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Abstract
The purpose of this study was to identify the effect of using
movement and educational games on life skills develop (cooperation,
team work, communication, self- depend, and carry responsibility) for
elementary stage students in Khufer Alma’a for boys school in Jordan.
The sample consisted of (40) male students who divided into tow
experimental and control groups. The suggested program includes (16)
lessons, tow lessons a week for eight week, and (45) minuets each one.
The findings indicated that using movement and educational games
developed students’ like skills, students in experimental group scored
significantly higher than students in control group. The researchers
recommended using the suggested program that based on movement and
educational games for developing students life skills.
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مقدمة الدراسة:
ُتعددد التربيددة مددن أمددم توامددي التمدددم ألي مجتمدد ،مددن المجتمعددات ،وتمي دا تمددوم المواطنددة
الصددال ة وب ددا تددن ض األجيدداي ،كمددا أن ددا تددؤدي دو اًر مام داً فددي يدداة المجتمعددات المتمدمددة ،يددث
أصبح ينظر إلي ا في تالمنا المعاصر تمى أن ا اسدتممار بشدري ،وذلدك لكون دا مدن أفضدي السدبي
لت ميددن نمددو الوددرد والمجتمدد .،والتربيددة فددي جومرمددا تمميددة تشددكيي اجتمدداتي لموددرد ومسدداتدت تمددى
استممار قدرات وامكانات  ،كما أن ا تممية تعديي لمسموك اإلنساني بمصد التنمية الشداممة المتكاممدة
لمورد إلى أقصى د ممكن من النوا ي الجسمية والعممية واالنوعالية واالجتماتية.
ويمدد ،تمددى تدداتن المدرسددة مسددؤولية إتددداد األجيدداي والكدوادر المؤممددة المددادرة تمددى تضددين
الوجددوة والتعامددي مدد ،موددردات ومعطيددات النظددام التربددوي الجديددد ،لددذلك تبنددت و ازرة التربيددة والتعمدديم
األردنية مشروع التعميم المبندي تمدى الم دارات ال ياتيدة ،وذلدك بالتعداون مد ،منظمدة األمدم المت ددة
لمطوولة /مكتب اليونيسيف باألردن ،لممساممة في منح الطمبة المزيد من الورص لتطوير م ارات م
ال ياتية باستخدام ن د تمميدف األقدران مدن خدبلي تنويدذ أنشدطة ال من جيدة ا و ازرة التربيدة والتعمديم،
.)2005
واس ددتجابة لخط ددة التط ددوير الترب ددوي ،فم ددد شد د دت المن ددام التربوي ددة لكاف ددة المد دواد الد ارس ددية
ولجميد ،الم ار دي التعميميدة تمميدة ت ييدر وتعدديي جدومري ،يدث انطمدن اإلطدار العدام لممندام مددن
تدة مبادئ ومرتكزات ،كانت استراتيجيات التدريس والتمويم من أمم ا ،وتضمنت النتاجات العامة
لمنظام المدرسي كوايات وخصائص ومعارف وم ارات ينب ي لمطمبة امتبلك ا تند إن ائ م المر مة
الد ارسددية ،وتطمبددت تمميددة التطددوير مددن المعممددين الددذين يمومددون بتطبيددن المنددام الجديدددة الميددام
بددودوار جديدددة ،فيكددون المعمددم ممارسددا متمعنددا ،متعاونددا مدد ،زمبلئ د  ،يسددتخدم األسدداليب والوسددائي

المتعددة والمناسبة ،ولت مين تممية التعمم بواتمية ،يجدب أن نرتمدي بالطالدب مدن دور المسدتم ،أو
المشامد لممعمومات إلى دور المشدارك فدي التخطديط والتنويدذ لتمدك المعمومدات ،يدث يكدون الطمبدة
مم م ور العممية برمت ا ،وممة إستراتيجيات تدريس ينب ي لممعممدين تممم دا واسدتخدم ا وتطبيم دا،
يددث تجعم ددم قددادرين تمددى ت ميددن أمددداف تعميميددة تتجدداوز وددظ المعمومددة ،وتركددز تمددى المدددرات
والم ددارات ،ف ددالتطور الم ددذمي ف ددي وس ددائي التكنولوجي ددا ف ددرض االتج دداا ن ددو اس ددتخدام اس ددتراتيجيات
وأساليب تدريس ديمة االسوطري.)2007 ،
وتبرز أممية التعمم المبني تمى الم ارات ال ياتية في كون يسعى إلى تنمية قدرات

الطبلب وتطويرما لمتكيف م ،أوضاع ال ياة الواقعية ،وتنمية م ارات التوكير لدي م قبي أي تمي
أو أداء م مة لضمان ياة نافعة ،وت مين نتاجات سميمة وايجابية .ويتكون التعمم المبني تمى

الم ارات ال ياتية من مجموتة من األدوات وأساليب التدريس التواتمية التي يتم تصميم ا ب دف
بناء شخصيات تتصف باالبتكار والتجديد والممة بالنوس واالتتماد تمى الذات .ومو يعزز

السموكات اإليجابية الطويمة المدى والم سنة لم ياة؛ تن طرين موازنة نمي المعمومات وبم ا م،
األدوات الشخصية لت سين االتجامات وبناء الم ارات النوسية واالجتماتية .او ازرة التربية

والتعميم .)2007 ،ومذا ما أكدا تبد المعطي ومصطوى ا )2007تمى أن إكساب الطالب
الم ارات ال ياتية أصب ت ضرورة مم ة لتوعيي دورا في العممية التعميمية ،يث لم يعد الورد

مجرد مستمبي لممعمومات بي تنص اًر إيجابياً نشطاً في العممية التعميمية.

ودراسة مر مة الطوولة واالمتمام ب ا ،من أبرز المعايير التي يماس ب ا تمدم المجتمعات

وتطورما؛ ألن االمتمام بالطوولة في واق ،األمر امتمام بمستمبي األمة ،كما أن تربية األطواي

ورتايت م مي إتداد لمواج ة الت ديات ال ضارية التي تورض ا تمية التطور يث أصبح ينظر
إلى التربية في العالم المعاصر تمى أن ا استممار في الموارد البشرية ،ومي السبيي لت مين النمو
والتمدم لمورد والمجتم ،،ومما ال شك في أن مر مة الطوولة من أبرز الم ار ي العمرية في ياة

اإلنسان وأمم ا ،ب يث يمكن الموي أن الورد رمين طوولت االشموي .)2003 ،فمد أشار األجنف

ا )2005إلى أن مر مة الطوولة فترة رجة ،يث تممي أخصب فترات النمو الم اري ال ركي،
فضبلً تن كون ا فترة انتمالية من أداء الم ارات ال ركية األساسية إلى مر مة أداء الم ارات

المرتبطة باألنشطة الرياضية ،وان أي تمصير في تطور نمو الم ارات ال ركية األساسية ب ذا

الوترة العمرية يؤمر سمباً تمى م ار ي النمو ال ركي البل مة.

وبالنسبة لؤلطواي في مذا المر مة فإن الم ارات ال ياتية توفر ل م األدوات التي

ي تاجون ا إلدراك المواقف ال ياتية المتباينة أو االستجابة ل ا ،كما توفر ل م فرصة ت مين
أمداف م الشخصية ،وقد وجد أن التواتي المتكرر م ،الراشدين األكواء يس م بشكي في ت مين

النجاح األكاديمي والنمو االجتماتي األممي لمطوي اتبد المعطي ومصطوى .)2007 ،ويشير
كاسترو ا )Castro, 1999إلى أن أنماط السموك واالتجامات التي تتكون في فترة مبكرة من
تمر الطوي تميي إلى االستمرار فيما بعد .فاألطواي الذين ي ممون تكيواً اجتماتياً جيداً في

المر مة األساسية الدنيا من يات م ،يميمون إلى أن يكونوا أكمر تكيوا في المدارس المانوية

والجامعة ،ممارنة م ،األطواي األقي تكيواً من النا ية االجتماتية خبلي السنوات األولى من

المدرسة.

