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  : ملخص البحث
إعجاد بخنامج تعميسي لجرس التخبية الخياضية لصالب الرف الخابع اإلعجادي والكذف  ىجؼ البحث إلى:

 تشسية بعس السيارات الحياتية والحج مغ ضاىخة العشف السجرسي .عغ أثخ البخنامج التعميسي السعّج في 

جخى اعتساد السشيػػج التجخيبي لتػافقو مع حيثّيات مذكمة البحث وعّيشتو, فقج اشتسل عمى شالب      
والبالغ  9191-9102الرف الخابع اإلعجادي في إعجادية ) األخػة ( في محافطػة أربيل, لمدشة الجراسية 

( 91( شالبًا, بسعجؿ )01إذ بمغت ) ( شالبًا. وجخى انتقاء عّيشػػة البحػػث باالقتخاع العذػػػػائي,92عجدىع )
شالبػػًا لكل مجسػعة مغ مجسػعتي البحػػث التجخيبية التي جخى تعميسيا باستخجاـ البخنامج التعميسي السعّج 

في  spssوالّزابصػػة التي درسػػػت بالصخيقة الدائجة السعتادة. واسػػتخجمت الباحثة الحقيبة اإلحرائية 
, وخمرت إلى أف البخنامج التعميسي السعّج لجرس التخبية الخياضّية كاف لو أثخ استيفاء البيانات ومعالجتيا

إيجابي في تشسية السيارات الحياتية والحّج مغ العشف السجرسي لصالب الرف الخابع اإلعجادي, وأّكجت 
نتائج االختبارات البعجية تقّجـ كل مغ مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة عمى نتائجيسا في 

ختبارات القبمية.وقج رجحت السجسػعة التجخيبية التي شبق عمييا البخنامج التعميسي السعّج عمى قخيشتيا اال
السجسػعة الزابصة في االختبارات البعجية, بسا يجّؿ عمى التأثيخ الفاعل لمبخنامج في تشسية السيارات 

معّجة تتالقح فييا الجػانب الحياتية والحّج مغ العشف السجرسي. وأوصت بزخورة التعػيل عمى بخامج 
التخبػية مع السشاىج التعميسية لتيحيب سمػكات الصالب في السخاحل العسخية السختمفة واالرتقاء 
بذخرياتيع بتشسية مياراتيع الحياتية, االلتفات إلى السذكالت السدتحجثة والسشاحي الحياتية والطخوؼ 

تعامل معيا عمسّيًا وسمػكيا, واالستدادة مغ األدبيات الستغّيخة السحيصة بالصالب ووضع الخصط اآلنّية لم
   األكاديسية السترجّية لمجػانب الدمػكية الستسطيخة في انفعاالت الصالب وتحجيع مياراتيع الحياتية. 
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The effect of a proposed educational program for physical 

education lesson on developing some life skills and reducing 

the phenomenon of school violence for fourth-grade middle 

school students 

Ahlam dara Azeez 

`Abstract: 

   The aim of the research is to: Prepare an educational program 
for physical education lesson for fourth-grade middle school 
students and trace the effect of the prepared educational program 
on developing some life skills and reduce the phenomenon of 
school violence.                                                                                

                                                   

   The experimental curriculum was adopted to conform to the 
specifics of the research problem and its sample, as it included 
fourth preparatory students in the (brotherhood) prep in the 
governorate of Erbil, for the academic year 2019-2020, and the 
number (79) students. The research sample was chosen by 
random poll, as it reached (40) students, at a rate of (20) students 
for each of the two experimental research groups that were taught 
using the prepared educational program and the control that was 
studied in the usual prevailing way. The researcher used the 
statistical bag spss to collect and process the data, And concluded 
that the educational program for the physical education lesson had 
a positive impact in developing life skills and reducing school 
violence for fourth-grade middle school students. The results of the 
dimensional tests confirmed the progress of both experimental and 
control groups on their results in the tribal tests. She 
recommended the necessity of relying on prepared programs in 
which educational aspects crossed with educational curricula to 
refine the behavior of students at different ages and to improve 
their personalities by developing their life skills, paying attention to 
the emerging problems, life aspects, and the changing 
circumstances surrounding students and setting up immediate 
plans to deal with them scientifically and behaviorally, and to 
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increase academic aspects to address aspects Demonstrated 
behavior in students' emotions and limiting their life skills.        

Key words: educational program, life skills, school violence 

                                                                                           

 السقجمة -0

تساثاًل مع معطع السجتسعات السؤسداتية يتذكل مجتسع السجرسة مغ أفخاد يشتسػف إلى بيئات متفاوتة ومتبايشة      
. إاّل أنيع ممدمػف اجتساعيًا وأخالؾيًا واقتراديًا وثقاؼيًا, ويشعكذ ذلظ عمى إمكانياتيع الجراسية والدمػكية والسيارية

باالندجاـ مع سياقات مجتسع السجرسة مغ الشاحية التعميسية والدمػكية. ومع ذلظ قج يججوف شيئًا مغ العدخ في مغادرة 
البيئة السخجعية التي جاءوا مشيا, وذلظ ما ُيحجث غالبًا فػارؽ فخدية ؼيسا بيشيع في السدتػيات كاّفة عمى وفق السعاييخ 

يسيع. ولعل مغ أىع تمظ الفػارؽ بعج التحريل الجراسي ما يقع في دائخة السيارات الحياتية, وىي " تمظ السعسػؿ بيا لتقػ 
السيارات األساسية الحىشية والعسمية السختبصة بتفاعل الصالب مع السػاقف الحياتية التي ال غشى عشيا". ) عسخاف واخخوف, 

ف والسذكالت وشخائق االتراؿ التػاصل وتعامميع مع الػقت (, فيع مختمفػف في أساليب مػاجية السػاق 00:  9110
واألنذصة اإلبجاعية والالصؽية, فزاًل عغ تفاعميع مع معمسييع والسؤسدة التعميسية التي يشتسػف إلييا. و" تعج عسمية 

بيا وتشسيتيا مغ  اكتداب السيارات الحياتية مغ الشػاتج السيسة لمسشياج في أي مخحمة دراسية, ليحا األمخ يجب االىتساـ
خالؿ مػاقف ونذاشات تعميسية يخصط ليا عغ قرج لتعميع الصمبة ىحه السيارات, فتعّمع السيارات الحياتية يحتاج إلى 

 (  29:  0222تجريذ ومسارسة". ) زيتػف, 

اء انذغاؿ ويقع العشف السجرسي المفطي والبجني في بؤرة الذػاغل التخبػية في البيئة السجرسية, السيسا بعج استذخ 
الصالب في مخحمة السخاىقة بالسشتجات التكشػلػجية وما تتزّسشو بخامج األلعاب اإللكتخونية مغ مطاىخ العشف والقدػة, ثع 
الػاقع الحياتي الحي ال يخمػ مغ الشداعات السدمحة والحخوب والعشف السجتسعي, فزاًل عغ العػامل التي خمرت إلييا 

عمى " أف مرادر العشف السجرسي عجيجة مشيا الفقخ وانخفاض الجخل والفخاغ الثقافي  ( التي أكجت9102دراسة )صالح, 
والسمل مع غياب القجوة ومرادقة رفقاء الدػء في السجرسة باالضافة الى التشذئة االجتساعية وغياب الػازع الجيشي". 

