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 .اهلل عميو وسمم"و صحبو ومن واالهبسم اهلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل "صمى 

 اىدي ىذا العمل

 الدعوات إلى أولري و أليمت عممي إلى من  ربتني، وأعانتني بالصموات، و إلى من شحنت ىمتي و شدت أز 

من نطق بيا لساني إلى أغال إنسان في ىذا الوجود أمي الحبيبة الغالية أطال اهلل في عمرىا "خديجة" إلى من 

 شد بيمتي إلى األمام أبي محمد.

 قرة عيني ابني ياسرنور مستقبمي، و  ىإلى ينبوع الصدق الصافي إلى من معو سعدت وال

وتي، وأخواتي: أبو بكر، سفيان، رابحة، بختة، فوزية، حممون في عيونيم ذكريات طفولتي، وشبابي إخإلى من ي

 أقاربي كبيرا وصغيرافتيحة إلى كل أىمي، و 

، ى، زيتونية، حورية، زوليخة، عائشة، حميمةإلى من ضاقت السطور من ذكرىم فوسعيم قمبي صديقاتي إل

 شيرة.

 من جمعني بيم القدر رفيقتا دربي الدراسي "وفاء" و"نور اليدى"
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 وجل ونحمده عمى نعمة العقل التي وىبيا لنا، وبفضمو، وعونو وصمنا إلى نشكر اهلل عز

قرارا بالحق نسجل شكرنا الجزيل إلى األستاذة المشرفة" تواتي حياة"التي كانت وراءنا دائما  ما نحن عميو اآلن، وا 

ثراء  آخذة بأيدينا برفق وصبر إلى حيث توجييا ومناقشة، ورعاية، وا 

 في الشكل، والسداد في المضمون، وقد استفدنا من خبرتيا السالمة

 الواسعة وتجربتيا الطويمة وسعة صدرىا وروحيا العممية العالية

 فمرة أخرى نجدد ليا الشكر، والتقدير، ولكل من خفف الصعوبات والمشاكل .

 كما نتوجو بجزيل الشكر إلى كل من ساعدنا في إتمام ىذا العمل الميداني

كما نتقدم بشكرنا ت المقدمة لنا من طرف مدير ثانوية بوعزة، ومدير ثانوية حمو عثمان بمستغانم، والتسييال

 وكل من قدم لنا المساعدة والتوجيو من قريب امن بعيد.، لتعاونيم معنا الدراسة عينةالجزيل الفراد 

 .بحيث وصمنا إلى ما نحن عميو اآلنوجميع األساتذة الذين كانوا عونا لنا دائما 
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 لبحث:اممخص 

، ومن اجل ويإلى الكشف عن مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ السنة الثالثة ثان البحث الحالي ىدف     

 تخصص عمميالمقبمين عمى شيادة البكالوريا تالميذ العمى عينة من اجري البحث  تحقيق ىذا اليدف الميداني

 ، اختيروا بالطريقة العشوائيةلمسنة الثالثة ثانوي تمميذةتمميذ و ( 80اجري البحث عمى عينة قواميا )أدبي، و 

، وبعد قيامنا بدراسة األسس العممية ةثانويالمرحمة الوقد استعنا بأداة قياس الميارات الحياتية لتالميذ  البسيطة،

لي: ميارة التي كانت عمى النحو التا، و ( محاور الخاصة بالمقياس8)( بندا، و68ممقياس والذي تكون من )ل

دارة الوقت، ميارة االتصال  العمل مع الجماعة، الميارات النفسية والتواصل، الميارات االجتماعية و التخطيط وا 

التكنولوجية، ميارة اليوية وحب الوطن، ميارة التحكم في المغات، ميارة و  والوعي الذاتي،الميارات العممية

ولمعالجة النتائج المنيج الوصفي، استخدمنا اتجاه ايجابي، و  ذاتد و حل المشكالت، عمما أن كل بنو  التفكير

المناسبة:  اإلحصائية الوسائل(، وقد استخدمنا SPSSلمعموم االجتماعية ) اإلحصائيةاستخدمنا الحزمة 

معادلة  ،المعياري،معامل االرتباط البسيط بيرسون ، االنحرافالحسابي ،المتوسط الحسابي الفرضيالمتوسط 

ارتفاع  توصمت النتائج إلى:وعميو لداللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين،  (T.TESTخ، اختبار )الفاكرومبا

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  وعدم وجود مستوى الميارات الحياتية عند تالميذ السنة ثالثة ثانوي.

، التخصص)عممي/أدبي(ر الجنس ومتغي الميارات الحياتية عند تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير

 التحصيل الدراسي)المقبول /الضعيف(.و 

 الميارة، الميارات الحياتية، التالميذ المقبمين عمى شيادة البكالوريا، المرحمة الثانوية. الكممات المفتاحية:  
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Abstract 

Level of life skills of third year secondary students who are  on the baccalaureate. 

The aim of the current research was to reveal the level of life skills of students in the third year 

secondary. In order to achieve this field goal, a sample of students who received a baccalaureate 

degree in scientific and literary specialization was conducted on a sample of (80) students for the 

third year secondary, In the simple random way, we used the tool to measure the life skills of high 

school students. After studying the scientific foundations of the scale, which consisted of (68) 

items and (8) axes of the scale, which were as follows: Planning skill and time management 

Communication skills, Skills The social and working with the group, psychological skills and self-

awareness, scientific and technological skills, identity and patriotism skill, control language skill. 

We used the statistical package for social sciences (SPSS). We used the appropriate statistical 

methods: arithmetic mean, mean arithmetic mean, standard deviation, simple correlation 

coefficient Pearson, equation (TTEST) to denote the differences between two independent groups. 

The results thus reached: the high level of life skills among the third year secondary students. And 

the absence of statistically significant differences in the level of life skills among students in the 

third year secondary due to gender variable, specialization variable (scientific / literary), and 

educational achievement (acceptable / weak). 

