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 والتقدير الشكر
 

أوالندي مدن علدى مدا ستاذ الدكتور محمدود الحديددي لأل وعظيم االمتنان شكرالبجزيل م تقد  أ

 لنور.برازها لاألثر في إأكبر كان لتوجيهاته فباإلشراف على هذه الرسالة،  لتفض  و رعاية 

عمددارة   أبددوالدددكتور الطدد ل  ء أعضدداء لجنددة المناقشددةاألجدد    األسدداتذةأتقدددم بالشددكر إلددى و 

علددى تفضددلهم بقبددول مناقشددة هددذه الرسددالة  الباسددط مبددارد عبددد الحددافظ واألسددتاذ الدددكتور العبددد 

رشادهم وم حظاتهم فأعطوني    حترام والتقدير. ًا لموضع كانتالقيمة التي من وقتهم وا 

احتضددنني الددذي المتميددز جامعددة الشددرق األوسددط، هددذا الصددر  العلمددي لموصددول  رشددكالو 

مدن األسداتذة ومدد لدي يدد العدون لكدل مدن أعدانني  جزيدلالشدكر الباحثًا بين أروقته، و طالب علم و 
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 الملخص
درتعددسإ ىرددج  سودد  تددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة للحددتي درتس ندد  درسنت ددن   فت هدد ا در سد دد هدد 

فس دلعسفدد  دروددسهة فددة لدد   تدده ه  ،لدد  وحدد   ددن رللسملدد  درنتلهندد  فددة درعددسدة لدد  هوحدد  ل ددس درل س 

 ،لدد  وحدد   خددس  درخ ددس  ه درلؤهددا درعللدة، ه درلحدتسدت درمنتتندد  فددة درللحددتي ت عدتا رلتلنددسدت  دروددل ، 

  لد  ندد  هتهرتمقندة  هد دإ در سد د  تدت دختنددتس ننلد  لد  ل س دة درتس ند  درسنت ددن  رللسملد  درنتلهند  

كلت قتت در تمث  إند د  د دت تل  ر سود  ،  س  ا ل    12 ه ل س تا   162 هدقع   ل س تا هل س    192 

لودددتات در سد ددد  د س عددد   ررلحدددتسدت درمنتتنددد  فدددة للحدددتي درتس نددد  درسنت دددن  رللسملددد  درنتلهنددد  دتدددهدفس 

درلحددتسدت درلو ددن  ه  ،ت درتوكنددس هداكتفددتإدلحددتس ه  ،لحددتسدت درقنددت   هدتخددت  درقددسدسه  ،درلحددتسدت در  لندد  

درتأك  ل  ص قحت هن تتحت. ه ت تخ دت درلته طتت درم ت ن  هدالمسدفدتت درلعنتسند     هتتهداوتلتنن 

فس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة دىرددج     سودد  تدده  لتددت ا در سد دد   فددتست  t- test  "ت" هدرستددو هدخت ددتس

فددسهة فددة  سودد  تددهدفس درلحددتسدت لته ددط ، هدرددج ندد ت هودده   للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  وددت ت   سودد   

  در كدترهسنه    سودرصدتر  ه رلتلندس درلؤهدا درعللدة  ههوده  فدسهة ت عدتا رلتلنس درول ،  ت عتا ن  درمنتت

فة لوترة  درلحتسدت در  لن  هدرلحتسدت درلو ن  هداوتلتنن  ، هرت ت حس فسهة  دت  ار  ىمصدت ن  

ا  ن دتا ىردج ه فدتست درلتدت  .هلحدتسدت درقندت   هدتخدت  درقدسدس  فة لوترة  لحدتسدت درتوكندس هداكتفدتإ

  ددلهدت 21رصددتر   ه   ددلهدت درخ ددس فس درلحددتسدت درمنتتندد  ت عددتا رلتلنددس دتدده فددة  سودد  هودده  فددسهة 

   .فأكنس

 ، درلسمل  درنتلهن .للحتي درتس ن  درسنت ن  –درلحتسدت درمنتتن  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This Study aimed to know the degree of life Skills availability in Physical 

education Curriculum for the Secondary stage in Iraq from the teachers 

Point of view, from one side. 

And to now the differences in the extent of life Skills availability in the 

curriculum attribute to the variables gender, scientific qualification, and 

experience). In order to achieve the study purposes , a sample of physical 

education teachers for the secondary stage was chosen , which consisted of 

 (291) teachers from which (264) male teachers and (27) Female teachers, 

also. The researcher prepared a questionnaire for the degree of life skills 

availability in the curriculum of physical education for secondary stage for 

the Four Study domains: (physical skills leader ship and decision-making 

skills, reasoning and discovery skills, Psychological, and social skills). And 

its reliability and validity were confirmed. by using means, standard 

deviations at ranks and (test) the study findings showed that the degree of 

life skills availability in physical education curriculum was at low level, 

also there were no statistical differences in the degree of life skills 



 ل
 

availability attribute to gender variable, and. There were statistical 

differences attribute to scientific qualification variable and in favor of 

Bachelor degree in both (physical kills and psychological and social skills) 

Variables, and there were no statistical differences in both (reasoning and 

discovery skills and leader ship and decision making skills). the findings 

showed that there were statistical differences in the degree of life skills 

experience availability attribute to years of experience variable in favor of 

(10 years of  and more). 

key words:- life skills, physical education curriculum, secondary stage.    
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة: 

رددت نعدد   تنلكددت  دنت ددتس درتس ندد  درسنت ددن  لوددس  لددت   مسكندد  تعتلدد  نلددج درلهه دد  هد  د  

درسنت ددة،  ددا  صدد مت نللددتا تمكلددح  ددهد ط هلمدد  دت ت دد   لدد  لسملدد  درتخطددنط ر لددت  للتهوحددت 

فندح تتم   نوو    ن لج نلج تخطنط نللة هتلتحة  لخسوتتحت، فللحتي درتس ن  درسنت ن  درل س ن  

درلددت   درعللندد  هدرلوددس دت د  ت ددن  درتددة ت ددعج ىرددج تمقنددة  هدد دإ درللحددتي، هنوددو    نفددتس  فددة 

 ه عح درلتخصصه  هدرل س ه .

ىردددج  لدددت  للدددتها درتس نددد  درسنت دددن  هتطهنسهدددت  لدددت نل دددوت لدددع  هقددد   صددد مت درمتوددد  للمددد ا 

اوتلتنندد  رللددتعلت، ف دداا ندد  دامتنتوددتت در  لندد  درتددة هددة سكندد   دامتنتوددتت درعقلندد  هدرلو ددن  هد

درتس ندد  درسنت ددن ، لددع درمددس  نلددج    تكدده  للددتها درتس ندد  درسنت ددن  لسدنندد  رلتهوحددتت درتس هندد  

درعتلددد  رللوتلعدددتت،  مندددث تلطلدددة لددد  فل دددو  درلوتلدددع همتوتتدددح ه ه دفدددح، هتسدندددة ط نعددد  درلدددتعلت 

 هتل س ىرج ط نع  درعصس هدرتطهس درتكلهرهوة درلت تسع. هخصت صح هق سدتح دروس ن ،

 لددح ا نلكدد  فصددا لمتدده  للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  ندد   ه دفددح،   1112  درخطنددوهنددس  

تدددة نقددد لحت هنقصددد   دددترلمته  لهننددد  درلعدددتسإ درتدددة تختدددتس هتدددل ت فدددة ىطدددتس لعدددن ،  ه درلعسفددد  در

لحتي درتس ن  درسنت ن  ىرج لعسف  تتلد   لختلدإ ل لؤروةى  نوو    ن تل   ؛درللحتي  أفكتا لختلو 

 ي    لمتددده  للحدددتي درتس ندد  درسنت دددن  نودددو    نكددده  فدددتلاا رولندددع  ،لوددتات درتس نددد  درسنت دددن 

 د هوح درتة ت حت فة درتللن  درلتكتلل  رللتعلت. 

لولهنددد  در دددلهكنتت هدرلحدددتسدت درفخصدددن    درلحدددتسدت درمنتتنددد  نلدددج  لحدددت نلكددد  تعسندددإه 

 حفدة وهدل د ستدح نلدج درتوتندا لدع لمنطدح درندهلةوتلتنن  درتدة نودو    نلتلكحدت درودس  ر ندت   ق هدا
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دروهدلدددددو درلو دددددن  هداوتلتننددددد  هدرفخصدددددن ، لندددددا  ل دددددؤهرن  درلهدطلددددد    لددددد   هلحدددددته  ،ختلوددددد درل

س درتوكنده صلت ، هتق نس در دت، درتوتهض هدنفة ن ، هلحتسدت داتصتا درتة تتلنا داوتلتنن  هدر دت

 درمتندد ،  ا دآلخددس، هلحددتس  مددا درلفددكاتتق  دده درتعتلددا  ددسهف دروسنددة، ه درتوكنددس دن دد دنة، ه درلتقدد ، 

1116 . 

تق دا درطل د  ك ر  ، ه ن ا وعلح  كنس فلهر هن حت  لا درلحتسدت درمنتتن  فة درللحتي درتس هي 

لحدددتسدت درمنتتنددد  ىردددج  دددحت رلمتدددهدا فدددة مندددتتحت درنهلنددد ؛ ى  نحددد إ درتعلدددنت درل لدددة نلدددج درردددح، هتلل  

   دده  درتهصددا ىرددج للحددتي لتددهد   رللعسفدد  نسدنددة دتوتهددتت درطل دد  هلحددتسدتحت هدمتنتوددتت درلوتلددع

 . 1122نه إ، 

 مد   هدت درلكهلدتت درتدة نودو    نفدتلا نلنحدت  تعد  درمنتتند ر د ندس  در تمدث    درلحدتسدت 

هناقتددح  ددترلوتلع، فحددة لست طدد  درللحددتي ف دداا ندد  كهلحددت سكندد     ت ددن  فددة  لددت  فخصددن  دروددس  

ىرددج كهلحددت نددتلاا لدد  نهدلددا  ى ددتف ا روددس  هتكنوددح داوتلددتنة هدر ن ددة، دست تطددتا هننقددتا  لدد   توتنددا د

امتنتوتتدح درفخصدن   هفحلدح درتة تهدوحدح، هلوتتمدتا ن  دندحلوتمح فة تخطة درلفكات هدرعق تت 

لدد  كهلحددت تددست ط  فددكا س ددن  لددع تفددكنا  هطددسة توتنلددح لددع درلوتلددع، هتددأتة  هلندد  هدد ا درلحددتسدت

 .أ د ح درعللة هدرعقلة ه دفعتا رلتلنس  ،فخصن  دروس  هوعلح فتناا فة لهدوح  درلفكات درنهلن 

    هلند  درلحدتسدت درمنتتند  تتلندا فدة  لحدت تمقدة درتكتلدا  دن    1112 ع  در ن    هنؤك 

ه ترتترة  ،رمنت  درلختلو   تمتنتوتت درلوتلعس طحت رمتوتت درلتعللن  هلهدقإ د درل س   هدرلوتلع 

فحددة تو دد  هدقعندد  درتعلددنت ه هسا درعللددة للددت ندد فع درلددتعلت ىرددج ى دس  منتتددح  فددكا فتنددا نعتلدد  فنددح 

درتكنددإ لددع در ن دد  درلمنطدد   ددح، هفددة  دده  درتدد دخا درنقددتفة درددسده  رلعلددت  ددح نلددج  دتددح هن ددتطنع 

متودددد  درفدددعهو هدرللددددتطة درعس ندددد  ىرددددج تللندددد   عددددض  هدرتكلهرهوندددت فددددة فددددتج للددددتمة درمنددددت   د ت
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فدة  ده  درتللند  درتكلهرهوند  فدة دردهط  درعس دة ه دس ت د هلند  ردتعلت درلحدتسدت  ،دروهدلو درلحتسن 

 داوتلتنن  هدرنقتفن  هدر نت ن .درمنتتن  لتنو  رلع ن  ل  درتم نتت هدرل تو دت 

 دددسدا رعددد ت تم نددد  تلددد  تسدت درمنتتنددد  لترسغت لددد  درت دددتن  درمتصدددا فدددة تم نددد  لوحدددهت درلحددد ددده 

 كة دنت تس درلحتسدت درمنتتن  ق سدت نكت  حت د فسد  نلج   ولنع تل  درتعسنوتت تتوة  درلحتسدت ىاا 

درقد سدت درعقلند  ألحدت  "   2، 1112، فق  نسفتحت  درلهره، ى دس  منتتحت هتوتنلحت لع هدقعحتت حت فة 

ودددس  لددد  مدددا لفدددكات،  ه لهدوحددد  تمددد نتت تهدوحدددح فدددة منتتدددح هدرهو دلنددد  هدرم دددن  درتدددة تلكددد  در

  ".درنهلن   ه ىوسد  تع نات نلج   لهو منت  دروس   ه درلوتلع

ه ا تت تن  هتختلإ درلحتسدت درمنتتن  درتة نمتتوحت د فسد   تختاإ درلوتلعتت هد  لل ، ه 

فترتقددددد ت درعللدددددة  ؛درعدددددترت لتطدددددهسدت هدرتلندددددسدت درمتصدددددل  فدددددةر ت عدددددتا  درلحدددددتسدت لددددد  مندددددث د هلنددددد 

هدرتكلهرهوة درلت تسع نتطلو تطهسدا هتلنسدا ل تلسن  فة درلحتسدت درمنتتن  نكه  لت دللتا لع دختاإ 

درلسدما درعلسن  هدختاإ لتطل تتحت  ح إ درهصها ىرج منت   دعن   هلودتف نللدة فدة درتعتلدا لدع 

لفدددكات هدرتمددد نتت، هتطدددهنس درقددد سدت درلمدددنط، ف ددداا نددد  تطدددهنس درقددد سدت در دتنددد  فدددة لهدوحددد  در

  .1116  درمتن ، درعقلن  درعلنت درلست ط   تاكتفتإ هدرلق  هدرتملنا هدن  دع هما درلفكات

ى   ؛نة د ه دإ درل تق لن  رللتعللن س ىرج تعلنت درلحتسدت درمنتتن  كإم   ه ت ا تمقل   ن  ه 

تستدو نلدج تعللحدت لد  فت د   هده درلطلدهو، هن دنس ى  تعل ت درلحتس  رن  غتن   مّ   دتح؛  ا ى  لدت ن

حدت درطتردو، رد ر  فقد  نلد ت فنولدو لدع لسدمدا درتعلدنت درتدة نلدس  تعّلت درلحدتسدت درمنتتند  ول دتا ىردج

دركننس ل  د ل ل  درتس هند  ىردج توعندا درتعلدنت درل لدة نلدج درلحدتسدت درمنتتند   حد إ تم دن  درمندت  

طددهنس لحددتسدت درتهدصددا هدرتعدته  هدرعلددا  ددسهف دروسنددة، ف دداا ندد  درلو دن  هداوتلتنندد  رلطترددو، هت

 درخهدردددد  ،   لددددت نددددلعك  ىنوت ددددتا نلددددج درلوتلددددع تللندددد  ق سدتددددح فددددة در مددددث هدرتوس دددد  هدرددددتعلت دردددد دتة،

1122 . 



4 
 

تا فدة ىنصدتا لدت   لحّلدنمتداا لسكد دا درتس هن  نودو     درللتهاىّ  تهدفس درلحتسدت درمنتتن  فة 

هلفددسهت فددة درلوتلعددتت هصددهاا ىرددج دلددتا  درطل دد  رحددت، هتتوددة در سد ددتت فددة وعددا هدد ا درلحددتسدت 

درتوكندددس درلتقددد ، ه صدددلع درقدددسدس، ه هدرتعدددتطإ لعحدددت،  آلخدددسن توحدددت ده درتودددتهض، ه لحدددتسدت  داتصدددتا، 

درتعتلا لع در دت، هغنسهت لحتسدت   ت ن  نوو    تتهدفس فة للتها درتعلدنت لد  وحد ، ه   تكده  ه 

  ندددهو،  هتقهنلحدددت لددد   تمقندددة تلددد  درللدددتها رحدددتلتت عددد   ت د ل لددد  لددد  وحددد   خدددس  دهتلدددت لودددتا

1112.  

 د ل لددد   درلحدددتسدت درمنتتنددد  م ندددت  تهتلدددتت ى  1112درلعطدددة هلصدددطوج   ن ددد هندددس  

درتعلنلنددد  ل دددسدا  هلنتحدددت فدددة تل دددنت  دددله  درودددس  هتوتنلدددح دننودددت ة لدددع  ن تدددح، هكدددت  رتدددهفنس در ن ددد  

فددة تمقنددة تعلددت تلدد  درلحددتسدت، هلدد  در مددث فددة لوحددهت   ددتس    للددتها  هس  رله  ،للددن درلا لدد  لدد  لع

درلحدددتسدت درمنتتنددد  لتلهنددد    ا ىنلكددد  درقدددها   ، رددد د س   در تمدددث  لدددحدرمنتتنددد  هخصت صدددحت درلحدددتسدت

  هد   ،كلحدتسدت درتوتندا فدة لهدقدإ درمندت تفلا دروهدلدو درلت ند  كترلحدتسدت د  د ند ، هغندس درلت ند  

 آخس، هل  لسمل  نلسن  ىرج  خس . درلحتسدت ق  تختلإ ل  لوتلع ىرج تل 

ر د فإ  درلحدتسدت درمنتتند  تعد  لد  درلحدتسدت درتدة ت دتن  درطل د  نلدج درتكندإ لدع درلوتلدع 

 كتفدد  لوتاتددح كترقدد س  نلددج تملددا درل دد هرن ، هق ستددح نلددج درتهونددح دردد دتة، هد لفددط  داقتصددت ن  

تفددلا دروهدلددو درفخصددن  لنددا دانتلددت  نلددج دردد دت ه نددت   درنقدد   ددترلو   هدرتوتنددا داوتلددتنة كلددت

كلددت تلكددلحت لدد  دكت ددتو ولنددع درلحددتسدت لنددا درلحددتسدت داوتلتنندد  هدرلحلندد  هد كت نلندد   سق ددت ، 

1116 .  
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ىرددج  لددح  ددترل س ىرددج  ّ  مندت  دروددس  هددة ن ددتس  ندد  لولددهع لددت   1112 ددع  دردد ن   نفدنس ه 

ه م دث فإ  تعتللح لعحت ا نعتلد  نلدج لدت نلتلد  لد  قد سدت نقلند  فقدط، فكنندسدا نهدوحح ل  لهدقإ 

لددددت لصددددت إ  صددددمتو قدددد سدت نقلندددد  نترندددد  ىا  لحددددت نوفددددله  فددددة درتعددددتن  لددددع درلهدقددددإ درهدقعندددد  

ه فددكا لد سه  طسمدتا رللحددتسدت  تفدتلاهرد ر  فددإ  درللدتها درتس هند  هدرتعلنلندد  نودو     ؛هدرمنتتند 

 تحت لحلت كتلت ق سدتح درعقلن .ت حت فة دوتنت  درطترو رلفكاتح هلهدوحدرمنتتن  درتة 

تصدددلنت درللدددتها هتطهنسهدددت داهتلدددتت فدددة درلختصدددن   هن دددتلتا در تمدددث للدددت تقددد ت ى ا نلدددج

 ترلحتسدت درمنتتن   لت نتهدفدة ه ن د  درلتعللدن  هخصت صدحت درللت ند ، ههد د نؤكد   هلند   سد د  لد   

ل  هلت وت ت ه ا در سد   رلهقهإ نلج  سو  ؛ ي درتس ن  درسنت ن ن  فة للحتتهدفس درلحتسدت درمنتت

لدد  هوحدد  ل ددس  درعددسدةتددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  رللسملدد  درنتلهندد  فددة 

 درل س ن .  

