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  :مستخلص الدراسة باللغة العربیة
دیث          : عنوان الدراسة            رر ح ي مق دة مطورة ف دى     ) ١(فاعلیة وح ة ل ارات الحیاتی ة المھ لتنمی

  .ریم بنت عزیز الحربي.أحمد بن محمد التویجري، و أ.د: الباحثان. / طالبات المرحلة الثانویة
ى ا    دیث              وھدفت الدراسة إل رر ح ي مق دة مطورة ف ة وح ن فاعلی ارات   ) ١(لكشف ع ة المھ لتنمی

  .الحیاتیة لدى طالبات المرحلة الثانویة
ي   بھ التجریب نھج ش تخدام الم م اس ة   ،      وت ات المرحل ع طالب ن جمی ة م ع الدراس ّون مجتم د تك وق

ة  ة واألھلی دارس الحكومی ي الم ة ف دائع، الثانوی ة الب صیم، بمحافظ ة الق ددھن وا، بمنطق الغ ع لب
ى  ، )١٣٠٢( دارس١٠موزَّعات عل ددھا   ،  م الغ ع ة والب ع الدراس ة لمجتم ة الممثِّل ار العین م اختی وت
ى مجموعتین    ، طالبًة) ٤٢( سَّمًة إل داھما  : مق ة    ) ٢١(إح ثِّلن المجموعة التجریبی ًة ُیم واألخرى  ، طالب
ارا   ، طالبًة ُیمثِّلن المجموعة الضابطة  ) ٢١( اس المھ ان     وبعد إجراء مقی ّده الباحث ذي أع ة ال ت الحیاتی

  .تم تطبیقھ على المجموعتین قبلیًا وبعدیًا
ة      ة الثانوی ات المرحل ة لطالب ة الالزم ارات الحیاتی ة المھ ن قائم ارة ع ة عب ت أداة الدراس ،      وكان

ائج         ،وأیضًا مقیاس المھارات الحیاتیة      ى النت م التوصل إل وباستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة ت
  :لتالیةا

ة    ٠٫٠١ یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى     -١ ات المجموعة التجریبی  بین متوسطي درجات طالب
ین  ي التطبیق دي(ف ي والبع م    ) القبل ان حج دي، وك ق البع صالح التطبی ة، ل ارات الحیاتی اس المھ لمقی

  .التأثیر كبیرًا
ستوى  -٢ د م صائیًا عن رق دال إح د ف ا ٠٫٠١ یوج ات طالب طي درج ین متوس وعتین  ب ت المجم
ضابطة( ة وال اس  ) التجریبی ة للمقی ة الكلی ي الدرج ة ف ارات الحیاتی اس المھ دي لمقی ق البع ي التطبی ف

وجمیع المھارات الفرعیة ما عدا مھارة المشاركة؛ حیث كانت الفروق في ھذه المھارة دالة إحصائیًا       
  . المھارات الحیاتیة، والفروق لصالح طالبات المجموعة التجریبیة في جمیع٠٫٠٥عند مستوى 

ا                 رى أنھ ي ت ن التوصیات والمقترحات الت ان  مجموعة م دما  الباحث      وبناء على نتائج الدراسة ق
  .ستسھم في اإلفادة من الدراسة

Abstract 
Title of study: Effectiveness of a developed unit in a modern curriculum (1) 
to develop the life skills for secondary school girls. 
Goals: The study aims to disclose the efficiency of an advanced unit in 
modern curriculum (1) for life skills development for secondary school 
girls. 
Method: The use of Semi-experimental approach. 
Community of research and sample: The community of research is formed 
of all secondary school girls from public and private sector in the 
governorate of Al badaay'e',in the area of Al-Qaseem of a total number of 
(1302), from 10 schools . 
A representative sample of 42 students were selected to represent the 
community of study divided into two groups, the first (21) students 
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representing the experimental group and the second (21) students 
representing the reference, and after monitoring the life skills drafted by the 
researcher it was applied upon the two groups, before and after the 
experiment. 
Instrument of study: A list of necessary life skills for secondary school girls 
was prepared and also a life skills monitor. 
Using the appropriate statistical methods, the following results were 
obtained: 
١.  There is a statistically significant difference at the level of 0.01 

between the average scores of the two groups of students (in pre and post 
application), of life skills monitor advantaging post application process 
      and the influence was substantial. 
٢.  There is a statistically significant difference at the level of 0.01 

between the average scores of the two groups of students (experimental and 
reference) in post application of life skills monitor in the global score of the 
monitor and gathering all sub-skills except the skill of participation, where 
differences in this skill statistically significant at the level of 0.05، 
the differences advantaging students of experimental group in all life skills. 
Based on the results of the study, the researcher presented a set of 
recommendations  suggestions which she believes will contribute to the 
benefit of the study 

  :المقدمة
ي   سان ف ھ اإلن ي تواج رة الت دیات المعاص شرین-     إن التح ادي والع رن الح ة -الق صورة منتظم  ب

إن      ھ ف الم، وعلی شھدھا الع ي ی دیات الت ة التح داده لمواجھ ھ وإع ام ببنائ ب االھتم ذا یتطل رة ، وھ كثی
  .ساسیة لجمیع المتعلمینالعملیة التعلیمیة یقع على عاتقھا إكساب المتعلم المھارات الحیاتیة كحاجة أ

ة             اء الشخصیة المتكامل       وُیعّد المنھج المدرسي ھو األداة الرئیسة في منظومة التربیة والتعلیم لبن
  .المتوازنة القادرة على مواجھة المشكالت والتحدیات المحلیة والعالمیة

اة، وت         شاملة للكون والحی ا ال ة اإلسالمیة بنظرتھ اھج التربی ع           وتتصف من ي جمی سان ف ة اإلن نمی
ال  (الجوانب الجسمیة، والعقلیة، والوجدانیة،  والنفسیة، واالجتماعیة، فقد أشار كلٌّ من      الخلیفة، وكم

دین،  ا ) ١٢٢م، ص ٢٠٠٥ال ان منھ دیث، وك دریس الح داف ت ى أھ ادًة،  : إل رد عب لوك الف ھ س توجی
  .وأخالقًا، ومعاملًة

ًا اًال مھم ة مج شطة التعلیمی ّد األن درات   وُتع ة ق ا تنمی ن خاللھ ن م ي یمك ة الت االت التربوی ن المج  م
الب،      االت الط ن انفع ر ع ى التعبی شطة عل ذه األن ل ھ سدیة، وتعم ة والج ة والفكری الب الروحی الط

  ).١٩٠- ١٨٩م، ص٢٠٠٩بربخ، (وإشباع حاجتھم، وتعدیل ممارستھم ، وإتقان مھاراتھم 
ة؛ وتطویر           ویتضح مما سبق أن االھتمام بالمھارات الح       ة الحدیث م االتجاھات التربوی ن أھ یاتیة م

وافر وسائل                 ث تت نھج؛ حی ى الم ب إل ر نظرة الطال ة، وتغیُّ ارات الحیاتی ة المھ ي تنمی المناھج یسھم ف
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ع الحواجز          ي رف ساعد ف یم، وت تعلیمیة جدیدة توسع مجال الحوار، وُتیسِّر وُتسھِّل عملیة التعلم والتعل
  .بین المعلم والمتعلم 

ة              وفي ضوء ما سبق تبدو الحاجة ماسة إلى تنمیة المھارات الحیاتیة لدى طالبات المرحلة الثانوی
ا            ستخدم فیھ ات وُی اة الطالب رتبط بحی اراٍت ت یٍم ومھ ارَف وق من خالل أنشطة تعلیمیة تحتوي على مع

  .أسالیب تدریسیة متنوعة
  :  مشكلة الدراسة

ارات  ات للمھ تالك الطالب صور ام ة       ق ده دراس ا تؤك ذا م ة، وھ دي،(الحیاتی م )م٢٠١٣ الزنی ، فل
ان            ى مستوى اإلتق ة إل ارات الحیاتی ار المھ ي اختب ات ف ؛ حیث وصلت   %)٨٠(یصل اكتساب الطالب

، وھي نسبة منخفضة جدًا، وعلى %)٣١،٤٦(النسبة المئویة لمتوسط درجات الطالبات إلى مستوى   
دریس      الرغم من أھمیة تنمیة المھارات الحیاتیة      ي ت  للطالبات إال أن الطرق واألسالیب المستخدمة ف

ساب           ي اكت سھم ف ي ت التربیة اإلسالمیة تتم بالطریقة التقلیدیة بعیدًة عن استخدام األنشطة التعلیمیة الت
ده دراسة         ا تؤك ذا م ة، وھ داوود،  (المھارات الحیاتی سبة  ) م٢٠٠٩ال دیث    % ٨٠أن ن ن معلمي الح م

  .میة اثناء التدریسیتجاھلون األنشطة التعلی
  : أسئلة الدراسة

  :             سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالیة
   ما المھارات الحیاتیة التي یمكن تنمیتھا لدى طالبات المرحلة الثانویة من خالل مقرر الحدیث؟-١
ات                   -٢ دى طالب ة ل ارات الحیاتی ة المھ دیث لتنمی رر الح ي مق دة مطورة ف اء وح س بن ة   ما أس المرحل

  الثانویة؟ 
ة            -٣ ات المرحل دى طالب ة ل ارات الحیاتی ة المھ ي تنمی دیث ف  ما فاعلیة الوحدة المطورة في مقرر الح

  الثانویة؟ 
  :فروض الدراسة

ا           بعد تناول أدبیات الدراسة من إطاٍر نظريٍّ ودراساٍت سابقٍة تعرُض الباحثة فروضھا، وھي كم
  : یلي

صائیًا ب -١ رق دال إح د ف اس    یوج ي المقی دي ف ق البع ي والتطبی ق القبل ات التطبی طي درج ین متوس
ة  ارات الحیاتی اص بالمھ ث(الخ وع البح ة  ) موض راد المجموع دى أف دي ل ق البع صالح التطبی ل

  .            التجریبیة نتیجًة لتعرُّضھم للوحدة المطورة
ضابطة وال (یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسطي درجات المجموعتین           -٢ ة ال ق   ) تجریبی ي التطبی ف

.                                 لصالح المجموعة التجریبیة) موضوع البحث(البعدي في المقیاس الخاص بالمھارات الحیاتیة 
  :أھداف الدراسة

