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 ملخط البخح:

ييدف ىذا البحث إلى  تعرف الميارات الحياتية التي تسيم في تحقيق التنمية 
وأىدافيا وتحديد اآلليات الالزمة  المستدامة . كما ييدف إلى تعرف مفيوم التنمية المستدامو

لتمكين طالب مرحمة التعميم الثانوي من الميارات الحياتية في ضوء أىداف التنمية 
 المستدامة.

 معهل٘ البخح : 
نخفاض مستوى اكتساب الميارات الحياتية لطالب  أشارت العديد من الدراسات إلى وا 

الجامعي حيث أصبح التعميم مجرد الحصول عمى شيادة بدال من اكساب  التعميم ماقبل
الميارات والقدرات .كما أن المدرسة الثانوية ال تؤىل الطالب بصورة كافية ليصبحوا أعضاء 
دارة ذواتيم والتكيف مع سوق العمل بمتغيراتو  منتجين في المجتمع وإلدارة حياتيم اليومية وا 

 ومتطمباتو.
  ميَج البخح : 

اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي التحميمي كما إستخدمت الباحثة أسموب 
SWOT   وىو أداة التحميل اإلستراتيجي واعتمد البحث عمى أداتين ىما األداة األولى مقياس

لمميارات الحياتية لدى طالب المرحمة الثانوية واألداة الثانية ىي إستبانو موجية إلى 
ية الداعمة ليا ومتطمبات ية المستدامو مفيوميا والميارات الحياتالمعممين حول التنم

 .تحقيقيا
 وقد إنتيت الدراسة بمجموعة من النتائج منيا 

أن طمبة المرحمة الثانوية يمتمكون ميارات حياتية بشكل جيد وبنسبة فوق المتوسطو  -1
 ولكنيا ال تصل لمستوى التمكن.

عدم وضوح مفيوم وأىداف التنمية المستدامة لدى أن من معوقات  التنمية المستدامة  -2
 المعممين

أن من عوامل عدم توافر ميارات اإلستدامو لدى الطالب إفتقادىم لميارات إدارة حياتيم  -3
فتقادىم  لميارات سوق العمل وميارات إدارة الذات .وانتيت الدراسة  بمجوعة  اليومية وا 

 من الميارات الحياتية. من اآلليات لتمكين طالب المرحمو الثانوية
 التنمية المستدامة -الميارات الحياتية  -الكممات المفتاحية : المرحمة الثانوية 
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Research Summary 

This research aims to identify the life skills that contribute to 

achieving sustainable development. It also aims to define the concept of 

sustainable development and its goals and to define the mechanisms 

necessary to enable secondary education students from life skills in the 

light of the sustainable development goals. 

Research problem  :  

Numerous studies have indicated that the level of life skills 

acquisition has decreased for pre-university education students as 

education has become merely obtaining a certificate instead of acquiring 

skills and abilities. Also, the high school does not qualify students 

sufficiently to become productive members of society and to manage 

their daily lives and manage themselves and adapt to the labor market 

With its variables and requirements. 

Research Methodology: 

The current research relied on the descriptive analytical approach, 

and the researcher used the SWOT method, which is a strategic analysis 

tool. The research relied on two tools, the first tool is a measure of life 

skills for high school students, and the second tool is a questionnaire 

addressed to teachers about sustainable development, its concept, life 

skills supporting it and the requirements of its achievement. 

The study ended with a set of results, including: 

1- That high school students possess life skills well and above 

average, but they do not reach the level of mastery. 

2-  That one of the obstacles to sustainable development is the lack 

of clarity of the concept and goals of sustainable development for 

teachers 

3- One of the factors that students lack of sustainability skills is their 

lack of daily life management skills and their labor market skills 

and self-management skills. The study ended with a set of 

mechanisms to enable high school students to have life skills in 

the light of the sustainable development goals. 

Key words: Secondary stage - life skills - sustainable development. 
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 األّل احملْر 

 اإلطار العاو للبخح

  مكدم٘

األفراد ميارات القرن  يواجو العالم اليوم من متغيرات مجتمعية عديدة ، تتطمب إمتالك
الواحد والعشرين، والتي تشمل ميارات التعمم،  والتفكير النقدي، وحل المشكالت، والتواصل، 
والتعاون، والمعرفة، ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا، والمسئولية االجتماعية، وميارات اإلدارة 

من أجل المشاركة في  البتكارالذاتية، وتنظيم المشاريع، والتوجيو الذاتي، وميارات القيادة وا
يعد التعميم و  ( 11، ص  2113:بيرني ترلينج، تشارلز فادل) التنمية المستدامةتحقيق 

متالكو تكوين الفرد إلى يدف ي وألن، يالتعميمم مراحل السم  من أىم  يالثانو  مجموعة وا 
ير وتعديل يتغ يدورًا رئيسًا ف يويؤد ،مختمف المجاالت يوالمعارف ف ،والميارات ،القدرات

تكوين الشخصية المصرية القادرة و  السموك من خالل إكساب الطالب من الميارات الحياتية
                2116ناصف، يحي:)مع المجتمع بقضاياه المختمفة عمى إحداث التنمية والتفاعل اإليجابي

 األفرادالسبيل األمثل لتحقيق التنمية المستدامة، كونو رافدًا يزود ىو فالتعميم (.23ص
 2117: جعفر، فاروق) ضرورية لالندماج االجتماعيالكفايات الميارات، و المعارف، و الب
" ضمان أن يكتسب نص عمى الذي إنشيون  إعالنومنيا  صت المواثيق العالميةوقد ن (75،

جميع المتعممين المعارف والميارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة بما في ذلك جممة السبل 
. كما ( 75، ص2115: إعالن إنشيون ) "من بينيا التعميم لتحقيق التنمية المستدامةو 

 ،الحياتيةالميارات  تمكين الطالب من" إلى  ستراتيجية التعميم والتنمية المستدامةىدفت إ
، والمسئولين المتخصصين ي،والعمل التطوع ،واحترام التعددية ،التعميم من أجل المواطنةو 
،  2131خطة التنمية المستدامة )وزارة التخطيط :."التعمم من أجل التنمية المستدامةو 

 (. 2ص

ومن ثم، أصبح تضمين التنمية المستدامة وأبعادىا في االستراتيجيات التربوية،  
 والبرامج التعميمية لموعي بالقضايا المطروحة، والمساىمة في إيجاد حمول ليا أمرًا حتميًا 

تحديد الميارات الحياتية التي تسيم في تحقيق  تأسيسًا عمى ذلك أصبح من الضروريو 
 . يات تمكين الطالب من ىذه المياراتالتنمية المستدامو وآل
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 معهل٘ البخح

التربوية تتبمور مشكمة الدراسة في العناصر والتقارير من واقع اإلطالع عمى األدبيات 
 التالية:

   (في مؤشرات اإلستدامو البيئية واإلجتماعية 115حصمت مصر عمى الترتيب رقم )
طبقًا ألدلة التنمية البشرية ومؤشراتيا وىو ترتيب متاخر نسبيًا، كما وصمت  واإلقتصادية

%) برنامج األمم 5881النسبة المئوية لمقوى العاممة الماىرة  في نفس التقرير إلى 
 (117، ص2118المتحدة اإلنمائي :

 :( إلى عدم إكتساب الطالب الميارات الحياتية 81، ص2115أشارت دراسة )عبد الجواد
دارة ذواتيم والتكيف مع سوق العمل بمتغيراتو ومتطمباتو ال الزمة إلدارة حياتيم اليومية وا 

نخفاض مستوى اكتساب الميارات الحياتية لطالب التعميم ماقبل الجامعي حيث أصبح  وا 
 التعميم مجرد الحصول عمى شيادة بدال من اكساب الميارات والقدرات .

  تطابق ميارات قوة العمل مع متطمبات اإلقتصاد مما  إلى عدممنظمة العمل الدولية أشارت
يشير إلى اإلنفصال ين نظامي التعميم والتدريب الذي ال يوفر الميارات ذات الصمو بسوق 

أكدت العديد من التقارير الرسمية إلى كما ( 7ص ، 2115)منظمة العمل الدولية :العمل.
بيا سوق العمل ، وينبغي عمى نظم أن نظم التعميم ال توفر لمطالب الميارات التي يتطم

التعميم أن تنمي الميارات التي يتطمبيا االقتصاد المتغير بسرعة لتمكين االنتقال الناجح 
 (.5-7، ص2118لسوق العمل) اليونيسيف :

  ضعف ميارات المواطنة والمشاركة لدى الشباب ويرجع ذلك إلى أن مناىج التربية المدنية
من الميارات وال تتضمن أي موقف من مواقف الحياة الحقيقية  مبنية عمى المعمومات بدالً 

عداد المعممين ال يزال ىناك الكثير  أو مشاركة من الطالب وفيما يتعمق بطرق التدريس وا 
من الجيد المطموب إلدخال أساليب التدريس الجديدة ذات الطبيعة التشاركية اإلبداعية 

اخل الفصل الدراسي .) اإلتحاد النوعي وتسميط الضوء عمى دور المعمم الديمقراطي د
 .(14، ص 2116:لجمعيات الشباب 
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 : ( إلى وجود فجوات في اإلنجاز في التعميم الثانوي 4،ص2115أشارت دراسة )اليونسكو
بما في ذلك األطفال العاممين واألطفال في األسر  واضحة بين الجماعات الميمشو

،فعمى سبيل المثال المياجرة فالطالب العاممون يتخمفون في اكتساب الميارات األساسية 
% نقطو من 71سجل الطالب العاممون في الصف الثامن في مصر نتائج أدنى بحوالى 

 (4ص ،2115نتائج أقرانيم غير العاممين في مجال العموم )اليونسكو :

  إنخفاض نتائج قياس األداء في اإلختبارات الدولية مثلTimss   والبرنامج الدولي لتقييم
نتائج   pirlsوالدراسة الدولية لقياس مدى التقدم في القراءة في العالم    pizzaالطالب

( ويعزى ىذا األداء الضعيف إلى ضعف األداء في نظم 511أقل من المتوسط العالمي ) 
مصر وضعف إرشادات متطمبات سوق العمل  ) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  التعميم في

 (61،ص2116:

  : ( أن التطور التكنولوجي أصبح يتطمب  21، ص 2119أشارت )مجموعة البنك الدولي
إستحداث ميارات جديدة الزمة لمعمل مثل الميارات المعرفية المتقدمة والميارات االجتماعية 

 ة بالقدرة عمى التكيفوالميارات المرتبط

   إلى أن قوة العمل غير متعممة  2113/ 2112أشار تقرير التنافسية العالمي الصادر عام
عوائق  تالتعميم المالئم تشكل ثالث أخطر مشكمة فيما يتعمق بالعمل في مصر، واعتبر 

 .( 45، ص2114) بغدادي: تنافسية

  ( إلى أن 8،ص2115والنظارى : ، حكيمي تشير دراسة ) الدول التي التزمت بمادة أغمب
التعميم لمجميع قد أقرت تضمين الميارات الحياتية كوسيمة لتمكين الشباب من مواجية ما 

كسابيم المعارف التي تبنى عمى السموك الصحيح السميم.  يتعرضون لو من مواقف، وا 

 جتمع. أن المدرسة الثانوية ال تؤىل الطالب بصورة كافية ليصبح عضوًا منتجًا في الم (
  (213-178، ص2118الحايك:

  وتنجم ىذه الظاىرة عن ارتفاع أعداد  ،تزايد عدد الشباب غير الممتحقين بالعمالة والتدريب
  (19: ص 2118)اليونيسيف: األطفال والشباب المتسربين من المدارس في وقت مبكر
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  انخفاض نسبة الشباب الذين يختارون التعميم والتدريب التقني والميني، وفي الغالب يختار
نما اإللتحاق بمن ليس الشباب االلتحاق بالتعميم والتدريب التقني والميني  سوق العمل، وا 

ال تساعد برامج التعميم والتدريب التقني والميني عمى و  كمساعد بديل لاللتحاق بالجامعة.
)برنامج  الميارات ذات الصمة بما يساعد في تحقيق مخرجات مجدية مدى الحياة.اكتساب 

 (67،ص2116األمم المتحدة اإلنمائي : تقرير التنمية اإلنسانية :

  ( المشكالت التي تواجو  تنمية 2116أرجع )تقرير التنمية االنسانية العربية لمعام
وانخفاض األجور وارتفاع النزاعات وعدم  غياب فرص العمل الالئقو الميارات الحياتية إلى

وجود فرص التدريب التعميمي والميني حيث بمغ متوسط حصص التوظيف في القطاع 
 % 25العام في مصر في العقد األول من ىذا القرن 

  رتفاع معدالت البطالة فشل العديد من البمدان فى توفير الميارات الالزمة لسوق العمل وا 
ات )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : تقرير التنمية اإلنسانية مع تدنى مستوى الميار 

 (67،ص2116:

 :كيف يمكن تمكين  وفى ضوء ما سبق، يمكن صياغة مشكمة البحث في التساؤل التالي
 التنمية المستدامة ؟ في ضوء أىدافالميارات الحياتية طالب المرحمة الثانوية من 

 اآلتية: وتتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية

 ماالركائز األساسية لمتنمية المستدامة في ضوء األدبيات المعاصرة؟  (1)

 ؟المفاىيمية لمميارات الحياتية في ضوء أىداف التنمية المستدامة األسس ما  (2)

ما آليات تمكين طالب مرحمة التعميم الثانوي من الميارات الحياتية في ضوء أىداف    (3)
 التنمية المستدامة؟ 

إمتالك طالب المرحمة الثانوية لمميارات الحياتية التي تدعم التنمية ما واقع    (4)
 المستدامة؟
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 : أٍداف البخح

في ضوء األدبيات  المستدامة تحديد الركائز األساسية لمتنمية ييدف ىذا البحث إلى
واقع التعرف عمى و األسس المفاىيمية لمميارات الحياتية ، كما ييدف إلى تعرف  .المعاصرة 

تحديد اآلليات الالزمة لتمكين طالب مرحمة و  مميارات الحياتية إمتالك طالب المرحمة الثانوية ل
 التعميم الثانوي من الميارات الحياتية في ضوء أىداف التنمية المستدامة.

 أٍنٔ٘ البخح

 تتبمور أىمية ىذا البحث في العناصر التالية  
أواًل: تفيد نتائج الدراسة المسئولين والمعنين بوزارة التربية والتعميم لمعمل عمى إجراء بعض 
التعديالت عمى المقررات والمناىج الدراسة لتتضمن مختمف قضايا التنمية المستدامو 
تبعَا لطبيعة كل مرحمة دراسية لإلستدامة الفكر والممارسات التنموية منذ الصغر في 

 نفوس النشء.
ثانيًا: أىمية قضية التنمية المستدامو خاصًة في ظل ما يعصف بالمجتمع المصري من 
جتماعية التي تفرض عمى التعميم ضرورة تأىيل الطالب  قتصادية وا  متغيرات تكنولوجية وا 

خمق جيل يمتمك الميارات وتسميحيم بالميارات التي تسيم في دعم التنمية المستدامة و 
وتسميحيم بميارات التعمم  لمعرفةال في ضوء إقتصاد ليتمكن من العمالضرورية 

والمعرفة وميارات ريادة األعمال التي تمكنيم من اإللتحاق بسوق العمل . وكذلك 
 الميارات اإلجتماعية التي تمكنيم من التعايش والتكيف مع التغيير وقبول اآلخر .

 مربرات اختٔار املرحل٘ الجاىْٓ٘

الثانوية إلى طبيعة المرحمة العمرية وما تشممو فترة ترجع مبررات إختيار المرحمة 
المراىقة من تغيرات نفسية وفسيولوجية لدى الطالب وحاجتيم إلى تعزيز الميارت الحياتية. 
ومن ناحية أخرى تيدف المرحمة الثانوية إلى بناء الشخصية القادرة عمى مواجية المستقبل 

عداد الطالب القادر عمى اإلبتكار وتزويده بالميارات الالزمة لمتعمم وتنمية الميارات والقدرات  وا 
 والميول وىو أمر وثيق الصمة بموضوع البحث.
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 ميَج البخح :

، وىو من أكثر المناىج البحثية مالئمة مع المنيج الوصفي عمى الحالي بحث ال اعتمد -
 التعميميةحيث يستيدف ىذا المنيج البحث والتقصي حول الظواىر أىداف البحث الحالي 

بيدف  ،وتفسيرىا، وتحميميا ،وتشخيصيا ،كما ىي قائمة في الحاضر ووصفيا وصًفا دقيًقا
 . اكتشاف العالقات بين عناصرىا أو بينيا وبين الظواىر التعميمية والنفسية االخرى

 حدّد البخح

تسيم  الميارات الحياتية التيدراسة الحدود الموضوعية: تتمثل الحدود الموضوعية لمبحث في 
نموذج عنقودي " رباعي األبعاد " من الميارات لكل بعد من خالل  ،في التنمية المستدامة

عزز نموذج حيث يتضمن العنقود الميارات الحياتية المرتبطة وتشمل إثني عشرة ميارة  ت
بعنوان: "التعمم: الكنز  1996التعمم مدى الحياة الذي تم تطويره في تقرير "ديمورز" عام 

وتتمحور ركائز التعمم األربع التي تدعم تعمم الميارات الحياتية من أجل التنمية  ".المكنون
المستدامة حول العناصر التالية  تعمم لتعرف ، تعمم لتعمل، تعمم لتكون، تعمم لتتعايش مع 

 اآلخر

  2121 – 2119الحدود الزمنية: يتم التطبيق في العام الدراسي. 

 ةالثانوي المرحمةمن طالب عشوائية ة عمى عينة الحدود البشرية: اقتصرت الدراس - 
لمعرفة مدى  ببعض اإلدارات بمحافظة القاىرة( طالب وطالبو 111) -ثانوي عام فقط

كما شممت عينة الدراسة . إمتالكيم الميارات الحياتية المرتبطة بالتنمية المستدامة 
القاىرة لموقوف عمى  محافظة ( معمم ومعممو من أربع إدارات تعميمية مختمفة في111)

ميارات التنمية المستدامو  رعدم توافأسباب مدى معرفتيم بمفيوم التنمية المستدامة و 
 .لدى الطالب 
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 مضطلخات البخح

 "Empowerment" أّاًل: مضطلذ التنهني
إكسراب الفررد القردرات عبرارة عرن "أنرو التمكرين  Ney Chris, 2005: 24)) يعررف

ومشررراركتو فررري فعاليرررات الحيررراة  ،وتطمعاترررو ،حاجاترررو األساسرررية الضررررورية والالزمرررة إلشرررباع
عمميررة ىررو أن التمكررين  (Hill, M. 2003: 117-135) يؤكررد ذلررك مررا يررراهو  االجتماعيررة

ىم عمررى ز يررفصرررف فرري حيرراتيم ومشرركالتيم ، وتحتالقرردرة عمررى المسرراعدة األفررراد عمررى اكتسرراب 
أن  (Alsop, R. & Heinsohn, N., 2005: 13) يتفرق ذلرك مرعو  .تحقيرق أىردافيم

كسررابو مختمررف المعررارف، والقرريم،  التمكررين عبررارة عررن توسرريع القرردرات المتاحررة أمررام الفرررد وا 
 والميارات التي تؤىمو لالعتماد عمى نفسو لممشاركة اإليجابية في الحياة اإلنسانية.

قرردرات  وترررى الباحثررة أنررو يمكررن وضررع  التعريررف اإلجرائرري التررالي :" التمكررين ىررو بنرراء
كسرابيم القردرات والميرارات التري   ومواجية مشركالتيم الطالب ومساعدتيم عمى إدارة حياتيم وا 

 المشاركة في التنمية المستدامو لمجتمعيم "تحقيق أىدافيم و  تمكنيم من
 Life Skills احلٔاتٔ٘ ثاىًٔا: مضطلذ املَارات

 يالميرارات التر"بأنيا  -حسب معجم المصطمحات التربوية  -الميارات الحياتية تعرف 
، ييعيشررون فيررو، وتركررز عمررى النمررو المغررو  يتسرراعد التالميررذ عمررى التكيررف مررع المجتمررع الررذ

 ،واألنشررطة االقتصررادية ،الميررارات المنزليررةو ، يالتوجيررو الررذاتو القرردرة عمررى تحمررل المسررئولية، و 
 . ( 14، ص2113المقاني ، والجمل : )يوالتفاعل االجتماع
مجموعررة مررن بأنيررا "( الميررارات الحياتيررة 25 :2115 ،وآخرررون سرركاروسإويعرررف )

وقريم يحتراج كرل  ،واتجاىرات ،وميرارات يدويرة ،ومعمومرات ،تعتمرد عمرى معرارف يات التيالسموك
ىررذا المجتمررع ليتفاعررل بةيجابيررة  يوموقعررو فرر ،وطبيعررة مجتمعررو ،تقانيررا وفقررًا لعمرررهإفرررد إلررى 

 ."مشكالتأو عمومات أو مواقف وموضوعية مع متغيرات العصر سواء أكانت م
تمكررن تعريرف إجرائرري :" الميررارات الحياتيرة ىرري مجموعررة مررن األنمراط السررموكية الترري 

دارة مرررن تحمرررل المسرررئولية طرررالب ال حيررراتيم مرررن خرررالل القيرررام باختيرررارات حياتيرررة صرررحية و وا 
 كررى يتعررامموا بثقررة وكفرراءة مررع أنفسرريم  مررع لقرردرة عمررى مقاومررة الضررغوط السررمبية. الاكتسرراب 

 مجتمعيم .
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 Sustainable Development ثالجًا: مضطلذ التينٔ٘ املصتدام٘ 
( التنميرررة المسرررتدامة بأنيرررا "عمميرررة 2115تعررررف )موسررروعة المعمومرررات ويكيبيرررديا، 

ررر احتياجرررات دن، والمجتمعرررات، وكرررذلك األعمررال التجاريرررة، بشررررط أن تمبررري تطرروير األرض، والم 
 الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا.

( التنميرررة المسرررتدامة بأنيرررا "تنميرررة حقيقيرررة  41، ص2114:المعررراطيأبرررو ويعررررف )
مسرررتمرة ومتواصرررمة، ىررردفيا وغايتيرررا اإلنسررران، وتؤكرررد عمرررى التررروازن برررين البيئرررة بأبعادىرررا 

رد الطبيعيرة، وفرق اسرتراتيجية محرددة لتمبيرة احتياجرات تنميرة المرواو االقتصادية، واالجتماعيرة، 
 .الحاضر والمستقبل 

بأنيا "  1987تم توصيف مفيوم التنمية المستدامة فى تقرير لجنة بروتالند وقد  
التنمية التى تمبى احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبمة عمى تمبية 

، 2113لمتنمية وتحسين جودة الحياة. ) اليونسكو :  حتياجاتيا الخاصة " فى إطار السعىإ
 .( 5ص 

عمار المجتمع ىدف تعريف إجرائي :" التنمية المستدامو ىي ا يعممية تطوير وا 
 " جودة حياة األفراد، والحفاظ عمى األوضاع البيئية واإلجتماعية واإلقتصاديةباإلرتقاء 

 خطْات البخح:

 يسير البحث وفق الخطوات التالية:
أىرداف البحرث،  المقدمرة ، مشركمة البحرث،ويشرمل  اإلطار العام لمبحثعرض  : ىولاأل خطوة ال

 خطوات البحث مصطمحات البحث ، أىمية البحث،
فررري ضررروء األدبيرررات تنميرررة المسرررتدامة الركرررائز األساسرررية لمالتعررررف عمرررى  :انيرررة ثالخطررروة ال

  . المعاصرة 
 وعالقتيا بالتنمية المستدامو.مميارات الحياتية األسس المفاىيمية لتحديد  ثة :ثالال خطوة ال
تحديد آليرات تمكرين طرالب المرحمرة الثانويرة مرن الميرارات الحياتيرة الالزمرة  :  ةالرابع خطوة ال

 لمتنمية المستدامة  
التعررررف عمرررى واقرررع إمرررتالك طرررالب المرحمرررة الثانويرررة لمميرررارات الحياتيرررة  :  ةالخامسرررخطررروة ال

 ىما:ويشمل مبحثين المستدامو الداعمة لمتنمية 
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تشرخيص  المبحث األول الدراسة الميدانية والتحميل اإلحصائي ونتائج الدراسة والمبحرث الثراني:
وتقييم األوضراع الحاليرة والمسرتقبمية والعوامرل الترى ترؤثر عمرى تمكرين طرالب المرحمرة الثانويرة 

 SWOTتحميل خدام باستمن الميارات الحياتية في ضوء أىداف التنمية المستدامو 
  احملْر الجاىٕ

 ملصتدام٘التينٔ٘ األشاشٔ٘ لرناٜس ال
 في تقريرر برونتالنرد 1978عام  بدأ ظيور مفيوم التعميم من أجل التنمية المستدامة

الذي عرف التنمية المستدامة بأنيا "التنمية التي تمبي احتياجات الحاضرين مرع عردم المسراس 
مررؤتمر القمررة العررالمي ع قررد  2112عررام وفرري بقرردرة األجيررال المقبمررة عمررى تمبيررة احتياجاتيررا". 

