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 ُشكر وَتقِدير

 كم منالحمد هلل رب العالمين الذي أنعم وتفضل علينا وأكرمنا بالقيام بهذا العمل حيث قال " وما ب

ئل " م القاهللا عليه وسلنعمة فمن هللا"  والصالة والسالم على إمام المرسلين ومعلم البشرية محمد صلى 

 ال يشكر هللا من ال يشكر الناس" .

 وأخص ه بصمة واضحة في عملي وجهدي هذا، أتقدم بأسمى أيات الشكر والتقدير إلى كل من كان ل

اضل فدة األكما  أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من السامشرفي الدكتور عبد الغني الصيفي،  بالذكر

 ير فيالذين كان لهم الدور الكب لجنة المناقشة الدكتور محمود أبو سمرة والدكتورة بعاد خالص عضوي 

 إثراء هذا العمل.

 هم فيكلية العلوم التربوية، وكل الشكر والتقدير إلى كل من سا يكما اتقدم بالشكر الى عميد ومدرس

عليم أن اشكر مديرية التربية والتهذا العمل بخبراته التربوية، كما وال يسعني في مقامي هذا إال 

 ومدارسها في محافظة نابلس الذين قاموا بتسهيل مهمتي. 

 وهللا ولي التوفيق

 

 الباحث                                                                    

 رهجعارضا                                                                        
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 الملخص

يا ية العلالدراسة التعرف إلى مستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسهذه هدفت 

 في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين، باإلضافة إلى تحديد

الخبرة(. ولتحقيق ذلك أجريت غيرات )المسمى الوظيفي، الجنس، المؤهل العلمي، تلما فيالفروق 

ي المدارس ففي المرحلة األساسية العليا  ومعلماً  ( مديراً 342الدراسة على عينة طبقية عشوائية قوامها )

جمع لكــأداة  انةستبهج الوصفـي المسحـي، واإلم البـاحث المنكومية في محافظ نابلس. واســـتخدالح

 (46ة من )نهائيال افي صورتــه ستبانةاإل تتها العلميــة، وتكونالبيــانات بعد تصميمها وإجــراء معـــامال

 فقرة تم توزيعها على خمس مجاالت وهي:) اإلتصال والتواصل، إدارة الوقت، حل المشكالت، إتخاذ

 خدم سلم االستجابة بطريقة ليكرت الخماسي. القرار، إدارة الصراع(، واست  

 ساسيةت الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األن مستوى المهاراوأظهرت نتائج الدراسة أ  

، العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين كان متوسطاً 

حتل مجال اعلى جميع المجاالت، حيث  (، وجاء متوسطاً 3.18حيث بلغ متوسط االستجابة )

لمرتبة (، بينما جاء مجال إدارة الوقت في ا3.38ابة )االتصال والتواصل المرتبة األولى بمتوسط استج

 (.3.02األخيرة بمتوسط استجابة )

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة وأظهرت النتائج أيضا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في  لمستوى 

محافظة نابلس تبعا لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا تبعا 

لصالح ت( لمتغير المسمى الوظيفي على مجاالت )االتصال والتواصل، إدارة الوقت، حل المشكال



 د
 

بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا في المقارنات البعدية الثنائية األخرى بين المتوسطات ، المدير

 الحسابية.

الل وأوصت الدراسة بعدة توصيات تم إيجازها من خالل االهتمام بالمهارات الحياتية اإلدارية من خ

اص، خعام والمرحلة االساسية العليا بشكل المناهج وتتابعها في المراحل التعليمية المختلفة بشكل 

على  وبرامج إعداد المعلمين، واسترتيجيات التدريس، ومقاييس تقييمها، ودراسة المعوقات التي تعمل

 تعطيلها في العملية التعليمية التعلمية.
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Management life skills of higher basic stage students in the public schools 

of Nablus governorate based on the points of view of principals and 

teachers 

Prepared by: Reda “Mohammad Ali” Saleh Jara 

Supervisor: Dr. Abdel Ghani H. A. Saifi 

Abstract 

The study aims at recognizing the level of "management" life skills of students of the 

higher basic stage in the public schools of Nablus governorate based on the points of view 

of the principals and the teachers. It also aims at determining the differences according to 

the variables of job title, gender, qualification, and experience. In order to achieve this, the 

study was conducted on a random sample of 342 principals and teachers, both male and 

female, in the higher basic stage in the schools of Nablus governorate. The researcher used 

the descriptive survey method and a questionnaire as a tool for collecting data…designed 

scientifically for the purpose. The questionnaire…is composed of 46 paragraphs, divided 

into five areas: communication, time management, problem solving, decision making, and 

conflict management. The response scale was used in the Lekert's. 

The results of the study showed that the level of "management" life skillsamong the 

students of the sample was moderate, where the average response was 3.18. The level of 

"management " life skills was found to be average in all fields. where communication came 

in first place with an average response of (3.38), whereas the field of time management 

came in last with an average response of (3.02). 

The results also showed that there were no statistically significant differences among the 

sample members of the study of the level "management " life skills according to the 

variables of gender, qualification and experience, while the differences were statistically 

significant based on job title at the levels of communication, time management, problem 

solving and the overall level of the “management" life skills for the principal, while there 

were no statistically significant differences in other post bilateral comparisons between 

arithmetic averages. 



 و
 

The study concludes a number of recommendations. Giving attention to management life 

skills through the curriculum and following that up through the various stages of education 

in general and the higher basic stage in particular is important. It is also necessary to 

conduct teacher training, strategies of teaching, and standard evaluation programs, as well 

as study the obstacles that disable them in the teaching-learning process. 
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                                                                         الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

  

 المقدمة  1.1

م هذا جتماعيًا ويتانفعاليًا و اًا و معرفييتفاعل معها جتماعي الطبع، يعيش في جماعة إنسان كائن اإل

 فية والذي يتميز المجتمع الذي يعيش يفرضها عليه ،التفاعل وفق قواعد ومبادئ وعادات وتقاليد

تيجة ونر جة التغي، ونتيخرى سريع والنمو المطرد والتشابك واإلنفتاح والتفاعل مع مجتمعات أ  بالتغير ال

ة والتكيف ومساير  ،صبح من الضروري إعداد الفرد ليصبح لة القدرة على مواكبة هذا التغيرأ لهذا

النظر  عية ناجحة مع اآلخرين دون جتمااإقامة عالقات و  المواقف الحياتية التي يفرضها عليه المجتمع،

زيد يمما  ،تخاذ القرارات السليمةاو المشكالت له القدرة على حل و و دينهم، إلى جنسهم أو ثقافتهم أ

تلفة الفرد وإمداده بمجموعة من المهارات المخذلك عداد ي تتولى إ لكعلى المؤسسات التربوية العبئ 

 (.2010التي يستخدمها خالل حياتة اليومية )ابراهيم، 

وتمكين األفراد من مواجهة  التربية من أجل الحياة،مبدأ على  عليم القائمالنظم التربوية فلسفة الت  بنىتتو 

تعد من المعضالت التي تواجه أنظمة التعليم   متطلبات حياتهم اليومّية، وإكسابهم المهارات الحياتّية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (.2010العالمية والعربية والمحلية )صايمة، 
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ث أشار ة، حيكما حظي موضوع المهارات الحياتّية باهتمام بالغ في المحافل العربّية والّدولية واإلقليميّ 

فل ن الطلعربّي للّطفولة إلى ضرورة تمكيجتماع مجلس قّمة جامعة الّدول العربّية في وثيقة اإلطار اا

من الحصول على تعليم نوعّي ممتاز؛ ليواكب من خالله مستجّدات العصر ومستحدثاته وتطّوراته، 

 لّدولاوبناء إنسان لديه الوعي والمهارات الصحية واالجتماعية والعلمية والتقنية والبيئية )جامعة 

 (.2001 العربّية،

ذلك و  ،الحياتية في ضوء التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية ضرورة تعليم الطلبة المهاراتو 

حل  التعامل بنجاح مع متغيرات الحياة، وتنمية قدرة المتعلم علىعلى إلكساب المتعلم ثقة بقدرتة 

ل مع التواصعلى المشكالت الحياتية في البيئة المحلية والعالمية، والعمل على تنمية قدرة المتعلم 

  (.2005)الّشرقاوي،  ين، وتنمية بعض الخصائص الشخصية كالتعاون مع االخرينخر اآل

ل ات الحيايتة والتي رأت كل منها أنها األفضهناك العديد من وجهات النظر التي تناولت المهار و 

مج المهارات الحياتية ضمن دضرورة أشارت إلى العديد من الدراسات والكتب أن  كمانسب، واأل

يم المناهج على ضرورة تقد تؤكد االتجاهات الحديثة في تخطيطو كما المقررات الدراسية المختلفة، 

 ،)عليي تربية النشء بالمعرفة الحياتية في ضوء تحديات العصروفمهارات التعلم المطلوبة للحياة 

9020). 

ن أالمهارات الحياتية مجموعة من المهارا ت الضرورية التي يحتاجها الفرد في حياته، وينبغي تعتبر  

خرين، كما أنها تلبي حاجات المتعلم بصورة يمارسها بنفسه، وال يمكن ان يستعيض عنها بمساعدة اآل

ًا واجتماعيًا وروحيًا، نسانية بناًء متكاماًل ومتوازنًا بدنيًا وعقليمتكاملة بما يسهم في بناء الشخصية اإل

صال تواالتخاذ القرار، او مثل مهارات التفكير االبتكاري، والتفكير الناقد، والتعامل مع االخرين، 



4 
 

دارة الوقت، وحل المشكالت، والتعامل مع الضغوطات، وتقدير الذات وإوالتواصل االجتماعي، 

  (.2010)ابراهيم، 

كما ورد في دراسة   Fischer تصنيفات عدٌة، فقد صنفها فشر وجدتوألهمية المهارات الحياتية 

ية، مهارات المواطنة، لغذائية، المهارات الصحا ، والمهاراتمهارات للنمو الشخصي (2007)بدري 

 .ستهالكتصال، ومهارات االومهارات اال

 لى قسمين:إ (2001وزميليه )وصنفها عمران 

دارة مواقف الّنفس، وحّل المشكالت، وإدارة الوقت والجهد، وإالمهارات الّذهنّية: وتتضمن ضبط  -1

فكير التّ  الّصراع، وممارسة الّتفكير الّناقد، والّتخطيط ألداء األعمال، وصناعة القرار، وممارسة

 المبدع، وإدارة مواقف الكوارث واألزمات، وإدارة اقتصاديات الفرد واألسرة.

، ة، والعناية الّشخصّية بالجسمبالملبس واألدوات الّشخصيّ  لّية: وتتضمن العنايةالمهارات العم -2

ستخدام األدوات واألجهزة المنزلّية بأفضل شكل، وإجراء بعض اإلسعافات األولية، وحسن او 

فظ ّي وحوباألثاث المنزل استخدام موارد البيئة، وترشيد االستخدام، واختيار المسكن والعناية به

 .األطعمة

ة تخاذ القرار، ومهار امهارات لى إالمهارات الحيايتة من قبل المنظمات األجنبية  صنفتكما 

تصال الفاعل، ومهارة مهارة التفكير الناقد، ومهارة االبداعي، و حل المشاكل، ومهارة التفكير اإل

لتخطيط ، ومهارة مقاومة الضغوط، واالعالقات الشخصية، ومهارة الوعي بالذات، ومهارة التعاطف

 حترامها، والتسامح والثقة ، والمهارات الصحية، والعالقات الشخصيةاللمستقبل، وتأكيد الذات و 

(PAHO, 2001), (WHO, 1993), (unicef, 2001). 
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صحاب االختصاصات على تصنيف أمن خالل التصنيفات السابقة انه لم يتفق تأسيسا لما سبق نرى 

 والظروف في كل منطقة، رغم ذلكختالف المجتمعات والبيئات احد من المهارات الحياتية وذلك إلو 

 المحافظةواسعا في المناهج التربوية ألهميتها في الحياة وفي المجتمع و  صداً خذت أنها أ الاإلختالف إ

 علية.

 مشكلة الدراسة: 2.1

عليمية تواجه نظمتها التأدب التربوي والعديد من الدراسات أن الدول و أللالباحث  متابعةتبين من خالل 

والمتمرس على مواجهة  ،جتماعيااوالمتنور فكريا ثقافيا و  عداد الفرد المثقف علمياإ أزمة حقيقية في 

وذلك عائد الى افتقار ذلك الفرد للمهارات التي تمكنه من حل مشاكله  ،المواقف الحياتية المختلفة

ئد الى امنها ما هو ع المختلفة،، وهذا له أسبابه وربطها في حياته ومواجهة كل ما هو جديد

أو قلة  ،التعليمية التي يقوم بها المدرسون من تلقين وفرض وجهات نظرهم الخاصة المماراسات

لى إومنها ما يعود التربوي،   لعملتباعها في اإساليب الحديثة الواجب ألبالطرق وا ودرايتهمخبراتهم 

نشطة والمهارات الحياتية المختلفة، كحل ألاشكال المعرفة دون التركيز على أالمناهج المكتظة ب

لى غيرها من إتصال والتواصل الوعملية ا ،وإدارة الوقت، وإدارة الصراع  ،وإدارة الذات ،المشكالت

ثناء أداء الطلبة أومن خالل عمل الباحث في حقل التعليم الحظ وجود ضعف وتقصير في المهارات، 

ومن خالل نجاز ما يطلب منهم من أعمال، إفي  و خارجهاأالتعليمية داخل حجرة الصف  ممارساتهم 

مواجهة المواقف الحياتية بشكل هم اليمتلكون من المهارات التي  تمكنهم من ءبناأن أ ،باءألمجالس ا

. تخطيط المسبق، والتعامل مع ضغوطات الحياة، واإلستماع إلى آراء اآلخرين وتقبلهاالك سلس وسليم

النقص في المهارات الحياتية من أهم المعوقات  ( أن34، ص. 2010رثي ) دراسة الحا وهذا ما أكدته

أن مخرجات  ( أشارت15، ص. 2010، )وافي التي تواجه الطلبة خالل سنواتهم الدراسية، ودراسة
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وفي كثير من األحيان يفشل الكثيرون في حياتهم  ،المؤسسات التربوية تعاني من قلة المهارات الحياتية

 إلىتؤدي سة المهارات الحياتية غياب دراوأن الشخصية والوظيفية بسبب غياب المهارات الحياتية، 

كما بينت الدراسة التقويمية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم  .هاتونهض المجتمعاتإعاقة مسيرة 

( أن المهارات الحياتية كموضوع في المنهاج 2004-2000لعام )الفلسطينية لبرامج التعليم ا

الفلسطيني إعتمدت على اجتهادات متعددة لم تنطلق من قاعدة واحدة وأن خبرات العاملين عليها ما 

، وعلية فإن مشكلة الدراسة تحددت بالتعرف (0200 زالت محدودة )وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،

الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في  على مستوى المهارات

 ، نظرًا ألهميتها وتوظيفها في الحياة العلمية والعملية.محافظة نابلس من وجهة نظر المدراء والمعلمين

 الدراسة: أسئلة  3.1

 حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤلين اآلتيين: 

ية لحكوماالحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس  ما مستوى المهارات  -1

 في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين؟

ة ساسيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األ  -2

يرات ن وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغالعليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس م

 )المسمى الوظيفي، الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(؟
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 فرضيات ال 4.1

 انبثتقت عن السؤال الثاني للدراسة الفرضيات الصفرية اآلتية:

 المهارات الحياتية مستوى ( فيα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

س من نابل "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة

 .وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير المسمى الوظيفي
 ( في مستوى المهارات الحياتيةα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2

من  نابلس المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة"اإلدارية" لدى طلبة 

 الجنس.وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير 
 ( في مستوى المهارات الحياتيةα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

من  ابلسنحافظة "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في م

 المؤهل العلمي.وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير 
 ( في مستوى المهارات الحياتيةα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -4

س من نابل "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة

 الخبرة.ين تبعا لمتغير وجهة نظر المديرين والمعلم

 أهّمية الّدراسة: 5.1

 .تكمن أهمية الدراسة كونها من الدراسات الرائدة في مجالها ومجتمعها

 يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة كل الجهات المعنية بتطوير مخرجات المؤسسات التربوية. 

ة المدارس الحكومية في محافظيمكن اإلستفادة من نتائج الدراسة في تحسين أداء مديري ومعلمي 

 نابلس فيما يخص موضوع الدراسة.

به مديري ومعلمي المدارس الذي ي عد األساس في تحسين مخرجات  تبين أهمية الدور الذي يقوم

 المؤسسات التربوية.
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 تعتبر هذه الدراسة مساعدة للباحث الستكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير.

درات قة هذه الدراسة من الجانب االجرائي العملياتي أن المهارات الحياتية عبارة عن كما تنبع أهمي

رات شاملة تتناسب مع خبرات متنوعة، وهذا يعني أن تعليم المهارات الحياتية يعمل على إحداث تغيي

ة ممناهج وخطة شاملة ومصم المستقبلية، وتدريسها يتطلب وجودجذرية في سلوك المتعلمين الحالية و 

 بإحكام للعمل على إحداث التغييرات المنشودة، لذلك سوف تعمل هذه الدراسة الى تقديم رؤية من

ية تعليمللمرحلة االساسية العليا بشكل خاص وبقية المراحل ال ية اإلدارية لبناء مناهج تعليميةالناح

ي تم الموضوع اّلذ وكما تنبع الّدراسة أهميتها من أهّميةبشكل عام تركز على المهارات الحياتية. 

ال تصعلى بعض المجاالت وهي: مهارة اال ترجمته بإعداد قائمة للمهارات الحياتية من خالل التركيز

ن مرار تخاذ القاوالتواصل، ومهارة إدارة الوقت، ومهارة إدارة الصراع، ومهارة حل المشكالت، ومهارة 

يب يه وتدر المديرين والمعلمين لإلهتمام بها وتوجالالزم توافرها في مدارسنا ومجتمعاتنا وحث المهارات 

 طلبة المرحلة االساسية العليا العمل بها.

 أهداف الدراسة: 6.1

 سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدفين اآلتيين:

س لمدار االتعرف إلى مستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في   -1

 الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين.

س لمدار االتعرف إلى الفروق المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في  -2

في، ة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغيرات )المسمى الوظيالحكومية في محافظ

 الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(.
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 حدود الدراسة  7.1

 الحدود المكانية : محافظة نابلس في فلسطين. -1

 .2017-2016 صل الدراسي الثاني للعام الدراسيالحدود الزمانية : الف -2

 المدارس الحكومية في محافظة نابلس. يومعلمي ييريمد الحدود البشرية :  -3

لوقت، اآلتية: االتصال والتواصل، وإدارة االحدود الموضوعية : تتمثل في المهارات الحياتية  -4

 .وحل المشكالت، واتخاذ القرار، وإدارة الصراع

 : مصطلحاتال 8.1

 .(160، ص.2005)زيتون، تقانإداء سلوك معين بسرعة ودقة و أة : تمكن الفرد من المهار 

ع من التعامل بفاعلية م هتمكنيقوم بها الفرد و التي  السلوكياتمجموعة من  :المهارات الحياتية

لبقاء على ا تخاذ القرار والثقة بالذات والقدرةكإالتي تواجههم في حياتهم اليومية،  المشكالتالتحديات و 

   (Nomikow&Parry, 2014).آمنيين وبصحة جيدة

د من بوصفها  أنها المهارات مدى الحياة، وهي القدرات التي تمكن الفر  Yapandi يبانديفي حين قام 

 .(Yapandi, 2015) حل المشكالت التي تواجهه في الحياة اليومية بفاعلية

من القدرات العقلية والمهارية والنفسية  هي مجموعة :"اإلدارية" التعريف اإلجرائي للمهارات الحياتية 

أو غير ، ويتعلمها بصورة مقصودة فيه يعيشبالمكان الذي المرتبطة المتعلم و متالكها االتي يفضل 

، تعينه على مواجهة المواقف والتحديات، وغير منهجيةمروره بخبرات منهجية  عن طريقمقصودة 

تصال والتواصل، ومهارة إدارة الوقت، ومهارة إدارة مهارة االبالمهارات في البحث الحالي  وتتمثل تلك

 .تخاذ القرارااع، ومهارة حل المشكالت، ومهارة الصر 
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المرحلة التي تضم الصفوف من الخامس األساسي وحتى الصف  هيساسية العليا : المرحلة األ

 عام.15-9سنوات ويتراوح اعمار الطلبة في هذه المرحلة   6العاشر األساسي ومدتها 
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  1                                                                       ثانيالفصل ال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 اإلطار النظري  1.2

 المقدمة 1.1.2

، لمينالمهارات الحياتية من القضايا المهمة التي تسعى التربية المعاصرة تنميتها عند المتعتعتبر 

 بل علمياً فتنمية المهارات المتعلقة بالحياة متعددة وشاملة، فظهور هذا المفهوم ليس صدفتًا وال نضجاً 

ظرًا السريعة، ون التطور المعرفي والتغيرات العلمية هو من متطلبات الحياة الضرورية التي أفرزها

م تكاكهألهمية الدور الذي يلعبة مديري ومعلمي المدارس في تنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة إلح

ن مياتية لمهارات الحاكان ال بد من لفت النظر لتعليم الطلبة المباشر معهم أثناء العملية التعليمية، 

ات التطور العلمي والمعرفي وإكساب المهار و الدورات للمعلمين وذلك بهدف مواكبة أخالل المناهج 

 الحياتية للطلبلة.

