخدم الباحث 
أظهرت نتائج الدراسة أن مناهج التربية . وطالبة من طلبة أقسام التربية الرياضية في الجامعاتالفلسطينية

الجامعات الفلسطينية توظف المهارات الحياتية، وأظهرتأن مهارات العمل الجماعي قد جاءت في الرياضية في 
الترتيب األول من حيث توظيفها في المناهج، بينما جاءت المهارات النفسيةواألخالقية في الترتيب الثاني، 



 

ي حينجاءت مهارات التفكير وجاءت مهارات االتصال والتواصل في الترتيب الثالث تلتها المهارات البدنية، ف
واالكتشاف في الترتيب الخامس واألخير، كما دلت النتائج إلى عدم وجود فروق بين وجهة نظر كلمن الطالب 

ويوصى الباحث بضرورة . والطالبات في مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية
 .د المعرفي في المناهج التدريسية وفي كل المراحل التعليميةتوظيفودمج المهارات الحياتية القائمة على االقتصا

هدفت الى كيفية تطوير مدربي كرة القدم في المدارس Gould,et al, 2007) (دراسة جولد واخرون  -
سنة تم ) 54(مدربين معدل أعمارهم )10(الثانوية المهارات الحياتية لدى الالعبين، تكونت عينة الدراسة من 

وتم استخدام المقابالت للحصول على المعلومات وكان . يقة العمدية من بين المدربين االكثر نجاحااختيارهم بالطر
التركيز على مقاييس عامة تظهر استراتيجيات التدريب العام ومقاييس توضح استراتيجيات تطوير المهارات 

ية على االداء فقط وانما يتم التدريب واظهرت النتائج أن المدربين لم يركزوا في استراتيجياتهم التدريب. الحياتية
على المهارات الحياتية وأن الحافز االكبر لتحقيق النصر هو التطور الشخصي لالعبين وتصف هذه الدراسة 

ية وعاطفية واجتماعية واشارت النتائج أن المدربين يركزوا على المهارات الحياتية مثل لمهارات حياتية عق
ة الوقت، التحكم في العواطف، القيادة، الذكاء االجتماعي، تحمل المسؤولية، بذل االهداف، االتصال، ادار وضع(

 ).الجهد والعمل الجماعي واالتجاه الذاتي

هدفت الى تقييم فعالية برنامج برنامج المهارات Weiss, et al, 2013) (دراسة ويس واخرون  -
والذييحتوي على مهارات حياتية تم دمجها في العاب رياضية مقارنة مع الشباب  First Tee)(الحياتية 

وكانت   First Teeفي برنامج  طالبا) 405(المشاركين في نشاطات رياضية أخرى، تكونت عينة الدراسة من 
في  هناك تأثيرات مهمة وايجابية للمجموعة التي شاركتواظهرت النتائج أن . سنة) 17- 10(معدل أعمارهم 

المهارات الحياتية  ثرانتقاالأظهرت تحسنا في مهارات لعبة الجولف، كمااظهرت  حيث First Teeبرنامج 
 .للمشاركين في البرنامج

والتي هدفت إلى التعرف على مدى توظيف المهارات الحياتية في ) 2007(الحايك والبطاينةدراسة -
ً لمتغيري الجنس والمستوى األكاديمي من وجهة نظر  مناهجكلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تبعا

المهارات البدنية (والمكونة من خمسة محاور  )االستبانة(الطلبة،لتحقيق ذلك تم تطبيق أداة الدراسة 
مهارات االتصال والتواصل، المهارات االجتماعية والعمل الجماعي، المهارات النفسية واألخالقية، والمهارية،

ً وطالبة(246)  عينة عشوائية قوامها على)واالكتشافمهاراتالتفكير  أظهرت نتائج الدراسة قلة . طالبا
المهاراتالحياتية التي يتم توظيفها في مناهج كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية، كما دلت النتائج إلى 

ت اإلناث في مدى توظيفالمهارات وجهة نظر الطالب الذكور والطالباعدموجود فروق ذات داللة إحصائية من 
 .ج، كما لم تكن هناك فروق من وجهة نظر الطلبة تعزى للمستوى األكاديميالحياتية في المناه

هدفت إلى اختيار تأثر برنامج التدريب  Goudas, et al, 2006) ( جوداس وآخروندراسة  -
ً منطلبة 73)  (علىالمهارات الحياتية التي تدرس كجزء من دروس التربية الرياضية على عينة مكونة من  طالبا

ً لتدريسالمهارات الحياتية Goal) (األساسي، تلقوا نسخة مختصرة من برنامجالصف السابع  ، مصمم خصيصا
من خالل التربية الرياضية، اشتمل البرنامج البدني على تمارين للقوة والمرونة والتحمل،وخالل الحصة تم 

المجموعة الضابطة البرنامج تطبيق البرنامج البدني باإلضافة للمهارات الحياتية على المجموعة التجريبية، وتلقت
أسابيع بواقع 4)  (البدني باإلضافة لمحاضرة قصيرة بخصوص األلعاب االولمبية، حيث تمتطبيق البرنامج لمدة

أظهرت النتائج . حصتين كل أسبوع، وقد تم تقييم المشاركين باستخدام اختباراتاللياقة البدنية والمهارات الحياتية
نية والمهارات الحياتية،وكذلك أظهرت أن التدريب على المهارات الحياتية يمكن تحسن في مستوى اللياقة البد

 .توظيفه بفعالية من خالل حصص التربيةالرياضية

هدفت التعرف على أثر برنامج Papacharisis, et al, 2005) (وأخرون  باباجارسيسدراسة  -
طالباً 40)  (اليونان، اشتملت عينة الدراسة على للمهاراتالحياتية من خالل لعبة الكرة الطائرة وكرة القدم في 

سنة، تم اختيارهم بشكل عشوائي، تمتطبيق 10-12)  (تتراوح أعمارهم بين )كرة قدم(طالباً (32)  و) كرةطائرة(
والذي تم فيه دمج المهارات الحياتية مع مهارات كرة الطائرةوالقدم على Super) (برنامج مختصر من سوبر 

