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تقييم كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن في
ضوء المھارات الحياتية االجتماعية والبيئية
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ي
عيد الصبحيين*  ،ورھام المھتدي  ،وأحمد الھبير ّ

Eed Al Sobhieen, Reham Al Mohtadi & Ahmad Al hebyry
1كلية العلوم التربوية ،جامعة الحسين بن طالل ،األردن2 .وزارة التربية والتعليم ،األردن
*الباحث المراسلsobhieen@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2016/5/23) :تاريخ القبول(2016/12/1) :
ّ
ملخص
ھدفت الدَراسة إلى إعداد قائمة بالمھارات الحياتية االجتماعية والبيئية الالزم توافرھا في
محتوى كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن،
ومن ثم الكشف عن درجة تضمينھا في محتوى ھذه الكتب ،وقد اتبع المنھج )الوصف ّي التّحليل ّي(
المناسب لتحقيق أھداف ال ّدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى قائمة بالمھارات االجتماعية والبيئية
الالزمة لمحتوى كتب الدراسات االجتماعية لھذه المرحلة الدراسية ،إذ اعتبرت ھذه القائمة أداة
لتحليل محتوى ھذه الكتب ،وتكوّنت أداة ال ّدراسة في صورتھا النھائية من مجالين و) (27فقرة،
وعلى النحو اآلتي :مجال المھارات االجتماعية ) (15فقرة ،ومجال المھارات البيئية ) (12فقرة.
وتشير النتائج إلى أن ھناك تفاوت في درجة توافر فقرات األداة ما بين المناسب والمتدني ،كما
أشارت النتائج إلى أن أغلب فقرات مجال المھارات البيئية جاءت بدرجة متدنية في محتوى كتب
الدراسات االجتماعية لھذه المرحلة ،وأوصت الدراسة بعدة توصيات ابرزھا االستفادة من
الفقرات الواردة في أداة الدراسة ،واالھتمام بالمجال البيئي في محتوى كتب الدراسات
االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن.
الكلمات المفتاحية :الدراسات االجتماعية ،المھارات الحياتية ،المھارات الحياتية
االجتماعية ،المھارات الحياتية البيئية.
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Abstract
This study aimed at preparing a list of life, social and environmental
skills Social Studies textbooks of the fourth, fifth and sixth grades in
Jordan. The study also aimed to exploring the skills included in Social
Studies textbooks. The researchers have used the descriptive and
analytical approach since it is consistent with the objectives of the study.
To achieve the goals the study used the list of social and environmental
skills, where the researchers analyzed the content of Social Studies
textbooks of the fourth, fifth and sixth grades. The data of the study
consisted of (2) areas and (27) items as follows: social skills (15) items
and environmental skills (12) items. The results of the study showed that
there is variation in the degree of availability of the items of the data
between the right and the low. The results of the study also showed that
most of the items of environmental skills came low degree in the content
of social studies textbooks. Based on the results of the study, the
following recommendations are suggested: benefiting from the items
contained in the study data, and attention to the environmental area in
social studies textbooks in fourth, fifth and sixth grades in Jordan.
Keywords: Social Studies, Life Skills, Social Life Skills,
Environmental Skills.
خلفيّة ال ّدراسة وأھ ّميتھا
ّ إن اإلنسان ھو المحور األساس الذي تقوم عليه جھود التطوير في أ
ي مجتمع بشري على
 ويعتمد نجاحه في الحياة االجتماعيّة والمھنيّة على ما لديه من،اعتباره الھدف األساس للتّنمية
ً
فاعال
مھارات وقدرات يمتلكھا؛ لذلك الب ّد من تأھيل اإلنسان وتدريبه حتّى يصبح عنصرا إيجابيًّا
ً
ومؤھال لتطوير مجتمعه؛ إذ أن االھتمام باإلنسان والعمل على تنمية مواھبه ومھاراته يشعل فيه
.(2014 ،روح العمل والعطاء واإلبداع )السعودي
ومن أكثر المھارات التي يحتاج الفرد لھا في حياته ما يسمى بالمھارات الحياتيّة الّتي تعبر
عن ال ّرغبة والمعرفة والقدرة على ح ّل المشكالت الحياتيّة الشخصيّة أو االجتماعيّة أو البيئية أو
مواجھة التح ّديات اليوميّة أو إجراء تعديالت وتحسينات في أسلوب ونوعيّة حياة الفرد والمجتمع؛
،وتقاس ق ّوة وضعف المھارات الحياتيّة لدى الفرد من خالل تقدير ق ّوة وضعف اختيارات الفرد
 وكلّما كانت اختياراته رديئة كانت،فكلما كانت اختيارات الفرد جيّدة كانت مھاراته الحياتيّة ق ّوية
.(Dawson, 1993) مھاراته الحياتيّة ضعيفة
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وتعتبر المھارات الحياتيّة ضرورة لحياة الفرد في المجتمع ،وتساعده على التّكيف مع
متغيرات العصر الذي يعيش فيه ،ويتعايش معه ،وتساعده على مواجھة المشكالت اليوميّة،
والتّفاعل مع مواقف الحياة ،وامتالكھا يُم ّكن الفرد من العيش بشكل أفضل ،ومن ھنا تتضح أھ ّميّة
تنمية المھارات الحياتيّة في مراحل النّم ّو األولى للفرد ،لكونه ال ّركيزة األساسيّة التي يبنى عليھا
مستقبل األمة )ال ّشرقاوي.(2005 ،
وتركز المنظّمات ال ّدوليّة واإلقليميّة في القرن الحادي والعشرين ،على أھ ّميّة تعليم
المھارات الحياتيّة ،وإدماجھا في المناھج المدرسية ،ويعد تعليم ھذه المھارات من ال ّ
ضروريّات
المعاصرة ،وھي من األھداف الرئيسة للتّربية المعاصرة ،ومن القضايا الجديدة المھمة للمتعلم في
ھذا العصر؛ والتّربية العربيّة مدع ّوة لتطوير مناھجھا ،وتجديد مضامينھا ،وتحسين وسائلھا
وأساليبھا طرق تدريسھا ،وعليھا أن تعد مناھج تحتوي على كثير من المھارات الحياتيّة التي
تنسجم مع التّطور الحضار ّ
ي ،ومطالبة أيضا باستخدام التّقنيات الحديثة التي يستطيع المتعلمين
ّ
ّ
من خاللھا اكتساب تلك المھارات ،والتخلي عن األساليب وطرائق التلقين )بشارة.(2009 ،
والمھارات الحياتية كما عرفتھا منظمة الصحة العالمية ) World Health