 الدراسة مشكلة

 درتس ند  للحدتي فدة درمنتتند  درلحدتسدت تدهدفس نلدج درتأكن  ىرج درمتو  فة در سد   لفكل  تكل 

 درعلدددسي درتطدددهس ىطدددتس فدددة  ترلددد   هلنددد  لددد  درلسملددد  رحددد ا رلدددت هكددد ر  درنتلهنددد ، رللسملددد  درسنت دددن 

 رلطتردو درللت ند  درمتودتت تطدهس ند  درلتولد   دله ل دتهس در  دتختاط تلتدت  لسملد  فحدة رلطترو،

 دامتنتوددتت فددة درتلنددس لتنودد  تطددس  درتددة درتلنددسدت ندد  ف دداا  هدرلو ددة، هدر دد لة درعقلددة رلللدده ت عددتا 

 .درلسمل  رح ا درلسدفق  هدرلو ن  داوتلتنن 

 ل نلدددد  لدددد دس  فددددة درنتلهندددد  رللسملدددد  درسنت ددددن  درتس ندددد  للحددددتي تدددد سن ر در تمددددث للتس دددد ه 

 هودددح نلدددج درسلدددت ي هل نلددد  ندددتت  فدددكا درعدددسدة تهدودددح درتدددة هدرتمددد نتت رل دددسهإ هلتنوددد  درسلدددت ي،

 درسنت دددن  درتس نددد  للحدددتي فدددة درمنتتنددد  درلحدددتسدت تدددهدفس نلدددج درتأكنددد  ىردددج درمتوددد  فدددإ  درخصددده ،

 فددة هت ددحت درل ددطسو، درهدقددع لهدوحدد  نلددج درطل دد  كوددت   سفددع فددة  ت ددحت درهدقددع نلددج هتط نقحددت



6 
 

. هدرل دتو   درمترند  در سهإ لع نتلت و  لت هطسمحت درلحتسدت تل  تطهنس ىرج درمتو  ن  دركفإ

 ودت   د فدسد  تحن د  فدة سد د دا   هسدا  تدؤ ي درسنت دن  درتس ند  هاللت     1112درمتن  هدرلل ة   هنس 

 و ددلنتا  درلختلودد  درفخصددن  وهدلددو تللندد  فددة ن ددحت للددتدرددتعلت درلسغددهو،  رللتس دد   لددتلحت درلوددتا

 رلحدتسدت هللتس دن  هللتودن ، ندتللن  صدترمن  لدهدطلن  ىند د  فدة ت دحت  لحت كلت هلعسفنتا، هنقلنت  

 .م نن  هتكلهرهون  تعلنلن  ه ت ا ل تخ لن  هداوتلتنة، لةهدرتعته  در دتة درتعلت

 ا- نللددح مدد ه  هفددة در سد دد  له ددهع فددة درتس ددهي د  و نلددج در تمددث دطدداعخدداا  هلدد 

 فددة درنتلهندد  رللسملدد  درسنت ددن  درتس ندد  للحددتي فددة درمنتتندد  درلحددتسدت له ددهع تلتهرددت  سد ددتت تهودد 

 درتس ندد  للحددتي فددة درمنتتندد  درلحددتسدت تددهدفس  سودد  نلددج رلهقددهإ در سد دد  هدد ا وددت ت ردد د، -درعددسدة

 هدددد د فدددة رلخددددهض  فعدددح للدددت ،درل س ددددن  ل دددس هوحددد  لدددد  درعدددسدة فدددة درنتلهندددد  رللسملددد  درسنت دددن 

 هتؤكد  دانت دتسفدة  رعدترت ت درتس هند  د ل ل  تأخ هت درتة هنتتدرله   هت  م  غ د در ي درله هع

قددسدسدا  درعللندد  هدرلددؤتلسدت دروعترنددتت كدد ر ه   ندد  ترتس  درلعلندد  در هرندد  درلل لددتت نلنددح  لفددكل   هودده  هد 

 درمنتتند  درلحدتسدت قلد  ىردج  1112  درمتند  هدر طتنلد ،  سد د   ك ت. درللتها وته ن   ع ت لست ط 

  1112  ددع  دردد ن ،  ه سد دد  د س لندد ، دروتلعدد  فددة درسنت ددن  درتس ندد  للددتها فددة ته نوحددت تددت درتددة

 درلحدتسدت رت دلن  درول دطنلة درتعلدنت فدة هد دم  تلون ند  خطدهدت غندتو ىرج لتت وحت تهصلت درتة

 . درللحتي فة درمنتتن 

 أسئلة الدراسة

   در ؤدرن  دآلتنن  عت در سد   درمترن  دنوت   ن   

 ل  درعسدة فة درنتلهن  رللسمل  درسنت ن  درتس ن  للحتي فة درمنتتن  درلحتسدت تهدفس  سو  لت .2

   ن ؟درل س  ل س هوح 
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 تددهدفس  سودد  فددة  α ≤ 1.12  در اردد  ل ددته  نلدد  ىمصددت ن   اردد   دت فددسهة تهودد  هددا .1

 ل ددس هوحدد  لدد  درعددسدة فدة درنتلهندد  رللسملدد  درسنت ددن  درتس ند  للحددتي فددة درمنتتندد  درلحدتسدت

  ؟ درخ س  ه لهدت درعللة، درلؤهاه  درول ،  رلتلنسدت تع   درل س ن 

 :الدراسة أهداف

   ىرج إدرتعس     در سد ه ا ه فت

 لد  درعدسدة فدة درنتلهند  رللسملد  درسنت دن  درتس ند  للحدتي فدة درمنتتند  درلحدتسدت تدهدفس  سو  .2

 درل س ن . ل س هوح 

 لد  درعدسدة فدة درنتلهند  رللسملد  درسنت دن  درتس ند  للحدتي فدة درمنتتند  درلحدتسدت تدهدفس  سو  .1

 . درخ س  ه لهدت رعللة،د درلؤهاه  درول ،  رلتلنسدت تع   درل س ن  ل س هوح 

 :الدراسة أهمية

  فة در سد    هلن  تكل 

 رللسملد  درسنت دن  درتس ند  للحدتي فدة درمنتتند  درلحدتسدت تدهدفس  سود  ن  دركفإ ىرج  عنحت .2

 .درنتلهن 

 نت للحفة لسدوع  درللحتي هلت ل س ة درتس ن  درسنت ن  نؤلا ل  ه ا در سد      تون   .1

ن  ىفت تحت ن دس  درللتها فة تق نت تل ن  سدوع  ل  درلن د   ، ف اا منتتن  ل  لحتسدت

 تفنس ىرج  سو  تهدفس ه ا درلحتسدت فة درللحتي.

 تطهنس للحتي درتس ن  درسنت ن   لت نل وت لع درسؤ  هدرخطط درتس هن .ق  ت حت فة  .2

فة تلنن  ه ا درلحتسدت   س ن فة دركفإ ن  ق سدت درل  درتس هننىفت   درلفسفن    .2

ك ت حت رلطل  . ه   تصلنوحت ه ترتترة ته نوحت  فكا نللة فة   د حت هد 
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هه د   هسا ن تن  نلج  دركفإ ن  لقتط درقه  هدر عإ ر   درطل  تون  ه ا در سد    .2

 تطهنس للتها درتس ن  درسنت ن . 

 مصطلحات الدراسة

 : المهارات الحياتية -

حدتسدت درمنتتند  ل دتلس   ت دتلسدس درمندت     ألحدت درل22، 1112نسفحت  مودس،  التعريف المفاهيمي:

هت ددحت  فددكا فتنددا  إك ددتو دروددس  لولهندد  لدد  درلحددتسدت د  ت ددن  تلكلددح لدد  درتكنددإ لددع 

صددددعه تت در ن دددد  درلمنطدددد  هتع ندددد  دننوت نددددتت  لددددت نكوددددا درقدددد س  نلددددج دتخددددت  درقددددسدس همددددا 

 درلفكات". 

ملندا درلمتدده  رللحددتي درتس ندد  درسنت ددن  ت تددت درتهصددا ىرنحددت هددة درلحددتسدت درتدة  التعريددف اإلجرائددي:

 درس ن   دآلتن    لوتاترللسمل  درنتلهن . هتقع تمت در

 درلحتسدت در  لن . .2

 لحتسدت درقنت   هدتخت  درقسدس.  .1

 لحتسدت درتوكنس هداكتفتإ. .2

 درلحتسدت درلو ن  هداوتلتنن . .2

ترصددإ در ددت   هتلتحددة   طرلته ددهددة درلسملدد  درتددة ت دد   لدد  درصددإ د ها د المرحلددة الثانويددة: -

    ل . 29-22رللسمل  درعلسن    م و ل تت درتعلنت فة درعسدةدنن د ي 

 دخددا فددة هدده ولنددع درخ ددسدت درتس هندد  درتددة تقدد لحت درل س دد  رلطل دد  " منهدداج التربيددة الرياضددية: -

 ختسوح هفة  ه دإ لم   ، فدسنط     تكده  هد ا درخ دسدت تمدت قندت    دلنل  سفدن  فة درصإ  ه 

 صهس  ت تن هت نلدج تمقندة درللده درفدتلا فدة ولندع درلدهدمة درو دلن  هدرعقلند  هدرلو دن ، رنتلكلدهد 
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 "لدد  ىتقددت  درلحددتسدت درلتفعدد  رحددت فددة درمنددت ، هتمقنددة  هدتحددت ندد  طسنددة ىفدد تع متوددتتحت هسغ ددتتحت

  . 12-11، 2992 در نسي، 

 :بأنده ويعرفده الباحدث إجرائيداً 

5102/5102. 

 حدود الدراسة

  فةتلنلت م ه  ه ا در سد   

، هدر ددتر  رللسملدد  درنتلهندد قتصددس تط نددة هد ا در سد دد  نلددج ل س ددة درتس ند  درسنت ددن  د  الحددد البشددري

   ل س ت هل س  .222ن  هت  

 . درعسدة-د ل تسلمتف   ل دس    ا در سد   فةتت تط نة ه  الحد المكاني

 . 1122/1126 رعتت د ها در سد ةدروصا تت تط نة ه ا در سد   خاا  الحد الزماني:

 :محددات الدراسة

  ،نتم   تعلنت لتت ا در سد     سو  ص ة د  د  درل دتخ ل  رولدع در نتلدتت هصد قحت هن تتحدت

  ت تل ، هل   تلننا درعنل  رلوتلع در سد  . ه ق  ىوت    فسد  درعنل  نلج فقسدت دا
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

نتلدددتها هددد د دروصددددا د  و درل دددسي درلتعلددددة  ترلحدددتسدت درمنتتنددد  هدر سد ددددتت در دددت ق   ددددل  

 درعلتهن  دآلتن   

 أواًل: األدب النظري

 هنفلا درله هنتت دآلتن   

 لوحهت درلحتسدت درمنتتن   

  هلن  درلحتسدت درمنتتن  

  تصلنإ درلحتسدت درمنتتن 

 مفهوم المهارات الحياتية: 

هصدددقا فخصدددنتح  ،تم دددج درلحدددتسدت درمنتتنددد   أهلنددد  ختصددد ؛  لحدددت ت دددحت فدددة ىنددد د  درودددس 

هلدددت تتنمدددح درلحدددتسدت درمنتتنددد  لددد    د دت نللنددد  هنقلنددد   ،رلتوتندددا لدددع ق دددتنت درعصدددس هلفدددكاتح

رددد هدتحت هد  سدكحدددت رلددد    وحددد  لتطل دددتت درمندددت  فإلحدددت ت دددحت كددد ر  فدددة فحلحدددتنلتس دددحت د فدددسد  رلهد

 ق سدتحت.

  لحدتسدت فخصدن  هدوتلتنند ، هد     درطل  لحا دردتعلت درل لدة نلدج درلحدتسدت درمنتتند  نعلدت دى

 ة درتوتسو درلوتهم   لدتلحت، ه هلحدت ا فنلج لمه كتل لفتسكتحته درلحتسدت درمنتتن   حت رح ادكت ت 

درتألا فة درتوتسو درفخصدن   هلحدتسدت درتهدصدا ه ت درفخصن  لنا  درتعتلا لع درلفتنس، درلحتسد

 هدتخت  درقسدسدت هدرعلا لع درولتن  هدرلحتسدت درعللن .

 لدد  ،ن حسهددت دروددس  فددة درهقددت درللت ددو  هدد ا درلحددتسدت فددة  دد  ل كددس  درطل دد نلكدد  ىك ددتو ه 

لدة نودو هلد  هد د درللط ،هتق نت درعدسهض لفسهنتتتنن ، هدرلقتفتت هدرقنتت  تردرول لاتتلنا  درلح
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درتددة ن ددتخ لحت فددة درتدد سن  ه   نختددتس د ف ددا رتمقنددة  ت ددتسدتنونتنلددج درلعلددت    نلددهع فددة دا

  7002 إ، ندرلتتوتت درلطله   ل  درت سن   ه درلفتط  نهل

رعدو ه  دتنت،  سد د  درقه درخ دس  درل تفدس ،  لد كس للحدت  ونتت، نههلت  درع ن  لد  هد ا دا دتسدت

لدد  هد د درللطلددة تددت تفدكنا فسنددة هطلددة  ،درس ددهت درسل ند   دركتسنكددتتنس ه مدا درلفددكات، ه د  هدس، 

هندد س حت  ،ي رلفددسهع لحددا درددتعلت درل لددة نلددج درلحددتسدت درمنتتندد  نندد د   رنددا نسفدد  درلعللددن لمددهس 

لدح هد د ، ههد د نعكد  لدت نق   اا ىردج درمندت ل خ    عت  حت لنلج درلحتسدت درمنتتن  فة درلسإ درصون ،  

عللندد  تدرلددلحا لدد  ولنددع درلسدمددا در سد ددن  فددة تمقنددة درتهدفددة هدرتددهد    ددن  درعللنتددن  درتعلنلندد  هدر

ه ردد  رتمقنددة منددت  لتومدد   كددا  فددكا خددت ؛ لختلددإ ا نددتت ه ددن  درل س ددن  هدرطل دد  هلددلحا  فددك

  .7020 در نسي،  درلقتنن  درفخصن  هدرلو ن  هداوتلتنن  هغنسهت

تعّسإ درلحتس  نلج " لحت نلا نؤ نح دروس    ق  ه سن ، هتقت  ن  طسنة لعتننس  ه  مكدتت ه 

، كلددت نسفددت  ألحددت  "نلددا  ه  122، 1112 درلقددتلة هلملدد ، نمدد  هت درلختصدده  فددة كددا لوددتا" 

فعددا نلتددت   ددترتوس  هدرخصهصددن  نكدده  رددح هوحدد  لمدد    تكت ددو  ددترتعلت، هرددن  لعلددج  ردد     كددا 

رددتعلت نلكدد     تددؤ ي ىرددج دكت ددتو درلحددتسدت فلدد  درللكدد     نددتعلت دروددس  لحددتس  لددت هنوفددا  فددكتا د

  .222، 1119طل  ، فنحت"  

تددت تعسنوحددت نلددج  لحددت " قدد  درعلددا ه ددسنتح لددع درولتنددتت رتمقنددة هدد إ هد دد ، هدر سدندد  ه 

  .222، 1122 فمتت ،  هدرتوهة فة لتمن  لعنل  لنا سنت   لعنل  هغنسهت"

 ،نلددا نت ددت  تر قدد  هدر ددسن  نلتلكددح دروددس   درلحددتس   ألحددتعددسإ در تمددث ن  نلددج لددت تقدد ت ه لددت ا 

 .دروعلن  ح  ترت سنو هدرللتس  هنكت  

نلدددددج  لحدددددت  " للدددددتط در دددددله    222  1122 درخهدردددد     لددددت درلحدددددتسدت درمنتتنددددد  فقددددد  نسفحدددددت

  هلع درلوتلدع، ه رد   تتخدت  درفخصن  درا ل  رألفسد  رلتعتلا  نق  هدقت دس لع  لو حت هلع دآلخسن
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درقددسدسدت درللت دد   هدرصددمنم ، هتملددا درل ددؤهرنتت درفخصددن  هداوتلتنندد ، هفحددت درددلو  هدآلخددسن  

 .هتكهن  ناقتت ىنوت ن  لع دآلخسن  هتوت ي م هث د  لتت هدرق س  نلج درتوكنس دا تكتسي"

لحدت فدة تعتللدح لدع لدت نهدوحدح هدرلحتسدت درمنتتن   هصوحت لحتسدت ا نلك  رلوس  دا دتللت  ن

درقنددت  ، ه لحددتس  مددا درلفددكات، ه لحددتس  درتوكنددس درلتقدد ، ه فددة منتتددح تصددلإ ىرددج  لحددتسدت داتصددتا، 

 ه دس  درتس ندددد  تق ددددا دآلخددددس، هغنسهددددت ه تقدددد نس دردددد دت هدرنقدددد   ددددترلو ، ه درتعددددته  هدرعلددددا درولددددتنة، ه 

  . 1112هدرتعلنت، 

نللندد  نقددهت  حددت دنل ددت  فددة درمنددت  درنهلندد     لحددت  " ندددرلحددتسدت درمنتتندد  نلددج   ن ددتا  عددسإهت  

توتنلح لع د فنت  درلمنط   ح، ه ترتترة فإ  ه ا درتوتنات تمتتي لد  درودس     نكده  لتلكلدت  لد   

  . 122، 1112 درلقتلة هلمل ، لحتسدت منتتن    ت ن " 

درتدة  لتلهند درقد سدت   درتولع درع ن  لدتعسنوتت درلحتسدت درمنتتن   أ    2999نس  در ت   ه 

دروددس  قددت سدا نلددج درتكنددإ هدرتعتلددا  ت ددحت فددة وعددا كلددت ،تت ددل  دروهدلددو درلو ددن  هدرلت ندد  هدرعقلندد 

 .   ات هدرتم نتت درتة نهدوححتما درلفكرل  حلدرسكن   درتع  ه دننوت ة لع لمنطح، 

نلنحدددت فقددد  تهصدددا  طددداعهنلدددج دخدددتاإ درتعسنودددتت درع نددد   رللحدددتسدت درمنتتنددد  درتدددة تدددت دن

  درخ ددسدت هد  هدت درتددة نمتتوحددت دروددس  رل ددتن تح فددة  ألحددت لحددتسدت درمنتتندد دردر تمددث ىرددج تعسنددإ 

 درتعتلا لع لت نمنط  ح هدل لتوح لع دآلخسن  هدرلوتلع  فكا ن ل  تول ح رللختطس هدرلفكات. 

 أهمية المهارات الحياتية: 

لدد  منددث  كهلحددت ت ددحت فددة  لددت  فخصددن  دروددس  تكت ددو درلحددتسدت درمنتتندد   هلندد  ختصدد  لدد 

وعلددح ل ددتع دا هنلددج  سودد  لدد  دروته ندد  فددة لهدوحدد  درلفددكات هدرتمدد نتت درنهلندد ، ه ترتددترة فحددة 

ترلحددتسدت ف ؛هقددت سدا نلددج درتددأننس فددة درلوتلددع ،ت ددحت فددة وعددا دروددس  للتلكددتا رلوددتتن  درتلندد  هدن دد دع

فددة فحددت هد  سد  د فددسد   لو ددحت هرقدد سدتحت لدد  د  د دت لحددتسدت ت ددحت  ألحددت  درمنتتندد  نلكدد  هصددوحت
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درعللندددد  هدرعقلندددد  درتددددة نلتس ددددهلحت رلهدوحدددد  لتطل ددددتت هلفددددكات درمنددددت  هدرهصددددها ىرددددج د هدددد دإ 

  . 1119  ه طتلع، درللفه    

هنل س ىرج  هلن  درلحتسدت درمنتتن   تنت تسهت لحتسدت   ت ن  ا نلك  دا تللت  نلحت، فحدة 

لدت   دترنو درمندت  هتطهسهدت، ه رد  ل نفد تع متودتت درودس  د  ت دن  هد دتلسدسا فدة لعتنفد  سهسن  

 نلت  توتنلدح لدع د فدخت  هدر دهدهس درمنتتند ، للدت ن دحت فة نكت  ح درلتعلت للحت ل  خ س  ل تفس  

  .1111 در ن ، ع همتوتت درلتعلت س طحت  ن  درهدق فة وعا درتعلت  د لعلجا  نلة 

هفددة توتنلددح لددع دآلخددسن  هردد ر  لدد     دروددس    هسدا لحلددت فددة منددت  تسدت درمنتتندد درلحدد هتلعددو

ح فللتس دددتتصدددتا درللدددهي، ههددد د د لدددس ن دددتن ا نلدددج ندددسض  فكدددتسا  ه دددهف، دار ندددح لحدددتس  تكددده  

فدعسا  دتروخس هدانتد د   دترلو ، فعلد لت نطلدو للدح    ندؤ ي نلداا رللحتسدت درمنتتن  فدة مد   دتدح ن

ى ددكته   نفددعس دآلخددسن   ترنقدد  فنددح هن ندد  لدد  نقتددح  لو ددح هنسفددع لدد  تقدد نسا ر دتددح   فنتقلددح، متلددت

  . 1112هلمل ، 

 فة درلقتط دآلتن     1111  هل يهنلك  تم ن   هلن  درلحتسدت درمنتتن  كلت  هس هت 

 تمقة درلحتسدت درمنتتن  درتكتلا  ن  درل س   هدرلوتلع.  .2

فدة هد د درعصدس درد ي نت دت  تا صدصه خ ، فكا  ف اسص     نعن  منتتح تعطة دروس  درو .1

 تلووددتس لعسفددة هلعلهلددتتة هتكلهرددهوة لتامددة، د لددس دردد ي نتطلددو ىندد د   فددسد  قددت سن  

 ت سن حت نلج درع ن  ل  درلحتسدت. نلج درتكنإ هدرتوتنا  وتنلن  لع ه ا درلتلنسدت 

در دددهدهس، هتعطدددة تك ددو درلدددتعلت خ ددس  ل تفدددس  نددد  طسنددة درتوتندددا درل تفدددس  ت فددخت  ه  .2

رلتعلت لعلجا هتهفس دننتس  هدرتفهنة است تطحت  هدقعحت، كلدت تد ه هت  طسد دة رلمصدها نلدج 

تك دددو درودددس  ىم ت دددتا  ترلفدددكات درلوتلعنددد  ه ت  دتندددتا لددد  لصدددت سهت د صدددلن ، درلعلهلدددت

 هدرسغ   فة ملحت. 
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ع درطتردو  دتر  د هلند ،    هس درلحدتسدت درمنتتند  فدة هدقدندس  در تمدث  دأه لت ا نلدج لدت تقد ت 

ا نلك  دا دتللت  نلحدت ى د لدت  سد  درودس   فحة ى تف  ىرج لت تق ت ن   هلنتحت تكت  تكه  لتطل تت  

 ه  درهقدهع فدة  لد     نلخسط فة درلوتلع هنقد ت لدت ر ندح لد   فكدتس، هنتوتندا لدع لمنطدح   دحهر 

وتلتنن ، هتوعلدح لعد هاا ند  دآلخدسن ، درلفكات درتة ق  تؤ ي  ح ىرج  د س  د لسدض درلو ن  هدا

در ددله  درختط دد  درتددة تعتلدد  ل ددتهس ف دداا ندد     ىك ددتو درلددتعلت هدد ا درلحددتسدت نول ددح دكت ددتو 

 ه  هودده   س ددن  نللندد  لدد  نلددج لفددته دتح در دتندد  هتملناتددح درفخصددن  فددة لهدوحدد  درتمدد نتت 

تفس سمح درللتها درتس هن ، ه إفسدإ ل لت تط قت ل  نلج لعسف  كت  ل  درلوتسض تعللحت هدكت ت حت 

    لدددا درلحدددتسدت درمنتتنددد  فدددة للدددتها درتس نددد    1112  هدر طتنلددد  درمتنددد ى  ندددس   ؛لددد  درل س دددن 

ك ددت حت لحددتسدت د  ددلهو  درسنت ددن   ددهإ نعلددا نلددج داستقددت   ل ددته  ىندد د  درلتعللددن  رلمنددت ، هد 

دت درعلدا درولدتنة درتعدتهلة، ه  دترنو مدا درعللة فة درتوكنس هدرتخطنط هتصدلنت د لفدط ، هلحدتس 

 درلفكات هغنسهت ل  درلحتسدت درمنتتن . 

