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جهاد علي توفيق المومني
ا�ستاذ م�ساعد
جامعة الملك �سعود

�صالح محمود بني يا�سين

�أ�ستاذ
م�س�ؤول الجودة  ،مدار�س منارات الريا�ض

«مدى امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�سط في المدار�س العالمية
بالريا�ض للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم»
الف�صل االول :خلفية الدرا�سة
المقدمة:
�إن عملية �إكت�ساب المهارات الحياتية من النواتج الهامة للمنهاج في اي مرحلة درا�سية وهذا
ال يقت�ص ��ر عل ��ى مقرر دون �آخر بل هي م�س�ؤولية م�شتركة ال يمكن اغفالها في اي مقرر؛ ودليل ذلك
ان التربي ��ة في جوهرها معنية باك�س ��اب المهارات الحياتية التي ت�ؤه ��ل المتعلمين لمعاي�شة النا�س
والتعامل معهم وتمكنهم من العمل والم�شاركة في العملية التنموية (�سعيد.)2 :2003 ،
لق ��د ا�صب ��ح مو�ضوع المه ��ارات الحياتية يحظى باهتم ��ام بالغ على الم�ست ��وى العالمي؛ ففي
تقري ��ر اليون�سي ��ف ( )2006تم اال�شارة الى ان  164دولة في العال ��م التزمت بمادة التعليم للجميع
والت ��ي �أق ��رت ت�ضمين المهارات الحياتية كو�سيلة لتمكين ال�شباب م ��ن مواجهة ما يتعر�ضون له من
مواق ��ف و�إك�سابهم المعارف الت ��ي تبنى على ال�سلوك ال�صحيح ال�سليم ،ويع ��د هذا التعليم عن�صر ًا
مهم� � ًا في تعري ��ف اليون�سيف للتعليم النوع ��ي .كما �أ�شار اجتماع مجل�س قم ��ة جامعة الدول العربية
( )2001والمنعق ��د ف ��ي االردن الى �ضرورة تمكي ��ن الطفل من حقة في التن�شئ ��ة والتربية والتعليم
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النوعي ��ة التي م ��ن خاللها يتم تنمية قدراته الإبداعية ومهاراته الحياتي ��ة ،وتوليد القيم الأخالقية
والإجتماعية (�سعدالدين .)2007 :
وتما�شي ًا مع االهتمام بالمهارات الحياتية؛ فقد ت�سابقت الدول في مو�ضوع ت�ضمين المهارات
الحياتية �ضمن مقرراتها ،ومن االمثلة على ذلك الواليات المتحدة الأمريكية التي يتم فيها تدري�س
المه ��ارات الحياتي ��ة �ضمن المنهج العام للمدار�س ،وكل والية تخت ��ار البرنامج المنا�سب لها ,حيث
تتع ��دد البرامج العاملة في مي ��دان التدريب على المهارات الحياتية ،وم ��ن �أ�شهر هذه البرامج في
الواليات المتحدة (بناة ال�سالم ،الخطوة الثانية ،كا�سا�ستارت� ،سور ،راجع وارتبط).
ام ��ا في بريطاني ��ا فالمهارات الحياتي ��ة جزء من المق ��رر الدرا�سي  ،فقد �أع ��ادت بريطانيا
هيكل ��ة مناهجها في ع ��ام  ،2007وكان من �ضم ��ن التغييرات �إ�ضافة مه ��ارات حياتية جديدة ذات
ارتب ��اط �أكثر بواقع الطالب البريطانيين مثل المهارات المتعلق ��ة بال�ش�ؤون المالية وغيرها ،وكثير
م ��ن المقاطعات البريطانية تمنح جوائز �سنوية للمدار�س والطالب المتميزين في مجال المهارات
الحياتية.
وفي الهند يتم تدري�س المهارات الحياتية والتدريب عليها من قبل منظمات المجتمع المدني
والمنظم ��ات الدولية .وفي بع� ��ض المدن يتم ت�ضمين المهارات الحياتية �ضمن المنهج المقرر ،مثل
مدينة �شانديكار (.)Chandigarh
وم ��ن االمثل ��ة على ما �سب ��ق في الدول العربي ��ة دولة عمان الت ��ي يتم فيها تدري� ��س المهارات
الحياتي ��ة كمقرر م�ستقل في جمي ��ع مراحل التعليم العام ( .((()12-1ام ��ا في فل�سطين فقد بدات
وزارة التربية والتعليم بت�ضمين المهارات الحياتية في الن�شاطات المنهجية والالمنهجية للم�ساعدة
في تطبيق منهج �شمولي بعيد المدى في تعليم المهارات الحياتية للطلبة ،ومن هذه المناهج منهاج
التكنولوجي ��ا والعل ��وم التطبيقية الذي هدف �إلى �إك�ساب المتعلمين العدي ��د من المهارات الحياتية
الت ��ي يحتاجها الفرد في حياته اليومي ��ة وخا�صة تلك المتعلقة بالتعاي�ش التكنولوجي ومجابهة �آثاره
على حياة الأفراد (�سعد الدين.)2007:
م�شكلة الدرا�سة:
نظ ��ر ًا للت�سارع ال�شديد في النمو المعرفي والتقني والقيم ��ي والذي ي�شهده العالم بين الحين
والآخ ��ر؛ فقد ا�صبح م ��ن ال�ضروري تحدي ��ث المتطلب ��ات واالحتياجات الالزم ��ة لمواكبة تحديات
الع�صر وتلبية احتياجاته وتحقيق تناغم �إيجابي معه  ،وهذا ما ي�ستدعي مزيدً ا من الجهود المنظمة
والمركزة للقيام بذلك وهو ما �ضاعف بدوره العبء على الم�ؤ�س�سات التربوية والتعليمية ب�أن ت�سعى
 -1من ال�سنة الأوىل الدرا�سية التي تبد�أ بالإبتدائي �إىل نهاية التعليم العام الثانوي وي�شمل ذلك � 12سنة درا�سية ت�ساوي  6للإبتدائي
و 3للمتو�سط و 3للثانوي
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لتزوي ��د طالبه ��ا وتمكينهم من المهارات التي ترقى بهم ليعي�شوا �أ�صح ��اء �إيجابيين وم�شاركين في
البن ��اء والعطاء ف ��ي مجتمع المعرفة وقادرين عل ��ى مواكبة المتغيرات الحادثة ف ��ي القرن الحادي
والع�شرين.
وت�أت ��ي ه ��ذه الدرا�سة من �إلى اجل الك�شف عن مدى امتالك طلبة المرحلة المتو�سطة في
المدار� ��س العالمية بمدينة الريا�ض للمه ��ارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم ،حيث اكدت العديد
من الدرا�سات التي اجريت في هذا المجال مثل درا�سة (العياد و�سعدالدين2010:؛ العو�ض2008:؛
اللول ��و  )2005 :عل ��ى اهمية اك�ساب وتنمي ��ة المهارات الحياتية لدى المتعلمي ��ن ب�شكل فاعل لكي
تمكنه ��م م ��ن مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والتفجر المعرف ��ي الهائل الذي ي�شهده العالم كل
ي ��وم ،فهذه الدرا�س ��ة ت�أتي للوقوف على مدى امتالك الطلبة في عين ��ة الدرا�سة للمهارات الحياتية
والت ��ي م ��ن �شان نتائجها ان ت�سهم في تقديم �صورة وا�ضحة ع ��ن مدى مالئمة محتوى مقرر العلوم
وا�سهام ��ه ف ��ي اك�ساب طلب ��ة ال�صف الثال ��ث متو�سط ف ��ي المدار� ��س العالمية للمه ��ارات الحياتية
المطلوبة ،فهي بذلك ت�ساعد وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية ال�سعودية على تقييم وتطوير
محتوى المقررات العلمية المقدمة للمتعلمين في المدار�س.
ا�سئلة الدرا�سة:
ال�س� ��ؤال الأول :م ��ا م ��دى امتالك طلب ��ة المرحلة المتو�سطة ف ��ي المدار� ��س العالمية بمدينة
الريا�ض للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم من وجهة نظرهم؟
ال�س� ��ؤال الثان ��ي :هل توجد فروق بي ��ن ا�ستجابات طلبة ال�صف الثال ��ث المتو�سط على محاور
المهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم تعزى لمتغير الجن�س ؟
هدف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة �إلى:
 -1الك�ش ��ف عن مدى امتالك طلب ��ة ال�صف الثال ��ث المتو�سط للمه ��ارات الحياتية المتعلقة
بمقرر العلوم في المدار�س العالمية في مدينة الريا�ض.
 -2معرف ��ة الفروق في درج ��ة امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�س ��ط للمهارات الحياتية من
وجهة نظرهم تبع ًا لمتغير الجن�س.
ثالث ًا� -أهمية البحث:
تمثلت �أهمية البحث الحالي في �أنه قد يفيد في:
 -1تحديد جوانب القوة وال�ضعف في درجة امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�سط للمهارات
الحياتية المت�ضمنة في مقرر العلوم ،لكي يتم معالجة ذلك اثناء تطوير وتنفيذ المحتوى.
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 -2بناء مناهج جديدة تركز على تنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة.
 -3ا�ستفادة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية ال�سعودية من نتائج البحث في عملية
تطوي ��ر المناه ��ج بحيث يراعى فيه ��ا جانب توظيف وتنمي ��ة المهارات الحياتية ل ��كل من المعلمين
والطلبة.
رابع ًا -م�صطلحات الدرا�سة:
•المه ��ارات الحياتية :هي مجموعة من المهارات المرتبطة بمحتوى مقرر العلوم ،والتي
يتعلمها المتعلمين ب�صورة مق�صودة عن طريق مرورهم بخبرات علمية منهجية تكنولوجية،
تمكنه ��م من مواجهة المواقف والتحديات التي يواجهونها داخل وخارج الموقف التعليمي،
وهذه المهارات موزعة على �أربعة محاور �أو مجاالت هي:
 مجال مهارات التفكير وحل الم�شكالت :يقي�س قدرة الطالب على التفكير وحل الم�شكالتالعلمية والريا�ضية من خالل االختيار بين البدائل المتعددة �أو �إيجاد حلول عملية مبتكرة.
 مجال مهارات العمل الجماعي  /التعاوني :تقي�س قدرة الطالب على العمل مع زمالئه على�ش ��كل مجموعات اثناء الموقف التعليمي ،في جو ي�سوده االحت ��رام والتعاون واالن�سجام بين الطلبة
لتحقيق اهداف م�شتركة.
 مج ��ال مه ��ارات التوا�صل :يقي�س قدرة الطالب على تبادل االفكار �أو المعلومات �أو الأن�شطةف ��ي المحت ��وى العلمي لمقرر العلوم بالمرحل ��ة المتو�سطة العليا بين الطلب ��ة �أنف�سهم �أو بين الطلبة
والمعلمي ��ن ،وذل ��ك من خالل ال ��كالم �أو الكتابة �أو االيم ��اءات �أو الر�سومات والتج ��ارب العلمية �أو
تكنولوجيا المعلومات.
 مجال مهارات الم�س�ؤولية ال�شخ�صية :يقي�س قدرة الطالب على تحديد احتياجاته الخا�صةوتحم ��ل م�س�ؤولية افعال ��ه وواجباته والتفريق بي ��ن ال�صواب والخط�أ ،والت�ص ��رف ب�شكل م�س�ؤول مع
االبقاء على الم�صلحة العامة.
•مقرر العلوم :مقرر العلوم الذي يدر�سه طلبة ال�صف الثالث المتو�سط في مدار�س عينة
الدرا�سة.
خام�س ًا -حدود البحث
 حدود مكانية  :المدار�س العالمية بمدينة الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية. حدود زمانية2012-2011 :م ح ��دود مو�ضوعية  :الك�شف عن مدى امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�سط في المدار�س100