لذا ركزت المؤسسات الدولية على أهمية تعليم المهارا ت الحياتية كونها من ضروريات الحياة 

لتزمت بمبدأ ادولة من الدول التي  (164)ف الذي أشار أن يالمعاصرة، وهذا ما أكده تقرير اليونس
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تضمين المهارات الحياتية كوسيلة لتمكين الشباب من مواجهة ما يتعرضون لة التعليم للجميع؛ أقرت 

)اليونيسيف،  رات التي تبنى على السلوك الصحيحمن مواقف حياتية وإكسابهم المعارف والمها

2006 .) 

 مفهوم المهارات الحياتية:  2.1.2

الت والمعرفة والقدرة على حل مشكالرغبة "أنها  هارات الحيايتةالم( 86، ص1999) خليل والبازعرف 

وب يومية حياتية شخصية واجتماعية، أو مواجهة تحديات يومية، أو إجراء تعديالت وتحسينات في أسل

مجموعة العمليات واالجراءات التي من  Jones (1993)وعرفها  .والمجتمع" ونوعية حياة الفرد

 .إدخال تعديالت في مجاالت حياته خاللها يستطيع الفرد حل مشكلة أو مواجهة تحدي او

 قدرة الفرد على التعامل بإيجابية مع مشكالتة الحياتية الشخصيةأنها ( 2010وافي ) وقد عرفها

ع لتفاعل مستخدام الموارد، اإدارة الوقت، االتصال االجتماعي، حسن إواالجتماعية وتشمل مهارات 

  .حترام العملإخرين، آلال

 الحياتية أهمية المهارات  3.1.2

دور المرأة في ضعف ظهور  (،2002) دها مازن ور أهمية لتعلم المهارات الحياتية كما برزت األ

ن التربية في المجتمعات العربية تعاني أو  ية وخروج المرأة للعمل،جتماعة االالتربوي نتيجة لتعقد الحيا

صالح ال سيما إتحسين و هي بحاجة الى ف ، لذاكمية ونوعيةحياتية؛ وفي جميع المجاالت من أزمات 

التوسع العلمي والتكنولوجي في مجال  ت العربية في طريقها نحو التنمية وكذلكن معظم المجتمعاأو 

ل التعام متالك مهارات حياتية فيوجد ضرورة إلأتكنولوجيا المعلومات والذي جعل العالم قرية صغيرة 

 .مع التكنولوجيا الحديثة
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ات تساعد على بناء قدر  نهاأهمية كبيرة تتمثل في أ ان للمهارات الحيايتة  (2006) بو حجرأ ويذكر

ى ما ى أقصعقلية والبدنية الوتسهم في تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته ال ،جتماعيةالمتعلم النفسية واإل

 وتربط بين المتعلم والمنهج والبيئة ،والبحث في مواطن القوة والضعف ،في تطوير الذاتو  ،يمكن

حل لتخاذ القرار إتؤهل المتعلمين لتحمل المسؤولية والثقة بالنفس والقدرة على يضًا أو  ،المحيطة

ائل حيث توفر وس ،تطوير المناهج وتغير نظرة المتعلم للمنهاجتعمل على  و ،لمشكالت التي تواجههما

 ،يةبين المتعلم والمؤسسة التعليم توثيق صلة المحبة تعليمية جديدة توسع مجال الحوار وتعمل على

ل ئصالة البداتسهم في تدريب المتعلمين على مهارات تحليل المشكالت والطالقة والمرونة وأ وكذلك

 .المالئمة من الحلول

تحقق التكامل بين المدرسة  نهاأالحياتية تتمثل في همية المهارات أ بان  (2002)مسعود وذكر 

خاصة في هذا العصر الذي يتسم  ،لفضأن يعيش حياته بشكل تعطي الفرد الفرصة أل والمجتمع و

يف فراد قادرين على التكأمر الذي يتطلب إعداد األ ،نفجار معرفي ومعلوماتي وتكنولوجي متالحقبإ

 نها أضافة الى إلبا ،تدريبهم على العديد من المهارات والتفاعل بفاعلية مع هذه المتغيرات من خالل

 تكسب المتعلم خبرة مباشرة عن طريق التفاعل المباشر باالشخاص والظواهر وتعطي للمتعلم معنى،

 من المعلومات ذاتياً كما تزودهم بطرائق للحصول على  ،رتباطها بواقعهمثارة والتشويق الوتوفر اإل

 ية والرغبة في حلها.لية كما تكسب الفرد إحساسًا بالمشكالت المجتمعصمصادرها األ

 عوامل اكتساب المهارات الحياتية  4.2.1

كتساب المهارة بشكل عام يعتمد على عدة عوامل ا( ان 2001) والشناوي وصبحييرى عمران  

، دوات المطلوب التدريب عليهاالمفاهيم واأل، قدرة المعلم وخبرته ، مستوى نضج المتعلم  برزها:أ

 مكانات المتاحة.اإل
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ت المدعمة: العالقا  :اآلتيةالفرد للمهارات الحياتية يتأثر بالعوامل  تنميةن أ( 2010) ابراهيم يرى كما 

  و يهمل تلك المهارة.أكتساب المهارة إو غياب العالقات المدعمة يجعل الفرد يصر على أوجود 

: ثابةابع اإلتت د لنماذج تقوم بأداء تلك المهارة،و ضعف المهارة يتأثر بمالحظة الفر أ: قوة التقويمنماذج 

 التعليمات: هناك تعليمات ،ساسية مثل الحصول على التشجيعأابة سواء كانت إثابة ثانوية أو إث

عتمد لفرصة: عندما يإتاحة ا بغي على الفرد تعلمها خارج البيت،لمهارات العمل والدراسة والصحة ين

: قرانتفاعل مع األال حياتية، كتساب مهاراتإخرين ألداء المهارات الحياتية يصعب علية الفرد على اآل

ثر نوع نوع الجنس: يؤ  حسب طبيعة ومهارات هؤالء األقران،قران مفيدًا من األقد يكون تعلم المهارات 

ه وجود تحديات تواج جتماعي والثقافي،كتساب نوعية معينة من المهارات، المستوى االا الجنس على

 الفرد.

ذ بها خعلى العديد من العوامل التي يمكن األ يعتمدكتساب المهارات الحياتية اوعليه يمكن القول أن 

 اذا ما قمنا باالهتمام بها وتدريب الطلبة عليها. 

 تصنيف المهارات الحياتية   5.2.1

 Wisconsin Department) نسكونسيصنف فريق التعليم التقني والمهني بقسم التعليم العام بوالية و 

of public instruction, 2006 :المهارات الحياتية الى )    

تصال الرسمي، الاتصال الشخصي، تصال، الكتابة، االساسية وتشمل مهارات االأمهارات حياتية  -

 القراءة.

 قنية، البحث عن المعلومات.وتشمل : مهارات حل المشكالت، العلم والتمهارات حياتية تحليلية  -
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 لدراسة،االنزاع، المواطنة، مهارات تطوير المهنة. مهارات ثيرية وتشمل : إدارة مهارات حياتية التأ -

 مهارات تحمل التغير، مهارات تنظيم الوقت، مهارات فهم الذات.

 : يأتي( المهارات الحياتية فيما 2006ف اليونسف )وصنّ 

م يلتفاوض والرفض، مهارات تقيامهارات  شخاص:مع األمهارات التواصل الخاصة بالعالقات  -

نع صييد، ومهارات أطف معه، مهارات التعاون وعمل كفريق، مهارات الدعوة لكسب التوالتعاخر اآل

 القرار والتفكير الناقد.

 مع الضغوط.شاعر، مهارات إدارة التعامل دارة المإومهارات التعامل وإدارة الذات: مهارات  -

لذات، اياتية الى مهارات وعي ( المهارات الح2002تربية والتعليم الفلسطينية )في حين صنفت وزارة ال

قدي، بداعي، مهارات التفكير النمهارات التعاطف، مهارة العالقة بين االشخاص، مهارات التفكير اإل

 مهارات التعامل مع العواطف، ومهارات التعامل مع الضغوط.

 تصنيف المهارات الحياتية للدراسة الحالية 6.2.1

  تصال والتواصلمهارة اإل  -1

هم أ وخاصة في المؤسسات التربوية وهي من  تقانهاإتصال مهارة رئيسية يجب على الجميع اإل

هم نجاحثيرهم و أالمهارات التي يتعلمها الطالب في حياتة ويتوقف عليها جزء كبير من فاعلية الطلبة وت

 في الحياة.

 فكيرهمختالف طباعهم وتهم الفنون نظرًا الأ خرين والتعامل مع الناس فن من تصال مع اآلان مهارة اإل

م ن نخسر ثقتهأحترامهم وتقديرهم ولكن من السهل اخرين و وسلوكهم فليس من السهل ان نكسب ثقة اآل

 .صعب البناءأسهل الهدم .. وما أوتقديرهم، وكما يقال ما 
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  تصال والتواصلتعريف اإل 

قة المتعددة كالكلمات المنطو خرين والتفاعل معهم بالوسائل فكار الى اآلالقدرة على نقل األ" هو

، )اللقاني والجمل "خرى والمكتوبة والرسوم والصور والخرائط والهاتف وغير ذلك من الوسائل األ  

 (.310: ص. 2003

ات لمقترحعملية يتم من خاللها نقل المعلومات والبيانات واالفكار واالرشادات وا اأنه"عابدين  اوعرفه

علمًا بها وتبادلها بينهم بوسيلة أو أكثر من  اص وإحاطتهمشخمن شخص آلخر أو لمجموعة من األ

 (.179: ص. 2001)عابدين،  "الوسائل الممكنة

و أت رشاداو االأو المعلومات أفكار تصال والتواصل بأنها عبارة عن نقل األويعرف الباحت عملية اإل

 بهدف صالتلعملية االفراد بالوسائط المتاحه و من فرد لمجموعة من األأخر التوجيهات من شخص آل

 .إحداث التأثير المطلوب

 لحياةلافيًا عداد كافيًا و نسان نفسه للحياة، وال يكون اإلن يعد اإلأتقانها إتصال و والهدف من عملية اإل

صال تاللغة أداة االو و مكتوبة أو مسموعة أمقروءة  ،تصال باللغةما لم يتم التدريب على مهارة اال

 ولي.األ

  التواصلو تصال عناصر عملية اإل 

تصال عدة عناصر مكونة لها فهناك الشخص البادئ بها ) المرسل(، وهناك الغرض الذي لعملية اال

و المحتوى الذي أ ،تصالوهناك موضوع اال ،تصاليؤمل تحقيقة ) التأثير المرغوب إحداثه( نتيجة اال

المستخدمة إلحداث التواصل تصال أو واسطتة خر، وهناك وسيلة االيريد المرسل نقلة الى الطرف اآل

تصال بهم) المستقبل(، وهناك ك الشخص أو األشخاص الذين يتم اإلبين المرسل والمستقبل، وهنا
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: ص. 2001ستجابة المستقبل للرسالة أو األثر الذي يتركه على مرسلها) التغذية الراجعة( )عابدين، إ

180.) 

 تصال والتواصلمن عوامل نجاح عملية اإل 

قة العالهمية والحجم ودرجة السرية و االتصال المناسبة بناء على اعتبارات معينة مثل األ اختيار قناة

تصال غير الرسمي، تشجيع هتمام باإلتصال، اإلخر، إختيار الوقت المناسب لإلمع الطرف اآل

سلوب الصريح والمباشر، تجنب المصطلحات الصعبة ستخدام األإنفتاح والشفافية والموضوعية، اإل

 (.2001)عابدين،  صغاء عن طريق التدريبتصال واإلخصصة، تنمية مهارات اإلوالمت

 : (1993) تصال كما جاء في ابو عرقوبوهناك عدة عوامل إلنجاح اإل

 ن يكون له هدف واضح.أجود رغبة وحافز لدى المرسل وهذا يستدعي و  -1

 حديد صيغة الرسالة وال بد اثناء ذلك من توقع رد فعل المستقبل.ت -2

 رض الواقع.أنجاز الرسالة وتنفيذها على إ -3

 لرسالتك. إليهستقبال المرسل إ -4

 .ليهإهو الهدف الذي تسعى لبلوغه والوصول و تجاه رسالتك  إليهو المرسل أرد فعل المستقبل  -5

 تصال جيدا وناجح :وال بد من توفير ركنين أساسين حتى يكون اإل

 والتوافق معهم.خرين قامة عالقات قوية مع اآلإ -1

 أثير فيهم بما تريد.خرين والتفكار الى اآلونقل المعلومات واأل -2
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كما و نصات ال وهي مهارة اإلأ اً ويشير الباحث الى مهارة مهمة بدونها اليمكن ان يكون االتصال ناجح

ملية وعنها عملية تعتمد على التفاعالت المدركة بين تلقي الصوت أيمكن تعريفها ب، و قيل إنصت لتفهم

 ن يتجاوب مع ما يسمعه.أنة يجب على المستمع أستقبال و تنظيم اإل

مع، دراك لما يسإنتباه وأن يصاحبها تعتبر أساس التلقي والتعلم وتحتاج الى اإل االنصاتان مهارة 

يرات صات الى المثنستماع هو اإلحسن تحدثا وأوفى تعلمًا، واإلأستماع كان حسن اإلإذا ما أفالطفل 

قاها نصات يحتاج الى تدريب متواصل منذ الطفولة وأول خبرة تدريبية يتلوهذا اإل ،نتباهإب الصوتية

ستماع وتؤكد علية وتلتزم به )ابو عرقوب، الطفل في الروضة هي من المعلمة التي تجيد فن اإل

 (.165: ص. 1993

، القران الكريم ستماع الى آياتإلستماع مثل اإلنشطة للتدريب على مهارة اويوجد العديد من األ

 ناشيد.ستماع الى األستماع الى القصص والروايات، اإلاإل

 تصال عوائق عملية اإل 

 فكارنها عملية تفاعلية وليس مجرد نقل لألأي أتصال هي في حقيقتها عملية تواصل، إن عملية اإل

ومن  ،اعليو تواصل تفأتصال فعال إوالبيانات والمعلومات وتقف بعض العوامل في طريق حدوث 

 (:2001تلك العوامل كما جاء في عابدين )

وء سن تستخدم كلمات غير متعارف عليها وغير محددة مما يؤدي الى أي أعوائق تتعلق باللغة :   -

ع ملجديد خر وبالتالي ال يطابق سلوكة اآالفهم بحيث يقصد بها المرسل شيئا ويفهما المستقبل شيئًا 

 ما يتوقعه المرسل.
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واضح في  ثرأفراد ذات تجاهات والقيم لدى األأن اإلتجاهات والقيم : من المعلوم باإلعوائق تتعلق   -

تأثر دراكات لدى الطلبة فقد تتجاهات والقيم وكذلك اإلختالف تلك اإلإل سلوكهم المنظمي ونظراً 

تصال تصال تبعا لذلك وتعطي معاٍن غير مقصودة فتتعثر عملية اإلالمعاني المقصودة في اإل

 لغرض منها.وتفقد ا

ستخدام عبارات نابعة من تخصص معين وال إن إعوائق تتعلق بالمستوى الثقافي والتخصص :   -

و أات بديهيًا من مصطلح مراً أ ظنةنن ما قد أخر، وهذا يعني يتالئم والمستوى الثقافي للطرف اآل

لى اتصال قلب اإلنلحالة ينعدم التواصل والتفاعل ويسلوكيات قد يكون غير ذلك آلخرين وفي هذا ا

 ما يسمى حوار الطرشان.

حة تاد يكون حجم المدرسة سببا في عدم إتصال : قعوائق تتعلق بحجم المدرسة وتعدد قنوات اإل  -

ة تصال عبر قنوات وسيطالفرصة للمعلمين والطلبة والمدير للتواصل مع بعضهم البعض فيكون اإل

و المعنى المقصود لقلة أتصحيف للرسالة  وأخرين مع ما قد يرافق ذلك من تحريف آشخاص أاو 

 .و عدم التركيزأنتباه اإل

 تصال الفعال مقومات اإل 

ة أو ومن مقومات اإلتصال الفعال أن تكون الرسالة الصادرة من المصدر معبرة تعبيرا صادقًاعن فكر  

إحساس أو معنى أو مشاعر بقصدها، أن تصل الرسالة الى المستقبل، أن يفهم المستقبل مضمون 

تحقق الرسالة كما يقصدها المصدر، أن يصدر المستقبل سلوك نتيجة لفهمة مضمون الرسالة وبذلك ي

 (.2007النتيجة التي يقصدها مصدر اإلتصال )حسان والعجمي، 

 تي :خذ باآليمكن األ تصالئق التي تقلل من فعالية عملية اإلمواجهة العواول
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 ثم تحويل المعنى ،تصالملية اإلتصال وذلك بتحديد الهدف المنشود من عالتخطيط الجيد لعملية اإل -

 تصال ونقلختيار الوسيلة المناسبة لإلإو دالالت معروفة لدى الطرفين، أالمقصود الى كلمات 

ستفسار ستيعاب او اإلعطاء المستقبل الفرصة المناسبة لإلالموضوع الى الطرف اآلخر، إ 

والحصول على التغذية الراجعة، عدم التسرع في فهم الرسالة من قبل المستقبل والنظر الى 

الى  سلوب التهديد، النظرةأدارة المدرسية عن بتعاد اإلإفهمه. الموضوع نظرة شاملة تساعد على 

 (2001)عابدين،  ةنه عملية تأثير هادفة وليس مجرد نقل رسالأتصال على اإل

  مهارة إدارة الوقت -2

سم ر (على هل او المربينفراد بأنها قدرة الطالب الذاتية أو بمساعدة االخرين )األف إدارة وقت األتعرّ 

 جتماعي والترفيهي سواء كان التخطيط منه أداء الطالب الدراسي ونشاطه االينتظم فيمخطط زمني 

وحتى تكون إدارة الوقت وتنظيمه فاعلة  ،شهر أو حتى لعام دراسي كاملأأجل يوم أو اسبوع أو 

 دارة نقطة تركيز بعيدةيجابي على مستقبل الطالب، يجب أن يكون لهذه اإلإومنتجة وتنعكس بشكل 

 يم الوقت للطلبة بانها مهارة تعلدارة خر إلآ، وفي تعريف (2009)العقيلي،  سعى لتحقيقهاالمدى ت

   "الطلبة" على أداء االعمال بصورة صحيحة وفي الوقت الصحيح لتحقيق االهداف المطلوبة

 (.2009)العقيلي، 

ضية دارة الوقت حسب ما يرى الباحث بانها االستفادة الكبرى من كمية الوقت الذي نقإيمكن تعريف و 

ة كبر منفعأو تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية أنجاز عمل ما، بفاعلية وكفاءة بهدف تحقيق إل

 نجاز هذا العمل.عامة خالل الوقت المتاح إل
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ن ثم ستذكار بشكل خاص، ومعام والدراسة واإل دارة الوقت مفتاح النجاح في الحياة بشكلإتعد مهارة 

طب حابو فكارهم )إهتمامات الناس بمختلف أنواعهم وأجناسهم وأعمارهم وأن تتصدر هذة المهارة أيجب 

 (.1980وصادق، 

 سس مهمة يجب توافرها في من يتسم بها، وأهم هذه األسس أن يحترمألكن هذه المهاره ترتكز على 

ثل مو األحساس به، ومن ثم يتكون لدية الدافع القوي إلدارة الوقت على النحاإلقيمة الوقت فيكون دائم 

 متعة وذلك الدافع الذي يعينه على المشقة المصاحبة إلدارة الوقت، وبالتالي تتحول هذه المشقة الى

 ،يداً ستغالاًل جإمحببة الى قلبة فيتعود عليها ويلتزم بها، بعد ذلك يستغل صاحب هذه المهارة وقته 

مل الى اإلفادة الكاملة من الع ولويات معينة وفي ضوء خطة زمنية دقيقة وصوالً أفينظم عمله وفق 

 لهعماأل يومياً  قات مناسبة حسب العمل الذي يقوم به ويضع جدوالً و كثر األأالذي يقوم فيه ثم يختار 

ر خيأيلتزم به دون تن أية تعديالت تتناسب مع متطلبات عملة على يتسم بالمرونة حتى يجري علية أ

 (.2010عمل اليوم الى الغد )وافي، 

 همية إدارة الوقت أ

في هذه  األفرادتحدد الفارق بين للوقت دارة الناجحة إلن اأدارة الوقت نجد أهمية إعند البحث عن 

هداف التي يرغبون ن هو قدرتهم على الموازنة بين األن السمة المشتركة بين كل الناجحيأ إذالحياة 

دارتهم لذواتهم، وهذه إتي من خالل أيقها والواجبات الالزمة عليهم تجاه عدة عالقات وهذه الموازنة تتحق