يبية، وتلقت المجموعة الضابطة برنامجاً يحتوي على مهارات كرة الطائرةوالقدم، طبق البرنامج المجموعة التجر
ً لصالح المجموعة التجريبية فيمهارات الكرة الطائرة والقدم، . أسابيع4) (لمدة  أظهرت النتائج أن هناك تقدما

ً لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموع ةالضابطة على المهارات الحياتية وكذلك أظهرت النتائج فروقا
 .المسؤولية الشخصية واالجتماعية، حل المشكالت، التفكير االيجابي،وضع األهداف الشخصية)

وع   ي كموض ال الرياض ي المج ة ف ارات الحياتي ة المه ة دراس ث أهمي ين للباح ابقة تب في ضوء عرض الدراسات الس
حيوي ومهم والزم لمواجهة متطلبات العصر، وبالرغم من وجود دراسات في هذا الموضوع عربياً وعالمياً، إال أن البحث 



 

ة بية البدنية والرياضة ودورها في اساقات العملية في الترالعلمي في هذا المجال محلياً وفيما يتعلق بالتحديد بالم كساب الطلب
  .المهارات الحياتية الالزمة ما زال محدوداً، وهذا ما يؤكد على أهمية إجراء مثل هذه الدراسة

  :جراءات الدراسةإ

  :تمثلت إجراءات الدراسة في االتي

 :منهج الدراسة

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، في جميع اجراءاته من حيث تحديد مجتمع الدراسة وعينتها   نظرا 
 .الدراسةهذه لمالئمته لطبيعة 

  :مجتمع الدراسة

م 2017/2018تكون مجتمع الدراسة من طلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية للعام الدراسي 
 .طالباً وطالبه) 500(والبالغ عددهم 

  :عينة الدراسة

ا  ) 100(أجريت الدراسة على عينة عشوائية من الطلبة المسجلين للمساقات العملية على الفصل الدراسي األول  قوامه
راء %) 20(يمثلون ما نسبته . طالبة) 45(طالب و) 55: (طالباً وطالباً منهم تقريباً من مجتمع الدراسة األصلي، حيث تم إج

 .م2018/ 10/11 - 10/10/2017اسة وتوزيع أداتها في الفترة الواقعة ما بين الدر

 

 

 )1(الجدول 

  )100=ن(توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة  

مستوى   المتغير
 المتغير

ا
 لعدد

النسبة 
% 

5 طالب الجنس
5 

55% 

4 طالبة
5  

45%  

1  المجموع  
00  

100%  

  

  نوع المساق

5 جماعي
5  

55% 

4 فردي
5  

45%  

1  المجموع  
00  

100%  

  : الدراسةة أدا

تخدم  ات أس ات والمعلوم ع البيان دف جم اؤالتها وبه ة وتس ذه الدراس داف ه وء أه ي ض ان األداةف دها  الباحث ي أع الت
ية ) 2007الحايك والبطاينة، (وصممها  ة الرياض ة التربي اهج كلي ي من ة ف ارات الحياتي في دراستهم حول مدى توظيف المه

  :فقرة موزعة على خمسة محاور هي) 75(في الجامعة األردنية والمكونة من 

 .محور المهارات البدنية والمهارية - 



 

  .محور مهارات االتصال والتواصل - 

 .هارات االجتماعية والعمل الجماعيمحور الم - 

 .محور المهارات النفسية واألخالقية - 

اف -  ر واالكتش ارات التفكي ور مه   .مح
وزة . 2 ي ح ي ف اب الت ور والغي ب الحض وللتأكد من مدى التزام الطلبة بحضور المساقات العملية، تم مراجعة نس

  .من عدد الساعات المقررة للمساقات%)  85(محاضري المساق، وقد تبين أن نسبة حضور الطلبة الكلية كانت 

  :صدق االداة

والبيئة ) 2007الحايك والبطاينة، (تعد األداة صادقة فيما وضعت لقياسه، حيث تم تقنينها في البيئة األردنية في دراسة 
من حملة درجة الدكتوراه في التربية الرياضية  محكمين (7)عرضها علىحيث تم ) 2009(في دراسة ابو طامع  الفلسطينية

  .فأكثرمحكمين (5)والعلوم التربوية العاملين فيالجامعات الفلسطينية، وقد تم اعتماد الفقرات التي أجمع عليها

  :ثبات األداة

ة الدراسة باستخدام  األداةاالداة ثابته وللتحقق من ثبات  ى عين في الدراسة الحالية قام الباحث بفحص معامل الثبات عل
أغراض )0.87(وقد بلغت قيمة الثبات الكلية  AlphCronbach) - آلفا - كرو نباخ(معادلة  ي ب الي يف ات ع ل ثب ، وهو معام
  .الدراسة

  :طرق استخراج النتائج

رات     تجابة لفق لم االس ون س د تك ة، وق راد العين ى أف تبانةالستخراج النتائج تم تطبيق أداة الدراسة عل من خمس  االس
درجة، ) 3(درجات، وأحيانا ولها ) 4(درجات، غالباً ولها ) 5(دائماً ولها : الخماسي وهي) ليكرت(استجابات بحسب تدرج 

  .رجةد) 1(درجة، وأبداً ولها ) 2(ونادراً ولها 

في،  نهج الوص دت الم ي اعتم ات الت ض الدراس ي بع ة،وكما ورد ف ومن خالل متوسطات استجابات أفراد عينة الدراس
طات ) 2007الحايك وبطاينة، (، ودراسة )2009أبو طامع وآخرون، (كدراسة  اد المتوس م اعتم ائج، ت ومن أجل تفسير النت

