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امللخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف م�ستوى تنمية املهارات احلياتية
با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية من وجهة نظر املعلمني ،واعتمدت
الدرا�سة على املنهج الو�صفي ،وجرى ا�ستخدام اال�ستبانة جلمع
البيانات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )243معلم ًا ومعلمة من
معلمي الرتبية الريا�ضية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف مدار�س
حمافظة �إربد� .أظهرت النتائج � َّأن م�ستوى تنمية املهارات احلياتية
با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة �إربد من وجهة نظر
املعلمني جاء بدرجة مرتفعة ،وكان �أبرزها للمهارات ال�صحية
والبدنية ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
مل�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س
احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة تعزى ملتغري اجلن�س
ملجاالت مهارات االت�صال والتوا�صل وجمال املهارات االجتماعية
والعمل اجلماعي وجمال االكت�شاف والتفكري واملجاالت ككل ل�صالح
املعلمني ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري �سنوات
اخلربة ملجايل مهارات االت�صال واملهارات االجتماعية ل�صالح الفئة
�أكرث من (� )10سنوات ،وللمجاالت ككل ل�صالح اخلربة �أقل من ()6
�سنوات ،و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة يف جميع
املجاالت ويف الدرجة الكلية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي .ويو�صي
الباحث ب�رضورة العمل على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س
احلديثة يف تدري�س الرتبية الريا�ضية ك�أ�سلوب التعلم التعاوين
و�أ�سلوب حل امل�شكالت والأ�سلوب التباديل ،و�رضورة الرتكيز على
تنمية املهارات احلياتية عند الطلبة ملا لها من �أهمية يف تعزيز
التح�صيل الأكادميي وغري الأكادميي.
الكلمات املفتاحية :الرتبية الريا�ضية ،ا�سرتاتيجيات التدري�س
احلديثة ،املهارات احلياتية.

Abstract:
This study aimed to identify the level of life skills
development using the modern teaching strategies
for physical education of the basic stage students
from the teachers’ perspectives. The study relied on a
descriptive approach. The questionnaire was used to
collect data and the sample consisted of 243 physical
education teachers for the basic stage in Irbid
Governorate Schools. The results showed that the level
of life skills development using the modern teaching
strategies of physical education in the students of the
basic stage in Irbid from the teachers’ perspectives
reached a high level. The most prominent skills were
health and physical skills. The results indicated that
there are statistically significant differences in the

level of life skills development using the modern
teaching strategies in physical education among the
students due to the gender variables in the domains
of connection and communication skills, social and
teamwork skills, discovery and thinking skills and
fields as a whole in favor of males. The results revealed
that there was a statistical significance attributed
to the years of experience variable for the field of
communication skills, and social skills for the benefit
of the category of more than 10 years, and the fields as
a whole for the benefit of experience less than 6 years.
The results revealed that there were no statistically
significant differences in the life skills development
level using modern teaching strategies for physical
education in students in all fields and in the total score
due to the variable of scientific qualification. The
researcher recommends the need to work on the use of
modern teaching strategies in the teaching of physical
education as a method of collaborative learning and
problem-solving method and the method of exchange,
and the need to focus on the development of life skills
of students because of its importance in promoting
academic achievement and non-academic.
Keywords: Physical Education, Modern Teaching
Strategies, Life skills, Basic Stage.

مقدمة:
تعد ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة من العنا�رص املهمة
التي ميكن ا�ستخدامها يف التدري�س والتعلم ،التي تركز على التعلم
الن�شط للطلبة ،وحت�سني جودة العملية التعليمية (.)Holubova, 2010
“ويجب �أن يكون املعلم ملم ًا با�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة
بهدف حت�سني قدرات الطلبة ،وتنمية اجتاهات �إيجابية لديهم نحو
عملية التعلم ،كما �أن التنويع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س ي�سهم يف
ك�رس الروتني اململ الذي تفر�ضه الأ�ساليب التقليدية” (�صالح،
.)72 ،2015
جزء من التعليم ال�شامل للطلبة؛ �إذ
ُتعد الرتبية الريا�ضية ً
متثل كل الطرق التي تهدف �إىل حت�سني ال�صفات النف�سية واحلركية
للطلبة ،الأمر الذي يتطلب �أن تت�ضمن ح�صة الرتبية الريا�ضية �ألعاب ًا
ريا�ضية خمتلفة ،بقيادة املعلم الذي ي�سعى لي�س فقط للمرح ولكن
�أي�ضا تطوير املهارات احلركية للطلبة (.)Elmazi & Koci, 2015
“�إن وجود املهارات احلياتية يف ظل بيئة متغرية با�ستمرار،
جزء �أ�سا�سي ًا من املقدرة على مواجهة حتديات احلياة اليومية؛
يعد ً
وللتكيف مع ال�رسعة والتغيري باحلياة الع�رصية ،ويحتاج الطلبة
�إىل مهارات حياتية جديدة مثل :املقدرة على التعامل مع ال�ضغط
والإحباط ،والبحث عن طرق جديدة للتفكري ،وحل امل�شكالت،
وتعليمهم حتمل امل�س�ؤولية عما يفعلونه ،وبناء الثقة والتعاون
والعمل اجلماعي ،وتطوير �شعور �أكرب من الوعي الذاتي ،والتقدير
للآخرين” (الطويرقي.)19 ،2017 ،
متثل املهارات احلياتية قدرات فردية ت�ساعد يف تعزيز ال�صحة
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العقلية والكفاءة لدى الأفراد للتعامل مع املواقف املختلفة يف
احلياة� ،سواء �أكانت جيدة �أم قا�سية ،من خالل تقويتهم من الداخل
حتى يتم قبولهم يف الإطار االجتماعي والثقايف ،وت�شمل املهارات
احلياتية جميع ال�سلوكيات وامل�شاعر املوجودة داخل الأفراد والتي
ت�ؤثر يف قدرتهم على التوا�صل مع الآخرين مثل :الن�ضج العاطفي
واال�ستقرار ،والقدرة على التكيف ،واتخاذ القرار ،ومهارات القيادة،
ومهارات حل امل�شاكل ،ومهارات التوا�صل ،ومهارات التفاو�ض
(.)Verma, 2014
“ويقوم التعلم املبني على املهارات احلياتية على منحى
التعلم العملي التجريبي� ،إذ يغري هذا املنحى املمار�سات التعليمية
التقليدية املتمحورة حول دور املعلم بو�صفه حما�رضاً ،ودور الطالب
بو�صفه متلقي ًا للمعلومات ،ف�ض ًال عن �إك�ساب الطلبة املهارات
احلياتية ،مثل :اتخاذ القرار ،والبحث امل�ستقل ،واال�ستق�صاء ،وتنفيذ
امل�رشوعات ،واملقدرة على حل امل�شكالت ،وتقبل الر�أي الآخر،
والعمل اجلماعي ،وغريها من املهارات ،وقد حر�صت وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية على دمج التعلم القائم على املهارات احلياتية يف
مبحثي الرتبية الريا�ضية والرتبية املهنية” (اخلوالدة والزيودي،
.)377 ،2012
وتق�سم املهارات احلياتية �إىل عدة �أنواع ،وتعتمد �أنواع
املهارات احلياتية الالزمة للعمل بفعالية داخل املجتمع على
الأعراف �أو املعايري الثقافية لذلك املجتمع بعينه ،وميكن تق�سيم
املهارات احلياتية �إىل عدد من الفئات التي ت�شمل املهارات املتعلقة
بالوظيفة مثل :كيفية التح�ضري للمقابلة ال�شخ�صية ،وتطوير نزاهة
العمل ،ومهارات احلياة اليومية مثل� :إدارة ال�ش�ؤون املالية و�إدارة
الوقت وممار�سة العادات ال�صحية اجليدة ،ومهارات تطوير الذات
التي تنطوي على التفكري الذاتي وتفهم الآخرين ،وحتمل امل�س�ؤولية
عن القرارات ،و�إدارة ال�ضغوط ،والقدرة على التكيف والتفكري النقدي
وحتديد الأهداف ،واملهارات االجتماعية مثل العمل اجلماعي
والتوا�صل ،واال�ستماع ،والتعاطف ،والت�سوية ،وحل النزاعات (Al-
.)Twairqi, 2017
و«تعتمد طرائق التدري�س اجليدة و�أ�سلوبها يف الرتبية
الريا�ضية على فهم املعلم للحقائق العلمية ،والعملية للتعليم،
وعلى مدى اعتقاده وفهمه لتفا�صيل جوانب احلياة املتعددة ،ومن
ثم �إمكانياته على تطبيق وممار�سة تلك احلقائق وفق اعتقاداته
اخلا�صة وفهمه لأ�ساليب تطبيقها ،و� َّإن اف�ضل طريقة لت�شجيع
وحتفيز الطلبة لكي ي�سلكوا ال�سلوك املنا�سب هو بوا�سطة التفاعل
معهم بطرق �إيجابية عندما يظهروا ال�سلوك املنا�سب ،وعندما يحدث
�سلوك فو�ضوي فعلى املعلم �أن يتعامل ب�صورة م�ؤثرة لتوجيه
الطلبة �إىل مناذج �سلوكية �أكرث �إيجابية و�إنتاجية بد ًال من حتديد
ال�سلوك ال�سيء فقط ،و� َّإن ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة يف الرتبية
الريا�ضية تنمي الفكر العلمي لدى الطلبة والعمل اجلماعي واملقدرة
على االبتكار والإبداع وتراعي الفروق الفردية بينهم ،وت�شجع الطلبة
على التعلم الذاتي وت�ؤهلهم االعتماد على �أنف�سهم يف التعلم ،وت�سمح
للطلبة باملناق�شة واحلوار وتنمي روح الدميقراطية لدى الطلبة»
(الربيعي وحمدامني.)54 ،2011 ،
وي�ستخدم يف تدري�س مادة الرتبية الريا�ضية العديد
من الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات التعليمية ،ومن اال�سرتاتيجيات
69