 (Organization, 1994ھي :المھارات الشخصية واالجتماعية التي يحتاجھا ال ّشباب كي
يتعاملوا بثقة وكفاءة مع أنفسھم أو مع النّاس اآلخرين ومع المجتمع المحلّ ّي.
في حين يُعرفھا جونز ) (Jones, 1991بأنھا :مجموعة العمليّات واإلجراءات الّتي من
خاللھا يستطيع الفرد ح ّل مشكلة أو مواجھة تح ﱟد أو إدخال تعديالت في مجاالت حياته.
وتؤكد االتجاھات الحديثة في تخطيط المناھج على ضرورة تقديم مھارات التّعليم المطلوبة
للحياة للعمل بھا في ترّبية النشء لتسليحه بالمعرفة الحياتيّة في ضوء تح ّديات العصر ،إذ تعتبر
المھارات الحياتيّة من أھم المطالب والحاجات األساسيّة لإلنسان المعاصر؛ لذا يقع على عاتق
واضعي المناھج الدراسيّة مسؤوليّة إعداد األفراد األص ّحاء ،القادرين على الت ّكيف مع الحياة ،من
خالل تضمين المناھج ال ّدراسية للمھارات الحياتيّة المختلفة التي تساعد المتعلمين من االرتقاء
بمستوى حياتھم ،وحياة األسرة والمجتمع )بھاء الدين.(2000 ،
ولما لھذه المھارات من أھ ّميّة قصوى فمن الضروري أن تتبنى النظم التربوية فلسفة التّعليم
القائمة على التربية من أجل الحياة ،من خالل اكتساب المھارات الحياتيّة التي تمكن األفراد من
مواجھة متطلبات حياتھم اليوميّة ،حيث تُعد عملية اكتسابھا من أھم نواتج المناھج في كافة
المراحل ال ّدراسيّة )صايمة.(2010 ،
وتعد عملية اكتساب المھارات الحياتية من األساسيات للمناھج الحديثة والمعاصرة ،وھذا
األمر ال يقتصر على ما ّدة بعينھا دون الموا ّد األخرى وال مرحلة دراسية دون األخرى ،فھي
ي تخصص؛ ّ
مسؤوليّة مشتركة ال يمكن أن يُعفى منھا أ ّ
ألن التّربية في جوھرھا معنيّة باكتساب
ّ
ّ
المھارات الحياتيّة التي تؤھّل المتعلّمين لمعايشة الناس ،والتعامل معھم ،وتمكنھم من العمل،
والمشاركة في العمليّة التّنموية )العارم.(2012 ،
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وقد أشار تقرير اليونيسيف إلى ّ
أن ) (164دولة أقرّت تضمين المھارات الحياتيّة في التّعليم
ّ
ُ
كوسيلة لتمكين ال ّشباب من إكسابھم المعارف التي تبنى على السّلوك الصّحيح ،ومواجھة ما
يتعرضون له من مواقف ،ومشكالت حياتية ،وبھذا يكون التّعليم قد ر ّكز على نوعيّة جيّدة من
المھارات الحياتية الالزمة للعيش في عصر سريع التغير )وافي(2009 ،؛ ففي الواليات المتحدة
األمريكية على سبيل المثال أ ّكد مشروع مكتب التّربية في والية يوتا على أھ ّمية اكتساب
المتعلّمين المھارات الحياتيّة األساسيّة ،والتي من أبرزھا :المھارات ال ّشخصية ،ومھارات
االتصال ،ومھارات التّفكير ،والمھارات االستخداميّة (Utah State Office of Education,
).2006
وقد حظي موضوع المھارات الحياتيّة باھتمام بالغ في المحافل العربيّة وال ّدولية واإلقليميّة،
حيث أشار اجتماع مجلس ق ّمة جامعة ال ّدول العربيّة في وثيقة اإلطار العرب ّي للطّفولة إلى
ضرورة تمكين الطفل من الحصول على تعليم نوع ّي ممتاز؛ ليواكب من خالله مستج ّدات
العصر وتط ّوراته ،وبناء إنسان لديه الوعي والمھارات الصحية واالجتماعية والعلمية والتقنية
والبيئية )جامعة ال ّدول العربيّة.(2001 ،
وتبرز أھمية إدماج المھارات الحياتيّة في مناھج التعليم في ضوء التّح ّديات المتع ّددة التي
يواجھھا العالم العرب ّي ،فھي ضرورية لتجاوز فجوة التّخلف الحضار ّ
ي العربي ،كما أن ھناك
العديد من الغايات الّتي يمكن أن تتحقق من خالل إدماجھا في المناھج المختلفة على الفرد
والمجتمع ،وأھمھا:
 .1تزويد المتعلّم بالمعارف والمھارات واالتّجاھات الّتي تم ّكنه من التّفاعل اإليجاب ّي مع البيئة
المحيطة به.
 .2بناء منظومة مھارات التّفكير العلم ّي ،وح ّل المشكالت ،والنّھوض بالتّعلم مدى الحياة.
 .3توظيف المھارات ال ّ
ص ّحيّة بشكل مناسب ،وتجنب المشكالت البيئية واالجتماعيّة )عطية،
.(2007
ويضيف عبد المعطي ومصطفى ) (2008مجموعة من األھداف الّتي يمكن تحقيقھا من
خالل إدماج المھارات الحياتيّة في المناھج التعليمية ،فھي تعمل على تشجيع المتعلّمين على البقاء
في المدرسة ،وتكوين صداقات مع اآلخرين ،وزيادة دافعيتھم للتّعلم ،وتطوير مھاراتھم
االجتماعيّة اإليجابيّة ،وتدريبھم على حماية أنفسھم من المخدرات والعنف والمؤثرات الضارة،
وتنمية الوعي الذاتّي لديھم ،وإتاحة الفرصة لديھم لتحمل المسؤوليّة أمام أنفسھم ،وأمام المجتمع،
وزيادة تقدير الذات ،وتحمل المسؤولية ّ
الذاتيّة.
صنفت إلى تصنيفات متعددة ،فقد صنّفھا عمران
ونظ ًرا ألھمية المھارات الحياتيّة فقد ُ
وال ّشناوي ) (2001إلى قسمين ھما:
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 .1المھارات ّ
الذھنيّة :وتتضمن ضبط النّفس ،وح ّل المشكالت ،وإدارة الوقت والجھد ،وإدارة
مواقف ال ّ
صراع ،وممارسة التّفكير النّاقد ،والتّخطيط ألداء األعمال ،وصناعة القرار،
وممارسة التّفكير المبدع ،وإدارة مواقف الكوارث واألزمات ،وإدارة اقتصاديات الفرد
واألسرة.
 .2المھارات العمليّة :وتتضمن العناية بالملبس واألدوات ال ّشخصيّة ،والعناية ال ّشخصيّة
بالجسم ،واستخدام األدوات واألجھزة المنزليّة بأفضل شكل ،وإجراء بعض اإلسعافات
األولية ،وحسن استخدام موارد البيئة ،وترشيد االستخدام ،واختيار المسكن والعناية به
وباألثاث المنزل ّي وحفظ األطعمة.
أما الباز وخليل ) (1999فقد صنّفا المھارات الحياتيّة لع ّدة مھارات ،وھي كاآلتي :مھارات
ص ّحيّة ،ومھارات وقائيّة ،ومھارات غذائيّة ،ومھارات بيئيّة ،ومھارات يدويّة.
وأورد فيشر ) (Fischer, 1991تصنيفا ً للمھارات الحياتيّة ال يختلف في مضمونه عن
التّصنيفات الّتي ت ّم ذكرھا كمھارات النّم ّو ال ّشخص ّي ،والمھارات الغذائيّة ،والمھارات ال ّ
ص ّحيّة،
ومھارات المواطنة ،ومھارات االتصال ،ومھارات االستھالك.
وصنّفت وزارة التربية والتعليم األردنيّة )د.ت( المھارات الحياتيّة لع ّدة مھارات وھي
كاآلتي :المھارات المعرفيّة )العقليّة( ،والمھارات االجتماعية والوجدانية ،والمھارات العملية
)األدائيّة( ،ومھارات التفكيّر ،ومھارات التعلم.
من خالل دراسة تلك التّصنيفات وغيرھا ،وبال ّرجوع لألدب التّربوي نرى أنّه لم يتفق
أصحاب االختصاص على تصنيف معين لھذه المھارات ،نظراً الختالف البيئات المجتمعيّة،
ً
مجاال واسعا ً في المناھج التّربويّة
