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 :امللخص

األردن   العلوم في  الكشف عن درجة ممارسة معلمي  الدراسة  الدراسة  لهدفت  الوصفي، ولتحقيق هدف  املنهج  الحياتية، وتّم استخدام  لمهارات 

 املهارات   ذائية،الغ  املهارات  اليدوية،  العملية  املهاراتاملهارات الحياتية الخمس الرئيسة:    تكونت منثلة باالستبانة  متقام الباحثون ببناء أداة الدراسة امل

  للمهارات األردن في العلوم معلمي ممارسة درجة أن النتائج أظهرت .األداة  وثبات صدق من التحقق تمّ  وقد ية،الوقائ واملهارات  البيئية، املهارات الصحية،

   دالة  فروق  وجودو   كبيرة،  بدرجة  كانت  الحياتية
 
   الحياتية  للمهارات  العلوم  معلمي  ممارسة  درجة  في (α=05.0)  الداللة  مستوى   عند  إحصائيا

 
 تغير مل  تبعا

   دالة  فروق  وجود  وعدم  التدريسية،  والخبرة   الجنس،
 
   الحياتية  للمهارات  العلوم  معلمي  ممارسة  درجة  في إحصائيا

 
  في   وجاءت  العلمي،  املؤهل  ملتغير  تبعا

 في   النظر  إعادة   بضرورة   الباحثون   أوص ى  الدراسة  نتائج  ضوء  وفي  الصحية،  املهارة   األخيرة   املرتبة  في  جاءت  بينما  ،والعملية  اليدوية  املهارات  األولى  املرتبة

 املناسب. االهتمام الصحية املهارات تأخذ بحيث وتدريبهم  العلوم معلمي إعداد برامج

  درجة ممارسة معلمي العلوم. ؛: املهارات الحياتيةالكلمات املفتاحية

 : قدمةامل

النظا أسهمت في فرض تغيرات مستمرة على  والتي  التكنولوجية واملعرفية،  التطورات  بالعديد من  الحالي  العصر  التربوي والتعليميتسم  مما    ،يم 

بالطلبة   واالهتمام  معلميها  وإعداد  مناهجها  تطوير  إلى  السعي  إلى  املعنية  مؤسساتها  ضرورة    ،املتجددة واملهارات  دفع  على  وامتالكها تنميتها  والتأكيد 

 في املواقف الحياتية، من أجل التكيف والتعايش مع متطلبات الحياة اليومية، ومواجهة التغيراتوتوظيفها  وممارستها  
 
والقدرة على حل   ،السريعة  فعليا

 املشكالت. 

 تؤهلها ألخذ مكانتها بين املجتمعات
 
 هائال

 
 علميا

 
من خالل التوجه إلى   ، وذلكوبفضل التربية استطاعت كثير من الدول أن تحقق ملجتمعاتها تقدما

 
 
 واملتنور تكنولوجيا

 
لم املهارات الحياتية ضرورة حتمية لحياة الفرد في أي مجتمع، وعليه أصبح تع.  إكساب املهارات الحياتية الالزمة للفرد املثقف علميا

 في املواقف الحياتية بشكل يومي في ضوء مناهج تعليمية تت
 
ضمن املهارات  وال يتم ذلك إال من خالل معلم يمتلك تلك املهارات ويمارسها ويوظفها فعليا

 (. 40: 2002الحياتية )مازن، 

ات الضرورية واملهمة لتكيف الفرد ومسايرته للتغيرات والتطورات السريعة التي يتصف بها هذا العصر، فالفرد وتعد املهارات الحياتية من املتطلب

و  البناء  التفكير  تمكنه من  إيجابية، كذلك  أكثر  بطريقة  ومواجهة مشكالتها  الحياة  التكيف مع  تمكنه من  مهارات  إلى مجموعة  حاجة  في  اتخاذ  أصبح 

الف وتساعد  بنفسه،  أفراد  قراراته  مع  الجيد  التفاعل  من  الفرد  تمكن  وكما  املسؤوليات،  من  العديد  مواجهة  مع  ناجحة  بطريقة  حياته  إدارة  في  رد 

 (. 7: 2012،إبراهيم ) ن فكرة إيجابية عن ذاته واآلخرينيمجتمعه، وتكو 

في   الفرد  بها  يقوم  واألنشطة  األعمال  من  مجموعة  أنها  على  الحياتية  املهارات  إلى  وأشياء  وينظر  أشخاص  مع  تفاعله  تتضمن  اليومية،  الحياة 

 (. Bastian& venetia, 2005: 20ومعدات تمكن الفرد من التعامل معها بدقة ومهارة )
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الهادي   أنها487:  2016)بينما يعرفها عبد  الفرد بطريقة ناجحة، والتكيف والتعايش مع متطلبات   (  تلزم إلدارة حياة  التي  املهارات  مجموعة من 

 رات بنفسه.ا للقر ومواجهة التحديات وحل املشكالت، واتخاذه  ،ة الحيا

متعددة،   تصنيفات  وصنفوها  الحياتية  املهارات  في  والتربويين  الباحثين  من  العديد  اهتم  يصنفها  وقد  )حيث  مهارات صحية،    (2019ثويمر  إلى 

شخصية،   مهارات  وقائية،  مهارات  بيئية،  اجتماعية،و مهارات  )  مهارات  الديري  يصنفها  تقدير 2018فيما  مهارات  والتواصل،  االتصال  مهارات  إلى   )

بينما يصنف   الوقت،  إدارة  القرار، ومهارات  اتخاذ  املشكالت، مهارات  إلى ثالث مهارات رئيسة ا   Aydogdu(2018)الذات، مهارات حل  الحياتية  ملهارات 

( تصنفها إلى املهارات 2005، أما اللولو )مهارات التفكير الناقد، ومهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين، ومهارة تحمل املسؤولية واإلدارة الذاتية  :وهي

 العملية اليدوية.  البيئية، املهارات الغذائية، املهارات الصحية، املهارات الوقائية ، واملهارات

 Education Reform for theظهر االهتمام باملهارات الحياتية كأساس للتطوير التربوي من خالل مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد املعرفة )و 

Knowledge Economy) ،  ( باسم 
 
باملهارات الحياتية املختلفة التي ( الذي يقوم على االهتمام بالفرد وتزويده  ERFKE( )2003-2015واملعروف اختصارا

 (. 20: 2011تعتمد على تنمية التفكير العلمي، والقدرة على حل املشكالت، و القدرة على التفاعل في املجتمع بشكل إيجابي )الزيودي والخوالدة، 

ائل الذي يشهدُه هذا العصر، لذا فقد أولت وزارة وفي هذا اإلطار فقد سعى األردن إلى تطوير نظامه التعليمي ليواكب التطور التقني واملعلوماتي اله

ة بين الجوانب النظرية التربية والتعليم األردنية االهتمام بالطلبة في كافة املراحل التعلمية، حيث تم التركيز على األنشطة الالمنهجية الالصفية، واملوازن

لطلبة نحو التعلم الفّعال النشط وإكسابهم املهارات الحياتية املختلفة. هذا باإلضافة والعملية، وتقديم البرامج التعليمية التي تعمل على زيادة دافعية ا 

 (. 90: 2012إلى االهتمام باملعلمين وتدريبهم وتمكينهم، وتطوير املناهج وحوسبتها )الزيودي،

 
 
ع على  ا يعد حلقة الوصل بين الطالب واملنهج، يقمن طبيعة دور املعلم الذي يمثل أحد أهم األركان األساسية في العملية التعليمية، كم  وانطالقا

 من األمور املهمة التي ستنعكس على ممارسته ا   عاتقه العبء األكبر في نجاح
 
لعملية التعليمية وتحقيق أهدافها، لذا فإن االهتمام بإعداده وتدريبه جيدا

 (.4: 2019درجة عالية من الكفاءة )الديري، العملية، وهذا يفرض على املعلمين تطوير قدراتهم ومهاراتهم ألداء مهامهم ب

املعلم يعتبر القدوة الحسنة التي يمتثل بها الطالب في ألن  وفي ضوء ما سبق يرى الباحثون أهمية اكتساب وممارسة املعلمين للمهارات الحياتية؛  

الطالب بها من خالل ممارستهم الفعلية لها وإعداد أجيال ناجحة وقادرة املستقبل، لذلك ال بد للمعلمين من اكتساب املهارات الحياتية من أجل تزويد  

 على مواجهة تحديات املستقبل. 

 الدراسات السابقة:

اال  إلى لقد تم  الرجوع  الحياتية من عدة زوايا، وذلك من خالل  املهارات  تناولت موضوع  التي  العربية واألجنبية  الدراسات  العديد من  طالع على 

 فقد: ،املعرفة املختلفة، وفيما يلي استعراض لتلك الدراسات حسب التسلسل الزمني لنشرها من األقدم إلى األحدثمصادر 

مدرسة ثانوية  في    الطلبةمقياس لقياس املهارات الحياتية وتقييم مستويات املهارات الحياتية لدى    تطويرإلى  هدفت  دراسة   sharma  ((2003أجرت   •

الدراسة كاتماندو. ولتحقيق هدف الدراسة تّم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وتم إعداد أداة الدراسة املتمثلة باالستبانة وتطبيقها على عينة  في  

 وطالب347املتمثلة ب )
 
 من الصف الثامن والتاسع والعاشر من مدرسة( طالبا

 
جماعية    ، ومن ثم إجراء مناقشاتثانوية عامة مختلطة في كاتماندو  ة

الذكور،   من  تتكون  من مركزة  تتكون  أخرى  نتائج  اإلناث  ومناقشات  لتأكيد  كل صف  من  قسم  كل  من  ا  واحد  ا  طالب  تضم  مختلطة  ومجموعة   ،

نتائج   يلي:.  الدراسة. وأشارت  إلى ما  )  176الدراسة  الحياتية بنسبة  املهارات  أظهر مستوى عاٍل من  ا  بينما  51مراهق  أظهر مستوى   ٪171(،   
 
مراهقا

 من املهارات الحياتية بنسبة )
 
٪(، في حين لم يكن لدى معظم املعلمين علم بمفهوم املهارات الحياتية. وكان التواصل ودعم األسرة وتعليم 49منخفضا

 من العوامل املهمة التي تؤثر بشكل كبير على مستوى املهارات الحياتية لدى املراهقين. األمهات 

  بين  والتعاطف  والتكيف  الذات،  احترام  على  الحياتية  املهارات   على  التدريب  تأثير   عن   الكشف  إلى  تهدف   دراسة  )Iqbal & yavda )2009  أجرى و  •

   ( 60)  من   الدراسة  عينة  وتكونت  املراهقين.
 