لمتنميررة المسررتدامة الررذي اقترررح إنشرراء عقررد التعمرريم مررن أجررل التنميررة المسررتدامة. وفرري عررام 
ترم  2113عقد المؤتمر الدولي لتعزيز التعميم مرن أجرل التنميرة المسرتدامة. وفري عرام  2112

إطررالق برنررامج العمررل العررالمي بشررأن التعمرريم مررن أجررل التنميررة المسررتدامة الررذي وافررق عميررو 
 (.17، ص 2114المؤتمر العام لميونسكو. )اليونسكو :

 مفَْو التينٔ٘ املصتدام٘ ( أ)

د مررن التنميررة يسررعى إلررى تحقيررق التكامررل بررين المررردود نمررط جديررىرري التنميررة المسررتدامة 
تحقيررق األىررداف يررتم بتو  مررن جيررة واألوضرراع االجتماعيررة مررن جيررة أخرررى لمرردول يقتصرراداإل

 (478، 2118)الجررالد: والقضرراء عمررى الفقررر والبطالررة ،والسياسررية ،واالقتصررادية ،االجتماعيررة
عمررى الترروازن بررين البيئررة ، وتنميررة الحفرراظ اإلنسرران ، مررع  ىرردفيا وغايتيرراوالتنميررة المسررتدامة 

 ( 79، 2117: وياسمين ،) أبو النصر . محددة  اتالموارد الطبيعية والبشرية وفق استراتيجي
كون مجموعرة مرن المعرارف تأكبر من أن  يفيمن أجل التنمية المستدامة  ربيةالتأما 

 اتجتمعرالم يفر تبنيرو يينبغرتربوي جماعي واتجاه  فكر يمفاىيم، إنما ىالو  ،تجاىاتاال و  والقيم
 (. 7ص، 2115)ناصف:لمحياة أسموب و  ،نظام لمقيمي وى، تعميم وفي ال
 أٍداف التينٔ٘ املصتدام٘ ( ب)

 ،حتياجرررررات السياسررررريةإلرررررى تحقيرررررق التررررروازن برررررين االالتنميرررررة المسرررررتدامو تيررررردف 
البطالررة ومواجيررة  والعدالررة االجتماعيررة ةتحقيررق المسرراواو  واالجتماعيررة لممجتمررع ،واالقتصررادية

  لتنمية االقتصادية المستمرة لمبالد.وا ،الحفاظ عمى الموارد الطبيعيةو والفقر 
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الويكيبيديا :  ) منيا وقد حددت منظمة األمم المتحدة سبعة عشر ىدفًا لمتنمية المستدامة  
https://ar.wikipedia.org( 

 القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو فى كل مكان.  (1)
 توفير الغذاء والقضاء عمى الجوع   (2)
 أن يتمتع الجميع بالصحة الجيدة والرفاه.  (3)
 ضمان التعميم الجيد الم نصف لمجميع وتعزيز التعمم مدى الحياة. (4)
 تحقيق المساواة بين الجنسين" وتمكين النساء والفتيات.  (5)
 الصرف الصحي لمجميع. لمياه النظيفة وخدماتاتوفير  (6)
 توفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.  (7)
 تعزيز النمو االقتصادى لمجميع وتوفير العمل الالئق لمجميع.  (8)
 البنية التحتية وتحفيز الصناعة واإلبتكار.  توفير  (9)
 الحد من أوجو عدم المساواة.  (11)

 لحاحملْر الجا

 لنَارات احلٔاتٔ٘األشض املفأٍنٔ٘ ل

إذ لرم يعرد الطرالب  ،معمميرة التعميميرةلأصبح إكساب الطالب الميارات الحياتية ضرورة 
تعمررم ويعررزز  ،العمميررة التعميميررة يمين لممعمومررات بررل ىررم عناصررر إيجابيررة فعرراًل فرربمجرررد مسررتق

فري الحصرول  هقدرة الفرد لتمبية احتياجات ومطالب المجتمع الحالي، ويساعد الميارات الحياتية
عمررى السررموك المطمرروب مررن خررالل الترردريب ، وغرررس الميررارات الحياتيررة، ونقررل تعمرريم الميررارات 

 ) ,Prajapati, R. K.; Sharma, B. & Sharma.الحياتيرة فري المنراىج الدراسرية

),P3D. 2017 
 املَارات احلٔاتٔ٘مفَْو  )أ(

الميرارات التري تمكرن ىري أن الميرارات الحياتيرة  ( 3، ص2119)اليونيسريف :عرف ي
الفرررد مررن التكيررف عمررى نحررو إيجررابي فرري محيطررو، وتجعمررو قررادرًا عمررى التعامررل مررع متطمبررات 
وتحرديات الحيراة اليوميرة، وتشرمل: ميرارات اتخرراذ القررار، وحرل المشركالت، والتفكيرر اإلبررداعي، 

.  ل مرع الضرغوطوالتفكير الناقد، واالتصال الفعال، ووعي الذات، والتعامل مع العواطف، والتعام
 (1994) (World Organization Health)تقريرر منظمرة الصرحة العالميرةويعرفيرا 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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يتعرامموا بثقرة  ييا الشرباب كرإلي يحتاج يواالجتماعية الت ،والنفسية ،الميارات الشخصية"بأنيا 
 . يأو مع اآلخرين والمجتمع المحم ،وكفاءة مع أنفسيم

الميررارات الحياتيررة  1993 (WHO) الحياتيرةوتعررف المؤسسررة العالميرة لمميررارات 
أنمرراط سررموك تمكررن الشررباب مررن تحمررل المسررئولية بشرركل أكبررر بمررا يتصررل بحيرراتيم مررن "بأنيررا 

أو اكتسرررراب قرررردرة أكبررررر عمررررى مقاومررررة الضررررغوط  ،خررررالل القيررررام باختيررررارات حياتيررررة صررررحية
  world Health organization 1993, p)."السمبية

الحررظ عررردم اتفاقيررا عمررى تعريررف محرردد لمميرررارات ي   ،السررابقةومررن خررالل التعريفررات 
كمررا تناولررت ىررذه  .لمفرررد أن يمتمكيررا يينبغرر يإال أن غالبيتيررا تركررز عمررى القرردرات الترر ،الحياتيررة

سررواء كرران ذلررك عمررى  ،أن يتقنررو الفرررد حتررى يررتمكن مررن العرريش بفعاليررة يالتعريفررات مررا ينبغرر
العقمية مرن تفكيرر وقردرة عمرى حرل المشركالت واتخراذ مستوى الميارات االجتماعية أو الميارات 

 القرارات.
تمكرنيم اقترابرًا أو ابتعرادًا  ويختمف مستوى تمكرن األفرراد عنرد أداء كرل ميرارة براختالف

إال أنرو  ، وفرى ضروء مرا وضرع ليرذا األداء مرن شرروط ومواصرفات ،من نسربة الرتمكن المحرددة
 ،والمعرررارف ،مرجعيرررة تكرررون بمثابرررة المفررراىيمبرررد ليرررا مرررن أطرررر  تكرررون ىرررذه الميرررارة ال يلكررر

وزيرررادة التررردريب  ،المطمررروب يىرررذا السرررموك األدائررر يوتوجرررو فررر ،تمرررزم الفررررد يواالتجاىرررات التررر
 ع مستوى التمكن من ىذه الميارة.فور  ،والممارسة

 أٍنٔ٘ املَارات احلٔاتٔ٘ )ب(

 لتفاعرررل مرررع ىرررذهإعرررداد أفرررراد قرررادرين عمرررى التكيرررف وا ييسررريم تعمررريم الميرررارات الحياتيرررة فررر
 ،كمررا أنيررا تسرراعد الفرررد عمررى التغمررب عمررى مشرركالتو الحياتيررة ،واكتسرراب الخبرررة  ،المتغيرررات

وتسراعد الميرارات ( 61، ص 2118أبرو المكرارم  :(شخصريتو. يتنمرو  ،حكمرةبوالتعامل معيرا 
وتمكررنيم مررن التكيررف مررع  الحياتيررة فرري تطرروير االتجرراه اإليجررابي والمرررن لمحيرراة بررين الشررباب،

، فجميرع األفرراد لردييم الميرارات أفضرلحيراتيم بشركل إدارة المواقف واألفرراد ، وتسراعدىم عمرى 
، وتعزيرز مسرتمر الحياتية كامنة، ولكرن لمحصرول عمرى أفضرل مرا فري األمرر نحتراج إلرى تردريب

 .)Kumar,P.2017,pp144-148( استراتيجيات المواجية

الحياتيررة قرردرة الفرررد عمررى تمبيررة احتياجررات ومطالررب المجتمررع تعمررم الميررارات ويقرروي 
فرري التعامررل مررع قضررايا االحتبرراس الحررراري، وقضررايا المجاعررات،  هالحاليررة، والقرردرات، ويسرراعد
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) ,Prajapati, R. K.; Sharmaواالنفجار السكاني، والفقر، واإلدمان، والعنف... الخ..

B. & Sharma, D: 2017, P. 3). 
 َارات احلٔاتٔ٘ تضئف امل )ج(

 عمرى حاجرات األفرراد إنما يرتم تحديردىا بنراءً  ،ال يوجد تصنيف موحد لمميارات الحياتية
توالررت آراء البرراحثين حررول مكونررات و  ،ويالحررظ كثرررة وتعرردد التصررنيفات لمميررارات الحياتيررة  ،

المؤسسررات ولررم تجمررع  وأعررد كررل مررنيم قائمررة بتمررك الميررارات. ،وتصررنيفات الميررارات الحياتيررة
موحردة توجد قائمرة  وىذا يؤكد أنو ال ،والدراسات التربوية عمى تصنيف معين لمميارات الحياتية

اترو يألن تحديد الميارة لمجتمع ما أو فرد معين يعرود إلرى مرا يناسرب إمكان ؛لمميارات الحياتية 
   .واحتياجاتو

ً    )أ( The Partnership for 21) تضــئف اطــار ظــران٘ مَــارات الكــرٌ الْاحــد ّالععــرٓ
st
 

Century Skills, P. 21) 

تم تصنيف ميارات القرن الواحد والعشرين من قبل مختمف المؤسسات والمنظمات والعممراء 
في مختمف الفئات األخرى، في ثالث فئات ىي ميارات التعمم واالبتكرار، و ميرارات المعمومرات، 

 . ينيةواإلعالم، والتكنولوجيا، و الميارات الحياتية والم
 )ب( تضئف اطار عنل دانار للنَارات احلٔاتٔ٘ 

عمررى الرررغم مررن عرردم تقررديم تعريررف محرردد، يررنص إطررار عمررل داكررار عمررى أن جميررع 
الشرررباب والبرررالغين ليرررم الحرررق اإلنسررراني فررري االسرررتفادة مرررن التعمررريم الرررذي يمبررري احتياجررراتيم 

 وىررو التعمرريم الررذي يشررمل تعمررم لتعرررف، تعمررم لتفعررل، تعمررم لنعرريش معررًا، ،التعميميررة األساسررية 
 The Dakar Frame work for Action, UNESCO, Paris.2000.وتعمم لتكون

وتستند ىذه الرؤية إلى تقرير ديمور "التعمم ذلك الكنز المكنرون" الرذي أصردرتو المجنرة 
و، والرذي يشردد عمرى أىميرة تعزيرز القردرات الدولية لمتربية في القرن الواحد والعشررين لميونسرك

لمتعمرريم والتنميررة البشرررية يتكررون مررن أربعررة  تحررديات فيقترررح إطرراراً الالداخميررة مررن أجررل مواجيررة 
الميررارات المعرفيررة ، ميررارات اإلدارة  وىرريلمميررارات الحياتيررة أربررع تصررنيفات أركرران تجمررع بررين 

 والمينة.الذاتية ،الميارات الشخصية، ميارات العمل 

  ،تعمررم لتعرررف؛ وتشررمل الميررارات المعرفيررة مثررل التفكيررر العممرري المررنظم، والتفكيررر النقرردي
 –وحررل المشرركالت، وميررارة االبتكررار واإلبررداع، وميررارات اتخرراذ القرررار، والميررارات الرقميررة 

 التمكن الرقمي والمعموماتي، 
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 دارة تعمررم لتكررون؛ وتشررمل ميررارات اإلدارة الذاتيررة، مثررل احترررام الررذا ت، والثقررة بررالنفس، وا 
دارة الضغوط، وميارات المواجية.  المشاعر، وا 

  تعمررم لنعرريش معررًا؛ وتشررمل ميررارات الشخصررية مثررل ميررارة التفاعررل االجتمرراعي، والتفاعررل
متعرردد الثقافررات، وميررارات االتصررال، وميررارة التفرراوض، وميررارات التعامررل مررع اآلخرررين، 

 وميارات التعاون، وميارات التعاطف.

  تعمم لتعمل؛ ميارات العمل والمينة والحياة العممية، وتشمل ميارة المرونة والتكيف، وميرارة
 المبرررادرة والتوجيرررو الرررذاتي، وميرررارة اإلنتاجيرررة والمسررراءلة، وميرررارة القيرررادة والمسرررئولية

(Hoffman, A . M. :2006 , P3  

الثررانوي فرري ضرروء أىررداف وسرروف يتنرراول الشرركل التررالي الميررارات الحياتيررة لطررالب التعمرريم 
التنميرررة المسرررتدامة فررري كرررل مجرررال مرررن المجررراالت السرررابق ذكرىرررا، وآليرررات تمكرررين طرررالب 

 المرحمة الثانوية فييا .
 (  1ؾذٚي ) 

 ِظفٛفس جٌّٙحسجش جٌك١حض١س جٌشت١غ١س ٚجٌفشػ١س ٌطالخ جٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔس ِٚإششجضٙح ٚآ١ٌحش ضكم١مٙح

ِٙحسجش  أٚالً:

 جٌطؼٍُ
 آ١ٌحش جٌطّى١ٓ ِإششجش ج٤دجء

. ِٙحسز 1

 ج٦ذذجع

  ٠طٛسٚج أفىحس ؾذ٠ذز ٠ٕٚفزٚ٘ح

 ٠ٚفغشٚ٘ح ٣ٌخش٠ٓ ذفحػ١ٍس

  ٠طفطكٛج ٠ٚغطؿ١رٛج ٌٛؾٙحش

 جٌٕظش جٌؿذ٠ذز ٚجٌّطٕٛػس

  ٠رشٕ٘ٛج ػٍٝ ج٤طحٌس ٚج٦ذذجع

فٟ ػٍُّٙ ٠ٚفّٙٛج قذٚد جٌؼحٌُ 

 جٌٛجلؼٟ

  ٠فّٙٛج جٌفشً وٛٔٗ فشطس

ٚج٦ذذجع  ٌٍطؼٍُ ٠ٚفّٙٛج ج٦ذطىحس

وؼ١ٍّس ضطىْٛ ِٓ ٔؿحقحش 

 طغ١شز ٚأخطحء.

 دِف جٌّٙحسجش جٌك١حض١س فٟ جٌّٕح٘ؽ جٌذسجع١س 

 جٌرشجِؽ ج٦غشجت١١س 

 جٌٍمحءجش ٚجٌٕذٚجش 

 جٌرشجِؽ جٌطذس٠ر١س جٌّغحػذز 

 ٓضذس٠د جٌّؼ١ٍّ 

  ضٛف١ش جٌر١ثس جٌّذسع١س جٌّكفضز ٌخٍك زض١ّٕس

 ج٦ذذجع

 

 

. ِٙحسز 2

 جٌطفى١ش جٌٕحلذ

 

 ذفحػ١ٍس.أٔٛجع  أْ ٠غطرطٛج

ِخطٍفس ِٓ جالعطٕرحؽ ذّح 

 ٠ٕحعد جٌّٛلف جٌطؼ١ٍّٝ.

  ٍٝ٠غطخذِٛج جٌطفى١ش جٌى

 ٠ٚكٍٍٛج و١ف ضطفحػً

٠طخزٚج ج٤قىحَ ٚجٌمشجسجش 

٠ٚكٍٍْٛ ٠ٚمِْٛٛ جٌذ١ًٌ 

 ذفحػ١ٍس

  ِّحسعس ج٤ٔشطس جٌّطٕٛػس ِػً  ج٦عطمظحء

 ٚقً جٌّشىالش

 جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ ضؼطّذ ػٍٝ ئغحسز  جٌّشحس٠غ

 جٌّشىالش

 جٌطؼ١ٍُ جٌّٕطظُ ٚجٌطّش٠ٓ جٌؼٍّٟ جٌّططحذغ 

  ٟذشٔحِؽ ِطذسؼ ٌطؼ١ٍُ  ِٙحسجش جٌطفى١ش ف

جٌّٕح٘ؽ جٌذسجع١س ذطشلس ِظفٛفس جٌّذٜ 

 ٚجٌططحذغ
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. ِٙحسز قً 3

 جٌّشىالش

 

 

 

 

 

  ِٓ ٠كٍٍْٛ أٔٛجػحً ِخطٍفس

جٌّشىالش غ١ش جٌّأٌٛفس ذطشق 

 ِٚرطىشز.ضم١ٍذ٠س 

  ٠كذدْٚ ٠ٚطشقْٛ أعثٍس ِّٙس

ضٛػف ٚؾٙحش ٔظش ِطٕٛػس 

 ٚضإدٜ ئٌٝ قٍٛي أفؼً

  ضشض١د ج٤فىحس ذطش٠مس ِٕظّس

 ِٚكذدز

 ّٟجٌطؼٍُ جٌزجضٟ  جٌطٕظ١ 

  ئعطخذجَ ج٦عطشجض١ؿ١حش جٌطٕظ١ّ١س جٌطٟ ضشوض

 ػٍٝ جٌؿحٔد جٌّؼشفٟ.

 ضؼٍُ ِٕٙؽ جٌش٠حػ١حش 

 ذ١ثس جٌطؼٍُ جٌطٟ ٠طُ ضشى١ٍٙح 

  ًضّى١ٓ جٌطالخ ِٓ ئعطخذجَ جٌّؼشفس ِٓ أؾ

ئلطشجـ قً ِّىٓ ٌّشىٍس ٚجلؼ١س فٟ جٌؼحٌُ 

 جٌكم١مٟ.

ِٙحسجش   غح١ٔحً:

جٌطٛظ١ف 

 ٚجٌّٕٙس

 آ١ٌحش جٌطّى١ٓ ِإششجش ج٤دجء

 ِٙحسز جٌطؼحْٚ

 

 

 

 

 

 

 

  ٠أخزٚج ػٍٝ ػحضمُٙ جٌّغإ١ٌٚس

فٟ جٌؼًّ جٌطؼحٟٚٔ ٠ٚؼطٛج ل١ّٗ 

 ٌٍّغحّ٘حش جٌفشد٠س

 جٌركع جٌؼٍّٟ فٟ جٌّٕح٘ؽ  دِؽ ِٙحسجش

 جٌذسجع١س

 ٟٔٚجعطخذجَ ئعطشجض١ؿ١حش جٌطؼٍُ جٌطؼح 

  جٌرشجِؽ جٌطذس٠ر١س ٌطذس٠د جٌطالخ ِٙحسجش

جٌطى١ف ِغ جقط١حؾحش عٛق جٌؼًّ جٌّك١ٍس 

 ٚجٌؼح١ٌّس

 ٓئػذجد د١ًٌ ٌٍطالخ ٚد١ًٌ ٌٍّؼ١ٍّ 

 ضفؼ١ً دٚس ج٦سشحد ج٤وحد٠ّٟ ٚجٌّٕٟٙ ٌٍطالخ 

 ٍٝس٠حدز جالػّحي ٚ ذشجِؽ ضذس٠ر١س ٌٍطالخ ػ 

 جٌّششٚػحش جٌظغ١شز

 

. ِٙحسز 2

 جٌطفحٚع

 

  ٠فّٙٛج ٚؾٙحش ٔظش ٚجػطمحدجش

 ِطٕٛػس، ٚجٌطفحٚع ذشأٔٙح

 ُجٌطذس٠د ػٍٝ لٛجػذ جٌكٛجس جٌغ١ٍ 

 ئعطخذجَ ضطر١محش جٌؿٛجي فٟ جٌطفحٚع 

 جٌطذس٠د ػٍٝ جٌطٛف١ك ذ١ٓ ج٤سجء جٌّخطٍفس 

  جٌطذس٠د ػٍٝ جٌطؼر١ش فٟ جٌشأٞ ذٛػٛـ

 ج٦عطّحع جٌؿ١ذ ٚئقطشجَ جٌشأٞ ج٢خشٚػٍٝ 

 

ِٙحسز طٕغ 

 جٌمشجس

 

  ضك١ًٍ جٌشعحتً ج٦ػال١ِس

 ٚجٌطٛؾٙحش ٚجٌّؼطمذجش

  ٓججٌمذسزػٍٝ ج٦خط١حس ذ١

 ٔرذ١ٍ٠ٓ أٚ جوػش

  جٌمذسز ػٍٝ ضكذ٠ذ جٌّؼٍِٛحش

 رجش جٌظٍس

 ئطذجس جالقىحَ ذؼذ جٌذسجعس 

 جالٔشطس ج٦غشجت١س 

 ئعطخذجَ جٌططر١محش جٌكحعٛذ١س 

 َجعٍٛخ جٌمرؼحش جٌغص ئعطخذج 

 جٌرشجِؽ ج٦سشحد٠س ٌط١ّٕس ِٙحسز طٕغ جٌمشجس 

 ًِجٌطذخً فٟ جٌفظً جٌذسجعٟ ٚجٌطؼٍُ جٌّطىح 
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ِٙحسجش  ٚغحٌػحً 

جٌطّى١ٓ 

 جٌشخظٟ

 آ١ٌحش جٌطّى١ٓ ِإششجش ج٤دجء

 

ِٙحسز ئدجسز 

 جٌزجش

 

 

 

 

  أْ ٠غطط١غ جٌطالخ أْ ٠ذ٠شٚج ج٤٘ذجف

 ٚجٌٛلص

 ْ٠ؼؼٛج أ٘ذجفحً ذّؼح١٠ش ٍِّٛعس  أ

 ٚغ١ش ٍِّٛعس.

  َ٠ؼٍّٛج ذحعطمال١ٌس ٠ٚشجلرٛج جٌّٙح

٠ٚكذدٚ٘ح ٠ٚؼؼٛ٘ح فٟ أ٠ٌٛٚحش، 

 ٠ٕٚؿضٚ٘ح

 .ً٠ىٛٔٛج ِطؼ١ٍّٓ ِٛؾ١ٙٓ رجض١ح 

 

  ٍٝضفؼ١ً ج٤ٔشطس ج٦غشجت١س ٌٍكفحظ ػ

 جٌر١ثس

  جٌطذس٠د ػٍٝ ِّحسعس ِٕٙس ِؼ١ٕس

 أٚػًّ ١ِذجٟٔ

 ٌطم١ٕس.جٌطٛؾ١ٗ جٌزجضٟ ِٓ خالي ج 

  ٍٝضٕظ١ُ ِرحدسجش ٌٍطالخ ٌٍطؼشف ػ

جٌظٕحػحش ٚجٌضسجػحش جٌّغطذجِس، 

 ٚأ١ّ٘س جٌكفحظ ػٍٝ جٌر١ثس.

  ٟئػذجد د١ًٌ ٌٍطالخ  ٌٍطػم١ف جٌر١ث

 ٚجٌظكٟ

  ٗجٌرشجِؽ جٌطذس٠ر١س ٌٍطذس٠د ػٍٝ جٌٛلح٠

ِٓ ضؼحؽٟ جٌطذخ١ٓ ٚجٌىكٛي ٚجٌّخذسجش 

 ٚجٌمذسٖ ػٍٝ ِمحِٚس ضأغ١ش ج٤لشجْ.

 ِٙحسز جٌظّٛد

 

 

 

 

 

  ٠طى١فٛج ِغ جٌطغ١١ش ٤دٚجس ِٚغث١ٌٛحش

 ٚؾذجٚي ٚع١حعحش ِطٕٛػس.

  ٠ؼٍّٛج ذفحػ١ٍس ٠ٚمرٍٛج  ضغ١١ش

 ج٠ٌٛٚ٤حش.

  ٠طظفٛج ذحٌّشٚٔس ٠ٚغطػّشٚج جٌطغز٠س

جٌشجؾؼس ذفحػ١ٍس.٠ٚطؼحٍِٛج ئ٠ؿحذ١حً ِغ 

 جٌّؼٛلحش ٚجٌٕمذ ذشىً ئ٠ؿحذٟ.

  

  ،جعطخذجَ أعح١ٌد جٌكٛجس، ٚجٌّٕحلشس

ٚجٌطؼض٠ض جالؾطّحػٟ، ٚجٌّٕزؾس، 

ٚجٌطخ١ً، ٚجٌطؼحْٚ، ٚجٌرشجِؽ جٌطذس٠ر١س 

 جٌمحتّس ػٍٝ جٌّٙحسجش جٌك١حض١س.

  ِٕٗضٛف١ش جٌر١ثحش جٌّذسع١س ج٢

 جٌذجػّس ٌٍطالخ

  ٍٝجٌرشجِؽ ج٦سشحد٠س ٌٍطذس٠د ػ

 جٌظّٛد ٚجٌطى١ف ِغ جٌؼغٛؽ

 

 ِٙحسز جٌطٛجطً

 

 

 

  ٠غطخذِٛج ضم١ٕحش ئػال١ِس ِطؼذدز

 ٠ٚؼشفٛج و١ف١س ضمذ٠ش فحػ١ٍطٙح ٚأغش٘ح

 . ٓ٠طفحػٍْٛ ذا٠ؿحذ١س ِغ ج٢خش٠ 

 .٠ؼٍّْٛ ذفحػ١ٍس فٟ فشق ِطٕٛػس 

  ٠كطشِْٛ ٠ٚؼٍّْٛ  ذفحػ١ٍس ِغ أفشجد

 ِٓ خٍف١حش جؾطّحػ١س ٚغمحف١س ِخطٍفس.

  َجٌطذس٠د ػٍٝ ئعطخذج

 ِظحدسجٌّؼٍِٛحش جٌّخطٍفٗ

  ٍٝجٌطذس٠د ػٍٝ ذشِؽ لحتّس ػ

جٌّٛجلف جٌكٛجس٠س ٚجعطخذجَ جعح١ٌد 

 جٌكٛجس ٚجٌّٕحلشس ٚجٌّٕزؾس

  دػُ جٌّٛجلغ ج٦ٌىطش١ٔٚس جٌخحطس

 ذحٌّذجسط.

  ضفؼ١ً ِشجوض ِظحدس جٌطؼٍُ ذحٌّذسعس

ضشؿ١غ جٌطالخ ػٍٝ ئٔشحء ِؿّٛػحش 

ضؼح١ٔٚس ػٍٝ شرىحش جٌطٛجطً 

جالؾطّحػ١ٛضٛظ١فٙح  فٟ جٌؼ١ٍّس 

 س.جٌطؼ١ّ١ٍ
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سجذؼح: جٌطؼح٠ش 

 ِغ ج٢خش
 آ١ٌحش جٌطّى١ٓ ِإششجش ج٤دجء

ِٙحسز ئقطشجَ 

 جٌطٕٛع

 

 

 

 

 

 

  ُ٠غطؿ١رْٛ ذؼم١ٍس ِطفطكس ٤فىحس ٚل١

 ِخطٍفس.

  ٠فؼٍْٛ جالخطالفحش جالؾطّحػ١س

ٚجٌػمحف١س الذطىحس أفىحس ؾذ٠ذز، 

 ٠ٚض٠ذْٚ ج٦ذذجع ٠ٚؿذدْٚ جٌؼًّ.

  َضظ١ُّ ذ١ثحش ضؼٍُ ِطشجذطس ذحعطخذج

ٔشحؽحش ٚؽشجتك ػ١ٍّس ٚذٕحءز ٌكً 

جٌخالف ذ١ٓ جٌطالخ ٚضشى١ً فش٠ك 

١ٌؼٍّٛج ِؼحً فٟ ِششٚع ضؼحٟٚٔ؛ 

ذٙذف ضظ١ُّ ذ١ثحش أوػش دػّحً ٌٍطؼٍُ 

 جالؾطّحػٟ

 ِٙحسزجٌّشحسوس

٠رشٕ٘ٛج ػٍٝ ِمذسضُٙ ػٍٝ جٌؼًّ  -1

 ذفحػ١ٍس ٚئقطشجَ ِغ فشق ِطٕٛػس.