العالمي ��ة بالريا� ��ض لمجموعة من المه ��ارات الحياتية تتمثل في اربعة مج ��االت هي (مهارات حل
الم�شكالت ،التوا�صل ،العمل الجماعي ،وتحمل الم�س�ؤولية االجتماعية) .
خام�س ًا -فرو�ض البحث:
 -1ع ��دم امت�ل�اك طلبة ال�ص ��ف الثال ��ث المتو�سط في المدار� ��س العالمية بمدين ��ة الريا�ض
للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم.
 -2ال توج ��د ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائية بي ��ن متو�سط ��ات ا�ستجابات طلبة ال�ص ��ف الثالث
المتو�سط على مقيا�س المهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم ،تبع ًا لمتغير الجن�س.
منهج الدرا�سة  :تم ا�ستخدام المنهج الو�صفي التحليلي نظر لمنا�سبته لأهداف هذه الدرا�سة
وت�سا�ؤالتها.
�أداة الدرا�سة:
لتحقي ��ق اه ��داف الدرا�سة ق ��ام الباحثان ببن ��اء ا�ستبانة مكون ��ة من جزئيي ��ن :الأول؛ يتكون
م ��ن مجموع ��ة من البيانات ال�شخ�صي ��ة ،والثاني؛ يتكون من ( )40فقرة تمث ��ل المهارات الحياتية
الالزم ��ة لطلبة ال�ص ��ف الثالث متو�سط في مق ��رر العلوم موزعة على اربعة مح ��اور هي( :مهارات
ح ��ل الم�شكالت والتفكير  ،مهارات العم ��ل الجماعي  ،مهارات التوا�صل  ،مهارات تحمل الم�س�ؤولية
ال�شخ�صية) ،بحيث يتم اال�ستجابة عليها من ( )5-1وفق تدرج ليكرت (  ) Likertالخما�سي ،وبناء
على ذلك فان الدرجة الكلية للمقيا�س تتراوح بين ( )40درجة في حدها الأدنى و( )200درجة في
حده ��ا الأعلى .وقد ا�ستفاد الباحثان اثناء بناء اال�ستبانة م ��ن االدب النظري والدرا�سات ال�سابقة
المتعلقة بالمهارات الحياتية مثل درا�سة (ال�سوطري و�آخرون،2009 :اللقاني وفارعة.)2001،
المعامالت العلمية لال�ستبانة:
 �ص ��دق المحتوى لال�ستبانة :لمعرفة �ص ��دق المحتوى قام الباحثان بعر� ��ض اال�ستبانة علىع ��دد م ��ن المحكمين المتخ�ص�صين في المج ��ال بلغ عددهم ( )7محكمين ،وذل ��ك لإبداء �آرائهم
ح ��ول مدى مالءمة فقرات اال�ستبانة لقيا�س ما و�ضعت من اجل ��ه ,وكذلك اقتراح ما يرونه منا�سب ًا
من فقرات و�أفكار �أوتعديل ال�صياغات اللغوية للفقرات  .وفي �ضوء ردود المحكمين التي تم االخذ
به ��ا �سواء باال�ضاف ��ة �أو الحذف �أو التعديل ل�صياغة الفقرات؛ تم الإبق ��اء على الفقرات التي اتفق
عليها بن�سبة  %93مع �إجراء التعديالت واالقتراحات المنا�سبة التي وردت من المحكمين ،في حين
ت ��م �إلغاء الفقرات التي ل ��م يتم االتفاق عليها ،لي�صب ��ح عدد فقرات اال�ستبان ��ة ب�صورتها النهائية
( )40فقرة ،موزعة على اربعة محاور.
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• ثبات اال�ستبانة :تم ح�ساب معامل الثبات بطريقتين هما:
�أو ًال -طريق ��ة االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) :لقد تم ا�ستخ ��دام معادلة االت�ساق الداخلي
كرونب ��اخ �ألفا للمجموع الكلي للمقيا�س ،وكذلك لكل بعد من �أبع ��اد المقيا�س االربعة ،وقد تراوحت
معام�ل�ات الثب ��ات لأداء جميع �أف ��راد العينة على على كل بعد (مجال) م ��ن مجاالت المقيا�س على
النحو الآتي المبين بالجدول رقم (.)1
الجدول رقم ( )1قيم معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المقيا�س
معامل الثبات (كرونباخ الفا)
المجال
اناث
ذكور
0,71
0,87
الأول
0,62
0,74
الثاني
0,76
0,73
الثالث
0,80
0,85
الرابع
0,94
0,92
الكلي
يتبي ��ن م ��ن الج ��دول ال�سابق �أن معام�ل�ات الثبات للمجموع الكل ��ي للمقيا�س تراوحت بين
( )0,92و( )0,94لأداء الذك ��ور واالن ��اث عل ��ى التوال ��ي.وان معام�ل�ات الثب ��ات للأبع ��اد الفرعية
للمقيا� ��س ح�س ��ب متغير الجن� ��س مرتفعه حي ��ث تراوحت بي ��ن ( )0,62و( )0,87وق ��د بلغت قيمة
المعامل للمقيا�س الكلي ( )0,93لكال الجن�سين ،وهذا ما يدل على ان المقيا�س يتمتع بدرجة ثبات
منا�سبة.
ثاني ًا :االختبار واعادة االختبار
لقد اتخذ الباحث من طريقة �إعادة االختبار و�سيلة �أخرى لقيا�س مدى ثباته ،ومدى ا�ستقرار
نتائج ��ه ،وقام الباحث بتطبيق المقيا�س مرتين على عينه مكون ��ه من ( )50طالب ًا وطالبة من غير
افراد العينة النهائية  .وتبين �أن قيم هذه المعامالت عالية وذات داللة �إح�صائية ؛ حيث بلغ معامل
االرتباط بين مرتي الإختبار (.)0,91
• ت�صميم الدرا�سة والمعالجة الإح�صائية:
ا�شتملت هذه الدرا�سة على المتغيرات الآتية:
�أوال :المتغير الم�ستقلة :الجن�س ( ذكور /اناث )
ثاني ��ا :المتغير التابع :امتالك طلبة ال�صف الثالث متو�س ��ط بالمدار�س العالمية في الريا�ض
للمهارات الحياتية في مقرر العلوم.
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• المعالجات الإح�صائية:
لإب ��راز النتائج احتاج ��ت الدرا�سة الى ح�ساب كل م ��ن المتو�سطات الح�سابي ��ة واالنحرافات
المعيارية واختبار  ،T-testوذلك با�ستخدام برنامج ( )SPSSلتحليل ومعالجة البيانات �إح�صائي ًا.
الف�صل الثاني :االدب النظري والدرا�سات ال�سابقة
�أو ًال :الأدب النظري :وقد تم عر�ضه من خالل الأبعاد التالية:
• البعد الأول :مفهوم المهارات الحياتية:
تع ��د المه ��ارات الحياتية �أحد �أهم المهارات الالزمة لجميع �أفراد مجتمع ؛ فهي تمكنهم
من التعاي�ش مع مجتمعهم الذي يعي�شون فيه  ،وت�ساعدهم على حل م�شكالتهم اليومية والتفاعل مع
مواق ��ف الحياة المختلفة ،وقبل الحدي ��ث عن تعريفات المهارات الحياتية ،ال بد من تعريف مفهوم
المهارة ،وذلك على النحو الآتي:
 تعريف المهارة :يع ��رف كوتري ��ل ( )Cottrell,1999فيع ��رف المه ��ارة بانها « :القدرة عل ��ى الأداء والتعلم
الجيد وقتما نريد ،فهي ن�شاط متعلم يتم تطويره خالل ممار�سة ن�شاط ما تدعمه التغذية الراجعة،
وتتك ��ون كل مه ��ارة من مهارات فرعية �أ�صغر منها؛ بحيث لو حدث ق�ص ��ور في �أي منها �سي�ؤثر على
جودة الأداء الكلي» .ويعرف جود  GOODفي قامو�س التربية المهارة ب�أنها «�أي �شئ يتعلمه الفرد
ً (((
لي�ؤديه ب�سهولة ودقة ،وقد يكون ذلك �أداءا ج�سماني ًا �أو عقليا»
اما (الغزاوي  )2001:فيعرفها ب�أنها القدرة على �إنجاز عمل ما ب�سهولة ،بينما نعني بها في
احيان �أخرى �إنجاز عمل ال�شئ نف�سه ولكن بدقة و�إتقان.
نالح ��ظ من التعريف ��ات ال�سابقة وج ��ود اوجه ت�شابه ت�شي ��ر في مجملها �إل ��ى ان المهارة هي
القدرة على الأداء بفعالية و�إتقان.
 تعري ��ف المه ��ارات الحياتية :لقد تع ��ددت التعريفات التي ا�شارت ال ��ى مفهوم المهاراتالحياتية ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي:
يع ��رف هكن ��ر ( )Hegner,1992, 25المهارات الحياتية ب�أنها« :مجموعة من المهارات
المرتبط ��ة بالبيئ ��ة الت ��ي يعي�ش فيها الف ��رد  ،وما يت�صل بها م ��ن معارف وقيم واتجاه ��ات يتعلمها
ب�ص ��ورة مق�ص ��ودة ومنظمة عن طريق الأن�شط ��ة والتطبيقات العملية ،وته ��دف �إلي بناء �شخ�صيته
المتكامل ��ة بال�صورة التي تمكنه من تحمل الم�سئولية والتعامل مع مقت�ضيات الحياة اليومية بنجاح
وتجعل منه مواطن ًا �صالح ًا»
( -1العو�ض�،2008:ص)18
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ام ��ا داو�سون ( )Dawson 1999فيع ��رف المهارات الحياتية ب�أنها «الرغبة والقدرة على حل
م�ش ��كالت حياتية �شخ�صية �أو�إجتماعية � ،أو مواجهة تحديات يومية� ،أو �إجراء تعديالت وتح�سينات
ف ��ي ا�سلوب حياة الفرد والمجتمع ونوعيتها ،بحيث يتم قيا�س ق ��وة و�ضعف المهارات الحياتية لدى
الف ��رد من خالل تقديرن ��ا الختيارات الفرد ،فكلما كانت االختيارات جي ��دة و�صائبة كانت مهاراته
الحياتية قوية».
وتعرفه ��ا منظمة الأمم المتح ��دة للطفولة ( ) Unicef, 1998ب�أنه ��ا« :المهارات التي تمكن
الف ��رد م ��ن التكيف علي نحو �إيجاب ��ي في محيطه  ،وتجعله قادر ًا علي التعام ��ل مع متطلبات الحياة
اليومية وتحدياتها .اما منظمة ال�صحة العالمية فتعرف المهارات الحياتية ب�أنها  ( :تلك المهارات
الت ��ي ت�ساع ��د على تعزيز النمو ال�صح ��ي للطفل والتفاعل االجتماعي الإيجاب ��ي ومواجهة الظروف
االجتماعية المتغيرة ( .»)Who,1999
وعرف (اللقاني و فارعة� ، 2001 ،ص )215المهارة الحياتية ب�أنها «�أي عمل يقوم به الإن�سان
ف ��ي الحي ��اة اليومية التي يتفاعل فيها مع �أ�شياء ومعدات و�أ�شخا� ��ص وم�ؤ�س�سات  ،وبالتالي ف�إن هذه
التفاعالت تحتاج من الفرد �أن يكون متمكن ًا من مهارات �أ�سا�سية».
بينم ��ا عرفتها عم ��ران و�آخرون((( ب�أنها «تل ��ك المهارات التي ال غني للف ��رد عنها لي�س فقط
لإ�شب ��اع حاجات ��ه الأ�سا�سي ��ة  ،و�إنما من �أج ��ل موا�صلة البق ��اء وا�ستمرار والتق ��دم وتطوير �أ�ساليب
معاي�ش ��ة الحي ��اة ف ��ي المجتمع» .وف ��ي تعريف �آخر للول ��و((( ي�شير �إل ��ى �أن المه ��ارات الحياتية هي
«الق ��درات العقلي ��ة والوجدانية والح�سية الت ��ي تمكن الفرد من حل م�ش ��كالت �أو مواجهة تحديات
الحياة اليومية � ،أو �إجراء تعديالت علي �أ�سلوب حياة الفرد �أو المجتمع».
وهنالك تعريف �آخر لـ(عياد و�سعد الدين  ) 2010:يرى �أن المهارات الحياتية هي «مجموعة
المه ��ارات المرتبطة بالبيئ ��ة التي يعي�ش فيها المتعل ��م ويتعلمها ب�صورة منظم ��ة عن طريق مروره
بخبرات منهجية تكنولوجية ،تعينه على مواجهة المواقف والتحديات».
ويعرفه ��ا با�ستين وفينيتا(  ) Bastian, Veneta 2005ب�أنها «مجموعة �أعمال و�أن�شطة يقوم
به ��ا الإن�سان في الحياة اليومية  ،وتت�ضمن تفاعل الفرد مع �أ�شي ��اء ومعدات و�أ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات،
وتتطل ��ب هذه التفاع�ل�ات تمكن الفرد م ��ن التعامل معها بدق ��ة ومهارة» .اما النوك ��ي Lannucci
 2001في�شي ��ر �إل ��ى �أنه ��ا «المهارات �أو ال�سلوكي ��ات الالزمة للأفراد لم�ساعدته ��م علي �أن ي�سلكوا
بالطريق ��ة المقبولة  ،كالق ��درة علي التوا�صل وحل الم�شكالت االجتماعي ��ة  ،وفهم الذات  ،وتقدير
� ،2001 ( -1ص) 10
�،2005( -2ص )5

