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مستخلص:
تمثل الميارات الحياتية العامة أىمية كبيرة في إعداد المراىقين والشباب لخوض غمار

الحياة بتقمباتيا واإلسيام في رفاه أنفسيم وتقدم مجتمعيم .لذلك تصدت الدراسة الحالية لمتعرف
عمى مدى إسيام المدرسة الثانوية العامة في محافظة الغربية المصرية في تنمية الميارات

الحياتية لدى طالبيا من وجية نظر الطالب والمعممين .استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،إذ
أعدت استبانة تتألف من ثالثة مجاالت أساسية لمميارات الحياتية العامة ،وثالث فئات فرعية

ضمن كل مجال ،طبقت عمى ( )437طالبا وطالبة و( )655معمما ومعممة من ثالث إدارات
تعميمية بمديرية التربية والتعميم بمحافظة الغربية .توصمت الدراسة إلى أن إسيام المدرسة الثانوية
العامة في تنمية الميارات الحياتية لدى طالبيا جاء في المستوى المتوسط (المتوسط  )3.73من
وجية نظر الطالب ،وفي المستوى المرتفع (المتوسط  )3.66من وجية نظر المعممين ،وأنو ال
توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب والمعممين في تقدير مدى إسيام المدرسة في تنمية

الميارات الحياتية لدى طالبيا .وفي ضوء النتائج ومناقشتيا ،قدمت الدراسة عددا من التوصيات

لتضمين الميارات الحياتية في منيج المدرسة الثانوية العامة وفي النشاطات المصاحبة لممنيج.
وأخيرا ،قدمت الدراسة عددا من المقترحات البحثية.
الكممات المفتاحية :الميارات الحياتية العامة ،المدرسة الثانوية العامة في مصر ،الطالب
والمعممون
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Contribution of the General Secondary Schools in Gharbiyyah
Governorate in Developing General Life Skills among its Students
from the Viewpoint of Students and Teachers
Dr. Mustafa M. A. Kassem

Assistant Professor of Educational Policy
National Center for Education Research and Development
Abstract
General life skills are crucial for helping adolescents and youth make their
way through life with its vicissitudes, and contribute to their own welfare and the
progress of their society. The present study, therefore, sought to examine to what
extent the general secondary schools in Gharbiyyah Governorate in Egypt contribute
in developing general life skills among their students from the viewpoint of students
and teachers. The study made use of the descriptive research method. It developed a
questionnaire for this purposes, consisting of three basic domains of general life skills,
and three sub-domains in each. The questionnaire was applied to (734) students and
(566) teachers of general secondary schools in three districts in Gharbiyyah
governorate. Results showed that students rated school contribution moderately (M =
3.48), that teachers rated it highly (M = 3.55), and that there were no statistically
significant differences between students and teachers. In light of the above results,
recommendations and further research were suggested.
Keywords: General life skills, general secondary school in Egypt, students and
teachers.
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متهًد
تنتشر بيف المراىقيف والشباب في عمر المدرسة الثانوية والجامعة حوادث عنؼ تبدأ في
حدىا األدنى بالسخرية واالستيزاء والتنمر والتحرش وصوال إلى جرائـ القتؿ التي تيز المجتمع
مف حيف آلخر .كما تشؽ مشكبلت مجتمعية مثؿ التدخيف وسوء استخداـ العقاقير والمواد
طريقيا إلى ىؤالء الم ارىقيف والشباب .وال تخمو العبلقات بيف المراىقيف والشباب مف ىيمنة
أحدىـ وانقياد اآلخريف لو ،وما قد ينتج عف ذلؾ مف ضغوط تمارس عمى المراىؽ أو الشاب
لفعؿ أمور مضرة مثؿ التدخيف أو تعاطي المخدرات ( .)Saravanakumar, 2020b: 2-3وفي
مجتمع اإلعبلـ االجتماعي الجديد والنشر المنفمت لؤلخبار ،يقع المراىقوف والشباب فريسة
لتصديؽ كؿ ما ينشر ،حتى لو كاف ساذجا ومنافيا لمعقؿ والمنطؽ .ورغـ اإلعداد األكاديمي
والدرجات المتضخمة ،قد يفشؿ الشباب في الحصوؿ عمى فرصة عمؿ الفتقارىـ إلى الميارات
والسمات التي يثمنيا أصحاب األعماؿ.
يرجع السبب وراء ذلؾ وغيره جزئيا إلى افتقار الشباب إلى الميارات الحياتية التي تؤىميـ
لمتعامؿ مع كؿ ىذه التحديات .فيذه الميارات ،كما تبمورت في األدبيات ،بإعدادىا الفرد لتنمية
ىويتو وىدفو في الحياة ،وادارة ذاتو والحفاظ عمى نفسو بدنيا ونفسيا واجتماعيا ،وتمكينو مف
حؿ المشكبلت واتخاذ القرار والتفكير الناقد في عبلقاتو االجتماعية ،والتعمـ مدى الحياة،
وتعزيز قدرتو عمى التواصؿ والنجاح االجتماعي وادارة عبلقاتو باآلخريف ،تمثؿ الرد التربوي
عمى ىذه التحديات التي يواجييا المراىقوف والشباب ( Ahuja, Singh, Parveen, Agrawal

.)& Thakur, 2018: 565
وانطبلقا مف أف الميارات الحياتية ىي الرد التربوي النظامي عمى ىذه التحديات التي
تواجو المراىقيف والشباب وتيدد رفاىيـ في الحياة

()2

( Prajapati, Sharma & Sharma,

 ،)2017: 1; Nivedita & Singh, 2016: 3800ومف أف المدرسة الثانوية العامة تتعامؿ مع
المراىقيف وتعدىـ لمواصمة التعميـ ومجابية الحياة ،تسعى الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى مدى
إسياـ المدرسة الثانوية العامة في مصر في تنمية الميارات الحياتية العامة لدى طبلبيا مف

( )1يعزف انزفبي  well-beingثأوً انحبنخ انُجُديةخ انمشةجععخ انتة تتسة ثبنحةحخ َانسةعبدح َانز ةبل َانزفبٌ ةخَ ،يشة ز لنة
ٌذي األش بل مجتمعخ.
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وجية نظر الطبلب والمعمميف وصوال إلى مقترحات إلدماجيا في كؿ مكونات النظاـ التعميمي
في المدرسة الثانوية.

مشهلُ الدراسُ
فيما يمي ،يتناوؿ الباحث الدراسات السابقة في المجاؿ وصوال إلى مشكمة الدراسة
الحالية ،وذلؾ ضمف أربعة محاور :أىمية تعميـ الميارات الحياتية ،مدى توفر الميارات
الحياتية في محتوى مناىج التعميـ الثانوي ،مستوى الميارات الحياتية لدى الطبلب ،مسح
وتقييـ ممارسات تعميـ الميارات الحياتية في نظـ تعميمية مختمفة.
أوال ،فيما يتعمؽ بأىمية تعميـ الميارات الحياتية ،أجريت دراسة واسعة النطاؽ
( )Cullinane and Montacute, 2017لمتعرؼ عمى مدركات المعمميف وأصحاب األعماؿ
والشباب حوؿ أىمية الميارات الحياتية وتقديميا والطمب عمييا في إنجمت ار ،وذلؾ مف خبلؿ
استطبلع رأي ( )2232معمما في مختمؼ الدرجات الوظيفية )2222( ،مف أصحاب األعماؿ،
ومقاببلت مع ( )0320طالبا بيف عمر الحادية عشر والسادسة عشر .خمصت الدراسة إلى
أف الميارات الحياتية األساسية (الثقة ،الدافعية ،المرونة ،التواصؿ) ترتبط بالمخرجات
األكاديمية األفضؿ والمستقبؿ األفضؿ في مكاف العمؿ ،وأف ىناؾ اعترافا واسعا بأىمية
الميارات الحياتية ،إذ قاؿ ( )%88مف الشباب و( )%49مف أصحاب األعماؿ و( )%49مف
المعمميف إنيا ال تقؿ أىمية عف المؤىبلت األكاديمية ،بؿ إف ( )%32مف المعمميف أروا أنيا
أىـ مف المؤىبلت األكاديمية لنجاح الشباب ،وذىب ( )%90مف المعمميف إلى أف مدارسيـ
يجب أف تزيد تركيزىا عمى تدريس الميارات الحياتية ،وقاؿ ( )%93مف الشباب إنيـ يروف
أف الميارات الحياتية األفضؿ يمكف أف تساعدىـ في الحصوؿ عمى فرصة عمؿ في المستقبؿ،
وقاؿ ( )%88منيـ إنيا أىـ مف الحصوؿ عمى درجات جيدة ،وقاؿ ( )%49مف أصحاب
األعماؿ إف الميارات الحياتية ال تقؿ أىمية عف النتائج األكاديمية.
كذلؾ أجريت دراسة ( )Edge Research, 2018لمساعدة المعمميف في فيـ كيؼ ينظر
أولياء األمور إلى تنمية الميارات الحياتية لدى األطفاؿ والمراىقيف مف خبلؿ مسح وطني
ألكثر مف ألفيف مف أولياء أمور طبلب المدارس المتوسطة في الواليات المتحدة األمريكية.
أوضحت النتائج أف أولياء األمور يربطوف الميارات الحياتية بنمو الطفؿ العاـ ،ويروف أنيا
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مترابطة وتعد األطفاؿ لمنجاح األكاديمي والنجاح في الحياة .يقدـ أولياء األمور أسبابا كثيرة
لفائدة الميارات الحياتية ،منيا أنيا تساعد األطفاؿ عمى التعمـ ،وتجعميـ أفرادا جيديف في
المجتمع ،وتعدىـ لمعمؿ ،ومقاومة تأثير ضغط األقراف والتنمر.
ثانيا ،انطبلقا مف ىذه األىمية الكبيرة لمميارات الحياتية مف منظور مختمؼ الفاعميف
وأصحاب المصمحة في المشيد التعميمي ،أجريت دراسات كثيرة لمتعرؼ عمى مدى توفر
الميارات الحياتية في محتوى مناىج التعميـ الثانوي .فأجرت شمبي ( )0229في مصر دراسة
لتحديد ميارات القرف الحادي والعشريف التي يمكف دمجيا في مناىج العموـ بمرحمة التعميـ
األساسي ،وتقويـ محتوى كتب العموـ في ضوء مدى توافر ىذه الميارات .توصمت الدراسة إلى
أف ىناؾ انخفاضا واضحا في تناوؿ ىذه الميارات في كتب العموـ ،ووضعت إطا ار مقترحا
لدمجيا في المنيج.
أما دراسة صميبي ( ،)0223فقد استيدفت التعرؼ عمى الميارات الحياتية الواجب
تضمينيا في مقرر األحياء والبيئة لمصؼ العاشر في سوريا ومعرفة مدى توفر ىذه الميارات
في ذلؾ المقرر ،وانتيت إلى ضعؼ تضميف الميارات الحياتية في موضوعات المقرر ،والى
أف ىناؾ تباينا شديدا في تضميف الميارات الحياتية ،وأوصت بتطوير مناىج األحياء والبيئة
في ضوء مدخؿ الميارات الحياتية.
وحوؿ مدى تضميف الميارات الحياتية في مناىج المغة العربية لممرحمة الثانوية ،توصمت
دراسة الحايؾ ( )0223إلى أف وجود تبايف واضح في تضميف ىذه الميارات .وخمصت دراسة
سعد الديف ( )0229إلى ضعؼ تناوؿ الميارات الحياتية في محتوى مقرر التكنولوجيا لمصؼ
العاشر ،والى أف مستوى الميارات الحياتية لدى الطمبة لـ يصؿ مستوى التمكف .ووجدت
دراسة الدليمي ( ) 0223أف درجة توافر الميارات الحياتية في منياج التربية الرياضية
لممرحمة الثانوية مف وجية نظر المدرسيف جاءت متوسطة.
ثالثا ،أجريت دراسات لموقوؼ عمى مستوى الميارات الحياتية لدى الطبلب .فممتعرؼ عمى
مدى توافر الميارات الحياتية لدى طبلب المرحمة الثانوية ودور األداء التدريسي لممعمميف في
تنميتيا ،وجدت دراسة السحاري وعامر ( ) 0223أف الطبلب يروف أف اثنيف مف مجاالت
الميارات الحياتية التسعة يقعاف في المستوى المرتفع ،ىما تقدير الذات والثقة بالنفس ،وأف
ستة مجاالت تقع في المستوى المتوسط ،وأف مجاال واحدا يقع في المستوى المنخفض.
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وحوؿ مدى توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلب
المرحمة الثانوية مف وجية نظر الطبلب والمعمميف ،وجدت دراسة الشيري ( )0228أف آراء
الطبلب والمعمميف كمييما جاءت في المستوى المرتفع (المتوسط  2.88 ،2.39عمى
التوالي) ،وأنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الطبلب والمعمميف في محور دور الشبكات،
وتوجد فروؽ بينيما في محور معوقات تفعيؿ دور الشبكات ،وال توجد فروؽ بيف المعمميف
أنفسيـ في أي مف المتغيرات ،وال بيف الطبلب في أي مف المتغيرات.
رابعا -وأخي ار -أجريت دراسات لمسح وتقييـ ممارسات تعميـ الميارات الحياتية في ىذا
النظاـ التعميـ أو ذاؾ ،وىي دراسات في أغمبيا تقارير واسعة النطاؽ استخدمت أدوات عديدة
وعينات ضخمة ووثائؽ حكومية رسمية .سعت دراسة ( )Evaldesign, 2019إلى فيـ مشيد
تعميـ الميارات الحياتية لممراىقيف ،بيدؼ تحسيف الممارسات وترشيد صنع السياسات في
مجاؿ الميارات الحياتية في اليند .راجعت الدراسة  98منظمة ،منيا مؤسسات تعميمية
ومموليف وىيئات بحثية ومنظمات دولية .كشفت النتائج أف المنظمات تستخدـ العديد مف
أنماط التنفيذ ،منيا المداخؿ التي تغطي المدرسة ككؿ وبرامج اليوـ الدراسي وما بعد اليوـ
الدراسي وخارج المدرسة ،وأف تدخبلت تعميـ الميارات الحياتية أنتجت بيئة تمكينية لمتغيير
بعيد المدى ،وأف اإلطار األكثر شيوعا لتحديد الميارات الحياتية ىو إطار منظمة الصحة
العالمية ،وأف المنظمات تفيـ الميارات الحياتية بطرؽ مختمفة ،لكنيا جميعا ركزت عمى
تحقيؽ العدالة لمجنسيف وميارات التوظيؼ/الميارات الريادية والمخرجات األكاديمية والتنوع
ودور البالغيف والمرونة والقيادة واالبتكار والتواصؿ والتعاطؼ والتفكير االبتكاري وميارات
العبلقات والوعي بالذات وحؿ المشكبلت.
أما دراسة اليونيسؼ بعنواف "التقويـ العالمي لبرامج تعميـ الميارات الحياتية" ( UNICEF

 ،)Office of Evaluation, 2012فقد وجدت أف ( )2برامج تعميـ الميارات الحياتية طبقت
عموما كجزء مف استجابات وطنية ألولويات محددة ،وبالتالي تنسجـ مع السياسات والخطط
الوطنية والقطاعية )0( ،التغطية المقصودة آخذة في االتساع ،إذ يصبح تعميـ الميارات
الحياتية جزءا مف نظاـ التعميـ الوطني )2( ،استخداـ المعايير ومؤشرات األداء في برامج
تعميـ الميارات الحياتية محدود ،وىناؾ فجوات في متابعة مخرجات تعميـ الميارات الحياتية
وتقويميا )9( ،ىناؾ أدلة قوية عمى أف تعميـ الميارات الحياتية ينمي معارؼ وميارات
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واتجاىات ذات صمة لدى المتعمميف في كؿ مجاالت المخاطر والميارات النفسية-االجتماعية
العامة )3( ،ىناؾ اعتراؼ سياسي واضح ومتناـ بتعميـ الميارات الحياتية ودمج سياسات
وخطط واستراتيجيات ذات صمة لمحكومات وجداوؿ أعماؿ المانحيف والشركاء المنفذيف ،وىناؾ
أمثمة جيدة لممطالبة واشراؾ الرأي العاـ في تعميـ الميارات الحياتية ودعـ مخرجات المتعمميف
خارج البيئة المدرسية.
وتحت مظمة اليونيسؼ أيضا ،أجرت مبادرة تعميـ الميارات الحياتية والمواطنة في الشرؽ
األوسط وشماؿ أفريقيا ( )0229دراسة تحميمية لواقع تعميـ الميارات الحياتية في دوؿ الشرؽ
األوسط وشماؿ أفريقيا .وجدت الدراسة أنو ال توجد تعريفات واضحة لمميارات الحياتية وتعميـ
المواطنة في المنطقة ،وأف ىناؾ تباينا واسعا في تعريفاتيا بيف مختمؼ أصحاب المصمحة
(الحكومات ،المنظمات غير الحكومية ،وكاالت ألمـ المتحدة ،المانحوف ،القطاع الخاص)،
وأنو ال تتوفر رؤية كمية لدمج أبعاد التعمـ األربعة في برامج تعميـ الميارات الحياتية
والمواطنة ،حيث تركز البرامج عمى ميارات دوف غيرىا .أما مجاالت الموضوعات التي تعالج
فييا الميارات الحياتية ،فيي بالترتيب تعميـ المواطنة والتثقيؼ الصحي.
وفيما يتعمؽ بمصر تحديدا ،أجرت مبادرة تعميـ الميارات الحياتية والمواطنة في الشرؽ
األوسط وشماؿ أفريقيا ( )80-94 :0229دراسة حالة لنظاـ التعميـ المصري ،خمصت إلى
أف أغمب مبادرات تعميـ الميارات الحياتية مبادرات خاصة تقدـ خارج سياؽ التعميـ الرسمي،
وىي برامج قصيرة األجؿ ،مف ثبلثة إلى خمسة أياـ ،وتقدـ بمتابعة وتدريب محدوديف ،وبرامج
لممواطنة ضمف وزارة الشباب ،ال تشرؾ المدارس ،ومبادرات لمشباب المحروميف مثؿ مشروع
التعمـ وكسب العيش في مدينة القمامة في القاىرة الذي أطمقتو جمعية روح الشباب التي تدير
مدرسة إعادة التدوير لمبنيف بالشراكة مع مانحيف دولييف.