٠رذٚج جٌّشٚٔس ٚجٌشػح  -2

ئٌٝ قٍٛي  ٚجٌطؼح٠ٛٔٚكحٌٚٛج جٌٛطٛي

 ٚعؾ ٌطكم١ك ٘ذف ِشطشن.

٠أخزٚج ػٍٝ ػحضمُٙ جٌّغث١ٌٚٛس فٝ  -3

جٌؼًّ جٌطؼحٚٔٝ ٠ٚؼطٛج ل١ّس 

 ٌٍّغحّ٘حش جٌفشد٠س ٌىً ػؼٛ.

  ِشحسوس جٌطالخ فٟ ج٤ٔشطس

 ج٦ؾطّحػ١س ٚجٌػمحف١س

  جٌطذس٠د ػٍٝ جٌّشحسوس جٌذ٠ّمشجؽ١س

 ِٓ خالي جٌطشذ١س جٌٛؽ١ٕس

  جٌططٛع فٟ ج٤ػّحي ٚجٌططٛػ١س

 جٌخ١ش٠س

  ئوغحخ جٌطالخ  جٌّؼحسف ٚجٌػمحفحش

جٌطٟ ضّٕٟ ٌذ٠ُٙ ١ِٛي ج٦ٔذِحؼ 

 ٚجٌّشحسوس

 

 ِٙحسز جٌطؼحؽف

 

 

 

 

 

  ج٦عطّحع جٌؿ١ذ القط١حؾحش

 جالخش٠ٓ ٚضمذ٠ش ظشٚفُٙ

 ُٙفُٙ ضؿحسخ جالخش٠ٓ ِٚؼح٠شط 

  جٌىفحءز جالؾطّحػ١س ٚجٌمذسز

 ػٍٝ ئلحِس ػاللحش ذٕحءز

  ٓضٛػ١س جٌطالخ ٌطفُٙ ظشٚف ج٤خش٠

 ٚضمذ٠ش٘ح

 جٌّشحسوس فٟ جالػّحي جٌخ١ش٠س 

 خٍك ِٕحل ِذسعٟ ِطؼحْٚ ِٚطشجذؾ 

 ض١ّٕس جٌم١ُ ج٦ٔغح١ٔس ٌذٜ جٌطالخ 

  ٌٝئوغحخ جٌطالخ ل١ُ ج٦قغحْ ئ

 جٌؼؼفحء

 ) * ( جٌّظذس: جٌّظفٛفٗ ِٓ ئػذجد جٌرحقػس
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 التعلٔل علٙ ماشبل:

عممية متواصمة ومستمره ،  أن التنمية المستدامومن خالل ماسبق عرضو يتبين   
تيدف إلى تحقيق رفاىية اإلنسان والحفاظ عمى الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين 

والقضاء عمى الفقر .  ةإحتياجات المجتمع والتنمية اإلقتصادية لمبالد وتحقيق العدالو والمساوا
ياتية التي تدعم تحقيق وىذه األىداف ال يمكن أن تتحقق إال بتمكين األفراد من الميارات الح

: والتي تم تصنيفيا وفقاً لألدبيات التربوية في أربع أبعاد أساسية ىي  ةالتنمية المستدام
اإلبداع ، والتفكير الناقد ، وحل المشكالت  والبعد ميارت وتشمل ، ميارات التعمم والمعرفة 

التعاون ، والتفاوض، وصنع القرار.  ات شمل ميار يميارات العمل والتوظف و والخاص بالثاني 
يشمل ميارات التمكين الذاتي وىي ميارة إدارة الذات وميارة الصمود وميارة فالبعد الثالث أما 

المشاركة ، و وىي التنوع ،  يشمل ميارات التعايش مع اآلخرو البعد الرابع  و التواصل ، 
واآلليات التي يمكن أن  ولكل من ىذه الميارات مجموعة من مؤشرات األداء التعاطف.و 

وحتى تقف الباحثة عمى مدى إمتالك طالب المرحمة الثانوية ليذه تتحقق من خالليا . 
 الميارات ننتقل إلى المحور الرابع وىو محور الدراسة الميدانية .
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 احملْر الرابع   

التينٔ٘  آلٔات متهني طالب املرحل٘ الجاىْٓ٘ مً املَارات احلٔاتٔ٘ يف عْٛأٍداف

 املصتدام٘.

يتطمب تحقيق التنمية المستدامو أن يجد التعميم طرقًا لإلستجابة لمتحديات العالمية ،   
وحل المشكالت ، مثل التغيرات المناخية ونقص الموارد ، والحد من الفقر والبطالة . ومن ثم 

إلى العمل عمى دمج مختمف مفاىيم ومعايير التنمية  ييدف التعميم من أجل التنمية المستدامو
 المستدامو في العممية التعميمية من أجل تحقيق األىداف المنشودة من خالل اآلليات التالية. 

 أّاًل: ّعع اشرتاتٔجٔ٘ لتْجُٔ أٍداف التعلٔه حنْ حتكٔل فهرٗ االشتدام٘.

ة وطنيو تنتيجيا الدولة يسيم التخطيط اإلستراتيجي في وجود إطار فكري عام لسياس
بكافة مؤسساتيا من أجل تحقيق التنمية المستدامو ويعتمد نجاح إستراتيجية التخطيط 
واستمراريتيا عمى شموليا ألبعاد التنمية المستدامو، كما يعمل التخطيط اإلستراتيجي عمى 

 ,.Ian, C., John, R., Suzy, U)تحسين فيم أىداف التنمية المستدامة لمطالب والمعممين . 

David, G., Graham, D., Bobby, C., ... & Heather, R. :2019,p 5817. )  
ومن ثم ينبغي وضع رؤية مستقبمية لضمان التعميم من أجل التنمية المستدامة   

 (. 4، ص2114)إبراىيم :
  تمكين الطالب من الميارات الحياتية لمتنمية المستدامة من خالل المناىج : ثاىًٔا  

توجد عدة بدائل لتمكين الطالب من الميارات الحياتية لمتنمية المستدامة من خالل  
المناىج منيا اتجاه تعميم الميارات كمادة مستقمة بذاتيا ، أو اتجاه التجسير ، أو اتجاه  

لدمج تخطيط الدمج ، أو االتجاه اإلثرائى من خالل أنشطة إثرائية. وفي كل الحاالت يتم ال
، 2111)عمران  :عممية وخطوات  عمى أسس يمنيج دراس يأفي ياتية الميارات الح

ينبغى عمى الييئات التعميمية التنمية المستدامو نحو مناىج الدراسية اللتوجيو و ( 14ص
من أجل ضمان   تحديد المعارف والقيم والميارات التى تعتبر صمب عممية التنمية المستدامة

 ,.Laurie, R.; Nonoyma-Tarumi, Y.; Mexeown, R) جودة التعميم

2016,p 230)   ويمكن دمج  مفاىيم وميارات التنمية المستدامو في المناىج الدراسية من
 خالل أحد البديمين.
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دمج الميارات الحياتية لمتنمية المستدامة ضمن المناىج الدراسية البديل األول 
تدريجيا وفق مدى وتتابع أفقي تضمينيا في مواد دراسية محددة ويتم دمجيًا و  متعميم العامل

 ( 2111،45ورأسي بين الدروس والمراحل  )الجديبي: 
  البدٓل الجاىٕ :

وىناك من يز ميارات التنمية المستدامو ز تصميم منيج إختياري لتعالبديل الثاني ىو 
يرى فعالية ىذا البديل في دمج مفاىيم التنمية المستدامة في المناىج التعميمية ويتطمب 
تصميم منيج إختياري لتعزيز الكفاءات من أجل التنمية المستدامو مساعدة فريق دعم فني 

 ,.Schweizer, C. R)من الخبراء في التنمية المستدامو وفي تصميم المناىج أيضًا. 

. D., & BurkhardtHolm, P. :2019,p6035 )Giulio, A  
  التينٔ٘ املصتدامُعلٙ تدرٓض مَارات  تدرٓب املعلننيثالجُا : 

يعد تدريب المعممين ىو العامل األكثر أىمية في تعميم الميارات الحياتية، فيم  
يؤدون دور الممكنين من سياق التعمم بداًل من نقل المعرفة إلى المتعمم سواء التدريب قبل 

لذا من الضروري دمج مفيوم التنمية   (  (Mwaura : 2007,p25الخدمة أو أثنائيا 
المعممين، وأن يمتمك خريجي ىذه الكمية ميارات التعميم لمتنمية  المستدامة فى برامج تدريب

المستدامة . وتدريبيم المعممين عمى عمميات التعمم والتعميم واستراتيجيات التقيم لمتعمم من 
  Cebrián, G., & Junyent, M. :2015,p)2768-2786  (أجل التنمية المستدامو.

داء التدريسي المرتفع لدييم تأثيرا قويًا عمى وقد أثبتت الدراسات أن المعممين ذوي األ
 )كما أثبت دراسة  ( 533،  2116تحقيق الميارات الحياتية لدى الطالب )السحاري، 

6878).Akça, F. :2019,p    أنو توجد عالقو بين معتقدات المعممين حول التعميم من
 أجل التنمية المستدامو  وتصوراتيم وقدرتيم عمى الحمول . 

 آلٔات تتعلل باإلدارٗ املدرشٔ٘ ًا: ثالج

تمعب اإلدارة المدرسية دورًا ميمًا في تمكين طالب المرحمة الثانوية من الميارات   
حيث تمعب البيئة    محفزةجيدة و توفير بيئة تعمم الحياتية لمتنمية المستدامو من خالل 
تمكين الطالب من ميارة الصمود ومواجية الضغوط التعميمية اآلمنو والديمقراطية دورَا في 

باستخدام أساليب الحوار، والمناقشة . من خالل توفير النشاطات المختمفة مثل التمثيل 
المسرحي، والتدريب عمى مين معينة، وممارسة عمل ميداني لفترة محدودة، ومشاريع خدمة 
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أجل تمكين الطالب من ميارة تصميم البيئات الداعمة لمتعمم االجتماعي من المجتمع . و 
إحترام التنوع والميارات التي يحتاج إلييا المتعممون ليصبحوا مواطنين عالميين متفيمين 
لمثقافات المتعددة من خالل استخدام نشاطات وتشكيل فرق ليعمموا معًا في مشروع تعاوني.  

 (  217، ص2116) شريف :
 تأثيرًا إيجابياً من أجل التنمية المستدامة  تؤثر البيئة  التعميمية عمى  تعميم الطالب و 
إطار عمل يتكون وضع متعميم من أجل التنمية المستدامو لتعميمية البيئة التطوير . ويستمزم 

والتفاعل بين  ،وقيادة الطالب في تعمميم وتعميميم  من خمسة عناصر ىي إتخاذ اإلجراءات،
 ,.Sinakou, E., Donche, V.  ومشاركة المجتمع ، وتنوع التخصصات، األقران

de Pauw, J., & Van Petegem, :2019,p )-Boeve 
ويمكن دعم دور اإلدارة المدرسية في تحقيق التنمية المستدامو من خالل اآلليات 

 التالية: 
وحدة إدارية مسئولة عن التخطيط والتنفيذ لخدمات التنمية المستدامة لدى إنشاء  (1)

 (. 2118،178الجالد: ية في المؤسسة التعميم  المتعممين
 (.788-767،ص 2115تعزيز دور المديرين فى التنمية المستدامة )الشبول : (2)

 اشتخداو التعله الرقنٕ رابعًا:

ي تصميم المحتوى في تنميرة الميرارات الحياتيرة االثنتري عشررة التعمم الرقمي فيسيم  
فري بيئرة رقميررة بالكامرل وقررد أصربح اكتسرراب ميرارات واسررتراتيجيات التفراوض مررن خرالل الررتعمم 

طريقررًا عمميررًا ألصررحاب  Mobile Learningعبررر اإلنترنررت ومررن خررالل )اليواتررف الذكيررة( 
)g, C. L.; Truong, D. N. & Nguyen, V. Nguyen, T. Q.; Dang, T. N.; Hoanالمشاريع .

4)-A. (2019,pp1 . 

 التْاصل اإلجتناعٕ اشتخداو مْاقع خامصًا: 

يسيم تصميم بيئات تفاعمية قائمة عمى استخدام شبكات التواصل االجتماعي  
لدى الطالب ويتم تمكين  )اليوتيوب( في تنمية الميارات الحياتية لدعم التنمية المستدامو

دعم المواقع اإللكترونية بالمدارس،وتفعيل الطالب من ميارة التواصل االجتماعي من خالل 
مصادر التعمم  لتشمل شبكات التواصل االجتماعي. وتشجيع الطالب عمى إنشاء مجموعات 

 (. 2118تعاونية عمى شبكات التواصل)الشيري :
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يتسم استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية  تطبٔكات احلْشب٘ الصخابٔ٘ اشتخداو شادشًا:
بالفاعمية فى تنمية الميارات الحياتية لذا أصبح من الضروري  التوصل إلى محتوى عممى 
مناسب لتطبيقات الحوسبة السحابية التى تساعد فى تنمية الميارات الحياتية لدى طالب 

  (  51، 2117)غانم :المرحمة  الثانوية 
 ية لطالب المرحمة الثانوية. عمى ميارات التمكن الذاتي . التدريبتوفير البرامج  : ًا سابع

يقررروم التررردريب العممررري بررردور كبيرررر فررري تمكرررين الطرررالب مرررن ميرررارات التكيرررف مرررع متطمبرررات 
واحتياجات أسواق العمل المحمية والعالمية في ضروء تحديرد احتياجرات الطرالب التدريبيرة، وفري 

مبررات إتقرران كررل مررادة دراسررية ووفقررًا الحتياجررات أسررواق العمررل ) الحبشرري ، وأبرروزىرة  ضرروء متط
مثررل   الررتمكن الررذاتيميررارات لتمكررين الطررالب مررن تدريبيررة  برررامج عقررد  ( 46، ص2115:

ميرررارات التكيرررف مرررع الضرررغوط  وميرررارات وأنشرررطة إتخررراذ القررررارات والتفكيرررر النقررردي وأنشرررطة 
 اآلخرين . وميارات التواصل والتعامل مع

 األدل٘ التدرٓبٔ٘ للطالب ّتعنل:تْفري ثاميًا:  

ييردف ىرذا الردليل إلرى الرتمكن الرذاتي . و ميرارات لمطرالب  لتنميرة دليرل تردريبي توفير  ( أ)
تعزيررز قرردرات الطررالب عمررى تحمررل مسررؤولية تبنرري خيررارات صررحية ومقاومررة الضررغوط 

لتوعيرة ة طالمرغوبرو وأنشرع البردائل المتاحرة و تجنرب السرموكيات غيرر يوسرتالسمبية و 
 . الوقاية من اإلدمان واإليدز واألمراض مكافحة التدخين وبمطالب ل

.  ميارات التفكير العميا في المنراىج الدراسرية كين الطالب من إعداد دليل إرشادي لتم ( ب)
ويوضررح الرردليل كيفيررة تطرروير األسرراليب التدريسررية بمررا يتناسررب مررع قرردرات الطالررب 

مكاناتو وبناء أنش  (.  290،  2118طة إثرائية المالئمو )الراجحي :وا 

ترتبط حيث   اختٔار اشرتاتٔجٔات التدرٓض املالٜن٘ للتعلٔه مً أجل التينٔ٘ املصتدام٘تاشعًا: 
ساليب التربوية بالتعميم من أجل التنمية المستدامة بتحفيز التالميذ عمى طرح األسئمة األ

واتخاذ القرارات ومن استراتيجيات التدريس المالئمة لتعمم ميارات  والتحميل والتفكير النقدى
 :التنمية المستدامة

  



 ................................................... تمكين طالب المرحلة الثانوية من المهارات الحياتية

- 679 - 

  اشرتاتٔجٔات التعله املعهْط 
فى تنمية التحصيل وبعض الميارات الحياتية، لدى تيا حيث أثبتت الدراسات فاعمي

 (  36، ص2119طالب المرحمة الثانوية) بدوى   :

  ٘ٔنمية الميارات الحياتية وميارات التنمية تلتصميم مواقف حياتية  ويعد  املْاقف احلٔات
 (.،ص2118:)سعد المستدامو لدى الطالب 

    مدخل مصرح٘ املياٍج 
فاعمية استخدام مدخل مسرحة المناىج فى تنمية بعض  أثبتت الدراسات مدى 

 (،  2118 ، الميارات الحياتية لدى طالب الصف األول الثانوى )صابر

 عله اليعط تٔات الاشرتاتٔج 
استراتيجيات التعمم النشط عمى تنمية بعض الميارات الحياتية لدى طالب المرحمة تعمل 

التعاون ، ودمج مزيد من  ( ويمكن  تمكين الطالب من مياراة2119 : خضر) الثانوية
ميارات البحث العممي في المناىج األساسية. ويؤثر التعمم التعاوني عمى تنمية ميارات  

  التفكير الناقد لدى الطالب كما يسيم في إنتاج متعممين مدى الحياة، ومفكرين وناقدين 
Chatila, H. & Al-Hussieny, F. :2017,p88)        (        كما يؤثر التعميم

 .Gillies, R) التعاوني أثر عمى التحصيل، والتنشئة االجتماعية، والتحفيز، وتطوير الذات.

M. :2016,p3)   

   ٕالينْذج الْاقع 
لتنمية الميارات الحياتية  المناىج الدراسية مدخالً بناء النموذج الواقعى فى تدريس يعد     

دراك العالقات لدى طالب الم  (.،    2119:  محمد) رحمة الثانويوا 

  ٕمجاعات اليعاط املدرش 
توجد إسيامات لجماعة النشاط المدرسى فى تنمية الميارات الحياتية لطالبات التعميم   

لمبرامج واألنشطة المدرسية ولألخصائى االجتماعى ولممؤسسة  الفنى، وتوجد إسيامات
 (.2118: )حيدر

 ات التفهري الياقد    رشْو الهارٓهاتري يف تينٔ٘ مَار 
 استخدام رسوم الكاريكاتير فى تنمية ميارات التفكير الناقد وبعض الميارات الحياتيةيسيم 

 (.2118:السعيد لدى الطالب )
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 ت أشلْب حتلٔل املعهال 
ييدف أسموب تحميل المشكمة إلى اكتشاف الجذور البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

تحميل قضايا  يمكن تدريب الطالب عمى تواجييا المجتمعات و  والسياسية لممشكالت التى
من خالل أسموب  حل المشكالت ويعد التخطيط أحد األنشطة األساسية االستدامة المحمية 

 ((Hesse,F,Care,E,Buder, j : 2015,p لحل المشكالت
  اشرتاتٔجٔات التعله امليظه ذاتًٔا 

يقوم بو المتعمم مدفوعًا برغبتو الذاتية لتنمية  ىو نشاط ذىنىالتنظيمي التعمم الذاتى 
، استعداداتو وقدراتو مستجيبًا لميولو واىتماماتو، واستخدام مياراتو فى انجاز التعمم بنفسو

ويعد استخدام ميارات حل المشكالت جزءًا من بناء قدرة الطالب عمى التعمم الذاتي التنظيمي، 
جد عالقة وتو .احًا لتعزيز وتنمية ميارات حل المشكالتحيث يعتبر التعمم الذاتي التنظيمي مفت

 .Özcan, Z. Çبين ميارات حل المشكالت الرياضية واألبعاد الثالثة لمتعمم الذاتي التنظيمي
السيد (وىو ما يطمق عميو اسم التعمم المنظم ذاتيًا.     408 ,2016:–  (420 
وميارة حل لممشكالت ىي قمب ومركز الرياضيات، وترتبط ارتباطًا وثيقًا ، (1111،ص2112:

     karatas,I,&Baki,A)ببيئة التعمم التي يتم تشكيميا، واألدوار الممنوحة لمطالب 

268-2017,249   

 علٙ املعرّعات لتينٔ٘ املَارات احلٔاتٔ٘ لدعه التينٔ٘ املصتدامُ ٘كاٜنالربامج الاشتخداو : ًاعاظر
وضرورة تدريب الطالب عمى الميارات الالزمة لمشروع فنى صغير ومنيا ميارة استخدام 

 ، ص(  2118التكنولوجيا وميارة دراسة الجدوى والتسويق، والتعامل مع الفريق. )السيد : 
 احلادٖ ععر: اشتخداو األىعط٘ اإلثرأٜ٘ اليت تعسز دلاالت التينٔ٘ املصتدام٘  

واالتجاىات نحو  ألمثل إلكساب الطالب القيم والميارات إن األنشطة ىي المجال ا
تسيم البرامج و التنمية المستدامة من خالل االنغماس في المشاريع والتعمم النشط والتعاوني، 

(. كما تسيم في 32،ص2118اإلثرائية في تمكين الطالب من الميارات الحياتية  )الشعبي :
مركز ديبونو لتعميم التفكير شكالت بطرائق إبداعية )ميارة اإلبداع لدى الطالب وحل الم تنمية

بتكار أفكار جديدةويعمل توفير بيئات تعميمية تشجع عمى إثار ( ، ص  2118: . ة التساؤالت وا 
 (.، ص    2113:بيرني ، تشارلز )
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  املَارات احلٔاتٔ٘ لتكْٓه ّعع ميظْمُ مياشب٘ ععر : الجاىٕ 

التعميم  فمثالً أيضًا التعميم المركب الميارات الحياتية لمتنمية المستدامو يشمل تقييم 
الذى يتعمق باالستدامة . يجب أال يقيم بمقاييس بسيطة مثل اختيار من متعدد بل من خالل 
المقاالت، الخطب، تقارير األبحاث، المشاريع، عروض الوسائط المتعددة( التى يتطمب تفكيرًا 

، وفى نفس الوقت تقييم تعميم الطمبة باستخدام منيجية  رى من التالميذعميقًا وعمل ابتكا
. ويتم إعداد منيجية روبريكس وفقًا لمجموعة من معايير الدرجات أو العناصر  روبريكس

 (29، ص2113اليونسكو:(
 سٓادٗ الْعٕ باإلشتدامُلععر: عكد ّرش العنل  جالحال

يعتبر التعميم والتنمية وجيان لعممو واحدة محورىا اإلنسان وتنمية قدراتو من أجل تحقيق 
تنمية مستدامة بكفاءة وعدالو ونجاح التنمية يعتمد بشكل أساسي عمى القوى البشرية  
الواعية والمدربو . ويوجد  إتفاق أن  تشجيع ورش العمل والتدريب ىما من أكثر األداوات  

   يمكن إستخداميما لزيادة المعرفو والوعي باإلستدامو .   أىمية المتان
(Bandar Alkhayyal , Waf labib ,Talal Alsulamine and Abdel hkim 

Abdelhadi :2019,p 1   )  
 .ععر: عكد دّرات تدرٓبٔ٘ ملخططٕ املياٍج  الرابع

المناىج لتدريبيم عمى تخطيط المنيج فى ضوء  ي عد َعقد َدورات تدريبية لم خططى   
 المبادئ الم تضمنة فى إستراتيجية التنمية المستدامو  ضروريًا لمتعميم من أجل اإلستدامو.

 ( 13، ص 2119أحمد )
ملصتدام٘ ّالربامج التينْٓ٘ يف املياطل اععر: ربط املَارات احلٔاتٔ٘ خبطط التينٔ٘ اخلامض 

 األنجر احتٔاجًا 

ترتبط التنمية المستدامو في المناطق األكثر إحتياجًا بالخطط التنموية و البرامج 
التنموية التى تمكن الفئات الميمشة  من العيش بشكل أفضل، ومن ىنا البد من استخدام 

( وىو ما يشير إلى أىمية وضع 2116الميارات الحياتية فى التنمية البشرية )إبراىيم : 
ف التنمية المستدامو بالبيئة  ولمتحول إلى اإلستدامو وتييئة إطار منيجي لربط أىدا

 &  ورصد ويقيم كفاءات البيئة والتنمية المستدامو الظروف المواتية لإلستدامو
Voulvoulis ,N: 2019,p 18   ) . ( kioupi 
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ة بالمسئولية تجاه اآلخرين والبيئ يوالتحم ،من أداء دور فاعل فى المجتمع الطالبن يوتمك    
، ص 2118من خالل المشاركة السياسية أو المشاركة عمى المستوى المحمى) اليونيسيف 

155 ) . 
  امضاحملْر اخل

 الدراش٘املٔداىٔ٘ ّالتخلٔل اإلحضاٜٕ

  : مكدم٘

تتناول الباحثة في ىذا الجزء أدوات الدراسة، وعينة البحث، وخطوات إجراء الدراسة،  
 واألساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات، ونتائج البحث وتفسيرىا .

 أّاًل: أدّات الدراش٘ املٔداىٔ٘:

 اعتمدت الدراسة عمى أداتين ىما 
 مقياس الميارات الحياتية لطالب المرحمة الثانوية . : األداٗ األّىل

حول مفاىيم التنمية المستدامة والميارات إستطالع رأي لممعممين حول  األداٗ الجاىٔ٘ :
الحياتية الالزمة لمطالب لدعم أىداف التنمية المستدامة؛ ومعوقات دورالتعميم في التنمية 

 ات الحياتية الالزمة لدعم التنمية المستدامة.متطمبات تمكين الطالب من ميار المستدامة ، و 
ًٔا: عٔي٘ الدراش٘  ثاى

 العامالتعميم الثانوي طالب في مرحمة  119تمثمت عينة الدراسة من محافظة القاىرة من 
، ( إناث 59) وذكور،  (61)[ وتكونت العينة من 2121/ 2119في العام الدراسى ]

 . )إناث(  51و ذكور (51)وتكونت العينة من  [ معمم في المرحمة الثانوية العامة،111و]
 ثالًجا : اجراٛات الدراش٘ املٔداىٔ٘

ىذا المحور تحديد منيج البحث، واألداة المستخدمة في جمع البيانات،  يتضمن
وخطوات تصميميا من حيث مرحمة بنائيا، باإلضافة إلى تحديد مجتمع البحث، وعينتو، 

 :والدراسة االستطالعية واألساسية، ويتضح ذلك فيما يمي
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 مراحل بياٛ ّعبــط األدٗ : 
 اٛ. بياٛ ّعبط اشتنارٗ اشتطالع رأٚ اخلرب .1

تم بناء وتصميم األداة في ضوء العديد من الموجيات المتضمنة في أدبيات الدراسة 
 وفق الخطوات واإلجراءات التالية :

 مضادر حتدٓد مفردات االشتباى٘ مً خالل املضادر التالٔ٘ :  -أ 
   اإلطالع عمى مجموعة من مقاييس الميارات الحيايتة ومنيا مقياس ىيرمانHBDI 

لمقدرات العقمية األربعة، ومقياس الميارات التوكيدية لطريف شوقي، ومقياس الميارات 
الحياتية لزين العابدين محمد عمى وىبو، ومقياس الضغوط النفسية عبد اليادي 

لمميارات   XQالقحطاني ، مقياس المفكر اإليجابي نورمان فنست بيل، ومقياس 
 التنفيذية اإلثنى عشر تشاك مارتن.