 

Key words: skill, life skills, students with a baccalaureate degree, high school. 
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 مقدمة:

تواجو المجتمعات اليوم تحديات، وتحوالت متسارعة في جميع المجاالت االجتماعية، والنفسية،      

يظير ىذا التسارع المعرفي  إذواالقتصادية، ونظرا ليذه التغيرات فمن الضروري مواكبة ىذا التطور السريع، 

 تساعدىم في بناء يفي عصر الثورة التقنية المعموماتية حاجة الشباب لكثير من الميارات الت ألمعموماتي

الميارات تعبر عن قدرة  أن، واالبتكار، ومما الشك فيو اإلبداعنظام اجتماعي يواجو المستقبل، من خالل 

تقانبسرعة ودقة  بكفاءة عالية بحيث يقوم الفرد بالميمة من الميام العممية أنواع أداءالفرد عمى  مع اقتصاد  وا 

  (.6002الجيد)المولو،، و الوقت، و في الجيد

عداده، اإلنسانكبيرة تحتم االىتمام ببناء  تتحديا أماممما جعل العالم       لمسايرة التغيرات التي تشيدىا  وا 

يقع عمى عاتقيم النيوض  أفراد إلعدادالحياة المعاصرة، ولذلك فان التربية تقع في قمب المواجية حيث تيدف 

(.ونظرا الن 20: 6002، ومجتمعاتيم لمواكبة العالم المتقدم في شتى مجاالت الحياة )بن فميس،بأمتيم

المدرسة  أصبحتوسائل التقدم، فقد  كإحدىؤسسات التربوية التقدم من خالل الم إلىمجتمعنا يسعى 

مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تبذل كل جيد ممكن لتربية اإلنسان العصري القادر عمى الجزائرية 

التفكير السميم البناء، والمزود بالمعارف، والميارات األساسية التي تمكنو من المالئمة الذكية، والتكيف مع 

وتقوم المدرسة في (.6002خصائصو، والعمل مع التوظيف الميداني لتمك المعارف)توامي،و ، طبيعة عصره

تزود  إذالمنسجم، والمتوازن لشخصية التالميذ ، و مجال التعميم بضمان تعميم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل

ة، وحل المشاكل، التالميذ بكفاءات مالئمة، ومتينة، ودائمة يمكن توظيفيا بتبصر في وضعيات تواصل حقيقي

بما يتيح لمتمميذ التعمم مدى الحياة، والمساىمة فعميا في الحياة االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، وكذا 

فالمدرسة الثانوية جزء من المستوى الثاني في تركيبة  (8: 2التكيف مع المتغيرات )الجريدة الرسمية، العدد

 حمقة ألنوالعممي لمواصمة التعميم الجامعي  اإلعداد، و العام لمحياة اإلعدادىدفو العام ىو و ، اليرم التعميمي

باعتباره مرحمة ربط،  أخرى، والتعميم العالي، وعالم الشغل من جية وصل بين التعميم القاعدي من جية
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عداد يح لمواصمة الدراسة الجامعية فيو بمثابة الفرع الخزان الذي يغذي الجامعة بالعناصر الالزمة، وىو يت وا 

تدعيم المعمومات ذات المستوى المتوسط، واكتشاف االستعدادات التي تمكن صاحبيا من مواصمة ما يالئمو 

 (.20:  6002من التكوين العالي)بن فميس، 

تشير في ىذا  إذوارتباطيا بالمرحمة الثانوية ، ولقد اىتم الكثير من الباحثين بدراسة الميارات الحياتية        

يزوده بسالح التعايش، والتكيف  امتالك الفرد لمميارات الحياتية أن(" 080: 6002حايك )ال آمنةالسياق 

" إضافة إلى ما وراء الغرفة الصفية إلى، ونقل ما تعممو باآلخرينالنجاح، وقدرة تحقيق االتصال الفعال و 

طمبة المرحمة الثانوية عالقتيا بالذكاءات المتعددة لدى ( حول الميارات الحياتية، و 6000في )دراسة جمعة وا

(حول اثر التدريس المبني عمى الميارات الحياتية لدى طمبة المرحمة 6006، ودراسة اليدىود )في قطاع غزة

حول فاعمية برنامج في العموم البيولوجية قائم عمى  وآخرونذلك دراسة السيد شحاتة،  إلى فضالثانوية، 

بعض الميارات الحياتية، والتفكير الناقد لدى طالب الثانوية.وعمى ىذا ، و المدرج في تنمية التحصيلالتعميم 

تمميذ بعض الميارات الحياتية حتى نساعده في مختمف المجاالت في مختمف النربي في  أنيجب  األساس

 أيفي  األفراد(ان" الميارات الحياتية ضرورة حتمية لجميع 6000)وآخرونيذكر عمران  إذمجاالت الحياة، 

الفرد لكي يتوافق مع نفسو، ومع المجتمع الذي يعيش  إليياالتي يحتاج  األساسية، فيي من المتطمبات مجتمع

تمكنو من التعامل الذكي مع المجتمع، وتساعده عمى مواجية المشكالت  أنيافيو، ويتعايش معو، حيث 

تعمميا  أصبح("وليذا 226: 6002وفي ىذا السياق يشير )النعيمي ، اليومية، والتفاعل مع مواقف الحياة".

كان ىدف الكثير من الباحثين  ولقدمع التغيرات والمستجدات الحاصمة، ضرورة ممحة، وىذا حتى تتوافق 

معرفة مدى توظيف الميارات الحياتية في المناىج التدريسية، نذكر منيا دراسة السوطري، 

 األثرودراسات تيدف لمعرفة (. 6006جبرائيل بشارة ).و (6000وصادق خالد الحايك ).(6006)وآخرون

. وصادق خالد (6008عمور عمر)لبعض البرامج عمى تنمية الميارات الحياتية مثل دراسة  ياإليجاب

 .(6006نايف الجبور ).و (6006ونيمة اليدىود) (.6000الحايك)
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الميارات الحياتية في التعميم لمتمميذ، مما  أىميةعمى  أكدتميادين مختمفة ، و ىذه الدراسات تناولت جوانب إن