يالحظ علِ هذه الدراسات ما يلٌ:
 .2أنو ليس مف بينيا ما تصدى لموقوؼ عمى مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في
مصر في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلبيا .فكؿ ما أجري مف دراسات عمى تعميـ
الميارات الحياتية في مصر ،أجري عمى رياض األطفاؿ (فراج0224 ،؛ الجندي،
 ،)0228وعمى التعميـ األساسي (شمبي ،)0229 ،وعمى الطبلب المعاقيف (عبدالكريـ،
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 ،)0224وعمى طبلب الجامعة (حمزة ،)0229 ،عمما بأف نوعية الميارات الحياتية
تختمؼ بشدة مف مرحمة تعميمية إلى أخرى ،وأف ىدفا أساسيا ألي دراسة في الموضوع
يتمثؿ في إعداد قائمة ب الميارات الحياتية المحددة ليذه المرحمة التعميمية أو العمرية أو
تمؾ تحديدا.

 .0أف استجابة نظاـ التعميـ العاـ في مصر لمطمب تعميـ الميارات الحياتية لـ ِ
تأت بعد ،ما
يعني أف الباب ما ي زاؿ مفتوحا لحث ىذه االستجابة والتأثير عمييا بوضع قائمة
بالميارات الحياتية البلزمة لطبلب المرحمة الثانوية إلعدادىـ لمحياة الجامعية ولمحياة
عموما والتعرؼ عمى اإلسياـ الحالي لممدرسة الثانوية المصرية في تنمية الميارات
الحياتية لدى طبلبيا مف وجية نظر طبلبيا ومعممييا.
يتأكد مما سبؽ أف ىناؾ حاجة إلى التعرؼ عمى مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في
مصر في تنمية الميارات الحياتية العامة لدى طبلبيا ،ولذلؾ تحددت مشكمة الدراسة في
محاولة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

ما مدّ إسهام املدرسُ الجانىيُ العامُ يف تهمًُ املهارات احلًاتًُ العامُ لدّ طالبها مو وجهُ نظز
الطالب واملعلمني؟
وىو السؤاؿ الذي يمكف تحميمو إلى األسئمة الفرعية التالية:
 .2ما الميارات الحياتية العامة التي ينبغي أف تعمؿ المدرسة الثانوية عمى تنميتيا لدى
طبلبيا؟
 .0ما مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية العامة لدى طبلبيا
مف وجية نظر الطبلب؟
 .2ما مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية العامة لدى طبلبيا
مف وجية نظر المعمميف؟
 .9ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف آراء الطبلب والمعمميف إزاء مدى إسياـ المدرسة
الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية العامة لدى طبلبيا؟
 .3ما اآلليات المقترحة لتحسيف إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية
العامة لدى طبلبيا مف وجية نظر المعمميف؟
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أهداف الدراسُ:
بناء عمى التحديد السابؽ لممشكمة واألسئمة البحثية ،تحددت أىداؼ الدراسة الحالية في
أربعة أىداؼ رئيسة:
 .2وضع قائمة بالميارات الحياتية العامة البلزمة لطبلب المدرسة الثانوية العامة في مصر
في ضوء الدراسات السابقة والمرحمة العمرية والتحديات االجتماعية التي تنتظر ىؤالء
الطبلب.
 .0التعرؼ عمى مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية العامة
لدى طبلبيا مف وجية نظر الطبلب.
 .2التعرؼ عمى مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية العامة
لدى طبلبيا مف وجية نظر المعمميف.
 .9التعرؼ عمى الفروؽ بيف وجية نظر الطبلب والمعمميف بشأف مدى إسياـ المدرسة
الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية العامة لدى طبلبيا.
 .3تقديـ مقترحات يمكف أف تعيف في تحسيف إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية
الميارات الحياتية العامة لدى طبلبيا.

أهمًُ الدراسُ
تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مما يمي:
 .2أىمية الميارات الحياتية لحياة الطبلب ،إذ تسيـ في تنمية الصحة النفسية والبدنية
والسموؾ المواتي لممجتمع وتقميؿ المشكبلت السموكية واالجتماعية والسموؾ المدمر لمذات
لدى الطبلب ،وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى الطبلب ،وبالتالي تحسيف فرص عيش
حياة نشطة فاعمة ،إلى غير ذلؾ مف الفوائد التي تذكرىا األدبيات.
 .0أىمية المدرسة الثانوية العامة في حياة طبلبيا كونيا الحمقة التعميمية التي تقابؿ عمر
المراىقة لدى الطبلب وما يصاحبيا مف تغيرات نفسية واجتماعية في شخصية الطبلب،
وكونيا الحمقة التعميمية التي تعد الطبلب لمحياة الجامعية أو الحياة العممية ،ما يوجب
تعزيز دورىا في تنمية الميارات الحياتية لدى الطبلب ،ال سيما وأنيا آخر حمقات التعميـ
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العاـ الذي يستيدؼ بناء الشخصية المتكاممة ،قبؿ التعميـ الميني التخصصي في
الجامعة.
 .2ندرة الدراسات التي تناولت الميارات الحياتية العامة بالمرحمة الثانوية العامة ،إذ تأكد مف
مناقشة الدراسات السابقة أف المرحمة الثانوية وحدىا لـ تحظ بدراسة الميارات الحياتية
لدى طبلبيا ،ومف ىنا تنشأ أىمية تقييـ مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية
الميارات الحياتية لدى طبلبيا مف وجية نظر الطبلب والمعمميف.
 .9أىمية تقديـ آليات مقترحة لتحسيف إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات
الحياتية العامة لدى طبلبيا.

حدود الدراسُ
 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى موضوع الميارات الحياتية العامة
المبلئمة لمطبلب في عمر المدرسة الثانوية.
 الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى بعض المدارس الثانوية العامة في ثبلث
إدارات تعميمية بمديرية التربية والتعميـ بمحافظة الغربية.


الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى طبلب المدارس الثانوية العامة بصفوفيا
الثبلثة ومعممييا.



الحدود الزمنية :أجري الجانب الميداني في نياية الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ
الدراسي .0202/0224

مههج الدراسُ وأداتها
اتساقا مع أىدافيا ،استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي الذي يتقصى الظاىرة في
وضعيا الحالي ،وما يتخمميا مف عبلقات وتأثيرات بيف أبعادىا ومع الظواىر األخرى ،وما
يمكف أف تتطور إليو الظاىرة في المستقبؿ (أبو حطب ،صادؽ ،2442 ،ص .)223-9
واعماال ليذا المنيج ،فبعد الشعور بالمشكمة ،مسح الباحث األدبيات في الموضوع ،وأعد أداة
الدراسة الميدانية ،وطبقيا ،وتعامؿ مع نتائج الدراسة الميدانية إحصائيا لمتعرؼ عمى مدى
إسياـ المدرسة الثانوية في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلبيا .وفي ضوء ذلؾ ،قدمت
مقترحات لتحسيف ىذا الدور لممدرسة الثانوية العامة.
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لذلؾ أعد الباحث استبانة مف صورتيف:
" .2استبانة لمتعرؼ عمى مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية
العامة لدى طبلبيا مف وجية نظر الطبلب".
" .0استبانة لمتعرؼ عمى مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية
العامة لدى طبلبيا مف وجية نظر المعمميف".

مصطلحات الدراسُ
املهارات احلًاتًُ العامُ
بعد مراجعة األدبيات ،عرفت الدراسة الحالية الميارات الحياتية العامة General Life

 Skillsبأنيا "مجموعة كبيرة مف الميارات النفسية-االجتماعية ،وميارات العبلقات بيف
األشخاص ،وسموكيات التواصؿ ،والتوجيات الشخصية ،مف شأنيا أف تساعد الطبلب في
اتخاذ ق اررات واعية ،والصمود في وجو االنفعاالت ،وتسوية النزاعات ،وعدـ اإلقداـ عمى -أو
االنسياؽ وراء -ما يضرىـ أو يضر غيرىـ ،ما يمكنيـ مف إدارة الذات ،وتنمية أنفسيـ،
وتعزيز رفاىيـ ،وما يؤىميـ في األخير ألف يحيوا حياة صحية مثمرة وأف يكونوا فاعميف في
محيطيـ ومجتمعيـ .تصنؼ إلى ( )2الميارات الحياتية الشخصية ،وتشمؿ (أ) ميارات اليوية
والغرض مف الحياة( ،ب) ميارات إدارة الذات( ،ج) ميارات الصحة والمياقة والسبلمة)0( ،
الميارات الحياتية المعرفية ،وتشمؿ (أ) ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار( ،ب) ميارات
التفكير الناقد( ،ج) ميارات التعمـ مدى الحياة )2( ،الميارات الحياتية االجتماعية ،وتشمؿ (أ)
ميارات التواصؿ( ،ب) ميارات النجاح االجتماعي( ،ج) ميارات إدارة العبلقات مع اآلخريف.
وىي عامة ألنيا تعد الطبلب لمحياة عموما وموجية لمطبلب جميعا ،وال تعدىـ لمجاؿ معيف
مثؿ التوظيؼ أو التعافي مف المخدرات ،وليست موجية إلى فئة بعينيا مف المراىقيف والشباب
مثؿ المحروميف اقتصاديا واجتماعيا أو المعرضيف لمخطر أو غيرىـ".

تهمًُ املهارات احلًاتًُ
بعد مراجعة األدبيات ،عرفت الدراسة الحالية تنمية الميارات الحياتية General Life

 Skills Developmentبأنيا "عممية تحدث عمى طوؿ الحياة وعرضيا ،عفويا بالمحاكاة أو
المعايشة أو المحاولة والخطأ أو غيرىا مف أساليب التعمـ التمقائي أو بدافع حاجة الفرد إلييا،
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أو بتعميـ غير مقصود وغير صريح مف اآلخريف ،أو عمدا بتعمـ مقصود وصريح مف جانب
الفرد نفسو ،أو بتعميـ مقصود وصريح مف جانب اآلخريف ،ومنيـ المدرسة والمعمموف".
اسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلبيا
وطالما أف الدراسة الحالية معنية بالتعرؼ عمى مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في
تنمية الميارات الحياتية لدى طبلبيا ،فإنيا تعرؼ ىذا اإلسياـ بأنو "كؿ العمميات والنشاطات
المقصودة وغير المقصودة ،وكؿ العبلقات والتفاعبلت االجتماعية المخططة وغير المخططة
التي تحدث بيف أطراؼ العممية التعميمية في المدرسة الثانوية العامة ،التي تؤلؼ معا مناخ
المدرسة وثقافتيا ،وتؤدي عمدا أو عفوا إلى تنمية الميارات الحياتية لدى الطبلب".

اإلطار الهظزٍ للدراسُ
مفيوميا في مبحثيف أساسييف :األوؿ
يتناوؿ الباحث قضية الميارات الحياتية وتنميتيا
ً
حوؿ تعريؼ الميارات الحياتية وتصنيفيا وأىمية تنميتيا ،ويخرج منو الباحث بتصنيؼ
لمميارات الحياتية يشكؿ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة ويكوف األساس إلعداد استبانة
الدراسة الحالية والتعامؿ مع شقيا الميداني ،والثاني حوؿ التربية وتنمية الميارات الحياتية،
وفيو يتناوؿ الباحث المنطمقات الفكرية لتنمية الميارات الحياتية ،ودور المدرسة الثانوية في
تنمية الميارات الحياتية.