هداف ورسالة تسير على هداها، اذ ال حاجة الى تنظيم الوقت تحتاج قبل كل شيئ الى أ دارة للذات اإل

تجاهات مما يجعل من ن حياته ستسير في كل اإلهداف يضعها المرء لحياته، ألأ او إدارة الذات بدون 

نجاز ضعيفا، وذلك نتيجة نسان حياة مشتتة ال تحقق شيئا وان حققت شيئًا فسيكون ذلك اإلحياة اإل

 (.Poly, 2003هداف معينة)أ عدم التركيز على 
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 إدارة الوقت ت خطوا

 هناك ست خطوات عملية إلدارة الوقت وهي مرتبة على النحو اآلتي :

 مراجعة االهداف. -

 اإلحتفاظ بخطة زمنية. -

 وضع قائمة إنجازات يومية. -

 سد منافذ هروب الوقت. -

 إستغالل األوقات الهامشية. -

 (.2006اربة، عدم االستسالم لألمور العاجلة )عد -

 الوقت إدارةعوامل تؤثر في 

 هناك اربعة عوامل تؤثر في هدر الوقت، مرتبة على النحو التالي :

 ري.العادات والتقاليد االجتماعية والنزاع األسعوامل إجتماعية مثل  -

 الحالة الصحية السيئة.و عوامل صحية مثل الشعور بالملل  -

 ت عالقة بالعمل مثل الزيارات غير المخططة والهاتف وتعدد االجتماعات.عوامل ذا -

 (.  2003ضباط الذاتي والكسل )احمد وحافظ، عوامل شخصية مثل االن -

و خطة يومية للمهام، أولويات أو أهداف أ مرتبطة بالتخطيط : مثل عدم وجود العوامل ونهاك بعض ال

عمال،  عوامل مرتبطة نضباط الذاتي ومراكمة األإنعدام اإلعوامل مرتبطة بالتنظيم: كالفوضى و 



24 
 

و سوء الفهم، عوامل مرتبطة أصغاء الجيد صاالت : مثل عدم وضوح المطلوب او عدم اإلتباإل

تخاذ إداء الضعيف، عوامل مرتبطة بو عدم القدرة على معالجة األأد معايير للمتابعة بالرقابة: عدم وجو 

 تخاذ القرار.إتخاذ القرار او المماطلة والتاجيل في إو التردد في أالقرار: اتخاذ القرارات المتسرعة 

 مهارة حل المشكالت -3

شكلة لمة مكلعقبات وكثيرًا ما نستخدم ال تخلو حياة أحد منا سواء كان صغيرًا أم كبيرًا من المشكالت وا

 .لى حلإفي حياتنا العملية بشكل مرن لنعبر أن هناك عقبات وعثرات تعيق تقدمنا والتي هي بحاجة 

ا ( أن مهارة حل المشكالت هي من أهم المهارات الحياتية فعندم2010ويرى سويد الوارد في وافي )

ن ورًا أالتناقضات وهو يتابع حياته اليومية، فهو يعرف فيالحظ الشخص تناقضًا أو موقفًا ال يخلو من 

هو  غير طبيعي، إن النظر إلى موقف ما على أنه مشكلة يءهناك أمرًا ليس على ما يرام وأن هذا الش

نظرة نسبية، فالمشكالت ال توجد إال في عيون أصحابها فما نجده مشكلة عند شخص معين قد ال 

 .افة إلى أخرى من ثقيكون كذلك عند شخص آخر وتختلف 

 تمضي وحل المشكالت هي المهارة المطلوبة لكل فرد في كل ناحية تقريبًا من نواحي الحياة ونادرا ما

 ساعة بدون مواجهة الفرد للحاجة لحل نوع من أنواع المشكالت.

 أنها السلوكيات والعمليات الفكرية“ جروانووردت عدة تعريفات لمفهوم حل المشكالت فقد عرفها 

 ”ظيفةو لموجهة ألداء مهمة ذات متطلبات عقلية ومعرفية، وقد تكون المهمة حل مسألة، البحث عن ا

 (.87، ص2002،)جروان، 
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لى ادرًا عقبحيث يكون  الفرديمتلكها أدائية ونفسية ويعرفها الباحث بأنها مهارات معرفية عقلية وسلوكية 

ب لها ووضع الحل المناساليومية حياته العملية  منالشعور بالمشكلة وتحديدها سواء كانت دراسية أو 

 . وفق تصورات منطقية تتسم بالموضوعية ةبوتطبيق الحل بالطريقة التي يراها مناس

 :(2003كماوردت في )سعادة، نوردها  ولمهارة حل المشكلة خطوات

يث ال بد المشكلة حالشعور بالمشكلة وتحديدها: وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات لمهارة حل  -1

 من طرح األفكار والمعلومات واإلستفسارات التي تؤدي إلى شعور الطالب بوجود مشكلة حقيقية

نتقل تحتاج إلى الحل، وبخاصة إذا كانت ترتبط هذه المشكلة بحياة الطالب الواقعية، وبعد ذلك ي

 الى حلها.المعلم الى تحديد المشكلة مع الطالب بحيث تكون واضحة حتى يتم التوصل 

ريبي للمشكلة أو وضع حل مؤقت لها: وتتطلب هذه الخطوة من المعلم إثارة تطوير حل تج -2

ع الدافعية لدى الطالب، وذلك من خالل إقتراح الحلول المتوقعة للمشكلة المراد حلها، وتوزي

 الطالب الى مجموعات لكي يتم إختيار صحة الحلول المتوقعة.

ريق جمع البيانات والمعلومات ذات العالقة بها: ويتم في طللمشكلة عن  إختبار الحلول المتوقعة -3

ات هذه الخطوة جمع األدلة والبراهين والمعلومات، إلختبار صحة المعلومات المتوقعة في مجموع

 التعلم التعاونية، وتظهر قدرات الطالب في تطوير الحلول الواقعية للمشكلة.

الحل المناسب للمشكلة بعد جمع البيانات والمعلومات لطالب الى االوصول الى حل: يصل  -4

 .وإختبار صحة الحلول المتوقعة، وتكون الحلول المناسبة من خالل قبول صحة الحلول المتوقعة

لتطبيق: وبعد الوصول لحل المشكلة يجب معرفة العوامل اإليجابية والسلبية التي وضع الخطة ل -5

 لة، والتخطيط الجيد للتطبيق، وتقويم التطبيق.ستؤثر على التطبيق الناجح لحل المشك
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م تلذلك ولألهمية التي تحظى بها مهارة حل المشكالت ال بد من توظيفها في الحياة العملية والعلمية و 

          كما جاء فيلدى الطلبة حل المشكالت  تنمي مهارةالتي سرد مجموعة من األنشطة 

 : (2002)جروان، 

 والدك غاضبًا ؟ماذا تفعل لو وجدت  -

 بتك المدرسية؟يماذا تفعل لو وجدت ثعبانا داخل حق -

 ماذا تفعل لو شاهدت مصابًا في الشارع؟ -

 إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة كيف ستتصرف؟ -

، عليهم أواًل مواجهة المشكالت المطلوبوحتى يصل مستوى الطالب في حل المشكالت إلى مستوى 

 شاريعمومنحهم فرص تنمي المهارات التي يلزمهم تعلمها. ومن خالل التعليم القائم على  ،التي تشغلهم

ي هعملية، يكتسب الطالب خبرة مباشرة في حل المشكالت، واكثر انواع المشكالت التي تفيد الطالب 

، ويجب أن تكون في حياتهم اليومية داخل المؤسسة التربوية أو خارجها المشكالت التي تربكهم

رفية ت المعتتطلب تنظيم اإلستراتيجياو لمشكلة التي تقدم الفائدة األكبر للطالب على مستوى تحدًّ كاٍف ا

 بةلج يعوق الطالتفكير في النتائأن و  ،لتركيز على العمليات بداًل من النتائجلدفعهم و وراء المعرفية، وما 

ام بداًل من " هل يمكنني القي توجيه عملية التفكير في كيف أقوم بذلك؟و غالبًا في حل المشكالت 

  .لفشلاالتركيز على إحتماالت و بذلك؟ " 

 :ومن ميزاتها (1994كما ورد في )األغا و عبد المنعم،  ولمهارة حل المشكالت ميزات وصعوبات

إكتساب الطلبة مهارات عقلية أو فكرية أو إجتماعية، إثارة  ية للطلبة تجاه موضوع التعلم،عضمان الداف

إهتمام الطلبة وإنتباههم تجاه موضوع التعلم، تفعيل دور الطالب النشط تجاه خطوات مهارة حل 
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المشكالت، إكتساب الطالب معلومات وظيفية خالل خطوات مهارة حل المشكالت، وذلك عن طريق 

عية للطالب، إكتساب بعض السمات الشخصية الهامة في مواجهة تقصي المعارف وربطها بالحياة الواق

المشكالت الحقيقية مثل سعة األفق، اإلحتكام الى المصادر األكيدة، التروي في إتخاذ القرار، عدم 

 .التسرع، زيادة حب اإلستطالع لدى الطلبة

ي كثرة أعداد ومن الصعوبات التي تواجه تطبيق خطوات مهارة حل المشكالت مع الطالب تتمثل ف

 إذا كانت المشكلة تحتاج الى مواد وأدوات.الطلبة، وقلة توفير المواد واألدوات الالزمة 

المشكالت، وتقسيم  تدريب الطلبة على خطوات مهارة حلوللتغلب على هذه الصعوبات يتم عن طريق 

 .ل المشكلةحلتفيذ خطوات  االزمة فير معظم المواد واألدواتو الطلبة الى مجموعات صغيرة، وت

 مهارة اتخاذ القرار -4

 امتقف أمالمشكالت والتحديات التي  لحلساسية والالزمة تعد مهارة إتخاذ القرار من المهارات األ

ثنين إ ومينشارة الى مفهالطالب في معايشتهم للحياة الواقعية والدراسية والمهنية، ومن هنا ال بد من اإل

 هما: صنع القرار، إتخاذ القرار.

ذها تي نتختخاذه، فالعديد من القرارات الية مستمرة تنتهي بإصدار القرار وإالقرار : يشير الى عملصنع 

و أخرين ستشارة اآلإتمر بمراحل متعددة تكون في مجموعها عملية صنع القرار، فجمع المعلومات و 

ية ك يكون عمل، فكل ذلصدقاء، واستعراض البدائل، والنتائج المترتبة على كل بديلأو األالمختصين 

 (2009)مغاري،  صنع القرار
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ع الحد و وضأو تبني نتيجة تلك العملية، أالمرحلة النهائية لعملية صنع القرار، "إتخاذ القرار : هو 

القرار انه ذلك الجزء الهام من مراحل صنع  إتخاذويعرف   (.45: ص. 2002) موسى،    "الفاصل

 حدى وظائفه الرئيسية.إالقرار و 

حل و داعي بمهارة اتخاذ القرار بأنها عملية تفكير مركبة مثلها مثل التفكير الناقد والتفكير اإلوتعرف 

فضل البدائل أو الحلول المتاحة للطالب في موقف معين من أجل أختيار إالمشكالت، تهدف الى 

 (.116: ص. 2002الوصول الى تحقيق الهدف المرجو)جروان، 

ير لمعايطالب للبديل األفضل بين البدائل المتاحة على أساس عدد من اويعرفها الباحث بأنها اختيار ال

من الموقف الذي يواجهه الطالب للوصول الى الهدف المطلوب او الشيئ الذي نريد الوصول اليه ض

 تخاذ هذا القرار.إمن 

 تتلخص بالنقاط التالية كما جاء في جروان وهي: القرار صناعةخطوات  -

تقييم  تحديد الهدف، توليد قرارات ممكنة، دراسة القرارات المتعددة، ترتيب القرارات حسب األفضلية،

 (.116: ص. 2002أفضلها، إختيار األفضل من بين هذه القرارات )جروان، 

 ( :126: ص. 2001القرار عند) هوي وميسكل( الوارد في )عابدين،  صنعاما الخطوات الخمس في 

ادة تحديد المشكلة )القضية( وتمييزها، تحديد الصعوبات الخاصة بالمشكلة، وضع معايير مالئمة إلع

 ستراتيجية للعمل، تصميم خطة عمل.إحل المشكلة، تطوير خطة او 

 عوائق تنمية إتخاذ القرار -

إتخاذ القرار المتسرع دون تفكير، إتخاذ القرارت دون معلومات ويكون القرار ضيق األفق، إتخاذ 

القرارات من خالل معلومات وأفكار غير منظمة وغير متصلة بالقضية أو بالمشكلة وبالتالي يكون 
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لومات الالزمة ، إتخاذ القرارات من خالل وقت غير كافي لعملية إستقصاء المعاً القرار مشتتا وغير مركز 

 (.201: ص. 2011إلتخاذ القرار تجاه قضية معينة )نوفل وسعيفان، 

 أهمية تنمية مهارة إتخاذ القرار -

لقرار، اساسيًا في إتخاذ أدورا همية في المعلومات التي تتوافر لدى الطالب والتي تلعب تكمن هذه األ

حل لحدها أختيار إالبديلة التي يمكن  عاد المشكلة، وتسهم في إقتراح الحلولأبعتبار أنها تحدد ا و 

 ديل منختيار بين البدائل على تقدير كل بتخاذ القرار المناسب، وتعتمد عملية االاالمشكلة، ومن ثم 

 وعة،ديثة والمتنحيث اإليجابيات والسلبيات، وذلك من خالل توفر المعلومات والبيانات الصائبة والح

ضعة من مصادر مختلفة وتكون خاتخاذ القرار مركبة ومتشابكة وتستند الى معلومات اوذلك ألن مهارة 

ختبار لبيان مدى صدقها او عدم صدقها، وفي ضوء ما سبق يأتي دور المعلم في تدريب الطالب لال

       عطائهم الفرصة الكافية إلتخاذ القرار المناسبإ على إكتساب المعلومات وكيفية الحصول عليها و 

 (.2002صطفى، ) م

ليهم ان يعرض ع هالقرارات المنطقية بأنفسهم، فعليذا كان المعلم يريد مساعدة الطالب على إتخاذ إو 

تمرار سإمع البدائل التي يمكن أن يفهموا مترتباتها، ألنهم دون ذلك الفهم ال يتخذون قرارًا منطقيًا، و 

رار ذ القتخاإز ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على التدريب يمكن زيادة عدد البدائل ودرجة تعقيدها بحيث تتعز 

 (.2002الصائب )جروان، 

 

 

 



30 
 

 كما جاء في جروان وهي : تحتوي على عناصر ابداعيةواتخاذه القرار  صنعومهارة 

صية الشخ توليد البدائل، التنبؤ باآلثار اإليجابية على اختيار بديل معين دون غيره، إدراك األولويات

: ص. 2002قبل كل شي ألنها تشكل عاماًل مؤثرًا في كل القرارات التي يتخذها الطالب )جروان، 

119.) 

 زأين:(  من خالل ج2002كما جاء في )زيتون،  تخاذ القرارإتتم عملية قياس مهارة 

ية ة كل قضءخاذ القرار بشأنها، وتنص على قراتإيتضمن حقائق تجاه الموقف او القضية المراد  -1

 فحص البيانات الواردة بها جيدًا.من القضايا، و 

دى وتتفاوت االختيارات في م ،و القضيةأيتضمن ترتيب االختيارات المتاحة تجاه الموقف  -2

ن ، والذي يعبر عفضليتهاأختيارات حسب مالءمتها ومناسبتها للبيانات، ولذلك يجب ترتيب تلك اإل

خر آختيار صحيح و إبأنه ليس هناك  قرارك ويتمشى مع ما ذكر من بيانات في حقائق الموقف، علماً 

 .ستجابتكإختيارات ووضع خاطئ، ولكن تتفاوت االختيارات في قوتها، فعليك انتقاء اال

 دارة الصراعإ -5

صر نسان العنجتماعية يعتبر اإلإالمؤسسات التربوية وفي مقدمتها المدرسة هي في حقيقة االمر نظم 

 ال بدو فراد داخل المدرسة من عاملين وطلبة تربطهم سلسلة من العالقات المتبادلة ساسي فيه، واألاأل

ن كان وجود قدر معتدل من إالتي قد تؤدي الى الصراع، و ن تحدث بعض التناقضات والخالفات أ

لصراع دارتة بطريقة جيدة. ووجود اإعلى مستوى من الفعالية اذا تمت أ ي مدرسة يحقق لها أالصراع في 

 (.1999)اللوزي،  عات البشرية امر حتمي ال مفر منهداخل االفراد او المجتم



31 
 

يقها العملية الجوهرية التي تسعى جميع المؤسسات الى تحقوتعتبر عملية الصراع المدرسي البناء هي 

ذي ال افس الن اإللمام بمهارات إدارة الصراع والتنإكاديمية، حتى تتمكن من تحقيق اهدافها التربوية واأل

هداف التي يسعون األ الوصول الىمر هام يمكنهم من أبد ان يوجهوه في محيط المدرسة لهو 

 لتحقيقها.

 تعريف الصراع

و وضع تنافسي يدرك فيه طرفا الصراع التعارض بين مصالحهما، ويرغب كل طرف في الحصول ه

 خاذ القرارات لصعوبةإـتخر، مما يؤدي الى تعطيل على المنافع التي تتعارض مع رغبة الطرف اآل

 ختيار بين البدائل وينتج تداخل االهداف من تعارض المصالح وتناقضجراء عملية المفاضلة واإلإ

: ص. 2007حاسيس واالتجاهات ) حسين وحسن، يم والمعتقدات واآلراء، واختالف المشاعر واألالق

16.) 

هتمامات ا رف الذي يحدث فيه تعارض لمطالب و انه المجال او الظالصراع الباحث  ويمكن ان يعرف

 هداف الطلبة داخل المدرسة.أ و 

 دارة الصراعإ

بعد  سلوب المالئمختيار األإهي العملية التي يتم من خاللها التعامل مع الصراع ومواجهتة من خالل 

 (.49: ص. 2005بعاده ) المعشر، أسباب الصراع و أفهم 

 حتمية الصراع

ال تخلو المنظمات التعليمية بكافة أنواعها، ومستوياتها، من وجود الصراع بداخلها ناتج عن المشكالت 

السلوكية المتوقعة داخل كيان المنظمة التعليمية. ونظرًا لكون المدرسة أصغر وحدة بنائية تنظيمية 
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فاعالت وما ينتج عنها ممثلة للنظام التعليمي، فهي بمثابة الصورة المصغرة لما يحدث بداخلها من ت

 .(Owens, 1981)من صراعات بصور مختلفة ومستويات متفاوتة القوة 

 اسباب الصراع في المؤسسات التربوية

كيات مواجهة السلو همية أقد ينشأ الصراع بين الطلبة ومن واجب االدارة المدرسية عندئٍذ تبصيرهم ب

ل في ك يجابيةالسلبي بمثله، بل اللجوء الى اإلجتناب اللجوء لعالج السلوك ايجابية و خرى إأالسلبية ب

رك تربما  وأجهاد ن السلوك السلبي يقود الى سلسلة من السلبيات التي تقود الى التوتر واإلأذ حوال إاأل

 المدرسة.

 : (2007)النملة، اب الصراع في المؤسسات التربوية سبأومن 

راع وكيفية سباب التي تؤدي الى الصألبا دارة المدرسية: عدم معرفة اإل مدرسيةدارة الضعف اإل -

 دارتها إ

دارة إلا دارة الصراع فالعاملون يرغبون منإدارة والعاملين على بعضهم البعض في إلعتماد كل من اإ  -

عدم  ك الىدارة من العاملين القيام بكامل العمل، ويرجع ذلل العمل وفي المقابل تريد اإلان تقوم بك

 ات للعاملين.دوار والمسؤوليألتحديد ا

فراد وعة من األدارة وقد يكون هناك مجمهداف بين العاملين داخل المدرسة والطالب واإلتعارض األ -

 لحة.دارة لها تجعل بيئة المدرسة غير صاغراض شخصية يسعون لتحقيقها واذا لم تنتبة اإلأ لديهم 

ن يكتشف داخل المدرسة وال يستطيع المدير ا ختصاصات والمسؤولياتدوار وتداخل اإلصراع األ -

 الذين يكونون السبب في الصراع المدرسي.