 تصنيف المهارات الحياتية:

هرعا   س هت ه فدللحت هده تصدلنإ م دن   سدت درمنتتن درتصلنوتت درتة تلتهرت درلحتتع  ت  

   نلج درلمه دآلتة  1116 

  درخصت   درفخصن  لنا داتصتا هدرتعته  لع دآلخسن . -

 تهونح درلتعللن  ىرج تسفن  دا تحا .  -

 درهقت.  نلتسرعللن  فة د تىك تو درلتعللن  لولهن  ل  درلحتسدت د -

 ىطاع درلتعللن  نلج درتقلنتت درم نن .  -

 ىك تو درلتعللن  درق س  نلج درتهدصا.  -

 تهنن  درلتعللن   لتطل تت د ل  هدر ال . -
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تلتهردددت تقدددهنت لدددلحا در سد دددتت داوتلتننددد   سد دددتحت درتدددة  فدددة  1112  دددعن  كلدددت قددد لت 

 أتة نوتا رللحتسدت درمنتتن  كلت نرلصإ د ها دنن د ي فة  ه  درلحتسدت درمنتتن ، تصل

تقددن  تلدد  درلحددتسدت قدد س  درطترددو نلددج ى حددتس داهتلددتت ى   لحددتسدت درتهدصددا داوتلددتنة  .2

تت ل س دآلخسن  فة  تآلخسن ، هدرعلا  وتنلن  لعحت كوس  هن ه فة ولتن ، هن ع هوح

نتعدددتطإ لدددع ه   ناقدددتت لدددع درددد لا ، نكدددهّ ه نفدددتس  فدددة درتخطدددنط درولدددتنة، ه دانت دددتس، 

نم ددد  آ دو درتمددد ث هدا دددتلتع، ه نتخندددا دردددس ي دآلخدددس، ه دآلخدددسن  فدددة  هقدددتت د  لدددتت، 

تلك  لدد  درسؤندد  درلق ندد  رلددت ت نددح دره ددت ا نددد فكددتس هدآلسد  درختصدد   ه ددهف، ه نع ددس ندد  ه 

   ل   فكتس هلوتهنت. دننالن

قددت سدا نلددج درتع نددس ه  حدد ا درلحددتسدت  لللددت نوددو    نكدده  درطترددو لحددتسدت دركتت دد  درتع نسندد   .1

تل دددنت د فكدددتس ه درتع ندددس نددد  هوحددد  درل دددس درختصددد   ترله دددهع، ه نددد  د فكدددتس  ه دددهف، 

ولددددع در نتلددددتت درا لدددد  ه لسدنددددت  در  ددددتط  فددددة نددددسض درله ددددهع، ه د  ت ددددن  رلله ددددهع، 

 ط   ترله هع، هد تخ دت لصت س درتعلت درا ل . درلست 

نلددج درلمدده درلحددتسدت درمنتتندد    1112  درتعلددنت درعددترة درول ددطنلن ه دس  درتس ندد  ه  نللددت صددلوت 

 دآلتة  

لحددتسدت هنددة دردد دت هدرتعددتطإ  هتتعلددة  قدد سدت درطل دد  نلددج تم ندد  لددهدط  در ددعإ هدرقدده  فددة  .2

ف درت دددددتل  هوحدددددتت ل دددددس دآلخدددددسن ، هغدددددس  سه فخصدددددنتتحت هتطدددددهنس تهوحدددددتتحت لمددددده دمتدددددسدت 

 هدرتعتطإ  ن  در لا .

لحدددتسدت دتخدددت  درقددددسدس همدددا درلفددددكات  تت دددل  تعلددددنت درطل ددد  نلددددج دتخدددت  درقددددسدس  لدددت ا نلددددج  .1

لعلهلددتت صددمنم  هتقنددنت ىنوت نددتت ه ددل نتت درقددسدس ى ددتف  ىرددج تعلددنت درطل دد  نلددج تفددخن  

 ها هدر  د ا درلختلو  رلهدوحتحت.درلفكل  ل  منث    ت حت هآنتسهت هه ع درمل
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لحدددددتسدت داتصدددددتا هدرتهدصدددددا هدرعاقددددد   دددددن  د فدددددخت   هتت دددددل  تللنددددد  لحدددددتسدت داتصدددددتا  .2

تاتصتا درلو ة هغنس درلو ة درللت  ن  هم   دا دتلتع، هتللند  ى سد   هدرتهدصا  ن  درطل   

ا ، ه لددت  درصدد دق  دردد ل هصددتا خصة درعاقدد  در ددلهكن   ددن  د فددخت  درطل دد  رلعسفدد  درمدد ه  فدد

 هدرلمتف   نلج د تلسدسهت. 

درتوكنس دن  دنة درخاة هدرتوكنس درلق ي  هنت ل  تللن  ق س  درطل   نلدج درتع ندس ند   لو دحت  .2

درق س  نلج تملنا درتدأننسدت داوتلتنند  هدرنقتفند  ىرج ى تف   طسنق  ا ق ، هدرتعلت درلهوح  دتنتا، 

كد ر  درقد س  نلدج لقد  ند ت ه ص  تأننس دننات درلس ة هدرل لهع،  لت  نلج درلهدقإ هدرقنت ه خت

 لت هد مكتت درلوسه  .درل تهد  هدر 

لا درتع نددس درللت ددو ندد  درعهدطددإ در ددلهط  هتفدد درتعتلددا لددع درعهدطددإ هدرتعتلددا لددع لحددتسدت .2

 ىرددج لعسفدد  لصددت س در ددلهط هنلددج درتعتلددا  وتنلندد  لددع درعهدطددإ دننوت ندد  هدر ددل ن ، ى ددتف ا 

 دا توت   دانوت ن  لع  لهط درمنت  هدرعت دت در ن   كترت خن  هن ت درل تف .ه 

 منهاج التربية الرياضية:  

نع  للحتي درتس ن  درسنت ن   م  دره ت ا درتة  لتوحت درل تت درتعلنلة  ح إ تكهن  درلتعللن  

  .1112لعسفنتا، ههو دلنتا   نتهلة، ه    د نتا،تكهنلتا لت لتا، 

 تخطدنط نلدج ن لدج    نودو درل س دن  درسنت دن  درتس ند  للحدتي     1112  خطنونس  دره 

 درتس ند  رللحدتي درتخطدنط هد    د دنتحت، هده درتخطدنط فدإ  درتعلدنت خط  هه درللحتي كت  هد  د نللة،

 فتدس  فدة لتدت ا رتمقندةهتم ند هت  هدرلودس دت در سد ن  درلهد  س ت فنحت نتت درتة درعللن  هه درسنت ن 

 :نلة لت هفة نكه  درل س ن  درسنت ن  درتس ن  رللحتي درعللة درتخطنط هد   .لم      للن

 .هدرلعلله  درلتخصصه  ه عح فة نفتس     نوو -

 .درتعلنلن   ترخ سدت هنحتت درعللة د  لهو نعتل  -
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 .هلسلت هلتكتلاا  ههدقعنتا  فتلاا  نكه     -

 .ت يهدرل در فسي دروتلو دانت تس  ل س خ أن    -

 .درلتعلت   ن   نست ط    -

  مد نت فدة لختلدإ درلسدمدا،  تنت تسهدت ىهتع  للتها درتس ن  درسنت ن  ل   هدت ه دت ا درتعلد

لكهلددتت درعللندد  درتعلنلندد ، ف دداا ندد  كهلحددت نلصددسدا   ت ددنتا فددة تو ددن  د هدد دإ درتس هندد  هتمقنددة 

درتس ندد   للددتها نندد د كتلددا طتقددتتحت س ددترتحت؛ هردد ر  فإلددح لدد  درهدوددو نلددج درتس ددهنن     نهوحددهد 

خسدوحت فة  م   صهس    ه كس ،    .1112درسنت ن  هد 

لددت هنلتددت  للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  ندد  غنددسا لدد  درللددتها  كنتفدد  درتط نددة درعللددة فنددح، ل

در سو  د هرج رته نإ درلحتسدت هدرخ سدت درعللند  درتدة ت دعج نك  ح  هلن  ختص  فة دنتلت ا فة 

نقحدت د هد دإ درتس هند . هردت تعد  درتس ند  درسنت دن  لودس  ه دنل  رلعدو فدة  هقدتت درودسد ،  دا ىردج تمق

 ص مت ل  درمتوتت در سهسن  رمنت  دروس ، هلت    سد ن   دل  درلدهد  درتدة تفدكا للحدتي درتعلدنت 

 . 1112 سدهنت هدرعت و، ىدرلتكتلا فة درلسدما در سد ن  درتعلنلن  درلختلو ، ر لت  فخصن  دروس   

درلسدما  ك ت درع ن  ل  در ها نلج  هلن  للحتي درتس ن  درسنت ن  فة لختلإ هق  

نع  ه نل   ى سهت، هتمقنة درلله درفتلا رحت، ندرتعلنلن  ر هسا فة تكهن  فخصن  دنل ت  هتطه 

دت ل  نتلن   ترع ن  ل  درللن     رتمقنة د ه دإ درتعلنلن  هدرتس هن  رلتس ن  درسنت ن ، ر د نوو 

 هلحت    نكه  رلللحتي  ه دإ هد م  ه قنق  هدرتة   هسهت تمقة د ه دإ درللفه   فة تهونح 

  . 1112  نتهلة، حت هختسودرل س   درعللن  درتعلنلن  هدرتس هن  نك تو درتالن  درخ سدت  دخا 

فة  نع    ناا ن ع  للحا درتس ن  درسنت ن   م  دره ت ا درحتل  رلل تت درتعلنلة هدر ي   هسا ه 

تكهن  درلتعللن  تكهنلت لت لت مسكنت، لعسفنت ههو دلنت  تستكت ا نلج  ي ل تت تعلنلة رتطهنس 

درلحتسدت فأص   رلل دس  درم نن  در هس درك نس فة ل تن   دكتفتإ  لو حت ل  وح ، هتمقنة 



18 
 

سدت هفتنلن  رللحت تد ه دإ درلتعلق   للحا درتس ن  درسنت ن  ل  وح   خس ، هل   للت  تح

 . 1112  نهو،  ل  وح  نترن  درخ سدت درتعلنلن  رتمقنة د ه دإ درتعلنلن 

 المهارات الحياتية في منهاج التربية الرياضية:

ت ددعج درللددتها درقت لدد  نلددج درلحددتسدت درمنتتندد  ىرددج درلقتس دد   ددن  لمتدده  درلددت   درعللندد  لدد  

ترع ند  ن  هدروسهقتت دروس ن   ندلحت، ف  ق سدت درلتعللوح  ه ن  درلهدقإ درمنتتن  درنهلن ، لسدنن    ر

لدددددد  درلوددددددتات درتددددددة فددددددللتحت درلحددددددتسدت درمنتتندددددد  لنددددددا درلوددددددتات درلو ددددددن ، هدر  لندددددد ، هدرعقلندددددد ، 

هداوتلتنن ، هغنسهت، تق ت درلحتسدت درمنتتن  فة درعللن  درتعلنلن  لولهن  ل  درلحتسدت درتة نلك  

لنلدددة كلحدددتسدت  دتخدددت  درقدددسدس، هدرتوكندددس درلتقددد ، همدددا درلفدددكات، ته نوحدددت فدددة  دددنتة درلهقدددإ درتع

توعنلحدددت فدددة درلهقدددإ درتعلنلدددة، هكلندددتا نلدددج  رددد  نلكددد   هدرتعدددته ، هتق دددا دآلخدددس، هغنسهدددت، ه رددد  

 نلدت  تعلدنت د  دلهو درت دت رة فدة ته نإ لحتسدت درمهدس هدرلق  هدتخت  درقسدس، هتق ا دآلخس، هغنسهت 

 درسنت ن .فة تعلنت درلحتسدت 

"    لدددا درلحدددتسدت درمنتتنددد  فدددة للحدددتي درتس نددد  درسنت دددن    22  1112 هندددس  در دددهطسي   

 طسنق  نللن  لخطط رحت؛ ن دحت فدة تطدهنس درعللندتت درعقلند  درعلندت، هصدقا درفخصدن  درلت لد  لد  

رتعتلدا ولنع وهدل حت، كلت ت تن  فة ىلد د  درودس   لدت نمتتودح لد  لحدتسدت منتتند  نللند  تمقدة ردح د

هدا ددتوت   دننوت ندد  لددع  ددلهط درمنددت  هدرعددت دت در ددن   هدرتوتنددا دننوددت ة لددع لتطل ددتت درمنددت . 

 . "كترت خن  هن ت درل تف 

درلحتسدت، فنلك  تمقنة ه ا در لهكنتت  تختاإ  اكت تونع  درلفتط درسنت ة ه نل  ه 

للت    رتعلت درلحتسدت درمنتتن   ن     د لفط  درسنت ن  هدرتسهن ، ه   للحا درتس ن  درسنت ن  نع

تفلا درق س  نلج ىلوت  درعلا تمت در لهط هد  دس  درهقت،  تن تف  ره ع د ه دإ هدرتهدصا ه 

  .1121هدرتعتلا لع درلوتف هدروفا، هدرعلا  ل  فسنة هدرق س  نلج تق ا درلتت ا  لهس در ن ، 
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لك  د  نتت دلوت ا  فكا فعتا ل    درت سنو نلج درلحتسدت درمنتتن  ن نت   نلج  ر  ى

خاا درلفتط درسنت ة، ه   دلتاكح رللفتط درسنت ة رح تأننس لحت نلج درصم  درعتل ، هنعت س 

ل   كنس د لهس  حهر  فة دكت تو د فسد  رللحتسدت درمنتتن  درلتلهن  درعللة هدر هلة، فت تن  

ولنع وهدل ح در  لن  درلو ن   ل روس  درلحتسدت درسنت ن  هدرلفتط در  لة نلج تطهنس فخصن  د

تلع درلمنط  ح  در هطسي، هداوتلتنن  ف ا ن  درلحتسدت درتة نمتتوحت رلتلن  هدرتوتنا لع درلو

1112 .  

 المهارات الحياتية في منهاج التربية الرياضيةعلى آلية دمج نهج التعلم المبني 

ا تط نة قسدس لفسهع لحا درتعلت درل لة ق  تكاهدوحت ه دس  درتس ن  هدرتعلنت فة درعسدة لف

دس  نلدددج درلحدددتسدت درمنتتنددد  ههدددة آرنددد  درددد لا فدددة درللدددتها، هرحددد د ط قدددت د وحددد   درلعلنددد  فدددة درددده  

تم نددد  درقددسدس درلطلدددهو هدختندددتس  هصدددلع درقددسدس  ،  مدددا درلفددكاتلحددتسدت منتتنددد  لحلدد  لندددا لحددتس 

نلدج د وحد   درلعلند     تختدتس دمد  در د د ا  رد ر  هودوركا قدسدس رتمقندة درلتدتي درلطلدهو؛  در  د ا

 ههه كتآلتة   7020كلت نسدهت در نسي  ، درتترن  رتط نة ه لا درلحتسدت درمنتتن  فة درللتها

 : الالمادة المنفصلة االحتمال األول -1

هدده وعددا تدد سن  لحددا درددتعلت درل لددة نلددج درلحددتسدت درمنتتندد  كلددت   للوصددل  هلمدد    تأخدد  

، هه د نعلة  نت   نو  درو ها   هنة رلصوهإ در سد ن  درلختلو ها درمص  د لكتلحت نلج و 

 سد دة آخدس متدج نت دلج   سد دن  رل مدث  درد   هنة ه نت   هقت درتعلت  ه دختصتس ن   درمص  

 تعلت.ى تف  ىرج تعنن  لعلت للوصا هت سن ح نلج لحا ه د در ،ىوسد  ه د درتعلت كلت   للوصل 
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 : الاإلدماج / الصهر  انياالحتمال الث -5

هه د نعلة دلح نلك  ى ختا لحا درتعلت درل لة نلج درلحتسدت درمنتتن  فة كدا درلدهد  در سد دن  

درلهودده   ل ددد قتا  ه  دددل  درع نددد  للحدددت لددد  ل س ددة درصدددإ درعدددت نن ، ركددد  هددد د دامتلدددتا نتطلدددو 

وسد دت  ت ط  رتولو    نص   تعل  طمنتا. ت درلحتسدت درمنتتن  ندمتنتطتت هد 

  Carrier Subject : المبحث الحامل للمفهوم الاالحتمال الثالث_ 7

  تددد سن  لحدددا دردددتعلت درل لدددة نلدددج درلحدددتسدت درمنتتنددد  لددد  لدددت   متللددد   دت ناقددد  نلكددد  ى

،  ه كددددد     تكددددده  لدددددت   درتس نددددد  درهطلنددددد ى  نل ؛لددددد   دددددن  لولهنددددد  درل تمدددددث در سد دددددن  دختنتسهدددددت

لت    خس  نكه  رحت ناق  قهن  لدع لحدا دردتعلت   درصمن ،  ه  نقتف  درن ه درللتت  ه داوتلتننتت 

درل لددة نلددج درلحددتسدت درمنتتندد ، لدد  ل س ددن  ودد   نتدد س ه  نلددج د ددتسدتنونتت تدد سن  هتقددهنت هدد د 

  درلحا هه ت لح ه لفطتح درلختلو .