دیث،             • رر الح ي مق ة ف ة الثانوی ات المرحل تحدید المھارات الحیاتیة التي یمكن تنمیتھا لدى طالب
  .د قائمة بأھم المھارات الحیاتیةوذلك عن طریق إعدا

دى      • ة ل ارات الحیاتی ة المھ دیث لتنمی رر الح ي مق ورة ف دة المط اء الوح س بن ى أس التعرف عل
  .طالبات المرحلة الثانویة

ات          • دى طالب ة ل ارات الحیاتی ة المھ ي تنمی دیث ف رر الح ي مق ورة ف دة المط ة الوح د فاعلی تحدی
  .المرحلة الثانویة
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  :بع أھمیة الدراسة مما یلي تن:أھمیة الدراسة
ي         • ة اإلسالمیة ف یفید تحدید المھارات الحیاتیة الالزمة لطالبات المرحلة الثانویة معلمات التربی

  .التأكید على ھذه المھارات عند تدریس موضوعات المقرر للطالبات
ة ل           • ارات الحیاتی ة المھ ي تنمی ة ف شطة التعلیمی ات  یؤدي إلى إبراز فاعلیة استخدام األن دى طالب

  .المرحلة الثانویة
  .أھمیة المرحلة التي تناولھا البحث والتي ُتعّد مفصًال رئیسیًا في بناء الشخصیة وتكوینھا  •
ة      • ا المختلف ة بأنواعھ شطة التعلیمی ة األن صمیمھا أھمی اھج وت یط المن ى تخط ائمین عل یِّن للق ُتب

  .ودورھا الفعال في إكساب المھارات الحیاتیة للمتعلِّم
یم                • ة لتعل شطة الطالبی ھ األن شاط؛ لتوجی ات ومشرفات الن دًة للمعلم ًا جدی تفتح ھذه الدراسة آفاق

  .المھارات الحیاتیة
  : اقتصرت الدراسة على الحدود التالیة:حدود الدراسة

وعیة  دود الموض ة       : الح ات المرحل ة لطالب ة الالزم ارات الحیاتی ى المھ ة عل ذه الدراس صرت ھ اقت
  .قاما الباحثان بتصنیفھا إلى مھارات عقلیة، واجتماعیة، ونفسیةالثانویة، والتي 

  .للصف األول الثانوي ) ١(اقتصرت على وحدة الحدیث من كتاب مقرر الحدیث -
ة القصیم،           : الحدود البشریة  دائع بمنطق دارس محافظة الب ي م انوي ف نظام  (طالبات الصف األول الث

  ).المقررات
  ).١٤٣٨(ي الثاني لعام الفصل الدراس: الحدود الزمانیة

  :مصطلحات الدراسة
ر   :" بأنھا) ٢٣٠م، ص ٢٠٠٣شحاتة، والنجار،  (   ُیعّرفھا كلٌّ من       Effectines :الفاعلیة دى األث م

  . الذي یمكن أن ُتحدثھ المعالجة التجریبیة باعتبارھا متغیرًا مستقًال في أحد المتغیرات التابعة
رر      : ذه الدراسة بأنھا       وُتعّرف الفاعلیة إجرائیًا في ھ     دریس مق ھ ت ن أن ُیحدث ذي یمك مدى األثر ال

  .الحدیث باستخدام الوحدة المطورة القائمة على األنشطة التعلیمیة
  unit: الوحدة

ا      ة بأنھ ذه الدراس ي ھ ًا ف دة إجرائی رَّف الوح شطة      :    وُتع ى األن ة عل دروس قائم ن ال ة م مجموع
ر      المرور بخب ات ب یح للطالب ة، تت تم        التعلیمی نھن، وی ة بی روق الفردی ة متنوعة، وتراعي الف ات تعلیمی

دیث       رر الح ة بمق ة المرتبط ارات الحیاتی ة المھ ل تنمی ن أج ا م ات توظیفھ دى طالب صف األول  ل ال
  .الثانوي

  Instructional activities: األنشطة التعلیمیة
ا      ة بأنھ ع اإلجراءات التعلیمی      :       ُتعرَّف األنشطة التعلیمی شمل جمی شاطات     ت ى ن ي تنطوي عل ة الت

ا           ن أمثلتھ م، وم شاركة المعل تعلم بإشراف وم ا الم ة،     : یقوم بھ ارات المیدانی ة والزی رحالت التعلیمی ال
اذج         رات، والنم ة، والمسارح، والمختب احف التعلیمی ة، والمت ار،  (والمعارض التعلیمی شحاتة، والنج

  )٣١٢م، ص٢٠٠٣
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  Life skills: المھارات الحیاتیة
ازي       ُی رِّف حج ا ) ٣٥٢م،ص ٢٠٠٦(ع ة بأنھ ارات الحیاتی ي  : المھ ارات الت ن المھ ة م مجموع

ا   ق الرض رین، وُتحق ول آراء اآلخ نفس وقب ى ال اد عل سبھ االعتم ھ، وُتك ذ إلدارة حیات ا التلمی یحتاجھ
  .النفسي لھ، وتساعده على التكیف مع متغیرات العصر 

  ):ارات الحیاتیةمقرر الحدیث والمھ( اإلطار النظري للدراسة 
  الحدیث: المبحث األول

  : تمھید
     الحدیث الشریف ھو المصدر الثاني للتشریع اإلسالمي، وھو تفصیل وتفسیر لما ورد في القرآن         
ي                   اة الت ب الحی ع جوان ھ، ویغطي جمی ى فھم ساعد عل اب اهللا وی شرح كت شریف ی الكریم، فالحدیث ال

  .حلى باآلداب واألخالق الكریمةتسھم في بناء الشخصیة اإلسالمیة التي تت
  : تعریف الحدیث في اللغة واالصطالح) ١(

ھو حدیُث عھٍد : الجدید، ویقال: ھو كل ما ُیتحدث بھ من كالم وخبر، ویأتي بمعنى  : الحدیث في اللغة  
  ).١٦٠٤م، ص٢٠٠٤مجمع اللغة العربیة، . (بكذا، قریُب عھٍد بھ

  :  وفي االصطالح
ر أو وصف  -صلى اهللا علیھ وسلم-لنبي      ھو ما ُأضیَف إلى ا    ین،  . ( من قول أو فعل أو تقری العثیم

  ).٥م، ص١٩٩٤
  :أھمیة الحدیث الشریف) ٢(

وازن               شمول والتكامل والت وي المتصف بال  یعتبر الحدیث الشریف األساس السلیم لبناء المنھج الترب
سیة، والخل    (واالنسجام في مختلف الجوانب      ة،   الروحیة، والعقلیة، والنف ة، واالجتماعی م   ) قی ن ث ، وم

شریف    دیث ال دریس الح ام بت ة االھتم ة التربوی ین بالعملی ربین والمھتم ى الم ب عل ن الواج بح م أص
  ).٦٧-٦٦م، ص ٢٠٠٣الدوسري، . (والعنایة بھ علمًا وحفظًا وفھمًا وعمًال

ث الرسول           ة دراسة أحادی ى أھمی ھ  صل -     وقد أكدت العدید من  المصادر والمراجع عل ى اهللا علی
وس           -وسلم ي نف ان ف ة مشاعر اإلیم ق تنمی  لطالب المرحلة الثانویة؛ حیث تسعى ھذه المادة إلى تحقی

  .طالب ھذه المرحلة، وتربیة عواطفھم اإلسالمیة النبیلة، وغرس القیم األخالقیة السامیة
  : أھداف تدریس الحدیث الشریف

  :ومنھا )١٢٢، ص ٢٠٠٥الخلیفة، وھاشم، (     كما أشار إلیھا 
ھ        . ١  ھ وفھم وب تعلُّم ا یحتم وج شریع؛ مم اٍن للت ھ كمصدر ث شریف، ومنزلت دیث ال ة الح ان أھمی بی

  .واالقتداء بھ
  .بیان الفرق بین القرآن الكریم والحدیث الشریف من حیث اللفظ والمعنى. ٢
  .توجیھ سلوك الفرد عبادًة، وأخالقًا، ومعاملًة، وطاعًة، واجتماعًا.٣
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  :المھارات الحیاتیة: الثانيالمبحث 
  :مفھوم المھارات الحیاتیة) ١(

  :      ویقصد بھا إجرائیًا بھذه الدراسة
مجموعة من السلوكیات والقدرات التي تكتسبھا الطالبات أثناء تعلُّمھن، بصورة مقصودة، من خالل     

ة ا     ي المرحل دیث ف رر الح وى مق تھن لمحت د دراس ة عن شطة تعلیمی رات وأن رورھن بخب ة، م لثانوی
  .تساعدھن على التفاعل اإلیجابي والتعامل الناجح مع مواقف الحیاة المختلفة

  :تصنیف المھارات الحیاتیة) ٢(
ًا       ر وفق ث آلخ ن باح ف م ا تختل د أنھ ذلك نج ة؛ ل ارات الحیاتی د للمھ صنیف موح اك ت یس ھن       ل

ا تختل       ا أنھ ا، كم ة وطبیعتھ صائص المرحل اتھم، وخ الب وتطلع ات الط ة  لحاج تالف طبیع ف الخ
  .المجتمع وخصائصھ

ى               ة عل ة الثانوی ات المرحل ا مناسبة لطالب رى أنھ ي ی ة الت ارات الحیاتی ان لمھ      ولقد  صنَّف الباحث
  :النحو التالي

  .المھارات الحیاتیة العقلیة: المجال األول
  .المھارات الحیاتیة االجتماعیة: المجال الثاني
  .یة النفسیة واالنفعالیةالمھارات الحیات: المجال الثالث

  : األھداف األساسیة للمھارات الحیاتیة) ٣(
ي       ) ١٢٣م، ص   ٢٠٠٥محمد،  (وأوضح   ة ف ارات الحیاتی داف األساسیة للمھ فیما یلي المالمح واألھ

  :المدرسة الثانویة، وما یجب أن یكون علیھ الواقع التربوي والتعلیمي
  . مھارات التفكیر العلمي وحل المشكالت، واإلبداعتھدف المھارات الحیاتیة إلى إكساب الطالب  -١
ل        -٢ ارة التواص اعي، ومھ ل االجتم ارات التفاع ة مھ ى تنمی ة إل ارات الحیاتی دف المھ ا تھ  كم