ويعتبر المعب نشاطاً تممياً ي من المتعة والسرور لدى الطوي ،ومو نشاط تنويسي يعمي

تمى توريغ طاقة الطوي ،ويعتبر مظ اًر من مظامر النمو .وقد أصبح المعب أ د العناصر

األساسية في ممافة الطوي ،وفي تنمية م ارات ال ركية والمعرفية والعممية ،يث يكتسب الطوي
خبرات ومواميم واتجامات جديدة ،تعمي تمى تنشئت بشكي سميم خبلي م ار ي يات امصطوى،

 .)2005والمعب يشب ،اجات الطوي النوسية ،ويساتدا تمى اكتساب الخبرات االجتماتية
وال ركية والتربوية.

ينظددر إلددى األلعدداب ال ركيددة والتربويددة كإ دددى الوسددائي ال امددة التددي تصددبغ درس التربيددة
الرياض ددية بط دداب ،الس ددرور والم ددرح واالس ددترخاء ،كم ددا ينظ ددر إلي ددا كإ دددى الوس ددائي ذات األم ددداف
التربوية والتعميمية العامة ،باإلضافة إلى إس ام ا بمدر وافر في االرتماء بالمدرة الوظيويدة لمختمدف
أجدزاء الجسددم .كمددا تعتبددر إ دددى مظددامر التربيددة الرياضددية يددث ت تددي مكانددة كبيدرة بددين األنشددطة
الرياضية المتعددة ،لذا أصب ت أساس من األسدس التدي ال ىندى تن دا فدي أي برندام مدن بدرام
التربي ددة الرياض ددية سد دواء كان ددت بد درام تعميمي ددة أو تروي ي ددة أو تبلجي ددة ،كم ددا أص ددب ت األلع دداب
الصد يرة مددن الوسددائي ال امددة التددي تسدداتد فددي تنميددة المدديم الخمميددة وتطددوير العبلقددات االجتماتيددة،
باإلضافة إلى مساتدة الطبلب في نمومم البدني وال ركي والنوسي واالجتماتي والعممدي االسدايح،
.)2007

لذلك فإن مذا الدراسة تسدعى إلدى وضد ،برندام تعميمدي ممتدرح قدائم تمدى األلعداب ال ركيدة
والتربويددة إلكسدداب الم ددارات ال ياتيددة وال ركيددة األساسددية لطددبلب فددي المر مددة األساسددية ال دددنيا،
خدبلي صدة التربيددة الرياضدية قددائم تمدى أسددس تمميدة لمسدداتدة الطدبلب والمعممددين تمدى توظيددف
وتوجي طاقات الطدبلب واالرتمداء بمسدتواا ال ركدي والعممدي واالجتمداتي والنوسدي فدي ضدوء وجدود
نمص في برام ومنام تربية رياضية متخصصة ل ذا المر مة العمرية.

مشكمة الدراسة:
إن العمميددة التربويددة يجددب أال تمتصددر تمددى تزويددد المتعممددين بددبعض المعددارف والم ددارات
التي تخاطب تمول م فمط ،بي ال بد من تزويدد المتعممدين بالم دارات التدي تضدمن ل دم تكيوداً نوسدياً
واجتماتياً وأكاديمياً ممم اًر ،يث تسامم العممية التعميمية في بنداء الشخصدية المتوافمدة ،التدي تدوفر
لصا ب ا الشعور بالكواية والممة وتزودا بالمدرة تمى اإلنجاز والت مب تي مشكبلت ال ياة.
ويع ددد االمتم ددام بالم د دارات ال ياتي ددة بونوات ددا المختمو ددة م دددفا أساس دديا تس ددعى المؤسس ددات
التربوية األردنية إلى إنجازا لدى الطبلب ،والتي أشارات نتدائ الد ارسدات السدابمة التدي إجريدت فدي
مددذا المجدداي إلددى دورمددا الوعدداي فددي تنميددة قدددرة المتعممددين تمددى ف ددم العددالم مددن ددول م ،ومعالجددة
المشددكبلت التددي ت دواج م ،ومدد ،ذلددك فمددد ال ددظ البا ددث مددن خددبلي مراجعت د األدب التربددوي ندددرة
الد ارسددات ،التددي تناولددت الم ددارات ال ياتيددة ،وخاصددة الم ددارات ال ياتيددة المتعممددة بطمبددة المر مددة
األساسية الدنيا.
ومددن خددبلي خب درة البا ددث الميدانيددة ،كمعمددم لمتربيددة الرياضددية فددي و ازرة التربيددة والتعمدديم،
ومديرية التربية والتعميم الخاصة ،و ضورا العديد من الدورات المتخصصة في الم ارات ال ياتية،
واطبلت د تمددى العديددد مددن الم ارجدد ،العمميددة المتخصصددة فددي الم ددارات ال ياتيددة ،ومنددام التربيددة
الرياضددية وأسدداليب تدددريس التربيددة الرياضددية ،والد ارسددات التددي أجريددت فددي مددذا الموضددوع ،وتمددى

صد ددص التربيد ددة الرياضد ددية لممر مد ددة األساسد ددية الد دددنيا ،فمد ددد تبد ددين لمبا د ددث أن د د ال توجد ددد ب د درام
متخصصددة ل ددذا المر مددة العمريددة تعمددي تمددى تنميددة الم ددارات ال ياتيددة وال ركيددة األساسددية ،وأن
ماسة لتصميم ووضد ،بدرام
مناك ضعواً في امتبلك الطبلب لمم ارات ال ياتية  ،فجاءت ال اجة ّ
ميددة يتناسددب وطبيعددة المر مددة وخصائصد ا؛ يددث اند مددن الممكددن أن يعتمددد
قائمددة تمددى أسددس تم ّ
مددذا البرنددام كو ددد الخبدرات التربويددة التددي تمدددم لمطمبددة ضددمن المن دداج المدرسددي ،ليكددون ذا فائدددة
وتدون لدديس فمددط لممدرسدين وانمددا لمعدداممين فدي مجدداي وضدد ،الخطدط ،والبدرام  ،والمنددام الخاصددة
ب ذا المر مة في و ازرة التربية والتعميم .و يث أن و ازرة التربية والتعميم شكمت لجدان إلتدداد مندام
خاصددة ب ددذا المر مددة تركددز تمددى الم ددارات ال ياتيددة وتمددى أرسد ا العمددي الجمدداتي والتعدداوني ،فمددد
تبمددورت مشددكمة الد ارسددة لدددى البا ددث فددي م اولددة لبندداء برنددام تعميمددي ممتددرح قددائم تمددى األلعدداب
ال ركيدة والتربويددة فددي تنميددة الم ددارات ال ياتيددة وال ركيددة األساسددية لدددى طددبلب المر مددة األساسددية
الدنيا.

أىمية الدراسة:
تنبمن أممية الدراسة من خبلي:
 .1االستجابة إلى ما نادى ب الخبدراء والمتخصصدون فدي مجداي األسداليب والمندام
تمى ضرورة إكساب الم ارات ال ياتية لمطبلب.
 .2مساتدة العاممين في الميدان من معممي ومشرفي التربية الرياضية تمى استخدام
األلعاب كوسيمة لتنمية بعض الم ارات ال ياتية بونوات ا المختموة.
 .3االنسجام مد ،خطدة التطدوير التربدوي ال ادفدة إلدى ضدرورة تعمدم الم دارات ال ياتيدة
من خبلي درس التربية الرياضية.

 .4إبراز فاتمية األلعاب ال ركية والتربوية في تنميدة الم دارات ال ياتيدة؛ لددى طدبلب
المر مة األساسية الدنيا.
 .5تصميم برنام باأللعاب ال ركية والتربوية يتكون من ا )16و ددة تعميميدة لتنميدة
الم ارات ال ياتية ،لطبلب المر مة األساسية الدنيا.

أىداف الدراسة:
ت دف مذا الدراسة إلى:
 .1تصددميم برنددام تعميمددي ممتددرح باسددتخدام األلعدداب ال ركيددة والتربويددة
يعمي تمى تنمية الم ارات ال ياتية لدى طبلب المر مة األساسية الدنيا.
 .2التعرف إلى تومير استخدام األلعاب ال ركية والتربوية يعمي تمى تنمية
بعض الم ارات ال ياتية لدى طبلب المر مة األساسية الدنيا.
 .3التعرف إلى الورون في تومير استخدام األلعاب ال ركية والتربوية تنمية
بعض الم ارات ال ياتية ،لدى طدبلب المر مدة األساسدية الددنيا بدين أفدراد
المجموتة التجريبية والضابطة.