  :الحسابية اآلتية

  .ة كبيرة جدايدل على درج) فأكثر4(متوسط حسابي 

  .يدل على درجة كبيرة )3.99- 3.5(متوسط حسابي 

  .يدل على درجة متوسطة )3.49 – 3(متوسط حسابي 

  .درجة قليلةيدل) 2.99-  2.5(متوسط حسابي 

  .على درجة قليلة جداً  يدل) 2.5من  أقل(متوسط حسابي 

  :تصميم الدراسة

 :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية   

  المستقلالمتغير:  

  )ذكر، أنثى(الجنس وله مستويان  .1

 )جماعية، فردية(نوع المساق  .2

 المتغير التابع:  

  . والدرجة الكلية االستبانةيتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة على محاور        

  

  

  

 

 



 

 

 

 

  

  :ومناقشتها عرض نتائج الدراسة

ممارسة النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية لطلبة كلية  دورمعرفة هدفت هذه الدراسة إلى
  .وسوف يتم عرض ومناقشة النتائج في ضوء تساؤالت الدراسة الوطنية،التربية الرياضية في جامعة النجاح 

إكساب  ما درجة مساهمة المساقات العملية في":الذي ينص على االولعرض النتائج المتعلقة بالتساؤل /أوال
 المهارات الحياتية لطلبة تخصص التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية؟

ي  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مساهمة المساقات العملية ف
داول  ية، والج ة الرياض ا يوضح ) 6) (5) (4) (3() 2(إكساب الطلبة المهارات الحياتية لدى طلبة التربي ك، بينم ح ذل توض

  :ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكلية لكل مجال) 7(الجدول 

  المهارات البدنية والمهارية: المحور األول

  )2(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدرجات للفقرات المتعلقة بالمهارات البدنية  يوضح 
 والمهارية 

الر
قم 

المتسلس
 ل

الم الفقرات
توسط 

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

الدرج
 ة

الرياضية  لأللعابأمتلك المهارات االساسية  1
 المختلفة

3
.9 

  كبيرة 94.

4 أمتلك قدرة للتميز في ممارسة لعبة معينة  2
.5 

 كبيرة 67.
 جدا 

3 المختلفةأمتلك قدرة على تعلم المهارات الرياضية  3
.6 

 كبيرة 87.

 االختبارات البدنية اجتيازرة على أمتلك قد 4
 المختلفة والمهارية

3
.2 

متوس 83.
 طة

متوس 67. 3 سة أثناء ممارسة االلعاب امتلك قدرة على المناف 5
 طة

امتلك قدرة على ممارسة التمارين الرياضية  6
 المختلفة 

4
.2 

كبيرة  81.
 جدا

4  اللياقة البدنيةعناصراكتساب  7
.1 

 كبيرة 27.
  جدا

 كبيرة 65. 4 سليمةممارسة عادات صحية  8
  جدا



 

3   .األمراض خاليا منامتالك جسما  9
.8 

 كبيرة 90.

1
0 

3  ك جسم عضلي الامت
.1 

متوس 83.
  ةط

4 مستوى المهارات البدنية والمهارية الدرجة الكلية ل
.07 

كبير 54.
جداة  

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة.  

) 2(، حيث جاءت الفقرة رقم ) 4.5- 3.1( ما بينان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ) 2(اعاله يبين الجدول 
) 4.5(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " أمتلك قدرة للتميز في ممارسة لعبة معينة "والتي تنص على 
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " ك جسم عضلي امتال "ونصها ) 10(، بينما جاءت الفقرة رقم .) 67(وانحراف معياري 

وانحراف معياري ) 4.13(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ). 0.83(وانحراف معياري ) 3.1(حسابي بلغ 
)0.54.(  

  مهارات االتصال والتواصل: المحور الثاني

  )3(جدول 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدرجات للفقرات المتعلقة بمهارات االتصال  
 والتواصل  

الر
قم 

المتسلس
 ل

الم الفقرات
توسط 

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

الدرج
 ة

4 بدء الحديث مع االخرين أوال 1
.8 

 كبيرة 40.
  جدا

4 أستخدم عدة وسائل لالتصال مع االخرين 2
.4 

 كبيرة 80.
 جدا 

4  اإلبقاء على صلة االتصال مع اآلخرين 3
.4 

 كبيرة 66.
 جدا

1.1 4 امتلك قدرة الحديث لفترة طويلة 4
0 

 كبيرة
 جدا

4 االصغاء لالخرين بإهتمام 5
.5 

كبيرة  67.
 جدا 

4 القدرة على اقناع االخرين بوجهة نظري 6
.5 

كبيرة  67.
 جدا

4 بطريقة الئقةالتعامل مع االخرين  7
.2 

 كبيرة 87.
  جدا

4 القدرة على التكيف مع المواقف المتغيرة  8
.1 

 كبيرة 83.
  جدا



 

3  القدرة على تحمل المسؤولية 9
.9 

 كبيرة 94.

1
0 

4  اظهار تقبل الرأي االخر
.4 

كبيرة  92.
  جدا 

4 مهارات االتصال والتواصل مستوى الدرجة الكلية ل
.34 

كبير 44.
جدا ة  

 درجات) 5(لالستجابة  أقصى درجة.  