غ " ضعف ميارات التػاصل (. ويختبط العشف السجرسي بالسيارات الحياتية مغ ناحية كذفو ع2:  9102)صالح 
والتعامل مع السذكالت, ويسثل صيغة مغ صيغ التدمط واإلكخاه وىػ استخجاـ غيخ مذخوع لمقػة في تػجيو العسمية 

 ( 02:  9100التعميسية, وىػ يذّػه سسعة السؤسدة التخبػية, ويعّػؽ الشسػ الذخري لمصمبة". ) التل والحخبي, 

تعميسي وأفخاده إاّل بالتقارب بيغ الصالب في السيارات الحياتية والجػانب الدمػكية. وال يتحقق االندجاـ في السخفق ال
وشالسا كاف التبايغ بيغ التالميح أمخًا واقعًا نطخًا لبيئاتيع االجتساعية واالقترادية والثقاؼية, فإف عمى العسمية التخبػية 

سا يزسغ ذلظ التقارب واالندجاـ. ولّسا كاف درس التخبية والتعميسية أف تعسل عمى تشسية تمظ السيارات وتذحيب الدمػؾ ب
الخياضية بسا يذتسل عميو مغ الشذاط البجني والسياري والتػجيو التخبػي واحجا مغ وسائل تعبيخ الصالب عغ نفدو 

لسيارية وبث روح وإمكاناتو وعاماًل في إفخاغ الصاقة البجنية والشفدية, يذكل متشفدًا لمصالب في إبخاز السػاىب البجنّية وا
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الفخيق والتشافذ البخئ وما يشجع عغ ذلظ مغ انزباط وتخويس عمى التحكع باالنفعاالت الدالبة لمسخاىقيغ, فزاًل عغ 
أىسية الخياضة في التيحيب وتحديغ السداج والرحة الذخرية, فإف استثسار ىحا الجرس في تشسية بعس السيارات 

الدمبي ربسا يكػف إيجابيًا في الترّجي ليحيغ الجانبيغ. وربسا يسكغ التعػيل عميو في الحياتية والحج مغ الدمػؾ االنفعالي 
تشسية السيارات الحياتية والتخمز مغ شابع العشف الحي يجتاح بعزيع. ومغ ىشا رأت الباحثة أف تعسج إلى إعجاد بخنامج 

 شحييغ, ألىسية ذلظ في العسمية التعميسية والتخبػية.تعميسي ليحا الجرس شغفًا مشيا في استثساره لمتيّقغ مغ أثخه في كال الس

 مذكمة البحث : 0-9

تعاني الحياة السجرسّية التي تتتذّكل مغ شالب بعسخ السخاىقة مغ إشكالّيات جّسة تترل بسا تشصػي عميو سمػكات 
ّبخ عشيا غالبّا بأنػاع مغ ىحه الفئة العسخية مغ الشدؽ والحساس الحي يتجمى في مسارسات تّترف باالنفعاالت السفخشة يع

العشف متأثخة بسطاىخ العشف السحيصة بيا ضسغ الػاقع الحي تعيذة وبسا تحتػيو بخامج األلعاب اإللكتخونية التي تعج 
بالذخاسة والجماء والجمار وإدمانيع عمييا رغع كل تححيخات األسخة والتخبػييغ, فزاًل عغ مخمفات تمظ الدمػكات مغ 

اتيع الحياتية لتزاّد الدمػؾ االنفعالي مع الشتاج العقالني ومقتزيات التفكيخ الدميع, األمخ الحي يمح قرػر بّيغ في ميار 
بإيجاد مخارج تخبػية عمسية لمحّج مغ تمظ السذاكدات وفدح السجاؿ أماـ التفكيخ السشزبط لتػجيو الصالب إلى شخيق 

 التداؤؿ اآلتي : سػّي باستثسار دروسو ذاتيا. ومغ ىشا قّخ الخأي عمى إنذاء

ىل يسكغ لبخنامج تعميسي مقتخح بجرس التخبية الخياضية أف يكػف لو أثخ في تشسية بعس السيارات الحياتية والحج مغ 
 العشف السجرسي لصالب الرف الخابع اإلعجادي ؟

 أىجاؼ البحث : 0-2

 إعجاد بخنامج تعميسي مقتخح لجرس التخبية الخياضية . .0
التعميسي السقتخح في تشسية بعس السيارات الحياتية والحج مغ ضاىخة العشف السجرسي الكذف عغ أثخ البخنامج  .9

 لصالب الرف الخابع االعجادي.
 

 فخضا البحث : 0-0

وجػد فخوؽ داّلة معشػّيًا بيغ االختباريغ القبمي والبعجي لسجسػعتّي البحث في تشسية بعس السيارات الحياتية  .0
 لصالب الرف الخابع اإلعجادي لرالح االختباريغ البعجييغ.والحج مغ ضاىخة العشف السجرسي 

وجػد فخوؽ داّلة معشػّيًا بيغ مجسػعتّي البحث في االختبار البعجي في بعس السيارات الحياتية والحج مغ ضاىخة  .9
 العشف السجرسي لصالب الرف الخابع اإلعجادي لرالح السجسػعة التجخيبية.

 مجاالت البحث : 0-5
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 البذخي : شالب الرف الخابع اإلعجاديالسجاؿ  0-5-0

 9102/  09/  09ولغاية  9102/  01/  02السجاؿ الدماني :  لمفتخة مغ  0-5-9

 محافطة أربيل –السجاؿ السكاني : ساحة إعجادية األخػة لمبشيغ  0-5-2

 إجخاءات البحث -9

 بحث .: إعتسجت الباحثة السشيج التجخيبي الندجامو وحيثّيات ال مشيج البحث 9-0

 مجتسع البحث وعّيشتو  9-9

يتذكل مجتسع البحث مغ جسيع شالب الرف الخابع اإلعجادي في إعجادية ) األخػة ( لمبشيغ في         
( شالبًا مشتطسيغ في ثالث شعب, وقج جخى  92وعجدىع )  9191-9102محافطة أربيل, لمدشة الجراسية 

شجييع عغ مػاصفات وسمػكيات غيخ قميل مشيع بسا يشدجع اختيارىع عسجيا بعج تػافخ السعمػمات مغ قبل مخ 
ومػضػع البحث. أّما العّيشة فقج جخى اختيارىا باالقتخاع العذػائي, حيث مّثمت شعبة )أ( السجسػعة التجخيبية 

( مغ الصمبة. وألجل الحرػؿ عمى عجد 92( شالبًا, ومّثمت شعبة )جػ( السجسػعة الزابصة بػاقع )95بػاقع )
( شالبًا لكل مجسػعة, كسا ىػ 91ى استبعاد الصالب الخاسبيغ والسؤجميغ,. فأصبح عجد عّيشة البحث )متداو جخ 

 مػضح في أدناه.

 ( 0الججوؿ ) 

 تػزيع العّيشة عمى مجسػعتي البحث

 الستبقػف  السدتبعجوف  العجد الكمي السجسػعة
 20 5 25 السجسػعة التجخيبية
 20 6 26 السجسػعة الزابصة

 40 20 78 السجسػع
 

 

 الترسيع التجخيبي : 2-

أعُتسػػج الترسيع الحي يصمق عميو " ترسيع السجسػعات الستكافئة ذا االختباريغ القبمي والبعجي والسالحطة           
(, 912: 9110البعجية والحي يتصمب مجسػعتيغ إحجاىسا السجسػعة التجخيبية واألخخى السجسػعة الزابصة") أبػ عاّلـ, 

 وكسا ىػ مػضح في أدناه.
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 ( الترسيع التجخيبي السدتخجـ في البحث 0الذكل )                             

 :تجانذ عيشة البحث  9-0

 ُأجخي التجانذ في متغّيخات )الصػؿ والعسخ والكتمة (, كسا ىػ مجرج في أدناه.     