أسئمة الدراسة:
مذا الدراسة تسعى لئلجابة تمى األسئمة التالية:
 .1مدي يوجدد أمدر ذو داللدة إ صدائية تندد مسدتوى الداللدة ا )0.05 ≤ αالسدتخدام األلعدداب
ال ركية والتربوية في تنمية الم ارات ال ياتية لطبلب المر مة األساسية الدنيا؟

 .2م ددي توج ددد ف ددرون ذات دالل ددة إ ص ددائية تن ددد مس ددتوى الدالل ددة ا )0.05 ≤ αب ددين أفد دراد
مجمددوتتي الد ارسددة االتجريبيددة والضددابطة) فددي تنميددة الم ددارات ال ياتيددة ،تعددزى السددتخدام
األلعاب ال ركية والتربوية ؟

الدراسات السابقة:
 قام باباجاريسيس وآخرون ا ) Papacharisis et al, 2005بدراسة مدفت إلى التعدرفإلددى أمددر برنددام فددي الم ددارات ال ياتيددة مددن خددبلي رياضددة الك درة الطددائرة وك درة المدددم فددي اليونددان،
اش ددتممت العين ددة تم ددى ا )40طالب ددة اكد درة ط ددائرة) وا )32طالب ددا اك ددرة الم دددم) تتددراوح أتم ددارمم ب ددين
ا )12 -10س ددنة ت ددم اختي ددارمم بش ددكي تشد دوائي ،ي ددث ت ددم تطبي ددن برن ددام مختص ددر م ددن س ددوبر
ا ،)Superوال ددذي ت ددم فيد د دمد د الم ددارات ال ياتي ددة مد دد ،م ددارات كد درة الط ددائرة وكد درة الم دددم تمدددى
المجموتددة التجريبيددة ،وتممددت المجموتددة الضددابطة برنددام ي تددوي تمددى م ددارات ك درة الطددائرة وك درة
الم دددم ،طب ددن البرن ددام لم دددة أربع ددة أس ددابي ،،أظ ددرت النت ددائ أن من دداك تم دددما لص ددالح المجموت ددة
التجريبيددة فددي م ددارات الك درة الطددائرة االتمريددر مددن أتمددى ،والتمريددر مددن أسددوي ،وم ددارة اإلرسدداي )
وم ارات كرة المدم ،وكذلك أظ رت النتائ فروقاً دالة ا صائياً لصالح المجموتة التجريبية ممارندة
بالمجموتة الضابطة تمى الم ارات ال ياتية :ا ي المشكبلت ،التوكير اإليجابي ،وضد ،األمدداف
الشخصية ،المسؤولية الشخصية واالجتماتية ).
 دراسة جوداس وآخرون ا )Goudas et al, 2006مدفت إلى اختبار تومير برنامالتدريب تمى الم ارات ال ياتية التي تدرس كجزء من دروس التربية الرياضية تمى تينة مكونة
من ا )73طالبا من طمبة الصف الساب ،األساسي ،تمموا نسخة مختصرة من برنام ا،)Gool
مصمم خصيصاً لتدريس الم ارات ال ياتية من خبلي التربية الرياضية ،أشتمي البرنام البدني
تمى تمارين لمموة والمرونة والت مي ،وخبلي ال صة تم تطبين البرنام البدني باإلضافة لمم ارات

ال ياتية تمى المجموتة التجريبية ،وتممت المجموتة الضابطة البرنام

البدني باإلضافة

لم اضرة قصيرة بخصوص األلعاب األولمبية ،يث تم تطبين البرنام لمدة ش ر ا )4أسابي،
بواق ،صتين كي أسبوع ،وأظ رت نتائ الدراسة ت سن في المياقة البدنية والم ارات ال ياتية،
وكذلك أظ رت النتائ

أن التدريب تمى الم ارات ال ياتية يمكن توظيو بوعالية من خبلي

صص التربية الرياضية.
 دراسة ال ايك والبطاينة ا )2007مدفت إلى التعرف إلى مدى توظيف الم اراتال ياتية في منام التربية الرياضية ،من وج ة نظر طمبة كمية التربية الرياضية في الجامعة
األردنية ،اشتممت العينة تمى ا )246طالبا وطالبة موزتين تمى السنوات األربعة ،تم تطبين
ممياس من إتداد البا مان يتكون من ا )60فمرة ،ويتكون الممياس من أربعة م اورام ور
الم ارات البدنية والم ارية ،م ور م ارات االتصاي والتواصي ،م ور الم ارات االجتماتية
والعمي الجماتي ،م ور الم ارات النوسية واألخبلقية) ،أظ رت النتائ أن مناك إجماع من طمبة
كمية التربية الرياضية في الجامعة األردنية ،باختبلف مستوامم األكاديمي وجنس م ،أن منام
كمية التربية الرياضية ال يتوافر في ا العدد الكافي من الم ارات ال ياتية البلزمة والضرورية ل م،
ويعزوا البا مان مذا النتائ إلى تدم استناد المنام إلى معايير الجودة الشاممة ،وتدم تنوع
أساليب التدريس التي تركز تمى المتعمم كم ور لمعممية التعميمية ،ووجود فجوة بين النظرية
والتطبين ،وتدم تطوير المدة التعميمية من قبي المدرسين.ويوصي البا مان بضرورة دم
الم ا ارت ال ياتية في منام

التربية الرياضية  ،وضرورة توعيي استخدام الطبلب لمتكنولوجيا

ال ديمة ممممة بشبكة االنترنت  ،ووسائي االتصاي في العممية التعميمية.
 قام ويس وآخرون ا )Weiss et al:2007بدراسة بعنوان تطوير الشباب من خبليالرياضة يث مدفت إلى تمييم فعالية برنام الم ارات ال ياتية ا )First Teeوالذي ي توى تمى

م ارات ياتية تم دمج ا في ألعاب رياضية ممارنة م ،الشباب المشاركين في نشاطات رياضية
أخرى منظمة ،اشتممت العينة تمى ا )405طالباً في برنام ا )First Teeوا )159طالبا في
أنشطة رياضية أخرى تتراوح أتمارمم بين ا )17-10سنة ،في مذا الدراسة تم دم الم ارات
ال ياتية م ،م ارات لعبة الجولف أظ رت النتائ أن مناك توميرات م مة وايجابية لممجموتة التي
شاركت في برنام ا )First Teeيث أظ رت ت سنا في م ارات لعبة الجولف وانتماي أمر
الم ارات ال ياتية لممشاركين في البرنام
الجماتي ،ضبط االنوعاالت،

يث ظ ر ت سنا في الم ا ارت ال ياتية ا العمي

ي النزاتات ،المبادرة ،سموكيات اجتماتية إيجابية ،تصرفات

سموكية واتية ،وفعالية شخصية ،ومماومة لض ط األقران ،وتعمم فردي منظم).
 دراسة ال ايك ا (Alhayek، 2008مددفت الد ارسدة لمتعدرف إلدى أمدر اسدتخدام أسدموبالتميدديم الددذاتي فددي تدددريس م ددارات كدرة السددمة تمددى تطددوير قدددرة الطالبددات تمددى التوكيددر اإلبتكدداري
ومستوى أداء م ارات كرة السمة ،تكونت تينة الدراسة من ا )18طالبة من المسدجبلت فدي مسدان
كدرة سددمة ا )1فددي كميددة التربيددة الرياضددية بالجامعددة األردنيدة تمددى الوصددي الد ارسددي المدداني /2007
 2008م .الختبار فرضيات الد ارسدة اسدتخدم البا دث المتوسدطات واالن ارفدات المعياريدة واختبدار
ات) t -Test .أظ درت النتدائ وجدود فدرون ذات داللدة إ صدائية بدين االختبدارات المبميدة والبعديدة
في تنمية قدرة الطالبات تمى التوكير اإلبتكاري تمى أربعة من الم اور الخمسة لمممياس ولصالح
البعدية ،كما أشارت إلى تدم وجود فرون ذات دالل إ صائية تمى الم ور االجتماتي لمممياس.
وتوصمت الدراسة أيضاً إلى وجود فرون ذات داللدة إ صدائية بدين االختبدارات المبميدة والبعديدة فدي
مسددتوى األداء الم دداري تمددى م ددارتي التصددويب والتنطدديط ،فيمددا لددم تظ ددر فددرون إ صددائية تمددى
م ددارة التمريددر .ويوصددي البا ددث باسددتخدام أسددموب التميدديم الددذاتي فددي تدددريس م ددارات ك درة السددمة
لتطوير التوكير اإلبتكاري ومستوى أداء الم ارات في لعبة كرة السمة.