 دددنتت لحدددتسدت فسننددد   تهللدددت تقددد ت ن دددتخل  در تمدددث تصدددلنوتا رللحدددتسدت درمنتتنددد  تل ندددة نلحددد

  ،  منث نل وت ه د درتصلنإ لع درتصلنوتت دفة در س  درتة  ن هت در تمثته نمحت فة دا ت تل  

درتدددة تقددد لت هغنسهدددت للدددت هس  لددد  لل لدددتت ه دددتمنن ، ه لدددت ندددست ط  للحدددتي درتس نددد  درسنت دددن  ههدددة 

 كتآلتة  

 درلحتسدت در  لن . لوتا 

 لحتسدت درقنت   هدتخت  درقسدس. لوتا 

 رتوكنس هداكتفتإ.لحتسدت د لوتا 

 درلحتسدت درلو ن  هداوتلتنن . لوتا 
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 ثانيًا: الدراسات السابقة

د  و درل ددسي هتهدفقددتا لددع  هلندد  در سد دد ، نعددسض  عددض فددة  دده  دطدداع در تمددث نلددج 

  در سد تت در ت ق  درتة تلتهرت  سو  تهدفس درلحتسدت درمنتتن  فة للحتي درتس ن  درسنت ن 

دردتعلت درتعدتهلة   دتسدتنون دسد   ه فت درتعسإ ىردج فعترند  د دتخ دت    1111ل عه     وس 

فة ت سن  در سد تت داوتلتنن  نلج تللن  درلحدتسدت درمنتتند  هدرتمصدنا هداتودتا لمده درلدت   رد   

منث د تخ ت در تمث درللحا درتوسن ة، هط قت در سد د  نلدج ننلد   ؛دنن د ي تالن  درصإ د ها

ها دنن د ي فة ل س تة لتصس دنن د ن   لن  فة  لحت، هكوس ن دكس  لدن ، ل  تالن  درصإ د 

تهصا در تمث ىرج هوه  فسهة  دت  ار  ىمصت ن   ن  لته ط  سوتت تالن  درلولهن  درتوسن ن  

هتالن  درلولهن  در ت ط  فة درتط نة در ع ي اخت تس درلهدقإ درمنتتن  رصتر  تالن  درلولهند  

 درتوسن ن . 

 ندددس  حدددت ىردددج  سد ددد  تدددت درتعدددسإ   1112ه دس  درتس نددد  هدرتعلدددنت درعدددترة درول دددطنلن   ودددست  ه 

در سلدددتلا ه عددد ا، هتدددت دنتلدددت   تلونددد درتددد سنو فدددة تهوحدددتت درلتددد س ن  نلدددج درلحدددتسدت درمنتتنددد  ق دددا 

درلحددتسدت درمنتتندد  د  ت ددن  درلق ددل   دد هسهت رلحددتسدت فسنندد  ههددة كددت تة  لحددتسدت هنددة درددد دت، 

لحتسدت دتخت  درقسدس هلحتسدت ما درلفكات، هلحتسدت داتصتا هدرتهدصا، هلحتسدت درعاقد   دن  ه 

، هدرتوكندس دن د دنة درخداة، هلحدتسدت درتوكندس درلقد ي، هلحدتسدت درتعتلدا لدع درعهدطدإ، د فخت 

  291هتدددت د دددتطاع آسد    .هلحدددتسدت درتعتلدددا لدددع در دددلهط، لددد   ودددا    نتددد سو نلنحدددت درطتردددو

 ه  حست درل نل ، درقسن  .  ىقتلتحت  لت س   نلج دختاإ لكت  191   لت س تا ه111 س تا للحت  لت

ت  دهد   كدتلهد  كدهسدا در سد      درت سنو  نس تأننسدا  د  ار  نلج دتوتهتت درلتد س ن   فدكا ندت لتت ا

ن  تلكدددلحت لددد  تط ندددة در سد ددد      دددسدلا درتددد سنو دروعترددد  هدرلق لددد  رللعللددد لتدددت ا  نلدددته ، ىلتندددتا  ت 
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درتدة تعتس دح فدة  تكاتع ند  قد سدت درطتردو نلدج مدا درلفد درللتها  صهس   كنس فتنلن  ت ن  لد 

 ، هنلج لوتلعح  تروت   .حمنتتح درنهلن  هتتهر  رح درق س  نلج لوت حتحت  لت نعه  نلن

 .Papacharisis. V. Goudas, M)    ت تكتسن دن ، هوده د ، ه دلدن ، هننده هسدكن ه ودس  

Danish. S.J.. & Theodorakis, Y, 2005)   ه فت درتعسإ ىرج  نس  سلتلا رللحتسدت   سد

  طتر تا ركس  21تكهلت ننل  در سد   ل   ه درمنتتن  ل  سنت   دركس  درطت س  هكس  درق ت فة درنهلت ، 

ط نددة  سلددتلا    ددل . تددت ت21-21  طتر ددتا ركددس  درقدد ت، هكتلددت  نلددتسهت تتددسدهف  ددن   21درطددت س  ه 

كدس  درطدت س  در لدا درلحدتسدت درمنتتند  لدع لحدتسدت  فنح   ههه  سلتلا تتSuperلختصس ل   ه س  

كدددس  درللولهنددد  درتوسن نددد ، هتلقدددت درلولهنددد  در دددت ط   سلتلودددتا نمتدددهي نلدددج لحدددتسدت رهكدددس  درقددد ت 

ت  تقد لتا فدة لحدتسدت   حدست درلتدت ا    هلده  .ط ة در سلتلا لد    س عد    دت نعه ، درطت س  هكس  درق ت

دركس  درطت س  رصتر  درلولهن  درتوسن ن  هفة لحتسدت كدس  درقد ت، كلدت   حدست درلتدت ا فسهقدتا رصدتر  

درتوكندس ه  ترلولهن  در ت ط  نلدج درلحدتسدت درمنتتند   مدا درلفدكات،  درلولهن  درتوسن ن  لقتسل ا 

   درل ؤهرن  درفخصن  هدرولتنن  .ه ه ع د ه دإ، ه دننوت ة، 

   سد   ه فت ىرج تملنا درلحدتسدت درمنتتند  فدة لمتده  للحدتي درعلدهت 1112ه وست درلهره  

ت  لددت  تددهرتمقنددة  ردد   ،درتملنلددةتددت د ددتخ دت درلددلحا درهصددوة ه ن . نرلصددإ د ها هدرنددتلة د  ت دد

 ترلحدددددتسدت درمنتتنددددد  درهدودددددو ت دددددللحت فدددددة لمتددددده  للحدددددتي درعلدددددهت رلصدددددإ د ها هدرندددددتلة  قت لددددد   

 ،منث ت للت درقت ل  خل   لوتات   ت ن  رللحتسدت درمنتتن  هة  درلحتسدت درل د ن  ، ن د  ت

هرقدد  ط قددت در تمندد   ،درلحددتسدت درن هندد ه  ،درلحددتسدت در ن ندد ه  ،درلحددتسدت درهقت ندد ه  ،درلحددتسدت درصددمن ه 

نلدددج   د  تملندددا درلمتددده . ه  حدددست در سد ددد  درلتدددت ا درتترنددد   تسكددد  لمتددده  لقدددسس درصدددإ د ها 

ه غولددت درلحددتسدت درل د ندد  هدرهقت ندد  هدر ن ندد  هرددت نددتت  ،درصددمن درلحدتسدت درعللندد  هدرن هندد  هدرلحددتسدت 

 تلتهرحت  صهس  للت   .
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 ,Goudas, M Dermitzaki, I, Leondari) وده د ، ه نسلنت دكدة هرنهلد دسيه ودس  كدا لد  

A, 2006)، درلحدتسدت درمنتتند  درتدة تد س   درتعسإ ىردج  تدأننس  سلدتلا درتد سنو نلدج  سد   ه فت

  طتر تا ل  طل   22كو   ل   سه  درتس ن  درسنت ن ، هفللت ننل  در سد   لولهن  لكهل  ل   

 ، لصدددلت خصنصدددتا رتددد سن  Goalدرصدددإ در دددت ع د  ت دددة، تلقدددهد ل دددخ  لختصدددس  لددد   سلدددتلا  

فددة ل ددته  درلنتقدد  در  لندد   درلحددتسدت درمنتتندد  لدد  درتس ندد  درسنت ددن ، ه  حددست لتددت ا در سد دد  تم ددلتا 

 فدددةهدرلحدددتسدت درمنتتنددد ، كلدددت   حدددست    درتددد سنو نلدددج درلحدددتسدت درمنتتنددد  نلكددد  ته نودددح  وعترنددد  

 مص  درتس ن  درسنت ن .

 سد دد  هدد فت ىرددج ته نددإ  سلددتلا تعلنلددة رللحددتسدت    ,1116Gambleوتل ددا  ه وددس  

 غه نلدج دالتقدتا درلدتو  لد  درل س د  ىردجدرمنتتن  رل دتن   درطل د   فدة درلد دس  درعتلد  فدة فدنكت

هتددت درتهصددا ىرددج   ILONI  وسنددت در سد دد  فددة ىرلددهي ه  . ددهة درعلددا هخلددة درفخصددن  درلتومدد 

فة ل تن   درطل   نلج   Creative Problem Solving فعترن   سلتلا تعلنت درلحتسدت درمنتتن  

رلعق دددتت هدرلعهقدددتت درتدددة  تندددت هتدودالتقدددتا درلدددتو  ىردددج  دددهة درعلدددا، ف ددداا نددد  ل دددتهلتح فدددة 

 تهدوححت.

 سد   ه فت ىرج تللن   عض درلحتسدت درمنتتن  هداتوتا لمه لت     1116ه وست ص مة  

قتلددت در تمندد   إندد د  ه  . ت ددتخ دت لصددت س درددتعلت درلوتلعندد درعلددهت ردد   تالندد  درلسملدد  دنن د ندد  

سن ة، هط قت در سد   نلج لولهند  لد  طل د  قت ل  درلحتسدت درمنتتن  هد تخ لت درللحا ف ح درتو

لحدددتسدت ه درصدددإ د ها دننددد د ي، هدقتصدددست در سد ددد  نلدددج  سد ددد  لحدددتسدت  نللنددد  هتكلهرهونددد ، 

درموت  نلدج درمندت   هتهصدلت در سد د  ىردج هوده  فدسهة  درد  ىمصدت نتا رد   درلولدهنتن  در دت ط  

درلولهنددد  درتوسن نددد ، ههوددده  فدددسهة  درددد  هدرتوسن نددد  فدددة لتدددت ا دخت دددتس درلحدددتسدت درمنتتنددد  رصدددتر  

 صتر  تالن  درلولهن  درتوسن ن .ىمصت نتا  ن  لته طتت  سوتت درلولهن  درتوسن ن  هدر ت ط  ر



24 
 

تملندا  ىردج سد د  هد فت  ) (Wick ,B, Benjamin, A, 2006ه ودس  هند ، ه لندتلن  

رللدتها تت دل  تطدهنس لولهند  ه فدتست ىردج    د ,درلحتسدت درمنتتن  درمسو  رلللحتي فة كهرهل ندت

ل  درلحتسدت درمنتتن  د  ت ن  منث نسك  درللحتي نلج درتطهنس درفخصة  فكا خت  هلهدوح  

 لحتسدت درلق  ى تف  ىرج درلحتسدت دره نون  هلحتسدت درتأكن  نلج درل ؤهرن  دروس ن .ه  ،درلفكات

 & ,.Weiss, M.R., Bolter, N.D., Bhalla, J.A) ، ه دهرتس، ه حدتا، ه دسدن ،هدند  ودس  ه 

Price, M.S. 2007)  ترسنت د ، ههده  عترند   سلدتلا درلحدتسدت درمنتتند   سد د  هد فت ىردج تقندنت ف

لقتسلد  لدع لولهند  لد   سلتلا نمتهي نلج لحتسدت منتتن  تت  لوحت فة  رعدتو سنت دن ، ه رد   تر

  طتر ددتا 212كهلدد  لدد   درلفدتسكن  فددة  لفددط  سنت ددن   خدس  لل لدد ، منددث كتلددت ننلد  در سد دد  ل

  طتر دتا فدة د لفدط  درسنت دن  د خدس  درلل لد ، هكتلدت  نلدتس 229   هFirst Teeفدة  سلدتلا  

فدة در سلدتلا.  رلحدتسدت درمنتتند  لدع رع د  دروهردإ   دل ، هقد  تدت  لدا د22-21درطل   تتسدهف  ن   

ر   درطل   در ن  فتسكهد فة  هرإنلج لحتس  رع   درو ىنوت ن ا   فتست درلتت ا ىرج    هلت  تأننسدت  ه 

هدلتقددا  نددس درلحددتسدت درمنتتندد  درتددة   لوددت فددة درلع دد   منددث  حددس تم دد  فددة لحددتسدت  در سلددتلا،

 درلل ت هغنسهت.  درعلا درولتنة ه  ط دالوعتات، هما درل دنتت، هدرل ت س ، هدرتعلت دروس ي

 ,Gould, D, Collins, K, Lauer, L, & Chung, Y  هفدل ، هكدهرنل ، هاندهس، هقدتت وهرد 

كدس  درقد ت،  وسندت در سد د  فدة وتلعد  لدهسث  ت سنو درلحدتسدت درمنتتند   ج  سد   ه فت ىر  (2007

  22  لد س ن  كدت  لعد ا  نلدتسهت  21تكهلت ننل  در سد   ل   ه فة ل نل  وسنل  هسه.  كتسهانلت

كنس لوتمتا، هق  د دتخ لت درلقدت ات نتلتا، هق  تت دختنتسهت  ترطسنق  درقص ن  ل   ن  درل س ن  د 

لعحدددت رلمصدددها نلدددج درلعلهلدددتت درلتعلقددد   ت دددتسدتنونتت درتددد سنو رددد نحت، هقددد    حدددست درلتدددت ا    

درل س ن  كتلهد نسك ه  نلج درت سنو نلج درلحتسدت درمنتتند  ى دتف  ىردج د  د ، ه   درمدتف  د ك دس 

ست درلتدت ا ىرددج    درلد س ن  كدتلهد نسكدد ه   فدته درتطددهس درفخصدة رد   دران ددن ، هده رللصدس كدت  
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نلددج درلحددتسدت درمنتتندد  دآلتندد   ه ددع د هدد دإ هداتصددتا، هدرقنددت  ، هدردد كت  داوتلددتنة، هتملددا 

 درل ؤهرن ، ه  ا دروح ، هدرعلا درولتنة.  

  سد   ه فت درتعسإ ىرج  ندس د دتخ دت   دترنو تد سن  م نند  فدة   1112قتت در هطسي  ه  

تسدت درمنتتندددد  فددددة للددددتها درتس ندددد  درسنت ددددن  درقت لدددد  نلددددج داقتصددددت  درلعسفددددة، لنددددا ته نددددإ درلحدددد

د  دددلهو درتددد سن ة هد  دددلهو درت دددت رة هداكتفدددتإ درلهودددح نلدددج ته ندددإ درلحدددتسدت درمنتتنددد  لندددا 

لحدددتسدت درتهدصدددا هدتخدددت  درقدددسدس همدددا درلفدددكات هدردددسهف درقنت نددد  هغنسهدددت لددد  درلحدددتسدت،  وسندددت 

  لفدسفتا هلفدسف ، ه  22  ل س دتا هل س د ، ه 221س  ، هقد  فدللت ننلد  در سد د   در سد د  فدة د 

  طتر تا هطتر   ل  طل   درصإ در ت ع د  ت ة فة ل نسن  درتس ن  هدرتعلنت فة قص   نلت ، 229

هد ددتخ لت در سد دد  درلددلحا درهصددوة هدرلددلحا درتوسن ددة، هقدد    حددست لتددت ا در سد دد     لحددتس  سهف 

دمتلت درلست   د هرج،  نللت دمتلت لحتس  ما درلفدكات درلست د  د خندس  لد  هوحد  ل دس  درقنت   ق 

 درل س ن  هدرلفسفن . 

   سد   ه فت درتعسإ ىرج لد   ته ندإ درلحدتسدت درمنتتند  1112ه وس  درمتن  هدر طتنل   

ه  د كدت نلة رل دتت عدتا رلتلندسي درودل  هد ،فة للدتها كلند  درتس ند  درسنت دن  فدة دروتلعد  د س لند 

  طتر دددتا هطتر ددد ، 126مندددث ط قدددت د دددت تل  نلدددج ننلددد  نفدددهد ن   للدددت   ؛لددد  هوحددد  ل دددس درطل ددد 

هخلصت لتت ا در سد   ىرج قل  درلحتسدت درمنتتن  درتة نتت ته نوحت فة للتها كلن  درتس ن  درسنت ن  

 فة دروتلع  د س لن .

ند  لد   ت دلن  درلحدتسدت درمنتتند     سد د  هد فت ىردج دركفدإ 1112ه وست  ع  درد ن   

فة لقسس درتكلهرهونت رلصإ درعتفس د  ت ة هل   دكت دتو درطل د  رحدت، هدنتلد ت در تمند  طسنقد  

  طتر دددتا 292درعنلددد  درعلقه نددد  درعفدددهد ن  فدددة دختندددتس ننلددد  در سد ددد ، مندددث  لددد  نددد    فدددسد  درعنلددد   

درتكلهرهوندددت رلصدددإ درعتفدددس هفدددة قت لددد  هطتر ددد ، هد دددتخ لت در تمنددد    د  تملندددا درلمتددده  ركتدددتو 
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ت درمنتتن ، هدخت تس درلحتسدت درمنتتند  رقندت  ل دتهدهت رد   طل د  درصدإ درعتفدس د  ت دة، ددرلحتس 

هوددت ت لتددت ا در سد دد  لفددنس  ىرددج غنددتو خطددهدت تلون ندد  هد ددم  فددة درتعلددنت درول ددطنلة رت ددلن  

 درلحتسدت درمنتتن  فة درللحتي. 

درلحدتسدت درمنتتند    هدت   سد   ه فت درتعسإ ىردج 1112سي هدر نتت  درمتن  هدر هط ه وس 

 سودد   هلندد  كددا  ههدد فت در سد دد  ىرددج تعددّسإدرهدوددو تهدفسهددت فددة للددتها كلنددتت درتس ندد  درسنت ددن ، 

. هتت دختنتس ننل  در سد د  ت عتا رلتلنس درول  هدروتلع  ،ل  لحتس  ل  درلحتسدت ل  هوح  ل س درط

، د س لندد ،  دروتلعدد  د س لندد   لدد  طل دد  كلنددتت درتس ندد  درسنت ددن  فددة دروتلعددتت  ترطسنقدد  درعفددهد ن

ت. 1112/1112وتلعد  لؤتد   فدة دروصدا در سد دة د ها ه دروتلع  درحتفدلن ، ه وتلع  درنسله ، ه 

   حدددست  طتردددو. هقددد  111  طتر ددد  ه 122هطتر ددد    تا   طتر ددد222تكهلدددت ننلددد  در سد ددد  لددد   ه 

 لا درلحتسدت درمنتتن  فدة للدتها كلندتت   هلن  ن   فسد  ننل  در سد   نلج  تا توتقددرلتت ا    هلت  

 رددت لتددت ا در سد دد  نلددج ندد ت هودده  فددسهة  دت  اردد  ه دروتلعددتت د س لندد  فددة درتس ندد  درسنت ددن  

 .ىمصت ن   ن  هوح  ل س درطاو هدرطتر تت فة تستنو درلحتسدت درمنتتن 

 د  هد فحت درتعدسإ ىردج لد   تأهندا درطتردو درلعلدت فدة    سد1112ه وس  درمتند  هدرفدسنوة  

 نلددت  فددة دروتلعدد  د س لندد  فددة ته نددإ درلحددتسدت درمنتتندد  فددة درتدد سن  فددة كلندد  درتس ندد  درسنت ددن  

 لحدهد تت دختنتس ننل  در سد   ل  طل   كلن  درتس ن  درسنت ن  لل  ه  ،درت سنو درلن دلة فة درل دس 

ت دددونا لدددت   درتددد سنو فدددة هنسغ ددده   در كدددترهسنه   لددد   سلدددتلا    دددتن  لعتلددد 21  لدددجلدددت ن نددد  ن

لد  لولهند  دروقدسدت درتدة تعكد    لكهلد تل د دت  تل نت هطتر  ، هتت تا   طتر 26درلن دلة هن  هت  

ه  حددست  . نلددت  درتط نددة درلندد دلة فددة درلدد دس فددة  هددت درلحددتسدت درهدوددو نلددج درطترددو ته نوحددت 

فدة   درطل د  فدة ى سد   هلند  ته ندإ لندا هد ا درلحدتسدت درمنتتند  ر  تا نتل تا درلتت ا    هلت   عو
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 اردد  ىمصددت ن   ددن  درطل دد  هدرطتر ددتت  تد  تا ه رددت درلتددت ا    هلددت  فسهقدد ، نلددت  درتط نددة درلندد دلة

 .فة  هلن  ته نإ درلحتسدت درمنتتن  رصتر  درطتر تت

ته ندإ درلحددتسدت     سد د  فددة فل دطن  هد فت درتعددسإ نلدج لدد  1119  ده طددتلع   ه ودس 

 ىردج لد  هوحد  ل دس درطل د ، ى دتف ا  درول دطنلن درمنتتن  فة للتها درتس ن  درسنت دن  فدة دروتلعدتت 

 رولدع در نتلدتت هدرلعلهلدتت لد  ننلد    د هرتمقنة  ر  د دتخ ت در تمدث  .تم ن   هس لتلنس درول 

. درول دطنلن هطتر د  لد  طل د   ق دتت درتس ند  درسنت دن  فدة دروتلعدتت  تا   طتر د222ن  هت   نفهد ن 

ته ددإ درلحددتسدت درمنتتندد ،  درول ددطنلن ه  حددست درلتددت ا    للددتها درتس ندد  درسنت ددن  فددة دروتلعددتت 

ه  حست لتت ا در سد      لحتسدت درعلا درولتنة ق  ودت ت فدة درتستندو د ها لد  مندث ته نوحدت 

وددددت ت لحددددتسدت ه ، درنددددتلة  ت درلحددددتسدت درلو ددددن  هد خاقندددد  فددددة درتستنددددووددددت للددددتفددددة درللددددتها،  ن

هوددت ت لحددتسدت  ،حددتسدت در  لندد  فددة درتستنددو درسد ددعداتصددتا هدرتهدصددا فددة درتستنددو درنترددث تلتحددت درل

خندس، ه ردت درلتدت ا نلدج ند ت هوده  فدسهة  دن  هوحد  تستندو درخدتل  هد درتوكنس هداكتفتإ فدة در

 تت فة ل   ته نإ درلحتسدت درمنتتن  فة للتها درتس ن  درسنت ن  . ل س درطاو هدرطتر 

   سد دد   علددهد   لدد   تددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة 1121 وددست كددا لدد  لس ددة ه لطدده   ه  

در سد ددد  ىردددج تم نددد  لددد   تدددهدفس للحدددتي سندددتض د طودددتا فدددة درولحهسنددد  درعس نددد  در دددهسن ، ههددد فت 

ة  دددهسن ، هرتمقندددة  رددد  سندددتض د طودددتا  و تتحدددت دردددناث فدددفدددة لمتددده  للحدددتي درلحدددتسدت درمنتتنددد  

  1112دروتددتف نن ددج،  د دتخ لت در تمندد  قت لدد  درلحددتسدت درمنتتند  لدد  ىندد د  در تمندد   فتطلد  ن دد 

  لحدددتس  فسننددد ، هتدددت 22هت دددللت درقت لددد  نفدددس  لودددتات   ت دددن  رللحدددتسدت درمنتتنددد  تودددسع نلحدددت  

   للخو د حست لتت ا در سد   فة كسد تت درل دتهنتت درناند  ه د تخ دت درللحا درهصوة درتملنلة. 