 .ختالف الفروق الفردية بين الطلبةإ -
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 تبعتها بطريقةإدارة إلذا كانت اإسلبي  أويجابي إدارة قد يكون نظام الحوافز المتبع من جانب اإل -

لعدل ن يشمل نظام الحوافز بين الطلبة اأبد سباب الصراع ومن هنا الأغير صحيحة فتكون سببًا من 

 ن كان هناك حوافز بالمدرسة.أوالمساواة داخل المدرسة في ضوء معايير موضوعية 

 مهام إدارة الصراع

 تقليص مسببات الصراع السلبي، وفضه جذريًا، وضمان عدم تكراره. -1

 صراعات سلبية.إبقاء الصراعات االيجابية داخل نطاقات آمنة، دون أن تتحول الى  -2

تطوير آلية تهدف الى توفير حلول ذاتية للصراعات تخرج من الطلبة أنفسهم دون أن تفرض  -3

 .(2002عليهم )بالكاره وجيبسون، 

 مستويات الصراع

ختيارها من قبل الفرد إشطة التي يجب ني األأ الصراع داخل الفرد : وسبب هذا الصراع هو في -

ن قيامه بعمل أن يكون الصراع داخل الفرد بسبب شعوره أنجاز عمل معين حيث من الممكن إل

ب نه سيكون على حساب زمالئه في العمل ويرجع هذا الى تنشئة الطالأخالقيا او أمعين ال يعد 

 جتماعية.خالقية واإلاأل

تخاذ القرارات إالفراد : ويحدث هذا النوع من الصراع عندما ال يتفق الطرفان على االصراع بين  -

ن اد مفر هداف المشتركة وفي كل الحاالت يكافح األها وتحديد األفعال الالزمة لتحقيقباأل والقيام

 ن وجدت.إو المادية أمتالك الحوافز المعنوية إجل أ

الصراع بين األفراد والمجموعات : يحدث هذا الصراع عندما يقاوم الفرد عادات الجماعة التي يكون  -

عتراض قيام ن الجماعة لديها القدرة الكبيرة إلأفراد، والسبب في هذا الصراع لها تاثير قوي على األ



34 
 

هداف أ عتراض تحقيق إ فرد معين بتحقيق هدفه، بعكس الفرد الذي يكون لديه المقدرة محدودة على 

 الجماعة.

 لصراع بين المجموعات : الصراع بين المجموعات داخل المؤسسة التربوية يعتبر شيئًا عامًا حيثا -

 جدا، يجعل هذا النوع من الصراع عملية التناسق والتعاون في العمل داخل المؤسسة التربوية صعبا

ي صراع ينشأ بين المجموعات يجب ان أدارة حلقة الوصل بين المجموعات و اإلوهنا يكون موقع 

  (.2007)النملة، رباك الناجم عن حدوث الصراعدارة لتعزيز التعاون وتجنب اإليدفع اإل

 حل الصراعمرا

( بان الصراع يمر داخل المدارس بالعديد من المراحل 252: ص. 2009ذكر )الشريف وعبد العليم، 

 همها:أ ومن 

 فراد وجود صراع ظاهر وتتمثل في عدمرحلة التي ال يدرك فيها األمرحلة الصراع الكامن : وهي الم -

 تبادلعتماد الموقد تظهر نتيجة لإلحيانا ال تكون سببا في بدء الصراع أالرضا عن الوضع الراهن و 

ل تصاإلفي العمل، السياسات التنظيمية غير المحددة وتعدد المهام بالنسبة للفرد الواحد وصعوبة ا

 فمثل هذه الظروف تؤسس الصراع.

وتشخيص  و الجماعة لموضوع الصراعأدراك الصراع : في هذه المرحلة تتم بلورة الشخص إمرحلة  -

 ستجابة له بشكل ما.ب الذي أدى اليه، ومن ثم تكوين الموقف واإلاألمور إلدراك السب

نهم على وعي أالصراع : في هذه المرحلة تشعر األطراف المتصارعة الى جانب بمرحلة الشعور  -

ذه نهم بحالة من التوتر والغضب واإلنزعاج، وأحيانًا ال يشعر أحد األطراف بهألوجود الصراع 

 ذه المرحلة شخصيًا يمكن تهدئته وتخفيفه.الحالة، ويكون الصراع في ه
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دراك والشعور الى لصراع : وتسمى مرحلة الصراع العلني وفيها يتحول الصراع من اإلامرحلة إظهار  -

 واقع وذلك عندما تصل االمور الى ذروتها ويبدأ كل طرف من األطراف بإظهار صورة مختلفة من

ذه هالصراع سلبًا أو إيجابًا، ويحتمل أن تحتوي السلوك أثناء المناقشة أو أي موقف من مواقف 

 ستعدادات لحل الصراع من خالل األساليب المختلفة.إالمرحلة على 

رحلة مخرجات الصراع : وهذا يتصل بظروف ما بعد ظهور الصراع سواء تم التعامل معه م -

ود لمتوقع أن يسو الكبت، فإذا كانت نتائج إدارة الصراع مرضية لطرفي الصراع فمن اأباإليجاب 

ى حل رة الصراع الداإجو من التعاون يؤدي الى تحسين أداء األفراد أو الجماعات، أما اذا انتهت 

ؤدي الى أن يكبت كل طرف شعوره بالصراع، وفي هذه الحاالت الكامنة من يرضي الطرفين فيال 

 خطورة.الصراع تتجمع وتتراكم في أشكال جديدة، وتظهر في النهاية في صورة أكثر 

 النظريات المفسرة للصراع

ن يحدث أنه مرض يمكن أنظر للصراع من وجهة النظرية التقليدية على النظرية التقليدية : ي -

 للتنظيم، ومن هنا فالمرض بحكم التعريف سلبي يجب عالجه، والعالج هنا التخلص من مسببيه.

ر ه أمأنلنظرية السلوكية : تعتبر النظرية السلوكية تطويرًا للنظرية التقليدية حيث ينظر للصراع ا -

 حتمي ومتكرر وهو أمر سيء بالضرورة وال بد من تخفيضه وضبط حجمه.

ت أمر ذ ترى في الصراعاإيثة : تتميز النظرة الحديثة للصراعات بأنها واقعية وإيحابية، النظرية الحد -

ية ن تكون سلبأنها حيادية ويمكن االختالف هو في النظر اليها على أال يمكن تجنبه ولكن حتمي 

 (.2007)النملة،  يجابية وفقا لنمط التعامل معهاإو أ
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 ستراتيجيات إدارة الصراعإ

 (Thomas & Kilmann, 1974)هي استراتيجيات منبثقة عن نموذج ثوماس وكيلمان 

خاصة به، هتماماته ومصالحه الإ طراف الصراع بمتابعة أحد أن يقوم أستراتيجية المنافسة : وهو ا    -

 خر، وذلك باستخدام كافة الوسائل مثل القوةوتحقيقها حتى لو كان ذلك على حساب الطرف اآل

 خر وهو نمط حازم وغير تعاوني.والسلطة لكي يربح موقع الطرف اآل

غبات ر طراف الصراع إلهتماماته الخاصة به مقابل تحقيق أحد أهو ترك  ستراتيجية المجاملة :ا    -

جل الطرف المقابل ويتصف بالكرم أخر، فصاحب هذا النمط يضحي بنفسه من الطرف اآل

 خرين وهو نمط حازم ولكنه تعاوني.والطاعة ألمر اآل

امات مباشرة وال إهتم ستراتيجية التجنب : هو عدم قيام أحد أطراف الصراع بمالحقة إهتماماتها   -

الطرف اآلخر، وال يحاول معالجة الصراع، فصاحب هذا االنمط يتبع نمط المسايسة في تجنب 

نسحاب من موقف فيه تهديد لمصالحة، مناسب أو اإل قضية ما، وكذلك تأجيلها حتى وقت آخر

 وهو غير حازم وغير تعاوني.

تعاون أطراف الصراع إليجاد حل مالئم، ستراتيجية التعاون : وهو عكس التجنب، ويعني ا    -

ار ستثمإوبالتالي إشباع إهتمامات جميع األطراف وهو نمط حازم و تعاوني، والتعاون يأخذ شكل 

 الخالف لكي يتعلم أطراف الصراع من خبرة وحكمة بعضهم البعض.

ذا وصاحب ه ستراتيجية التسوية : إيجاد حل وسط يرضي جميع األطراف في الصراع أو جزئيًا،ا    -

من التجنب حيث يواجه المشكلة بطريقة مباشرة أكثر  ،النمط متوسط الحزم و متوسط التعاون 

 . ولكن ليس بعمق التعاون 
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 (2002بالكاره وجيبسون )  كما جاء في فنون إلدارة الصراعوهناك أيضًا 

في أنصت وال تفرض : اذا كنت ال تفهم ما تراه، فإنك لن ترى إال ما تستطيع فهمه، استمع إلى طر  

الصراع، كل على حدة، ال تعارض وال تقطع حديث اي منهما، الن النجاح في تفريغ شحنات 

االنفعاالت، ومنح االحساس بأنك تريد ان تسمع وال تتحيز لطرف على حساب طرف، هو الخطوة 

بلة إلدارة الصراع، ايضا من االمور االخرى لفنون ادارة الصراع، ال تجعل ردور أفعالك قا األولى

لى للتنبؤ، وابحث عن الحقائق، واقترح مبررات القرارات التي تتخذها وّشجع األنشطة التي تعمل ع

 تفريع الشحنات السلبية عند الطلبة.
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  الدراسات السابقة  2.2

هدفت الدراسة الى عمل بحٍث يهدف الى معرفة المهارات الحياتية الالزمة  (2016) دراسة  كاظم     

لطلبة قسم الجغرافية من وجهة نظر التدريسين في جامعات الفرات األوسط بالعراق حيث قاما الباحثان 

مثل مهارت التواصل ،التعامل االيجابي، التعاون، وبعد تحليل النتائج  فقرة 25بعمل إستبانة إشتملت 

إحصائيًا توصل الباحثان الى مجموعة من االستنتاجات وهي تدني مستوى المهارات الحياتية لدى 

لكونهم ال  المعلمينطلبة أقسام الجغرافية في كليات التربية للعلوم اإلنسانية من وجهة نظر أغلب 

م في تدريسها وممارستها في الحياة اليومية، وأوصى الباحث في ضوء النتائج بضرورة يعيرون اإلهتما

 نشر ثقافة التدريسين إلكساب الطلبة المهارات الحياتية. 

ين سبها التكو كالمهارات الحياتية التي ي  لى إالتعرف  الدراسةهدفت ( 2015دراسة حسام وعامر )

والرياضية في مجاالت ) مهارات االتصال والتواصل، بمعاهد وعلوم وتقنيات النشاطات البدنية 

فحص و  ،(والمهارات البدنية والمهارية والمهارات االجتماعية والنفسية واالخالقية والعمل االجماعي

هج واستخدم المنداللة الفروق وفق متغيري التخصص العلمي والمستوى االكاديمي لدى عينة الدراسة 

 ،ائر( طالبًا من جامعة أم البواقي في الجز 108ة التي كان قوامها )الوصفي التحليلى لعينة الدراس

رة و أن المهارات النفسية واألخالقية كانت في الصداوكانت النتائج  ،وكانت العينة عشوائية طبقية

ت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا على المهاراالمهارات البدنية والمهارية في المستوى االخير، و 

 المستوى االكاديمي، وأوصت الدراسة بدمج المهاراتو عزى لمتغير التخصص العلمي ككل ي الحياتية

 س نحوالحياتية في المناهج التدريسية لطالب الجامعة أيضًا والتوسع في تدريب القائمين على التدري

 التدريس الموجه نحو المهارات الحياتية.
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ية البنائ Seven E’sظيف إستراتيجية إلى استقصاء فاعلية تو  الدراسة هدفت (2012دراسة األغا )

ي في تنمية المهارات الحياتية في مبحث العلوم العامة الفلسطيني لدى طالب الصف الخامس األساس

م في خان يونس، غزة، وتم إستخدام المنهج التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد دليل معل

مثلت تاتية رات الحياتية وبطارية لقياس المهارات الحيالعلوم، وكراسة أوراق عمل الطالب، وقائمة بالمها

ن الصف ( طالبًا م81في مقياس مهارة إتخاذ القرار والمهارات البيئية االدائية، وتكونت العينة من )

 البنائية في تنمية  Seven E’sالخامس االساسي، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية توظيف إسترتيجية 

 العلوم العامة الفلسطيني لطلبة الصف الخامس االساسي.  المهارات الحياتية في مبحث

ا في لى تحديد المهارات الحياتية الواجب توافرها الدراسةهدفت  (2011ابو حجر )درويش و دراسة 

 كتاب العلوم التمهيدي من انواختار الباحث مينها في المحتوى،محتوى كتب العلوم بغزة ومدى تض

رياض األطفال، واستخدموا المنهج الوصفي التحليلي، وكانت األدوات في إعداد تحليل المحتوى 

يئية، ت البضمن المهارات الصحية، ومهارات التواصل والتفكير الناقد ومهارات إتخاذ القرار، والمهاراتوت

ف بالذات وأشارت النتائج إلى توافر مواق ومهارات حل المشكالت والسالمة واألمن ومهارات الوعي

، (%2( وحل المكشالت )%4( وشكلت المهارات البيئية )%24التفكير الناقد وإتخاذ القرار بنسبة )

وأوصى الباحثان بضرورة تدريب الطلبة على المهارات الحياتية من خالل توظيف إسترتيجيات 

 التدريس الحديثة.

اتها يفوائمها وتصنلى تحديد مفهوم المهارات الحياتية وأهم قا اسةدر الهدفت  (2010دراسة الجديبي )

الحديثة وأهمية إكتسابها وأساليب تنميتها وبيان الجهود الحالية للتعليم الثانوي في تنميتها في ضوء 

معرفة أهم التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع اإلسالمي بوجه عام وطالب التعليم الثانوي في 

فكير، مهارة تلة المهارات الحياتية مثل مهارة ابوجه خاص، وتقديم تصور مقترح لتنميالسعودية 
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التواصل اإلجتماعي، مهارات العمل اليدوي، واستخدام التقنية في ضوء التحديات المعاصرة وتوجيهات 

ي على التربية اإلسالمية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت النتائج تدل على أن التعليم المبن

المهارات الحياتية أصبح متطلبًا أساسيًا تنادي به المنظمات العالمية والتربوية والتعليمية المختلفة، 

نشطة علمية وعملية أ لية الدول الغنية والفقيرة على حدًا سواء، وتفتقر المرحلة الثانوية الىإوتسعى 

حسب رأي الباحث توجد مظاهر للعناية إثرائية تعنى بتعليم وتنمية المهارات الحياتية لدى الطالب، و 

بالمهارات الحياتية ولكن دون وجود خطة علمية محكمة، وأوصى الباحث بضرورة اإلستفادة من 

 الجهود العالمية المعاصرة وإعداد المشاريع المتكاملة لتنمية المهارات الحياتية.

 التعليم غير النظامية فيالى إستقصاء فعالية برامج  دراسةالهدفت  (Adewale, 2009) دراسة

كال  ( متعلمًا من876ة لدى المتعلمين بنيجيريا، تكونت عينة الدراسة من )تيتنمية المهارات الحيا

يلي في المهارات عامًا وكانت أدوات الدراسة االختبار التحص29-19)الجنسين وتراوحت اعمارهم من )

نه يوجد ومن أهم النتائج أ ،% كمعيار وطني50 وتحديد مستوى الكفاءة في المهارات الحياتية ،الحياتية

ت % وتنمية مستوى الكفاءة في المهارا50تدني في مستوى الكفاءة في المهارات الحياتية وهو دون 

 الحياتية لدى المتعلمين الصغار مقارنة بالمتعلمين الكبار.

 المتضمنة في مقررالى معرفة المهارات الحياتية  دراسةالهدفت  (2007سعد الدين ) دراسة 

التكنولوجيا للصف العاشر ومدى إكتساب الطلبة لها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 

( طالبًا وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة صممت الباحثة قائمة 597وتكونت عينة الدراسة من)

الدراسة ضعف نتائج جيا، واظهرت بنى عليها تصميم تحليل محتوى كتاب التكنولو ت  بالمهارات الحياتية ل  

تناول محتوى مقرر التكنولوجيا والعلوم التطبيقية للصف العاشر للمهارات الحياتية، ومستوى المهارات 

في مستوى  اً كن، ووجود فروق ذات داللة إحصائيالحياتية لدى الطلبة لم يصل الى مستوى التم
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صى الباحث بضرورة تبني و وأ .الحياتية لصالح الذكورإكتساب طلبة الصف العاشر لمفاهيم المهارات 

التعلم من اجل الحياة لدى المشاركين كافة في العملية التربوية وتطوير المناهج في ضوء المهارات 

 غزة.  ،الحيايتة حيث كانت الدراسة في الجامعة االسالمية

الى ردن في األة اإلسراء حاجات طلبة جامعالى التعرف الدراسة  هدفت (2007دراسة السيد )

 مهاراتقامت الباحثة بتطوير إستبانة تقيس مدى حاجة طلبة جامعة اإلسراء إلى الالمهارات الحياتية، 

الهوية الصحية، العالقات الشخصية  :محاور ةفقرة موزعة على خمس 40الحياتية وضمت اإلستبانة 

ج نتائ أظهرتو  المنهج الوصفي، ةالباحث تواستخدم قتصاد والتكنولوجيا، البيئة،، اإلجتماعيةواإل

ى عينة وانها ال تختلف لدلمجاالت الدراسة جميعًا، لمهارات الحياتية الى ا فعليةالحاجة ال الدراسة

مكان السكن، وأوصت الدراسة باعتماد المستوى الدراسي، و و الكلية، و الدراسة باختالف الجنس، 

الجامعة، كما أوصت بتوجيه الباحثين إلى البحث حول المهارات الحياتية كمساق من متطلبات 

 .المهارات الحياتية في مراحل أخرى من السلم التعليمي

ريجي تحديد مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة خ الى ت الدراسةهدف (2006دراسة اللولو وقشطة )

طالب  (39) ،وطالبة اً طالب (93)التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة، وكانت عينة الدراسة عددها كلية 

اجب اتية الو أداة الدراسة بناء قائمة بالمهارات الحيختيارهم بطريقة عشوائية، وكانت إوتم ( طالبة، 54و)

 وكانت محاورها مهارات التفكير، مهارات اإلتصال والتواصل، مهارات علميةعند الطلبة توافرها 

اسة واستخدمت الدر  هارات صحية، مهارات الترفيه،ل ، موتكنولوجية، مهارات إقتصادية، مهارات العم

ة مستوى المهارات الحياتية ككل لدى طلبة كلية التربي وكانت نتائج الدراسة بأن المنهج الوصفي

وظهر تدٍن واضح في المهارات االقتصادية %، 80بالجامعة اإلسالمية لم يصل الى مستوى التمكن 

 ومهارت العمل ومهارات الترفيه.
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الى تحليل المهارات الحياتية الحرجة  الدراسة هدفت (Benjamin, 2006) Wick andدراسة 

 المتوافرة  في المناهج الكولومبية، وأشارت الى أن المناهج تتضمن تطوير مجموعة من المهارات

الحياتية األساسية، حيث يركز المنهاج على مهارات التطوير الشخصي بشكل خاص، ومواجهة 

 .لفرديةضافة إلى المهارات الوظيفية ومهارات التأكيد على المسئولية ااإلبت النقد، المشكالت ومهارا

ية في لى فاعلية برنامج أنشطة بيئية صفية وال صفا الدراسة التعرف هدفت (2006دراسة المرزوقي )

( 94ن )متنمية المهارات والقيم البيئية لطلبة الصف التاسع األساسي بدولة األمارات، وتكونت العينة 

 جموعةمطالبًا وطالبة تم إختيارهم بطريقة عشوائية، واستخدم الباحث المنهج التجريبي حيث تم تصميم 

لدراسة مقياس للقيم والمهارات البيئية مثل ) إختبار دي، وكانت أدوات ابع –ضابطة مع قياس قبلي 

 لىاة حل المشكالت البيئية العقلية، وبطاقة حل المشكالت البيئية األدائية(، وتوصلت نتائج الدراس

ن مستها مية هذه المهارات، وتصميم األنشطة التي تنمي المهارات البيئية وممار نفاعلية البرنامج في ت

  الطلبة لحل المشكالت البيئية. قبل

تنمية المهارات الحياتية لدى طلبة  الى الدراسةهدفت  (2005دراسة عبد الموجود و اسكاروس )

طالب وطالبة من طالب  (1195)عينة الدراسة  بلغتالثانوي في إطار مناهج المستقبل،  التعليم

ها في الشرقية، الفيوم والمنصورة، الصف األول بالمدارس الثانوية العامة والفنية بالقاهرة وخارج

وقام الباحثان بتحديد المهارات الفرعية لمجاالت المهارات ، لدراسة لأداة كستبيانات إ واستخدم الباحثان

اإلستهالك، مهارة في المجال الصحي، مهارات  المهارات اإلنتاجية، مهارات ترشيد الحياتية وهي:

الوعي االجتماعي، مهارات التثقيف البيئي، مهارات أساليب التفكير المختلفة، مهارات التربية 

، ومن اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ترتيب المهارات الحياتية الفرعية، المتعلقة بسالمة يةاألنجاب

بيئة والمحافظة عليها، واصى الباحثان بضرورة الكشف عن فاعلية وصحة ونظافة الجسم، وحماية ال
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بعض اإلستراتيجيات التدريسية في تنمية المهارات الحياتية، وتحديد االعتبارات األساسية التي ينبغي 

 مراعاتها عند إعداد األنشطة التعليمية التي تهدف الى تنمية المهارات الحياتية. 