التدري�سية للرتبية الريا�ضية الأ�سلوب ،الأمر الذي يقوم املعلم فيه
ب�إعطاء املعلومات والتعليمات للطلبة� ،إذ �إن بع�ض الطلبة يحبون
�أن يتم �إعطا�ؤهم املعلومات و�إخبارهم ما يجب عليهم فعله( (�Tuck
 ،)man & Monetti, 2011والأ�سلوب التدريبي الذي يقوم على �إيجاد
واقع جديد وتوفري ظروف ًا جديدة يف عملية التعلم ويتو�صل �إىل
جمموعة جديدة من الأهداف ،ويعد هذا الأ�سلوب من �أكرث الأ�ساليب
ال�سائدة يف درو�س الرتبية الريا�ضية» (الربيعي وحمدامني،2011 ،
 ،)213والأ�سلوب التباديل الذي ي�ؤدي �إىل �إيجاد الواقع الذي يقود
للتو�صل �إىل جمموعة جديدة من الأهداف اجلوهرية التي تعتمد
على العالقات االجتماعية بني الطلبة والتغذية الراجعة اخلا�صة
بها ،ويعد هذا الأ�سلوب من الأ�ساليب الفعالة يف تدري�س الطلبة
لأنها تف�سح املجال �أمامهم يف �أخذ القرارات املنا�سبة» (الربيعي
وحمدامني ،)215 ،2011 ،و»�أ�سلوب التدري�س القائم على التناف�س
الفردي الذي له ت�أثري يف الأداء الن�سبي بني الطلبة ومن الطرق
املنا�سبة ال�ستخدام هذا الأ�سلوب طرق التعلم الذاتي والإفرادي»
(اجلبايل ،)15 ،2016 ،و»التعلم التعاوين اجلماعي الذي يقوم به
جمموعة متعاونة من الطلبة ،وكل فرد داخل هذه املجموعة ع�ضو
فعال ي�شرتك يف جميع عنا�رص �أ�سلوب التدري�س ،ويكون كل ع�ضو
مرتبط عقلي ًا وانفعالي ًا ب�أهداف اجلماعة و�أنظمتها» (اجلبايل،
 ،)16 ،2016و»�أ�سلوب االكت�شاف الذي يتطلب التعلم باالكت�شاف
قيام كل من املعلم والطالب ب�أن�شطة حمددة ت�سهم يف الو�صول �إىل
االكت�شافات التي يجري حتقيقها واكت�شاف العالقة التي تربط بني
املتغريات ،مع �أخذ املرحلة العمرية للطالب وم�ستواه الدرا�سي يف
االعتبار» (الربيعي وحمدامني.)85 ،2011 ،
و�إن التدريب على املهارات احلياتية ميكن تنفيذه بفعالية
�ضمن �سياق الرتبية الريا�ضية املدر�سية ،وتعد الرتبية الريا�ضية
املدر�سية منا�سبة ب�شكل خا�ص لتدري�س املهارات احلياتية لعدة
�أ�سباب؛ �إذ يتم تعلم املهارات احلياتية واملهارات البدنية بطريقة
مماثلة من خالل التو�ضيح واملمار�سة ،وميكن نقل العديد من
املهارات املكت�سبة يف جمال الريا�ضة �إىل جماالت احلياة الأخرى
وتت�ضمن هذه املهارات :القدرة على الأداء حتت ال�ضغط ،وحل
امل�شكالت ،والوفاء باملواعيد النهائية ،وحتديد الأهداف ،والتوا�صل،
والتعامل مع مواقف النجاح والف�شل ،والعمل مع فريق وداخل نظام،
وتلقي ردود الفعل واال�ستفادة منها ،كما تعد الريا�ضة ن�شاط ًا وا�سع
النطاق يف املجتمع ومعظم الطلبة على دراية به(  (�Goudas, Der
.)mitzaki, Leondari & Danish, 2006
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،فقد جاءت هذه الدرا�سة لتعرف
م�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س
احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني.

الدراسات السابقة
قامت الباحثة باالطالع على جمموعة من الدرا�سات ال�سابقة
املتعلقة مبتغريات مو�ضوع الدرا�سة احلالية باللغة العربية واللغة
الأجنبية ،وكانت من �أهم هذه الدرا�سات ما قام به:
وهدفت درا�سة اميا�س و�آخرون (� )Imas,et,alt,2018إىل
�إثبات وتطوير والتحقق من منوذج تكوين القيم لنمط حياة �صحي
للطلبة يف �سياق مادي تدريبي ،وتكونت العينة من ( )228من
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الطلبة ،ومت اعتماد املنهج التجريبي من الباحثني عن طريق تطوير
بت املتو�سطات
وح�سِ ْ
منوذج �صحي للطلبة لت�شكيل منط احلياةُ ،
والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية لال�ستجابات للم�ؤ�رشات
التالية :م�ستويات الن�شاط البدين ،والتحفيز ،م�ستوى ال�صحة
البدنية ،وقيم ت�شكيل منط حياة �صحي .وخرجت الدرا�سة بالنتائج
التالية :مت حتديد م�ستوى تكوين القيم لأ�سلوب حياة �صحي ،ومت
تطويره منوذج �صحي للطلبة لت�شكيل منط احلياة بحيث يت�ضمن
النموذج الغر�ض واملهمة واملبادئ واملراحل والتنظيمية ال�رشوط
املنهجية واملراحل والربنامج ومعايري الكفاءة وكان برنامج املهن
الالمنهجية التدريب البدين هو �أحد مكونات النموذج ،ووجود حت�سن
كبري يف م�ستويات الن�شاط البدين ،واال�ستعداد النظري ،والتحفيز،
وم�ستوى ال�صحة البدنية ،قيم ت�شكيل منط حياة �صحي.
وقام عماد ( )2017بدرا�سة هدفت �إىل تعرف دور التدري�س
ب�أ�سلوب حل امل�شكالت يف تنمية املهارات احلركية لدى طلبة
الطور املتو�سط ،وتنمية مهارات االت�صال والتوا�صل لديهم ،وجرى
ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي امل�سحي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )30معلماً ،وجرى اعتماد �أداة اال�ستبانة يف جمع املعلومات
بت املتو�سطات والن�سب املئوية واالنحرافات
وح�سِ ْ
والبياناتُ ،
املعيارية لال�ستجابات على فقرات اال�ستبانة� .أظهرت النتائج �أن
التدري�س ب�أ�سلوب حل امل�شكالت ي�ساهم يف تنمية مهارات االت�صال
والتوا�صل لدى طلبة الطور املتو�سط ،و�أن التدري�س ب�أ�سلوب حل
امل�شكالت ي�سهم يف تنمية مهارات التفكري واالكت�شاف لدى طلبة
الطور املتو�سط ،و�أن التدري�س ب�أ�سلوب حل امل�شكالت يف تنمية
املهارات احلركية لدى طلبة الطور املتو�سط.
وهدفت درا�سة احلايك وال�سوطري (� )2014إىل تعرف ت�أثري
ا�ستخدام �أ�سلوب االكت�شاف املوجه يف بع�ض املهارات احلياتية
(التوا�صل ،اتخاذ القرار ،حل امل�شكالت ،العمل اجلماعي ،الروح
القيادية ،حتمل امل�س�ؤولية ،الثقة بالنف�س ،حل النزاعات وتقبل
االختالف) لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مديريات حمافظة
العا�صمة عمان ،ا�شتملت العينة على ( )40طالب ًا وطالبة ،وجرى
ا�ستخدام �أ�سلوب االكت�شاف املوجه ،وا�ستخدام برناجم ًا تعليمي ًا يف
املهارات الأ�سا�سية يف الكرة الطائرة ،ومقيا�س املهارات احلياتية،
بت املتو�سطات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية
وح�سِ ْ
ُ
واختبار ( )tلتحليل البيانات� .أظهرت النتائج وجود فروق دالة
�إح�صائيا بني القيا�سات القبلية والبعدية ل�صالح القيا�سات البعدية،
و�أظهرت النتائج اخلا�صة بالفروق بني القيا�سات البعدية بني
الطلبة والطالبات �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ل�صالح الطلبة يف
املهارات احلياتية (التوا�صل ،اتخاذ القرار ،حتمل امل�س�ؤولية ،الثقة
بالنف�س) ل�صالح الطالبات يف حمور (الروح القيادية) ،بينما مل
تظهر فروق دالة �إح�صائي ًا على املهارات احلياتية (حل امل�شكالت،
العمل اجلماعي ،حل النزاعات وتقبل االختالف).
وهدفت درا�سة الهدهود وال�سعايده (� )2013إىل تعرف �أثر
التدري�س الرتبية الريا�ضية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س
املبني على املهارات احلياتية يف تنمية مهارتي اتخاذ القرار وحل
امل�شكالت لدى طالبات املرحلة الثانوية يف الأردن .وتكونت عينة
وو ّزعت
الدرا�سة ( )48طالبة من طالبات ال�صف الأول الثانوي ُ
يف جمموعتني جمموعة جتريبية وجمموعة �ضابطة وجرى تطبيق