   طالبا

 
  وجود  التدريب  من   أشهر   5  بعد   النتائج  وأظهرت  .الهند  في  النموذجية   راج  هانز  مدرسة  من    وطالبة

  بعد   كبير  اختالف  على  العثور   يتم   لم   بينما  ،والتعاطف  ،التام  التكيف  التربوي،   التكيف  ،العاطفي  التكيف  الذات،  احترام  على  كبير  بشكل  تحّسن

  من  وسلوكه  املراهق  فكر  في  تغيير  إحداث  الحياتيةفي  املهارات  على  للتدريب  وكبير  إيجابي  أثر  هناك  أّن   على  يدل  مما  االجتماعي،  التكيفب  التدريب

 له. داعمة بيئة توفير خالل

  لدى  الوجداني  والذكاء  البيئية  الثقافة  لتنمية  الحياتية  املهارات  على  قائم   برنامج  فعالّية  مدى   قياس  إلى  تهدف   دراسة   (2012  ) املرعب   أجرت  فيما •

 الثانوي   األول   الصف   من   الدراسة  عينة  اختيار  وتم   التجريبي،  املنهج   استخدام  تمّ   سةا الدر   هدف  ولتحقيق   السعودية،  في  الثانوية  املرحلة   طالبات

 والذكاء   البيئية الثقافة  تنمية في املستخدم للبرنامج واإليجابي الكبير األثر إلى  الدراسة نتائج أشارت وقد  العشوائية، بالطريقة طالبة (80ب) املتمثلة

 الثانوية.  املرحلة طالبات لدى  نيالوجدا 
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 ضوء   في  يحتاجونها  التي  الحياتية  للمهارات  الرسمية  األردنية  الجامعات  طلبة  وعي  درجة  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة  (2013)  العمري   أجرى   بينما •

 ، 2010/2011  الدراس ي  العام  من  األردنية  الجامعات  طلبة  من  وطالبة  طالب  (797)  من  الدراسة  عينة  تكونت  حيث  املعرفي،  االقتصاد  مبادئ 

 وعمل   التعاون   مهارة   األشخاص،  بين  والعالقات  لتواصلا   مهارات  وهي:  رئيسة   حياتية  مهارات  ست  على  موزعة  استبانة  إعداد  تمّ   ذلك  ولتحقيق

  الباطني  املركز  وزيادة   الذات  إدارة   مهارات  الضغوط،  مع  التعامل  إدارة   ومهارة   املشكالت،  حل  ومهارة   الناقد،  والتفكير  القرار  صنع  مهارات  الفريق،

   ةدال  فروق  وجود  إلى  أشارت  وكما  األولى،  املرتبة  يف   الجماعي  العمل  مهارات  جاءت  اآلتية:  النتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  للسيطرة،
 
  في   إحصائيا

 الجامعة.  مساقات كافة في الحياتية املهارات تضمين بضرورة  الدراسة توص ي حين في الدراس ي، املتغير لصالح  الطلبة استجابات

 العلمية   وامليول   الحياتية  املهارات   تنمية  في  االستقصائية  األنشطة  فاعلية  أثر  عن   الكشف  إلى  تهدف   دراسة   (2015)  والنظاري   الحكيمي  أجرى   فيما •

   (48)  من  مكونة  الدراسة  عينة  وكانت  تعز،  جامعة  في  الفيزياء  طلبة  لدى 
 
   طالبا

 
 هدف   ولتحقيق  ،تعز  جامعة  في  الثانية  السنة  طلبة  من  وطالبة

 جتماعي( اال   والتفاعل  املشكالت،  حل  العملية،  املهارات)  وهي:  رئيسة  مهارات  الثث  في  الحياتية  املهارات  تحديدو   التجريبي  املنهج  استخدام  تمّ   الدراسة

  املهارات  مالحظة  وبطاقة  جتماعي،ال ا   التفاعل  ومقياس   املشكالت،   حل  باختبار  املتمثلة  الدراسة  أدوات  وبناء   االستقصائية،  األنشطة  إعداد  وتم 

  وتتضمن   مهاراته،  وتنمي  املتعلم   تفكير  تثير  أنشطة  تتضمن  علمية  مقررات  بإعداد  ماالهتما  بضرورة   الدراسة  أوصت  نتائجال  ضوء  وفي  العملية.

  تضمن   حياتية  مشكالت  العلمية  املقررات  تضمين  على  والتأكيد  املستمرة،  ومتطلباتها  الحياة   مع  للتكيف  تؤهله  مناسبة  حياتية  مواقف  خطواتها

  للمتعلم 
 
  تعلما

 
  حقيقيا

 
 م.وبالعال باملجتمع هيربط ووظيفيا

  درجة  وزيادة   الغضب  درجة  خفض  في  الحياتية  املهارات  على  قائم   إرشادي   برنامج  أثر  عن  الكشف  إلى  هدفت  دراسة  (2017)  إرشيد  بني  وأجرى  •

   30  اختيار  مّ ت  الدراسة  هدف  ولتحقيق  التجريبي،  املنهج  الباحث  ستخدما   الحياة،  عن  الرضا
 
  إحدى  في  عشر  والحادي   العاشر  الصفين  من  طالبا

  توصلت  حيث  الحياة،  عن   الرضا  درجة   لقياس   ومقياس  ،الغضب  درجة  لقياس   مقياس ب  املتمثلة   الدراسة  أدوات  بناء   مّ وت  ظبي،  أبو  إمارة   مدارس

  بالنسبة  دال   بشكل  الحياة   عن   الرضا  درجة  وتحسن  الغضب  درجة   انخفاض  في  اإلرشادي   البرنامج  فعالية  مدى   إلى  أشارت  اآلتية:  النتائج  إلى  الدراسة

   .الضابطة للمجموعة

)و  • الديري  ببعض   (2018أجرى  وعالقتها  األردن  في  الحياتية  للمهارات  األساسية  املرحلة  معلمي  امتالك  مستوى  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة 

ولتحقيق   مخيم  املتغيرات،  داخل  األساسية  املرحلة  معلمي  من  الدراسة  عينة  اختيار  وتم  املسحي،  الوصفي  املنهج  استخدام  تّم  الدراسة  هدف 

 ومعلمة، وقام الباحث ببناء استبانة توزعت على خمس مهارات رئيسة وهي228الزعتري وعددهم )
 
مهارة االتصال والتواصل، مهارة تقدير   :( معلما

املش القرار،  الذات، مهارة حل  اتخاذ  التعليم األساس ي  و كالت، مهارة  امتالك معلمي مرحلة  أن درجة  إلى  الدراسة  نتائج  الوقت، وأشارت  إدارة  مهارة 

األساس ي  التعليم  مرحلة  معلمي  امتالك  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  متوسطة، وعدم  بدرجة  كانت  األردن  في  الحياتية  للمهارات 

الحياتية تعزى ملتغيرات الجنس، والتخصص، واملؤهل العلمي، بينما تم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك معلمي مرحلة للمهارات  

ة ت في املرتبالتعليم األساس ي للمهارات الحياتية تعزى ملتغير عدد سنوات الخبرة، حيث جاءت  في املرتبة األولى مهارة االتصال والتواصل، بينما جاء

 األخيرة مهارة حل املشكالت، وتوص ي الدراسة بتقديم دورات  وورش تدريبية مكثفة للمعلمين واملعلمات حول املهارات الحياتية.

الكويت، واستخدم    (2019بينما ثويمر ) • الحياتية في دولة  للمهارات  املتوسطة  املرحلة  الكشف عن درجة ممارسة معلمي  إلى  أجرى دراسة هدفت 

املنهج )  الباحث  املتمثلة من  الدراسة  اختيار عينة  تّم  املتمثلة  228الوصفي،  الدراسة  أداة  بناء  تم  البسيطة،  العشوائية  بالطريقة   ومعلمة 
 
( معلما

ية،  املهارات االجتماعو املهارات الصحية، املهارات الوقائية، املهارات البيئية، املهارات الشخصية،    :باالستبانة توزعت على خمس مهارات رئيسة وهي

بالرتبة   وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة معلمي املرحلة املتوسطة للمهارات الحياتية كانت بدرجة متوسطة، وجاء مجال املهارات الصحية

الرتبة  األولى   في  االجتماعية  املهارات  مجال  جاء  مساألخيرة بينما  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  وكما  الداللة  .  توى 

(05.0≥α  )  وأوصت  ملدرجة األكاديمي.  والتخصص  الخبرة،  وسنوات  الجنس،  ملتغيرات  تعزى  الحياتية  للمهارات  املتوسطة  املرحلة  معلمي  مارسة 

 الدراسة بإعادة النظر في برامج إعداد وتدريب معلمي املرحلة املتوسطة. 