104

الذات  ،وتكوين عالقات ناجحة مع الآخرين»(((.
لق ��د �أ�ش ��ارت((( الى �أن تعدد تعريفات المه ��ارات الحياتية �سببه تع ��دد البيئات والثقافات
الت ��ي ينتم ��ي اليها الفرد ،ولكنه ��ا ب�شكل عام مهارات ترك ��ز على م�ساعدة االطف ��ال وال�شباب على
مواجهة التحديات اليومية  ،وهي تختلف بذلك عن مهارات القراءة والكتابة والريا�ضيات التي يتم
تعلمه ��ا في المدر�سة ،ويمكن تحديد المهارات الحياتية الالزمة في مجتمع ما تبعا لطبيعة العالقة
التبادلية بين الفرد والمجتمع  ،وتبع ًا لطبيعة وخ�صائ�ص المجتمع ودرجة تقدمه  ،كما ان المهارات
الحياتي ��ة الالزمة لفرد في المجتمع قد تختلف من فت ��رة زمنية لأخرى تبعا الختالف معطيات كل
فترة زمنية في حياة المجتمعات وتطورها.
بالنظ ��ر الى التعريفات ال�سابقة ف�إنه يمكننا تحديد ثالثة مداخل لتعريف المهارات الحياتية
ا�ش ��ار اليها (الباز وخلي ��ل )1999:الم�شار اليهما في (العياد و�سعد الدين )2010 :؛ ويعزى ال�سبب
في ذلك �إلى عدم وجود قائمة محددة لهذه المهارات  ،وهذه المداخل هي:
 .1المدخل الأول :يعرف المهارات الحياتية ب�أنها مجموعة الأداءات واالختيارات ال�شخ�صية
التي ت�سبب �أو تزيد من �سعادة وفائدة وراحة الفرد ،مثل (Cottrell,1999؛ .)Hegner,1999
 .2المدخل الثان ��ي :يعرف المهارات الحياتية ب�أنها الق ��درات العقلية والح�سية الم�ستخدمة
في تحقيق �أهداف مرغوبة لدى الفرد ،مثل (الغزاوي2001:؛  2002,Springs؛ اللولو.)2005،
 .3المدخ ��ل الثالث :يعرف المه ��ارات الحياتية ب�أنها مجموعة العمليات والإجراءات التي من
خالله ��ا ي�ستطي ��ع الفرد حل م�شكل ��ة �أو مواجهة تح � ٍ�د �أو �إدخال تعديالت في مج ��االت حياته ،مثل
(داو�سون1999 :؛ عمران و�آخرون2001 :؛ العو�ض2008 :؛ عياد و�سعد الدين.)2010 :
البعد الثاني:ت�صنيف المهارات الحياتية
لي�س هناك ت�صنيف موحد للمهارات الحياتية ،و�إنما يتم تحديد هذه المهارات الحياتية من
خالل معرفة حاجات الطالب وتطلعاتهم ،وبح�سب الم�شكالت التي تظهر عندما ال يحقق الطالب
ال�سلوكي ��ات المجتمعي ��ة المتوقعة منهم ،ومن خ�ل�ال ذلك يتم الرجوع �إلى القوائ ��م والنماذج التي
افتر�ضه ��ا المتخ�ص�صون كمهارات للحي ��اة ،ويمكن اال�شارة الى بع�ض هذه الت�صنيفات على النحو
الآتي:
�أو ًال� :صنفت (عمران و�آخرون )2001،المهارات الحياتية باعتبارها مهارات �أ�سا�سية ال غنى
للفرد عنها في تفاعله مع مواقف حياته اليومية �إلى ق�سمين:
 ( -1عياد و�سعدالدين)2010:
 ( -2عمران و�آخرون)2001 ،
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 .1مه ��ارات ذهني ��ة .وم ��ن �أمثلة المه ��ارات الذهني ��ة�( :صناع ��ة القرار ،ح ��ل الم�شكالت،
التخطي ��ط لأداء الأعم ��ال� ،إدارة الوق ��ت والجه ��د� ،ضبط النف� ��س� ،إدارة مواقف ال�ص ��راع و�إجراء
عملي ��ات التفاو� ��ض� ،إدارة مواقف الأزمات والك ��وارث ،ممار�سة التفكير الناق ��د ،ممار�سة التفكير
المبدع).
 .2مه ��ارات عملية .وم ��ن �أمثلة المه ��ارات العملية( :العناي ��ة ال�شخ�صية بالج�س ��م ،العناية
بالملب� ��س ،ا�ستخ ��دام الأدوات والأجهزة المنزلي ��ة ،العناية بالأدوات ال�شخ�صي ��ة ،اختيار الم�سكن
والعناي ��ة بالم�سكن والأثاث المنزلي� ،إجراء بع�ض الإ�سعافات الأولية ،ح�سن ا�ستخدام موارد البيئة
وتر�شيد اال�ستخدام).
ثاني ًا  :و�ضعت منظمة ال�صحة العالمية ت�صني ًفا للمهارات الحياتية الالزمة للفرد والتي يمكن
تنميته ��ا من خ�ل�ال البرامج التعليمية في جمي ��ع المراحل الدرا�سية؛ وا�شتمل ه ��ذا الت�صنيف على
ع�شر مهارات �أ�سا�سية تعد �أهم مهارات الحياة بالن�سبة للفرد وهي:
مهارة اتخاذ القرار ,مهارة حل الم�شكالت ،مهارة التفكير الإبداعي ،مهارة التفكير الناقد،
مهارة االت�صال الفعال ،مهارة العالقات ال�شخ�صية ،مهارة الوعي بالذات ،مهارة التعاطف ،مهارة
التعاي�ش مع االنفعاالت ،مهارة التعاي�ش مع ال�ضغوط.
وم ��ن المالح ��ظ على قوائ ��م الت�صنيف ال�سابقة وجود ق ��در كبير من الت�شاب ��ه فيما بينها مع
اخت�ل�اف اللفظ المعبر عن المهارة ،باال�ضافة ال ��ى وجود مهارات خا�صة ببع�ض القوائم ،في حين
نجد ان منظمة ال�صحة العالمية قد حددت ع�شر مهارات حياتية �أ�سا�سية يعتقد بانها تنا�سب جميع
المراحل الدرا�سية(((.
البعد الثالث� :أهمية تعليم المهارات الحياتية:
تنطلق اهمية تعليم المهارات الحياتية من كونها الأداة الفاعلة التي يمكن من خاللها العمل
على تهيئة الفرد و�إعداده لكي يكون:
• موظ ًفا للحقائق التي يتعلمها في مواقف حياتية جديدة.
• مكت�س ًبا لمهارات التعاي�ش مع المجتمع المعا�صر.
• مطب ًقا لمهارات التعامل الإيجابي مع التغيير.
ممار�سا لمهارات التفكير المختلفة.
•
ً
• متق ًنا لمهارات التفاعل والتوا�صل االجتماعي.
• ممتل ًكا لمهارات تغيير الأدوار في الحياة العملية.
( -1العو�ض)2008،
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• دائم التعلم والتطوير لذاته.
�إن تعلي ��م المه ��ارات الحياتية وممار�سته ��ا لي�س باالمر ال�سهل في البداي ��ة؛ ولكنه �سرعان ما
ي�صب ��ح بعد الت ��درب واال�ستمرار والمثاب ��رة جز ًءا من مرحل ��ة الال�شعور ،وبذل ��ك يكت�سب الأفراد
وال�شعوب �أداتهم الفاعلة في قيادة الح�ضارات والأمم(((.
البعد الرابع :اتجاهات تعليم المهارات الحياتية
�إن قناع ��ة كثير من المربين والمخت�صين ب�ض ��رورة تعليم الطالب المهارات الحياتية ،قادت
�إل ��ى �إيجاد اتجاه ��ات مختلفة لتعليم المهارات الحياتية ،ويمكن �إب ��راز هذه االتجاهات على النحو
الآتي:
�أولاً  :االتجاه المبا�شر  :وي�شير �إلى تعليم المهارات الحياتية كمادة م�ستقلة بذاتها كغيرها من
الم ��واد ،ويدعم ذلك ب�أن تعليم المهارات الحياتية له �آليات ��ه وطرقه و�أن�شطته الخا�صة به ،وتعليمه
كمادة م�ستقلة يعطي االهتمام الكافي بهذه المهارات.
ثان ًيا :اتجاه التج�سير  :وهو يتفق مع االتجاه ال�سابق بتعليم المهارات الحياتية في مقرر م�ستقل
بذاته ،ولكن يف ُرق عنه بمد ج�سور تربط بين هذا المقرر وبين المقررات الدرا�سية الأخرى ،بحيث
ت�ضمن تطبيق المهارات الحياتية التي تعلمها في المقرر الم�ستقل في محتوى المقررات الأخرى.
ثال ًثا :اتجاه ال�صهر  :وهي تجمع بين االتجاه المبا�شر واتجاه التج�سير ،حيث ُتع ّلم المهارات
الحياتي ��ة ب�صورة �صريحة �أثناء تعليم �أي محتوى درا�س ��ي ،ويتطلب هذا االتجاه �إعادة بناء محتوى
الدر� ��س بما يحق ��ق تعليم المه ��ارات الحياتية ،ويتطل ��ب كذلك وج ��ود المعلم ال ُم ��د َّرب جيدً ا على
ا�ستعمال الأ�ساليب واال�ستراتيجيات التي ت�ساعد على تنمية المهارات الحياتية.
راب ًع ��ا :االتج ��اه الإثرائ ��ي  :وهو يعنى بتعلي ��م المه ��ارات الحياتية من خالل �أن�شط ��ة �إثرائية
متعددة داخل �أو خارج المدر�سة ب�إ�شرافها ومن غير �إ�شرافها مثل :عقد البرامج التدريبية المقننة
ف ��ي المهارات الحياتية  ،القراءة الموجهة  ،الأن�شطة الال�صفية ،المواقع الإلكترونية التفاعلية...
وغي ��ر ذلك؛ وهذا يتطل ��ب دقة ومهارة في تحدي ��د متطلبات ال�شريحة الم�ستهدف ��ة من المهارات،
والحد المطلوب في كل مهارة وكذلك البناء الممتد والتراكمي لهذه المهارات ونحو ذلك .كما يمكن
الجمع بين اتجاهين �أو �أكثر مع �ضرورة مراعاة ظروف بيئة التعلم عند اختيار االتجاه الأن�سب(((.
البعد الخام�س :خ�صائ�ص المهارات الحياتية
عل ��ى الرغم من التعريفات المتعددة للمهارات الحياتي ��ة � ،إال �أ ّنه يمكننا تحديد خ�صائ�صها