وضة الى مدى فعالية برنامج تربوي لتثقيف أطفال الر الدراسة التعرف  هدفت (2004)بة دراسة حطي

ل في بعض الممارسات الحياتية وتنمية اتجاهاتهم نحوها، وطبقت الدراسة على أطفال المستوى األو 

من  ن طفاًل وطفلةوأطفال المستوى الثاني بروضة األندلس محافظة القاهرة وتكونت العينة من ثالثي

رسات ستبيان لتحديد أهم المماابإعداد  ةالباحث تقامحيث  تيارهم بطريقة عشوائية.خالمستويين ثم ا

 ،ومقياس إتجاه لقياس اتجاه اطفال الروضة نحو الممارسات الحيايتة الحياتية في حياة األطفال،

وى لمستعلى اوجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الى وتوصلت الدراسة 

ت ، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجااالختبار البعدياألول على مقياس االتجاه لصالح 

 اعليةف، اي ان هناك ار البعديبي على مقياس االتجاه لصالح االختالمجموعة التجريبية للمستوى الثان

 . تهم نحوهاللبرنامج لتثقيف أطفال الروضة في بعض الممارسات الحياتية وتنمية اتجاها

جهات لى معرفة أثر التدريب في تو ا الدراسة هدفت (2003دراسة التربية والتعليم الفلسطينية )

 (33)المتدربين على المهارات الحياتية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وطبقت هذه الدراسة على 

مة وقامت اإلدارة العا ،اً متدرب (505)مديرية وكان عدد المتدربين  (13)مدرسة مهنية موزعة على 

هي  سؤاال في أربعة مجاالت (38)ستمارة تكونت من إستخدام استطالع توجهات المتدربين باللتدريب ب

لتدريب لوكانت نتائج الدراسة بأن ، نتشار التدخين، أساليب التعلمإنتشار العنف، إالنظافة الشخصية، 

 .لب المحاور على توجهات المتدربينأثر إيجابي في أغ

لى تحديد إبعاد التنمية التكنولوجية والمهارات الحياتية والثقافة هدفت الدراسة ا (2002راسة مازن )د

ولقد عالج الباحث عدة موضوعات منها المهارات  ،العلمية الالزمة للمواطن العربي "رؤية مستقبلية"
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مهارات االتصال مع الحياتية الالزمة للمواطن العربي ذات الصلة بالتكنولوجيا ومن ثم حصرها في 

المعلوماتية، مهارات تكنولوجيا الفضاء والتكنولجيا العسكرية، ومهارات تكنولوجيا اإلعالم، ومهارات 

تكنولوجيا النقل والمواصالت والعمل الجماعي، ومهارات الحفاظ على البيئة، ومهارة تكنولجيا الطقس 

العملية بكل أبعاد التنمية التكنولوجية  والمناخ، وكما حدد منظومة مقترحة لتوضيح عالقة التربية

 والمهارات الحياتية والثقافية العلمية للمواطن العربي في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر.

دائية لى تحديد مدى تأدية مناهج العلوم بالمرحلة اإلبتا هدفت دراسة (1999الباز )و دراسة خليل 

صفي الحياتية لدى طلبة تلك المرحلة، واستخدم الباحثان المنهج الو دورها في تنمية بعض المهارات 

( 41م )التحليلي وطبقت الدراسة على عينة من موجهي ومعلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية البالغ عدده

 جنوب القاهرة والوايلي، وعينة من طلبة الصف الرابع والخامس االبتدائي، عماً ( م78موجها و )

 عن طريق استمارة تحليل محتوى منهج العلوم بالصفين الرابع والخامس االبتدائيوطبقت الدراسة 

 هاراتوإستبانة لمعرفة آراء موجهي العلوم حول دور منهاج العلوم للمرحلة االبتدائية في تنمية الم

 وتوصلت الدراسة إلى عدم تضمين محتوى مناهج العلوم للمهارات الغذائيةالحياتية لدى الطلبة، 

ور عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء موجهي ومعلمي العلوم حول د حية والوقائية ووالص

 مناهج العلوم في الصف الخامس االبتدائي في تنمية المهارات الحياتية.

الى تحديد المهارات الحياتية التي ينبغي أن تدمج في  الدراسةهدفت  Helmke (1994)دراسة 

ناهج وذلك بتحديد حاجات طالب المرحلة الثانوية ودور م بنيويورك، الثانويةمناهج العلوم للمرحلة 

علوم العلوم في إشباع تلك الحاجات وتوصلت الدراسة إلى أن المهارات الحياتية المرتبطة بمناهج ال

، الكيةبالمرحلة الثانوية هي المهارات التكنولوجية، ومهارة الوقاية من األمراض، والمهارات االسته

 ة البسيطة.ليدويارات االجتماعية، المهارات اارات االستعداد للوظائف، المهمه
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هج تحديد المهارات الحياتية الواجب توافرها في مناهدفت الدراسة الى  ((Dawson, 1993دراسة 

ة اإلبتدائية ، وبعد تحليل محتويات المناهج وإحتياجات الطلبة في المرحلبلندن العلوم للمرحلة اإلبتدائية

رات المهاو تم تحديد المهارات الحياتية وهي المهارات الصحية، والمهارات البيئية، والمهارات اليدوية، 

 الغذائية، والمهارات األمانية.

 التعقيب على الدراسات السابقة  3.2

مت اهتمن خالل عرضنا للدراسات السابقة نجد أن هناك العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت و 

 فنجد بها مايلي: ،المهارات الحياتية بموضوع

 -فيما يتعلق بأهداف الدراسات السابقة :

هدفت بعض الدراسات الى معرفة المهارات الحياتية الالزمة لطلبة وذلك من وجهة نظر  -

 .(2016)  المعملين مثل دراسة  كاظم 

( 2006اللولو وقشطة )لى تحديد مستوى المهارات الحياتية مثل دراسة اهدفت بعض الدراسات  -

 .(2007ودراسة السيد )

        (،2002مت بطرح نماذج مقترحة للمهارات الحياتية مثل دراسة مازن )دراسات إهت -

( .(1993, Dawson), (1994, Helmke( 2006ودراسة المرزوقي). 

 ل دراسة عبد الموجود واسكاروسالمهارات الحياتية مثهدفت بعض الدراسات الى تنمية  -

 (2010ودراسة الجديبي ) (2005)



46 
 

تية محددة في تنمية المهارات الحيااو استرتيجيات دراسات هدفت الى تحديد فاعلية برامج  -

 (2009ودراسة األغا ) ،Adewale (2009 )ودراسة  ،( 2004مثل دراسة حطية )

 في ضوء المهارات الحياتية كدراسة دراسات هدفت إلى تحليل أو تقويم مقررات دراسية  -

Wick and Benjamin (2006( ودراسة سعد الدين ،)2007) 

( كونها قامت بمعرفة 2016) اسة الحالية مع دراسة كاظم وفي ضوء ما سبق تتشابة الدر 

م لونها كالمهارات الحياتية الالزمة للطلبة من وجهة نظر المعلمين، واختلفت عن الدراسات السابقة في 

عد سحصر، تقم بتحليل المحتوى لمعرفة المهارات الحيايتة الموجودة او الالزمة للطلبة مثل دراسة ال ال

( وهدفت الدراسة الحالية إلى معرفة المهارات الحياتية لدى الطلبة من وجهة نظر 2007الدين )

 المديرين والمعلمين.

 فيما يتعلق بمناهج البحث :

 سة ودرا (1999دراسة خليل والباز ) وهيالتحليلي هج الوصفي استخدمت الدراسات التالية المن

ودراسة اللولو وقشطة  خدم المنهج الوصفي فقط مثل تومنهم من اس (،2007سعد الدين )

( وعبد 2010(، دراسة الجديبي )2016) ودراسة كاظم (، 2007(، ودراسة السيد )2006)

 اسة الباحث في هذا المجال.وتوافق هذه الدراسات در ( و 2005الموجود وأسكاروس )

 سة ( ودرا2012(، ودراسة األغا )2004طية )استخدام المنهج التجريبي مثل دراسة ح

 .(2006المرزوقي )
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 فيما يتعلق بعينة الدراسة :

 اختلفت عينة الدراسة من ناحية المرحلة الدراسية فهناك دراسات طبقت على أطفال الروضة 

ودراسات طبقت على ، (2011ابو حجر )و  درويش ودراسة (2004مثل دراسة حطية )

 مرزوقي(، ودراسة ال2012، ودراسة األغا )(2007المراحل االساسية مثل دراسة سعد الدين )

قت على المرحلة الثانوية مثل دراسة عبد الموجود واسكاروس بدراسات ط وهناك( 2006)

الجامعية مثل دراسة كاظم  ودراسات طبقت على المرحلة( 2010ودراسة الجديبي )(، 2005)

 Adewale (2009.)(، ودراسة 2006(، اللولو وقشطة )2007(، السيد )2010)

( ووافقت هذه الدراسات 1999) البازو  خليل وهناك دراسات طبقت على المعلمين كدراسة

 راسةود( 2004مع الدراسات التالية ال الحصر حطية )سة الحالية في نوع عينة الدراسة وأختلفت الدرا

 (2011ابو حجر )و  درويش

 فيما يتعلق بأدوات الدراسة :

 ( 2007قائمة بالمهارات الحياتية مثل دراسة السيد،) ( 2012دراسة األغا ،)دراسة كاظم  ( 

(، ووافقت الدراسة 2005(، عبد الموجود واسكاروس )2006، دراسة اللولو وقشطة )(2016

ت مهاراتبانة خاصة تبين واقع إهتمام المدراء والمعلمين للسالحالية هذه الدراسات في إعداد ا

 الحياتية 

 (2009ودراسة اديوالي ) (،2007إختبار قياس المهارات الحيايتة مثل دراسة سعد الدين ) -

 (Adewale, 2009ودراسة  ) (،2004مثل دراسة حطية )وفاعلية برامج مقياس إتجاه  -

 .(2006رزوقي )مودراسة ال
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 يتعلق بنتائج الدراسة : افيم

ن ية دو تكاد تشترك نتائج الدراسات السابقة في مجملها، فجميعها تشير إلى أن مستوى المهارات الحيات

 المستوى المطلوب سواء عند عينة الدراسة في معظم مراحلها أو في المقررات الدراسية وقد أيدت

عند  هارات الحياتية دون المستوى المطلوبالدراسة الحالية الدراسات السابقة من حيث أن مستوى الم

لطلبة، لابها الطلبة عينة الدراسة وعند المدراء والمعلمين كونهم ال يعيرون اإلهتمام لهذه المهارات إلكس

 لطلبةمما يؤكد ضرورة  اإلهتمام بالمهارات الحياتية من قبل المدراء والمعلمين للعمل على تدريب ا

 متاحة. عليها وتنميتها بالوسائل ال

 -مدى اإلستفادة من الدراسات السابقة :

 إستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد استبانة في عدة محاور منها اإلتصال

 والتواصل، وحل المشكالت، وإدارة الوقت.

 تعقيب على الدراسات السابقة :

(، 2007سعد الدين ) إعتمدت دراسات على المنهج الوصفي التحليلي وغيرها مثل دراسة -

(، وهناك دراسات إعتمدت على المنهج 2007(، ودراسة السيد )2006ودراسة اللولو وقشطة )

 (.2012(، ودراسة األغا )2004التجريبي مثل دراسة حطية )

معظم الدراسات أعطت مؤشرات حول أهمية مجاالت اإلهتمام في موضوع المهارات الحياتية  -

 والمراحل العمرية.في معظم المراحل الدراسية 

قق من ، وتحليل التباين األحادي والثنائي لتحTإستحدم الباحثون أساليب إحصائية مثل إختبار  -

 الدراسة.
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توصلت مجمل الدراسات إلى إنخفاض مستوى المهارات الحياتية عند عينات الدراسة في  -

 الدراسات السابقة.

ثل مقة في مجاالت المهارات الحياتية إتفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات الساب -

(، دراسة 1993) Dawsonمجال )حل المشكالت، ومجال اإلتصال والتواصل( مثل دراسة 

(، وانفردت الدراسة في مجال 1999) البازو  خليل(، كدراسة 2005عبد الموجود واسكاروس )

 خصص.مهارة إدارة الصراع ويرجع ذلك لطبيعة الدراسة التي أجراها الباحث والت

ام ع إهتموذلك لغرض معرفة واق (بإستخدام إستبانة)إتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  -

 .المدراء والمعلمين للمهارت الحياتية

( وسعد الدين 2007( والسيد ) 2006إستخدام المنهج الوصفي مثل دراسة اللولو وقشطة ) -

 هذا المجال.( حيث توافقت دراسة الباحث هذه الدراسات في 2007)

بعاد واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد أداة الدراسة وذلك بتحديد أ -

  المهارات الحياتية وصياغته واستفادت أيضًا في تفسير النتائج وتحليلها. 
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 1الثالث                                                                       الفصل 

 الطريقة واإلجراءات

 

دراسة، ال ةالدراسة، ومجتمع الدراسة، وعين منهج :وهي للدراسة الطريقة واإلجراءات الفصلهذا يتناول 

وفيما يلي وصف لهذه  ،وأداة الدراسة وصدقها وثباتها ومتغيرات الدراسة واألساليب اإلحصائية

 اإلجراءات:

 الدراسةمنهجية  1.3

الذي يتناول دراسة أحداث وممارسات  لمالئمته للدراسة المسحيالباحث المنهج الوصفي  اعتمد

ن مانة ستبجابة عن اإلين والمعلمين ضمن قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي ويتم اإلالمدير 

 وقياسها.قبل المديرين والمعلمين لتحليل النتائج 

مجتمع الدراسة  2.3  

ى أن فراد الذين يشكلون موضوع مشكلة الدراسة والتي يسعى الباحث المجتمع الدراسة : هم جميع األ

تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمعلمين للمدارس الحكومية ينتائج الدراسة،  ميعمم عليه
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للمرحلة األساسية العليا لمديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس في فلسطين للفصل الدراسي الثاني 

على  ( معلما ومعلمة موزعين2067) ،ومديرة مديرا (144)، والبالغ عددهم 2016/2017من العام 

 .2016/2017وذلك حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي  ،( مدرسة144)

 عينة الدراسة: 3.3

ديرة م( 29)( مديرًا و20قام الباحث باختيار عينة عشوائية )طبقية( من مجتمع الدراسة، بلغ عددها )

معلمًا  (119معلمين )( من مجتمع الدراسة، وبلغ عدد ال%34من مجتمع الدراسة، أي بنسبة )

نة ( توزيع أفراد عي1.3( من مجتمع الدراسة، ويبين الجدول رقم )%14.5، اي بنسبة )( معلمة174و)

 الدراسة حسب متغيراتها المستقلة.

 (.342(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة )ن=1. 3الجدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار مستويات المتغير المتغيرات
 5.8 20 مدير المسمى الوظيفي

 34.8 119 معلم
 8.5 29 مديرة

 50.9 174 معلمة
 40.6 139 ذكر الجنس

 59.4 203 أنثى
 

 المؤهل العلمي
 84.8 290 بكالوريوس

 15.2 52 ماجستير فأعلى
 

 الخبرة
 16.7 57 سنوات 5أقل من 

 31.9 109 سنوات 10 -5من 
 51.5 176 سنوات 10أكثر من 
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 أداة الدراسة 4.3

؛ علي،  2010بعد االطالع على األدب التربوي والبحثي المتعلق بالمهارات الحياتية )ابراهيم، 

حلة مستوى المهارات الحياتية "االدارية" لدى طلبة المر ستبانة لقياس إم الباحث ببناء ا(، ق2009

في صورتها  تكونت، والتي محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين األساسية العليا في

محاور هي: االتصال والتواصل، وإدارة الوقت، وإدارة  موزعة على خمسة ( فقرة42األولية من )

كون تم تصميم الفقرات بحيث ، وت( يبين ذلك1والملحق رقم ) ،ل المشكالت، وإتخاذ القرارالصراع، وح

 وذلك على النجو التالي: كبير جدًا أعطيت ثين متدرجة، وفق مقياس ليكرت الخماسيإجابات المبح

دًا ج(، قليلة 2(، قليلية أعطيت الرقم )3(، متوسط أعطيت الرقم )4(، كبير أعطيت الرقم )5الرقم )

 (1أعطيت الرقم )

 الخصائص السايكوميترية ألداة الدراسة

 صدق أداة الدراسة: 5.3

ذلك من خالل عرض وتوزيع للتحقق من صدق أداة الدراسة تم استخدام صدق المحكمين، و    

جراء دارة التربوية، حيث تم األخذ بآرائهم وإعلى مجموعة من الخبراء المتخصصين في اإل انةاالستب

 ( يبين أسمائهم2التعديالت المناسبة وذلك من خالل تعديل وحذف وإضافة الفقرات والملحق رقم )

 داء الرأي في فقرات االستبانة من حيث: مدىبحيث طلب إليهم الباحث إ، وتخصصاتهم ومكان عملهم

أو  شمولها للجانب المدروس، وإضافة أي تعديالت أو معلوماتلغة الفقرات وسالمتها لغويًا، و وضوح 

، (3ملحق رقم )، النهائية اصورتهب االستبانة فقرات يرونها مناسبة، ووفق هذه المالحظات تم إخراج

 من قسمين: االستبانة حيث تكونت
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القسم األول : بيانات شخصية عن المدراء والمعلمين والتي دخلت كمتغيرات في الدراسة وهي : 

 الوصف الوظيفي، الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة. 

ال الوقت، مجالقسم الثاني : مجاالت المهارات الحياتية وهي مجال اإلتصال والتواصل، مجال إدارة 

 حل المشكالت، مجال إتخاذ القرار، مجال إدارة الصراع.

 : بعد التحكيم يمثل مجاالت المهارات الحياتية وعدد الفقرات لكل مجال (2. 3)جدول رقم  

 عدد الفقرات المجال رقم المجال
 10 مجال اإلتصال والتواصل -1
 12 مجال إدارة الوقت -2
 8 مجال حل المشكالت -3
 8 مجال إتخاذ القرار -4
 8 مجال إدارة الصراع -5

 46 مجموع الفقرات
هذا وقد تم تصميم الفقرات على أساس مقياس ليكرت الخماسي وقد بينت الفقرات وأعطيت األوزان 

 التالية:

 كبيرة جدًا: خمس درجات

 كبيرة: أربع درجات

 متوسط: ثالث درجات

 قليلة: درجتين

 قليلة جدًا: درجة واحدة
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 ثبات أداة الدراسة: 7.3

بات للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة كرونباخ الفا، حيث كانت قيمة معامل الث     

ي فالكلي الستبيان المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية 

( يبين قيم 3.3جيدة لتحقيق أهداف الدراسة، والجدول رقم ) (، وهي قيمة0.921محافظة نابلس )

 معامل الثبات لمجاالت أداة الدارسة:

 (: قيم معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية ألداة الدراسة3. 3الجدول رقم )

 كرونباخ الفا عدد الفقرات المجاالت

 0.705 10 االتصال والتواصل

 0.742 12 الوقتإدارة 

 0.845 8 حل المشكالت

 0.690 8 اتخاذ القرار

 0.723 8 إدارة الصراع

 0.921 46 الدرجة الكلية

 

دى ( أن قيم معامل الثبات لمجاالت استبيان المهارات الحياتية ل3.3يتضح من نتائج الجدول رقم )

-0.921نابلس قد تراوحت ما بين )طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة 

 (، وهي قيم جيدة ألغراض الدراسة.0.705
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 إجراءات الدراسة

 جراء الدراسة وفق الخطوات التالية:إتم 

 بناء أداة الدراسة والتأكد والتحقق من صدقها وثباتها. -1

 حصر أفراد المجتمع وتحديد أفراد العينة. -2

 ، من كلية العلوم التربوية في جامعة القدس الحصول على موافقة الجهات ذات اإلختصاص -3

 (.4ملحق رقم )

 (.5تعليم إلجراء الدراسة ملحق رقم )الحصول على تسهيل مهمة من مديرية التربية وال -4

 .استبانة (342اة على عينة الدراسة وأسترجاع )ألدقام الباحث بتوزيع ا -5

 (.SPSSبرنامج )إدخال البيانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيًا بإستخدام  -6

 إستخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها واقتراح التوصيات المناسبة. -7

 متغيرات الدراسة

:الدراسة على المتغيرات اآلتية تشمل   

:المتغيرات المستقلة وهي   

: وله مستويين ) ذكر، أنثى(.الجنس  

.، معلمة(، معلم، مديرة)مدير اتأربع مستويوله  :المسمى الوظيفي  

  (.سنة 15سنة، أكثر من  15 -6سنوات فما دون،  5ولها ثالثة مستويات: ) :الخبرة

 .(فأكثر ماجستير، )بكالوريوس نمستوياوله  :المؤهل العلمي
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 المتغيرات التابعة:

حكومية المرحلة األساسية العليا في المدارس ال ومعلمي مديري وتمثلت المتغيرات التابعة في استجابة 

سية المهارات الحيايتة "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األسا انةمحافظة نابلس على مجاالت استب في

 العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس.

