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  :صخلامل

 من وجهة نظرهن بمدينة تبوك بتدائيةال لمات التربية األسرية للمرحلة على درجة توافر املهارات الحياتية لدى مع لتعرفاهدفت هذه الدراسة 

الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وقامت ببناء قائمة مهارات حياتية و بتطبيق أداة استبانة من  ستخدمتاها بالتحصيل الدراس ي للطالبات، وعالقت

 ختيارهناة تم ( معلم33)إعدادها على عينة عشوائية من معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية بمدينة تبوك في املدراس الحكومية عددهن 

   هـ1440-1439بالطريقة العشوائية الطبقية، واستخدمت درجات الطالبات بتقييم مقرر التربية األسرية الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

( TWO WAY ANOVAنائي )للكشف عن عالقتها بالتحصيل ومن خالل حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية وتطبيق أسلوب التباين الث

املهارات   -املهارات الجتماعية  -توصلت الباحثة للنتائج التالية: تتوافر املهارات الحياتية املتمثلة في: ) املهارات الشخصيةسبيرمان ومعامل ارتباط 

البتدائية بمدينة تبوك بدرجة )كبيرة(، ل توجد فروق ذات املهارات الوقائية( لدى معلمات مقرر التربية األسرية للمرحلة  -املهارات البيئية -الصحية

أو   -املؤهل األكاديميدللة إحصائية بين درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر التربية األسرية للمرحلة البتدائية بمدينة تبوك  تعزى ملتغير ) 

ية طردية قوية بين توافر املهارات الحياتية للمعلمات والتحصيل الدراس ي للطالبات حيث عدد سنوات الخبرة( أو التفاعل بينهما، وجود عالقة ارتباط

ن التوصيات م اعدد  لنتائج قدمت الدراسة كلما زاد درجة توافر املهارات الحياتية للمعلمات زاد التحصيل الدراس ي للطالبات. بناء على تلك ا

 والقتراحات.

 التحصيل الدراس ي للطالبات.؛ املهارات الحياتية الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة
فالعلم من املجالت الهامة  عتبر التطوير هو سنة الحياة فال يمكن أن تستمر الحياة على وتيرة واحدة وإل أصبحت الحياة مملة ول معنى لها،ي 

 (2: 2014ومتطلبات جديدة) سالم ، بأفكار وسلوكيات،التي تؤثر وتتأثر بعمليات التطور، إذ مع العلم تظهر أفراد ومجتمعات 

 من يعتريها ما ملواجهة الحديث العلم إليه كل ما توصل من الستفادة على وتعمل الحياة، مجالت أحد كونها اكبير   ادور   التربية على يقع "لذلك

 .(2: 2012، الكحلوت( "نجازاته وإ مشكالته مع والتعامل العصر، متغيرات مع التكيف قادرين على معلمين ومتعلمين  لتعد وتربوية، تنظيمية مشكالت

على معرفة ذاته وإدارتها والتعبير عنها والتكيف اإليجابي مع  اقادر  واملهارات الحياتية هي مجموعة املعارف والخبرات والقيم التي تجعل الفرد 

وغيرها من  محيطه بطريقة تؤهله لتدبير متطلبات الحياة اليومية، كما يقصد باملهارات الحياتية الحتياجات اليومية أو مهارات العتماد على النفس

النمو الطبيعي للمهارات العقلية والحسية ... الخ( )ملتقى كلية التربية  -الحركة -كلاأل  -اللباس  -األمور األساسية في الحياة مثل ) قضاء الحتياجات

 (.2011الرياضية جامعة بنها : 
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( املهارات الحياتية إلى خمسة محاور : املهارات البدنية، 2008 ) الشريفيو وتم تصنيف املهارات الحياتية عدة تصنيفات منها  تصنيف الحايك 

 ، مهارات التفكير والكتشاف.خالقيةواأل ومهارات التصال والتواصل، واملهارات الجتماعية والعمل الجماعي، املهارات النفسية 

 الوعي ومهارات تحقيق الذات ومهارات الحسابية العمليات ومهارات تصالال مهارات  :( املهارات الحياتية إلى2007) الدين سعد نفتصكما 

 . للوظيفة الستعداد ومهارات العلمي الوعي ومهارات الستهالكي الوعي ومهارات جتماعيال 

 دولة (164 (أن إلى  ( 2006 )اليونيسيف، تقرير أشار واإلقليمية، فقد الدولية املحافل في بالغ باهتمام الحياتية املهارات موضوع حظي ولقد  

من  له يتعرضون  ما مواجهة من املتعلمين املعلمين و لتمكين كوسيلة الحياتية املهارات تضمين أقرت التعليم للجميع بمادة التزمت التي الدول  من

 .الصحيح السلوك على تبنى التي املعارف وإكسابهم مواقف

با، والوليات املتحدة بأساليب تعليم و لجنوبية وسنغافورة (، وكذلك في أور ومن زاوية أخرى أخذت بعض الدول في آسيا ) ماليزيا، وكوريا ا  

مواقف حياتية خارج جدران  املهارات الحياتية وعملياتها من خالل مواقف تربوية واجتماعية وأنشطة مدرسية تتصل باملناهج الدراسية ومن خالل

رات الحياتية من املدرسة، ويرى بعض التربويين في الدول العربية أنه من الضروري أن تتنوع أساليب تعليم املهارات الحياتية، وإذا تناولنا تعليم املها

خطط للمهارة وتوضح خطوات تطبيق املهارة خالل املواقف التربوية والجتماعية فسوف نجد أساليب تعليم هذه املهارات تتحدد في أن املعلمة ت

 (  2005والتطبيق العملي للمهارة .) فهيم : 

 وكان من أبرز الدراسات التي تناولت املهارات الحياتية بشكل عام :

التعرف على فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات الوعي الجتماعي لدى معلمات مقرر التربية املهارات  التي هدفت إلى  :(2018 )دراسة القصراوي 

سرية في املرحلة الثانوية بمدينة تبوك، استخدمت املنهج الوصفي واملنهج الشبه تجريبي القائم على املجموعة الواحدة، واختبار الحياتية والتربية األ 

( فقرة، بناء برنامج تدريبي 27( عبارة لقياس مهارة الوعي الجتماعي، وبناء اختبار تحصيلي تكون من )29مت بتطوير مقياس تكون من )قبلي وبعدي، وقا

، توصلت النتائج إلى: أتت جم20فراد عينة البحث املتمثلة في )أتكونت عينة الدراسة من جميع  لتنمية هذه املهارات،
 
يع ( معلمة  تم تحديدهم  قصديا

 أبعاد الوعي الجتماعي بدرجة عالية، كما ظهرت فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات الوعي الجتماعي لدى عينة البحث.

معرفة مستوى اكتساب طلبة املستوى الرابع بكلية التربية بالتربة جامعة تعز للمهارات الحياتية وعالقته إلى  هدفتالتي  :(2016 )املعمري  دراسة

ومدى اختالف مستوى اكتساب ودرجة ممارسة املهارات الحياتية عند الطلبة باختالف  ثناء التطبيق امليداني،أبدرجة ممارستهم للمهارات نفسها 

عداد الباحث، تكونت عينة إملنهج الوصفي املسحي، تم استخدام مقياس املهارات الحياتية، وبطاقة مالحظة من الجنس والتخصص، اتبعت الدراسة ا

( طالبا وطالبة من تخصصات مختلفة )فيزياء ،رياضيات، علوم قرآن ، لغة عربية ( تم اختيارهم بالطريقة القصدية الطبقية، أظهرت 109الدراسة من )

 جاء بدرجة متوسطة مقارنة باملتوسط الفرض ي للمقياس، ممارستهم للمهارات في التطبيق امليداني كان النتائج أن  اكتساب املها
 
رات الحياتية عموما

 ذات دللة 
 
 مقارنة باملتوسط الفرض ي لبطاقة املالحظة، لم تظهر فروقا

 
و ممارستهم لها تعزى ملتغير أفي مستوى اكتساب املهارات  حصائيةإمتدنيا

 و التفاعل بينهما، عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوى اكتساب العينة للمهارات الحياتية ودرجة ممارستهم لها.أصص الجنس والتخ

هدفت إلى التعرف على درجة توافر املهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية للمرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر التي  :(2016 )دراسة فرحان 

اتبعت الدراسة  من جهة، ومعرفة الفروق في مدى توافر املهارات الحياتية في املنهاج تبعا ملتغيرات ) الجنس، املؤهل، الخبرة(من جهة أخرى، املدرسين

 264املنهج الوصفي التحليلي،  تم اختيار عينة  عمدية )قصدية ( من مدرس ي التربية البدنية للمرحلة الثانوية بلغ  عددهم )
 
( مدرسة ،أعد 27و) ( مدرسا

: املهارات البدنية، مهارات القيادة  ربعةالباحث استبانة لدرجة توافر املهارات الحياتية في منها التربية الرياضية للمرحلة الثانوية للمجالت الدراسية األ 

درجة توافر املهارات الحياتية في منهاج التربية النتائج إلى: أن  شارتأواتخاذ القرار، مهارات التفكير والكتشاف، املهارات النفسية والجتماعية، 

 
 
  الرياضية جاءت بدرجة متوسطة، و عدم وجود فروق في توافر املهارات الحياتية تبعا

 
ملتغير املؤهل العلمي ولصالح  ملتغير الجنس، ووجود فروقا تبعا

ة(، ولم تظهر فروقا ذات دللة إحصائية في مجالي ) مهارات التفكير درجة البكالوريوس في مجالي ) املهارات البدنية واملهارات الجتماعية والنفسي

 سنوات فأكثر(. 10والكتشاف ومهارات القيادة واتخاذ القرار ( ووجود فروق في درجة توافر املهارات الحياتية تبعا ملتغير الخبرة ولصالح )

حلة املتوسطة للمهارات الحياتية من وجهة نظر معلمات العلوم في مدينة هدفت إلى تحديد مدى تضمين كتب علوم املر  التي :(2015)دراسة الفالح 

ي الرياض، كما هدفت إلى معرفة أثر متغيرات سنوات الخبرة والتخصص واملؤهل العلمي، لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصف

( محاور هي: )املهارات الجتماعية، املهارات العقلية، املهارات الصحية، 5زعة على )( عبارة مو 64التحليلي، وأعدت قائمة باملهارات الحياتية مكونة من )

( معلمة من معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة في الرياض تم 153املهارات النفعالية، مهارات إدارة الذات(، تم تطبيقها على عينة الدراسة املكونة من )

لنتائج أن كتب العلوم تتضمن املهارات الحياتية ككل بدرجة متوسطة، حيث تضمنت املهارات الجتماعية اختيارهم بالطريقة العشوائية، أظهرت ا

دارة الذات، إبدرجة متوسطة، واملهارات عقلية بدرجة كبيرة، واملهارات الصحية بدرجة متوسطة، بينما لم يتضمن الكتاب املهارات النفعالية ومهارات 

سنة، ووجود فروق ذات  20-15أظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية في متغير سنوات الخبرة في محور املهارات الصحية لصالح السنوات من 
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حصائية في متغير املؤهل إحياء، عدم وجود فروق ذات دللة دارة الذات لصالح األ إحصائية في متغير التخصص في املهارات الصحية والنفعالية و إدللة 

 العلمي .

ردنية الرسمية للمهارات الحياتية التي يحتاجونها في ضوء مبادى التعرف إلى مدى وعي طلبة الجامعات األ إلى هدفت التي  :(2013)راسة العمري د

ردنية تم اختيارهم من طلبة الجامعات األ ( طالبا وطالبة 797اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، حيث تكون عينة الدراسة من ) القتصاد املعرفي،

( فقرة موزعة على ست مجالت تمثل بعض للمهارات الحياتية في ضوء مبادئ 40بالطريقة العشوائية الطبقية، استخدام الباحث استبانة تكونت من )

ض، التقمص العاطفي ) تفهم الغير والتعاطف معه مهارات التواصل الخاصة بالعالقات بين األشخاص، مهارات التفاوض / الرف القتصاد املعرفي وهي:

عر، مهارات إدارة (، التعاون وعمل فريق، مهارات حل املشكالت وصنع القرار  ومهارات التفكير الناقد، مهارات التعامل وإدارة الذات، مهارات إدارة املشا

إلجابة على أسئلة الدراسة وقد أظهرت النتائج أنه جاءت مهارات التعامل مع الضغوط، وجرى استخدام املتوسطات والنسب املئوية واختبار )ت( ل

ولى من بين املهارات قيد الدراسة، وجود فروق ذات دللة إحصائية في استجابات الطلبة تبعا ملتغير املستوى الدراس ي العمل الجماعي في املرتبة األ 

الحياتية القتصاد املعرفي على الطلبة الذين ل يدرسون املساقات التي تتضمن  فأظهرت النتائج تفوق طلبة السنة الرابعة في درجة وعيهم للمهارات

 مهارات القتصاد املعرفي .

علم( في كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية في توظيف التي هدفت إلى  :(2008)دراسة  الحايك ، والشريفي 
ُ
التعرف إلى مدى تأهيل ) الطالب امل

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية من  الحياتية في التدريس أثناء )التدريب امليداني( في املدارس،املهارات 

( 76اني وعددهم )( ساعة معتمدة من برنامج البكالوريوس ويرغبون في تسجيل مادة التدريب امليد80ما يزيد عن ) هواطلبة كلية التربية الرياضية ممن أن

داني في طالبا وطالبة، تم تنظيم استبانة مكونة من مجموعة من الفقرات التي تعكس أهم املهارات الواجب على الطالب توظيفها أثناء التطبيق املي

 دراك أهمية توظيف مثل هذه املهارات الحياتية أثناء التطإاملدارس، أظهرت النتائج أن هناك ضعف عام لدى الطلبة في 
 
بيق امليداني، أن هناك فروقا

 ذات دللة إحصائية بين الطلبة والطالبات في أهمية توظيف املهارات الحياتية لصالح الطالبات.

