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 املقدمة:   .1

بة املباشرة  املهارات الحياتية هي املهارات التي تستخدم إلدارة الشؤون الشخصية، وهي مجموعة من املهارات البشرية التي تكتسب بالتدريب أو بالتجر 

مع   وال للتعامل  العمر  املشكالت  واملجتمع من حيث  االجتماعي  املعيار  املهارات معتمدة على  ويختلف تصنيف  اليومية،  الحياة  تواجه عادة  التي  سئلة 

 (.  2017)اليونسيف، .والجنس ومستوى املهارات

ة املشاكل، والنجاح 
ّ
في االرتقاء باملجتمعات، وُمنطلق ذلك من الدين  وتكمن أهمية املهارات الحياتية في حياة الشخص في قدرته على التعامل مع كاف

 النبي محمد  
ّ
على إتقان العمل والقيام به على   -صلى هللا عليه وسلم  -الحنيف الذي بّين أّن الغاية من خلق اإلنسان هي إعمار الرض وخالفتها، وقد حث

إّن نقص املهارات الحياتية لدى الجيال الحالية ُيعتبر من  
ّ

البحث عن حلول سريعة لها، ذلك أّن مخرجات    أفضل صورة؛ إال أهّم املشكالت التي يجب 

املهارات   الوظيفية والشخصّية؛ بسبب غياب هذه  الكثيرون في حياتهم  الحياتّية، وبالتالي يفشل  املهارات  إلى  التربوّية تفتقر    )وصفي،  .لديهم املؤسسات 

2011 .) 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

املتدربين من خالل عمل   املدربة بمئات  احتكاك  البشرية بمدينة جدة، ومن خالل  للتدريب والتنمية  نبراس  تنمية بشرية بمركز  الباحثة كمدربة 

 
 
في املهارات الحياتية كمهارات التفكير الناقد وفهم الذات والطالقة واملرونة، وتأكدت الباحثة من هذا القصور من  بصفة يومية، الحظت الباحثة قصورا

احثة إلى تقص ي الل نتائج االستبانات التي تطبقها قبل وبعد الدورات التدريبية، ومن خالل نتائج النشطة التي تضمنها الورش التدريبية، مما حدا بالبخ

القصور كدراسة كل من )الدرعان،   أكدت هذا  الحياتية والتي  املهارات  بتنمية  الخاصة  السابقة  الدراسات  (، )القرني، 2021(، )يحياوي،  2021بعض 

( وذلك في مختلف املراحل العمرية، حيث أوصت هذه الدراسات بإجراء العديد من 2020(، )بني فواز،  2020(، )املخاريز،  2021(، )السالموني،  2021
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 امللخص:

إيجابي على   تأثير  لها  الحياتية والتي  باملهارات  إلى قائمة  التوصل  إلى  الحالية  الدراسة  الباحثة هدفت  الهدف قامت  الفرد، ولتحقيق هذه 

خصصين  بدراسة الدبيات والدراسات السابقة املتصلة باملهارات الحياتية، واستخالص هذه املهارات ووضعها في استبانة، ثم اختيار عينة من املت

البشرية وعلم النفس ومدربي املهارات الحياتية من املراكز التدريبية بمدينة جدة    في التنمية 
 
   50من املتدربين بلغ عددهم    وعددا

 
وعرض    محكما

 
 
اآلراء وتحليلها وفقا املهارات    االستبانة عليهم، وتم رصد  إلى عدد من  الباحثة  املهارة، وتوصلت  املئوية لهمية  املهارة والنسبة  املوافقة على  لنسبة 

وصت الباحثة بضرورة عمل دراسات تجريبية على عينات مختلفة لتنمية  الحياتية الرئيسة املؤثرة في الفرد ويندرج تحت كل مهارة مهارات فرعية، وأ 

املهارات في  الفرد ومالحظة سلوكه عبر فترات متتابعة، وضرورة تضمين هذه  أثرها على  التدريب ومعرفة  املهارات باستخدام وسائل وطرق    هذه 

 املقررات الدراسية باملرحلة الثانوية والجامعية. 

 . أهمية املهارت الحياتية ؛تأثير املهارات الحياتية ؛هارات الحياتيةامل الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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سري والطالق، كما يدفع الفراد الدراسات الخرى في مجال تنمية املهارات الحياتية وذلك ملا للمهارت الحياتية من أهمية في التقليل من نسبة التفكك اال 

 إلى ريادة العمال واقتحام العمال الحرة.  