والظّروف الّتي تُحيط بك ّل منطقة ،ورغم ذلك نجد أنّھا تأخذ
بأنواعھا كافة؛ ألھ ّميتھا ودورھا في الحياة والمجتمع والمحافظة عليه سليما ً من األخطار،
واألمراض ،وبعض ال ّسلوكيات غير المرغوب فيھا.
وقد أخذت العديد من ال ّدول المتقدمة في آسيا وأوروبا ،والواليات المتّحدة األمريكية
بأساليب تعليم المھارات الحياتيّة من خالل مواقف تربويّة واجتماعيّة ،وأنشطة مدرسيّة تتصل
بالمناھج ال ّدراسيّة ،ومن خالل مواقف حياتيّة خارج جدران المدرسة ،كما يرى متخصصون في
ضرور ّ
ال ّدول العربية أنّه من ال ّ
ي أن تتنوع أساليب تعليم المھارات الحياتيّة لدى طلبة المدرسة
)فھيم.(2005 ،
إذ تعتبر المدارس والمناھج التّربويّة من أھم وسائل المجتمعات في إعداد المتعلم القادر
على تح ّمل مسؤوليات الحياة ،والنھوض بمستقبل األ ّمة باعتبارھا أقوى المؤثرات في تحقيق
آمال ال ّشعوب في االزدھار والتّقدم؛ إذ يزداد االھتمام بالمناھج التّربويّة مع تزايد االھتمام
بالمتعلّم ،وبذلك أصبحت المناھج التّربويّة ضرورة من ضروريات الحياة الّتي نحافظ بھا على
اإلنسانيّة ،وتھدف إلى نم ّوھا وتط ّورھا )ال ّسودان ّي والمسعود ّ
ي.(2011 ،
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والمتعلم ھو محور العمليّة التّعليميّة ،والمنھاج جوھرھا؛ لذلك البد من تحقيق تكامل بين
المدرسة والحياة من أجل تنمية المھارات الحياتيّة لدى المتعلمين ،ويمكن ذلك من خالل تطوير
المناھج وربط حاجات المتعلّمين باحتياجات المجتمع ،ليتم من خالل ذلك اكتساب مھارات الحياة
الّتي تجعلھم قادرين على التّكيف والتّفاعل بإيجابيّة مع المتغيرات حولھم ،ومن خالل تدريبھم
على الكثير من المھارات المھمة في حياتھم؛ وبما ّ
أن المناھج التعليمية ھي الوعاء الرئيس
للتربية فقد أعطت كثيّر من ال ّدول أھ ّمية كبرى للمھارات الحياتيّة أثناء تصميّم مناھجھا ،وتحسين
جودة وكفاءة النّظم التّعليميّة ،ورفع مستوى التّعلم مدى الحياة لتحقيق الوعي الكامل للمتعلّم،
وإعداده علميًّا ،وصحيًّا ،وبيئياً ،واجتماعيًّا ،وتنمية مھاراته الحياتيّة الالزمة من خالل المناھج
ال ّدراسيّة ).(Torney, 1998
ومن ھنا جاء اھتمام المناھج األردنية الحديثة بالمھارات الحياتيّة ،وھي تسعى إلى تحقيق
العديد من األھداف في ھذا المجال ،من أبرزھا اآلتي:
 .1تحسين نوعيّة التّعليم ،والتّركيز على الكفايات النّفسيّة واالجتماعيّة لتنمية المتعلّمين.
صلة بين المھارات الحياتيّة وبين الّتفكير االنفعال ّي والعاطف ّي وال ّ
 .2تقوية ال ّ
صحي لدى المتعلّم.
 .3تعزيز تبني سلوكيات إيجابيّة ،والتّكيف االجتماع ّي ،والمواطنة ال ّ
صالحة.
 .4التّعامل بوعي مع القضايا البيئية والشخصية واالجتماعيّة الّتي تشكل تھديداً لحياة الفرد.
 .5تعزيز النّماء النّفس ّي واالجتماع ّي للمتعلّم من خالل المھارات الحياتيّة )مح ّمود.(2010 ،
وفي ضوء االھتمام الّذي حظي به موضوع المھارات الحياتيّة في المؤسسات التّربويّة
العربيّة والعالميّة ،فقد ت ّم إجراء العديد من البحوث وال ّدراسات المحلية والعربية واألجنبية
للتعرف على المھارات المضمنة في المناھج ال ّدراسيّة المختلفة ،وفي كافة المراحل الدراسية؛ فقد
قام مرسي ومشھور ) ،(2012بدراسة ھدفت إلى تحديد مدى توافر المھارات الحياتيّة في
محتوى مناھج رياض األطفال لفئاتھا الثالثة في سورية ،ولتحقيق ذلك تم استخدام قائمة من
المھارات الحياتيّة ،تضمنت القائمة عشرة مجاالت أساسيّة للمھارات الحياتيّة تفرع عنھا )(71
مھارة فرعيّة ،وتم استخدام المنھج الوصف ّي التّحليل ّي ،وأظھرت نتائج التّحليل ّ
أن مھارات التّعلّم
متوفرة بدرجة جيدة ،كما أن المھارات ال ّشخصيّة ،ومھارات اتخاذ القرار توفرت بدرجة
متوسّطة ،بينما مھارات تقدير ّ
الذات ،والمھارات االجتماعية ،ومھارات ح ّل مواقف الصّراع بين
األطفال ،ومھارات القيادة ،ومھارات المواطنة لم تتوافر في محتوى مناھج رياض األطفال.
وفي دراسة درويش وأبو حجر ) (2011الّتي ھدفت إلى التّعرف على درجة توافر
المھارات الحياتيّة في محتوى كتب العلوم بمرحلة رياض األطفال في غزه ،وقد استخدم الباحثان
المنھج الوصف ّي التّحليل ّي ،وقاما بإعداد قائمة المھارات الحياتيّة الواجب تضمينھا في محتوى ھذه
ص ّحيّة الغذائيّة ،المھارات ال ّ
الكتب ،تمثّلت في المھارات ال ّ
ص ّحيّة العا ّمة ،مھارات األمن
ّ
ّ
ّ
ّ
والسّالمة ،والمھارات البيئيّة ،والمھارات المتعلقة بمواقف التفكير الناقد واتخاذ القرار ،مھارات
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التّواصل ،مھارة ح ّل المشكالت البسيطة ،ومھارات الوعي ّ
بالذات ،إذ أشارت النّتائج إلى اھتمام
محتوى كتب العلوم في مرحلة رياض األطفال ببعض المھارات مثل المھارات ال ّ
ص ّحيّة ،أما
المھارات المرتبطة بح ّل المشكالت ،والوعي ّ
بالذات فجاءت ضعيفة ،وأوصت ال ّدراسة بضرورة
إحداث توازن بين المھارات الحياتيّة الواجب تضمينھا في منھاج العلوم لھذه المرحلة والتّركيز
على المھارات الغذائيّة ،والمھارات المرتبطة بالتّفكير لحاجة التالميذ لھا.
وأجرت صايمة ) (2010دراسة ھدفت إلى تحديد المھارات الحياتيّة المتض ّمنة في منھاج
اللغة العربيّة للصّف الثّالث األساس ّي ،ومدى ممارسة التّالميذ لھا في مدارس وكالة الغوث في
فلسطين ،واتّبعت الباحثة المنھج الوصف ّي التّحليل ّي ،حيث قامت بإعداد قائمة بالمھارات الحياتية
المتضمنة في منھاج اللغة العربيّة للص ّ
ّف الثالث األساس ّي ،ضمن أربعة محاور ھي :المھارات
اللغويّة ،المھارات ال ّ
ص ّحيّة ،مھارات صنع القرار ،ومھارات ح ّل المشكالت ،ومھارة التعامل مع
ّ
الذات ،وخلصت الدراسة إلى ّ
أن المھارات اللّغويّة كانت أعلى نسبة في منھاج اللّغة العربيّة
وتلتھا المھارات ال ّ
ص ّحيّة ،ثم مھارة صنع القرار ،وح ّل المشكالت ،ومھارة التّعامل مع الذات،
ّ
ّ
وأن ھناك فروق ذات داللة إحصائيّة بين وجھتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول مدى
ممارسة المھارات الحياتيّة لصالح أولياء األمور ،وأوصت ال ّدراسة بإبراز المھارات الحياتيّة
ضمن المنھج ال ّدراس ّي ،واإلفادة من المھارات الحياتيّة وتوظيفھا عند بناء األنشطة ،وأسئلة
التّقويم في المقررات ال ّدراسيّة.