) 1(، حيث جاءت الفقرة رقم ) 4.8- 3.9(ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) 3( اعاله يبين الجدول
وانحراف معياري ) 4.8(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " بدء الحديث مع االخرين أوال " والتي تنص على 

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " القدرة على ابداء الرأي والمالحظات " صها ون) 9(، بينما جاءت الفقرة رقم .) 40(
وانحراف معياري ) 4.34(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ). 0.94(وانحراف معياري ) 3.91(حسابي بلغ 

).44.( 

 

 

 

 

  

  :المهارات االجتماعية والعمل الجماعي: المحور الثالث

  )4(جدول 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدرجات للفقرات المتعلقة بالمهارات االجتماعية  
 والعمل الجماعي  

الر
قم 

المتسلس
 ل

الم الفقرات
توسط 

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

الدرج
 ة

4 العمل بروح الفريق الواحد 1
.5 

 كبيرة 67.
  جدا

4 سليمةاكتساب عادات اجتماعية  2
.3 

 كبيرة 78.
 جدا 

4  على المصلحة الفردية  الجماعةمصلحة تقديم  3
.3 

1.0
1 

 كبيرة
 جدا

4 التكيف مع المواقف االجتماعية المختلفة  4
.4 

 كبيرة 49.
 جدا

4 ك في العاب رياضية جماعية اشترالا 5
.4 

كبيرة  66.
 جدا 

 كبيرة  89. 4تصرف بحكمة بالمواقف والمناسبات االجتماعية ال 6



 

 جدا المختلفة

4 كتساب روح المبادرة  7
.4 

 كبيرة 66.
  جدا 

4 تفهم مشاكل واحتياجات االخرين  8
.8 

 كبيرة 40.
  جدا 

3  تجنب القاء اللوم على احد 9
.9 

 كبيرة 94.

1
0 

4  بناء اوصر الثقة مع االخرين 
.5 

كبيرة  50.
  جدا 

مستوى المهارات االجتماعية والعمل الدرجة الكلية ل
 الجماعي 

4
.5 

كبير 38.
جدا  ة  

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة.  

) 8(، حيث جاءت الفقرة رقم ) 4.8- 3.9(ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) 4(يبين الجدول اعاله 
وانحراف ) 4.8(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " اتفهم مشاكل واحتياجات االخرين " والتي تنص على 

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي " اتجنب القاء اللوم على احد" ونصها ) 9(، بينما جاءت الفقرة رقم .) 40(معياري 
 ).38.(وانحراف معياري ) 4.5(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ). 0.94(وانحراف معياري ) 3.9(بلغ 

  :المهارات النفسية واالخالقية: ور الرابعالمح

  )5(جدول 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدرجات للفقرات المتعلقة بالمهارات النفسية  
 واالخالقية   

الر
قم 

المتسلس
 ل

الم الفقرات
توسط 

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

الدرج
 ة

4 ضبط انفعاالتي ومشاعري  1
.3 

 كبيرة 78.
  جدا

4 المختلفة اظهار الروح الرياضية في مواقف اللعب 2
.5 

 كبيرة 67.
 جدا 

3  أظهار روح المسؤولية  3
.9 

 كبيرة 89.
 جدا

 كبيرة 89. 4 الوصول الى مستوى مرتفع من الثقة بالنفس 4
 جدا

4 تنمية قوة االرادة 5
.5 

كبيرة  50.
 جدا 

4 اختيار االنشطة التي تؤدي الى المتعة  6
.60 

كبيرة  79.
 جدا



 

4 تميز السلوكيات الخاطئة 7
.2 

كبيرة  75.
  جدا 

4 تحري قول ما هو ايجابي عن االخرين 8
.5 

 كبيرة 67.
  جدا 

4  التغلب على ضغوطات الحياة 9
.4 

 كبيرة 80.
 جدا

4 واألخالقيةمستوى المهارات النفسية الدرجة الكلية ل
.29 

كبير 49.
جدا  ة  

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة.  

والتي ) 6(، حيث جاءت الفقرة رقم ) 4.6- 3.9( ما بينان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ) 5(الجدول يبين 
وانحراف معياري ) 4.6(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " المتعةاختيار االنشط التي تؤدي الى " تنص على 

) 3.9(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ "  أظهار روح المسؤولية" ونصها ) 3(بينما جاءت الفقرة رقم ، .) 49(
  )49.(وانحراف معياري ) 4.29(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ). 0.89(وانحراف معياري 

  :مهارات التفكير واالكتشاف: المحور الخامس

  )6(جدول 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الدرجات للفقرات المتعلقة بمهارات التفكير  
 واالكتشاف  

الر
قم 

المتسلس
 ل

الم الفقرات
توسط 

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

الدرج
 ة

القدرة على اكتشاف الحلول المثلى في المواقف  1
 المختلفة

4
.6 

 كبيرة 67.
  جدا

4 القدرة على التفكير الجماعي والتعاوني  2
.5 

 كبيرة 50.
 جدا 

4  القدرة على التفكير االبتكاري  3
.4 

 كبيرة 66.
 جدا

3 القدرة على النقد الموضوعي  4
.8 

 كبيرة 1.2

4 القدرة على التخطيط السليم  5
.2 

كبيرة  75.
 جدا

1.1 4 القدرة على ادراك العالقات بين االشياء  6
0 

كبيرة 
 جدا

3 القدرة على تحليل المواقف المهارية 7
.8 

  كبيرة  98.

كبيرة 4.83 القدرة على التنبؤ باالداء المطلوب 8



 

  جدا 10.

القدرة على الربط بين المواقف التعليمية والمواقف  9
  الحياتية المشابهة

4
.1 

 كبيرة 49.
 جدا

4 مهارات التفكير واالكتشافمستوى الدرجة الكلية ل
.1 

كبير 49.
جداة  

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة.  

والتي ) 6(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.6- 3.8(ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) 6(يبين الجدول 
في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " القدرة على اكتشاف الحلول المثلى في المواقف المختلفة " تنص على 

بالمرتبة " القدرة على تحليل المواقف المهارية" ونصها ) 7(بينما جاءت الفقرة رقم  ،).67( وانحراف معياري) 4.6(
) 4.10(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ). 0.98(وانحراف معياري ) 3.8(األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