أوال :املهارات احلًاتًُ :التعزيفات والتصهًفات
تعزيف املهارات احلًاتًُ :تهىع ناسح يهبح حماوالت احلصز
جاء بيف التحديات التي تواجو تعميـ الميارات الحياتية في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ
أفريقيا أنو ال توجد تعريفات واضحة ،وأف ىناؾ تباينا واسعا في تعريفيا بيف أصحاب
المصمحة المتعدديف ،وأنو ال تتوفر في أغمب الدوؿ وثائؽ موحدة وجامعة تحتوي تعريفا
لمميارات الحياتية يمكف أف يبني إجماعا وطنيا حوؿ التعريؼ ،وأف غياب األطر المفيومية
التوجييية التي تقدـ تعريفا واضحا لممفاىيـ ورؤية كمية لتعميـ الميارات الحياتية يفرض عمى
صناع السياسات في المنطقة تحديا عند دمج الميارات الحياتية في نظـ التعميـ (مبادرة تعميـ
الميارات الحياتية والمواطنة في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا.)02-24 :0229 ،
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فعمى الرغـ مف كثرة الدراسات والكتابات حوؿ الميارات الحياتية ،فإف ىناؾ مشكمتيف
مفيوميتيف تواجياف كؿ مف يتصدى لدراسة الميارات الحياتية ،ىما عدـ وجود تعريؼ واحد
متفؽ عميو لمميارات الحياتية ،وصعوبة تصنيؼ الميارات الحياتية ،بؿ وتحديدىا في المقاـ
األوؿ ( . )Singh, 2004: 3-4تنشأ المشكمتاف عف األسباب عينيا ،وىي كثرة الميارات،
واختبلفيا مف ثقافة إلى أخرى ،واختبلفيا مف مرحمة عمرية ألخرى ،واختبلفيا بحسب
التحديات التي تواجو األطفاؿ والشباب في ىذا المجتمع أو ذاؾ أو في ىذه المحظة الزمنية أو
تمؾ ،واختبلفيا بحسب أىداؼ الفاعميف وأصحا ب المصمحة مف وراء تعميميا ،أو اختبلؼ
مجاؿ تناوليا .وىي اعتبارات ينبغي أف تضمف في أي تعريؼ جيد لمميارات الحياتية.
ترجع صعوبة االتفاؽ عمى تعريؼ الميارات الحياتية وتصنيفيا -أوال -إلى أنيا ميارات
ال تعد وال تحصى بالمعنى الحرفي لمكممة .فؤلنيا ميارات إلعداد الفرد لمحياة عمى اتساعيا،
مف اجتماع وثقافة واقتصاد وعبلقات ،وعمى مختمؼ دوائرىا ،بدءا مف األسرة ومرو ار بالمدرسة
والحي وجماعة الرفاؽ وصوال إلى مكاف العمؿ والمجتمع والعالـ ،فإف ىناؾ صعوبة فعمية في
حصر الميارات الحياتية ،وبالتالي االتفاؽ عمى تعريفيا وتصنيفيا .فالميارات الحياتية تختمؼ
مف ثقافة إلى أخرى ( .)Adolescent Girl Initiative, 2013: 3ففي حيف تشجع الثقافة
الغربية -مثبل -ميارات الوقاية مف فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة جنسيا
ووقاية المراىقات مف الحمؿ ،ال تقبؿ الثقافة العربية مجرد طرح ىذه األفكار عمى األطفاؿ
والمراىقيف ،حتى ولو مف باب الوقاية .كذلؾ تختمؼ الميارات الحياتية بحسب المرحمة
العمرية لمفرد .فالميارات التي يحتاجيا طفؿ الروضة تختمؼ يقينا عف الميارات التي يحتاجيا
طالب المرحمة الثانوية العامة المقبؿ عمى الجامعة وسوؽ العمؿ والخروج لمعترؾ الحياة
بتحدياتيا المختمفة.
نشأ المفيوـ في مجاؿ تعزيز الصحة والتربية الصحية ،ثـ انتقؿ إلى التربية ،وأخي ار إلى
مجاؿ االقتصاد .لذلؾ يركز تعريفو في مجاؿ الصحة عمى ميارات السبلمة الصحية والوقاية
مف األمراض واألخطار ،في حيف يركز تعريفو في االقتصاد عمى الميارات المطموبة لمكاف
العمؿ والنجاح في العمؿ .كما تختمؼ الميارات الحياتية باختبلؼ الفاعميف وأىدافيـ مف
ورائيا والفئات المستيدفة .فالبرامج التي تموليا المؤسسات الدولية مثبل منيا ما يركز عمى
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تمكيف الفتيات ،أو الفئات المحرومة عموما ،أو اإلعداد لسوؽ العمؿ ،أو التمكيف السياسي
مدخبل لمتمكيف االجتماعي (.)Rani & Choudhary, 2019: 31
ال مناص -إذف -مف أف تختمؼ تعريفات الميارات الحياتية باختبلؼ التحديات التي
تواجو األطفاؿ والشباب في ىذا المجتمع أو ذاؾ أو في ىذه المحظة الزمنية أو تمؾ .فالمجتمع
الذي يواجو مشكبلت العنؼ والتنمر والتحرش ،ال بد أف يؤكد عمى ميارات الوقاية منيا
والتصدي ليا ضمف تعميـ الميارات الحياتية .ومف ىنا جاء تخصيص الباحث لمميارات
الحياتية "العامة" في الدراسة الحالية ،أي الميارات الحياتية التي يحتاج إلييا المراىقوف
والشباب جميعا ،وليس ىذه الفئة أو تمؾ.
لكف عمى الرغـ مف تعدد التعريفات وكثرتيا المربكة ،نجد أنيا جميعا تتفؽ عمى مجموعة
أساسية مف الميارات تشكؿ صميـ المبادرات الميارية لتعزيز صحة األطفاؿ والمراىقيف
ورفاىيـ ،وىي اتخاذ القرار ،وحؿ المشكبلت ،والتفكير االبتكاري ،والتفكير الناقد ،والتواصؿ
الفعاؿ ،وميارات العبلقات مع األشخاص ،والوعي بالذات ،والتعاطؼ ،والصمود في وجو
االنفعاالت ،والصمود في وجو الضغوط (.)Programme on Mental Health, 1997: 1
لؤلسباب السابقة ،تركز تعريفات الميارات الحياتية ألطفاؿ الروضة عمى االستقبللية في
أداء األعماؿ الروتينية كما تفعؿ فراج ( )309 :0224التي تعرفيا بأنيا "مجموعة مف
الميارات الضرورية التي يحتاجيا طفؿ الروضة في حياتو والتي مف شأنيا مساعدتو في
التفاعؿ اإليجابي والقدرة عمى التكيؼ والتعامؿ بفعالية مع متطمبات الحياة اليومية ،وتشمؿ
ميارة االستقبللية وميارة التواصؿ االجتماعي وميارة حؿ المشكبلت وميارة اتخاذ القرار".
وىناؾ مف يذىب حتى إلى التركيز في تعريفو عمى نوع بعينو مف الميارات التكنولوجية،
كما يفعؿ صميبي ( )022 :0223الذي يعرؼ الميارات الحياتية بأنيا "مجموعة مف القدرات
التي يكتسبيا الفرد بصورة مقصودة عف طريؽ مروره بخبرات منيجية عممية ،تعينو عمى
مواجية المواقؼ والتحديات ،وتتضمف عدة أبعاد مثؿ ميارات حؿ المشكبلت وميارات التفكير
الناقد وميارات إدارة الوقت وميارات السبلمة واألماف وميارات التكنولوجيا الحيوية الزراعية".
وتعرؼ الميارات الحياتية عموما بأنيا "مجموعة مف القدرات التي يكتسبيا المتعمـ
بصورة مق صودة عف طريؽ مروره بخبرات منيجية ،تعينو عمى مواجية المواقؼ والتحديات،
وتتضمف عدة أبعاد مثؿ ميارات حؿ المشكبلت ،وميارات إدارة الوقت ،وميارات السبلمة
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واألماف ،وميارات اقتصادية ،وميارات حاسوبية ،وميارات تكنولوجية ،وتقاس بالدرجة التي
يحصؿ عمييا الطالب في اختبار تـ بناؤه ليذا الغرض" (سعد الديف.)29 :0229 ،
وثمة مف يعرفيا بأنيا "الميارات البلزمة لتأىيؿ الفرد لمواجية مشكبلت المجتمع
وتحدياتو ،مما يساعده في إدارة حياتو ،والتعايش مع متطمباتيا ،وتتضمف ىذه الميارات
التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي ،والتفاوض والرفض ،والتقمص العاطفي ،والعمؿ الجماعي،
والتفكير الناقد وحؿ المشكبلت ،وجمع المعمومات ،وتقدير الذات والثقة بالنفس ،وضبط
النفس ،والميارات التكنولوجية" (السحاري ،عامر ،)392 :0223 ،وبأنيا "مجموعة مف
السموكيات والقدرات العقمية واالجتماعية واالنفعالية التي تمكف الطبلب مف القياـ بسموؾ
تكيفي وايجابي يجعميـ قادريف عمى التعامؿ الفعاؿ مع متطمبات الحياة اليومية وتحدياتيا،
والمشاركة بفعالية مع المحيط ،بما يواكب متطمبات العصر وحاجات سوؽ العمؿ" (الحايؾ،
.)242 :0223
وتعرؼ منظمة اليونيسؼ "الميارات الحياتية" بأنيا "مجموعة كبيرة مف الميارات
النفسية-االجتماعية  psychosocialوميارات العبلقات بيف األشخاص  interpersonalالتي
يمكف أف تساعد األفراد في اتخاذ ق اررات واعية ،والتواصؿ بطريقة فعالة ،وتنمية ميارات
الصمود وادارة الذات التي مف شأنيا أف تساعد األفراد في أف يحيوا حياة صحية ومثمرة"
( .)Rani & Choudhary, 2019: 32وتعرفيا الشراكة الدولية لتوظيؼ الشباب ()2 :0229
بأنيا "مجموعة شاممة مف الميارات والقدرات المعرفية وغير المعرفية العامة ،وسموكيات
التواصؿ ،والتوجيات الشخصية ،والمعرفة ،التي ينمييا الشباب ويحتفظوف بيا طواؿ حياتيـ،
وتعزز رفاىيـ وتساعدىـ في تنمية أنفسيـ ليصبحوا أطرافا فاعمة ومنتجة في مجتمعاتيـ".
إجماال ،ينبغي عمى التعريؼ الجيد لمميارات الحياتية أف ( )2يقر بكثرتيا وتنوعيا
الشديديف ) 0( ،يقصر نفسو عمى مجموعة بعينيا مف الميارات الحياتية ،ذلؾ أف زعـ التعامؿ
مع الميارات الحياتية عمى اتساعيا ينطوي مخاطرة غير محسوبة )2( ،يحدد المرحمة العمرية
لممستيدفيف ،وأبرز التحديات التي تواجييـ )9( ،أف يحدد التصنيؼ الذي يتبناه لمميارات
الحياتية .تماما كما فعؿ الباحث في التعريؼ الوارد تحت عنواف مصطمحات الدراسة.
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تصهًف املهارات احلًاتًُ
كما يفتقر المجاؿ إلى االتفاؽ حوؿ تعريؼ الميارات الحياتية ،يفتقر أيضا ،نتيجة لذلؾ
بالتأكيد ،إلى االتفاؽ حوؿ تصنيؼ ىذه الميارات .لذلؾ تجد كؿ دراسة تضع لنفسيا تصنيفا
خاصا لمميارات الحياتية (منيا عمى سبيؿ المثاؿ :فراج0224 ،؛ سبكي0224 ،؛ Tan,

2018؛ جعاره0229 ،؛ السحاري ،عامر0223 ،؛ الدليمي0223 ،؛ الحايؾ0223 ،؛
العمري0222 ،؛ بشارة0224 ،؛ قشطة0228 ،؛ سعد الديف0229 ،؛ المولو0223 ،؛
Programme on Mental Health, 1997؛ ،)Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001
وناد ار ما تجد دراسة تتبنى تصنيفا أعده آخروف .فمع أف ىناؾ تقاربا حوؿ مجموعات واسعة
مف الميارات النفسية االجتماعية األساسية ،فبل توجد قائمة أو تصنيؼ نيائي لمميارات
المتضمنة أو العبلقات فيما بينيا.
تختمؼ الميارات الحياتية وطبيعتيا وتعريفيا عبر الثقافات والبيئات .ىناؾ -أوال-
الميارات النفسية-االجتماعية التي تعد ذات صمة عامة وتنطبؽ عمى كؿ األفراد والثقافات،
ويراد بيا تمكيف األفراد مف التعامؿ مع التحديات التي يواجيونيا في الحياة والمشاركة الكاممة
والمثمرة في المجتمع ،وىي ميارات عامة وتمكينية في ذاتيا .وىناؾ -ثانيا -مجموعات مف
الميارات الحياتية تعالج منفصمة مثؿ المواطنة والصحة الشخصية وحقوؽ اإلنساف
والمساواة .وىناؾ -ثالثا -شكؿ مف تعميـ الميارات الحياتية يشكؿ استجابة لتحديات خاصة
مثؿ فيروس نقص المناعة البشرية والنزاعات العسكرية وسوء استخداـ العقاقير والصحة
الجنسية واإلنجابية والكحوؿ والتبغ وغيرىما مف المخدرات ومنع العنؼ والتربية عمى السبلـ.
وىناؾ -رابعا -نوع أخير يعتمد عمى المعايير االجتماعية الثقافية والسياقات البيئية
واالجتماعية االقتصادية والسياسية والعمر والنوع االجتماعي والظروؼ الفردية ،يعكس
االختبلفات السياقية والفردية ويراعييا (.)UNICEF Office of Evaluation, 2012: 10
ىناؾ مف يحدد الميارات الحياتية في ميارات اتخاذ القرار ،وحؿ المشكبلت ،والتفكير
االبتكاري ،والتفكير الناقد ،والتواصؿ الفعاؿ ،وميارات العبلقات مع األشخاص ،والوعي بالذات،
والتعاطؼ ،والصمود في وجو االنفعاالت ،والصمود في وجو الضغوط ( UNICEF Office of
Evaluation, 2012: 8; United Nations Children’s Fund, 2010.; Programme on

.)Mental Health, 1997: 1
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لكف ىذا التحديد لمميارات الحياتية مع أنو يطبع األدبيات ككؿ ،إال أنو يتفادى النقطة
المحورية التي يختمؼ عندىا الباحثوف وىي تصنيؼ ىذه الميارات ضمف مقوالت أوسع أقؿ
عددا .تختمؼ التصنيفات بسبب بؤرة تركيز الباحث ،وكذلؾ بسبب التداخؿ الشديد بيف
الميارات الذي يفرض صعوبة عمى تصنيفيا.
فبسبب تركيز دراسة سعد الديف ( )09 :0229عمى المكوف المعرفي مف الميارات
الحياتية ،جاء تصنيفيا ليذه الميارات مقصو ار عمى ىذا المكوف ،إذ صنفتيا إلى :ميارات حؿ
المشكبلت ،وميارات إدارة الوقت ،وميارات السبلمة واألماف ،وميارات اقتصادية ،وميارات
حاسوبية ،وميارات تكنولوجية .أغفؿ ىذا التصنيؼ ميارات تضمنيا تصنيؼ السحاري وعامر
( )392 :0223الذي صنؼ الميارات الحياتية إلى :ميارات التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي،
والتفاوض والرفض ،والتقمص العاطفي ،والعمؿ الجماعي ،والتفكير الناقد وحؿ المشكبلت،
وجمع المعمومات ،وتقدير الذات والثقة بالنفس ،وضبط النفس ،والميارات التكنولوجية"
(السحاري ،عامر.)392 :0223 ،
لكف ىذيف التصنيفيف ال يختزالف الميارات الكثرة ضمف عدد صغير مف المقوالت ،وىي
الميمة التي فعمتيا الشراكة الدولة لتوظيؼ الشباب ( )8 :0229التي ذىبت إلى أف الميارات
الحياتية األساسية ألي برنامج ىي( :أ) الثقة بالنفس ،واحتراـ النفس واآلخريف ،الميارات
الشخصية (التعاطؼ ،الشفقة) ،والتحكـ في االنفعاالت ،والمسئولية الذاتية (المثابرة ،النزاىة،
وأخبلقيات العمؿ) ،واالتجاىات اإليجابية والدافعية الذاتية ،وادارة النزاعات ،والعمؿ بروح
الفريؽ ،والتواصؿ (اإلصغاءػ التحدث ،الكتابة) ،والتعاوف والعمؿ بروح الفريؽ ،والتفكير
اإلبداعي ،والتفكير الناقد وحؿ المشكبلت ،واتخاذ القرار( .ب) ميارات االستعداد لدخوؿ سوؽ
العمؿ لمباحثيف عف عمؿ( ،ج) الميارات الحياتية لمشباب العامميف( ،د) الميارات الحياتية
البلزمة لمريادييف الشباب المحتمميف.
وفي اتجاه اختزاؿ كثرة الفئات إلى قمة يسيؿ التعامؿ معيا ،صنفت مبادرة تعميـ الميارات
الحياتية والمواطنة في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا ( )22-02 :0229الميارات الحياتية
إلى أربعة أبعاد أساسية ىي:
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 .2التعمـ لممعرفة ،أو البعد المعرفي ،الذي يتضمف تنمية القدرات التي تشمؿ حؿ المشكبلت
والتفكير الناقد ،باإلضافة إلى التأكيد عمى أف حب االطبلع واإلبداع المذيف يمثبلف الرغبة
في اكتساب فيـ أفضؿ لمعالـ واألفراد اآلخريف.
 .0التعمـ لمعمؿ ،أو البعد األدائي ،الذي يتضمف كيفية دعـ األطفاؿ والشباب لوضع ما
تعمموه موضع التنفيذ وكيفية تكييؼ التعميـ مف أجؿ خدمة عالـ العمؿ عمى نحو أفضؿ.
" .2التعمـ لنكوف" ،أو البعد الفردي ،الذي يتضمف التعمـ لتحقيؽ الذات والنمو الشخصي
والتمكيف الذاتي ويشمؿ الميارات المعرفية بيف األشخاص وعند الشخص نفسو .تعد
الميارات التي تنمى في إطار ىذا البعد ميمة مف أجؿ حماية الذات والصمود ومنع
العنؼ.
" .9التعمـ مف أجؿ العيش المشترؾ ،أو البعد االجتماعي أو األخبلقي لمتعمـ ،الذي يتبنى
مدخبل يستند إلى حقوؽ اإلنساف يتوافؽ مع مبادئ وقيـ العدالة االجتماعية
والديمقراطية ،ويشكؿ األساس األخبلقي ألبعاد التعمـ الثبلثة األخرى.
وضمف مقوالت أقؿ عددا ،صنفت الحايؾ ( )240-242 :0223الميارات الحياتية إلى
ثبلثة مجاالت واسعة ىي:
 .2ميارات التفكير العميا ،وىي اكتشاؼ الحموؿ المثمى في المواقؼ المختمفة ،وطرح القضايا
لممناقشة واثارة التفكير العميؽ ،وتفسير النتائج بطريقة عممية ومنطقية ،وممارسة ميارات
البحث واالستقصاء ،واستنتاج األسباب المحتممة وراء األحداث ،ودعـ الفكرة أو الرأي باألدلة،
والقدرة عمى التعمـ الذاتي.
 .0ميارات التواصؿ االجتماعي ،وىي تجنب توجيو النقد والموـ لآلخريف ،والعمؿ بروح
الفريؽ ،واحتراـ وجيات نظر اآلخريف ،واإلصغاء لآلخريف باىتماـ ،والتكيؼ مع المواقؼ
االجتماعية المختمفة ،والتعبير عف األفكار ووجيات النظر بحرية ووضوح ،واإلقناع
والتفاوض ،والرفض المبني عمى أدلة.
 .2الميارات النفسية واالنفعالية ،وىي ضبط اال نفعاالت والمشاعر في المواقؼ المختمفة،
والتسامح مع اآلخريف ،وتحمؿ المسئولية عف األفعاؿ واألقواؿ ،والقدرة عمى التكيؼ،
والعزيمة والتصميـ وقوة اإلرادة ،والرضا عف النفس.
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وصنفت منظمة اليونسيؼ الميارات الحياتية إلى ثبلث فئات عامة ىي )2( :الميارات
المعرفية وتتضمف ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكبلت مف أجؿ اتخاذ القرار السميـ)0( ،
الميارات الشخصية وتتضمف ميارات الوعي والدافعية وادارة الذات ،وميارات العبلقات بيف
األشخاص وتتضمف ميارات التواصؿ والتفاوض والتعاوف والعمؿ في فريؽ والدمج والتعاطؼ
والمطالبة (.)United Nations Children’s Fund, 2010: 13
وىو التصنيؼ نفسو تقريبا الذي تبنتو تاف ( )Tan, 2018; 22التي صنفت الميارات
الحياتية إلى أربعة مجاالت )2( :الميارات الحياتية المعرفية ،وتشمؿ ميارات حؿ المشكبلت،
وميارات التفكير الناقد والتفكير االبتكاري ،وميارات اتخاذ القرار )0( .الميارات الحياتية
الشخصية ،وتشمؿ ميارات الوعي بالذات ،وميارات اليوية والغرض مف الحياة ،وميارات إدارة
الذات ،وميارات الصحة والمياقة )2( .ميارات العبلقات بيف األشخاص ،وتشمؿ ميارات
التواصؿ وميارات العبلقات.
في ضوء ما سبؽ ،واعماال لوظيفة التصنيؼ في اختزاؿ الكثرة إلى قمة ،يتبنى الباحث
التصنيفيف األخيريف مع إدخاؿ بعض التعديبلت عمييما .يبيف الجدوؿ التالي مجاالت الميارات
الحياتية العامة األساسية وفئاتيا الفرعية التي تتبناىا الدراسة الحالية:
اندذٔل ()1
انًدبالد اٞعبعٛخ نهًٓبساد انسٛبتٛخ انعبيخ ٔفئبتٓب انفشعٛخ
يٓبساد انٕٓٚخ ٔانغشض يٍ انسٛبح
انًٓبساد انسٛبتٛخ انشخصٛخ
يٓبساد إداسح انزاد
يٓبساد انصسخ ٔانهٛبلخ ٔانغاليخ
يٓبساد زم انًشكالد ٔاتخبر انمشاس
انًٓبساد انسٛبتٛخ انًعشفٛخ
يٓبساد انتفكٛش انُبلذ
يٓبساد انتعهى يذٖ انسٛبح
يٓبساد انتٕاصم
انًٓبساد انسٛبتٛخ االختًبعٛخ
يٓبساد انُدبذ االختًبعٙ
يٓبساد إداسح انعاللبد يع اٜخشٍٚ