وفي دراسة قام بھا عيّاد ،وسعد ال ّدين ) (2010ھدفت إلى وضع تصوّر مقترح لتضمين
بعض المھارات الحياتية في مقرر التّكنولوجيا للص ّ
ّف العاشر في فلسطين ،والتّعّرف إلى فاعليّة
تطبيق وحدة من وحدات التّص ّور المقترح على تنمية المھارات الحياتيّة ،استخدم الباحثان المنھج
الوصف ّي للتّوصل إلى التّصوّر المقترح ،كما استخدما المنھج التّجريبي لقياس أثر تطبيق إحدى
وحدات التّص ّور المقترح على تنمية المھارات الحياتيّة ،وتمثّلت أدوات ال ّدراسة في بطاقة
مالحظة المھارات الحياتيّة المتعلّقة بالمھارات اآلتية :ح ّل المشكالت ،السّالمة واألمان،
االتّصال ،إدارة الوقت ،االقتصاد ،اتّخاذ القرار ،واختبار التّفكير المنظوم ّي ،وبيّنت النتائج ّ
أن
الوحدة المطّبقة والمضمنة بالمھارات الحياتيّة قد حققت فاعلية ذات داللة إحصائيّة ،في تنمية
المھارات الحياتية والتّفكير المنظوم ّي لدى عينة ال ّدراسة ،وأوصت ال ّدراسة بضرورة استخدام
طرق واستراتيجيّات تعليميّة تدعم المھارات الحياتيّة لدى الطّلبة.
وفي دراسة ال ّشرفات ) (2009التي ھدفت إلى تحليل محتوى كتب العلوم للصّفوف
األساسّية ال ّدنيا في األردن للكشف عن مدى احتوائھا على المھارات الحياتيّة ،ولتحقيق ذلك ت ّم
بناء قائمة بالمھارات الحياتيّة توزعت على خمسة مجاالت أساسيّة ،وذلك باستخدام المنھج
أن محتوى كتاب العلوم للص ّ
الوصف ّي التّحليل ّي وقد أظھرت نتائج التّحليل ّ
ّف األول األساس ّي
يتضمن المھارات ال ّ
ص ّحيّة والمھارات اليدويّة بمستوى مناسب ،ويتضمن المھارات الوقائيّة
والمھارات البيئيّة بصورة متوسطة ،أما المھارات الغذائيّة فلم يتم تناولھا بمستوى مناسب  ،أ ّما
كتاب العلوم للص ّ
ّف الثّاني كان التّركيز فيه على المھارات اليدويّة ،والمھارات الوقائيّة،
والمھارات البيئيّة والمھارات ال ّ
ص ّحيّة والمھارات الغذائيّة ،وقد توفرت بشكل مناسب ،وفي كتاب
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ّ
العلوم للص ّ
المھارات البيئيّة واليدويّة ،أما المھارات
ّف الثالث أظھرت النتائج التّركيز على
ال ّ
ص ّحيّة والغذائيّة والوقائيّة فلم يتم تناولھا بمستوى مناسب.
وفي دراسة أجراھا ھانلي وزمالؤه ) (Hanley, et al, 2007ھدفت إلى تقييم برنامج
تطوير وتعزيز المھارات الحياتيّة ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة ،وكذلك للتّغلب على عدد من
المشكالت كالعدوانية ،والسّلوك المشكل ،وقد ت ّم تقديم ھذه المھارات عن طريق عدد من
األنشطة ،وھي :دائرة الحوار ،اللّعب الحرّ ،لعب األدوار ،النموذج ،التّغذية المرت ّدة ،وقد أشارت
النّتائج إلى ّ
أن برامج المھارات الحياتيّة أثبتت فاعليتّھا ،كما أ ّدى إلى انخفاض  74%من السّلوك
المشكل لدى األطفال.
وأ ّما صبحي ) (2006فقد أجرت دراسة ھدفت إلى تنمية بعض المھارات الحياتيّة واالتجاه
نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في مصر باستخدام مصادر التعلم المجتمعية،
واستخدمت الباحثة المنھج التّجريب ّي ،وطبقت ال ّدراسة على مجموعة من تالميذ الص ّ
ّف األ ّول
اإلعداد ّ
ي في الفصل ال ّدراس ّي الثّاني من العام 2004 /2003م ،بإحدى مدارس إدارة السّاحل
التّعليميّة ،واقتصرت ال ّدراسة على تنمية مھارات )علميّة وتكنولوجيّة ،مھارات الحفاظ على
الحياة( ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا بين المجموعتين التّجريبيّة والضّابطة
في كلﱟ من نتائج اختبار المھارات الحياتيّة ،واختبار التّحصيل ال ّدراس ّي ،ومقياس االتجاه نحو
ما ّدة العلوم لصالح المجموعة التّجريبيّة.
كما وأجرى ويك وبنجامين ) (Wick & Benjamin, 2006دراسة ھدفت إلى تحليل
المھارات الحياتية للمنھاج في كولومبيا ،وأشارت إلى أن المنھاج تضمن تطوير مجموعة من
المھارات الحياتيّة األساسيّة ،حيث يركز المنھاج على مھارات التّطوير ال ّشخص ّي بشكل خاصّ
ومواجھة المشكالت ،ومھارات النّقد باإلضافة إلى المھارات الوظيفيّة ،ومھارات التّأكيد على
المسؤوليّة الفرديّة.
وقامت اللّولو ) (2005بدراسة ھدفت إلى تحليل المھارات الحياتية في محتوى منھاج
العلوم للصّفيّن األوّل والثّاني األساسيّين في فلسطين ،تم استخدام المنھج الوصف ّي التّحليل ّي،
ولتحقيق أھداف الدراسة ت ّم بناء قائمة بالمھارات الحياتيّة الواجب تض ّمنھا في محتوى الكتابين،
حيث تض ّمنت القائمة خمسة مجاالت أساسيّة للمھارات الحياتيّة ھي :المھارات الغذائيّة،
المھارات ال ّ
ص ّحيّة ،المھارات الوقائيّة ،المھارات البيئيّة ،المھارات اليدويّة ،وقد طبّقت الباحثة
ّ
أداة تحليل المحتوى ،وأظھرت نتائج الدراسة أن تركيز محتوى مقرّر الص ّ
ّف األوّل والثاني
انصب على المھارات العلميّة واليدويّة وال ّ
صحّ يّة ،وأما المھارات الغذائيّة والوقائيّة والبيئيّة فلم
يتم تناولھا بصورة مناسبة.
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أن معظمھا ھدفت إلى الكشف عن مدى
تضمين المھارات الحياتيّة في الكتب المدرسيّة المختلفة ،ويتّضح أيضًا من خالل ھذه ال ّدراسات
ّ
أن موضوع المھارات الحياتيّة قد ت ّم تناوله في المقرّرات ال ّدراسيّة المختلفة ،إال أنّه لم تجرى أ ّ
ي
ّدراسة في -حدود علم الباحثين -تناولت درجة تضمين كتب الدراسات االجتماعية للصّفوف
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الرابع والخامس والسادس االساسية في األردن للمھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية ،م ّما يبّرر
أھ ّميّة إجراء مثل ھذه الدراسة ،وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد
المجاالت األساسيّة ،والفقرات الفرعيّة للمھارات الحياتيّة ،وطرق وإجراءات تحليل المحتوى؛
وقد تناولت معظم ال ّدراسات السّابقة في عينتھا الكتب المدرسيّة ،واعتمدت معظم ھذه ال ّدراسات
على أدوات التّحليل ،وھذا ما اعتمدت عليه ال ّدراسة الحاليّة كون ھذه المنھجية ھي المناسبة لھا.
وقد سعت بعض ال ّدراسات إلى الكشف عن فاعلية برامج تدريبية في تنميّة المھارات
الحياتيّة من خالل برامج مح ّددة ،كدراسة ھانلي وزمالؤه ) ،(Hanley, et al, 2007أو من
خالل استراتيجيّات خاصّة ك ّدراسة صبحي ) ،(2006وأوضحت نتائج ھذه ال ّدراسات وجود