 (9الججوؿ )

 بيانات تجانػذ عّيشػػػة البحث 

ؾيسػػة معامل  العّيشػػة العّيشػةعػجد أفخاد  وحػػجة القيػاس الستغّيػػخات
 ±ع -س االلتػاء

  سع  الصػؿ

40 

 

164,90 0,0533 -0,003 

 0,573- 0,757 16,300 سشة العسخ

 0,161- 4,779 62,225 كغع الكتمة

(, 0)± ( تشحرخ بيغ 9عغ الججوؿ ) إف ؾيع معامػػل االلتػػػاء لستغّيػػػخات )الصػؿ ، العسخ ، الكتمة( الستسّخزة
( دؿ ذلظ عمى 0)± ويجؿ ذلظ تجانذ العّيشة في الستغيخات السحكػرة ، إذ "أف معامل االلتػاء كمسا كاف بيغ 

 ( 92:  9119اعتجالية تػزيع العيشة بذكل شبيعي". ) جالؿ، 

 التكافؤ في الستغّيخات الستعّمقة بالبحث : 9-5

 ّيشة في متغّيخات البحث، وكسا يخد في أدناه.أجخي تكافؤ أفخاد الع     

 

 

 ( 2الجػػجوؿ )                 

 داللة الفخوؽ بيغ شالب مجسػعتي البحث في الستغيخات الستعّمقة بالبحث                  

 المجموعة الضابطة يبيةة التجر ـالمجموع

 االختبار القبلي  يـاالختبار القبل

نامج التعليمي   الطريقة االعتيادية التر

 االختبار البعدي ديـاالختبار البع

 المقارنة بي   االختبارين البعديي   للمجموعتي   
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 السعالع االحرائّية           ت
 السػتػػغّيػػػػػػػخات

وحػػػػجة 
 القيػػػػاس

 t Sigؾيسػػة  السجسػعػػة الّزابصػة السجسػعػػػة التجخيبّية

 ±ع -س ±ع -س

 0,514 0,284 1,187 3,400 1,031 3,300 درجة مدتػى تعميع األب* 1

 0,836 0.638 1,293 2,900 1,182 2,650 درجة مدتػى تعميع األـ* 2

 0,165 1,073 1,759 15,400 1,468 15,950 درجة ميارات التػاصل مع اآلخخيغ  3

 0,627 0,916 1,602 15,600 1,503 16,050 درجة ميارات حل السذكالت واتخاذ القخار 4

 0,925 0,485 1,625 15,700 1,637 15,450 درجة السيارات الجراسية 5

 0,135 0,708 1,750 29,700 2,627 29,200 درجة العشف المفطي 6

 0,453 0,583 1,446 29,750 1,791 30,050 درجة العشف البجني  7

 ( 9*جخى استحراليسا مغ مخخجات استسارة معمػمات خاصة ) السمحق      

(, وفي 1,15( السجرجة عمى التػالي تكُبخ مدتػى الجاللة ) Sig( في أعاله أف جسيع ؾيع ) 2لقج أوضح الججوؿ )     
 ذلظ داللة عمى أف ثسة تبايغ غيخ معشػي بيغ السجسػعتيغ, األمخ الحي يعشي تكافؤىسا فػػي الستغيخات السحكػػػػرة.

 أدوات البحث : 9-2

 مؿياس السيارات الحياتية 9-2-0

السدتخجـ في ؾياس السيارات الحياتية لصالب السخحمة الثانػية وفقًا (  9101إعتسجت الباحثة مؿياس ) وافي,            
( عبارة مػّزعة بالتداوي عمى  22( لتشاسبو مع الفئة العسخية وحيثّيات البحث, وىػ يتكػف مغ ) LIKERTلصخيقػػة )ليكخت

يارات الجراسية(, وتقابل كل ثالثة أبعاد ىي ؛)ميارات التػاصل مع اآلخخيغ, ميارات حل السذكالت واتخاذ القخار, والس
عبارة ثالثة خيارات ىي ؛ )دائسًا, أحيانًا, نادرًا(, بحيث تػضع ثالث درجات لخيار )دائسًا( ودرجتاف لخيار )أحيانًا( ودرجة 
 واحجة لخيار )نادرًا( في الفقخات اإليجابية, بيشسا ُيعكذ تخريز الجرجات في الفقخات الدمبية, فتكػف درجة واحجة لمخيار
)دائسا( ودرجتاف لمخيار )أحيانًا( وثالث درجات لمخيار )نادرًا(. وقامت الباحثة بإجخاء معامالت األسذ العمسية مغ صجؽ 
وثبات السؿياس لمتأكج مغ صالحيتو ومالءمتو, وذلظ بتػزيع ندخ مشو عمى بعس الدادة الستخرريغ في عمع الشفذ 

تحققت الباحثة مغ صجؽ السؿياس بعج حرػؿ فقخاتو عمى اإلتفاؽ  (, حيث0الخياضي وعمع الشفذ التخبػي ) السمحق 
% ( وبيحا يعّج السؿياس صادقا. أّما ثبات السؿياس فقج تحقق عغ شخيق االختبار وإعادتو )االستقخار(,  011بشدبة )  

ة بيغ االختباريغ قجرىا ( شالبًا, بفتخة زمشيّ  91وذلظ بتصبيقو عمى عّيشة استصالعية مغ خارج عّيشة البحث بمغ تعجادىا ) 
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( باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف. وبيحه الؿيسة السختفعة ُعّج السؿياس ثابتا. )  1,95أسبػعاف. وقج بمغ معامل الثبات ) 
 ( 2السمحق 

 

 

 مؿياس العشف السجرسي 9-2-9

بسػضػع البحث, قّخ قخارىا عمى  بعج اشالع الباحثة عمى العجيج مغ األدبيات والجراسات األكاديسية الستعمقة          
( لقخبو مغ الفئة العسخّية السبحػثة, وىػ يتذكل مغ )  9119اعتساد مؿياس العشف السعّج مغ قبل ) إيساف جساؿ الجيغ, 

, 09, 9, 9, 2, 5( فقخة )عبارة( ُقّدست مشاصفة إلى صشفيغ مغ العشف ىسا ؛ العشف المفطي متسثاًل بالفقخات )  22
, 2, 0, 2, 9, 0(, والعشف البجني الستسثل بالفقخات )  22, 25, 29, 21, 92, 99, 92, 95, 99, 02, 09, 09, 00
(, ويقابل كل مغ العبارات خياراف ؛ نعع وال. )  20, 22, 20, 99, 90, 92, 90, 91, 02, 05, 02. 00, 01

بيشسا تخّرز درجة واحجة فقط ( ويجخي ترحيح مؿياس الصالب بإعصاء درجتيغ لالستجابة بػ )نعع(,  0السمحق 
لالستجابة بػ )ال(. وقج اعتسجت اإلجخاءات السعسػػػؿ بيا لمتيّقغ مغ صجؽ السؿياس بصخيقة االتداؽ الجاخمي, وىػ حداب 
ؾيسة معامل االرتباط بيغ درجة الفقخة والجرجة الكمية لمسؿياس, إذ جخى تصبيق السؿياس عمى عجد مغ الصالب مغ خارج 

( شالبػػّا. ونتج عغ ذلظ التصبيق تخاوح ؾيسة معامالت االرتباط بيغ درجة الفقخة والجرجة الكمّية  91عجدىع ) العّيشة بمغ 
( داللة عمى تػافخ درجة عالية مغ الرجؽ. أّما ثبات  1,95( وجسيعيا مػجبة وتديج عغ )  1,20 -1,99لمسؿياس ) 

( وىي ؾيسة عالية تجؿ عمى   1,95لفا كخونباخ ( وبمػغ ؾيستو ) السؿياس فقج جخى التيّقغ مشو اعتسادًا عمى معادلة ) ا
 ثباتو.