ب التحقق من تأثير التدريب على املهارات الحياتية في التحصيل العلمي لطال إلى هدفت  التي :(& He sari, 2017  Tafreshi)وتافريش ي  ري اس هيدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر الذين يدرسون في طهران في  الباحث املنهج الوصفي املسحي، استخدم الصف العاشر في طهران،

لتحصيل ( دقيقة، في النهاية تم مقارنة ا90( جلسات مدتها )10م، تم اختيار عينة طبقية، تم تدريس املهارات الحياتية في )2017-2016العام الدراس ي 

نجاز املوحد واملنسق الذي تديره مؤسسة التعليم والتدريب هي مقياس إلنجاز الطالب، الكاديمي، حيث النتيجة التي اكتسبها الطالب في اختبار اإل 

القول أن التدريب ( حيث وجد أن هناك فرق كبير في متوسط مجموعة العينة لذا يمكن الثقة بT' testوطريقة التحليل هي طريقة املجموعة الواحدة )

 على املهارات الحياتية فعال في التحصيل الدراس ي للطالب في طهران.

كاديمي األنجاز معرفة العالقة املتبادلة بين رعاية املعلمين وتطوير املهارات الحياتية للطالب واإل  إلى هدفتالتي  :(Raymond, 2011دراسة ريموند )

تية لدى الطالب وهي: ربعة لتنمية املهارات الحياسمى معرفة العالقة بين رعاية املعلم واملجالت األ الهدف األ وكان  ة في )هونج كونج(،لطالب الثانوي

كاديمي للطالب، و الفروق في الجنس الطالبي األنجاز والوظيفي واملنهي، ومعرفة العالقة بين رعاية املعلمين واإل  والجتماعيكاديمي والشخص ي التطوير األ

( مدرسة ثانوية 86داة استبيان وتطبيقها على عدد )أبتأثير املعلمين على تنمية املهارات الحياتية على الطالب، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ، تم أعداد 

لحياتية لدى الطالب م يسهم في جميع املجالت  في تطوير املهارات اشارت النتائج إلى أن: رعاية املعلمين عامل مهأتم اختيارهم بطريقة عشوائية، 

 همية .أكاديمي، بمقارنة الفروق بين الجنسين وجد أن تأثير رعاية املعلمين على طالب املرحلة الثانوية الذكور أقل وإلنجازهم األ

باكتساب الطلبة التحصيل املعرفي  يجابيةإواعتبرت بعض الدراسات السابقة أن مستوى اكتساب املعلم للمهارات الحياتية ذات عالقة 

( إلى وجود عالقة موجبة بين ما تمتلكه املعلمة من مهارات أو خصائص حياتية مختلفة، وتحصيل طلبتها 2000)معاد  :والتجاهات، حيث أشارت دراسة

( إلى أن امتالك املعلمة للمهارات الحياتية إلى جانب مهاراتها املهنية وممارستها في غرفة 2011 )الطعاني  :هاتهم نحو املادة، كما أشارت نتائج دراسةواتجا

 )األغا :ويعزز من تحصيلهم الدراس ي ، بينما توصلت دراسة  نمنهيجابية بينها وبين طالباتها، ويزول الخوف إالصف يجعلها تنجح في عملها، وتسود عالقة 

بدرجة عالية في تنمية املهارات  اهمتس( إلى أن استخدام التعلم النشط وتوظيف العديد من استراتيجيات التدريس القائمة على املهارات الحياتية 2012

 بين املتعلمين . يجابيةاإل املختلفة واملواقف 

لدى املتعلمات وتمكن املعلمة من النجاح في مهنتها وتميزها عن  يجابيإإلى أن امتالك املعلمة للمهارات الحياتية تترك أثر تشير الدراسات أعاله 

لكونها، إذ ل يستطيع من ل يمتلك املهارات أن ُيعلمها، فمن ل يتقن الش يء ل يستطيع تحقيق أهدافه أو تنفيذ متطلباته ) تل يم الالتياملعلمات 

 ( .2010ييبي: الجد

 لظهور مفاهيم جديدة في عملية التعليم،
 
املهارات الحياتية وتزويد كل معلمة بها كي تستطيع مواجهة التغيرات  التركيز علىوضرورة  ونظرا

منها على أكمل وجه، فهذه املهارات تحقق لها التعايش الناجح، والتكيف، واملرونة،  عمالاأل والتحديات العصرية التي يتسم بها هذا العصر، وكذلك أداء 
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لذا من الضروري الوقوف على درجة توافر تلك   والنجاح في حياتها العلمية والشخصية، حيت تتعدد هذه املهارات وتتنوع لتشمل جميع مجالت الحياة

 .  (2005) عمران وآخرون : املهارات لدى املعلمات  

مر بحاجة إلى دراسة مسحية األ ( أن تعليم املهارات الحياتية في التعليم العام خطوة جيدة لكن Schulz, 2008) شاليز ومن زاوية أخرى يذكر 

كاديمية واملهنية من األإلى جانب مهاراتها  الالزمةالعديد من املهارات الحياتية ، فهي بحاجة إلى أن تمتلك املعلمة للمهارات الحياتية ملعرفة مدى اكتساب

طاملا أنها تقوم بتعليمها وتنفيذها ، وبناء على تلك املؤشرات تحاول الدراسة  أخرى جل نجاحها في عملها من ناحية، ونجاحها في أمور حياتها من ناحية أ

  الحالية الكشف عن درجة توافر املهارات الحياتية لدى املعلمات وعالقتها بالتحصيل الدراس ي للطالبات.

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:  

املهارات  تكمن مشكلة الدراسة الحالية في الوقوف على درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية، ملا لهذه

 مع املعلمة به الذي تتعامل الطالبات، فاألسلوب تعلم في يؤثر الفصل في وتفعله املعلمة تقوله ما كل وملا كانمن أهمية بالغة في حياة الطالبات، 

 لها نوأفكاره نرحاتهومقت نآرائه نحو تبديها التي النظر وجهة وكذلك هن،وسلوكيات نضاياهق بها تعالج التي والطرق  الدراسية الحجرة داخل الطالبات

فإن امتالك املعلمة للمهارات الحياتية ُيعد ضروري لتمكن الطالبة من تلك املهارات ومن والبتكار،  التفكير نحو التعلم و دوافعهم إثارة األكبر في األثر

سرية وعالقته بالتحصيل األ التحصيل عامة وهذا ما دفع الباحثة إلى محاولة الكشف عن درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر التربية 

 الدراس ي للطالبات وبذلك تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي : 

افر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية وما عالقتها بالتحصيل الدراس ي للطالبات؟  وتفرع منه   سئلة الفرعية التالية:األ ما درجة تو

 صية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية؟ما درجة توافر املهارات الشخ .1

 ما درجة توافر املهارات الجتماعية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية؟ .2

 ما درجة توافر املهارات الصحية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية؟ .3

 بية األسرية للمرحلة البتدائية؟ما درجة توافر املهارات البيئية لدى معلمات التر  .4

 ما درجة توافر املهارات الوقائية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية؟ .5

)املؤهل  هل توجد فروق ذات دللة إحصائية  بين درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة البتدائية  تعزى ملتغيري  .6

 دد سنوات الخبرة( أو التفاعل بينهما؟و ع، العلمي

 ما عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية بالتحصيل الدراس ي للطالبات ؟ .7

 أهداف الدراسة: 

  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن :

 للمرحلة البتدائية.درجة توافر املهارات الشخصية  لدى معلمات التربية األسرية  .1

 درجة توافر املهارات الجتماعية  لد معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية. .2

 درجة توافر املهارات الصحية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية. .3

 درجة توافر املهارات البيئية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية. .4

 ر املهارات الوقائية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية.درجة تواف .5

دللة إحصائية  بين درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة البتدائية  وبين متغيري ) املؤهل مدى وجود فروق ذات  .6

 العلمي ، و عدد سنوات الخبرة أو التفاعل بينهما(.

 توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة البتدائية بالتحصيل الدراس ي للطالبات.عالقة  .7

  أهمية الدراسة: 

 تسهم الدراسة الحالية في:

للسعي نحو التطوير لذاتهم والوصول  نيدفعهمما  نتنقصهمعلمات التربية األسرية باملرحلة البتدائية ألهم املهارات  الحياتية التي نظر لفت  .1

 للرض ى الشخص ي عنها.

 ولوجي.تقديم توصيات  لتطوير معلمة التربية األسرية في ضوء املهارات الحياتية الالزمة لها لتتمكن من مسايرة التطور الخارجي والتقدم التكن .2

  خر.اآل إبراز الفروق بين املتغيرات وبالتالي الكشف عن سبب ارتفاع نسبة هذه املهارات لدى بعض املعلمات وتدنيها لدى البعض  .3
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  ستفتح الدراسة هذه من املتوقع أن .4
 
لالهتمام بتنمية املهارات  األخرى  الدراسات من العديد إلجراء خالل نتائجها من للباحثين جديدة آفاقا

 .الحياتية لدى املعلمات 

 حدود الدراسة:  

 اقتصرت  الدراسة الحالية على الحدود التالية: 

اقتصرت الدراسة الحالية على املهارات الحياتية التي ينبغي توفرها لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية، ممثلة بخمسة  الحد املوضوعي:

عات على موضو محاور وهي: املهارات الشخصية، املهارات الجتماعية، املهارات الصحية، املهارات البيئية، املهارات الوقائية، التي تم تصنيفها بناء 

 وحدات مقرر التربية األسرية للمرحلة البتدائية وعالقتها بالتحصيل الدراس ي للطالبات.

 تم تطبيق الدراسة الحالية على معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية بمنطقة تبوك وطالبات املرحلة البتدائية . الحدود البشرية:

 ه.1440-1439في الفصل الدراس ي األول  لعام تم تطبيق الدراسة الحالية الحدود الزمانية: 

 تم تطبيق الدراسة الحالية في املدارس الحكومية في منطقة تبوك.الحدود املكانية: 

 مصطلحات الدراسة: 

يش مع متغيرات العصر ( أنها: "املهارات التي يحتاجها الفرد إلدارة حياته، والتكيف مع ذاته، والتعا371: 2010عرفتها) الطنطاوي، املهارات الحياتية: 

ية، واتخاذ الذي يعيش فيه، ومواجهة التحديات التي يفرضها، والتعامل بإيجابية ووعي مع املشكالت الشخصية واملجتمعية التي تواجهه في حياته اليوم

واملشاركة  تماعية امللقاة على عاتقه،القرارات الصائبة واملسؤولة حيالها، والتواصل مع األخرين والتفاعل معهم، وتحمل املسؤوليات الشخصية والج

 " الفاعلة في بيئة من خالل تعرف مشكالتها وحاجاتها واإلسهام في حلها.

:
ً
عرف إجرائيا

ُ
هي املعلومات واملهارات والقيم التي تحتاجها املعلمة في حياتها اليومية لتتكيف وتتعايش مع التغيرات الحادثة وتكتسب القدرة على  وت

هارات إدارة شؤونها على أساس علمي وتشمل خمسة مجالت هي: املهارات الشخصية، املهارات الجتماعية، املهارات الصحية، املهارات البيئية، امل

 لوقائية.ا

خرى والعمل أ" علم يهتم بدراسة طبيعة األنسان وحاجاته وتطوره من خالل مراحل الحياة من جهة ودراسة البيئة ومواردها من جهة هيالتربية األسرية: 

 ( 12: 2018)إيزيس ، نسان من موارد البيئة املحدودة املتاحة ".اإلعلى سد حاجات 

 :
ً
عرف إجرائيا

ُ
 هـ1439 -1438سرية الذي يدرس من خالل كتاب مادة التربية األسرية طبعة هي مقرر التربية األ وت

) العيسوي "مستوى محدد من اإلنجاز أو براعة في العمل املدرس ي يقاس من قبل املعلمين أو بالختبارات املقررة " تم تعريفه بأنه التحصيل الدراس ي:

 (13: 2006وآخرون ،

 : 
ً
 بالدرجة.التربية األسرية في نهاية الفصل الدراس ي وتقاس مقرر هي مقدار ما تكتسبه الطالبة في وُيعرف إجرائيا

 أدبيات الدراسة:

 :املهارات الحياتية  

عرف املهارة بأنها "مصطلح يستخدم للدللة على نموذج منظوم ومتناسق للنشاط العقلي أو البدني، وعادة يتضمن العمليات الحسية )  

: 2012،القيس ي) وقد تكون املهارات إدراكية حسية، أو حركية، أو يدوية، أو عقلية، أو اجتماعية ...الخ" الغدد التي توفر الستجابات (،العضالت أو 

يسر على صاحبة أداء بأقل ما يمكن من الوقت والجهد مع 86: 2002بينما عرفها )خليل  والباز ،،(370
ُ
( بأنها" الوصول بالعمل إلى درجة من اإلتقان ت

 (.2018 ،)الشعري خطار "ضرار واأل األ تالفي 

 على الفرد قدرة " أنها على (2013)مفاهيم املهارات الحياتية باختالف بيئات واحتياجات كل مجتمع وثقافته حيث عرفها مسعود  أختلف و

 .( 50: 2013)مسعود،  وتحدياته " اليومية الحياة متطلبات بفعالية مع يتعامل تجعله اإليجابي التكيفي السلوك

 – الوقت إدارة: مهارات :وتشمل شخصية واجتماعية الحياتية مشكالته مع بإيجابية التعامل على الفرد بأنها " قدرة )2005 )السيد وأضافت

 ( 21: 2005)السيد،  العمل". احترام  -اآلخرين مع التفاعل  -املوارد استخدام حسن -الجتماعي التصال

إلى املهارات الحياتية  بأنها "قدرة الفرد على التعامل بإيجابية مع مشكالته الحياتية، شخصية واجتماعية، وتشمل مهارات:  ( 2010 )و أشار وافي

إلى أنها "  ( 2010 ) صائمةوأضافت ( 22: 2010)وافي ،  إدارة الوقت، التواصل الجتماعي، حسن استخدام املوارد، التفاعل مع األخرين، احترام العمل ".