الميارات الحياتية في  إدماجالن " ،الحياتية في الجوانب التعميميةالميارات  ألىميةيدعم المواقف التي تشير 

المعمم، متوازنا، ومتكامال في شقو النظري، والعممي مما يعود ، و الدراسية يجعل المنيج مشوقا لممتعمم المناىج

كد وزارة (. وفي ىذا الصدد تؤ 02: 6002دعاء،المجتمع ") احمد حسين بالنفع عمى الفرد، و  راألخيفي 

، تنمية قدرات الطمبة إلىالتعمم المبني عمى الميارات الحياتية في " كونو يسعى  أىميةالتربية والتعميم عمى 

ميمة  أداء أو ،عمل يقبل أتنمية ميارات التفكير لدييم الحياة الواقعية، و  أوضاعتطويرىا لمتكيف مع و 

                                                                                           (.  6002) عبد المعطى ومصطفى،ايجابية"، و لضمان حياة نافعة، وتحقيق نتائج سميمة

المجتمع،  أىدافة التي تحقق المدرسة ىي المؤسسة االجتماعي أن  ومن خالل ما تقدم يمكن القول     

فرد قادر عمى  إلعدادالميارات، وذلك و  وتزويده بالمعارف ،تنمية قدرات الفرد إلىوذلك من خالل سعييا 

مكاناتو، و طموحاتو وفقا لقدراتوأىدافو، و تحقيق  ، لديو الحياتيةتنمية الميارات ، و التغمب عمى مشاكمو، وا 

في حياتيو اليومية والمستقبمية،  المقبل عمى شيادة البكالوريا الذي ىو بحاجة ليذه الميارات تمميذخاصة ال

ومن ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية التي نحاول من خالليا البحث عن مستوى الميارات الحياتية عند تالميذ 

 السنة الثالثة ثانوي المقبمين عمى شيادة البكالوريا.

جانب ، و جانب نظري إلىقمنا بوضع خطة عمل منيجية اشتممت عمى تقسيم العمل  األساسعمى ىذا      

 تطبيقي.

لتقديم الدراسة، حيث احتوى  األولمجموعة من الفصول خصص الفصل  إلى نظريتطرقنا في الجانب ال    

الدراسة،  ليةإشكاعمى الخمفية النظرية لمدراسة، عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوع، ثم عرض 

الدراسة، وتعريفيا  مصطمحات أىممع تحديد  وأىدافو، وأىميتووتحديد الفرضيات، ودواعي اختيار الموضوع، 

التعميم  أىدافاكتسابيا،  أىميةمن حيث تعريفيا،  الفصل الثاني فقد خصص لمميارات الحياتية أما ،إجرائيا
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ا، نظرياتيا، تصنيفيا حسب يدئ تعمميا، وخصائصالمبني عمى الميارات الحياتية، عوامل اكتسابيا، مبا

 بعض الباحثين، وتصنيفيا حسب الدراسة الحالية.

نبذة تاريخية عن التعميم الثانوي، التعميم  الفصل الثالث فقد خصص لمتعميم الثانوي حيث احتوى عمى أما

الثانوي، مفيوم التعميم الثانوي في الجزائر، تعريف مؤسسة التعميم الثانوي، جذوع التعميم الثانوي، خصائص 

ومبادئ التعميم الثانوي،  التعميم الثانوي في الجزائر، التوجيات العممية الكبرى في مجال التعميم الثانوي،

، واحتوى الفصل الرابع عمى الثانويالتعميم  وأىدافالمرحمة الثانوية،  وأىميةخصائصيا، ، و البكالوريا

لمراحل النمو فييا،  األساسية، ومراحميا، والمالمح ين البموغالمراىقة،من حيث تعريفيا، والفرق بينيا وب

انوية، كما تضمنا في المرحمة الث، و ، والمراىق المتمدرسأنماطياخصائصيا، واىم النظريات المفسرة ليا، 

األول الدراسة االستطالعية يتم فييا  جزأين إلىالمنيجية لمدراسة ، والذي قسم  اإلجراءاتالفصل الخامس 

تحديد ىدفيا ومجاالتيا ونركز فييا عمى تعديل مقياس الميارات الحياتية لتالميذ السنة الثالثة الثانوي وىذا 

بآراء المحكمين والخبراء في الميدان. ثم بعد ذلك قمنا بحساب  نبالرجوع إلى  دراسات السابقة مستعيني

 .والثبات( صائص السيكومترية لألداة ) الصدقاألسس العممية من خالل الخ

التي يتم فييا عرض المنيج المستخدم وتحديد خصائص مجتمع الدراسة  األساسيةوبعدىا ننتقل لمدراسة     

جراءاتالدراسة  أدواتوحجميا مع وصف  األساسيةوطريقة اختيار عينة الدراسة   األساليبتطبيقيا وكذا  وا 

 البيانات المتحصل عمييا. المعتمدة في معالجة اإلحصائية

معتمدين عمى برنامج الحزمة  إحصائيابعد تحميميا  إليياالسادس عرض نتائج المتوصل  ويتم في الفصل   

واالقتراحات، وقائمة المراجع  ،والخاتمة ،ستنتاجاتلال إضافة إلى (. SPSSلمعموم االجتماعية ) اإلحصائية

 والمالحق.



 
 .تمهيد       

 .الدراسات السابقة -1
 تعميق عمى الدراسات السابقة. -2
 إشكالية الدراسة. -3
 .أهداف الدراسة -4
 .فراضيات الدراسة -5
 .أهمية الدراسة -6
 دواعي اختيار موضوع الدراسة. -7
 التعريف اإلجرائي لمفاهيم الواردة في الدراسة. -8
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 تمهيد:
العناصر  أىمكان ال ينطمق من الصفر، وتعد خطوة مراجعة الدراسات السابقة من  عمم تراكمي فأيالإن     

 أوسوءا في التخطيط  إسياماتالمعينة عمى حل المشكمة البحثية التي يتصدى ليا الباحث لما ليا من 

والنفي، وجاء  والمقارنة، أو اإلثبات يوظفيا في الحكم أنالباحث يمكن  أنضبط المتغيرات كما  أوالتوجيو، 

نب اختيارنا لمدراسات السابقة انطالقا من المتغيرات الدراسة الحالية، وىذا حتى نستفيد منيا من مختمف الجوا

 نذكرىا حسب التسمسل الزمني عمى التوالي.، وسوف التي تتطمبيا الدراسة الحالية

 عرض الدراسات السابقة: -1
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لنتيجةا  

 

 

المستخدمة األدوات الدراسة و المنيج  عينية 

 المستخدم

 الباحث و المراجع عنوان

تم تحديد الميارات الحياتية 

المتوفرة لدى الطمبة خرجي 

كمية التربية بالجامعة 

يوجد  بغزة، وانو ال اإلسالمية

فروق بين الجنسين في مستوى 

 الميارات الحياتية.

