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 للمهارات الحياتيةمدى امتالك خريجات كلية العلوم واآلداب بشرورة 

 وتوظيفها أثناء التدريب الميداني

 *د. شمعة أحمد صالح الشقري 

           Shasash2013@gmail.com 

 ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى امتالك خريجات كلية العلوم واآلداب بشروره 

في املدارس ورياض للمهارات الحياتية وعالقتها بدرجة ممارستهن لها أثناء التدريب امليداني 

األطفال، وقد اتبعت املنهج الوصفي، وتكونت عينتها من طالبات املستوى الثامن جميعا في 

الكلية، اللواتي هن في التدريب امليداني في مدارس ورياض األطفال بشروره، للفصل 

( طالبة، 145م(، البالغ عددهن )2019-2018الدراس ي الثاني من العام الدراس ي )

أداتين هما: مقياس املهارات الحياتية، وبطاقة مالحظة، من قبل املعلمات واستعملت 

املشرفات على التدريب امليداني، وأظهرت الدراسة أن امتالك أفراد العينة للمهارات 

الحياتية بدرجة كبيرة من وجهة نظرهن، بينما جاءت درجة توظيفهن للمهارات الحياتية 

ا ملدى امتالك  أثناء التدريب امليداني على مستوى  متوسط، وال توجد فروق دالة إحصائي 

                                                           
 -جامعة نجران  -كلية العلوم واآلداب بشروره  - قسم التربية ورياض األطفال -التدريس املشارك أستاذ املناهج وطرائق *

 اململكة العربية السعودية.

 أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة نجران ممثلة بعمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحث. -
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عزى إلى متغير التخصص، 
 
أفراد العينة للمهارات الحياتية وتوظيفها أثناء التدريب امليداني ت

ا بين درجة امتالك أفراد العينة للمهارات الحياتية  وال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائي 

 يداني.ودرجة توظيفهن لها أثناء التدريب امل

املهارات الحياتية؛ حل املشكالت؛ اتخاذ القرار؛ التعامل مع  الكلمات املفتاحية:

 ؛ التواصل.الضغوط، التدريب امليداني

The Actual Skills that Female Graduates of Sharoura College of Sciences and 

Arts have to Employ in their Field Training   

Dr. Shamaah Ahmed Saleh Al-Shuqri* 

Shasash2013@gmail.com 

Abstract: 

        The current study aims to investigate the actual skills that the female graduates 

of the College of Sciences and Arts have and the degree of relationship in 

employing them during their field training in schools and kindergartens. The study 

has used the descriptive method. The sample of the study was 145 female students 

of the eighth level who were practicing their field training in the academic year 

2018-2019. The study has used two tools; the life skills scale and the note card by 

the teachers supervising their field training. The results have showed that the study 

sample  has actual skills from their point of view on a high level, while their use of 

                                                           
*Associate Professor of Curricula and Teaching Methods, Department of Education and Kindergarten, College 

of Science and Arts, Sharoura, University of Najran, Saudi Arabia. 
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life skills during their field training was in a medium level, there are no statistically 

significant differences in the extent to which the sample members have and 

employ practical skills during field training due to the variable of specialization, 

there is no statistically significant correlation between the sample’s having of 

practical skills  to employ them during their field training. 

Key Words: Actual Skills, Problem Solving, Decision-Making, Dealing with 

Stress, Field Training. 

 املقدمة:

إن التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تشكل 

 لكثير من املجتمعات ملواكبة 
ً
 صعبا

ً
هذا الطوفان العلمي والتكنولوجي، وعليه فإن تحديا

التعليم لم يعد مطالبا بإعداد نوعية من املتعلمين الذين ال يمتلكون املعرفة فحسب، بل 

وتزويدهم باألدوات، واملهارات الضرورية؛ بما يحولهم من مجرد مستهلكين للمعرفة إلى 

يات املتفقة مع اإلتقان منتجين لها، فضال عن االهتمام بجملة من القيم،  والسلوك

 (Sakineh،2013( )،2011،163واألصالة واإلبداع )اصيال 

وتعد املهارات الحياتية من املتطلبات األساسية التي يحتاج إليها الفرد لكي يتوافق  

لتعامل امع نفسه، ومع املجتمع الذي يعيش فيه، ويتعايش معه، حيث إنها تمكنه من 

مواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين وتحدياته  علىالذكي مع املجتمع، وتساعده 

 (.44، ص2010، (، ) الناجي 24، ص2002، )مازن 

أن إكساب  (152: 2018و) خميس ، (، 2008،64وقد ذكر عبد املعطي ومصطفى )

 من ضرورات العملية التعليمية، إذ لم يعد الطلبة 
ً
الطلبة املهارات الحياتية أصبح ضرورة

 في العملية التعليمية، مجرد مستقبلين 
ً
 فاعال

ً
 إيجابيا

ً
للمعلومات فقط، بل أصبحوا عنصرا
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فاملهارات الحياتية لها أهمية خاصة؛ كونها تساعد في تشكيل وصقل شخصية الفرد 

 ومطبقا ملا تعلمه في حياته 
ً
 مبدعا

ً
وإعداده ملواجهة مشكالت العصر؛ ليكون إنسانا

 على
ً
 قادرا

ً
 التنمية وإحداث التطوير والتغيير. الوظيفية اليومية، ومنتجا

(، Bharti،2007(، و)2006(، و)حجازي،2002ومن هذا املنظور يؤكد كل من  )مازن، 

( على أهمية املهارات الحياتية في كونها تعمل على تحقيق التربية الشاملة  2010 و)الناجي،

جسيد وظيفة التعلم واملتكاملة من خالل التكامل بين املدرسة ومواقف الحياة املختلفة وت

 بربطها بحاجات الطلبة واملجتمع.

(، 2007(، و)السيد ، 2006كما أكد العديد من الدراسات كدراسة )اللولو قشطة،

( على أهمية  املهارات الحياتية 2018(، و)املعمري 2013(، و)العمري ،Ibarraran،2012و)

 
ً
الجامعات؛ ألنهم في تلك املرحلة تكون التي يحتاجها الطالب في حياتهم العملية، وخصوصا

اتجاهاتهم قد تحددت، ومن ثم يمكن إمدادهم باملهارات التي تؤهلهم لوظائف املستقبل 

وتحسين االتجاه املنهي لديهم من الناحية النوعية والشكلية وتساعدهم في التعامل مع 

، وأن الجامعة تتحمل اآلخرين وإقامة عالقات طيبة قائمة على الحب واملودة والتقدير معهم

مسئولية كبرى باعتبارها مكمن القوة في تحقيق التنمية البشرية من خالل تكوين املفكرين، 

واملبدعين، ومبعث القوة التي توجه مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي لتكون مخرجاتها 

 عقوال مبدعًه تمتلك مهارات فاعلة تستند على املعارف الوظيفية.

 من 2006للولو وقشطة )وشددت دراسة ا
ً
( على أهمية اعتماد املهارات الحياتية مبدأ

 مبادئ  تصميم  املناهج الجامعية وضرورة ربطها بالعملية التعليمية.

( بضرورة أن يوفر املعلمون الفرص التي تمكن Sakineh،2013كما أوصت دراسة )

التحديات في حياتهم  الطلبة من اكتساب املهارات التي تجعلهم أكثر استعدادا ملواجهة

 العملية. 
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وقد اختارت الباحثة املرحلة الجامعية ألنها مرحلة اإلعداد للحياة العملية، وتحمل  

املسؤولية واملشاركة الفعلية في املجتمع، وهي مرحلة اكتمال النضج الجسمي والعقلي 

لحين في واالنفعالي واالجتماعي، يتعلم فيها الطلبة مسؤولياتهم بصفتهم مواطنين صا

املجتمع، وتنمية قدراتهم املعرفية، وقيمهم الجمالية، واالجتماعية، واالنفعالية؛ نتيجة 

  .تفاعلهم مع البيئة الطبيعية واالجتماعية

وتعد التربية العملية أو التدريب امليداني املرآة التي تعكس املعلومات املعرفية     

وفوق املعرفية واملهارات واالستراتيجيات التي يتعلمها الطلبة املعلمون في كلياتهم، وبذلك 

فهي املحك الحقيقي للتعرف على جودة برامج إعداد املعلمين في الجامعات والكليات، 

لمون يطبقون خالل التدريب امليداني ما تعلموه من مواد نظرية وتطبيقات فالطلبة املع

عملية وممارسات تربوية في القاعات الجامعية، وتوظيف املهارات الحياتية التي تم اكتسابه 

 (.2013،3) الشوا،

 ملا سبق وإيمانا بأهمية اكتساب املهارات الحياتية لدى الطلبة في املراحل    
ً
ونظرا

ة املختلفة، فقد ازداد حجم املسئولية الواقعة على عاتق املعلمين من جهة، وعلى التعليمي

عاتق املؤسسات التعليمية الجامعية التي تعد هؤالء املعلمين وتخرجهم لسوق العمل من 

جهة أخرى، وعليه، فهذه املؤسسات التعليمية تحتاج إلى إعادة النظر في مناهجها وتطويرها 

لعصر، وتكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تقف على مدى امتالك بما يواكب متطلبات ا

خريجات كلية العلوم واآلداب بشرورة للمهارات الحياتية وقدرتهن على توظيف املهارات 

 الحياتية في التدريس أثناء التدريب امليداني. 