فاعلية لھذه البرامج واالستراتيجيّات في تنمية المھارات الحياتيّة ،كما ويتضح من خالل ھذه
ال ّدراسات أھمية تنميّة المھارات الحياتيّة لدى الفئات المختلفة من الطّلبة.
مشكلة ال ّدراسة وأسئلتھا
تشكل كتب ومناھج الدراسات االجتماعية في كافة المراحل الدراسية الوعاء الرئيس الذي
تتشكل فيه المھارات والمعارف والقيم واالتجاھات التي يُربى عليھا المتعلمون تربية اجتماعية
سليمة ،ولم يتمكن الباحثون من العثور على دراسة تتناول المھارات الحياتية االجتماعية والبيئية
في مناھج الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية في األردن ،كما أن العديد من الدراسات
في المناھج المدرسية األخرى أشارت نتائجھا إلى أن ھناك قصو ًرا في تضمين بعض المھارات
الحياتيّة في ھذه المناھج ،كدراسة مرسي ،ومشھور ) (2012والّتي أظھرت نتائجھا ّ
بأن مھارات
تقدير ّ
الذات ،والمھارات االجتماعيّة ،ومھارات حل مواقف ال ّ
صراع بين األطفال ،ومھارات
ّ
القيادة ،ومھارات المواطنة غير متوافرة في محتوى مناھج رياض األطفال ،ودراسة الشرفات
) (2009حول محتوى كتب العلوم للصّفوف األساسّية ال ّدنيا في األردن ،الّتي أظھرت نتائجھا أن
المھارات ال ّ
ص ّحيّة ،والمھارات الغذائيّة ،والمھارات الوقائيّة ،لم يتم تناولھا بمستوى مناسب؛
ويالحظ الباحثون من خالل مشاھداتھم لواقع الحياة المعاصرة لسلوكيات األطفال في مراحل
الدراسة المتعددة ّ
أن كثيّراً من المھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية يفتقدھا كثير من أفراد ھذه
ً
الشريحة ،مما يظھر قصّورا في ترّبية المتعلميّن على ھذه المھارات ،وھذا بدوره يتطلب
مراجعة شاملة ،مما شكل دافعا إلجراء ھذه ال ّدراسة ،وذلك من خالل تقييم كتب الدراسات
االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن في ضوء المھارات الحياتية
االجتماعية والبيئية ،ولذلك ّ
فإن ال ّدراسة تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما المھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية المقترح تضمينھا في كتب الدراسات االجتماعية
لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن؟
 .2ما درجة تضمين المھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية في كتب الدراسات االجتماعية
لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن؟
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أھ ّمية ال ّدراسة
تكتسب ال ّدراسة أھميتھا من أھ ّمية الموضوع الّذي تتناوله ،ولع ّل أھميتھا تكمن في إعداد
قائمة بالمھارات الحياتية االجتماعية والبيئية الالزم توافرھا في محتوى كتب الدراسات
االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن ومن ثم الكشف عن درجة
تضمينھا في محتوى ھذه الكتب ،ولعل ذلك يفيد التربويين ،ومؤلفي مناھج وكتب الدراسات
االجتماعية والمناھج المدرسية األخرى في المرحلة األساسية ،كما تعتبر ھذه الدراسة مفيدة
لإلدارات المدرسية والمعلمين في المرحلة األساسيّة ،وأولياء األمور ،والمجتمع المحلّ ّي ،ووزارة
البيئة ووزارة ال ّ
ص ّحة ،ويضاف إلى ذلك أنّه من الممكن أن يستفيد بعض الباحثين من نتائج ھذه
الدراسة.
أھداف ال ّدراسة
تھدف الدراسة إلى اآلتي:
 .1إعداد قائمة بالمھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية الواجب تضمينھا في كتب الدراسات
االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن.
 .2الكشف عن درجة تضمين كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس
األساسية في األردن للمھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية.
حدود الدّراسة ومحدّداتھا
 .1الحدود المكانيّة :أجريت الدراسة في حدود المملكة األردنيّة الھاشميّة.
 .2الح ّدود الموضوعية :تتمثل في المھارات الحياتية االجتماعية والبيئية الالزمة لمحتوى كتب
الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن ،التي توصل
إليھا الباحثون ،ومن درجة صدق وثبات أداة التحليل.
 .3الحدود ال ّزمانيّة :أجريت الدراسة في العام ال ّدراس ّي 2016/2015م.
التعريفات اإلجرائية
المھارة :القدرة على أداء سلوك معين بدقة وسرعة وإتقان.
المھارات الحياتية االجتماعية والبيئية :مجموعة السلوكيات والمھارات المرتبطة بالبيئتين
االجتماعية والطبيعية الّتي يعيش فيھا المتعلّم ،ويكتسبھا بصورة مقصوده عن طريق مروره
بخبرات منھجيّة مخططة ،تعينه على مواجھة المواقف والتّح ّديات االجتماعية والبيئية في حياته
اليومية ،وتتمثّل في المھارات االجتماعية والبيئية الواردة في أداة الدراسة.
كتب الدراسات االجتماعية :كتب التربية االجتماعية والوطنية والجغرافيا والتاريخ المق ّررة
في جميع مدارس المملكة األردنيّة الھاشميّة للعام ال ّدراس ّي 2016/2015م.
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صفوف الرابع والخامس والسادس االساسية :جزء من مرحلة التعليم األساسي في
ّ
األردن ،يتراوح أعمار المتعلمين فيھا ما بين ) (13-10سنة تقريبا.
تقييم كتب الدراسات االجتماعية :عملية تتم في ھذه الدراسة من خالل استخدام منھجية
تحليل المحتوى باستخدام أداة الدراسة ،لمعرفة درجة توافر المھارات الحياتية االجتماعية
والبيئية في محتوى كتب الدراسات االجتماعية محل الدراسة.
الطّريقة واإلجراءات
منھجيّة الدراسة
اتبع المنھج )الوصف ّي التّحليل ّي( المناسب لتحقيق أھداف ال ّدراسة ،وذلك من خالل مراجعة
األدب التربوي المتعلق بالمھارات الحياتية االجتماعية والبيئية الالزمة لمحتوى كتب الدراسات
االجتماعية لھذه المرحلة ،ومن ثم تحليل محتواھا للكشف عن درجة توافر المھارات الحياتية
االجتماعية والبيئية في ھذه الكتب.
مجتمع ال ّدراسة وعينتھا
تك ّون مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا من كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس
ّ
األردن ،والتي أق ّرتھا وزارة التّربية والتّعليم في مدارس المملكة األردنيّة
والسادس االساسية في
الھاشميّة ،بنا ًء على قرار مجلس التّربية والتّعليم رقم ) 14و16و  ،(2015/17تاريخ
)(2015/3/26؛ بدءاً من العام ال ّدراس ّي 2016/2015م ،ويبلغ عددھا ) (5كتب ،بواقع جزأين
لكل كتاب )جزء لكل فصل دراسي( ،وھي على النحو اآلتي:
-