والتالية ىي تعريفات المجاالت العامة األساسية والفرعية لمميارات الحياتية وتحديد
وتعريؼ الميارات التي تندرج ضمف كؿ منيا (اعتمد الباحث في تحديد الفئات الفرعية ضمف
المجاالت األساسية لمميارات الفرعية عمى دراسة  Tan, 2018: 22-26بالدرجة األولى).
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( )2الميارات الحياتية الشخصية :تتعمؽ بنظرة الفرد إلى ذاتو وموقفو مف الحياة ،وادارتو
لذاتو في عبلقتو باآلخريف ،والصحة والمياقة والسبلمة .ينطوي ىذا المجاؿ عمى ثبلث
فئات فرعية مف الميارات ىي:
(أ) ميارات اليوية والغرض مف الحياة :ويقصد بيا الميارات التي يحتاج إلييا الطالب
لكي ينظر إلى نفسو وموقفو مف الحياة نظرة بناءة مثمرة .وقد حددىا الباحث في
( )22ميارات ىي :خمؽ معنى لمحياة ،تحديد الغرض مف الحياة ،اتخاذ موقؼ
إيجابي مف الحياة ،بموغ الرضا عف النفس ،التحمي بالشجاعة والثقة ،بناء تقدير
الذات ،بناء مفيوـ إيجابي لمذات ،التقييـ الموضوعي لممشاعر ،التقييـ الموضوعي
لمقدرات ،فيـ الذات وتفضيبلتيا.
(ب) ميارات إدارة الذات :ويقصد بيا الميارات التي يحتاج إلييا الطالب لكي يدير نفسو
في عبلقتو باآلخريف ويتعامؿ مع االنفعاالت واالندفاعات بطريقة تحافظ عمى
سبلمتو النفسية والبدنية .وقد حددىا الباحث في ( )4ميارات ىي :تحقيؽ بؤرة
السيطرة الداخمية ،تحمؿ المسئولية عف ذاتو ،ضبط االنفعاالت واالندفاعات ،تحمؿ
الضغوط ،الصمود في وجو االنفعاالت ،التحمي بالمرونة والتكيؼ ،معرفة مصادر
الضغط ،التفكير اإليجابي ،االسترخاء.
(ج) ميارات الصحة والمياقة والسبلمة :يقصد بيا الميارات التي يحتاج إلييا الطالب لكي
يحافظ عمى صحتو البدنية والنفسية .وقد حددىا الباحث في ( )8ميارات ىي:
ممارسة النشاط البدني ،اتباع نظاـ غذائي صحي ،اتباع عادات صحية ،العناية
بالجسـ واألدوات ،الوعي بعوامؿ الخطر المتمثمة في المخدرات ،الوعي بعوامؿ
الخطر المتمثمة في األمراض المعدية ،الوعي بعوامؿ الخطر المتمثمة في التحرش
والتنمر والعنؼ والعنصرية ،الوعي بعوامؿ الخطر المتمثمة في أخطار نظـ االتصاؿ
الحديثة.
( ) 0الميارات الحياتية المعرفية :تتعمؽ بحؿ المشكبلت واتخاذ ق اررات صائبة ،والتحمي بميارات
التفكير الناقد ،ال سيما في العبلقات االجتماعية ،وميارات التعمـ مدى الحياة.
(أ) ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار :يقصد بيا الميارات التي يحتاج الطالب إلييا
لكي يتخذ ق اررات صائبة في المواقؼ المختمفة ويحؿ مشكبلتو المختمفة بطريقة
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ناجعة .وقد حددىا الباحث في ( )4ميارات ىي :التخطيط ،االستنتاج ،تحديد الحموؿ
البديمة ،تقييـ البدائؿ ،تحديد مصادر المعمومات ،تقييـ مصادر المعمومات ،تفسير
أسباب األحداث ونتائجيا بطريقة موضوعية ،دعـ الفكرة أو الرأي باألدلة ،تجريب
الحموؿ قبؿ تطبيقيا.
(ب) ميارات التفكير الناقد :ويقصد بيا الميارات التي يحتاج إلييا الطالب لكي يحمؿ
عبلقاتو باآلخريف ودوافعيـ لما قد يجرونو إليو مف إدماف أو جريمة أو إىماؿ
الدراسة أو مواقؼ وأفعاؿ ال تحقؽ مصالحو .وقد حددىا الباحث في ( )9ميارات
ىي :استيضاح القيـ الذاتية ،استيضاح القيـ االجتماعية ،تحميؿ تأثير ضغوط األسرة،
تحميؿ تأثير ضغوط األصدقاء ،تحميؿ تأثير ضغوط اإلعبلـ ،تقييـ عواقب األمور،
البحث واالستقصاء.
(ج) ميارات التعمـ مدى الحياة :يقصد بيا الميارات التي يحتاج إلييا الطالب لكي يواصؿ
التعمـ خارج نظاـ التعميـ الرسمي حتى يكوف ناجحا نفسيا واجتماعيا .وقد حددىا
الباحث في ( )3ميارات ىي :نقض التعمـ ،إعادة التعمـ ،مواكبة التطور ،جمع
المعمومات ،استخداـ نظـ االتصاؿ والمعمومات ،االستفادة مف التغذية الراجعة.
( )2الميارات الحياتية االجتماعية :تتعمؽ الميارات التي يحتاجيا الفرد في حياتو االجتماعية،
وىي ميارات التواصؿ الفعاؿ ،والميارات البلزمة لنجاح الفرد في العمؿ والحياة
االجتماعية عموما ،والميارات البلزمة لنجاح الفرد في إدارة العبلقات والنزاعات فييا.
(أ) ميارات التواصؿ :يقصد بيا الميارات البلزمة لمتواصؿ الفعاؿ والنافع مع اآلخريف .وقد
حددىا الباحث في ( )3ميارات ىي :التواصؿ المفظي ،التواصؿ غير المفظي ،اإلصغاء
الجيد ،تناوب األدوار في المحادثة ،التعبير عف االنفعاالت.
(ب) ميارات النجاح االجتماعي :يقصد بيا الميارات البلزمة لنجاح الفرد في العمؿ والحياة
االجتماعية عموما .وقد حددىا الباحث في ( )9ميارات ىي :االستفادة مف الدعـ
االجتماعي ،إقامة عبلقات صحية ،مراعاة شعور اآلخريف ،التسامح وسعة الصدر،
المسئولية االجتماعية ،المشاركة في األعماؿ الجماعية ،التعاوف.
(ج) ميارات إدارة العبلقات مع اآلخريف :يقصد بيا الميارات البلزمة لنجاح الفرد في إدارة
العبلقات والنزاعات فييا .وقد حددىا الباحث في ( )22ميارة ىي :احتراـ وجيات نظر
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اآلخريف ،احتراـ اآلخريف ،انتقاد الفكرة وليس صاحبيا ،تقبؿ النقد ،توكيد الذات،
التعاطؼ والشفقة ،التفاوض واإلقناع ،الرفض ،الفاعمية االجتماعية ،المطالبة ،تسوية
النزاعات ،مقاومة الضغوط االجتماعية غير المبلئمة ،إنياء العبلقات.
إجماال ،حدد الباحث ( )99ميارة حياتية تغطي تسع فئات فرعية ضمف ثبلثة مجاالت
أساسية لمميارات الحياتية ،سيظير تعريفيا اإلجرائي في عبارات االستبانة ،ما يغني الباحث
عف تعريؼ كؿ ىذه الميارات الذي يحتاج لصفحات كثيرة.
وأخيرا ،فإف الميارات الحياتية مترابطة ويعزز بعضيا بعضا ( Kennedy & Pearson,

 ، )2014: 198بؿ إنيا متداخمة كثي ار فيما بينيا ويصعب الفصؿ بينيا عمى نحو قاطع
( .)Nagaraju, 2016: 114فمف المحتـ مثبل أف تتقاطع ميارات إدارة الذات مع ميارات إدارة
العبلقات مع اآلخريف ،وأف يتأثر االثناف بميارات التفكير الناقد .فتمؾ ىي طبيعة الميارات
الحياتية وتعميميا وتعمميا والتعمـ بوجو عاـ.

أهمًُ تهمًُ املهارات احلًاتًُ
إف الميارات الحياتية بتحديدىا السابؽ ال غنى عنيا لمفرد ،إذ تكوف لو بمثابة عبلمات
الطريؽ أو خارطة الطريؽ لمسير خبلؿ دروب الحياة بتشعباتيا االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والسياسية والتقنية وتقمباتيا .تنشأ أىمية الميارات الحياتية مف كونيا إعدادا لمفرد
لمحياة في ىذا المجتمع أو ذاؾ ،بما ينطوي عميو المجتمع مف نظـ اجتماعية وثقافة وتقنية
وطرائؽ إنتاج وكسب العيش وأنماط عبلقات وتحديات وأخطار بدنية ونفسية.
ثمة تحديات معاصرة تؤكد الحاجة إلى تعميـ الميارات الحياتية ،إذ يواجو أغمب المراىقيف
والشباب مشكبلت عالمية مثؿ الفقر واالنفجار السكاني وتعاطي الكحوؿ وسوء استخداـ
العقاقير واإلساءة الجنسية والتدخيف وانحراؼ األحداث واألفعاؿ المعادية لممجتمع وغيرىا مما
يمكف أف يترؾ عمييـ وعمى غيرىـ نتائج سمبية بالغة الخطورة .وتعد المنافسة الشرسة
والبطالة وقمة األماف الوظيفي بعض التحديات التي تواجو المتعمميف وتضعيـ في سباؽ
محموـ .تتطمب ىذه التحديات الجديدة استجابات فعالة مف نظـ تعميمية مسئولة اجتماعيا.
ومع أف التعميـ األكاديمي ميـ ،فإف تعمـ ميارات العيش المشترؾ وخوض غمار الحياة أىـ
كثيرا ،ألف الميارات الحياتية تجسر الفجوة بيف التعميـ األكاديمي واألداء في الحياة ،وتقوي
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قدرة الفرد عمى تمبية احتي اجات المجتمع المعاصر ومتطمباتو ،وتساعد في التعامؿ مع
المشكبلت السابقة ،وتساعد في التغمب عمى صعوبات الحياة (.)Prajapati et al., 2017: 1
تسيـ الميارات الحياتية في النمو الصحي لؤلطفاؿ والمراىقيف والشباب ،وتقييـ عوامؿ
الخطر ،وتعدىـ لممواقؼ الحياتية الدينامية .وتزداد الحاجة إلييا مع االتجاىات المتغيرة التي
تؤثر عمى الحياة الحديثة مثؿ األبنية األسرية وتراجع دور المؤسسات التقميدية .ومع ظيور
اإلعبلـ الجديد ،يحتاج الشباب لمعرفة ىويتيـ وسط التنوع الثقافي واإلثني .ومع تغير
متطمبات وميارات مكاف العمؿ ،يكوف مف الضروري أف يتكيؼ التعميـ معيا .ويمكف أف نجمؿ
فوائد الميارات الحياتية لممراىقيف والشباب في ( )Saravanakumar, 2020a: 555في أنيا:


تمكف الفرد مف عيش حياة مشبعة وسعيدة عمى المدى الطويؿ.



تؤدي وظيفة الوقاية والتعزيز.



تحقؽ فوائد مباشرة مثؿ الرضا الحياتي واإلنجاز األكاديمي.



تعزز تقدير الذات لدى الفرد.



تعزز مفيوـ الذات لدى الفرد.

 تحسف التعاطؼ والوعي االجتماعي.


تقمؿ القمؽ االجتماعي وتقوي الصحة النفسية لمفرد.



تساعد الفرد في الصمود في وجو التحديات والمواقؼ الدينامية.
وفي المقابؿ ،يؤدي غياب الميارات االجتماعية إلى سموكيات غير مقبولة اجتماعية

ومضرة لمذات مثؿ سوء استخداـ المواد والعدواف ،ويؤثر سمبا عمى الفرد انفعاليا وبدنيا
(.)Dhingra & Chauhan, 2017: 199
وقد حددت إحدى الدراسات فوائد مدخؿ الميارات الحياتية ( Mangrulkar et al., 2001:

 )54فيما يمي:


تعد ميارات الصمود االجتماعي والمعرفي واالنفعالي مكونات أساسية لمنمو الصحي في
الطفولة والمراىقة وال غنى عنيا لبلنتقاؿ مف المراىقة إلى الشباب.



يمكف لتعميـ الميارات الحياتية أف يخاطب احتياجات األطفاؿ والمراىقيف الذيف ينشئوف
في بيئات محرومة تفتقر إلى فرص تنمية ىذه الميارات.
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تعد الكفاءة االجتماعية وميارات حؿ المشكبلت مف بيف خصائص الطفؿ المرف
والمتوافؽ.

 تعد معرفة الفرد كيؼ يدير انفعاالتو وعبلقاتو مسألة ميمة لمنجاح في الحياة.


تعد ميارات الصمود االجتماعي والمعرفي واالنفعالي التي يستيدفيا تعميـ الميارات
الحياتية وسائط لمتغمب عمى المشكبلت السموكية.



تؤثر الميارات الحياتية عمى العديد مف احتياجات المراىقيف الصحية والنمائية.

 يساعد مدخؿ الميارات الحياتية المدارس في مخاطبة االحتياجات المتعددة لمناىج تعميـ
الوقاية مف خبلؿ مدخؿ شامؿ موحد لتمبية الكثير مف االحتياجات.


يعزز تعميـ الميارات الحياتية المعايير االجتماعية اإليجابية التي يمكف أف تؤثر عمى
البيئة األكبر لممراىقيف وأسرىـ ومجتمعاتيـ.