مققدد    سودد  وندد   هدرلحددتسدت درفخصددن  هلحددتسدت دتخددت  درقددسدس لمققدد    سودد  تت درددتعلت لد   لحددتس 

لته ط ،  نللت لحتسدت تق نس در دت هدرلحتسدت داوتلتنن  هلحدتسدت داتصدتا هلحدتسدت مدا لهدقدإ 
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مققدد ،  ي  لحددت غنددس لتددهدفس  فددة تنددت   هلحددتسدت درلهدطلدد  غنددس لدرصددسدع  ددن  د طوددتا هلحددتسدت درق

 لمته  للحتي سنتض د طوتا.

   سد د  هد فت ىردج قندت  درلحدتسدت درمنتتند  رد   طل د  1122ه وس  كدا لد  فدهن  ه ملد    

هدرسنت دن  فدة درلسملد   درلسمل  درنتلهن ، هل   ته نإ درلحتسدت درمنتتند  فدة للحدتي درتس ند  در  لند 

نتلهندتت  رلعدتت 2تكه  لوتلع در سد د  لد  طل د  نتلهند   ل ند  درل دنل   ه س ي درطل  .  م ونتلهن  در

  طتر دتا هطتر د . 1121ت، ه ل  لولهع درطل   "در ل  درنتلن  هدر ل  درنترن "  1121/1122در سد ة 

طتر دددتا   112  طتر ددد .  وسندددت در سد ددد  نلدددج ننلددد  نفدددهد ن  قهدلحدددت  221  طتر دددتا ه 2221لدددلحت  

  ههدة ن دتس  ند  1112هطتر  ، هد دتخ ت در تمدث د  د  درتدة  ند هت هصدللحت  درمتند  هدر طتنلد ، 

تهصدددلت لتدددت ا در سد ددد  ىردددج    للحدددتي درتس نددد  در  لنددد  هدرسنت دددن  فدددة ه لقندددت  درلحدددتسدت درمنتتنددد . 

ت ددحت درتس ندد  ه نتلهنددتت  ل ندد  درل ددنل  ته ددإ درلحددتسدت درمنتتندد  د  ت ددن  لدد  هوحدد  ل ددس درطل دد . 

ل دتهس در  لن  هدرسنت ن  فة نتلهنتت  ل ن  درل نل  فة ىك تو درطل   درلحتسدت درمنتتن  درتة تع   

  هد خاقند  ودت ت فدة درتستندو د ها لد  ندر له  دننوت ند  هدرلم دل  رلمندت . ه   درلحدتسدت درلو د

 ا در سد د  ىردج ند ت هوده  فدسهة تهصدلت لتدته منث ته نوحدت فدة للدتها درتس ند  در  لند  هدرسنت دن . 

 ن  هوحد  ل دس كدا لد  درطداو هدرطتر دتت فدة لد   ته ندإ درلحدتسدت درمنتتند  فدة للحدتي درتس ند  

  در  لن  هدرسنت ن . 
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 التعقيب على الدراسات السابقة

  د تخل  در تمث درلام تت دآلتن نسض در سد تت در ت ق   ع  

  ه سد دد  لس ددة ه لطدده  1122لدد   فددهن  ه ملدد   تفددت حت در سد دد  درمترندد  لددع  سد دد  كددا 

 ، 1112درمتن  هدر طتنل   ه  ، 1112درمتن  هدر هطسي هدر نتت  ه  ، 1119  ه طتلع  ه   1121 

ر ددسهإ هدد ا در سد دد ،  د كنددس لا لدد ا   هصددوحفددة دختنددتس درلددلحا درهصددوة  ، 1112 ددع  دردد ن   ه 

 در سد  . هدنتلت  در تمنن  درعنل  درعفهد ن  كإم   ىوسد دت 

نددد  در سد دددتت در دددت ق  فدددة دختندددتسهت درلدددلحا درتوسن دددة هفددد ح  درمترنددد  هقددد  دختلودددت در سد ددد 

، (Weiss,ets,2007) ح نلددددنحت ط نعدددد  در سد دددد  لنددددا  سد درتوسن ددددة، كأ ددددلهو لعتلدددد  فس ددددت

 Gould, et al., 2007 ،  1112در ددهطسي  ه  ، Goudas, 2006  1116 ، وتل ددا ، 

ن    كلددت    در ددتمن1111 ، هل ددعه   Papacharisis, et al., 2005 ،  1116صدد مة  ه 

درمنتتنددد ،  نللدددت  هد درعنلددد  درقصددد ن ، هد دددتخ ت در تمدددث فدددة در سد ددد  درمترنددد  قت لددد  درلحدددتسدتد دددتخ ل

 در ت ق  در سدلا درت سن ن  هدا تسدتنونتت.  د تخ لت در سد تت

-در تمددثنلددت  فددة مدد ه  –د هرددج  هتتلندد  در سد دد  درمترندد  ندد  در سد ددتت در ددت ق  كهلحددت تعدد 

 ت دن  رللسملد  درنتلهند  فدة درعدسدة،تتلتها  سو  تهدفس درلحتسدت درمنتتند  فدة للحدتي درتس ند  درسن درتة

ه لحت تلتهرت لتلنسدت درول ، هدرخ س ، هدرلؤها درعللة؛ ى     در سد تت در ت ق  رت تتلتها لندا هد ا 

 درلتلنسدت  ت تنلت  لتلنس درول . 

تلندد  در سد د  درمترندد  فددة كهلحدت  سد دد   وسندت فددة  ددسهإ د دتنلت ن  كددتر سهإ د للندد  كلدت ت

درصدددع   درتدددة تمدددنط  دددترعسدة نتلددد  ه لمتف ددد  د ل دددتس ختصددد ، للدددت ن نددد  لددد  دمتنتودددتت درلتعلقددد  

  ترطل   هدمتنتوتتحت رللحتسدت درمنتتن  هدرق س  نلج درتعتلا لع درلتلنسدت درو ن  . 
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، هدختندتس للحوند  در سد د  فدة  لدت  دنطدتس درل دسيث لد  در سد دتت در دت ق  هق  د دتوت  در تمد

درللت دد  ، ه لددت    دتحددت، هللتقفدد  لتددت ا در سد دد  درمترندد  فددة  دده  لددت تهصددلت ىرنددح لتددت ا در سد ددتت 

 .در ت ق 
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 الفصل الثالث

 تالطريقة واإلجراءا

هللحونتحدددددت  ،هتنددددد لددددد  منددددث تلودر سد دددد   ودددددسد دتن لوصدددداا  نفددددتلا هددددد د دروصددددا هصدددددوتا 

ودددسد دت ه  دتحدددت ننلتحدددته  حدددتلوتلعه   درل دددتقل لتلنسدتحدددت ر كلدددت تلدددتها هصدددوتا  ،رحدددتدرصددد ة هدرن دددتت  هد 

 درتة د تخ لت فة تملنا در نتلتت هد تخسدي درلتت ا. هدرتت ع  هدرلعتروتت دنمصت ن 

 :الدراسة يةمنهج

 ه ه دفحت. رن درمت در سد   رط نع لتح  تخ ت در تمث درللحا درهصوة رلا د

 :امجتمع الدراسة وعينته

 دس  درتعلدنت درعدتت فدة لد درسنت دن  درتس ند  ة هل س دتت س ل  ولنع ل  در سد  تكه   لوتلع 

نلددح، ه م ننددح، ه سدها، ه ، درم تلندد ه ، هنددته ، درولهودد ه ، ل نلددح درسلددت ي  درعسدقندد ل ددتس فددة لمتف ددح د 

رصدددلس مودددت لوتلدددع  هل دددسدا درعل نددد   درقصددد ن  ،  ، هتدددت دختندددتس درعنلددد   ترطسنقددد  درقدددت ته درسط ددد ، ه 

فددة تخصدد   هل س دد    ل س ددتا 222قدد   لدد  ندد  هت  ه ، تددت  خدد ا  طسنقدد  درمصددس درفددتلا، در سد دد 

  192تدت د دتسوتع  ه  دا دت تل ه ندت نلدنحت     ل س د22ه    ل س دتا 221درسنت ن  لدلحت   درتس ن 

  لدددد  22.929رم  رلتملنددددا  للددددت    ل س دددد ، ه ل دددد   صددددت12  ل س ددددتا، ه 162د ددددتلتس  لددددلحت  

ته دد  ته نددع  فددسد  ننلدد  در سد دد  م ددو لتلنددسدت  دروددل ،   2، 1، 2 لوتلددع در سد دد  هدرودد دها 

 هدرلؤها درعللة، هدرخ س  .
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  1جدول الال
 حسب متغير الجنسوبالدراسة  عينةتوزيع أفراد 

 النسبة المئوية العدد الجنسمتغير 
 90.7 162 در كهس

 9.3 12 دنلتث
 100.0 192 درلولهع

 
  2جدول الال

 حسب متغير المؤهل العلميوبالدراسة  عينة توزيع أفراد
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلميمتغير 
 75.6 111  كترهسنه 

 24.4 22  سد تت نلنت
 100.0 192 درلولهع

 

  3جدول الال
 حسب متغير الخبرةوبالدراسة  عينةتوزيع أفراد 

 النسبة المئوية العدد برةمتغير الخ
 27.5 21  لهدت 21_دقا ل   2

 72.5 122  لهدت فأكنس 21
 100.0 192 درلولهع

 الدراسة: داةأ

 كأ د  رولع در نتلتت هفة درخطهدت درتترن   دا ت تل د تخ لت 

. لسدوعدددد  در سد ددددتت در ددددت ق  درتددددة  منددددت فددددة له ددددهع درلحددددتسدت درمنتتندددد  فددددة للددددتها درتس ندددد  2

 درمتندددد  هدر ددددهطسي هدر نددددتت   ه سد دددد 1119    دددده طددددتلع هلدددد  هدددد ا در سد ددددتت  سد دددد  .ت ددددن درسن

 1112.  
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 Wick لندتلن  هند ، ه  سد د   فة له هع درلحدتسدت درمنتتند  هللحدت لسدوع  درلصت س هدرلسدوع. 1

,B, Benjamin, A,2006) (   1116ه سد   ص مة    1112   ع  در ن   سد  ه . 

 دا دددت تل لودددتات  تطدددهنس د  و درل دددسي هدر سد دددتت در دددت ق  قدددتت در تمدددث . هفدددة  ددده  لسدوعددد  2

 هة ، هنانن  فقس   هدقع  تت، منث تت دنتلت   س ع  لوتات ه هفقسدتح

 فقسدت. تا درلحتسدت در  لن  هدمته  نلج ت علو المجال األول: -

 دت.فقس  ت درتوكنس هداكتفتإ هدمته  نلج ت علوتا لحتسد المجال الثاني: -

 فقسدت. رلو ن  هداوتلتنن  هدمته  نلج نفس  لوتا درلحتسدت دالمجال الثالث -

 فقسدت. قنت   هدتخت  درقسدس هدمته  نلج نلت لوتا لحتسدت در المجال الرابع: -

. دنتلدد  در تمددث نلددج لقنددت  رنكددست درخلت ددة كددتآلتة   لهدفددة   سودد  ك نددس  ودد دا، لهدفددة   سودد  2

 ته ددط ، لهدفددة   سودد  قلنلدد ، لهدفددة   سودد  قلنلدد  ودد دا، هتلنددا د روددت  سقلنددتا ك نددس ، لهدفددة   سودد  ل

  . 2، 1، 2، 2، 2 ترعالتت درتترن  هنلج درتستنو   

 :األداةصدق 

 لد  درلمكلدن  ههدت لد    دتت   ج رولد ند  طسندة نس دحت نلد ل  ص ة دا دت تل  درتأك تت 

 دردس ي ن د د ، ند  درسنت دن  هدرقندت  هدرتقدهنتدرتس  ت فدة لودتا درللدتها هدرتد سن  هخصهصدتا دروتلعت

 ،درللهند  درصدنتغ  ، ه دال ه دهف دروقدسدت ، هلد  درلدسد  قنت دح رللودتا ت  كدا فقدس مها لد   قند

  لد  %21  فقد ، هدنت ست لهد صهستحت درلحت ن   حست دا ت تل  ،ت هتع ناتحتهفة  ه  دقتسدمتتح

 .  2درللمة  كلت هه له   فة  رحت، تهسيدر  نلج درص ة  رناا  درلمكلن  نلج د  د 

 الدراسة:  أداةثبات 
 عدد  ه ددع دا ددت تل  فددة صددهستحت درلحت ندد ، تددت درتمقددة لدد  ن تتحددت  ت ددتخ دت طسنقدد  داخت ددتس 

نددت   داخت ددتس  ننلدد   نفددهد ن  لدد  لوتلددعى  تددت تط نددة دا ددت تل  نلددج ننلدد   ؛ Test-Retest هد 
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، ه عد    د هنن  لد  درتط ندة د ها تدت ندسض دا دت تل  نلدج   ل س دتا هل س د ا 12ند  هت  در سد   

لو ددددحت، هتددددت م ددددتو لعتلددددا ن ددددتت داخت ددددتس  ت ددددتخ دت لعتلددددا دست ددددتط  نس دددده  درعفددددهد ن  درعنلدددد  

 Pearson،   ودددت  نلدددج ولندددع درلودددتات هد  د  تدددت د دددتخسدي لعتلدددا درن دددتت  طسنقددد   كسهل دددت   ره

   نه    ر . 2. هدرو ها  كاك

  4الجدول ال
 األداة  ومعامل ثبات pearson correlationمعامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون ال

 بطريقة الكرونباخ الفا 
 

 مجالال
معامل  التطبيق الثاني األولالتطبيق 

 الثبات
بطريقة 
 بيرسون

معامل الثبات 
بطريقة 
 اخالكرونب
ط   ألفا

سدددد
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حدددرا

االن
ري
عيا
الم

ط  
سدددد
متو

ال
بي
سا
الح

 

حدددر 
االن

ف 
ا ري
عيا
الم

 

 0.84 0.85 0.18 3.52 0.15 3.50 درلحتسدت در  لن 

 0.88 0.83 0.27 3.50 0.25 3.45 لحتس  درتوكنس هداكتفتإ

درلحدددددددددددددددددددددددددددتسدت درلو دددددددددددددددددددددددددددن  
 هداوتلتنن  

3.46 0.23 3.44 0.22 0.85 0.85 

 0.86 0.81 0.25 3.49 0.23 3.48 لحتسدت درقنت   هدتخت  درقسدس

 0.85 0.83 0.23 3.48 0.21 3.47 د  د  ككا

  .  a<0.05عند مستوى الداللة ال إحصائيةدالة 

  لت نلة  2ل  درو ها   ن حس

  ههدة قدنت  (0.85 -0.81لدت  دن  در سد د تسدهمت لعتلات دست تط  نس ه  رلوتات  .2

 در اردددد نلدددد  ل ددددته   ىمصددددت نتا  درددددح  05.0 ههدددد د ندددد ا نلددددج ن ددددتت تط نددددة   د ، 

 .سد  در 

 دددن    رلودددتات در سد ددد  تسدهمدددت Chronbach Alphaلعدددتلات درن دددتت  طسنقددد    .1

ت لع ددددد ى   فدددددتست ؛هلق هرددددد   غدددددسدض درتط ندددددة  ، ههدددددة قدددددنت لستوعددددد 0.84-0.88 

  .2007، ركنالةدرفسنون  هد   0.60ل    ق ها لعتلا درن تت    در سد تت ىرج 
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 إجراءات الدراسة:

 سد تت در ت ق .درسوهع ىرج د  و درل سي هدر  

 .  ىن د    د  در سد 

 كلدت هده له د  فدةدرمصها نلج كتتو ت حنا لحل  در تمث ل  وتلع  درفسة د ه ط ، 

 . 2درللمة  

    هننلتحت.تم ن  لوتلع در سد 

   تط نة دا ت تل  نلج ننل  در سد. 

 توسن  در نتلتت فة و دها ختص  تلحن د نوسد  درلعترو  دنمصت ن.  

 تلتت ىمصت ن .تملنا در ن 

 .  نسض لتت ا در سد 

  ه حتللتقف  درلتت ا هد تخا  درتهصنتت فة . 

 متغيرات الدراسة:

 دفتللت ه ا در سد   نلج درلتلنسدت دآلتن   

 درول  هرح ف تت    كس _  لنج. -

 درلؤها درعللة  هرح ل تهنت     كترهسنه  _  سد تت نلنت  . -

 فأكنس .   لهدت 21دقا ل  نفس  لهدت، رج ى 2ل     ت ل تهنت درخ س   هرح  -
 

  در سد   هفقسدتحتنلج لوتات در سد   ننل  د توت تت  فسد  

 لوتا درلحتسدت در  لن . المجال األول: -

 لوتا لحتسدت درتوكنس هداكتفتإ. المجال الثاني: -
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 لوتا درلحتسدت درلو ن  هداوتلتنن . المجال الثالث: -

 ا لحتسدت درقنت   هدتخت  درقسدس.  لوتالمجال الرابع -

 المعالجة اإلحصائية:

  ه دإ در سد   تت د تخ دت دره ت ا دنمصت ن  دآلتن   رتمقنة

 .ن  هدالمسدفتت درلعنتسن د ها  تت د تخ دت درلته طتت درم ت  در ؤدا نلج رإلوت   -

هدخت تس   درلعنتسن تتهدالمسدف  درم ت ن تتدرنتلة تت د تخ دت درلته طدر ؤدا  رإلوت   نلج -

 .(t-test)ت" “

ة هدرن ددتت نددت د ددتخ دت لعتلددا دست ددتط  نس دده  هلعت ردد  كسهل ددت   هرم ددتو لعددتلات درصدد -

  روت.