( -1عبد المعطي و�آخرون� ،1428،ص)33-22
 ( -2عمران و�آخرون)2001:
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وذلك على النحو الآتي:
 .1تتن ��وع وت�شمل كل م ��ن :الجوانب المادية وغي ��ر المادية المرتبطة ب�أ�سالي ��ب �إ�شباع الفرد
الحتياجاته ولمتطلبات تفاعله مع الحياة وتطويره لها.
 .2تختل ��ف من مجتم ��ع لآخر تب ًعا لطبيع ��ة كل مجتمع ودرجة تقدمه ،وتختل ��ف من فترة �إلى
�أخ ��رى ،فاحتياجات الإن�سان البدائي للقراءة والكتابة لم تظه ��ر �إال عندما ا�ست�شعر �أهمية ت�سجيل
تاريخه الإن�ساني ,والمهارات الحياتية على هذا النحو تت�أثر بكل من المكان والزمان.
 .3تعتم ��د عل ��ى طبيعة العالقة التبادلية بي ��ن الفرد والمجتمع ,ودرج ��ة ت�أثير كل منهما على
الآخر.
 .4ت�ستهدف م�ساعدة الفرد على التفاعل الناجع مع الحياة وتطوير �أ�ساليب معاي�شة الحياة،
وما يعني هذا من �ضرورة التفاعل مع مواقف الحياة التقليدية ب�أ�ساليب جديدة ومتطورة(((.
البعد ال�ساد�س :مكونات المهارات الحياتية
هناك ثالثة مكونات �أو �أبعاد للمهارات الحياتية �أجمعت عليها عديد من الدرا�سات والبحوث،
وتتمثل هذه الأبعاد فيما يلي:
�أ -االتجاه :ويتمثل في الدافع والرغبة في القيام بالفعل �أو اختيار نمط الأداء.
ب-المعرفة :ويتمثل في معرفة كيفية القيام بالأداء �أو ال�سلوك �أو الفعل.
ج-المهارة :وتتمثل في �شكل تنفيذ الفعل ً
تنفيذا فعل ًيا.
وم ��ن هن ��ا كان تعليم �أي مهارة من المه ��ارات الحياتية معن ًيا بخلق االتج ��اه الإيجابي لدى
المتعل ��م نحو هذه المهارة وبيان �أثرها عليه وفائدتها له؛ وتزويده بالمعارف والمعلومات المرتبطة
بكيفي ��ة �أدائه لهذه المهارة  ،و�أخي� � ًرا ينبغي �أن يتاح للمتعلم فر�صة اكت�ساب هذه المهارة من خالل
الممار�سة والتطبيق المبا�شر الآني والمتراكم(((.
ثاني ًا :الدرا�سات ال�سابقة
بالرج ��وع الى االدب ال�سابق والدرا�سات المتعلقة بمو�ضوع الدرا�سة ،يمكن تق�سيم الدرا�سات
التي تم الرجوع اليها الى ق�سمين على النحو الآتي:
او ًال  :الدرا�سات التي اهتمت بتنمية المهارات الحياتية
�أج ��رى عي ��اد و�سعد الدي ��ن(  )2010درا�سة هدفت ال ��ى و�ضع ت�صور مقت ��رح لت�ضمين بع�ض
( -1عيادو�سعد الدين� ،2010:ص)184-183
 ( -2عبد اهلل) 2003 :
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المه ��ارات الحياتية في مق ��رر التكنولوجيا لل�صف العا�شر ،والتعرف ال ��ى فاعلية تطبيق وحدة من
وح ��دات الت�ص ��ور المقترح على تنمية المه ��ارات الحياتي ��ة والتفكير المنظومي ل ��دى الطلبة ،وقد
ا�ستخ ��دم الباحثان المنهج الو�صفي للتو�صل ال ��ى الت�صور المقترح معتمدين في ذلك على بطاقات
المالحظ ��ة واختبار التفكير المنظوم ��ي ك�أدوات للبحث .وقد تم تطبيق ه ��ذه االدوات ق َْبليا وبعديا
عل ��ى عينة مكونة م ��ن  35طالبة في �إحدى �شع ��ب مدر�سة في�صل الفهد .وقد اظه ��رت النتائج بعد
تحليله ��ا �أن الوح ��دة المطبقة «وحدة الأنظم ��ة» والم�ضمنة بالمهارات الحياتي ��ة قد حققت فاعلية
مقبول ��ة ،وكان له ��ا ت�أثير كبير في تنمية المهارات الحياتي ��ة والتفكير المنظومي لدى طالبات عينة
البحث بعد درا�ستهن لها.
و� ْأج� � َر ْت((( درا�س ��ة هدف ��ت الى الك�ش ��ف عن فاعلي ��ة برنامج قائ ��م على التعل ��م الن�شط في
الدرا�س ��ات االجتماعية لتنمية بع�ض المهارات الحياتي ��ة والتح�صيل لدى التالميذ المعوقين عقلي ًا
ا�ستخدم ِت الباحثة في هذه الدرا�سة المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة
القابلين للتعلم ،وقد
َ
ذات المقيا�س ال َق ْبلي وال َب ْعدي ،ولتحقيق هدف الدرا�سة قامت الباحثة ب�إعداد برنامج مقترح قائم
عل ��ى التعلم الن�شط يت�ضمن قائم ��ة بالمهارات الحياتية للتالميذ المعوقي ��ن عقلي ًا القابلين للتعلم،
باال�ضافة الى بناء دليل المعلم واختباري المواقف والتح�صيل وبطاقة المالحظة لالداء المهاري.
وتكونت عينة الدرا�سة من  20تلميذا من التالميذ القابلين للتعلم بمدار�س التربية الفكرية (بقنا)
ومدر�س ��ة (الغد الم�شرق) التابعة لجمعية الت�أهي ��ل االجتماعي للمعاقين  ،وقد �أظهرت النتائج بعد
تحليله ��ا وجود فروق ذات داللة اح�صائية بي ��ن متو�سطات درجات المجموعة التجريبية في كل من
اختب ��ار التح�صيل و�إختبار المواقف ول�صالح التطبيق البعدي  ،وهذا ما ي�شير الى فاعلية البرنامج
القائ ��م على التعلم الن�شط في الدرا�س ��ات االجتماعية لتنمية التح�صيل والمه ��ارات الحياتية لدى
التالمي ��ذ المعوقين عقلي ًا القابلين للتعل ��م ،وقد او�صت الباحثة بناء على نتائ ��ج الدرا�سة ب�ضرورة
�إع ��ادة �صياغة مقرر الدرا�سات االجتماعية للمراحل االبتدائي ��ة للتالميذ القابلين للتعلم بما يتفق
والتعل ��م الن�ش ��ط ،والتو�سع ف ��ي برامج الدمج لهذه الفئ ��ة في مدار�س التعليم الع ��ام ،باال�ضافة الى
االهتمام بتدريب الطالب المعلمين على ا�ستخدام التعلم الن�شط.
كما اجرى((( درا�سة اخرى هدفت الى التعرف على اثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية
بع�ض المهارات الحياتية (المبادرة  ،الت�سامح ،الم�س�ؤولية) لدى طالب ال�صف ال�ساد�س االبتدائي
في المدار�س الحكومية في محافظة الأ�سياح التابعة لمنطقة الق�صيم بالمملكة العربية ال�سعودية،
وقد ا�ستخدم الباحث الت�صميم �شبه التجريبي بحيث يتم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية
( -1م�صطفى)()2009
( -2العو�ض )2008 -
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فقط.وق ��د تكونت عينة الدرا�سة من  32طالب ًا تم توزيعهم عل ��ى مجموعتين (�ضابطة وتجريبية)،
وق ��د اظه ��رت نتائج الدرا�سة وجود �أث ��ر ذو داللة اح�صائية للبرنامج التدريب ��ي المقترح على طلبة
المجموع ��ة التجريبية مقارنة بطلبة المجموعة ال�ضابطة ،وبناء على نتائج الدرا�سة او�صى الباحث
ب�ض ��رورة �إع ��داد مقرر خا�ص بالمهارات الحياتي ��ة يدر�س للمرحلة االبتدائي ��ة ،والعمل على تطوير
وتطبي ��ق برام ��ج تدريبية في تنمية المه ��ارات الحياتية للطلبة في المرحلتي ��ن المتو�سطة والثانوية
ل�ضم ��ان ا�ستمرارية ممار�سة الطالب لهذه المهارات في جميع المراحل  ،واعادة النظر في برامج
اعداد المعلمين ب�شكل يمكنهم من اكت�ساب و�إك�ساب المهارات الحياتية للمتعلمين.
و�أجرت((( درا�سة هدفت �إلى تنمية المهارات الحياتية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ
المرحل ��ة االعدادية ب�إ�ستخ ��دام م�صادر التعل ��م المجتمعية ،ولتحقيق ه ��دف الدرا�سة ا�ستخدمت
الباحثة المنهج �شبه التجريبي و�أعدت قائمة بالمهارات الحياتية ،ودليل معلم للوحدتين ،واختبار ًا
للمهارات الحياتية واختبار ًا تح�صيلي ًا ومقيا�س ًا لالتجاه نحو مادة العلوم  ،وتم تطبيق هذه الدرا�سة
عل ��ى تالميذ ال�صف االول االع ��دادي في الف�صل الدرا�سي الثاني من ع ��ام 2004-2003م ب�إحدى
مدار�س ادراة ال�ساحل التعليمية ،وقد اقت�صرت الدرا�سة على (مهارات علمية وتكنولوجية ،مهارات
الحفاظ على الحياة) ،وبعد تحليل النتائج تبين وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ول�صالح المجموعة
التجريبي ��ة ف ��ي نتائج اختبار المه ��ارات الحياتية  ،كما تبين وجود ف ��روق ذات داللة اح�صائية بين
متو�سطات درجات المجموعة التجريبية وال�ضابطة ول�صالح المجموعة التجريبية.
كم ��ا �أج ��رت ن�سي ��م ( )2005درا�سة هدفت الى تحدي ��د فعالية البرنامج المقت ��رح في تنمية