ميارات التواصؿ واتخاذ القرار والتفكير الناقد والتفاوض المطموبة لمنمو الصحي ىي
نفسيا الميارات التي يثمنيا أصحاب األعماؿ في مكاف العمؿ.
وفيما يتعمؽ بالنقطة األخيرة تحديدا ،يبلحظ أف مفيوـ الميارات الحياتية قد جذب مؤخرا

انتباه دارسي االقتصاد الباحثيف عف طرؽ لمحد مف الفقر واصبلح أوجو البلمساواة
االجتماعية-االقتصادية .إذ وجد أف الكفايات االجتماعية النفسية يمكف أف تساعد الشخص
في اإلفبلت مف الفقر ( .)Saravanakumar, 2020a: 555معنى ذلؾ أف الميارات الحياتية ليا
دور واضح في الحراؾ االجتماعي والحصوؿ عمى وظيفة ( Cullinane and Montacute,

 .)2017: 8وقد وجدت أدلة عمى أف الميارات الحياتية تحسف النتائج االقتصادية لمشباب،
وتحسف نتائجيـ التعميمية ،وترفع مستوى رضا أصحاب األعماؿ عف الموظفيف الجدد ،وتغير
السموؾ الشخصي والتوجيات االجتماعية لدى الشباب (الشراكة الدولة لتوظيؼ الشباب،
.)3 :0229

ثانًا :الرتبًُ وتهمًُ املهارات احلًاتًُ
املهطلكات الفهزيُ لتهمًُ املهارات احلًاتًُ
يعرؼ تعميـ الميارات الحياتية  Life Skills Education: LSEبأنو "التدخبلت التربوية
التي تستيدؼ تعميـ الميارات الحياتية" ( .)Nagaraju, 2016: 115لكف مف الواضح أف ىذا
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التعريؼ يقتصر عمى التعميـ النظامي  ،في حيف أف تعميـ الميارات الحياتية وتعمميا عممية
تحدث بقصد أو بدوف قصد ،بدفع ذاتي أو خارجي ،منذ أف يصؿ اإلنساف مرحمة الوعي وعمى
امتداد سنوات حياتو كميا ،ومف خبلؿ كؿ المؤسسات والنظـ التي ينتمي إلييا الفرد أو يتفاعؿ
معيا ،وىي دالالت تتوفر في مصطمح "تنمية"  developmentالذي يشير إلى أف النمو يحدث
ذاتيا وعفويا أو قد يأتي مف خارج الشخص بقصد أو دوف قصد.
وعميو ،فإف المصطمح األنسب مف التعميـ ىنا ىو "تنمية" ،ألف الميارات الحياتية قد
ينمييا الفرد بنفسو أو ينمييا لديو آخروف ،بالتعميـ المقصود أو غير المقصود ،أو الصريح
أو غير الصريح .وعمى ذلؾ يمكف تعريؼ تعميـ الميارات الحياتية وتعمميا المذيف يحدثاف عمى
امتداد حياة اإلنساف -ومف ضمنو تعميـ الميا ارت الحياتية عبر التعميـ النظامي ،أو بعبارة
أخرى تنمية الميارات الحياتية ،بأنيا "عممية تحدث عمى طوؿ الحياة وعرضيا ،عفويا
بالمحاكاة أو المعايشة أو المحاولة والخطأ أو غيرىا مف أساليب التعمـ التمقائي أو بدافع
حاجة الفرد إلييا ،أو بتعميـ غير مقصود وغير صريح مف اآلخريف ،أو عمدا بتعمـ مقصود
وصريح مف جانب الفرد نفسو ،أو بتعميـ مقصود وصريح مف جانب اآلخريف ،ومنيـ المدرسة
والمعمموف".
تأسيسا عمى ذلؾ الفيـ لتنمية الميارات الحياتية ،يمكف تحديد منطمقاتيا الفكرية عمى
النحو التالي

( ;Saravanakumar, 2020b; Cullinane and Montacute, 2017

:)Mangrulkar et al., 2001; Programme on Mental Health, 1997


عممية تمقائية :تح دث تنمية الميارات منذ أف يعي الفرد نفسو وحتمية عبلقاتو باآلخريف
وبالبيئة لحياتو ،فيتعمـ بالخبرة وبالمحاولة والخطأ كيؼ يعرؼ نفسو ويديرىا ويحافظ
عمييا (الميارات الحياتية الشخصية) ،وكيؼ يحؿ مشكبلتو ويتخذ قراراتو ،مف أبسط
األمور إلى أعقدىا ،وكيؼ يتعمـ وينمي نفسو (الميارات الشخصية المعرفية) ،وكيؼ
يتواصؿ مع اآلخريف ويبني عبلقات نافعة وبناءة معيـ ،وكيؼ يدير نزاعات العبلقات مف
اآلخري ف (الميارات الحياتية االجتماعية) .لكنو ال ينجح في مسعاه دائما عمى ىذه
الجبيات .فقد يفشؿ في معرفة نفسو واداراتيا والحفاظ عمييا (كمف يدمنوف المخدرات)،
وقد تنقصو الميارات الفكرية البلزمة لحؿ المشكبلت واتخاذ القرار (كمف يترؾ مشكبلتو
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لكي يحميا الزمف أو القدر) ،أو قد يفشؿ في إدارة عبلقاتو باآلخريف ،فيقع فريسة لييمنة
اآلخريف وامبلءاتيـ فيما يضره نفسيا وبدنيا واجتماعيا.
 عممية مقصودة :بسبب الفشؿ السابؽ في التنمية الذاتية العفوية ،تنشأ الحاجة إلى
التنمية المقصودة لمميارات الحياتية ،سواء بالتعمـ الذاتي المقصود أو التعميـ النظامي.
عمى أف التعمـ المقصود والتعميـ النظامي ال يشترط أف يخاطبا الميارات الحياتية صراح ًة

لكي يسيما في تنميتيا ،إذ تحدث ىذه التنمية عرضا في أثناء تعميـ وتعمـ الموضوعات
والمفاىيـ األخرى .فميارات التفكير الناقد واالبتكاري والعممي -عمى سبيؿ المثاؿ -تنمى
مف خبلؿ دراسة العموـ ،وميارات التعمـ مدى الحياة تنمى مف خبلؿ التعمـ التقني ومعرفة
القراءة والكتابة وغيرىا .عبلوة عمى أف الميارات الحياتية االجتماعية تنمى -أو تعاؽ-
كمخرج ثانوي لمجمؿ عممية التعمـ والتعميـ النظامييف ،مف خبلؿ مناخ المؤسسة وشكؿ
العبلقات فييا.
 عممية متواصمة ومتشعبة :تحدث عممية تنمية الميارات الحياتية منذ تشكؿ الوعي لدى
الفرد ،وتغطي حياتو عمى امتدادىا وبكؿ تشعباتيا .فتحدث في األسرة وفي الشارع ومف
خبلؿ عبلقات األق ارف وفي المدرسة ومف خبلؿ اإلعبلـ.
 عممية ال غنى عنيا :تعد الميارات الحياتية لئلنساف بمثابة عبلمات الطريؽ أو خارطة
الطريؽ لمسير خبلؿ دروب الحياة بتشعباتيا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية
والتقنية وتقمباتيا .فمف خبلليا يعرؼ اإلنساف نفسو ويقيـ إمكاناتو ويحؿ مشكبل تو ويدير
عبلقتو مع اآلخريف ،وىي أمور بالغة األىمية لمفرد والمجتمع ،بؿ إنيا قد تكوف أىـ لمفرد
ولممجتمع مف تعميـ الميارات األكاديمية .تنشأ أىميتيا مف أف غيابيا ييدر قيمة الميارات
األكاديم ية في الحصوؿ عمى وظيفة ،واألخطر مف ذلؾ أف غيابيا يتسبب في مشكبلت
سموكية واجتماعية قاتمة كاإلدماف والعنؼ وتضييع فرص النمو واالرتقاء.
 ضرورية لممراىقيف :تتسـ فترة المراىقة بنمو واضح في القدرات الفكرية واالجتماعية
واالنفعالية وغيرىا ،لكف أغمب المراىقيف ال يتمكنوف مف االستفادة مف إمكاناتيـ إلى الحد
األقصى .وخبلؿ فترة المراىقة يواجو الفرد صراع اليوية المستقمة في مقابؿ التابعة ،ما
يجعمو عرضة لمعدواف في العبلقات واالنشغاؿ بصورة الجسـ وغيرىا مف العوارض النفسية
التي توجب دعـ المراىؽ نفسيا وانفعاليا.
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املدرسُ الجانىيُ وتهمًُ املهارات احلًاتًُ :تعلًم املهارات احلًاتًُ
مع أف تعميـ الميارات الحياتية يحدث عرضا في الموقؼ التعميمي النظامي ،فإننا ىنا
معنيوف بالتعميـ المقصود لمميارات الحياتية ،وىنا فقط وفي كؿ البرامج المخططة المقصودة
في الميارات الحياتية يمكف أف نستخدـ مصطمح "تعميـ" بديبل عف مصطمح "تنمية".
ثمة تأكيد عمى أف الشباب والبالغيف يجب أف تتاح ليـ الفرصة لمحصوؿ عمى المعرفة
وتنمية القيـ واالتجاىات والميارات التي مف شأنيا أف تمكنيـ مف تنمية إمكاناتيـ عمى
العمؿ ،والمشاركة بالكامؿ في المجتمع ،والسيطرة عمى حياتيـ ،ومف مواصمة التعميـ .وعمى
مدار العقديف الماضييف ،بات تعميـ الميارات الحياتية جزءا أصيبل مف إعداد األطفاؿ والبالغيف
لمتغمب عمى التحديات والمخاطر اليومية وتمكينيـ مف المشاركة الفعالة في المجتمع .وأصبح
عامبل ميما في جودة التعميـ مف خبلؿ مدخؿ يؤكد عمى اكتساب الكفايات ،والمحتوى ذي
الصمة لمحياة اليومية ،واستخداـ طرائؽ التدريس والتعمـ لتنمية الميارات وتشجيع التعمـ
التعاوني (.)Saravanakumar & Devi, 2020: 1277
مف األدلة عمى ذلؾ أف الميارات الحياتية ظيرت في اثنيف مف األىداؼ الستة في إطار
عمؿ دكار لمتعميـ لمجميع (اليدفيف الثالث والسادس) .لذلؾ وضعت منظمة اليونيسؼ قائمة
لتقييـ مستوى تعميـ الميارات الحياتية الفعاؿ (UNICEF Office of Evaluation, 2012: 28-

:)29
 .2أف تخاط ب مفاىيـ الميارات الحياتية وموضوعاتيا في المنيج الوطني لممدارس
االبتدائية والثانوية.
 .0أف تقي ـ مفاىيـ الميارات الحياتية وموضوعاتيا في نظاـ االمتحانات الوطنية عمى
مستويات التعميـ المختمفة.
 .2أف تخاط ب مفاىيـ الميارات الحياتية وموضوعاتيا في مناىج إعداد المعمميف قبؿ
الخدمة.
 .9نسبة المتعمميف الذيف تمقوا تعميـ الميارات الحياتية في العاـ الدراسي السابؽ.
 .3نسبة المعمميف الذيف تمقوا تدريبا عمى تعميـ الميارات الحياتية خبلؿ العاـ الدراسي
السابؽ.
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ولذلؾ أيضا وضعت المنظمة معايير لجودة تعميـ الميارات الحياتية ( United Nations

 )Children’s Fund, 2010.ىي:


المعيار األوؿ :المخرجات :تعميـ الميارات الحياتية قائـ عمى االحتياجات ،أي متمركز
حوؿ الطفؿ.

 المعيار الثاني :التقييـ :تعمـ الميارات الحياتية قائـ عمى النتائج.


المعيار الثالث :النشاطات :تعمـ الميارات الحياتية قائـ عمى المعرفة واالتجاىات
والميارات.

 المعيار الرابع :التدريس :يدرب المعمموف عمى طرائؽ التدريس والدعـ النفسي
االجتماعي.


المعيار الخامس :يقدـ تعميـ الميارات الحياتية في بيئات داعمة وتمكينية مع إتاحة
الخدمات المجتمعية.
أما عف قنوات تعميـ الميارات الحياتية في المدرسة ،فإنيا يمكف أف تتخذ أشكاال كثيرة،

تبدأ مف التدخبلت النظامية في المدارس ،إلى النشاطات المصاحبة لممنيج ،إلى النشاطات
المجتمعية ،إلى البرامج الموجية لميارات أو موضوعات بعينيا ( Saravanakumar, 2020b:

.)35-95
وفي التعميـ النظامي المقصود ،تحدث تدخبلت تعميـ الميارات الحياتية عبر عدد مف
الموضوعات (:)UNICEF Office of Evaluation, 2012: 51
 .2الموضوعات الصحية :تعزيز الصحة والوقاية مف األمراض ،نمط الحياة الصحي والتغذية
والنظافة الشخصية والسموؾ اآلمف ،التعمـ االجتماعي واالنفعالي والدعـ النفسي
االجتماعي ،والوقاية مف سوء استخداـ العقاقير والكحوؿ ،والرياضة والفف والترفيو.
 .0موضوعات تعمـ العيش معا :الوقاية مف العنؼ ومخاطبة السموؾ المعادي لممجتمع ومف
ضمف ذلؾ العنؼ والتنمر ،التربية عمى السبلـ وتسوية النزاع ،حقوؽ اإلنساف والمواطنة
والمسئولية االجتماعية ،القيـ األخبلقية والمدنية ،عبلقات النوع والمساواة بيف الجنسيف،
التعددية الثقافية والمجتمع متعدد الثقافات واليوية واإلنصاؼ وحقوؽ األىالي واألقميات
اإلثنية والتماسؾ االجتماعي ومكافحة العنصرية.
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 .2موضوعات الحد مف أخطار الكوارث :الحد مف أخطار الكوارث ،التنمية اإلنسانية
المستدامة ،الحقوؽ البيئية ،والحفاظ عمى الموارد الطبيعية.
 .9موضوعات التمكيف الشخصي :مشاركة األطفاؿ والشباب وحقوقيـ ،وكسب الرزؽ
والثقافة المالية ،ومكافحة اإلساءة واالستغبلؿ الجنسييف ،والوصوؿ إلى العدالة.
والى جانب التعميـ المقصود عبر موضوعات المنيج ،ثمة أساليب ونشاطات معينة
تستخدـ لتعزيز الميارات الحياتية لدى الطبلب في المدارس الثانوية ،حددتيا إحدى الدراسات
( )Nivedita & Singh, 2016: 3803-4في:


العصؼ الذىني :حيث ينخرط الطبلب في توليد األفكار حوؿ موضوع أو مسألة بعينيا،
عمى أف يتـ تقييـ كؿ فكرة وفقا لمعايير محددة.



سرد القصص :سواء بالقراءة أو مف الذاكرة ،ويناقش الطبلب أحداث القصة وما تعكسو
مف مشكبلت وحموؿ إيجابية وسمبية في نتائجيا عمى الفاعميف.



المناظرات :وفييا يجب عمى الطبلب أف يتبنوا موقفا مف قضية بعينيا أو يحموف مشكمة
تتعمؽ بالصحة أو الظواىر السمبية مثؿ اإلدماف ،ويدافع الطبلب عف مواقفيـ بالحجج
واألدلة.

 المناقشة :تساعد في تعميؽ فيـ الطبلب لممحتوى المقدـ وتعطييـ فرصا لمتعمـ مف
اآلخريف ،وتنمي ميارات االستماع والتوكيدية والتعاطؼ والتواصؿ لدى الطبلب.


لعب األدوار :يقدـ فرصا لتنمية ميارات حياتية عديدة ،ال سيما التعاطؼ واستبصار الفرد
لمشاعره ووضع نفسو في مكاف اآلخريف.



المجموعات الصغيرة :مف خبلؿ العمؿ في مجموعات صغيرة عمى مياـ محددة ،يتعرؼ
الطبلب عمى بعضيـ البعض ويتعمموف مساعدة اآلخريف.



األلعاب :تعزز التعمـ النشط وصنع القرار والمناقشة والمنافسة الصحية ،فضبل عف
المتعة ،وتنمي معارؼ الطبلب واتجاىاتيـ ومياراتيـ.



تحميؿ المواقؼ :يمكف الطبلب مف تقصي حموؿ المشكبلت واختبارىا في بيئة آمنة،
ويقدـ فرصا لتبادؿ المشاعر وتنمية التفكير الناقد وحؿ المشكبلت وتكويف اتجاىات نحو
ممارسات وسموكيات بعينيا.
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إجزاْات الدراسُ املًدانًُ
أوال :أهداف الدراسُ املًدانًُ
استيدفت الدراسة الميدانية التعرؼ عمى:
 .2وجية نظر الطبلب حوؿ مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات
الحياتية العامة بمجاالتيا األساسية وفئاتيا الفرعية لدييـ.
 .0وجية نظر المعمميف حوؿ مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات
الحياتية العامة بمجاالتيا األساسية وفئاتيا الفرعية لدى طبلبيا.
 .2ال فروؽ بيف وجية نظر الطبلب والمعمميف حوؿ مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في
تنمية الميارات الحياتية العامة بمجاالتيا األساسية وفئاتيا الفرعية لدى طبلبيا.

ثانًا :جمتمع الدراسُ وعًهتها
تمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في طبلب المدارس الثانوية العامة بمحافظة الغربية
( )42.329ومعممييا (( )3.232وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني .)0202 ،طبقت
االستبانة بصورتييا عمى عينة عشوائية قواميا ( )822طالب وطالبة بالصفوؼ الثانوية
الثبلثة و( )322معمـ ومعممة مف إدارات قطور وشرؽ طنطا وغرب طنطا التعميمية ،رجع
منيا ( )929استبانة طبلب و( )333استبانة معمميف مكتممة البيانات واإلجابات ،أخضعت
لمتحميؿ اإلحصائي.