  .االجتماعي
  . تھتم بتنمیة مھارة اتخاذ القرار لدى الطالب، وتعمیق مفھوم المشاركة اإلیجابیة -٣
  . إعداد أفراد مؤھلین لسوق العمل-٤
  : أھمیة المھارات الحیاتیة) ٤(

  ):٤٨-٤٧ م، ص٢٠٠٨قشطة، واللؤلؤ، (كما ذكرتھا 
  :تبرز أھمیة اكتساب المھارات الحیاتیة في أنھا          

الل       -١ م خ ن دع ب م وفر للطال ا ت سیة بم ة والنف ب االجتماعی درات الطال اء ق ى بن رد عل ساعد الف ت
  .المواقف والتغیرات المختلفة التي یمر بھا

ل         -٢ تؤھل الطلبة لتحمل المسؤولیة والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ حل المشكالت من خالل التعام
  .مع المواقف الحیاتیة المختلفة

ب              -٣ ین الطال ة ب صلة والمحب ق ال الل توثی ن خ ي دراستھ م م والتعمق ف ى العل یًال إل رد م ُتكسب الف
  .والمدرسة
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  .ُتحسِّن حیاة األفراد وُتسھِّلھا -٤
  .سھِّل على الفرد وضع خطط لحیاتھ، وُتفسِّر كثیرًا من الظواھر الطبیعیةُت -٥

ربط               ضعف، وت وة وال واطن الق ي م ث ف ذات والبح ور ال ي تط سھم ف ة ت ارات الحیاتی فالمھ
ى   درة عل النفس، والق ة ب سؤولیة، والثق ل الم ة لتحم ل الطلب ة، وتؤھ ة المحیط اج والبیئ ة والمنھ الطلب

  )٤٢٧م، ص ٢٠١١أبو حجر، . (ر وحل المشكالتاتخاذ القرا
  :أبعاد المھارات الحیاتیة) ٥(

ا                           ن الدراسات، كم د م ا العدی ة، أشارت إلیھ ارات الحیاتی ات للمھ اد أو مكون ة أبع ھناك ثالث
ن    لٌّ م ك ك ر ذل از،   : (ذك ل، والب وض، ١٩٩٩خلی ة،  ٢٠٠٨م؛ والع دي،  ٢٠٠٩م؛ وجمع م؛والزنی

  ).  م٢٠١٥،  م؛ والعلي٢٠١٣
  .وتتمثل في معرفة كیفیة القیام باألداء أو السلوك أو العمل : المعرفة  -
  .ویتمثل في الدافع والرغبة في القیام بالفعل أو اختیار نمط األداء: االتجاه  -
  .وتتمثل في شكل تنفیذ السلوك فعلیًا : المھارة  -
  : خصائص المھارات الحیاتیة) ٦(
  )١٤م، ص٢٠٠١عمران، تغرید، وآخرون، (ھا كما أشارت إلی          

  :یمكن تحدید خصائص المھارات الحیاتیة على النحو التالي          
  . الجوانب المادیة وغیر المادیة المرتبطة بأسالیب إشباع الفرد الحتیاجاتھ: تتنوع وتشمل كلٍّ من  -
  .وتختلف من فترة زمنیة ألخرىتختلف من مجتمع آلخر تبعًا لطبیعة كل مجتمع ودرجة تقدُّمھ،   -
  . تستھدف مساعدة الفرد على التفاعل الناجح مع الحیاة، وتطویر أسالیب معایشة الحیاة-
  : األسالیب التربویة المؤثرة في اكتساب المھارات الحیاتیة) ٧(

  )٨٩، ص١٩٩٩، والباز،  خلیل(    كما ذكرھا 
  :دة أو الردیئة نتیجة العوامل التالیة     یتأثر اكتساب الفرد للمھارات الحیاتیة الجی

ارات          :  العالقات المدعمة   -١ ساب المھ ى اكت صّر عل وجود أو غیاب العالقات المدعمة یجعل الفرد ُی
  .أو یھمل تلك المھارة

  .قوة أو ضعف المھارة یتأثر بمالحظة الفرد لنماذج تقوم بأداء تلك المھارة: نماذج الدور  -٢
ثًال،       :  تكون ھذه اإلثابة أساسیة، مثلقد:  تتاُبع اإلثابة  -٣ ساني م دفء اإلن ذاء أو ال ى الغ الحصول عل

  .الحصول على المال أو التشجیع أو الثناء: وقد تكون ثانویة، مثل
ساب           : إتاحة الفرصة _ ٤ ة، یصعب اكت ارات الحیاتی ي أداء المھ ى اآلخرین ف رد عل د الف دما یعتم عن

  .تلك المھارات
ارات       : ن التفاعل مع األقرا    _٥ ة ومھ قد یكون تعلُّم المھارات من األقران مفیدًا أو ضارًا حسب طبیع

  .ھؤالء األقران
  .وھي تسھم بإیجابیة في اكتساب وتنمیة المھارات األساسیة : مھارات التفكیر_ ٦
  .الثقافة، المستوي االجتماعي _ ٧
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  :طبیعة مقرر الحدیث الشریف وعالقتھ بالمھارات الحیاتیة) ٨(
رى        دي، (وی روع   ) ٢٧م، ص٢٠١١الغام شمول لف صوصیة ال ن خ ھ م ا ل دیث بم رر الح أن مق

ة بصورة               ارات الحیاتی ة المھ بًا لتنمی اًء مناس شّكل وع ام وفضائل وآداب ُی ن أحك التربیة اإلسالمیة م
ع              ي جمی ة ف ین الحیاتی ارات المتعلم ة مھ ة لتنمی بًا بدرجة عالی ررًا مناس ّد مق مباشرة أو ضمنیة، وُیع

  .المجاالت 
ر              ى الكثی ھ عل ة الحتوائ      واستنادًا إلى سبق؛ فإن مقرر الحدیث ُیعّد میدانًا خصبًا للمھارات الحیاتی
ي           ب ف وع العجی ى التن ك یرجع إل شریة، وذل من المواقف الحیاتیة التربویة من سید البریة ومربي الب

 تبنتھا الدراسة یظھر اھتمام الحدیث حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم، وفیما یخص المھارات الحیاتیة التي     
ول للمشكالت            ا، ووضع الحل ي یتعرض لھ ف الت سیر المواق ل وتف بالمھارات الحیاتیة العقلیة، وتحلی

 أن نھتم بتنویع األنشطة التعلیمیة -صلى اهللا علیھ وسلم-التي تواجھھ؛ فنستطیع من خالل تبنِّي نھجھ      
  . الحدیث، ومراعاة أن تكون مناسبًة لقدرات الطالباتالتي تم تضمینھا في الوحدة المطورة لمقرر

  طالبات المرحلة الثانویة ومطالب نموھن: المبحث الثالث
  :المرحلة الثانویة

  :تمھید
ا حاملو                سعودیة، ویلتحق بھ ة ال ة العربی      المرحلة الثانویة ھي خاتمة مراحل التعلیم العام بالمملك

ًة      الشھادة المتوسطة، ومدتھا ثالث سنوا     ل مرحل ة ُتمث ذه المرحل ت، وتنتھي بنیل الشھادة الثانویة، وھ
  .نفسیًة مھمًة من مراحل النمو

  :  مفھوم المرحلة الثانویة) ١( 
     للمرحلة الثانویة طبیعتھا الخاصة من حیث سن الطالب وخصائص نموھم، وھي تستدعي ألوانًا  

ي      حاملو الشھادة المتوسطة من التوجیھ واإلعداد، وتضم فروعًا مختلفة، یلتحق بھا  ة الت ق األنظم وف
  ).٢٧ م، ص ٢٠٠٣الحقیل،.(تضعھا الجھات المختصة

  :  أھداف المرحلة الثانویة) ٢(
ة      ة الثانوی داف للمرحل ارف،  (     ولقد نصت وزارة المعارف علي مجموعة أھ ، ١٤١٦وزارة المع

  :، ومنھا ما یلي)٢١-١٩ص
ى       متابعة تحقیق الوالء هللا وحده،  -١ ا عل ة جوانبھ ي كاف ستقیمًة ف وجعل األعمال خالصًة لوجھھ، وم

  .شرعھ
دنیا      -٢ ي ال اة ف سان والحی ون واإلن ى الك ب إل رة الطال ا نظ ستقیم بھ ي ت المیة الت دة اإلس م العقی  دع

  .واآلخرة
  . تمكین االنتماء الحي إلى أمة اإلسالم الحاملة لرایة التوحید-٣
ساٍم         تحقیق الوفاء للوطن اإلسالمي ا     -٤ ن ت سن م ذه ال ق ھ لعام، وللوطن الخاص السعودیة، بما یواف

  .في األفق، وتطلُّع إلى العلیاء، وقوة في الجسم
ع المنھجي، واستخدام           _٥ ب والتتب ق روح البحث والتجری ب، وتعمی دى الطال تنمیة التفكیر العلمي ل

  .المراجع، والتعوُّد على طرق الدراسة السلیمة
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  : لبات المرحلة الثانویةخصائص النمو لدى طا) ٣(
  )٣٨٤-٣٨٣، ص ١٤١٩عقل، (كما أشار إلیھا - ومن مظاھره :النمو الجسمي: أوًال

  . زیادة الطول والوزن-١
  . تضخُّم الصوت-٢
  .  نمو الھیكل العظمى بشكل واضح-٣

  : النمو العقلي والمعرفي: ثانیًا
ا      یمتاز النمو العقلي في ھذه                  ي، أم ب العقل ي الجان ة ف المرحلة بحدوث تغیرات كمیة وكیفی

سرعة وسھولة           ة ب ام عقلی ام بمھ ى القی درًة عل ر ق التغیرات الكمیة فتتضح في أن المراھق یصبح أكث
ة    ات العقلی ل، مرجع سابق، ص    ( .أكثر من المراحل السابقة؛ نتیجًة لما حققھ من نضج في العملی عق

٣٩٢ - ٣٨٩(  
  :النمو االنفعالي:  ثالثًا 

االت ال          صف انفع ا  تت صائص، منھ ن الخ دٍد م ق بع ابق، ص  : (مراھ ع س ل، مرج -٣٩٢عق
٣٩٤(  