مقيا�سي اتخاذ القرار وحل امل�شكالت على عينة الدرا�سة قبل تطبيق
الربنامج التعليمي وبعد انتهاء تطبيق الربنامج التعليمي لكل
جمموعة طبقت الأدوات التطبيق البعدي ،وا�ستخدم حتليل التباين
امل�شرتك الأحادي وح�ساب مربع �إيتا لقيا�س حجم الأثر للمتغريات
عند ظهور الفروق .تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فرق ذي داللة
�إح�صائية بني �أفراد املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف القيا�س
البعدي لكل من مهارتي اتخاذ القرار وحل امل�شكالت ول�صالح
املجموعة التجريبية.
و�أجرى هولت وتامنن وتنك وبالك (Holt, Tamminen, Tink
 )& Black, 2009درا�سة هدفت �إىل تعرف مدى امتالك الالعبني
يف الفرق الريا�ضية للمهارات احلياتية من خالل انخراطهم يف
املنتخبات الريا�ضية املدر�سية ،وبلغت عينة ( )40العب والعبة
وا�ستخدم الباحث املقابلة ال�شخ�صية ك�أداة جلمع املعلومات،
وكانت نتائج الدرا�سة �أن الريا�ضة بحد ذاتها ال تعمل على �إك�ساب
ملهارات احلياتية �إمنا يتم �إك�ساب املهارات احلياتية من خالل
امل�شاركة يف ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية من خالل العمل التعاوين
مع الزمالء والإقران وما يت�ضمنه املحتوى و�أن الأهل ي�ستخدموا
ممار�سة الرتبية الريا�ضية و�سيلة ت�ساعد يف تعزيز وتقوية العالقات
االجتماعية كالتعاون وتنمي �أخالقيات العمل.
و�أجرى احلايك وال�رشيقي ( )2008درا�سة هدفت �إىل تعرف
مدى ت�أهيل الطالب املعلم يف كلية الرتبية الريا�ضية باجلامعة
الأردنية يف توظيف املهارات احلياتية يف التدري�س .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )76طالب ًا وطالبة يف كلية الرتبية الريا�ضية ،ومت
ا�ستخدام ا�ستبانة املهارات احلياتية الواجب على الطالب توظيفها
�أثناء التطبيق العملي يف املدار�س جلمع البيانات .وتو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود �ضعف عام لدى الطلبة يف �إدراك �أهمية توظيف
هذه املهارات احلياتية يف �أثناء التطبيق امليداين ،ووجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف وجهة نظرهم يف �أهمية
توظيف املهارات احلياتية يف �أثناء التدريب امليداين ل�صالح الإناث.
وهدفت درا�سة وي�س وبلرت وباال وبراي�س (Weiss, Bolter,
� )Bhalla & Price, 2007إىل تقييم فعالية برامج املهارات احلياتية
ملنظمة ( )First Teeوذلك من خالل مقارنة امل�شاركني يف برامج
( )First Teeمع ال�شباب يف �أن�شطة منظمة �أخرى حول تعلم املهارات
احلياتية با�ستخدام املنهج التجريبي .وا�شتملت العينة على ()405
�شاب ًا يف برنامج ( )First Teeو(� )159شاب ًا من منظمات �أخرى
ترتاوح �أعمارهم بني ( )17 - 10عاماً� .أكمل ال�شباب درا�سة
ا�ستق�صائية تتكون من مقايي�س �صاحلة لنقل املهارات احلياتية
للت النتائج با�ستخدام
وح ْ
وخربات املهارات احلياتية العامةُ .
اختبار (� .)MANOVAأظهرت النتائج وجود اختالفات كبرية يف
املجموعة مع درجات �أعلى للم�شاركني يف برنامج (:)First Tee
نقل املهارات احلياتية (االجتماع والتحية� ،إدارة العواطف ،حل
النزاعات) ،جتارب مهارات احلياة العامة (املبادرة ،املعايري
االجتماعية ،العالقات الإيجابية) ،والنتائج النف�سية واالجتماعية
(ال�سلوك ال�سلوكي املت�صور ،الفعالية الذاتية ملقاومة �ضغط النظراء،
التعلم املنظم ذاتياً) .تقدم النتائج �أدلة على �أن برامج ()First Tee
لها ت�أثري �إيجابي يف تنمية ال�شباب من خالل تعليم امل�شاركني
مهارات احلياة القيمة يف �سياق تعليمي داعم.
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تنمية املهارات احلياتية باستخدام استراتيجيات التدريس احلديثة ملادة التربية الرياضية
لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في محافظة إربد من وجهة نظر املعلمني

أ.يوسف محمد اجلراح

هدفت درا�سة جودا�س و�آخرون (� )Goudas, et, al., 2006إىل
در ُ�س
تعرف فاعلية برنامج التدريب على املهارات احلياتية الذي ُت ّ
جزءاً من درو�س الرتبية البدنية ،واعتمدت الدرا�سات على املنهج
التجريبي ،و�أجريت على عينة قوامها ( )73طالب ًا وطالبة من طلبة
ال�صف ال�سابع يف املجموعتني جتريبية وال�ضابطة وتلقوا ن�سخة
خمت�رصة من برنامج “الذهاب للهدف” ،وهو برنامج لتدري�س
مت تقييم الطلبة يف اختبارات اللياقة البدنية،
املهارات احلياتيةَّ ،
واملعرفية حول املهارات احلياتية ،واملعتقدات حول اال�ستخدام
الف َّعال للمهارات احلياتية ،وجرى حتليل النتائج با�ستخدام اختبار
(� .)MANOVAأظهرت النتائج وجود حت�سن يف اللياقة البدنية
واملعرفة واملعتقدات الذاتية ،و�أن التدريب على املهارات احلياتية
ميكن تنفيذه بفعالية �ضمن �سياق الرتبية البدنية املدر�سية.
ُيالحظ � َّأن الدرا�سات ال�سابقة تناولت تدري�س الرتبية الريا�ضية
با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة وتنمية املهارات احلياتية
(Goudas et, al., 2006؛ احلايك وال�رشيقي2008 ،؛ الهدهود
وال�سعايده2013 ،؛ احلايك وال�سوطري ،)2014 ،وتناولت بع�ض
الدرا�سات فعالية برنامج املهارات احلياتية يف الأن�شطة الريا�ضية
والرتبية الريا�ضية ( Holt, et, al.,؛ Weiss, 2007؛Goudas, 2006
 ،)2009وا�شتملت العينة يف بع�ض الدرا�سات على طلبة املدار�س مثل
درا�سة عماد ( )2017ودرا�سة الهدهود وال�سعايدة ( ،)2013يف
حني كانت العينة يف بع�ضها طلبة اجلامعات مثل درا�سة احلايك
وال�رشيقي ( .)2008ومتيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
يف الك�شف عن تقديرات املعلمني مل�ستوى تنمية املهارات احلياتية
با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية
لدى الطلبة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ُتعد مهارات احلياة جزءاً �أ�سا�سي ًا من مقدرة الفرد على
مواجهة التحديات واملوقف يف احلياة اليومية يف ظل بيئة دائمة
التغري للحياة احلديثة ،ويحتاج الطلبة �إىل مهارات حياة جديدة مثل
القدرة على التعامل مع امل�شاكل املختلفة التي تواجههم مبرونة،
والتكيف مع �ضغوط احلياة ،وتعد املرحلة الأ�سا�سية العليا مرحلة
هامة يف �إطار التطور العمري للطالب� ،إذ تتميز باختالط مظاهر
ال�سلوك الناجمة عن تطور احلاجات للطلبة تبع ًا للنمو العقلي
والبدين والنف�سي ،الأمر الذي تطلب �إىل تنمية املهارات احلياتية
وتطبيقها يف الواقع ما تعمل على رفع كفاءة الطلبة على مواجهة
التحديات التي تواجههم ،والتي بدورها ُت�سهم يف الك�شف عن احلاجة
�إىل تطوير تلك املهارات مبا يتنا�سب مع خطط التطوير الرتبوي،
و ُيعد االهتمام باملهارات احلياتية هدف �أ�سا�سي ت�سعى امل�ؤ�س�سات
الرتبوية الأردنية �إىل �إجنازه لدى الطلبة ،وحر�صت وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية على دمج التعلم القائم على املهارات احلياتية يف
مبحث الرتبية الريا�ضية (اخلوالدة والزيودي ،)2012 ،وقد �أ�شارت
الدرا�سات ال�سابقة �إىل وجود �ضعف لدى طلبة املدار�س يف الأردن يف
املهارات احلياتية (احلايك وال�سوطري2014 ،؛ احلايك وال�رشيقي،
تعرف
،)2008
ً
وبناء على ما �سبق حتد َّدت م�شكلة هذه الدرا�سة يف ّ
م�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س
احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا
من وجهة نظر املعلمني.
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�سعت الدرا�سة احلالية للإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
1.1ما م�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام
ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة �إربد من وجهة نظر املعلمني؟
2.2هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى تنمية املهارات
احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة الرتبية
الريا�ضية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة �إربد من
وجهة نظر املعلمني تبع ًا �إىل متغريات :اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل
العلمي؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل:
1.1الك�شف عن م�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام
ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة �إربد من وجهة نظر املعلمني.
2.2التحقق من وجود فروق يف تقديرات معلمي الرتبية
الريا�ضية مل�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات :اجلن�س
واخلربة وامل�ؤهل العلمي.