  )49.(وانحراف معياري 

  : تائج المتعلقة في التساؤل االولخالصة الن

  :الدراسة حسب الدرجة الكلية لكل مجالترتيب مجاالت : سادساً 

  )7(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب لمجاالت الدراسة

 )100= ن. (حسب استجابات أفراد عينة الدراسة

المتوسط  المحاور  الترتيب
االنحراف ± الحسابي

 المعياري

النسبة 
 المئوية

 ةالدرج 

 جداكبيرة %81.4 0.54 ± 4.07 المهارات البدنية والمهارية  5

2  
 %86.8 0.44 ± 4.34 مهارات االتصال والتواصل 

 كبيرة 
 جدا

المهارات االجتماعية والعمل   1
 الجماعي 

4.50 ± 0.38 90% 
 كبيرة جدا

 جدا كبيرة %85.8 0.49 ± 4.29 واألخالقيةالمهارات النفسية   3

 جدا كبيرة %82 0.49±4.10 مهارات التفكير واالكتشاف   4

 جدا كبيرة %85.2 0.41 ± 4.26  المستوى الكلي للمهارات الحياتية  

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة 

ي جامعة النجاح الوطنية المستوى الكلي للمهارات الحياتية لدى طلبة التربية الرياضية فأن ) 7(يتضح من الجدول 
على  جدا هرت النتائج أن المستوى كان كبير، كذلك أظ%)81.1(، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة الى كبيراكان 

  :االتيوفيما يتعلق في ترتيب المجاالت جاء على النحو  المجاالت،جميع 

  ). 4.5(مجال المهارات االجتماعية والعمل الجماعي  :االولىالمرتبة 

  ).4.34(مجال االتصال والتواصل  :الثانيةالمرتبة 

  ).4.29(مجال المهارات النفسية واالخالقية  :الثالثةالمرتبة 



  

  

كساب المهارات الحياتية كانت بمستوى رجة مساهمة المساقات العملية في ا
وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على ) 7(كما يظهر الجدول رقم 

) البدنية (والعملية ) العلمية (مدى أهمية اهتمام الطلبة بالمساقات العملية كونها مساقات تهتم بتطويرهم من الناحية النظرية 
هذ من ناحية، وايضا خروج الطالب من الملل والشعور باالستمتاع بالمساقات العملية المختلفة هذا من ناحية أخرى حيث 
يشير في هذا الصدد الخفاف أن معظم الفالسفة في التربية الحديثة يرون ان النشاط  البدني الرياضي الممارس بشكل منتظم 

ويؤكد على . )1993ابوعقرب، (لمستوى البدني والصحي والنفسي واالجتماعي 
الى أن النشاط البدني الرياضي له تأثير إيجابي على الناحيةالنفسية واالجتماعية من خالل االلتزام في 

من المحاضرات % 80عن  ال تقلأن الطالب مجبر بحضور نسبة 
بدني هي نشاط سوءا النظرية او العملية، بالتالي فإن هذا التزام في المساقات العملية التي هي محور هذه الدراسة والتي 

على جميع االصعدة البدنية والنفسية والعقلية 
خوفا من  االستفادةم في الى بذل اقصى طاقاته

 اكتسابفي  بأهميتهفقدان اي محاضرة عملية وبالتالي يفقد معلومات مهمة في المساق الذي يأخذه كونه اندمج به وشعر 
 ,2007Goudas( جوداس كل من

الى أن النشاط البدني الرياضي يعتبر بيئة مناسبة لتعلم المهارات الحياتية المختلفة والتي تشمل 
اصل والتعامل مع النجاح وضع االهداف والتو

ومن خالل تناول الدراسة الحالية درجة مساهمة المساقات العملية في اكساب الطلبة  المهارات الحياتية فهذا جاء متفق 
ى ، حيث اظهرت نتائج الدراسة الحالية أن مستو

المهارات البدنية والمهارية ومستوى مهارات التفكير واالكتشاف كانت بدرجة كبيرة وايضا مستوى كل من مهارات 
االتصال والتواصل، المهارات االجتماعية والعمل الجماعي، المهارات النفسية واالخالقية وايضا النتيجة الكلية للمهارات 
د علية  العديد من الدراسات الى أن االلتزام بالنشاط الرياضي له تأثير كبير 

توجد فروق في درجة مساهمة المساقات 

  )8(ل دولجافي ضحوموكماه

كساب الطلبة المهارات الحياتية تبعا االعملية في 

التفكير 
واالكتشاف

٤.١

  ).4.1(مجال مهارات التفكير واالكتشاف  :الرابعة

  ).4.07(مجال المهارات البدنية والمهارية  :الخامسة

  المهارات الحياتيةيوضح المتوسطات الحسابية لمجاالت ): 1

رجة مساهمة المساقات العملية في ااشارت نتائج الدراسة الحالية الى ان د
كما يظهر الجدول رقم ) 4.34- 4.1(كبير حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 

مدى أهمية اهتمام الطلبة بالمساقات العملية كونها مساقات تهتم بتطويرهم من الناحية النظرية 
هذ من ناحية، وايضا خروج الطالب من الملل والشعور باالستمتاع بالمساقات العملية المختلفة هذا من ناحية أخرى حيث 
يشير في هذا الصدد الخفاف أن معظم الفالسفة في التربية الحديثة يرون ان النشاط  البدني الرياضي الممارس بشكل منتظم 

لمستوى البدني والصحي والنفسي واالجتماعي ولفترة طويلة له اثر ايجابي في تحسين ا
الى أن النشاط البدني الرياضي له تأثير إيجابي على الناحيةالنفسية واالجتماعية من خالل االلتزام في ) 2008

أن الطالب مجبر بحضور نسبة  وعليه نستنتج كون . النشاط الرياضي بشكل منتظم
سوءا النظرية او العملية، بالتالي فإن هذا التزام في المساقات العملية التي هي محور هذه الدراسة والتي 

على جميع االصعدة البدنية والنفسية والعقلية  مستوياتهمبتحسين  ) ذكور، اناث(سوف تساعد الطلبة 
الى بذل اقصى طاقاته ميشعر بالرضا عن نفسة ويشعر بالسعادة مما يؤدي به واالجتماعية وبالتالي

فقدان اي محاضرة عملية وبالتالي يفقد معلومات مهمة في المساق الذي يأخذه كونه اندمج به وشعر 
كل منالخبرات والمعارف الحياتية المختلفة ويشير في هذا الصدد