المه ��ارات االجتماعية ل ��دى �أطفال الرو�ضة المدمجي ��ن مع زمالئهم المكفوفي ��ن ليتفاعلوا معهم
بنج ��اح ،ولتحقيق ذلك ا�ستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ,وقد ت ��م تطبيق الدرا�سة على رو�ضة
اطف ��ال بمحافظ ��ة الدقهلي ��ة ،واع ��دت الباحثة ا�ستبان ��ة لتحديد المه ��ارات الحياتي ��ة االجتماعية
وال�سلوكي ��ة لعين ��ة الدرا�س ��ة ،ومقيا� ��س للمه ��ارات االجتماعي ��ة للك�شف ع ��ن مدى الم ��ام االطفال
المدمجي ��ن مع المكفوفين للمه ��ارات االجتماعية .وقد اظهرت نتائج الدرا�سة عدم امتالك اطفال
عينة الدرا�سة للمهارات االجتماعية الالزمة للتفاعل مع االطفال المكفوفين داخل القاعة ال�صفية؛
كم ��ا �أظه ��رت النتائج وجود ف ��روق ذات داللة اح�صائية بي ��ن متو�سطي درجات �أطف ��ال المجموعة
التجريبية في التطبيق البعدي لمقيا�س المهارات االجتماعية ول�صالح التطبيق البعدي.
وف ��ي درا�سة تجريبية �أخرى اجراها (�صال ��ح و �أمين )2002 ،هدفت �إلى تحديد مدى فعالية
برنامج مقترح با�ستخدام تعليم االقران في تنمية المهارات الحيايتة لدى الأطفال المتخلفين عقلي ًا
القابلي ��ن للتعل ��م ،تم تطبيقها على عينة مكونة من  20طف ًال وطفلة (� 6-5سنوات) ،و  10متخلفين
�( -1صبحي) ()2006
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عقلي� � ًا قابلي ��ن للتعلم (� 8سن ��وات) .حيث قامت الباحثت ��ان ببناء برنامج تجريب ��ي مقترح يت�ضمن
�أن�شط ��ة تهدف �إلى �إك�ساب االطفال المتخلفين عقلي ًا القابلين للتعلم للمهارات الريا�ضية الوظيفية
ب�إ�ستخدام ا�ستراتيجية الأقران ،و�إعداد اختبار للمهارات الريا�ضية الحياتية .وقد �أ�سفرت النتائج
عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بين درجات �أداء االطفال في الإجابة على مفردات كل بعد من �أبعاد
االختبار قبل تطبيق البرنامج؛ ول�صالح التطبيق البعدي.
ام ��ا الدرا�سة التجريبية التي اجراها م�سع ��ود ( )2002؛ فقد هدفت الى تحديد مدى فعالية
ا�ستخ ��دام ا�ستراتيجي ��ة التعلم التعاوني في تدري� ��س الدرا�سات االجتماعية عل ��ى تنمية المهارات
الحياتي ��ة والتح�صيل واالتج ��اه نحو المادة لدى تالمي ��ذ ال�صف االول االع ��دادي بمدر�ستي نا�صر
وكف ��ر ع�سك ��ر الإعداديتي ��ن للبنين ،ولتحقيق ه ��دف الدرا�سة �أع ��د الباحث اختب ��ارا تح�صيلي ًا في
الوح ��دة المخت ��ارة ومقيا�س اتجاه نح ��و الدرا�سات االجتماعية ،وقد اظه ��رت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة اح�صائية بين متو�سط درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة ال�ضابطة
في التطبيق البعدي الختبار المواقف الحياتية ول�صالح تالميذ المجموعة التجريبية.
يتبي ��ن لنا من خالل الدرا�سات ال�سابقة وجود نوع من االختالف في هدف كل منها؛ فبع�ضها
هدف الى تنمية المهارات الحياتية من خالل برامج محددة كدرا�سة (عياد و�سعد الدين)2010 ،؛
(م�صطف ��ى)2009 ،؛ ( العو� ��ض )2008 ،؛ ( �صبح ��ي ) 2005 :؛ �أو ال ��ى تحدي ��د فعالي ��ة برامج
محددة في تنمية المهارات الحياتية كدرا�سة ( محمد )2005 ،و ( ن�سيم  ،)2005 ،في حين هدفت
درا�س ��ات �أخرى ال ��ى تنمية المهارات الحياتية من خالل ا�ستخ ��دام ا�ستراتيجيات تدري�س كدرا�سة
(غ ��ازي ( ،)2002:م�سعود� ( ،)2002 :صالح و�أمي ��ن  .)2002 :وباال�ضافة الى ذلك فلقد اختلفت
الدرا�سات في عينة الدرا�سة فبع�ضها طبق على �أطفال الرو�ضة (�صالح وامين  ،)2002 :ودرا�سات
اخ ��رى طبق ��ت على التالمي ��ذ المعوقين عقلي ًا كدرا�س ��ة ( م�صطفى ،)2009 ،و طب ��ق بع�ضها على
المرحل ��ة الإعدادي ��ة كدرا�سة ( �صبحي 2005 :؛ م�سعود 2002 ،؛ عبداهلل ،)2004 :في حين طبق
الآخر منها على المرحلة الثانوية كدرا�سة (عياد و�سعد الدين.)2010 ،
ثاني ًا :الدرا�سات التي اهتمت بتحليل المهارات الحياتية
�أج ��رت �سعد الدين ( )2007درا�سة هدفت الى الك�شف عن مدى ت�ضمين المهارات الحياتية
مق ّرر التكنولوجيا لل�صف العا�شر ،ومدى اكت�ساب الطلبة لها ،وتكونت عينة الدرا�سة من  597طالبا
وطالب ��ة تم اختيارهم با�سلوب الطريق ��ة العنقودية من ثمانية مدار�س ف ��ي مديرية غزة ،ولتحقيق
اهداف الدرا�سة قامت الباحثة بت�صميم اداة تحليل المحتوى وتطبيقها على المقرر قيد الدرا�سة،
ث ��م قام ��ت الباحثة بت�صمي ��م اختبار المه ��ارات الحياتية وتطبيق ��ه على افراد العين ��ة بعد التحقق
م ��ن �صدق ��ه وثباته  ،وقد �أظه ��رت نتائج الدرا�سة �ضع ��ف تناول محتوى مق ��رر التكنولوجيا والعلوم
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التطبيقي ��ة لل�صف العا�شر للمهارات الحياتية ،كما �أظهرت النتائ ��ج ان م�ستوى المهارات الحياتية
لدى طلبة ال�صف العا�شر لم ي�صل الى م�ستوى التمكن  ، %80في حين تبين وجود فروق ذات داللة
اح�صائي ��ة في م�ست ��وى اكت�ساب طلبة ال�صف العا�ش ��ر لمفاهيم المهارات الحياتي ��ة تعزى للجن�س
ول�صال ��ح الذكور .وق ��د او�صت الباحثة في �ضوء النتائج ب�ضرورة تبن ��ي التعلم من اجل الحياة لدى
الم�شاركين في العملية التربوية ؛ وتطوير مناهج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في �ضوء المهارات
الحياتية.
و�أجرت اللولو ( )2005درا�سة هدفت الى تحليل المهارات الحياتية في محتوى منهاج العلوم
لل�ص ��ف الأول والثان ��ي الأ�سا�سيين ،وق ��د ا�ستخدمت الباحث ��ة المنهج الو�صف ��ي التحليلي  ،وقامت
ببن ��اء قائمة بالمهارات الحياتية الواجب ت�ضمينها في محتوى منهاج العلوم لل�صف الأول والثاني؛
ت�ضمن ��ت مجاالت( المهارات الغذائية ،المهارات ال�صحية ،المهارات الوقائية  ،المهارات البيئية،
والمهارات اليدوية) .وبعد تطبيق اداة تحليل المحتوى ؛ �أظهرت النتائج تركز محتوى مقرر ال�صف
الأول عل ��ى المه ��ارات العملية واليدوية والمهارات ال�صحية ،و�أغفلت المه ��ارات الغذائية والوقائية
والبيئية ولم تتناولها ب�صورة منا�سبة.
وف ��ي درا�سة �أخرى اجرتها (�سعي ��د )2003:هدفت �إلى تقويم منه ��ج الدرا�سات الإجتماعية
لل�ص ��ف الأول االعدادي في �ضوء المه ��ارات الحياتية؛ وذلك ب�إ�ستخدام المنهج الو�صفي التحليلي.
ولتحقي ��ق �أه ��داف الدرا�س ��ة قامت الباحث ��ة بتحديد المه ��ارات الحياتية الالزم ��ة لتلميذات االول
االع ��دادي (التوا�ص ��ل االجتماعي ،الكتابة التعبيري ��ة ،التف�سير ،ح ��ل الم�شكالت،واتخاذ القرار)،
و�إع ��داد وتطبيق اختب ��ار المهارات الحياتي ��ة ،وبطاقة المالحظ ��ة .وقد �أظهرت النتائ ��ج المتعلقة
باه ��داف المنه ��ج �أن القائم ��ة انطبق ��ت على � 8أهداف م ��ن �أ�صل  20هدف� � ًا ،و�أن ن�سب ��ة المهارات
الحياتية المنطقية على المنهاج هي  ،%30وعدد الفقرات في المنهاج التي تناولت فكرة المهارات
الحياتي ��ة في منهج الدرا�سات الإجتماعية  ، %31,9ام ��ا النتائج المتعلقة بتطبيق اختبار المهارات
الحياتي ��ة؛ فلق ��د �أظهرت ارتفاع م�ستوى اداء التلميذات اما التح�س ��ن في الأداء فكان منخف�ض ًا الى
حد كبير ،ما عدا واحدة �أقل من  %50من معيار الأداء.
ام ��ا الدرا�سة الت ��ي �أجراها (الب ��از وخلي ��ل  )2005:والتي ا�ستخ ��دم فيها المنه ��ج الو�صفي
التحليل ��ي؛ فقد هدفت الى تحدي ��د مدى ت�أدية مناهج العلوم بالمرحل ��ة االبتدائية دورها في تنمية
بع� ��ض المه ��ارات الحياتية ل ��دى تالميذ تلك المرحلة  .وقد تم تطبيق ه ��ذه الدرا�سة على عينة من
موجه ��ي ومعلم ��ي العلوم بالمرحل ��ة االبتدائية  ،بلغ عددهم (  41موجه� � ًا  78 ،معلم ًا ) ،وعينة من