دراسة هدفت إلى التعرف على درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية في األردن للمهارات الحياتية، ولتحقيق هدف الدراسة   (2019وأجرى الديري ) •

 ومعلمة،  91استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وتم اختيار عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية داخل مخيم الزعتري وعددهم )
 
( معلما

 اء أداة الدراسة املتمثلة باالستبانة توزعت على أربع مهارات رئيسة وهي: مهارة إدارة الغضب، مهارة االتصال والتواصل، مهارة التفكير قام الباحث ببن 

املرحلة الثانوية في األردن للمهارات الحياتيو اإليجابي،   امتالك معلمي  ة كان مهارة اتخاذ القرارات وحل املشكالت، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى 

الجنس وعدد سنو  الحياتية تعزى ملتغير  للمهارات  الثانوية  املرحلة  امتالك معلمي  ات  بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 

 مي. الخبرة واملؤهل العل
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   جانبين: من الحياتية للمهارات تناولها ُيالحظ  السابقة، الدراسات استعراض خالل ومن

 الحياتية: املهارات وممارسة وتنمية اكتساب أهمية األول: الجانب

 ودراسة   (،2018)  الديري   ودراسة  (،2015)  والنظاري   الحكيمي  ودراسة   (،2013)  العمري   ودراسة  ، )sharma  )2003  دراسة  تناولتها  الجانب  هذا   وفي

 (. 2019) ثويمر دراسة الحالية بالدراسة املباشرة  الصلة ذات الدراسات ومن (2019) الديري 
البيئي  والثقافة  والتعاطف  والتكيف  الذات  احترام  على  الحياتية  املهارات  تأثير  الثاني:  عن  الجانب  الرضا  وزيادة  الغضب  وخفض  الوجداني  والذكاء  ة 

 (. 2017رشيد )إ (، ودراسة بني 2012، ودراسة املرعب ))Iqbal & yavda )2009وفي هذا الجانب تناولتها دراسة ، الحياة 

 مشكلة الدراسة 

ضرورة توفير حد مقبول من املهارات الحياتية التي التطور العلمي والتكنولوجي املعاصر إلى التأكيد على  التقدم و أصبحت الحاجة ملحة  في ظل  

هتمام باملهارات ولعل سبب اال   ،مع تلبية احتياجاته الحياتية يتالءم  بما    التكيف مع متطلبات الحياة استيعاب التطورات التكنولوجية و   تمكن الفرد من

الحياتية في البيئة املحلية والعاملية بطريقة أكثر إيجابية واالعتماد على   على حل املشكالتة الفرد  تنمية قدر من  يرجع إلى ما تسعى إلى تحقيقه    الحياتية

اله  
 
ومبررا الحالي،  العصر  في  البشرية  التنمية  متطلبات  من   

 
متطلبا الحياتية  املهارات  من  تجعل  األهداف  وهذه  قراراته،  اتخاذ  في  النظم نفسه  تمام 

 (.7: 2007،وإسكاروس التعليمية بها )عبد املوجود  

اال ك الدراسات على  الكثير من  تؤكد  املهارات ما  امتالك  الطلبة على  وتشجع  املجال،  في هذا  البحوث  املزيد من  وإجراء  الحياتية  باملهارات  هتمام 

املهارات الحياتية ( التي أوصت بضرورة دمج 2011الحياتية وضرورة ممارستها وتوظيفها ملواجهة تحديات املستقبل، ومن تلك الدراسات دراسة العمري )

( التي أكدت على 2014، ودراسة الحلوة )األردنية  وتضمينها في مساقات مناهج السنة األولى للجامعات  ،التي يحتاجها الطلبة في القرن الحادي والعشرين

نظر   إعادة  القرار  ضرورة  الحياتيةأصحاب  باملهارات  برنامج خاص  تطوير  إمكانية  في  السعودية  الجامعات  ودفي   ،( ثويمر  بضرورة عقد  2019راسة   )

 مية املهارات الحياتية لدى املعلمين. نورش تدريبية لتو دورات 

بما يعود  امتالك الطلبة للمهارات الحياتية، ر ( إلى ضعف  2010(، ودراسة وافي )2012غا )في حين أشارت نتائج العديد من الدراسات كدراسة اال 

 من املهارات الحياتية لدى    sharma,2003)شارما )كما أشارت دراسة  هارات،  ذلك إلى ضعف ممارسة معلمي العلوم لهذه امل
 
إلى وجود مستوى منخفضا

وبالرغم من الدور املهم الذي يؤديه املعلم في تطوير األفراد    معظم املعلمين لم يكن لديهم علم بمفهوم املهارات الحياتية،إلى أن  الطلبة، وربما يعود ذلك  

هارات الحياتية واملجتمع، وتمكين الطلبة من اكتساب العارف واملعلومات، وتطوير مهاراتهم الحياتية، ومن هنا يرى الباحثون ضرورة امتالك املعلمين للم

 . إليهم بكفاءة املوكلة وممارستها حتى تضمن لهم أداء املهام 

 ،الدراسة  ملوضوع  تطرقت  التي  الدراسات  في  ندرة    هناك  أن  وجدت  فقد  السابقة،  والدراسات  الكتب  من  العديد  على  الباحثين  اطالع  خالل  منو 

  السؤالين  عن   لإلجابة  الدراسة  وتسعى  نظرهم،  وجهة   من  الحياتية  للمهارات   األردن  في  العلوم  معلمي  ممارسة  درجة   في  للبحث  الدراسة  هذه   جاءت   ولذلك

 : اآلتيين

 الحياتية؟  للمهارات األردن في العلوم معلمي ممارسة درجة ما .1

 (  α=05.0الداللة اإلحصائية )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .2
 
في درجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية، تبعا

 ، واملؤهل العلمي، والخبرة التدريسية(؟الجنستغيرات )مل

   :أهمية الدراسة

  باملهارات  لالهتمام  أنظارهم   لفت   وبالتالي  ،الحياتية  للمهارات   العلوم  معلمي  ممارسة  درجة  عن   الكشف   في  النظري   الجانب  في  الدراسة  أهمية  تتمثل

سهم   فقد  العملي  الجانب  في  أما  طلبتهم،  لدى   املهارات  مستوى   تحسين  على  ذلك  لينعكس  الحياتية
ُ
 وزارة   في  القرار  أصحاب  نظر  لفت  في  الدراسة  هذه   ت

   تيةالحيا  للمهارات  العلوم  ملعلمي  وإرشادية  تدريبية  دورات  بعقد  يةاألردن  والتعليم   التربية
 
 والطلبة،   املعلمين  من  لكل  أفضل  نتائج  على  الحصول   في  أمال

 . املستقبل في استخدامها يمكن والتي الحياتية  باملهارات متعلقة بحثية أدوات تقديم  خالل من الباحثين الدراسة تفيد قدو 

 :حدود ومحددات الدراسة

 اآلتية: نتائج الدراسة قابلة للتعميم في ضوء الحدود واملحددات 

 . 2019/2020للعام الدراس ي إربد اقتصرت عينة الدراسة على معلمي العلوم في مديرية التربية والتعليم في لواء بني عبيد في محافظة  .1

 .2019/2020تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة في الفصل الدراس ي األول  .2

 العلوم في اإلجابة عن فقرات االستبانة املستخدمة في الدراسة. يعتمد تعميم نتائج الدراسة على مصداقية ودقة معلمي  .3
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  :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 تشتمل هذه الدراسة على العديد من املصطلحات، وفيما يلي التعريفات اإلجرائية لكل منها: 

بطريقة ناجحة، والتكيف والتعايش مع متطلبات الحياة ومواجهة التحديات وحل مجموعة من املهارات التي تلزم إلدارة حياة الفرد    :املهارات الحياتية

للقر  الهادي،  رات بنفسه  ا املشكالت، واتخاذه  الباحثون  ،  (487:  2016)عبد  التفاعل بفعالّية ويعرفها  الفرد من  التي تمكن  املهارات  بأنها مجموعة من 

املهارات   ،الغذائيةاملهارات    ،املهارات الصحية  ،ه الدراسة باملهارات اآلتية: املهارات العملية اليدويةوإيجابية مع املواقف الحياتية املتعددة وتتمثل في هذ 

 البيئية. املهارات و  ،الوقائية

الحياتية للمهارات  العلوم  معلمي  العمليةممارسة  )املمارسات  العلوم  معلمي  أداء  مستوى  الصفية،  (  :  الغرفة  في  الحياتية   للمهارات 
 
إجرائيا وتقاس 

ماس ي ) كبيرة  بمتوسط الدرجات التي يقدرها معلمي العلوم ألنفسهم حول ممارستهم للمهارات الحياتية التي تمثلها الفقرات في أداء الدراسة وفق تدرج خ

 .)
 
، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا

 
 جدا

العلوم: وال  املكلفينواملعلمات  املعلمون    معلمي  التربية  وزارة  أرض(    تعليم من  فيزياء، علوم  كيمياء،  أحياء،  ) علوم عامة،  العلوم  ملرحلة بتدريس مواد 

 أما  ،  والثانوي األساس ي التعليم  
 
املعلمون واملعلمات العاملين في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم في لواء بني عبيد واملكلفين )هم  :إجرائيا

 .  )علوم عامة، أحياء، كيمياء، فيزياء، علوم أرض( ملرحلة التعليم األساس ي والثانوي بتدريس مواد العلوم 

 :منهج الدراسة

 معلمي العلوم للمهارات الحياتية. ممارسةتّم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وذلك ملالءمتِه ملوضوع الدراسة القائم على تحديد درجة 

 :مجتمع الدراسة

مجتمع   عددهم تكون  والبالغ  األردن  في  عبيد  بني  للواء  والتعليم  التربية  ملديرية  التابعة  الحكومية  املدارس  في  العلوم  معلمي  من جميع  الدراسة 

 .2019/2020خالل الفصل الدراس ي األول  ( معلم ومعلمة علوم، وذلك حسب اإلحصاءات الصادرة عن قسم التخطيط في املديرية118)

 : عينة الدراسة

( 118عددهم )، وكانت املجتمع نفسه وهي جميع معلمي العلوم في مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد والبالغ  املتيسرة يار عينة الدراسة  تّم اخت

 ومعلمة علوم
 
الدراسة، وتم استعادة )معلما الدراسة على مجتمع  أداة  الدراسة  113، حيث تم توزيع  استبانة، فأصبحت عينة    113)  النهائية( 

 
( معلما

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة. 1( من مجتمع الدراسة. والجدول )٪96نسبته ) ومعلمة علوم، يشكلون ما

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها : (1جدول )
 النسبة املئوية  العدد  الفئات واملستويات متغيرات الدراسة 

 ذكر الجنس 

 أنثى 

49 

64 

43 % 

57 % 

 بكالوريوس  الخبرة التدريسية

 دراسات عليا )ماجستير ودكتوراه(

96 

17 

85 % 

15 % 

 سنوات  5أقل من  املؤهل العلمي 

 سنوات  10-5من 

 سنوات  10أكثر من 

25 

19 

69 

22 % 

17 % 

61 % 

 % 100 113 املجموع 

  أداة الدراسة 
أداة   بناء  )االستبانة(  تّم  السابق، كما تم االستفادة من دراسة )ثويمر،  الدراسة  األدب  الباحثون باالعتماد على  اللولو،  2019من قبل  (  2005؛ 

بص األداة  تضمنت  الحالية، وحيث  الدراسة  أهداف  تتناسب مع  والتي  الدراسات  تلك  في  الواردة  املؤشرات  ببعض  واالستدالل  تطويرها  تّم  ورتها ولقد 

 ى خمسة مجاالت، على النحو اآلتي: ( فقرة لقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية توزعت إل60ة على )النهائي

 (.  7-1( فقرات، ذوات األرقام )7مجال املهارات الصحية: وتضمنت) .1

 (. 22-8( فقرة، ذوات األرقام )15مجال املهارات الغذائية: وتضمنت) .2

 (. 35-23( فقرة، ذوات األرقام)13منت)املهارات العملية اليدوية: وتض .3

 . (45-36) ( فقرات، ذوات األرقام10املهارات الوقائية: وتضمنت) .4

 (. 60-46( فقرة، ذوات األرقام )15املهارات البيئية: وتضمنت) .5
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 :صدق األداة

املحكمين من ذوي   األولية على مجموعة من  األداة عن طريق عرضها بصورتها  الباحثون من صدق  التربوي   الخبرة واالختصاصتحقق  املجال    في 

الحكم على جودة االستبانة في ضو  املحكمين  اللغوية، وقد طلب من  الصياغة  الحياتية، و للتأكد من سالمة  للمهارات  الرأي في سالمة  ء شموليتها  إبداء 

 تقديم أية اقتراحات أو مالحظات قد يرونها مناسبة.الصياغة اللغوية، ومدى مناسبة ومالئمة الفقرات للمجال الذي أدرجت تحته، باإلضافة إلى 

األ  أصبحت  وبذلك  اآلخر،  بعضها  وإضافة  الفقرات  بعض  حذف  تم  املحكمين  مالحظات  ضوء  )امللحق  وفي  النهائية  بصورتها  إعادة  2داة  بعد   )

 تصميمها من جديد، وقد تحقق لها صدق املحتوى وصدق املحكمين. 

 : ثبات االداة

االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلةت االستبانةتّم التحقق من ثبا ، حيث تراوحت قيم معامالت الثبات  كرونباخ ألفا  ، بحساب معامل 

(، وبلغ معامل الثبات لدرجة ممارسة معلمي العلوم  0.96  -0.63للمجاالت في الجزء املعد لقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية بين )

 بطريقة كرونباخ ألفا. االتساق الداخلي للمجاالت ولالستبانة ككل ( قيم معامالت 2(. ويبين الجدول )0.94للمهارات الحياتية الكلي )

 ككل  ولالستبانة االستبانة  مجاالت من مجال لكل الداخلي االتساق معامالت قيم :(2) جدول 
 ألفا  كرونباخ الفقرات عدد املجاالت  الجزء

 

  العلوم   معلمي  ممارسة  درجة

 الحياتية  للمهارات

 0.63 7 الصحية املهارات

 0.86 15 الغذائية املهارات

 0.96 13 اليدوية  العملية املهارات

 0.85 10 الوقائية  املهارات

 0.91 15 البيئية  املهارات

 0.94 ككل الحياتية للمهارات العلوم معلمي ممارسة  درجة

 :الدراسةتصحيح أداة 

(  
 
جدا كبيرة  اآلتي:  النحو  على  املوافقة  لدرجات  الخماس ي  ليكرت  مقياس  استخدام  )5تم  وكبيرة  درجات،   )4( ومتوسطة  درجات،  درجات،  3(   )

 )2وقليلة )
 
 ( درجة واحدة، وتم استخدام املقياس التالي ألغراض تحليل النتائج، حسب املعادلة اآلتية: 1( درجتان، وقليلة جدا

 ئة = طول الفترة / عدد الفئات طول الف

 5( / 1-5= ) طول الفئة

           =0.80 

 لذلك أصبح توزيع الفئات على النحو اآلتي: 

(1- 1.80 
 
 (  درجة قليلة جدا

 (  درجة قليلة2.60 -1.81)

 (  درجة متوسطة 3.40 -2.61)

 ( درجة كبيرة 4.20 – 3.41)

(4.21 – 5.00 
 
 (   درجة كبيرة جدا

 : إجراءات الدراسة

 . تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتها .1

السابق، كما تم االستفادة من دراسة )ثويمر،   .2 األدب  الباحثون باالعتماد على  الدراسة )االستبانة( من قبل  أداة  بناء  اللولو،  2019تّم  ( 2005؛ 

 والتي تتناسب مع أهداف الدراسة الحالية.  ولقد تّم تطويرها واالستدالل ببعض املؤشرات الواردة في تلك الدراسات 

 التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة.تم  .3

 . 2019/2020 األول  الدراس ي الفصل في عبيد بني لواء ملديرية التابعة ةالحكومي املدارس في الدراسة عينة على االستبانة تطبيق .4

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 : ما درجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية؟  نص السؤال األول 

م للمهارات  ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلو 

 (.3الحياتية كما هي موضحة في الجدول )
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 حسب  املتوسطات الح: (3جدول )
ً
افات املعيارية لتقديرات املعلمين على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية مرتبة تنازليا سابية واالنحر

 املتوسطات الحسابية 

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي*  املجاالت  الرقم الرتبة

 كبيرة 0.589 4.17 املهارات العملية اليدوية  3 1

 كبيرة 0.612 4.09 املهارات البيئية  5 2

 كبيرة 0.565 4.06 املهارات الوقائية  4 3

 كبيرة 0.577 3.81 املهارات الغذائية 2 4

 كبيرة 0.612 3.53 املهارات الصحية 1 5

 كبيرة 0.445 3.93 درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية ككل 

 (5)* الدرجة العظمى من    

( الجدول  )3يبين  األول بمتوسط حسابي  املرتبة  في  جاء  اليدوية"  العملية  "املهارات  أن مجال   )4.17( وانحراف معياري  كبيرة،  0.589(  وبدرجة   )

( بمتوسط حسابي  البيئية"  "املهارات  الثانية مجال  املرتبة  في  )4.09وجاء  وانحراف معياري  املرت0.612(  في  جاء  بينما  كبيرة،  األخيرة مجال  ( وبدرجة  بة 

الصحية" بمتوسط حسابي ) العينة على درجة 0.612( وانحراف معياري )3.53"املهارات  أفراد  لتقديرات  الحسابي  املتوسط  بلغ  ( وبدرجة كبيرة، وقد 

 ( وبدرجة كبيرة.0.445( وانحراف معياري )3.93ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية ككل )

-3.53وحت ما بين )ا أن املتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية الخمس الرئيسة قد تر أظهرت نتائج هذا السؤال  و 

بأعلى متوسط حسابي )4.17 اليدوية"  العملية  الرئيسة "املهارات  الحياة  املرتبة كبيرة   ( وبدرجة4.17( وبدرجة كبيرة، حيث جاءت مهارة  بينما جاء في   ،

ال مهارة  )األخيرة  حسابي  بمتوسط  الصحية"  "املهارات  الرئيسة  العلوم 3.53حياة  معلمي  امتالك  لدرجة  الحسابي  املتوسط  بلغ  وقد  كبيرة،  وبدرجة   )

 .( مما يشير إلى درجة ممارسة كبيرة 3.93للمهارات الحياتية ككل )

ر  تركز على  والتي  والتعليم،  التربية  وزارة  توفرها  التي  التدريبية  للدورات  العلوم قد خضعوا  أن معلمي  إلى  السابقة  النتيجة  عزى 
ُ
ت فع كفاءة وقد 