 مشكلة الدراسة:

تي قد تواجه الطالب يعد النقص في امتالك املهارات الحياتية من أهم املشكالت ال

خالل مراحل دارسته، حيث أشار العديد من الدراسات التي اهتمت برصد واقع التعليم في 
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الجامعات إلى افتقار طالبها إلى مجموعة كبيرة من املهارات الحياتية  التي تتطلبها مستجدات 

(، و) 2010(، و) الناجي ، 2009(، و) الشريف، 2007العصر، مثل دراسة )السيد

(، 2017(، و)أبو حماد، 2016(، و)كاظم ،2014(، و)الحلوة ،2011اصيال،ص

(، 2007(، إلى جانب توصيات بعض الدراسات كدراستي )السيد  2017و)العمراني،

( اللتين أوصتا باعتماد املهارات الحياتية مساقا تعليميا من متطلبات 2013و)العمري 

صت باستخدام دليل املهارات الحياتية ( التي أو sakineh،2013الجامعة، ودراسة سكينة )

املقدم من منظمة الصحة العاملية، والعمل على إعداد املعلمين في ضوء ذلك، باإلضافة إلى 

( من خالل أنشطتها في هذا املجال في معظم الدول العربية 2010ما أكدت عليه )اليونسكو

اتية، والعمل على تزويدهم من أن الطلبة املعلمين بحاجة ماسة إلى تعليمهم املهارات الحي

 باملعرفة واملهارات الحياتية التي تؤهلهم لنقل وتعزيز املهارات لطلبتهم.

إلى جانب مالحظة الباحثة أثناء اإلشراف على التدريب امليداني للطالبات وجود  

ضعف في عملية توظيف املهارات الحياتية أثناء قيامهن بالتدريب امليداني في املدراس 

طفال، ومن هنا تبرز الحاجة املاسة إلى امتالك املهارات الحياتية لدى الطالبات ورياض األ 

من أجل تحقيق تربية شاملة متكاملة؛ لذا فإن الدراسة الحالية تسعى لإلجابة عن 

 التساؤالت اآلتية:

 ما مدى امتالك خريجات كلية العلوم واآلداب بشرورة للمهارات الحياتية؟  (1

كلية العلوم واآلداب بشرورة للمهارات الحياتية أثناء ما مدى توظيف خريجات  (2

 التدريب امليداني؟ 

 في درجة ام (3
ً
 تالك خريجات كلية العلوم واآلدابما طبيعة الفروق الدالة إحصائيا

 بشرورة للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني تعزى ملتغير التخصص؟

 في درجة توظي (4
ً
كلية العلوم واآلداب  خريجاتف ما طبيعة الفروق الدالة إحصائيا

 بشرورة للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني تعزى ملتغير التخصص؟
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 بين درجة املهارات الحياتية التي تمتلكها  (5
ً
ما طبيعة عالقة االرتباط  الدالة إحصائيا

خريجات كلية العلوم واآلداب بشرورة من وجهة نظرهن ودرجة توظيفهن للمهارات 

 الحياتية أثناء التدريب امليداني؟ 

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:

متطلبا في املجال التربوي يهدف إلى تنمية هذه املهارات  املهارات الحياتية في كونها -1

 لدى الطلبة من أجل تحقيق تربية شاملة ومتكاملة.

املرحلة الجامعية ألنها مرحلة اإلعداد للحياة العملية، وتحمل املسؤولية، واملشاركة  -2

الفعلية في املجتمع، وهي مرحلة اكتمال النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي 

اعي، يتعلم فيها الطلبة مسؤولياتهم بصفتهم مواطنين صالحين في املجتمع، واالجتم

وتنمية قدراتهم املعرفية وقيمهم الجمالية واالجتماعية واالنفعالية؛ نتيجة تفاعلهم 

 اإليجابي مع البيئة واملجتمع.

استفادة جهات متعدد مثل الجامعة واملؤسسات التربوية املختلفة وسوق العمل  -3

لدراسة في تحديد مستوى املهارات الحياتية التي ينبغي أن تمتلكها من نتائج ا

طالبات الجامعة حتى يتمكنَّ من التعايش مع تحديات املجتمع املعاصرة، وتوفير 

 البرامج الضرورية لتنميتها. 

 محددات الدراسة:  

التواصل والعالقات  (يتحدد البحث باملهارات الحياتية الحدود املوضوعية: 

، حل املشكالت واتخاذ القرار، التفاوض والعمل الجماعي، إدارة الوقت الشخصية

 والتعامل مع الضغوط، تخطيط وتنفيذ الدروس وإدارة الصف(.
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طالبات املستوى الرابع )الفصل الثامن/ التدريب امليداني( في  :الحدود البشرية 

 كلية العلوم واآلداب بمحافظة شرورة. 

 (.م2019-2018الدراسة في العام الدراس ي )تم إجراء  الحدود الزمنية: 

 مصطلحات الدراسة: 

 World Health Organizationعّرفت منظمة الصحة العاملية املهارات الحياتية  -1

WHO،1993 :3 بأنها: القدرات املطلوبة للقيام بسلوك تكيفي وإيجابي يمكن الفرد )

وتتضمن: )مهارات  من التعامل بفعالية مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية،

اتخاذ القرار، وحل املشكالت، والتفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد، واالتصال 

الفعال، ووعي الذات، والتعامل مع العواطف، والتعامل مع الضغوط(.  

 (.2010:49)الناجي،

( بأنها: نطاق مخطط من الفرص 2005عّرفت اليونيسيف املهارات الحياتية ) -2

ل املعرفة والفهم، واملهارات، واالتجاهات، والقيم التي تهدف إلى التعليمية التي تشم

 تنمية الشخصية االجتماعية والصحية.

( WHO, Organizationوقد اعتمدت الباحثة تعريف منظمة الصحة العاملية )

كتعريف إجرائي للمهارات الحياتية، فـ"هي القدرات العقلية، والسلوكية، والحسية التي 

تمكن الطالبة املعلمة بكلية العلوم واآلداب بشرورة من مواجهة تحديات ومتطلبات العصر 

وتطوير األنماط السلوكية، واالجتماعية، واملهنية، ويعبر عنها بالدرجة الكلية التي تحصل 

البة خالل إجابتها على فقرات مقياس املهارات الحياتية الذي تم إعداده لهذا عليها الط

 لغرض. 
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 الخلفية النظرية:

 بالنسبة 
ً
 مهما

ً
على مدار العقدين املاضيين أصبح تعليم املهارات الحياتية أمرا

للشباب؛ من أجل التكيف والتعامل مع التحديات واملخاطر التي تجابههم، وتمكينهم من 

ة اإلنتاجية في املجتمع. وعلى الرغم من التعريفات التي قدمتها منظمة الصحة املشارك

العاملية وغيرها من املنظمات والباحثين، فإنه لم يتوفر تعريف شائع للمهارات الحياتية، 

الحياتية تتضمن مجموعة من املهارات  والتعريف املرن الذي قدمته املنظمة هو أن املهارات

االجتماعية والشخصية التي تمكن الناس من التفاعل بشكل مناسب، واملعارف النفسية و 

، Unicefوإدارة حياتهم، واتخاذ القرارات التي من شأنها توفير حياة نشطة وآمنة ومنتجة )

( املهارة الحياتية بأنها: "القدرات التي يحتاجها األشخاص Prasanna ،2016يعرف )(، و 2012

وبلوغ أهدافهم وطموحاتهم بطريقة أفضل. إنها تعطيهم إلدارة وتحسين نوعية حياتهم، 

 الثقة والشعور باألمان".