ثالجا :صدم األداَ وثباتها
بالرجوع لؤلدبيات في موضوع الدراسة (السحاري ،عامر0223 ،؛ الحايؾ0223 ،؛
Mangrulkar et al., 2001؛  ،Programme on Mental Health, 1997وفي المقاـ األوؿ
 ،)Tan, 2018أعد الباحث تصنيفا لمميارات الحياتية العامة في ثبلثة مجاالت أساسية وثبلث
فئات فرعية ضمف كؿ مجاؿ .شكؿ ىذا التصنيؼ األساس إلعداد أداة الدراسة التي تألفت مف
( )222عبارة.
لتيسير الحصوؿ عمى المعمومات التي يريد الباحث استقائيا مف عينة الدراسة وطريقة
التعامؿ معيا إحصائيا ،استخدـ مدرج اإلجابة الخماسي (أوافؽ بشدة ،أوافؽ ،محايد ،ال
أوافؽ ،ال أوافؽ بشدة).
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وبما ييسر المقارنة بيف وجية نظر الطبلب والمعمميف ،اشتممت صورتا االستبانة عمى
نفس العبارات ،إذ تضع الصورتاف العبارة الواحدة مرة عمى لساف الطبلب ومرة عمى لساف
المعمميف .فمثبل جاء نص العبارة األولى في استبانة الطبلب" :تعممني المدرسة بمناىجيا وما
يسودىا مف عبلقات ومناخ وما يمارس فييا مف نشاطات أف أخمؽ لحياتي معنى وغاية"،
وجاءت العبارة نفسيا في استبانة المعمميف" :إف المدرسة بمناىجيا وما يسودىا مف عبلقات
ومناخ وما يمارس فييا مف نشاطات ،تعمـ الطالب أف يخمؽ لحياتو معنى وغاية" ،وىكذا في
كؿ العبارات في صورتي االستبانة.
قاـ الباحث بتحكيـ االستبانة في صورتييا مف عدد مف أساتذة أصوؿ التربية بكميات
التربية والمركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية بالقاىرة لمتأكد مف صدؽ محتواىا .وعمبل
برأي المحكميف ،استبعد الباحث العبارات الغامضة والمكررة ،فوصؿ العدد النيائي لمعبارات إلى
( )99عبارة ،يقيس كؿ منيا ميارة واحدة ضمف الفئات الفرعية لمميارات الحياتية العامة.
بعد ذلؾ طبقت االستبانة بصورتييا عمى عينة استطبلعية قواميا ( )92طالبا وطالبة
و( )92معمما ومعممة بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة الغربية.
لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة بصورتييا ،تـ حساب االرتباطات بيف درجة
كؿ عبارة والمجاؿ الذي تنتمي إليو ،وجاءت عمى النحو المبيف في الجدوليف التالييف.
اندذٔل ()2
يعبيالد ثٛشعٌٕ نالستجبغ ث ٍٛانًفشداد ٔيسبٔسْب نصٕسح انطالة يٍ االعتجبَخ
انعجبسح

االستجبغ

انعجبسح

االستجبغ

انعجبسح

االستجبغ

انعجبسح

االستجبغ

انعجبسح

االستجبغ

انعجبسح

االستجبغ

1
2
3
4
5
6
.
0
2
13
11
12
13

37.3
375.
37.3
3763
37.3
37.1
3701
37.2
3762
37.3
3762
3760
3764

14
15
16
1.
10
12
23
21
22
23
24
25
26

3760
37.1
3764
376.
3753
3750
3703
370.
3703
3756
3766
37..
37.0

2.
20
22
33
31
32
33
34
35
36
3.
30
32

3706
37..
37.2
3755
37.3
37.2
37.3
3705
3701
37.5
3762
37.5
37.2

43
41
42
43
44
45
46
4.
40
42
53
51
52

37.0
37.3
37.1
3756
37.4
37.6
37.3
37.6
37.5
3752
3703
37.3
3766

53
54
55
56
5.
50
52
63
61
62
63
64
65

37.2
3701
37.3
3762
3766
37.0
37.3
37.5
3702
37.1
37..
37.2
3703

66
6.
60
62
.3
.1
.2
.3
.4

3764
3703
3763
37.3
37.3
3752
3703
37.1
3760
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يبيف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لصورة الطبلب مف االستبانة ،تراوحت االرتباطات
لمجاؿ الميارات الحياتية الشخصية (العبارات  )09-2بيف ( )2.32و( ،)2.89ولمجاؿ
الميارات الحياتية المعرفية (العبارات  )94-08بيف ( )2.33و( ،)2.83ولمجاؿ الميارات
الحياتية االجتماعية (العبارات  )99-32بيف ( )2.30و( ،)2.80وكميا معامبلت ارتباط دالة
عند مستوى ( ،)2.22ما يكشؼ عف اتساؽ داخمي مرتفع الستبانة الطبلب ومحاورىا.
اندذٔل ()3
يعبيالد ثٛشعٌٕ نالستجبغ ث ٍٛانًفشداد ٔيسبٔسْب نصٕسح انًعهً ٍٛيٍ االعتجبَخ
انعجبسح
1
2
3
4
5
6
.
0
2
13
11
12
13

االستجبغ
3722
3706
3704
3702
3722
3702
3723
3704
3722
37.5
3753
3755
3750

انعجبسح
14
15
16
1.
10
12
23
21
22
23
24
25
26

االستجبغ
375.
3750
3752
3701
3723
37.6
3762
3723
3702
37.5
3752
3752
37.2

انعجبسح
2.
20
22
33
31
32
33
34
35
36
3.
30
32

االستجبغ
3701
376.
37.2
37.3
3756
37.2
37..
3706
3722
3704
37.2
3761
3703

انعجبسح
43
41
42
43
44
45
46
4.
40
42
53
51
52

االستجبغ
37.6
3704
3764
3752
376.
3750
3750
3761
374.
3754
3704
37.2
3751

انعجبسح
53
54
55
56
5.
50
52
63
61
62
63
64
65

االستجبغ
37.3
3764
3764
3706
3754
3704
37.6
3705
37.6
37.5
3752
3754
37.5

انعجبسح
66
6.
60
62
.3
.1
.2
.3
.4

االستجبغ
3702
3752
3753
3751
37.5
3755
37..
37..
37.2

يبيف الجدوؿ السابؽ أنو بالنسبة لصورة المعمميف مف االستبانة ،تراوحت االرتباطات
لمجاؿ الميارات الحياتية الشخصية (العبارات  )09-2بيف ( )2.30و( ،)2.42ولمجاؿ
الميارات الحياتية المعرفية (العبارات  )94-08بيف ( )2.99و( ،)2.40ولمجاؿ الميارات
الحياتية االجتماعية (العبارات  )99-32بيف ( )2.32و( ،)2.83وكميا معامبلت ارتباط دالة
عند مستوى ( ،)2.22ما يكشؼ عف اتساؽ داخمي مرتفع الستبانة المعمميف ومحاورىا.
ولمتحقؽ مف ثبات االستبانة ،استخدـ معامؿ ألفا كرونباخ .بالنسبة لصورة الطبلب مف
االستبانة ،جاء معامؿ االرتباط لممجاؿ األوؿ ( )2.493ولممجاؿ الثاني ( )2.420ولممجاؿ
الثالث ( ،)2.402والستبانة الطبلب ككؿ ( .)2.409وبالنسبة لصورة المعمميف مف
االستبانة ،جاء معامؿ االرتباط لممجاؿ األوؿ ( )2.409ولممجاؿ الثاني ( )2.492ولممجاؿ
الثالث ( ،)2.432والستبانة المعمميف ككؿ ( ،)2.424وكميا قيـ مرتفعة.
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رابعا :تطبًل أداَ الدراسُ
قاـ الباحث بتطبيؽ صورتي االستبانة خبلؿ شيري يناير وفبراير .0202
خامسا :المعالجة اإلحصائية إلجابات العينة عمى صورتي االستبانة
 .2بعد تطبيؽ صورتي االستبانة وتفريغ البيانات ،تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي SPSS

لحساب النسب المئوية والمتوسطات إلجابات الطبلب والمعمميف عمى العبارات ،وحساب
قيمة (ت)  T-Testلمعرفة إف كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر
الطبلب والمعمميف في مجاالت الميارات الحياتية العامة األساسية وفئاتيا الفرعية.
 .0استخدـ الباحث نظاـ أكسفورد إلعطاء الدرجات ( ،)Oxford, 2001وفيو تكوف العبارة في
المستوى المرتفع إذا كاف متوسطيا الحسابي  2.3أو أكبر ،وتكوف في المستوى
المتوسط إذا كاف متوسطيا الحسابي بيف  0.3و ،2.9وتكوف في المستوى المنخفض
إذا كاف متوسطيا الحسابي  0.9أو أقؿ (مف أقصى درجة لممتوسط الحسابي .)3

نتآج الدراسُ املًدانًُ
بعد أف أجاب اإلطار النظري عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة ونصو "ما الميارات الحياتية
العامة التي ينبغي أف تعمؿ المدرسة الثانوية عمى تنميتيا لدى طبلبيا؟" مف خبلؿ التصنيؼ
الذي تبنتو الدراسة لمميارات الحياتية العامة ،تجيب األقساـ التالية عف بقية أسئمة الدراسة
مف خبلؿ إجابات العينة عمى عبارات االستبانة في صورتييا.

أوال :مدّ إسهام املدرسُ الجانىيُ العامُ يف تهمًُ املهارات احلًاتًُ العامُ لدّ طالبها مو وجهُ
نظز الطالب واملعلمني
بغرض تقميؿ عدد الجداوؿ وعدـ تكرار العبارات وسيولة المقارنة بيف وجية نظر الطبلب
والمعمميف حوؿ إسياـ المدرسة الثانوية في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلبيا ،جمع
الباحث إجابات الطبلب والمعمميف التي تجيب عف السؤاليف الثاني والثاني مف أسئمة الدراسة
معا وعرضيا وفقا لمفئات الفرعية ضمف المجاالت األساسية الثبلثة لمميارات الحياتية العامة.
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( )1املهارات احلًاتًُ الشخصًُ
(أ) ميارات اليوية والغرض مف الحياة
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات اليوية والغرض
مف الحياة ضمف مجاؿ الميارات الحياتية الشخصية.
اندذٔل ()4
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛفٙ
()2
يٓبساد انٕٓٚخ ٔانغشض يٍ انسٛبح
انذالنخ
انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انعجبسح
و
انًعٛبس٘ (د)
372.6 -17132 37632
3732
انطالة
ٚ 1خهك نسٛبتّ يعُٗ ٔغبٚخ
37..0
انًعهًٌٕ 3761
27213 37056
3744
ٚ 2عع نسٛبتّ أْذافب يثم انغعبدح ٔانصسخ انطالة
3736
ٔانشلٔ ٙاإلَدبص
37556
انًعهًٌٕ 3724
37203 37342 37.36
3733
انطالة
ٚ 3خٕض انسٛبح ثًٕلف إٚدبث ٙيتفبئم
37043
انًعهًٌٕ 3743
37421 -37624 37211
372.
ٚ 4كٌٕ ساظٛب عٍ َفغّ ٔخغًّ ٔيظٓشِ انطالة
37.35
انًعهًٌٕ 3744
37400 -37620 3763.
3733
ٚ 5كٌٕ شدبعب ٔٔاثمب ف ٙخٕض غًبس انطالة
انسٛبح
37.04
انًعهًٌٕ 3744
37520 -37531 3761.
3745
ٚ 6ستشو َفغّ ف ٙأفعبنّ ٔألٕانّ ٔيعتمذاتّ انطالة
ٔأفكبسِ ٔيظٓشِ
37.35
انًعهًٌٕ 3756
37.2. -37351 37.30
3742
انطالة
ٚ .كٌٕ نذ ّٚيفٕٓو إٚدبث ٙعٍ َفغّ
37.06
انًعهًٌٕ 3753
37622 -37406 37.11
3745
ٚ 0كٌٕ أيُٛب ٔيٕظٕعٛب ف ٙتمٛٛى يشبعشِ انطالة
ٔلٔ ًّٛيعتمذاتّ
37.35
انًعهًٌٕ 3756
376.6 -37423 37561
3742
ٚ 2كٌٕ أيُٛب ٔيٕظٕعٛب ف ٙتمٛٛى خٕاَت انطالة
لٕتّ ٔظعفّ
37.3.
انًعهًٌٕ 3753
37263 37351 37.11
3745
ٚ 13فٓى شخصٛتّ :يب ٚست ٔيب ٚكشِ ،يب انطالة
ٚغعذِ ٔيب ٚسضَّ
37616
انًعهًٌٕ 3744
37012 -37243 37466
3745
انطالة
انكهٙ
37656
انًعهًٌٕ 3740

( )2ف صُرح انطالة مه االستجبوخ ،تسجق انعجبراد ف كم فئخ فزع خ انعجبرح" :تعهمى انمذرسخ ثمىبٌجٍب َمةب يسةُدٌب مةه
عالقبد َمىبخ َمب يمبرس ف ٍب مه وشبطبد أن  ،"...ث يأت انفعم ف أَل كةم عجةبرح عهة نسةبن انطبنةت" :أ هةق نح ةبت
ٌَ "...كذاَ .فة صةُرح انمعهمة ه مةه االسةتجبوخ تسةجق انعجةبراد فة كةم فئةخ فزع ةخ انعجةبرح" :لن انمذرسةخ ثمىبٌجٍةب َمةب
يسُدٌب مه عالقبد َمىبخ َمب يمبرس ف ٍب مه وشبطبد ،تعه انطبنت أن  ،"...ث يأت انفعم ف أَل كم عجبرح عه نسةبن
انمعه "يخهق نح بتً ٌَ "...كذا.
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبارات المجموعتيف كمتييما جاءت في المستوى المتوسط
( 2.93لمطبلب ككؿ 2.98 ،لممعمميف ككؿ) ،ما يعني أف الطبلب والمعمميف يروف أف
المدرسة الثانوية العامة تسيـ بدرجة متوسطة في تنمية ميارات اليوية والغرض مف الحياة
لدى الطبلب ،وأف إسياـ المدرسة -في رأييـ -لـ يصؿ إلى المستوى المنشود ،وىو المستوى
المرتفع.
وفيما يخص االختبلفات بيف الطبلب والمعمميف ،فإنو لـ تظير فروؽ بيف الطبلب
والمعمميف إال في عبارة واحدة (العبارة  ،)0وذلؾ لصالح المعمميف ،ما يدؿ عمى تقارب وجيات
نظر المجموعتيف ،وما يعني اتفاقيما عمى أف المدرسة تقوـ بدورىا في تنمية ميارات اليوية
والغرض مف الحياة لدى الطبلب بدرجة متوسطة .لكف مف المبلحظ مع ذلؾ أف المعمميف أكثر
رضا مف الطبلب عف ىذا الدور لممدرسة .فإلى جانب ىذه العبارة ،جاءت متوسطات المعمميف
أعمى عموما مف الطبلب ،وىو ما يمكف إرجاعو إلى أف المعمميف يعتبروف أنفسيـ جزءا مف
النظاـ التعميمي والمدرسة ،وأف نجاح النظاـ المدرسة يعني نجاحيـ.
(ب) ميارات إدارة الذات
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات إدارة الذات ضمف
مجاؿ الميارات الحياتية الشخصية.
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اندذٔل ()5
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛفٙ
يٓبساد إداسح انزاد
انذالنخ
انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انعجبسح
انًعٛبس٘ (د)
376.6 -37423 37663
3742
ٚغٛطش عهٗ زٛبتّ ٔال ٚتشن صيبو أيشِ انطالة
نٝخشٍٚ
37515
انًعهًٌٕ 3753
37.66 37222 37632
3761
ٚتسًم انًغئٕنٛخ عٍ َدبزّ ٔإَدبصِ انطالة
انشخصٙ
37511
انًعهًٌٕ 3756
37123 17501 37525
376.
ٚغٛطش عهٗ إزغبعّ ثبنغعت ٔانصذيخ انطالة
ٔاإلعبءح
37630
انًعهًٌٕ 3732
37604 37413 37.22
3742
ٚتسًم ظغٕغ انعًم ٔانسٛبح ُٔٚدض سغى انطالة
ٔخٕدْب
37606
انًعهًٌٕ 3733
37033 37212 37.12
3740
انطالة
ٚتدبٔص انفشم ٔانسضٌ ٔانغعت
37511
انًعهًٌٕ 3744
37153 -17463 37.22
3742
ٚتكٛف يع انًٕالف انًختهفخ انت ٙتععّ انطالة
انسٛبح فٓٛب
37461
انًعهًٌٕ 37.2
37033 -37251 37564
3745
ٚعشف يصبدس انعغػ ف ٙزٛبتّ نكٚ ٙتغهت انطالة
عهٓٛب
37.3.
انًعهًٌٕ 3753
37563 -37500 37.30
3742
ٚشٖ اندٕاَت اإلٚدبثٛخ ف ٙأ٘ يٕلف انطالة
ٔٚغتفٛذ يُٓب
37056
انًعهًٌٕ 3756
37.55 -37313 17331
3724
ًٚبسط االعتشخبء يٍ زٜ ٍٛخش نتخفٛف انطالة
انعغػ ٔانتٕتش
3723.
انًعهًٌٕ 3733
370.3 -37161 37451
3746
انطالة
انكهٙ
3730.
انًعهًٌٕ 3740

يبيف الجدوؿ السابؽ أف عبارات المجموعتيف كمتييما جاءت في المستوى المتوسط
( 2.93لمطبلب ككؿ 2.98 ،لممعمميف ككؿ) ،ما يعني أف الطبلب والمعمميف يروف أف
المدرسة الثانوية العامة تسيـ بدرجة متوسطة في تنمية ميارات إدارة الذات لدى الطبلب ،وأف
إسياـ المدرسة -في رأييـ -لـ يصؿ إلى المستوى المنشود ،وىو المستوى المرتفع.
وفيما يتعمؽ باالختبلفات بيف الطبلب والمعمميف ،فإنو لـ تظير فروؽ بيف الطبلب
والمعمميف في أي مف عبارات ىذه الفئة الفرعية ،ما يدؿ عمى تطابؽ وجيات النظر
المجموعتيف ،وما يعني اتفاقيما عمى أف المدرسة تنمي ميارات إدارة الذات لدى الطبلب
بدرجة متوسطة .وىنا أيضا جاءت متوسطات المعمميف أعمى مف الطبلب ،وىو ما يمكف
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إرجاعو إلى أف المعمميف يعتبروف أنفسيـ جزءا مف النظاـ التعميمي والمدرسة ،وأف نجاح
النظاـ المدرسة يعني نجاحيـ.
(ج) ميارات الصحة والمياقة والسبلمة
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات الصحة والمياقة
والسبلمة ضمف مجاؿ الميارات الحياتية الشخصية.
اندذٔل ()6
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛفٙ
يٓبساد انصسخ ٔانهٛبلخ ٔانغاليخ
و