ز املهارات لقدرة على التكيف والسلوك اإليجابي للمواقف املختلفة، التي تساعد املتعلم على التعامل مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية، ومن أبر ا

 ( 38:  2010)صائمة ، الحياتية: املهارات اللغوية، الصحية، حل املشكالت واتخاذ القرار، ومهارة التعامل مع الذات".
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نها املهارات التي تمكن الفرد من إعلى للمهارات الحياتية  التناول ( من حيث 2010) (، وافي2010( صائمهسة الحالية مع تعريف  وتتفق الدرا

 .التعامل بإيجابية مع املواقف املختلفة  

املعلومات واملهارات والقيم التي تحتاجها املعلمة في حياتها  جرائي للمهارات في الدراسة الحالية كالتالي :اإل وبناء على ما سبق تم التوصل للتعريف 

ية، اليومية لتتكيف وتتعايش مع التغيرات الحادثة وتكتسب القدرة على إدارة شؤونها على أساس علمي وتشمل خمسة مجالت هي : املهارات الشخص

 قائية.املهارات الجتماعية، املهارات الصحية، املهارات البيئية، املهارات الو 

 الحياتية املهارات تصنيف: 

 منها: الحياتية للمهارات تصنيفات عدة وضعت  حيث

صنفها إلى اثنتي عشرة مهارة أساسية وهي: مهارة التعامل مع العواطف، التصال والتواصل، حل املشكالت،  (24: 2012 ،أبراهيم )تصنيف

مع األخرين، التفكير الناقد، التعامل مع الضغوطات، الصحة، أتخاذ القرار، التوعية الغذائية، إدارة الوقت، الثقة بالنفس والوعي بالذات، التعامل 

 .التفكير اإلبداعي 

 أمحاور:  ةاملهارات الحياتية إلى ثالث (94: 2009 ،عبدالسالم )ف وصن
 

: مهارات وجدانية أو عاطفية مثل: ضبط املشاعر، سعة الصدر ول

: مهارات اجتماعية مثل: احترام الذات،اآل رادة، املرونة والقدرة على التكيف، تقدير مشاعر اإل والتسامح، وقوة 
 
القدرة على التفاوض  خرين، ثانيا

: مهارات عقلية مثل: معرفة أفضل الطرق لستخدام املوارد، القدرة على التنبؤ واأل املنزلية  عمالاأل والحوار، تقبل الختالفات، أداء بعض 
 
سرية، ثالثا

 . باألحداث، القدرة على التعليم الذاتي والتعليم املستمر، القدرة على البحث والتجريب، إدراك العالقات

املهارات الحياتية إلى خمسة محاور: املهارات البدنية، ومهارات التصال والتواصل، واملهارات  (167: 2008،الشريفيو  الحايك) ينما قسم

 خالقية، مهارات التفكير والكتشاف.واأل الجتماعية والعمل الجماعي، املهارات النفسية 

 الوعي ومهارات تحقيق الذات ومهارات الحسابية العمليات ومهارات التصال مهارات  املهارات الحياتية إلى (58: 2007،الدين سعد) وصنف

 .للوظيفة  الستعداد ومهارات العلمي الوعي ومهارات الستهالكي الوعي ومهارات الجتماعي

من محاور وعناوين وحدات مقرر التربية  اقترابهتالي للمهارات الحياتية حيث ترى تبعت الباحثة التصنيف الأوبناء على ما سبق من تصنيفات 

 املهارات الوقائية(. -املهارات البيئية  -املهارات الصحية   -املهارات الجتماعية  -يركز على )املهارات الشخصية سريةاأل سرية حيث مقرر التربية األ 

 :املهارات الشخصية  - أ

 نمط  حياتها وتغيير ذاتها، تطوير في ومقصود واع   بشكل لها املعلمة اكتساب يسهم التي املهارات مجموعة :نهاأب الشخصية  املهارات تم تعريف 

 األفضل. إلى

سمات املعلمات  اختالفها من املعلمات، وعلى الرغم من ن تمتلكها املعلمة وتميزها عن غير أناك العديد من املهارات الشخصية التي لبد من ه

 ( كالتالي: 2006 )نه هناك بعض القواسم املشتركة بين املعلمات كما حددتها عبيد إمن معلمة ألخرى  إل 

يظهر هذا الحماس  تبعث في نفوس الطالبات الحماس، ةنشطأن تكون اجتماعية تستطيع التفاعل مع الطالبات حتى خارج الصف، أن تكون 

ء كل طالبة حقها في الهتمام والرعاية، قوة الشخصية والقدرة على ضبط الفصل في حركتها املستمرة داخل الفصل، القدرة على تحمل املسؤولية، إعطا

 قناع وحسن العرض والتعبير.اإلوالحزم وقت الحاجة، الديمقراطية في التعامل مع الطالبات، الطالقة اللفظية وقوة 

مجالت املعرفة، ومنها ما ذكرها   بتعدد الذاتي التعلم مهارات تتعدد كما أن هناك بعض املهارات الشخصية للمعلمة تتعلق بالتعلم الذاتي حيث

لية، ( هي: مهارات املشاركة بالرأي ، مهارة التقويم الذاتي ، األنشطة التقدير للتعاون، الستفادة من التسهيالت املتوفرة في البيئة املح2009 )الصيفي 

والبتكار،  والتحليل، النقد، على تتعلق بالقدرة املهارات من مجموعة لور تتب مجتمع املعرفة، في اإلنسان خصائص ضوء الستعداد للتعلم، وفي

 .الحياة مدى التعلم على واإلقبال اآلخر، وتقبل رأي التصال، على والقدرة جديدة، إنتاج معرفة في واإلسهام التغيير، وتقبل والتفسير،

 وأن سرعتها، وقدراتها، معدل مع يتفق وبما نفسها، على معتمدة املستمر التعلم مهارات تكتسب التعلم  الذاتي في املعلمة أن مما سبق يتضح

 ولكنه فحسب، سلوكيا نمطا أو معرفيا نشاطا ليس وأنه املختلفة، مجالت  املعرفة في املتالحقة السريعة والتطورات للتغيرات، يستجيب الذاتي التعلم

 إيجابيا األ في وحدات مقرر التربية  ةموجودمهارات التعلم الذاتي ذاته،  تحقيق في للفرد حياة شخص ي، وأسلوب أتجاه
 
سرية ووجودها يكسب املعلمة ميال

دراك وما وراء املعرفة، وبالتالي يزيد التحصيل اإل على  ن، وتساعدهنوقدرته نسرعتهنحو تدريس مقرر معين  ، وتساعد املعلمة طالباتها على التقدم وفق 

 الدراس ي لدى الطالبات.

كما حددها بداعي اإل من املهارات املرتبطة بالتفكير  اعدد  حيث هناك  بداعياإل بالتفكير  ومن املهارات الشخصية للمعلمة التي تتعلق

 صالة.األ وهي مهارة الطالقة ، مهارة املرونة، ومهارة  بثالث مهارات  (85: 2010،الحالق)
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اإلبداع إنتاج ش يء جديد يفيد فئة مـن النـاس لفترة معينة من الزمن، وقد يظهر هذا اإلنتاج على شكل نظرية أو لوحة فنية  يتضح مما سبق أن

سرية حيث وصول املعلمة ملرحلة اإلبداع  األ بداعي يرتبط باملهارات الحياتية  لرتباطه بموضوعات مقرر التربية اإل والتفكير أو على شـكل اكتشاف جديد، 

 بالتفكير يتطلب منها اكتساب مهارات  حياتية متعددة املجالت حتى تخرج بأفكار إبداعية متعددة ومتنوعة.

عن تفكير  الستقاللإلى : مهارة  (91: 2010،شعبان )بالتفكير الناقد صنفها عبدالعزيز في   ومن املهارات الشخصية للمعلمة التي تتعلق

در املعلومات، مهارة اإلحاطة بجوانب املوضوع املختلفة، مهارة فرز األدلة والحجج الغامضة من الواضحة،  مهارة اآلخرين، مهارة تحديد  مصداقية مصا

حث عن بدائل تحديد الدقة في العبارات واأللفاظ، مهارة تجنب األخطاء الشائعة في هذا التفكير، مهارة تنمية املالحظة الدقيقة املتعمقة، مهارة الب

 مهارة تطبيق قواعد املنطق. واحد،عديدة للموقف ال

وأن مهارة التفكير الناقد مهارة حياتية  تحتاج إليها املعلمة  حتى تصل إلى مستوى  واملنطقية، بالوضوح يتصف الناقد التفكيريتضح مما سبق  

ملهارات التي تتناسب مع ميولها من أفضل البدائل ليتم اكتساب ا والختيارتقوم بعملية النقد والتمحيص  معين من اكتساب املهارات لبد من أن

ات وقدراتها وإمكانياتها، والنتقال في التفكير من مستويات أساسية إلى مستويات عليا من التفكير وهذه املهارة متوفرة في و موضوعات وحد واهتماماتها

 سرية.األ مقرر التربية 

 لخصها املهارات من عددا من قبل املعلمة املشكالت حل أسلوب استخدام بحل املشكالت ويتطلبتتعلق  ومن املهارات الشخصية للمعلمة  التي

 تحديد على القدرة املعلمة  تمتلك لذلك،  أن الالزمة والستراتيجيات باملبادئ ملمة املشكالت حل على قادرة املعلمة تكون  (  أن2016) والحيلة مرعي،

 املخطط لها، أن التعليمية واألهداف نلحاجاته املنتمية الواقعية املشكالت لطالباتها ةماملعل توفر األسلوب، أن هذا استخدام من املرجوة األهداف

 .املشكالت لحل فريق في والعمل الجماعي العمل على طالباتها املعلمة تشجع الحل، أن نحو نوتقدمه نأدائه حول  لطالباتها راجعة  تغذية املعلمة تقدم

سرية و أن املعلمة األ أن مهارة  حل املشكالت ترتبط باملهارات الحياتية حيث هذه املهارة متوافرة في موضوعات مقرر التربية يتضح مما سبق 

لديها قدرة على في الحياة العملية ) داخل املدرسة ( لبد  أن تكتسب املعلمة هذه املهارات املتنوعة حتى تكون  ايض  أتتعرض ملشكالت في حياتها العامة و 

تقدم بحل مشكالتها التعامل مع املواقف املختلفة والقدرة على اتخاذ القرارات ملا يعطيها الثقة بالنفس، ويدفعها لنظرة إيجابية لذاتها، ويساعدها على ال

 بصورة أسرع من السابق .

 :املهارات االجتماعية - ب

نظرية مضامين و لنظر حول مفهومها، ألنها مفهوم مرن له استخدامات مختلفة تعددت تعريفات املهارات الجتماعية نتيجة اختالف وجهات ا

ومن  بين الباحثين على تعريف موحد يمكن العتماد عليه أو قبوله بشكل كامل، ألنها تعكس وجهة نظر صاحبها توافقوعملية عديدة، ول يوجد 

 :التعريفات العديدة نعرض ما يلي

بأنها هي" املكونات املعرفية والعناصر السلوكية الالزمة للفرد للحصول على نواتج إيجابية عند التفاعل مع  املهارات الجتماعية فقد عرفت

 وتقييمات إيجابية على هذا السلوك ".
 
 ( 25: 2011)سليمان ، األخرين مما يؤدي إلى إصدار أحكاما

)السيد ،  بأنها "القدرة على التفاعل مع األخرين في إطار اجتماعي محدد ، وبأساليب معينة مقبولة اجتماعيا". ( 2005 )شار إليها  السيد أو 

2005  :66. ) 

التعبير النفعالي الجتماعي واستقبال انفعالت اآلخرين وتفسيرها ووعيه بالقواعد  ىعلوتم تعريف املهارات الجتماعية بأنها: قدرة الفرد  

 وراء أشكال التفاعل الجتماعي ومهاراته في ضبط وتنظيم تعبيراته غير اللفظية وقدرته علي أداء الدور وتهيئة الذات اجتماعيا.املستترة 

 تنوعت التصنيفات التي اهتمت باملهارات الجتماعية ومن أهم هذه التصنيفات: و

يرون أن املهارات الجتماعية الالزمة لألفراد للحياة بفعالية هي :تحمل املسؤولية نحو الذات ونحو  (17: 2011، منس ي وبخيت)تصنيف 

وقات املناسبة، األ خرين، احترام وتقدير الذات، التعاون واملشاركة والتقدير الجماعي، بناء عالقات اجتماعية ناجحة، اتخاذ القرارات املناسبة في األ 

 داة للدراسة الحالية. األ فراد. حيث تم السترشاد في هذا التصنيف في بناء عبارات األ تقبل الختالفات بين 

قسمها إلى ثمانية أنواع هي : مهارات التواصل، مهارات آداب السلوك، مهارات العالقات ( 132 -128: 2011،عبدالواحد)تصنيفكذلك  

التوكيدي، مهارات التعاون، مهارات اتباع القواعد والتعليمات، مهارات تكوين  الجتماعية، مهارات احترام املعايير الجتماعية، مهارات السلوك

 الصداقات .