 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي:  

 ما املهارات الحياتية الالزمة لألفراد في املجتمع السعودي في املراحل العمرية املختلفة؟

 :أهداف الدراسة . 2.1

  الدراسة إلى تحديد أهم املهارات الحياتية والتي يحتاج إليها الفراد للسير في حياتهم بطريقة إيجابية حيث من تمكنهم من حل املشكالت تهدف هذه 

 والتكيف مع املجتمع. 

 :أهمية الدراسة . 3.1

 اكتسبت هذه الدراسة أهميتها من خالل الجوانب اآلتية: 

علمية، نفذت بأدوات بحثية صحيحة، وبالتالي يمكن تعميم نتائجها واستخدام ما توصلت إليه من مهارات وتنميتها  هذه الدراسة هي عبارة عن جهود   .1

 لدى فئات املجتمع املختلفة. 

 لفة. ختتفيد هذه الدراسة الباحثين حيث تقدم لهم قائمة باملهارات الحياتية ذات الهمية لألفراد من فئات املجتمع املختلفة وذوي العمار امل .2

ومن تشكل نتائج الدراسة قاعدة معرفية لدراسات الحقة، حيث يمكن استخدامها إلجراء دراسات تجريبية على فئات من الطالب ومن أولياء المور   .3

 . جميع فئات املجتمع على اختالفهم

 :حدود الدراسة . 4.1

 بالفصل الثاني من العام الدراس ي  •
 
 .2020/2021محددات زمانية: تحددت هذه الدراسة زمانيا

 محددات موضوعية: تحددت هذه الدراسة باملصطلحات التي وردت في مصطلحات الدراسة. •

 ى أداة الدراسة. محددات إنسانية: تحددت هذه الدراسة بمجموعة من الخبراء وأساتذة في التربية وعلم النفس والذين حكموا عل •

 : التعريف بمصطلحات الدراسة . 5.1

 املهارات الحياتية: •

( بأنها مجموعة كبيرة من املھارات الشخصیة ومھارات التواصل االجتماعي واملھارات النفسیة واملھارات املھنیة التي تساعد  2020عرفتها بودردابن )

قدراتھم وتعزز الثقة بأنفسھم لیصبحوا منتجين وفاعلين في مجتمعاتھم. وفي ظل العوملة وسرعة  الشباب على التغلب على التحدیات الیومیة وتطور من  

القطاعات الخدماتیة، أصبح القادة في التعلیم والحكومات واملشغلون یشددون   التغيرات في العالم، وتحول اقتصاد العدید من الدول إلى االعتماد على

( بأنها "مجموعة من املهارات والقدرات التي  2021وعرفتها الحارثي)  وسیلة لنجاح الشباب في الحیاة املھنیة والشخصیةمیة تعلم املھارات الحیاتیة كهأ  على

مهارة اتخاذ القرار   - )مهارات االتصال مع اآلخرين  من التعامل بشكل فعال مع تحديات الحياة والضغوط التي تواجهها أثناء دراستها، وتشمل  الطالبة  تمكن

 املهارات الكاديمية" -كالتوحل املش

  
 
املهارات التي يحتاج إليها الفراد ويستخدمونها في جميع أيامهم وتساعدهم على حل املشكالت ومواجهة الضغوط   " بأنها  وتعرفها الباحثة إجرائيا

 .العملية والنفسية وتمكنهم من الحياة في صحة وإيجابية"

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 منا يقع في مشكلة التباهي بالقدرات، ويصبح المر في غاية الصعوبة عندما يطلب منا إنجاز بعض العمال التي تكون أكثر من قدرا 
 
تنا وتجعلنا كثيرا

 عاجزين بالكامل عن الشياء التي كنا نعتقد أننا في استطاعتنا القيام بها، وهذا ليس مشكلة، فيكفي شرف املحاولة في كل مرة. 

ذاته،    وهناك العديد من الفراد الذين يكونو ن على دراية أن بهم الكثير من العيوب الشخصية، غير أن االعتراف بهذه املشاكل يعتبر مشكلة بحد

 فال أحد يفضل أن يقلل من نفسه أو من عمله، وإذا أراد الفرد أن يتخلص من هذه املشكلة ، فما عليه إال مواجهة هذه الخطاء واملشاكل. 