 يأتي: درجة التوافر وطول الفئة وعلى ماتحديد 

 قلنل .  سو     1.22 - 2     

 .لته ط   سو     2.62 – 1.22     

 ك نس .   سو  2 -  2.62      
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 صل الرابعالف

 نتائج الدراسة

، ت دتؤاتحت لدجتنوت د  ن نت ل  ه د دروصا نس تا رللتت ا درتدة تهصدلت ىرنحدت هد ا در سد د  

  نلج درلمه دآلتة 

ضية للمرحلة الثانوية في ما درجة توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية الريااألول:  السؤال

 ؟ من وجهة نظر المدرسينالعراق 

هدرتستنددو  تددت م ددتو درلته ددطتت درم ددت ن  هدالمسدفددتت درلعنتسندد در ددؤدا هدد د  لددجرإلوت دد  ن

 سودد  تددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  رللسملدد  درنتلهندد  فددة درعددسدة لدد  هوحدد  ر

 .   ر 2هن حس درو ها   ،  د  در سد   لوتاتل   لوتا فكا نتت هركا  ل س درل س ن 

  5الجدول ال
درجة توافر المهارات الحياتية في منهاج لوالترتيب وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المت

 مرتبة تنازلياً  وجهة نظر المدرسين العراق منالتربية الرياضية للمرحلة الثانوية في 

مجالال الرقم  
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 درجة التوافر الترتيب

 لته ط  1 0.87 3.61  درلحتسدت در  لن لوتا 1

 لته ط  5 0.84 3.56 درلحتسدت درلو ن  هداوتلتنن  لوتا 3

 لته ط  3 0.93 3.43 ت درتوكنس هداكتفتإدلحتس  لوتا 2

 لته ط  4 0.79 3.38 لحتسدت درقنت   هدتخت  درقسدس لوتا 4

  لته ط 0.62 3.50 در سو  دركلن 

تسدت درمنتتندددد  فددددة للحددددتي درتس ندددد  درسنت ددددن        سودددد  تددددهدفس درلحدددد2نامدددد  لدددد  درودددد ها  

، ى   لد  درلته دط  فدكا ندتت ت لته دط رللسمل  درنتلهن  فة درعسدة  ل  هوح  ل دس درل س دن  كتلد
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،  درلته دطدر سود  د  د  فدة  لوتات ، هوت ت 1.61   تلمسدإ لعنتسي  2.21 دركلة درم ت ة 

" درلحدتسدت  لودتادرتستندو د ها هوت  فة   ،3.38 -3.61ى  تسدهمت درلته طتت درم ت ن   ن   

 لوددتاوددت  درتستنددو درنددتلة ، هفددة  0.87 ددتلمسدإ لعنددتسي  ه   3.61در  لندد  "،  لته ددط م ددت ة  

، هوددت  فددة  0.84 ددتلمسدإ لعنددتسي  ه   3.56 لته ددط م ددت ة   "درلحددتسدت درلو ددن  هداوتلتنندد "

 ددتلمسدإ لعنددتسي ه   3.43 ددط م ددت ة  "  لته ت درتوكنددس هداكتفددتإدلحددتس " لوددتادرتستنددو درنترددث 

"  لته ددط م ددت ة "لحددتسدت درقنددت   هدتخددت  درقددسدس لوددتا د خنددسه درتستنددو درسد ددع فددة هوددت   ، 0.93 

نلدج درلمدده درلتددت ا  تفكتلد لودتا لددت  ترل د   روقدسدت كددا ،  0.9793 دتلمسدإ لعندتسي  ه   3.38 

 دآلتة 

 :المهارات البدنية مجال. 1

 سودددد  تددددهدفس درلحددددتسدت رهدرتستنددددو رم ددددت ن  هدالمسدفددددتت درلعنتسندددد  تددددت م ددددتو درلته ددددطتت د

روقدسدت  هوحد  ل دس درل س دن ، درعدسدة لد درمنتتن  فة للحدتي درتس ند  درسنت دن  رللسملد  درنتلهند  فدة 

   نه    ر .6، هدرو ها  لوتاه د در



39 
 

  6الجدول ال
فر المهارات الحياتية في منهاج درجة توالوالترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المهارات البدنية مجالفي  وجهة نظر المدرسين العراق منالتربية الرياضية للمرحلة الثانوية في 
 مرتبة تنازلياً 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  والترتيب
 التوافر

دروددددددسد   للتس دددددد    هقددددددتتنؤكدددددد  نلددددددج د ددددددتنلتس  6
 نت ن لفط  درس د 

 ك نس  1 1.19 3.88

2 
نددددهفس للحددددتي درتس ندددد  درسنت ددددن  د  دددد  درا لدددد  

 التا  درلحتسدت د  ت ن  رارعتو درسنت ن 
 ك نس  2 1.16 3.86

دارتدددد دت  تختنددددتس درلا دددد  درسنت ددددن   ىرددددجندددد نه  8
 درلا ل  رط نع  درلع  

 ك نس  3 1.18 3.80

 للتس دددددد  فددددددة  نلددددددت نمددددددث نلددددددج سهف درللتف دددددد   9
 رعتو درسنت ن د 

 ك نس  3 1.24 3.80

 لته ط  2 1.27 3.60 نمث نلج للتس   درتلتسن  درسنت ن  درلختلو  3

 لته ط  5 1.29 3.59 نؤك  نلج دكت تو نلتصس درلنتق  در  لن  4

 لته ط  6 1.17 3.51 نمث نلج درلمتف   نلج دره   درط نعة رلو ت 5

در  لند  رلل دتن   نفنس ىرج  هلن  دلتا  دركوت    2
 نلج للتس   درلفتط درسنت ة

 لته ط  7 1.23 3.24

 لته ط  8 1.32 3.19 للتس   درعت دت درصمن  در لنل  ىرجن نه  2

 لته ط  0.87 3.16 دركلن در سو  

 سودددد  تددددهدفس درلحددددتسدت درمنتتندددد  فددددة للحددددتي درتس ندددد  درسنت ددددن       6نامدددد  لدددد  درودددد ها  

 تكتلد  فدكا ندتت درلحدتسدت در  لند  لودتاعدسدة لد  هوحد  ل دس درل س دن  فدة رللسمل  درنتلهن  فدة در

 ، هوددددت ت فقددددسدت هدددد د 0.87 ددددتلمسدإ لعنددددتسي  ه   3.61، ى   لدددد  درلته ددددط درم ددددت ة  لته ددددط 

 ، 3.19 -3.88، ى  تسدهمددت درلته ددطتت درم ددت ن   ددن   هدرلته ددط  درك نددس دردد سوتن  فددة  لوددتادر
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دروددسد   للتس دد    هقددتتنؤكدد  نلددج د ددتنلتس "   درتددة تددل  نلددج6   دروقددس درتستنددو د ها هوددت ت فددة 

هفدددة  ،ك ندددس  ه  سوددد   1.19لعندددتسي    دددتلمسدإه   3.88  "،  لته دددط م دددت ةدرسنت دددن  د لفدددط 

  درتددة تددل  نلددج" نددهفس للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  د  دد  درا لدد  2وددت ت دروقددس   درتستنددو درنددتلة 

   دددددتلمسدإ لعندددددتسي 3.86"  لته دددددط م دددددت ة  .درسنت دددددن  تورألرعدددددالدددددتا  درلحدددددتسدت د  ت دددددن  

نفددنس ىرددج  "تددل  نلددج تددة  در1دروقددس    د خنددسق ددا درتستنددو ، هوددت ت فددة ك نددس  ه  سودد   1.16 

  3.24 لته دط م دت ة  "   هلن  دلدتا  دركودت   در  لند  رلل دتن   نلدج للتس د  درلفدتط درسنت دة

  درتددة تددل  2دروقددس    د خنددسدرتستنددو هوددت ت فددة ، لته ددط  ه  سودد  ، 1.23 ددتلمسدإ لعنددتسي  

   ددتلمسدإ لعنددتسي 3.19 لته ددط م ددت ة   للتس دد  درعددت دت درصددمن  در ددلنل  " ىرددجندد نه نلددج "

 لته ط . ه  سو   1.32 

 :المهارات النفسية واالجتماعية مجال. 2

درلحدددتسدت  سوددد  تدددهدفس رهدرتستندددو تدددت م دددتو درلته دددطتت درم دددت ن  هدالمسدفدددتت درلعنتسنددد   

روقدسدت  هوحد  ل دس درل س دن ، درعدسدة لد درمنتتن  فة للحدتي درتس ند  درسنت دن  رللسملد  درنتلهند  فدة 

   نه    ر .2، هدرو ها  لوتاه د در
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  7الجدول ال
درجة توافر المهارات الحياتية في منهاج لوالترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المهارات  مجالفي  من وجهة نظر المدرسينحلة الثانوية في العراق ضية للمر التربية الريا
 مرتبة تنازلياً  النفسية واالجتماعية

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

لترتيبا درجة  
 التوافر

نسدندددددة للحدددددتي درتس نددددد  درسنت دددددن  درعلدددددا  دددددسهف  19
 دروسنة درهدم 

 ك نس  1 1.09 4.00

  نلددددت فددددة درددددسهف درسنت ددددن   تسى حددددنفددددوع نلددددج  25
 رعتوللتس   د 

 ك نس  2 1.08 3.82

نؤكددد  تو دددنا درلصدددلم  درعتلددد  نلدددج درلصدددلم   20
 درختص 

 ك نس  3 1.11 3.75

  نلدددت فددة نفددوع نلددج تهنندددة درصدد دق  هدامتدددسدت  23
 للتس   درلع  

 ك نس  4 1.11 3.72

 دآلخددددددسن  ددددددسهس  توحددددددت لفددددددكات  ىرددددددجنفددددددنس  21
 هدمتنتوتتحت

 ك نس  5 1.16 3.68

 لته ط  6 1.06 3.56 نمث نلج للتس   درعت دت داوتلتنن  در لنل  22

درددتمكت  ترلفددتنس هدالوعددتات   هلندد نؤكدد  نلددج  24
 دنلت  للتس   درلع  

 لته ط  7 1.09 3.51

للتس دد    نلددت فددة  ددترلو     هلندد  درنقددنفددنس ىرددج  26
 دارعتو درسنت ن 

 لته ط  8 1.20 3.27

  نلدددت فددة دروت دددل    ددت خاةنسكدد  نلددج درتملدددة  27
 للتس   دارعتو

 لته ط  9 1.13 3.15

نؤكدددددددد  نلددددددددج  ددددددددسهس  درتكنددددددددإ لددددددددع درلهدقددددددددإ  28
 درلختلو  داوتلتنن 

 لته ط  10 1.15 3.11

 لته ط  0.84 3.56 دركلن در سو  

درسنت ددددن   سودددد  تددددهدفس درلحددددتسدت درمنتتندددد  فددددة للحددددتي درتس ندددد       2نامدددد  لدددد  درودددد ها  

 فدكا  درلحتسدت درلو ن  هداوتلتنن  لوتارللسمل  درنتلهن  فة درعسدة ل  هوح  ل س درل س ن  فة 

 ، هودت ت فقدسدت 0.84   دتلمسدإ لعندتسي  3.56، ى   لد  درلته دط درم دت ة  لته ط  تكتل نتت
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 -4.00 ، ى  تسدهمددددت درلته ددددطتت درم ددددت ن   ددددن  هدرلته ددددط  درك نددددس دردددد سوتن  فددددة  لوددددتاهدددد د در

  درتددة تددل  نلددج" نسدنددة للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  29دروقددس   درتستنددو د ها  ، هوددت ت فددة 3.11

، هفة ك نس  ه  سو   1.09لعنتسي    تلمسدإ  4.00  "،  لته ط م ت ةم درعلا  سهف دروسنة درهد

  نلددت ة فدددرددسهف درسنت ددن   ى حددتسنفددوع نلددج "   درتددة تددل  نلددج12وددت ت دروقددس   درتستنددو درنددتلة 

، هوددت ت فددة ك نددس  ه  سودد   1.08   ددتلمسدإ لعنددتسي  3.82"  لته ددط م ددت ة  د رعددتوللتس دد  

  نلددت فددة دروت ددل    ددت خاةنسكدد  نلددج درتملددة "تددل  نلددج تددة  در12دروقددس    د خنددسق ددا تستنددو در

 ، هوت تلته ط  ه  سو  ، 1.13 تلمسدإ لعنتسي  ه   3.15 لته ط م ت ة  "  د رعتوللتس   

نؤكدددد  نلددددج  ددددسهس  درتكنددددإ لددددع درلهدقددددإ   درتددددة تددددل  نلددددج "12دروقددددس    درتستنددددو د خنددددسفددددة 

 لته ط . ه  سو   1.15   تلمسدإ لعنتسي  3.11درلختلو  " لته ط م ت ة   داوتلتنن 

 :ت التفكير واالكتشافامهار  مجال. 3

هدفس درلحدتسدت درمنتتند   سود  تدرهدرتستندو تت م تو درلته طتت درم ت ن  هدالمسدفدتت درلعنتسند   

روقدددسدت هددد د  فدددة للحدددتي درتس نددد  درسنت دددن  رللسملددد  درنتلهنددد  فدددة درعدددسدة لددد  هوحددد  ل دددس درل س دددن ،

   نه    ر .2، هدرو ها  لوتادر
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  8الجدول ال
درجة توافر المهارات الحياتية في منهاج لوالترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ت التفكير امهار  مجالفي  الرياضية للمرحلة الثانوية في العراق  من وجهة نظر المدرسين التربية
 مرتبة تنازلياً  واالكتشاف

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

بالترتي درجة  
 التوافر

 د لددهسفددة دكتفددتإ درللددهض  ىرددجنلوددت دالت ددتا  18
 درلتعلق   ترللحتي

 ك نس  1 1.23 3.69

نؤكددد  نلدددج للتس ددد  لحدددتسدت درتوكندددس دا دددتقسد ة  15
  فكا صمن 

 لته ط  2 1.18 3.62

 ترلتدت ا درلؤ ند   د   تونسك  نلج  سهس  س ط  16
 ىرنحت

 لته ط  3 1.23 3.61

درتس ند  درسنت دن  نلدج دلدتا  درقد س   نؤك  للحتي 10
 فكتسنلج درتل نت درللطقة رأل

 لته ط  4 1.23 3.45

 لته ط  4 1.23 3.45 لج دلتا  لحتسدت درتوكنس درولتنةنفوع ن 13

 لته ط  6 1.24 3.33 دن  دنةنمث نلج للتس   لحتسدت درتوكنس  12

نددددددهفس دروسصدددددد  رلكفددددددإ ندددددد  درملددددددها درللت دددددد    11
 رللهدقإ درلختلو 

 لته ط  7 1.22 3.32

 لته ط  8 1.12 3.27 نهفس درملها درلتلهن  رللفكل  درهدم   14

للدددددددة مدددددددو دا دددددددتطاع هداكتفدددددددتإ رلق دددددددتنت ن 17
 هدرلفكات

 لته ط  9 1.13 3.19

 لته ط  0.93 3.34 دركلن در سو  

 ددددن   سودددد  تددددهدفس درلحددددتسدت درمنتتندددد  فددددة للحددددتي درتس ندددد  درسنت     2نامدددد  لدددد  درودددد ها  

ه فدكا  ت درتوكندس هداكتفدتإدلحدتس  لودتال  هوح  ل س درل س دن  فدة رللسمل  درنتلهن  فة درعسدة 

 ، هودت ت فقدسدت 0.93 تلمسدإ لعنتسي  ه   3.43، ى   ل  درلته ط درم ت ة  لته ط  تكتل نتت

 -3.69ى  تسدهمددددت درلته ددددطتت درم ددددت ن   ددددن    ؛هدرلته ددددط  رك نددددس ددردددد سوتن  فددددة  لوددددتاهدددد د در
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دكتفددددتإ  ىرددددج  درتددددة تددددل  نلددددج" نلوددددت دالت ددددتا 22دروقددددس   درتستنددددو د ها  ، هوددددت ت فددددة 3.19

  1.23لعنددددتسي    ددددتلمسدإ  3.69  "،  لته ددددط م ددددت ةدرلتعلقدددد   ترللحددددتي د لددددهسفددددة هض درللدددد

  درتة تل  نلدج" نؤكد  نلدج للتس د  لحدتسدت 22وت ت دروقس   درتستنو درنتلة هفة ، ك نس  ه  سو 

 ه  سودد   1.18 ددتلمسدإ لعنددتسي  ه   3.62درتوكنددس دا ددتقسد ة  فددكا صددمن "  لته ددط م ددت ة  

نددهفس درملددها درلتلهندد   "تددل  نلددج تددة  در22دروقددس    د خنددسق ددا درتستنددو فددة ، هوددت ت لته ددط 

، هودت ت لته دط  ه  سو  ، 1.12 تلمسدإ لعنتسي  ه   3.27 لته ط م ت ة  "  رللفكل  درهدم  

اع هداكتفدددتإ رلق دددتنت نللدددة مدددو دا دددتط  درتدددة تدددل  نلدددج "22دروقدددس     خندددسدرتستندددو دفدددة 

 لته ط . ه  سو   1.13 تلمسدإ لعنتسي  ه   3.19  لته ط م ت ة  "هدرلفكات

 :مهارات القيادة واتخاذ القرار مجال. 4

 سود  تدهدفس درلحدتسدت درمنتتند  رهدرتستندو تت م تو درلته طتت درم ت ن  هدالمسدفدتت درلعنتسند   

د روقدددسدت هددد  هوحددد  ل دددس درل س دددن ، درعدددسدة لددد فدددة للحدددتي درتس نددد  درسنت دددن  رللسملددد  درنتلهنددد  فدددة 

   نه    ر .9، هدرو ها  لوتادر
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  9الجدول ال
درجة توافر المهارات الحياتية في منهاج لوالترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مهارات القيادة  مجالفي  وجهة نظر المدرسين العراق منالتربية الرياضية للمرحلة الثانوية في 
 مرتبة تنازلياً  واتخاذ القرار

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ترتيبال درجة  
 التوافر

 لته ط  1 1.25 3.52 نمث نلج درتسنث فة دتخت  درقسدس 30

نمث نلج دا تعت  ن  در دتن  هد لتلن  فة دتخت   36
 درقسدس

 لته ط  2 1.13 3.51

نلددددددج دلددددددتا  نؤكدددددد  للحددددددتي درتس ندددددد  درسنت ددددددن   29
 خسن لحتسدت درتهدصا لع دآل

 لته ط  3 1.22 3.48

 ددسهس  دلددتا   ددع  درصدد س رلهدوحدد   ىرددجنفددنس  31
 درلهدقإ درصع   نل  دتخت  درقسدس

 لته ط  3 1.19 3.48

 لته ط  5 1.22 3.43 نفنس ىرج  هلن  درلفتسك  فة صلتن  درقسدس 33

 لته ط  6 1.13 3.35 نؤك  نلج  سهس  تق ا درلق  درله هنة در لت  35

لعسفدددد  درلتددددت ا درلتست دددد  نلددددج دتخددددت   ىرددددج نفددددنس 34
 درقسدس

 لته ط  7 1.07 3.29

 دن دسندددددد نؤكدددددد  نلددددددج  ددددددسهس  دلددددددتا  درقدددددد سدت  32
 رتهونح د  د 

 لته ط  8 1.11 3.02

 لته ط  0.79 3.43 دركلن در سو  

 سودددد  تددددهدفس درلحددددتسدت درمنتتندددد  فددددة للحددددتي درتس ندددد  درسنت ددددن       9نامدددد  لدددد  درودددد ها  

 تلحدتسدت درقندت   هدتخدت  درقدسدس كتلد لودتال  درنتلهن  فة درعسدة ل  هوحد  ل دس درل س دن  فدة رللسم

   ، هوددددت ت فقددددسدت هدددد د0.79 ددددتلمسدإ لعنددددتسي  ه   3.38ى   لدددد  درلته ددددط درم ددددت ة   ؛لته ددددط 

 ، 3.02 -3.52ى  تسدهمدددت درلته دددطتت درم دددت ن   دددن    ؛در سوددد  درلته دددط فدددة  ولنعحدددت لودددتادر

"، نمدددث نلدددج درتسندددث فدددة دتخدددت  درقدددسدس"   درتدددة تدددل  نلدددج21دروقدددس   تستندددو د ها درهودددت ت فدددة 
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  درتدة 26ودت ت دروقدس   درتستندو درندتلة هفدة  ، 1.25لعندتسي    تلمسدإ  3.52   لته ط م ت ة

نمدث نلدج دا تعدت  ند   د رعدتوللتس د    نلدت فدة درسهف درسنت دن   ى حتستل  نلج" نفوع نلج 

، هوت ت فدة  1.13 تلمسدإ لعنتسي  ه   3.51فة دتخت  درقسدس"  لته ط م ت ة  در دتن  هد لتلن  

لعسفدد  درلتددت ا درلتست دد  نلددج دتخددت   ىرددجنفددنس  "تددل  نلددج تددة  در22دروقددس    د خنددسق ددا درتستنددو 

دروقددس   د خنددسدرتستنددو  ، هوددت ت فددة 1.07 ددتلمسدإ لعنددتسي  ه   3.29 لته ددط م ددت ة  " درقددسدس