إلى طالبهم   أن يكونوا قدوة حسنة  املعلمين في  إلى رغبة  عزى 
ُ
ت النظري والعملي، وقد  الجانبين  الجانب  وزمالئهم  املعلمين في   النظري عملبتطبيق 

 
وعلى   يا

 .أرض الواقع 

وبمتوس األولى  املرتبة  في  جاءت  والتي  اليدوية"  العملية  "املهارات  الرئيسة  الحياة  ملهارة  العلوم  معلمي  ممارسة  درجة  عزى 
ُ
ت أن  ط حسابي  وُيمكن 

 إلى طبيعة عملهم الذي ، إلى استخدامهم السابق ألدوات املختبر واملواد واألجهزة العلمية خالل دراستكبيرة   ( وبدرجة4.17)
 
هم الجامعية، وقد ُيعزى أيضا

 .يتطلب إجراء التجارب واألنشطة العلمية الواردة في الكتاب أمام الطالب في املختبر

( الثانية وبمتوسط حسابي  املرتبة  البيئية" والتي جاءت في  الرئيسة "املهارات  الحياة  ملهارة  العلوم  كبيرة،    ( وبدرجة4.09أما درجة ممارسة معلمي 

واال  التلوث،  من  خالية  نظيفة  بيئة   إيجاد  على  حرصهم  إلى  ذلك  ُيعزى  يكونوا  فقد  لكي   
 
أيضا ُيعزى  وقد  بجماليتها،  طالبهم قدوة  هتمام  أمام  حسنة 

 .وزمالئهم في املحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية

 " الرئيسة  الحياة  ملهارة  العلوم  عزى درجة ممارسة معلمي 
ُ
ت أن  الثالثة وبمتوسط حسابي )وُيمكن  املرتبة  الوقائية" والتي جاءت في  (  4.06املهارات 

 .سلوكيات صحيحة تحفظ سالمتهم وسالمة طالبهم وتقيهم من العديد من املخاطرإتباع وبدرجة كبيرة، إلى حرصهم على 

( وبدرجة كبيرة،  3.81في املرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي )أما درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارة الحياة الرئيسة "املهارات الغذائية" والتي جاءت  

نظام غذائي صحي متوازن ملعرفتهم املسبقة بأهمية الغذاء الصحي في تقوية الجسم وإمداده بالطاقة والحيوّية والنشاط، فيكون  إتباع  إلى حرصهم على  

 على تحّمل األعمال اليومية دون تعب أو إرهاق، باإلضافة إ 
 
 .لى وقايتهم من العديد من األمراض، مثل: أمراض القلب والسمنة وغيرهاالجسم قادرا

( وبمتوسط حسابي  الخامسة  املرتبة  في  جاءت  والتي  الصحية"  "املهارات  الرئيسة  الحياة  ملهارة  العلوم  لدرجة ممارسة معلمي  بالنسبة  (  3.53أما 

املحا بأهمية  املسبقة  إلى معرفتهم  عزى 
ُ
ت أن  ُيمكن  كبيرة،   حسنة وبدرجة 

 
يكونوا قدوة أن  إلى حرصهم على  باإلضافة  ولياقته،  الجسم  فظة على صحة 

  .تباع سلوكيات صحيحة للحفاظ على الجسم واالبتعاد عما يضره إ لطالبهم في 

الحياتية للمهارات  العلوم  درجة ممارسة معلمي  تناولت  التي  الدراسات  لندرة  )  ونتيجة  ثويمر  دراسة  يتم  2019باستثناء  فلم  النتائج (،  مناقشة 

 (.2019الحالية إال مع دراسة ثويمر )

 .ألفراد العينة للمهارات الحياتية متوسطة  ( والتي أظهرت نتائجها درجة ممارسة2019نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ثويمر ) تختلفحيث 

املعلمين عل لتقديرات  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  تّم حساب  املهارات كما  األردن على  العلوم في  ى مجاالت درجة ممارسة معلمي 

 الحياتية، حيث كانت على النحو اآلتي: 
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 الصحيةاملجال األول: مجال املهارات 

على فقرات   الحياتيةلمهارات  لتّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن  

 (.4هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )

 حسب املتوسطات : (4جدول)
ً
افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات مجال املهارات الصحية مرتبة تنازليا املتوسطات الحسابية واالنحر

 الحسابية 

 الرتبة الرقم الفقرات املتوسط الحسابي*  االنحراف املعياري  درجة املمارسة 

.  مضغأ 3.75 0.829 كبيرة
ٌ
 1 2 الطعام جيدا

 2 3 عن التدخين.  أبتعد 3.74 1.56 كبيرة

 3 6 تناول األدوية حسب استشارة الطبيب. أ 3.73 1.22 كبيرة

 4 5 على حاسة البصر.  أحافظ 3.65 0.855 كبيرة

 5 7 بطريقة صحيحة وسليمة عند القراءة والكتابة.  أجلس 3.46 1.01 كبيرة

 6 4 خذ قسط كاٍف من النوم. آ 3.43 1.02 كبيرة

مارس 2.91 1.05 متوسطة 
ُ
 7 1 التمارين الرياضية.  أ

 املجال ككل  3.52 0.612 كبيرة

 ( 5*الدرجة العظمى من )                         

  أمضغ( والتي تنص على " 2( أن الفقرة )4يبين الجدول )
 
( 0.829( وانحراف معياري )3.75" جاءت في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ) الطعام جيدا

كبيرة  إلى  ،  وبدرجة  النتيجة  هذه  عزى 
ُ
ت استفادة  وقد  على  الطعام  أجسامهم حرصهم  في  املوجودة  املفيدة  الغذائية  العناصر  الشراهة    من  من  والحد 

املعدة   واإلفراط فإن  كاٍف،  جيدة ووقت  بصورة  الطعام  مضغ  يتم  لم  وإذا  طعام  أخذه من  بما  الجسم  يكتفى  الجيد  املضغ  فأثناء عملية  الطعام،  في 

 التي تؤدي إلى تراكم الغازات ستطلب املزيد منه، وبالتي فهو يحميهم من اإلصابة بالسمنة 
 
في ، وقد تعزى إلى حرصهم على تجنب مشاكل عدم املضغ جيدا

مارس( والتي تنص على "1، في حين جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )ومشاكل املعدة واإلصابة باإلمساك البطن
ُ
التمارين الرياضية" بمتوسط حسابي  أ

توافر الوقت لديهم   ، وقد تعزى النتيجة إلى ضعف اهتمام املعلمين بممارسة الرياضة نتيجة إلى قلة( وبدرجة متوسطة1.05( وانحراف معياري )2.91)

واملسؤوليات  مل باملهام  وانهماكهم  الرياضة  واملدرسةالكبيرة  مارسة  البيت  في  تترتب عليهم  العينة على التي  أفراد  لتقديرات  الحسابي  املتوسط  بلغ  وقد   ،

 (.0.612( وانحراف معياري )3.52فقرات هذا املجال ككل )

 املجال الثاني: مجال املهارات الغذائية

لمهارات الحياتية على فقرات لتّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن  

 (.5هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )

افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات : (5جدول)  حسب املتوسطات املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
مجال املهارات الغذائية مرتبة تنازليا

 الحسابية 

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي*  الفقرات الرقم الرتبة

نظف 20 1
ُ
  0.721 4.49 الخضروات والفاكهة قبل تناولها.  أ

 
 كبيرة جدا

  0.904 4.35 بقراءة تاريخ الصالحية لألطعمة املحفوظة.  أهتم 22 2
 
 كبيرة جدا

 قبل تناوله.  أتأكد 18 3
 
  0.940 4.33 من طبخ الطعام جيدا

 
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.958 4.11 حفظ األطعمة بشكل صحي. أ 17 4

قلل 19 5
ُ
 كبيرة 1.017 3.86 من تناول األغذية املعلبة واملضاف لها املواد الحافظة واألصباغ.  أ

 كبيرة 1.005 3.84 . تناول الفاكهة والخضروات بالكميات املناسبةأ 10 6

 كبيرة 0.969 3.81 شرب كميات كافية من املاء أ 11 7

 كبيرة 0.821 3.78 ار نوع الطعام املناسب. اخت 9 8

 كبيرة 0.826 3.73 ء الصحي املتوازن. اتناول الغذأ 8 9

 كبيرة 1.102 3.64 د عن تناول الوجبات السريعة. أبتع 12 10

 كبيرة 1.270 3.62 حرص على تناول وجبة اإلفطار صباح كل يوم. أ 21 11

 كبيرة 1.017 3.57 د عن تناول األطعمة املليئة بالدهون. أبتع 13 12

 كبيرة 1.173 3.47 عن تناول املشروبات الغازية واملشروبات املحالة بالسكر.  أبتعد 15 13

 متوسطة  1.039 3.33 طعمة املالحة. عن تناول األ  أبتعد 16 14

قلل م  14 15
ُ
 متوسطة  1.020 3.27 ن تناول الحلويات والسكاكر. أ

 كبيرة 0.577 3.81 املجال ككل

 ( 5من )العظمى * الدرجة 
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)يبين   )5الجدول  الفقرة  أن   )20" تنص على  والتي  نظ  ( 
ُ
)أ بمتوسط حسابي  األولى  املرتبة  في  جاءت  تناولها"  قبل  والفاكهة  الخضروات  (  4.49ف 

(  0.72وانحراف معياري 
 
إلى  ( وبدرجة كبيرة جدا النتيجة  التي حث عليها اإلسالم    املحافظة علىعلى    حرصهم ، وقد تعزى  أجسامهم من    ووقايةالنظافة 