مهارات التعرف على خصائص الجماعة، مهارات التفاعل مع املجموعات، مهارات الحديث، الستماع،  (30: 2010،عالم )تصنيف وكذلك  

ف على مشاعر الفرد الذاتية، مهارات التحكم في الذات، مهارات التسامح، مهارات مهارات التعاطف، مهارات التصال الغير لفظي، مهارات التعر 

 القيادة، مهارات املشاركة الجماعية .

 ىالعجز في املهارات الجتماعية علنه يمكن تصنيف جوانب إ (89: 2008،عبيد )تعدد أوجه العجز في املهارات الجتماعية ولكن بوجه عام  يرى  

ومهارة التعاون مع  بعض املعلمات ليست لديهم املهارة الهامة للتفاعل بطريقة مالئمة مع زمالئهم، مثل مهارة العمل الجماعي  :النحو التالي
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وقد يرجع يوجد للمعلمات محتوى جيد من املهارات الجتماعية لكنهم ل يستطيعون ممارستها عند املستوي املطلوب في حياتهم الجتماعية  زمالئهم، 

تناسب مواقف معينة ألن   معينةبعض املعلمات ل توجد لديهم مهارات اجتماعية  فرصة أداء السلوك بشكل مستمر ، انعدامنقص الحافز أو  ذلك إلي

 .املالئمة للمواقف النفعالية تمنعهم من اكتساب املهارات الستجابة

وتنمية املهارات الجتماعية لدى املعلمات تسهم في  تعلمها وتنميتها،أن املهارات الجتماعية سلوكيات مكتسبة وبالتالي يمكن يتضح مما سبق 

خالل توافرها في تحقيق بعض األهداف التربوية مثل التفاعل الجتماعي اإليجابي مع الطالبات، املشاركة بفاعلية في األنشطة، وبالتالي يتم اكتسابها من 

 سرية ومن خالل التعامل في ااأل موضوعات مقرر التربية 
 
ملواقف التعليمية حيث يجب أن يحتوي املوقف التعليمي علي جوانب اجتماعية وأكاديمية معا

 حتي يمكن بناء شخصية متكاملة .

 : الصحية املهارات - ج

 العادات واكتساب النظافة الشخصية، على الحفاظ على بالقدرة املتعلقة املهارات مجموع تشملاملهارات الصحية ( أن 2009ذكر سالمة ) 

 الخلو مجرد وليست والجتماعية، والنفسية  البدنية والكفاية السالمة "حالة  بأنها الصحة املهارات العاملية الصحة منظمة السليمة، وعرفت الصحية

 (7: 2009)سالمة ،" العجز أو املرض من

 على رفع كفاءتها البدنية والنفسية والنفعالية.قدرة املعلمة على أتباع الخيارات التي تساعدها  :ومنه يمكن تعريف املهارات الصحية بأنها

ا من ونتيجة ألهمية امتالك املعلمة للمهارات الصحية في هذا العصر ظهرت األهمية املتزايدة لقضايا الصحة التي يسعى هذا املحور إلى تحقيقه

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان  األساسية التي حددتهاخالل أهداف خاصة بالصحة والسالمة تعتمد على  اكتساب املعلمات مجموعة من املهارات 

منها: مهارة التواصل كتواصل املعلمة مع الطبيب أو املرشد الصحي، ليتمكن من إيصال معاناته بطريقة واضحة، ثم استقبال الرسالة  ( 2008 )

ن على إتباع سلوك هو مؤمن بأضراره، مهارة التفكير كنقد بعض الصحية بوعي، مهارة إدارة الضغوط التي تمكن املعلمة من مواجهة تأثير األقرا

ا أخالقية و اجتماعية سوف  املعتقدات الصحية الخاطئة، واتخاذ قرار حول الخيارات اآلمنة في تصرفاته وتحمل عواقب ذلك القرار، كما أن هناك قيم 

ز بينهم ؛ مثل ذوي الحتياجات الخاصة، واملصابين ببعض األمراض املزمنة،  يتم غرسها أو تأكيدها ؛ كالتعاطف مع أفراد في ظروف خاصة وعدم التميي

داة الدراسة أكما في استخدام أجهزة السالمة واإلطفاء، وأجهزة وأدوات الفحص الطبي الذاتي. حيث تم استرشاد الباحثة بهذه املهارات في بناء عبارات 

 سرية.األ الحالية لرتباطها بموضوعات مقرر التربية 

عدد من املهارات الصحية منها: التزود بمعلومات عن أمراض العصر، التزود بثقافة صحية متنوعة ومتوازنة، اتباع  (2015)كما حددت  الفالح  

 ( 52: 2015)الفالح ،  ولية، املحافظة على النظافة الشخصية.سعافات األ جراءات اإل إالعادات الصحية السليمة، تطبيق 

املذاكرة،  ثناءأعدد من املهارات الصحية وهي: ممارسة الرياضة للمحافظة على الجسم، الجلوس بطريقة صحية  (2005 )وأضافت  اللولو

المتناع عن استخدام  البتعاد عن التلفاز للمحافظة على البصر، املحافظة على نظافة الجسم بصورة يومية، العناية بنظافة األدوات الشخصية،

  (670: 2005)اللولو ،  ام بالوقاية من األمراض املعدية، تجنب السلوكيات الضارة بالصحة.الهتم خرين،أدوات اآل 
   :البيئية املهارات - د

 ( 158: 2010)الشناوي ،  ."حياته مقومات كل منه يستمد اإلنسان فيه يحيا الذي اإلطار: "بأنها عرف البيئة

لتحافظ  موارد، من فيها بما البيئة تجاه واإليجابي املدرك التعامل على لها املعلمة اكتساب يساعدالتي  املهارات  :ُعرفت بأنها البيئية املهارات أما 

 تنميتها. في وتسهم عليها

لبعد الغذائي، تحتوي البيئة على عدة أبعاد وهي: البعد العام للبيئة، وهي البعد األخالقي للبيئة، والبعد الجمالي للبيئة، والبعد الصحي للبيئة، وا 

 والبعد اإلعالمي للبيئة.

(، مدير معهد علم  رزاكوإذا توقفنا مع الُبعد األخالقي املعتمد على علوم البيئة الجتماعية وعلم التحليل النفس ي أو اإليكولوجي وفق) تيودور 

هما من قبل، وهي النفس اإليكولوجي في جامعة كاليفورنيا، والتي يؤكد فيها أن مسؤوليتنا األخالقية نحو الطبيعة واملستقبل ذات أهمّية وراهنيه لم نعهد

وإخوتنا من األنواع الحية واألجيال  مسؤولية ل يمكننا التهّرب منها، ففي أيدينا الجامحة والالمبالية حتى اآلن يكمن مصير بيئتنا الطبيعية

 (2017الالحقة(.)حلواني ، 

املحافظة على نظافة الحي  املهارات البيئية كالتالي: مهارة املحافظة على نظافة املنزل، املحافظة على نظافة املدرسة، (2005 )اللولو وقد حددت

زهار، املشاركة في تنظيف واأل شجار، الهتمام بزراعة النباتات األ، املشاركة في زراعة واملدينة والحافالت، الهتمام بوضع القمامة في املكان املخصص لها

خرين لطرق الحفاظ على البيئة اآل املدرسة واملدينة، املحافظة على مياه الشرب في املوارد املختلفة، املحافظة على البيئة من امللوثات، الهتمام بإرشاد 

 ( 671: 2005)اللولو،  ارات أداة الستبانة للدراسة.حيث تم السترشاد بها في بناء عب

مثل ملوار األ  الستثمارت البيئة والتلوث، من املهارات البيئية منها: تدوير خامات البيئة، التعريف بمشكال  اعدد   (2015)كما أضافت الفالح 

  (51: 2015الفالح ،  )البيئة.
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 : الوقائية املهارات  -هـ

  سلوكا ليسلك بها الطالب، يلم أن يجب التي والتجاهات، واملهارات املعارف من قدر بأنها " الوقائية التربية ( 2008 ) والنجار ةشحاتعرف 
 
 سويا

 
 
 (99: 2008)شحاتة والنجار ،  وبيئته ". مدرسته مع تفاعله أثناء في لها التي يتعرض والدراسية، والنفسية الصحية املخاطر به ليواجه سليما

بانها" العملية التي تستهدف تنمية الوعي باألخطار التي تواجهنا في البيئة  وتتناول هذه العملية مجالت الوقاية من هذه  (1999 )فراج وأشار إليها 

 ( 836: 1999) فراج ،األخطار في مختلف مواقف الحياة اليومية".

من مواجهة املخاطر التي قد تتعرض لها في  أن تكتسبهااملهارات التي تتمكن املعلمة ة نها  مجموعأبوبناء على ما سبق تم تعريف املهارات الوقائية 

لبات من حولها، أثناء تفاعلها مع البيئة واملدرسة ،بهدف حمايتها من األخطار واألمراض والحوادث والعمل على تجنبها ، والتي قد تؤثر عليها وعلى الطا

 التي تنظم هذه العالقة.ومساعدتها على اتخاذ القرارات الصحيحة  

(: التربية الوقائية لألمن والسالمة، التربية الوقائية الغذائية، التربية 2006)ترتبط التربية الوقائية بعدد من الجوانب كما ذكرتها نور الدين 

من والسالمة جاءت العديد من األ في وحدة  ةسرياأل الوقائية الصحية، التربية الوقائية ملواجهة الكوارث الطبيعية، وبالطالع على كتب مقرر التربية 

 الخ.   ..مان .األ حزام  شارة الضوئية،إل التعريفات املرتبطة بالتربية الوقائية منها : الجرح ، الجرثومة ،الخطر، ا

 املهارات الوقائية التي لبد من توافرها لدى املعلمة كالتي: (2005 )وذكرت  اللولو

البتعاد عن العبث بمفاتيح الكهرباء، العناية بتوضيح سبل الوقاية من التسمم، الهتمام بعدم تسلق  ،اللعبثناء أتوضيح سلوك الخطر  

جهزة الكهربائية، التأكيد على احترام األ أعمدة الكهرباء، الحذر من أخطار الكهرباء، الهتمام لالستخدام اآلمن للموقد والغاز، املحافظة على سالمة 

هتمام بمعرفة طبيعة املأكولت قبل تناولها، البتعاد عن أماكن الغبار والتلوث، العناية بممارسة سلوكيات سليمة عند مواجهة إشارات املرور، ال 

 ( 670:  2005)اللولو ، حيث تم السترشاد بها في بناء  عبارات أداة الدراسة الستبانة. الخطر،

اعد (2015 )كما أضافت  الفالح  جهزة األ استخدام  خرين،اآل املحافظة على سالمة  والسالمة، مناأل من املهارات الوقائية منها: تطبيق قواعد  د 

 ( 51: 2015)الفالح ، ضرار املخدرات واإلدمان.أبشكل آمن، التزود بثقافة عن 

 منهج الدراسة:

منطقة تبوك تبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي في التعرف على املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة البتدائية  ب

 ويعبر عنه تعبا تم بوصفه وصف( أن املنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع ويه 2016)وقياس درجة توافرها، حيث ذكر عبيدات 
 
 أو دقيقا

 
 كميا

 
يرا

 يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها 
 
 رقميا

 
، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي يعطينا وصفا

 
و درجة أكيفيا

  .ارتباطها مع الظواهر املختلفة

 مجتمع الدراسة وعينتها :

( معلمة، حيث بلغ 173بمدينة تبوك باملدارس الحكومية البالغ عددهم )  دائيةالبتلمات التربية األسرية للمرحلة تكون مجتمع الدراسة من مع

 إلحصائيات 103عدد املدارس البتدائية بنات بمدينة تبوك )
 
العامة للتعليم بمنطقة تبوك للعام الدراس ي  دارةاإل ( مدرسة حكومي، تبعا

بالطريقة العشوائية مع مراعاة الفروق في متغيرات املؤهل العلمي، و عدد سنوات الخبرة   نختيارها( معلمة تم 33، فقد تكونت من )هـ( 1439/1440)

( معلمة تم اختيارهم بنفس الطريقة  ليمثلوا عينة استطالعية لحساب ثبات األداة )الستبانة(، وطالبات املرحلة 30لتطبيق الدراسة عليهن، و)

( طالبة بطريقة عشوائية عينة ممثلة من طالبات املعلمات الالتي تم تطبيق الدراسة 4655تم اختيار ) ( طالبة32631البتدائية بمدينة تبوك عددهن ) 

 عليهن. 