محددات الدراسة:
اقتصرت مذا الدراسة تمى:
 .1ط ددبلب الص ددف المال ددث األساس ددي ف ددي مدرس ددة كو ددر الم دداء األساس ددية
لمبنين.
 .2مجموتددة مددن الم ددارات ال ياتيددة ومددي :التعدداون والعمددي الجمدداتي،
م ارات التواصي ،م ارة االتتماد تمى النوس وت مي المسؤولية.

إجراءات الدراسة:
منيج الدراسة:
اسددتخدم البا ددث المددن

التجريبددي بوصددو المددن

المناسددب لطبيعددة مددذا الد ارسددة ،وذلددك

باستخدام التصميم التجريبي لمجموتتين إ ددامما تجريبيدة واألخدرى ضدابطة بإتبداع الميداس المبمدي
والبعدي لكبل المجموتتين.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتم ،الدراسة من طبلب الصف المالث األساسي في مدرسة كودر المداء األساسدية
لمبنين والتابعدة لمديريدة التربيدة والتعمديم فدي لدواء الكدورة ،والبدالغ تدددمم ا )89طالبدا لمعدام الد ارسدي
.2009/2008

عينة الدراسة:
تكونددت تينددة الد ارسددة مددن ا )40طالبددا مددن طددبلب الصددف المالددث األساسددي تددم اختيددارمم
بالطريم ددة العمدي ددة ،ت ددم تمس دديم م إل ددى مجم ددوتتين متس دداويتين األول ددى تجريبيد دة والماني ددة ض ددابطة.
ويمممون نسبة ا )%45من مجتم ،الدراسة.

تكافؤ العينة:
لما كان مدف الدراسة ممارنة أفراد المجموتة التجريبيدة بالمجموتدة الضدابطة لمتعدرف فدي
تومير البرنام التعميمي باستخدام األلعاب ال ركية والتربوية تمى تنمية الم ارات ال ياتية ،فمد قام
البا ث بعممية ضبط لممت يرات التي قد تؤمر تمى نتائ الدراسة واختبارات ا.
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ألفرراد مجمروعتي
الدراسة (التجريبية والضابطة) عمى كل ميارة من الميارات الحياتية في االختبارات القبمية ،كما
يبين ذلك الجدول (:)1
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ألفراد مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) عمى
كل ميارة من الميارات الحياتية في االختبارات القبمية

الميارة
التعاون والعمل الجماعي*
التواصل*
االعتماد عمى النفس وتحمل

المسؤولية*

المتوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

التجريبية

02

08.2

الضابطة

02

08.2

2800

التجريبية

02

082.

2800

الضابطة

02

0822

2882

التجريبية

02

08.0

2802

الضابطة

02

08.8

2802

الحسابي

المعياري
2800

قيمة ت
282..
28.00
28080-

درجات

الداللة

8.

28.08

الحرية

8.
8.

اإلحصائية

28028
28.12

تبين من الجدوي ا )1تدم وجود فرون ذات داللة إ صائية تند مستوى الداللة
اإل صائية

ا ،)0.05 ≤ αبين أفراد المجموتتين التجريبية والضابطة تمى كي م ارة

من الم ارات ال ياتية في االختبارات المبمية ،مما يدي تمى تكافؤ مجموتتي الدراسة في الم ارات
ال ياتية قبي تطبين البرنام التعميمي الممترح.


بمغ معدل أعمار أفراد عينة الدراسة ( ).سنوات عند إجراء الدراسة8

االختبارات المستخدمة في الدراسة:
بعد إطبلع البا دث تمدى العديدد مدن المصدادر والد ارسدات ذات الصدمة بالم دارات ال ياتيدة
اال ايد ددك  ،2008و ازرة التربيد ددة والتعمد دديم  ،2007السد ددوطري  ،2007ال ايد ددك والبطايند ددة ،2007
و ازرة التربيد ددة والتعمد دديم  ،2005م مد ددد  ،2005مصد ددطوى  ،2005سوبيرسد ددون  ،2005آي م د دراد
 ،2004الموتدي  ،2004سدين ،2003تدبلوي  ،2003الدديري  .)Marsh 1999 ،1999قدام
البا ث بتصميم الممياس بعد ت ديد أمم الم ارات ال ياتية التي يجب أن يكتسدب ا طدبلب المر مدة
األساسية الدنيا ،وذلك وما يتوافن ومن اج التربية الرياضية المددم فيد الم دارات ال ياتيدة لطدبلب
المر مة األساسية الدنيا ،وبعد الرجوع إلى المراج ،السابمة .تم صياىة الممياس تمدى شدكي فمدرات

متنوتة تتناسب وأمدداف الد ارسدة .مد ،العمدم أن المميداس تدم صدياىت تمدى شدكي أدوات المبل ظدة
يث قام باإلجابة تمى فمرات المميداس معمدم الصدف المخدتص بتددريس الطدبلب لم داور المميداس
الخاصددة لمم ددارات ال ياتيددة التاليددة :التعدداون والعمددي الجمدداتي ،م ددارات التواصددي ،م ددارة االتتمدداد
تمى النوس وت مي المسؤولية.

و توزتت درجدات سدمم االسدتجابة الخماسدي مدن ا )5-1تمدى

الن و اآلتي:
 0درجات لإلجابة دائما

 0درجات لإلجابة غالبا

 8درجات لإلجابة أحيانا

درجتان لإلجابة قميال

درجة واحدة لإلجابة ناد ار

المعامالت العممية ألداة الدراسة:
الصدق:
قام البا ث بالتوكد من صدن البرنام واالختبارات المعدة ل ايات الدراسة ،اسدتخدم طريمدة
صدن الم توى ،وذلك بعرض الممياس تمى تدد من الخبراء من ممة درجة الدكتوراا في التربيدة
الرياض ددية والب ددالغ ت ددددمم ا ،)10لمعرف ددة آرائ ددم ددوي البرن ددام واالختب ددارات ،وم دددى مبلءمت مد دا
لمبيان ددات والمعموم ددات المد دراد قياسد د ا ،وق ددام البا ددث بوخ ددذ مبل ظ ددات الخبد دراء واجد دراء التع ددديبلت
الممتر ددة ،يددث أن ددم أقددروا صدددن الم تددوى ل ددذين االختبددارين بمعنددى أن الممدداييس يميسددان مددا
وضعا من أجم .

وكذلك تم استخراج الصدن التميزي امعامي ارتباط الومرة بالممياس ككي)
االتعاون والعمي الجماتي ،م ارات التواصي ،م ارة

لمم ارات ال ياتية

االتتماد تمى النوس وت مي المسؤولية) والجدوي رقم ا )2يوضح ذلك.
جدوي  .2معامي ارتباط الومرة بالممياس ككي االصدن التميزي)
ممياس التعاون والعمي الجماتي
معامل ارتباط

ممياس التواصي

ممياس االتتماد تمى النوس
وت مي المسؤولية

رقم

معامل ارتباط الفقرة

رقم

معامل ارتباط الفقرة

الفقرة

بالمقياس ككل

الفقرة

بالمقياس ككل

1

2880

1

2888

1

2800

0

280.

0

2800

0

2801

8

288.

8

2801

8

2880

0

2800

0

2821

0

2882

0

2801

0

2880

0

288.

2

2802

2

2888

2

280.

2

2882

2

2800

2

2802

.

288.

.

2802

.

2820

.

2801

.

280.

.