  .األطر النظرية واالتجاىات المعاصرة في الميارات الحياتية والتنمية المستدامة 
  االطالع عمى الدراسات العربية واألجنبية  في مجالي الميارات الحياتية، ومجال التعميم

 من أجل التنمية المستدامة. 
 تحديد المجاالت المطموب تقويميا في ضوء ىذه المصادر. 
 األولية عمى المحكمين. عرض األداة في صورتيا 
 .الخبرة الشخصية في العمل باحث بالمركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية 
 خضاٜط األداِ راعداد الباحج٘د :  -ب 

قامت الباحثة بةعداد "مقياس الميارات الحياتية لطالب المرجمة الثانوية العامة"، وىي 
ثة عشر ميارة، وىذا المقياس [ مفردة موزعة عمى أربع مجاالت تضمنت ثال 67مكونة من ]

[ نادرًا  ر 1من نوع التقرير الذاتي يجب عميو عينة البحث في ضوء المقياس الثالثي التدريج ]
 [ دائمًا.3[ أحيانًا ر ]2]

كما قامت الباحثة بةعداد استبانة البحث "استطالع رأي المعمم حول مدى اكتساب 
اتية الالزمة لطالب ىذه المرحمة"، وىي مكونة من طالب المرحمة الثانوية العامة لمميارات الحي

[ مفردة موزعة عمى أربعة محاور، وىذا المقياس من نوع التقرير الذاتي ي جب عميو 54]
[ 3[ إلى حد ما  ر  ]2[ ال أوافق  ر  ]1عينة البحث في ضوء المقياس الثالثي التدريج ]

 أوافق.



 ................................................... تمكين طالب المرحلة الثانوية من المهارات الحياتية

- 684 - 

 ثبات اشتباى٘ البخح:  .0
 (Statistical Reliability)، بةجراء الثبات اإلحصائي تم حساب ثبات االستبانة

وذلك عن طريق برنامج  (Alpha Reliability Coefficient)لألداة بطريقة ألفاكرونباخ 
(SPSS V.20)،  مع مراعاة ضرورة حذف المفردة التي يقمل وجودىا من ثبات المقياس

واإلبقاء عمى المفردات األخرى التي ال تؤثر تأثيًرا سمبًيا عمي األداة، وقد بمغت قيمة معامل 
( األمر الذي يؤكد أن ىناك اتساًقا داخمًيا 1.868ثبات االتساق الداخمي لالستمارات الطالب )

 [.   1حق رقم ]داخل االستبانة. مم
( األمر 1.969وقد بمغت قيمة معامل ثبات االتساق الداخمي لالستمارات المعممين )

 [.2الذي يؤكد أن ىناك اتساًقا داخمًيا داخل االستبانة ممحق رقم ]
وتم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين 

الكمية لممجال الذي تنتمي إليو لمطالب وأيًضا المعممين،  درجات العينة عمى كل مفردة والدرجة
[ بين كل مفردة في محاور ,11واتضح وجود ارتباط قوي موجب عند مستوى داللة ]

االستبانة وبين المحور الذي تنتمي إليو مما يدل عمى وجود اتساق داخمي كبير بين مفردات 
 [.4[ وممحق رقم ]3االستبانة. ممحق رقم ]

 اٗ يف صْرتَا اليَأٜ٘ : ّصف األد .3

 [1]ؾذٚي 

 ػذد جٌؼرحسجش ( -ٚطف ج٤دجز )ِكحٚس جالعطرحٔس 

 ػذد جٌؼرحسجش جٌّٙحسجش جٌّطٍٛخ ض١ّٕطٙح جٌّؿحي َ

ٚضشًّ , ِٙحسجش جٌطؼٍُ ٚجٌّؼشفس  .1
ِٙحسز ج٦ذذجع،ِٚٙحسز جٌطفى١ش جٌٕحلذ، 

ِٚٙحسز قً جٌّشىالش ٚجٌطّىٓ 
 جٌشلّٟ.

 8 ِٙحسز ج٦ذذجع

 4 جٌطفى١ش جٌٕحلذ ِٙحسز
 5 ِٙحسز قً جٌّشىالش
 4 ِٙحسز جٌطّىٓ جٌشلّٟ

ِٙحسجش جٌؼًّ ٚجٌّٕٙس ٚضشًّ ِٙحسز   .2
جٌطؼحْٚ ِٚٙحسز طٕغ جٌمشجس،ِٚٙحسز 

 جٌطفحٚع.

 5 ِٙحسز جٌطؼحْٚ
 3 ِٙحسز طٕغ جٌمشجس
 7 ِٙحسز جٌطفحٚع

ِٙحسجش جٌطّى١ٓ جٌشخض ٚضشًّ   .3
جٌظّٛد ِٙحسز  ئدجسز جٌزجش ِٚٙحسز 
 ِٚٙحسز جٌطٛجطً.

 7 ِٙحسز ئدجسز جٌزجش
 5 ِٙحسز جٌظّٛد
 6 ِٙحسز جٌطٛجطً

ِٙحسجش جٌّٛجؽٕس جٌٕشطس ٚضشًّ   .4
ِٙحسز ئقطشجَ جٌطٕٛع ِٚٙحسز جٌطؼحؽف 

 .ِٚٙحسز جٌّشحسوس

 3 ِٙحسز ئقطشجَ جٌطٕٛع
 5 ِٙحسز جٌطؼحؽف
 5 ِٙحسز جٌّشحسوس

 67 ج٦ؾّحٌٟ
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( 4مما سبق أمكن التوصل إلي استبانة كما يوضحيا الجدول السابق تضمنت )
 ( عبارة  فرعية.67مجاالت رئيسية إندرج تحتيا )

 [2ؾذٚي ]

 ػذد جٌؼرحسجش ( -ٚطف ج٤دجز )ِكحٚس جالعطرحٔس 

ػذد  جٌّكحٚس َ

 جٌؼرحسجش

 7 جٌّكٛس ج٤ٚي: ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس. 

جٌّكٛس جٌػحٟٔ: ٠شؾغ ػذَ ضٛجفش جٌّٙحسجش جٌك١حض١س ٌذػُ  

ٌط١ّٕس جٌّغطذجِس ٌذٜ ؽالخ جٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔس ئٌٝ ججٌؼٛجًِ  

 جٌطحٌٟ

8 

جٌّكٛس جٌػحٌع: جٌّٙحسجش جٌك١حض١س ٌٍطالخ جٌالصِس ٌٍط١ّٕس  

 جٌّغطذجِس.

11 

جٌّكٛس جٌشجذغ: ِططٍرحش ضّى١ٓ جٌطالخ ِٓ ِٙحسجش جٌك١حض١س  

 ٌذػُ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.جٌالصِس 

29 

 54 اإلجمالي
( 4أمكن التوصل إلي استبانة كما يوضحيا الجدول السابق تضمنت )مما سبق 

 ( عبارة  فرعية.54مجاالت رئيسية إندرج تحتيا )
  :االشتباىُطرٓك٘ تضخٔذ  .4

تدريج ما لوفقً االستبانة صحح تيجابية؛ و إبصورة  الستبانةتم صياغة جميع عبارات ا
استبانة "مقياس الميارات الدرجات المستحقة عند تصحيح  [3] ، ويوضح الجدولالثالثى

 .الحياتية لطالب المرجمة الثانوية العامة"
 [3ؾذٚي ]

 ٠ٛػف جٌذسؾحش جٌّغطكمس ػٕذ ضظك١ف جعطرحٔس "

ح أق١حٔحً  ٔحدسجً  ًّ  دجت

1 2 3 

حول  المعمماستطالع رأي " استبانةالدرجات المستحقة عند تصحيح  [3] ويوضح الجدول
  ".المرحمةىذه لمميارات الحياتية الالزمة لطالب  العامة كتساب طالب المرحمة الثانويةامدى 

 [4ؾذٚي ]  

 ٠ٛػف جٌذسؾحش جٌّغطكمس ػٕذ ضظك١ف جعطرحٔس

 أٚجفك ئٌٝ قذ ِح ال أٚجفك

1 2 3 
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 األشالٔب اإلحضأٜ٘ املصتخدم٘ يف معاجل٘ البٔاىات .5

، وقد تم استخدام (SPSS V.20)تمت االستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائية الر 
 األساليب اإلحصائية التالية: 

 .معامل االرتباط لقياس الصدق الداخمي لالستبانة، ومعامل ارتباط كل مفرده بمحورىا 
 .نموذج ألفا كرونباح لقياس ثبات االستبانة 
 .التكرارات والنسب المئوية 
  لمحاور االستبانة. الوزن النسبيمتوسط حساب 

 [5ؾذٚي سلُ ]

 ٚجٌطشض١د ّطٛعؾ جٌٕغرٟٚجٌ جٌخحطس ذحٌؼ١ٕس جٌى١ٍس جٌّٛجفمسضىشجسجش جعطؿحذحش ٠ٛػف 

 (119 = "ْ)جٌؼ١ٕس جٌى١ٍس " ِٙحسجش جٌطؼٍُ ٚجٌّؼشفسذحٌرؼذ ج٤ٚي جٌخحص 

ٚضشًّ  ِٙحسجش جٌطؼٍُ ٚجٌّؼشفس َ

ِٚٙحسز جٌطفى١ش  ِٙحسز ج٦ذذجع،

جٌٕحلذ، ِٚٙحسز قً جٌّشىالش 

 .ٚجٌطّىٓ جٌشلّٟ

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس

جٌّث٠ٛس 

% 

 جٌطشض١د

أق١ح ٔحدًسج

 ًٔح

ح ًّ  دجت

1 

ِٙحسز 

 ج٦ذذجع

أعطط١غ جٌكظٛي ػٍٝ 

جٌّؼٍِٛحش ِٓ ِؿّٛػس 

 ٚجعؼس ِٓ جٌّظحدس.

17 64 38 72.55 6 

طمذ٠ُ قٍٛي ِرطىشز أذحدس ذ 2

 .جٌطٟ ضٛجؾٕٟٙ ٌٍّشىالش

17 48 54 77.13 4 

أقحٚي ئٔطحؼ أفىحس ؾذ٠ذز  3

ذؼ١ذجً ػٓ ضم١ٍذ 

ج٢خش٠ٓ.ٌكً ِشىٍس ِٓ 

 جٌّشىالش .

24 41 55 75.35 5 

أٔظش ئٌٝ جٌفشً وٛٔٗ  4

فشطس ٌطىشجس جٌّكحٌٚٗ 

 ٚجٌطؼٍُ .ٌٍطؼٍُ.

13 26 81 85.43 1 

أقحٚي دسجعس ؾ١ّغ  5

جالقطّحالش ئرج ٚجؾٙطٕٟ 

 ِشىٍس .

19 23 77 82.91 3 

أعطط١غ ضظ١ُّ ِشحس٠غ  6

ضططٍد جذطىحس قٍٛي 

 ؾذ٠ذز ٌّشىالش ٚجلؼ١س.

56 38 25 57.98 8 

أذكع ػٓ قٍٛي ِطؼذدز  7

 ٌىً ِشىٍس أٚجؾٙٙح.

8 42 69 83.75 2 

أضشن جٌّغحتً جٌظؼرس ئرج  8

ٚجؾٙطٕٟ ٚأٔطمً ئٌٝ 

 ِغأٌس أخشٜ.

58 31 31 58.82 7 
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ٚضشًّ  ِٙحسجش جٌطؼٍُ ٚجٌّؼشفس َ

ِٚٙحسز جٌطفى١ش  ِٙحسز ج٦ذذجع،

جٌٕحلذ، ِٚٙحسز قً جٌّشىالش 

 .ٚجٌطّىٓ جٌشلّٟ

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس

جٌّث٠ٛس 

% 

 جٌطشض١د

أق١ح ٔحدًسج

 ًٔح

ح ًّ  دجت

  %74.23 .ّٙحسز ج٦ذذجعٌ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ 

9 

ِٙحسز 

جٌطفى١ش 

 جٌٕحلذ

ألحسْ ذ١ٓ ج٢سجء جٌطٟ 

أعطّغ ئ١ٌٙح فٟ قً 

ِشىٍس ِٓ جٌّشىالش غُ 

 أخطحس أفؼٍٙح. 

5 29 85 89.18 1 

أعطط١غ جٌّكحفظس ػٍٝ  11

جٌطشو١ض أغٕحء جالعطّحع 

 ئٌٝ جٌششـ أٚ جٌمشجءز.

11 41 68 82.63 2 

أذحدس ئٌٝ  جٌركع ػٓ  11

جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ أعّؼٙح 

ِٓ جٌّؼٍُ ٤ضأوذ ِٕٙح  

 ذطشجتك ِخطٍفس .

29 51 39 69.47 4 

أقحٚي ئٔطحؼ أفىحس ؾذ٠ذز  12

ذؼ١ذجً ػٓ ضم١ٍذ ج٢خش٠ٓ 

ٌكً ِشىٍس ِٓ 

 جٌّشىالش. 

16 46 57 78.15 3 

  %79.83 ٌّٙحسز جٌطفى١ش جٌٕحلذ. ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ 

13 

ِٙحسز 

قً 

 جٌّشىالش

أؤؾً ذؼغ جٌّشىالش 

 ٤ْ رٌه ؾضء ِٓ قٍٙح.

53 48 18 56.86 5 

أعطش١ش ٚجٌذٞ فٟ قً  14

جٌّشىالش جٌظؼرس جٌطٟ 

 ضمغ ذ١ٕٟ ٚذ١ٓ ج٢خش٠ٓ.

39 21 61 72.55 4 

أذكع ػٓ أعرحخ  15

جٌّشىالش  لرً جخط١حس 

 قٍٛي ٌٙح.

11 28 81 85.99 1 

أػغ ػذدجً ِٓ جٌكٍٛي  16ص

ٚأخطحس ِٓ ٌىً ِشىٍس 

 ذ١ٕٙح.

16 37 66 81.67 3 

أؽٍد ِٓ ص١ٍِٟ جٌرش٘حْ  17

ٚجٌذ١ًٌ جٌؼٍّٟ ػٍٝ سأ٠ٗ 

 ئرج ضّغه ذٗ.

14 34 71 82.63 2 

  %75.74 ٌّٙحسز قً جٌّشىالش. ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ 

18 

ِٙحسز 

جٌطّىٓ 

 جٌشلّٟ

أعطط١غ جٌٛطٛي ئٌٝ 

جٌّؼٍِٛحش ذغشػس 

 ٚذفحػ١ٍس.

29 71 21 64.15 3 

أعطخذجَ جٌطم١ٕحش جٌشل١ّس  19

ٚأدٚجش ج٦ضظحي 

11 33 75 84.59 1 
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ٚضشًّ  ِٙحسجش جٌطؼٍُ ٚجٌّؼشفس َ

ِٚٙحسز جٌطفى١ش  ِٙحسز ج٦ذذجع،

جٌٕحلذ، ِٚٙحسز قً جٌّشىالش 

 .ٚجٌطّىٓ جٌشلّٟ

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس

جٌّث٠ٛس 

% 

 جٌطشض١د

أق١ح ٔحدًسج

 ًٔح

ح ًّ  دجت

ٚجالٔطشٔص ٚشرىحش 

جٌطٛجطً ٌٍٛطٛي ئٌٝ 

 جٌّؼٍِٛحش.

أٔمذ جٌّؼٍِٛحش ٚألِٛٙح  21

 ضم٠ّٛحً ٔمذ٠حُ ِٚطّىٕحً.

35 61 24 63.59 4 

أٚظف جٌّؼٍِٛحش ذشىً  21

 دل١ك فٟ دسجعطٟ.

18 47 54 76.75 2 

  %72.27 ٌّٙحسز جٌطّىٓ جٌشلّٝ. ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ 

ّٙحسجش جٌطؼٍُ ٌ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ئؾّحٌٝ 

ٚضشًّ ِٙحسز ج٦ذذجع،ِٚٙحسز جٌطفى١ش جٌٕحلذ، ِٚٙحسز قً , ٚجٌّؼشفس

 .جٌّشىالش ٚجٌطّىٓ جٌشلّٟ

75.52%  

( إجابة عمى التساؤل األول من تساؤالت 5يتضح من الجدول السابق جدول رقم )  
الدراسة والذي ينص عمى ما مستوى  الميارات الحياتية لدى طالب المرحمة الثانوية ؟ أن 
مجموع متوسطات األبعاد في إستجابات الطمبة عمى مقياس الميارات الحياتية والوزن النسبي 

مى أن طمبة المرحمة الثانوية يمتمكون ميارات حياتية بشكل جيد لمميارات الحياتية دل ع
وبنسبة فوق المتوسطو ولكنيا ال تصل لمستوى التمكن حيث كانت النسبة المئوية لموزن 

 النسبي حسب كل بعد من أبعاد المقياس كالتالي :
ارة جاء في الترتيب األول المجال الرابع والخاص بميارات المواطنة النشطة وتشمل مي (1)

%( 81.37إحترام التنوع وميارة التعاطف وميارة المشاركو في الترتيب األول بنسبة مئوية)
وجاء في الترتيب الثاني المجال األول والخاص بميارات العمل والمينة حيث وصمت نسبة 
طالب المرحمة الثانوية الذين يمتمكون ميارات التعاون وصنع القرار وميارة التفاوض 

نسبة متوسطة . وحصل عمى الترتيب الثالث المجال األول الخاص %( وىي 79.62)
بميارات التعمم والمعرفة وتشمل ميارة اإلبداع وميارة التفكير الناقد وميارة حل المشكالت 
وميارة التمكن الرقمي وبمغت نسبة طالب المرحمة الثانوية الذين يمتمكون ميارات التمكن 

وليست مرتفعة وال تصل لمستوى التمكن .بينما %( وىي نسبة متوسطو 74.27الشخصي )
حصل المجال الثالث والخاص بميارات التمكين الشخصي والتي تشمل ميارة إدارة الذات ، 
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وميارة الصمود ، وميارة التواصل في الترتيب الرابع حيث بمغت نسبة الطالب الذين يمتمكون 
   إلى حد التمكن . % وىي نسبة أقل من المتوسط وال تصل74827ىذه الميارات 

 وسنعرض فيما يمي مناقشة نتائج كل مجال عمى حدى 
( والخاص بميارات المجال األول وىي ميارات التعمم والمعرفة 5بالنظر إلى جدول رقم )   
ميارات الخاصة بالبعد  األول:  باراتمعلمتوسط النسبي الالجدول السابق أن  منالحظ ي

وميارة التفكير الناقد، وميارة حل المشكالت والتمكن  اإلبداع،وتشمل ميارة  التعمم والمعرفة
وىى نسبة كبيرة من %( 75.52( بنسبة )2.27) بمغ( ميارات 4) يتضمن، و الرقمي

ميارات  ولكن بدرجة متوسطة ال ىذه الإمتالك طالب المرحمة الثانوية االستجابات التي تؤكد 
 ترقى إلى مستوى التمكن.

( حيث أشارت النتائج 2.41الناقد في الترتيب األول بمتوسط نسبي)جاءت ميارة التفكير  (1)
% من  79883إلى حصول طالب المرحمة الثانوية عمى ميارات التفكير الناقد بنسبة      

وىي نسبة فوق متوسطو ولكن ال تصل لمستوى التمكن .  ويرجع ذلك إلى أن المناىج 
فكير الناقد لدى الطالب بقدر ما ترسخ الدراسية الحالية ال تعمل عمى غرس  ميارة الت

 لمحفظ واإلستظيار.
حيث أثبتت ( 2.27) نسبى متوسطب( جاءت في الترتيب الثاني ميارة حل المشكالت 2)

%    75874النتائج حصول طالب المرحمة الثانوية عمى ميارات حل المشكالت بنسبة 
ى التمكن . ويرجع ذلك وىي نسبة وىي نسبة فوق متوسطو أيضًا ، ولكن ال تصل لمستو 

إلى قصورفي المناىج الدراسية في إحتواء ىذه المناىج عمى مشكالت أو خبرات عامة 
(  وحتى المسائل 12، ص1988تساىم في تنمية ميارة حل المشكالت )عادل يحي:

الرياضية يتم حميا بدون توضيح األسباب التي جعمت ىذه الطريقة مفضمة مما يكرس 
 نحو الحفظ واإلسترجاع . لدى التالميذ الميل

( حيث أثبتت النتائج 2.23جاءت ميارة اإلبداع في الترتيب الثالث بمتوسط نسبي ) (2)
% من طالب المرحمة الثانوية عمى ميارات اإلبداع وىي نسبة  متوسطو 74833حصول 

وال تصل لمستوى التمكن ويرجع ذلك إلى عدم توافر البيئة المدرسية المناسبة لخمق 
ربية اإلبداع وأيضا إلى عدم توافر الظروف اإلجتماعية والثقافية واإلجتماعية وتنمية وت

 ( 135، 2111المحفزة لإلبداع . )الماطوني:
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حيث أثبتت   ( 2.17جاءت في الترتيب الرابع ميارة التمكن الرقمي بمتوسط نسبي)  (3)
% من طالب المرحمة الثانوية عمى ميارات التمكن الرقمي وىي 72827النتائج حصول 

نسبة وىي أقل من المتوسط وال تصل لمستوى التمكن ويرجع ذلك إلى ضعف إمتالك 
طالب المرحمة الثانوية لمميارات الرقمية وتدني مستوى التعامل مع اإلنترنت بالرغم من 

الحاسب اآللي ويرجع ذلك إلى أن المقرر ييتم بالجانب النظري فقط دراسة الطالب لمقرر 
 (372، 2116وىو ما يتفق مع دراسة )طارق: دون اإلىتمام بالجانب المياري

 [6ؾذٚي سلُ ]

 ٠ٛػف ضىشجسجش جعطؿحذحش جٌّٛجفمس جٌخحطس ذحٌؼ١ٕس جٌى١ٍس ٚجٌّطٛعؾ جٌٕغرٟ ٚجٌطشض١د

 (119ّٕٙس )جٌؼ١ٕس جٌى١ٍس "ْ" = جٌخحص ذحٌرؼذ جٌػحٟٔ  ِٙحسجش جٌؼًّ ٚجٌ

ِٙحسجش جٌؼًّ ٚجٌّٕٙس ٚضشًّ ِٙحسز جٌطؼحْٚ ِٚٙحسز  َ

 طٕغ جٌمشجس،ِٚٙحسز جٌطفحٚع.

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس

 جٌّث٠ٛس %

 جٌطشض١د

ح أق١حًٔح ٔحدًسج ًّ  دجت

22 

ِٙحسز  

 جٌطؼحْٚ

أعطط١غ جٌؼًّ ذٕؿحـ فٟ جٌفش٠ك ٚأدجء 

 جٌّٙحَ ذأعٍٛخ ضؼحٟٚٔ.

14 25 81 85.15 3 

أعحػذ ج٤شخحص جٌز٠ٓ ٠طٍرْٛ ِٕٟ  23

 جٌّغحػذز.

1 9 119 96.92 1 

أؽٍد جٌّغحػذز ِٓ صِالتٟ.ئرج ٚجؾٙطٕٟ  24

 طؼٛذس فٟ قً ٚجؾرحضٟ .

25 45 49 73.39 4 

أِطٕغ  ػٓ ششـ ِغأٌس طؼرس ٤قذ صِالتٟ  25

 قطٝ أضفٛق ػ١ٍٗ.

97 13 9 42.17 5 

 2 87.12 81 31 8 جٌطؼحْٚ.أقع صِالتٟ ػٍٝ  26

  %76.92 ٌّّٙحسز جٌطؼحْٚ. ِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس

27 

ِٙحسز 

طٕغ 

 جٌمشجس

أفىش فٟ جٌخ١حسجش جٌّطحقس أٚالً لرً أْ أضخز 

 لشجسجً 

6 29 84 88.52 1 

 2 86.55 82 26 11 أفىش ذحٌٕطحتؽ لرً أْ أضخز جٌمشجس. 28

جلطٕؼص ذؼذَ  أضشجؾغ ػٓ لشجسجضٟ ئرج 29

 طكطٙح.

17 34 68 81.95 3 

  %85.34 ٌّٙحسز طٕغ جٌمشجس. ِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس

31 

ِٙحسز 

 جٌطفحٚع.

أفؼً ٌٍذخٛي فٟ ِٛجلف ضفحٚػ١س ٌكً 

 جٌخالفحش.
31 41 48 71.71 5 

أد٠ش جٌكٛجس فٟ جٌّٛجلف جٌطفحٚػ١س ذشىً  31

 ؾ١ذ.
16 57 46 75.17 4 

 1 91.88 96 17 6 ؾ١ذجً ٥ٌخش٠ٓ ٚأضفُٙ آسجتُٙ.أعطّغ  32

أعطط١غ جٌطأغ١ش ػٍٝ ئضؿح٘حش ج٢خش٠ٓ  33

 ِٚؼطمذجضُٙ جٌغٍٛو١س.
27 56 36 69.19 7 

 6 71.31 46 41 33 أضمرً جٌشأٞ ج٢خش ٚال أضشرع ذشأ٠ٟ. 34

أعطخذَ ججٌكٍٛي جٌّٕطم١س ٌٍٛطٛي ئٌٝ  35

 قٍٛي ِشػ١س. 
21 41 59 77.59 3 

أعطط١غ قً جٌخالفحش فٟ جٌشأٞ ٚجٌٛطٛي  36

 ئٌٝ قٍٛي.
15 41 64 81.39 2 

  %76.59 ٌّٙحسز جٌطفحٚع. ِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس

ٌّٙحسجش جٌؼًّ ٚجٌّٕٙس ٚضشًّ ِٙحسز جٌطؼحْٚ  ئؾّحٌٝ ِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس

 ِٚٙحسز طٕغ جٌمشجس،ِٚٙحسز جٌطفحٚع.