 إجراءات الدراسة: 

 لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤلتها  تم إتباع اإلجراءات التالية :

 لسابقة.بناء إطار نظري في ضوء الطالع على األدبيات التربوية والدراسات ا .1

عبر عن درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات األسرية باملرحلة البتدائية وتتضمن الق .2
ُ
ائمة  خمسة بناء قائمة مهارات حياتية تتضمن عبارات ت

( مهارة فرعية،  42تحتها عدد ) محاور هي: ) املهارات الشخصية، املهارات الجتماعية، املهارات الصحية، املهارات البيئية، املهارات الوقائية ( يندرج 

قبل من إعداد الباحثة في ضوء الدراسات السابقة واألدبيات، تم التحقق من صدق األداة وثباتها الظاهري واتخاذ اإلجراءات املناسبة لها من 

 في تخصص املناهج وطرق التدريس إلبداء الرأي حولها. 18عرضها على مجموعة )
 
 مختصا

 
 ( محكما

ورتها ائمة املهارات الحياتية تم بناء استبانة تحدد درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات  التربية األسرية للمرحلة البتدائية  في صبعد تحديد ق .3

( 5األولية ) األولية من إعداد الباحثة بالستعانة باملراجع العلمية وأدوات الدراسات السابقة لستطالع آراء املحكمين حولها حيث تضمنت في صورتها
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( مهارات فرعية، 8( مهارات فرعية، املحور الثاني: املهارات الجتماعية وتضمنت)10محاور كالتالي: املحور األول: املهارات الشخصية وتضمنت)

، املحور الخامس : املهارات ( مهارات فرعية8(  مهارات فرعية، املحور الرابع: املهارات البيئية  وتضمنت)8املحور الثالث : املهارات الصحية وتضمنت )

 ( مهارات فرعية. 8الوقائية تضمنت )

 من ذوي 18عرضه على)  صدق املحكمين: تم التأكد من الصدق الظاهري ب .4
 
الختصاص في تخصص املناهج وطرق التدريس وذلك إلبداء ( محكما

 الذي تندرج أسفله ، والصياغة اللغوية، ووضوح الفقرات، ومدى مناسبة كل مجموعة من الفقرات للمجالحول مجالت املهارات الحياتية الرأي 

( تنقل للمحور الثاني 8( ،...إلخ ونقل بعض العبارات مثل : فقرة )26( ،)24( ،)22وكان من أبرز مالحظاتهم إعادة صياغة بعض العبارات مثل فقرة )

ا كان له أثر إيجابي في ضبط عبارات الستبانة، وللتأكد من صدق ( تنقل للمحور األول املهارات الشخصية مم12وفقرة )، املهارات الجتماعية

(، وأقل نسبة 1.85بين املحكمين، وكانت أعلى نسبة اختالف ) ( لحساب نسبة التفاق و الختالفCOOPER املحكمين  تم استخدام  معادلة )كوبر

ن للوصول إلى الصورة النهائية حيث اشتملت الستبانة على خمسة %( من املحكمي90(، وتم اعتماد ما أجمع عليه )0.00اختالف بين املحكمين )

 محاور هي : 

( مهارات فرعية، املحور الثالث: املهارات 8( مهارة فرعية، املحور الثاني: املهارات الجتماعية وتضمنت)11املهارات الشخصية تضمنت )  املحور األول:

( 9ت )املحور الخامس: املهارات الوقائية و تضمن ( مهارات فرعية،8( مهارات فرعية، املحور الرابع:  املهارات البيئية و تضمنت )8الصحية وتضمنت )

  -الثالثي متدرج كالتالي:) متوفر ليكارثتم اإلجابة عليها من خالل مقياس   مهارات فرعية،
 
 غير متوفر(. -أحيانا

( معلمة، حتى يتم التأكد  30تم التحقق من صدق التساق الداخلي بتطبيق الستبانة على عينة استطالعية مكونة من ) لالستبانة:الداخلي  االتساق

لفا كرو نباخ(، أ( لحساب ) معامل  SPSS)  خالل برنامج املعالجة اإلحصائية ، ثم تم عمل املعالجات اإلحصائية لها منوأتساقهامن ثبات العبارات 

 . ( =α 0.01)  ** دال عند مستوى   ، وظهرت النتائج كالتالي:بيرسون(ومعامل) ارتباط 

( جاءت 977.-**471( معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات الستبانة، واملحور الذي تنتمي إليه، والتي تراوحت بين ).1ويبين الجدول )

 بانة مع املحور الذي تنتمي إليه.( ، مما يشير إلى أتساق فقرات الست =α 0.01)  دالة إحصائيا عند مستوى دللة  جميعها

 بيرسون لحساب االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات االستبانة و املحور الذي تنتمي إليه  ارتباطمعامالت  : (1جدول )

املهارات  املحور األول :

 الشخصية

املهارات  الثالث:املحور  املهارات الجتماعية  املحور الثاني:

 الصحية

املهارات   املحور الرابع :

 البيئية

املهارات    املحور الخامس:

 الوقائية

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

رقم 

 الفقرة

رقم  معامل ارتباط بيرسون 

 الفقرة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

معامل ارتباط  رقم الفقرة

 بيرسون 

1 .891
 **

 12 .913
 **

 20 .727
 **

 28 .857
 **

 36 .966
 **

 

2 .891
 **

 13 .563
 **

 21 .878
 **

 29 .766
 **

 37 .899
 **

 

3 .899
 **

 14 .664
 **

 22 .835
 **

 30 .849
 **

 38 .769
 **

 

4 .890
 **

 15 .848
 **

 23 .820
 **

 31 .765
 **

 39 .875
 **

 

5 .886
 **

 16 .913
 **

 24 .850
 **

 32 .878
 **

 40 .977
 **

 

6 .873
 **

 17 .913
 **

 25 .680
 **

 33 .911
 **

 41 .789
 **

 

7 .832
 **

 18 .707
 **

 26 .541
 **

 34 .916
 **

 42 .471
 **

 

8 .799
 **

 19 .551
 **

 27 .541
 **

 35 .860
 **

 43 .951
 **

 

9 .760
 **

       44 .914
 **

 

10 .674
 **

         

11 .610
 **

         

 (2حساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة، في جدول )كما تم  

 معامالت ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس: (2جدول)
 معامل ارتباط بيرسون بين البعد والدرجة الكلية للمقياس البـعد

 ** 832. املهارات الشخصيةاملحور األول : 

 ** 761. املهارات الجتماعيةاملحور الثاني : 

 **488 . املهارات الصحيةاملحور الثالث : 

 ** 896. املهارات البيئيةاملحور الرابع : 

 ** 696. املهارات الوقائيةاملحور الخامس : 

 (α=0.01** دال عند مستوى)
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( جاءت جميعها دالة 901.-829..والدرجة الكلية لالستبانة، والتي تراوحت بين ) ( معامالت ارتباط بيرسون بين كل محور 2يبين الجدول )

( يبين معامالت الثبات لكل محور من محاور  3(، مما يشير إلى أتساق أبعاد الستبانة ككل. والجدول رقم )α=0.01إحصائيا عند مستوى دللة )

    ككل.                           الستبانة ، والستبانة

 حساب معامل الثبات لكل بعد من أبعاد االستبانة واالستبانة ككل: (3جدول) 

 كرو نباخ لفاأمعامل  عدد الفقرات البعد

 .949 11 املهارات الشخصيةاملحور األول :  

 . 884 8 :  املهارات الجتماعية املحور الثاني

  .815  8 املهارات الصحية املحور الثالث :  

 .955 8 املهارات البيئيةاملحور الرابع :  

 .951 9 املهارات الوقائية املحور الخامس :  

 .804 44 املقياس ككل

( 0.951-0.804لكل محور من محاور الستبانة ولالستبانة ككل، والتي تراوحت بين ) خكرو نبا لفاأ( معامالت الثبات بطريقة 3) ويبين الجدول 

 وتعد جميعها قيم ثبات عالية ومناسبة ألغراض الدراسة الحالية، ويدل على مناسبتها للتطبيق أو صالحيتها.

 ملالحظات املحكمين كما في  الصورة النهائية لالستبانة: 
 
أصبحت أداة الدراسة جاهزة لالستخدام في صورتها النهائية بعد إجراء التعديالت عليها  تبعا

 .لفا كرو نباخ( ومعامل) ارتباط بيرسون( أ(، وبعد حساب معامل الثبات ) 8امللحق رقم )

( ،تم الحصول عليها من  1هـ  كما هي في امللحق رقم )1440-1439ول للعام الدراس ي درجات الطالبات في  تقييم مقرر التربية األسرية للفصل الدراس ي األ 

 التالية: املعايير املحددة من قبل وزارة التعليم  وفق لدراسة بها ، معلمات املدارس التي تم تطبيق ا

 %.100تقان إ% من معايير املادة بما في ذلك الحد األدنى بنسبة 95يعني أن الطالبة قد أنجزت  متفوق: -

 %.100% إلى أقل من 90% من معايير املادة بما في ذلك الحد األدنى بنسبة أتقان من 95% إلى أقل من 85يعني أن الطالبة قد أنجزت  متقدم: -

% إلى أقل 80% إلى أقل من 80% من معايير املادة بما في ذلك الحد األدنى بنسبة أتقان من 85لى أقل من % إ75يعني أن الطالبة قد أنجزت  متمكن: -

 %.90من 

 أو أكثر من معايير الحد األدنى.75يعني أن الطالبة إنجازها أقل من غير مجتاز:  -
 
 % من معايير املادة أو لم تجتز معيارا

والتحصيل الدراس ي للطالبات ،  سريةاأل مان لدراسة عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر التربية  تم معالجة البيانات بمعامل ارتباط سبير

 إلى مستويات من القوة والضعف كما في الجدول التالي ) حيث تم تصنيف القيم املحتملة ملعامل ارتباط سبير
 
  ( :4مان إلى فئات وترجمتها لفظيا

افر املهارات الحياتية للمعلمات والتحصيل الدراس ي للطالباتتصنيف قيم : (4جدول)  ارتباط تو
 التفسير الفئة

 ) قد ل يختلف عن الصفر( 0.30أقل من  -صفر
 
 منخفض جدا

 منخفض 0.50أقل من  -0.30

 متوسط 0.70أقل من  -0.50

 قوي  0.90أقل من  -0.70

  قوي  1.00 -0.90
 
 جدا

 املستخدمة:األساليب اإلحصائية  
 ، ثم حساب املتوسط الحسابي لالستبيان ككل . ةحداملتوسط الحسابي لفقرات الستبانة كل فقرة ، ثم تم حساب كل محور على  .1

 . ةحد، ثم تم حساب كل محور على ةحدالنحراف املعياري لفقرات الستبانة كل فقرة على  .2

 سنوات الخبرة( أو التفاعل بينهما .  -بين املتغيرات الدخيلة )املؤهل( ملعرفة الفروق TWO WAY ANOVAأسلوب التباين الثنائي ) .3

 التربية األسرية بالتحصيل الدراس ي للطالبات. مان لدراسة عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر  حساب معامل ارتباط سبير .4

 ( للمتغير التابع.Kolmogorov-Smirnov)التوزيع الطبيعي  واختبار(، Leven's Test)التجانس  اختبار .5

 نتائج الدراسة:

لإلجابة  ما درجة توافر املهارات الشخصية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية؟ :وتفسيره ومناقشته الذي ينص على السؤال األول إجابة  

لدرجة توافر املهارات الشخصية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة  ة والنحرافات املعياريةهذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابي نع

  .(5املحور وتظهر في الجدول رقم )البتدائية بمدينة تبوك  لفقرات هذا 
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افر املهارات الشخصية  : (5جدول) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  املتوسطات الحسابية واالنحر
افر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  درجة التو

 كبيرة .000 3.00 أحترم الرأي األخر. 8

 كبيرة .174 2.97 حالية مواقف في السابقة خبراتي توظيف على القدرة لدي 3

 كبيرة .292 2.91 أحكام على القرار الذي اتخذه أصدرأن  أستطيع  5

 كبيرة .331 2.88 التفكير اإلبداعيممارسة لدي القدرة على  9

 كبيرة .331 2.88 لدي القدرة على البحث والحصول على املعلومة بنفس ي 10

 كبيرة .392 2.82 سلسة بطريقة وعرضها املعلومات تجميع أستطيع 2

 كبيرة .517 2.73 قرار اتخاذ إلى تحتاج التي املواقف تحديد أستطيع 1

 كبيرة .517 2.73 أمتلك القدرة على التفكير بطريقة موضوعية 7

 كبيرة .467 2.70 هوتنفيذ اتخاذه تم الذي القرار مراقبة أستطيع 6

 كبيرة .467 2.70 أقدم اقتراحات ألي مشكلة تواجنهي 11

  املتغيرة وضاعاأل  مع للتكيف قابلية لدي 4
 
 كبيرة .549 2.64 دائما

 كبيرة .25   2.79 الدرجة الكلية

( أن درجة توافر املهارات الشخصية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام 5)يالحظ من الجدول  

ا في  )كبيرة(  .( وتراوحت املتوسطات 25( بانحراف معياري )2.79إذ بلغ املتوسط الحسابي ) (4جدول )حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبق 

.( 000( وانحراف معياري )3.00( التي تنص على : أحترم الرأي األخر بمتوسط حسابي )8( وجاءت باملرتبة األولى فقرة رقم )2.64 – 3.00الحسابية بين ) 

 بمتوسط حسابي )األ ( التي تنص على : لدي قابلية للتكيف مع  4الفقرة رقم ) وباملرتبة األخيرة بدرجة كبيرة 
 
معياري  ( وبانحراف 2.64وضاع املتغيرة دائما

 .( بدرجة كبيرة .549)

توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الثانية، ويالحظ تقاربها من املهارة التي جاءت باملرتبة األولى )املهارات  الحظ املهارات الشخصيةي 

راجعة فقرات هذه املهارة الرئيسة، يتضح أنها (، وهي قيمة لم تؤثر في درجة التوافر، وبم0,011الوقائية(، حيث يتمثل الفرق في املتوسط الحسابي في )

ات اإلعداد مهارات تركز علي مقومات شخصية املعلمة، منها التفكير واتخاذ القرار وجمع البيانات، وجميعها مهارات توافرت لدى املعلمة نتيجة متغير 

  والخبرة في التدريس واملقومات الشخصية.

( 80طيقت على عينة قصدية من الطالب الذين أنهوا ما يزيد عن ) (  التي2008)وهي بذلك تختلف بشكل جزئي مع دراسة  الحايك ، والشريفي 

س أهم ساعة معتمدة من برنامج البكالوريوس ويرغبون في تسيل مادة التدريب امليداني، تم تنظيم استبانة مكونة من مجموعة من الفقرات التي تعك

علم ( الذي يمارس  ملهارات الواجب على الطالب توظيفها أثناء التطبيق امليداني في املدارس،ا
ُ
أشارت النتائج إلى أن هناك ضعف عام لدى ) الطالب امل

 مهنة التدريس أثناء التطبيق امليداني في إدراك أهمية توظيف مثل هذه املهارات الحياتية .