وقد تعزى   ،وغيرها من األمراض  غذائي، واإلصابة بالديدانالتسمم  اإلصابة بالومنها    ،األضرار التي قد تسببها تناول الخضروات والفواكه الغير مغسولة

 ألبنائهم وطالبهم وزمالئهم،
 
( والتي تنص على "التقليل من تناول الحلويات  14في حين جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم ) إلى حرصهم على أن يكونوا قدوة

( حسابي  بمتوسط  )3.27والسكاكر"  معياري  وانحراف  متوسطة1.020(  وبدرجة  عزى  ( 
ُ
ت وقد  املتوسطة،  ممارستهم  الحلويات    نتيجة  من  للتقليل 

وجودوالسكاكر   هرموني  إلى  املعلمين  خلل  بعض  بالشبعمما    لدى  اإلحساس  آلّية  تعطيل  إلى  التي يؤّدي  السكر  نسبة  اختالف  إلى   
 
أيضا تعزى  وقد   ،

الجسم  الجسم باختالف صحة  إلى  و   يحتاجها  الذي يبذلهقد يعزى  البدني  النشاط  إلى   اختالف شدة  أكبر بحاجة  التي تبذل نشاط  الجسم فاألجسام 

 (.0.577( وانحراف معياري )3.81، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا املجال ككل )نسبة سكر أعلى

 املجال الثالث: مجال املهارات العملية اليدوية

لمهارات الحياتية على فقرات لة لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن  تّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياري

 (.6هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )

 حسب : (6جدول)
ً
افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات مجال املهارات العملية اليدوية مرتبة تنازليا املتوسطات  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الحسابية 

االنحراف   املتوسط الحسابي*  الفقرات الرقم الرتبة

 املعياري 

 درجة املمارسة 

جري  35 1
ُ
  0.758 4.37 الحسابات القائمة على املعادالت الرياضية.  أ

 
 كبيرة جدا

راعي 27 2
ُ
  0.778 4.35 . في إجراء التجارب  قواعد السالمة العامة أ

 
 كبيرة جدا

  كبيرة 0.719 4.35 استخدم أدوات القياس بطريقة علمية صحيحة.  24 3
 
 جدا

  0.765 4.35 أتعامل مع املواد املخبرية بطريقة علمية صحيحة. 25 4
 
 كبيرة جدا

  0.791 4.31 م األدوات واألجهزة العلمية بطريقة علمية صحيحة.استخد 23 5
 
 كبيرة جدا

  0.820 4.29 املعلومات. م األشكال للحصول على استخد 28 6
 
 كبيرة جدا

  0.796 4.28 رسم الرسومات التوضيحية والبيانية بطريقة علمية صحيحة. أ 26 7
 
 كبيرة جدا

حلل 34 8
ُ
 كبيرة 0.847 4.20 الرسومات البيانية الستنتاج العالقات.  أ

 كبيرة 0.867 4.08 . تجربة أو نشاط علمي  أصمم 29 9

 كبيرة 0.867 4.08 لتدوين املالحظات وتنظيم البيانات واملعلومات الكمية.الجداول أصمم  33 10

 كبيرة 0.921 3.97 م األدوات واألجهزة التكنولوجية. استخد 32 11

سجل 31 12
ُ
 كبيرة 0.952 3.88 املالحظات في التجارب العلمية بطريقة وصفية دقيقة.  أ

صمم 30 13
ُ
 كبيرة 0.952 3.65 مجسمات علمية.  أ

 كبيرة 0.589 4.16 املجال ككل

 (5الدرجة العظمى من ) *

( الجدول  )6يبين  الفقرة  أن   )35" تنص على  والتي  جري ( 
ُ
بمتوسط حسابي    أ األولى  املرتبة  في  الرياضية" جاءت  املعادالت  القائمة على  الحسابات 

(4.37( معياري  وانحراف   )0.758  ،
 
جدا كبيرة  وبدرجة  النتيجة  (  تعزى  فوقد  الرياضيات  ألهمية  املعلمين  إدراك  امتلك إلى  وإذا  العلوم،  لكل  معبر  هي 

الرياضية وحس باألمور  الكافية  املعرفة  املعرفية والعلمية اإلنسان  الحقول  الرياضيات فهو قادر على دخول  الخاصة بعلم  الكميات واألمور األخرى  اب 

 لتخصصاتهم العلمية التي تتطلب معرفة ذلك األخرى ودراسته
 
الجامعات نظرا اكتسابهم لتلك املهارة من خالل دراساتهم األكاديمية في  ا، وقد تعزى إلى 

األخرى  باملواد  العلوم  )،  وربط  رقم  الفقرة  األخيرة  املرتبة  في  جاءت  حين  "30في  على  تنص  والتي  صمم ( 
ُ
)  أ حسابي  بمتوسط  علمية"  (  3.65مجسمات 

وقد تعزى النتيجة إلى انشغال املعلمين بالتخطيط للدروس وتنفيذ وإجراء التجارب العلمية ومتابعة وتوجيه   ( وبدرجة كبيرة،0.952وانحراف معياري )

التجاربالخطو بإتباع  الطلبة   الصحيحة إلجراء  إلى    ات  تعزى  املدرسةقلة  وقد  في  العلمية  املجسمات  لتصميم  الالزمة  املواد  املتوسط   ،توافر  بلغ  وقد 

 (. 0.589( وانحراف معياري )4.16الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا املجال ككل )

 املجال الخامس: مجال املهارات الوقائية

لمهارات الحياتية على فقرات لتّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن  

 (.7هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )
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افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات  : (7جدول)  حسب املتوسطات الحسابية املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مجال املهارات الوقائية مرتبة تنازليا

 املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 لحسابي* ا

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري 

  0.694 4.45 باالستخدام اآلمن للمواقد والغاز.  أهتم 39 1
 
 كبيرة جدا

  0.753 4.42 الكهرباء.ع قواعد السالمة العامة في التعامل مع اتب 37 2
 
 كبيرة جدا

  0.795 4.39 .عن ملس املواد الكيميائية أو شمها دون معرفتهاابتعد  38 3
 
 كبيرة جدا

طبق 36 4
ُ
  0.803. 4.31 . قواعد السالمة واألمان في املنزل واملدرسة والطريق أ

 
 كبيرة جدا

جري  43 5
ُ
  0.986 4.21 الطبية قبل الزواج.  اتالفحوص  أ

 
 كبيرة جدا

مارس 42 6
ُ
 كبيرة 0.755 4.04 سلوكيات سليمة عند مواجهة الخطر.  أ

 كبيرة 0.799 3.93 ع قواعد السالمة في التعامل مع املنخفضات الجوية. اتب 41 7

 كبيرة 0.954 3.77 ذ اإلجراءات السليمة عند حدوث زلزال. اتخ 45 8

 كبيرة 0.912 3.75 خطر للطالب أو لزمالئه. اإلسعافات األولية في حال وقوع ب أقوم 44 9

 متوسطة  1.068 3.35 الفحص الطبي الدوري.  أجري  40 10

 كبيرة 0.565 4.06 املجال ككل 

 (5* الدرجة العظمى من )

( الجدول  )7يبين  الفقرة  أن   )39 " على  تنص  والتي  )أهتم  (  حسابي  بمتوسط  األولى  املرتبة  في  جاءت  والغاز"  للمواقد  اآلمن  (  4.45باالستخدام 

( معياري  ،  0.694وانحراف 
 
جدا كبيرة  وبدرجة  تحفظ (  والغاز  املواقد  مع  التعامل  في  صحيحة  سلوكيات  اتباع  على  حرصهم  إلى  النتيجة  تعزى  وقد 

جري ( والتي تنص على "40رة الفقرة رقم )، في حين جاءت في املرتبة األخيوسالمة من حولهم   سالمتهم 
ُ
( 3.35الفحص الطبي الدوري" بمتوسط حسابي )  أ

وقد تعزى النتيجة إلى انشغال املعلمين بمتطلبات الحياة اليومية والتحضير للدروس وقلة توافر الوقت   ،متوسطة( وبدرجة  1.068وانحراف معياري )

الدوري  املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد   ،املعلمون يتقاضاه  د تعزى إلى تدني املقابل املادي الذي  ، وقلديهم لالهتمام بإجراء الفحص الطبي  وقد بلغ 

 .وبدرجة كبيرة  (0.565( وانحراف معياري )4.06العينة على فقرات هذا املجال ككل )

 املجال الخامس: مجال املهارات البيئية 

لمهارات الحياتية على فقرات لتّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن  

 (.8هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )

افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات مجال امل: (8جدول)  حسب املتوسطات الحسابية املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 هارات البيئية مرتبة تنازليا

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي*  الفقرات الرقم الرتبة

حافظ 48 1
ُ
  0.757 4.50 على نظافة مياه الشرب.  أ

 
 كبيرة جدا

  0.863 4.42 تجنب رمي النفايات في األنهار والبحار. أ 49 2
 
 كبيرة جدا

حافظ 51 3
ُ
  0.742 4.42 على نظافة املنزل واملدرسة والبيئة.  أ

 
 كبيرة جدا

حافظ  50 4
ُ
  0.833 4.30 على البيئة من امللوثات مثل ) الدخان، املجاري املكشوفة.....الخ(. أ