  .فھو یصرخ بعنف، ویشتم اآلخرین، ویندفع بتھّور:  الحدة االنفعالیة-
  .ویمثل عجز المراھق عن مواجھة موقف معقد، وال یتمكن من التصرف حیالھ: االرتباك  -
د    - الي    : الحساسیة الشدیدة للنق سم سلوك المراھق االنفع ى وإن      یت ار، حت د الكب دة لنق  بالحساسیة الزائ

  .كان النقد صادقًا وبّناًء ومن أقرب الناس إلیھ
الي   - ب االنفع رَ   : التقل ى آخ اٍل إل ن انفع ق م ل المراھ ى    : ینتق اؤل إل ن التف زن، وم ى الح رح إل ن الف م

  .التشاؤم، ومن البكاء إلى الضحك
  : النمو االجتماعي: رابعًا

و   إن حیاة المراھق االجت   ماعیة ملیئة بالغموض والصراعات والتناقضات، ویمكن تحدید مظاھر النم
  )٣٩٨-٣٩٦العقل، مرجع سابق، ص: (االجتماعي للمراھق بما یلي

ھ    - ن والدی تقالل ع ى االس ل إل ة    : المی سلطة الوالدی ن ال تقالل ع اوالت االس ى مح ق إل ل المراھ یمی
  .واالعتماد على نفسھ

  .مجموعة من األصدقاء صغیرة العدد یسایرھم ویوافقھمالمیل إلى االلتفاف حول   -
ة- ات االجتماعی رة العالق ساع دائ موًال :  ات ر ش ق أكث ات المراھ صبح عالق ث ت زداد  حی ًا، وت وتنوع

  .اتصاالتھ مع اآلخرین
  :الدراسات السابقة

ة    ارات الحیاتی ت المھ ي تناول ات الت سح للدراس راء م ري وإج ار النظ تعراض اإلط د اس ن      بع  م
  :اتجاھات مختلفة والتي أمكن االطالع علیھا، قاما الباحثان  بتصنیف الدراسات إلى مجموعتین

  .الدراسات العربیة: المجموعة األولى
  .الدراسات األجنبیة: المجموعة الثانیة
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ع               دث، م ى األح دم وصوًال إل ن األق اریخي م سل الت ق التسل      وفیما یلي عرض لھذه الدراسات وف
  .دف، والمنھجیة، وأھم النتائج لكل دراسةبیان الھ

  :الدراسات العربیة: أوال
د       ي           ): . م٢٠٠٢(دراسة مازن، حسام محم ب النظري ف ى أن الجان ذه الدراسة إل ائج ھ وتوصلت نت

  .وموضحًا لكافة العناصر والجوانب  المنھج تعلیمي ینبغي أن یكون شامًال، 
دة       و لقد توصلت الدراسة إ  )  م ٢٠٠٧عطیة،  (أجرى   ي درست الوح ة الت ى أن المجموعة التجریبی ل

د اتضح      ادة، وق القائمة على األنشطة قد تفوَّقت على المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة المعت
  .ذلك من خالل التطبیق البعدي الختبار المھارات

ة   ا دراس اغي، (وأم ة ف     ):  م٢٠٠٨ی ة االجتماعی ارات الحیاتی ضمین المھ ة  بت ت الدراس ي وأوص
  .المناھج، وتخصیص مناھج خاصة بھذه المھارات أسوًة ببعض الدول المتقدمة

ة  سي، (ودراس ة ): م٢٠٠٩الوی ائج الدراس ت نت ة    : وبّین ي تنمی رح ف ي المقت امج التعلیم ة البرن فعالی
ین المجموعتین               ة إحصائیة ب ًا ذات دالل اك فروق ة، وأن ھن ة  (المھارات الحیاتی ضابطة والتجریبی ) ال

  .جموعة التجریبیةلصالح الم
دیبي، (دراسة   وائم  ): م٢٠١٠الج م ق ة وأھ ارات الحیاتی وم المھ د مفھ ى تحدی ة إل ذه الدراس دفت ھ ھ

  .تصنیفھا وأھمیة اكتسابھا
دي،(دراسة   ة     ): م٢٠١١الغام ي تنمی ة ف شطة التعلیمی ة األن ى فاعلی رف عل ى التع دفت الدراسة إل ھ

  . الثالث المتوسط بمدینة الریاضث لطالب الصفالمھارات الحیاتیة في مقرر الحدی
د         ):   م ٢٠١٣آل داود،   (دراسة   ن أجل تزوی ة م ارات الحیاتی ة بتضمین المھ وأوصى الباحث بالعنای

.                                                                        الطالب بالمھارات المناسبة التي ُتمّكنھ من التكیف مع متطلبات الحیاة
ى    ): م٢٠١٤البطوش،  (دراسة   ي          : ھدفت الدراسة إل ة اإلسالمیة ف ب التربی دى تضمین كت ة م معرف

  .المرحلة األساسیة العلیا في األردن بالمھارات الحیاتیة
اھج       تھدف ھذه الدراس  ): م٢٠١٥الحایك،  (دراسة   ي من ة ف ارات الحیاتی ة المھ ة إلى معرفة واقع تنمی

  .اللغة العربیة للمرحلة الثانویة في سوریا
  : الدراسات األجنبیة: ثانیًا

ة ) ١ ین  ): Anderson، 2005(دراس الب والمعلم صورات الط د ت ى تحدی ة إل ذه الدراس دف ھ تھ
  . وأولیاء األمور بشأن قیمة برنامج المھارات الحیاتیة

 )(Raymond& Gysber &Norman &Yuen& Chan،2010ةدراس)٣(
ارات          ة المھ ي تنمی م ف ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن تصورات المراھقین الصینیین الخاصة بھ

  .الحیاتیة واألھمیة التي یعلقونھا على ھذه المھارات
ة     ):  Laura& Amy &Alexandra،2014(دراسة ) ٤ ة إیجابی ى وجود عالق احثون إل  وأشار الب

  .بین النشاط البدني وتنمیة المھارات الحیاتیة التي تسھم في زیادة التحصیل 
  :التعقیب على الدراسات السابقة

الب    ) ١ دى الط ة ل ارات الحیاتی ة المھ ام بتنمی رورة االھتم ى ض سابقة عل ات ال م الدراس اتفقت معظ
  .والطالبات في جمیع المراحل التعلیمیة المختلفة
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ا       تكررت بعض المھارات  ) ٢ رار تكررت  في العدید من الدراسات، فمھارتا حل المشكالت واتخاذ الق
ي دراسة     &Raymond(و) Anderson، 2005(و) Laura& Amy &Alexandra، 200(ف

Gysber &Norman،2010 Yuen& Chan&  ( ة دین،  (ودراس عد ال اد، وس ) م٢٠١٠عی
  ).م٢٠١٤البطوش، (ودراسة 

سا   ) ٣ ات ال رض الدراس الل ع ن خ ظ م ب     یالح ضمین الكت دى ت رف م ى التع زت عل ا رك بقة أنھ
  .المدرسیة للمھارات الحیاتیة في الكتب الدراسیة المختلفة 

  .تفاوتت المراحل التعلیمیة التي تعاملت معھا الدراسات السابقة) ٤
ا  ) ٥ ًة، منھ سابقة أدواٍت مختلف ات ال تخدمت الدراس ارات   : اس ة بالمھ وى، قائم ل المحت أداة تحلی

ر            الحیاتیة،   ار التفكی ة مالحظة، اختب ة، بطاق ارات الحركی ارات المھ ة، اختب مقیاس المھارات الحیاتی
  .المنظومي، قائمة باألنشطة التعلیمیة، االستبانة، المقابلة

  .استخدمت الدراسات السابقة المنھج التجریبي، والمنھج شبھ التجریبي، والمنھج الوصفي) ٦
  . ات السابقة من حیث الحدود المكانیة والموضوعیةوتختلف الدراسة الحالیة عن الدراس) ٧
   وتختلف الدراسة الحالیة أیضًا في بناء مقیاس  للمھارات الحیاتیة من إعداد الباحث٨
  .وتقترح الدراسة الحالیة قائمة بالمھارات الحیاتیة لالزمة لطالبات المرحلة الثانویة) ٩

  .لحیاتیة  وانفردت الدراسة الحالیة بعدد من المھارات ا)١٠
شكلة                ) ١١ ة، وصیاغة م د موضوع الدراسة الحالی ي تحدی سابقة ف استفاد الباحثان  من الدراسات ال

  .  الدراسة وأسئلتھا، واختیار العینة، والمنھج المستخدم، وأدوات الدراسة، واألسالیب اإلحصائیة
  ):إجراءات الدراسة، وأدواتھا( الدراسة المیدانیة 

  :تمھید
اول ا  راءات           یتن ضًا إج اول أی ھ، ویتن داد أدوات ة إع ث وكیفی ذا الفصل إراءات البح ي ھ ان ف لباحث

  .التجربة، وعرض األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل النتائج
  :منھج الدراسة: أوًال

ى مجموعتین            ائم عل ي الق ة، ومجموعة    :      استخدم الباحثان  المنھج شبھ التجریب مجموعة تجریبی
ا        ضابطة؛ حیث   تتعرض المجموعة التجریبیة للوحدة المطورة، أما المجموعة الضابطة فُیطبَّق علیھ

  .                                                   الطریقة المعتادة، وتطبیق مقیاس المھارات الحیاتیة
  :متغیرات الدراسة:  ثانیًا

  .یر التابعوھو المراد قیاس تأثیره على المتغ: المتغیر المستقل  -
  .وھو المتغیر المراد قیاسھ: المتغیر التابع  -

  :مجتمع الدراسة:  ثالثًا
ة         دائع، بمنطق ة الب ة، بمحافظ ة واألھلی دارس الحكومی ي الم ة ف ة الثانوی ات المرحل ع طالب      جمی

  .القصیم
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  : عینة الدراسة: رابعًا
  ):العینة االستطالعیة( عینة تقنین أداة الدراسة -١

ى            ھ عل ة بتطبیق ارات الحیاتی اس المھ رات اإلحصائیة لمقی ن المؤش د م م التأك ن  ) ١٥(ت ًة م طالب
  .ھـ١٤٣٨طالبات الصف األول الثانوي، في الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 