( بأنها "مجموعة من املهارات التي يحتاجها الفرد إلدارة حياته، 2006ويعرفها حجازي )

وتكسبه االعتماد على النفس، وقبول اآلراء األخرى، وتساعده في التكيف مع متغيرات 

ت، ات التواصل، والقيادة والعمل الجماعي، وحل املشكال العصر الذي يعيش فيه، كمهار 

 (.2006،360واتخاذ القرار" )حجازي، 

( أهداف تعليم املهارات الحياتية في أربعة محاور رئيسية، 2013،110ويلخص  )العمري،   

 هي:

م بقدرِته على التعامِل بنجاٍح مع متغيراِت الحياة املختلفة. .1 ِ
ّ
 تنمية ثقافِة املتعل

ة تنمية  .2 ة محليَّ كالت الحياتية، من مهاراٍت بيئيَّ
ْ

م على حّلِ املش ِ
ّ
قدرِة املتعل

ة.  وعامليَّ
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ل مع اآلخر. .3 ل االجتماعي، والتواص   تنمية قدرة املتعلم على التفاع 

فكير العلمي. .4 م على االستدالل املْنطقي، والتَّ ِ
ّ
 تنمية قدرِة املتعل

معات والثقافات، ونذكر منها وتعددت املهارات الحياتية وتنوعت باختالف املجت

(، إذ تضمن قائمة باملهارات الحياتية إلحداث التغيير اإليجابي  2010يف )اليونيسف ،نتص

 لدى الشباب، وتشمل هذه القائمة املهارات النفسية واالجتماعية والشخصية، وهي: 

ن : مهارات التواصل الخاصة بالعالقات بيمهارات التواصل والعالقات بين األشخاص

األشخاص: التواصل اللفظي/ غير اللفظي، اإلصغاء الجيد، التعبير عن املشاعر، وإبداء 

 املالحظات والتعليقات )من دون توجيه اللوم(، وتلقي املالحظات والتعليقات.

: مهارات التفاوض وإدارة النزاع، مهارات توكيد الذات، مهارات التفاوض/ الرفض

 مهارات الرفض.

ص العاطفي  م الغير والتعاطف معه(:التقمُّ املقدرة على االستماع الحتياجات  )تفهُّ

 اآلخر وظروفه وتفهمها والتعبير عن هذا التفهم.

التعبير عن االحترام إلسهامات اآلخرين وأساليبهم املختلفة، التعاون وعمل الفريق: 

 تقييم الشخص لقدراته وإسهامه في املجموعة.

ات التأثير على اآلخرين وإقناعهم، مهارات مهار  الدعوة لكسب التأييد: مهارات

 التشبيك والحفز.

مهارات صنع القرار وحل املشكالت: مهارات جمع  مهارات صنع القرار والتفكير الناقد:

املعلومات، تقييم النتائج املستقبلية لإلجراءات الحالية على الذات وعلى اآلخرين، تحديد 

الحلول البديلة للمشكالت، مهارات التحليل املتعلقة بتأثير القيم والتوجهات الذاتية 

 وتوجهات اآلخرين عند وجود الحافز أو املؤثر.
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تحليل تأثير األقران ووسائل اإلعالم، تحليل التوجهات،  ت التفكير الناقد:مهارا

 والقيم، واألعراف واملعتقدات االجتماعية والعوامل التي تؤثر فيها، تحديد املعلومات ذات

 الصلة ومصادر املعلومات.

 : مهارات زيادة املركز الباطني للسيطرة: مهارات تقدير مهارات التعامل وإدارة الذات

الذات/ بناء الثقة، مهارات الوعي الذاتي بما في ذلك معرفة الحقوق، والتأثيرات، والقيم، 

هات، ومواطن القوة ومواطن الضعف، مهارات تحديد األهداف، مهارات تقييم  والتوجُّ

 الذات/ التقييم التقديري للذات ومراقبة الذات. 

مع الحزن والقلق، مهارات : إدارة امتصاص الغضب، التعامل مهارات إدارة املشاعر

 التعامل مع الخسارة، واإلساءة، والصدمات املؤملة.

إدارة الوقت، التفكير اإليجابي، تقنيات  مهارات إدارة التعامل مع الضغوط :

 االسترخاء. 

وعلى الرغم من تعدد تصنيفات املهارات الحياتية فإن الدراسة الحالية تقيس خمس 

التواصل والعالقات الشخصية، ومهارات حل املشكالت  مهارات مهارات مما ذكر، وهي:

واتخاذ القرار، ومهارات التفاوض والعمل الجماعي، ومهارات إدارة الوقت وتحمل الضغوط، 

 التخطيط والتنفيذ وإدارة الصف، وفيما يلي وصف إجرائي لكل منها: مهارة  و 

 التواصل : وتشمل قدرة الخريجات علىوالعالقات الشخصية مهارات التواصل .1

والتعامل بشكل جيد مع اآلخرين، واإلصغاء الجيد، والقدرة  اللفظي/ غير اللفظي

 & Masuomehعلى نقل مشاعرهم لآلخرين، والرغبة في إقامة عالقات ودية معهم 

Rasol, 2015).) 



 
 
 

 

92 

 
 
 

: والتي تشير إلى تمكن الخريجات من حل مهارات حل املشكالت واتخاذ القرار .2

معها بفعالية وبشكل بناء، ويتطلب ذلك القيام بالعديد من  املشكالت والتعامل

األنشطة، كجمع املعلومات وتحديد املشكلة بدقة، ثم يلي ذلك وضع حلول 

مختلفة، ثم تحديد وتنفيذ الحل املناسب لها من بين الحلول املطروحة ، وصنع 

املتعلقة القرارات  الفعالة  التي تساعدنا على التعامل بشكل بناء مع املشكالت 

 (.Prasanna, 2016)() Masuomeh & Rasol ،2015بالحياة. 

اإلقناع والتأثير يقصد بها قدرة الخريجات على  :مهارات التفاوض والعمل الجماعي .3

في اآلخرين ونقل األفكار واملعلومات وتحقيق األهداف ووجهات النظر بأسلوب 

ر الجماعي ونقل آرائهن ضمن منطقي، واملشاركة في العمل مع أقرانهن، وإدارة الحوا

 .(2014،543)النعيمي، مجموعات عمل لتنفيذ مهمات مبنية على أهداف مشتركة

مهارات إدارة الوقت وتحمل الضغوط: يقصد بها قدرة الخريجات على ضبط  .4

وتوجيه انفعاالتهم وتحديد مصادر الضغوط وتأثيرها والتعامل مع املواقف 

ب لخفض مصادر ومستوى  الضغط، واالسترخاء املختلفة، واتخاد اإلجراء املناس

 (.2011،24)البخيث،

مهارات التخطيط وتنفذ الدروس وإدارة الصف: يقصد بها قدرة الخريجات على  .5

التنظيم املنطقي لألفكار واملعارف أثناء عملية التخطيط للتدريس وتنفيذ املواقف 

اد الوسائل وأساليب التعليمية املتضمنة البرامج واألنشطة واالستراتيجيات وإعد

 (.70،2008-68 التقويم وإدارة الصف )جمعة

 الدراسات السابقة:

في ضوء االهتمام الكبير الذي حظي به موضوع املهارات الحياتية في املؤسسات 

التربوية والتعليمية العربية والعاملية، فقد تم إجراء العديد من الدراسات للتعرف على 



 
 
 

 

93 
 
 

 

عالقتها ببعض يمتلكها الطلبة، وتحديدا في املرحلة الجامعية، و املهارات الحياتية التي 

 املتغيرات، نذكر منها اآلتي: 

هدفت إلى معرفة املهارات الحياتية الالزمة (: 2016دراسة )كاظم، شيماء حمزة ،

( طالب 200لطلبة قسم الجغرافية من وجهه نظر التدريسيين، وتكونت عينة الدراسة من )

ج الدراسة على تدني مستوى املهارات الحياتية لدى طلبة أقسام وطالبة، ودلت نتائ

 الجغرافية في كليات التربية من وجهة نظر أغلب التدريسيين.

التي سعت للتعرف على املهارات الحياتية  (2014)الحلوة ، طرفة إبراهيم ، ودراسة

ها ببعض لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في ضوء التحديات وعالقت

( من طالبات املستوى 206املتغيرات، كالتخصص واملستوى، وتكونت عينة الدراسة من )

الرابع في جامعة األميرة نورة، ودلت النتائج على أن درجة اكتساب أفراد العينة للمهارات 

( 3.51الحياتية جاءت بدرجة أقل من املتوسط املحدد كمؤشر الكتساب املهارة بلغت )

%( ، وأكدت الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير 84بوزن مئوي )

 أهمية املهارات الحياتية تعزى للتخصص لصالح األقسام األدبية.