فإّن أراد الفرد     ،وهناك الكثير من الشياء التي تبرز جمال كل شخصية، حيث إننا نحمل في نفسنا الكثير من املميزات، إال أننا النستطيع ترجمتها

 .ع مجريات العصرإدراك شخصيته والوعي بما يدور بداخله، فعليه توظيف هذه امليزات املوجودة بداخله، وتعزيزها، والعمل على تنميتها حتى تتالءم م

 (2019)اليمني، 

في طريقة  أكثر  هي  القدرات   فاستثمار  لديه،  التي  القدرات  استثمار  هي قدرته على  الفرد  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  الحياتية  املهارات  معرفة    وأول 

 (  2017)جرين،  :فرعية أهمهاالحاجات، وما يتماش ي معها من قدرات ومهارات عقلية يمتلكها الفرد، وتنطوي هذه املهارة على مهارات 

 



  حنان باناصر                                                                                                                                                                                                         املهارات الحياتية وتأثيرها على الفرد  

 743-734، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 736 

 

 مقاومة السلبيات التي تواجه الفرد  •

 استثمار الجهد في الشياء التي يمكن القيام بها   •

 تنظيم الوقت فيما يمكن فعله .   •

 تقدير اآلخرين واحترامهم،  •

 احترام وجهات النظر دون التعصب . •

 إصالح ما يفسده الدهر.    •

املهارات الشخصيةوالنوع الثاني من املهارات الحياتية   إليها الفرد هي  ومن يمتلكها يمكنه الحصول على حب الناس من حوله، كما   ،والتي يحتاج 

 )فيسكوت ، دت (  :تمكنه من اجتياز مقابالت العمل والتوظيف بشكل أسرع، ومنها ما يلي

تستطيع التعبير عن الذات دون الشك فيها، حيث صاحب الشخصية القوية بوم بإلهام    يثقة الفرد  بنفسه: تعد الشخصية الواثقة والقوية الت •

 . الشخاص من حوله ويستطيع السيطرة على المور املتعددة، وهناك العديد من السبل لزيادة الثقة بالنفس، مثل عدم السعي نحو رضا اآلخرين

 تحمل الضغوطات، والتركيز.  •

 املحيطة واملتغيرات. القدرة على التكيف مع البيئة  •

 الحرص على إتمام طموحه وتحقيق أهدافه.   •

 القدرة على تحمل املسؤولية في كل جوانب الحياة الشخصية واالجتماعية والعملية.  •

 امتالك الطموح واإلبداع في التعامل مع املشاكل.  •

 القدرة على  التكييف مع كل ما هو جديد على جميع اإلصعدة.  •

 الصدق والنزاهة والت •
 
 . فاني: يستطيع الشخص من خاللها أن يصبح نفسه أمام املجتمع وال يكون متصنعا

 التحلي باملنطق: يتخذ القرار بناء  على الشياء امللموسة وليس التخيل.   •

 وثقة في املستقبل ولديه الرغبة الحقيقية بأن يكون أفضل كل يوم. •
 
 التحفيز الذاتي والتفاؤل: حيث يمتلك الشخص أمال

 اح: بحيث يستطيع الشخص قبول كل الناس باختالفاتهم.  االنفت •

 االستمرارية والعزيمة واملثابرة: هذه الصفات تساعد على االستمرار وااللتزام باملبدأ من أجل الوصول إلى الهدف.  •

 اللتزام بمبادئه. القدرة على الحصول على ثقة اآلخرين واالحترام: من خالل الحرص على أن تتوافق أفعال الشخص مع أقواله، وا  •

هارات التي يتم  أما النوع الثالث من املهارات الحياتية والتي تساعد الفرد على التأقلم مع متطلبات الحياة هي املهارات التفاعلية وهي مجموعة من امل

 تطويرها من خالل املواقف الحياتية، كما أّن لها تأثير على اآلخرين، ومنها: 

 فريق. القدرة على العمل فى  •

 . القدرة على التفاعل مع مختلف الشخصيات  •

  .قيادة فرق العمل وتوجيهها •

 استثمار و إدارة الوقت.  •

 . حل املشكالت الحياتية بكفاءة  •

 االستماع الفعال  •

 القدرة على التخطيط العلمي.  •

 ( 2003)نجلز وآخران، : االجتماعية وهي تتضمن مهارات فرعية مثلوالنوع الرابع من املهارات الحياتية املتطلبة لجودة حياة الفرد هي املهارات 