 

 

 

تم االعتماد عمى مقياس 

 األساسيةالمكون من المحاور 

)ميارات لمميارات الحياتية 

–وتحقيق الذات ، التفكير

الميارات  ،االتصالميارات 

التكنولوجية، الميارات  العممية

–االقتصادية، ميارات العمل 

الميارات الصحية، ميارات 

 الترفيو.

عينة الدراسة من تكونت 

الطمبة الجامعيين خرجي كمية 

 اإلسالميةالتربية بالجامعة 

 بغزة .

تم اختيار العينة بطريقة 

( 93عشوائية وكان عددىم )

ت عمى و طالبة توزع طالبا

 ،( طالبة54و) ،( طالب39)

تم استخدام المنيج الوصفي و 

 .التحميمي 

مستوى الميارات الحياتية لدى 

الطمبة خريجي كمية التربية 

 بغزة. اإلسالميةبالجامعة 

فتيحة صبحي المولو، وعوض 

( الجامعة 2006سميمان قشطة)

 غزة كمية التربية  -اإلسالمية
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تحقيق  إليياالنتائج المتوصل   

التطبيقي المقترح  النموذج

كسابالحوار  إلدماج  وا 

التالميذ مياراتيم الحياتية في 

    ،المقترحة لمدراسة األطوار

حققت نتائج ايجابية لصالح   

لممجموعة  ألبعدياالختبار 

.التجريبية  

تصميم دروس وفق  ــــاستعان ب

الطريقة الحوارية ،طريقة 

التالميذ  إلكسابالمناقشة 

دروس وفق  ،ميارات الحوار

 إلكسابطريقة حل المشكالت 

 التالميذ ميارة الحوار.

عينة الدراسة تالميذ الصف 

الثاني ثانوي لمادة الجغرافيا 

الوطن العربي تمثل حجم 

طالبا لمصف ( 24 )العينة

ب طال (30)الثاني ثانوي

الصف  ،أساسيلمصف الثامن 

تمثل حجم  أساسيالسادس 

تمميذةو  ،تمميذ 25العينة   

بعض الميارات  إدماج

المعاصرة في مناىج  الحياتية

كسابو  ،التعميم ) الحوار  ا 

 التمميذ مياراتو الحياتية(

دراسة  (2009جبرائيل بشارة )

 أفضلنحو استثمار  لمؤتمر

النفسية في و  ،لمعموم التربوية

ضوء تحديات العصر المنعقد 

في كمية التربية بجامعة دمشق 

اكتوبر 27-25في الفترة )

(2009 األول/تشرين   

بينت نتائج الدراسة فعالية 

البرنامج التعميمي باستخدام 

التربوية في و  ،الحركية األلعاب

تنمية الميارات 

العمل و  ،الحياتية)التعاون

ان في الدراسة بميارات استع

العمل الجماعي و  ،التعاون

االعتماد عمى و  ،،التواصل

المسؤولية.وتحمل  ،النفس  

تم اختيار عينة متكونة من 

( طالب من الصف 40)

مدرسة في  الثالث األساسي

تم  ،األساسيةكفر الماء 

  ،اختيارىم بالطريقة العمومية

برنامج تعميمي باستخدام  تأثير

التربوية و  ،الحركية األلعاب

عمى تنمية الميارات الحياتية 

 األساسيةلدى طالب المرحمة 

.األردنالدنيا في   

نزار الويسي و   ،الحايكصادق 

 أبحاث( 2010ىيجانة )و 

اليررموك سمسمة العموم 

االجتماعية .و  ،اإلنسانية  

( 27المجمد)
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 االعتماد ،التواصل الجماعي،

تحمل و   ،عمى النفس

المسؤولية ( لدى طالب 

 أنو  ،الدنيا األساسيةالمرحمة 

ىناك فروق ذات داللة 

بين المجموعتين  إحصائية

و  ،التجريبيةو  ،الضابطة

. التجريبيةلصالح المجموعة   

 ،تقسيميم بالطريقة العشوائيةو 

استخدام المنيج التجريبي و   

ه 2011/1432(،3العدد)

(ISSN  -1023 0165- ) 

بينت النتائج الوحدة المطبقة 

والمتضمنة ،"األنظمةوحدة   

الحياتية قد حققت  الميارات

 تأثيركان ليا و  ،فاعمية مقبولة

في تنمية الميارات كبير 

بطاقة مالحظة الميارات 

الحياتية المتعمقة بحل 

 األمانو  ،السالمة المشكالت

الوقت  إدارة ،،االتصال

      ،،االقتصاد،اتخاذ القرار

تالميذ مدرسة فيصل الفيد 

وقد بمغ  ،الثانوية )ب( لمبنات

عدد تالميذ ىذه الشعبة 

طالب( استخدم الباحثان 35)

تم استخدام و  ،المنيج الوصفي

فاعمية تصور مقترح لتضمين 

الحياتية في  بعض الميارات

مقرر التكنولوجيا لمصف 

بفمسطين األساسيالعاشر   

 ،  ،سممان عياد إسماعيلفؤاد 

بسام محمد،سعد الدين و 

لتضمين (مجمة جامعة 2010)

 الحياتيةبعض الميارات 

)سمسمة العموم  األقصى



 الفصل األول
 

10 
 

التفكير المنظومي و  ،الحياتية

لدى طالبات عينة البحث بعد 

 دراستين ليا

.واختبار التفكير المنظومي لقياس اثر  التجريبيالمنيج  

 التطبيق.