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف الآتي:
1.1تربز �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املهارات احلياتية
التي تعمل على زيادة قدرة الطلبة على مواجهة التحديات اليومية،
واملقدرة على حل املواقف ال�شخ�صية واالجتماعية التي تعد من
العمليات اجلوهرية يف ن�شاطات الفرد اليومية.
2.2تكمن �أهمية الدرا�سة النظرية يف ندرة الدرا�سات ال�سابقة
التي بحثت يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة يف الرتبية
الريا�ضية و�أثره على تنمية املهارات احلياتية لدى الطلبة –ح�سب
علم الباحث� ،-إذ ركزت الدرا�سات ال�سابقة على ا�ستخدام الربامج
التعليمية والتدريبية يف تنمية ومدى توظيف املهارات احلياتية يف
مناهج الرتبية الريا�ضية.
3.3ميكن �أن تفيد نتائج هذه الدرا�سة معلمي الرتبية يف لفت
نظرهم �إىل �أهمية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة لتنمية
املهارات احلياتية لدى الطلبة.
4.4قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف ت�شجع معلمي املواد املختلفة
على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة يف تدري�س خمتلف
املواد نظراً لدورها يف تنمية املهارات احلياتية لدى الطلبة.
5.5ميكن �أن ت�سهم املعلومات التي توفرها نتائج هذا
البحث يف �إثراء الأدب النظري والأبحاث املتعلقة يف جمال الرتبية
الريا�ضية واملهارات احلياتية.

مصطلحات الدراسة:
 املهارات احلياتية« :هي املهارات التي يحتاجها كل
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فرد لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة من احلياة ،وعادة ما تكون مرتبطة
بطريقة �إدارته حلياته ومعي�شته ب�صورة �أف�ضل فهي ت�ساعده على
حتقيق طموحاته ،وتعد الفرد ب�شكل م�ستقل ومنتج داخل املجتمع،
وت�ساعده على تعزيز ال�صحة العقلية والكفاءة يف مواجهة واقع
احلياة» (الطويرقي .)11 ،2017 ،وتعرف �إجرائي ًا مبجموعة
املهارات الالزمة لطلبة املرحلة الأ�سا�سية ملواجهة ظروف احلياة،
وتتمثل مبهارة االت�صال والتوا�صل ،واملهارات االجتماعية والعمل
اجلماعي ،ومهارة االكت�شاف والتفكري ،واملهارة ال�صحية والبدنية،
واملهارة البيئية ،واملهارة النف�سية.
 ا�سرتاتيجيات التدري�س« :هي خطوات �إجرائية منتظمة
ومت�سل�سلة بحيث تكون �شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة الطلبة ،والتي
متثل الواقع احلقيقي ملا يحدث داخ ل ال�صف من ا�ستغالل لإمكانات
متاحة ،لتحقيق خمرجات تعلمية مرغوب فيها» (دعم�س،2010 ،
 .)60وتعرف �إجرائي ًا بالأ�ساليب والإجراءات والو�سائل احلديثة
التي ي�ستخدمها معلمي الرتبية الريا�ضية يف تعليم طلبة املرحلة
الأ�سا�سية لتحقيق الأهداف املطلوبة من مادة الرتبية الريا�ضية.

حدود الدراسة وحمدداتها:
 احلدود الب�رشية :اقت�رص تطبيق هذه الدرا�سة على معلمي
ومعلمات الرتبية الريا�ضية للمرحلة الأ�سا�سية العليا.
 احلدود املكانية :اقت�رص تطبيق هذه الدرا�سة يف مدار�س
مديريات �إربد الأوىل والثانية الثالثة يف الأردن.
 احلدود الزمانية :جرى تطبيق هذه الدرا�سة خالل الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (2019/ 2018م).

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة
اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،وذلك
ملالئمته يف حتقيق �أهداف الدرا�سة يف التعرف �إىل م�ستوى تنمية
املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة
الرتبية الريا�ضية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة
�إربد من وجهة نظر املعلمني.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الرتبية الريا�ضية
ومعلماتها لطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف مدار�س حمافظة �إربد
التابعة ملديريات اربد الأوىل والثانية والثالثة خالل الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي (2019/ 2018م) ،وعددهم ( )316معلم ًا
ومعلمة وفق �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم الأردنية.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )243معلم ًا ومعلمة من معلمي
الرتبية الريا�ضية ،حيث جرى اختيار العينة املتاحة من جمتمع
عت ( )250ا�ستبانة وا�سرتجاع ( )243ا�ستبانة
وو ّز ْ
الدرا�سةُ ،
�صاحلة للتحليل الإح�صائي بن�سبة ( )% 77من جمتمع الدرا�سة،
اجلدول ( )1بني ذلك.

الجدول رقم (:)1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات (الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي)،
ن=.243

املتغري
اجلن�س

�سنوات
اخلربة
امل�ؤهل
العلمي

التكرار

الن�سبة املئوية

الفئة
معلمني

106

43.6

معلمات

137

56.4

�أقل من (� )6سنوات

62

25.5

من ()10-6

113

46.5

�أكرث من ()10

68

28.0

بكالوريو�س

153

63.0

درا�سات عليا

90

37.0

املجموع

243

10.0

أداة الدراسة
جرى بناء �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) كو�سيلة جلمع املعلومات
بغر�ض الو�صول �إىل �أهداف الدرا�سة ،والإجابة عن �أ�سئلتها ،وذلك
باال�ستعانة بالدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة
(احلايك وال�سوطري2014 ،؛ عماد2017 ،؛ الهدهود وال�سعايده،
وتكونت من جز�أين؛ ا�شتمل اجلزء الأول على املتغريات
،)2013
َّ
ال�شخ�صية والوظيفية لأفراد عينة الدرا�سة (اجلن�س ،و�سنوات اخلربة،
وامل�ؤهل العلمي)ّ � ،أما اجلزء الثاين فا�شتمل ( )58فقرة تقي�س م�ستوى
تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة
ملادة الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة ،ووزعت على �ستة جماالت:
مهارة االت�صال والتوا�صل ( )10فقرات ،واملهارات االجتماعية
والعمل اجلماعي ( )10فقرات ،ومهارة االكت�شاف والتفكري ()12
فقرة ،واملهارة ال�صحية والبدنية ( )9فقرات ،واملهارة البيئية ()8
فقرات ،واملهارة النف�سية ( )9فقرات.