 املباشر الحتكاك طريق عن ةمباشر  ةخبر  املتعلم املعلم و هميتها في اكتسابأمن  (34: 2017،السلطان)ما تتفق هذه النتيجة مع ما ذكره ك 

  معها التفاعل و الظواهر و باألشخاص واألشياء
 
املشكالت  على التغلب على القدرة و املختلفة الحياة مواقف مواجهة على قادرين يجعلهم مما  مباشرا

 بحكمة. معها التعامل و الحياتية

عزى 
ُ
النتائج إلى امتالك املهارات الشخصية  للمعلمة قبل عملها  في مهنة التدريس بجانب املؤهالت العلمية سبب من أسباب التوظيف في وقد ت

 بشخصي
 
 وثيقا

 
ة املعلمة وتتطلب منها هذه املهنة وهي بالتالي تلعب دور مهم  في إنجاح عمل املعلمة والتميز فيه، و قد ترتبط املهارات الشخصية ارتباطا

نمو املهارات مجهود ووعي وممارسة مستمرة والتزام بالتنمية الذاتية لتنمو هذه املهارات  لديها، وكذلك تحرص املدارس على تقديم برامج قد تساعد في 

وكذلك توجد في مقرر التربية  الحي، سبوعاأل الشخصية  لدى املعلمة والطالبات على حد سواء مثل برنامج )النضباط املدرس ي ( الذي تقدمه املدرسة في 

 فمن خالل عوامل املمارسة والتدريب والتكرار تنمو هذه املهارات . األسرية وحدة ) شخصيتي ( ووحدة )وقتي ( التي تركز على الذات وتطويرها

ية األسرية للمرحلة البتدائية؟  لدى معلمات التربما درجة توافر املهارات الجتماعية إجابة السؤال الثاني وتفسيره ومناقشته الذي ينص على : 

لدرجة توافر املهارات الجتماعية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة  ة والنحرافات املعياريةهذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابي نعلإلجابة 

 (.6البتدائية بمدينة تبوك  لفقرات هذا املحور و تظهر في الجدول رقم )
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افر املهارات االجتماعية : (6جدول) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  املتوسطات الحسابية واالنحر
افر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  درجة التو

 كبيرة .174 2.97 أقدم العون لألخرين عند حاجتهم له  14

 كبيرة .292 2.91 أهتم بمصلحة الجماعة عن مصلحتي الشخصية 16

 كبيرة .415 2.88 أهتم ببناء الثقة في العالقات الجتماعية 15

 كبيرة .331 2.88 لدي القدرة على الندماج مع األخرين في األعمال الجماعية 12

 كبيرة .545 2.79 أمتلك مهارات العمل ضمن فريق  18

 كبيرة .529 2.70 أمتلك مهارة فن اإلنصات  19

 كبيرة .476 2.70 التعبير عن ذاتي لألخرينلدي قدرة على  17

 كبيرة .609 2.61 لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة لألخرين 13

 كبيرة .25 2.76 الدرجة الكلية

( أن درجة توافر املهارات الجتماعية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام 6يالحظ من الجدول )

ا في جدول ))كبيرة(  .( وتراوحت املتوسطات 25( بانحراف معياري )2.76إذ بلغ املتوسط الحسابي )(4حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبق 

( 2.97خرين عند حاجتهم له  بمتوسط حسابي )ل ( التي تنص على : أقدم العون ل14( وجاءت باملرتبة األولى فقرة رقم )2.61 –2.97الحسابية بين )

خرين بمتوسط لل ( التي تنص على : لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة 13الفقرة رقم ) خيرةاأل وباملرتبة  ،جة كبيرة .( بدر 174وبانحراف معياري )

 .( بدرجة كبيرة.609( و بانحراف معياري)2.61حسابي )

قائية (، واملرتبة توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الثالثة، بفارق بسيط عن املهارتين في املرتبة باألولى ) الو  يالحظ املهارات الجتماعية 

الفقرات في  درجة توافر كبيرة، مع التباين في املتوسطات الحسابية، وأتت بعض الفقرات أقل من  أنالثانية )الشخصية(، وباستقراء املفردات تبين 

خرين، لدي قدرة على التعبير عن ذاتي مثيالته ) دون تأثير في املستوى( منها على سبيل املثال: فقرات )لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة لل 

( التي أشارت 2018 )للخرين، أمتلك مهارة فن اإلنصات(، وبالتالي أثرت علي مستوى الدرجة الكلية للمهارة وهي بذاك تتفق مع دراسة القصراوي 

ريموند بدرجة عالية، كذلك تتفق  بشكل غير مباشر مع دراسة سرية األ لدى معلمات مقرر التربية  نتائجها إلى توافر جميع أبعاد مهارة الوعي الجتماعي 

(Raymond, 2011)  . التي أظهرت نتائجها إلى أن رعاية املعلمين عامل مهم في املجال الجتماعي بتطوير  وتنمية املهارات الحياتية 

 هذه وغياب املهارة اكتساب يدعم ما وجود املدعمة أي من أهمية املهارات الجتماعية بالعالقات (89: 2010، الباز و خليل)وتتفق مع ما ذكره 

الحياتية  املهارة في تشكيل تساعد أساسية إثابة والحنان والثناء والتشجيع التعزيز على الحصول  ، املهارة إهمال إلى يميل تجعل الفرد الداعمة العالقات

 الجتماعية.

عزى هذه 
ُ
فعال فيه من خالل التفاعل مع الطالبات  اعضو  النتيجة إلى اكتساب املعلمة املهارات الجتماعية بسبب أنها جزء من املجتمع و وت

ى العادات داخل حجرة الدراسة، ومن خالل املقرر ذاته في وحدة )العائلة( ووحدة ) األصدقاء ( ووحدة) مناسباتي( في مقرر التربية األسرية تركز عل

لدى املعلمة من خالل املمارسة، وقد تكون لشتراك وتفاعل املعلمة مع زميالتها وطالباتها في  األنشطة املهارات  ماعية السليمة وبالتالي تنموالجت

جتماعية ونموها دارية يعمل على تكون هذه املهارات ال اإل  نشطةاألاملدرسية املصاحبة، املشاركة في ورشات العمل التشاركية، ومشاركة املعلمة في بعض 

درك دورها الجتماعي ،بالتالي تركز على تط
ُ
وير هذه املهارات لدى املعلمة، وكون املعلمة مؤمنة بأهمية رسالتها العلمية وكونها قدوة صالحة لطالباتها ت

 الجتماعية لديها .

لإلجابة بية األسرية للمرحلة البتدائية؟ ة لدى معلمات التر ما درجة توافر املهارات الصحيإجابة السؤال الثالث وتفسيره ومناقشته الذي ينص على: 

لدرجة توافر املهارات الصحية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية  ة والنحرافات املعياريةهذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابي نع

 (.7بمدينة تبوك  لفقرات هذا املحور و تظهر في الجدول رقم )

افر املهارات الصحية: (7جدول) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  املتوسطات الحسابية واالنحر
افر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  درجة التو

 كبيرة .331 2.88 الظروف الصحية الخاصة احترامأوجه الطالبات إلى  24

 كبيرة .364 2.85 مجال الصحة لدي القدرة على تحسين األداء املجتمعي في 22

 كبيرة .364 2.85 أساعد الطالبة على التعبير عن معاناتها 25

 كبيرة .364 2.85 أساعد الطالبات على مواجهة تأثير األقران على سلوكياتهم   27

 كبيرة .502 2.76 قرار حول الخيارات الصحية اآلمنة  أن أتخذ لدي القدرة على  23

 كبيرة .467 2.70 توفير بيئة صحية صحيحةلدي قدرة على  21

 كبيرة .609 2.61 لدي الوعي باملهارات األساسية للوقاية من األمراض 20

 كبيرة .508 2.52 أستطيع تطبيق مهارات اإلسعافات األولية 26

 كبيرة  .29 2.71 الدرجة الكلية
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 معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام )كبيرة(( أن درجة توافر املهارات الصحية  لدى 7يالحظ من الجدول )

ا في جدول) .( وتراوحت املتوسطات 29( بانحراف معياري )2.71إذ بلغ املتوسط الحسابي ) (4حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبق 

( التي تنص على : أوجه الطالبات إلى احترام الظروف الصحية الخاصة بمتوسط 24( وجاءت باملرتبة األولى فقرة رقم )2.52 –2.88الحسابية بين )

( التي تنص على : أستطيع تطبيق مهارات اإلسعافات 26جاءت الفقرة رقم ) خيرة األ ملرتبة وبا، .( بدرجة كبيرة   331ي )( و بانحراف معيار 2.88حسابي )

 .( بدرجة كبيرة .508( وبانحراف معياري )2.52األولية بمتوسط حسابي )

ير في درجة التوافر، ( عن املهارة السابقة، دون تأث0,009توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الرابعة بفارق ) يالحظ املهارات الصحية 

من هذه وباستقراء الفقرات املتضمنة في املهارات الصحية، تبين وجود بعض الفقرات أتت بمتوسط أقل بمثيالتها ) دون تأثير في مستوى توافرها( و 

رة على توفير بيئة صحية صحيحة(، الفقرات: )أستطيع تطبيق مهارات اإلسعافات األولية، لدي الوعي باملهارات األساسية للوقاية من األمراض، لدي قد

 وبالتالي أثرت علي مستوى الدرجة الكلية للمهارة. 

عزى  اكتساب املهارات الصحية من خالل  تفاعل املعلمة 
ُ
سرية تركز األ ) صحتي وسالمتي ( في مقرر التربية  مع املقرر ذاته حيث تتوافر وحدةقد ت

مراض ، وعي املعلمة بأهمية دورها كقدوة لطالباتها األ على العادات الصحية السليمة والتوعية بأهمية املواد الغذائية ودورها في بناء الجسم ووقايته من 

 الالزمةتعويدهم الطرق الشخصية وذلك بتستطيع املعلمة غرس القيم والعادات الصحية في الطلبة  (20: 2011،األغاالجرجاوي  و  )وتتفق مع ما ذكره 

تنظم املدرسة  و لكل واحدة منهم غسل اليدين قبل األكل وبعده ،  وبتوعية الطالبات بأهمية املواد الغذائية ودورها في نمو الجسم ووقايته من األمراض،

 املشاركة فيه ينمي املهارة للمعلمة.اء( صحة ( ، )اليوم العالمي للغذ) اليوم العالمي لل لبرامج تثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي مث

 نلإلجابة عتدائية؟ ما درجة توافر املهارات البيئية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البإجابة السؤال الرابع وتفسيره ومناقشته الذي ينص على: 

املهارات البيئية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية لدرجة توافر والنحرافات املعيارية  هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية

 (.8بمدينة تبوك  لفقرات هذا املحور و تظهر في الجدول رقم )

افر املهارات البيئية: (8جدول ) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  املتوسطات الحسابية واالنحر

افر  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  درجة التو

 كبيرة .000 3.00 أحافظ على نظافة الحي واملدينة 32

 كبيرة .174 2.97 أساهم بالتوعية بأهمية تنظيف املدرسة 35

 كبيرة .292 2.91 أقوم بوضع القمامة في مكانها املخصص 30

 كبيرة .331 2.88 أتخلص من النفايات بسرعة 31

 كبيرة .545 2.79 أحافظ على نظافة مياه الشرب في املوارد املختلفة  34

 كبيرة .452 2.73 أشارك في تنظيف املدرسة 28

 كبيرة .659 2.61 ...الخ  -العوادم  -أحافظ على البيئة من امللوثات مثل )الدخان 33

 متوسطة .637 2.30 أشارك في زراعة األشجار 29

 كبيرة .26 2.75 الدرجة الكلية

 ( أن درجة توافر املهارات البيئية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام )كبيرة(8يالحظ من الجدول  )

ا في جدول ) .( وتراوحت املتوسطات 26( بانحراف معياري )2.75إذ بلغ املتوسط الحسابي ) (4حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبق 

( و 3.00( التي تنص على : أحافظ على نظافة الحي واملدينة  بمتوسط حسابي )32ولى  فقرة رقم  )األ ( وجاءت باملرتبة 2.30–3.00الحسابية بين )

( و 2.30( التي تنص على : أشارك في زراعة األشجار بمتوسط حسابي )29ءت الفقرة رقم )جا خيرةاأل وباملرتبة ، .( بدرجة كبيرة000بانحراف معياري )

 .( بدرجة متوسطة.637بانحراف معياري )

( عن املهارة السابقة، دون تأثير في درجة التوافر، 0,034البيئية توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الخامسة بفارق )يالحظ املهارات 

فقرات املتضمنة في املهارات البيئية، تبين وجود  فقرة أتت بدرجة متوسطة مختلفة عن باقي الفقرات، وهذه الفقرة هي )أشارك في زراعة وباستقراء ال

 مللوثاتاألشجار(، كما جاءت بعض الفقرات أتت بمتوسط أقل بمثيالتها ) دون تأثير في مستوى توافرها( ومن هذه الفقرات: )أحافظ على البيئة من ا

 ...الخ، أشارك في تنظيف املدرسة(، وبالتالي أثرت على مستوى الدرجة الكلية للمهارة. -العوادم  -مثل )الدخان

عزى اكتساب املهارات البيئية لدى املعلمات حيث هم جزء من البيئة 
ُ
فعال في البيئة ، كذلك مشاركة املعلمة في الرحالت املدرسية  اوعضو  وقد ت