  : عینة الدراسة األساسیة- ٢
ن طالب   ) ٤٢(     تكونت العینة األساسیة في الدراسة الحالیة من    ًة م انوي،   طالب ات الصف األول الث

ام           ن الع اني م ة        ١٤٣٨في الفصل الدراسي الث دائع، بمنطق ة، بمحافظة الب ة الثالث ـ، بمدرسة الثانوی ھ
ي ذي         القصیم، وقد تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة ، وتم االعتماد على التصمیم التجریب

          ).                  التجریبیة والضابطة(المجموعتین 
  :في القیاس القبلي للمھارات الحیاتیة) التجریبیة والضابطة( التكافؤ بین المجموعتین -

في القیاس القبلي للمھارات الحیاتیة باستخدام  ) التجریبیة والضابطة(تم التأكد من تكافؤ المجموعتین   
  .للمجموعات المستقلة" ت"اختبار 
  : ةأدوات الدراسة، والمواد التعلیمی: خامسًا

  :صمم الباحثان مجموعًة من األدوات لھذه الدراسة على النحو التالي
  . قائمة المھارات الحیاتیة الالزمة لطالبات المرحلة الثانویة-١
  .للصف األول الثانوي) ١( تطویر وحدة تعلیمیة من مقرر حدیث -٢
  .لمھارات الحیاتیة مقیاس المھارات الحیاتیة لقیاس مدى فاعلیة الوحدة المطورة في تنمیة ا-٢

  :إجراءات الدراسة:  سادسًا
ة،   : أوًال ة الثانوی ات المرحل ة لطالب ة الالزم ارات الحیاتی د المھ الخطوات  تحدی ان  ب ا  الباحث  وقام

  :التالیة
  ).المھارات الحیاتیة( مراجعة األدبیات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث -١
  .یة، والتي تم اإلشارة إلیھا باإلطار النظريمراجعة تصنیفات المھارات الحیات-٢
  . االطالع على أھداف وخصائص طالبات المرحلة الثانویة-٣

  :الوحدة الدراسیة المطورة وضبطھا: ثانیًا
  :مبررات اختیار الوحدة المطورة_ ١
ا                - صقًة بحی ًة وملت ًة وظیفی دة دراس ذه الوح ن دراسة ھ ا یجعل م ات؛ مم اة الطالب دة بحی ة ترتبط الوح

  ، كما تساعد الوحدة علي ممارسة مھارات التفكیر الناقد واإلبداعى .الطالبات
  :تحدید أھداف الوحدة_ ٢

  :تھدف الوحدة بعد دراستھا إلى أن تصبح الطالبة قادرًة على ما یلي
  .  االستنتاج، المقارنة، التحلیل، حل المشكالت:  أن تكتسب الطالبة بعض المھارات العقلیة-١ 

  .عرف الطالبة على القضایا والمشكالت المتضمنة في الوحدة، والتابعة للمنھج أن تت-٢
  . أن تتعلم الطالبة طرق التعامل والتواصل مع اآلخرین-٣
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  . أن تتعلم الطالبة طرق التفكیر اإلبداعي والناقد-٤
  : تحدید محتوى الوحدة وإعادة صیاغتھ وتنظیمھ-٣

ع ا      دة م وى الوح م إعادة صیاغة محت ي           ت ة ف ارات الحیاتی شطة المرتبطة بالمھ ى األن ز عل لتركی
  .شكل دروس وأنشطة مدعومة ومعمقة للمادة الدراسیة التي وردت بالكتاب المدرسي 

  : تحدید استراتیجیة التدریس المستخدمة في الوحدة-٤
دریس المناسبة لك                د أسالیب وطرق الت م تحدی ا، ت ل      في ضوء أھداف الوحدة المطورة ومحتواھ

  .موضوع 
  : تحدید األنشطة التعلیمیة لدروس الوحدة-٥

وع        ة ون سب طبیع ة ح ق مختلف ات بطرائ ا الطالب شترك فیھ ة ی ة مختلف شطة تعلیمی وفیر أن م ت      ت
  .التلخیص والمناقشات ، أنشطة داخل وخارج المدرسة: أنشطة داخل الفصل، مثل-النشاط،

  :ریس الوحدة تحدید الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تد-٦ 
  :     تم تحدید الوسائل التعلیمیة للمساعدة في تدریس الوحدة، منھا

  .بعض الشفافیات والصور والبطاقات الورقیة واألفالم التعلیمیة-
  : تحدید أسالیب التقویم المناسبة للوحدة-٧

  :احتوت الوحدة على أسالیب التقویم التالیة
  . التقویم النھائي للوحدة أسالیب التقویم المرحلي للوحدة، أسالیب

  : إعداد دلیل المعلمة- ٨
  .     قاما  الباحثان بإعداد دلیل المعلمة لتستعین بھ في تدریس الوحدة؛ لتحقیق األھداف المنشودة

  :صالحیة دلیل المعلمة_ ٩
دى         ى م م عل ین؛ للحك ن المحكم ة م ى مجموع ھ عل م عرض دلیل ت ذا ال الحیة ھ ن ص د م      للتأك

  .صالحیتھ
  : إعداد كتاب الطالبة-١٠

  .مقدمة الوحدة ، أھداف  الوحدة، موضوعات ومحتوي الوحدة: ویشتمل علي 
  :ضبط الوحدة المطورة والتأكد من صالحیتھا-١١

سادة         ن ال ة م ى مجموع ھا عل م عرُض ة، ت ورتھا األولی ي ص دة ف اء الوح ن بن اء م د االنتھ      وبع
س العلوم الشرعیة، وذلك الستطالع آرائھم حول المحكمین المختصین في مجال مناھج وطرق تدری  

  .ھذه الوحدة
  :مقیاس المھارات الحیاتیة: ثالثًا

ن                ي یمك ة الت ارات الحیاتی د المھ د تحدی ك بع ة، وذل ارات الحیاتی      قاما  الباحثان  ببناء مقیاس المھ
  :لیةتنمیتھا من خالل مقرر الحدیث لطالبات المرحلة الثانویة، باتباع الخطوات التا

ة   :  تحدید الھدف من المقیاس   – ١ دیث لتنمی حیث یھدف إلى قیاس فاعلیة وحدة مطورة في مقرر الح
  .المھارات الحیاتیة لدى طالبات المرحلة الثانویة
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اییس            - ٢ ي مجاالت أخرى كالمق اییس ف ن المق دٍد م ى ع سابقة، واالطالع عل ة الدراسات ال  مراجع
  . النفسیة

  .في عبارات المقیاس، اتبعت الباحثة طریقة لیكرت) عینة البحث(ات  ولتقدیر درجات الطالب– ٣
  :الصدق والثبات لمقیاس الدراسة

  :قیاس الصدق: أوًال
مول       صدق ش صد بال ا یق ھ، كم ّد لقیاس ا ُأع یس م وف یق ھ س ن أن د م ي التأك اس یعن دق المقی      ص

اس     المقیاس لكل العناصر التي یجب أن تحتویھا الدراسة ، وقد قاما الب         دق المقی ن ص د م احثان بالتأك
  :المستخدم من خالل

  ):صدق المحكمین(الصدق الظاھري . ١
ي              بعد صیاغة المقیاس تم عرضھ في صورتھ األولیة على مجموعة من المحكمین المختصین ف

نفس               م ال ة، وعل ي أصول التربی دریس، وف م   -مجال المناھج وطرق الت ذ   -)١(ملحق رق ك ألخ ؛ وذل
   :آرائھم حول

  . مدى وضوح صیاغة العبارات لكل موقف من مواقف القیاس-
  .  مدى مناسبة المقیاس لقیاس األھداف الموضوعة مسبقًا-
  . مدى دقة العبارات وسالمتھا لغویًا، ومدى شمولیة المقیاس لجوانب التعلم-
  . مدى مناسبة المحتوى العلمي لمواقف المقیاس للمرحلة الثانویة- 
  )Internal Consistency: (اخليصدق االتساق الد-

ن          د م ك للتأك داخلي؛ وذل دق التجانس ال ق ص      كذلك تم التأكد من صدق المقیاس الحالي عن طری
اط            ك بحساب معامل ارتب م ذل بعض، وت ع بعضھا ال ارة م مدى تجانس وتماسك العبارات في كل مھ

ة لل             اس والدرجة الكلی ارات المقی ن عب ارة م ا     بیرسون بین درجة كل عب ة إلیھ ة المنتمی ارة الفرعی مھ
  .                  العبارة

  :قیاس الثبات: ثانیا
ي             ر ف ة وال تتغی ستقرة وثابت ائج م اس تعطي نت ة للمقی ارات المكون اس أن العب ات المقی      یقصد بثب

ا       ت حالة إعادة تطبیق المقیاس على عینة الدراسة مرة أخرى، وبالتالي توجد طمأنینة تجاه تحلیل بیان
  ) .ھـ١٤٢٠أبو عالم، (المقیاس المستخدم 

  .      تم التأكد من ثبات درجات المقیاس الحالي باستخدام معامالت ثبات ألفا كرونباخ
  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة: سابعًا

ات باستخدام       ل البیان م تحلی      بناًء على طبیعة الدراسة الحالیة واألھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، ت
ى األسالیب اإلحصائیة     )SPSS(رنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة     ب اد عل ، وذلك باالعتم

  :التالیة
  :للتحقق من الخواص اإلحصائیة لمقیاس المھارات الحیاتیة تم استخدام:  أوًال

  .للتأكد من االتساق الداخلي للمقیاس: Pearson Correlation معامل ارتباط بیرسون -١
  . ثبات ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات المقیاس ومحاوره الرئیسیة والفرعیة معامل-  ٢
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  :إجراءات تطبیق تجربة الدراسة:  ثامنًا
ى المجموعتین             • ة عل ارات الحیاتی ي للمھ اس القبل ضابطة  (تم تطبیق القی ة وال ك  )التجریبی ، وذل

  :عاة ما یليمع مرا) عینة البحث(ھـ على الطالبات ١٤٣٨/ ٥ /٢٩یوم األحد الموافق 
 .شرح تعلیمات المقیاس والھدف منھ للطالبات -
 .توضیح كیفیة االستجابة لعبارات المقیاس -
 .اإلجابة عن استفسارات الطالبات -