79.62%  
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( والذي يتعمق بالمجال الثاني ميارات العمل 6بالنظر إلى الجدول السابق رقم )  
العمل ميارات ل  وبمغت النسبة المئوية  2.39متوسط الوزن النسبي والمينو بمغ إجمالى 

%. وجاء  79.62وميارة التفاوض والمينة وتشمل ميارة التعاون وميارة صنع القرار،
 ترتيب الميارات كالتالي .

( حيث دلت النتائج 2856حصمت ميارة صنع القرارعمى الترتيب األول بمتوسط نسبي ) (1)
%( من طالب المرحمة الثانوية عمى ميارات صنع القرار وىي 85834عمى حصول)

 نسبة جيدة تشير إلى إمتالك الطالب ىذه الميارة .
نسبة ( حيث  وصمت 2.31جاءت ميارة التعاون في الترتيب الثاني بمتوسط قدره )  (2)

%( وىي نسبة فوق متوسطة ولكن ال 76892الطالب الذين يمتمكون ميارة التعاون)
تصل لمستوى التمكن ويرجع ذلك إلى إتباع إستراتيجيات التعمم التقميدية في التدريس 

 والتي تركز عمى إستراتيجيات المحاضرة واإللقاء التقميدية .
حيث  وصمت نسبة  2.31رهجاءت ميارة التفاوض في الترتيب األخير متوسط قد (3)

% وىي نسبة فوق متوسطة ولكن ال 76859الطالب الذين يمتمكون ميارة التفاوض 
تصل لمستوى التمكن . ويرجع ذلك إلى عدم مراعاة المناىج الدراسية تنمية ميارات 
فتقاد طالب المرحمة الثانوية إلى  الحوار لدى الطالب وغياب الوعي بأىمية التفاوض وا 

واالختالف واالتفاق  لتواصلميارات االقناع واواصل السميم وعدم التدريب عمى أساليب الت
 غياب البرامج اإلرشادية.باإلضافة إلى 
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 [7ؾذٚي سلُ ]

٠ٛػف ضىشجسجش جعطؿحذحش جٌّٛجفمس جٌخحطس ذحٌؼ١ٕس جٌى١ٍس ٚجٌّطٛعؾ جٌٕغرٟ ٚجٌطشض١د جٌخحص 

 (119جٌطٛجطً.)جٌؼ١ٕس جٌى١ٍس "ْ" = ذّٙحسجش ئدجسز جٌزجش ِٚٙحسز جٌظّٛد ِٚٙحسز 

َ  
ِٙحسجش جٌطّى١ٓ جٌشخض ٚضشًّ ِٙحسز ئدجسز 

 جٌزجش ِٚٙحسز جٌظّٛد ِٚٙحسز جٌطٛجطً.

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس
 جٌّث٠ٛس %

 جٌطشض١د

ح أق١حًٔح ٔحدًسج ًّ  دجت

37 

ِٙحسز 
ئدجسز 
 جٌزجش

أضكىُ فٟ أػظحذٟ ق١ٓ ٠غطػ١شٟٔ  
 شخض .

38 44 37 66.39 5 

أعطّغ ئٌٝ ِٓ ٠مَٛ ذٕمذ  ٚؾٙس ٔظشٞ  38
 ٚأٔحلشٗ ف١ٙح.

18 31 71 81.51 3 

أٔحلش ص١ٍِٟ ذٙذٚء ف١ّح ٠مٛي ئرج ئٔطمذ  39
 ضظشفحً شخظ١حً ٌٟ

23 35 61 77.31 4 

إٔ٘ة ص١ٍِٟ ق١ّٕح ٠كظً ػٍٝ دسؾحش  41
 ػح١ٌس فٟ جالخطرحس.

11 8 111 92.16 1 

خغحسز فش٠مٟ فٟ أٞ ِغحذمس دْٚ  أضمرً 41
 أْ أوشٖ جٌفش٠ك جٌفحتض.

11 28 81 85.71 2 

أقطفع ذأػظحذٟ ٘حدتس فٟ جٌّٛجلف  42
 جٌّػ١شز ٌٍطٛضش.

44 52 23 61.78 6 

 7 59.11 27 38 54 أغٛس ٚأغؼد ٤ضفٗ ج٤عرحخ. 43

  %74.71 ِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌّٙحسز ئدجسز جٌزجش.
44 

ِٙحسز 
جٌظّٛ

 د

أقحٚي ِٛجؾٙس ج٤صِحش ٚأضكذج٘ح 
 ذّفشدٞ.

16 55 48 75.63 1 

أٌؿأ ئٌٝ ٚجٌذٞ ػٕذ ِٛجؾٙطٟ ٠٤س  45
 ِشىٍس.

35 31 54 71.99 2 

أؽٍد جٌّغحػذز ِٓ ج٢خش٠ٓ ػٕذ  46
 ضؼشػٟ ٠٤س أصِس.

52 42 25 59.11 5 

أفؼً جٌٙشٚخ ٚضؿٕد جٌظشجػحش جٌطٟ  47
 ضكذظ فٟ جٌّذسعس.

45 35 39 64.99 3 

 ِىشس 3 64.99 37 39 43 أشؼش ذمٍك شذ٠ذ دْٚ عرد ٚجػف. 48
  %67.34 ِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌّٙحسز جٌظّٛد.

49 

ِٙحسز 
جٌطٛج
 طً

أعطخذَ ِٛجلغ جٌطٛجطً جالؾطّحػٟ فٟ 
 جٌكظٛي ػٍٝ جٌّؼشفس.

8 41 71 84.13 2 

أعطط١غ جٌطؼر١ش ػٓ أفىحسٞ ذظٛسز  51
 ٌفظ١س أٚ غ١ش ٌفظ١س

17 47 55 77.31 
4 

أعطط١غ أْ أقذد جٌٕمحؽ ج٤عحع١س فٟ  51
 فىشز ِح 

13 56 51 77.13 
6 

أضأوذ ِٓ فحػ١ٍس جٌٛع١ٍس جٌطٟ أعطخذِٙح  52
فٟ جٌطٛجطً فٟ جٌرذج٠س ٚأل١ُ أغش٘ح فٟ 

 جٌٕٙح٠س.

13 51 55 78.43 

3 
 1 91.48 92 21 7 ٌٍٛطٛي ئٌٝ جٌّؼٕٝ أعطّغ ذا٘طّحَ 53

أعطخذَ جٌٛعحتؾ جٌّطؼذدز ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح  54
 ٌٍطؼر١ش ػٓ أفىحسٞ 

 ِىشس  4 77.31 61 37 22

  %81.77 ِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌّٙحسجش جٌطٛجطً
ِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٌّٙحسجش جٌطّى١ٓ جٌشخض ٚضشًّ ِٙحسز  ئؾّحٌٝ

 ئدجسز جٌزجش ِٚٙحسز جٌظّٛد ِٚٙحسز جٌطٛجطً.
74.27%  
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من مالحظة الجدول السابق والخاص بميارات التمكين الشخصي وتشمل ميارة إدارة 
( 2.23لممحور متوسط الوزن النسبي الذات وميارة الصمود وميارة التواصل .بمغ إجمالى 

التمكين الشخص وتشمل ميارة ميارات لمطالب الحاصمين عمى ل بينما وصمت النسبة المئوية
وىي نسبة متوسطة وال تصل إلى %) 74.27( .إدارة الذات وميارة الصمود وميارة التواصل

 مستوى التمكن 
ووصمت إجمالي  2842 وقد جاءت ميارة التواصل في الترتيب األول بمتوسط نسبي

% من الطالب الذين يمتمكون ميارة التواصل وىي نسبة مرتفعة 81877النسبة المئوية
ووصمت نسبة  2.24وجاءت في المرتبة الثانية ميارة إدارة الذات بمتوسط نسبي  وجيدة.

% وىي نسبة متوسطة ويرجع ذلك إلى  74.71الطالب الذين يمتمكون ميارة إدارة الذات 
برامج التدريبية عمى إدارة الذات وضبط النفس في المرحمة الثانوية . وتركيز النظام غياب ال

التعميمي عمى الجانب المعرفي لدى الطالب عمى حساب الجانب السموكي لدييم. وحصمت 
حيث بمغت نسبة الطالب الذين  2.12ميارة الصمود عمى  الترتيب الثالث بمتوسط نسبي 

%  وىي نسبة منخفضة ويرجع ذلك إلى غياب البرامج 67834يمتمكون ميارة الصمود 
باإلضافة إلى طبيعة مرحمة اإلرشادية والنفسية لتنمية الصمود لدى طالب المرحمة الثانوية.

المراىقة وما تتسم بو من سرعة إنفعال وتوتر وقمق وسرعة غضب وصعوبة التحكم في 
 اإلنفعاالت .
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 [8ؾذٚي سلُ ]

 ٚجٌطشض١د جٌٕغرٟ ّطٛعؾٚجٌ جٌخحطس ذحٌؼ١ٕس جٌى١ٍس جٌّٛجفمسضىشجسجش جعطؿحذحش ٠ٛػف 

 (119 = "ْئقطشجَ جٌطٕٛع ِٚٙحسز جٌطؼحؽف ِٚٙحسز جٌّشحسوس.)جٌؼ١ٕس جٌى١ٍس " ّٙحسجشذجٌخحص 

جٌّٛجؽٕس جٌٕشطس ٚضشًّ ِٙحسز  ِٙحسجش َ
ئقطشجَ جٌطٕٛع ِٚٙحسز جٌطؼحؽف ِٚٙحسز 

 جٌّشحسوس.

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس
جٌّث٠ٛس 

% 

 جٌطشض١د

أق١ح ٔحدًسج
 ًٔح

ح ًّ  دجت

55 

ِٙحسز 
ئقطشجَ 
 جٌطٕٛع.

أقطشَ صِالتٟ ِٓ جٌخٍف١حش 
 ج٦ؾطّحػ١س جٌّخطٍفس  

8 14 97 91.61 2 

أضٛجطً ٚأضفحػً ِغ ؽالخ  56
آخش٠ٓ ِٓ ِخطٍف جٌػمحفحش 

 ذكزس. ػرش ج٦ٔطشٔص

34 29 56 82.83 3 

أقطشَ صِالتٟ جٌز٠ٓ ٠خطٍفْٛ  57
 جٌؼم١ذزِؼٟ فٟ 

6 15 98 92.44 1 

  %85.62 ئقطشجَ جٌطٕٛع. ّٙحسزٌ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ 
58 

ِٙحسز 
 جٌطؼحؽف.

جٌطؼحؽف ِغ  أ٘طُ ذاظٙحس
 .ج٢خش٠ٓ

5 28 86 89.36 
2 

 4 77.59 56 46 17 .أضرشع ذؿضء ِٓ ِحٌٟ ٌٍفمشجء 59
٘طّحَ ذحٌّكطحؾ١ٓ قحٚي جالأ 61

 .لرً ٔفغٟ
17 49 53 76.75 

5 
أشؼش ذحٌغؼحدز ئرج لذِص خذِس  61

 .ٌظذ٠مٟ
6 5 118 95.24 

1 
فغ جٌٕضجع ئرج ضشحؾش ذسع حأع 62

 .صِالتٟ فٟ جٌفظً
18 38 63 79.27 3 

  %83.64 ٌّٙحسز جٌطؼحؽف. ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ 
63 

ِٙحسز 
 جٌّشحسوس.

ٌذٞ ٚػٟ ذّٙحِٟ ٔكٛ ٚؽٕٟ 
 وّٛجؽٓ طحٌف

19 44 56 77.13 3 

أشحسن  فٟ أػّحي ضطٛػ١س  64
 ٌط١ّٕس ِؿطّؼٟ جٌّكٍٟ

41 51 29 63.59 4 

ج٤خرحس أقشص ػٍٝ ِطحذؼس  65
جٌّك١ٍس ٚجٌؼح١ٌّس ِٓ جٌظكف 

 ٚٚعحتً ج٦ػالَ جٌّخطٍفس

52 32 35 61.91 5 

أعطط١غ أْ أػًّ ذفحػ١ٍس  66
 ٚئقطشجَ ِغ فشق ِطٕٛػس

13 33 73 83.47 2 

ذّشٚٔٗ ٚسػٝ ِغ أضؼحًِ  67
صِالتٟ ٌٍٛطٛي ئٌٝ قٍٛي 

 ٚعؾ

9 24 86 88.24 1 

  %74.85 ٌّٙحسز جٌّشحسوس. ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ 
جٌّٛجؽٕس جٌٕشطس ّٙحسجش ٌ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسِطٛعؾ جٌٛصْ جٌٕغرٟ ئؾّحٌٝ 

 ٚضشًّ ِٙحسز ئقطشجَ جٌطٕٛع ِٚٙحسز جٌطؼحؽف ِٚٙحسز جٌّشحسوس.
81.37%  

( والخاص بميارات المواطنو النشطة والتي تشمل ميارة 8فيما يتعمق بالجدول رقم ) 
 متوسط الوزن النسبيإجمالى إحترام التنوع وميارة التعاطف وميارة المشاركة بمغ 

المواطنة النشطة وتشمل ميارة إحترام ميارات ل ( ووصمت النسبة المئوية 2.44لممحور)
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% وىي نسبة جيدة وفوق متوسطة. وقد 81.37التنوع وميارة التعاطف وميارة المشاركة 
وجاءت ميارة إحترام التنوع في الترتيب األول حيث وصمت نسبة الطالب الذين يمتمكون ميارة 

ير إلى إمتالك الطالب ليذه الميارة. بينما ش%( وىي نسبة مرتفعة وت85862)إحترام التنوع 
%( وكانت ميارة المشاركة األقل ترتيبًا حيث وصمت نسبة 83864تعاطف )جاءت ميارة ال

وىي نسبة متوسطة لم تصل إلى حد  )%74885الطالب الذين يمتمكون ميارة المشاركة) 
التمكن . ويرجع ذلك إلى غياب ثقافة المشاركة وعدم تدريب الطالب عمى التعمم التعاوني 

 ة الخيرية  لخدمة المجتمع المحمي .والعمل في فريق وغياب األنشطة التطوعي
 

 [9]ؾذٚي سلُ 

جٌّطٛعؾ جٌٕغرٝ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٚجٌطشض١د ٦ؾّحٌٟ جٌّؿحالش "ِم١حط جٌّٙحسجش جٌك١حض١س ٠ٛػف 

 .ٌطالخ جٌّشؾٍس جٌػح٠ٛٔس جٌؼحِس"

 جٌطشض١د جٌٕغرس جٌّث٠ٛس % جٌّطٛعؾ جٌٕغرٝ جٌّؿحالش َ

 3 %75.52 2.27 جٌّؿحي ج٤ٚي 1
 2 %79.62 2.39 جٌّؿحي جٌػحٔٝ 2
 4 %74.27 2.23 جٌّؿحي جٌػحٌع 3
 1 %81.37 2.44 جٌّؿحي جٌشجذغ 4

 

 [11]ؾذٚي سلُ 

ِذٜ قٛي  جٌّؼٍُجعططالع سأٞ جٌّطٛعؾ جٌٕغرٝ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛس ٚجٌطشض١د ٦ؾّحٌٟ جٌّكحٚس "٠ٛػف 

 "جٌّشقٍس٘زٖ ٌٍّٙحسجش جٌك١حض١س جٌالصِس ٌطالخ  جٌؼحِس وطغحخ ؽالخ جٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔسج

 جٌطشض١د جٌٕغرس جٌّث٠ٛس % جٌّطٛعؾ جٌٕغرٝ ئؾّحٌٝ جٌّكحٚس َ

 4 %87.76 2.63 جٌّكٛس ج٤ٚي 1

 3 %88.67 2.66 جٌّكٛس جٌػحٔٝ 2

 1 %91.6 2.72 جٌّكٛس جٌػحٌع 3

 2 %89.55 2.69 جٌّكٛس جٌشجذغ 4
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جٌخحص ٚجٌطشض١د  ّطٛعؾ جٌٕغرٟٚجٌ جٌخحطس ذحٌؼ١ٕس جٌى١ٍس جٌّٛجفمسضىشجسجش جعطؿحذحش ٠ٛػف 

 (111 = "ْ" )جٌؼ١ٕس جٌى١ٍس " جٌّؼٍُجعططالع سأٞ ذحٌّكٛس ج٤ٚي: ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس "

َ 
جٌّكٛس ج٤ٚي: ِفَٙٛ جٌط١ّٕس 

 جٌّغطذجِس.

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس
جٌّث٠ٛس 

% 
 ال جٌطشض١د

 أٚجفك
ئٌٝ قذ 

 ِح
 أٚجفك

1 
أسٜ أْ ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس 

 ٠شٛذٗ جٌغّٛع.
12 26 62 83.33 5 

2 
ضٛؾذ قحؾس ٌٛػغ ئؽحس ِفح١ّٟ٘ 

 ٌٍط١ّٕس جٌّغطذجِس.
11 9 81 91.33 4 

3 
أػطمذ أْ جٌطٛػ١س ذّفح١ُ٘ جٌط١ّٕس 

 جٌّغطذجِس ػشٚس٠س.
5 11 84 93 2 

4 

 سفح١٘سئٌٝ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس ضٙذف 
ٚجٌّٕٛ ج٦لطظحدٞ ج٦ٔغحْ 

ٚج٦ؾطّحػٟ ٚجٌكفحظ ػٍٝ جٌّٛجسد 
 جٌطر١ؼ١س.

2 15 83 93.67 1 

5 

ضٍرٟ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس ئقط١حؾحش 
جٌكحػش دْٚ جٌّغحط ذمذسز ج٤ؾ١حي 

جٌمحدِس ػٍٝ ضٍر١س ئقط١حؾحضٙح 
 جٌّغطمر١ٍس.

19 13 68 83 6 

6 

ػٍٝ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس  ضشوض ِؿحالش
 ٚقفع جٌّٛجسد ،جٌّٕٛ جاللطظحدٞ

ٚجٌط١ّٕس  جٌطر١ؼ١س ٚجٌر١ثس،
 .جالؾطّحػ١س

8 12 81 91.67 3 

7 
أسٜ أْ أ٘ذجف جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس 

 غ١ش ٚجػكس ذحٌٕغرس ٌٟ
15 29 56 81.33 7 

جٌط١ّٕس  ٌٍّكٛس ج٤ٚي: ِفَٙٛ ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسّطٛعؾ جٌٕغرٟ ئؾّحٌٝ جٌ
 جٌّغطذجِس.

87.76%  

الخاصة بالمحور األول:  باراتمعلمتوسط النسبي الالجدول السابق أن  منالحظ ي
وىى نسبة %( 87.76( بنسبة )2.63) بمغ اتبار ( ع7) يتضمنمفيوم التنمية المستدامة، و 

التنمية ت عبارة "تيدف ، وحصمباراتكبيرة من االستجابات التي تؤكد الموافقة ىذه الع
 والنمو اإلقتصادي واإلجتماعي والحفاظ عمى الموارد الطبيعية"اإلنسان  إلى رفاىيةالمستدامة 

بترتيب أىمية رقم %( 93.67ه العبارة بنسبة )لمموافقة عمي ىذ (2.81) نسبى متوسطعمي 
 تيدف إلى رفاىيةالتنمية المستدامة عمي موافقة أغمبية العينة عمى أن  يؤكد(، مما 1)
، وجاء في الترتيب  والنمو اإلقتصادي واإلجتماعي والحفاظ عمى الموارد الطبيعيةنسان اإل 

( 2.79) نسبى متوسطب عبارة "أعتقد أن التوعية بمفاىيم التنمية المستدامة ضرورية" الثاني
عمي ضرورة التوعية  يؤكدمما  ه العبارة( بالنسبة ليذ2وترتيب أىمية رقم )%( 93بنسبة )

أرى أن أىداف التنمية المستدامة األخير عبارة " الترتيب فيوجاء  تنمية المستدامةبمفاىيم ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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( 7وترتيب أىمية رقم )%( 81.33( بنسبة )2.41) نسبى متوسطب "غير واضحة بالنسبة لي
عدم وضوح مفيوم عمي أن من معوقات التنمية المستدامة مما يؤكد  ه العبارةبالنسبة ليذ

 .مة لدى المعممينوأىداف التنمية المستدا
 [12ؾذٚي سلُ ]

جٌخحص ٚجٌطشض١د  ّطٛعؾ جٌٕغرٟٚجٌ جٌخحطس ذحٌؼ١ٕس جٌى١ٍس جٌّٛجفمسضىشجسجش جعطؿحذحش ٠ٛػف 

ذحٌّكٛس جٌػحٟٔ: ٠شؾغ ػذَ ضٛجفش جٌّٙحسجش جٌك١حض١س ٌذػُ ٌط١ّٕس جٌّغطذجِس ٌذٜ ؽالخ جٌّشقٍس 

 (111 = "ْ" )جٌؼ١ٕس جٌى١ٍس " جٌّؼٍُجعططالع سأٞ جٌػح٠ٛٔس "

َ 

جٌّكٛس جٌػحٟٔ: ٠شؾغ ػذَ ضٛجفش 

جٌّٙحسجش جٌك١حض١س ٌذػُ ٌط١ّٕس 

جٌّغطذجِس ٌذٜ ؽالخ جٌّشقٍس 

 جٌػح٠ٛٔس ئٌٝ جٌؼٛجًِ جٌطح١ٌس:

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس

 جٌّث٠ٛس %
ئٌٝ قذ  ال أٚجفك  جٌطشض١د

 ِح

 أٚجفك 

أٔٗ  ٠ُٕظش ٌٍٙذف ِٓ جٌطؼ١ٍُ ػٍٝ 8

ِؿشد جٌكظٛي ػٍٝ شٙحدز ١ٌٚظ 

 جوطغحخ جٌّٙحسجش جٌك١حض١س.

9 12 79 91 3 

٠فطمذ خش٠ؿٟ جٌّذسعس جٌػح٠ٛٔس  9

 ٌّٙحسجش عٛق جٌؼًّ .

7 11 82 91.67 2 

ػؼف ئوطغحخ جٌطالخ ٌٍّٙحسجش  11

جٌك١حض١س جٌالصِس ٦دجسز ق١حضُٙ 

 ج١ِٛ١ٌس.

4 11 85 93.67 1 

 6 86 71 16 13 ػذَ ٔشش غمحفس  جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس .  11

ضضج٠ذ ػذد جٌشرحخ غ١ش جٌٍّطكم١ٓ  12

 ذحٌؼّحٌس ٚجٌطذس٠د.

7 23 71 87.67 5 

ئٔخفحع ٔغرس جٌشرحخ جٌز٠ٓ  13

٠خطحسْٚ جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطذس٠د جٌطمٕٟ 

 ٚجٌّٕٟٙ.

 ِىشس 3 91 78 14 8

ٔظُ جٌطؼٍُ ٤عٍٛخ جٌكفع  ئعطخذجَ 14

ٚجٌطٍم١ٓ ٚجٌّكحػشجش ػٍٝ قغحخ 

 جٌّٙحسجش جٌك١حض١س.

13 17 71 85.67 7 

ضشو١ض أعح١ٌد جٌطم١١ُ جٌّطرؼس ػٍٝ  15

 جٌّٕح٘ؽ جٌذسجع١س.

14 18 68 84.67 8 

ٌٍّكٛس جٌػحٟٔ: ٠شؾغ ػذَ ضٛجفش  ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسّطٛعؾ جٌٕغرٟ ئؾّحٌٝ جٌ

 ٌط١ّٕس جٌّغطذجِس ٌذٜ ؽالخ جٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔس.جٌّٙحسجش جٌك١حض١س ٌذػُ 

88.67% 

 

متوسط النسبي الالجدول السابق أن  منالحظ ي التعميق عمى الجدول السابق :  
عدم توافر الميارات الحياتية لدعم لتنمية الخاصة بالمحور الثاني والخاص بعوامل  باراتمعل

متوسط الوزن النسبي  بمغ اتبار ( ع8) يتضمنوالذي و  المستدامة لدى طالب المرحمة الثانوية
وىى نسبة كبيرة من االستجابات التي تؤكد %( 88.67( بنسبة مئوية قدرىا )2.66)

ضعف إكتساب الطالب لمميارات الحياتية الالزمة إلدارة ت عبارة وحصم ا المحورالموافقة ىذ
% ( وىي  93867من وجية نظر المعممين في الترتيب األول  بنسبة مئوية )حياتيم اليومية 
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نسبة مرتفعة مما يشير إلى موافقة أغمبية أفراد العينو عمى أن العامل األول لعدم توافر 
)عبد ميارات اإلستدامو ىو إفتقادىم لميارات إدارة حياتيم اليومية وىو ما يتفق مع دراسة 

عبارة يفتقد خريجي المدرسة الثانوية لميارات سوق ا حصمت ( بينم81، ص2115الجواد :
% وىي نسبة مرتفعة 91867العمل في الترتيب الثاني من وجية نظر المعممين بنسبة مئوية 

تقرير التنمية ومع ( ، 2115الحبشي، وأبو زىرة:أيضًا وىو ما يتفق مع دراسة دراسة )
ي نظر لميدف من التعميم عمى أنو مجرد  عبارة( ، وحصمت 2116االنسانية العربية لمعام )

الحصول عمى شيادة وليس اكتساب الميارات الحياتية في الترتيب الثالث من وجية نظر 
إنخفاض نسبة  عبارة( وحصمت 81، ص2115)محمد:المعممين وىو ما يتفق مع دراسة

كرر من وجية الشباب الذين يختارون التعميم والتدريب التقني والميني في الترتيب الثالث م
وحصمت  ).(Resso, et al:2012%  وىو مايتفق مع دراسة91نظر المعممين بنسبة مئوية 

عبارة  تزايد عدد الشباب غير الممتحقين بالعمالة والتدريب في الترتيب الخامس  من وجية 
% ( مما يشير إلى ضرورة إلحاق المزيد من الطالب 87867نظر المعممين بنسبة مئوية )

الترتيب السادس عدم نشر ثقافة  التنمية المستدامة عمى لتدريب.  وقد حصمت عبارة ببرامج ا
 : Mwaura )دراستي   % وىو ما يتفق مع 86من وجية نظر المعممين بنسبة مئويو 

الحفظ والتمقين  وحصمت عبارة إستخدام نظم التعمم ألسموب (Bhagat: 2009)و (  2007
%( ونسبة 2857الترتيب السابع  بمتوسط )حياتية عمى والمحاضرات عمى حساب الميارات ال

ويرجع ذلك إلى أن مناىجنا الحالية تعتمد بشكل كبير عمى المعمومات %( 84867مئوية )
المعرفية وال تيتم بالميارات العقمية أو ميارات التفكير العميا بل نجدىا تتجو نحو حشو 

( 7، ص2111مع دراسة) أبو شعبان: ىو ما يتفق أيضاَ العقول بصنوف المعرفة المختمفة و 
تركز أساليب التقييم المتبعة عمى عبارة  وحصمت   )Gamar, S. :2013.(ومع دراسة 

%  وىو 84867الترتيب الثامن من وجية نظر المعممين بنسبة مئويو المناىج الدراسية عمى 
 (                        2115ما يتفق مع دراسة ) اليونسكو: 
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 [13] ؾذٚي سلُ

جٌخحص ٚجٌطشض١د  ّطٛعؾ جٌٕغرٟٚجٌ جٌخحطس ذحٌؼ١ٕس جٌى١ٍس جٌّٛجفمسضىشجسجش جعطؿحذحش ٠ٛػف 

" )جٌؼ١ٕس  جٌّؼٍُجعططالع سأٞ ذحٌّكٛس جٌػحٌع: جٌّٙحسجش جٌك١حض١س ٌٍطالخ جٌالصِس ٌٍط١ّٕس جٌّغطذجِس "

 (111 = "ْجٌى١ٍس "

جٌّكٛس جٌػحٌع: جٌّٙحسجش جٌك١حض١س ٌٍطالخ  َ 

 ٌٍط١ّٕس جٌّغطذجِس.جٌالصِس 

جٌٕغرس  ضىشجسجش جٌّٛجفمس

جٌّث٠ٛس 

% 

 جٌطشض١د

ال 

 أٚجفك 

ئٌٝ قذ 

 ِح

 أٚجفك 

ضؼذ ِٙحسجش جٌطؼٍُ ٚجٌّؼشفس ٚضشًّ  16

ج٦ذذجع، ٚجٌطفى١شجٌٕحلذ، ٚقً جٌّشىالش 

 ِٓ جٌّٙحسجش ج٤عحع١س ٌذػُ ج٦عطذجِس.