إلى التعرف على مستوى املهارات  (2014)النعيمي والخزرجي،  وهدفت دراسة  

تخصص والجنس، الحياتية لدى طلبة جامعة ديالى، وقياس الفروق بينها وفق متغير ال

( طالبا وطالبة من طلبة جامعة ديالى، ودلت النتائج على 747وتكونت عينة الدراسة من )

  أن طلبة الجامعة لديهم مستوى جيد من املهارات الحياتية، وال توجد فروق دالة
ً
إحصائيا

 بين الذكور واإلناث والتخصص )اإلنساني، العلمي( في مستوى املهارات الحياتية.

تحديد مستوى املهارات الحياتية لدى ( 2006) اللولو وقشطة، ت دارسة واستهدف

( طالبا وطالبة 93خريجي كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة، وتكونت عينة الدراسة من )
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من خريجي كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة، وأظهرت نتائجها أن مستوى املهارات 

 م يصل إلى مستوى التمكن. الحياتية لدى أفراد العينة ل

وألن الوعي باملهارة هو الخطوة األولى نحو اكتسابها وممارستها في الوقع العملي    

الشخص ي أو العام؛ فإن بعض الدراسات قد استهدف التركيز على مدى وعي طلبة الجامعة 

( التي 2013باملهارات الحياتية في ضوء متغيرات حياتية مختلفة، كدراسة )العمري، جمال، 

( من طلبة الجامعات األردنية الرسمية باملهارات الحياتية 797استهدفت التعرف على وعي )

التي يحتاجونها في ضوء مبادئ االقتصاد املعرفي، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة 

 في استجابات الطلبة تبعا ملتغير املستوى الدراس ي لصالح  طلبة السنة الرابعة في 
ً
إحصائيا

على الطلبة الذين ال  باملهارات الحياتية في ضوء مبادئ االقتصاد املعرفي، عيهمدرجة و 

يدرسون املساقات التي تتضمن املهارات الحياتية في ضوء مبادئ االقتصاد املعرفي، واحتلت 

%(، 84.5مهارة العمل الجماعي املرتبة األولى من بين املهارات قيد الدراسة، بوزن نسبي )

%(، يليها التواصل والعالقات بين 84.4مل املسؤولية بوزن نسبي )يليها مهارات تح

 78.8%(، ثم مهارات اتخاذ القرار بوزن نسبي )81.35األشخاص بوزن نسبي ) 
ً
%(، وأخيرا

 %(. 76.5مهارات حل املشكالت بوزن نسبي )

( معرفة مدى فهم طلبة املرحلة الجامعية sakineh،2013)واستهدفت دراسة سكينة 

( طالب وطالبة من خمس جامعات، 500بماليزيا للمهارات الحياتية ، وتكونت عينتها من )

وأظهرت نتائجها أن مستوى فهم طلبة املرحلة الجامعية للمهارات الحياتية جاء بمستوى 

عاٍل، وكانت الفروق دالة ولصالح الذكور. كما دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة 

 بين الطلبة 
ً
الجامعيين الجدد في ماليزيا في معظم املهارات باستثناء مهارات اللياقة إحصائيا

 البدنية، والحفاظ على الصحة.
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إلى معرفة حاجات طلبة جامعة إسراء للمهارات ( 2007دراسة )السيد، مريم، وسعت

الحياتية املطلوبة، والتي أكدت نتائجها حاجة الطلبة للمهارات الحياتية، ولم تظهر نتائج 

 اسة وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغير الجنس، أو الكلية، أو املستوى الدراس ي.الدر 

بينما استهدفت بحوث أخرى استقصاء فاعلية الدراسة الجامعية في تنمية املهارات 

إلى معرفة دور كلية التربية في جامعة  التي هدفت( 2011)صاصيال رانيا،  سةراالحياتية، كد

ت الحياتية  املشتقة من متطلبات االتجاه نحو الجودة ومدرسة دمشق في تنمية املهارا

املستقبل والثقافة العلمية من وجهة نظر الطلبة، ودرجة تحقق تلك املهارات لدى الطلبة 

( 150باختالف متغير الجنس والتخصص، وطبقت أدوات الدراسة على عينة مؤلفة من )

اسية في كلية التربية هي: )التربية، معلم طالبا وطالبة تم اختيارهم من أربعة اختصاصات در 

الصف، علم النفس، اإلرشاد التربوي والنفس ي( من السنة األخيرة، وأظهرت النتائج أن 

تحقق املهارات الحياتية حصل على تقدير متوسط لدى طلبة كلية التربية، في حين حصل 

فروق ذات داللة محور املهارات التكنولوجية والتقنية على تقدير منخفض، ولم تظهر 

إحصائية في تحقق املهارات الحياتية وفق متغير الجنس، بل ظهرت فروق ذات داللة 

إحصائية في امتالك املهارات الحياتية وفق متغير االختصاص لصالح طلبة اإلرشاد التربوي 

 والنفس ي.

التي هدفت إلى معرفة فاعلية الدراسة الجامعية في تنمية  (2011ودراسة )البخيت، 

( طالبة من  300ملهارات الحياتية وعالقتها ببعض املتغيرات كدراسة ميدانية أجريت على )ا

طالبات كليات التربية للبنات بجامعة امللك عبد العزيز، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود 

مهارة إدارة األمور الذاتية، وإدارة ائية في بعض املهارات الحياتية )فروق ذات داللة إحص

 التعايش مع الضغوط وإدارة املوارد املالية والوعي بالذات( تعزى ملتغير التخصص.الوقت و 
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وفي االتجاه ذاته فقد تزايد االهتمام لدى العديد من الباحثين بدراسة مدى توظيف 

( 2018)املعمري،  كدراسة  وتطبيق طلبة الجامعة للمهارات في حياتهم العامة أو التعليمية،

مستوى اكتساب طلبة املستوى الرابع بكلية التربية، بالتربة، جامعة التي استهدفت  تحديد 

تعز للمهارات الحياتية، وعالقته بدرجة ممارستهم للمهارات الحياتية أثناء التطبيق امليداني، 

ومدى اختالف مستوى االكتساب ودرجة ممارسة املهارات الحياتية عند الطلبة باختالف 

( من الطالب والطالبات. وأظهرت 109لدراسة من )الجنس والتخصص، وتكونت عينة ا

النتائج أن مستوى اكتساب أفراد العينة للمهارات الحياتية جاء بدرجة متوسطة، وأن 

. بينما لم تظهر النتائج فروقا دالة 
ً
ممارستهم لهذه املهارات في التطبيق امليداني كان متدنيا

 في مستوى اكتسابهم لهذه املهارات وممار 
ً
عزى ملتغيري الجنس إحصائيا

 
ستهم لها ت

والتخصص أو التفاعل بينهما، عالوة على عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوى اكتساب 

 العينة للمهارات الحياتية، ودرجة ممارستهم لها.

( التعرف على مدى فاعلية مناهج كلية 2013الشوا، هال محمد،واستهدفت دراسة )

ة في تأهيل طالبات التربية العملية في توظيف املهارات العلوم التربوية بالجامعة األردني

الحياتية املهنية في العملية التدريسية أثناء التربية العملية في رياض األطفال واملدارس، 

( طالبات من اللواتي يطبقن في املدارس، وأظهرت نتائج الدراسة 106وبلغت عينة الدراسة )

لطالبات للمهارات الحياتية املهنية التي أن هناك نقصا واضحا في مستوى اكتساب ا

تحتاجها العملية التدريسية أثناء التربية العملية املهنية، كما دلت النتائج على عدم وجود 

 في مستوى اكتساب الطالبات للمهارات الحياتية بين طالبات تخصص 
ً
فروق دالة إحصائيا

 تربية الطفل، وطالبات تخصص معلم الصف. 

إلى التعرف على مدى توظيف املهارات الحياتية في  (2009ريف،دراسة )الشوسعت 

مناهج كلية التربية تبعا ملتغيري الجنس واملستوى األكاديمي، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
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( طالبا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة قلة املهارات الحياتية التي يتم توظيفها في 246)

ئج على عدم وجود فروق إحصائية بين استجابات الطالب املناهج الجامعية، كما دلت النتا

والطالبات، بينما دلت على وجود فروق إحصائية تعزى للمستوى األكاديمي لصالح طلبة 

 املستوى األول.