نتاج الغذائي التي تنظمها املدارس يزيد من اهتمامها  وحرصها على اكتساب  العادات البيئية، اإل مع الطالبات  في اليوم املفتوح إلى الحدائق أو إلى مزارع 

رر ذاته لك يزيد نمو املهارات  البيئية من خالل املمارسة والتدريب بتوافرها في وحدات املقكذلك مشاركة املعلمة في حمالت حماية البيئة املدرسية كذ

 )مسكني ( ووحدة )مدينتي (.
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لإلجابة بية األسرية للمرحلة البتدائية؟ ما درجة توافر املهارات الوقائية لدى معلمات التر إجابة السؤال الخامس وتفسيره ومناقشته الذي ينص على : 

لدرجة توافر املهارات الوقائية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية  ة والنحرافات املعياريةا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابيهذ نع

 (.9بمدينة تبوك  لفقرات هذا املحور و تظهر في الجدول رقم )

افات املعيارية والترتيب لدرجة : (9جدول) افر املهارات الوقائيةاملتوسطات الحسابية واالنحر  تو
افر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  درجة التو

 كبيرة .000 3.00 أحافظ على السالمة عند استخدام األجهزة 37

 كبيرة .242 2.94  أعتني بالحذر من أخطار الكهرباء 43

 كبيرة .292 2.91 أهتم بقراءة تاريخ الصالحية للمواد الغذائية املختلفة 44

 كبيرة .292 2.91 أهتم بمعرفة طبيعة املأكولت قبل تناولها 38

 كبيرة .331 2.88 أوضح لطالباتي السلوك الخطر أثناء لعبهن 36

 كبيرة .331 2.88 أهتم بممارسة سلوكيات سليمة عند مواجهة الخطر 40

اإلشارات املرورية إحترامأهتم بالتأكيد على  42  كبيرة .415 2.88  

 كبيرة .364 2.85 أهتم بمعرفة طرق الوقاية من الحرائق 39

 كبيرة .528 2.82  أحرص على البعد عن أماكن الغبار والتلوث 41

 كبيرة .16 2.89 الدرجة الكلية

بمدينة تبوك كانت بشكل عام )كبيرة( ( أن درجة توافر املهارات الوقائية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية 9يالحظ من الجدول  )

( التي 37( وجاءت باملرتبة األولى  فقرة رقم )2.82–3.00.( وتراوحت املتوسطات الحسابية بين )16( بانحراف معياري )2.89إذ بلغ املتوسط الحسابي )

جاءت الفقرة  خيرةاأل .( بدرجة كبيرة ، وباملرتبة 000وبانحراف معياري )  (3.00تنص على: أحافظ على السالمة عند استخدام األجهزة بمتوسط حسابي )

 .( بدرجة كبيرة.528( وبانحراف معياري )2.82( التي تنص على : أحرص على البعد عن أماكن الغبار والتلوث بمتوسط حسابي )41رقم )

ارات الفرعية ) الفقرات( املرتبطة بقياس هذه املهارة، يالحظ املهارات الوقائية توافرت بدرجة كبيرة وجاءت في املرتبة األولى، ويعزي ذلك إلي امله 

ما يرتبط حيث تعد هذه املهارة من املهارات الحياتية العامة التي تعززها املدرسة بالعديد من الدورات وورش العمل والندوات، واللقاءات خاصة في

ئية أثناء ممارسة األنشطة املدرسية، وبالتالي جاءت درجة توافره بدرجة بوسائل وأدوات الوقاية واألمن والسالمة داخل وخارج املدرسة، ووسائل الوقا

 كبيرة وفي املرتبة األولى لتعزيز املدرسة هذه املهارة وما يرتبط بها من مهارات فرعية.

عزى اكتساب املعلمات للمهارات الوقائية بسبب عمل جميع املدارس في مدينة تبوك على تطبيق برنامج وقائي لأل 
ُ
من والسالمة )خطة وقد ت

يل اليوم أخالء( للتدرب على كيفية التصرف والوقائية من أخطار الحريق يتم تطبيقه مرتين في كل فصل دراس ي، كذلك من خالل مشاركة املعلمة في تفع

 يزيد نمو املهارات الوقائية.ته  من والسالمة ( في املقرر ذااأل ) علمة في وحدةالعالمي ) للدفاع املدني (، وكذلك من خالل ممارسة وتفاعل امل

افر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر التربية   سريةاأل ملخص درجة تو

افر املهارات الحياتية وترتيبها: (10جدول)  مقارنة نتائج درجة تو
 املرتبة درجة التوافر املتوسط الحسابي املهارات م

 ىاألول كبيرة 2,89 املهارات الوقائية 1

 ةالثاني كبيرة 2,79 الشخصيةاملهارات  2

 ةالثالث كبيرة 2,76 املهارات االجتماعية 3

 ةالرابع كبيرة 2,75 املهارات الصحية 4

 ةالخامس كبيرة 2,72 املهارات البيئية 5

 كبيرة 2,78 إجمالي

املهارات الوقائية توافرت بدرجة كبيرة  حيث  (،2.78( السابق أن جميع املهارات توافرت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )10يتضح من جدول )

ا في جدول ) توافرت بدرجة كبيرة وجاءت في  املهارات الشخصية،  جاءت في املرتبة األولى، حيث (4حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبق 

املهارات ، توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الثالثة، بفارق بسيط عن املهارتين في املرتبة باألولى واملرتبة الثانية املهارات الجتماعية، املرتبة الثانية

رجة  البيئية توافرت بداملهارات ، ( عن املهارة السابقة، دون تأثير في درجة التوافر0,009توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الرابعة بفارق ) الصحية

 ( عن املهارة السابقة، دون تأثير في درجة التوافر.0,034كبيرة  وجاءت في املرتبة الخامسة بفارق )

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين درجة توافر املهارات الحياتية لدى  :إجابة السؤال السادس وتفسيره ومناقشته الذي ينص على

هذا السؤال نحتاج  نقبل اإلجابة ع ) املؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة( أو التفاعل بينهما؟ ئية تعزى للمتغيراترحلة البتدامعلمات التربية األسرية بامل
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( ويوضح الجدول Kolmogorov-Smirnov)سمير نوف  –للتحقق من إتباع املتغير التابع التوزيع الطبيعي وذلك عن طريق إجراء اختبار كلو مجروف

 لختبار : ( نتيجة ا11)

 للمتغير التابع )املهارات الحياتية( Kolmogorov-Smirnov""اختبار التوزيع الطبيعي  :(11جدول)

 الختبار

 املتغير التابع

Kolmogorov-Smirnov 

 الدللة درجة الحرية

 0.140 33 املهارات الحياتية

( أن توزيع املتغير التابع ) املهارات الحياتية ( يتبع 0.140) يتضح من قيمة الدللة Kolmogorov-Smirnov بعد إجراء اختبار التوزيع الطبيعي

 التوزيع الطبيعي.

                                  حصائي للمتغير التابع ) املهارات الحياتية ( كالتالي: اإل ( الذي يبين الوصف 12كما نالحظ من الجدول التالي ) 

 املهارات الحياتية( الوصف اإلحصائي للمتغير التابع ) :(12جدول)
 التابع

 األسلوب اإلحصائي

 املهارات الحياتية

 2,78 (Meanاملتوسط ) 

 0,194 (STD.Deviationالنحراف املعياري)

 2,82 (Medianالوسيط )

 1,37 (Skewness) اللتواء

 1,82  (Kurtosis) تفرطح ال

التابع  )املهارات الحياتية ( تشير إلى اتباع التوزيع العتدالي وهذا ما يؤكد ما ( أن جميع اإلحصاءات الوصفية للمتغير 12يتبين من الجدول )

  ويوضح الجدول التالي نتيجة الختبار : (Leven's Test( ، تم بعد ذلك فحص التجانس باستخدام اختبار ليفين )11توصلنا إليه في الجدول )

 التابع ) املهارات الحياتية(للمتغير  Leven's Test"" التجانس اختبار : (13جدول)
F Df1 Df2 الداللة 

1,28 5 27 0,301 

.  مما يعني  أن التباينات متجانسة أو متماثلة، ثم بعد ذلك تم استخدام  0.05( من  قيمة مستوى  الدللة أكبر من 13يتبين من الجدول ) 

بكالوريوس(، و عدد سنوات الخبرة بأربعة مستويات  –بمستويين ) إعداد معلمات تحليل التباين الثنائي ليشمل متغيرين مستقلين هي : املؤهل العلمي 

ألداة الدراسة  2X4سنة ( ، وهو تصميم  15أكثر من  –سنة15سنوات إلى أقل من  10من  –سنوات  10سنوات إلى أقل من 5من  –سنوات 5)أقل من 

والتفاعل من الدرجة األولى   "main effects"يم. ويشمل التحليل التأثيرات الرئيسية ( الذي يوضح حجوم العينات الجزئية في التصم12كما في الجدول )

 ( نتائج التحليل لهذا التصميم لفحص الفروق بين املتوسطات 14،ويبين الجدول )

افات املعيارية وحجم العينات  في تحليل التباين الثنائي: (14جدول)  املتوسطات الحسابية واالنحر
 حجم العينة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي عدد سنوات الخبرة  املؤهل

 

 إعداد معلمات

 سنوات 10سنوات إلى أقل من 5

 سنة 15أكثر من 

Total 

2.83 

2.70 

2.74 

22. 

31. 

27. 

2 

5 

7 

 

 بكالوريوس

 

 سنوات5أقل من 

 سنوات10سنوات إلى أقل من 5

 سنة15سنوات إلى أقل من  10

 سنة 15أكثر من 

Total 

2.70 

2.76 

2.87 

2.82 

2.79 

27. 

17. 

12. 

12. 

34. 

4 

10 

6 

6 

26 

 املجموع

 

 سنوات5أقل من 

 سنوات10سنوات إلى أقل من 5

 سنة15سنوات إلى أقل من  10

 سنة 15أكثر من 

Total 

2.70 

2.77 

2.87 

2.77 

2.78 

27. 

17. 

12. 

22. 

51. 

4 

12 

6 

11 

33 
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      ( أن جميع املتوسطات الحسابية جاءت متقاربة أي ل توجد فروق دالة  إحصائيا في املتوسطات  الحسابية بين كال من 14يتضح من الجدول )

 . املؤهل العلمي ( –) عدد سنوات الخبرة 
  الخبرةملتغيرين املؤهل العلمي و عدد سنوات  2x4نتائج تحليل التباين الثنائي  للتصميم : (15جدول)

 مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسطات املربعات قيمة "ف" الداللة

 املؤهل 003. 1 003. 80. 780.

 عدد سنوات الخبرة 71. 3 24. 588. 628.

عدد سنوات الخبرة * املؤهل  41. 1 41. 1.011 323.   

 الخطأ 1.086 27 40.  

 في املتوسطات لدرجة توافر املهارات الحياتية تعزى للمؤهل العلمي ( أنه ل توجد 15يتبين من الجدول )
 
أو  عدد سنوات  -فروق دالة إحصائيا

 .أو التفاعل بينهما -الخبرة 

 ذات دللة إحصائية في مستوى اكتساب املهارات  دل يوجنه أالتي توصلت نتائجها إلى  (2016 )املعمري  وهي بذلك تتفق مع دراسة
 
 وأفروقا

و التفاعل بينهما، عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوى اكتساب العينة للمهارات الحياتية ودرجة أممارستهم لها تعزى ملتغير الجنس والتخصص 

( التي أشارت نتائجها إلى أن هناك فروق ذات دللة إحصائية تعزى للمؤهل لصالح 2016 )، تختلف بشكل جزئي مع دراسة فرحان ممارستهم لها

 ملتغير الخبرة لصالح )ا
 
(  التي أشارت نتائجها إلى 2015 )سنوات فأكثر(، ودراسة  الفالح 10لبكالوريوس، وفروق في درجة توافر املهارات الحياتية تبعا

ذات دللة  سنة، ووجود فروق 20-15وجود فروق ذات دللة إحصائية في متغير عدد سنوات الخبرة في محور املهارات الصحية لصالح السنوات من 

حصائية في متغير املؤهل إحياء، عدم وجود فروق ذات دللة األ دارة الذات لصالح إو حصائية في متغير التخصص في املهارات الصحية والنفعالية إ

 .العلمي

شراف عليهن موحد، اإل وقد تعزى هذه النتيجة في الدراسة الحالية بسبب أن جميع املعلمات ينتمين لبيئة واحدة ) مدينة تبوك(، بالتالي يكون 

شراف اإل ركز سرية(، الستراتيجيات املستخدمة موحدة من قبل ماأل املعايير في تقييم املعلمات موحدة، وكذلك يقمن بتدريس املنهج ذاته ) مقرر التربية 

 سلوب التدريس الخاص بكل معلمة ، كما  جميعهن تربويات يتم تأهيلهم في مرحلة الدراسة على هذه املهارات.أو يمكن الختالف فقط في طريقة 

ة البتدائية ما عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلإجابة السؤال السابع وتفسيره ومناقشته الذي ينص على: 

 (16كما هو بالجدول ) مان هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط سبير نلإلجابة ع بالتحصيل الدراس ي للطالبات ؟

افر املهارات الحياتية والتحصيل الدراس ي للطالبات معامل ارتباط  سبير: (16جدول)    مان لدراسة العالقة بين تو
 الطالباتمتوسط تحصيل  حجم العينة مان معامل سبير

**713. 33  0.00 

( وجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين توافر املهارات الحياتية للمعلمات والتحصيل الدراس ي للطالبات حيث كلما زاد 16يتضح من الجدول )

  درجة توافر املهارات الحياتية لدى املعلمات زاد التحصيل الدراس ي للطالبات.