2821

12

2880

12

2801

12

2882

11

2802

11

2802

11

2880

10

2800

10
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رقم الفقرة

الفقرة بالمقياس
ككل

حتى يتم قبول الفقرة يجب أن يكون معامل االرتباط (أكبر من )2882

المبات:
تم الت من من مبات أداة الدراسة من خبلي تطبيم ا تمى تينة تكونت من ا )10طبلب
أخذت من مجتم ،الدراسة ،وتم استبعادما من الدخوي ضمن تينة الدراسة ،وذلك بطريمة
ا )Test – Re – testوبوارن أسبوع بين التطبيمين األوي والماني،

االختبار واتادت ،

وقد تم ساب معامي االرتباط بيرسون بين التطبيمين وتمى كي م ارة من الم ارات ال ركية
وال ياتية ،وكذلك تم استخراج معامي االتسان الداخمي اكرونباخ ألوا) لمم ارات ال ياتية والجدوي
رقم ا )3يوضح ذلك.
جدول ()8

معامل ثبات اإلعادة ومعامل االتساق الداخمي لكل ميارة من الميارات الحياتية
الميارة
التعاون والعمل الجماعي/درجة

التواصل/درجة

االعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية/درجة

معامل إرتباط بيرسون
(ثبات اإلعادة)

معامي االتسان
الداخمياكرونباخ ألوا)

0.85

28.1

0.90

28.0

0.91

28.2

البرنامج التعميمي باستخدام األلعاب الحركية والتربوية:
إن تنمية الم ارات ال ياتية لدى طبلب المر مة األساسية الدنيا ي تاج إلى الكمير من
االجت اد والتوكير في إيجاد برام تعميمية تعتمد تمى أسس تممية مختموة لموصوي إلى تعمم
أفضي يت من في ال دف المنشود .وقد رأى البا ث ضرورة وض ،برنام تعميمي ممترح باستخدام
األلعاب ال رك ية والتربوية لتنمية الم ارات ال ياتية يث قام البا ث بإتداد البرنام التعميمي
الممترح لتطبيم تمى طبلب المر مة األساسية الدنيا ،من خبلي اإلطبلع تمى الدراسات
واألب اث المشاب ة والمراج ،العممية المتخصصة بولعاب األطواي ،لبلستوادة من برامج ا

التعميمية ومن ا :السايح ا ،)2007و مودة ا ،)2007واإلطار العام المرجعي لمتعمم المبني تمى
الم ارات ال ياتية لمر متي التعمم األساسي والمانوي ا ،)2007ودليي تدريب مديري المدارس تمى
الم ارات ال ياتية ا ،)2007وتوض ا ،)2006وشمتوت وآخرون ا ،)2006والسايح ونجم
ا ،)2003و سين ا ،)2003ايمين ا ،)2002ومنام التربية الرياضية لممر مة األساسية الدنيا،
واستعان البا ث ببعض المدرسين والخبراء المتخصصين في تدريس مذا المر مة العمرية ا-6
 ،)9إضافةً إلى ابتكار بعض األلعاب التي تدتم مذا الدراسة ،وقد طبن البا ث البرنام
التعميمي الممترح تمى أفراد المجموتة التجريبية ،بعد ترض تمى تدد من المختصين وأص اب
الخبرة العممية والعممية وذلك ب دف الت من من:
 .1مدى مناسبة وشمولية الم توى م ،أمداف البرنام التعميمي الممترح.
 .2مدى مبلئمة البرنام التعميمي لممر مة السنية ألفراد تينة الدراسة.
 .3مدى مناسبة توزي ،و دات البرنام التعميمي من يث :الزمن ،األمداف الخاصة لكي و دة
تعميمة ومناسبت ا م ،م توى الو دة.

وقددد ارتددى البا ددث فددي تخطدديط وبندداء اإلطددار العددام لمبرنددام التعميمددي باسددتخدام األلعدداب
ال ركية والتربوية ما يمي:
المدة الزمنية لمبرنام التعميمي ممانية أسابي ،بمعدي مبلث و دات تعميمية أسبوتياً .كما فيالجدوي رقم ا )4ذلك.
الجدول  80التوزيع الزمني لمبرنامج التعميمي المقترح
عدد الوحدات

عدد األسابيع

التعميمية
16

8

زمن الوحدة التعميمية

الزمن بالدقائق

الزمن الكمي بالدقائق

بالدقائق

خالل األسبوع

خالل ثمانية أسابيع

45

90

720

محتوى البرنامج:
بعد اإلطبلع تمى المراج ،العممية والدراسات التي تناولت األلعاب ال ركية والتربوية،
والدراسات التي تناولت تنمية الم ارات ال ياتية .تم ت ديد م توى البرنام الممترح .ولت مين
ال دف من البرنام تم وض ،م توى البرنام في مجموتة و دات تعميمية تمى شكي ألعاب
ركية وتربوية ،ودروس نظرية .وقد تم تمسيم الو دة التعميمية تمى الن و التالي:
 )1الجزء التمييدي :ي دف إلى تسجيي ال ياب ،وت يئة واتداد جسم الطالب إلى
النشاط ،وتنشيط الدورة الدموية ،وفي بعض الو دات التعميمية ا توى الجزء
التم يدي تمى بعض المعمومات المعرفية .وي توي الجزء التم يدي تمى بعض
التدريبات التي تخدم الجزء الرئيسي .ومدت ا )10دقائن.
 )2الجزء الرئيسي :ي توي تمى مجموتة من األلعاب ال ركية والتربوية وبعض األنشطة
المعرفية الممررة في دليي تدريب مدراء المدارس تمى الم ارات ال ياتية ،وي دف
مذا الجزء إلى تنمية الم ارات ال ياتية تن طرين األلعاب ال ركية والتربوية،
ومدة الجزء الرئيسي ا )30دقيمة.
 )3الجزء الختامي :ي دف إلى ت دئة الجسم والعودة التدريجية إلى ال الة الطبيعية،
واتادة األدوات إلى أماكن ا المخصصة ،ومدة مذا الجزء ا )5دقائن.
وقد راتى البا ث تند تنويذ البرنام التعميمي الممترح:
 .1اخذ الموافمات اإلدارية من مدير التربية والتعميم لممساتدة في تنويذ
البرنام .
 .2اخذ موافمات أولياء األمور الشتراك أبنائ م في تطبين الدراسة.

 .3توفر مكان مناسب لتنويذ البرنام .
 .4توفر توامي األمان والسبلمة والنظام طواي وقت تنويذ البرنام .
 .5الكشف الطبي تمى الطبلب قبي تطبين البرنام وقد قام بإجرائ
طبيب مركز ص ي كور الماء .
مراعاة عدم تواجد طالب المجموعة الضابطة أثناء تنفيذ البرنامج عمى طالب المجموعة
التجريبية8

الدراسة االستطالعية:
قام البا ث بإجراء دراسة استطبلتية تمى ا )20طالباً من خارج تينة الدراسة ومن نوس مجتم،

الدراسة ،تم تطبين البرنام التعميمي الممترح لمدة أسبوع كان ال دف من الدراسة االستطبلتية ما يمي:

 لمتعددرف تم ددى الصددعوبات واألخط دداء التددي م ددن الممكددن أن تواجد د البا ددث أمن دداء
التطبين.
 التعرف تمى مناسبة األلعاب لموقت الم دد ل ا ،وتوزي ،أجزاء الو دة التعميمية.
 التعرف تمى الوقت والمكان المبلئم لتطبين البرنام .
 التوكد من صبل ية األدوات الرياضية المستخدمة في الدراسة ومدى توفرما.
 ت ديد األسموب التنظيمي لمعمي.
 ت ديد تدد الورين المساتد والوجبات التي استندت إلي .
 إيجاد المعامبلت العممية لبلختبا ارت.
االختبارات القبمية:
قام البا ث بإجراء االختبارات المبمية بعد التوكد من مبات وصدن وموضوتية مذا االختبارات ،والتي
جاءت بدرجة تالية لعينة الدراسة لممجموتتين التجريبية وفي نوس الظروف لكبل المجموتتين.

متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :البرنام التعميمي باستخدام األلعاب ال ركية والتربوية.
المتغير التابع :الم ارات ال ياتية.
مكان تطبين البرنام :
استخدم البا ث مبلتب مدرسة كور الماء األساسية لتطبين البرنام التعميمي الممترح.
زمن تطبين البرنام :
تم تطبين البرنام في الوترة الواقعة ما بين .2008/11 / 6 - 2008/9 / 7
االختبارات البعدية:
بعد أى طبقت هجوىعتا الدزاسة البسًاهج الوقسز لهوا قام الباحث باالستعاًة بنٌس

افرنساا الوعناعدفي رن

القياس القبل  ،للحصىل على أاق الٌتائج ،وتن التأكيد على أى فقىم كل رسا هعاعد بقياس ًسن
بتطبيقـه رـ القيـاس القبلـ  ،وذلك ر فىم افحد واالثٌيي الوىارقيي .8112/00 / 01-9

المعالجات اإل صائية:

استخدم البا ث المعالجات اإل صائية اآلتية :
 الرزمة اإل صائية .SPSS الوسط ال سابي االن راف المعياري. النسب المئوية. اختبار ات) ا )t-Testلمورون. -اختبار ا )Zلمورون بين النسب المئوية.