 البخنامج التعميسي السقتخح 9-9

, 9101, وافي 9119راجعت الباحثة وفخة مغ األدبيات األكاديسية والجراسات السعشّية, ومشيا دراسة ) جساؿ الجيغ        
(, إال أنيا لع تقع عمى دراسة تجسع بيغ الستغيخيغ قيج البحث في آف معًا. لحا ارتأت أف تعسل عمى إعجاد  9100الغامجي 

أنػاع معيشة مغ األلعاب الرغيخة والجساعية, فزػػاًل عػػغ ميارات السشيػػج  بخنامج تعميسي خاص بالبحث يذتسل عمى
الجراسي واأللعاب الخياضّيػػة مػزعة عمى قدسي الػحجة التعميسية )اإلعجادي والخئيدي(, ُيتػخى مشو التأثيخ عمى كل مغ 

ىقيغ الستسثمة بالرف الخابع اإلعجادي, عمى تشسية السيارات الحياتية والحج مغ العشف السجرسػػػي في نفذ الػقت لفئة السخا 
 أف يحطى بالسػاصفات في أدناه :

 خمػ البخنامػػج مغ األلعاب التشافدية لتجشب التفاضل والغيخة والحدج بيغ الصالب. .0

 التأكيج عمى األلعاب التي تزسغ عجـ االصصجاـ بيغ الصالب لالبتعاد عغ االحتكاؾ البجني. .9
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 فة لتخشيج حاالت الغزب وتصػراتيا.االبتعاد عغ األلعاب العشي .2

 التأكيج عمى األلعاب التي تعدز روح الفخيق لتستيغ العالقات بيغ الصالب. .0

 السدج بيغ الخياضة والمعب إلضفاء جػ السخح والتذػيق. .5

 التأكيج عمى األلعاب السبخزة لمسػاىب لتعديد الثقة بالشفذ. .2

 الثشائية والجساعية لبث روح األلفة.التأكيج عمى األلعاب التي تعدز العالقات  .9

 التأكيج عمى تػفيخ فخص متداوية لمصالب تػخيًا لمعجالة وتجشبًا لمسحاباة عمى حداب اآلخخيغ. .9

 زج السفخدات المفطية وسمػكيات السػّدة بيغ الصالب الالعبيغ لتخسيخ ؾيع االحتخاـ والخمق الحدغ. .2

 يجابية إلضفاء الصابع األخالقي عمى الجرس.الجسع بيغ األلعاب الخياضيػػة والدمػكيات اإل .01

وعقب الفخاغ مغ إعجاد البخنامػػػج برػرتو األولية, جخى عخضو عمى نخبة مغ الدادة الخبخاء والستخّرريغ )السمحق      
سية ( في مجاالت ) شخائق التجريذ, التعمع الحخكي, عمع الشفذ التخبػي ( لتجعيع البخنامج وتخصيشو بسالحطاتيع العم 0

الخاّصة برالحية األلعاب الخياضيػػة وتشاسبيا مع الفئة العسخية وتػقيتػػات الػحجات التعميسية السختكدة عمى السػاصفات 
( أسابيع بػاقع وحجتيػػغ تعميسيتيػػغ في األسبػع تدتغخؽ  2السحكػرة آنفًا. وخّسشت الباحثة الفتخة الػاؼية لتجخبػػة البخنامج بػ ) 

( وحػػجة لكل مغ السجسػعتيغ التجخيبية  09(, ؼيكػف مجسػع الػحػػجات التعميسّيػػة )  5)السمحق  دؾيقة. (01كػػل مشيا )
 التي تجرس عمى وفق البخنامج التعميسي السعّج والزابصة التي يجخي تجريديا بالصخيقة السعتادة.

 التجخبة الخئيدة 9-9

جتسػػع البحػػث خارج العّيشة وتالفي السعػقات والرعػبات بعج إجخاء التجارب االستصالعية عمى بعس مغ أفخاد م 
التي واجيت الباحثة مغ ناحية آليات وتػقيتات تػزيع وجسع ندخ السقاييذ وتفخيغيا، جخى الذػػخوع بالتجخبػػػة الخئيدة والتي 

طػػػة أربيل مغ قبل وعمى ساحة إعجادية )األخػة( لمبشيػػغ في محاف 9102/  09/  09ولغاية  9102/  01/  02امتجت 
 مجرس السادة.

 االختبػػارات القبمّيػػة والبعجّيػػة : 9-2

 تع إجخاء االختبػػارات القبمّيػػة. 9102/  01/  2 -9بتأريخ  ●

 تع إجخاء االختبػػارات البعجّيػػة. 9102/ 09/  09-09بتأريخ  ●

 الػسػػػػػائل اإلحرائّيػػػػػة : 9-01

 ( وتزسشت الػسػػػػػائل اآلتية : spssتست معالجة البيانات باستخجاـ الػسائل االحرائية بػساشة الحقيبة االحرائية )    

 .  Meanالػسط الحدابي  .0
 .   Standard Deviationاالنحخاؼ السعياري  .9
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 .  T-test Paired-Samples( لمعيشات السختبصة tاختبار ) .2
 معامل ارتباط بيخسػف . .0
 (21-92، 9110معادلة ) الفا كخونباخ ( )عسخ وآخخاف،  .5

    

 عخض نتائج البحث ومشاقذتيا -2
بػية التيّقغ مغ تحّقػق فخضّي البحػػػث جخى تفخيغ بيانات مؿياسي الستغّيػػخات قيج الجراسة الستحراؿ نتائج      

لمعّيشات  ( t-test )كل مغ السجسػعتيػػغ التجخيبّيػػة والّزػابصػػة, ثع معالجتيا إحرائيًا عمى وفق اختبار 
 وكانت الشتائج كاآلتي : السختبصػػة وغيػػخ السختبصػػة متدػػػػاوية العجد.

 

 

 ( 0الجػػػػػػجوؿ ) 

 بيانات مؿياسي العشف السجرسي والسيارات الحياتية لمسجسػعة التجخيبية

 t Sig االختبػػػار الَبعجيّ  االختبػػػار الَقبميّ  ف الستغيخات
 ±ع -س ±ع -س

 0,000 6,933 3,513 20,850 1,468 15,950 20 ميارة التػاصل مع اآلخخيغ
 0,000 9,986 3,086 22,550 1,503 16,050 20 ميارة حل السذكالت واتخاذ القخار

 0,000 7,998 2,605 21,950 1,637 15,450 20 السيارة الجراسية
 0,000 7,875 3,258 23.250 2,627 29,200 20 العشف المفطي
 0,000 8,803 2,702 24,400 1,791 30,050 20 العشف البجني

 

 ( 5الججوؿ ) 

 بيانات مؿياسي العشف السجرسي والسيارات الحياتية لمسجسػعة الزابصة

 T Sig االختبػػػار الَبعجيّ  االختبػػػار الَقبميّ  ف الستغيخات
 ±ع -س ±ع -س

 0,001 3,032 1,252 16,900 1,759 15,400 20 ميارة التػاصل مع اآلخخيغ
 0,000 4,851 1,538 18,500 1,602 15,600 20 ميارة حل السذكالت واتخاذ القخار

 0,000 4,868 0,825 18,050 1,625 15,700 20 السيارة الجراسية
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 0,000 6,556 1,208 26,750 1,750 29,700 20 العشف المفطي
 0,000 6,788 1,357 27,500 1,446 29,750 20 العشف البجني

 

 ( 2الججوؿ ) 

 بيانات االختبػػاريغ البعجّييػػػغ لسقيػاسػي العشف السجرسي والسيارات الحياتّية لكػػمي السجسػعتيػػػػغ    

 t Sig الػسجسػعة الّزابصػػػة الػسجسػعة التجخيبّيػػة ف الػستغيػػػخات
 ±ع -س ±ع -س

 0,000 4,736 1,252 16,900 3,513 20,850 20 ميارة التػاصل مع اآلخخيغ
 0,000 5,252 1,538 18,500 3,086 22,550 20 ميارة حػل السذػكالت واتّػخاذ القػػػخار

 0,000 6,382 0,825 18,050 2,605 21,950 20 السيارة الجراسية
 0,000 4,504 1,208 26,750 3,258 23.250 20 العشف المفطي
 0,000 4,584 1,357 27,500 2,702 24,400 20 العشف البجني

 

 مشاقذة الشتائج

( أف ثّسة فخوؽ بّيشة ذوات دالالت معشػّيػػػػة بيػػػغ االختباريػػغ القبمػػػّي والبعػػجّي  0لقج أوضحت معصيات الججوؿ )      
رّجحت تقجـ الػسجسػعة التجخيبّيػة في اخػتبارىا البعجي. إف وجػد مثل ىكحا فخوؽ يؤكج حتسًا الججوى اإليجابية لمبخنامػػج 

سػػي السعّج واألثخ الحي يشصػي عميػػو في تشسيػػة السيارات الحياتية والحػّج مػغ العشف السجرسي بشػعيو المفطي والبجني. التعمي
وتخجح الباحثة أف يكػف مخّد ذلظ التغّيخ الدمػكي إلى تأكيج البخنامج عمى الجانب التخبػي وتصعيسو بالدمػكيات اإليجابية 