( المجمد الرابع عشر  اإلنسانية

-174ص  األولالعدد 

 -2070-3147)ر ي،ينا218

)ISSN 

اكتساب الطمبة الميارات 

التعرف و  ،الحياتية بشكل جيد

عمى مستويات الميارات محل 

ال يوجد فروق بين و  ،الدراسة

مستوى تعميم و   ،الجنسين

 الوالدين في مستويات الميارات 

التالية  األدواتاستخدم الباحث 

قائمة )تيمي("   teele » "

المتعددة  ومقياس لمذكاءات 

 " الميارات الحياتية

اعتمد الباحث طريقة العينة 

العنقودية العشوائية حيث بمغ 

عينة الدراسة  أفرادعدد 

( طالبة 146)و ،(طالبا116)

عن المرحمة الثانوية في 

مدارس مديرية خان يونس 

استخدم الباحث المنيج 

 الوصفي التحميمي .

وعالقتيا  ،الميارات الحياتية

 اءات المتعددة لدى طمبةبالذك

في قطاع  المرحمة الثانوية

 غزة.

بدر الرحمن جمعة وافي 

جميل  إشراف(تحت 2010)

رسالة  –حسن الطيراوي 

تخصص صحة  – الماجستير

 نفسية.
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 األنشطةفاعمية  إثبات

التعميمية في تنمية الميارات 

الحياتية لدى الطالب الصف 

الثالث المتوسط في كافة 

       المجاالت االجتماعية،

           العممية، والصحية،و 

لصالح المجموعة  ،البيئيةو 

 .التجريبية

منيا  مقياس  أدواتبناء ثالث 

الميارات الحياتية المكونة من 

)ميارات  المحاور التالية

 ،ية، وعممية، وصحيةاجتماع

تسيم في قدرتيم عمى و  ،وبيئية

 .(التعامل مع مواقف الحياة

 30تكونت عينة الدراسة من 

ن الصف الثالث في تمميذا م

صمة مدينة الرياض عا

    ،المممكة العربية السعودية

شبو المنيج المستخدم الو 

 تجريبي .

التعميمية في  األنشطةفاعمية 

تنمية الميارات الحياتية في 

مقرر حديث لطالب الصف 

 الثالث متوسط

ماجد بن سالم حامد الغاميدي 

قسم  إلى( دراسة مقدمة 2011)

التربية كمية العموم االجتماعية 

محمد بن سعود  اإلمامبجامعة 

لنيل درجة  اإلسالمية

 ،  الماجستير تخصص مناىج

طرق التدريس.و   
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وجود فرق  إلىتوصمت النتائج 

 أفرادبين  إحصائيةذو داللة 

  ،التجريبيةالمجموعة 

ألبعديالضابطة في القياس و   

ة ار اعتمدت عمى مقياس مي

 المشكالت.حل اتخاذ القرار، و 

اعتمدت الدراسة عمى عينة 

    ،( طالب48متكونة من )

 األولطالبة في الصف و 

اعتمدت عمى المنيج و  ،ثانوي

.اعتمدت الدراسة التجريبي

القرار  عمى مقياس ميارة اتخاذ

 حل المشكالت.و 

اثر التدريس المبني عمى 

الميارات الحياتية لوحدتي 

         ،)الثقافة الرياضية (

 .المياقة البدنيةو  ،التمريناتو 

التربية الرياضية في تنمية 

، لياقتيم البدنيةو  ،تحصيل

    وميارتيم في اتخاذ القرار،

 ت حل المشكالو 

لدى طمبة المرحمة الثانوية في 

 األردن.

 

،خميل  الرءوفنيمة عبد 

 أطروحة( 2012)اليدىود

ي الفمسفة في دكتوراه ف

، كمية ، والتدريسالمناىج

 .األردنالدراسات العميا جامعة 
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النتائج عمى وجود  أظيرتو 

بين  إحصائيافروق دالة 

البعدية، و القياسات القبمية و 

اصة النتائج الخ أظيرت

ة بالفروق بين القياسات البعدي

الطالبات إلى بين الطالب و 

وجود فروق دالة إحصائيا 

الميارات الح الطالب في لص

، تحمل )التواصل، اتخاذ القرار

، الثقة بالنفس( المسؤولية

طالبات ت في محور لصالح ال

، بينما لم تظير الروح القيادية

عمى  إحصائيافروق دالة 

تكونة من استعانة باألداة الم

رات الحياتية ابعض المي

قرار، حل )التواصل، اتخاذ ال

، المشكالت العمل الجماعي

الروح القيادية، تحمل 

المسؤولية، الثقة بالنفس، حل 

 النزاعات،  تقبل االختالف 

( 40اشتممت العينة عمى )

لب من الصف طالبو و طا

ريات يفي مد األساسيالسابع 

عمان محافظة العاصمة 

تكونت المجموعة األولى من) 

طالبة  (20)و ،طالب ( 20

تم اختيار العينة بالطريقة 

باستخدام المنيج  العشوائية،

  التجريبي.

اثر استخدام أسموب االكتشاف 

الموجو عمى بعض الميارات 

الحياتية لدى طمبة الصف 

  .السابع أساسي

 

 

 

 

 

صادق خالد الحايك، وحسن 

( مجمة 2013عمر السوطري )

 لألبحاثجامعة فمسطين التقنية 

2013،1(1 :)84-94 
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ت الميارات )حل المشكال

العمل الجماعي، حل النزاعات 

 تقبل االختالف .و 

محور  أن إلىتوصمت الدراسة 

 أما ،ميارات التفكير العميا

التواصل ارة االتصال و مي

الميارات و ، االجتماعي

النفسية، واالنفعالية تضمنتيا 

 المناىج مستوى متدني .