االتتبناز النرا قنام

عرض النتائج ومناقشتيا:
أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
الس دؤاي األوي تمددى ":ىررل يوجرررد أثرررر ذو داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوى الداللرررة (≤ α
 )2820الستخدام األلعاب الحركية والتربوية فري تنميرة الميرارات الحياتيرة لطرالب المرحمرة
األساسية الدنيا؟"
لئلجابة تن مذا السؤاي تم استخدام المتوسطات ال سابية ،واالن رافات المعيارية ،واختبار
ات) ،لتمديرات طمبة المجموتة التجريبية تمى ممياس الم ارات ال ياتية ،وال ركية المبمية
والبعدية ،وفيما يمي ترضاً لذلك:

جدول  80المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) بين االختبارين القبمي
والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية لمميارات الحياتية
المتوسط

االنحراف

الميارة

االختبار

العدد

التعاون والعمل

قبمي

20

2.87

بعدي

20

3.82

0.31

قبمي

20

2.78

0.25

بعدي

20

3.90

0.40

قبمي

20

2.82

0.20

بعدي

20

3.88

0.29

الجماعي/درجة
التواصل/درجة
االعتماد عمى النفس وتحمل
المسؤولية/درجة

الحسابي

المعياري
0.25

قيمة ت
15.364
13.644
13.988

درجة

الداللة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

العممية

19

*0.000

%81.1

19
19

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ا)0.05 ≤ α

*0.000
*0.000

%73.2
%83.1

يتبين من الجدوي رقم ا )5وجود فرن ذو داللة إ صائية تند مستوى الداللة اإل صائية
ا )0.05 ≤ αبين المياسين المبمي والبعدي ألفراد المجموتة التجريبية ولصالح البعدي تمى
جمي ،الم ارات ال ياتية .
جدول 82المتوسطات الحسابية لمقياسين القبمي والبعدي ونسب التحسن بالنسبة لمقياس
القبمي ألفراد المجموعة التجريبية لمميارات الحياتية8
القياس القبمي

القياس البعدي

نسبة التحسن

الم ارة
التعاون والعمل الجماعي/درجة

2.87

3.82

%33.10

التواصل/درجة

2.78

3.90

%40.2

االعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية/درجة

2.82

3.88

%37.58

يبين الجدوي رقم ا )6قيم المتوسطات ال سابية لممياسين المبمي والبعددي ،ونسدب الت سدن
بالنس ددبة لممي دداس المبم ددي ألفد دراد المجموت ددة التجريبي ددة ،وباس ددتعراض نس ددب الت س ددن نج ددد أن أفض ددي
التواصددي بنسددبة ا ،)%40.2مددم االتتمدداد تمددى الددنوس ت مددي المسددؤولية بنسددبة ا ،)%37.58مددم
التعاون والعمي الجماتي بنسبة ا.)%33.10
ويعددزو البا ددث مددذا النتددائ إلددى أن البرنددام التعميمددي الممتددرح قددد أمددر بصددورة إيجابيددة تمددى
مستوى أداء أفراد المجموتة التجريبية في الم ارات ال ياتية ،ويعزو البا دث مدذا الت سدن إلدى أن
البرنددام التعميمددي الممتددرح المددائم تمددى األلعدداب ال ركيددة والتربويددة وفددر فرصددا إيجابيددة ومناسددبة
لتواتددي طددبلب أفدراد المجموتددة التجريبيددة مدد ،الخبدرة التعميميددة ،يددث إن ددم كددانوا مشدداركين فعددالين
في تممية التعمم ،وليس مستمبمين لممعمومات ،وقد أتاح البرنام التعميمي الممترح لمطبلب فرصدة
ممارسددة خب درات الم ددارات ال ياتي دة ممارسددة فعميددة ،وأن يتودداتموا مع ددا تودداتبلً مباش د ار مددن خددبلي
األداء العممددي لمم ددارات ال ياتيددة .وقددد بددين فددرج ا )2008تمددى أن األلعدداب تسدداتد تمددى النمددو
االجتمدداتي ،فددالورد أمندداء المعددب يكتشددف مسددؤوليت ن ددو الجماتددة ،وال اجددة إلددى التبعيددة والميددادة

والى ممارسة النجاح والشعور باالنتماء ،ويت من في أمناء المعب :التعاون ،وال دب بدين الطدبلب،
وا ترام مون اآلخرين.
كمددا أن األلعدداب ال ركيددة والتربويددة التددي ا توامددا البرنددام التعميمددي الممتددرح تممددت تمددى
تنمية اال تياجات األساسية لمطبلب ممي :الشعور باالنتماء ،وا ترام الذات ،والتعاون ،والتواصي.
ومذا ما أشارت إلي السكري وآخرون ا )2006أن األلعاب ال ركية والتربوية من الوسائي التربوية
والتعميميددة ال امددة والناج ددة فددي مسدداتدة األطودداي تمددى أن ينمددو نم دوا شددامبل متزنددا تممي داً وبدددنياً
ونوسدياً واجتماتيداً ،فضدبلً تدن إسد ام ا بمدددر كبيدر فددي تنميددة المددرة الوظيويددة ألج دزة الجسددم .وأن
البرنام التعميمي بما ا تواا من ألعاب ركية وتربوية ساتدت تمى انتماء الطالب إلى الجماتة،
مما ولد لدية الشعور باألمن واالطمئنان ضمن البيئة االجتماتية ،وأن طبلب المجموتة التجريبية
من خبلي ممارست م األلعاب المختمودة بطريمدة مباشدرة أو ىيدر مباشدرة ،نمدى لددي م المابميدة البدنيدة
والخممية والعممية ،التي أدت إلى شعورمم بالسعادة والسرور والنجاح ،وت مين الكمير من الصوات:
كالتع دداون ،و ض ددبط ال ددنوس ،وم ارت دداة المد دوانين ،وت م ددي المس ددؤولية واال تد درام المتب ددادي ب ددين أفد دراد
المجموتة.
باإلضددافة إلددى أن المعددب – تمددى اتتبددارا جددزءاً مددن العمميددة التربويددة -سددامم فددي تربيددة
الطددبلب واكسدداب م الكميددر مددن الصددوات والسددمات السددموكية ال ميدددة ،التددي تتوسددس تمددى الصدددن
والتعاون والنظام وت مي المسدؤولية والعمدي لصدالح الجماتدة .كمدا أن األلعداب والمصدص ال ركيدة
بما شممت من تمي جماتي ،تممت تمى تشجي ،اندماج الطالب بين زمبلئ  ،وتشجي ،زمبلئد لد
مما أدى إلى نمو الصبلت االجتماتية وزيادة التواتدي والتدرابط بيدن م إلدى جاندب النشداط التربدوي،
ومددا نددت تن د مددن اسددتمارة مدداس الطددبلب ،وأيضددا مددا شددمم البرنددام التعميمددي الممتددرح مددن تعمددم
لممعايير االجتماتية واالنضباط و ب العمي والتعاون والتواصي وتنمية السموك المرىدوب فيد مدن