افحة والتذجيع المفطي والترفيق وتبادؿ األدوار الؿيادية في ألعاب السجسػعات وبث روح السخح مغ مثػػل؛ ) التحّيػػة والسر
والتعاوف في خالؿ مداولػػة التسخيشات البجنية والحخكية والسيارية .. الخ ( مغ السسارسات التي تذيع جّػًا تعميسيًا حيػيًا 

مخ الحي يؤجج في الصالب الخغبة في زّج ذاتو بحساس ضسغ ودودًا قائسًا عمى األلفة والتػاصل واحتخاـ الدميل, األ
مجسػعة الجرس, فزاًل عّسا يػفخه درس التخبيػػػة الخياضّيػػػة ليكحا فئة عسخية جامحة مغ الحخكة والشذاط واإلثارة والمعب 

عمى تصػيخ القجرات  واستشداؼ الصاقة الكامشة لجييا. ذلظ أف الخياضة ال تكتفي بالشذاط البجني فحدب, بل ىي " تعسل
العقمية بتشسية اإلدراؾ الدميع والتفكيخ السشصقي وتصػيخ سسات الفخد الذخرّية واإلرادية مثل الثقة بالشفذ والسثابخة والجخأة 

(  كسا تزسشت أدبيات عمع الشفذ الخياضي إشارات إلى أف لمخياضة " ضخورتيا في عالج 229:  0225...".)راتب, 
ة عمى اختالؼ ترشيفاتيا، خاصة بالشدبة لمسخاىقيغ الحيغ ىع في مخحمة الشسػ والشزج ويتدع بعس السذاكل الشفدي

سمػكيع بالعشف واالنفعاؿ الدائج وردود األفعاؿ السبالغ فييا, فيي تداعج في التخمز مغ الصاقة الدمبية و في تعجيل 
األخالؽ الحدشة وبث الخوح الخياضية مغ خالؿ  السداج و في بشاء وتػشيج العالقات بيغ األفخاد، كسا تداعج في تشسية
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(. وكل  00:  9109العسل الجساعي وفي بشاء شخرية متػافقة تتستع بالرحة الجدجية و الشفدية". ) بػالقسح وبمسيجي, 
ذلظ عدز قجرات الصالب في مػاجية العؿبات واالنجماج الجسعي والتػاصل مع زمالئو بدمػؾ سمذ وكل ما مغ شأنو نساء 

 اراتو الحياتية, فزاًل عغ تيحيب نفدو ومغادرتو سمػكيات العشف.مي

( فقج أشارت مخخجاتو إلى تقّجـ ندبي لمسجسػعة الزابصة في  متغيخي البحث, حيث ضيخت فخوؽ  5أّما الججوؿ )      
ىحه الػشتيجة ما سبق ذكخه مغ معصيات  داّلة معشػّيػّا بيػػغ االختباريػػغ القبمػّي والبعػػجّي لرػالػح االختبػػػار البعػػجّي. وتؤكج

الخياضة بحج ذاتيا في الػسخدود الػشفدػػي عمػى مػسػارسػػػييا. فزاًل عّسا يتػافخ في تشفيح وحجاتيا التعميسية التقميجية مغ نطاـ 
شات وانزباط وتفخيغ لمذحشات ذات السشحى الدمبي, وذلظ عغ شخيق المعب الفخدي والجساعي والحخكة وأداء التسخي

والسيارات, األمخ الحي يؤدي تمقائيا إلى تأثيخ سمػكي ندبي, ذلظ أف " التخبية البجنية قادرة عمى أف تقجـ الكثيخ مغ 
(, 25:  0229الخجمات مغ خالؿ أنذصتيا لتغصية احتياجات الفخد عغ شخيق المعب والتخويج ". )بديػني والذاشي, 

نًا مسا حجث مع شػالب السجسػعػػة التجخيبّيػػة بفعل تصبيق البخنامػػج التعميسػػي ولكغ ذلػظ التحّػػل الدػػػمػكي كاف أدنى شأ
( التي أضيخت الفػػارؽ الجاّلػة مػعشػّيػًا بيػغ االختبػػاريغ  2السعًج مغ قبل الباحثة, وىحا ما أكجتو مخخجات الججوؿ ) 

حه الشتيجػة الػتػي حّققت األىجاؼ الػسػخجّػة مغ الػبػخنامج البعجّييػػغ لكل مغ السجسػعتيغ لرالػػح السجسػعػة التجخيبّيػة. وى
تعدز أىسية السػاصفات والسختكدات التي قاـ عمييا بػية تخصيغ شػخرّيػة مػشجمجة في مػحيػصيػا الػصػالبػي ممتدمة 

ا بَشَفذ مدتقل وإيجابي بزػابصو الدػمػكّيػػة والييكمّيػة واألخالؾية, وفي ذات الػقت متسخكدة حػؿ ذاتيا معتسجة عمى نفدي
فاعل. كسا يدتخمز أف ثّسة داللة عمى إسياـ اػمبػخنػامػػج بذكل ممحػظ في نساء السيػػارات الحياتّيػػة والحػػّج مػغ العشف 
الػسجرسػػي لجى شالب الػسجسػعة التجخيبية التي جخى تصبيق البخنامج عمييا بتسّيد جمي عغ السجسػعػػة الّزػابصػػة الجارسة 

لصخيقة الدائجة. إف تخسيخ ؾيع الدياؽ الدمػكي اإليجابي وإقحاميا ضسغ مدار وقت الػحػػجات التعميسّيػػػة ليحه الفئة با
العسخّيػػة بذكل متعّسػػج مغ قبل الباحثة أسبغ عمى تمظ الػحجات سسات مختمفة عّسا ىػ سائج في التعميع كاف اليجؼ مغ 

الب وتعػيجىع عمى التعامل اإليجابي القائع عمى احتخاـ الدميل وتقجيخ امكانياتو ورائيا تػشيج األواصخ الحسيسة بيغ الص
وقجراتو والشطخ إليو بسثابة الشطيخ وليذ السختمف في جػ مغ السػّدة واأللفة. وُيدعع أف ما ُبحؿ مغ جيج فػػي إعجاد 

التغاضي عغ دور درس الخياضة بحاتو إذ  البخنامج قج آتى ُأكمو لتحقيق أىجاؼ البحث. وال يسكغ في تحقيق ىحه الشتيجة
"تكسغ أىسّيػػة التخبيػػة البجنّيػػة في العسػػل عمى تشسيػة شخرّيػة الفخد مػغ جسيػػع الشػاحػػي الػحػخكّيػة مشيا والػشفدػػّية 

ير ؼيو ويجعع واالجتسػاعّيػػة معتسجة في ذلظ الشذاط البجني الحي يسّكغ الفخد مغ التكيف مع الجساعة والػسط الحي يع
العالقات الػدية بيشو وبيغ اآلخخيغ ويشسي روح األتراؿ والتعاوف والذعػر بالسدؤولية ويخفف التػتخات التي تذكل مرجر 

:  9105الخالفات بيغ أفخاد السجسػعة الػاحجة أو بيغ السجسػعات التي تشتسي إلى ىيئة اجتساعية واحجة". )كيخ وكذيجة, 
( أف " السخترػف الشفدانيػف يشرحػف بسسارسة األنذصة الخياضية واقحاميا في 0299( كسا يخى )عمي, 00-05

السؤسدات التعميسية ألنيا تشذط الجدع, وتيجئ الشفذ وتخفس مغ حجة القمق وتخخج الفخد مغ عدلتو وتكدبو الثقة 
و السخاىق, وتػجب عميو االنزباط بالشفذ, فيي أداة مغ أدوات بشاء الذخرية, وتبحث دائسا إليجاد التػازف الشفدي لمفخد أ

(. وتأتمف السخخجات التػػي تسّخس عشيا البحػػػث مع نتائج كل  021:  0299والتدامح, التعاوف, السداواة...الخ". )عمي, 
( ، وباباجاريديذ Goudas et al ,9112( ، وجػادس وآخخوف )Weiss et al ,9119مغ دراسات ؛ ويذ وآخخوف )
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( والتي أكجت فعالية استخجاـ البخامج التعميسية في Shillinglaw ,0222و) Papacharisis et al ,9115وآخخوف  )
 السيػػارات الحياتّية وكحا التخؽيف مغ العشػف الػسػجرسػػػي.  fاالرتقاء