تم                   وبعد االنتھاء من تطبیق المقیاس قبلیًا، تم تصحیح المقیاس ورصد استجابات الطالبات لی
  .بتفسیر النتائجمناقشة وتفسیر النتائج تفصیلیًا في الخطوات الخاصة 

  :          نتائج الدراسة وتوصیاتھا
  :تمھید

ة،                   ق أدوات الدراس الل تطبی ن خ ا م ل إلیھ م التوص ي ت ائج الت صل  النت ذا الف رض ھ  بع
ساؤالت الدراسة           ن ت ة ع ن خالل اإلجاب باإلضافة إلى تفسیر ومناقشة ما تم التوصل إلیھ من نتائج م

  :والتحقق من فروضھا
  : عن السؤال األولاإلجابة: أوًال

  ما المھارات الحیاتیة التي یمكن تنمیتھا لدى طالبات المرحلة الثانویة من خالل مقرر الحدیث؟
ن اإلجراءات                دد م ان  بع ا  الباحث ث قام      وقد تمت اإلجابة عن ھذا السؤال في الفصل الثالث، حی

  .التي سبقت اإلشارة إلیھا في الفصل الثالث
  :السؤال الثانياإلجابة عن : ثانیًا

ة           ات المرحل دى طالب ة ل ارات الحیاتی ة المھ دیث لتنمی رر الح ي مق ورة ف دة مط اء وح س بن ا أس م
  الثانویة؟

دیث               رر ح دة مق ان بتطویر وح      تمت اإلجابة عن ھذا السؤال في الفصل الثالث، حیث قاما الباحث
  .ثباتباع عدد من اإلجراءات سبقت اإلشارة إلیھا في الفصل الثال) ١(

  :اإلجابة عن السؤال الثالث: ثالثًا
ة     ات المرحل دى طالب ة ل ارات الحیاتی ة المھ ي تنمی دیث ف رر الح ي مق ورة ف دة المط ة الوح ا فاعلی م

  الثانویة؟ 
  :ولإلجابة عن ھذا السؤال تم أوًال اتباع اآلتي

س المجموعتین      قبل التحقق من مدى صحة فروض الدراسة الحالیة قاما الباحثان بالتأكد من تجان
ضابطة ( ة وال ین      )التجریبی ي التطبیق وعتین ف ات الجم ع درج ة توزی دى اعتدالی ذلك م ي (، وك القبل

  .      لمقیاس المھارات الحیاتیة) والبعدي
  :النتائج المتعلقة بالفرض األول: رابعًا

ى  ة عل ة الحالی رض األول للدراس نص الف طي درج : "     ی ین متوس صائیًا ب رق دال إح د ف ات یوج
ین    ي التطبیق ة ف ة التجریبی ات المجموع دي(طالب ي والبع صالح  ) القبل ة، ل ارات الحیاتی اس المھ لمقی

  ".التطبیق البعدي
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للمجموعات المترابطة في الكشف " ت"     وللتحقق من مدى صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار      
دي (لتطبیقین عن داللة الفروق بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة في ا  ) القبلي والبع

  ):١١(لمقیاس المھارات الحیاتیة، فكانت النتائج كما ھي موضحة بجدول 
القبلي (داللة الفروق بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیقین ): ١١(جدول 

  )٢٠= درجة الحریة(لمقیاس المھارات الحیاتیة ) والبعدي

االنحراف   المتوسط  التطبیق  المھارات الحیاتیة
  المعیاري

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
المعیاري 

  للفروق
حجم   "ت"قیمة 

  *التأثیر

مھارة تنظیم   ٢٫٤٤٢ ١٢٫٨١٠  القبلي
التفكیر وفق 
خطوات حل 

  المشكالت
  ٠٫٣٦٢  **٣٫٣٧٢  ٢٫٩٧٧  ٢٫١٩٠  ١٫٩٧٥  ١٥٫٠٠٠  البعدي

  ٠٫٣٣٥  **٣٫١٧١  ١٫٦٥٢  ١٫١٤٣  ١٫٨٧١  ١٣٫٠٠٠  البعدي  مھارة إدارة الوقت  ١٫٤٥٩  ١١٫٨٥٧  القبلي

مھارة ممارسة   ١٫٨٣٠  ١٣٫٣٨١  القبلي
  ٠٫٣٣٤  **٣٫١٧٠  ٢٫٢٧١  ١٫٥٧١  ١٫٢٠٣  ١٤٫٩٥٢  البعدي  التفكیر الناقد

مھارة ممارسة   ٢٫٣٥١  ١٢٫٨٥٧  القبلي
  ٠٫٤١٤  **٣٫٧٥٨  ٢٫٢٦٥  ١٫٨٥٧  ١٫٤٥٤  ١٤٫٧١٤  البعدي  التفكیر اإلبداعي

  ٥٫٨٨١  ٥٠٫٩٠٥  القبلي

یة
عقل

 ال
یة

یات
لح

ت ا
ارا

مھ
ال

  

الدرجة الكلیة 
للمھارات الحیاتیة 

  ٠٫٥٤٤  **٤٫٨٨٨  ٦٫٣٣٩  ٦٫٧٦٢  ٤٫٣٢٨  ٥٧٫٦٦٧  البعدي  العقلیة

مھارة التواصل مع   ٢٫٠٩٥  ٧٫٧٦٢  القبلي
  ٠٫٣٠٣  **٢٫٩٥٠  ٢٫٤٤١  ١٫٥٧١  ١٫١٩٧  ٩٫٣٣٣  البعدي  اآلخرین

  ٠٫٣٩٦  **٣٫٦٢٣  ١٫٢٦٥  ١٫٠٠٠  ٠٫٧٤٦  ١٠٫٤٢٩  البعدي  مھارة التسامح  ١٫١٦٥  ٩٫٤٢٩  القبلي

مھارة التعاون مع   ١٫١٦٥  ٦٫٥٧١  القبلي
  ٠٫٣٥٥  **٣٫٣١٦  ١٫٥١٣  ١٫٠٩٥  ٠٫٧٩٦  ٧٫٦٦٧  البعدي  اآلخرین

  ٠٫٣٩٧  **٣٫٦٢٧  ١٫٨٠٥  ١٫٤٢٩  ١٫٨٤١  ٩٫٢٣٨  بعديال  مھارة المشاركة  ١٫٥٣٧  ٧٫٨١٠  القبلي

مھارة التعاطف   ١٫٥٣٧  ٩٫٤٧٦  القبلي
  ٠٫٣١٩  **٣٫٠٦٠  ١٫٦٤٠  ١٫٠٩٥  ١٫٠٧٦  ١٠٫٥٧١  البعدي  والتراحم

مھارة تحمل   ١٫٠٧١  ٦٫٩٥٢  القبلي
  ٠٫٧١٩  **٣٫٨٠٠  ١٫٠٩١  ٠٫٩٠٥  ٠٫٧٢٧  ٧٫٨٥٧  البعدي  المسؤولیة

مھارة االلتزام   ١٫٧٦٥  ١٠٫٧١٤  القبلي
  ٠٫٣٤٤  **٣٫٢٤٠  ١٫٤١٤  ١٫٠٠  ١٫٣٠٩  ١١٫٧١٤  البعدي  بآداب الحوار

  ٦٫١٣٣  ٥٨٫٧١٤  القبلي

یة
اع

تم
الج

ة ا
اتی

حی
 ال

ات
ھار

الم
  

الدرجة الكلیة 
  ٠٫٦٥٢  **٦٫١٢٤  ٦٫٠٥٨  ٨٫٠٩٥  ٣٫٤٤٤  ٦٦٫٨١٠  البعديللمھارات الحیاتیة 

                                                             

 ٠,١٤   2  ٠,٠٦ثير صغيراً، أمـا إذا كانـت   حجم التأ يكون ٠,٠٦  2  ٠,٠١ إذا كانت قيمة  *
     ).١٩٩٧رشدي فام منصور، ( يكون حجم التأثير كبيراً 2  ٠,١٤فيكون حجم التأثير متوسطاً، وإذا كانت 
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االنحراف   المتوسط  التطبیق  المھارات الحیاتیة
  المعیاري

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
المعیاري 

  للفروق
حجم   "ت"قیمة 

  *التأثیر

  االجتماعیة
مھارة ضبط   ٣٫٠٥٠  ١٤٫٠٠٠  القبلي

المشاعر 
  ٠٫٢٨٤  **٢٫٨١٥  ٢٫٦٣٦  ١٫٦١٩  ١٫٣٢٢  ١٥٫٦١٩  البعدي  واالنفعاالت

  ٠٫٣٣٤  **٣٫١٧٠  ١٫٧٢١  ١٫١٩٠  ١٫٥٣٧  ٩٫٤٧٦  البعدي  مھارة تقدیر الذات  ١٫٤٥٤  ٨٫٢٨٦  القبلي

مھارة التفكیر   ١٫١٥٥  ٨٫٣٣٣  القبلي
  ٠٫٢٩٧  **٢٫٩٠٥  ١٫٣٥٢  ٠٫٨٥٧  ٠٫٩٢٨  ٩٫١٩٠  البعدي  اإلیجابي

 مواجھة مھارة  ١٫٤١٩  ٨٫٢٨٦  القبلي
  ٠٫٣٩٧  **٣٫٦٢٧  ١٫٥٠٤  ١٫١٩٠  ٠٫٨٧٣  ٩٫٤٧٦  البعدي  الضغوط

  ٥٫٢٥٣  ٣٨٫٩٠٥  القبلي

یة
عال

النف
 وا

یة
فس

الن
یة 

یات
لح

ت ا
ارا

مھ
ال

  

الدرجة الكلیة 
للمھارات الحیاتیة 
  ٢٫٤٢٧  ٤٣٫٧٦٢  البعدي  النفسیة واالنفعالیة

٠٫٤٦٣  **٤٫١٥٣  ٥٫٣٥٩  ٤٫٨٥٧  

  ٠٫٦٩١  **٦٫٦٩١  ١٣٫٥٠٢  ١٩٫٧١٤  ٧٫٥٩٥  ١٦٨٫٢٣٨  البعدي  المھارات الحیاتیة ككل  ١٣٫٤٠٨  ١٤٨٫٥٢٤  القبلي