 من خالل العرض السريع للدراسات السابقة، لوحظ ما يلي: 

 املهارات الحياتية.استهدف معظم الدراسات طلبة املرحلة الجامعية كعينة لقياس مستوى  

اهتم معظم الدراسات بالتعرف على مستوى املهارات الحياتية لدى طلبة الجامعة،  

(، بينما هدفت الدراسات األخرى 2016،كاضم(، و)2006(، و)اللولو قشطة،2014)الحلوة،

 مدى وعي  وفهم طلبة الجامعة باملهارات الحياتية في ضوء متغيرات حياتية مختلفة إلى قياس

(، وركز البعض اآلخر 2007(، و)السيد،sakineh،2013)سكينة دارسة  و (، 2013عمري، )ال

حياتهم العامة  من الدراسات على مدى توظيف املهارات الحياتية لدى طلبة الجامعة في

لكي تحقق الفائدة  (؛2009(، و)الشريف،2018و)املعمري،   (،2013 ،والعملية. )الشوا

الحالية إلى قياس مدى امتالك وتوظيف طالبات كلية العلوم املرجوة منه، وسعت الدراسة 

، وأثر متغير التخصص في امتالك وتوظيف الطالبات 
ً
واآلداب بشرورة للمهارات الحياتية معا

 للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني.

عينة  من وجهة نظر أفراداستخدم أغلب الدراسات االستبانة أداة لقياس املهارات الحياتية  

لتحديد مستوى املهارات الحياتية من وجهة نظر عينة الدراسة، والبعض اآلخر  الدراسة

استخدم بطاقة املالحظة كأداة لتحديد درجة توظيف املهارات الحياتية، بينما استخدمت 

الدراسة الحالية أداتين لقياس املهارات الحياتية، هما: االستبانة؛ ملعرفة مدى امتالك 

حياتية من وجهة نظر الطالبات، وبطاقة املالحظة التي تستخدم من قبل املعلمات املهارات ال

املشرفات على التدريب امليداني؛ لتحديد مدى توظيف الطالبات للمهارات الحياتية أثناء 

 التدريب امليداني.
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 منهج الدراسة:  

من استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع املعلومات 

 وفق  خالل تطبيق
ً
األدوات على عينة من مجتمع الدراسة، ومن ثم تحليل النتائج إحصائيا

أهداف البحث، ومناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري وخصائص املجتمع، والخروج 

 (.2002بالتوصيات واملقترحات )ملحم، سامي ، 

 مجتمع وعينة الدراسة:

املستوى الثامن في كلية العلوم واآلداب تكون مجتمع الدراسة مــن جميع طالبات 

( طالبة، حيث تم 148(، والبالغ عددهن )2019-2018بشرورة، واملتوقع تخرجهن خالل )

( طالبات بسبب الغياب املتكرر عن التدريب امليداني لظروف صحية، وبذلك 3استبعاد )

اني خالل الفصل ( طالبة مسجلة في التدريب امليد145أصبحت عينة البحـــث مكونة مــن )

( تم اختيارهن بطريقة قصدية، كما هو 2019 - 2018الدراس ي الثاني من العام الدراس ي )

 (.1موضح في الجدول )

 يوضح توزيع عينة الدراسة وفق التخصص (1الجدول )

 املجموع النسبة املئوية العدد البرنامج التخصص

 األدبي

68.9% 

 

 100 13.7 20 الدراسات اإلسالمية

 17.9 26 اللغة العربية

 16.6 24 اللغة اإلنجليزية

 20.7 30 رياض األطفال

 العلمي

31% 

 45 11 16 علوم الحاسب

 10.3 15 الكيمياء

 9.7 14 الرياضيات

 100 145 املجموع
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 أداوت الدراسة :

لتحقيق هدف الدراسة تم إعداد أداتين، وذلك بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات 

 السابقة التي تناولت مقاييس واختبارات املهارات الحياتية، وهما: 

استبانة لتحديد مدى امتالك خريجات كلية العلوم واآلداب بشرورة للمهارات  - أ

 الحياتية من وجهة نظرهن.

مدى توظيفهن للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني بطاقة مالحظة لقياس  - ب

 من خالل تقديرات املعلمات املشرفات أثناء التدريب امليداني.

صيغت املهارات في أداتي الدراسة بعبارات سلوكية قابلة للمالحظة والقياس وفق  

( مهارة 42(، وبلغ عددها)5-1ضعيفة( بتقدير كمي ) –التدرج الخماس ي بدرجة )كبيرة جدا 

 ( مجاالت في صورتها األولية.5موزعة على )

 :من خالل اآلتي )استبانة املهارات الحياتية وبطاقة املالحظة( حساب صدق أداتي الدراسة

ألداتي الدراسة )استبانة املهارات الحياتية وبطاقة  تأكد من الصدق الظاهري لا 

مناهج وطرائق التدريس تم عرضها على خمسه من املختصين في حيث املالحظة(، 

إلبداء آرائهم حول مدى مناسبتها وصالحيتها لقياس املهارات الحياتية املطلوبة، 

ووفق آراء املحكمين، أعيدت صياغة بعض املهارات، وحذف بعض منها لعدم 

 مناسبتها.

حساب صدق االتساق الداخلي ملقياس املهارات الحياتية وبطاقة املالحظة من  

مل ارتباط بيرسون بين مجاالت املقياس والدرجة الكلية خالل استخدام معا

( وتشير إلى 0.01للمقياس، وجاءت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية )

 انتماء جميع املجاالت إلى املقياس ككل، كما هو موضح في الجدول أدناه.
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 ( يوضح قيم معامل االرتباط بيرسون في أداتي الدراسة2الجدول)

 بطاقة املالحظة مقياس املهارات املهارات املحور 

 0.743 0.756 التواصل والعالقات الشخصية 1

 0.881 0.829 حل املشكالت واتخاذ القرار 2

 0.907 0.917 التفاوض والعمل الجماعي 3

 0.776 0,894 إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط 4

 0.837 0.894 تخطيط وتنفيذ الدروس وإدارة الصف 5

من  Alphacrobach: تم استخدام معامل ألفاكرونباخ حساب ثبات أداتي الدراسة

( طالبة، حيث حصل مقياس املهارات 20خالل تطبيقها على عينة استطالعية بلغت )

، بينما حصلت بطاقة 86الحياتية على معامل ثبات قدره )
ً
%(، ويعد ذلك مقبوال إحصائيا

، مما يدل على درجة %(90املالحظة على معامل ثبات قدره  )
ً
، ويعد هذا مقبوال إحصائيا

عالية من الثبات واملوثوقية، وبذلك أصبحت الصورة النهائية لألدوات الدراسة مكونة من 

 (.3( مجاالت رئيسية، كما هو موضح في الجدول رقم )5( مهارة موزعة على )35)

 القياسيوضح املهارات الحياتية التي تتضمنها أداتا  (3جدول رقم )

 )االستبانة وبطاقة املالحظة(

 النسبة املئوية عدد املهارات املهارات املحور 

 17.1 6 التواصل والعالقات الشخصية 1

 22.9 8 حل املشكالت واتخاذ القرار 2

 25.7 9 التفاوض والعمل الجماعي 3

 20 7 إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط 4

 14.3 5 الصفتخطيط وتنفيذ الدروس وإدارة  5

 %100 35 املجموع الكلي 
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 ولتنفيذ إجراءات الدراسة قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:

-5) تطبيق أداة القياس على أفراد العينة  خالل الفصل الدراس ي الثاني بتاريخ 

( وذلك بعد استيضاح الهدف من الدراسة ومجاالت أداة القياس 10/8/1439

 وكيفية اإلجابة على فقراتها.

تدريب املعلمات املتعاونات واملشرفات على التدريب امليداني على بنود بطاقة  

املالحظة والتأكيد على دقة املالحظة وصدقها، واتباع التعليمات أثناء مالحظة كل 

فرد من أفراد العينة في الزيارتين املحددتين لهن أثناء فترة التدريب امليداني وحساب 

 املتوسط  للزيارات.