 المعالجات اإلحصائية:

 (SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ةولإلجابة عن تساؤلي الدراسة، تم استخدام برنامج الرزم

 راء المعالجات اإلحصائية اآلتية:وذلك من خالل إج

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. -

 (.Independent- Samples- T- Testاختبار )ت( للعينات المستقلة ) -

 (.One- Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) -

 الحاجة. ( للمقارنات البعدية الثنائية بين المتوسطات الحسابية عندLSDاختبار ) -

 معادلة كرونباخ الفا. -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 

 

 .بالسؤال االولالنتائج المتعلقة   1.4

 .لسؤال الثانيالنتائج المتعلقة با 2.4
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 1                                                                        الرابعالفصل 

 عرض النتائج 

 

 

 هذا الفصل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفقا لتسلسل أسئلتها:تضمن 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 1.4

حكومية ارس المستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المد ما

 في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين؟

لتي اهذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة والمجال ولإلجابة عن 

 ( تبين6.4، 5.4، 4.4، 3.4، 2.4 ، ونتائج الجداول رقم )انةمي إليه وللمستوى الكلي لالستبتنت

ج ( تبين خالصة النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ولتفسير النتائ1.4ذلك، ونتائج الجدول رقم )

 اآلتية: ستخدمت المتوسطات الحسابيةا

 ( فأكثر مستوى مهارات حياتية مرتفع جدا.4.21) -

 ارات حياتية مرتفع.( مستوى مه4.20 -3.41) -

 ارات حياتية متوسط.( مستوى مه3.40 -2.61) -

 ارات حياتية منخفض.( مستوى مه2.60 -1.81) -
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 ( فأقل مستوى مهارات حياتية منخفض جدا.1.80) -

 المتعلقة بالسؤال األول:النتائج  -

لكلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للمجاالت والمستوى اقام الباحث بحساب 

 حافظةللمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في م

 ( يبين ذلك.1.4والجدول رقم ) نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للمجاالت والمستوى الكلي 1. 4الجدول رقم )

للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة 

 (.342ديرين والمعلمين )ن=نابلس من وجهة نظر الم

 متوسط  المجاالت الرقم 

 االستجابة*

االنحراف 

 المعياري 

 مستوى المهارات الترتيب

 متوسط األول 0.50 3.38 االتصال والتواصل 1

 متوسط األخير 0.55 3.02 إدارة الوقت 2

 متوسط الثاني 0.66 3.25 حل المشكالت 3

 متوسط الثالث 0.49 3.23 اتخاذ القرار 4

 متوسط الرابع 0.58 3.06 إدارة الصراع 5

المستوى الكلي للمهارات 
 الحياتية

 متوسط  0.47 3.18

 ( درجات، % النسبة المئوية لالستجابة.5*أقصى درجة لالستجابة )
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لمرحلة ا( أن المستوى الكلي للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة 1.4يتضح من نتائج الجدول رقم )

 األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين كان

(، وجاء مستوى المهارات الحياتية متوسطا على 3.18متوسطا، حيث كان متوسط االستجابة عليه )

(، يليه 3.38المرتبة األولى بمتوسط استجابة )بمجال االتصال والتواصل  اءوججميع المجاالت، 

لمرتبة (، يليه مجال اتخاذ القرار في ا3.25مجال حل المشكالت في المرتبة الثانية بمتوسط استجابة )

ة (، يليه مجال إدارة الصراع في المرتبة الرابعة بمتوسط استجاب3.23الثالثة بمتوسط استجابة )

 (.3.02، بينما جاء مجال إدارة الوقت في المرتبة األخيرة بمتوسط استجابة )(3.06)

 أما بخصوص المجاالت فجاءت كالتالي:

 تصال والتواصل:مجال اإل  -1

 واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االتصال والتواصل الحسابية المتوسطات قام الباحث بحساب

 في ةالحكومي المدارس في العليا األساسية المرحلة طلبةلمستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى 

 .( يببين ذلك2.4والجدول رقم ) تبة تنازلياً مر  نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظة
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صل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االتصال والتوا: (2. 4)الجدول رقم

 ية فيلمستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكوم

 .(342)ن=مرتبة تنازليًا  محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين

 متوسط الفقرات الرقم

 االستجابة*

االنحراف 

 المعياري 

مستوى 

 المهارات

 مرتفع 0.88 3.75 يتجاهلهم. اآلخرين وال إلى االستماع يحسن 1

 كتابة عند سليم بشكل اللغة قواعد يستخدم 2

 موضوع ما.

 مرتفع 0.87 3.69

 مرتفع 0.97 3.63 يلم بالموضوع المراد مناقشته. 3

يستخدم التعبيرات الجسدية في التواصل مع  4

 اآلخرين.

 مرتفع 0.91 3.48

 متوسط 0.88 3.31 يربط بين أفكاره وأفكار اآلخرين. 5

 متوسط 0.97 3.30 يقدم النصح للزمالء دون الطلب منه. 6

 متوسط 1.07 3.29 يبدي مالحظات وتعليمات يتطلبها الموقف. 7

 متوسط 0.86 3.26 غير متسرع في إصدار أحكام أثناء النقاش. 8

 متوسط 1.05 3.17 غير متسرع في النقاش. 9

 متوسط 1.02 2.95 وبساطة. بوضوح وآرائه أفكاره يعبرعن 10

 متوسط 0.50 3.38 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجات، % النسبة المئوية لالستجابة.5*أقصى درجة لالستجابة )
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 المرحلة ( أن مستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة2.4يتضح من نتائج الجدول رقم )

ات لفقر  وجهة نظر المديرين والمعلميننابلس من  محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية

( حيث تراوح متوسط االستجابة 10، 5، 2، 1مجال االتصال والتواصل كان مرتفعا على الفقرات )

، 7، 6، 4، 3مستوى المهارات الحياتية متوسطا على الفقرات ) (، وجاء3.75 -3.48عليها ما بين )

 (.3.31 -2.95( حيث تراوح متوسط االستجابة عليها ما بين )9، 8

 بةدى طللوفيما يتعلق بالمستوى الكلي لمجال االتصال والتواصل لمستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" 

 لميننابلس من وجهة نظر المديرين والمع محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة

 (.3.38كان متوسطا، حيث كان متوسط االستجابة عليه )
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 مجال إدارة الوقت: -2

واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال إدارة الوقت لمستوى  الحسابية المتوسطات: (3. 4الجدول رقم)

 محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة

 .(342)ن=  ننابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمي

متوسط  الفقرات الرقم

 االستجابة*

االنحراف 

 المعياري 

مستوى 

 المهارات

 مرتفع 0.93 3.76 .يلتزم بمواعيد الحضور والمغادرة في المدرسة 1

 مرتفع 0.96 3.46 يلتزم بالوقت فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليه. 2

 متوسط 1 3.38 يعمل على استثمار الوقت أثناء الحصة. 3

 متوسط 0.93 3.37 يوزع الزمن بشكل يتناسب مع المهام المراد إنجازها. 4

 متوسط 1.05 3.22 يحدد أهدافه الدراسية بدقة حسب جدول الزمن المحدد. 5

 متوسط 1.09 2.98 .يعمل على مراجعة الزمن المستغرق في كل عمل 6

 متوسط 1.20 2.96 .إليهيستخدم األجندة أو الروزنامة لتنظيم وقت المهام الموكلة  7

 متوسط 1.17 2.95 يقوم بقراءة الكتب وحل الواجبات أثناء أوقات الفراغ 8

 متوسط 1.11 2.91 يستفسر من المدرسين عن كيفية تنظيم الوقت أثناء الدراسة. 9

 منخفض 1.07 2.56 .وأدائه للمهام المرتبطة بالوقت غير منظم في تفكيره 10

 منخفض 1.13 2.55 الحصة الدراسية. يضّيع الوقت أثناء 11

 منخفض 1.14 2.13 .يعمل على التهرب من حضور الحصص 12

 متوسط 0.55 3.02 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجات، % النسبة المئوية لالستجابة.5*أقصى درجة لالستجابة )
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 ساسيةالمرحلةاأل طلبة( أن مستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى 3.4يتضح من نتائج الجدول رقم )

دارة إلفقرات مجال  نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظة في لحكوميةا المدارس في العليا

 ،3.46( حيث كان متوسط االستجابة عليهما على التوالي )8، 1الوقت كان مرتفعا على الفقرتين )

( حيث 12، 10، 7، 6، 5، 3، 2(، وجاء مستوى المهارات الحياتية متوسطا على الفقرات )3.76

ا كان مستوى المهارات الحياتية منخفضا (، بينم3.38 -2.91تراوح متوسط االستجابة عليها ما بين )

 (. 2.56، 2.13، 2.55( حيث كان متوسط االستجابة عليها على التوالي )11، 9، 4على الفقرات )

 لمرحلةا لبةلمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طوفيما يتعلق بالمستوى الكلي لمجال إدارة الوقت لمستوى ا

 نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين كان محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية

 (.3.02متوسطا، حيث بلغ متوسط االستجابة عليه )
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 مجال حل المشكالت: -3

واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال حل المشكالت لمستوى  الحسابية (: المتوسطات4. 4) رقم الجدول

 محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة

 (.342نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين )ن=

متوسط  الفقرات الرقم

 االستجابة*

االنحراف 

 المعياري 

مستوى 

 المهارات

 مرتفع 0.93 3.43 يعمل على تحديد المشكلة بشكل واضح. 1

يختار الحل األنسب للموقف من بين مجموعة من  2

 .الحلول

 مرتفع 0.94 3.43

يعمل على جمع المعلومات الخاصة بالموقف أو  3

 المشكلة.

 متوسط 0.97 3.33

يجرب الحلول التي تم اقتراحها كحلول للموقف أو  4

 .القضية

 متوسط 0.94 3.30

 متوسط 0.97 3.23 يضع البدائل المالئمة عند مواجهة المشكلة. 5

 متوسط 0.90 3.20 يفكر بطريقة إجرائية عند مواجهة مشكالته. 6

يعمل على الحلول للموقف أو المشكلة التي تم تحديدها  7

 دون تطوير.

 متوسط 0.95 3.06

 متوسط 1.01 3.03 مشكالته.علمية في حل  يلجأ الى أساليب غير  8

 متوسط 0.66 3.25 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجات، % النسبة المئوية لالستجابة.5*أقصى درجة لالستجابة )
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 المرحلة ( أن مستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة4.4يتضح من نتائج الجدول رقم )

ات لفقر  نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظة في الحكومية المدارس في العليا ألساسيةا

( حيث كان متوسط االستجابة عليهما على 5، 1مجال حل المشكالت كان مرتفعا على الفقرتين )

( 8، 7، 6، 4، 3، 2(، وجاء مستوى المهارات الحياتية متوسطا على الفقرات )3.43، 3.43التوالي )

 (.3.33 -3.06حيث تراوح متوسط االستجابة عليها ما بين )

 لبةوفيما يتعلق بالمستوى الكلي لمجال حل المشكالت لمستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى ط

لمين نابلس من وجهة نظر المديرين والمع محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة

 (.3.25كان متوسطا، حيث كان متوسط االستجابة عليه )
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 اتخاذ القرار: مجال -4

واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال اتخاذ القرار لمستوى  الحسابية (: المتوسطات5. 4رقم) الجدول

 محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة

 (.342)ن=نظر المديرين والمعلمين نابلس من وجهة 

 متوسط الفقرات الرقم

 االستجابة*

االنحراف 

 المعياري 

 مستوى المهارات

 مرتفع 0.97 3.52 يتحمل المسؤولية في القيام باألعمال الموكلة إليه. 1

 متوسط 0.96 3.37 يتصرف بهدوء وتروي. 2

 متوسط 0.97 3.27 يراعي األولويات المختلفة عند اتخاذ القرار. 3

 متوسط 1.08 3.25 بشكل قانوني.يحل مشاكله  4

 متوسط 0.98 3.21 عفوي. بشكل مشاكله يحل 5

 متوسط 0.92 3.21 يضع نصب عينيه البدائل المختلفة. 6

 متوسط 1.08 3.11 يتسرع في اتخاذ القرار. 7

 متوسط 1.02 2.93 يتردد في اتخاذ القرار. 8

 متوسط 0.49 3.23 الدرجة الكلية للمجال

 ( درجات، % النسبة المئوية لالستجابة.5لالستجابة )*أقصى درجة 

 المرحلة ( أن مستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة5.4يتضح من نتائج الجدول رقم )

لفقرات  نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية

(، وجاء 3.52( حيث بلغ متوسط االستجابة عليها )3ى الفقرة )مجال اتخاذ القرار كان مرتفعا عل

( حيث تراوح متوسط 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1مستوى المهارات الحياتية متوسطا على الفقرات )
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وفيما يتعلق بالمستوى الكلي لمجال اتخاذ القرار لمستوى  (.3.37 -2.93االستجابة عليها ما بين )

 محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة لدى طلبةالمهارات الحياتية "اإلدارية" 

 (.3.23نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين كان متوسطا، حيث بلغ متوسط االستجابة عليه )

 مجال إدارة الصراع: -5

مجال إدارة الصراع لمستوى واالنحرافات المعيارية لفقرات  الحسابية (: المتوسطات6. 4) رقم الجدول

 محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة

 (.342نظر المديرين والمعلمين )ن=نابلس من وجهة 

متوسط  الفقرات الرقم
 االستجابة*

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 المهارات 

 متوسط 0.91 3.18 الصراع.يمتلك مهارات فاعلة في حل  1

 متوسط 0.97 3.18 يضع أولويات في متابعة المواقف الطارئة. 2

 متوسط 1.02 3.18 يتحمل المسؤولية في إدارة المواقف الطارئة. 3

هله الى إدارة الصراع تؤ يمتلك مهارات حوارية  4
 والمواقف الطارئة.

 متوسط 0.99 3.12

 متوسط 0.93 3.11 يستخدم التفاوض في حل الصراع. 5

 متوسط 1.00 3.10 يضبط النفس في المواقف الطارئة. 6

 متوسط 0.92 2.86 يلجأ إلى الغير في حل الصراع. 7

يلجأ الى العنف عند مواجهة مواقف الضغط  8
 والصراع

 متوسط 1.18 2.74

 متوسط 0.58 3.06 الدرجة الكلية للمجال

 النسبة المئوية لالستجابة.( درجات، % 5*أقصى درجة لالستجابة )



70 
 

 المرحلة ( أن مستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة6.4يتضح من نتائج الجدول رقم )

ات لفقر  نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية

تراوح متوسط االستجابة عليها ما بين مجال إدارة الصراع كان متوسطا على جميع الفقرات، حيث 

رية" يتعلق بالمستوى الكلي لمجال إدارة الصراع لمستوى المهارات الحياتية "اإلدا (.وفيما3.18 -2.74)

رين نابلس من وجهة نظر المدي محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة لدى طلبة

 (.3.06االستجابة عليه )والمعلمين كان متوسطا، حيث بلغ متوسط 

 ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

ساسية ة األهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحل

يرات لمتغ العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا

 ، الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(؟)المسمى الوظيفي

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم:

اختبار  وقام الباحث بحسابفحص الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه،  ولإلجابة عن هذا السؤال تم

مهارات الحياتية تبعا لمتغيرات ( لداللة الفروق في الOne- Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

ر ( تبين ذلك، وكذلك تم استخدام اختبا13.4، 9.4) ينولالخبرة(، ونتائج الجد)المسمى الوظيفي، 

لداللة الفروق في المهارات  (Independent- Samples- T- Test)ت( لمجموعتين مستقلتين )

وفيما  ( تبين ذلك،11.4 ،10.4الحياتية تبعا لمتغير )الجنس، المؤهل العلمي(، ونتائج الجدولين رقم )

 تائج السؤال وفقا لتسلسل المتغيرات المستقلة:يلي عرض لن
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 متغير المسمى الوظيفي: -1

( في α= 0.05نتائج الفرضية األولى : "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )

 ي محافظةمية فالمهارات الحياتية "االدارية" لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكو

 ".وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغير المسمى الوظيفينابلس من 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات لفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب 

 لس منالحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة ناب

 .(7.4كما هو مبين في الجدول رقم )لمتغير المسمى الوظيفي  معلمين تبعاً وجهة نظر المديرين وال

لمهارات الحياتية "اإلدارية" لمستوى ا(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7. 4الجدول رقم )

وجهة نظر المديرين  نابلس من محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة لدى طلبة

 (.342تبعا لمتغير المسمى الوظيفي )ن= والمعلمين

 

   المسمى     

 الوظيفي          

 المجاالت

 مدير

 (20) ن=

 معلم

 (119)ن=

 مديرة

 (29) ن=

 معلمة

 (174) ن=

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.46 3.38 0.37 3.66 0.54 3.28 0.48 3.64 االتصال والتواصل

 0.56 3 0.50 3.08 0.52 2.97 0.49 3.36 إدارة الوقت

 0.64 3.23 0.50 3.47 0.72 3.17 0.39 3.63 حل المشكالت

 0.47 3.24 0.64 3.28 0.56 3.18 0.36 3.40 اتخاذ القرار

 0.55 3.03 0.64 3.28 0.61 3.01 0.46 3.22 إدارة الصراع

 0.46 3.17 0.41 3.33 0.49 3.11 0.36 3.45 الكليالمستوى 
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ات المهار  لمستوى ( وجود فروق ظاهرية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 7.4يالحظ من الجدول رقم )
 لس منالحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة ناب

م وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدا
 (.8.4)( كما يظهر في الجدول رقم one way ANOVA) تحليل التباين األحادي

المهارات الحياتية  مستوى  في الفروق  لداللة األحادي التباين تحليل (: نتائج8. 4رقم ) الجدول
نابلس من وجهة نظر  محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة "اإلدارية" لدى طلبة
 (.342لمتغير المسمى الوظيفي )ن= تبعاً  المديرين والمعلمين

 مربعات مجموع التباين مصدر    
 االنحراف

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 مستوى  )ف( قيمة
 الداللة *

 
المستوى 

 الكلي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

2.659 
71.958 
74.617 

3 
338 
341 

0.886 
0.231 

4.163 0.006* 

 
االتصال 
 والتواصل

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات

 المجموع

4.741 
79.514 
84.255 

3 
338 
341 

1.580 
0.235 

6.717 0.000* 

 
 إدارة الوقت

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

2.871 
99.212 

102.082 

3 
338 
341 

0.957 
0.294 

3.260 0.022* 

 
 حل المشكالت

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

5.064 
142.139 
147.203 

3 
338 
341 

1.688 
0.421 

4.014 0.008* 

 
 اتخاذ القرار

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

0.905 
80.430 
81.366 

3 
338 
341 

0.302 
0.238 

1.268 0.285 

 
 إدارة الصراع

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

2.258 
112.100 
114.358 

3 
338 
341 

0.753 
0.332 

2.269 0.080 

 (.α= 0.05 * دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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(، وهي 0.006( ومستوى الداللة )4.163أن قيمة ف للدرجة الكلية )( 8.4من الجدول رقم )يالحظ 

 لمستوى ، أي أن الفروق الظاهرية بين تقديرات أفراد الدراسة (α=0.05)أصغر من مستوى الداللة 

س من المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المداراس الحكومية في محافظة نابل

وجهة نظر المديرين والمعلمين حسب متغير المسمى الوظيفي دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 المحدد، وبذلك يتم رفض الفرضية األولى.

( للمقارنات البعدية الثنائية بين المتوسطات LSDولتحديد مصادر الفروق تم استخدام اختبار )

 ( تبين ذلك.9.4الحسابية للمجاالت الدالة إحصائيا، ونتائج الجدول رقم )

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSDاستخدام اختبار ) (: نتائج9. 4رقم ) الجدول

 محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة طلبةللمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى 

 (.342لمتغير المسمى الوظيفي )ن= تبعا نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين

 المسمى        

 الوظيفي

 المجاالت

 معلمة مديرة معلم مدير المتوسط

 *0.28 0.12 *0.34   3.45 المستوى الكلي

3.11    -0.22 -0.06 

3.33     0.16 
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3.17      

 

 االتصال والتواصل

 

 

3.64   0.36* -0.02 0.26* 

3.28   -0.38* - 0.10 

3.66    0.28* 

3.38     

 

 إدارة الوقت

 

3.36  0.40* 0.28 0.36* 

2.96   -0.12 - 0.04 

3.08    0.08 

3     

 

 حل المشكالت

3.63  0.46* 0.16 0.40* 

3.17   -0.30* -0.06 

3.47    0.24 

3.23     

 (.α=0.05) الداللة مستوى  إحصائيًاعند * دال

 (α=0.05) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (9.4)تشير نتائج الجدول رقم 

على مجاالت )االتصال والتواصل، إدارة الوقت، حل المشكالت( والمستوى الكلي للمهارات الحياتية 
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نابلس بين )مدير(  محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة "اإلدارية" لدى طلبة

ة( ولصالح و)معلم، معلمة( ولصالح )مدير(، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين )معلم( و)مدير 

)مديرة( على مجالي االتصال والتواصل وحل المشكالت، وكذلك بين )مديرة( و)معلمة( ولصالح 

)مديرة( على مجال االتصال والتواصل، بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا في المقارنات البعدية 

 النائية األخرى بين المتوسطات الحسابية.