د مستوى      **  ة          (٠٫٠١دالة عن د درجة حری ة عن ة ت الجدولی ة   ٢٠قیم ساوي  ٠٫٠١ ومستوى ثق  ت
٢٫٥٢٨(  

  :ما یلي) ١١(     یتضح من جدول 
ات المجموعة التجریبی     ٠٫٠١توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى       - ة  بین متوسطي درجات طالب

ن      ) القبلي والبعدي (في التطبیقین    ك م لمقیاس المھارات الحیاتیة، لصالح التطبیق البعدي، ویتضح ذل
وھي دالة إحصائیًا، وكان حجم ) ٦٫٦٩١(المحسوبة ) ت(؛ حیث بلغت قیمة     )ت(خالل حساب قیمة    

ة ا        ي تنمی ورة ف دة المط ن الوح ة م ة التجریبی تفادة المجموع ي اس ا یعن رًا؛ مم أثیر كبی ارات الت لمھ
  .الحیاتیة لدیھن

  النتائج المتعلقة بالفرض الثاني: خامسًا
ى        ة عل ین متوسطي درجات         : "     ینص الفرض الثاني للدراسة الحالی ة إحصائیًا ب روق دال د ف توج

صالح        ) التجریبیة والضابطة (طالبات المجموعتین    ة، ل ارات الحیاتی اس المھ دي لمقی في التطبیق البع
  ."المجموعة التجریبیة

ي الكشف     " ت"     وللتحقق من مدى صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار          ستقلة ف للمجموعات الم
ات المجموعتین           ین متوسطي درجات طالب روق ب ضابطة  (عن داللة الف ة وال ق   ) التجریبی ي التطبی ف

  ):١٢(البعدي لمقیاس المھارات الحیاتیة، فكانت النتائج كما ھي موضحة بجدول 
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في ) التجریبیة والضابطة(ة الفروق بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین دالل): ١٢(جدول 
  )٤٠= درجة الحریة(التطبیق البعدي لمقیاس المھارات الحیاتیة 

االنحراف   المتوسط  المجموعة  المھارات الحیاتیة
حجم   "ت"قیمة   المعیاري

  التأثیر

مھارة تنظیم التفكیر   ٢٫٣٣٠ ١٢٫١٤٣  الضابطة
 حل وفق خطوات
  ١٫٩٧٥  ١٥٫٠٠٠  التجریبیة  المشكالت

٠٫٣١٥  **٤٫٢٨٨  

  ١٫٩٤٠  ١٠٫٨١٠  الضابطة
  مھارة إدارة الوقت

  ١٫٨٧١  ١٣٫٠٠٠  التجریبیة
٠٫٢٥٨  **٣٫٧٢٥  

مھارة ممارسة   ٢٫٢٥٨  ١٣٫٠٠٠  الضابطة
  ١٫٢٠٣  ١٤٫٩٥٢  التجریبیة  التفكیر الناقد

٠٫٢٣٤  **٣٫٤٩٦  

ارة ممارسة مھ  ٢٫٣١٢  ١٢٫٣٨١  الضابطة
  ١٫٤٥٤  ١٤٫٧١٤  التجریبیة  التفكیر اإلبداعي

٠٫٢٧٧  **٣٫٩١٤  

  ٦٫٤٣٧  ٤٨٫٣٣٣  الضابطة

لیة
لعق

ة ا
اتی

حی
 ال

ت
را

مھا
ال

  

الدرجة الكلیة 
للمھارات الحیاتیة 

  ٤٫٣٢٨  ٥٧٫٦٦٧  التجریبیة  العقلیة
٠٫٤٣١  **٥٫٥١٤  

مھارة التواصل مع   ١٫٧١٣  ٨٫٣٣٣  طةالضاب
  ١٫١٩٧  ٩٫٣٣٣  التجریبیة  اآلخرین

٠٫١٠٧  *٢٫١٩٣  

  ١٫٦٠٩  ٨٫٩٠٥  الضابطة
  مھارة التسامح

  ٠٫٧٤٦  ١٠٫٤٢٩  التجریبیة
٠٫٢٧٩  **٣٫٩٣٦  

مھارة التعاون مع   ٠٫٩٨١  ٦٫٥٢٤  الضابطة
  ٠٫٧٩٦  ٧٫٦٦٧  التجریبیة  اآلخرین

٠٫٣٠١  **٤٫١٤٧  

  ١٫٤١١  ٧٫٩٠٥  الضابطة
  مھارة المشاركة

  ١٫٨٤١  ٩٫٢٣٨  التجریبیة
٠٫١٤٨  **٢٫٦٣٤  

مھارة التعاطف   ١٫١٠٨  ٨٫٨٥٧  الضابطة
  ١٫٠٧٦  ١٠٫٥٧١  التجریبیة  والتراحم

٠٫٣٩٣  **٥٫٠٨٦  

مھارة تحمل   ١٫١٦١  ٦٫٩٥٢  الضابطة
  ٠٫٧٢٧  ٧٫٨٥٧  التجریبیة  المسؤولیة

٠٫١٨٦  **٣٫٠٢٧  

  ٢٫٠٨٧  ٩٫٥٧١  الضابطة

عیة
تما

الج
ة ا

اتی
حی

 ال
ت

را
مھا

ال
  

مھارة االلتزام 
  ١٫٣٠٩  ١١٫٧١٤  التجریبیة  بآداب الحوار

٠٫٢٨٤  **٣٫٩٨٥  
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االنحراف   المتوسط  المجموعة  المھارات الحیاتیة
حجم   "ت"قیمة   المعیاري

  التأثیر

الدرجة الكلیة   ٥٫٦٥٢  ٥٧٫٠٤٨  الضابطة
للمھارات الحیاتیة 

  ٣٫٤٤٤  ٦٦٫٨١٠  التجریبیة  االجتماعیة
٠٫٥٣٣  **٦٫٧٥٩  

مھارة ضبط   ١٫٧٢١  ١٢٫٤٧٦  الضابطة
المشاعر 
  ١٫٣٢٢  ١٥٫٦١٩  التجریبیة  واالنفعاالت

٠٫٥٢٤  **٦٫٦٣٧  

  ١٫٦٦٠  ٧٫٥٧١  الضابطة
  مھارة تقدیر الذات

  ١٫٥٣٧  ٩٫٤٧٦  التجریبیة
٠٫٢٧١  **٣٫٨٥٨  

مھارة التفكیر   ١٫٥٤٦  ٨٫٠٩٥  الضابطة
  ٠٫٩٢٨  ٩٫١٩٠  التجریبیة  اإلیجابي

٠٫١٦٢  **٢٫٧٨٣  

مھارة مواجھة   ١٫٤٨٠  ٨٫٠٩٥  الضابطة
  ٠٫٨٧٣  ٩٫٤٧٦  التجریبیة  الضغوط

٠٫٢٥٣  **٣٫٦٨٣  

لیة  ٤٫٥٦٠  ٣٦٫٢٣٨  الضابطة
فعا

الن
 وا

سیة
لنف

ة ا
اتی

حی
 ال

ت
را

مھا
ال

الدرجة الكلیة   
للمھارات الحیاتیة 
  ٢٫٤٢٧  ٤٣٫٧٦٢  التجریبیة  النفسیة واالنفعالیة

٠٫٥٢٧  **٦٫٦٧٥  

  ١٣٫٩٥٢  ١٤١٫٦١٩  الضابطة
  المھارات الحیاتیة ككل

  ٧٫٥٩٥  ١٦٨٫٢٣٨  التجریبیة
٠٫٥٩٦  **٧٫٦٧٩  

ستو         *  د مستوى    ** ، ٠٫٠٥ى دالة عند م ة عن ة       (٠٫٠١دال د درجة حری ة عن ة ت الجدولی  ٤٠قیم
  )٢٫٤٢٣، ١٫٦٨٤ تساوي على الترتیب ٠٫٠١، ٠٫٠٥ومستوى ثقة 

  :ما یلي) ١٢(     یتضح من جدول 
ستوى     -    د م صائیًا عن ة إح روق دال د ف وعتین    ٠٫٠١توج ات المجم ات طالب طي درج ین متوس  ب
ضابطة( ة وال ي التط) التجریبی اس  ف ة للمقی ة الكلی ي الدرج ة ف ارات الحیاتی اس المھ دي لمقی ق البع بی

ن خالل حساب                     ك م ة، ویتضح ذل ارات الحیاتی ع المھ ي جمی ة ف لصالح طالبات المجموعة التجریبی
  .وھي دالة إحصائیًا) ٧٫٦٧٩(المحسوبة ) ت(؛ حیث بلغت قیمة )ت(قیمة 

د             ٌح ودالٌّ ل ٌو واض دث نم د ح ھ ق ارات          ویشیر ھذا إلى أن ي المھ ة ف ات المجموعة التجریبی ى طالب
  .الحیاتیة
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  :مناقشة النتائج وتفسیرھا
ستوى     _  د م صائیًا عن ًا داًال إح اك فرق ائج أن ھن ت النت ات   ٠٫٠١أثبت ات طالب طي درج ین متوس  ب

ین   ي التطبیق ة ف ة التجریبی دي(المجموع ي والبع ق  ) القبل صالح التطبی ة، ل ارات الحیاتی اس المھ لمقی
  .البعدي

ستوى       - د م صائیًا عن ًا داًال إح اك فرق د أن ھن ا ُوج ات    ٠٫٠١كم ات طالب طي درج ین متوس  ب
وعتین  ضابطة (المجم ة وال ة،و     ) التجریبی ارات الحیاتی اس المھ دي لمقی ق البع ي التطبی روق  ١ف الف

  .لصالح طالبات المجموعة التجریبیة في جمیع المھارات الحیاتیة 
دى       یتضح من النتائج السابقة فاعلیة ا     - ة ل ارات الحیاتی ة المھ دیث لتنمی لوحدة المطورة في مقرر الح

ة     ث إن المجموع رًا، حی ورة كبی دة المط ة الوح أثیر وفاعلی م ت ان حج ة، وك ة الثانوی ات المرحل طالب
ادة،                ة المعت ي درست بالطریق ضابطة الت ى المجموعة ال د تفوقت عل التجریبیة التي درست الوحدة ق