فة األوراق والتأكد من سالمة املعلومات ودقتها، ومن ثم تصحيح وتفريغ تجميع كا 

 في  برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلنسانية 
ً
البيانات ومعالجتها إحصائيا

 (.spssواالجتماعية )

الوسط املرجح  للمقياس الخماس ي  كمحك مرجعي للحكم على مدى  حساب 

لحياتية وفق آراء املحكمين وعلى النحو امتالك وتوظيف عينة الدراسة للمهارات ا

 اآلتي: 

( 3.40- 2.61( بدرجة ضعيفة، )2.60-1.81( بدرجة ضعيفة جدا، )1-1.80) 

 ( بدرجة كبيرة جدا.5-4.21( بدرجة كبيرة، )4.20-  3.41بدرجة متوسطة، )

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على:

امتالك خريجات كلية العلوم واآلداب بشرورة للمهارات الحياتية من وجهة مدى ما "

  نظرهن".
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ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية 

لدرجات أفراد العينة على مقياس املهارات الحياتية، ورتبة محاور املقياس الخمسة 

 (.4الجدول )وللمقياس ككل، وهي موضحة في 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ورتبة مدى امتالك أفراد  (4الجدول )

 العينة للمهارات الحياتية من وجهة نظرهن ملجاالت املقياس، وللمقياس ككل

االنحراف  املتوسط الفقرات املحور 

 املعياري 

درجة 

 االمتالك

 املحور 

 األول:

 مهارات التواصل

والعالقات 

 الشخصية

 كبيرة 1.24 3.75 االستماع لآلخرين وتفهم وجهة نظرهم

 كبيرة 1.12 3.73 التواصل مع اآلخرين بشكل واثق

 متوسطة 1.17 3.34 التعبير عن  األفكار واملشاعر

يستخدم التواصل اللفظي وغير  اللفظي 

 إليصال املعلومات الخاصة
3.58 1.13 

 كبيرة

قائمة على إقامة عالقات صداقة  

 االحترام مع اآلخرين
3.69 1.29 

 كبيرة

توجيه النقد  واإلرشاد البناء في الوقت 

 املناسب
3.46 1.23 

 كبيرة

 كبيرة 1.13 3.58  3رتبة

املحور الثاني: 

مهارات حل 

 املشكالت

 واتخاذ القرار

 كبيرة 1.18 3.53 حصر البدائل  واختيار األفضل منها

 على القرار 
ً
 متوسطة 1.25 3.39 الذي تم  اتخاذهيصدر حكما

تحديد املواقف التي تحتاج إلى اتخاذ 

 قرار.
3.50 1.19 

 كبيرة

 متوسطة 1.20 3.38 االنتقال السريع من فكرة إلى فكرة أخرى 

 كبيرة 1.16 3.50 إدراك العالقات بين األشياء

 كبيرة 1.11 3.63 الربط بين األسباب والنتائج

 كبيرة 1.14 3.65 التخطيط السليم

 كبيرة 1.18 3.46  4رتبة

 كبيرة 1.13 3.95 يتقبل أفكار  اآلخرين، ويحترمها املحور الثالث:



 
 
 

 

103 
 
 

 

مهارات التفاوض 

 والعمل

 الجماعي

 كبيرة 1.27 3.91 العمل بروح الفريق الواحد

املبادرة  في تقديم العون  واملساعدة 

 لآلخرين
3.99 1.14 

 كبيرة

أواصر  الثقة  الحرص على  بناء 

 واالحترام مع فريق العمل
3.99 1.22 

 كبيرة

تقديم مصلحة الجماعة على املصلحة 

 الفردية
3.83 1.26 

 كبيرة

 كبيرة 1.11 4.05 إظهار روح املسئولية

 كبيرة 1.17 3.94 تفهم  مشاكل واحتياجات اآلخرين

 كبيرة 1.19 3.83 التفاوض اإليجابي أثناء الحوار واملناقشة

 كبيرة 1.28 3.94  1رتبة 

املحور الرابع 

 مهارات إدارة

الوقت والتعامل 

 مع الضغوط

 كبيرة 1.27 3.81 يدرك أهمية الوفاء بااللتزامات املطلوبة منه

 كبيرة 1.18 3.68 ضبط االنفعاالت  واملشاعر

 كبيرة 1.36 3.80 يتصرف  بشكل  الئق  ومسؤول

 كبيرة 1.29 3.77 تحديد األهداف واالهتمامات

 كبيرة 1.41 3.73 يتقبل النقد اإليجابي والبناء

 كبيرة 1.18 3.97 التعامل اإليجابي  مع اآلخرين

 3.81 التخطيط والتنظيم للوقت

 
1.27 

 كبيرة

 كبيرة 1.18 3.79  2رتبة 

املحور الخامس: 

مهارات تخطيط 

وتنفيذ الدروس 

 وإدارة الصف

صياغة األهداف السلوكية وفق 

 مستويات ومجاالت بلوم
3.73 1.41 

 كبيرة

 كبيرة 1.18 3.97 التخطيط الجيد للدروس

يستخدم استراتيجيات التدريس الحديثة  

 واملتنوعة
3.81 1.27 

 كبيرة

 كبيرة 1.29 3.77 يستخدم أساليب تقويم متنوعة

 كبيرة 1.18 3.68 إدارة  الصف بشكل جيد أثناء عملية التدريس

 كبيرة 1.18 3.79  2رتبة 

 كبيرة 1.16 3.65 املجموع الكلي للمقياس
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 ( اآلتي:4يتضح من الجدول )

بلغ متوسط امتالك أفراد العينة للمهارات الحياتية من وجهة نظرهن للمقياس الكلي 

=  4.20-  3.41( مقارنة بالوسط املرجح )1.16( وانحراف معياري )3.65للمهارات الحياتية )

بدرجة كبيرة(؛ مما يدل على أن مستوى امتالكهن للمهارات الحياتية بصورة عامة جاء 

كل محور من املحاور الخمسة ملقياس املهارات الحياتية، فقد  إلى نسبة بدرجة كبيرة، أما بال

حصل املحور األول ملهارات التواصل والعالقات الشخصية على الرتبة الثالثة بمتوسط 

(، بينما حصل املحور الثاني ملهارات التفكير واتخاذ القرار على الرتبة الرابعة 3.58حسابي )

دل  على أن مستوى امتالكهن للمهارات الحياتية للمحورين (؛ مما ي3.46بمتوسط حسابي )

فقد  عبارات املحور الثالث ملهارات التفاوض والعمل الجماعيأما جاء بمستوى كبير، 

املحور الرابع ملهارات كل من واشترك ، (3.94حصلت على املرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ملهارات املهنية )التخطيط وتنفيذ  إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط، واملحور الخامس

( على 3.79( و)3.97) مكرر متوسط حسابي في املرتبة الثانية بالدروس وإدارة الصف( 

يدل على أن مستوى امتالكهن  للمهارات الحياتية  في  مقارنة باملحاور األخرى، مما ،التوالي

ا تم اكتسابه من هذه املحاور جاء بدرجة كبيرة، وقد يعزى ذلك للدراسة الجامعية وم

ونجاحهن  معارف ومهارات ضرورية للتكيف مع الحياة الجامعية، والتغلب على التحديات،

 (.Sakineh2013في أمور حياتهن، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة سكينة )ٍ 

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:

بشرورة للمهارات الحياتية أثناء مدى توظيف خريجات كلية العلوم واآلداب ما "

 التدريب امليداني".
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ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، 

والرتبة لدرجة توظيف أفراد العينة للمهارات الحياتية، كما قدرتها املعلمات املتعاونات 

أثناء التدريب امليداني، كما هو موضح  واملشرفات على املحاور التي تضمنتها بطاقة املالحظة

 (.5في الجدول )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لرتبة مدى توظيف أفراد العينة  (5الجدول )

للمهارات الحياتية من خالل مالحظاتهن في غرفة الصف عل  جميع املحاور التي تضمنتها 

 بطاقة املالحظة

االنحراف  املتوسط املهارات املحاور  الرقم

 املعياري 

درجة 

 التوظيف

الرتبة 

 تنازليا

 املحور  1

 األول 

مهارات التواصل 

 959. 3.24 والعالقات الشخصية
 5 متوسطة

مهارات حل املشكالت  املحور الثاني 2

 واتخاذ القرار
3.32 .939 

 2 متوسطة

املحور  3

 الثالث

مهارات التفاوض 

 والعمل الجماعي
3.41 1.24 

 1 كبيرة

مهارات إدارة الوقت  املحور الرابع 4

 والتعامل مع الضغوط
3.31 1.19 

 3 متوسطة

املحور  5

 الخامس

مهارات تخطيط وتنفيذ 

 الدروس وإدارة الصف
3.30 1.21 

 4 متوسطة

  متوسطة 954. 3.32 املجموع الكلي
 

 ( اآلتي:5يتضح من الجدول )

لتوظيف أفراد العينة  بالنسبة لبطاقة املالحظة ككل، حصل املتوسط العام 

للمهارات الحياتية أثناء أدائهن في التدريب امليداني على درجة متوسطة مقارنة 

( 3.32بالوسط املرجح، حيث بلغ املتوسط الحسابي اإلجمالي لبطاقة املالحظة )

 (.954بانحراف معياري قدره ).
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ظة فقد حصلت على أما بالنسبة ملحاور املهارات الحياتية التي تضمنتها بطاقة املالح 

الرتب التالية عند مقارنتها ببعضها، حيث جاءت في املرتبة األولى مهارات املحور 

(، وحصلت مهارات 3.41الثالث )التفاوض والعمل الجماعي( بمتوسط حسابي )

املحور الثاني )حل املشكالت واتخاذ القرار( على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

حور الرابع )إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط(، ومهارات (، وجاءت مهارات امل3.32)