(Schiever,1991 الى أن النشاط البدني الرياضي يعتبر بيئة مناسبة لتعلم المهارات الحياتية المختلفة والتي تشمل
وضع االهداف والتوالقدرة على أنجاز العمل تحت الضغط وحل المشكالت وادارة الوقت و

  .الفريق ضمن نظام العمل الجماعي وتقبل النتائجوالفشل والعمل مع اعضاء 

ومن خالل تناول الدراسة الحالية درجة مساهمة المساقات العملية في اكساب الطلبة  المهارات الحياتية فهذا جاء متفق 
، حيث اظهرت نتائج الدراسة الحالية أن مستو)Goudas et al., 2006(وأخرونفي دراستهم في عام 

المهارات البدنية والمهارية ومستوى مهارات التفكير واالكتشاف كانت بدرجة كبيرة وايضا مستوى كل من مهارات 
االتصال والتواصل، المهارات االجتماعية والعمل الجماعي، المهارات النفسية واالخالقية وايضا النتيجة الكلية للمهارات 

د علية  العديد من الدراسات الى أن االلتزام بالنشاط الرياضي له تأثير كبير الحياتية كانت بمستوى كبير جدا وهذا ما يؤك
  .على اكتساب وتطوير وتحسين المهارات الحياتية المختلفة

توجد فروق في درجة مساهمة المساقات هل ":الذي ينص على النتائج المتعلقة بالتساؤل الثانيعرض 
  الحياتية تبعاً لمتغير جنس الطلبة؟العملية في إكساب الطلبة المهارات 

كماه، لمستقلةاللعينات) ت(رختبااانثلباحدماستخا التساؤالذصحةه

  )8(الجدول 

العملية في المساقات لداللة الفروق في درجة مساهمة ) ت(نتائج اختبار 

٣.٨
٣.٩
٤
٤.١
٤.٢
٤.٣
٤.٤
٤.٥

البدني 
والمهاري 

االتصال 
االجتماعية والتواصل 

والعمل 
الجماعي 

النفسية 
واالخالقية

٤.٠٧

٤.٣٤

٤.٥

٤.٢٩

المهارات الحياتية 

 

الرابعةالمرتبة 

الخامسةالمرتبة 

1(الشكل رقم 

اشارت نتائج الدراسة الحالية الى ان د
كبير حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 

مدى أهمية اهتمام الطلبة بالمساقات العملية كونها مساقات تهتم بتطويرهم من الناحية النظرية 
هذ من ناحية، وايضا خروج الطالب من الملل والشعور باالستمتاع بالمساقات العملية المختلفة هذا من ناحية أخرى حيث 
يشير في هذا الصدد الخفاف أن معظم الفالسفة في التربية الحديثة يرون ان النشاط  البدني الرياضي الممارس بشكل منتظم 

ولفترة طويلة له اثر ايجابي في تحسين ا
2008(فوزي ذلك 

النشاط الرياضي بشكل منتظم
سوءا النظرية او العملية، بالتالي فإن هذا التزام في المساقات العملية التي هي محور هذه الدراسة والتي 

سوف تساعد الطلبة  فإنهارياضي 
واالجتماعية وبالتالي

فقدان اي محاضرة عملية وبالتالي يفقد معلومات مهمة في المساق الذي يأخذه كونه اندمج به وشعر 
الخبرات والمعارف الحياتية المختلفة ويشير في هذا الصدد

Schiever,1991)(وشيفر)
القدرة على أنجاز العمل تحت الضغط وحل المشكالت وادارة الوقت و

والفشل والعمل مع اعضاء 

ومن خالل تناول الدراسة الحالية درجة مساهمة المساقات العملية في اكساب الطلبة  المهارات الحياتية فهذا جاء متفق 
وأخرونفي دراستهم في عام جوداس ما قالهمع 

المهارات البدنية والمهارية ومستوى مهارات التفكير واالكتشاف كانت بدرجة كبيرة وايضا مستوى كل من مهارات 
االتصال والتواصل، المهارات االجتماعية والعمل الجماعي، المهارات النفسية واالخالقية وايضا النتيجة الكلية للمهارات 

الحياتية كانت بمستوى كبير جدا وهذا ما يؤك
على اكتساب وتطوير وتحسين المهارات الحياتية المختلفة

عرض /ثانيا
العملية في إكساب الطلبة المهارات 

صحةهصلفح

نتائج اختبار 
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  ).(α ≤ 0.05اللةدلوىامستدحصائياعنإلةدا     *

 في) (α ≤ 0.05الداللة الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 8( رقملدولجافيالواردةلنتائجراتشي
مساهمة المساقات العملية في إكساب الطلبة المهارات الحياتية تبعاً لمتغير جنس الطلبة، وذلك في كل من محاو درجة 

) 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.37(فقد كانت الداللة اإلحصائية عند الدرجة الكلية هي  الكلية،الدراسة والدرجة 
وهنا جاءت . ة الى عدم وجود فروق ات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنسشير هذه النتيجأي انها غير دالة احصائيا، وت

لطالب خالل المساقات العملية سواء عند ا من واكتسابهاارات الحياتية التي يتم تعلمها النتائج كما اعتقد الباحثان الى ان المه
عل واالنسجام للطلبة في هذا المساق وهذه الذكور أو الطالبات االناث هي غير مرتبطة بالجنس وانما مرتبطة بدرجة التفا

ئية في مدى توظيف اوالتي اشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة احص) 2009(متفقة مع دراسة أبو طامع  جاءتالنتائج 
 الحايك والبطاينة وأيضا جاءت متفقه مع دراسة كل من. تربية الرياضية تبعا لمغير الجنسالمهارات الحياتية في مناهج ال

من حيث عدم وجود فروق من وجهة نظر الطالب والطالبات في مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج كلية ) 2007(



 