بناء  إعادةالباحثة في  وأوصت

 ميارة االتصال و  ،مناىج

 االجتماعي،التواصل و 

بناء قائمة من الميارات  

، تضمنت ثالث الحياتية

العميا،  : ميرة التفكيرمحاور

رة االتصال والتواصل وميا

 ،ميارات نفسيةو  ،االجتماعي

     ، وتكونت من النفعاليةاو 

 .لألداةفقرة  ( 30)

استخدم المنيج الوصفي 

، تكونت عينة الدراسة التحميمي

كتب المغة العربية من 

)ميارات االتصال( لممرحمة 

 .كميا الثانوية

 

 

 

 

 الحياتية،واقع تنمية الميارات 

دراسة تحميمية لمحتوى مناىج 

المغة العربية في المرحمة 

 الثانوية.

(. 2015خالد الحايك ) آمنة

تحاد الجامعات العربية مجمة ا

المجمد  النفس،عمم لمتربية و 

 األول: العدد – عشر الثالث

178- 203  
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، واالنفعالية والميارات النفسية

مرحمة الثانوية، وضرورة لم

، والتركيز عمى االىتمام

الميارات الحياتية بكل 

 التعميم أثناءمحاورىا في 

 

 

 

 

 

 

وجود فروق ذات داللة 

 (0.01عند مستوى ) إحصائية

بين متوسطي درجات 

التجريبية في المجموعات 

 ألبعديو  ،االختبار القبمي

لصالح  ألتحصيميلالختبار 

 . ألبعديالتطبيق 

برنامج في العمو م البيولوجية 

قائم عمى التعميم المدرج )موقع 

، بلمطال إرشاديةتعميمي كتبا 

اختبار و  ،دليل لممعمم

قياس  وأداتيتحصيمي، 

الميارات الحياتية )اختبار 

 الميارات الحياتية 

تكونت مجموعة الدراسة من 

 األول( طالب في الصف 70)

 إلىالثانوي تم تقسيميم 

( 35) أحداىمامجموعتين 

( 35)ضابطة األخرىو  ،طالبا

 طالب

فاعمية برنامج في العموم 

البيولوجية قائم عمى التعميم 

 ،  المدرج في تنمية التحصيل

، الميارات الحياتية بعضو 

والتفكير الناقد لدى طاب 

 المرحمة الثانوية.

، السيد شحاتة محمد المراغي

المراغي عبد اهلل محمد   عبد

فتحي جالل جاد  إيمان، النورا

دراسات في (. 2014) مجاد.

مصر التعميم العالي.  
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 إحصائيةوجود فرق ذي داللة 

( بين 0.01عند مستوى)

متوسطي درجات المجموعة 

المجموعة و  ،الضابطة

 ألبعديالتجريبية  في التطبيق 

لصالح  ألتحصيميلالختبار 

 المجموعة التجريبية .

 إحصائيةوجود فرق ذي داللة 

( بين 0.01عند مستوى )

متوسطي درجات المجموعة 

المجموعة و  ،الضابطة

 ألبعديالتجريبية في التطبيق 

لمميارات الحياتية لصالح 
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 .التجريبيةالمجموعة 

وجود فروق ذات داللة 

( 0.01عند مستوى ) إحصائية

بين متوسطي درجات 

         ،المجموعة الضابطة

في  التجريبيةة المجموعو 

لمميارات  ألبعديالتطبيق 

 الحياتية .

وجود فروق ذات داللة 

عند مستوى داللة  إحصائية

بين متوسطي درجات  (0.01)

في  التجريبيةالمجموعة 

 ألبعديو  ،التطبيقين القبمي
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لصالح الختبار التفكير الناقد 

 . ألبعديالتطبيق 

 أن إلىنتائج الدراسة  أشارت

درجة توافر الميارات الحياتية 

ربية الرياضية في مناىج الت

، والى جاءت بدرجة متوسطة

عدم وجود فروق في درجة 

تبعا  الحياتيةتوافر الميارات 

ووجود فروق الجنس ، لمتغير

و  ،مؤىل العمميال لمتغيرتبعا 

لصالح البكالوريوس  في 

و  ،مجالي )الميارات البدنية

الميارات النفسية االجتماعية، 

 استبانو بإعدادقام الباحث 

لدرجة توافر الميارات الحياتية 

 في منياج التربية الرياضية

لممرحمة الثانوية لمجاالت 

)الميارات األربعةالدراسة 

 البدنية، وميارات القيادة واتخاذ

و  ،القرار، وميارات التفكير

، والميارات النفسية االكتشاف

 .واالجتماعية 

تم استخدام المتوسطات 

الحسابية، واالنحرافات 

اختيار عيينة من مدرسي 

لممرحمة  التربية الرياضية

( 291) بمغ عددىاو ، الثانوية

( 264مدرسة بواقع )و  ،مدرسا

 ( مدرسة 27و)، مدرسا

الحياتية  اتدرجة توافر الميار 

في مناىج التربية الرياضية 

لممرحمة الثانوية في العراق من 

 وجية نظر المدرسين

 إشرافيمي حميد خمف الدل

محمود عبد الدكتور  األستاذ

(. 2016الرحمن الحديدي )

  ،في المناىج ماجستيررسالة 

، جامعة الشرق طرق التدريسو 

 األوسط
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فروق ذات داللة  تظير ولم

في مجالي )ميارات إحصائية 

االكتشاف، وميارات و  ،التفكير

 اتخاذ القرار .و  ،القيادة

 إلى أيضاالنتائج  وأشارت

وجود فروق في درجة توافر 

الميارات الحياتية تبعا لمتغير 

( 10سنوات الخبرة ولصالح )

 .فأكثرسنوات 

، والرتب، واختبار المعيارية

 (t-test"ت")
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 تحميل الدراسات السابقة لممهارات الحياتية: -2

 عامل التاريخ والبمد: -

من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة التي تم عرضيا نالحظ انم تغيير الميارات الحياتية حديث     

 ،كما أن الدراسات معظميا تمت في األردن 2016إلى غاية  2006فكانت بداية االىتمام بيذا المتغير سنة 

بحيث تم عرضيا عمى التسمسل فمسطين، وأخرى في العراق، ومصر، وتم االعتماد عمى الدراسات الحديثة، و 

 الزمني.