انعجبسح

انًدًٕعخ

انًتٕعػ

23

ًٚبسط انشٚبظخ ٔانُشبغ انجذَٙ
نتسغ ٍٛصستّ
ٚتجع َظبيب غزائٛب صسٛب ُٚبعت
إيكبَبتّ
ٚتجُٗ عبداد يفٛذح نهصسخ ف ٙكم
خٕاَت زٛبتّ يثم اندهغخ انغهًٛخ
ٔفٕاصم انشازخ
ٚعتُ ٙثُظبفخ خغًّ ٔأدٔاتّ
انشخصٛخ
ٚمذّس خطٕسح انًخذساد عهٗ انصسخ
ٔانسٛبح ٔٚتدُجٓب
ٚعشف اٞيشاض انًعذٚخ ثإَٔاعٓب
ٔٚتدُجٓب
ٚعشف انتسشػ ٔانتًُش ٔانعُف
ٔانعُصشٚخ ٔٚتدُجٓب
ٚعشف أخطبس َظى االتصبل انسذٚثخ
ٔٚتدُجٓب
انكهٙ

انطالة
انًعهًٌٕ
انطالة
انًعهًٌٕ
انطالة
انًعهًٌٕ

3742
376.
3745
3732
3736
3753

االَسشاف
انًعٛبس٘
37.22
37525
17333
37053
37052
37.06

انطالة
انًعهًٌٕ
انطالة
انًعهًٌٕ
انطالة
انًعهًٌٕ
انطالة
انًعهًٌٕ
انطالة
انًعهًٌٕ
انطالة
انًعهًٌٕ

3745
3744
3745
3756
3740
3753
3745
3753
3745
3744
3744
3753

37564
37.04
37536
37511
37.25
37610
37.11
37.3.
37.24
37.35
37503
37532

21
22
23
24
25
26
2.

لًٛخ (د)

انذالنخ

-17134

37262

37233

37012

-37550

37503

37353

37250

-3762.

37533

-373.3

37244

-37212

37020

37345

37264

-37353

37.20

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبارات الطبلب جاءت في المستوى المتوسط (المتوسط
 )2.99وأف عبارات المعمميف جاءت في المستوى المرتفع (المتوسط  ،)2.32ما يعني أف
الطبلب والمعمميف يروف أف المدرسة الثانوية العامة تسيـ بدرجة متوسطة في تنمية ميارات
الصحة والمياقة والسبلمة لدى الطبلب ،وأف إسياـ المدرسة -في رأييـ -لـ يصؿ إلى
المستوى المنشود ،حتى واف وصؿ إلى المستوى المرتفع بالكاد مف وجية نظر المعمميف.
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ومع أنو لـ تظير فروؽ بيف الطبلب والمعمميف في أي مف عبارات ىذه الفئة الفرعية،
فإف متوسطات المعمميف أعمى قميبل مف متوسطات الطبلب.
إجماال ،ثمة مممح عاـ عمى إجابات الطبلب والمعمميف عمى االستبانة تأكد حتى اآلف في
المجاؿ األوؿ مف مجاالت الميارات الحياتية ،ىو أف متوسطات المعمميف أعمى قميبل مف
الطبلب ،عمى الرغـ مف عدـ وجود فروؽ بينيما .لكف ذلؾ ال يطمس التقارب الشديد بيف
المجموعتيف في رؤيتيما لمدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية
لدى طبلبيا الذي جاء عموما في المستوى المتوسط.

( )2املهارات احلًاتًُ املعزفًُ
(أ) ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات حؿ المشكبلت
واتخاذ القرار ضمف مجاؿ الميارات الحياتية المعرفية.
اندذٔل ().
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛفٙ
يٓبساد زم انًشكالد ٔاتخبر انمشاس
و
20
22
33
31
32
33
34
35
36

انذالنخ

انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انعجبسح
انًعٛبس٘ (د)
37410 -3701. 37.4.
3732
انطالة
ٚخطػ ثشكم عهٛى نكم فعم أٔ إخشاء ٚتخزِ
37511
انًعهًٌٕ 3756
37422 -37623 37663
3742
انطالة
ٚغتُتح اٞعجبة انًستًهخ ٔساء اٞزذاث ٔاٞفعبل
37616
انًعهًٌٕ 3756
37256 37356 37666
3745
انطالة
ٚسذد انسهٕل انجذٚهخ نهًشكالد
37511
انًعهًٌٕ 3744
37020 -37210 37.55
3740
ٚمّٛى ثذائم انسهٕل انًختهفخ نهًشكالد ٔٚختبس انطالة
أفعهٓب
37515
انًعهًٌٕ 3753
37440 37.65 37633
3764
ٚسذد انًعهٕيبد انًطهٕثخ نسم انًشكهخ ٔاتخبر انطالة
انمشاس
37610
انًعهًٌٕ 3753
37614 3753. 37666
3755
انطالة
ٚمّٛى يصبدس انًعهٕيبد ٔٚفبظم ثُٓٛب
37.35
انًعهًٌٕ 3744
37355 37234 37.42
3764
ٚفغش أعجبة اٞزذاث َٔتبئدٓب ثطشٚمخ عهًٛخ انطالة
ٔيٕظٕعٛخ ٔيُطمٛخ
37616
انًعهًٌٕ 3744
37.45 -3732. 3706.
3742
انطالة
ٚذعى انفكشح أٔ انشأ٘ ثبٞدنخ
37610
انًعهًٌٕ 3753
376.0 -37410 37652
3732
انطالة
ٚدشة انسهٕل لجم تطجٛمٓب
37515
انًعهًٌٕ 374.
372.4 -37333 37534
3742
انطالة
انكهٙ
37451
انًعهًٌٕ 3742
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبارات المجموعتيف كمتييما جاءت في المستوى المتوسط
( 2.94لمطبلب ككؿ ولممعمميف ككؿ) ،ما يعني أف الطبلب والمعمميف يروف أف المدرسة
الثانوية العامة تسيـ بدرجة متوسطة في تنمية ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار لدى
الطبلب ،وأف إسياـ المدرسة -في رأييـ -لـ يصؿ إلى المستوى المنشود ،وىو المستوى
المرتفع.
وفيما يتعمؽ باالختبلفات ب يف الطبلب والمعمميف ،فإنو لـ تظير فروؽ بيف الطبلب
والمعمميف في أي مف عبارات ىذه الفئة الفرعية ،ما يدؿ عمى تطابؽ وجيات النظر
المجموعتيف ،وما يعني اتفاقيما عمى أف المدرسة تسيـ بدرجة متوسطة في تنمية ميارات
حؿ المشكبلت واتخاذ القرار لدى الطبلب.
(ب) ميارات التفكير الناقد
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات التفكير الناقد
ضمف مجاؿ الميارات الحياتية المعرفية.

و
3.
30
32
43
41
42
43

اندذٔل ()0
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛف ٙيٓبساد
انتفكٛش انُبلذ
انذالنخ
انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انعجبسح
انًعٛبس٘ (د)
37532 -37610 37646
376.
ٚعشف انمٛى ٔانًعبٛٚش ٔانًعتمذاد انت ٙتٕخّٓ انطالة
ٔتأثٛشْب عهٗ زٛبتّ َٔدبزّ
37540
انًعهًٌٕ 37.0
376.0 -37412 37614
3742
ٚسهم تأثٛش انعغٕغ انخبسخٛخ يٍ انمٛى انطالة
37610
ٔاٞعشاف ٔانًعتمذاد االختًبعٛخ عهٗ انًعهًٌٕ 3753
اتدبْبتّ ٔعهٕكّ ٔيذٖ تٕافمٓب يع صبنسّ
37453 -37.56 37.11
3745
ٚسهم تأثٛش انعغٕغ انخبسخٛخ يٍ اٞعشح عهٗ انطالة
اتدبْبتّ ٔعهٕكّ ٔيذٖ تٕافمٓب يع صبنسّ
37620
انًعهًٌٕ 3761
37230 -17124 37646
3733
ٚسهم تأثٛش انعغٕغ انخبسخٛخ يٍ اٞصذلبء انطالة
37616
عهٗ اتدبْبتّ ٔعهٕكّ ٔيذٖ تٕافمٓب يع انًعهًٌٕ 3756
صبنسّ
37102 -17355 3702.
3732
ٚسهم تأثٛش انعغٕغ انخبسخٛخ يٍ اإلعالو عهٗ انطالة
اتدبْبتّ ٔعهٕكّ ٔيذٖ تٕافمٓب يع صبنسّ
37402
انًعهًٌٕ 37.2
37652 -37454 37402
3736
ٚمّٛى انُتبئح انًغتمجهٛخ ٔٚفٓى عٕالت اٞفعبل انطالة
انتٚ ٙذفعّ اٜخشٌٔ إنٓٛب
37.04
انًعهًٌٕ 3744
37214 -17263 3761.
3745
انطالة
ٚتمصٗ لعٛخ ثعُٓٛب يٍ يختهف خٕاَجٓب
37405
انًعهًٌٕ 376.
37236 -17203 37451
3744
انطالة
انكهٙ
37451
انًعهًٌٕ 3761
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يبيف الجدوؿ السابؽ أف عبارات طبلب جاءت في المستوى المتوسط (المتوسط )2.4
وأف عبارات المعمميف جاءت في المستوى المرتفع ( ،)2.32ما يعني أف المعمميف أكثر رضا
مف الطبلب عف إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طبلبيا.
فمع أنو ال توجد فروؽ بيف الطبلب والمعمميف في أي مف عبارات ىذه الفئة الفرعية ،فإف
المعمميف أكثر رضا مف الطبلب عف إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية ميارات التفكير
الناقد لدى طبلبيا .يمكف إرجاع ذلؾ إلى أف المعمميف يعتبروف أنفسيـ جزءا مف المدرسة،
وأف نجاحيا نجاحيـ.
(ج) ميارات التعمـ مدى الحياة
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات التعمـ مدى
الحياة ضمف مجاؿ الميارات الحياتية المعرفية.
اندذٔل ()2
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛف ٙيٓبساد
انتعهى يذٖ انسٛبح
انذالنخ
انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انعجبسح
و
انًعٛبس٘ (د)
3740. -37.31 376.4
37.3
ٚ 44تعشف عهٗ خطأ يب تعهًّ ٔٚتخهص يُّ انطالة
ٔٚتعهى ثذٚال نّ
37264
انًعهًٌٕ 3702
37601 -37414 37612
3740
ٚ 45تعهى يٍ خذٚذ يٍ انًٕالف ٔيٍ يصبدس انطالة
انًعشفخ انًختهفخ
37511
انًعهًٌٕ 3756
376.6 -37423 37663
3742
ٕٚ 46اكت انتطٕس ف ٙانسٛبح ٔانعهى انطالة
ٔانتكُٕنٕخٛب ثبنتعهى يذٖ انسٛبح
37515
انًعهًٌٕ 3753
37614 -3753. 37.54
3745
انطالة
ٚ 4.دًع انًعهٕيبد ٔٚسصم عهٗ انتذسٚت
37511
انًعهًٌٕ 3756
372.0 -37320 37632
3761
ٚ 40تعبيم يع َظى االتصبل ٔانًعهٕيبد انطالة
انًختهفخ ٔٚغتفٛذ يُٓب
37630
انًعهًٌٕ 3761
37122 -17544 37532
3742
ٚ 42غتفٛذ يٍ انتغزٚخ انشاخعخ ف ٙفٓى انطالة
انًٕالف ٔتعذٚم يٕلفّ يُٓب
37524
انًعهًٌٕ 376.
37362 -37223 37464
3752
انطالة
انكهٙ
37265
انًعهًٌٕ 3763

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبارات المجموعتيف كمتييما جاءت في المستوى المرتفع
( 2.30لمطبلب ككؿ 2.32 ،لممعمميف ككؿ) ،ما يعني أف الطبلب والمعمميف يروف أف
المدرسة الثانوية العامة تسيـ بدرجة مرتفعة في تنمية ميارات التعمـ مدى الحياة لدى
طبلبيا.
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ومع أنو لـ تظير فروؽ بيف الطبلب والمعمميف في أي مف عبارات ىذه الفئة الفرعية،
فإف متوسطات المعمميف أعمى عموما مف متوسطات الطبلب .ربما لمسبب الذي ذكر في
موضع سابؽ.
وبالنظر إلى مجاؿ الميارات الحياتية المعرفية ككؿ ،يتأكد مممح التقارب بيف الطبلب
والمعمميف بشأف رؤيتيـ إلسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية لدى
طبلبيا .ومع أف آراء الطبلب والمعمميف جاءت في المستو المرتفع في بعض الفئات (ميارات
التعمـ مدى الحياة لدى المجموعتيف ،وميارات التفكير الناقد لدى المعمميف فقط) ،فإنيا ال تزاؿ
دوف المستوى المنشود .ويمكف إرجاع ارتفاع متوسطات المعمميف عف الطبلب إلى أنيـ
يعتبروف أنفسيـ جزءا مف المدرسة ،وأف نجاحيا نجاحيـ.

( )3املهارات احلًاتًُ االجتماعًُ
(أ) ميارات التواصؿ
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات التواصؿ ضمف
مجاؿ الميارات الحياتية االجتماعية.

و
53
51
52
53
54

اندذٔل ()13
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛف ٙيٓبساد
انتٕاصم
انذالنخ
انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انعجبسح
انًعٛبس٘ (د)
37444 -37..2 37614
3742
انطالة
ٚتٕاصم نفظٛب ثطشٚمخ عهًٛخ ٔفعبنخ
37511
انًعهًٌٕ 3756
37333 -37204 37564
3745
ٚتٕاصم ثطشٚمخ عهًٛخ ٔفعبنخ عٍ غشٚك انع ٍٛانطالة
ٔتعجٛشاد ٔزشكخ اندغى
37532
انًعهًٌٕ 3761
37213 -172.1 37512
3742
انطالة
ٚصغ ٙخٛذا نًب ٚمبل نٛفًّٓ ٔٚشد عهّٛ
37532
انًعهًٌٕ 3761
37.33 -37343 37525
376.
انطالة
ُٚتظش دٔسِ ف ٙانكالو ٔال ٚمبغع انًتسذث
37461
انًعهًٌٕ 37.2
3755. -37522 37623
3745
ٚعجش عٍ أفكبسِ ٔاَفعبالتّ ٔيشبعشِ ثطشٚمخ فعبنخ انطالة
ٔيمجٕنخ اختًبعٛب
37511
انًعهًٌٕ 3756
37223 -17362 37433
3740
انطالة
انكهٙ
37332
انًعهًٌٕ 3761

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبارات الطبلب جاءت في المستوى المتوسط (المتوسط
 )2.98وأف عبارات المعمميف جاءت في المستوى المرتفع (المتوسط  ،)2.32ما يعني أف
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المعمميف أكثر رضا عف إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية ميارات التواصؿ لدى
طبلبيا ،واف ظمت آراء المعمميف في بداية المستوى المرتفع.
وفيما يتعمؽ باالختبلفات بيف الطبلب والمعمميف ،فإنو لـ تظير فروؽ بيف الطبلب
والمعمميف في أي مف عبارات ىذه الفئة الفرعية ،ما يدؿ عمى تقارب وجيات النظر
المجموعتيف ،وما يعني اتفاقيما عمى أف المدرسة تسيـ بدرجة متوسطة في تنمية ميارات
ميارات التواصؿ لدى طبلبيا.
(ب) ميارات النجاح االجتماعي
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات النجاح
االجتماعي ضمف مجاؿ الميارات الحياتية االجتماعية.
اندذٔل ()11
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛف ٙيٓبساد
انُدبذ االختًبعٙ
انذالنخ
انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انعجبسح
و
انًعٛبس٘ (د)
37313 -17323 375.4
37.3
ٚ 55غتفٛذ يٍ دعى اٞعشح ٔاٞصذلبء ٔانضيالء انطالة
374.1
انًعهًٌٕ 3702
37052 3710. 37522
37.3
انطالة
ٚ 56مٛى عاللبد صسٛخ ٔيشجعخ ٔٚسبفع عهٓٛب
37524
انًعهًٌٕ 376.
37225 -17363 37536
3745
انطالة
ٚ 5.شاع ٙيشبعش اٜخشٍٚ
37571
انًعهًٌٕ 3761
37462 -37.22 37614
3742
انطالة
ٚ 50تعبيم يع اٜخش ٍٚثصذس سزت ٔتغبير
37616
انًعهًٌٕ 3756
37020 -37212 37.54
3745
انطالة
ٚ 52تسًم انًغئٕنٛخ تدبِ اٜخشٍٚ
37610
انًعهًٌٕ 3753
31416 -37021 37.00
3761
انطالة
ٚ 63شبسن ف ٙاٞعًبل اندًبعٛخ ثشٔذ انفشٚك
37540
انًعهًٌٕ 37.0
37422 37622 37633
37.2
ٚ 61تعبٌٔ ف ٙانعًم يع اٜخشٚٔ ٍٚتمبعى انطالة
انًٓبو يعٓى
37524
انًعهًٌٕ 376.
375.5 -37565 37453
3752
انطالة
انكهٙ
3742.
انًعهًٌٕ 376.