 القدرة على تحية الناس على اختالف عقائدهم.  •

 التبسم في وجه اإلنسان عند تحيته.  •

 التصرف حسب مقتضيات املجتمع وعاداته. •

( أنه القدرة على تحليل الحقائق وتحرير Huitt, 1998هيوت )أما النوع الخامس من املهارات الحياتية املتطلبة هي مهارات التفكير الناقد، وقد عرفه  

 الفكار وتنظيمها، وتحديد اآلراء وعقد املقارنات والتوصل لالستنتاجات وتقويمها وحل املشكالت. 

 .ة للفرد( أن التفكير الناقد هو التفكير بالتفكير من أجل تنميته وجعل مخرجاته ذات مغزى وأهمي Gerlid, 2003بينما يرى جيرليد )

( التفكير الفاحص في دقائق املوضوع بناء  على معايير تتسم باملوضوعية والحيادية املطلقة؛ من أجل اتخاذ قرار موضوعي  2017وعرفه قرعان )

 . وشامل عن املوضوع املحدد
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تكمن في  إكساب املتعلمين مرونة وموضوعية في حل ( أن أهمية التفكير الناقد  Bailian, 1999وللتفكير الناقد أهمية كبيرة  حيث أشار باليالين )

ا عن التعصب والجمود، وتأثيرات الثقافة  الضارة. ويظهر هنا مدى أهمية التفكير الناقد في تحصين املتعلم ين الذين هم  املشكالت ويجب أن يكون بعيد 

 لآلخرين واملختلفين في مذهبه أو فكره. أفراد املجتمع  من الفكار املغلوطة والتطرف والتعصب الفكري بأن تجعل منه من
 

ا ومتقبال  فتح 

 ( وهي: Facione, 1998ويتضمن التفكير الناقد الكثير من املهارات أشار إليها فاسيون )

الرموز  • وفك  كالتصنيف  متعددة:  فرعية  مهارات  وتشمل  واملعايير  واملعطيات  املواقف  من  واسعة  داللة  عن  والتعبير  االستيعاب  وهو    التفسير: 

 وتوضيح املعاني واملالحظات واملصفوفات.

اآل  • فحص  مثل:  مهارات متعددة  على  وتشمل  واملفاهيم  والسئلة  العبارات  بين  واالستنتاجية  االستقرائية  العالقات  تحديد  إلى  تشير  راء التحليل: 

 واكتشاف الحجج، وتحليلها.

 ت: تقويم االدعاءات، تقويم الحجج. التقويم: تشير إلى مصداقية العبارات، أو إدراك الشخص وتشمل مهارا  •

 ( 2008)العناني، : وهناك املهارات العامة وهي ضمن املهارات الحياتية والتي يحتاج إليها الفرد بصفة يومية وتتمثل في املهارات التالية

 .تدوين املالحظات املهمة واملفيدة  •

   .كتابة املالحظات بأقالم ملونة •

 .بالسهم والخطوط والرسومالربط بين املعلومات  •

 . القدرة على رؤية المور التي تحتاج إلى إصالح •

  .املبادرة إلى حل املشكالت بطريقة مبتكرة  •

 .استخدام لغة الجسد املناسبة للمواقف املختلفة •

 الدراسات السابقة: . 1.2

املهارات وحصرها وتنميتها بطرق   الدراسات ببحث هذه  العديد من  العملية  قد قامت  الحياة  مختلفة وربطها بمتغيرات دراسية وتعليمية وبواقع 

 ملختلف الفئات ومن هذه الدراسات: 

بقياس فاعلية خرائط العقل في تنمية املهارات الحياتية لدى طالبات الصف التاسع بمحافظة    ( 2021وقامت دراسة أبي جحجوح وأبي جامع )  •

فاعلية طريقة خرائط العقل في تنمية املهارات الحياتية لدى طالبات الصف التاسع   توصال إلى  خان يونس بفلسطين وبعد تطبيق أدوات الدراسة

 الساس ي.