خددبلي المواقددف العمميددة .ومددذا مددا أكدددا ال يمددة ا )2007أن المعددب إذا أ سددن اسددت بلل فإند يمعددب
دو اًر إيجابيددا وفدداتبلً فددي بندداء الشخصددية المتوازنددة المتكاممددة لمطوددي .ف ددو يس د م فددي بندداء الجانددب
الجسددمي والوسدديولوجي تددن طريددن األلعدداب ال ركيددة بونوات ددا المختموددة ،ويس د م فددي بندداء الجانددب
العممددي والمعرفددي مددن خددبلي التواتددي النشددط مدد ،مددؤمرات البيئددة ،وتناصددرما الماديددة والبش درية ومددا
ينت تن ذلك من معارف واكتشافات وم ارات ،كما يسد م فدي بنداء النا يدة االجتماتيدة الوجدانيدة
لمشخصية ،وذلك من خدبلي المعدب التعداوني ،الدذي يمدارس ضدمن مجموتدات المعدب ،ومدن خدبلي
مددا يتطمب د مددن تعدداون وتنددافس ونظددام ت مددي المسددؤولية وضددبط لبلنوعدداالت وتواصددي بددين أف دراد
المجموتة الوا دة ومعرفة بالمواتد والموانين وااللتزام ب ا.
وبناء تمى ما سبن ،فمدد أظ درت نتدائ الد ارسدة وجدود امدر ذو داللدة إ صدائية تندد مسدتوى
الداللددة

ا )0.05 ≤ αالسددتخدام البرنددام التعميمددي الممتددرح المددائم تمددى األلعدداب ال ركيددة

والتربويددة فددي تنميددة الم ددارات ال ياتيددة لطددبلب المر مددة األساسددية الدددنيا ،ومددذا النتيجددة تتوددن مدد،
نتدائ د ارسدة كدي مدن :ويدس وآخدرون

ا ،)Weiss et al, 2007وجدوداس وآخدرون

ا ،)Goudas et al, 2006وباباجاريسديس وآخدرون ا ،) Papacharisis et al, 2005والتدي
أظ ددرت فعاليددة اسددتخدام الب درام التعميميددة المبنيددة تمددى أسددس تمميددة والمناسددبة لطبيعددة المر مددة
السنية في تنمية ،وتطوير الم ارات ال ياتية.

ثانياً ًً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
ندص السدؤاي المداني تمدى ":ىررل توجرد فررروق ذات داللرة إحصرائية عنررد مسرتوى الداللررة
( )2820 ≤ αبين أفراد مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) في تنمية الميارات الحياتيرة
الستخدام األلعاب الحركية والتربوية ؟

لئلجابة تن مذا السؤاي تم استخدام المتوسطات ال سابية ،واالن رافات المعياريدة ،واختبدار ات)
لتمددديرات طمبددة المجموتددة التجريبيددة والضددابطة تمددى مميدداس الم ددارات ال ياتيددة البعديددة ،وفيمددا
يمي ترضاً لذلك:

جدوي .7المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية واختبار ات) ألداء المجموتة
التجريبية والضابطة تمى كي م ارة من الم ارات ال ياتية في االختبارات البعدية
المجموعة العدد

الميارة
التعاون والعمل

الجماعي/درجة
التواصل/درجة
االعتماد عمى النفس وتحمل
المسؤولية/درجة


التجريبية
الضابطة

التجريبية
الضابطة

التجريبية
الضابطة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

20

3.82

0.31

20

2.71

0.24

20

3.90

0.40

20

2.84

0.24

20

3.88

0.29

20

2.75

0.24

قيمة ت
12.753
10.189
13.662

درجة

الداللة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

العممية

38

*0.000

%81.1

38
38

*0.000
*0.000

%73.2
%83.1

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ا)0.05 ≤ α

يتبين من الجدوي رقم ا )7وجود فرن ذو داللة إ صائية تند مستوى الداللة اإل صائية اα
≤  )0.05في االختبار البعدي بين أفراد المجموتتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموتة
التجريبية تمى جمي ،الم ارات ال ياتية.

جدول  8.المتوسطات الحسابية ونسب التحسن بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في
القياس البعدي لمميارات الحياتية
القياس البعدي/

القياس البعدي/

نسبة

التعاون والعمل الجماعي/درجة

2.71

3.82

%40.97

التواصل/درجة

2.84

3.90

%37.32

االعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية/درجة

2.75

3.88

%41.09

الميارة

ضابطة

تجريبية

التحسن

يبين الجدوي رقم ا )8قيم المتوسطات ال سابية لممياسين المبمي والبعددي ،ونسدب الت سدن
بالنسددبة لمميدداس المبمددي ألف دراد المجموتددة التجريبيددة ،وباسددتعراض نسددب الت سددن ،نجددد أن أفضددي
ت سن االتتماد تمى النوس وت مدي المسدؤولية بنسدبة ا ،)%41.09مدم التعداون والعمدي الجمداتي
بنسبة ا .)%40.97وكان في التواصي يث بم ت النسبة ا.)%37.32
ويعزو البا ث تمدم أداء أفراد المجموتة التجريبية تمى أداء أفراد المجموتة الضابطة في

اختبارات البعدية لمم ارات ال ياتية ،إلى فعالية البرنام التعميمي الممترح المائم تمى األلعاب
ال ركية والتربوية ،يث أن البرنام التعميمي الممترح بما ا تواا من ألعاب ركزت تمى التعاون
والعمي الجماتي تركت أم ار كبي ار في تنمية مو وم الجماتة والعمي الجماتي .إذ أن المعب مو

الرافد األساسي ،والداف ،الم رك لمطوي في التواتي الجماتي م ،مواقف المعب الموج ة أصبل
لتنمية التعاون والعمي الجماتي؛ ألن الطوي يتعمم من خبلي المعب ما ال يمكن تعمم من ىيرا،

ف و ليس مجرد لعب ،وانما مو تممية تعميم وتعمم فاتي إذا أ سن توجي  ،ألن يوفر فرصا
تديدة لتنمية مو وم العمي الجماتي ،من خبلي ممارسة اإل ساس بالنجاح ،وتمبي الخسارة في

الوقت نوس  ،فضبلً تن أن المعب خبرة سارة لمطوي ،وتمي يندف ،إلي تممائيا ،مما يس ي اكتساب
الخبرات السارة والداتمة ،التي تساتدا في ضبط االنوعاالت والشعور بالسعادة ،والممابرة وتوريغ

االنوعاالت ،ومذا ما أشارات إلي تويس وأبو النوارا )2005إلى أن من خبلي األلعاب ال ركية
والتربوية ،التي تتم في نطان جماتة األقران ،فإن الطوي يتعمم الكمير من األشياء ،وتعود بالنو،

تمى تكوين الجسمي والعممي والوجداني ،فيتعمم التعاون م ،الجماتة ،وتمدير موق م ،ويكتسب
قواتد المعب وأ كام  ،ومعنى االلتزام بالنظام ،وأممية االنضمام إلى الجماتة ،واالنتماء إلي ا،

لت مين ذات .

ويرى البا ث أن األلعاب ،تعتبر وسيمة ناج ة لتعمم الطوي روح الجماتة ،وكيف ينافس

بطرن ىير تدوانية ،فيتعرف تمى قدرات  ،وطاقات بالممارنة م ،قدرات و طاقات اآلخرين ،ويورح
إذا من الووز ،وال ي ضب إذا ت مب ىيرا تمي في المعب ،وبذلك يتعمم كيف يتصرف الطوي

بمباقة في إطار الجماتة ،فيكون ممبوال ومولوفا من قبي الوسط الذي يعايش ويمعب مع  .ومذا ما
مودة ا )2007ف رس مو وم التعاون من خبلي المعب يس م في توتية األطواي ألممية

أكدت

العمي الجماتي لت مين مدف مشترك ،بدالً من المنافسة ،كما يتعممون أممية مساتدة بعض م
البعض بوسموب من جي منظم ،من خبلي درس التربية الرياضية ،فينعكس مذا الشيء أيضاً في
تعامم م أمناء ال صص المدرسية ،وخبلي لعب م م ،بعض م البعض .والتعاون مرتبط بم ارات

االتصاي ،والترابط ،والممة ،وتطوير م ارات التواتي االجتماتي اإليجابي .ومن خبلي المشاري،
التعاونية يتعمّم األطواي المشاركة ،والتعاطف ،واالمتمام بمشاتر اآلخرين ومذا يساتدمم تمى

التواصي بشكي أكبر.