صدق أداة الدراسة:
ال�صدق الظاهري :للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة جرى
عر�ضها على ( )8حمكمني من ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال
الرتبية الريا�ضية ،وكان الغر�ض من ذلك احلكم على درجة منا�سبة
ال�صياغة اللغوية ،ومدى انتماء الفقرة للمجال ،بالإ�ضافة �إىل احلذف
وبناء على �إجماع غالبية
�أو الإ�ضافة و�إجراء التعديالت الالزمة.
ً
بناء على مالحظاتهم ومقرتحاتهم،
املحكمني ،عدلت اال�ستبانة ً
و�أخرجت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية.
�صدق البناء :وبهدف التحقق من دالالت ال�صدق البنائي
جلميع فقرات اال�ستبانة جرى تطبيقها على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )30فرداً من جمتمع الدرا�سة ومن خارج عينتها،
وح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة ،واملجال الذي تنتمي �إليه
واال�ستبانة ككل� .أظهرت النتائج � َّأن معامالت االرتباط بني كل فقرة
واملجال الذي تنتمي �إليه تراوحت بني ( ،) .844 - .50كما تراوحت
معامالت االرتباط بني الفقرات واال�ستبانة ككل بني (- . 487
 ،) .806وهي معامالت ارتباط دالة ومقبولة لأغرا�ض تطبيق هذه
الدرا�سة.
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تنمية املهارات احلياتية باستخدام استراتيجيات التدريس احلديثة ملادة التربية الرياضية
لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في محافظة إربد من وجهة نظر املعلمني

أ.يوسف محمد اجلراح

ثبات أداة الدراسة:
بهدف الت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة جرى تطبيق �أداة القيا�س
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30معلم ًا ومعلمة من جمتمع
بت معامل االرتباط
وح�سِ ْ
الدرا�سة ومن خارج العينة الأ�صليةُ ،
بري�سون بني التطبيقني ال�ستخراج ثبات الإعادة ()Test. Re-test
جدول ( )2يو�ضح ذلك ،كما طُ ّبق ِْت معادلة كرونباخ �ألفا ملجاالت
الدرا�سة واملجموع الكلي لها.
الجدول رقم (:)2

كرونباخ �ألفا

املجاالت
مهارة االت�صال والتوا�صل

.89

.9

املهارات االجتماعية والعمل اجلماعي

.9

.91

مهارة االكت�شاف والتفكري

.82

.85

املهارة ال�صحية والبدنية

.88

.89

املهارة البيئية

.89

.9

املهارة النف�سية

.8

.83

الكلي

.91

.9

املعاجلة اإلحصائية
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة جرى ا�ستخدام املعاجلات
الإح�صائية التالية من خالل برنامج (:)SPSS
 1.1التكرارات ،والن�سب املئوية ملتغريات الدرا�سة.
2.2

معامالت كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ( )R. Testلمجاالت الدراسة

ثبات الإعادة

ب :مهارة االت�صال والتوا�صل ،واملهارات االجتماعية والعمل
اجلماعي ،ومهارة االكت�شاف والتفكري واملهارة ال�صحية والبدنية،
واملهارة البيئية ،واملهارة النف�سي.

املجاالت.

املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية جلميع

 3.3تطبيق اختبار ( )One-Sample Testللك�شف عن م�ستوى
تنمية املهارات احلياتية ،با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة
ملادة الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة.
 4.4تطبيق اختبار حتليل التباين املتعدد ()MANOVA؛
للك�شف عن الفروق ملجاالت الدرا�سة تبع ًا ملتغريات :اجلن�س� ،سنوات
اخلربة ،امل�ؤهل العلمي.
 5.5تطبيق اختبار التباين الثالثي ()3-Way ANOVA؛
للك�شف عن الفروق للدرجة الكلية تبع ًا ملتغريات :اجلن�س ،و�سنوات
اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.

بني اجلدول (� )2أعاله �أن معامالت االت�ساق الداخلي تراوحت
ما بني ( ،)90-80كان �أبرزها ملجال «املهارات االجتماعية
والعمل اجلماعي» و�أدناها ملجال «املهارة النف�سية» ،وكما بلغ
معامل كرونباخ �ألفا الكلي (.)91.
تصحيح االستبانة:
جرى ا�ستخدام مقيا�س ليكرت للتدرج اخلما�سي بهدف قيا�س
�آراء �أفراد عينة الدرا�سة� ،إذ جرى �إعطاء �أوافق ب�شدة لها ( 5درجات)
�أوافق لها ( 4درجات) حمايد ( 3درجات) ال �أوافق ( 2درجات) ال
�أوافق ب�شدة ( 1درجة) ،كما جرى االعتماد على الت�صنيف التايل
للحكم على املتو�سطات احل�سابية كالتايل:
 �أقل من ( )2.33منخف�ضة.
 من ( )3.66 - 2.33متو�سطة.
 من (� 3.67إىل  )5.00مرتفعة.

متغريات الدراسة
املتغريات املستقلة:
1.1اجلن�س وله فئتان( :ذكور ،اناث).
�2.2سنوات اخلربة ولها ثالث فئات�( :أقل من (� )6سنوات ،من
(� )10 - 6سنوات� ،أكرث من (� )10سنوات).
3.3امل�ؤهل العلمي وله فئتان( :بكالوريو�س ،ودرا�سات عليا).
املتغريات التابعة :م�ستوى تنمية املهارات احلياتية
با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املعلمني ،وتتمثل
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 6.6تطبيق اختبار التباين �شيفيه ()Scheffe؛ للك�شف عن
الفروق البعدية.
نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى تنمية
املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة
الرتبية الريا�ضية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة
�إربد من وجهة نظر املعلمني؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال جرى
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ملجاالت
الدرا�سة ،اجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
الجدول رقم (:)3
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت الدراسة.

املجاالت

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة امل�ستوى

مهارة االت�صال والتوا�صل

3.76

.64

4

مرتفع

املهارات االجتماعية
والعمل اجلماعي

3.75

.52

5

مرتفع

مهارة االكت�شاف والتفكري

3.85

.49

3

مرتفع

املهارة ال�صحية والبدنية

3.96

.44

1

مرتفع

املهارة البيئية

3.66

.6

6

متو�سط

املهارة النف�سية

3.91

.33

2

مرتفع

املتو�سط الكلي

3.79

.32

-

مرتفع

* دالة عند مستوى ()α ≤ .05
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بني اجلدول (� )3أعاله املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجاالت الدرا�سة ككل� ،إذ كان �أبرزها ملجال «املهارة
ال�صحية والبدنية» مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.96وانحراف معياري
( )44.مب�ستوى مرتفع ،بينما جاء يف املرتبة الثانية جمال
“املهارة النف�سية” مبتو�سط ح�سابي ( )3.91وانحراف معياري
( )33.مب�ستوى مرتفع ،وكما جاء جمال “املهارة البيئية” باملرتبة
الأخرية ومبتو�سط ح�سابي ( )3.66وانحراف معياري ()60.
مب�ستوى متو�سط .وكما بلغ املتو�سط احل�سابي للمجاالت ككل
( )3.79وانحراف معياري ( )32.مب�ستوى مرتفع .ويعزى ذلك �إىل
�أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة يف الرتبية الريا�ضية
تنمي من املهارات احلياتية لدى الطلبة� ،إذ ت�ساعد الطلبة من خالل
تنمية مهاراتهم احلياتية العامة والتعليمية؛ هذا وت�ستند مناهج
الرتبية الريا�ضية وتدريباتها على الإعداد وتنمية مهارات الطلبة
كاملهارات ال�صحية والنف�سية واالجتماعية ملا لها من اخل�صائ�ص
املختلفة التي جتعله قاب ًال وم�ستعداً للقيام بالواجبات الريا�ضية
املطلوبة منه .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة جودا�س
و�آخرون ( )Goudas et, al., 2006التي بينت �أن التدريب على
املهارات احلياتية ميكن توظيفه بفعالية من خالل ح�ص�ص الرتبية
الريا�ضية .واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة احلايك وال�رشيقي
( )2008التي بينت وجود �ضعف عام لدى الطلبة يف �إدراك �أهمية
توظيف هذه املهارات احلياتية يف �أثناء التطبيق امليداين.
بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
وح�سِ ْ
ُ
جمال على حدا ،وكانت النتائج على النحو الآتي:
أوالً :مهارة االتصال والتواصل
�أظهرت النتائج � َّأن �أبرز املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجال مهارة االت�صال والتوا�صل ،كان للفقرة رقم ()3
والتي تن�ص على «ي�ساهم التدري�س بالأ�ساليب احلديثة يف عر�ض
الأفكار الرئي�سية ب�شكل موجز» مبتو�سط ح�سابي ( )4.22وم�ستوى
مرتفع ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )4يف املرتبة الثانية والتي تن�ص
على «ي�ساعد �أ�سلوب التدري�س التفاعلي على ا�ستخدام لغة اجل�سد
ب�شكل �أف�ضل» مبتو�سط ح�سابي ( )4.00ومب�ستوى مرتفع ،وكما
جاءت الفقرة رقم ( )7والتي ن�صها «يزيد التدري�س الفعال من القدرة
على طرح الأفكار بهدوء» مبتو�سط ح�سابي ( )3.44ومب�ستوى
متو�سط .وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ككل ( )3.76ومب�ستوى
مرتفع .ويرجع ذلك �إىل �أن مهارة االت�صال والتوا�صل يتم من خاللها
تبادل للأفكار واملعلومات من خالل �إتباع و�سائل وطرق عديدة
�أهمها ا�سرتاتيجيات تدري�س تقنية وحديثة يعتمدها املعلم لينمي
مهارات الطلبة يف االت�صال ومن هذه الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات
الأ�سلوب التباديل والأ�سلوب التفاعلي والأ�سلوب التعاوين و�أ�سلوب
حل امل�شكالت .واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عماد