إلى استقصاء أثر القصص الكاريكاتورية على تنمية بعض املهارات الحياتية لدى طفل الروضة للتعايش مع جائحة   (2021وهدفت دراسة يوسف ) •

 ية املهارات الصحية والغذائية والوقائية لدى عينة الدراسة. كورونا وتوصلت إلى فاعلية القصص في تنم

إلى التعرف على مدى إسهام املدرسة الثانوية العامة في محافظة الغربية املصرية في تنميةاملهارات الحياتية لدى    (2021وتصدت دراسة قاسم ) •

 734ذ أعدت استبانة طبقت على  الطالب من وجهة نظر الطالب واملعلمين. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، إ 
 
 566وطالبة و  طالبا

 
ومعلمة    معلما

الطالب،  وتوصلت الدراسة إلى أن إسهام املدرسة الثانوية العامة في تنمية امليارات الحياتية لدى الطالب جاء في املستوى املتوسط من وجهة نظر  

 وفي املستوى املرتفع من وجهة نظر املعلمين.

• ( دحماني  قام  باملدرسة    (2021بينما  الحياتية  املهارات  تنمية  استهدفت  امللتحقين بدراسة   لدى  الذات  وفاعلية  االجتماعي  االندماج  في  ودورها 

 باملؤسسات التربوية، وأكدت على ضرورة تعلم هذه املهارات لتحقيق االندامج االجتماعي وتحقيق الفراد لذواتهم. 

•  ( القرني  دراسة  اململكة    ( 2021أما  رؤية  مع  املتناغمة  الحياتية  باملهارات  قائمة  تحديد  استهدفت  مناهج    2030فقد  خالل  من  تنميتها  ويمكن 

أهم املهارات الحياتية املتطلبة هي مهارات حل املشكالت والتفكير املرحلتين املتوسطة والثانوية وتوصلت الدراسة إلى أن  اإلبداعي   الرياضيات في 

 والتفكير الناقد والتواصل الفعال. 

التدريس   ( 2020دراسة محمد وحسن وسيد )  • االبتدائية باستخدام  املرحلة  القرائي لدى تالميذ  الحياتية والفهم  املهارات  تنمية  استهدفت  والتي 

 الدراسة.  التبادلي وقامت ببناء قائمة باملهارات الحياتية ومهارات الفهم القرائي وتوصلت إلى فاعلية االستراتيجية في تنمية املهارات لدى عينة

والتي هدفت إلى تنمية املهارات الحياتية باستخدام دعم الداء في الجوالت االفتراضية لدى طفل الروضة وقامت بتحديد   (2020ودراسة حسين ) •

الداء في تحسين هذه إلى فاعلية دعم  الحمام وغيرها وتوصلت  الكل والشرب ودخول  الروضة كمهارات  املناسبة لطفل  الحياتية  املهارات   بعض 

 ل الروضة.املهارات لدى طف

تحديد العالقة بين التفاؤل واملهارات الحياتية لدى املعلمين املتقاعدين في فلسطين وأكدت الدراسة على   (2020بينما استهدفت دراسة الهمص )  •

 وجود عالقة طردية بين التفاؤل واملهارات الحياتية وأنه كلما زادت املهارات الحياتية زاد التفاؤل لدى عينة الدراسة .
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)وهدف • والعليان  الحضرمي  دراسة  العمال    ( 2020ت  ريادة  كفايات  في ضوء  التاسع  للصفف  بسلطنة عمان  الحياتية  املهارات  منهاج  تقويم  إلى 

اللية وتوصلت الدراسة إلى تحقيق املنهاج لبعض كفايات ريادة العمال كإدارة املشاريع واالتصال وعدم تحقيقها لبعض الكفايات الخرى كاالستق

 الذاتي وتحمل املسئولية. والوعي

• ( الشريدة  دراسة  النشطة    (2020وقامت  فاعلية  إلى  وتوصلت  الروضة  طفل  لدى  الحياتية  املهارات  تنمية  في  الالصفية  النشطة  أثر  بقياس 

 الالصفية في تنمية املهارات الحياتية لدى عينة الدراسة. 

ة في تنمية املهارات الحياتية وتوصلت الدراسة إلى الدور الفاعل للنوادي التربوية في معرفة أثر النوادي التربوي (2020واستهدفت دراسة بالراشد ) •

 تنمية بعض املهارات الحياتية كالتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي. 