كتاب التربية االجتماعية والوطنية ،الصف الرابع األساسي ،الجزء األول والثاني.

-

كتاب التربية االجتماعية والوطنية ،الصف الخامس األساسي ،الجزء األول والثاني.

-

كتاب الجغرافيا ،الصف السادس األساسي ،الجزء األول والثاني.

-

كتاب التاريخ ،الصف السادس األساسي ،الجزء األول والثاني.

-

كتاب التربية الوطنية والمدنية ،الصف السادس األساسي ،الجزء األول والثاني.

أداة ال ّدراسة
إلعداد األداة قام الباحثون بالخطوات اآلتية:
 .1ال ّرجوع إلى األدب التربوي والمصادر والمراجع والدراسات السابقة المتخصصة في
المھارات الحياتية؛ وتم التوصل إلى قائمة أولية بالمھارات الحياتية االجتماعية والبيئية
الالزمة لمحتوى كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية
في األردن.
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 .2للتأكد من صدق األداة فقد ُعرضت القائمة في صورتھا األ ّوليّة على عدد من المح ّكمين
المخت ّ
صين في المناھج وطرق التّدريس ،من أعضاء ھيئة التّدريس في جامعة الحسين بن
ّ
طالل ،وعدد من المشرفين التّربويين والمعلمين في مديريات التّربية والتعليم لمحافظة
معان ،وذلك إلبداء ال ّرأي حول مجاالت المھارات الحياتية ،ومدى مالءمة ك ّل فقرة للمجال
صياغة اللغويّة ،وأ ّ
الّذي تندرج تحته ،وال ّ
ي مالحظات )تعديل أو حذف( ،وقد أسفرت عمليّة
التّحكيم عن حذف بعض الفقرات ،وتعديل صياغة بعض الفقرات.
 .3تكوّنت أداة ال ّدراسة في صورتھا النھائية من مجالين و) (27فقرة ،وعلى النحو اآلتي:
مجال المھارات االجتماعية ) (15فقرة ،ومجال المھارات البيئية ) (12فقرة.
ثبات التحليل
للتأكد من ثبات عمليّة التّحليل ،فقد تم إتباع الخطوات اآلتية:
 .1قام أحد الباحثين بإجراء تحليل لكتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس
والسادس األساسية في األردن.
 .2قام أحد المعلمين الذين يدرسون مناھج الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية ويحمل
درجة الماجستير في المناھج وطرق التدريس ،وبعد إعطاءه فكرة عن أھداف البحث
وعملية التحليل ،وكيفية حساب التكرارات ،بتحليل عينة من كتب الدراسات االجتماعية
محل الدراسة ،وذلك لمقارنتھا بنتائج تحليل الباحث ،وقد تم حساب نسبة االتفاق واالختالف
باستخدام معادلة ھولستي ) (Holistiللثبات ،التي تنص على )معامل الثّبات = )عدد مرات
االتفاق(  /عدد م ّرات االتّفاق +عدد م ّرات االختالف× .(%100وبلغت نسبة معامل الثبات
على مجاالت األداة ككل ) ،(%86وھي نسبة مقبولة لتحقيق أھداف ھذه ال ّدراسة.
 .3تم إعادة التحليل من قبل الباحث نفسه الذي أجرى عملية التحليل في المرة األولى ،وذلك
بعد مرور ثالثة أسابيع من التحليل األول ،وقد تم حساب نسبة االتفاق واالختالف بين
التحليلين باستخدام معادلة ھولستي ) (Holistiللثبات ،إذ بلغت نسبة معامل الثبات على
مجاالت األداة ككل ) ،(%89وھي نسبة مقبولة لتحقيق أھداف ھذه ال ّدراسة.
إجراءات الدراسة
قام الباحثون بإتباع اإلجراءات اآلتية لإلجابة عن أسئلة ال ّدراسة:
 .1بناء أداة ال ّدراسة من خالل تحديد المجاالت ،والفقرات الفرعيّة المندرجة تحت ك ّل مجال،
والتأكد من صدقھا وثباتھا بالطرق العلمية السليمة.
 .2تحديد فئات التحليل وھي :مجال المھارات االجتماعيّة ،ومجال المھارات البيئيّة ،وقد اعتمد
الشكل والكلمة والجملة وحدات للتحليل.
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 .3القيام بعملية تحليل محتوى الكتب موضوع الدراسة ،وتبويب التّحليل في جداول تتضمن
التّكرارات ،والنّسب المئويّة؛ واستخراج النّتائج ،وتحليلھا وتفسيرھا ،وصياغة التّوصيات
في ضوء نتائج ال ّدراسة.
المعالجة اإلحصائيّة
استخدم في ھذه الدراسة التّكرارات ،والنّسب المئويّة للمجاالت والمھارات الفرعيّة في ك ّل
مجال ،كما واستخدمت معادلة ھولستي ) (Holistiلحساب معمل الثبات.
نتائج الدراسة وتفسيرھا
أ ّو ًال :النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول :ما المھارات الحياتيّة االجتماعية
والبيئية المقترح تضمينھا في كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس
األساسية في األردن؟
تتضمن اإلجابة عن ھذا السؤال نفس إجراءات إعداد أداة الدراسة – كما مر سابقا -حيث ت ّم
مراجعة األدب التّربوي والمصادر والمراجع والدراسات السابقة المتخصصة في المھارات
الحياتية ،وتم التوصل للمھارات الحياتية االجتماعية والبيئية المقترح تضمينھا في كتب الدراسات
االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن ،إذ تكوّنت األداة من مجال
المھارات االجتماعية ) (15فقرة ،ومجال المھارات البيئية ) (12فقرة ،وقد تم التأكد من الصدق
والثبات بالطرق اإلحصائية المناسبة )يظھر المجالين وفقرات كل منھما في الجداول الالحقة في
متن البحث(.
إذ تعد ھذه المھارات مطلبا ً ملحا ً لھذه الفئة العمرية للعيش في عالم متغير وسريع التطور،
وقد انسجمت نّتائج ھذه ال ّدراسة مع الدراسات السابقة ،التي أ ّكدت على ضرورة تضمين
المھارات الحياتية في مناھج التعليم لكافة المراحل الدراسية ،ألھ ّميتھا في معظم جوانب الحياة؛
ويتض ّمن المجال األوّل "المھارات االجتماعيّة" التي تعد ركيزة أساسيّة في بناء أ ّ
ي مجتمع من
المجتمعات ،وھي من األسس الّتي تبنى في ضوئھا المناھج األردنيّة في كافة المراحل التّدريسيّة
سواء كانت أساسيّة أم ثانويّة ،وبما ّ
أن التّربية تعد الفرد للعيش الفاعل في المجتمع ،إذ يعتبر ھذا
الھدف ھو اسمى أھداف التربية ،ومناھج الدراسات االجتماعية ھي من أھ ّم أدوات التربية
لتحقيق ھذا الھدف ،وھذا ھو أبرز مھام مناھج وكتب الدراسات االجتماعية التي يفترض أن
تعمل على تنميتھا لدى المتعلمين.
أ ّما مجال "المھارات البيئيّة" ،فھي تھت ّم في إكساب المتعلّمين في ھذه المرحلة العمريّة القيم
والمفاھيم الّتي تھدف إلى تنميّة المھارات ّ
الالزمة لفھم العالقات الّتي تربط بين اإلنسان وبيئتّه
الطّبيعيّة الحيويّة ,والمھارات البيئيّة ليست مجرد تدريس المعلومات والمعارف ،بل تعني أي ّ
ضا
ممارسةً في الحياة اليوميّة سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي ،والب ّد من وضع محتوى
ينمي لدى المتعلم مھارات تح ّمل المسؤوليّة والمحافظة على البيئة ،وتنشئة أجيال قادرة على
معرفة قيمة البيئة وأھ ّمية حمايتھا من أ ّ
ي ضرر يصيبھا ،وإحداث تغييرات جذريّة في طرق
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التّفكير والسّلوك البيئي لدى المتعلمين ليتصرفوا كأفراد مسئولين عن تصرّفاتھم في المحافظة
على البيئة بك ّل مكوّناتھا ،وفي كافة نشاطاتھم وأعمالھم.
ثانيًا :النّتائج المتعلّقة باإلجابة عن سؤال ال ّدراسة الثّاني :ما درجة تضمين المھارات
الحياتيّة االجتماعية والبيئية في كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس
األساسية في األردن؟
لإلجابة عن سؤال ال ّدراسة الثّاني ،ت ّم تحليل كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع
والخامس والسادس األساسية في األردن ،واستخراج المھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية
المتض ّمنة فيھا ،وبيان تكرارات المھارات في ك ّل كتاب ،وجمع التّكرارات ،واستخراج نسبھا
المئويّة ،وفي ما يأتي نّتائج سؤال ال ّدراسة الثّاني:
جدول ) :(1التكرارات والنسب المئوية لفقرات مجال المھارات االجتماعية المتضمنة في كتب
الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن.
رقم
الفقرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الفقرة

التعبير عن التسامح في
مواقف مختلفة
العمل بروح الفريق الواحد
)العمل الجماعي والتعاوني(
ح ّل المشكالت االجتماعية
الّتي تواجه المجتمع بطريقة
علمية
محاربة العادات السيئة
السّائدة كالتدخين
تبني نھج الوسطيّة واالعتدال
في ك ّل شيء
االھتمام بالشأن الوطني العا ّم
احترام الرّأي والرّأي اآلخر
التعامل ال ّديمقراط ّي مع
اآلخرين
التواصل والتعبير عن مواقف
إيجابية تجاه الوطن وأفراده
الحفاظ على األماكن
والمؤسسات العامة
توظيف المعرفة إلفادة
المجتمع

التّكرارات
صفّ
صفّ
ال ّ
ال ّ
الخامس السادس

مجموع
التّكرارات

النسبة
المئويّة

4

2

6

12

3.2

6

3

2

11

2.9

0

3

7

10

2.6

8

6

2

16

4.2

0

0

1

1

0.02

3
2
5

5
3
7

3
8
2

11
13
14

2.9
3.4
3.7

10

17

19

46

12.2

17

11

9

37

9.8

21

24

17

62

16.4

صفّ
ال ّ
الرابع
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 ...تابع جدول رقم )(1

رقم
الفقرة

12
13
14
15

الفقرة

االستفادة من مصادر التعلم
المتاحة في المجتمع المحلي
استخدام التّقنيات الحديثة
المتاحة في مجتمعه
تنمية مھارات التعلم الذاتي
والمستمر
االستفادة من خبرات أفراداً
متخصصين في مؤسسات
اجتماعية في مواجھة
مشكالت المجتمع
المجموع