من حيث عدم وجود فروق تعزى لمتغير ) 2006( الحايك التربية الرياضية في الجامعة األردنية، وأيضا اتفقت مع دراسة
ومن هنا . ي الجامعة األردنية في اعداد الفرد لمواكبة تحديات العصرجنس الطلبة في مدى فاعلية مناهج التربية الرياضية ف

يعتقد الباحث المهارات الحياتية تكمن أهميتها في حياة الفرد في مدى قدرته على التكيّف مع المساقات العملية ومدى 
هارات الحياتية التي يتعلمها في هذا الصدد أن الم) 2009,2010(وايضا أشار أبو طامع .كان ذكرا أم انثى   سوآءاانسجامه 

ت ارمهامثل،لمختلفةةالحياتالةلمجاالومنقتارمهاهيثإلناتاالباطلأواالذكوربالطلداعناواءسمن خالل التربية الرياضية 
وط، وحل المشكالت، وإدارة الوقت، لضغتالعملتحزانجااعلىدرةلقا:

  ).العمل الجماعي(الفريق ضمن نظام أعضاء لعملمع ،والفشلحوالنجاتاارلتعاملمعخب،واصلوالتداف،واألهاضعوو

توجد فروق في درجة مساهمة المساقات هل ":عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث الذي ينص على/ثالثا
  العملية في إكساب الطلبة المهارات الحياتية تبعاً لمتغير نوع المساق؟

  )9(ل دولجفي اضحوموكماه، لمستقلةللعينات ا) ت(رختباثانالباحدماستخالتساؤالاذصحةهصلفح

  )9(الجدول 

كساب الطلبة المهارات الحياتية تبعا إرجة مساهمة المساقات العملية في لداللة الفروق في د) ت(نتائج اختبار 
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في درجة ) (α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الى ) 9(رقم لدولجافيالواردةلنتائجراتشي
ً لمتغير   الدراسة ر، وذلك في كل من محاونوع المساقمساهمة المساقات العملية في إكساب الطلبة المهارات الحياتية تبعا

) 0.004و0.001(حيث كان مستوى الداللة ) مهارات االتصال والتواصل والمهارات االجتماعية والعمل الجماعي( االتية 
عزى لمحور توجود فروق ذات داللة إحصائية عدم الى ائجشير النت، وتجماعيةوكانت دالة لصالح األنشطة ال على التوالي

وهذا يدل ،)4.42(الفردية  ولألنشطة) 4.17(الجماعية  لألنشطةحيث بلغ المتوسط الحسابي  المهارات البدنية والمهارية
وهذا راجع . البدنية والمهارية لدى الرياضين على أن األنشطة الجماعية والفردية لها أثر إيجابي في تحسين المهارات

تحسين اللياقة البدنية بشكل عام، وأن الرياضيين لهم اهتمام بالجانب البدني والمهارى  الرياضة في للدور الفعال الذي تلعبه
ى صدد يرحيث أصبحت اللياقة البدنية والمهارية أساس التقدم والنجاح وتحسين مختلف وظائف أجهزة الجسم وفي هذا ال

عديدة فهو يساعد  صحية،نفسية،واجتماعيةأن النشاط البدني له فوائد ) (Collins et al., 2001, p.47كولينزوأخرون 
أما محور مهارات االتصال والتواصل كان هناك . وحياة وأكثر نشاطا أفضلعلى رفع مستوى اللياقة البدنية من اجل صحة 

). 3.23(أما األنشطة الفردية  )4.03(األنشطة الجماعية حيث بلغ المتوسط الحسابي فروق ذات داللة إحصائية ولصالح 
وعليه نستنتج أن العبي االنشطة الجماعية يتميزون بمهارات االتصال والتواصل أكثر مقارنة برياضية األنشطة الفردية 

تبادلية سوآءا على مستوى الالعبين  وهذا يرجع باعتقاد الباحث الى أن الرياضي خالل األنشطة الجماعية ينشئ عالقة
رة سة الرياضية تمنح الممارسين القدأنفسهم داخل أم خارج الملعب ام على مستوى المدرب وخصوصا أن التدريب والمناف

على االتصال فيما بينهم وهذا ما قد ينعكس باإليجاب على مقدرة الرياضي على االتصال والتواصل مع المجتمع بصورة 
الى أن أعضاء الفرق الجماعية يتفاعلون فيما بينهم تفاعال مباشرا مثل كرة القدم ) 2010(يؤكده زكي دمحم أفضلوهذا ما

وكرة اليد وكرة السلة ومثل هذه األنشطة تحتاج الى االتصال الحركي المستمر طوال اللعب بعكس األنشطة الفردية التي 
ب القوى ، والجمباز فاتصالهم هو اتصال انفعالي في المقام األول يتفاعل أعضاؤها تفاعال غير مباشر مثل السباحة ، العا

أما محور المهارات االجتماعية . خالل التنافس، باإلضافة الي االتصال االجتماعي الذي قد يحدث بينهم خارج نطاق اللعب
، حيث كانت النتائج دالة )3.11(ولألنشطة الفردية ) 4.03(والعمل الجماعي فقد بلغ المتوسط الحسابي لألنشطة الجماعية 

ولصالح األنشطة الجماعية، وعليه نستنتج أن رياضي األنشطة الجماعية يتميزون ) a≤0.05(احصائيا عند مستوى الداللة 
يحتاجون الى للتعاون  الجماعيةاألنشطة الفردية وهذا برأي الباحثان يعود الى ان  باألنشطةبمهارات اجتماعية أكثير مقارنة 

 وهذا ما أكده. اون مع أي أحددون التع نفسهم لتحقيق الفوز عكس األنشطة الفردية التي تحتاج الى قدرات الشخص فيما بينه
وتتطلب أن يعمل الريق كمجموعة واحده من اجل  التنافس،ان األنشطة الجماعية قائمة على أساس ) 1990(صفر وصالح 

وأيضا أشار السايح  .الفوز وهذا يوفر األجواء السليمة للعالقات اإلنسانية، وينمي الى حد بعيد الشخصية المتزنة لالعب
األلعاب الجماعية يتدربوا على التخطيط  في هذا الصدد أن رياضيي) Al-Sayeh&Batayneh, 2007(والبطاينة