فهم، واختلفت معها في  وقد اتفقت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في دراسة املهارات الحياتية وبيان أهميتها لدى الطالب والفراد على اختال 

 عينة الدراسة وهدفها ومنهجها حيث استخدم معظمها املنهج التجريبي وشبه التجريبي وبعضها استخدم املنهج الوصفي والتحليلي. 

  :إجراءات الدراسة  .3

ينة  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل الدراسات السابقة ووصف املهارات التي تضمنتها وبناء استبانة وتوزيعها على ع

 الدراسة، وذلك ملعرفة املهارات الحياتية املناسبة لألفراد ما بعد سن املراهقة. 

 : مجتمع الدراسة وعينتها. 1.3

( املتخصصين في التنمية البشرية وخبراء التربية واملتدربين، وذلك لتحديد املهارات الحياتية املناسبة لهم والتي تساعدهم  50)  تم أخذ عينة مكونة من

 في حل مشكالتهم اليومية. 

 :أدوات الدراسة . 2.3

واالستبانة للتأكد من مناسبة املهارات الحياتية لجمع املعلومات حول مشكلة الدراسة، تم اعتماد تحليل ودراسة الدبيات املتعلقة بموضع البحث 

   .لألفراد ما بعد املرحلة املتوسطة

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 النتائج املتعلقة بالسؤال البحثي : ما املهارات الحياتية الالزمة لألفراد في املجتمع السعودي في املراحل العمرية املختلفة؟ . 1.4

السؤال قامت الباحثة بدراسة الدبيات والدراسات السابقة في موضوع تنمية املهارات الحياتية والتنمية البشرية وجمع املهارات ولإلجابة عن هذا  

ال    رر منها والذي الحياتية التي تم دراساتها وتنميتها في مراحل رياض الطفال والطالب في املراحل الدراسية املختلفة والخريجين واملوظفين ثم حذف املك

سنة، ثم قامت الباحثة بوضع هذه املهارات في استبانة تكونت  12يعد من املهارات الحياتية املناسبة لألفراد في املراحل العمرية وخاصة في مرحلة ما بعد 

 من:

املجتمع السعودي في املراحل العمرية  صفحة العنوان ووضعت فيه الباحثة عنوان االستبانة  " استبانة تحديد املهارات الحياتية الالزمة لألفراد في  •

   .املختلفة" واسم الباحثة ووظيفتها

 صفحة املقدمة واشتملت على مقدمة تعريفية باملهارات الحياتية والهدف من تحديدها واملطلوب من السادة املحكمين.  •

لرئيسة والثاني املهارات الفرعية والثالث والرابع تنتمي متن االستبانة ووضعت فيه الباحثة جدوال تتضمن سبعة  أعمدة العمود الول به املهارات ا  •

 أو ال تنتمي والخامس والسادس مهمة وغير مهمة والسابع تعديل املهارة إن احتاجت إلى تعديل. 

على املركز من فئات   وتم توزيع هذه االستبانة على مجموعة من املحكمين املتخصصين في التربية وعلم النفس والتنمية البشرية واملتدربين املترددين 

% 80من  عمرية مختلفة وبلغ عددهم خمسين محكما، وبعد رصد استجابات املحكمين على االستبانة قامت الباحثة بحذف املهارات التي أجمع عليها أقل 

رات التي ال تنتمي للمهارات الحياتية % فأكثر على أنها مهمة، كما قامت بحذف املها  80من املحكمين على أنها غير مهمة وأبقت على املهارات التي أجمع  

 الرئيسة وعدلت بعض الكلمات التي أشار املحكمون إلى تعديلها وكانت النتيجة قائمة املهارات التالية:
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 سنة   12قائمة باملهارات الحياتية الالزمة لألفراد باملجتمع السعودي والذين تخطت أعمارهم : (1جدول )

 نسبة األهمية املهارات الفرعية  املهارة الرئيسة م 

 استثمار القدرات التي لدى الفرد  1

 %96 يقاوم  السلبيات التي تواجهه 

 %88 يستثمر الجهد في الشياء التي يمكن القيام بها 

 %86 يصلح ما يفسده اآلخرون. 

 %86 يحترم وجهات النظر دون تعصب . 

 %86 ينظم الوقت فيما يمكن فعله . 