( )2017التي بينت �أن التدري�س ب�أ�سلوب حل امل�شكالت ي�سهم يف
تنمية مهارات االت�صال والتوا�صل لدى طلبة الطور املتو�سط.
ثانياً :املهارات االجتماعية والعمل اجلماعي
�أظهرت النتائج � َّأن �أبرز املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجال املهارات االجتماعية والعمل اجلماعي ،كان
للفقرة رقم ( )3والتي تن�ص على «يزيد التدري�س التفاعلي من قدرة
الطالب يف ك�سب ثقة الآخرين» مبتو�سط ح�سابي ( )4.11ومب�ستوى
مرتفع ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )10يف املرتبة الثانية والتي تن�ص
على «تنمي ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة احرتام �أفكار الآخرين
و�آرائهم» مبتو�سط ح�سابي ( )4.02ومب�ستوى مرتفع ،وكما جاءت
الفقرة رقم ( )1والتي ن�صها «ي�سهم التدري�س با�ستخدام املجموعات
يف تقدمي م�صلحة اجلماعة على امل�صلحة ال�شخ�صية» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.38ومب�ستوى متو�سط .وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال
ككل ( )3.75ومب�ستوى مرتفع .ويعزى ذلك �إىل �أن ا�سرتاتيجية
التدري�س الفعال يجب �أن تت�ضمن فرق عمل جماعي لزيادة التفاعل
بني الطلبة ،الأمر الذي يح�سن من �أدائهم العلمي وي�شعرهم بالراحة.
�إ�ضافة �إىل �أن معلمي الرتبية الريا�ضية يحر�صون على �أن �أال يكون
العمل منفرداً ،بل �أن ي�رشك الطلبة معهم من خالل املناق�شة الفعالة،
والرد على ت�سا�ؤالت الطلبة ،مما ينمي روح التعاون بني الطلبة.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة وي�س و�آخرون (Weiss et,
 )al., 2007التي �أظهرت نتائجها حت�سن ًا يف مهارات لعبة اجلولف
وانتقال �أثر املهارات احلياتية للم�شاركني يف الربنامج ؛ �إذ ظهر
حت�سن ًا يف املهارات احلياتية مثل العمل اجلماعي وحل النزاعات
و�ضبط االنفعاالت و�سلوكيات اجتماعية �إيجابية .واتفقت مع نتائج
درا�سة هولت و�آخرون ( )Holt, et,al., 2009التي �أ�شارت نتائجها �إىل
�أنه ميكن �إك�ساب وتعلم املهارات احلياتية من خالل امل�شاركة يف
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية بالعمل التعاوين مع الزمالء و�أن الأهل
ي�ستخدموا ممار�سة الرتبية الريا�ضية كو�سيلة ت�ساعد يف تعزيز
وتقوية العالقات االجتماعية.
ثالثاً :مهارة االكتشاف والتفكري
�أظهرت النتائج � َّأن �أبرز املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجال مهارة االكت�شاف والتفكري ،كان للفقرة رقم ()12
والتي ن�صها «ي�ساعد التدري�س ب�أ�سلوب االكت�شاف يف تنمية القدرة
على الرتكيز ب�صورة �أف�ضل» مبتو�سط ح�سابي ( )4.12ومب�ستوى
مرتفع ،بينما جاءت ( )1التي تن�ص على «ي�ساعد التدري�س ب�أ�سلوب
التدريب يف زيادة القدرة على تنظيم الأفكار» مبتو�سط ح�سابي
( )4.02ومب�ستوى مرتفع ،وكما جاءت الفقرة رقم ( )7باملرتبة
الأخرية والتي تن�ص على «ي�ساعد التدري�س املبني على التغذية
الراجعة يف توقع وتف�سري النتائج» مبتو�سط ح�سابي ()3.58
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ومب�ستوى متو�سط .وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ككل ()3.85
ومب�ستوى مرتفع .وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن �أ�سلوب التدري�س
من خالل االكت�شاف و�إطالق العنان للتفكري يجعل الطالب �أكرث
تنظيم ًا للمعلومات التي يتلقاها ما مينحه القدرة على ت�شكيل ور�ؤية
عالقات مل تكن معروفة لديه قبل ذلك .كما �أن االكت�شاف والتفكري
من املهارات التي ت�ساعد الطلبة يف الو�صول �إىل الأفكار واحللول
باالعتماد على �أنف�سهم ،وهذا ينعك�س �إيجاب ًا على تعلمهم ورغبتهم
يف موا�صلة التعلم .واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عماد
( )2017التي بينت �أن التدري�س ب�أ�سلوب حل امل�شكالت ي�سهم يف
تنمية مهارات التفكري واالكت�شاف لدى طلبة الطور املتو�سط.
رابعاً :املهارة الصحية والبدنية
�أظهرت النتائج � َّأن �أبرز املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجال املهارة ال�صحية والبدنية ،كان للفقرة رقم ()4
والتي ن�صها «يحث التدري�س القائم على حل امل�شكالت يف التعرف
على الإ�سعافات الأولية ال�رضورية» مبتو�سط ح�سابي ()4.35
ومب�ستوى مرتفع ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )2والفقرة ( )3باملرتبة
الثانية ون�صهما «ميكن التدري�س بالأ�سلوب التعاوين من �إمكانية
ا�ستخدام الأدوات والأجهزة الريا�ضية ب�صورة �سليمة» و»ي�ساهم
التدري�س ب�أ�سلوب التباديل يف احلر�ص على النظافة واللباقة
ال�شخ�صية» مبتو�سط ح�سابي ( )4.21ومب�ستوى مرتفع ،بينما جاءت
الفقرة رقم ( )8باملرتبة الأخرية والتي ن�صها «ي�ساعد التدري�س
بالأ�سلوب التباديل على اتخاذ و�ضعيات �صحيحة للج�سم» مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( )3.59ومب�ستوى متو�سط .وبلغ املتو�سط احل�سابي
للمجال ككل ( )3.96ومب�ستوى مرتفع .ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أن
ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة يف الرتبية الريا�ضية ت�ساعد الطلبة
على تنمية املهارات ال�صحية التي ت�ساعد يف تكوين �شخ�صياتهم،
وحت�سني تفاعلهم االجتماعي والأخالقي ،ما يعني جعلهم �أكرث
روح ًا ريا�ضية ،متعاونني ،ومن�ضبطني ،بالإ�ضافة �إىل حت�سن
�صحتهم ،واحل�صول على ج�سم وقوام متنا�سقني ،و�إ�ضافة �إىل ذلك
ت�ساعد الطلبة يف اللياقة البدنية على التعبري عن �أنف�سهم ومواهبهم
والتحكم بانفعاالتهم .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اميا�س
و�آخرون ( )Imas, et, al., 2018التي حددت م�ستوى تكوين القيم
لأ�سلوب حياة �صحي ،وجرى تطويره منوذج �صحي للطلبة لت�شكيل
منط احلياة بحيث يت�ضمن النموذج الغر�ض واملهمة واملبادئ
واملراحل والتنظيمية ال�رشوط املنهجية واملراحل والربنامج
ومعايري الكفاءة وكان برنامج املهن الالمنهجية التدريب البدين
هو �أحد مكونات النموذج ،ووجود حت�سن كبري يف م�ستويات الن�شاط
البدين ،واال�ستعداد النظري ،والتحفيز ،وم�ستوى ال�صحة البدنية ،قيم
ت�شكيل منط حياة �صحي.
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خامساً :املهارة البيئية.
�أظهرت النتائج � َّأن �أبرز املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجال املهارة البيئية ،كان للفقرة رقم ( )8التي ن�صها
«ي�ساعد التدري�س بالأ�ساليب احلديثة على الت�رصف يف �أثناء حدوث
الأزمات �أو املفاج�آت )3.85( ».ومب�ستوى مرتفع ،بينما جاءت
الفقرة رقم ( )4باملرتبة الثانية التي تن�ص على «يزيد التدري�س
املبني على القدرات الفردية من �إمكانية التعامل مع املرافق
الرتفيهية العامة» ومبتو�سط ح�سابي ( )3.74ومب�ستوى مرتفع،
وكما جاءت الفقرة رقم ( )2باملرتبة الأخرية والتي تن�ص على
«ي�ساهم التدري�س التفاعلي بزيادة الوعي ب�رضورة املحافظة على
نظافة البيئة» ومبتو�سط ح�سابي ( )3.35ومب�ستوى متو�سط .ويعزى
يف ذلك �إىل تركيز ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة على اجلانب
البيئي من خالل تنمية مهارات الطلبة بيئياً ،مبا ي�ضمن للعملية
التعليمية اال�ستمرارية وزيادة التفاعل بني الطلبة ،الأمر الذي ي�ؤثر
يف حت�صيلهم الأكادميي ويوفر لهم فر�ص ًا جتعلهم قياديني وذلك
من خالل تبني �أن�شطة �صفية وال �صفية تنبع من ر�ؤية و�أهداف
تربوية حديثة ي�ضعها معلمي الرتبية الريا�ضية.
سادساً :املهارة النفسية.
�أظهرت النتائج � َّأن �أبرز املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجال املهارة النف�سية ،كان للفقرة رقم ( )9التي ن�صها
«ي�سهم الأ�سلوب املبني على الفروق الفردية يف تقبل الآخرين رغم
االختالف» مبتو�سط ح�سابي ( )4.37ومب�ستوى مرتفع ،بينما جاءت
الفقرة رقم ( )8باملرتبة الثانية والتي تن�ص على «ي�سهم �أ�سلوب حل
امل�شكالت يف القدرة على تقبل النقد من الآخرين» ( )4.28ومب�ستوى
مرتفع ،وكما جاءت الفقرة رقم ( )6باملرتبة الأخرية والتي تن�ص
على «ي�ساعد التدري�س ب�أ�سلوب التدريب يف تخطي الأزمات النف�سية»
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.43ومب�ستوى متو�سط .وبلغ املتو�سط
احل�سابي للمجال ككل ( )3.91ومب�ستوى مرتفع .ويرجع ذلك �إىل
ا�ستخدام املعلمني �أ�ساليب متعددة للتدري�س ت�سهم يف تنمية مهارات
الطلبة احلياتية ومن هذه املهارات املهارة النف�سية التي ت�ساعد
الطالب على اتخاذ القرارات الفعالة ،واكت�سابه مهارات التوا�صل مع
الآخرين ب�شكل فعال.
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق
دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام
ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة �إربد من وجهة نظر املعلمني
تبع ًا �إىل متغريات :اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي؟ للإجابة
مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
عن هذا ال�س�ؤال َّ
املعيارية ملجاالت الدرا�سة تبع ًا ملتغريات( :اجلن�س� ،سنوات اخلربة،
وامل�ؤهل العلمي) .اجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
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جدول رقم (:)4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت تبعًا لمتغيرات الجنس ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي

املتغري

الفئة

معلمون

اجلن�س

معلمات

�أقل من 5

اخلربة

من10-6

�أكرث من 11

املجال

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

مهارة االت�صال والتوا�صل

4.14

.50

املهارات االجتماعية

3.92

.54

مهارة االكت�شاف والتفكري

4.17

.51

املهارة ال�صحية والبدنية

3.85

.53

املهارة البيئية

3.48

.74

املهارة النف�سية

3.99

.24

الكلي

3.94

.37

مهارة االت�صال والتوا�صل

3.47

.58

املهارات االجتماعية

3.63

.47

مهارة االكت�شاف والتفكري

3.60

.30

املهارة ال�صحية والبدنية

4.04

.33

املهارة البيئية

3.80

.41

املهارة النف�سية

3.85

.38

الكلي

3.67

.21

مهارة االت�صال والتوا�صل

4.01

.56

املهارات االجتماعية

3.88

.56

مهارة االكت�شاف والتفكري

4.05

.50

املهارة ال�صحية والبدنية

3.87

.49

املهارة البيئية

3.42

.70

املهارة النف�سية

3.97

.25

الكلي

3.88

.36

مهارة االت�صال والتوا�صل

3.57

.69

املهارات االجتماعية

3.62

.46

مهارة االكت�شاف والتفكري

3.88

.51

املهارة ال�صحية والبدنية

3.95

.46

املهارة البيئية

3.69

.59

املهارة النف�سية

3.90

.33

الكلي

3.73

.35

مهارة االت�صال والتوا�صل

3.85

.51

املهارات االجتماعية

3.86

.53

مهارة االكت�شاف والتفكري

3.62

.35

املهارة ال�صحية والبدنية

4.05

.32

املهارة البيئية

3.82

.43

املهارة النف�سية

3.89

.40

الكلي

3.80

.20
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الفئة

املتغري

أ.يوسف محمد اجلراح

املجال

بكالوريو�س

امل�ؤهل العلمي

درا�سات عليا

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

مهارة االت�صال والتوا�صل

3.53

.63

املهارات االجتماعية

3.65

.48

مهارة االكت�شاف والتفكري

3.68

.39

املهارة ال�صحية والبدنية

4.02

.34

املهارة البيئية

3.76

.46

املهارة النف�سية

3.87

.38

الكلي

3.70

.24

مهارة االت�صال والتوا�صل

4.15

.44

املهارات االجتماعية

3.93

.55

مهارة االكت�شاف والتفكري

4.15

.52

املهارة ال�صحية والبدنية

3.84

.55

املهارة البيئية

3.49

.75

املهارة النف�سية

3.99

.23

الكلي

3.94

.38

بني اجلدول (� )4أعاله وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
ملجاالت الدرا�سة واملقيا�س الكلي لها تب ًعا ملتغريات( :اجلن�س،
و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي) ،وللك�شف عن الداللة الإح�صائية
جرى تطبيق اختبار التباين املتعدد ( )MANOVAللك�شف عن
الفروق يف جماالت الدرا�سة وف ًقا ملتغريات (اجلن�س� ،سنوات اخلربة،

امل�ؤهل العلمي) ،واجلدول ( )5يو�ضح ذلك ،وطبق اختبار التباين
الرباعي ( )3-Way ANOVAللك�شف عن الفروق للدرجة الكلية تبع ًا
ملتغريات (اجلن�س� ،سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي) ،واجلدول ()6
�أدناه يو�ضح ذلك.

الجدول رقم (:)5
تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللكشف عن الفروق لمجاالت الدراسة تبعاً لمتغيرات (الجنس ،سنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي)

املتغري امل�ستقل

اجلن�س

�سنوات اخلربة

املجاالت

جمموع املربعات

df

متو�سط املربعات

قيمة F

الداللة الإح�صائية

االت�صال

12.096

1

12.096

55.763

*.00

االجتماعية

2.831

1

2.831

12.544

*.00

االكت�شاف

7.033

1

7.033

42.673

*.00

ال�صحية

.149

1

.149

.814

.368

البيئية

1.930

1

1.930

5.801

*.017

النف�سية

.563

1

.563

5.258

*.023

االت�صال

2.028

2

1.014

46.166

*.00

االجتماعية

7.264

2

3.632

16.092

*.00

االكت�شاف

.072

2

.036

.220

.803

ال�صحية

.020

2

.010

.054

.947

البيئية

1.602

2

.801

2.407

.092

النف�سية

.182

2

.091

.852

.428
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املتغري امل�ستقل

امل�ؤهل العلمي

اخلط�أ

املجموع
امل�صحح

املجاالت

جمموع املربعات

df

متو�سط املربعات

قيمة F

الداللة الإح�صائية

االت�صال

.091

1

.091

.420

.518

االجتماعية

.011

1

.011

.050

.822

االكت�شاف

.309

1

.309

1.873

.172

ال�صحية

.085

1

.085

.463

.497

البيئية

.464

1

.464

1.394

.239

النف�سية

.019

1

.019

.177

.675

االت�صال

51.626

238

.217

االجتماعية

53.713

238

.226

االكت�شاف

39.227

238

.165

ال�صحية

43.653

238

.183

البيئية

79.197

238

.333

النف�سية

25.467

238

.107

االت�صال

98.634

242

االجتماعية

66.042

242

االكت�شاف

59.267

242

ال�صحية

45.833

242

البيئية

87.049

242

النف�سية

26.878

242

* دالة عند م�ستوى ()α ≤ .05

بني اجلدول (� )5أعاله وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ) (α ≤ .05تعزى ملتغري اجلن�س ملجال مهارة
االت�صال والتوا�صل حيث بلغت قيمة ( )f 55.763وبداللة �إح�صائية
( ) .0وكانت الفروق ل�صالح املعلمون مبتو�سط ح�سابي ()4.14
وبحجم �أثر مرتفع ،بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للمعلمات ()3.47
وبحجم �أثر متو�سط .وهذا يدل على اهتمام املعلمني وم�شاركتهم يف
الأن�شطة الريا�ضية �أكرث من املعلمات اللواتي تنح�رص م�شاركتهن
على الأن�شطة ال�صفية فقط مما يحد من مهارات االت�صال والتوا�صل
لديهن.
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة )(α ≤ .05

تعزى ملتغري اجلن�س ملجال املهارات االجتماعية والعمل اجلماعي
�إذ بلغت قيمة ( )12.544 fوبداللة �إح�صائية ( ،) .0وكانت الفروق
ل�صالح املعلمني مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.92وبحجم �أثر مرتفع ،بينما
بلغ املتو�سط احل�سابي للمعلمات ( ،)3.63بحجم �أثر متو�سط .ووجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ملجال االكت�شاف
والتفكري؛ �إذ بلغت قيمة ( )42.673 fوبداللة �إح�صائية ( ،) .0وكانت
الفروق ل�صالح املعلمني مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.17وبحجم �أثر
مرتفع ،بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للمعلمات ( )3.60وبحجم