املحور الخامس )التخطيط وتنفيذ الدروس وإدارة الصف( في املرتبتين الثالثة 

(، بينما جاءت في املرتبة 3.31-3.30والرابعة على التوالي، بمتوسط حسابي  قدر بين )

ية( بمتوسط حسابي قدره األخيرة مهارات املحور األول )التواصل والعالقات الشخص

(؛ مما يؤكد على أن مستوى توظيف أفراد 4(، كما هو موضح في الجدول رقم )3.24)

العينة للمهارات الحياتية في التدريب امليداني جاء بدرجة متوسطة، إال أن هذه 

ويا، وغير كافية لتحقيق األهداف املرجوة باملستوى املقبول تر نتيجة لم تكن ضمن 

الكها، وقد يعزى ذلك إلى أنهم لم يحظوا بقدر كاف من تعلمها، وعدم واملتوقع امت

هذه املهارات أثناء املحاضرات وفي  تكليف الطالبات بممارسة عملية مستمرة ملثل

التدريس املصغر في الكلية؛ مما جعلهن ال يدركن أهميتها في الحياة اليومية واملهنية، 

علومات واملعارف النظرية أثناء دراستهن ومن ثم أصبح تركيز أفراد العينة على امل

للمقررات أكثر من اهتمامهن باملهارات الحياتية وآلية توظيفها في املواقف التعليمية 

باإلضافة إلى عدم مشاهدة  التي يجب اكتسابها أثناء التدريس املصغر للعملية،

أثناء فترة  الطالبات لنماذج كافية تبين طريقة تطبيق مثل هذه املهارات في املدارس

املشاهدة، التي تسبق فترة التدريب امليداني؛ مما يدل على وجود فجوة بين ما تدرسه 

الطالبات في الكلية من مواد نظرية وما يجب أن يمارسنه ويدرسنه في حياتهن العملية 

 والتعليمية.
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(، ودراسة )السيد، 2006وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )اللولو وقشطة،

 (.2013و)سكينة(، 2007

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث  والذي ينص على:

 في مستوى امتالك أفراد العينة للمهارات الحياتية ما "
ً
طبيعة الفروق الدالة إحصائيا

 تعزى ملتغير التخصص".

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية

لدرجة امتالك أفراد العينة للمهارات الحياتية التي تضمنتها أداة القياس ككل، واختبار )ت( 

، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول )
ً
 .(6لحساب داللة الفروق إحصائيا

 في درجة امتالك أفراد  (6الجدول )
ً
يوضح قيم اختبار )ت( لحساب داللة الفروق إحصائيا

 ياتية من وجهة نظرهن تبعا ملتغير التخصصالعينة للمهارات الح

املتوسط  العدد التخصص املهارات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة 

 )ت(

 الداللة

مهارات التواصل والعالقات 

 الشخصية

 611. 510. 1.08 3.51 100 أدبي

 921. 3.42 45 علمي

 293. -1.055 1.05 3.39 100 أدبي مهارات حل املشكالت واتخاذ القرار

 951. 3.58 45 علمي

 411. -824. 1.15 3.79 100 أدبي مهارات التفاوض والعمل الجماعي

 1.06 3.96 45 علمي

مهارات إدارة  الوقت والتعامل مع 

 الضغوط

 536. -621. 1.15 3.76 100 أدبي

 1.01 3.88 45 علمي

مهارات تخطيط وتنفيذ الدروس 

 وإدارة الصف

 317. -1.055 1.20 3.76 100 أدبي

 1.05 3.96 45 علمي

 514. -654. 1.06 3.64 100 أدبي املجموع الكلي

 932. 3.76 45 علمي
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( إلى وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية في مستوى 6تشير نتائج الجدول)

 ملتغير  امتالك
ً
التخصص، أفراد العينة للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني تبعا

(  تم تطبيق  α=0.05ولتحديد ما إذا كانت الفروق بين املتوسطات ذات داللة إحصائية )

، وأوضحت النتائج أن قيمة )ت( املحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية،  T.testاختبار )ت(

( 
ً
( بين متوسطات أفراد α=0.05وهذا يدل على أنه ال توجد وجود فروق دالة إحصائيا

جة امتالكهن للمهارات الحياتية تعزى ملتغير التخصص، ويمكن إرجاع هذه العينة في در 

واملهنية التي اكتسبتها الخريجات أثناء دراستهن  النتيجة إلى الخبرات املعرفية واالجتماعية

الجامعية للمقررات الدراسية التخصصية واملقررات التربوية بشكل عام، بغض النظر عن 

(، ودراسة )السيد، 2006مع نتائج دراسة )اللولو وقشطة، التخصص، وتتفق هذه النتيجة

(، 2011(، وتختلف عن نتائج دراسة )صاصيال، 2014(، ودراسة )النعيمي والخزرجي، 2007

( التي أكدت وجود فروق تعزى للتخصص، ولصالح األقسام 2014و)دراسة الحلوة، 

 األدبية.

  :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على

 في مستوى توظيف أفراد العينة للمهارات ما "
ً
طبيعة الفروق الدالة إحصائيا

  الحياتية أثناء مالحظاتهن في التدريب امليداني تعزى للتخصص".

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية 

تها بطاقة املالحظة ككل، واختبار لدرجة توظيف أفراد العينة للمهارات الحياتية التي تضمن

 (.7)ت( لحساب داللة الفروق(، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول )
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 في درجة توظيف أفراد  (7الجدول )
ً
يوضح قيم اختبار )ت( لحساب داللة الفروق إحصائيا

 العينة للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني تبعا ملتغير التخصص

االنحراف  املتوسط العدد التخصص املحاور  الرقم

 املعياري 

قيمة 

 )ت(

 الداللة 

مهارات التواصل والعالقات  1

 الشخصية

 591. 539.- 1.03 3.21 100 أدبي

 795. 3.30 45 علمي

 مهارات حل املشكالت 2

 واتخاذ القرار

 609. 512.- 975. 3.29 100 أدبي

 865. 3.38 45 علمي

التفاوض والعمل مهارات  3

 الجماعي

 310. 1.02- 1.26 3.34 100 أدبي

 1.19 3.56 45 علمي

مهارات إدارة  الوقت  4

 والتعامل مع الضغوط

 094. 1.69- 1.23 3.20 100 أدبي

 1.09 3.56 45 علمي

مهارات تخطيط وتنفيذ  5

 الدروس وإدارة الصف

 096. 1.61- 1.24 3.19 100 أدبي

 1.11 3.54 45 علمي

 194. 1.30- 996. 3.25 100 أدبي املجموع الكلي

 841. 3.47 45 علمي

( إلى وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لدرجة 7تشير نتائج الجدول)

 ملتغير التخصص، 
ً
توظيف أفراد العينة للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني تبعا

(  تم تطبيق  α=0.05الفروق بين املتوسطات ذات داللة إحصائية )ولتحديد ما إذا كانت 

، وأشارت النتائج  إلى أن قيمة )ت( املحسوبة أقل من قيمة )ت( T.testاختبار )ت( 

 بين متوسطات أفراد العينة في درجة 
ً
الجدولية، وهذا يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا

امليداني تعزى ملتغير التخصص، ويمكن إرجاع توظيفهن للمهارات الحياتية أثناء التدريب 

هذه النتيجة للخبرات املعرفية واالجتماعية واملهنية التي اكتسبتها الخريجات أثناء دراستهن 

الجامعية للمقررات الدراسية واملقررات التربوية بشكل عام، بغض النظر عن التخصص، 
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ذه املهارات حتى يتمكنَّ سوية من أن الحياة املعاصرة تفرض عليهن ممارسة هباإلضافة إلى 

وتتفق مواجهة متطلباتها، والتكيف مع مجاالت الحياة الشخصية واألسرية واالجتماعية. 

(، 2018(، و)املعمري،2014هذه النتيجة مع نتائج دراسة )النعيمي والخزرجي،

(، ودراسة )صاصيال، 2014(، وتختلف عن نتائج دراسة )الحلوة وطرفة 2013و)الشوا

2011.) 

 النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس الذي ينص على:

 بين مستوى امتالك أفراد العينة للمهارات ما "
ً
طبيعة العالقة الدالة إحصائيا

  الحياتية من وجهة نظرهن وبين درجة توظيفهن للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني".