التّكرارات
صفّ
صفّ
ال ّ
ال ّ
الخامس السادس

مجموع
التّكرارات

النسبة
المئويّة

9

27

13

49

13.0

5

22

16

43

11.4

21

12

17

40

10.6

0

0

2

2

0.05

صفّ
ال ّ
الرابع

111

142

124

377

%100

يتبين من الجدول ) (1أن كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس
األساسية في األردن تض ّمنت ) (377تكرارا متعلّقا بفقرات مجال المھارات االجتماعيّة ،كما
تبين النتائج أن كتب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي قد حصلت على أعلى
تكرارات مقارنة بالصفين الرابع والسادس بتكرارات بلغت ) (142تكراراً ،وتبين نتائج الجدول
أن معظم فقرات ھذا المجال تراوحت تكراراتھا ما بين ) 10إلى  (40تكراراً ،كما تبين النتائج
أن مجموع تكرارات المجال االجتماعي في كتب الدراسات االجتماعية للصفوف الثالث جاءت
متقاربة ،وھذه النتيجة تدل على االھتمام الجيد الذي توليه ھذه المناھج للمھارات االجتماعية؛
ويمكن تفسير ھذه النّتيجة بان من أبرز أھداف كتب الدراسات االجتماعية السعي إلى تخريج
جيل متكامل ومتوازن في جميع الجوانب ،مصداقا لقوله تعالى﴿ :لَقَ ْد خَ لَ ْقنا ْاإل ْنسانَ في أَحْ َس ِن
ً
متكامال اجتماعيا ً وجسميًّا وعقليًا وعاطفيًّا بحيث
ويم﴾ )التّين ،(4:فاإلنسان يجب أن يكون نموه
تَ ْق ٍ
ال يطغى جانب على آخر ،كما أن المجتمع فيه قيم وسلوكيات وتقاليد واتّجاھات إيجابية مستمدة
من اإلسالم وتتوافق معه ،يجب االستفادة منھا لدى طلبة ھذه المرحلة ،واالستفادة منھا في نبذ
القيم والسلوكيات واالتجاھات االجتماعية السلبية ،والب ّد من محتوى تُبنى من خالله القيم
والسلوكيات المطلوبة ،وتُنبذ من خالله القيم والسلوكيات االجتماعية السلبية ،فكانت مناھج
الدراسات االجتماعية ھي الوسيلة الفاعلة لتحقيق أھداف المجتمع؛ وھذه النتيجة تشير إلى أن ھذا
المجال متجذر في مناھج الدراسات االجتماعية في كافة مراحل التعليم ،ال سيما وان ھذا البعد ھو
من صميم أبعاد ومجاالت مناھج الدراسات االجتماعية.
كما تشير نتائج الجدول ) (1أ ّن أعلى فقرات مجال المھارات االجتماعية تكرارًا ھي
الفقرات ذات األرقام ) ،(9 ،12 ،11التي تنص على "توظيف المعرفة إلفادة المجتمع"،
و"االستفادة من مصادر التعلم المتاحة في المجتمع المحلي" و"التواصل والتعبير عن مواقف
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إيجابية تجاه الوطن وأفراده" ،إذ كانت تكراراتھا على التوالي ) (46 ،49 ،62تكرارا لكل فقرة،
وھذه النتيجة اإليجابية يمكن تفسيرھا باالھتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم في األردن بما
يسمى باالقتصاد المعرفي الذي بدأ االھتمام به منذ سنوات سابقة ،الذي يقوم أساسا ً على فكرة
بناء اقتصاد يقوم على المعرفة وتوظيفھا في الحياة ،كما يؤكد ھذا المفھوم على البحث عن
المعرفة والتعرف إلى مصادرھا المختلفة واالستفادة منھا في تطوير المجتمع ،وقد يكون ھذا
السبب ھو ما جعل مؤلفي ھذه الكتب يولون ھذا األمر عناية خاصة.
أ ّما أقل الفقرات تكراراً فكانت الفقرتين ) ،(15 ،5إذ كانت تكراراتھما على التوالي )،1
 ،(2وتنص ھاتان الفقرتان على "تبني نھج الوسطيّة واالعتدال في ك ّل شيء" و"االستفادة من
خبرات أفراداً متخصصين في مؤسسات اجتماعية في مواجھة مشكالت المجتمع" ،وقد يعود
السبب إلى أن ھاتين الفقرتين تتضمنان قيم مھمة تم تضمينھا في مراحل دراسية أعلى ،وفي
مناھج أخرى كمناھج التربية اإلسالمية ،علما ً بأن المھارات المعتمدة على قيم االعتدال
والوسطية ،ومھارات التعامل مع أشخاص من ذوي الخبرة في المجتمع ھي من المھارات والقيم
المھمة في ھذه المرحلة .وقد اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع دراسة (Wick & Benjamin,
) 2006بينما اختلفت مع دراسة مرسي ومشھور ).(2012
جدول ) :(2التكرارات والنسب المئوية لفقرات مجال المھارات البيئية المتضمنة في كتب
الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في األردن.
ّرقم
الفقرة
16
17

18
19
20
21
22

الفقرة
استخدام األدوات التي
تحافظ على نقاء البيئة
المحافظة على األدوات
التي يمكن إعادة
استخدامھا في حياته
اليوميّة
المحافظة على الثروة
الحرجيّة
وضع قواعد للمحافظة
على البيئة وتطبيقھا
التّخلص من النفايات
بشكل مناسب
االستفادة من المخلفات
البيئيّة
المحافظة على بيئة
المجتمع المحلّ ّي

التّكرارات
صفّ
صفّ
ال ّ
ال ّ
الخامس السادس
1
2

مجموع
التّكرارات

النسبة
المئويّة

3

3.5

2

0

0

2

2.3

0

1

2

3

3.5

1

1

0

2

2.3

3

3

6

12

14.1

1

0

3

4

4.7

1

3

3

7

8.2

صفّ
ال ّ
الرابع
0
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 ...تابع جدول رقم )(2

ّرقم
الفقرة
23
24
25

26
27

الفقرة
المحافظة على المناطق
السّياحيّة
حماية النّباتات واألشجار
المحافظة على نظافة
الجسم )الوجه ،ال ّشعر،
الفم ،األنف( من اثر
الملوثات
تنظيف المكان الذي
يستخدمه بعد االنتھاء منه
التعامل الصحيح مع
أماكن التّلوث
المجموع

التّكرارات
صفّ
صفّ
ال ّ
ال ّ
الخامس السادس
4
3

مجموع
التّكرارات

النسبة
المئويّة

8

9.4

2
9

1
0

3
0

6
9

7.5
10.6

5

4

6

15

17.6

2

3

9

14

16.5

صفّ
ال ّ
الرابع
1

27

21

37

85

%100

يتبين من الجدول )ّ (2
أن كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس
ً
ً
األساسية في األردن تض ّمنت ) (85تكرارا متعلقا بفقرات مجال المھارات البيئيّة ،وتظھر نتائج
الجدول )ّ (2
أن أعلى الفقرات تكرارًا كانت الفقرات ذوات األرقام ) ،27 ،26و ،(20إذ بلغت
ً
تكراراتھا على التوالي ) (12 ،14 ،15تكرارا ،إذ تتضمن ھذه الفقرات أساسيات التعامل
اإلنساني مع النفس والبيئة ،وھذه المھارات تتناسب مع ھذه المرحلة العمرية ،وطالما ّ
أن الطالب
يعيش في بيئة طبيعية واضحة المعالم فال بد أن تركز كتب الدراسات االجتماعية في ھذه
المرحلة على ضرورة المحافظة عليھا.
كما تشير النتائج إلى أن معظم فقرات المجال البيئي في محتوى كتب الدراسات االجتماعية
لھذه المرحلة تراوحت تكرارات فقراتھا ما بين ) 2إلى  (8تكرارات ،ونالحظ أن بعض
المھارات كانت تكراراتھا قليلة ال تلفت االنتباه ،وھذه النتيجة قد ال تعني عدم االھتمام بھا ،كون
البيئة ومشكالتھا ھي جوھر اھتمام الحكومة األردنية ووزارة التربية والتعليم بشكل خاص ،كما
أن دول العالم كافة تھتم بالبيئة ومشكالتھا وكيفية الحفاظ عليھا ،ويمكن تفسير ھذه النتيجة بعدة
تفسيرات منھا:
 .1قد يكون التركيز عليھا في مناھج الدراسات االجتماعية في مراحل دراسية أخرى.
 .2كما انه من الممكن ّ
أن يكون قد ت ّم التّركيز عليھا في كتب ومناھج أخرى لنفس المرحلة أو
في صفوف ومراحل أخرى ،إذ أن فقرات ھذا المجال تتكرر في محتوى كتب اللغة
العربية ،ومحتوى كتب التربية اإلسالمية ،ومحتوى كتب العلوم في صفوف الرابع
والخامس والسادس األساسية في األردن ،مما قد يكون السبب في جعل مؤلفي كتب
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الدراسات االجتماعية لھذه الصفوف يأخذون ذلك بالحسبان ضمن ما يسمى بالمنحى
التكاملي في المناھج ،وقد يكون ھذا السبب ھو ما جعلھا تحتل مرتبة يرى الباحثون أنھا
متدنية في ھذه المرحلة.
وھذه المبررات ال تعد كافية لضعف االھتمام بھذه المھارات البيئية المھمة لھذه المرحلة،
فال بد من التّركيز في ھذه الكتب على ھذه المھارات المھ ّمة التي تنعكس آثارھا إيجابًا على
الطّلبة ،والمجتمع كك ّل ،ومن ھنا فالبيئة الطبيعية ھي المكان الحيوي لعيش اإلنسان ،ومناھج
الدراسات االجتماعية ھي المعنية بالدرجة األولى من أي مناھج أخرى بتكوين اتجاھات إيجابيّة
نحو البيئة والمحافظة عليھا ،وامتالك المھارات الالزمة لھذا األمر ،وجعل الطّالب يدرك بشكل
مبسط أھ ّمية المحافظة على البيئة ،وانعكاس ذلك على ال ّ
صحّة واالقتصاد؛ وفي المجمل يرى
الباحثون أن النتائج التي يظھرھا الجدول ) (2ھي غير مقبولة في ھذه المرحلة ،كون مناھج
الدراسات االجتماعية تتضمن في جوھرھا البعد البيئي أكثر من أي منھاج آخر .وقد اتفقت نتيجة
ھذه الدراسة مع دراسة اللّولو ) ،(2005والشرفات ).(2009
التوصيات
في ضوء النّتائج التي تم الوصول إليھا يمكن التوصية بما ھو آت:
 .1تطوير محتوى كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في
ّ
األردن بما يسھم في تنمية المھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية بشكل مخطط ومنظم
ومدروس.
 .2االھتمام بقائمة المھارات الحياتيّة االجتماعية والبيئية المقترحة في عمليات بناء كتب
ّ
األردن وإجراء
الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع والخامس والسادس األساسية في
عمليات متابعة وتّحليل مستم ّرين لھا ،والعمل على تضمين فقرات المھارات البيئيّة،
والمھارات االجتماعية التي لم تتوفر في محتوى كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع
ّ
األردن.
والخامس والسادس األساسية في
 .3إجراء مزيد من األبحاث حول المھارات الحياتية االجتماعية والبيئية في مراحل ومناھج
دراسية أخرى.
)References (Arabic & English
-AbdulMuti, Mohammed Mustafa, Doa'a. (2008). Life skills, Cairo:
Dar Al-Sahab for publication and distribution.