تالمي ��ذ ال�صف الرابع والخام�س االبتدائي .ولتحقيق ه ��دف الدرا�سة تم تطبيق �أدوات وا�ستمارات
تحلي ��ل محت ��وى منه ��ج العلوم لل�صفي ��ن الرابع والخام� ��س االبتدائي ف ��ي �ض ��وء ا�ستخدامها عدد ًا
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م ��ن المه ��ارات الحياتية ( المهارات البيئي ��ة ،الغذائية  ،ال�صحية ،الوقائي ��ة ،واليدوية) ،وا�ستبانة
لمعرفة �آراء موجهي العلوم حول دور منهاج العلوم في تنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ الرابع
والخام� ��س الإبتدائ ��ي .وقد اظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود ف ��روق ذات داللة اح�صائية بين �آراء
موجه ��ي ومعلمي العلوم حول دور مناهج العلوم في ال�ص ��ف الخام�س الإبتدائي في تنمية المهارات
الحياتية.
وهدف ��ت الدرا�س ��ة التي اجراه ��ا ()Dawson 1993؛ ال ��ى تحديد المه ��ارات الحياتية التي
ينبغ ��ي توافرها في مناهج العلوم للمرحلة الإبتدائية ،وبع ��د تحليل محتويات المناهج واحتياجات
الط�ل�اب في هذه المرحلة تحددت المه ��ارات الحيايتة بما يلي ( :المه ��ارات ال�صحية  ،المهارات
البيئية ،المهارات اليدوية ،المهارات الغذائية ،المهارات االمانية).
بالرجوع الى الدرا�سات ال�سابقة جميعها التي تم اال�شارة اليها خالل هذا الف�صل ،يالحظ ان
معظمه ��ا قد ركزت على كيفية تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمين من خالل ا�ستخدام برامج
وا�ستراتيجيات مختلفة والك�شف عن مدى فعالية ا�ستخدامها في اك�ساب الطلبة للمهارات الحياتية
(عي ��اد و�سعد الدي ��ن  ،2010م�صطفى  ،2009العو�ض � ،2008صبح ��ي  ،2005محمد  ،2005ن�سيم
 )2005ف ��ي حين ج ��اءت درا�سات اخرى لتحلي ��ل المناهج الدرا�سية في �ض ��وء توظيفها وامتالكها
للمهارات الحياتية( الل�ؤلو � ،2005سعيد  ،2003الباز وخليل .)2005
�أم ��ا الدرا�سة الحالية فقد جاءت به ��دف ت�شخي�ص الواقع الفعلي ل ��دى طلبة الثالث متو�سط
في المدار�س العالمية م ��ن حيث امتالكهم للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم؛ وذلك لتكون
نتائجها -ح�سب توقعات باحثي الدرا�سة -نقطة البداية للوقوف على فعالية محتوى مقررات العلوم
الحالي ��ة ومدى منا�سبتها للمتعلمين في �ضوء التقدم العلم ��ي والتكنولوجي والحاجة الما�سة لوجود
مهارات حياتية لدى المتعلمين لمواكبة هذا التقدم .فقبل �أن ن�ستخدم برامج وا�ستراتيجيات لتنمية
المه ��ارات الحياتي ��ة للمتعلمين ال بد من معرف ��ة حجم المهارات الحياتية الت ��ي يمتلكها المتعلمون
وهذا ما هدفت اليه الدرا�سة الحالية ،وذلك يتفق مع درا�سة (�سعد الدين .)2007
الف�صل الثالث :المنهجية والت�صميم
يت�ضمن هذا الف�صل و�صف ًا لمجتمع الدرا�سة وعينتها ،والأدوات الم�ستخدمة فيها ،و�إجراءات
تطبيقه ��ا وت�صحيحها ،وتف�سير نتائجها ،ومن ثم عر�ض� � ًا لكيفية ح�ساب معامالت الثبات وال�صدق
ل�ل��أداة الم�ستخدمة للعينة ،وغيرها من المعالجات الإح�صائية التي تم �إتباعها للإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة.
مجتمع الدرا�سة:
تك� � َّون مجتمع الدرا�س ��ة الم�ستهدف من مجمل الأف ��راد الملتحقين بالمدار� ��س العالمية في
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المملك ��ة العربية ال�سعودية للف�صل الثاني من العام الدرا�سي (2012/2011م ) في ال�صف الثالث
المتو�سط ،والذين بلغ عددهم ( )1800طالب ًا وطالبة.
عينة الدرا�سة:
تكون ��ت عينة الدرا�سة م ��ن ( )270طالب وطالبة في ال�صف الثال ��ث متو�سط  ،تم اختيارهم
بالطريق ��ة الع�شوائية الطبقية من مدار�س مجتم ��ع الدرا�سة  ،وقد �شكلوا ما ن�سبته  %15من مجتمع
الدرا�س ��ة  ،وبعد توزيع اال�ستبان ��ة وجمعها بلغ عدد اال�ستبانات النهائي ��ة التي جمعت من المدار�س
المختارة  240ا�ستبانة ،كما هو مبين في الجدول رقم (. )2
جدول رقم (  ) 2توزيع �أفراد العينة ح�سب المدر�سة والنوع االجتماعي
المجموع الكلي
انثى
ذكر
المدر�سة
198
98
100
منارات الريا�ض العالمية
27
8
19
مدار�س النور العالمية
3
0
3
مدار�س انوار المجد العالمية
12
12
0
مدر�سة الن�صر العالمية
240
118
122
المجموع الكلي
• �أدوات الدرا�سة:
لجم ��ع البيان ��ات المتعلقة بالدرا�سة ق ��ام الباحث ببناء مقيا�س يه ��دف لمعرفة مدى امتالك
طلب ��ة المرحلة المتو�سطة للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم في مدار�س الريا�ض العالمية،
وتكون هذا المقيا�س من ( )40فقرة موزعة على اربعة ابعاد هي:
البع ��د االول -مه ��ارات التفكي ��ر وح ��ل الم�ش ��كالت :وتقي�سه الفق ��رات م ��ن ( )10 – 1في
اال�ستبانه.
البعد الثاني -مهارات العمل الجماعي  /التعاوني :وتقي�سه الفقرات من (.)20 – 11
البعد الثالث -مهارات التوا�صل :وتقي�سه الفقرات من (.)30 – 21
البعد الرابع -مهارات الم�س�ؤولية ال�شخ�صية :وتقي�سه الفقرات من (.)40 – 31
• �إجراءات الدرا�سة:
يمكن تلخي�ص خطوات بناء وتطبيق المقيا�س على النحو الآتي:
 .1عر� ��ض المقيا�س بعد بناءه على محكمين متخ�ص�صين ،لإبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم
ح ��ول اداة الدرا�س ��ة من حي ��ث ال�صياغة اللغوي ��ة والو�ضوح لكل فقرة من الفق ��رات ؛ومدى مالئمة
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الفقرة للبعد الذي و�ضعت فيه ،وغيرها من المالحظات.
 .2تطبي ��ق الإ�ستبانة عل ��ى عينه �إ�ستطالعي ��ه ،لمعرفة م ��دى فهم الم�صطلح ��ات والكلمات
غام�ضة .ولمعرفة الوقت الالزم للإجابة على الفقرات.وبعد ذلك تم اختيار العينة النهائية المراد
تطبيق الأداة عليها والح�صول على موافقة بذلك من قبل المعنيين .
 .1بع ��د االنته ��اء من مرحل ��ة التطبيق عل ��ى �أفراد عين ��ة البحث ،ق ��ام الباحث ��ان بت�صحيح
الإ�ستجاب ��ات الخا�ص ��ة على الإ�ستبان ��ات ،ثم ر�صدت العالم ��ات الخا�صة بكل ا�ستبان ��ه لكل طالب
وطالبه �شملها البحث ،وفقا للك�شوف التي �أعدت لهذا الغر�ض.
 .2ق ��ام الباحثان بعد ذلك بتحليل النتائج �إح�صائي ًا ح�سب �أهداف البحث و�أ�سئلته ،ومن ثم
تف�سيرها ومناق�شتها.
الف�صل الرابع  :عر�ض النتائج ومناق�شتها
يعر�ض هذا الف�صل ابرز النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة الحالية مع مناق�شة لهذه النتائج،
فبعد تحليل البيانات ومعالجتها اح�صائي ًا ؛ تم التو�صل �إلى النتائج التالية:
• النتائج المتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:
ال�س�ؤال الأول :ما مدى امتالك طلبة ال�صف الثالث المتو�سط بالمدار�س العالمية في الريا�ض
للمهارات الحياتية المتعلقة بمقرر العلوم من وجهة نظرهم؟
لالجابة عن هذا ال�س�ؤال تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية الداء االفراد على فقرات االداة
وكذلك ح�ساب المتو�سطات الح�سابية للمجاالت وكانت النتائج على النحو الآتي :
جدول رقم (  ) 3المتو�سطات الح�سابية الداء االفراد على الفقرات في مجال مهارات التفكير وحل
الم�شكالت مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا
المتو�سط الح�سابي
الفقرة
رقم الفقرة في االداة الترتيب
4,2
�أجمع البيانات والمعلومات حول
1
2
الم�شكلة بدقة وبطرق مختلفة
4,1
�أربط بين المواقف التعليمية
2
6
والمواقف الحياتية الم�شابهة
4,0
�أ�شعر بالتحدي عندما تواجهني
3
8
م�س�ألة علمية ت�ستثير تفكيري
3,9
�أحل الم�شكالت التي تواجهني
4
10
بطريقة غير تقليدية
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7