 ارتباط بيرسون لالستجاباتولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة معامل 

الكلية ألفراد العينة  حول مستوى امتالكهن للمهارات الحياتية والدرجة الكلية لتوظيفهن 

للمهارات الحياتية كما قدرتها املشرفات واملعلمات املتعاونات، كما هو موضح في الجدول 

 (.8رقم )

للمهارات الحياتية ودرجة معامل االرتباط بين درجة امتالك أفراد العينة  (8الجدول )

 أثناء التدريب امليداني توظيفهن لها

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط العدد املتغيرات

 مستوى امتالك الطالبات للمهارات الحياتية

 ودرجة توظيف الطالبات للمهارات الحياتية

145 0.140 0.187 

 

( α=0.05( عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية )8يظهر الجدول النتائج ) 

بين الدرجة الكلية ألفراد العينة على كل من مقياس املهارات الحياتية وبطاقة املالحظة 

لدرجة توظيفهن للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني، وقد يعزى ذلك إلى عدم إدراكهن 

املهارات الحياتية في العملية التعليمية بشكل كبير، والتركيز على حفظ ألهمية توظيف 
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املعلومات لتحصيل درجات أعلى للتخرج، واالهتمام بالتدريب على توظيف تلك املهارات؛ 

مما يضعف من ممارستهن وتوظيفهن للمهارات الحياتية أثناء التدريب امليداني والخدمة 

. وتتفق هذه النتيجة مع در 
ً
(، و)الشريف، 2014(، و)النعيمي،2018اسة )املعمري، الحقا

2009.) 

 توصيات ومقترحات الدراسة:

 استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات واملقترحات اآلتية:

تضمين املهارات الحياتية في املناهج الدراسية لجميع التخصصات في املرحلة   -1

د املعلم بكليات التربية بشكل خاص، لكي يساعدهم على الجامعية وبرامج إعدا

 ممارسة املهارات الحياتية بدرجة عالية في حياتهم اليومية.

تزويد الطلبة املعلمين بالكلية باستراتيجيات التدريس الفعالة التي تمكنهم من  -2

لوبة النجاح في مجالهم املنهي بمجال التدريس، وتزويد طلبتهم باملهارات الحياتية املط

 .منها الحالي واالستفادةفي العصر 

تضمين استمارة تقييم الطلبة املعلمين أثناء التدريب امليداني املهارات الحياتية   -3

 لقياس درجة توظيفها إلى جانب املهارات التدريسية. املطلوبة

تقديم ورش ودورات تدريبية مختلفة تعزز تطبيق املهارات الحياتية لدى الطلبة   -4

 أهميتها في حياتهم اليومية واملهنية.وترسخ من 

تقديم الدورات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية حول املهارات التدريسية   -5

 وطرائق التدريس التي تمكنهم من توظيف املهارات الحياتية بشكل فعال.

تقديم الدورات التدريبية للمعلمات املتعاونات واملشرفات على برامج التدريب   -6

 كي تمكنهم من توظيف املهارات الحياتية في العملية التدريسية.امليداني ل
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 :مقترحات الدراسة

إجراء دراسة ملعرفة مدى توظيف املعلمين أثناء الخدمة للمهارات الحياتية وعالقتها  

 بالتحصيل الدراس ي لدى طلبتهم.

إجراء دراسة ملعرفة درجة اكتساب الطلبة للمهارات الحياتية في مراحل التعليم  

 العام والجامعي، وعالقتها ببعض املتغيرات الديموغرافية.

 

 املراجع:  املصادر و   

(: أثر برنامج تدريبي جمعي في االرتقاء بمستوى 2017أبو حماد، ناصر الدين إبراهيم أحمد، )  

املهارات الحياتية االجتماعية وتغيير مركز الضبط الخارجي إلى الداخلي لدى طلبة جامعة األمير 

 ( .2(، العدد )41، املجلد )مجلة الدولية للبحوث التربويةسطام بن عبد العزيز، 

فاعلية الدراسة الجامعية في تنمية املهارات الحياتية:  :(2011البخيت، خديجة أحمد السيد، ) 

مجلة الدراسات دراسة ميدانية على طالبات كليات التربية للبنات بجامعة امللك عبد العزيز، 

 .2011، يناير (1(، العدد )5املجلد )العربية في التربية وعلم النفس، 

تطوير برنامج أعداد معلمات العلوم قبل الخدمة في ضوء  (:2008م، )جمعة ميساء محمد سال 

 -، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية للبنات باملدينة املنورةاملهارات الحياتية الالزمة

 جامعة طيبة.

فعالية التنظيم الحلزوني ملحتوى وحدات املادة في (: 2006حجازي، رضا السيد محمود، ) 

، املؤتمر العلمي ية املهارات الحياتية لدى تالميذ الفصل متعدد الصفوفالتحصيل وتنم

 (.3،العدد ) 1العاشر، التربية العلمية، تحديات الحاضر ورؤى املستقبل ،ج

(: املهارات الحياتية لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد 2014الحلوة، طرفة إبراهيم، ) 

 (.218-179(، ص )3(، العدد )2) وم والتربية، املجلدمجلة العلالرحمن  في ضوء التحديات، 

: إطار عمل للتعلم من أجل املستقبل. 21مهارات القرن الـ  ( : 2018خميس  )ساما فؤاد(، ) 

-163( ، )31( (، العدد )8، املجلس العربي للطفولة والتنمية، املجلد )مجلة الطفولة والتنمية

149  .) 
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مجلة اتحاد بة جامعة اإلسراء إلى املهارات الحياتية، (: حاجات طل2007السيد، مريم، ) 

 (.49، العدد ) الجامعات العربية

مجلة (: مدى توظيف املهارات الحياتية في مناهج كلية التربية، 2009الشريف، هيثم. ) 

 (.125-103(، ص )2عدد ) الجامعات العربية،

(: دور كلية التربية في جامعة دمشق في  تنمية املهارات الحياتية  في ضوء 2011صاصيال، رانيا، ) 

(، 9، املجلد )مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفساالتجاهات التربوية املعاصرة، 

 (.190-162(، ص )4العدد )

، القاهرة، دار السحاب للنشر تية: املهارات الحيا(2008عبد املعطي، أحمد، ومصطفى، دعاء ) 

 والتوزيع.

(: مدى وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية للمهارات الحياتية 2013العمري، جمال فوزي، ) 

، املجلد مجلة الدراسات النفسية والتربويةالتي يحتاجونها في ضوء  مبادئ االقتصاد املعرفي، 

 (.127-103(، ص )1( العدد ) 6)

(: املهارات الحياتية الالزمة لطلبة قسم الجغرافية من وجهة نظر 2016، )كاظم شيماء حمزة 

 (.     24(، العدد ) 56مجلد ) مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية،التدريسيين في جامعة بابل، 

(: مستو ى املهارات الحياتية لدى 2006اللولو، فتحية صبحى، وقشطة عوض سليمان، ) 

مجلة املناهج وطرق التدريس، الجمعية بية بالجامعة اإلسالمية بغزة، الطلبة خريجي كلية التر 

   املصرية للمناهج وطرق التدريس.

التربة با(: مستوى اكتساب طلبة املستوى الرابع بكلية 2018املعمري، سليمان، عبده، )- 

التربوية  للمهارات الحياتية وعالقته بدرجة ممارستهم لها أثناء التدريب امليداني، مجلة العلوم

 .(428-399)،  (3) 19النشر العلمي،جامعة البحرين، مركز  والنفسية،

التربية العلمية وأبعاد التنمية التكنولوجية واملهارات الحياتية والثقافة (: 2002مازن حسام، ) 

، املؤتمر العلمي السادس، التربية العلمية وثقافة املجتمع، العلمية الالزمة للمواطن العربي

-32املنعقد في ) (364-343جامعة عين شمس، املجلد األول )الجمعية املصرية للتربية العلمية، 

 (.2002يوليو 28
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(، عمان، دار 2، طبعة )مناهج البحث في التربية وعلم النفس(: 2002ملحم، سامي محمد، ) 

 وزيع والطباعة.املسيرة للنشر والت

(: ورقة عمل مقدمة للملتقى األول للتعليم الثانوي بعنوان 2010الناجي، عبد السالم عمر، )- 

، الرياض، العدد مجلة املعرفةما هي املهارات التي ينبغي أن يتعلمها طالب املرحلة الثانوية، 

(41.) 

ت الحياتية لدى طلبة (: املهارا2014النعيمي، لطيفة ماجد، والخزرجي، ضيماء إبراهيم، )  

 (.63، العدد ) مجلة جامعة ديالىجامعة ديالى  وفق متغير التخصص والجنس، 

البيئة الجامعية وعالقتها باملهارات الحياتية لدى طالبات كلية  (:2008الهالبي، منال مبارك، ) 

 ، رسالة ماجستير، جامعة طيبة، منشورة على:  التربية بجامعة طيبة
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