−

Ala'arem , Salih Jaber. (2012). The effectiveness of a program based
on classroom activities associated with the methodology of Social
Studies in the development of some of the life skills and

−

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2017 ،(4)31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol31/iss4/5

Al Sobhieen et al.: The Assessment of Social Studies Textbooks of the Fourth, Fifth a

637  وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،عيد الصبحيين

environmental, unpublished
University, Saudi Arabia.

Master

Thesis,

Umm

Al

Qura

−

-AlSa'audi, Khaled. (2014). Highlights in the life skills excellence
and creativity, Amman: Dar Majdalawi for publication and
distribution.

−

AlSudani, Abdul Karim al-Masoudi, Abbas. (2011). Analytical Study
books Biology intermediate stage in the light of the life skills,
Qadisiyah Journal of Arts and Educational Science, 10 (4) 0.117 to
133.

−

-Alsharqaoui, Abeer. (2005). Program to develop some life skills
among a sample of children Riyadh, unpublished Master Thesis,
Tanta University, Egypt.

−

-Alshorofat, Moqbel. (2009). Over the science books contain the
minimum essential for life-skills classes, unpublished Master Thesis,
Al al-Bayt University, Jordan.

−

-Attiya, Ali. (2007). The effectiveness of a unit of study based on
activity in social studies for the development of life skills among
primary school students, the educational Society for Social Studies
journal, from 13.48 to 98.

−

-Ayyad, Fouad & Saad Eddin, Huda. (2010). Effectiveness of the
suggested proposal to include some of the life skills in the decision
of the technology to the tenth grade, the journal Al-Aqsa University
Humanities Series 0.4 (1) from 0.174 to 218.

−

-Baha'a alddin, Hussein. (2000). In a world without national identity,
i 1. Cairo: Knowledge House.

−

Baz, Khaled Khalil Mohammed. (1999). The role of the science
curriculum in the development of life skills among primary school
students, and the working paper submitted to the scientific Thirteenth
Congress, "the science curriculum of the twentieth century atheist,"
the Egyptian Association for breeding process, m 1.83 to 103, 25 to
28 July 1999.

2017 ،(4)31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد

Published by Arab Journals Platform, 2017

19

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 31 [2017], Iss. 4, Art. 5

"......  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تقييم كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع و638

−

-Bishara, Gabriel. (2009). Integration of some contemporary life
skills education curriculum, working paper submitted to the
conference "Towards a better investment for Educational and
Psychological Science in the light of the challenges of the times," the
University of Damascus, October 25-27- 0.2009, recovered, 22
December, 2014, from http: //www.up-sy.com/files.

−

-Darwish, Atta Abu Hajar, Fayez. (2011). Availability of life skills in
the content of science books kindergarten stage in Gaza, childhood
magazine, N (8) 0.283 to 300.

−

Dawson, G. (1993). Life Skills Based Videodisc Curriculum, Social
Science Record. Vol (29) no (2) p22.

−

-Faheem, Mustafa. (2005). Child life skills in kindergarten and
elementary school, Cairo: Dar Arab Thought for publication.

−

Fischer, J.(1991). Life Skills: what anethey. Social-Science, 16(11):
13-19.

−

Hanley, G, Heal, N, Tiger, J, and Ingvarsson, E, (2007). Evaluation
of Class Wide Teaching Program for Developing Preschool Life
Skills, Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 2, p277- 300.

−

-Imran, tagreed and Shenawi, Subhi. (2001). Life skills. Cairo: Zahra
Middle Library.

−

Jones, R, (1991). Life skills, London, Cassel Educational Limited.
P13.

−

-League of Arab States. (2001). Arab Framework for Children,
Oman, recalled, February 12, 2015, from
http://ahdath.justice.gov.lb/law-sign-kidsrights.htm

−

-Lulu, Fethiye. (2005). Life skills are included in the Palestinian
curriculum content for the first two rows and the second key, and the
working paper submitted to the Second Educational Conference "of
Palestinian children between reality challenges and aspirations of the
future," the Islamic University of Gaza, November 22 to 23.2005.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2017 ،(4)31 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol31/iss4/5

20

Al Sobhieen et al.: The Assessment of Social Studies Textbooks of the Fourth, Fifth a

639  وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،عيد الصبحيين

−

-Mahmoud, Susan Ali. (2010). Integrating approach to learning life
skills in physical education curricula from the perspective of sports
education teachers in schools in Jerash, unpublished Master Thesis,
Yarmouk University, Jordan.

−

Morsi, Manal, and Mashhour, Kinda. (2012). The availability of life
skills in the kindergarten curriculum in the Syrian Arab Republic,
Open Magazine, Syria 0.8 (48) from 0.257 to 263.

−

-Saima, Samar. (2010). Life skills are included in the Arabic
language curricula third grade of primary and the practice among
students and UNRWA schools, unpublished Master Thesis, Al-Azhar
University, Gaza.

−

-Subhi, Shaima. (2006). Some life skills development and the trend
towards science at the junior high school students using the Learning
Resources, unpublished Master Thesis, Ain Shams University, Cairo.

−

-The Ministry of Education of Jordan. (D.t). Teaching and
assessment strategies, Oman, Retrieved June 24, 2015, from
www.moe.gov.jo.

−

Torney, Purta (1998), Partners in Life Skills Education, United
Nations Inter-Agency Meeting, Geneva 6-7 April.

−

Utah State Office of Education (2006). A Guide to Kknowledge,
Skills and Disposition for Success /Grade k-12. Utah: Utah State
Office of Education.

−

-Wafi, Abdul Rahman Juma'a. (2009). Life skills and their
relationship to the multiple Balzkaouat among secondary school
students in the Gaza Strip, unpublished Master Thesis, the Islamic
University of Gaza.

−

Wick, S., Benjamin, a., (2006). The Road to Employability through
Personal Development: A Critical Analysis of the Silences and
Ambiguites of the British Columbia (Canada) Life Skills Curriculum,
International Journal of Life Long Education, 25,1, p.75:86.

2017 ،(4)31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد

Published by Arab Journals Platform, 2017

21

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 31 [2017], Iss. 4, Art. 5

 640ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تقييم كتب الدراسات االجتماعية لصفوف الرابع و "......

World Health Organization (1994). Programme on Mental:
Introduction to Life Skills for Psychosocial Competence. Geneva:
World Health Organization.

−

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2017 ،(4)31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol31/iss4/5