 االسػػتشػتػػاجػػات والتػصيػػات-4

 االسػػتشتاجػػات 0-0
أثخ إيجابي فػي تشسيػػة السيػػارات الحياتّيػػة والحػػّج البخنامج التعميسي السعّج لجرس التخبية الخياضّية كاف لو  .0

 مغ العشف السجرسي لصالب الرف الخابع اإلعجادي.
أّكجت نتائج االختبارات البعجية تقّجـ كل مغ مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة عمى نتائجيسا في  .9

 االختبارات القبمية.
عمييا الػبػخنامج الػتػعػميسػّي السعّج عمى قخيشتيا السجسػعة رجحت السجسػػعػػة التجخيبّيػػة التػػي ُشّبق  .2

الزابصة في االختبارات البعجية, بسا يجّؿ عمى التأثيخ الفاعل لمبخنامج في تشسية اػمسيػارات الحياتّيػػة 
 والحػػّج مغ العشف الػسػجرسػػػي.

 التػصيات 0-9
فييػػا الػجػػانػب التخبػّيػػة مع الػسشػاىػػج التعميسّيػػػة لتيحيب سمػكات  التعػيل عمى بخامػػج معّجة تػتػالقح .0

 الصالب في السخاحل العسخية السختمفة واالرتقاء بذخرياتيع بتشسية مياراتيع الحياتية.
االلتفات إلى السذكالت السدتحجثة والسشاحي الحياتية والطخوؼ الستغّيخة السحيصة بالصالب ووضع  .9

 ة لمتعامل معيا عمسّيًا وسمػكيا.الخصط اآلنيّ 
االستدادة مغ األدبيات األكاديسية السترجّية لمجػانب الدمػكية الستسطيخة في انفعاالت الصالب وتحجيع  .2

 مياراتيع الحياتية.
 

 السرادر
 ( : التعمع : أسدو وتصبيقاتو, دار السديخة, عساف, األردف.9110أبػ عاّلـ, رجاء محسػد ) .0
, ديػاف السصبػعات 9, طنطخيات وشخؽ التخبية البجنية(  0229والذاشي, ؼيرل ياسيغ )  بديػني, محسػد عػض .9

 الجامعية, الجدائخ.
الجور الػقائي والعالجي لمخياضة لمحج مغ العشف السجرسي لجى تالميح ( :  9109بػالقسح, نديو وبمسيجي, فتيحة )  .2

, 05بجنية والخياضية, جامعة عبج الحسيج بغ باديذ, السجمج , مجمة العمـػ والتكشػلػجية لمشذاشات الالسخحمة الثانػية
 , الجدائخ.0العجد 

العشف السجرسي وعالقتو بدمػكيات العجد الستعمع لجى ( :  91100التل, شادية أحسج والحخبي, نذسية عبج هللا )  .0
, 2لمعمـػ التخبػية, السجمج , مجمة جامعة شيبة شالبات السخحمة الثانػية في السجيشة السشػرة في ضػء بعس الستغيخات

 , الدعػدية.0العجد
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، الجار 0، طSPSSمبادئ اإلحراء الشفدي, تصبيقات وتجريبات عسمية عمى بخنامج ( : 9119جالؿ، احسج سعج )  .5
 الجولية لالستثسارات الثقاؼية، القاىخة ، مرخ.

يع )  .2 , رسالة ماجدتيخ غيخ سشة 02 – 05العشف السجرسي لمصمبة السخاىقيغ ( :  9119جساؿ الجيغ, إيساف ابخـا
 مشذػرة, جامعة عيغ شسذ, القاىخة, مرخ.

 , دار الفكخ العخبي, القاىخة, مرخ.عمع نفذ الخياضة ) السفاـيع والتصبيقات (( :  0225راتب, أسامة كامل )  .9
 عساف, األردف., دار الكتب لمصباعة والشذخ والتػزيع, ترسيع التجريذ, رؤية مشطػمية( :  0222زيتػف، حدغ )  .9
, مؤسدة الصػبجي, 0, أشخوحة دكتػراه مشذػرة, طستخاتيجيات مػاجية العشف( :  9102صالح, سامية خزخ )  .2

 القاىخة, مرخ.
 , عالع الكتب, القاىخة . مجخل إلى العمـػ التخبػية( : 0299عمي, سعيج إسساعيل ) .01
 خاء الذخؽ, القاىخة, مرخ., مكتبة زىالسيارات الحياتية( :  9110عسخاف, تغخيج وآخخوف )  .00
فاعمية األنذصة التعميسية في تشسية السيارات الحياتية في مقخر الحجيث ( :  9100الغامجي, ماجج بغ سالع )  .09

 رسالة ماجدتيخ, جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية, الخياض, الدعػدية.لصالب الرف الثالث الستػسط, 
الجتماعي اييا دنة في  بعـ السػاطقيز يرنية في تعالبجبية دة التخمادور : (  9105كيخ, أميسة وكذيجة, خجيجة )  .02

الػادي, كمية العمـػ االجتساعية  –, جامعة الذييج حسو لخزخ ذ الدشة الثالثة مغ التعميع الثانػي تالميوالؿيسي لجى 
 واإلندانية, الجدائخ.

ا بالحكاءات الستعجدة لجى شمبة السخحمة الثانػية السيارات الحياتية وعالقتي( :  9101وافي, عبج الخحسغ جسعة )   .00
 رسالة ماجدتيخ, الجامعة اإلسالمية, غدة, فمدصيغ. في قصاع غدة,

15. Papacharisis, V., Goudas, M., Danish, S., and Theodorakis, Y. (2005). The Effectiveness of 

Teaching a Life Skills Program in a Sport Context. Journal of Applied Sport Psychology, 17 

(3), 247-254.                                                                                                                                       

  

16. Goudas, M., Dermitzaki, I., Leondari, A., and Danish, S. (2006). The Effectiveness of 

Teaching a Life Skills Program in a Physical Education Context. European Journal of Physical 

of Education, XXI (4) 429-438.                                                                                                       

                      

17. Weiss, M., Bolter, N., Bhalla, J., and Price, M. (2007). Positive Youth Development through 

Sport: Comparison of Participants in the First Life Skills Programs. Journal of sport & 

Exercise Psychology, 29, 212-228.                                                                                              

                   

 
 (1انًهذق )                                  

 أعًبء انغبدح انخجشاء                         

 عشػاف الػضيفو االختراص الجقيق المقب العمسي اإلسع ت
 جامعة بابل / كمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة شخائق تجريذ  استاذ د. محسػد داوود الخبيعي 1
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 جامعة بابل / كمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة عمع الشفذ الخياضي أستاذ د. عامخ سعيج خيكاني  2
 جامعة بابل/ كمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة  تعّمع حخكي أستاذ د. سامخ يػسف متعب 3
 جامعة السػصل / كمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة شخائق تجريذ  استاذ د. صفاء ذنػف االماـ 4
 جامعة كخكػؾ / كمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة عمع الشفذ الخياضي أستاذ د. ميا صبخي  5
 جامعة الحسجانية / قدع البجنية وعمـػ الخياضة شخائق تجريذ أستاذ د. آماؿ نػري بصخس 6
 جامعة السػصل / كمية التخبية عمع الشفذ أستاذ د. خالج خيخالجيغ الحسجاني 7
 جامعة الحسجانية/ كمية التخبية عمع الشفذ  أستاذ مداعج د. دمحم عمي 8
 السػصل/ كمية التخبيةجامعة  عمع الشفذ أستاذ مداعج د. ياسخ محفػظ الجليسي 9
 جامعة السػصل/ كمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة عمع الشفذ الخياضي أستاذ مداعج د. نغع نجيب الخفاؼ 10
 جامعة الحسجانية/ قدع التخبية البجنية وعمـػ الخياضة تعّمع حخكي مجرس د. عجناف ىادي مػسى 11