 عامل المتغيرات: -

من خالل الدراسات السابقة نالحظ انم تغيير الدراسات السابقة تمت دراستو من الجوانب التالية، وذلك     

من خالل إدماجو في مناىج التعميم، والمقررات الدراسية، ودرجة توافره في المناىج، ومن حيث عالقتو 

ددة، وأثره عمى وحدتي الثقافة، والرياضة، وأساليب التدريس، وطرائقو،  وكتساب الميارات بالذكاءات المتع

 الحياتية، وتنميتيا عند أفراد العينة.

 العينة: -

من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة فإنيا قد أجريت عمى عينات مختمفة من طمبة المرحمة     

األساسية، والثانوية، وطمبة الجامعات، وتم اختيار أغمب أفراد عينة الدراسات السابقة بالطريقة العشوائية مثل 

العينة بالطريقة العنقودية  (، وىناك من اختار2013(، وصادق الحايك )2006فتيحة صبحي، والمولو )

 (.2010العشوائية مثل دراسة بدر الرحمن جمعة وافي)
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 المنهج: -

المالحظ من الدراسات السابقة أنيا استخدمت مناىج متعددة منيا من استخدم المنيج الوصفي التحميمي     

التجريبي الشبو  يجلمناستخدم ا منيا من( 2010دراسة بدر جمعة وافي )و ( 2010فؤاد إسماعيل) مثل دراسة

ودراسات أخرى استخدمت المنيج التجريبي مثل  مثل دراسة( 2012عند نيمة عبد الرؤوف خميل اليدىود )

 (.2013صادق خالد الحايك ) دراسة

 األدوات: -

إن أغمبية الدراسات السابقة اعتمدت عمى مقياس الميارات الحياتية، ومنيم من أضاف أدوات أخرى      

المالحظة لمميارات الحياتية المتعمقة بحل المشكالت، السالمة، واألمان، واالتصال، إدارة الوقت منيا بطاقة 

ضافة قائمة 2010االقتصاد، واتخاذ القرار، واختيار التفكير المنظومي مثل دراسة فؤاد إسماعيل ) (، وا 

اك من قام ببنائيا منيم (، وىن2010" لمذكاءات المتعددة مثل دراسة بدر الرحمن جمعة وافي) teeléتيمي"

(، وتصميم دروس وفقا لمميارات )الحوار، المناقشة، حل المشكالت( 2011ماجد بن سالم حامد الغاميدي )

 (.2009مثل دراسة جبرائيل بشارة)

 االستفادة من الدراسات السابقة: -

 الفيم العميق لمشكمة الدراسة، والوقوف عمى مستجداتيا. -

 وكيفية التعامل معيا. كيفية اختيار عينة الدراسة، -

 البيانات. جمعاختيار األدوات المناسبة ل -

 تحديد المنيج المستخدم المناسب ليذه الدراسة. -

 األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات.  -
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 إشكالية الدراسة: -3

تتضاعف الحاجة لتعمم الميارات الحياتية في ظل المتغيرات المستجدة، والحادثة عمى بيئة 

ما لمميارات الحياتية من أىمية كبيرة في مساعدة التمميذ عمى مواجية الحياة المختمفة التمميذ، وذلك 

(عمى أن الميارات الحياتية ىي القدرة عمي المشكالت الحياتية، 2018، ولقد أكدت التواتي )

تية والتعامل معيا بحكمة، والتكيف مع متغيرات الحياة اليومية باستمرار، وتجعمو يواجو المواقف الحيا

بشكل منيجي يعتمد عمى التفكير االيجابي المتزن، والمرن، وان إمداد الفرد بالعمم الصحيح المرتبط 

والميارات ، باكتساب الميارات الحياتية أمر جدير بالتقدير ليذا يجب عمينا تعمم األسس العممية

راد في حياتيم األساسية الالزمة لمعايشة الحياة خاصة في كثير من المواقف التي تصادف األف

 اليومية تتطمب ميارات تفكير أعمق مما يوجد في تفكيرىم الفطري كما تتطمب ميارات عممية أعمى

 .(2001،الفرد )عمران، وآخرون مما يمتمكو

( بان تعميم الميارات الحياتية 12: 2007ويشير في ىذا الصدد عبد المعطى، ومصطفى،)      

يؤدي إلى تسييل ممارسة، وتعزيز وتقوية الميارات النفسية يشكل تمقائي، ونمائي مناسب، فيو يسيم 

في رقى النمو االجتماعي، والشخصي ويمنع حدوث العديد من المشكالت الصحية، واالجتماعية، 

( إن المدرسة تعمل عمى تحقيق التكامل 07: 2016والنفسية ويوفر الحماية لإلنسان، وأكد كاظم)

بين مواقف الحياة المختمفة، وتجسيد وظيفة التعمم عن طريق ربطو بحاجات الطمبة، والمجتمع ولكي 

تعمل التربية الحديثة عمى مواكبة التطورات العممية، والتكنولوجية فان عمييا التوجو نحو اكتساب 

 الظروف، والمستجدات الحاصمة.  الطمبة الميارات الحياتية الالزمة لمواجية
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كان تخصصو، أو  أياإلى أىمية الميارات الحياتية لإلنسان  (11: 2015وأشار القداح )

مجالو الميني من معارف ،وميارات واتجاىات تحدد مالمح السموك اإلنساني القويم، و أوضح 

 2016رابعة.أما التميمي )أىميتيا الكبرى في عصر تكنولوجيا المعمومات، أو يطمق عميو بالثورة ال

(، وحول ميارات التفكير العميا يقول أن اليدف األساسي لمتربية ىو تربية العقول المفكرة 14:

المبدعة التي تعمل جاىدة لموصول إلى كل ميادين الحياة، أي أنيا تمثل المصدر األساسي لتزويد 

قدميا، ونيوضيا في الميادين كميا األمة بالمفكرين القادرين عمى التصدي لممشكالت التي تعترض ت