 %86 يقدر اآلخرين ويحترمهم

 املهارات الشخصية  2

 %98 يعمل على إرضاء نفسه ورغباته 

 %96 يحصل على ثقة اآلخرين واالحترام بسرعة وسهولة 

 %92 وينفذ أقواله يلتزم بمبادئه 

 %92 يستمر بعزم ومثابرة في أداء العمال املكلف بها 

 %92 يقبل كل الناس على اختالفهم 

 %90 يحفز نفسه ليكون مستقبله أفضل 

 %90 يتخذ القرارات بناء على مقدمات منطقية

 %88 يتعامل مع الناس بكل صدق ونزاهة وتفان 

 %88 جديد يتكيف مع كل ما هو 

 %86 يتعامل مع املشكالت بطريقة إبداعية وطامحة 

 %86 يتحمل املسئولية الشخصية واالجتماعية لفعاله وأقواله 

 %86 يحرص على تحقيق أهدافه القريبة والبعيدة 

 %86 يتكيف مع الضغوطات واملتغيرات بطريقة صحيحة

 املهارات التفاعلية  3

 %96 فريق. يستطيع العمل فى 

 %96 يتفاعل مع مختلف الشخصيات 

 %96 يقود فرق العمل ويوجهها 

 %94 يستثمر و يديرالوقت. 

 %92 يحل املشكالت الحياتية بكفاءة  

 %90 يستمع لآلخرين بطريقة فعالة 

 %88 يخطط لحياته تخطيطا علميا 

 املهارات االجتماعية 4

 %98 اختالف عقائدهم. يقدم التحية للناس على 

 %98 يتبسم في وجه اآلخرين عند تحيتهم. 

 %94 يتصرف حسب مقتضيات املجتمع وعاداته. 

 %88 يكون عالقات اجتماعية سوية

 %84 يشارك اآلخرين أفراحهم وأتراحهم

 مهارات التفكير الناقد  5

 %94 يصنف الرموز  وفق منطق سليم

 %94 الصحيحة للمواقف املختلفة يوضح املعاني 

 %92 يضع مالحظاته الدقيقة حول املواقف املختلفة 

 %92 يفك الرموز ويحللها 

 %90 يفحص اآلراء املعطاة له 

 %90 يكتشف الحجج التي يعتمد عليها اآلخرون 

 %90 يحلل الحجج ويفندها 

 %88 يقوم االدعاءات املختلفة 

 %88 املقدمة له يقوم الحجج 

 املهارات العامة  6

 %96 يدون املالحظات املهمة واملفيدة 

 %96 يكتب املالحظات بأقالم ملونة

 %92 يربط بين املعلومات بالسهم والخطوط والرسوم

 %88 يرى المور التي تحتاج إلى إصالح 

 %86 يبادر إلى حل املشكالت بطريقة مبتكرة

 %84 الجسد املناسبة للمواقف املختلفة يستخدم لغة 
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سنة هي ست مهارات رئيسة وست    12ويتضح من الجدول السابق أن املهارات الحياتية الالزمة لفراد املجتمع السعودي والذين تخطت أعمارهم  

%، وهذا يدل على احتياج أفراد املجتمع لهذه املهارات والتدريب عليها للتأقلم مع الظروف  84% إلى  98وأربعون مهارة فرعية وتراوحت نسبة الهمية ما بين  

 واملتغيرات التي تحدث في املجتمع وحل املشكالت ومواكبة التطور السريع في الحياة املعاصرة .

 التوصيات:   . 2.4

 إيجاد فلسفة تربوية واضحة املعالم لتنمية املهارات الحياتية لدى الفراد. ●

 زيادة الدعم املعنوي داخل املؤسسات التعليمية لألفراد وتنمية قدراتهم من خالل برامج متخصصة.  ●

 الربط بين املهارات وتأثيرها على الفرد. ●

 الذين يحسنون من مهاراتهم.رفع املكافآت التي تمنح لألفراد  ●

 املتابعة املستمرة الواعية في عملية اتخاذ القرارات واإلصالح والتطوير املهاري.  ●

 وضع خطط وبرامج إرشادية تهدف إلى جعل الفراد قادرين على مواجهة مشاكلهم.  ●

 .ياة عمل بحوث تجريبية على العينات املختلفة لتنمية هذه املهارات وقياس أثرها على جودة الح ●

 املراجع: 

 :
ً
 املراجع العربية: أوال

-67 (: 64) :مركز جيل البحث العلمي .النوادي التربوية وتنمية املهارات الحياتية، مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية . (2020بالراشد، محمد) .1

83. 