 متغير الجنس: -2

( في α =0.05الثانية : "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج الفرضية 

 ي محافظةمية فالمهارات الحياتية "االدارية" لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكو

 ".نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغير الجنس

 فياختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق ستخدام لفحص الفرضية الثانية قام الباحث با

 في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة مستوى 

يبين  (10.4الجدول رقم )و  تبعا لمتغير الجنس نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظة

 ذلك.
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المهارات الحياتية لدى  لمستوى : نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة (10. 4الجدول رقم )

 طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس حسب متغير الجنس.

 ذكور  

 (139) ن=

 إناث

 (203) ن=

 قيمة

 (ت)

 مستوى الداللة*

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.153 1.433 - 0.46 3.41 0.54 3.34 االتصال والتواصل

 0.870 0.164 0.56 3.01 0.54 3.02 إدارة الوقت

 0.798 0.256 - 0.63 3.26 0.70 3.24 حل المشكالت

 0.562 0.580 - 0.45 3.24 0.54 3.21 اتخاذ القرار

 0.761 0.304 - 0.57 3.07 0.59 3.05 إدارة الصراع

 0.608 0.514 - 0.45 3.19 0.49 3.17 المستوى الكلي

 (.340(، بدرجات حرية )α= 0.05) الداللة مستوى  إحصائيًاعند * دال

وى الداللة (، ومست0.514-قيمة "ت" للدرجة الكلية ) أن (10.4)يتضح من نتائج الجدول رقم 

على  (α= 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (، أي أنه0.608)

 سالمدار  يف العليا األساسية المرحلة المجاالت والمستوى الكلي للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة

بول ، وبذلك يتم قتبعا لمتغير الجنس نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظة في الحكومية

 الفرضية.

 



77 
 

 متغير المؤهل العلمي: -3

( في α =0.05: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) الثالثةنتائج الفرضية 

 ي محافظةمية فالمهارات الحياتية "االدارية" لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكو

 ".المؤهل العلمينابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغير 

 نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة لفحص الفرضية الثالثة قام الباحث باستخدام

مدارس المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في ال مستوى  فيالفروق 

تبعا لمتغير المؤهل العلمي الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين 

 يبين ذلك.(11.4الجدول رقم )و 

المهارات مستوى في مستقلتين لداللة الفروق  نتائج اختبار )ت( لمجموعتين(: 11. 4)الجدول رقم

الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من 

 (342وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي )ن=

 الجنس              
 

 المجاالت

 بكالوريوس
 (290) ن=

 فأعلىماجستير 
 (52) ن=

 قيمة
 )ت(

 مستوى الداللة*

   االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 0.429 0.791- 0.57 3.43 0.48 3.37 االتصال والتواصل

 0.942 0.073 0.59 3.01 0.54 3.02 إدارة الوقت
 0.284 1.073 0.65 3.16 0.66 3.27 حل المشكالت

 0.115 1.579 0.38 3.13 0.51 3.25 اتخاذ القرار
 0.231 1.199 0.60 2.97 0.58 3.07 إدارة الصراع

 0.519 0.645 0.47 3.14 0.46 3.19 المستوى الكلي
 (.340(، بدرجات حرية )α= 0.05* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة)
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(، ومستوى الداللة 0.645قيمة "ت" للدرجة الكلية ) أن( 11.4)يتضح من نتائج الجدول رقم 

على المجاالت (α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ( أي انه0.519)

كومية س الحوالمستوى الكلي للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدار 

ول ، وبذلك يتم قبالمديرين والمعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي في محافظة نابلس من وجهة نظر

 .الفرضية

 متغير الخبرة: -4

( في α =0.05: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) الرابعةنتائج الفرضية 

 محافظة يمية فالمهارات الحياتية "االدارية" لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكو

 ".لخبرةنابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغير ا

ارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمه لفحص الفرضية الرابعة قام الباحث باستخدام

س من نابل محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة

 ( يبين ذلك.12.4والجدول رقم )تبعا لمتغير الخبرة  ر المديرين والمعلمينوجهة نظ
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى (: 12. 4)الجدول رقم

طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين 

 (.342)ن=والمعلمين تبعا لمتغير الخبرة 

 الخبرة                
 

 المجاالت

 سنوات 5أقل من 
 (57) ن=

 سنوات 10 -5من 
 (109)ن=

 سنوات 10أكثر من 
 (176) ن=

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 0.47 3.37 0.51 3.43 0.55 3.34 االتصال والتواصل

 0.52 3 0.60 3.06 0.53 2.99 إدارة الوقت
 0.62 3.25 0.71 3.24 0.68 3.29 حل المشكالت

 0.46 3.22 0.54 3.23 0.50 3.23 اتخاذ القرار
 0.59 3.06 0.58 3.09 0.54 3.05 إدارة الصراع

 0.46 3.17 0.50 3.21 0.45 3.17 المستوى الكلي
بة لمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طللمستوى ا وجود فروق ظاهرية (12.4يالحظ من الجدول رقم )

لمين نابلس من وجهة نظر المديرين والمعالمرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة 

( one way ANOVA، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي )تبعا لمتغير الخبرة

 (13.4كما يظهر في الجدول رقم )
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الحياتية "اإلدارية" لدى المهارات  في الفروق  لداللة األحادي التباين تحليل (: نتائج13. 4رقم ) الجدول

نابلس من وجهة نظر المديرين  محافظة في الحكومية المدارس في العليا األساسية المرحلة طلبة

 (.342تبعا لمتغير الخبرة )ن= والمعلمين

 مربعات مجموع التباين مصدر   المجاالت
 االنحراف

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ) ف(

 مستوى 
 الداللة *

 
 االتصال والتواصل

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

0.390 
83.864 
84.255 

2 
339 
341 

0.195 
0.247 

0.789 0.455 

 
 إدارة الوقت

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

0.253 
101.830 
102.082 

2 
339 
341 

0.126 
0.300 

0.421 0.657 

 
 حل المشكالت

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

0.097 
147.106 
147.203 

2 
339 
341 

0.048 
0.434 

0.112 0.894 

 
 اتخاذ القرار

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

0.005 
81.330 
81.336 

2 
339 
341 

0.003 
0.240 

0.011 0.989 

 
 إدارة الصراع

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

0.167 
114.191 
114.358 

2 
339 
341 

0.084 
0.337 

0.248 0.780 
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 المستوى الكلي

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

0.095 
74.522 
74.617 

2 
339 
341 

0.047 
0.220 

0.216 0.806 

 (.α= 0.05) الداللة مستوى  إحصائيًاعند * دال

(، ومستوى الداللة 0.216قيمة ف للدرجة الكلية ) أن (13.4)يتضح من نتائج الجدول رقم 

 لةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال ( وهي أكبر من مستوى الداللة أي انه0.806)

(α=0.05) ساسيةاأل المرحلة على المجاالت والمستوى الكلي للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة 

 لخبرة.اتبعا لمتغير  نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظة في الحكومية المدارس في العليا
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  1                                                                    الخامسالفصل 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 

 المقدمة 1.5

عة من ثم عرضًا لمجمو  ألسئلتها وفرضياتها،تضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها، وفقًا 

 التوصيات التي توصلت إلية الدراسة بناًء على نتائجها.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول والذي نصه: 2.5

لحكومية ارس اما مستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المد

 وجهة نظر المديرين والمعلمين؟ في محافظة نابلس من 

( أن المستوى الكلي للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة 1.4أظهرت نتائج الجدول رقم )

كان  األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين

وجاء مستوى المهارات الحياتية متوسطا على (، 3.18متوسطا، حيث كان متوسط االستجابة عليه )

(، 3.38جميع المجاالت، حيث احتل مجال االتصال والتواصل المرتبة األولى بمتوسط استجابة )

ذلك الى  ويعزو الباحث، (3.02األخيرة بمتوسط استجابة ) بينما جاء مجال إدارة الوقت في المرتبة

ميم المناهج حيث تركز على العلوم البحتة في معظم بعض العوامل المختلفة منها: عوامل تتعلق بتص
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نشطة داخل الغرف الصفية أو للمعلم والطالب في ممارسة بعض األوعدم إعطاء فرصة  ،المواد

، وقلة الدعم المادي حيث أن معظم المدارس تعتمد لكليهماخارجها التي تنمي المهارات الحياتية 

األنشطة التي تتطلب كلفة مادية لتنمية ثر على تنفيذ ، مما يؤ ميزانيتها على التبرعات المدرسية

 ، وعدمالطلبة التربوية وغيرها مشاكلباإلضافة إلى عدم إشراك المعلمين في حل المهارات الحياتية، 

عدم على الطريقة الروتينية "التلقين"، و تقبل النقد البّناء فيما يتعلق بتعليم المواد الدراسية واإلعتماد 

في حلها وتكامل لمساعدة لإشراك ودمج أولياء األمور في التعرف على المشاكل التي تواجه أبنائهم 

والسبب في حصول االتصال والتواصل على ، للمهارت الحياتية لطلبةوالبيت في إكساب المدرسة ادور 

، وطبيعة المجتمع المرتبة األولى ألن هذه المهارة يتم استخدامها بشكل يومي في المجتمع المدرسي

الفلسطيني المنفتح والبسيط القائم على العالقات االجتماعية يسهل من تنمية هذه المهارة، وبالتالي من 

الطبيعي ان تكون هذه المهارة في المرتبة األولى، ام بالنسبة لمهارة إدارة الوقت وحصولها على المرتبة 

فقد يعود ذلك الى شعور المديرين المعلمين بقصور الطلبة لمهارة ادارة الوقت وذلك لعدم  ،األخيرة

تدريب الطلبة عليها، وعدم وجودها في المنهاج الفلسطيني ليتم تدريسها وتطبيقها في الحجرة الصفية 

( 2016( ودراسة كاظم وشيماء)2007اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة سعدالدين)وخارجها، 

من وجهة نظر أغلب  المطلوبمستوى الى المستوى المهارات الحياتية عند الطلبة  لم يصلحيث 

واختلفت الدراسة   ،لكونهم ال يعيرون اإلهتمام في تدريسها وممارستها في الحياة اليومية المدرسين

حياتية بشكل  نتائج الدراسة ان الطلبة يمتلكون مهاراتحيث كانت  (2010دراسة وافي )لحالية مع ا

 جيد وبنسبة فوق المتوسطة.
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه: 3.5

ساسية ة األهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحل

رات لمتغي والمعلمين تبعاالعليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين 

 )المسمى الوظيفي، الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(؟

 تمت مناقشة نتائج السؤال الثاني من خالل الفرضيات المنبثقة عنه:

 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى : 1.3.5

 ةالمهارات الحياتيفي مستوى ( α≤0.05"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )

جهة نظر وس من "االدارية" لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابل

 المديرين والمعلمين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي".

على مجاالت وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 9.4، 8.4 ،7.4أظهرت نتائج الجدول رقم )

)االتصال والتواصل، إدارة الوقت، حل المشكالت( والمستوى الكلي للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى 

طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين 

لم، معلمة( ولصالح )مدير(، بين )مدير( و)مع وكانت الفروق والمعلمين تبعا لمتغير المسمى الوظيفي، 

وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين )معلم( و)مديرة( ولصالح )مديرة( على مجالي االتصال 

والتواصل وحل المشكالت، وكذلك بين )مديرة( و)معلمة( ولصالح )مديرة( على مجال االتصال 

ة األخرى بين الثنائي والتواصل، بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا في المقارنات البعدية

 المباشر بالتواصلاإلختالف الى ان المعلمين يقومون ويعزو الباحث ذلك ، المتوسطات الحسابية

مع الطلبة من خالل التدريس واالنشطة التي يقومون بها،  اما المديرين فيكون  والتفاعل اليومي
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لمستوى المهارات الحياتية  بينهمحداث الفروق ، ويعد ذلك عاماًل في إالمباشر مع المعلمين تواصلهم

 .ةلدى الطلب

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  2.3.5

ية المهارات الحياتمستوى في ( α≤0.05"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )

نظر جهة وس من "االدارية" لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابل

 المديرين والمعلمين تعزى لمتغير الجنس".

على المجاالت والمستوى أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  (10.4أظهرت نتائج الجدول رقم )

ة في الكلي للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومي

 يعزو الباحث ذلك الى انو  ،والمعلمين تبعا لمتغير الجنسرين المديمحافظة نابلس من وجهة نظر 

ولديهم قدرات متشابهة، ور واالناث يعيشون في مجتمع واحد في نفس الظروف ونفس التفاعل الذك

ن هذ وكانت وجهات النظر للمديرين والمعلمين لكال الجنسين في مستوى المهارات الحياتية متشابة أل

الية وتوافقت الدراسة الح، الجنس، لذا فهي ال تختلف عند فئة عن أخرى المهارات ال تتأثر باختالف 

في حاجة  (0,05)حيث ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   (2010مع دراسة وافي )

 .ارات الحياتية تعزى لمتغير الجنسالطلبة للمه

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 3.3.5

ية المهارات الحياتمستوى  ( فيα≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )"ال توجد فروق ذات دالله 

جهة نظر وس من "االدارية" لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابل

 ". المؤهل العلميالمديرين والمعلمين تعزى لمتغير 
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على المجاالت والمستوى أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  (11.4أظهرت نتائج الجدول رقم )

ة في الكلي للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومي

إلى ك ويعزو الباحث ذل ،تبعا لمتغير المؤهل العلميافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين مح

ة في لتضمين المهارات الحياتي يوالخطوات التنفيذية الواضحة في التعليم الفلسطينغياب اإلجراءات 

فمن  المناهج الدراسية لكي يظهر الفرق في وجهات النظر للمديرين والمعليمن تبعًا للمؤهل العلمي،

ًا الطبيعي وجود الفرق في تدريس المهارت الحياتية عندما تكون موجودة في المنهاج للمعلمين وفق

ع موذلك ألن كل معلم أو مدير له اساليبه في التعليم والحوار والتواصل  لمتغير المؤهل العلمي،

دراسة  تفقت الدراسة الحالية معا يؤثر ذلك على مستوى الطلبة للمهارات الحياتية،اآلخرين وبالتالي 

ى ز الحياتية تع إمتالك الطلبة للمهارات في ( في عدم وجود فروق دالة إحصائياً 2015حسام وعامر )

    للمستوى األكاديمي.

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 4.3.5

ية الحياتالمهارات مستوى في ( α≤0.05"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) 

جهة نظر وس من "االدارية" لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابل

 ". الخبرةالمديرين والمعلمين تعزى لمتغير 

على المجاالت والمستوى أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  (12.4أظهرت نتائج الجدول رقم )

دارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في الكلي للمهارات الحياتية "اإل

غياب ويعزو الباحث ذلك إلى ، تبعا لمتغير الخبرةة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين محافظ

سياسة واضحة في المدارس لتنمية وإكساب المهارات الحياتية لدى الطلبة ويعود ذلك الى غياب 

االمكانات المادية، واكتظاظ المقررات الدراسية وعدم وجود الوقت لتطبيق المهارات التي ال تكتسب إال 

ء بالحد األدنى للتعلم، ووجود بالممارسة العملية دفع بالمعلمين والمديرين ذوي الخبرات المختلفة باإلكتفا
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الفجوة بين المدرسة واالدارة التربوية في ما يخص تصميم المناهج، أدى الى عدم االستفادة من 

هذه العوامل أدت الى عدم وجود فروق  المديرين والمعلمين الذين يمتلكون الخبرة الكافية في التدريس،

 إختلفت ،لخبرة لمستوى المهارات الحياتية عند الطلبةفي وجهات نظر المديرين والمعلمين تبعًا لمتغير ا

( حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث 2014مع دراسة صوالحة ) نتائج هذه الدراسة

إمتالك مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية لمهارت التفكير اإلبداعي تعزى 

 سنوات. 10لمتغير الخبرة لصالح أكثر من 
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 التوصيات 4.5

افظة يرى المديرون والمعلمون أن طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في مح -1

معتدلة، وأكثر هذه المهارات لديهم التواصل "اإلدارية" نابلس يمتلكون مهارات حياتية 

 واالتصال، وأقلها إدارة الوقت.

المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة تختلف نظرة المديرون والمعلمون حول  -2

 األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس وفقا الختالف مسماهم الوظيفي.

 إن الدراسة خلصت بالتوصيات اآلتية:وتأسيسا لما سبق ف 

تاجها ونقل الخبرات التي تح والمدراء عداد المعلمينإلمعان النظر في البرامج العالمية إ -1

 .امتالك المهارات الحياتية "اإلدارية"برامجنا التعليمية كي نمكن معلمينا من 

 عرف على أهم المعوقات التي تعترض الطلبة وتقلل من فرص امتالكهملتّ لجراء دراسات إ -2

 .للمهارات الحياتية "اإلدارية"

 ات الحياتية لدى الطلبة.إعداد البرامج التي تمكن المعلمين من تنمية المهار  -3
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لقرى: منشورة. كلية التربية، جامعة أم ارسالة دكتوراة غير التحديات واإلتجاهات المعاصرة. 

 السعودية.

 ( .2002جروان، فتحي .)لطباعة (. عمان، دار الفكر 1)ط. تعليم التفكير:مفاهيم وتطبيقات

 والنشر والتوزيع. 

 ( .فاعلية برنامج إرشادي نفسي لتنمية مهارات الحياة لدى طالب 2010الحارثي، صبحي .)

 .80ص-34ص، 16، مجلة بحوث التربية النوعيةف، المرحلة الثانوية بمحافظة الطائ

 ( .دور التكوين في إكساب طلبة معاهد علوم وتقنيات 2015حسام، بشير و عامر، حمالوي .)

، 20ية، مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعالنشاطات البدنية والرياضية بعض المهارات الحياتية، 

 .336ص-315ص

 ( .2007حسان، حسن و العجمي، محمد .)زيع.. عمان: دار المسيرة للنشر والتو االدارة التربوية 

 ( .2007حسين، سالمة وحسن، طه .)عمان: دار الفكراستراتيجيات ادارة الصراع المدرسي .. 

 ( .فاعلية برنامج تربوي لتثقيف أطفال الروضة في بعض الممارسات 2004حطيبة، ناهد .)

 .223-195، 98مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الحياتية وتنمية اتجاهاتهم نحوها، 

 ( .2004خوالدة، محمود.) ق للنشر (. عمان، دار الشرو 1)ط. الذكاء العاطفي و الذكاء االنفعالي

 والتوزيع.

http://ahdath.justice.gov.lb/law-sign-kidsrights.htm
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 ( .درجة توافر المهارات الحياتية في محتوى كتب العلوم2011درويش، عطا وابو حجر، فايز .) 

 .300-283، 8 مجلة الطفولة، بمرحلة رياض االطفال بغزة،

 ( .2013الدفاعي، كاظم علي والخالدي، أمل ابراهيم .)(. بغداد، 1)ط. علم نفس الشخصية

 مكتب زاكي.

 (2005زيتون، عايش .)(. عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.5)ط. أساليب تدريس العلوم 

 ( .2002زيتون، كمال .))القاهرة: عالم الكتب.. تدريس العلوم للفهم )رؤية بنائية 

 ( .2003سعادة، جودت .) )مان، (. ع1)ط.تدريس مهارات التفكير )مع مئات األمثلة التطبيقية

 دار الشروق للنشر والتوزيع.

 .عاشر المهارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا للصف ال (.2007) سعد الدين، هدى

 منشورة. الجامعة االسالمية: غزة.رسالة ماجستير غير ومدى اكتساب الطلبة لها، 

 ( .2004السلطي، ناديا .)( عمان، دار المسيرة للنشر 1ط.التعلم المستند الى الدماغ .) التوزيع.و 

 ( .حاجات طلبة جامعة اإلسراء الى المهارات الحيايتة2007السيد، مريم .) مجلة إتحاد .

  .141ص-103ص، 39، الجامعات العربية

 ( .2005الشرقاوي، عبير .) برنامج لتنمية بعض المهارات الحياتية لدى عينة من أطفال

 ، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة طنطا: مصر.الرياض

 ( .2009الشريف، عمر وعبد العليم، أسامة .) .ن: دار عماالمداخل االدارية الحديثة في التعليم

 المناهج.

 ( .2010صايمة، سمر .)الث ي مناهج اللغة العربية للصف الثالمهارات الحياتية المتضمنة ف

ر . رسالة ماجستير غياألساسي ومدى ممارستها لدى تالميذ مدارس وكالة الغوث الدولية

 منشورة. جامعة األزهر: غزة.
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 (  2009صقر، مأمون .)العليا تقويم استخدام الخريطة في كتب الجغرافيا في المرحلة االساسية 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة. .في فلسطين

 مهارات التفكير اإلبداعي وعالقته بأنماط اإلتصال لدى مديري (. 2014أمل. ) ،صوالحة

ات. المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة تنظر المعلمين والمعلم

 تربية، جامعة النجاح الوطنية: نابلس.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ال

 ( .1995الطبراني، ابو القاسم .)القاهرة: دار الحرمين. المعجم األوسط . 