8 15 77 89.67 8 

جٌطىٌٕٛٛؾٟ  ضذػُ ِٙحسز ج٦عطخذجَ 17

 ٚجٌّٙحسجش جٌشل١ّس جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

9 14 77 89.33 9 

ضشًّ ِٙحسجش جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس ِٙحسجش  18

جٌؼًّ ٚجٌطٛظف ٟٚ٘ جٌطؼحْٚ، ٚطٕغ 

 جٌمشجس، ٚجٌطفحٚع .

5 19 76 91.33 5 

ضغُٙ ِٙحسجش ئدجسز جٌزجش ، ٚجٌطى١ف ِغ  19

جٌؼغٛؽ، ٚجٌطٛجطً فٟ ل١حَ جٌطالخ 

 جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.ذذٚسُ٘ فٟ 

 ِىشس 5 91.33 75 21 4

ضؼًّ ِٙحسجش جٌّٛجؽٕٗ ٚئقطشجَ جٌطٕٛع  21

ٚجٌّشحسوس ػٍٝ ضكم١ك ِؿطّغ آِٓ ٚع١ٍُ 

. 

7 11 83 92 2 

ضإدٞ ِٙحسجش  جٌكفحظ ػٍٝ جٌر١ثس  21

ٚجٌّٛجسد جٌطر١ؼ١س دٚسج فٟ جٌكّح٠س ِٓ 

 جٌطٍٛظ .

6 9 85 93 1 

جٌطغ١شجش جٌّٕحخ١س ضؼذ ِٙحسجش جٌطى١ف ِغ  22

 ػشٚس٠س ٌٍط١ّٕس جٌّغطذجِس.

7 11 82 91.67 3 

ضؼذ ِٙحسجش جٌٛػٟ جٌظكٟ ٚجٌطغز٠س  23

جٌظك١س ٚجٌٛلح٠س ِٓ ج٤ِشجع ج٠٦ذص، 

جٌطذخ١ٓ،ٚج٦دِحْ ػشٚس٠س ٌطكم١ك ج٘ذجف 

 جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس .

9 12 79 91 7 

ضشًّ ِٙحسجش جٌٛػٟ ج٦عطٙالوٟ ضشش١ذ  24

 جٌّٛجسد جٌطر١ؼ١س ٚجٌطحلس. ئعطٙالن

11 6 84 91.33 4 

ضؼًّ ِٙحسجش جٌٛػٟ ج٦ٔطحؾٟ ٚضشًّ  25

ِٙحسجش ئٔطحؼ جٌّؼشفس ٚجالٔطحؼ جٌظٕحػٟ 

 ٚجٌضسجػٟ ػٍٝ ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس. 

9 17 74 88.33 11 

ٌٍّكٛس جٌػحٌع: جٌّٙحسجش جٌك١حض١س  ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسّطٛعؾ جٌٕغرٟ ئؾّحٌٝ جٌ

 جٌالصِس ٌٍط١ّٕس جٌّغطذجِسٌٍطالخ 

91.6%  

متوسط النسبي الالجدول السابق أن  منالحظ ي التعميق عمى الجدول السابق :
  الميارات الحياتية لمطالب الالزمة لمتنمية المستدامةالخاصة بالمحور الثالث  باراتمعل
االستجابات وىى نسبة كبيرة من %( 91.6( بنسبة )2.72) بمغ اتبار ( ع11) يتضمنو 

الميارات الحياتية لمطالب يعرض الجدول السابق ترتيب و ، باراتالتي تؤكد الموافقة ىذه الع
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الالزمة لمتنمية المستدامة من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية مرتبة حسب األىمية كما 
ألول ميارات  الحفاظ عمى البيئة والموارد الطبيعية  في الترتيب اجاءت  ت عبارة حصميمي 

ميارات المواطنو % . وحصمت   93من جية نظر معممي المرحمة الثانوية بنسبة مئوية 
حترام التنوع والمشاركة من أجل تحقيق مجتمع آمن عمى الترتيب الثاني من جية نظر  وا 

% وىو ما ما يعكس أىمية تدريب الطالب عمى  92معممي المرحمة الثانوية بنسبة مئوية 
مشاركة من خالل التطوع في األعمال الوطنية والخيرية وعمى المشاركة ميارات المواطنة وال

( 57ص ،2116الديمقراطية والحوار والمناقشة وىو مايتفق مع دراستي ) عبد الحميد  ، 
الترتيب  عمى  ميارات التكيف مع التغيرات المناخية( وحصمت عبارة 2119و)المسمماني :

حصمت عبارة %. بينما  92انوية بنسبة مئوية الثالث من جية نظر معممي المرحمى الث
ميارات الوعي اإلستيالكي ترشيد إستيالك الموارد الطبيعية والطاقة  عمى الترتيب الرابع من 

وىو ما يشير إلى ضرورة تنمية  (91.33وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بنسبة مئوية )
( . بينما 2115:سة )عبد الموجود ميارة الوعي اإلستيالكي لدى الطالب وىو يتفق مع درا

حصمت عبارة ميارات العمل والتوظف وىي التعاون، وصنع القرار، والتفاوض عمى الترتيب 
. وحصمت عبارة ميارات 91.33الخامس من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بنسبة 

ي يشير إلى إدارة الذات والتكيف مع الضغوط، والتواصل في الترتيب الخامس مكرر األمر الذ
 ) ضرورة تدريب الطالب عمى برامج إرشادية لتنمية الصمود النفسي وىو ما يتفق مع دراسة

( بينما حصمت  2118)القط :  (، ودراسة 2111الضريبي:  (، ودراسة ) 2116شريف  :
عبارة ميارات الوعي الصحي والتغذية الصحية والوقاية من األمراض مثل اإليدز، والوقاية 
من التدخين، واإلدمان عمى الترتيب السابع من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية مما 

م الكحول يشير إلى ضرورة تدريب الطالب عمى البرامج الوقائية تيدف إلى منع إستخدا
(. وحصمت  811، ص 2118والتبغ والعنف لمطالب وىو ما يتفق مع دراسة )عبداهلل :

عبارة تعد ميارات التعمم والمعرفة وتشمل اإلبداع، والتفكير الناقد، وحل المشكالت من 
الميارات األساسية لدعم اإلستدامة عمى الترتيب الثامن من وجية نظر معممي المرحمة 

تدعم ميارة اإلستخدام التكنولوجي والميارات الرقمية لمتنمية عبارة  جاءت الثانوية .
المستدامة  في الترتيب التاسع من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بنسبة مئوية 

% وىي نسبة منخفضة ويرجع تدني مستوى ميارات التعامل مع اإلنترنت لدى  89.33
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يارات مما يضعف من ممارستيا لدى طالب المرحمة الثانوية إلى عدم تضمين تمك الم
الطالب وبالرغم من دراسة الطالب لمقرر الكمبيوتر في المرحمة الثانوية إال أنو ال ييتم 
نما ييتم بالجانب النظري فقط وىو ما يتفق مع  بالجانب المياري في إستخدام الكمبيوتر وا 

اإلنتاجي وتشمل تعمل ميارات الوعي عبارة ( وحصمت 732، ص 2116دراسة )الجيروني :
في  .ميارات إنتاج المعرفة واالنتاج الصناعي والزراعي عمى تحقيق التنمية المستدامة

الترتيب العاشر من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية وىو ما يتفق مع دراسة )عبد 
 (.2115الموجود :

 [14ؾذٚي سلُ ]

جٌخحص ٚجٌطشض١د  ّطٛعؾ جٌٕغرٟٚجٌ جٌخحطس ذحٌؼ١ٕس جٌى١ٍس جٌّٛجفمسضىشجسجش جعطؿحذحش ٠ٛػف 

جعططالع ذحٌّكٛس جٌشجذغ: آ١ٌحش ضّى١ٓ جٌطالخ ِٓ ِٙحسجش جٌك١حض١س جٌالصِس ٌذػُ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس "

 (111 = "ْ" )جٌؼ١ٕس جٌى١ٍس " جٌّؼٍُسأٞ 

جٌّكٛس جٌشجذغ: آ١ٌحش ضّى١ٓ  َ 

جٌطالخ ِٓ ِٙحسجش جٌك١حض١س 

 جٌالصِس ٌذػُ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

جٌٕغرس  جٌّٛجفمس ضىشجسجش

 جٌّث٠ٛس %

 جٌطشض١د

 أٚجفك  ئٌٝ قذ ِح ال أٚجفك 

ضٛؾ١ٗ أ٘ذجف جٌطؼ١ٍُ ٔكٛ ضكم١ك  26

فىشٖ ج٦عطذجِٗ ئلطظحد٠ح 

 ٚجؾطّحػ١ح ٚع١حع١ح.

11 13 76 88.33 18 

ضرٕٟ ع١حعس جٌطؼ١ٍُ جٌشؤ٠س  27

 جٌّغطمر١ٍس ٚجٌطفى١ش ج٦عطشجض١ؿٟ

ِٓ أؾً ضفؼ١ً دٚس جٌطؼ١ٍُ فٟ 

 جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

9 11 81 91.33 11 

ضؼض٠ض ٚضكغ١ٓ جٌطؼ١ٍُ ج٤عحعٟ  28

جٌطشو١ض ػٍٝ ضرحدي جٌّؼشفس، 

 ٚجٌّٙحسجش، ٚجٌم١ُ.

3 8 89 95.33 1 

ٚػغ خطس ٌطفؼ١ً ِرحدب  29

 ج٦عطذجِس فٟ جٌّذسعس.

17 5 78 87 23 

ضٛف١ش د١ًٌ ٌٍّؼٍُ قٛي جٌط١ّٕس  31

 جٌّغطذجِس ٚج٘ذجفٙح.

 

 ِىشس11 91.33 82 7 11

ضذس٠د ِخططٟ جٌّٕح٘ؽ ػٍٝ  31

ضخط١ؾ جٌّٕٙؽ فٟ ػٛء أ٘ذجف 

 ِٚرحدب جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

14 9 77 87.67 21 

دِؽ ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس فٟ  32

 ؾ١ّغ جٌّٕح٘ؽ جٌذسجع١س.

12 7 81 89.67 14 

ضط٠ٛش جٌّٕح٘ؽ جٌطشذ٠ٛس ِطؼذدز  33

جٌطٟ ضشؿغ جٌطالخ  جٌطخظظحش

ػٍٝ ئ٠ؿحد قٍٛي ٌّشحوً جٌك١حز 

 جٌكم١م١س.

9 8 83 91.33 7 

ضٛػ١ف و١ف١س ِؼحٌؿس جٌط١ّٕس  34

جٌّغطذجِس ِٓ خالي ٚقذجش 

13 11 77 88 19 
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جٌّكٛس جٌشجذغ: آ١ٌحش ضّى١ٓ  َ 

جٌطالخ ِٓ ِٙحسجش جٌك١حض١س 

 جٌالصِس ٌذػُ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

جٌٕغرس  جٌّٛجفمس ضىشجسجش

 جٌّث٠ٛس %

 جٌطشض١د

 أٚجفك  ئٌٝ قذ ِح ال أٚجفك 

 جٌّٕٙؽ.

ئػذجد أٔشطس ئغشجت١س ضشضرؾ  35

 ذطكم١ك جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

16 6 78 87.33 21 

جٌطؼ١ّ١ٍس  ضم١١ُ جٌرشجِؽ ٚج٤ٔشطس  36

 ِٓ أؾً جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

12 11 78 88.67 17 

ئعطخذجَ ئعطشجض١ؿ١حش ضذس٠ظ  37

ِالتّٗ ِٓ أؾً جٌط١ّٕس 

 جٌّغطذجِس.

16 6 78 87.33 21 

 ِىشس

ضغُٙ ئعطخذجَ ضطر١محش جٌكٛعرس  38

جٌغكحذ١س فٝ ض١ّٕس جٌّٙحسجش 

 جٌك١حض١س ٌذػُ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس. 

14 15 71 85.67 26 

جعطخذجَ شرىحش جٌطٛجطً  39

جالؾطّحػٟ )ج١ٌٛض١ٛخ( فٟ ض١ّٕس 

جٌّٙحسجش جٌك١حض١س جٌّشضرطس 

 جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

12 18 71 86 25 

ضٛف١ش جٌط١ّٕس ج١ٌّٕٙس ٌٍّؼ١ٍّٓ  41

 ٌطٕف١ز جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

11 11 78 89 15 

دِؽ ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس فٟ  41

 ذشجِؽ ئػذجد ٚضذس٠د جٌّؼ١ٍّٓ.

9 11 81 91.67 11 

ػًّ أدٌس ئسشحد٠س ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ  42

 ِؿحي جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

7 7 86 93 4 

ضٛف١ش د١ًٌ ٌٍطحٌد ٌٍطذس٠د ػٍٝ  43

جٌّٙحسجش جٌك١حض١س جٌالصِس ٌذػُ 

 جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس .

9 6 85 82 29 

ئٔشحء ٚقذز ئدجس٠س ِغثٌٛس ػٓ  44

جٌطخط١ؾ ٚجٌطٕف١ز ٌخذِحش جٌط١ّٕس 

 ٌذٜ جٌطالخ .جٌّغطذجِس 

21 4 75 84.67 27 

ضؼض٠ض دٚس ِذ٠شٞ جٌّذجسط فٟ  45

 ضؼض٠ض جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

15 17 68 84.33 28 

ئعطخذجَ ذشجِؽ لحتّس ػٍٝ  46

جٌّششٚػحش جٌظغ١شز  ٌطذس٠د 

 جٌطالخ ػٍٝ جٌّٙحسجش جٌك١حض١س.

15 11 74 86.33 24 

جٌمؼحء ػٍٝ ِكٛ ج١ِ٤س ٌطكم١ك  47

 جٌّغطذجِس.جٌط١ّٕس 

7 6 87 93.33 3 

ئػذجد لحػذز ذ١حٔحش خحطس  48

ذحٌطالخ جٌّّٙش١ٓ ٚسذطُٙ 

 ذحٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

12 9 79 89 16 

ضشؿ١غ جٌطالخ ػٍٝ ج٦ٔؼّحَ ئٌٝ  49

جٌّغحذمحش جٌذ١ٌٚس رجش جٌظٍٗ 

 ذحٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

9 9 82 91 8 

ػشع ِششٚػحش جٌطالخ  51

جٌخحطس ذحٌط١ّٕس جٌّغطذجِس فٟ 

 ِىشس 4 93 85 9 6
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جٌّكٛس جٌشجذغ: آ١ٌحش ضّى١ٓ  َ 

جٌطالخ ِٓ ِٙحسجش جٌك١حض١س 

 جٌالصِس ٌذػُ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

جٌٕغرس  جٌّٛجفمس ضىشجسجش

 جٌّث٠ٛس %

 جٌطشض١د

 أٚجفك  ئٌٝ قذ ِح ال أٚجفك 

 ِؼحسع ِذسع١س.

ٚػغ ذشجِؽ ٌٍطالخ ٌٍطذس٠د  51

 ػٍٝ س٠حدز جالػّحي. 

11 5 85 91.67 6 

ضفؼ١ً دٚس ج٦سشحد ج٤وحد٠ّٟ  52

 ٚجٌّٕٟٙ ٌٍطالخ. 

9 12 79 91 13 

ضٛف١ش ذشجِؽ ضػم١ف طكٟ  53

ج٤ِشجع ٌٍطالخ ٌٍٛلح٠س ِٓ 

ٚج٠٦ذص ٚج٦دِحْ ٚجٌظكس 

 ج٦ٔؿحذ١س.

 ِىشس 8 91 85 3 12

ضٛف١ش ذشجِؽ ٌٍطالخ ٌٍطغز٠س  54

 جٌغ١ٍّس.

4 7 89 95 2 

ٌٍّكٛس جٌشجذغ: آ١ٌحش ضّى١ٓ  ٚجٌٕغرس جٌّث٠ٛسّطٛعؾ جٌٕغرٟ ئؾّحٌٝ جٌ

 جٌطالخ ِٓ ِٙحسجش جٌك١حض١س جٌالصِس ٌذػُ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس.

89.55%  

 علٙ اجلدّل :التعلٔل 

آليات تمكين الطالب من ميارات الحياتية الالزمة لدعم يعرض الجدول السابق   
التنمية المستدامة من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية مرتبة حسب األىمية  وقد بمغ 

لممحور الرابع آليات تمكين الطالب من ميارات  والنسبة المئويةمتوسط النسبي إجمالى ال
%( وىو ما يعكس 89.55( بنسبة مئوية ) 2.69الالزمة لدعم التنمية المستدامة)الحياتية 

تعزيز وتحسين موافقة نسبة كبيره من أفراد العينة عمى ىذه اآلليات حيث حصمت عبارة "
التعميم األساسي والتركيز عمى تبادل المعرفة، والميارات، والقيم " عمى الترتيب األول  بنسبة 

ارة " توفيربرامج لمطالب لمتغذية السميمة" عمى الترتيب الثاني من ( وحصمت عب 95.33)
" وحصمت عبارة   2.85% ومتوسط نسبي قدره 95وجية نظر المعممين بنسبة مئوية  

عمى الترتيب الثالث من وجية نظر  القضاء عمى محو األمية لتحقيق التنمية المستدامة
وحصمت عبارة  (93.33نسبة مئوية ) 2.8المعممين بينما حصمت العبارة عمى متوسط نسبي 

بمتوسط نسبي  عمى الترتيب الرابع المستدامة "عمل أدلة إرشادية لممعممين في مجال التنمية
% األمر الذي يشير إلى ضرورة عمل أدلو 93من حيث األىمية ونسبة مئوية ( 2.79)

( 2111جديبي، إرشادية في مجال التنمية المستدامو وتتفق ىذه األىمية مع دراسة )ال
عرض مشروعات الطالب الخاصة بالتنمية المستدامة في معارض مدرسية " وحصمت عبارة " 

% وحصمت عبارة وضع 93% ونسبة مئوية 2.79عمى الترتيب الرابع مكرر بأىمية نسبية 
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برامج لمطالب لمتدريب عمى ريادة االعمال عمى الترتيب السادس من حيث األىمية جصمت 
المناىج التربوية متعددة  التخصصات التي تشجع الطالب عمى إيجاد حمول  " تطويرعبارة 

 2875لمشاكل الحياة الحقيقية"  عمى الترتيب السابع حيث بمغ متوسط الوزن النسبي لمعبارة 
% وىو ما يؤكد ضرورة تطوير المناىج متعددة التخصصات . وحصمت 91867بنسبة مئوية 

ام إلى المسابقات الدولية ذات الصمو بالتنمية المستدامة" عبارة "تشجيع الطالب عمى اإلنضم
% وحصمت عبارة" توفير برامج تثقيف صحي 91833. عمىالترتيب الثامن بنسبة مئوية 

لمطالب لموقاية من األمراض واإليدز واإلدمان والصحة اإلنجابية." عمى الترتيب الثامن مكرر 
دمج مفيوم التنمية المستدامة  ءت عبارة % بينما جا91ونسبة مئوية  2873بمتوسط نسبي 

ونسبة مئوية  2872ي الترتيب العاشر بمتوسط نسبي في برامج إعداد وتدريب المعممين ف
تبني سياسة التعميم الرؤية المستقبمية والتفكير اإلستراتيجي من أجل وحصمت عبارة   91867

% 91833بنسبة مئوية  ي عشرالترتيب الحادتفعيل دور التعميم في التنمية المستدامة"عمى 
توفير  "وحصمت عبارة ( ،  2111الزنفمي :وىو ما يتفق مع دراسة)   2871وبوزن نسبي 

الترتيب الحادي عشر مكرر بمغ المتوسط  دليل لممعمم حول التنمية المستدامة واىدافيا".عمى
 % وىي نسبة مرتفعة وحصمت91833وحصمت العبارة عمى نسبة موافقة  2871التسبي 
. بنسبة  تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي والميني لمطالب.عمى الترتيب الثالث عشرعبارة 

% بينما جاءت عبارة دمج مفيوم التنمية المستدامة في جميع المناىج الدراسية. في 91
وحصمت عبارة " توفير التنمية المينية  %91.67الترتيب الرابع عشر وأىمية نسبية 

%.وحصمت 89ة المستدامة عمى الترتيب الخامس عشر بنسبة مئوية لممعممين لتنفيذ التنمي
عبارة إعداد قاعدة بيانات خاصة بالطالب الميمشين وربطيم بالتنمية المستدامة" عمي 

( 2112%( وىو ما يتفق مع دراسة )عبد الجواد ، وعبد القوي:89الترتيب السادس عشر". )
ية  من أجل التنمية المستدامة" عمى الترتيب وحصمت عبارة تقييم البرامج واألنشطة التعميم

توجيو أىداف %(. وجاءت في الترتيب الثامن عشرعبارة 88867السابع عشر بنسبة  مئوية )
%( وحصمت عبارة 88833التعميم نحو تحقيق فكره اإلستدامو إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.)
%( عمى الترتيب 88نيج )توضيح كيفية معالجة التنمية المستدامة من خالل وحدات الم

التاسع عشر. بينما حصمت عبارة تدريب مخططي المناىج عمى تخطيط المنيج في ضوء 
% عمى الترتيب العشرين. وجاءت في الترتيب 87.67أىداف ومبادئ التنمية المستدامة  
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جاءت % و  87.33الحادي والعشرين إعداد أنشطة إثرائية ترتبط بتحقيق التنمية المستدامة  
في نفس  87.33ارة إستخدام إستراتيجيات تدريس مالئمو من أجل التنمية المستدامة. عب

الترتيب الحادي والعشرين مكرر في حين جاء ت عبارة وضع خطة لتفعيل مبادئ اإلستدامة 
إستخدام برامج قائمة  % وحصمت عبارة 87في المدرسة  في الترتيب الثالث والعشرين بنسبة 

في الترتيب %  86.33رة  لتدريب الطالب عمى الميارات الحياتية   عمى المشروعات الصغي
( ، جاءت عبارة استخدام شبكات 2118مع دراسة )مصطفى : وىو مايتفق الثالث والعشرين 

في  التواصل االجتماعي )اليوتيوب( في تنمية الميارات الحياتية المرتبطة التنمية المستدامة.
جاء تسيم (. و 2118ىو ما يتفق مع دراسة )الشيري :و  % 86 الترتيب الرابع والعشرين

إستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية فى تنمية الميارات الحياتية لدعم التنمية المستدامة في 
وىو ما يتفق مع دراسة أميرة محمد غانم  % (85.67الترتيب الخامس والعشرين ) 

( . وجاءت عبارة إنشاء وحدة إدارية مسئولة عن التخطيط والتنفيذ لخدمات التنمية 2117)
% في الترتيب السادس والعشرين وىو ما يتفق 84.67المستدامة لدى المؤسسات التعميمية 

ارس في تحقيق التنمية ( وحصمت عبارة تعزيز دور مديري المد2114مع دراسة )اليونسكو، 
الشبول وىو ما يتفق مع دراسة ) % 84.33بنسبة  المستدامة عمى الترتيب الثامن والعشرين

( بينما حصمت عبارة توفير دليل لمطالب لمتدريب عمى الميارات الحياتية الالزمة لدعم 2115:
 %82بنسبة  التنمية المستدامة جاء عمى الترتيب التاسع والعشرين

عخٔط ّتكٔٔه األّعاع احلالٔ٘ ّاملصتكبلٔ٘ ّالعْامل التٙ تؤثر علٙ متهني طالب املرحل٘ تثاىًٔا: 

 SWOTحتلٔل باشتخداو  الجاىْٓ٘ مً املَارات احلٔاتٔ٘ يف عْٛ أٍداف التينٔ٘ املصتدامُ 
 :SWOTتعرٓف التخلٔل الرباعٙ 

يئيررة والفررص مررع ىرو آليرة نظاميررة يسراعد تطبيقيررا عمرى مواءمررة التحرديات الب 
نرررواحي القررروة والضرررعف فررري أداء الطرررالب ، وتيررردف ىرررذه العمميرررة إلرررى إيجررراد بررردائل وخيرررارات 
إسررتراتيجية يكررون ىرردفيا تقويررة ودعررم النررواحى االيجابيررة، أى أن إجررراء تقيرريم شررامل داخمررى 
وخارجى من شأنو أن يسيم فرى تحديرد األىرداف ومراجعتيرا مرن حرين آلخرر، وتتضرح األىرداف 

ن آلخررر مررن خررالل عمميررة التقيرريم والمراجعررة ذاتيررا كمررا يسرراعد فررى عمميررة قيرراس أداء مررن حرري
مرررررن أربعرررررة مجموعرررررات ىررررري ) نقررررراط القررررروة ،نقررررراط  SWOTالطرررررالب . ويتكرررررون تحميرررررل 