التحصيل نظرة تحليلية يتضح أن هناك عوامل عديدة تؤثر فيها وترتبط فيها ومعرفة تلك العوامل وأثرها على التحصيل عندما ينظر إلى عملية 

 ما تتداخل فيها عوامل كثيرة بعضها مرتبط بالطالبة نفسها وبقدراتها  نأيساعد في معرفة ما يعوق تلك العوامل، ويذكر 
 
عملية التحصيل الدراس ي كثيرا

وبعضها مرتبط بالخبرة املتعلمة وطريقة تعلمها، أو بظروف البيئة التي تحيط بالطالبة من أسرة ومدرسة بصورة عامة، كما أن هناك عالقة ودافعيتها ، 

فع يل يرتبين طريقة التعلم املستخدمة من قبل املعلمة يؤثر في مستوى التحصيل فعندما تتوافق طريقة التعلم املستخدمة من قبل املعلمة فأن التحص

( طالبة من طالبات املعلمات التي تم اختيارهن للدراسة وجدنا 4655على درجات تحصيل ) بالطالعزداد سرعة املتعلمة وقد لوحظ بشكل ملموس وت

ي ( أعلى من أن التحصيل للطالبات جاء بنسب )مرتفعة( وجاء معامل الرتباط بين توافر املهارات الحياتية لدى املعلمات والتحصيل لدى الطالبات ) قو 

شارت نتائجها إلى أن التدريب على ألتي ا (& He sari, 2017 Tafreshi)ساري وتافريش ي  هيالية مع دراسة (، بذلك  تتوافق الدراسة الح0.90 -0.70)

التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة موجبة بين ما يمتلكه  (2000)معاد املهارات الحياتية يؤدي إلى زيادة التحصيل الدراس ي للطالب، وكذلك دراسة

ن امتالك املعلم أ( التي تشير إلى 2011 )حياتية مختلفة ، وتحصيل طلبته واتجاهاتهم نحو املادة، كذلك  دراسة الطعانيو خصائص أاملعلم من مهارات 

بينه وبين طلبته، ويزول الخوف منهم  يجابيةإللمهارات الحياتية إلى جانب مهاراته املهنية وممارستها في غرفة الصف يجعله ينجح في عمله، وتسود عالقة 

 من تحصيلهم الدراس ي.ويعزز 
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 التوصيات:

 في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية فإن الباحثة توص ي باآلتي:

 تها أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تقديم برامج تدريبية للمعلمات تركز على تنمية املهارات الحياتية لدى املعلمات وتضع من ضمن سما

 التحصيل العلمي للطالبات.

 علمة وبالتالي ضرورة إشراك املعلمات في البرامج املدرسية التي من دورها تعزز نمو املهارات الحياتية مثل املهارات الجتماعية وتعزز الثقة بنفس امل

 تنمو لديها املهارات الشخصية.

  منهج التربية األسرية خاضع للتقويم املستمر.ن أأن يكون ملقرر التربية األسرية اختبار مركزي فتري ونهائي أسوة بباقي املواد األخرى حيث 

 املقترحات: 

  سرية للمرحلة البتدائية. األ إجراء دراسة عن درجة ممارسة املعلمات للمهارات الحياتية لديهن في تدريس مقرر التربية 

  وسطة والثانوية للتعرف على درجة توافر املهارات مماثلة لتطبيق أداة الدراسة الحالية  ) الستبانة (على معلمات املرحلة املت أخرى إجراء دراسات

 الحياتية لديهن.

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
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كتاب املؤتمر العلمي الثاني بكلية العلوم التربوية بجامعة الزرقاء الخاصة، التربية العلمية رؤى مستقبلية، الجزء الثاني ، عمان:  ،التدريب امليداني

 مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع.

 سوريا: وزارة الثقافة بدمشق. ،مهارات تستحق التعلم بداعياإل التفكير  (2010) ،الحالق، هشام .4
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 .2011زهر بغزة، العدد األول، املجلد الثالث عشر، يونيواأل 

 القصيم : اإلدارة العامة للتعليم القصيم إدارة التدريب والبتعاث. ،الذكاءات املتعددة في غرفة الصف (2017)  ،السلطان، محمد .7
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Abstract: The present study aimed to determine the degree of availability of Tabuk primary stage family 
education teachers' life skills Their point of view and its relation to students' academic achievement. The research 
used the analytical descriptive method and applied a questionnaire on a random sample of the family education 
teachers of the primary school in Tabuk, (33) teachers were selected by stratified sampling. Grades of the first 
semester of the academic year 1439-1440H for students evaluated in family education course, were used to reveal 
the relation of students' academic achievement to teachers' life skills .Arithmetic mean, standard deviation, 
ANOVA and spearman correlation coefficient were used to reach study results. Results showed that there were no 
statistically significant differences between the degree of availability of life skills among the teachers of the family 
education course for the primary stage in Tabuk city due to the variables (academic qualification or years of 
experience) or the interaction between them. A strong correlation between the availability of life skills for female 
teachers and the academic achievement of female students. The higher the degree of availability of life skills for 
female teachers, the higher the academic achievement of female students. Based on these results, 
recommendation and suggestions were provided.                                                                  

Keywords: life skills; academic achievement.          
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 ه1440 -1439ول لعام لتربية األسرية للفصل الدراس ي األ درجات تقييم مقرر ا: (1ملحق)

 ولىتقييم الفترة األ 
 تدرج التحصيل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 متفوق  194 155 123 105 120 134 131 148 132 145

 متقدم 2 10 5 12 14 6 12 4 7 1

 متمكن 6 8 1 6 - 1 6 1 5 1

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

 تدرج التحصيل 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 متفوق  136 102 124 110 131 144 134 174 102 130

 متقدم 14 4 7 5 2 3 16 8 3 2

 متمكن 1 - 4 - 1 2 1 2 - 1

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

 تدرج التحصيل 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 متفوق  141 210 112 129 146 159 103 134 126 113

 متقدم 5 8 4 4 5 7 5 7 1 -

 متمكن 3 5 - 1 1 1 1 2 1 -

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

طالبة 4655تحصيل   total 33 32 31  التحصيلتدرج  

 متفوق  107 113 135 

 متقدم 1 3 1

 متمكن 1 2 -

 غير مجتاز - - -

 هـ1440 -1439ول لعام درجات تقييم مقرر التربية األسرية للفصل الدراس ي األ : (2ملحق)

 تقييم الفترة الثانية

 تدرج التحصيل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 متفوق  189 154 122 104 123 135 131 147 132 140

 متقدم 9 12 7 13 8 4 12 6 7 4

 متمكن 4 7 - 6 3 2   6 - 5 3

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

 تدرج التحصيل 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 متفوق  134 102 123 110 130 143 135 172 102 130

 متقدم 16 4 9 5 3 5 14 12 3 2

 متمكن 3 - 3 - 1 1 2 - - 1

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

 تدرج التحصيل 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 متفوق  139 208 112 130 145 158 102 132 125 113

 متقدم 9 12 4 2 7 9 7 11 2 -

 متمكن 1 3 - 2 - - - - 1 -

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

طالبة 4655تحصيل   total 33 32 31 تدرج التحصيل 

 متفوق  106 112 135 

 متقدم 3 5 1

 متمكن - 1 -

 غير مجتاز - - -
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 (3ملحق)

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 جامعة تبوك

 كلية التربية واآلداب 

 قسم املناهج وطرق التدريس 

 

 عزيزتي معلمة التربية األسرية /

لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة البتدائية بمدينة تبوك وعالقتها بالتحصيل الدراس ي للطالبات " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " درجة توافر املهارات الحياتية 

 لستكمال متطلبات  نيل درجة املاجستير في املناهج وطرق التدريس.

لبتدائية  والكشف عن درجة توافر هذه املهارات وعالقة وتهدف  الدراسة إلى التعرف على املهارات الحياتية الواجب توفرها لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة ا 

استبانة تشتمل على خمسة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة البتدائية بالتحصيل الدراس ي للطالبات ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء 

 بأن ل
 
ن يتم استخدامه إل في أغراض البحث العلمي  نأمل من سعادتكم تعبئة الستبيان أمام العبارات محاور كل محور يشتمل على مجموعة مهارات حياتية علما

 التي تتوافق مع رأيك مراعية الدقة .

 لكن...........
 
 وشكرا

 اعداد الباحثة / ناهد عبدالعزيز املصري 

 املعلومات الشخصية /

 ..........) اختياري (....................................................السم : .........................

 إعداد معلمات                            بكالوريوس                       املؤهل العلمي :       

 سنوات 5أقل من                           سنوات الخبرة : 

 سنوات  10سنوات إلى أقل من 5من       

 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من                                                      

 سنة  15أكثر من                                                      

       تعليمات اإلجابة:

( أمام الستجابة √على مهارة سلوكية تمارسها املعلمة في حياتها اليومية الرجاء بعد قراءة كل عبارة بدقة وضع عالمة )يتضمن هذا الستبيان عبارات تعبر كل منها 

 التي تتفق مع سلوكياتك .

  
 
 متوفر: تعني أنك تمارسين املهارة دائما

 تعني انك تمارسين املهارة بشكل غير دائم : 
 
 أحيانا

 هارةغير متوفر: تعني أنك ل تمارسين امل 

افـر العبـارات م  درجـة التـو

  متوفر
ً
 غير متوفر أحيانا

 املحور االول : املهارات الشخصية

 األفضل إلى نمط  حياته وتغيير ذاته، تطوير في ومقصود واع   بشكل لها الفرد إكساب يسهم التي املهارات يقصد بها : مجموعة 

    قرارأستطيع تحديد املواقف التي تحتاج إلى أتخاذ  1

    أستطيع تجميع املعلومات وعرضها بطريقة سلسة  2

    لدي القدرة على توظيف خبراتي السابقة في مواقف حالية 3

4  
 
    لدي قابلية للتكيف مع األوضاع املتغيرة دائما

    أحكام على القرار الذي اتخذهأن أصدر  أستطيع  5
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    وتنفيذهأستطيع مراقبة القرار الذي تم أتخاذه  6

    أمتلك القدرة على التفكير بطريقة موضوعية  7

    أحترم الرأي األخر 8

    التفكير اإلبداعي  ممارسةلدي القدرة على  9

    لدي القدرة على البحث والحصول على املعلومة بنفس ي 10

    ألي مشكلة تواجنهي اقتراحاتأقدم  11

 االجتماعيةاملحور الثاني : املهارات 

امتعددة ٌتعد مقبولة  بطرق  الجتماعيةقدرة الفرد علي التفاعل مع اآلخرين في البيئة يقصد بها:    وذات فائدة متبادلة اجتماعي 

    مع األخرين في األعمال الجماعية الندماجلدي القدرة على  12

    لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة لألخرين 13

    أقدم العون لألخرين عند حاجتهم له  14

    الجتماعيةأهتم ببناء الثقة في العالقات  15

    أهتم بمصلحة الجماعة عن مصلحتي الشخصية 16

    لدي قدرة على التعبير عن ذاتي لألخرين 17

    أمتلك مهارات العمل ضمن فريق  18

    أمتلك مهارة فن اإلنصات  19

  املهارات الصحية املحور الثالث :

 قدرة الفرد على أتباع الخيارات التي تساعده على رفع كفاءته البدنية والنفسية والنفعالية :يقصد بها : 

    لدي الوعي باملهارات األساسية للوقاية من األمراض 20

    لدي قدرة على توفير بيئة صحية صحيحة 21

    في مجال الصحةلدي القدرة على تحسين األداء املجتمعي  22

    قرار حول الخيارات الصحية اآلمنة  ن أتخذ لدي القدرة على أ 23

    أوجه الطالبات إلى إحترام الظروف الصحية الخاصة 24

    أساعد الطالبة على التعبير عن معاناتها 25

    أستطيع تطبيق مهارات السعافات األولية 26

    أساعد الطالبات على مواجهة تأثير األقران على سلوكياتهم   27

 املحور الرابع : املهارات البيئية

   تنميتها في ويسهم ليحافظ عليها موارد، من فيها بما بيئته تجاه واإليجابي املدرك التعامل على لها الفرد إكساب التي يساعد املهاراتيقصد بها : 

    املدرسةأشارك في تنظيف  28

    أشارك في زراعة األشجار 29

    أقوم بوضع القمامة في مكانها املخصص 30

    أتخلص من النفايات بسرعة 31

    أحافظ على نظافة الحي واملدينة 32

    ...الخ ( -العوادم  -أحافظ على البيئة من امللوثات مثل )الدخان 33

    أحافظ على نظافة مياه الشرب في املوارد املختلفة  34

    أساهم بالتوعية بأهمية تنظيف املدرسة 35

  املحور الخامس : املهارات الوقائية

 من مواجهة املخاطر التي قد يتعرض لها في أثناء تفاعله مع البيئة واملدرسة بإكسابهاملهارات التي يتمكن الفرد يقصد بها : ا

    لطالباتي السلوك الخطر أثناء لعبهنأوضح  36

    األجهزة استخدامأحافظ على السالمة عند  37

    أهتم بمعرفة طبيعة املأكولت قبل تناولها 38

    أهتم بمعرفة طرق الوقاية من الحرائق 39

    أهتم بممارسة سلوكيات سليمة عند مواجهة الخطر 40

    أحرص على البعد عن أماكن الغبار والتلوث  41

    املرورية  اإلشاراتحترام إأهتم بالتأكيد على  42

    أعتني بالحذر من أخطار الكهرباء  43

    أهتم بقراءة تاريخ الصالحية للمواد الغذائية املختلفة 44

 لتعاونكن ....
 
 شكرا