 
 كبيرة جدا

  0.876 4.27 تجنب قطع األزهار والنباتات واألشجار املوجودة في البيئةأ 46 5
 
 كبيرة جدا

  0.889 4.24 خلص من النفايات بسرعة وفي األماكن املخصصة لها.أت 47 6
 
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.857 4.20 ترشيد استهالك املياه. أهتم ب 54 7

 كبيرة 0.844 4.19 على الحدائق العامة وعلى جماليتها.  أحافظ 56 8

 كبيرة 0.891 4.13 التقليل من استهالك الطاقة. أهتم ب 52 9

 كبيرة 0.867 4.08 بطرق الحفاظ على البيئة. أهتم بإرشاد اآلخرين   55 10

 كبيرة 0.991 3.98 التقليل من استخدام املبيدات. أهتم ب 53 11

 كبيرة 0.945 4.98 في األنشطة البيئية داخل املدرسة.  أشارك 57 12

 كبيرة 1.089 3.79 النباتات في املنزل واملدرسة.  أزرع 58 13

 كبيرة 1.173 4.49 في استخدام املنظفات الصناعية.  أقتصد 60 14

 متوسطة  1.192 3.34 بتقليم األشجار.  أهتم 59 15

 كبيرة 0.612 4.08 املجال ككل 

 (5* الدرجة العظمى من )

( الجدول  الفقرة 8يبين  أن   )  (48" تنص على  والتي  )  أحافظ(  بمتوسط حسابي  األولى  املرتبة  في  الشرب" جاءت  مياه  نظافة  وانحراف  4.50على   )

،0.757معياري )
 
عزى النتيجة إلى حرصهم على املحاف ( وبدرجة كبيرة جدا

ُ
ا من إحدى  على مياه الشرب من التلوث الذي ُيعد ةظوقد ت املشاكل املؤثرة جد 

ما   لهي أساس الحياة واملكون األساس ي لكو هللا عليها لإلنسان  أنعم  النعم التي    إحدى   حيث تعتبر  حياتنا  وإدراكهم ألهمية املياه فيعلى الجنس البشري.  

األرضية  هيف  ،نراه من حولنا الكرة  الطبيعية والحيوية على سطح  املكونات  النبات واإلنسان والحيوان وكل  في تكوين  املرتبة  تدخل  في حين جاءت في   ،

  متوسطة،( وبدرجة 1.192( وانحراف معياري )3.34" بمتوسط حسابي )بتقليم األشجار أهتم ( والتي تنص على " 59األخيرة الفقرة رقم )
 
وقد تعزى أيضا

قل واملدرسةإلى  البيت  في  كثيرة  بمسؤوليات  وانشغالهم  لديهم  الوقت  توافر  ب  ة  املدرسةوانشغالهم  في  أخرى  بيئية  أنشطة  اعتماد ،  تنفيذ  إلى  تعزى  وقد 
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هذا املجال ككل وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات  املوظفين العاملين على خدمة املدرسة،  على  في تقليم األشجار  املعلمين  

 .وبدرجة كبيرة  (0.612( وانحراف معياري )4.08)

ال بالسؤال  املتعلقة  ال:  ثانيالنتائج  السؤال  الداللة اإلحصائية)ثانينص  عند مستوى  داللة إحصائية  ذات  فروق  توجد  درجة  α=0.05: هل  في   )

 
ً
 ، واملؤهل العلمي، والخبرة التدريسية(؟  الجنستغيرات )مل ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية، تبعا

درجة مم الدراسة على مجاالت مقياس  أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  تم حساب  السؤال،  ارسة لإلجابة على هذا 

 ملتغير  معلمي ا 
 
)ذكر، أنثى(، ومتغير املؤهل العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا(، ومتغير الخبرة التدريسية )أقل من   الجنسلعلوم للمهارات الحياتية، تبعا

 (. 9سنوات( كما هي موضحة بالجدول ) 10سنوات، وأكثر من   10-5سنوات، ومن  5

افات : (9جدول) املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على العالمة الكلية وعلى مجاالت مقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات املتوسطات الحسابية واالنحر

 الختالف متغيرات الدراسة )الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة التدريسية( 
ً
 الحياتية تبعا

 الوسط الحسابي  املستويات املتغير

 واالنحراف املعياري 

 العالمة املجال

املهارات   الكلية*

 الصحية

 املهارات  

 الغذائية 

   املهارات العملية

 اليدوية 

 املهارات 

 الوقائية

 املهارات 

 البيئية

 

 الجنس

 ذكور 

N=49 

 3.78 3.93 3.88 3.90 3.71 3.48 الوسط الحسابي 

 0.468 0.630 0.561 0.603 0.628 0.605 االنحراف املعياري 

 إناث

N=64 

 4.05 4.21 4.20 4.37 3.89 3.56 الوسط الحسابي 

 0.386 0.574 0.530 0.493 0.527 0.619 االنحراف املعياري 

 

 املؤهل العلمي 

 بكالوريوس

N=96 

 3.92 4.10 0.406 4.17 3.79 3.50 الوسط الحسابي 

 0.432 0.595 0.556 0.573 0.553 0.612 االنحراف املعياري 

 دراسات عليا

N=17 

 3.97 4.01 4.09 4.16 3.92 3.66 الوسط الحسابي 

 0.523 0.719 0.633 0.697 0.708 0.612 االنحراف املعياري 

 

 الخبرة التدريسية 

 سنوات 5أقل من 

N=25 

 3.83 4.02 4.07 4.12 3.51 3.45 الوسط الحسابي 

 0.441 0.591 0.625 0.585 0.556 6.89 االنحراف املعياري 

 سنوات 10-5من 

N=19 

 4.00 4.13 4.01 4.15 3.88 3.71 الوسط الحسابي 

 0.356 0.605 0.481 0.571 0.598 0.425 االنحراف املعياري 

 سنوات  10أكثر من 

N=69 

 4.00 4.10 4.07 4.19 3.90 3.50 الوسط الحسابي 

 0.467 0.628 0.572 0.603 0.551 0.623 االنحراف املعياري 

 ( 5* الدرجة العظمى من )

( وجود فروقات ظاهرية بين متوسطات تقديرات الدراسة على العالمة الكلية للمقياس واملجاالت الخمسة لدرجة ممارسة  9ُيالحظ من الجدول )

تب الحياتية  للمهارات  العلوم  )الجنسمعلمي  املستقلة  الدراسة  ملتغيرات   
 
في عا الفروق  داللة هذه  وللكشف عن  التدريسية(،  والخبرة  العلمي،  واملؤهل   ،

املتغيرات   الحسابية، تم استخدام تحليل متعدد  )  (MANOVA)املتوسطات  الداللة  )(،  α=  0.05عند مستوى  الجدول  التباين  10ويبين  نتائج تحليل   )

 متعدد املتغيرات. 

الفروق بين تقديرات أفراد العينة على العالمة الكلية في مقياس درجة ممارسة معلمي العلوم   للكشف عن  (T-test independent sampleنتائج اختبار  ): (10جدول)

 ملتغير الدراسة )الجنس( 
ً
 للمهارات الحياتية تبعا

الداللة  ( Tقيمة ) العدد  االنحراف املعياري  املتوسطات الحسابية  الجنس املجال

 اإلحصائية 

 املهارات العملية اليدوية 

 

 0.706- 49 0.60473 3.4781 ذكر

 

0.950 

 64 0.61895 3.5603 أنثى  

 0.230 1.712- 49 0.62598 3.7048 ذكر املهارات البيئية 

 64 0.52673 3.8906 أنثى  

 املهارات الوقائية 

 

 4.841- 49 0.58247 3.8823 ذكر

 

0.168 

 64 0.49307 4.3726 أنثى  

 3.065- 49 0.57118 3.8857 ذكر املهارات الغذائية

 

0.648 

 64 0.53018 4.2047 أنثى  

 املهارات الصحية

 

 0.544 2.313- 49 0.62602 3.9483 ذكر

 64 0.57388 4.2104 أنثى  

درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية  

 ككل 

 3.359- 49 0.46013 3.7798 ذكر

 

0.262 

 64 0.38689 4.0477 أنثى  

 عند مستوى الداللة  
 
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على    (α=0.05)كشفت النتائج املتعلقة بهذا السؤال عن وجود فروق دالة إحصائيا

 متغير في  العالمة الكلية
 
 .، وذلك لصالح اإلناثالجنسمقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية تبعا
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إلى مم املعلمات  تسعى  لذلك  الحياة،  تفاصيل  بأدق  واهتمامها  إضافية  بمسؤوليات  وارتباطها  األنثى  طبيعة  إلى  السابقة  النتيجة  عزى 
ُ
ت ارسة وقد 

 .هتمامهم تطبيق القواعد والقوانين الالزمةا الذين ليس من ُجل  ت الحياتية بشكل أكبر من املعلمينا املهار 

( ثويمر  دراسة  باستثناء  الحياتية  للمهارات  العلوم  درجة ممارسة معلمي  تناولت  التي  الدراسات  لندرة  النتائج 2019ونتيجة  يتم مناقشة  فلم   ،)

 (.2019الحالية إال مع دراسة ثويمر )

مع   السابقة  النتيجة  تختلف  )حيث  لدرجة  2019نتائج دراسة ثويمر  الحسابية  املتوسطات  بين   
 
إحصائيا دالة  أظهرت عدم وجود فروق  والتي   )

 ملتغير
 
 .الجنس ممارسة أفراد العينة للمهارات الحياتية تبعا

 ملتغير الدراسة )املؤهل T-test independent sampleاختبار ) :(11جدول )
ً
 العلمي( ( للكشف عن الفروق تبعا