الضعف،فرص، تيديدات (. ويسمى التحميرل البيئرى ويعتمرد عمرى تحميرل البيئرة الداخميرة وتعنرى 
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بيئررة الخارجيررة . بمررا تتضررمنو مررن الفرررص المتاحررة تحميررل نقرراط القرروى ونقرراط الضررعف ، وال
 (156،ص2113) برايسون :والتيديدات 

عمررى تحميررل البيئررة الداخميررة والخارجيررة لتنميررة الميررارات  SWOTوسرروف نعتمررد فررى تحميررل 
الحياتيررة لرردى طررالب المرحمررة الثانويررة ومسررتوى أدائيررا ومالئمتيررا ألىررداف التنميررة المسررتدامو 

 ج الدراسة الميدانية كما جاءت فى المبحث األول من ىذا الفصل .باالعتماد عمى نتائ
وتتضررمن البيئررة الداخميررة قيرراس مسررتوى الميررارات الحياتيررة لرردى  أّاًل : حتلٔــل البٔٝــ٘ الداخلٔــ٘

 طالب المرحمة الثانوية )نقاط القوة( التى تقيس أوجو النجاح كدليل عمى العمل الجيد .
 ىكاط الكْٗ : -

  طمبة المرحمة الثانوية يمتمكون ميارات حياتية بشكل جيد وبنسبة متوسطو ولكنيا ال
تصل لمستوى التمكن حيث بمغت النسب المئوية إلمتالكيم الميارات الحياتية كالتالي 

 وفقًا لألبعاد األربعة في اإلستبيان كالتالي:

 وىو 75.52 م والمعرفةميارات التعمإلمتالك طالب المرحمة الثانوية ل النسبة المئوية %
 مستوى جيد ومتوسط

  وىو 79.62العمل والمينة  مياراتالنسبة المئوية إلمتالك طالب المرحمة الثانوية ل %
 مستوى متوسط 

  74.27التمكين الشخص  مياراتالنسبة المئوية إلمتالك طالب المرحمة الثانوية ل% 

  81.37المواطنة النشطة  راتمياالنسبة المئوية إلمتالك طالب المرحمة الثانوية ل.% 

 ىكاط الغعف : -

وتعنى أوجو الرنقص والمجراالت الترى تحتراج إلرى تحسرين وتعنرى أىرم جوانرب القصرور  
والمشكالت التى يعانى منيا تمكين الطالب من الميرارات الحياتيرة ، وىرى كمرا أوضرحتيا نترائج 

 الدراسة الميدانية الحالية .
  الثانويررة لمميررارات حياتيررة متوسررط ولكنررو ال يرقررى غمررى أن مسررتوى إمررتالك طررالب المرحمررة

 مستوى التمكن
  قصررور المنرراىج الدراسررية فرري إحتررواء مشرركالت أو خبرررات عامررة تسرريم فرري تنميررة الميررارة

 الحياتية .
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  عرردم مراعرراة المنرراىج الدراسررية تنميررة ميررارات الحرروار لرردى الطررالب وغيرراب الرروعي بأىميررة
فتقاد طرالب المرحمرة ا لثانويرة إلرى أسراليب التواصرل السرميم وعردم التردريب عمرى التفاوض وا 

 ميارات االقناع واالتصاالت واالختالف واالتفاق باإلضافة إلى غياب البرامج اإلرشادية

 .عدم توافر البيئة المدرسية المناسبة لخمق وتنمية وتربية اإلبداع 

 طالب المرحمة الثانوية لمميارات الرقمية وتدني مستوى التعامل مرع اإلنترنرت  ضعف إمتالك
 وضعف الجانب المياري

 .إتباع إستراتيجيات التعمم التقميدية التي تركز عمى المحاضرة واإللقاء 

  غياب البرامج التدريبية إلدارة الذات وضبط النفس 

 إفتقاد خريجي المدرسة الثانوية لميارات سوق العمل 

  إنخفاض نسبة الشباب الذين يختارون التعميم والتدريب التقني والميني 

  تزايد عدد الشباب غير الممتحقين بالعمالة والتدريب 

  إعتماد المنراىج الحاليرة المعمومرات المعرفيرة دون اإلىتمرام بالميرارات العقميرة أو ميرارات
 التفكير العميا

  التقميدية. تركيز أساليب التقييم المتبعة عمى األساليب 

 .عدم تدريب المعممين عمى إستراتيجيات تدريس الميارات الحياتية 

 .غياب اإلرشاد النفسي واإلجتماعي في المدرسة الثانوية   
 ثاىًٔا : حتلٔل البٔٝ٘ اخلارجٔ٘ :

  النظررره اإلجتماعيرررة لميرردف مرررن التعمرريم عمرررى أنرررو مجرررد الحصرررول عمررى شررريادة ولررريس
 اكتساب الميارات الحياتية

  عدم نشر ثقافة التنمية المستدامة 

 عدم وضوح أىداف التنمية المستدامو 

  نظم التعميم ال تروفر لمطرالب الميرارات التري يتطمبيرا سروق العمرل وأنرو وينبغري عمرى نظرم
التعميم أن تنمي الميارات التي يتطمبيا االقتصراد المتغيرر بسررعة لتمكرين االنتقرال النراجح 

 لسوق العمل

 لسوق العمل ولمميارات التي يتطمبيا  الطبيعة المتغيرة 
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 الفرظ املتاح٘ :

وتشير إلى أىم القوى والمؤشرات أو الظروف المحيطة بالمؤسسة التعميمية حاليًا أو 
يتوقع حدوثيا مستقباًل ، والتى يمكن حدوثيا مستقباًل استغالليا لتحقيق أىداف المؤسسة 

أو نتائج إيجابية . وفى البحث الحالى فتتمثل التعميمية أو االستفادة منيا فى تحقيق أىداف 
 أىم الفرص المتاحة 

o  2131صدور إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 

o إتباع وزارة التربية والتعميم النظام التعميمي الذي يعتمد عمى التقنية 

o  تاحة فرص الدخول عميو لكافة الطالب والمعممين إنشاء بتك المعرفة المصري الجديد وا 
. 

 : ظيور تقنيات جديدة ذات مردود إيجابى عمى الطالب ومثال ذلك 

o  منحة برنامج ( مشروع توصيل االنترنت لممدارسSEED  ) 
o . زيادة االىتمام بالتعميم االلكترونى وتدريب المعممين والمديرين 

o  مشروع توزيع أجيزة التابمت عمى الطالب 

o ادل المعرفة، والميارات، والقيم تعزيز وتحسين التعميم األساسي والتركيز عمى تب 

o القضاء عمى محو األمية لتحقيق التنمية المستدامة 

o عمل أدلة إرشادية لممعممين في مجال التنمية المستدامة 

o عرض مشروعات الطالب الخاصة بالتنمية المستدامة في معارض مدرسية 

o  توفير برامج تعميمية لمطالب لمتدريب عمى ريادة االعمال 

o اىج التربوية متعددة التخصصات التي تشجع الطالب عمى إيجاد حمول تطوير المن
 لمشاكل الحياة الحقيقية

 تشجيع الطالب عمى اإلنضمام إلى المسابقات الدولية ذات الصمو بالتنمية المستدامة 

  توفير برامج تثقيف صحي لمطالب لموقاية من األمراض واإليدز واإلدمان والصحة
 اإلنجابية.

 تنمية المستدامة في برامج إعداد وتدريب المعمميندمج مفيوم ال 

  تبني سياسة التعميم الرؤية المستقبمية والتفكير اإلستراتيجي من أجل تفعيل دور
 التعميم في التنمية. المستدامة
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 .توفير دليل لممعمم حول التنمية المستدامة واىدافيا 

 .تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي والميني لمطالب 
  التنمية المستدامة في جميع المناىج الدراسية.دمج مفيوم 

  توفير التنمية المينية لممعممين لتنفيذ التنمية المستدامة 
  "إعداد قاعدة بيانات خاصة بالطالب الميمشين وربطيم بالتنمية المستدامة 
  تقييم البرامج واألنشطة التعميمية 
  إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. توجيو أىداف التعميم نحو تحقيق فكره اإلستدامو 

  .معالجة التنمية المستدامة من خالل وحدات المنيج 

  تدريب مخططي المناىج عمى تخطيط المنيج في ضوء أىداف التنمية المستدامة 

  إعداد أنشطة إثرائية ترتبط بتحقيق التنمية المستدامة 

 .إستخدام إستراتيجيات تدريس مالئمو من أجل التنمية المستدامة  

  . وضع خطة لتفعيل مبادئ اإلستدامة في المدرسة 

  إستخدام برامج قائمة عمى المشروعات الصغيرة 

  )استخدام شبكات التواصل االجتماعي )اليوتيوب 

  إستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية 

 .إنشاء وحدة إدارية مسئولة عن التخطيط والتنفيذ لخدمات التنمية المستدامة 

  المدارس في تحقيق التنمية المستدامةتعزيز دور مديري 

  . توفير دليل لمطالب لمتدريب لدعم التنمية المستدامة 

 التَدٓدات:

ويقصد بيا مجموعة القوى الخارجية االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية 
 التى تواجو.

  طبيعة المتغيرة الوأىم ىذه التيديدات كما أكدت عمييا نتائج الدراسة الميدانية الحالية
 لسوق العمل ومتطمبات اإلقتصاد العالمي وضرورة إستحداث ميارات جديدة لسوق العمل .

 متعممرة التعمريم المالئرم القروة العمرل غيرر ضعف القدره التنافسية لمتعمريم المصرري بسربب ب
 عوائق تنافسيةوالتي تعد من 



 ................................................... تمكين طالب المرحلة الثانوية من المهارات الحياتية

- 711 - 

 أعداد األطفال والشباب المتسربين من المدارس في وقت مبكر والذي نتج عنو  ارتفاع
 زيادة عدد الشباب غير الممتحقين بالعمالة والتدريب 

  عرردم القرردره عمررى ترروفير الميررارات الالزمرررة لسرروق العمررل لقمررة عرردد المرافررق المدرسرررية
رتبررراط التعمررريم العرررالى والحصرررول عمرررى شررريادة جامعيرررة بضرررمان  والمعممرررين المرررؤىمين وا 

 الحصول عمى فرصة في سوق العمل

  ضعف فرص نجاح برامج ريادة األعمال 

  نقص ميارات األفراد في قوة العمل، وعدم توافر الميارات الحياتية في األفراد المتقدمين
 لسوق العمل

  ،وتعميميا في وجود فجوة في البرامج من أجل دمج تعميم الميارات الحياتية والمواطنة
 األنظمة التعميمية الوطنية لتصل إلى جميع المتعممين 

  النظره اإلجتماعية لميدف من التعميم عمى أنو مجرد الحصول عمى شريادة ولريس اكتسراب
 الميارات الحياتية

  عدم نشر ثقافة التنمية المستدامة 

 عدم وضوح أىداف التنمية المستدامو 

 رات التي يتطمبيا سوق العمل .نظم التعميم ال توفر لمطالب الميا 

 اىل خط٘ اشرتاتٔجٔ٘ ؟ SWOT نٔف تتخْل -

بعد التعرف عمى واقع مدى إمتالك طالب المرحمة الثانوية الميارات الحياتية في  
، من خالل سرد ألىم نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص  ضوء أىداف التنمية المستدامو

والتيديدات من خالل تحميل البيئة الداخمية والخارجية لمعممية التعميمية باالعتماد عمى نتائج 
الدراسة الميدانية التى تمت فى ىذا الشأن بالتركيز عمى عنصر الطالب والمعمم والمنيج 

يس والميارات الحياتية المكتسبة ، وكذلك آليات تمكين والبيئة التعميمية واستراتيجيات التدر 
 الطالب من الميارات الحياتية.

إلى خطة إستراتيجية ؟ تساىم فى تمكين  SWOTوالسؤال المطروح حاليًا كيف تتحول 
طالب المرحمة الثانوية من الميارات الحياتية التي تسيم في التنمية المستدامو، ومواجية 

لفرص فى المتاحة وتجنب مخاطر والتيديدات ، وحشد اإلمكانيات المتاحة السمبيات واستثمار ا
من خالل االستفادة من جميع الفرص ونقاط القوة المتاحة ، حتى يظل لمتعميم الدور الرئيسى 
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فى عممية التحول لإلستدامو ببحث يسيم فى إعادة تشكيل نسق الميارات الحياتية فى 
 ، يتم ذلك من خالل : المجتمع فى ظل التنمية المستدامو

 تقييم نقاط القوة والضعف . -
 تقديم حمول لممشكالت التى تحتاج إلى حمول . -

 نقاط الضعف يمكن تحويميا إلى نقاط قوة من خالل التخطيط الفعال . -

 التيديدات يمكن تحويميا إلى فرص بتقديم الدعم الالزم . -

التحميل الرباعي سوف تعرضيا في جدول ويتم ذلك من خالل عدة استراتيجيات 
 التالي وىو خالصة ما توصمت إليو الباحثة
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 SWOTضك١ًٍ  [15ؾذٚي سلُ ]

 Tجٌّخحؽش جٌّكطٍّس   O جٌفشص جٌّطحقس  Wٔمحؽ جٌؼؼف Sٔمحؽ جٌمٛز

 جٌػح٠ٛٔس ٠ّطٍىْٛ  ؽٍرس جٌّشقٍس

ِٙحسجش ق١حض١س ذشىً ؾ١ذ 

ٚذٕغرس ضٛعطٗ ٌٚىٕٙح ال ضظً 

 ٌّغطٜٛ جٌطّىٓ 

 

 

 

 

 

 

 

  ًجٌّٕاااح٘ؽ جٌكح١ٌاااس ضؼطّاااذ ذشاااى

ور١ش ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش جٌّؼشف١س ٚال 

ضٙاااااااطُ ذحٌّٙاااااااحسجش جٌؼم١ٍاااااااس أٚ 

 ِٙحسجش جٌطفى١ش جٌؼ١ٍح

 جٌر١ثااااس جٌّذسعاااا١س  ػااااذَ ضااااٛجفش

جٌّٕحعااارس ٌخٍاااك ٚض١ّٕاااس ٚضشذ١اااس 

 .ج٦ذذجع

  ٍُئضراااااااحع ئعاااااااطشجض١ؿ١حش جٌاااااااطؼ

جٌطم١ٍذ٠اااااااااااس فاااااااااااٟ جٌطاااااااااااذس٠ظ 

ئعااطشجض١ؿ١حش جٌّكحػااشز ٚج٦ٌمااحء 

 جٌطم١ٍذ٠س

  جٌٕظحَ جٌطؼ١ٍّٟ جٌؿذ٠ذ جٌزٞ ٠ؼطّذ

 ػٍٝ جٌطم١ٕس

  .ذطه جٌّؼشفس جٌّظشٞ جٌؿذ٠ذ 

 ِششٚع ضٛط١ً جالٔطشٔص ٌٍّذجسط

 ؼ١ٍُ جالٌىطشٚٔٝ ٚضذس٠د جال٘طّحَ ذحٌط

 جٌّؼ١ٍّٓ ٚجٌّذ٠ش٠ٓ .

 ِششٚع ضٛص٠غ أؾٙضز جٌطحذٍص ػٍٝ

  ئػذجد لحػذز ذ١حٔحش ٌٍطالخ

جٌّّٙش١ٓ ٚسذطُٙ ذحٌط١ّٕس 

 جٌّغطذجِس" 

 

  ِٓ جٌٕظشٖ ج٦ؾطّحػ١س  ٌٍٙذف

جٌطؼ١ٍُ ػٍٝ أٔٗ ِؿشد 

 جٌكظٛي ػٍٝ شٙحدز 

  ػذَ ٔشش غمحفس  جٌط١ّٕس

 جٌّغطذجِس

  ِٓ ٚؾٛد فؿٛز فٟ جٌرشجِؽ

أؾً دِؽ ضؼ١ٍُ جٌّٙحسجش 

ضؼ١ّّٙح فٟ ,جٌك١حض١س 

ج٤ٔظّس جٌطؼ١ّ١ٍس ج ٌطظً 

 ئٌٝ ؾ١ّغ جٌّطؼ١ٍّٓ
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 ٦ِطالن ؽالخ  جٌّث٠ٛس جٌٕغرس

جٌطؼٍُ  ّٙحسجشجٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔس ٌ

% ٚ٘ٛ 75.52ٚجٌّؼشفس

 ِغطٜٛ ؾ١ذ ِٚطٛعؾ

  

 

 ئِاااطالن ؽاااالخ جٌّشقٍاااس  ػاااؼف

ٚضاذٟٔ  ٌشل١ّاسجٌػح٠ٛٔس ٌٍّٙحسجش ج

ِغااااطٜٛ جٌطؼحِااااً ِااااغ ج٦ٔطشٔااااص 

 ٚػؼف جٌؿحٔد جٌّٙحسٞ.

  

جسضفحع أػذجد ج٤ؽفحي ٚجٌشرحخ 

 جٌّطغشذ١ٓ ِٓ جٌّذجسط

 جٌكح١ٌاااس ضؼطّاااذ ذشاااىً  جٌّٕاااح٘ؽ

ور١ش ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش جٌّؼشف١س ٚال 

ضٙاااااااطُ ذحٌّٙاااااااحسجش جٌؼم١ٍاااااااس أٚ 

 ِٙحسجش جٌطفى١ش جٌؼ١ٍح

 َضااااٛجفش جٌر١ثااااس جٌّذسعاااا١س  ػااااذ

جٌّٕحعااارس ٌخٍاااك ٚض١ّٕاااس ٚضشذ١اااس 

 ج٦ذذجع.

 ئعاااااااطشجض١ؿ١حش جٌاااااااطؼٍُ  ئضراااااااحع

جٌطم١ٍذ٠اااااااااااس فاااااااااااٟ جٌطاااااااااااذس٠ظ 

ئعااطشجض١ؿ١حش جٌّكحػااشز ٚج٦ٌمااحء 

 جٌطم١ٍذ٠س

  

    ضشواااض أعاااح١ٌد جٌطم١ااا١ُ جٌّطرؼاااس

 ػٍٝ ج٤عح١ٌد جٌطم١ٍذ٠س.

 َضاااااذس٠د جٌّؼٍّااااا١ٓ ػٍاااااٝ  ػاااااذ

ئعاااطشجض١ؿ١حش ضاااذس٠ظ جٌّٙاااحسجش 

 ض١س.جٌك١ح

 ػٍٝ ِكٛ ج١ِ٤س ٌطكم١ك  جٌمؼحء

 جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس

 ًّأدٌس ئسشحد٠س ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ  ػ

 ِؿحي جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس

 ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس فٟ  دِؽ

 ذشجِؽ ئػذجد ٚضذس٠د جٌّؼ١ٍّٓ

 ج٦عطشجض١ؿٟ ٌطفؼ١ً دٚس  جٌطخط١ؾ

 جٌطؼ١ٍُ فٟ جٌط١ّٕس. جٌّغطذجِس

 د١ًٌ ٌٍّؼٍُ قٛي جٌط١ّٕس  ضٛف١ش

 ّغطذجِس ٚج٘ذجفٙح.جٌ

   ٟدِؽ ِفَٙٛ جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس ف

 ؾ١ّغ جٌّٕح٘ؽ جٌذسجع١س.

 ٌِٗٛطم٠ُٛ ِٙحسجش جٌط١ّٕس  ِٕظ

 جٌّغطذجِس" 

 ٗأ٘ذجف جٌطؼ١ٍُ ٔكٛ   ضٛؾ١

ج٦عطذجِٗ ئلطظحد٠ح ٚجؾطّحػ١ح 

 ٚع١حع١ح. 

 جٌّٕٙؽ فٟ ػٛء أ٘ذجف  ضخط١ؾ

 ِٚرحدب جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس

 



 ................................................... تمكين طالب المرحلة الثانوية من المهارات الحياتية

- 714 - 

 ؽالخ  جٌّث٠ٛس ٦ِطالن جٌٕغرس

جٌؼًّ  ّٙحسجشجٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔس ٌ

% ٚ٘ٛ 79.62ٚجٌّٕٙس 

 ِغطٜٛ ؾذ٠ذ

 خش٠ؿٟ جٌّذسعاس جٌػح٠ٛٔاس  ئفطمحد

 ٌّٙحسجش عٛق جٌؼًّ

جٌز٠ٓ  شرحخٔغرس جٌ ئٔخفحع

 ٠خطحسْٚ جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطذس٠د جٌطمٕٟ

 

 

 

 

 ذشجِؽ ضؼ١ّ١ٍس ٌٍطالخ  ضٛف١ش

 ٌٍطذس٠د ػٍٝ س٠حدز جالػّحي

 ئٌٝ  جٌطالخ ػٍٝ ج٦ٔؼّحَ ضشؿ١غ

 ِغحذمحش جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس جٌذ١ٌٚس

 أٔشطس ئغشجت١س ٌٍط١ّٕس  ئػذجد

 جٌّغطذجِس  

 َئعطشجض١ؿ١حش ضذس٠ظ  ئعطخذج

 ِالتّٗ ٌٍط١ّٕس جٌّغطذجِس. 

   ٟخطس ٌطفؼ١ً ِرحدب ج٦عطذجِس ف

 جٌّذسعس  

     ذشجِؽ جٌّششٚػحش جٌظغ١شز

ٌطذس٠د جٌطالخ ػٍٝ جٌّٙحسجش 

 جٌك١حض١س   

   ٟشرىحش جٌطٛجطً جالؾطّحػ

 )ج١ٌٛض١ٛخ( فٟ ض١ّٕس

 َضطر١محش جٌكٛعرس  ئئعطخذج

 جٌغكحذ١س 

 جٌط١ّٕس  خذِحشٚقذز ئدجس٠س ٌ ئٔشحء

 جٌّغطذجِس.

 دٚس ِذ٠شٞ جٌّذجسط فٟ  ضؼض٠ض

 ضؼض٠ض جٌط١ّٕس جٌّغطذجِس

  ًّجٌطر١ؼس جٌّطغ١شز ٌغٛق جٌؼ

ِططٍرحش ج٦لطظحد جٌؼحٌّٟ 

ٚػشٚسز ئعطكذجظ ِٙحسجش 

 ٌغٛق جٌؼًّ .ؾذ٠ذز 

 جٌمذسٖ جٌطٕحفغ١س ٌٍطؼ١ٍُ  ػؼف

جٌمذسٖ ػٍٝ   ػذَجٌّظشٞ 

ضٛف١ش جٌّٙحسجش جٌالصِس ٌغٛق 

 جٌؼًّ  

 فشص ٔؿحـ ذشجِؽ س٠حدز  ػؼف

 ج٤ػّحي.  

  ٔمض ِٙحسجش ج٤فشجد فٟ لٛز

جٌؼًّ، ٚػذَ ضٛجفش جٌّٙحسجش 

جٌك١حض١س فٟ ج٤فشجد جٌّطمذ١ِٓ 

 ٌغٛق جٌؼًّ
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 ؽالخ  جٌّث٠ٛس ٦ِطالن جٌٕغرس

 ّٙحسجشجٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔس ٌ

 %74.27جٌطّى١ٓ جٌشخض 

  

 ج٦سشحد جٌٕفغٟ غ١حخ

جٌرشجِؽ جٌطذس٠ر١س ٦دجسز  غ١حخ

 ٕفظجٌزجش ٚػرؾ جٌ

دٚس ج٦سشحد ج٤وحد٠ّٟ  ضفؼ١ً

 ٚجٌّٕٟٙ ٌٍطالخ.

 ٍطالخذشجِؽ ضػم١ف طكٟ ٌ ضٛف١ش 

 

 ‘ِشقٍس  ؽر١ؼس

جٌّشج٘مس ِٚح ٠غٛد٘ح ِٓ لٍك 

 ٚضٛضشٚجٔفؼحي

  

 جٌّث٠ٛس ٦ِطالن ؽالخ   جٌٕغرس

 ٌّٙحسجشجٌّشقٍس جٌػح٠ٛٔس 

 %.81.37جٌطؼح٠ش ِغ ج٢خش 

 

   ئششجن جٌطالخ فٟ جٌؿٙٛد

 جٌططٛػ١س جٌخ١ش٠س

  ِٓ ٚؾٛد فؿٛز فٟ جٌرشجِؽ

أؾً دِؽ ضؼ١ٍُ جٌّٙحسجش 

جٌك١حض١س ٚجٌّٛجؽٕس، ٚضؼ١ّّٙح 

فٟ ج٤ٔظّس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌٛؽ١ٕس 

 ٌطظً ئٌٝ ؾ١ّغ جٌّطؼ١ٍّٓ 

 ٖج٦ؾطّحػ١س  ٌٍٙذف ِٓ  جٌٕظش

جٌطؼ١ٍُ ػٍٝ أٔٗ ِؿشد جٌكظٛي 

 ػٍٝ شٙحدز 

 َٔشش غمحفس  جٌط١ّٕس  ػذ

 جٌّغطذجِس 
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 التْصٔات

يمكن تصنيف آليات تمكين طالب المرحمة الثانوية من الميارات الحياتية في 
 التالية:أىداف التنمية المستدامة في المحاور  ضوء

 تتعلل بالصٔاش٘ التعلٔنٔ٘.: آلٔات ّاًلأ

أن تتبنى السياسة التعميمية الرؤية المستقبمية والتفكير اإلستراتيجي لتفعيل دور (1)
 التعميم في تحقيق التنمية المستدامو

جتماعيًا وسياسياً حتوجيو أىداف التعميم ن (2)  و تحقيق فكرة اإلستدامة إقتصاديًا وا 
  ةلتحقيق التنمية المستدام ةمحو األمي ( القضاء عمى3)
 ( تعيز وتحسين التعميم األساسي4)

 ثاىًٔا: آلٔات تتعلل باملياٍج الدراشٔ٘

 دمج مفيوم التنمية المستدامو في جميع المناىج الدراسية (1)
وية متعددة التخصصات التي تشجع عمى إيجاد حمول بتطوير المناىج التر  (2)

 لمشاكل الحياه الحقيقية
تعمل المناىج الدراسية عمى غرس ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت  أن (3)

والمشكالت التي تسيم في تنمية ميارة حل المشكالت  ةوتصنيف الخبرات العام
 لدى الطالب 

عمى الجانب المياري في تعميم الطالب الميارات الرقمية دون الجانب  التركيز (4)
 النظري

 المستدامو من خالل وحدات المنيج التنمية مشكالت ة جمعال  (5)
ادئ التنمية بتدريب مخططي المناىج عمى تخطيط المناىج في ضوء أىداف وم (6)

  ةالمستدام
تدريب مخططي المناىج عمى تخطيط المناىج في ضوء أىداف ومبادئ التنمية  (7)

 .ةالمستدام
 .ةإعداد أنشطو إثرائية تتعمق بتحقيق التنمية المستدام (8)
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 عله تتعلل بامل ثالجًا: آلٔات

 ةنشر التوعية بين المعممين بمفاىيم وأىداف التنمية المستدام (1)
 دمج مفيوم التنمية المستدامو في برامج إعداد وتدريب المعممين (2)
 توفير التنمية المينية لممعممين لتنفيذ التنمية المستدامة (3)
 وأىدافيا  ةعمل أدلو إرشادية لممعممين في مجال التنمية المستدام (4)
 نشر ثقافة التعميم من أجل إكتساب الميارات وليس الحصول عمى الشيادة. (5)

 ثالجًا: آلٔات تتعلل باإلدارٗ املدرشٔ٘ 

لدى  ةعن التخطيط والتنفيذ لخدمات التنمية المستدام ةمسؤولإنشاء وحدة إدارية  (1)
 المؤسسات التعميمية

 ةتعزيز أدوار مديري المدارس في تحقيق التنمية المستدام (2)
 وضع خطة لتفعيل مبادئ اإلستدامة عمى مستوى المدرسة  (3)
 المناسبة لخمق وتنمية اإلبداع واإلبتكار لدى الطالب توفير البيئة المدرسية  (4)

 رابعًا: آلٔات تتعلل بالطالب

توفير دليل لمطالب لمتدريب عمى الميارات الحياتية الالزمة لدعم التنمية  (1)
 المستداميالتنمية المستدامو 

  ةتدريب  الطالب عمى البرامج القائمو عمى المشروعات الصغير  (2)
 ةإعداد قاعدة بيانات خاصة بالطالب الميمشين وربطيم بالتنمية المستدام (3)
 تفعيل دور اإلرشاد الميني واألكاديمي لمطالب (4)
 توفير برامج تثقيف صحي لمطالب لموقاية من األمراض (5)
لدولية ذات الصمو بالتنمية تشجيع الطالب عمى اإلنضمام إلى المسابقات ا (6)

 المستدامو
 في المعارض المدرسية ةعرض مشروعات الطالب الخاصة بالتنمية المستدام (7)
 .  ةسميمالتغذية باللمطالب توعية توفير برامج  (8)
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تدريب الطالب عمى ميارات الحوار والتفاوض واإلقناع والتواصل السميم من خالل  (9)
 البرامج اإلرشادية

يية اإلرشادية والنفسية لمطالب عمى إدارة الذات وضبط النفس توفير البرامج التدر  (11)
 وتنمية الصمود .