  .بیق البعدي لمقیاس المھارات الحیاتیةوقد اتضح ذلك من خالل التط
راد المجموعة                 ى مستوى أف ة عل رت بصورة إیجابی      وتشیر النتائج إلى أن الوحدة المطورة قد أث
ي            ة الت شطة التعلیمی التجریبیة في المھارات الحیاتیة ، ویعزي الباحثان ھذا التحسن إلى إستخدام األن

ین         وفرت فرصًا إیجابیة ومناسبة لتفاعل طال    د ب ة وق رة التعلیمی ع الخب ة م ات المجموعة التجریبی ( ب
ي   ) م٢٠١١الغامدي ،   ة الت أن التعلم المبني على تفعیل عنصر النشاط من أنجح أسالیب التعلم الحدیث

اء الصحیح         اروعي البن تسھم في تنمیة المھارات بشكل عام ، والمھارات الحیاتیة بشكل خاص إذا م
ارة ا   دم المھ ا یخ شاط بم ات     للن دد اإلتجاھ ة وتح رجم المعرف وف تت شطة س ذه األن صودة ألن ھ لمق

  وبالتالي تتكون المھارة مما سیجعلھا تنعكس على سلوك المتعلم في مختلف مواقف 
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  المصادر والمراجع
  :المصادر: أوًال

 .القرآن الكریم -
شرح ا  - اري ب حیح البخ اني،ص ي،  )٢( ، ط )٥(،ج )م١٩٨١(لكرم راث العرب اء الت ، دار إحی

 .بیروت، لبنان
 .،مكتبة الشروق الدولیة،مصر٤، ط)١(، المعجم الوسیط، مج )م٢٠٠٤(مجمع اللغة العربیة،_  -

 :المراجع: ثانیًا
د ، - ایز محم ر، ف و حج ة  )م٢٠١١(أب ارات الحیاتیة،ورق ة المھ ي تنمی ة ف شطة التربوی ، دور األن

مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثالث للمدارس الخاصة آفاق الشراكة بین قطاعي التعلیم العام   عمل  
 .والخاص، األردن

د،   - راھیم محم ارات    )م٢٠١٣(آل داود، إب ض المھ ضمین بع ة لت ات مقترح د آلی ة لتحدی ، دراس
ة نظر المختصین وال     ممارسین،  الحیاتیة في مناھج التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة من وجھ

ة         ة العربی ة، المملك ة المكرم رى، مك ة أم الق ة، جامع ة التربی شورة، كلی ر من وراه غی رسالة دكت
 .السعودیة

داللطیف،  - اد عب ة    )م٢٠١٤(البطوش،زی ي المرحل المیة ف ة اإلس ب التربی ضمین كت دى ت ، م
ر،         ة األزھ ة، جامع ة التربی ة كلی ة، مجل ارات الحیاتی ي األردن للمھ ا ف یة العلی صر، األساس م

 .٨٩٢-٨٧٣، ص)١٥٨(،ع )٢(ج
د،  - دیبي،رأفت محم ي      )م٢٠١٠(الج ة ف ة الثانوی الب المرحل دى ط ة ل ارات الحیاتی ة المھ ، تنمی

شورة،     - رؤیة تربویة إسالمیة  -ضوء التحدیات واالتجاھات المعاصرة      ر من وراه غی  رسالة دكت
 .یةكلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعود

، واقع تنمیة المھارات الحیاتیة دراسة تحلیلیة لمحتوى مناھج اللغة    )م٢٠١٥(الحایك، آمنة خالد،   -
وریا،مج         م النفس،س ة وعل ة للتربی ات العربی اد الجامع ة اتح ة الثانویة،مجل ي المرحل ة ف العربی

 .٢٠٣-١٧٨، ص )١(، ع )١٣(
دالرحمن،    - یم ف       )م٢٠٠٣(الحقیل، سلیمان عب سعودیة    ، نظام وسیاسة التعل ة ال ة العربی " ي المملك

ا       -األسس-الجذور التاریخیة لنظام التعلیم    ض وسائل تحقیقھ داف وبع ن   -االتجاھات -األھ اذج م نم
 .،مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة١٥، ط"المتغیرات

م،   - د ھاش دین، محم ال ال ر، وكم سن جعف دریس التر )م ٢٠٠٥(الخلیفة،ح ي ت صول ف ة ، ف بی
 .ثانوي، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة-متوسط-ابتدائي–اإلسالمیة 

دالعزیز،    - ر عب داود، عم رر      )م ٢٠٠٩(ال ي مق ضمنة  ف ة المت شاطات التعلیمی ل الن دى تفعی ،م
ة           ة، جامع وم االجتماعی ة العل شورة، كلی ر من الحدیث للصف الثاني متوسط، رسالة ماجستیر غی

 .بن سعود اإلسالمیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیةاإلمام محمد 
لطان،   - ن س ادل ب ري، ع ي   )م٢٠٠٣(الدوس المیة ف ة اإلس دیث والثقاف اب الح وى كت ، دور محت

وراه       تنمیة االتجاھات اإلیجابیة لدى طالب الصف الثالث ثانوي  في المنطقة الشرقیة،رسالة دكت
 .ى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیةغیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القر

الم،  - د س دي، ماج ي  )م ٢٠١١(الغام ة ف ارات الحیاتی ة المھ ي تنمی ة ف شطة التعلیمی ة األن ، فاعلی
وم           ة العل شورة، كلی ر من ستیر غی الة ماج ط، رس ث متوس صف الثال الب ال دیث لط رر الح مق

 .ض، المملكة العربیة السعودیةاالجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریا
 .، مصطلح الحدیث، مكتبة العلم، القاھرة، مصر)م١٩٩٤(العثیمین، محمد صالح،  -
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لیمان،    - شطة،عوض س بحي، وق ة ص و، فتحی دى    )م٢٠٠٦(اللول ة ل ارات الحیاتی ستوى المھ ، م
ة،ع          راءة والمعرف ة الق ر، ، مص )٥٩(الطلبة خریجي كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة،مجل

 .١٠٤-٨٦ص
د،   - زار محم سي، ن ة    )م٢٠٠٩(الوی ارات الحیاتی ة المھ ي تنمی رح ف ي مقت امج تعلیم أثیر برن ، ت

ة          شورة، كلی ر من وراه غی دنیا، رسالة دكت یة ال ة األساس دى طالب المرحل ة األساسیة ل والحركی
 .الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، األردن

ة    ، واقع األنشطة)م٢٠٠٩(بربخ، أشرف عمر،     - ة اإلسالمیة والطلب  الالصفیة لدى معلمي التربی
 .٢٢٤- ١٨٢، ص)٩٢(المعلمین في المرحلة الثانویة، مجلة القراءة والمعرفة، مصر، ع 

ي     )م ٢٠٠٦(حجازي، رضا السید محمود،      - ادة ف دات الم وى وح ، فعالیة التنظیم الحلزوني لمحت
صل مت        ذ الف دى تالمی ة ل ارات الحیاتی ة المھ صیل وتنمی ي    التح ؤتمر العلم صفوف، الم دد ال ع

ر ة  -العاش ة العلمی ة التربی ج     - مجل صر، م ستقبل، م ر ورؤى الم دیات الحاض                     ،)١( تح
 .٣٨٩ – ٣٤٧ص 

الح،    - د ص از، خال وح، والب و الفت د أب ل، محم ض   )م١٩٩٩(خلی ة بع ي تنمی وم ف اھج العل ،دور من
ؤتمر العلمي ا              ة، الم ة االبتدائی ذ المرحل رن     المھارات الحیاتیة لدى تالمی وم للق اھج العل ث لمن لثال

شرین   ادي والع ستقبلیة -الح ة م صر،    -رؤی ماعیلیة، م ة، اإلس ة العملی صریة للتربی ة الم الجمعی
 .١٠٨-٨١یولیو، ص

سین، - ا ح ل،محمود عط ة، ط )م١٩٩٨(عق ة والمراھق ساني الطفول و اإلن ي ٣، النم ، دار الخریج
 .للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

اھیم            )م٢٠٠٨(، أحمد عودة،   قشطة - ة المف ي تنمی ة ف ا وراء المعرف ف استراتیجیات م ر توظی ، أث
ة الصف الخامس األساسي بغزة،رسالة ماجستیر               دى طلب العلوم ل ة ب العلمیة والمھارات الحیاتی

 .غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة،غزة، فلسطین
ة       ، نموذج مقترح ل  )م٢٠٠٢(مازن، حسام محمد،     - ي منظوم ة ف ارات الحیاتی ض المھ تضمین بع

ع عشر       شاملة،المؤتمر العلمي الراب اھیم األداء والجودة ال ي إطار مف نھج التعلیمي ف اھج -الم من
 .٧٢-٢٤،ص)١(التعلیم في ضوء مفھوم األداء، مصر،مج 

ارات الحیا     )م٢٠٠٢(مازن، حسام محمد،    - ة والمھ ة التكنولوجی اد التنمی ة وأبع ة  ، التربیة العلمی تی
ة  - المؤتمر العلمي السابع-والثقافة العلمیة الالزمة للمواطن العربي، رؤیة مستقبلیة    التربیة العلمی

 .٣٦٤-٣٤١، یولیو، ص)١( مصر، مج -وثقافة المجتمع
ى صناعة    )م٢٠٠٥(محمد، فھیم مصطفى،   - ، المھارات الحیاتیة في المدرسة الثانویة والطریق إل

 .١٥٥-١٢٠، ص)١٥٢(قطر، ع –الشخصیة العصریة، مجلة التربیة 
ارف،  - سعودیة ، ط    )م١٩٩٥(وزارة المع ة ال ة العربی ي الممملك یم ف ة التعل ة ٤، سیاس  ، المملك

 .العربیة السعودیة
ب،     - د المطل ان عب اغي، إیم ة       )م ٢٠٠٨(ی ارات الحیاتی ویر المھ ي تط رح ف امج مقت ر برن ، أث

ي األردن، رس          اني األساسي ف ة     االجتماعیة لدى طلبة الصف الث شورة، كلی ر من وراه غی الة دكت
  .                   الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، األردن

  :المراجع األجنبیة: ثالثًا
- Anderson، Jessica، (2005)، The Perceptions of Students، Teachers، and 
Parents Regarding the value of the life Skills and Lifelong Guidelines 
Program.Unpublished doctoral dissertations، East Tennessee State 
University، may 2005.   
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