 ( .2006الطيب، عصام علي .)عالم الكتب. القاهرة، (.1)ط. أساليب التفكير 

 ( .2001عابدين، محمد .)عمان: دار الشروق.االدارة المدرسية الحديثة . 

 م تنمية المهارات الحياتية لدى طالب التعلي .(2005اسكاوس، فيليب ) عبد الموجود، عزت و

 ، القاهرة، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.الثانوي في إطار مناهج المستقبل

 ( .2006عداربة، محمود .)فة إدارة الوقت لدى مديري ومديريات مدارس وكالة الغوث في الض

 ورة. جامعة بيرزيت: فلسطين.. رسالة ماجستير غير منشالغربية

 ( .2009العقيلي، اسعد .)لة . رسالوقتالمعوقات المؤثرة في استخدام االساليب العلمية في إدارة ا

 ماجستير غير منشورة. االكاديمية العربية المفتوحة: الدانمارك.

 ( .2009علي، عادل .) .دار الجامعة الجديدة. القاهرة:المهارات الحياتية 

 اء القاهرة: زهر المهارات الحياتية. (. 2001د، الشناوي، رجاء، و صبحي، عفاف. )عمران، تغري

 الشرق.

 ( .1993فهمي، محمد سف الدين ومحمود، حسن عبد المالك .) تطور االدارة المدرسية في دول

 الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج.الخليج العربي. 

 ( .2001قطامي، نايفة .)عمان: دار الفكر.مرحلة االساسيةتعليم التفكير لل ، 
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 (. المهارات الحياتية الالزمة لطلبة قسم الجغرافية من وجهة نظر2016حمزة. ) كاظم، شيماء 

 .79ص-45ص(، 2)24مجلة جامعة بابل، التدريسيين، 

 ( .2003اللقاني، احمد والجمل، علي .) يسمعجم المصلحات التربوية في المناهج وطرق التدر 

 (. القاهرة، عالم الكتب. 3)ط.

 ( .1999اللوزي، موسى .)نشر.، عمان: دار وائل للالتطور التنظيمي: أساسيات ومفاهيم حديثة 

 ( .2006اللولو، فتحية و قشطة، عوض سليمان .)مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة خريجي 

 .ية: غزةالجامعة االسالمرسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية بالجامعة االسالمية بغزة. 

 ( ،2002مازن، حسام  .)ثقافة اتية والالتربية العلمية وابعاد التنمية التكنولوجية والمهارات الحي

قافة ية وث، بحث مقدم في المؤتمر العلمي السادس "التربية العلمالعلمية الالزمة للمواطن العربي

 ين شمس: القاهرة.المجتمع"، الجمعية المصرية للتربية العلمية، جامعة ع

 ( .2006المرزوقي، عبد المنعم .)فاعلية برنامج أنشطة بيئية صفية وال صفية على تنمية 

ية ات العربألمار المهارات والقيم البيئية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي بدولة ا

 صر.مجامعة عين شمس: رسالة دكتوراة غير منشورة. كلية التربية والثقافة والمجتمع،  .المتحدة

 ( .فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الدراسا2002مسعود، رضا هندي .) ت

ل االجتماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ االو 

 .72-25ص، 80، مجلة الدراسات في المناهج وطرق التدريساالعدادي، 

 ( .2002مصطفى، فهيم .)االبتدائي -مهارات التفكير في مراحل التعليم العام: رياض االطفال- 

دار  (. القاهرة،1)ط.لثانوي: رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي ا-االعدادي )المتوسط(

 الفكر العربي.
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 ( .الصراع التنظيمي دراسة تطبيقية التجاهات المرؤوسين 2005المعشر، زياد .)دارة نحو اساليب ا

 ،عمالالمجلة االردنية في ادارة االالصراع في الدوائر الحكومية في محافظات الجنوب باالردن، 

2(1 ،)60-40. 

 ( .2009مغاري، تيسير .)غزة  نمط القيادة السائدة في مديريات التربية والتعليم بمحافظات

ة ة. جامعرسالة ماجستير غير منشور  .وعالقته بصنع القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها

 .غزة: األزهر

 ( .2004ملحم، سامي محمد .))لفكر (. االردن، دار ا1ط.( علم نفس النمو )دورة حياة االنسان

 ناشرون وموزعون.

 ( .2002موسى، محمد .) باعة عمان، دار الفرقان للط .2).ط(التربية وقضايا المجتمع المعاصر

 والنشر.

 ( .2007النملة، عبدهللا .)عربية إدارة الصراع التنظيمي في المدارس الثانوية بالمملكة ال

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الملك سعود: السعودية.السعودية

 ( .2007نوفل، محمد بكر .) .عمان: دار المسيرة.الذكاء المتعدد في غرفة الصف 

 ( .2011نوفل، محمد وسعيفان، محمد .)(. 1)ط. ج مهارات التفكير في المحتوى الدراسيدم

 عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 ( .2010وافي، عبد الرحمن .) لمرحلة االمهارات الحيايتة وعالقتها بالذكاء المتعدد لدى طلبة

 غزة. :الجامعة األسالمية. رسالة ماجستير غير منشورة. الثانوية في قطاع غزة

  دن.عمان، االر استراتيجيات التدريس والتقويم. (. 2015التربية والتعليم األردنية. )وزارة 

www.moe.gov.jo  

http://www.moe.gov.jo/
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 ( .2000وزارة التربية والتعليم االفلسطينية .) دولة فلسطين.، 2000تقييم عام 

 ( .2006اليونيسيف .)من  7/12/2016اخذ من االنترنت بتاريخ  .المهارات الحياتية

 www.unicef.org/lifeskills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/lifeskills
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 : االستبانة بصورتها األولية(1رقم )  ملحق

  
 عزيزي المدير/المعلم المحترم/ة.

 

 تحية طيبة وبعد:

 لعليا فياساسية المهارات الحياتية "إلدارية" لدى طلبة المرحلة األ يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
بات  لمتطلوذلك إستكماالً المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجة نظر المديرين والمعلمين ؛ 

 درجة الماجستير، في اإلدارة التربوية من جامعة القدس. الحصول على

أرجو من حضرتكم التعاون واإلجابة عن فقرات اإلستبانة، بما يتناسب مع وجهة نظرك، علما أن 
 البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة وألغراض بحثية فقط.

 تتكون هذه االستبانة من قسمين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 التربويةكلية العلوم التربوية / برنامج اإلدارة 
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 البيانات الشخصية -: القسم األول

 -في المكان المناسب التي تنطبق على حالتك:√ ( يرجى وضع إشارة ) 

 معلمة□     ديرةم□     معلم□ مدير      □ الوصف الوظيفي :  -1

 أنثى   □ذكر    □الجنس :    -2

 دكتوراه□ جستير   ما □بكالوريوس   □ المؤهل العلمي :    -3

 كلية إنسانية□    كلية علمية□ لكلية التي تخرج منها المدير/ة  المعلم/ة : ا -5

  نواتس 5أقل من   □عدد سنوات الخبرة :   -4

 سنوات  10أكثر من    □سنوات     10-5من   □                               

 قرية□ مدينة    □ موقع المدرسة :  -6

 

  القسم الثاني : إستبانة تضم خمسة مجاالت للمهارات الحياتية: 

 )اإلتصال والتواصل، إدارة الوقت، حل المشكالت ، إتخاذ القرار ، إدارة االصراع(

 

 
 قليلة جدا  

 
 قليلة

 
 متوسط

 
 كبيرة

 
 كبيرة جدا  

 الدرجة  
 

 اإلتصال والتواصل   

 
 الرقم       المجال

 -1 يستمع الى اآلخرين     
يستخدم نبرة صوت مالئمة أثناء      

 الحديث 
2- 

ال يعبر عن  آرائه بوضوح و      
 بساطة

3- 

 -4 يتسرع في النقاش     
 -5 يتواصل بصريا  أثناء الحديث     
 -6 يقاطع اآلخرين أثناء الحوار     
ال يصدر أحكام على اآلخرين أثناء      

 التواصل
7- 

 -8 أفكاره وأفكار اآلخرينيربط بين      
يقدم النصح للزمالء دون الطلب      

 منه 
9- 

يستخدم لغة الجسد المالئمة أثناء      
 التواصل مع اآلخرين

10- 

 
 قليلة جدا  

 
 قليلة

 
 متوسط

 
 كبيرة

 
 كبيرة جدا  

 الدرجة       
 

 
 الرقم       المجال
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  إدارة الوقت        

يتعلق بالمهام يلتزم بالوقت فيما      
 الموكلة اليه

1- 

يوزع الزمن بشكل يتناسب مع      
 المهام المراد إنجازها

2- 

يستخدم األجندة أو الروزنامة      
 لتنظيم وقت المهام الموكلة اليه

3- 

 -4 يضيّع الوقت أثناء الحصة الدراسية      
يقوم بقراءة الكتب وحل الواجبات      

 أثناء أوقات الفراغ
5- 

يستفسر من المدرسين عن كيفية      
 تنظيم الوقت أثناء الدراسة

6- 

ال يلتزم بمواعيد الحضور      
 والمغادرة في المدرسة

7- 

يعمل على مراجعة الزمن المستغرق      
 في كل عمل

8- 

غير منظم في تفكيرة وأدائة للمهام      
 المرتبطة بالوقت

9- 

يحدد أهدافه الدراسية بدقة حسب      
 جدول الزمن المحدد 

 
 
 
 
 

10- 

 
 قليلة جدا  

 
 قليلة

 
 متوسط

 
 كبيرة

 
 كبيرة جدا  

 الدرجة     
 

 حل المشكالت       

 
 الرقم       المجال

يعمل على تحديد المشكلة بشكل      
 واضح

1- 

يعمل على جمع المعلومات الخاصة      
 بالموقف أو المشكلة

2- 

يضع البدائل المالئمة عند مواجهة      
 المشكلة

3- 

يجرب الحلول التي تم إقتراحها      
 كحلول للموقف أو القضية 

4- 

يختار الحل األنسب للموقف من بين      
 مجموعة من الحلول

5- 

ال يلجأ الى األسلوب العلمي في حل      
 مشكالته 

6- 

 يفكر بطريقة إجرائية عند مواجهة     
 مشكالته

7- 

ال يطور حلوال  للموقف أو المشكلة      
 التي تم تحديدها

8- 

 
 قليلة جدا  

 
 قليلة

 
 متوسط

 
 كبيرة

 
 كبيرة جدا  

 الدرجة        
 

 إتخاذ القرار      

 
 الرقم       المجال

 -1 ال يتصرف بإندفاع وتهور      
 -2 يحل مشاكله بشكل قانوني      
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المسؤولية في القيام يتحمل      
 باألعمال الموكلة إليه

3- 

 -4 متسرع في إتخاذ القرار     
يراعي األولويات المختلفة عند      

 إتخاذ القرار
5- 

 -6 يضع نصب عينيه البدائل المختلفة      
 -7 متردد في إتخاذ القرار     
 

 قليلة جدا  
 
 قليلة

 
 متوسط

 
 كبيرة

 
 كبيرة جدا  

 الدرجة       
 

 إدارة االصراع      

 
 الرقم       المجال

يمتلك مهارات فاعلة في حل      
 الصراع  

1- 

لديه المقدرة على ضبط النفس في      
 المواقف الطارئة

2- 

 -3 يستخدم التفاوض في حل الصراع     
يلجأ الى العنف عند مواجهة مواقف      

 الضغط والصراع
4- 

أولويات في متابعة المواقف يضع      
 الطارئة

5- 

يمتلك مهارات حوارية تأهله الى      
 إدارة الصراع والمواقف الطارئة

6- 

يتحمل المسؤولية في إدارة      
 المواقف الطارئة

7- 
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 أسماء األساتذة المحكمين إلداة الدراسة :(2رقم )  ملحق

 الرقم االسم مكان العمل

-1 د. محمود أبو سمرة جامعة القدس  

-2 أ.د. محمد عابدين جامعة القدس  

-3 أ.د. عفيف زيدان جامعة القدس  

-4 أ.د. عماد عبد الحق جامعة النجاح الوطنية  

-5 د. فايز محاميد جامعة النجاح الوطنية  

-6 د. علياء العسالي جامعة النجاح الوطنية  

الوطنيةجامعة النجاح  -7 د. حسن تيم   

-8 د. فاخر الخليلي جامعة النجاح الوطنية  

-9 د. سهيل صالحة جامعة النجاح الوطنية  

-10 د. وجيه ضاهر جامعة النجاح الوطنية  
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 : االستبانة بصورتها النهائية (3رقم )  ملحق

داة الدراسةأ  

 

 

  عزيزي المدير/المعلم المحترم/ة.

 تحية طيبة وبعد:

المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك إستكمااًل لمتطلبات المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجة نظر المديرين والمعلمين ؛ 

 الحصول على درجة الماجستير، في اإلدارة التربوية من جامعة القدس.

ات اإلستبانة، بما يتناسب مع وجهة نظرك، علما أن أرجو من حضرتكم التعاون واإلجابة عن فقر 

 البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة وألغراض بحثية فقط.

 تتكون هذه االستبانة من قسمين:

ةالبيانات الشخصي -القسم األول :  

 

 جامعة القدس

الدراسات العلياعمادة   

ةبرنامج اإلدارة التربوي / كلية العلوم التربوية  
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-سب التي تنطبق على حالتك:المنا المكان في(  √يرجى وضع إشارة )   

معلمة □    مديرة □    معلم □مدير       □الوظيفي :  المسمى -1  

أنثى □ذكر    □الجنس :    -2  

فأعلىجستير ما □بكالوريوس    □المؤهل العلمي :    -3  

نواتس 5أقل من   □عدد سنوات الخبرة :   -4  

سنوات 10أكثر من    □سنوات     10-5من   □  

 

للمهارات الحياتية:القسم الثاني : إستبانة تضم خمسة مجاالت   

 )اإلتصال والتواصل، إدارة الوقت، حل المشكالت ، إتخاذ القرار ، إدارة االصراع(
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 قليلة جداً 

 

 قليلة

 

 متوسط

 

 كبيرة

 

 كبيرة جداً 

 الدرجة

 

 اإلتصال والتواصل

 

الرقم       

 المجال

-1 يستمع الى اآلخرين       

يستخدم نبرة صوت مالئمة أثناء      

 الحديث

2-  

-3 يعبر عن  آرائه بشكل غير واضح       

-4 يتسرع في النقاش       

-5 يتواصل بصريًا أثناء الحديث       

يعمل على سماع اآلخرين دون      

 مقاطعة

6-  

يعمل على عدم إصدار أحكام على      

 اآلخرين أثناء التواصل

7-  

-8 يربط بين أفكاره وأفكار اآلخرين       

يقدم النصح للزمالء دون الطلب      

 منه

9-  

يستخدم تعبيرات وجهية مالئمة      

 أثناء التواصل

10-  
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 قليلة جداً 

 

 قليلة

 

 متوسط

 

 كبيرة

 

 كبيرة جداً 

 الدرجة

 

 إدارة الوقت

 

الرقم       

 المجال

 

يلتزم بالوقت فيما يتعلق بالمهام      

 الموكلة اليه

1-  

يتناسب مع يوزع الزمن بشكل      

 المهام المراد إنجازها

2-  

يستخدم األجندة أو الروزنامة      

 لتنظيم وقت المهام الموكلة اليه

3-  

-4 يضّيع الوقت أثناء الحصة الدراسية       

يعمل على إستثمار الوقت أثناء      

 الحصة

5-  

يقوم بقراءة الكتب وحل الواجبات      

 أثناء أوقات الفراغ

6-  

يستفسر من المدرسين عن كيفية      

 تنظيم الوقت أثناء الدراسة

7-  

يلتزم بمواعيد الحضور والمغادرة      

 في المدرسة

8-  
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يعمل على التهرب من حضور      

 الحصص

9-  

يعمل على مراجعة الزمن المستغرق      

 في كل عمل

10-  

غير منظم في تفكيرة وأدائة للمهام      

 المرتبطة بالوقت

11-  

يحدد أهدافه الدراسية بدقة حسب      

 جدول الزمن المحدد

 

12-  
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 قليلة جداً 

 

 قليلة

 

 متوسط

 

 كبيرة

 

 كبيرة جداً 

 الدرجة

 

 حل المشكالت

 

الرقم       

 المجال

يعمل على تحديد المشكلة بشكل      

 واضح

1-  

يعمل على جمع المعلومات الخاصة      

 بالموقف أو المشكلة

2-  

يضع البدائل المالئمة عند مواجهة      

 المشكلة

3-  

يجرب الحلول التي تم إقتراحها      

 كحلول للموقف أو القضية

4-  

يختار الحل األنسب للموقف من      

 بين مجموعة من الحلول

5-  

يلجأ الى اساليب غير العلمية في      

 حل مشكالته

6-  

مواجهة يفكر بطريقة إجرائية عند      

 مشكالته

7-  

     

 

يعمل على الحلول للموقف أو 

المشكلة التي تم تحديدها دون 

 تطوير

8-  
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 قليلة جداً 

 

 قليلة

 

 متوسط

 

 كبيرة

 

 كبيرة جداً 

 الدرجة

 

 إتخاذ القرار

 

الرقم       

 المجال

-1 يتصرف بهدوء وتروي        

-2 يحل مشاكله بشكل قانوني       

في القيام يتحمل المسؤولية      

 باألعمال الموكلة إليه

3-  

-4 يتسرع في إتخاذ القرار       

-5 يحل مشاكله بشكل عفوي        

يراعي األولويات المختلفة عند      

 إتخاذ القرار

6-  

-7 يضع نصب عينيه البدائل المختلفة       

-8 يتردد في إتخاذ القرار       
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 قليلة جداً 

 

 قليلة

 

 متوسط

 

 كبيرة

 

 كبيرة جداً 

 الدرجة

 

 إدارة االصراع

 

الرقم       

 المجال

يمتلك مهارات فاعلة في حل      

 الصراع

1-  

-2 يضبط النفس في المواقف الطارئة       

-3 يستخدم التفاوض في حل الصراع       

-4 يلجأ إلى الغير في حل الصراع       

يلجأ الى العنف عند مواجهة      

الضغط والصراعمواقف   

5-  

يضع أولويات في متابعة المواقف      

 الطارئة

6-  

يمتلك مهارات حوارية تأهله الى      

 إدارة الصراع والمواقف الطارئة

7-  

يتحمل المسؤولية في إدارة المواقف      

 الطارئة

8-  
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 من جامعة القدس تسهيل مهمة : (4) رقم ملحق
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 :تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم في نابلس (5) رقم ملحق
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 ب ........................................................................................................ ُشكر وتَقِدير
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 فهرس الجداول

 52 ..... (.342(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة )ن=1. 3الجدول رقم )

 54 ......................... ( يمثل مجاالت المهارات الحياتية وعدد الفقرات لكل مجال :2. 3جدول رقم )

 55 .......................... (: قيم معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية ألداة الدراسة3. 3الجدول رقم )
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للمجاالت والمستوى الكلي 1. 4الجدول رقم )
للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس 

 60(.342الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين )ن=

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االتصال والتواصل 2. 4الجدول رقم)
ية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في لمستوى المهارات الحياتية "اإلدار 

المدارس الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين مرتبة 
 62 .................................................................... (.342تنازليًا )ن=

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال إدارة الوقت لمستوى 3. 4الجدول رقم)
دارس المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في الم

(.342الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين  )ن=
 .......................................................................................... 64 

رية لفقرات مجال حل المشكالت لمستوى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا4. 4الجدول رقم )
المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس 

 66(.342الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين )ن=

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال اتخاذ القرار لمستوى 5. 4الجدول رقم)
المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس 

 68(.342والمعلمين )ن=الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال إدارة الصراع لمستوى 6. 4الجدول رقم )
ة "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس المهارات الحياتي

 69(.342الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين )ن=
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المهارات الحياتية "اإلدارية" 7. 4ول رقم )الجد
لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس 

(.342من وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير المسمى الوظيفي )ن=
 .......................................................................................... 71 

المهارات الحياتية (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى 8. 4الجدول رقم )
محافظة  "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في

نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي 
 72 ............................................................................ (.342)ن=

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSDاستخدام اختبار )(: نتائج 9. 4الجدول رقم )
للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس 
الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير 

 73 ....................................................... (.342المسمى الوظيفي )ن=

(: نتائج اختبار "ت" الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى المهارات الحياتية لدى 10. 4الجدول رقم )
طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس حسب 

 76 ......................................................................... الجنس.متغير 

المهارات في مستوى (: نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق 11. 4الجدول رقم)
حلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في الحياتية "اإلدارية" لدى طلبة المر 

محافظة نابلس من وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي 
 77 ............................................................................. (342)ن=

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات الحياتية "اإلدارية" لدى 12. 4رقم) الجدول
طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من 

 79 ................. (.342وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير الخبرة )ن=

المهارات الحياتية "اإلدارية" لدى (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في 13. 4الجدول رقم )
طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية في محافظة نابلس من 

 80 ................. (.342ظر المديرين والمعلمين تبعا لمتغير الخبرة )ن=وجهة ن
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 فهرس المالحق
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