 إشراك الطالب في األنشطة التطوعية والخيرية لخدمة المجتمع   (11)

 قافة المشاركة والتعمم التعاوني بين الطالبنشر ث (12)
الحوار والمناقشة تدريب الطالب عمى ميارات المواطنو والمشاركة من خالل  (13)

 .األعمال التطوعيةالديمقراطية والمشاركة في 
 تشجيع الطالب عمى اإللتحاق بالتعميم والتدريب التقني والفني (14)
  تدريب الطالب عمى ميارات سوق العمل (15)
التركيز عمى الجانب المياري في تعميم الطالب الميارات الرقمية دون الجانب  (16)

 النظري. 
 تتعلل بطرم التدرٓض  آلٔاتخامصًا: 

إستخدام إستراتيجيات التدريس المالئمة من أجل دعم الميارات  (1)
 الحياتية لمتنمية المستدامو

 إستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية الميارات الحياتية (2)
 إستخدام شكات التواصل اإلجتماعي ) اليوتيوب  في تنمية الميارات الحياتية( (3)

 التكْٓه آلٔات تتعلل بشادشًا:

 وضع منظومة لتقويم الميارات الحياتية لمتنمية المستدامو (1)
 .ةجل التنمية المستدامأتقييم البرامج واألنشطة التعميمية من  (2)
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 املراجع

 املراجع العربٔ٘

التعمررريم مرررن أجرررل تحقيرررق التنميرررة  ( . تطررر ،ي م ت  ررر،م2114إبررريم ،م ي  ،رررا عبررر) م   ،ررر  ) (1)
جام ة م م ك س  ) ي م جم ،ة م س  )،ة      م المممكة العربية السعودية" ،  المستدامة فى
 م تيب ،ة  م نفس،ة

بررررامج تنمويرررة لممنررراطق األكثرررر احتياجرررًا باسرررتخدام  ( . 2116إسرررمم م مررر)  )ي إبررريم ،م  (2)
ي يسرررا ة )رتررر يمةي ر ،رررة م تيب،رررةي جام رررة عررر،ن  بررردائل مقترحرررة -مررردخل الميرررارات الحياتيرررة

 ص ل م تيب،ةشمسي قسم أ
نحو تكييف برنامج بوتان لتدريب لى ميارة الحاه لموقاية من (: 2118إبن عب)هلل  ج،ري ) (3)

 جام ة قاص)ي ميباح م ج مئي. لوكيات التدخين والمخدرات والكحول والعنف في المدارس
م خ)مررة  ". م قررا ي : ر ،ررةمقدمررة فرري الخدمررة االجتماعيررة(. "2114مررا ي )ي أبرر  م م رراط  (4)

 مالجتماع،ةي جام ة    من.
م مرتبررة  الميررارات الحياتيررة فرري عررالم متغيررر"، مصررر،" ).2118أبرر  م مرررايم ي جررا) مهلل ) (5)

 م تيب ،ة.
التنمية المستدامة مفيوميا وأبعادىرا . )2117أب  م نصي ي م) ت ي   م) ت  ،اسم،ن ) (6)

 م قا ي : م مجم عة م  يب،ة   ت)ي،ب  م نشي.ومؤشراتيا. 
(." أثرري مسررتخ)مم مسررتيمت،ج،ة ترر)ي،س مىقرريمن ع رر  تنمررة  2111شرر بان ي نررا)ي خ ،ررل )أبرر   (7)

عشررري يسرررم م   ررر م  مهرررايمت م تفر،ررري م ناقررر) يررر  م ي،ابررر،ات  ررر)د طا برررات م صررر  م  رررا)د
 مإلنسان،ة ر ،ة م تيب،ة م جام ة مالسمم،ة غ ة قسم م منا ج  طيق م ت)ي،س

مقترح لتطوير منيج التاريخ لطالب الصف تصور (. 2119أ م) ي ياطمة عب) م فتاح ) (8)
 أثية ع    2131األول الثانوى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 

 . 111تنم،ة ق،م م م مطنة  )،هم. مج ة ر ،ة م تيب،ة جام ة ع،ن شمس ع 
اثر استخدام استراتيجيات التعمم النشط فى تدريس ( . 2119أ م) م صا)ق ي  خبي ) (9)

ربية الموسيقية عمى تنمية التحصيل وبعض الميارات الحياتية لدى طالب المرحمة الت
يسا ة ماجست،يي جام ة جن ب م  م)دي ر ،ة م تيب،ةي قناي قسم م    م م نفس،ة الثانوية ، 
  م تيب ،ة.



 ................................................... تمكين طالب المرحلة الثانوية من المهارات الحياتية

- 721 - 

تنمية الميارات الحياتية لدى طالب التعميم الثرانوي (. 2115ي، ،ب  آخي ن )  إسراي سي (11)
  . م قا ي : م مير  م ق م    ب  ث م تيب ،ة  م تنم،ةناىج المستقبلفي إطار م

نحرو التعمريم  2131( : م منت)د م  ا م    تيب،ة م ت  ،م ب  ر ل عرام 2115إعمن إنش، ن ) (11)
   الجيد المنصف والشامل والتعمم

ي 2131" خطرررررررة م تنم،رررررررة م مسرررررررت)ممة   رررررررام "تحويرررررررل عالمنرررررررا(. 2115مىمرررررررم م مت ررررررر)  ) (12)
1/70/A?RES. 

فاعمية إستخدام إستراتيجية التعمم المعكوس في تدريس ( . 2119أم،نه إبيم ،م ) ب) ي ي (13)
ي  التاريخ عمى تنمية التحصيل وبعض الميارات الحياتية لدى طالب المرحمة الثانوية"
 يسا ة ماجست،ي غ،ي منش ية ير ،ة م تيب،ة ي جام ة طنطا قسم م منا ج  طيق م ت)ي،س .

تقرير التنمية ." ( 2116ق ،م    ) ل م  يب،ة )نمائ  م مرتب مإلبينامج مىمم م مت )  مإل (14)
 .االنسانية العربية ، الشباب وآفاق التنمية االنسانية فى واقع متغير

 ( ) ،ل مؤشيمت أ )م  م تنم،ة م مست)ممة.2118بينامج مىمم م مت )  مالنمائ  ) (15)
(. "م تخط،ط مالستيمت،ج    مؤسسات م  امه  غ،ي م يب ،ة ي 2113) م بيم،س ن ي ج ن (16)

 ) ،ل عمل  )عم مإلنجا  م مؤسس   مست)ممته "م قا ي  ي  مرتبة  بنان.
)يمسة مق)مة  تقويم سياسات التعميم قبل الجامعي ،( . 2114بغ)م)ي ي مناي م م) ) (17)

ر  م ت  ،م م جام   ي  مؤتمي م )     س،اسات م ت  ،م ي  م  طن م  يب  ي مج ة مي 
 . 31م  ))

ميارات القرن الواحد "(. 2113ب،ين  تي ،نجي تشاي   يا)ل )تيجمة( ب)ي عب) مهلل م صا ح ) (18)
م نشررري م   مررر   م مطررراباي جام رررة م م رررك سررر  )ي م مم ررررة . والعشررررين، الرررتعمم فررري زماننرررا"

 م  يب،ة م س  )،ة.
اإلثرائية في تنمية ميارات التفاوض فاعمية األنشطة . "  (2117) ن)  ب، م  ي  (19)

م مج ه م )  ،ة   ت  م باإلنتينت م ترن   ج،ا  اإلجتماعي لدى طالب المرحمة الثانوية" ،
 ( .2(ي م  )) ) 16م بشي،ةي  م مج ) )

البحث التربوي وعالقتو التنمية المستدامو دراسة حالو عمى ( . " 2117ج فيي ياي ق) (21)
 ي ،  ، 3مج ة م    م م تيب ،ة ي م  )) م ثا ث ج جامعة القاىره " .
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تصررور مقترررح لتنميررة الميررارات الحياتيررة لرردى طررالب (.  2111م جرر)،ب ي يأيررت عبرر) مهلل ) (21)
تيب ،رة إسررمم،ةي يسررا ة  . يؤ،ررةالمرحمررة الثانويررة فرري ضرروء التحررديات واالتجاىررات المعاصرررة

 .)رت يمةي أص ل تيب،ة إسمم،ةي ر ،ة م تيب،ةي جام ة أم م قيدي م مم رة م  يب،ة م س  )،ة
تنمية ميارة التواصل االجتماعي في بيئة العمل من منظور (. 2116م ج)،ب ي يأيت ) (22)

 . (111. يمبطة مى)ب م  )،ثي م مج ) )التربية اإلسالمية
"قررريم التنميرررة المسرررتدامة لررردى طرررالب التعمررريم الثرررانوي: دراسرررة  .)2118م جررم) ي  ا رررة ) (23)

 .(ي م ج ء م ثان 178". مج ة ر ،ة م تيب،ةي جام ة مى  يي م  )) )ميدانية
( . أثررري مسرررتخ)مم نمررر مج   ررر)  رمب،ررر تي ع ررر  مهرررايمت 2116) سرررن .طرررايق  م ج،ي نررر  ي (24)

 ايظة ب يس ،) مستخ)مم شبرة م م   مات م )  ،ة  طمب م م)ميس م ثان ي بم 
واقرع تنميرة الميرارات الحياتيرة، دراسرة تحميميرة لمحتروى (. 2115آمنرة خا ر) ) ي م  ا،رك (25)

ي مج ررة مت ررا) م جام ررات م  يب،ررة   تيب،ررة  ع ررم منرراىج المغررة العربيررة فرري المرحمررة الثانويررة
 .1ع 3م نفسي ر ،ة م تيب،ةي جام ة )مشقي مج 

موجيررات تخطرريط البرررامج التدريبيررة لتمكررين طررالب التعمرريم (. 2115م  بشرر ي  أبرر    رري  ) (26)
الثانوي الفني من امتالك الميارات الالزمة لمتكيف مع احتياجات ومتطمبات أسواق العمرل 

 . م قا ي : م مير  م ق م    ب  ث م تيب ،ة  م تنم،ة.المحمية والعالمية
متطمبرررررات التنميرررررة  "التخطررررريط االسرررررتراتيجي لتمبيرررررة(. 2111م  نف ررررر  ي أ مررررر) م مررررر ) ) (27)

 ". يسا ة )رت يمة غ،ي منش ي ي جام ة م  قا ،قالمستدامة
دراسررة حديثررة فرري تنميررة ميررارات صررنع اقرررار ( . " 2111 ب،ررب ي مجرر)ي عبرر) م ررري،م ) (28)

 ة م مصي،ة م  مة   رتاب.ئم ه، المداخل والبرامج عمم النفس
دام األنشرررررطة "اسرررررتخ( . 2115 ر،مررررر  ي عبررررر) م  رررررر،م  ي  م نظرررررايي ي بشررررريد م مررررر)  ) (29)

االستقصررائية فرري تنميررة الميررارات الحياتيررة والميررول العمميررة لرردى طمبررة الفيزيرراء بكميررة 
 . (4ي م مج ة م   م،ة  م تقن،ةي م  )) )التربية

إسرريامات طريقررة خدمررة الجماعررة فررى تنميررة الميررارات (. 2118 ،رر)ي ي  ا ررة ممرر) ح  ) (31)
ي يسررا ة ماجسررت،ي ر ،ررة م خ)مررة قويميررةالحياتيررة لطالبررات التعمرريم الثررانوى الفنررى، دراسررة ت

 مالجتماع،ة .
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تنمية قردرات وميرارات التفكيرر العميرا لردى الطمبرة فري (. 2118م يمج   ي  م) بن سا م ) (31)
.  يقررة عمررل يرر  م  قرراء م  يبرر  م ثرران   ت  رر،م م تفر،رري المنرراىج الدراسررية فرري منطقررة عمرران

  تنم،ة مإلب)معي أ يمق ع م،ة م رمةي مىي)ني عمان.
"التخطررررريط االسرررررتراتيجي لتمبيرررررة متطمبرررررات التنميرررررة (. 2111م  نف ررررر  ي أ مررررر) م مررررر ) ) (32)

 ". يسا ة )رت يمة غ،ي منش ي ي جام ة م  قا ،قي المستدامة
األداء التدريسرري لممعممرين ودوره فرري تحقيرق الميررارات (. 2116م سر اييي م مر) عر   ) (33)

نظررررىم فررري ضررروء بعرررض الحياتيرررة لطرررالب المرحمرررة الثانويرررة بمنطقرررة عسرررير مرررن وجيرررة 
 (.1( ي ج)171. مج ة ر ،ة م تيب،ةي جام ة مى  يي مج )المتغيرات

إستخدام رسوم الكاريكاتير في تنمية ميارات التفكير الناقد في  .(2117م س ،) ي بانس،ه ) (34)
ي مج ة ر ،ة م تيب،ة جام ة ب يسر ،)ي م  ر))  مادة عمم اإلجتماع لدى طمبة المرحمة الثانوية

 2118م يمبا  م  شي ن ، ن،  
فاعميرررة الرررتعمم المرررنظم ذاتيرررًا فررري تنميرررة الميرررارات (. 2112عبررر) م  ررر  ) )عررراءم سررر،) ي  (35)

ي جام رة الحياتية من خالل تدريس الفمسفة لطرالب المرحمرة الثانويرة. مجمرة كميرة التربيرة
    م  م تيب،ةي ع،ن شمسي ر ،ة م بنات  آل)مب  م 

فاعمية برنامج قائم عمى المشروعات الصغيرة "(. 2118مصطف  عب) م فتاح )ي م س،)  (36)
م مج ة م   م،ة  ر ،ة م تيب،ة  "يلمتدريب عمى الميارات الحياتية لدى طالب التربية الفنية

 ( .14م ن ع،ة )ع 
تعزيز مفاىيم التنمية المستدامة  دور مدير المدرسة فى"( . 2115م شب ل ي منمي قاسم ) (37)

 1ي ع  16مج  – لدى معممى المرحمتين األساسية والثانوية الحكومية فى محافظة أربد
 ي 

برنررامج ترردريبي لرربعض الميررارات الحياتيررة وأثررره فرري خفررض (. 2116نا)،ررة )ي شرري،    (38)
م تيب ،رةي  . مج رة م   ر مالضغوط النفسية لدى تالميرذ المرحمرة األساسرية الردنيا فري األردن

 (.12(ي ع )24جام ة م قا ي ي ر ،ة م )يمسات م   ،اي مج )
مرردى تضررمين مجرراالت التنميررة المسررتدامو فرري كترراب ( ."2118م شرر ب  ي   ،رر) عبرر)مهلل ) (39)

ي مج ررة ر ،ررة م تيب،ررة ي   "العمرروم لمصررف الثرراني المتوسررط فرري المممكررة العربيررة السررعودية
 .م ج ء م ثان  177جام ة مى  ي م  )) 



 ................................................... تمكين طالب المرحلة الثانوية من المهارات الحياتية

- 723 - 

توظيرررف شررربكات التواصرررل االجتمررراعي فررري تنميرررة "(. 2118م شرررهيي ي يررريمج عبررر) مهلل ) (41)
 available at Internationalaالميررارات الحياتيررة لرردى طررالب المرحمررة الثانويررة 

Journal of Educational Psychological Studies – Vol. 3, No. 2, 2018, 
pp. 430 - 488 e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 Available 

online at http:// www.refaad.com 
أساليب مواجية الضغوط النفسية المينية وعالقتيا ببعض (. 2111م بي،ب  ي عب) مهلل ) (41)

 ي م  )) م يمبا .26ي مج ة جام ة )مشق يم مج ) المتغيرات 
تنميرررة الميرررارات الحياتيرررة لررردى طرررالب التعمررريم " (.2115عبررر) م م جررر ) ي م مررر) عررر ت ) (42)

  م مير  م ق م    ب  ث م تيب ،ة  م تنم،ة يم قا ي  " .الثانوي في إطار مناىج المستقبل
 .". مرتبة   يمء م شيق"الميارات الحياتية(. 2111عميمن ي تغي،)  آخي ن ) (43)
تنمية  فاعمية استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية فى(. 2117غانم ي أم،ي  م م) ) (44)

. يسا ة )رت يمةي ر ،ة م تيب،ةي  بعض الميارات الحياتية لدى طالب الصف الثانى الثانوى
 منا ج  طيق ت)ي،سقسم م جام ة أس، طي 

فاعمية استخدام المدخل المسرحى فى تنمية بعض (. 2118م    صابي )ي ياطمة  (45)
غ،ي سا ة ماجست،ي . ي الميارات الحياتية لدى طالب المرحمة الثانوية فى مادة الفمسفة

 قسم م منا ج  طيق م ت)ي،س. يي جام ة بن  س ، ي ر ،ة م تيب،ة منش ية
" مررنيج مقترررح فرري التربيررة المدنيررة  إلكسرراب طررالب ( .  2116م هررام عبرر) م  م،رر) ) ييريج (46)

)يمسرات ير  م مرنهج "الصفوف األول الثانوي اتجاىرات ايجابيرة نحرو المشراركة المجتمعيرة 
 117 طيق م ت)ي،س ي ع 

فاعمية المواقف الحياتية كمدخل فى تدريس عمم النفس  (.2118مايد يايس  )ي يه،م  (47)
يسا ة ماجست،ي ي ر ،ة  لتنمية ميارات التفكير االيجابى لدى طالب المرحمة الثانوية،

 م تيب،ةي قسم م منا ج  طيق م ت)ي،سن جام ة    من.
ميرارة الصرمود النفسري لردى  ." فاعمية برنامج إرشادي لتنمية( 2118 بة أ م) )ي م قط  (48)

 مج ة ر ،ة م جام ة بنها . عينة من طالب الثانوية العامة
معجم المصطمحات التربوية المعرفرة فري المنراىج "(. 2113م  قان  أ م) ي  م جمل ع   ) (49)

 عا م م رتبي م طب ة م ثا ثة. يم قا ي  " ،وطرائق التدريس
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اإلجتماعي بالمدرسة ومستوى التفكير اإلختصاصي (. 2116م ماط ن  ي  م،)  ع  ) (51)
اإلبداعي وميارات حل المشكالت ودراسة ميدانية عمى عينو من اإلختصاصيين 

يمج ة م    م مإلنسان،ة  اإلجتماعيين بمدارس التعميم األساسي والثانوي بمصراتو
 . 29 م تطب،ق،ة يع 

.  (!DED )اير     ررررررررررررررررر مي مالت ا) م ن ع   جم ،ات م شباب ي م م ه) م مصرررررررريد م )،نم (51)
( م طي،ق إ   م ت  ،م من أجل م مشايرة ي  مصي  م  را ة مالت ا)،ة مال مان،ة 2116)

   تيب،ة م م)ن،ة.
فاعمية النموذج الواقعي في تدريس الفيزياء لتنمية (. 2119م م) ي رام، ،ا يت   ) (52)

ي ر ،ة م تيب،ة جام ة ع،ن  المرحمة الثانويةالميارات الحياتية وادراك العالقات لدى طالب 
 شمسي قسم م منا ج  طيق م ت)ي،س.

ثربرنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسشركالت عمرى تنميرة م (1998)ي عا)ل ،   )م م (53)
جام ررة م قررا ي  م هرر) م )يمسررات  م ب رر ث يسررا ة )رترر يمة ميررارة حررل المشرركال لرردى االطفررال 

 م تيب ،ة 
. المقاء العربي الثاني لتعميم التفكير وتنميرة اإلبرداع(. 2118 ت  ،م م تفر،ري ) مير  )،ب ن  (54)

 أ يمق ع م،ة م رمةي مىي)ني عمان.
محو األمية والميارات  الحياتية ( ." 2112مس ) عب) م ج م) ي  عب) م ق د ي  ياء ) (55)

 ،م م رباي م مؤتمي م سن د م  اشيي ت لمشباب الميمشين وأثرىا فى التنمية المستدامة، 
 م تنم،ة م مست)ممة ي  م  طن م  يب ي جام ة ع،ن شمسي مير  ت  ،م م رباي  م منظمة 

 م  يب،ة   تيب،ة  م ثقاية  م    م.
( ع)م تطابق م مهايمت  نقص م تشغ،ل ر،ف،ة ت  ،  م قاب ،ة 2115منظمة م  مل م )  ،ة ) (56)

 س م مستفا)  من   ت ظ،  ب،ن م شباب  م شابات ي  مصي ي قصص م نجاح  م )ي 
 مسا مات منظمة م  مل م )  ،ة.

 21( م طب، ة م متغ،ي    ) لي 2119مجم عة م بنك م )    ) (57)
 . التربية من اجرل المواطنرو العالميرة تصرور مقتررح(  2119م مس مان  ي  م،اء مبيم ،م)   (58)

 ي مج ة ر ،ة م تيب،ة جام ة س  اج 
 :Available at(.2115م سرررررررررررر عة م م   مرررررررررررررات  ،ر،ب،رررررررررررر)،ا ) (59)

www.http://wikipedia.org.wiki%d8%A7%. 
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آليررات تعزيررز ميررارات المواطنررة العالميررة لرردى طررالب " (. 2115م مرر) ، ،رر  ) ناصرر  ي (61)
 م مير  م ق م    ب  ث م تيب ،ة  م تنم،ة. ي. م قا ي "المرحمة الثانوية

 مقترحرة، تعميم التفكير فري العرالم العربري ،خطرة اسرتراتيجية(. 2118م نايا ي عب) مهلل ) (61)
م  قرراء م  يبر  م ثرران   ت  ر،م م تفر،رري  تنم،رة مإلبرر)مع. أ يمق  ، مركرز ديبونررو لتعمرريم التفكيرر

 ع م،ة م رمةي مىي)ني عمان.
مصرررر  –اسرررتراتيجية التنميرررة المسرررتدامة   مي  م تخطررر،ط  م متاب رررة  مإلصرررمح مإل)ميي:  (62)

 .2131، رؤية مصر 2131
يؤ،ة مصري  ة، المحور السابع، التعميم والتدريب،خطة التنمية المستدام  مي  م تخط،ط:  (63)

2131. 
 ي رترررررراب ميج رررررر  التربيررررررة مررررررن أجررررررل التنميررررررة المسررررررتدامو(. 2113م ، نسررررررر ) (64)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216383_ara 
خارطة الطريق لتنفيذ برنامج العمل العالمي بشأن التعميم من أجل ( . 2114م ، نسر  ) (65)

ي منظمة مىمم م مت )    تيب،ة  م    م  م ثقاية ص التنمية المستدامة 
11.http://www.unesco.org/open.access 

 العالمي لرصد التعميم لمجميع التعميم لمجميع التقرير(. 2115م ، نسر   (66)

https://www.google.com/search?sxsrf=A 
-آ،ش  مؤتمر اليونسكو لمتعميم من أجل التنمية المستدامة( . 2115 ، نسر ) م    (67)

 8-4 ن ،ابامإجتماعات م جهات م م ن،ه تشي،ن م ثان / ن يمبي  12-11ناغ ،ا )م ،ابان (
 .تشي،ن م ثان  /ن يمبي

 2115 -2111( م تقي،ي م  ا م   يص) م ت  ،م   جم،ا    ام  2115م ، نسر  ) (68)
 مالنجا مت  م ت )،ات.

 التعميم من أجل التنمية المستدامو(.2118م ، نسر  ) (69)
-sustainable-https://ar.unesco.org/themes/education   development 

؟ ماىي الميارات التي تعتبرحياتية (.2119)م ، ن،س،   (71)
https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html 

إعادة النظر فري تعمريم الميرارات الحياتيرة والمواطنرة فري الشررق (. 2118 م ، ن،سر،  ) (71)
مقارنرة األنظمرة واألبعراد األربعرة نحرو تحقيرق ميرارات القررن  -األوسط وشمال إفريقيرا 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216383_ara
http://www.unesco.org/open.access
https://www.google.com/search?sxsrf=A
https://ar.unesco.org/themes/education-sustainable-%20%20%20development
https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html
https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html
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 –صررن) ق مىمررم م مت رر)    طف  رررة  – الواحررد والعشرررين، اإلطررار المفرراىيمي والبرامجرري
 م مرتب مإلق ،م    شيق مى سط  شمال إيي،ق،ا.
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