 .230-221 (:3)31، جامعة منتوري قسنطينة :اإلنسانية مجلة العلوم  .التعليم واملهارات الحياتية .(2020أمينة ) ،بودردابن .2

فاعلية طريقة خرائط العقل في مبحث العلوم لتنمية املهارات الحياتية لدى طالبات    (.2021. )أبو جحجوح، يحيى محمد، أبو جامع، ليندا حرب .3

التاسع بمحافظة خان يونس فلسطين التربوية والنفسية  .الصف  للدراسات  الجامعة اإلسالمية  البحث   -الجامعة اإلسالمية بغزة    :مجلة  شئون 

 . 638- 614(: 3)39 العلمي والدراسات العليا،

 دار أقالم عربية. . قواعد السطوة  ترجمة هشام الحفناوي  .(2017روبرت )، جرين .4

 ترجمة عال أحمد صالح،   .الداء البشري الفعال لقياس الداء املتوازن، أفكار عاملية معاصرة   .(2003جوران، نجلز، وروي، جان، ووتر، ما جرت ) .5

 القاهرة، مركز الخبرات املهنية لإلدارة. 

مجلة شباب الباحثين    .املهارات الحياتية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طالبات الجامعة في ضوء بعض املتغيرات.  (2021الحارثي، سارة مفلح ) .6

 . 991- 939 (:8)كلية التربية،  -جامعة سوهاج :في العلوم التربوية

دراسات عربية   .املهارات الحياتية لطفل الروضة  (. أثر أسلوب تقديم دعم الداء في الجوالت االفتراضية على تنمية2020حسين، رانيا رجب إبراهيم ) .7

 . 270-247  (:118)، رابطة التربويين العرب: في التربية وعلم النفس

8. ( شاهر  عليان،  هدى،  ضوء 2020الحضرمي،  في  عمان  سلطنة  في  الساس ي  التاسع  للصف  الحياتية  املهارات  منهاج  تقويم   .) 

 . 1642- 1611 (:9)34 :العلوم اإلنسانية -النجاح لألبحاث مجلة جامعة كفايات ريادة العمال. 

االندماج االجتماعي،    . (2021دحماني، محمد ) .9 باملدرسة ودورها في  الحياتية  املهارات  اإلنسانية واالجتماعيةتنمية  العلوم  مركز جيل   :مجلة جيل 

 . 111-101 :(64)البحث العلمي، 

مجلة دراسة ميدانية،  - (. مستوى الدور التربوي للمرشد الكاديمي في تنمية املهارات الحياتية لدى طلبة جامعة الجوف2021الدرعان، نعيمة عمر) .10

 . 76-55 (:1)41المانة العامة،  -اتحاد الجامعات العربية  :اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

11. ( حسن  حمدي  حنان  نمو .  (2021السالموني،  االقتصادية فاعلية  الحياتية  املهارات  تنمية  في  املقلوب  التعلم  على  قائم   ذج 

 . 140-82 (:33)، كلية التربية -جامعة بورسعيد  :مجلة كلية التربيةومهارات التواصل الفعال لدى طالب التعليم الثانوي التجاري، 

 فعالية برنامج قائم على تفعيل ساعة النشاط لتنمية بعض املهارات الحياتية لدى أطفال مرحلة الطفولة املبكرة،   .(2020الشريدة ، سارة ماجد ) .12

 . 172-153 (:12)، املجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل، املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب
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Abstract: The current study aimed to reach a list of life skills that have a positive impact on the individual, and to achieve 
this goal, the researcher studied literature and previous studies related to life skills, extracted these skills and put them 
in a questionnaire, then selected a sample of specialists in human development, psychology and life skills trainers from 
the training centers in Jeddah and a number of trainees numbered 50 arbitrators. The questionnaire was presented to 
them. Opinions were monitored and analyzed according to the percentage of approval of the skill and the percentage of 
importance of the skill. Conducting experimental studies on different samples was to develop these skills using training 
methods and methods, knowing their impact on the individual and observing his behavior over successive periods, and 
the necessity of including these skills in the curricula at the secondary and university levels. 

Keywords: Life Skills; impact of life skills; The importance of life skills. 
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