 

 (9السمحق )
 بعّيشة البحثاستسارة السعمػمات الخاصة 

 تاريخ الػالدة : إسع الصالب : 

السدتػى الجراسي 
 لألب

 
 إبتجائية

 
 متػسصة

 
 إعجادية

 
 معيج

 
 بكالػريػس

 
 دبمػـ 

 
 ماجدتيخ

 
 دكتػراه 

  السدتػى الجراسي لألـ
 إبتجائية

 
 متػسصة

 
 إعجادية

 
 معيج

 
 بكالػريػس

 
 دبمػـ 

 
 ماجدتيخ

 
 دكتػراه 

 
 (2السمحق )

 الحياتيةمؿياس السيارات 

 عديدي الصالب

لقج تع إعجاد ىحا االستبياف لمتعخؼ عمى مياراتظ الحياتية. فشخجػا مشظ اإلجابة عمى فقخات ىحه االستبانة      
بذكل مػضػعي لكي نخخج بؿياس دقيق لسا نػد ؾياسو, عمى أف تكػف إجابتظ تسثل ترّخفظ الصبيعي مع 

ـ كل خيار تخاه مشاسبًا مغ الخيارات الثالثة ) دائسًا, أحيانًا, نادرًا ( ( أما / الفقخات التالية وذلظ بػضع عالمة )
عمسًا بأنو ال تػجج إجابة صحيحة وأخخى خاشئة. عمسا بأف ىحا السؿياس صسع خريرًا ألغخاض البحث 
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ؾية العمسي, وليذ لو أي عالقة بالصالب السدتجيب. لحا نخجػا مشظ أف تقخأ العبارة جيجًا وأف تجيب بكل مرجا
 ودقة.

 مؿياس السيارات الحياتية

 نادراً  أحياناً  دائساً  العبارة الخقع
 ميارات االتراؿ والتػاصل مع اآلخخيغ

    أحب التحجث مع اآلخخيغ ولػ كانػا غخباء. 1
    أحب الجورات والشجوات التي تتحجث عغ االتراؿ مع اآلخخيغ. 2
    فكخة ما آلخخيغأستخجـ حخكات اليجيغ وتعابيخ الػجو لتػضيح  3
    يسكغ أف أتشازؿ عغ رأي مقتشع بو مغ أجل اآلخخيغ 4
    أقابل اآلخخيغ بابتدامة 5
    أعتحر ؼيسا بعج لسغ قج أكػف آذيت شعػره 6
    أفيع مذاعخ اآلخخيغ وأتعاشف معيع 7
    أركد انتباىي واىتسامي عمى كل ما يقػلو الستحجث 8
    ومجح اآلخخيغأجج صعػبة في مجاممة  9
    أتحاشى مقاشعة الستحجث 10
    أستصيع بشاء عالقات شيبة مع زمالئي في الرف 11

 ميارات حل السذكالت واتخاذ القخار
    أعالج األسباب عشج وقػعي في مذكمة 12
    أعاني مغ مذاكل كثيخة وأقف حائخا أماميا 13
    وتكػف حمػلي صحيحة.كثيخ ما أساعج اآلخخيغ في حل مذاكميع  14
    تجاىل بعس السذكالت قج يعتبخ حال لمسذكمة 15
    أضع عجة حمػؿ قبل اختيار الحل السشاسب 16
    عشجما أغزب أتخح قخارات صائبة 17
    اختبخ األسباب وأرتبيا حتى أصل إلى الدبب األساسي لمسذكمة 18
    اقتخبت مغ الحمػؿكمسا أوججت أسباب أكثخ لمسذكمة كمسا  19
    أنا راضي عغ شخيقتي في تدػية خالفاتي مع اآلخخيغ 20
    لحل السذكمة يتصمب معخفة أسبابيا الجحرية أو األكثخ احتسالية 21
    لػ أصبحت قائجا لسجسػعة ستكػف قخاراتي صحيحة وناجحة 22

 السيارات الجراسية
    لجي ججوؿ دراسي مػاضب عميو 23
    أستخجـ القمع لمتخصيط عمى السيع عشج محاكختي 24
    أقخأ الفيخس والسقجمة عشج بجاية قخاءة أي كتاب 25
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    أستصيع أف أجمذ لمسحاكخة لفتخة شػيمة 26
    ألخز الجرس في الحرة مع السعمع أثشاء الذخح 27
    أراجع دروسي التي استحكختيا مغ حيغ آلخخ 28
    التػضيحية لعشاصخ الجرس لتدييل الفيعأستخجـ السخصصات  29
    أواجو السػاد الرعبة وأقدسيا إلى أجداء حتى أتسكغ مغ فيسيا 30
    أقخأ أسئمة االمتحاف كاممة قبل أف أبجأ اإلجابة 31
    أوزع محاكختي مغ أوؿ الدشة الجراسية 32
    أراجع اإلجابة قبل تدميع ورقة االمتحاف 33

  
 

 (0)السمحق 

 مؿياس العشف السجرسي

عديدي الصالب .. أمامظ عبارات مصمػب مشظ أف تقخأ كل عبارة بعشاية. وإذا كانت العبارة تشصبق عميظ ضع 
 عالمة )صح( تحت كمسة نعع. وإذا كشت تخى أنيا ال تشصبق عميظ ضع عالمة )خصأ( تحت كمسة ال.

 مؿياس العشف السجرسي

 كال نعع العبارات الخقع
   شعخت بالغزب أقـػ بزخب أي شيء أماميإذا  1
   لكي أدافع عغ مػقفي أقـػ باليجـػ اوال عمى مغ يػاجيشي 2
   مغ الصبيعي أف يحرل الفخد عمى مايخيج مغ زمالئو بالقػة 3
   أميل لسسارسة األلعاب العشيفة حتى أكػف مدتعجًا لمجفاع عغ نفدي 4
   أقػؿ ألفاظ الدخخية عمى زمالئي 5
   مغ يدبشي أجخح مذاعخه بصخيقة مساثمة 6
   البج مغ عقاب مغ يقـػ بالفتشة عغ زمالئو 7
   الرػت السختفع والرخاخ أساليب مذخوعة لمتعامل مع االخخيغ 8
   مغ حقي أف أدافع عغ نفدي بكل الصخؽ السذخوعة وغيخ السذخوعة 9
   أفزل مغ رد اليجـػ بيجـػ مساثل لو في الشػع والذجة اليػجج 10
   أقـػ بزخب مغ يعارض كالمي 11
   الضخر مغ أف يقػؿ الفخد كالما" جارحا"  يجخح شعػر االخخيغ 12
   أرد االىانة التي حجثت لي بزخب زمالئي 13
   الضخر مغ كتابة تعميقات ورسع صػر إنتقاما مغ زميمي الحي يزايقشي 14
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   إذا داس زميل عمى قجمي أو دفعشي أرد عمى ذلظ بالزخب 15
   أميل الى التذاجخ مع مغ ىع أقل قػة مشي 16
   أدخل في مشاقذات حادة مع الحيغ يختمفػف معي في الخأي 17
   أميل إلى سب وشتع زمالئي دوف سبب 18
   حيشسا أشعخ بالغزب أقػؿ ألفاضًا بحيئة 19
   وتخخيب مالبذ الدمالء بعشفأقـػ بإتالؼ  20
   أميل الى التعامل مع الدمالء بعشف 21
   أرد إساءة زميمي بإساءة أكبخ مشيا 22
   القػي جدسانيا قادر عمى أخح حقو 23
   الضخر مغ تخخيب األشياء التي تعجب الفخد وال يدتصيع امتالكيا 24
   عمى االشالؽ أف يمجأ الفخد إلى العشف ألخح حقو الضخر 25
   الضخر مغ شتع الفخد لدمالئو إذا رفزػا تمبية شمبو 26
   مغ الصبيعي أف يكػف الفخد أقػى مغ كل أفخاد شمتو 27
   اليدتصيع الفخد التحكع في انفعاالتو نحػ زمالئو 28
   الضخر مغ الدخخية مغ االخخيغ 29
   زمالئي لمتذاجخ معيأستفد  30
   الضخر مغ  أف يبجأ الفخد الذجار مع أي زميل 31
   أقػؿ الشكات بقرج الدخخية مغ اآلخخيغ 32
   الضخر عمى االشالؽ مغ إيحاء الدمالء أثشاء المعب 33
   أرد االساءة المفطية باساءة بجنية 34
   أقػؿ ألفاظ وألقاب بحيئة لدمالئي 35
   ال أقبل اليديسة في أي شي بديػلة 36