الداللة  ( Tقيمة ) العدد  االنحراف املعياري  املتوسطات الحسابية  الجنس املجال

 اإلحصائية 

 املهارات العملية اليدوية 

 

 0.957- 96 0.61138 3.5051 بكالوريوس

 

0.867 

 17 0.61249 3.6555 دراسات عليا 

 0.834- 96 0.55243 3.7910 بكالوريوس املهارات البيئية 

 

0.182 

 17 0.70810 3.9176 دراسات عليا 

 املهارات الوقائية 

 

 0.12 96 0.56655 4.1603 بكالوريوس

 

0.71 

 17 0.69735 4.1584 دراسات عليا 

 0.217- 96 0.55977 4.0615 بكالوريوس املهارات الغذائية

 

0.344 

 17 0.63292 4.0941 دراسات عليا 

 املهارات الصحية

 

 0.652 96 0.58952 4.1125 بكالوريوس

 

0.124 

 17 0.71991 4.0078 دراسات عليا 

درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية  

 ككل 

 0.357- 96 0.42777 3.9253 بكالوريوس

 

0.154 

 17 0.51088 3.9667 دراسات عليا 

 عند مستوى الداللةكشفت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق دالة و 
 
العالمة  بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على   (α=0.05) إحصائيا

 ملتغير املؤهل العلميفي  الكلية
 
 .مقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية تبعا

عزى النتيجة السابقة إلى طبيعة الخطط التعليمية التي ُتهتم بها الجامعات في  
ُ
إعداد املعلمين لجميع التخصصات، حيث تحرص على طرح  وقد ت

الدورا  إلى  لها، هذا باإلضافة  الالزمة  التدريسية  الحياتية والكفايات  املهارات  إلى تمكين طلبتها من فهم وإدراك  التي مساقات تعليمية تهدف  التدريبية  ت 

 .تخصصاتهم  توفرها وزارة التربية والتعليم األردنية لجميع املعلمين بغض النظر عن

 بين املتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة  2019وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة ثويمر)
 
( والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير املؤهل العلمي
 
 .أفراد العينة للمهارات الحياتية تبعا

افات املعيارية واختبار  :(12جدول )  ملتغير  One Way ANOVAتحليل التباين اآلحادي )  املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
( للكشف عن الفروق تبعا

 الدراسة )الخبرة التدريسية( 
 الداللة اإلحصائية قيمة "ف"  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املجاالت 

 املهارات العملية اليدوية 

 

0.794 2 0.397 1.063 

 

0.349 

 41.061 110 0.373 

41.855 112  

 املهارات البيئية 

 

2.640 2 1.320 4.196 

 

0.018 

 34.606 110 0.315 

37.246 112  

 املهارات الوقائية 

 

0.081 2 0.040 0.116 

 

0.891 

 38.193 110 0.347 

38.274 112  

 

 املهارات الغذائية

 

0.084 2 0.042 0.127 

 

0.881 

 36.109 110 0.328 

36.192 112  

 املهارات الصحية

 

0.174 2 0.087 0.232 

 

0.793 

 41.292 110 0.375 

41.467 112  

 0.674 0.131 2 0.261 درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية ككل 

 

0.512 

 21.323 110 0.194 

21.584 112  
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 عند مستوى الداللة  إلى عدم  وأظهرت نتائج الدراسة الحالية  
 
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على   (α=0.05)وجود فروق دالة إحصائيا

  العالمة الكلية
 
 التدريسية. الخبرة ملتغير في مقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية تبعا

عزى النتيجة السابقة إلى أن  
ُ
إلى نفس األعباء ومشاكل العمل بشكل متكرر  نفس املهام و املسؤوليات واألدوار وتعرضهم  لممارسة املعلمين  وقد ت

 النسجام والتكيف.وهذا ما جعلهم يتمتعون بدرجات متساوية من ا 

)  تتفقو  ثويمر  دراسة  مع  السابقة  لدرجة  2019النتيجة  الحسابية  املتوسطات  بين   
 
إحصائيا دالة  فروق  وجود  عدم  نتائجها  أظهرت  والتي   )

 ملتغير الخبرة التدريسية
 
 .ممارسة أفراد العينة للمهارات الحياتية تبعا

 : التوصيات

 .والورش التدريبية ملعلمي العلوم، ملا لها من أهمية كبيرة في اكتساب وممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتيةضرورة االستمرار في عقد الدورات  •

 العمل تهيئة الظروف املناسبة  للمعلمين في املدارس ملمارسة املهارات الحياتية في التدريس.  •

 :املقترحات

 املعلمين للمهارات الحياتية. إجراء املزيد من الدراسات للكشف عن درجة ممارسة  •

 :املراجع

:
ً
 :العربية املراجع أوال

 . القاهرة  .إيتراك للطباعة والنشر . املهارات الحياتية: ضرورة حتمية في عصر املعلوماتية(. 2012إبراهيم، سليمان. ) .1

البنائية في تنمية املهارات الحياتية في مبحث العلوم العامة الفلسطيني لدى طالب   Seven E’sفاعلية توظيف استراتيجية " .(2012) االغا، حمدان. .2

 غزة. .جامعة األزهر .. رسالة ماجستير غير منشورة "الصف الخامس األساس ي

.  "اة لدى املراهقينأثر برنامج إرشادي لتنمية بعض املهارات الحياتية في خفض الغضب وزيادة الرضا عن عن الحي"(.  2017)  بني إرشيد، عبدهللا. .3

 . 396-368 :(14)2 :مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

4. ( علي.  املتغيرات"(.  2019ثويمر،  ببعض  وعالقتها  الحياتية  للمهارات  الفرواتية  محافظة  في  املتوسطة  املرحلة  معلمي  ممارسة  رسالة "درجة   .

 األردن. .ماجستير. جامعة آل البيت

فاعلية استخدام األنشطة االستقصائية في تنمية املهارات الحياتية وامليول العلمية لدى طلبة "(. 2015الحكيمي، عبد الحكيم والنظاري، بشرى. ) .5

 . 23 -3 :4 :. املجلة العربية للتربية العلمية والتقنية"الفيزياء بكلية التربية

 األردن. .جامعة آل البيت .. رسالة ماجستير"الثانوية للمهارات الحياتية من وجهة نظرهم  درجة امتالك معلمي املرحلة"(. 2019الديري، زاهر. ) .6

7. ( محمد.  نظرهم "(.  2018الديري،  وجهة  من  األردن  في  الحياتية  للمهارات  األساس ي  التعليم  معلمي  امتالك  ماجستير"درجة  رسالة   آل    ..  جامعة 

 األردن. .البيت

لوجيا املعلومات واإلتصاالت في ضوء مشروع تطوير التعليم نحو اإلقتصاد املعرفي في تنمية املهارات الحياتية دور تكنو "(.  2012الزيودي، ماجد. ) .8

 .107-84: (5)3: . املجلة العربية لتطوير التفوق "لدى املدارس الحكومية األردنية

 . عمان .دار الحامد للنشر والتوزيع .األلفية الثالثةالنظام التربوي األردني في  (. 2011، ماجد والخوالدة، تيسير. )الزيودي  .9

10. ( فيليب.  وإسكاروس،  املوجود، محمد  املستقبل(.  2007عبد  مناهج  إطار  في  الثانوي  التعليم  لدى طالب  الحياتية  املهارات  القومي    .تنمية  املركز 

 .القاهر .لبحوث التربية والتنمية

. دراسات عربية في التربية  "تحليل محتوى كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية بمصر في ضوء املهارات الحياتية"(.  2016عبد الهادي، جمال الدين. ) .11

 . 518-481 :(78): وعلم النفس

  :10 :.  دراسات نفسية وتربوية"عرفيمدى وعي طلبة الجامعات األردنية الرسمية للمهارات الحياتية في ضوء االقتصاد امل" (. 2013العمري، جمال. ) .12

103-128 . 

األول والثاني األساسيين"(.  2005اللولو، فتحية. ) .13 الفلسطينية للصفين  العلوم  الحياتية في محتوى مناهج  الطفل  "املهارات  . بحث مقدم ملؤتمر 

 . 23-1 .الفلسطيني وتحديات املستقبل.غزة، كلية التربية. الجامعة اإلسالمية

حسام.) .14 الشاملة"(.  2002مازن،  والجودة  األداء  مفاهيم  إطار  في  التعليمي  املنهج  منظومة  في  الحياتية  املهارات  بعض  لتضمين  مقترح  ".  نموذج 

القاهرة. .جامعة عين شمس .الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس .يوليو( 25-24املؤتمر العلمي الرابع عشر " مناهج التعليم في ضوء األداء ) 

 .341-28ألول: املجلد ا 
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ً
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The practice of life skills by science teachers’ in Jordan from their point of view 
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Abstract: The study aimed to reveal the practice degree of life skills by science teachers’ in Jordan. the Descriptive 
approach was used to achieve the study purpose. The researchers developed the study’s tool. The questionnaire 
consists five main life skills: manual practical skills, nutritional skills, health skills, environmental skills and 
preventive skills. The instrument was tested for validity and reliability. The results showed that the degree of 
science teachers' practice of life skills in Jordan was significant, and that there were statistically significant 
differences at the level of significance (α= 0.05) in the degree of science teachers practicing life skills According to 
the gender and teaching experience but not the educational qualification. The results also show that the manual 
practical skills were placed top, while the health skill came in the last place. In the light of the results, the 
researchers recommended the need to review science teacher preparation and training programs so that health 
skills receive appropriate attention 

Keywords: life skills; degree of science; teacher’s practice. 
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