كذلك فإن األلعاب التي تضمن ا البرنام التعميمي ،تدادت بالوائددة تمدى أفدراد المجموتدة
التجريبيدة ،يدث تممدت تمدى توسدي ،وتعميدن مددركات م ،فوتا دت ل دم فرصدة التكيدف مد ،اآلخدرين
وبالت ددالي م دد ،البيئ ددة والمجتم دد ،،وتمم ددت تم ددى تنمي ددة روح المس ددؤولية االجتماتي ددة ،وىرس ددت ب ددم
االتتم دداد تم ددى ال ددنوس وض ددبط االنوع دداالت ،باإلض ددافة إل ددى أن ددا بعم ددت االطمئن ددان ف ددي نووسد د م،
ودتمت ممت م بذات م .ومذا ما أشار إلي توض ا )2006بون تمى المعممين أن يجعموا األنشدطة
ال ركية ركناً أساسياً في ياة الطوي اليومية ،ألن الطوي يدتعمم بال ركدة .ويجدب أن يعطدى الوقدت
الكافي لمت رك خبلي درس التربية الرياضية ،يث تظ ر ال اجدة مم ّ دة لمعدب تنددما يجتمد ،تددد
من األطواي م ،بعض م الدبعض .فالطريمدة التدي يمضدي في دا الطودي أوقاتد  ،تسد م فدي خمدن رجدي
المستمبي ،فإذا أتطي الطوي الورصة الستممار وقت بطريمة ّبناءة ،ينمو لدي الشعور بالمسدؤولية،
الوعاي في ت مين النض العاطوي ،والوكدري،
واالتتماد تمى النوس ،وبالنتيجة سيكون لذلك األمر ّ
واالجتماتي.
وبناء تمى ما سبن فمد أظ رت نتائ الدراسة وجود فرون ذات داللة إ صائية تند مستوى

الداللة

ا )0.05 ≤ αالستخدام البرنام التعميمي الممترح ،المائم تمى األلعاب ال ركية

والتربوية في تنمية الم ارات ال ياتية لطبلب المر مة األساسية الدنيا ،بين أفراد المجموتة

التجريبية التي استخدمت البرنام التعميمي الممترح وأفراد المجموتة الضابطة التي استخدمت

البرنام االتتيادي ولصالح المجموتة التجريبية ومذا النتيجة تتون م ،نتائ دراسة كي من:

ويس وآخرون ا ،)Weiss et al, 2007وجوادس وآخرون ) ،(Goudas, 2006وباباجاريسيس
وآخرون ا ،)Papacharisis et al, 2005والتي أظ رت فعالية استخدام البرام التعميمية في
تنمية وتطوير الم ارات ال ياتية.

االستنتاجات:
فددي ضددوء أمددداف الد ارسددة وأسددئمت ا واسددتناداً إلددى المعالجددات اإل صددائية وت ميددي النتددائ توصددي
البا ث إلي االستنتاجات التالي:
 )1البرنام التعميمي الممترح سامم بشكي فعاي في تنمية الم ارات ال ياتية االتعاون
والعم د ددي الجم د دداتي ،م د ددارات التواص د ددي ،م د ددارة االتتم د دداد تم د ددى ال د ددنوس وت م د ددي
المسؤولية) لدى أفراد المجموتة التجريبية.
 )2وج ددود ت ددومير إيج ددابي لمبرن ددام التعميم ددي الممت ددرح الم ددائم تم ددى األلع دداب ال ركي ددة
والتربوية في تنمية الم ارات ال ياتية لدى طبلب المر مة األساسية الدنيا.
 )3وجددود فددرون دالددة إ صددائياً بددين أف دراد المجموتددة التجريبيددة والضددابطة فددي تنميددة
الم ارات ال ياتية في االختبار البعدي ولصالح أفراد المجموتة التجريبية.

التوصيات:

في ضوء نتائ الدراسة فإن البا ث يوصي بما يمي:
 )1استخدام البرنام التعميمي الممترح المائم تمى األلعاب ال ركية والتربوية
في تنمية الم ارات ال ياتية لدى طبلب المر مة األساسية الدنيا.
 )2ضرورة وض ،منام رياضية ركية متنوتة لطبلب المر مة األساسية
الدنيا تعمي تمى تنمية الم ارات ال ياتية بونوات ا المختموة.
 )3ضرورة أن يموم معممو المر مة األساسية الدنيا في تنمية الم ارات
ال ياتية باتتبارما متكاممة تعزز بعض ا البعض ،وتدم اقتصارما تمى
مجاي دون آخر.
 )4االستمرار في تمي الدورات التدريبية والورش التعميمية بشكي مكمف
لمعممي التربية الرياضية ،وتوميم م بشكي فعاي ،لمتعرف تمى الم ارات
ال ياتية الخاصة بكي مر مة من الم ار ي الدراسية ،وأمميت ا ،وكيوية
تنميت ا.
 )5تزويد المدارس باألدوات والمواد واألج زة التعميمية التي تساتد في
تنويذ األنشطة الصوية ،والبلصوية لمطبلب بعدة طرن وأساليب مختموة،
وترض تمك األنشطة باستراتيجيات مختموة ،من أجي ت مين األمداف
المرجوة بوس ي وأيسر الطرن.
 )6إجراء دراسات مماممة تمى الم ارات ال ياتية بونوات ا المختموة ،تمى
بمية المواد الد ارسية ،ولجمي ،الم ار ي التعميمية.
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اختبارات الميارات الحياتية

 )1ممياس ميارة التعاون والعمل الجماعي:
الومرة

الرقم
1

ي ترم أفكار اآلخرين ويتمبم ا

2

يت مى بروح االنتماء إلى الجماتة

3

يمتزم بتوجي ات المعمم

4

يمدم مصم ة الجماتة تمى المصم ة الوردية

5

يموم بالمبادرة في تمديم العون لآلخرين

6

يمن بوفراد فريم

7

يت مي ض ط العمي م ،أتضاء المجموتة

8

يتواوض م ،اآلخرين وي مواقف المعب

9

يتواتي م ،زمبلءا أمناء العمي

10

ال يموم بإلماء الموم تمى اآلخرين

11

يشترك في األلعاب الرياضية الجماتية

12

يبادر إلى إقامة تبلقات جديدة م ،اآلخرين

13

يشارك اآلخرين في مشاترمم ويتعاطف مع م

14

يتعاقب تمى دور المائد والتاب،

15

يعمي م ،الجمي ،دون تمييز

دائما

ىالبا

أ يانا

قميبل

ناد ار

 )0مقياس ميارة التواصل:
الومرة

الرقم
1

يظ ر امتمام واص اء جيد تند االستماع لآلخرين

2

ي افظ تمى تركيزا طواي فترة اإلص اء لتعميمات

3

يو م اإلشارات ىير الموظية الصادرة من اآلخرين

4

يظ ر ردود أفعاي مناسبة أمناء ممارسة األنشطة

المعمم

الجماتية
5
6

يموم بالمبادرة في الت دث م ،اآلخرين
يس د ددتخدم التواصد د دي الموظ د ددي وىي د ددر الموظ د ددي إليص د دداي
المعمومات

7

يشارك في األلعاب م ،زمبلءا

8

يتواصي م ،اآلخرين بشكي وامن

9

يواوض اآلخرين االقنات م بوج ة نظرا

10

يطمب اإلذن قبي المشاركة في النماش

11

يتعامي م ،اآلخرين ومشاترمم بطريمة ممبولة

12

يبدي امتمام في بناء صداقات جديدة

13

يشكر الشخص الذي يمدم ل مساتدة

14

يشارك اآلخرين الض ك في بعض المواقف

15

يتعامي م ،اآلخرين بطريمة الئمة

دائما

ىالبا

أ يانا

قميبل

ناد ار

 )8مقياس ميارة االعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية:
الومرة

الرقم
1

يستطي ،ت ديد ا تياجات

2

يعترف بوخطائ بومانة

3

يمدم مصم ة الجماتة تمى المصم ة الوردية

4

يدرك أممية الوفاء بااللتزامات المطموبة من

5

يت مي ض ط العمي م ،أتضاء المجموتة

6

يصدر أ كام صادق تمى أدائ

7

يستطي ،إصدار كم صادن تمى أداء اآلخرين

8

يميز بين الخطو والصواب

9

يت مى بروح المسؤولية

10

يبدي اقت ار ات بناءا

11

يمدر نوس

ن قدرما

12

يظ ر الممة بالنوس تند المعب

13

يبدي روح المبادرة

14

يتواوض م ،اآلخرين لموصوي إلى أفضي ال موي

15

يمتمك قوة إرادة

دائما

ىالبا

أ يانا

قميبل

ناد ار