يبيف الجدوؿ السابؽ أف عبارات المجموعتيف كمتييما جاءت في المستوى المرتفع
( 2.34لمطبلب ككؿ 2.39 ،لممعمميف ككؿ) ،ما يعني أف الطبلب والمعمميف يروف أف
المدرسة الثانوية العامة تسيـ بدرجة مرتفعة في تنمية ميارات النجاح االجتماعي لدى
طبلبيا ،واف ظمت المتوسطات في بداية المستوى المرتفع.
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وفيما يتعمؽ باالختبلفات بيف الطبلب والمعمميف ،فإنو لـ تظير فروؽ بيف الطبلب
والمعمم يف في أي مف عبارات ىذه الفئة الفرعية ،ما يدؿ عمى تقارب وجيات النظر
المجموعتيف .يتأكد ىنا أيضا مممح الرضا األعمى لدى المعمميف عف إسياـ المدرسة الثانوية
العامة في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلبيا.
(ج) ميارات إدارة العبلقات مع اآلخريف
يبيف الجدوؿ التالي إجابات الطبلب والمعمميف عمى عبارات فئة ميارات إدارة العبلقات مع
اآلخريف ضمف مجاؿ الميارات الحياتية االجتماعية.
اندذٔل ()12
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهً ٍٛف ٙيٓبساد إداسح
انعاللبد يع اٜخشٍٚ
انذالنخ
انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انعجبسح
و
(د)
انًعٛبس٘
370.5 -37150
37522
37.3
ٚ 62ستشو اٜخشٔٔ ٍٚخٓبد َظشْى انتٚ ٙختهف انطالة
يعٓب
375.4
انًعهًٌٕ 37.2
37361 -37222
3761.
3745
ًٛٚ 63ض ث ٍٛانشخص ٔفكشتّ ٔٚشفط انفكشح دٌٔ انطالة
تدشٚر انشخص
37532
انًعهًٌٕ 3761
37050 -371.2
37062
3745
انطالة
ُٚ 64تمذ انفكشح ٔنٛظ صبزجٓب
3705.
انًعهًٌٕ 3753
3700. -37143
37.42
3764
ٚ 65تمجم انُمذ انًٕظٕع ٙيٍ اٜخشٚٔ ٍٚتعبيم يعّ انطالة
ثئٚدبثٛخ
37606
انًعهًٌٕ 376.
370.1 -37163
37542
3764
ٚ 66ؤكذ راتّ ف ٙعاللبتّ يع اٜخشٔ ٍٚال ُٚغبق انطالة
ٔساء أزذ
37.6.
انًعهًٌٕ 376.
274.4
37630
3732
ٚ 6.عع َفغّ ف ٙيكبٌ اٜخش ٍٚلجم انسكى عهٗ انطالة
3731.
أفعبنٓى
37504
انًعهًٌٕ 3702
37333 -37204
37564
3745
انطالة
ٚ 60عجش عٍ يٕلفّ ٔٚذافع عُّ ٔٚمُع اٜخش ٍٚثّ
37532
انًعهًٌٕ 3761
370.. -37156
37.33
3764
انطالة
ٚ 62شفط يب لذ ٚعشِ أٔ ٚتُبلط يع لُبعبتّ
37524
انًعهًٌٕ 376.
37220 37323
37.51
3742
ٚ .3شد ثطشٚمخ فعبنخ عهٗ زٕادث انتسشػ ٔانتًُش انطالة
ٔانعُف يعّ أٔ يع غٛشِ
37.04
انًعهًٌٕ 3744
37332 -37265
37.12
3715
ٚ .1ش ّٔج نًٕلف أٔ عٛبعخ ثعُٓٛب تدبِ ظبْشح انطالة
ثعُٓٛب
1733.
انًعهًٌٕ 3732
37020 -37212
37.11
3745
انطالة
ٚ .2غٕ٘ انُضاعبد ثطشٚمخ عهًٛخ يالئًخ
37.1.
انًعهًٌٕ 3753
37362 -37221
37.12
3740
ٚ .3مبٔو انعغٕغ االختًبعٛخ نفعم شٙء ظبس يثم انطالة
37524
تعبغ ٙانًخذساد أٔ انتسشػ أٔ انتًُش أٔ انعُف انًعهًٌٕ 376.
أٔ انعُصشٚخ
37.01 37163
37633
3764
 ُٙٓٚ .4انعاللخ ثطشٚمخ آيُخ ثعذ أٌ ٚتأكذ يٍ أَٓب انطالة
ظبسح
37606
انًعهًٌٕ 376.
37.43 -37333
374.3
3753
انطالة
انكهٙ
37325
انًعهًٌٕ 375.
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبارات المجموعتيف كمتييما جاءت في المستوى المرتفع
( 2.32لمطبلب ككؿ 2.39 ،لممعمميف ككؿ) ،ما يعني أف الطبلب والمعمميف يروف أف
المدرسة الثانوية العامة تسيـ بدرجة مرتفعة في تنمية ميارات إدارة العبلقات مع اآلخريف
لدى طبلبيا ،واف ظمت متوسطات المجموعتيف في بداية المستوى المرتفع.
وفيما يتعمؽ باالختبلفات بيف الطبلب والمعمميف ،فأنو لـ تظير فروؽ بينيما إال في أي
عبارة واحدة (العبارة  ،)39وذلؾ لصالح المعمميف ،ما يدؿ عمى تقارب وجيات النظر
المجموعت يف ،وما يعني اتفاقيما عمى مدى إسياـ المدرسة في تنمية ميارات إدارة العبلقات
مع اآلخريف لدى طبلبيا .لكف تظؿ متوسطات المعمميف أعمى عموما مف متوسطات الطبلب.
إجماال ،جاءت كؿ الفئات الفرعية ضمف مجاؿ الميارات الحياتية االجتماعية في المستوى
المرتفع لدى كؿ مف الطبل ب والمعمميف (باستثناء ميارات التواصؿ لدى الطبلب) .ويظؿ
المعمموف أعمى في رأييـ بشأف مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات
الحياتية االجتماعية لدى طبلبيا.

ثانًا :الفزوم بني وجهُ نظز الطالب واملعلمني يف الفٔات الفزعًُ
يبيف الجدوؿ التالي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ (ت) لداللة الفروؽ بيف
وجية نظر الطبلب والمعمميف في الفئات الفرعية لممجاالت األساسية الثبلث لمميارات الحياتية
العامة.
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اندذٔل ()13
انًتٕعطبد ٔاالَسشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى (د) نذالنخ انفشٔق ثٔ ٍٛخٓخ َظش انطالة ٔانًعهًٔ ٍٛانطالة فٙ
انفئبد انفشعٛخ
انذالنخ
انًدًٕعخ انًتٕعػ االَسشاف لًٛخ
انفئخ
و
انًعٛبس٘ (د)
37012 -37243 37466
3745
انطالة
 1يٓبساد انٕٓٚخ ٔانغشض يٍ انسٛبح
37656
انًعهًٌٕ 3740
370.3 -37161 37451
3746
انطالة
 2يٓبساد إداسح انزاد
3730.
انًعهًٌٕ 3740
37.20 -37353 37503
3744
انطالة
 3يٓبساد انصسخ ٔانهٛبلخ ٔانغاليخ
37532
انًعهًٌٕ 3753
372.4 -37333 37534
3742
انطالة
 4يٓبساد زم انًشكالد ٔاتخبر انمشاس
37451
انًعهًٌٕ 3742
37236 -17203 37451
3744
انطالة
 5يٓبساد انتفكٛش انُبلذ
37451
انًعهًٌٕ 3761
37362 -37223 37464
3752
انطالة
 6يٓبساد انتعهى يذٖ انسٛبح
37265
انًعهًٌٕ 3763
37223 -17362 37433
3740
انطالة
 .يٓبساد انتٕاصم
37332
انًعهًٌٕ 3761
375.5 -37565 37453
3752
انطالة
 0يٓبساد انُدبذ االختًبعٙ
3742.
انًعهًٌٕ 376.
37.43 -37333 374.3
3753
انطالة
 2يٓبساد إداسح انعاللبد يع اٜخشٍٚ
37325
انًعهًٌٕ 3750
37504 -37551 37415
3740
انطالة
انكهٙ
37320
انًعهًٌٕ 3755

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات
الحياتية لدى طبلبيا جاء في المستوى المتوسط مف وجية نظر الطبلب (المتوسط ،)2.98
وفي المستوى المرتفع مف وجية نظر المعمميف (المتوسط .)2.33
ومع أف متوسطات المعمميف أعمى دائما مف الطبلب ،فبل توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف
المجموعتيف في أي مف الفئات الفرعية التسع لممجاالت األساسية الثبلثة لمميارات الحياتية
العامة وفي االستبانة ككؿ .وحتى متوسطات المعمميف األعمى جاءت في بداية المستوى
المرتفع وال تبتعد كثي ار عف متوسطات الطبلب ،ما يعني تقارب وجية نظر المجموعتيف
واتفاقيما عمى أف المدرسة تسيـ بدرجة مف متوسطة إلى مرتفعة في تنمية الميارات الحياتية
العامة بكؿ فئاتيا الفرعية لدى طبلبيا.
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مهاقشُ الهتآج وتفسريها
أوال فيما يتعمؽ بتحديد الميارات الحياتية العامة التي ينبغي أف تعمؿ المدرسة الثانوية
العامة عمى تنميتيا لدى طبلبيا ،وضعت الدراسة الحالية ،بعد مراجعة األدبيات ،قائمة بيذه
الميارات شممت ثبلثة مجاالت أساسية وثبلث فئات ضمف كؿ مجاؿ ،ىي ( )2الميارات
الحياتية الشخصية ،وتشمؿ (أ) ميارات اليوية والغرض مف الحياة ( 22ميارات)( ،ب)
ميارات إدارة الذات ( 4ميارات)( ،ج) ميارات الصحة والمياقة والسبلمة ( 8ميارات))0( .
الميارات الحياتية المعرفية ،وتشمؿ (أ) ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار ( 4ميارات)( ،ب)
ميارات التفكير الناقد ( 9ميارات)( ،ج) ميارات التعمـ مدى الحياة ( 3ميارات))2( .
الميارات الحياتية االجتماعية ،وتشمؿ (أ) ميارات التواصؿ ( 3ميارات)( ،ب) ميارات النجاح
االجتماعي ( 9ميارات)( ،ج) ميارات إدارة العبلقات مع اآلخريف ( 22ميارة).
ثانيا فيما يتعمؽ بمدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية العامة
لدى طبلبيا ،وجدت الدراسة أف المدرسة تسيـ في تنمية الميارات الحياتية الشخصية لدى
طبلبيا بدرجة متوسطة مف وجية نظر الطبلب ومرتفعة مف وجية نظر المعمميف (المتوسط
 2.33 ،2.98عمى التوالي) ،ما يعني أف المدرسة الثانوية تسيـ بدرجة مف متوسطة إلى
مرتفعة في تنمية الميارات الحياتية العامة لدى طبلبيا مف وجية نظر طبلبيا ومعممييا.
تتفؽ تقديرات الطبلب والمعمميف في الدراسة الحالية إلى حد كبير مع نظيراتيا في دراسة
الشيري ( )0228التي خمصت إلى أف آراء الطبلب والمعمميف بشأف توظيؼ شبكات التواصؿ
االجتماعي في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلب المرحمة الثانوية جاءت في المستوى
المرتفع (المتوسط  2.88 ،2.39عمى التوالي) ،وىي متوسطات ال تبتعد كثي ار عف
المتوسطات التي خرجت بيا الدراسة الحالية .كما تتفؽ الدراسة الحالية في تقديرات الطبلب
إلى حد كبير مع دراسة السحاري وعامر ( )0223التي خمصت إلى أف طبلب المرحمة الثانوية
في منطقة عسير السعودية يروف أف اثنيف مف مجاالت الميارات الحياتية التسعة يقعاف في
المستوى المرتفع ،وأف ستة مجاالت تقع في المستوى المتوسط ،وأف مجاال واحدا يقع في
المستوى المنخفض.
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ثالثا فيما يتعمؽ بالفروؽ بيف وجية نظر الطبلب والمعمميف ،فإف الدراسة الحالية لـ تجد
فروقا دالة في أي مف المجاالت األساسية أو الفئات الفرعية لمميارات الحياتية العامة ،ما
يعني اتفاؽ وجية نظر المجموعتيف عمى مدى إسياـ المدرسة الثانوية في تنمية الميارات
الحياتية العام ة لدى طبلبيا .ورغـ غياب الفروؽ ،فإف المعمميف كانوا دائما أعمى مف الطبلب
في تقدير مدى إسياـ المدرسة الثانوية العامة في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلبيا ،وىو
ما أرجعو الباحث إلى أف المعمميف يعتبروف أنفسيـ جزءا مف النظاـ ومف المدرسة ،وبالتالي
يعتبروف نجاح ا لمدرسة في أداء ىذا الدور نجاحا ليـ .تتفؽ ىذه النتيجة مع توصؿ إليو
الشيري ( )0228مف عدـ وجود فروؽ بيف الطبلب والمعمميف في محور دور الشبكات،
وعدـ وجود فروؽ بيف المعمميف أنفسيـ في أي مف المتغيرات ،وال بيف الطبلب أنفسيـ في
أي مف المتغيرات.

تىصًات الدراسُ
تأسيسا عمى نتائج الدراسة الميدانية وما كشفتو عف مدى إسياـ المدرسة الثانوية
العامة في مصر في تنمية الميارات الحياتية لدى طبلبيا ،وعمى اإلطار النظري الذي أكد
أىمية الميارات الحياتية العامة ،تقدـ الدراسة التوصيات التالية:

فًما يتعلل باملههج:
 .2ضرورة اعتبار الميارات الحياتية أحد المفاىيـ المحورية عند وضع المنيج والمواد
الدراسية عمى اختبلفيا.
 .0ضرورة تضميف الميارات الحياتية في المادة الدراسية التي تبلئـ كبل منيا ،مثؿ تضميف
ميارات اليوية والغرض مف الحياة وميارات إدارة الذات والميارات االجتماعية في
موضوعات القراءة في المغة العربية والمغات األجنبية ،وتضميف ميارات الصحة والمياقة
في التربية الرياضية والعموـ ،وىكذا.
 .2يمكف إعداد كتيبات صغيرة مخصصة لمميارات الحياتية وتوزيعيا عمى الطبلب كجزء مف
المنيج النظامي ،وىو أمر أصبح ميسو ار مع تحويؿ المناىج إلى الصيغة الرقمية.
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فًما يتعلل بالهشاطات املصاحبُ للمههج:
 .2ضرورة أف تكوف الميارات الحياتية مف بيف األىداؼ الصريحة والمخطط ليا لنشاطات
مثؿ المناظرات والمسابقات واألعماؿ الجماعية والمشروعات البحثية واألعماؿ التطوعية
والزيارات الثقافية.
 .0ضرورة تخصيص نشاطات لتنمية الميارات الحياتية لدى الطبلب مثؿ مطالبتيـ بالقراءة
أو الكتابة حوؿ شخصيات ليا إنجاز حياتي بارز.
 .2ضرورة عقد لقاءات ومناقشات حوؿ إدارة الذات وضبط النفس وادارة العبلقات مع
اآلخريف.
 .9يمكف عقد لقاءات ومناقشات حوؿ األخطار التي تنتج عف االنسياؽ وراء اآلخريف أو
االندفاع أو الفشؿ في إدارة النزاع مف اآلخريف.
 .3ضرورة عرض نماذج وقصص ألفراد متميزيف في الميارات الحياتية وابراز قيمتيا في
نجاحيـ.

مكرتحات حبجًُ
 .2تقويـ محتوى منيج المدرسة الثانوية العامة مف حيث احتوائو عمى الميارات الحياتية
العامة.
 .0تقييـ مستوى الميارات الحياتية لدى طبلب المدرسة الثانوية العامة باختبار مقنف.
 .2التعرؼ عمى العبلقة بيف مستوى الميارات الحياتية لدى طبلب المدرسة الثانوية العامة
وأدائيـ التعميمي.
 .9التخطيط لدمج الميارات الحياتية في منيج المدرسة الثانوية.
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