 

 
 

 

 

                                                                  (5الملحق ) 

نامج التعليم    أنموذج الوحدة التعليمية عىل وفق البر

الهدف                                            الوحدة التعليمية :                                                                      

ة / الطبطبة
ّ
م الطالب مهارات كرة السل

ّ
 التعليم  : تعل



ي تنمية 
 
بية الرياضية ف ح لدرس التر أثر برنامج تعليمي  مقتر

 بعض

 … 
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الهدف        التاري    خ :                                                                                                                    

بوي : تعويد ا امالبر  لطالب عىل النظام واالحبر

( دقيقة                                                                                                              الهدف  04الزمن ) 

 السلوك  : أن يؤدي الطالب المهارة بصورة صحيحة

  : أن يكتسب الطالب                                                                                              
الهدف الوجدان 

 القدرة عىل ضبط االنفعاالت والتواصل مع اآلخرين واتخاذ القرار

 انزٕضٛخ ٔانًالدظبد األدٔاد ٔاألجٓضح يذزٕٖ انفعبنٛخ ٔأعهٕة رُفٛزْب انٕقذ انُشبط األقغبو

 

انقغى 

 اإلعذاد٘

 ( د15)

 

 انًقذيخ

 اإلدًبء انعبو

 اإلدًبء انخبص

 

 د 2

 د 3

 د 3

  

 د 3

 

 

 

 

 د 4

 

 أخز انغٛبة -رظبفخ انطالة  –ــ رذٛخ انذسط 

 ــ رٓٛئخ عبيخ نكبفخ أعضبء انجغى رزضًٍ انغٛش ٔانٓشٔنخ

 ــ رٓٛئخ خبطخ نهًجبيٛع انعضهٛخ انًشزشكخ فٙ األداء 

 أنعبة طغٛشح :

ــ ٚقف انطالة ثظف ٔادذ يزخزٍٚ ْٛئخ دظبٌ انقفض. ثى ٚجذأ 

انطبنت األٔل ثبنقض عهٗ ظٕٓس صيالئّ دزٗ ٚظم إنٗ انُٓبٚخ نٛزخز 

يٍ انزًشٍٚ نزعضٚض  انٓذفَفظ انٓٛئخ. ٚقٕو انطالة ثبنقفض ثبنززبثع. 

 االرظبل ٔثث جٕ انًشح ٔرفشٚغ انشذُبد انغهجٛخ. 

ٕعطٓب انًذسط انز٘ ٚشٔ٘ ثذٔسِ ــ ٚٓشٔل انطالة ثشكم دائشح ٚز

دكبٚخ رشزًم عهٗ أنٕاٌ ثذٛث ٚعُٙ كم نٌٕ ٔضعٛخ يعُٛخ )ٔقٕف, 

جهٕط, دٔساٌ .. انخ(, ٔعُذ ركش انهٌٕ ٚزخز انطالة رهك انٕضعٛخ, 

ٚخشج انطبنت انز٘ ٚخطئ فٙ ارخبر انٕضعٛخ نٛٓشٔل دٕل انذائشح. 

ٔإضفبء جٕ  ارخبر انقشاس انٓذفْٔكزا دزٗ اَزٓبء انٕقذ انًذذد. 

 انًشح ٔرخفٛف انزٕرش.

 

 

 عجم انغٛبة

 

  طبفشح
 انزأكٛذ عهٗ انٓذٔء

 
 

 انزأكٛذ عهٗ انذقّخ فٙ األداء ٔانٓذٔء

 
 انزأكٛذ عهٗ انزشكٛض ٔاالَزجبِ ٔانٓذٔء

 

انقغى 

 انشئٛغٙ

 ( د22)

 

 انُشبط انزعهًٛٙ

 

 د 5

 

 ــ ششح يذسط انًبدح يٓبسح انطجطجخ ثكشح انغهخ

 ــ ششح سثظ انطجطجخ ثبنزًشٚش ٔانزظٕٚت

 

 

 

 

 

 

 كشاد عهّخ

 طبفشح

         

 انزأكٛذ عهٗ اإلطغبء ٔاالَزجبِ انٗ ششح انًذسط

 

 

 
 انزأكٛذ عهٗ األداء انذقٛق ٔانزعبٌٔ ٔرشجٛع انضيٛم

 
 انزأكٛذ عهٗ أداء انًٓبسح ثشكم طذٛخ

 

 

 انزأكٛذ عهٗ قٛبو جًٛع انطالة ثزطجٛق انزًشٍٚ

 

 انُشبط انزطجٛقٙ

 ( د15)

 

 

 

 د 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 د 5

 

 

 

 

 

 

 د 5

 

ــ انزًشٍٚ األٔل : انجش٘ انًزعشج يع انطجطجخ ثبنكشح خالل 

انشٕاخض )رغزجذل انشٕاخض ثبنطالة أَفغٓى(. ٚقف انطالة 

ثظف ٔادذ ٔٔجْٕٓى ثبرجبِ َقطخ انجذاٚخ. ٚزُبٔل انطبنت األٔل 

ثٓب ثشكم يزعشج خالل انظف يع رشجٛع  انكشح ٔٚجش٘ يطجطجب  

انطالة ُٔٚزٓٙ ثًظبفذخ انطبنت األخٛش. رشكم يظبفذخ انطبنت 

األخٛش إٚعبصا الثزذاء انطبنت انزبنٙ ثبنجش٘ انًزعّشج ٔانطجطجخ خالل 

: رعضٚض  انٓذفطف شٕاخض انطالة دزٗ اَزٓبء آخش طبنت. 

 طجخاألٔاطش ثٍٛ انطالة ٔرعهّى انًشأغخ فٙ يٓبسح انطج

ــ انزًشٍٚ انثبَٙ : ٚقغى انطالة إنٗ أسثع يجبيٛع خًبعٛخ ٔٚكٌٕ 

نكم يجًٕعخ قبئذ ٚقٕو ثًُبٔنخ انكشح إنٗ كم يٍ انطالة األسثعخ 

نٛجش٘ يطجطجب  ثٓب َذِٕ ثى ُٚبٔنٓب إنٗ انطبنت انزبنٙ. عُذ اَزٓبء 

جش٘ انطالة األسثعخ رغهّى انقٛبدح إنٗ انطبنت انزبنٙ دزٗ اَزٓبء 

 رعهّى انًٓبسح ٔانقٛبدح ٔارخبر انقشاس انٓذفانطالة انخًغخ.  قٛبدح

 

ــ انزًشٍٚ انثبنث : ٔقٕف انطالة عهٗ شكم قبطشح, ٚغزهى انطبنت 

األٔل فٙ انقبطشح رًشٚشح يٍ صيٛهّ عهٗ انذذ انجبَجٙ, ثى ٚجش٘ 

أيبيب  يع طجطجخ انكشح, ثى رغٛٛش ارجبّْ أيبو عٕائق, ثى انزٕقف فٙ 

عذّرٍٛ ٔٚؤد٘ دشكخ اسركبص أيبيٛخ ٔانزظٕٚت, ثى انذٔساٌ ٔانعٕدح 

رعهّى انًٓبسح ٔثث سٔح انفشٚق ثبنزٕاطم يع  انٓذف إنٗ انقبطشح.

 اٜخشٍٚ
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انقغى 

 انخزبيٙ

 ( د5)

  

 د 5

 

 

 ــ إسشبداد رشثٕٚخ

 ــ رًبسٍٚ رٓذئخ, أداء انزذٛخ, إَظشاف

 

 

 

 

         

                    

 

 