5

3

6

1

7

9

8

4

9

5

10

�أفكر ب�شكل فردي عندما تواجهني
م�شكلة علمية
�أ�ستخدم �أ�سلوب ًا منظم ًا في التفكير
لمواجهة الم�شكالت العلمية
�أحدد الم�شكلة العلمية ب�شكل وا�ضح
عندما �أ�شعر بوجودها
�أطبق ما اتعلم في كثير من
المواقف الحياتية
�أفكر بالبدائل التي قد ت�صلح لحل
الم�شكلة قبل �أن �أتبنى �أحدها
�أ�ضع خطة لتنفيذ الحلول
المنا�سبة للم�شكلة

3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,3

نالح ��ظ م ��ن الج ��دول رق ��م ( )3ب�أن االو�س ��اط الح�سابية الداء اف ��راد العينة في مجال
مه ��ارات التفكير وحل الم�شكالت تراوحت بين ( ،( 4,2 -3,6حيث جاءت الفقرة رقم  2بالمرتبة
االولى والتي ت�شير الى جمع المعلومات حول الم�شكلة بدقة وبطرق مختلفة ،في حين جاءت الفقرة
رق ��م  5بالمرتبة االخيرة بمتو�سط ح�سابي بل ��غ  3,6وت�شير الى و�ضع خطة لتنفيذ الحلول المنا�سبة
للم�شكلة.
جدول رقم () 4
المتو�سطات الح�سابية الداء االفراد على الفقرات في مجال
المتو�سط الح�سابي
الفقرة
رقم الفقرة في االداة الترتيب
4,0
ال افر�ض ر�أيي على زمالئي في
11
19
المجموعة
3,9
�أبادر في تقديم العون والم�ساعدة
12
12
لزمالئي
3,8
�أحر�ص على بناء الثقة مع
13
13
زمالئي في المجموعة
3,8
�أقيم عالقات ايجابية مع زمالئي
14
18
الطالب
3,8
�أقدم م�صلحة الجماعة على
15
15
الم�صلحة الفردية
3,8
�أتفاو�ض مع زمالئي في
16
16
المجموعة �أثناء التعلم
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17
20
11
14

�أتعامل مع الزمالء بطريقة الئقة
17
ومهذبة
اعتقد ب�أن ر�أي الجماعة اف�ضل
18
من ر�أي ال�شخ�ص الواحد
�أحترم وجهة نظر زمالئي
19
و�أتقبلها
�أنفذ الأن�شطة والمهمات التي
20
تتطلب التعاون ب�شكل جماعي
مهارات العمل الجماعي (التعاوني) مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا

3,6
3,6
3,6
3,1

نالح ��ظ من الجدول رقم ( )4ب�أن االو�ساط الح�سابي ��ة الداء افراد العينة في مجال مهارات
العم ��ل الجماعي (التعاوني) تراوحت بي ��ن ( ،( 4,0 -3,1حيث جاءت الفقرة رقم  ) 19ال افر�ض
ر�أي ��ي عل ��ى زمالئي في المجموع ��ة ) بالمرتبة االول ��ى بمتو�سط ح�سابي بل ��غ  ، 4,0في حين جاءت
الفق ��رة رقم � ( 14أنفذ الأن�شطة والمهم ��ات التي تتطلب التعاون ب�شكل جماعي) بالمرتبة االخيرة
بمتو�سط ح�سابي بلغ .3,1
جدول رقم ( ) 5المتو�سطات الح�سابية الداء االفراد على الفقرات في مجال مهارات التوا�صل
مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا
المتو�سط الح�سابي
الفقرة
رقم الفقرة في االداة الترتيب
4,5
�أعبر عن �أفكاري و�آرائي العلمية
21
30
بو�ضوح وب�ساطة
4,0
�أ�صغي بتركيز للر�أي المخالف لي
22
25
لأ�ستوعب حقائقه
3,9
�أتناق�ش و�أتحاور مع زمالئي �أثناء
23
28
الموقف التعليمي
3,7
�أ�ستخدم و�سائل ات�صال متعددة
24
21
لفهم المحتوى وحل الواجبات
3,5
�أعمل على تحقيق الإن�سجام
25
23
والتوا�صل بما يتنا�سب مع الموقف
التعليمي
3,4
�أنفذ تعليمات المعلم وتوجيهاته
26
22
�أثناء الموقف التعليمي
3,4
�أحاول ربط �أفكاري ب�أفكار
27
29
الآخرين �أثناء النقا�ش والحوار
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27