أما .وبالتالي تتأصل روح التعاون والعمل فيما بينهم وبالتالي زيادة النهوض والتماسك بالمجتمع معا،ي وتنفيذ الخطة التعاون
، حيث )4.00(ولألنشطة الفردية ) 4.03(محور المهارات النفسية واالخالقية فقد بلغ المتوسط الحسابي لألنشطة الجماعية 

الفردية منها أو الجماعية  سوآءاوعليه نستنتج أن الرياضة  ،)a≤0.05(وى الداللة احصائيا عند مست غير دالةكانت النتائج 
لها أثر في تحسين المهارات النفسية واألخالقية لدىالرياضيين مثل الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة القلق، وأيضا مهارات 

 ,Hajar(يؤكد حجر يشير في هذا الصددو.الهزيمةأخالقية من خالل احترام القوانين، والمنافسة الشريفة وتقبل 
ان ممارسة االنشطة البدنية ال تمثل المنافسة غايتها الوحيدة، ولكن تعد وسيلة للوقاية والعالج من االمراض على)2003

ويشير . المرتبطة بقلة الحركة والتأثيرات السلبية التي يحدثها التقدم التكنولوجي السريع مثل االكتئاب والتوتر وزيادة القلق
وهذا أيضا  جملة من القوانين احترامانه من البديهي أن التدريب لممارسة أي نشاط رياضي يتطلب ) 2008(أيضا فوزي 

بالتدريب وغيرها  بااللتزاموأخرى  اللعبة،، فبعضها خاص بقواعد )Suwatri et al., 2009(ما أكده السوطري واخرون 
ويضيف أيضا أن احترام الرياضيين للقوانين من شأنه أن يعكس . خاص بالسلوك الرياضي، والروح الرياضية وغيرها

احترامهم للقوانين في المجتمع خارج نطاق الرياضة وخصوصا أن احترام القوانين من اهم الجوانب التربوية العديدة 
) 4.03(مهارات التفكير واالكتشاف فقد بلغ المتوسط الحسابي لألنشطة الجماعية محور فيما يتعلق ب.للتدريب الرياضي

، وعليه نستنتج أن ) a≤0.05(، حيث كانت النتائج غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة )4.02(ولألنشطة الفردية 
تنتج الباحثان سبب عدم وجود أي الرياضة سوآءا الفردية منها أو الجماعية ليس لها اثر من حيث التفكير واالكتشاف ويس

والتجاوب السريع مع ظروف المباراة فضال عن انها داللة إحصائية هي أن الرياضة الفردية والجماعية تحتاج الى التفكير 
تكون على عاتق الالعب نفسة بالتالي يحتاج الى التصرف السريع في مواقف اللعب المتغير مثل لعبة الريشة وتنس الطاولة 

 رأي أخر ولم يتفق مع نتائج الدراسة الحالية من حيث أن خطط اللعب) 1999(في حين كان للكماش . نس األرضيأو الت
ره في خطط الدفاع في األنشطة الجماعية تتطلب العديد من األساليب والوسائل التي تلزم الالعب أن يستخدم ذكائه وتفكي



 

أن تنفيذ خطط اللعب وتشكيلها مقتضيات ) 1994(وفاضل بسيوني  وهذا ما أكده أيضا.تصرفاته داخل الملعبوالهجوم وفي 
الموقف اللعبي في األنشطة الجماعية وخاصة كرة القدم التي تتسم بالتعدد والتغير تلعب فيه عملية التفكير دورا هاما 

راسة الخصم وكيفية اللعب ولكن يعتقد الباحثان أن أيضا األلعاب الفردية يكون لها دور كبير في عملية التفكير ود. واساسيا
اما الدرجة الكلية فقد .ما تؤكده نتائج الدراسة الحالية معه وأين هي نقاط الضعف والقوة التي يتسم بها وكيفية استغاللها وهذا

أي انها غير دالة احصائيا وهذا ما يؤكد عليه ) 0.05(وهي أعلى من مستوى الداللة ) 0.14(كانت الداللة اإلحصائية هي 
، وأيضا )الذكور، االناث(على تنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة  والجماعية تعملحثان أن كل من األنشطة الفردية البا

تكسبهم الصفات البدنية والمهارية المرتبطة بالنشاط الرياضي الممارس وهذا يعزز المهارات الحياتية المختلفة والتي 
  . تمكنهم من التكيف مع متطلبات الحياة اليومية

تخاذ الى ان اكتساب المهارات الحياتية التي تؤدي الى ا) ;Esping, 2007)Laker, 2011وهذا ما يؤكده كل من 
  .الجسد مع الفكر يتم من خالل األنشطة الرياضية

 :االستنتاجات

  : اآلتي انفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث

 .دور كبير في أكساب الطلبة المهارات الحياتية المختلفة اقات العملية لهاالمس  - 

مساهمة المساقات العملية على دىفيمثإلناتاالباطلورواكذلباالطلناكلمظرجهةننوبيروقفودجدموع - 
 .لحياتية تاارلمهاا

 . جماعيا ورتبط بطبيعة النشاط الرياضي سوآء كان فرديا أاكتساب المهارات الحياتية غير م  - 

  :لتوصياتا

 :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية   

ضرورة توظيف المهارات الحياتية في المساقات العملية التي يتم من خاللها تعلم األلعاب المختلفة من  - 
 في مواقف الحياة اليومية  يواجههخالل الربط بين ما يتعلمه الطلبة وما 

ضرورة وضع برامج خاصة من اجل تنمية المهارات الحياتية المختلفة التي تراعي احتياجات الطلبة  - 
 .أخرىوواقع المجتمع من جهة  جهة،من 

  .أجراء دراسات مشابهة على فئات عمرية مختلفة وفئات مجتمعية مختلفة - 
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