رتهوندح د  د  " لته دط م دت ة  دن دسند نؤك  نلج  دسهس  دلدتا  درقد سدت ج "  درتة تل  نل21 

 . 1.11   تلمسدإ لعنتسي  3.02 

   فدي درجدة α≤0.0.عندد مسدتوى داللدة الالثاني: هدل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية  السؤال

مدن وجهدة نظدر   توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية الرياضية للمرحلة الثانوية في العراق

 ؟تعزى لمتغيرات الالجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة  المدرسين

 نلج درلمه دآلتة  در ؤدا ه د  ن  دنوت  تلت 

 متغير الجنس:. 1

ر سودد  تددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة م ددتو درلته ددطتت درم ددت ن  هدالمسدفددتت درلعنتسندد  تددت 

درودل ، رلتلندس  ت عدتا  ،هوحد  ل دس درل س دن  درعسدة ل للحتي درتس ن  درسنت ن  رللسمل  درنتلهن  فة 

  ر .   20ن حس درو ها    ه T-Testكلت تت تط نة دخت تس  



47 
 

  11الجدول ال
درجة توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ، تبعا T-Testال"ت" واختبار  ،سينوجهة نظر المدر  العراق منالرياضية للمرحلة الثانوية في 
 لمتغير الجنس

 الرقم
 العدد الجنس المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقيمة 
 مستوى
 الداللة

6 
 درلحتسدت در  لن 

 0.974 0.033 0.86 3.61 264  كس

   0.99 3.60 27  لنج

ت درتوكنددددددددددددددددددددددددددس دلحددددددددددددددددددددددددددتس  2
 هداكتفتإ

 0.748 0.321 0.92 3.43 264  كس

   1.04 3.49 27  لنج

درلحدددددددددددددددددددددددتسدت درلو دددددددددددددددددددددددن   4
 هداوتلتنن 

 0.187 1.324 0.82 3.58 264  كس

   1.03 3.36 27  لنج

لحددددددددتسدت درقنددددددددت   هدتخددددددددت   3
 درقسدس

 0.487 0.697 0.77 3.39 264  كس

   0.96 3.28 27  لنج

 
 در سو  دركلن 

 0.558 0.587 0.58 3.51 264  كس

   0.89 3.44 27  لنج

 
هوددده  فدددسهة  دت  ارددد  ىمصدددت ن  نلددد  ل دددته  نددد ت    ىردددج21تفدددنس درلتدددت ا فدددة دروددد ها  

درعدسدة  سو  تهدفس درلحتسدت درمنتتند  فدة للحدتي درتس ند  درسنت دن  رللسملد  درنتلهند  فدة ر  α≤0.0.ال

  1.222 ى   للت  ؛درلم ه    t   ، د تلت دا ىرج قنلدرول رلتلنس  ت عتا  هوح  ل س درل س ن ، ل 

فددة ولنددع  ىمصددت ن رل سودد  دركلندد ، هكدد ر  ندد ت هودده  فددسهة  دت  اردد    0.558ه ل ددته   اردد   

 ددن   ه ل دته   ارد   1.122- 2.212 دن    ى   للدت ؛درلم ده    t   د دتلت دا ىردج قنلددرلودتات 

 1.922 -1.222 . 
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 . متغير المؤهل العلمي:5

ر سودد  تددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة درلعنتسندد   تددت م ددتو درلته ددطتت درم ددت ن  هدالمسدفددتت

درلؤهدا ت عدت رلتلندس  ،للحتي درتس ن  درسنت ن  رللسمل  درنتلهند  فدة درعدسدة لد  هوحد  ل دس درل س دن 

  ر .   22ن حس درو ها    ه T-Test  "ت" درعللة، كلت تت تط نة دخت تس

  11الجدول ال
جة توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية در لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ، تبعا T-Testال "ت" واختبار ،وجهة نظر المدرسين العراق منالرياضية للمرحلة الثانوية في 
 لمتغير المؤهل العلمي

 الرقم
 العدد المؤهل العلمي المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

 مستوى

 الداللة

درلحدددددددددددددددددددددتسدت  6

  در  لن

 0.005* 2.805 0.85 3.69 220  كترهسنه 

   0.89 3.36 71 نلنت  سد تت

ت دلحدددددددددددددددددددددددددددتس  2

درتوكنددددددددددددددددددددددددددددس 

 هداكتفتإ

 0.262 1.125 0.89 3.47 220  كترهسنه 

   1.03 3.33 71  سد تت نلنت

درلحدددددددددددددددددددددتسدت  4

درلو ددددددددددددددددددددددددددددن  

 هداوتلتنن 

 0.009* 2.637 0.80 3.64 220  كترهسنه 

   0.91 3.34 71  سد تت نلنت

لحدددددددددددددددددددددددددددتسدت  3

درقنت   هدتخت  

 درقسدس

 0.717 0.363 0.80 3.39 220  كترهسنه 

   0.76 3.35 71  سد تت نلنت

 در سو  دركلن  
 0.013* 2.509 0.58 3.55 220  كترهسنه 

   0.70 3.34 71  سد تت نلنت 

   إحصائياً *الفرق دال 

  α≤0.0.الار  ىمصت ن  نل  ل ته  هوه  فسهة  دت     ىرج22تفنس درلتت ا فة درو ها  

 سودد  تددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  رللسملدد  درنتلهندد  فددة درعددسدة لدد  هوحدد  ر
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  1.219 درلم ده   ى   للدت    t   ، د دتلت دا ىردج قنلددرلؤهدا درعللدةت عدت رلتلندس  ل س درل س ن ،

 لوددتاتفددة در ىمصددت ن ودده  فددسهة  دت  اردد  رل سودد  دركلندد ، هكدد ر  ه   0.013ه ل ددته   اردد   

  منددث كددت  دروددسة رصددتر  ف دد   كددترهسنه  نلدد  درلحددتسدت درلو ددن  هداوتلتنندد ، درلحددتسدت در  لندد  

لقتسلتحدددت لدددع ف ددد   سد دددتت نلندددت  ددد رنا دستودددتع لته دددطحت درم دددت ة،  نللدددت ردددت نكددد  هلدددت  فدددسة  دا 

لحدددتسدت درقندددت   ه ، درتوكندددس هداكتفدددتإ تدلحدددتس ن   لودددترفدددة در  α≤0.0.النلددد  ل دددته   ىمصدددت نت

  .هدتخت  درقسدس

 . متغير الخبرة:7

ر سودد  تددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة تددت م ددتو درلته ددطتت درم ددت ن  هدالمسدفددتت درلعنتسندد  

درخ دس ، رلتلندس  ت عدتا  ،هوحد  ل دس درل س دن  درعدسدة لد للحتي درتس ن  درسنت ن  رللسمل  درنتلهند  فدة 

  ر .   27ن حس درو ها    ه T-Test  "ت" ت تستت تط نة دخه 

  12الجدول ال
درجة توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ، تبعا T-Testال "ت"واختبار ،الرياضية للمرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر المدرسين
 لمتغير الخبرة

المتوسط  عددال الخبرة مجالال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقيمة 
 مستوى
 الداللة

 درلحتسدت در  لن  لوتا
 0.000* 3.817 0.93 3.30 80  لهدت 01 ىرج  قا ل – 2ل  

   0.82 3.73 211 فتكنس  لهدت 01

ت درتوكندددددددددددددس دلحدددددددددددددتس  لودددددددددددددتا
 هداكتفتإ

 0.061 1.878 0.90 3.27 80  لهدت 01 ىرج  قا ل – 2ل  

   0.93 3.50 211 فتكنس هدت ل 01

درلحدددددددددددتسدت درلو دددددددددددن   لودددددددددددتا
 هداوتلتنن 

 0.000* 5.022 0.82 3.18 80  لهدت 01 ىرج  قا ل – 2ل  

   0.80 3.71 211 فأكنس  لهدت 01

لحدددتسدت درقندددت   هدتخدددت   لودددتا
 درقسدس

 0.002* 3.103 0.92 3.15 80  لهدت 01 ىرج  قا ل – 2ل  

   0.72 3.47 211 فتكنس  لهدت 01

 در سو  دركلن 
 80 3.23 0.76 4.890 *0.000 

 211 3.61 0.52   

   إحصائيا*الفرق دال 
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هوددددده  فدددددسهة  دت  اردددددد  ىمصدددددت ن  نلددددد  ل ددددددته     ىردددددج22تفدددددنس درلتدددددت ا فدددددة درودددددد ها  

 05.0 فدة درعدسدة  سو  تهدفس درلحتسدت درمنتتن  فة للحدتي درتس ند  درسنت دن  رللسملد  درنتلهند  

  2.291 ى   للدت  ؛درلم ده    t   ، د تلت دا ىرج قنلدرخ س رلتلنس  ت عتا  ل  هوح  ل س درل س ن ،

فددددة ولنددددع  ىمصدددت ن رل سوددد  دركلندددد ، هكددد ر  هودددده  فدددسهة  دت  اردددد    0.000ه ل دددته   اردددد   

ى   للددت  ؛لم دده  در  t د ددتلت دا ىرددج قنلدد    ت درتوكنددس هداكتفددتإدلحددتس   لوددتا ت ددتنلت   لوددتاتدر

درتة  حست  لوتات، هق  وت  دروسة فة در سو  دركلن  هفة در 1.162  ه ل ته   ار   2.222 

   ددلهدت 21دقددا لدد  – 2لدد    نلدد  لقتسلتحددت لددع ف دد   فددأكنس  ددلهدت 21فنحددت فددسهة رصددتر  ف دد   

   رنا دستوتع لته طحت درم ت ة.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

لا ه د دروصا نلدج للتقفد  درلتدت ا درتدة تهصدلت ىرنحدت در سد د ، هدرتهصدنتت درتدة نلكد  دفت

 فة  ه  تل  درلتت ا  درتهصا ىرنحت

مددا درجددة تددوافر المهددارات الحياتيددة فددي منهدداج  األول، والددذي يددنص علددى: السددؤالأواًل: مناقشددة 

 ؟سينالتربية الرياضية للمرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر المدر 

 نلدت درلتددت ا     سود  تددهدفس درلحدتسدت درمنتتندد  فدة للحددتي درتس ند  درسنت ددن  رللسملد  درنتلهندد  

   ددتلمسدإ 2.21، ى   لدد  درلته ددط درم ددت ة  ت لته ددط كتلدد فددة درعددسدة لدد  هوحدد  ل ددس درل س ددن 

ن  ، ى  تسدهمددت درلته ددطتت درم ددت  درلته ددطدر سودد  د  د  فددة  لوددتات ، هوددت ت 1.61لعنددتسي  

  3.61"،  لته ط م دت ة  درلحتسدت در  لن " لوتادرتستنو د ها  ، هوت  فة 3.38 -3.61 ن   

 لته دط  ""درلحتسدت درلو دن  هداوتلتنند  لوتاوت  درتستنو درنتلة ، هفة  0.87 تلمسدإ لعنتسي  

ت دلحدددتس " لودددتاودددت  درتستندددو درنتردددث فدددة  ت، هودددت  0.84 دددتلمسدإ لعندددتسي  ه   3.56م دددت ة  

درتستندو درسد دع فدة هودت   ، 0.93 تلمسدإ لعنتسي  ه   3.43"  لته ط م ت ة  رتوكنس هداكتفتإد

 دددددتلمسدإ لعندددددتسي ه   3.38 لته دددددط م دددددت ة   "درقدددددسدس لحدددددتسدت درقندددددت   هدتخدددددت " لودددددتا د خندددددسه 

 0.9793 . 

لندد  درلحددتسدت در   لوددتا ى  ى ا ، لوددتاتدرتستنددو ترل س فددة  ددهل ددتطنع    لددتوحت تلدد  درلتددت ا 

صددل   لوددتات   ت ددنتا فددة للحددتي درتس ندد  درسنت ددن ، ههدده  كنددس درلوددتاا كهلددح درتستنددو د ها دمتددا 

درلحددتسدت درلو ددن   لوددتادرتط نددة درعللددة،  نللددت دمتددا   نلددت  ترللحددتي ف دداا ندد   ددحهر  لام تددح 

 ،دآلخدسن  كهلح نمث نلج لحتسدت تتعلة  فخصن  درطترو هناقتح لدعدرتستنو درنتلة هداوتلتنن  

هوه هدددت  دددل  درللحدددتي،  نللدددت دمتلدددت ه ههدددة لحدددتسدت  دددسهسن  ت دددتل ت للتس ددد  د  د  درسنت دددة 
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لت  لحتسدت منتتن  رت نعتِ   حدت للحدتي    لوترن  ند خنسن   تنت تسهلت درتستن ن  د خس   لوتاتدر

درتدة ههه لد  درلام دتت درتس ن  درسنت ن  كترلحتسدت دن دسن  هدرقنت ن ، هدرتوكنس دن  دنة هغنسهت، 

قددنت ولنعحددت نلددج  لوددتاتنس ددح رلفددكل  در سد دد . ه ددترسغت لدد  مصددها در  فددتس ىرنحددت در تمددث فددة

ىا     رددد  نعددد  لؤفدددسدا نلدددج درقصدددهس فدددة تدددهدفس درلحدددتسدت درتستندددو لته ددط  هت تنلحدددت درطوندددإ فدددة 

لدع لتدت ا هد ا در سد د  ة لتت ا هتتو ن  رللسمل  درنتلهن  فة درعسدة. درمنتتن  فة للحتي درتس ن  درسنت

   درلحددتسدت درفخصددن  هلحددتسدت دتخددت    ، منددث  فددتست درلتددت ا ىرددج1121طدده    سد دد  لس ددة ه ل

  فدة    هلدت  قلد  1112دختلودت  سد د  درمتند  ه طتنلد   ه تت وحدت   سود  لته دط ، درقسدس ودت ت ل

درتدددةِ  فدددتست ىردددج نددد ت  ، 1119فدددة ته ندددإ درلحدددتسدت درمنتتنددد  هدختلودددت لدددع  سد ددد    ددده طدددتلع  

 ت ل  للحتي درتس ن  درسنت ن  رللحتسدت درمنتتن .

فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد هنداد الثاني الذي يدنص علدى: هدل توجدد  السؤالثانيًا: مناقشة 

مستوى داللة  05.0 ضية للمرحلة في درجة توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية الريا

 عزى لمتغيرات الالجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة ؟من وجهة نظر المدرسين تُ انوية في العراق الث

در ارد  هوه  فدسهة  دت  ارد  ىمصدت ن  نلد  ل دته  ن ت  نلت درلتت ا  05.0  سود  ر

لدد  هوحدد  ل ددس فددة درعددسدة تددهدفس درلحددتسدت درمنتتندد  فددة للحددتي درتس ندد  درسنت ددن  رللسملدد  درنتلهندد  

ه ل ددته    1.222 ى   للددت  ؛درلم دده    t   د ددتلت دا ىرددج قنلدده ، دروددل رلتلنددس  ت عددتا  درل س ددن ،

درلودتات فدة ولندع  ىمصدت ن رل سو  دركلن ، هكد ر  ند ت هوده  فدسهة  دت  ارد    0.558 ار   

 - 1.922 ن   د ه ل ته   ار   1.122- 2.212 ن    درلم ه   ى   للت  t   د تلت دا ىرج قنل

1.222 . 

مددها كاهلددت درلتنودد  ىرددج    هلددت  دتوتقددتا  ددن  درل س ددن  لدد  درول ددن  هنعدد ه در تمددث هدد ا 

هرعا  ر  نسوع ىرج    درل س  ىرج درلحتسدت درمنتتن  ا  ، سو  تهدفس درلحتسدت درمنتتن  فة درللحتي
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ن لح كهلحت لهوح  رلوس    تختاإ درول  فحة لحتسدت نلك  لام تحت هد  سد  تهدفسهت ل  تختلإ

  لض درل س ن  لهنح داوتلتنة. 

درتددة  فددتست لتت وحددت ىرددج ندد ت  ، 1119هدتوقددت لتددت ا هدد ا در سد دد  لددع  سد دد    دده طددتلع  

 هوه  فسهة فة ته نإ درلحتسدت درمنتتن  فة للحتي درتس ن  درسنت ن  ت عتا رلتلنس درول .

نلددد  ل دددته   هوددده  فدددسهة  دت  ارددد  ىمصدددت ن  نلدددت درلتدددت ا ه  05.0 سوددد  تدددهدفس ر 

 ل  هوح  ل س درل س ن ، فة درعسدةدرلحتسدت درمنتتن  فة للحتي درتس ن  درسنت ن  رللسمل  درنتلهن  

ه ل دته   ارد    1.219 ى   للدت  ؛درلم ده     t   د تلت دا ىرج قنله ، درلؤها درعللةرلتلنس  ت عتا 

، درلحدتسدت در  لند   لوتاتفة در ىمصت ن ك ر  هوه  فسهة  دت  ار  رل سو  دركلن ، ه   0.013 

  مندددث كدددت  درودددسة رصدددتر  ف ددد   كدددترهسنه  نلددد  لقتسلتحدددت لدددع ف ددد  درلحدددتسدت درلو دددن  هداوتلتننددد ه 

نلد  ل دته   ىمصدت نتا  سد تت نلنت   رنا دستوتع لته طحت درم دت ة،  نللدت ردت نكد  هلدت  فدسة  دا 

 05.0 لحتسدت درقنت   هدتخت  درقسدسه ، ت درتوكنس هداكتفتإدلحتس ن   لوترفة در.  

هنلك  فحت هد ا درلتنود  فدة ىطدتس دت دتع سؤند  درل س دن  هدطانحدت لد  ف د  در سد دتت درعلندت 

هق ستحت نلج تقندنت تدهدفس درلحدتسدت درمنتتند  لد  ن لدح ت عدتا رتمصدنلحت درلعسفدة د ك دس درد ي نسودع 

حت رل سد تت درعلنت، ه ترتترة فإ  تقننلحت رلللحتي هل   تهدفس درلحتسدت درمنتتن  فنح نكده  ىرج ىتلتل

  فكا   ة. 

 دت  ار  ىمصت ن  نلد  ل دته  فسهة ه نلت لتت ا در سد   هوه   05.0 سود  تدهدفس ر 

 ل  هوح  ل س درل س ن ، درعسدةفة درلحتسدت درمنتتن  فة للحتي درتس ن  درسنت ن  رللسمل  درنتلهن  

ه ل دددددته   ارددددد    2.291 ى   للدددددت  ؛درلم ددددده    t   د دددددتلت دا ىردددددج قنلددددده ، درخ دددددس رلتلندددددس  ت عدددددتا 

 ت ددتنلت   لوددتاتفددة ولنددع در ىمصددت ن رل سودد  دركلندد ، هكدد ر  هودده  فددسهة  دت  اردد    0.000 

  2.222ى   للدددددت   ؛ ددددده    درلمtد دددددتلت دا ىردددددج قنلددددد   ه   ت درتوكندددددس هداكتفدددددتإدلحدددددتس    لودددددتا
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درتة  حست فنحت فسهة  لوتات، هق  وت  دروسة فة در سو  دركلن  هفة در 1.162ه ل ته   ار   

 دد رنا    ددلهدت 21 ىرددج  قددا لدد  – 2لدد    نلدد  لقتسلتحددت لددع ف دد   فددأكنس  ددلهدت 21رصددتر  ف دد   

 دستوتع لته طحت درم ت ة.

 ك دس فدة تم ند   هدت درخ س  تعطدة رللد س  قد س ا هنلك  فحت تل  درلتت ا  تنت تس     نت    ل

 طدها،  رلد   سو  تهدفس درلحتسدت درمنتتن  فة درللحدتي ت عدتا رلام تتدح درلتسدكلد  هت سن دح رلللحدتي 

، هرت درنتلة  ترل    رللتلنسدت كتلت هدقعن  هللطقن  ل  هوح  ل س در تمثدر ؤدا هنلنح فإ  لتت ا 

، ىرج لتلندس درخ دس  درت سن دن  رنت دلج لقتسلد  لتدت ا در سد د  درمترند  تتطسة  ي ل  در سد تت در ت ق 

 . لعحت
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 التوصيات: 

   تت ا در سد   فإ  در تمث نهصة  تآلتةفة  ه  لت تهصلت ىرنح ل

 ىنت   تقننت للحتي درتس ن  درسنت ن  رللسمل  درنتلهن  فة درعسدة فة  ه  درلحتسدت درمنتتن . -

درتس ندد  درسنت ددن  رولنددع درلسدمددا  هللددتهانددتت منتتندد  فددة درللددتها  فددكا در سد دد  درلحددتسدت  -

  رلهقهإ نلج  سو  تهدفس درلحتسدت درمنتتن   ل  درللحتي. ؛فكا خت  

 دددل  للحدددتي درتس نددد   كتفددد  لودددتاتت دددلن  درلحدددتسدت درمنتتنددد  دردددهدس   فدددة در سد ددد  فدددة در -

 درسنت ن  فة درعسدة. 