28

26

29

24

30

�أ�ستخدم �أ�ساليب التوا�صل غير
اللفظي(الإ�شارات ،الإيماءات،
حركة الج�سم ) �أثناء النقا�ش في
الموقف التعليمي,
�أ�ستخدم �أ�ساليب التوا�صل اللفظي
(الكلمات ،الحوار المتبادل ) �أثناء
النقا�ش في الموقف التعليمي
�أركز انتباهي لما يطرح �أثناء
النقا�شات العلمية

3,3

3,2
2,9

نالح ��ظ من الجدول رق ��م ( )5ب�أن االو�ساط الح�سابية الداء افراد العينة في مجال مهارات
التوا�صل تراوحت بين ( ،(4,5 -2,9حيث جاءت الفقرة رقم �( 30أعبر عن �أفكاري و�آرائي العلمية
بو�ضوح وب�ساطة ) بالمرتبة االولى بمتو�سط ح�سابي بلغ  ، 4,5في حين جاءت الفقرة رقم �( 24أركز
انتباهي لما يطرح �أثناء النقا�شات العلمية) بالمرتبة االخيرة بمتو�سط ح�سابي بلغ . 2,9
جدول رقم ( ) 6المتو�سطات الح�سابية الداء االفراد على الفقرات في مجال مهارات الم�س�ؤولية
ال�شخ�صية مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا
المتو�سط الح�سابي
الفقرة
رقم الفقرة في االداة الترتيب
4,0
� 31أعمل على �إظهار مهاراتي وقدراتي
31
اثناء التعلم
3,8
�أهتم ب�إنجاز الأعمال والواجبات
32
32
التي تطلب مني
3,7
�أحاول �أن �أظهِ ر �أف�ضل م�ستوى من
33
35
الأداء العلمي
3,6
�أميز بين الخط�أ وال�صواب �أثناء
34
36
التعلم
3,6
لدي القدرة على تقييم الأداء
35
40
بمو�ضوعية
3,5
�أعترف ب�أخطائي �إذا اقتنعت
36
39
بوجهة النظر المخالفة
3,3
�أتحدث ب�إيجابية عن الآخرين من
37
33
حولي
3,0
ات�صرف بجد ِّية داخل الموقف
38
34
التعليمي وخارجه
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�أ�ضع جدو ًال زمني ًا لتنفيذ المهام
39
37
المطلوبة
2,6
أق�سم الأعمال الكبيرة �إلى مهام
40
38
� ِّ
منف�صلة ومتتابعة
نالح ��ظ من الجدول رقم ( )6ب�أن االو�ساط الح�سابي ��ة الداء افراد العينة في مجال مهارات
الم�س�ؤولي ��ة ال�شخ�صية تراوحت بين ( )4,0 -2,6حي ��ث جاءت الفقرة رقم �( 31أعمل على �إظهار
مهارات ��ي وقدراتي اثناء التعلم) بالمرتبة االولى بمتو�سط ح�سابي بلغ  ، 4,0في حين جاءت الفقرة
أق�سم الأعمال الكبيرة �إلى مهام منف�صلة ومتتابعة) بالمرتبة االخيرة بمتو�سط ح�سابي
رق ��م ِّ �( 38
بلغ .2,6
وللتعرف على ا�ستجابات الطلبة على المجاالت االربعة الداة الدرا�سة  ،تم ح�ساب المتو�سطات
الح�سابية الداء االفراد على المجاالت ككل ،كما هو مبين في الجدول رقم .7
جدول رقم (  ) 7المتو�سطات الح�سابية الداء االفراد على الأبعاد (المجاالت)
المتو�سط الح�سابي
البعد (المجال)
رقم البعد
3,8
مهارات التفكير وحل الم�شكالت
1
3,7
مهارات العمل الجماعي  /التعاوني
2
3,6
مهارات التوا�صل
3
3,3
مهارات الم�س�ؤولية ال�شخ�صية
4
2,7

نالح ��ظ من خ�ل�ال الجدول رق ��م ( )7بان متو�سط ��ات اداء افراد العينة عل ��ى مجاالت اداة
الدرا�س ��ة تراوحت بين ( ، )3,8 -3,3حيث جاء مجال مه ��ارات التفكير وحل الم�شكالت بالمرتبة
االولى بمتو�سط ح�سابي بلغ  ، 3,8يليه مجال (بعد) مهارات العمل الجماعي (التعاوني) بالمرتبة
الثاني ��ة بمتو�س ��ط ح�سابي بل ��غ  ،3,7وفي المرتبة الثالث ��ة جاء مجال مه ��ارات التوا�صل بمتو�سط
ح�ساب ��ي بل ��غ  ، 3,6في حين جاء بالمرتب ��ة الأخير مجال الم�س�ؤولية ال�شخ�صي ��ة بمتو�ســـط ح�سابي
بلغ .3,3
وق ��د تع ��زى ه ��ذه النتيجة ال ��ى ان الطلبة ف ��ي المرحلة المتو�سط ��ة يميلون ال ��ى العمل ب�شكل
جماعي اكثر منه ب�شكل فردي ،في حين يزداد ميل الطلبة الى العمل الفردي كلما تقدم في مرحلته
الدرا�سي ��ة ،فالطلب ��ة في هذه المرحلة لديهم مه ��ارات توا�صل ويمكنهم مواجه ��ة الم�شكالت ولكن
ه ��ذه المهارات يزداد امتالكها لدى الطلبة كلما انتقلوا ال ��ى مراحل درا�سية متقدمة ،النهم خالل
ه ��ذه المراح ��ل يتعر�ضون الى جملة من الخبرات والمعارف والم�ش ��كالت والتي من �ش�أنها ان تنمي
المهارات الحياتية لديهم.
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• ال�س�ؤال الثاني :هل توجد فروق بين ا�ستجابات الطالب على محاور المهارات الحياتية
المتعلقة بمقرر العلوم تعزى لمتغير الجن�س؟
لالجاب ��ة على ه ��ذا ال�س�ؤال تم ح�ساب المتو�سط ��ات الح�سابية واالنحراف ��ات المعيارية الداء
افراد العينة على المقيا�س ح�سب الجن�س ويبين الجدول الآتي هذه النتائج
جدول رقم ( )8الأو�ساط الح�سابية واالنحرافات المعيارية
الداء االفراد على االداة ح�سب الجن�س
االنحراف المعياري
المتو�سط الح�سابي
الجن�س
34,6
176,4
ذكر
19,5
186
انثى
31,05
المجموع الكلي(ذكر ،انثى) 182,4
يتبي ��ن من الجدول رق ��م ( )8وجود فروق بين متو�سطات ا�ستجابات الذكور واالناث ول�صالح
الإن ��اث ،حيث بلغ المتو�س ��ط الح�سابي للذكور بلغ ( )176,4وبانحراف معي ��اري بلغ ( ، )34,6في
حين بلغ الو�سط الح�سابي لالناث ( )186وبانحراف معياري بلغ ( ،)31,05وجاء اداء افراد العينة
(ذك ��ور واناث) بمتو�س ��ط ح�سابي بلغ ( )182,4وانحراف معي ��اري ( ،)31,05وقد يعزو الباحثان
�سب ��ب وجود هذه الفروق الى ان الإناث لديهن المق ��درة على امتالك المهارات الحياتية وتوظيفها
في المواقف التعليمية والحياتية اكثر مما هو عند الذكور ،باال�ضافة الى ان البيئة التعليمية المتاحة
للإناث قد تكون مهياة ب�شكل اكثر منا�سبة ومالئمة المتالك المهارات الحياتية من البيئة التعليمية
عند الذكور.
ولمعرف ��ة دالل ��ة الفروق بين متو�سطات ا�ستجاب ��ات الذكور والإناث ،قام الباحثان ب�إجراء
تحلي ��ل التباي ��ن االح ��ادي ( )one – way ANOVAعل ��ى اعتبار ان الجن�س متغي ��ر م�ستقل واداء
االفراد على المقيا�س متغير تابع .وجاءت النتائج على النحو الآتي:
جدول رقم ()9
الأو�ساط الح�سابية واالنحرافات المعيارية الداء االفراد على االداة ح�سب النوع االجتماعي
م�ستوى
(ف)
متو�سط
مجموع
درجات
م�صدر التباين
الداللة
المربعات
المربعات
الحرية
0,878
0,024 49,422
49,422
1
النوع االجتماعي
يتبي ��ن من الجدول رق ��م ( )9عدم وجود ف ��روق ذات داللة اح�صائية بي ��ن متو�سطات افراد
العين ��ة عل ��ى المقيا� ��س تع ��زى للن ��وع االجتماعي ،حيث بلغ ��ت قيم ��ة الإح�صائ ��ي (ف) المح�سوبة
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( )0,024وه ��ذه قيمة غير دالة �إح�صائيا عند م�ست ��وى داللة ( ،)α ≥0,05وهذا ما قد ي�شير الى
ت�شابه الظروف والإمكانات والمناهج التعليمية المتاحة للطلبة المتالك المهارات الحياتية.
التو�صيات:
في �ضوء نتائج الدرا�سة الحالية يمكن اال�شارة الى التو�صيات التالية:
َ
مواقف حياتية يواجهها المتعلمون لتدريبهم على كيفية مواجهتها
 ت�ضمين مقررات العلوم جع ��ل التقويم في تدري�س العلوم في �صورة مواق ��ف م�شكلة تو�ضع لدى الطلبة لمعرفة مدىمقدرتهم على مواجهتها وحلها.
 ت�صميم برامج لتنمية المهارات الحياتية في �ضوء حاجات الطلبة وواقع المجتمع ومتطلباتوتحديات الع�صر.
 تطوي ��ر مناهج العل ��وم لكي تنا�سب جميع الم�ستويات في �ض ��وء المهارات الحياتية الالزمةللمتعلمين في كل مرحلة.
 اجراء درا�سة مماثلة على طلبة المدار�س الحكومية في المملكة العربية ال�سعودية ،للتعرفعلى مدى امتالك طلبتها للمهارات الحياتية مقارنة بطلبة المدار�س العالمية.
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