�أثر ( .)3.60ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل اهتمام الطلبة �أكرث من
الطالبات بالرتبية الريا�ضية وممار�سة الأن�شطة الريا�ضية ،في�ستغل
معلم الرتبية الريا�ضية ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س احلديثة يف تنمية
املهارات احلياتية لدى الطلبة ب�شكل �أكرب.
ويو�ضح اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى تنمية املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س
احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة يف جميع املجاالت
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي عند م�ستوى الداللة ) (α ≤ .05تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي.
وبني اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ) (α ≤ .05تعزى ملتغري �سنوات اخلربة ملجال مهارة
االت�صال والتوا�صل؛ �إذ بلغت قيمة ( )2.028 fوبداللة �إح�صائية (.0
) ،ومت تطبيق اختبار �شيفيه ( )Scheffeللك�شف عن الفروق البعدية.
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري �سنوات اخلربة
ملجال املهارات االجتماعية والعمل اجلماعي� ،إذ بلغت قيمة (7.264
 ،)fوبداللة �إح�صائية ( ،) .0وجرى تطبيق اختبار �شيفيه ()Scheffe
للك�شف عن الفروق البعدية.
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تنمية املهارات احلياتية باستخدام استراتيجيات التدريس احلديثة ملادة التربية الرياضية
لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في محافظة إربد من وجهة نظر املعلمني

أ.يوسف محمد اجلراح

الجدول رقم (:)6
نتائج تطبيق اختبار شيفيه ( )Scheffeللكشف عن الفروق البعدية لمجال االتصال والتواصل ومجال المهارات االجتماعية والعمل الجماعي.

املجال

املتو�سط احل�سابي �أقل من� 6سنوات من � 10-6أكرث من �10سنوات

الفئة

مهارة االت�صال

املهارات
االجتماعية

�أقل من (� )6سنوات

4.01

-

.44

.16

من ()10-6

3.57

-

-

** .28-

�أكرث من()10

3.85

-

-

-

�أقل من(� )6سنوات

3.88

-

.26

.02

من()10-6

3.62

-

-

* .24-

�أكرث من()10

3.86

* دالة عند مستوى ()α ≤ .01
** دالة عند مستوى ()α ≤ .05

بني اجلدول (� )6أن الفروق يف جمال مهارة االت�صال والتوا�صل
كانت بني الفئتني من � 10 - 6سنوات والفئة �أكرث من � 10سنوات
ل�صالح الفئة �أكرث من � 10سنوات ،حيث مبتو�سط احل�سابي ()3.85
وبحجم �أثر مرتفع ،بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للفئة من 10 - 6
�سنوات ( )3.57وبحجم �أثر متو�سط .وبني اجلدول (� )6أعاله �أن
الفروق يف جمال املهارات االجتماعية والعمل اجلماعي تبع ًا ملتغري
�سنوات اخلربة ،كانت بني الفئة من � 10 - 6سنوات والفئة �أكرث
من � 10سنوات ل�صالح الفئة �أكرث من � 10سنوات مبتو�سط ح�سابي
( )3.86وبحجم �أثر مرتفع ،بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة اخلربة
من� 10 - 6سنوات ( )3.62وبحجم �أثر متو�سط .ويرجع ذلك �إىل
القدرة على الإحاطة باملهارات احلياتية والقدرة على تنميتها عند
الطلبة كلما زادت �سنوات اخلربة ،وذلك نتيجة للتجارب ال�سابقة.
الجدول رقم (:)7
تطبيق اختبار التباين الثالثي ( )3-Way ANOVAللكشف عن الفروق للدرجة الكلية تبعاً
لمتغيرات (الجنس ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي).

املتغري امل�ستقل

جمموع
املربعات

df

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

2.160

1

2.160

28.349

* .0000

�سنوات اخلربة

2.322

2

1.161

15.242

* .0000

امل�ؤهل العلمي

.0000

1

.0000

.0030

.9600

اخلط�أ

18.132

238

.0760

املجموع امل�صحح

24.901

242

احلركية واللياقة البدنية ،كما �أن بينية اجل�سم تختلف بني املعلمني
واملعلمات .واتفقت هذه النتيجة ع نتيجة درا�سة احلايك وال�سوطري
( )2014التي �أ�شارت نتائجها اخلا�صة بالفروق بني القيا�سات
البعدية بني الطلبة والطالبات �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
ل�صالح الطلبة يف املهارات احلياتية (التوا�صل ،اتخاذ القرار ،حتمل
امل�س�ؤولية ،الثقة بالنف�س) .بينما اختلفت مع نتيجة درا�سة احلايك
وال�رشيقي ( )2008التي بينت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املعلمني واملعلمات يف وجهة نظرهم يف �أهمية توظيف املهارات
احلياتية �أثناء التدريب امليداين ل�صالح املعلمات.
ويو�ضح اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05يف الدرجة الكلية مل�ستوى تنمية
املهارات احلياتية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة
الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي� ،إذ بلغت
قيمة ( ).0030 fوبداللة �إح�صائية (.) .9600
وبني اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤.05تعزى ملتغري �سنوات اخلربة؛ �إذ بلغت قيمة
( )F 15.242وبداللة �إح�صائية ( ،) .00وجرى تطبيق اختبار التباين
�شيفيه ( )Scheffeللك�شف عن الفروق البعدية ملتغري �سنوات اخلربة
تبع ًا للدرجة الكلية ،جدول (.)8
الجدول رقم (:)8
نتائج تطبيق اختبار شيفيه ( )Scheffeللكشف عن الفروق البعدية لمتغير سنوات الخبرة
تبعاً للدرجة الكلية.

املتغري
التابع

* دالة عند مستوى ()α ≤ .05
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الدرجة الكلية

بني اجلدول (� )7أعاله وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05تعزى ملتغري اجلن�س تبع ًا للدرجة الكلية
حيث بلغت قيمة ( )F 28.349وبداللة �إح�صائية ( ،) .00وكانت
الفروق ل�صالح املعلمني مبتو�سط ح�سابي ( )3.94وبحجم �أثر
مرتفع ،بينما بلغ املتو�سط احل�سابي للمعلمات ( )3.67وبحجم �أثر
مرتفع .ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أن قدرة املعلمني على املهارات
الريا�ضية واحلياتية يف مواد الرتبية الريا�ضية �أكرث من قدرة
املعلمات ،وذلك نتيجة ل�صعوبات تواجهها املعلمات عند تطبيق
هذه املهارات ،كعدم القدرة على العمل �ضمن فريق �أو �ضعف القدرة

الفئة

املتو�سط
احل�سابي

�أقل من
�6سنوات

من

10-6

�أكرث من
�10سنوات

�أقل من ()6
�سنوات

3.88

-

**.15

.08

من()10-6

3.73

-

-

.07-

�أكرث من ()10

3.80

-

-

-

** دالة عند مستوى ()α ≤ .05

بني اجلدول (� )8أعاله �أن الفروق ل�سنوات اخلربة تبع ًا
للدرجة الكلية كانت بني الفئتني �أقل من � 6سنوات والفئة من 6
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 � 10سنوات ل�صالح الفئة �أقل من (� )6سنوات مبتو�سط ح�سابيبلغ ( ،)3.88بينما بلغ املتو�سط احل�سابي لفئة اخلربة من (- 6
� )10سنوات ( .)3.73وهذا يدل على حداثة �أ�ساليب التدري�س التي
ي�ستخدمها معلمي الرتبية الريا�ضية اجلدد ممن تكمن خربتهم خم�س
�سنوات ف�أقل يف تنمية املهارات احلياتية للطلبة.

االستنتاجات
جرى التو�صل �إىل اال�ستنتاجات الآتية:
1.1يوظف املعلمني ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ملادة
الرتبية الريا�ضية يف تنمية املهارات احلياتية (املهارة ال�صحية
والبدنية ،واملهارة النف�سية ،ومهارة االكت�شاف والتفكري ،ومهارة
االت�صال والتوا�صل ،واملهارات االجتماعية والعمل اجلماعي) لدى
طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة �إربد.
2.2يوجد ق�صور يف م�ستوى توظيف املعلمني ال�سرتاتيجيات
التدري�س احلديثة ملادة الرتبية الريا�ضية يف تنمية املهارات البيئية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة �إربد.

التوصيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
1.1العمل على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة يف
تدري�س الرتبية الريا�ضية ك�أ�سلوب التعلم التعاوين و�أ�سلوب حل
امل�شكالت والأ�سلوب التباديل.
�2.2رضورة الرتكيز على تنمية املهارات احلياتية عند الطلبة
ملا لها من �أهمية يف تعزيز التح�صيل الأكادميي وغري الأكادميي.
�3.3إجراء مزيد من الدرا�سات التجريبية التي تعنى بتدري�س
الرتبية الريا�ضية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة يف
تنمية املهارات احلياتية لدى الطلبة.
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