فدة  دا  رلت   درتس ن  درسنت ن   سد   درهدقع درمنتتةر  درا ل  ىن د  قت ل  رللحتسدت درمنتتن -

 درعسدة.در سهإ درمترن  فة 

ىوددددسد   سد ددددتت نلددددج درلسدمددددا درتعلنلندددد  د خددددس  فددددة لدددد   ت ددددلن  للتهوحددددت رللحددددتسدت  -

 درمنتتن .
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 المراجع العربية: 

هدقدددع درتنقندددإ درل س دددة درقدددهدلة رددد   ل س دددة درتس نددد    .1112  ى دددسدهنت، لعنلددد  هدرعت دددو، صدددتر 

المددؤتمر در  لندد  فددة  عددض لدد دس  در دهندد   لن نددت، كلندد  درتس ندد  درسنت ددن ، وتلعدد  درنسلدده ، 

، العلمددي الدددولي السددادس، معددايير الجددودة ومدددى مسدداهمتها فددي تطددوير الرياضددة العربيددة

 .  262-222ت،   1122م نسد  /-22-29

 دددن  فدددة لددد   ته ندددإ درلحدددتسدت درمنتتنددد  فدددة للدددتها درتس نددد  درسنت . 7002   ددده طدددتلع،  حودددت 

  درعللن  درتس هن  هدقع وقائع المؤتمر التربوي األول. م و س ي درطل  دروتلعتت درول طنلن  

 هتم نتت. كلن  درعلهت درتس هن ، وتلع  درلوتف درهطلن . لت ل .  

 .، د س  2221قت ، ن   س جريدة الدستور  .7022  ه نه إ، غت    

تنميددة المهددارات الحياتيددة لدددى طالددب التعلدديم   .1112  ن دد  درلهودده  ،لملدد ه  ،فنلنددو ، ددكته ى

 .2-29هدرتللن  هلة رل مهث درتس هن  درقتهس  درلسك  درق، الثانوي في إطار مناهج المستقبل

سة األنشطة تطوير المناهج التربوية وع قتها بدافعية الميول لممار  . 1112 نهو، ن ت   

،  سد   لن دلن   نتلهن  البدنية والرياضية لدى ت ميذ الطور الثالث من التعليم الثانوي

درو د س درعتصل ، س تر  لتو تنس غنس للفهس ، لعح  درتس ن  در  لن  هدرسنت ن ، وتلع  

 درو د س. 

للنددد  درلحدددتسدت  هس للدددتها درعلدددهت فدددة ت  .2999   دددت ، خترددد  صدددتر ، هخلندددا، لملددد    ددده دروتدددهفدر

المؤتمر العلمدي الثالدث عشدر "منداهج العلدوم للقدرن درمنتتن  ر   تالن  درلسمل  دا ت د ن ، 

   ، درولعنددد  درلصدددسن  رلتس نددد  درعللنددد ، درلولددد  د هانهرنددده 12-12الحدددادي والعشدددرين" 

21-26  . 
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،  دس درخل هلن ، والتقنيمناهج التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي  . 1112 ه كس ،  مل   

 درو د س. 

فتنلن  للتها درتس ن  درسنت ن  فدة دروتلعدتت د س لند  فدة ىند د  د فدسد    .1116  متن ، صت ةدر

-999، 2، تالمؤتمر العلمي الثامن عشر، مناهج التعليم وبناء اإلنسانرلهدوح  درعصدس، 

 ، ولعن  درللتها هطسة درت سن  درلصسن ، درقتهس . 2112

ل   ته نإ درلحتسدت درمنتتن  فدة للدتها كلند  درتس ند  .  1112در طتنل ،  مل   متن ، صت ة ه در

فدة  المؤتمر العلمي لكلية التربية الرياضيةللفهس فة لول   درسنت ن  فة دروتلع  د س لن ،

 .22 -22،   وتلع  درنسله ، دس  ، د س  

د هلنددد  درل ددد ن  رللحدددتسدت درمنتنتددد  .  7002  درمتنددد ، صدددت ة هدر دددهطسي، م ددد  هدر ندددتت، للدددتا

درهدوددو تهدفسهددت فددة للددتها كلنددتت درتس ندد  درسنت ددن  فددة دروتلعددتت د س لندد  لدد  هوحدد  ل ددس 

لمده لوتلدع لفدنط  ورقة عمل مقدمدة إلدى المدؤتمر العلمدي الددولي الرياضدي األول درطل د .

 د س  . درحتفلن  رتطهنس درصم  هد  د ، درو   د ها، دروتلع  

لددد   ته ندددإ درلحدددتسدت درمنتتنددد  فدددة للدددتها درتس نددد   . 7002 رمتنددد ، صدددت ة هدرفدددسنوة، هرنددد  د

 نلددت  درتدد سنو فددة درسنت ددن   تروتلعدد  د س لندد  فددة ته نددإ درلحددتسدت درمنتتندد  فددة درتدد سن  

 ، د س  .، لن ت مؤتمر جامعة الزرقاء. درلن دلة

ن  درتس ن  درسنت ن  فة دروتلعد  د س لند   هس للتها كل  .1112  متن ، صت ة هدرلل ة، تن نسدر

دروتلعد  د س لند    المؤتمر العلمي األول،، فة ىن د  درلهدط  رلهدك   لتطل تت درقس  درو ن 

  د س  . 
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اثر برنامج تدريبي مقتر  في ضوء المهارات الحياتية على الفاعلية  ، 5113موس، فتن  لملد   

"، س دتر  لتو دتنس، كلند  في المرحلة األساسية الدنياالتدريسية لدى معلمي العلوم والصحة 

 درتس ن ، وتلع  نن  فل . 

 .www.hs.gov.sa ،22/2/1122، المهارات الحياتية . 1116  م ن ،   تل 

 ،  دس دروكس رلط تن  هدرلفس هدرته نع، نلت . أسس التدريب الرياضي  .2992م ن ، قت ت  

، كلندددد  درتس ندددد  المندددداهج التربويددددة ومندددداهج التربيددددة الرياضددددية  .7002 خطنددددو، للدددد س هتفددددت در

  .درسنت ن ، وتلع   ل د ، د كت نلن  درسنت ن  درعسدقن 

فتنلنددد   سلدددتلا تس دددهي قدددت ت نلدددج ل سنددد  درعقدددا فدددة تم دددن  وددده   درمندددت   . 7021درخهدرددد  ، فدددؤد   

 .002-122، 00، لول  دراسات العلوم التربوية ، رألطوتا  هي دننتق  درتطهسن  هدروكسن

 ،  دس دروسقت ، دس  . مناهج التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق . 2992  نلجدر نسي، 

مندددداهج وطددددرق تدددددريس التربيددددة الرياضددددية وفقددددًا ل قتصدددداد المعرفددددي  . 7020  نلددددجدردددد نسي، 

  لؤ  د  ملدت   رل سد دتت دروتلعندد  دس د ، شدرينعوتطبيقاتهدا العمليدة فدي القدرن الحدادي وال

 هدرته نع.هدرلفس 

 الثالدث الملتقدى عمدل ورقدة ، درلعدتقن  هتأهندا درمنتتند  درلحدتسدت " .5112  لصطوة لعلحسق ت ، 

 .درلتم   درعس ن  دنلتسدت وتلع  ، " يديد بين صحتد " الحياتية للمهارات

ية البدنية والرياضية لطلبة التعليم الثانوي تقييم فاعلية منهج الترب . 1112 نتهلة، ن   درقت س  

 ،  ت ا، درعسدة.162 -122، في مركز والية سعيدة، المؤتمر العلمي السادس عشر

المهددارات الحياتيددة المتضددمنة فددي مقددرر التكنولوجيددا للصددف  . 1112  ددع  دردد ن ، هدد     ددتت 

لعد  دن دالن ، غد  ، ، دروتغندس للفدهس  ، س دتر  لتو دتنسالعاشر ومدى اكتساب الطلبة لها

 فل طن . 

http://www.hs.gov.sa/
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تقدويم منداهج الدراسدات االجتماعيدة للصدف األول اإلعددادي فدي   .1112  عن ، ه   دهلل مللدة 

 ، وتلع  نن  فل ، درقتهس . غنس للفهس  س تر  لتو تنس ،ضوء المهارات الحياتية

ظيددف أثددر اسددتخدام بعددض أسدداليب التدددريس الحديثددة فددي تو  . 1112  طسي، م دد   ددعن در دده 

 طسهمدد  . المهدارات الحياتيدة فدي منداهج التربيدة الرياضددية القائمدة علدى االقتصداد المعرفدي

 غنس للفهس ، دروتلع  د س لن ، نلت ، د س  .   كتهسد

جتمدداعي وأثددره فددي االالددتعلم البنددائي  جاسددتخدام برنددامج قددائم علددى نمددوذ . 1111 در ددن ،  ملدد  

، بتددائيالالحياتيدة لددى طلبدة الصدف الخدامس ا التحصيل الدراسي وتنميدة بعدض المهدارات

 . 22 ، 21  سد تت فة درللتها هطسة درت سن ،

 ، درقتهس ،  دس درعترت درعس ة. المرجع في رياض األطفال  .1122  فمتت ، م  

 . ل   ته نإ درلحتسدت درمنتتن  فة للحتي درتس ن  در  لن  1122فهن ،  ه ولع  ه مل ، فلتتة  

كلنددد  درتس نددد  درسنت دددن ،  هوحددد  ل دددس طل ددد  درلسملددد  درنتلهنددد  ر ل نددد  درل دددنل . هدرسنت دددن  لددد 

، لمده د دتسدتنون  طلهمد  رلسنت د  درعس ند ، المؤتمر العلمي الدولي السدابعوتلع  درنسله ، 

 .  222-212،   ت1122/ لن ت -19-21

لدوم لددى ت ميدذ تنمية بعض المهارات الحياتية واالتجاه نحدو مدادة الع . 1116ص مة، فدنلت   

، وتلعدد  نددن  فدل ، كلندد  درتس ندد ، المرحلدة اإلعداديددة باسددتخدام مصددادر الددتعلم المجتمعيددة

 ق ت درللتها هطسة درت سن . 

 ، نلت ،  دس درل نس . المهارات الحركية لطفل الروضة  .1119  طل  ، د تحتي لمله 

، درقددتهس ،  دس الحياتيددةالمهددارات   .1112  درلعطددة،  ملدد  م ددن  هلصددطوج،  نددت  لملدد  ن دد 

 در متو. 
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1112

1

، منددداهج التعلددديم بدددين الواقدددع والمسدددتقبل  . 1112  لة  ملددد  م ددن ، هلملددد ، فتسندد  م ددد لقددتدر

 درقتهس ، نترت دركتو. 

درلحتسدت درمنتتن  درلت لل  فدة لمتده  للدتها درعلدهت درول دطنلن   . 1112درلهره، فتمن  ص مة  

 بدين الفلسدطيني الطفدل مدؤتمر" المدؤتمر التربدوي الثدانيرلصدون  د ها هدرندتلة د  ت دنن ، 

دن دددالن ، ، دروتلعدد  1لددهفل س، ي 12-11 كليددة التربيددة، ،وطموحددات الواقددع تحددديات

 فل طن . 

ل   تهدفس درلحتسدت درمنتتن  فة للتها سنتض د طوتا فدة   .1121  لس ة، للتا ه لطه ، كل  

 .22-26درع   درنتل  هد س عه ، ف تط،   مجلة الفتح،درولحهسن  درعس ن  در هسن ، 

در سد ددتت  درددتعلت درتعددتهلة فددة تدد سن   ددتسدتنون دفعترندد  د ددتخ دت   .1111  ل ددعه ، س ددت هلدد ي

داوتلتنن  نلج تللن  درلحتسدت درمنتتن  هدرتمصنا هداتوتا لمده درلدت   رد   تالند  درصدإ 

، درولعندد  درلصددسن  21، درعدد   مجلددة دراسددات المندداهج وطددرق التدددريسد ها دنندد د ي، 

 .   21-26،   رلللتها هطسة درت سن ، وتلع  نن  فل ، درقتهس 

النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض المهارات الحياتية عند دور  . 1121لهس در ن ، لمل   

، وتلع  درعلهت الناشئين، المجلة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

 .112- 222هدرتكلهرهونت، درع   درتت ع، 

 ، نلت ،  دس دروكس.21طدراسات في الثقافة اإلس مية،  . 1111هل ي، صتر ،  نتو  

دليل تدريب مديري المدارس على المهارات الحياتية. بالتعاون مع  . 1112  درتس ن  هدرتعلدنته دس  

 ، نلت ، د س  .منظمة اليونسف
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أثدددر التددددريب فدددي توجهدددات المتددددربين علدددى  . 1112ه دس  درتس نددد  هدرتعلدددنت درعدددترة درول دددطنلن   

 ، ه دس  درتس ن  هدرتعلنت درعترة، فل طن .المهارات الحياتية

نلددت ، ى دس  درللددتها دليددل تدددريب مددديري المدددارس علددى المهددارات الحياتيددة،  . 1112نهلن ددإ  

 هدركتو درل س ن . 
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  1ملحق الال

 بأسماء المحكمينقائمة 

 مكان العمل التخصص أسماء المحكمين الرقم
 وتلع  درفسة د ه ط  درقنت   هدن دس  درتس هن  درو تس در نتتة  .  ن    .2
 وتلع  درفسة د ه ط للتها هطسة درت سن   .  وه ت درل تنن   .1
 وتلع  درفسة د ه ط درقنت   هدن دس  درتس هن   .  ن ت  درفسنقة  .2
 دروتلع  د س لن  للتها درتس ن  درسنت ن   ة درمتن  .  صت  .2
 وتلع  آا در نت للتها درتس ن  درسنت ن   .  ى لتننا درعه   .2
فندددددددددددددددت  هتقدددددددددددددددهنت درتس نددددددددددددددد   نس ة مله ا  .   .6

 درسنت ن 
 دروتلع  د س لن  

 دروتلع  درحتفلن  درعس ن  درلل  للتها درهد لة   عت  .   .2
 وتلع  درنسله   ن  درسنت ن للتها درتس  نلة در نسي    .  .2
 وتلع  آا در نت للتها درتس ن  درسنت ن   .  للتس   ه ن ن   .9

 وتلع  آا در نت للتها درتس ن  درسنت ن   . للصهس ل دا   ه   .21
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  5الملحق ال

 وجهة من العراق في الثانوية للمرحلة الرياضية التربية منهاج في الحياتية المهارات توافر درجة
 بصورتها النهائية المدرسين نظر

 المدرس......................................................................... عزيزي
  المدرسة........................................................................ عزيزتي

 در نتلتت تولنع  ح إ خصنصتا  ص للت درتة دا ت تل  ه ا  ن نكت  ن    ع    ن ع لة
 الرياضية التربية منهاج في الحياتية المهارات توافر درجة   " علهد  ر سد تة درا ل 

 نلج درمصها رلتطل تت  تكلتاا د" المدرسين نظر وجهة من العراق في الثانوية للمرحلة
 هوح  ل  يدرللحت فة درلحتسدت تهدفس  سو   نت  نسوج. هدرت سن  درللتها فة درلتو تنس  سو 

 نلج د توت تكت  أ  نللتا . درصت ق  درلتت ا نلج مسصتا  هله هنن    ق  دنوت   سدونتا  ل سكت،
 . درعللة در مث هرلتنتت  سن   تكه  دا ت تل 

  وتقديره الباحث شكر مع 
 الباحث

 حميد خلف فرحان 

لهلتتكت درفخصن  درللت و ل  لع    لتت درخنتس    سوت  درتكست  ه ع ىفتس    الجزء األول
 دآلتن  

                                                                             لنج                                                         كس الجنس
                                             سد تت نلنت                                            كترهسنه  المؤهل العلمي 

               فأكنس     لهدت  10 لهدت  20دقا ل   ىرج5ل   الخبرة

 

 

 منهاج في الحياتية المهارات توافر درجةالجزء الثاني: يهدف هذا الجزء التعرف إلى 
اء وضع برج المدرسين نظر وجهة من العراق في الثانوية للمرحلة الرياضية التربية

 .( أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك عالمة )
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 جداً 

 الرقم الفقرات

 البدنية المهارات مجال: أوالً 

 
  التا  نهفس للحتي درتس ن  درسنت ن  د    درا ل    

 درلحتسدت د  ت ن  رألرعتو درسنت ن 
2.  

نفنس ىرج  هلن  دلتا  دركوت   در  لن  رلل تن   نلج      
 للتس   درلفتط درسنت ة

1.  

  .2 نمث نلج للتس   درتلتسن  درسنت ن  درلختلو      
  .2 نؤك  نلج دكت تو نلتصس درلنتق  در  لن       
  .2 ط نعة رلو تنمث نلج درلمتف   نلج دره   در     

نؤك  نلج د تنلتس  هقتت دروسد   للتس   د لفط       
 درسنت ن  

6.  

  .2 ن نه ىرج للتس   درعت دت درصمن  در لنل      

 
 تختنتس درلا   درسنت ن  درلا ل   دارت دت ىرجن نه     

 رط نع  درلع  . 
2.  

 
نمث نلج سهف درللتف   خاا للتس   د رعتو     

 درسنت ن .
9.  

 

 واالكتشاف التفكير مهارات مجال: ثانياً 
نؤك  للحتي درتس ن  درسنت ن  نلج دلتا  درق س  نلج      

 درتل نت درللطقة رألفكتس 
21.  

نهفس دروسص  رلكفإ ن  درملها درللت    رللهدقإ      
 درلختلو 

22.  

  .21 نمث نلج للتس   لحتسدت درتوكنس دن  دنة     
  .22 درتوكنس درولتنة  نفوع نلج دلتا  لحتسدت     
  .22 نهفس درملها درلتلهن  رللفكل  درهدم        
نؤك  نلج للتس   لحتسدت درتوكنس دا تقسد ة  فكا      

 صمن 
22.  
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 الرقم الفقرات

  .26 نسك  نلج  سهس  س ط د   تو  ترلتت ا درلؤ ن  ىرنحت     
  .22 رلق تنت هدرلفكات هداكتفتإ دا تطاعنللة مو      
دكتفتإ درللهض  ت لهس درلتعلق   ىرج دالت تانلوت      

  ترللحتي
22.  

 واالجتماعية النفسية المهارات مجال: ثالثاً 
نسدنة للحتي درتس ن  درسنت ن  درعلا  سهف دروسنة      

 درهدم 
29.  

  .11 نؤك  تو نا درلصلم  درعتل  نلج درختص      
  .12 نفنس ىرج  سهس  توحت لفكات دآلخسن  هدمتنتوتتحت     
  .11 ج للتس   درعت دت داوتلتنن  در لنل نمث نل     
نفوع نلج تهننة درص دق  هدامتسدت  نلت  للتس        

 درلع  
12.  

  نلت نؤك   هلن  درتمكت  ترلفتنس هدالوعتات      
 للتس   درلع  

12.  

نفوع نلج ى حتس درسهف درسنت ن   نلت  للتس        
 د رعتو

12.  

نلت  للتس   د رعتو نفنس ىرج  هلن  درنق   ترلو        
 درسنت ن 

16.  

نسك  نلج درتملة  ت خاة دروت ل   نلت  للتس        
 د رعتو

12.  

نؤك  نلج  سهس  درتكنإ لع درلهدقإ داوتلتنن       
 درلختلو 

12.  

  القرار واتخاذ القيادة مهارات مجال: رابعاً 
نؤك  للحتي درتس ن  درسنت ن  نلج دلتا  لحتسدت      

 ع دآلخسن درتهدصا ل
19.  
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  .21 نمث نلج درتسنث فة دتخت  درقسدس      
نفنس ىرج  سهس  دلتا   ع  درص س رلهدوح       

 درلهدقإ درصع   نل  دتخت  درقسدس  
22.  

نؤك  نلج  سهس  دلتا  درق سدت دن دسن  رتهونح      
 د  د 

21.  

  .22 نفنس ىرج  هلن  درلفتسك  فة صلتن  درقسدس      
  .22 سف  درلتت ا درلتست   نلج دتخت  درقسدسنفنس ىرج لع     
  .22 نؤك  نلج  سهس  تق ا درلق  درله هنة در لت      
ن  در دتن  هد لتلن  فة دتخت   دا تعت نمث نلج      

 درقسدس 
26.  
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  7الملحق ال

 كتب تسهيل المهمة
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