(في دراستيما حول مستوي الميارات الحياتية لدى طمبة 2006.كما يضيف كل من المولو، وقشطة )

خريجي كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة، وقد تم تحديد الميارات الحياتية المتوفرة لدى الطمبة 

في دراسة  (2009ىذا الصدد أشار أبو طامع ) بالجامعة، وانو ال يوجد فروق بين الجنسين. وفي

حول توظيف الميارات الحياتية في مناىج التربية الرياضية في الجامعات الفمسطينية بحسب رأي 

الطمبة، وقد تم التعرف عمى مستويات الميارات الحياتية ومدى توظيفيا في الجامعات الفمسطينية مع 

فمقد أكدوا فعالية  (2010آخرون)و ،   الحايك ا أماعدم وجود فروق بين الجنسين في نظرتيم لي

التربوية عمى تنمية الميارات الحياتية لدى طالب المرحمة األساسية الدنيا و  ،استخدام األلعاب الحركية

لتؤكد الفعالية االيجابية في التدريس  (2012في األردن، وجاءت دراسة عبد الرؤوف، واليدىود )

ية في تنمية ميارتي اتخاذ القرار، وحل المشكالت لدى طمبة المرحمة المبني عمى الميارات الحيات

الثانوية في األردن، وعميو فمقد اىتم الكثير من الباحثين بالميارات الحياتية، وقد تم دراستيا في كافة 

المستويات من التعميم، و ذلك من خالل قياس مستواىا، وتطوير برامجيا فمنيا من اىتم بالميارات 

وعمى ىذا  ،أخرى في المرحمة األساسية من التعميم، والمرحمة الثانويةو  ،ية في المرحمة الجامعيةالحيات

األساس نستطيع القول بان الميارات الحياتية تساعد الفرد عمى التكيف مع الذات الحادثة ومتطمبات 

ومواجية المشكالت، وتحقيق االتصال الفعال  ،الحياة بحيث تجعل الفرد قادرا عمى تحمل المسؤولية
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مع اآلخرين ليذا جاءت دراستنا من اجل معرفة مستوى الميارات الحياتية عند تالميذ السنة الثالثة 

 ثانوي المقبمين عمى البكالوريا.

 الرئيسي التالي: بالتساؤل تحدد مشكمة الدراسة

 الثانوية المقبمين عمى شيادة البكالوريا؟ما مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ المرحمة 

 التساؤالت الفرعية: -4

 التالية: التساؤل التساؤالت الفرعيةينبثق عن ىذا 

ىل يوجد فروق في مستوى الميارات الحياتية لدى التالميذ المقبمين عمى شيادة  -

 (؟أنثىالبكالوريا تعزى لمتغير الجنس)ذكر/

لدى التالميذ المقبمين عمى شيادة البكالوريا ىل يوجد فروق مستوى الميارات الحياتية  -

 تعزى لمتغير الشعبة)عممي/أدبي(؟

ىل يوجد فروق في مستوى الميارات الحياتية لدى التالميذ المقبمين عمى شيادة  -

 ضعيف(؟مقبول/البكالوريا تعزى لمتغير التحصيل الدراسي )

 الفرضيات: -5

 ات التالية :في ضوء التساؤالت المطروحة، يمكننا اقتراح الفرضي

 الفرض العام: -

 مستوى الميارات الحياتية مرتفع عند تالميذ السنة الثالثة ثانوي. 
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 الفرضيات الفرعية: -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ السنة  -

 الثالثة ثانوي تعزى لمتغير الجنس )ذكر/أنثى(.

إحصائية في مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ السنة ال توجد فروق ذات داللة  -

 الثالثة ثانوي تعزى لمتغير التخصص)عممي /أدبي(.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ السنة  -

 الثالثة ثانوي تعزى لمتغير التحصيل الدراسي )مقبول/ضعيف(.

 أهداف البحث: -6

 معرفة ما يمي:  إلىىدف ىذا البحث 

 مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ المرحمة الثانوية المقبمين عمى شيادة البكالوريا. -

مدى وجود فروق في مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى  -

متغير التحصيل و  والتخصص)عممي /أدبي( غيرات التالية الجنس )ذكر/أنثى(لممت

 ضعيف(.بول /مقالدراسي)

 دواعي اختيار الموضوع:و  أهمية البحث -7

  نرى أن لمبحث الحالي أىمية كبيرة و تتمثل فيما يمي:            

من نوع المشكالت و  ،ة الموضوع الذي تتناولو من جيةيستمد ىذا البحث من طبيع -

التي تطرحو لمتقصي من جية ثانية، يعتبر الموضوع حديث حداثة الميارات الحياتية 

وكذا نقص الدراسات السابقة في ىذا المجال خاصة معرفة الميارات الحياتية عند 

تالميذ المرحمة الثانوية وىذا في حدود اطالعنا، وقد يفيد ىذا البحث من خالل النتائج 

المرحمة،  ىذهالدراسية في  المقرراتدمج الميارات الحياتية في  إلى ياإليالمتوصل 
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تكون مكممة ومدعمة لمبحث الحالي  يالدراسات التو  ،لجراء المزيد من البحوث أيضا

 حاجة التالميذ المقبمين عمى شيادة البكالوريا إلى اكتساب الميارات الحياتية.

 يمكن لمباحثين االستفادة منيا مستقبال.توفير أداة لقياس مستوى الميارات الحياتية  -

الميارات الحياتية في حياة التمميذ  كونيا تساعد عمى تحقيق التكامل بين ىذه  أىمية -

 ومواقف الحياة المختمفة. ،المرحمة

المرحمة الجامعية حيث يكون  إلىمرحمة انتقالية  ألنياالمرحمة الثانوية  أىمية أيضا -

 عمى مواجية المواقف المختمفة. أكثرن يكو و  ،نضج أكثرفييا التمميذ 

 تحديد مصطمحات البحث:  -8

 :المهارة -

 السموكات يكتسبيا التمميذ في المرحمة الثانوية . أو ،األنشطةىي مجموعة من 

 المهارات الحياتية: -

التي تساعده عمى التكيف مع يجابية التي يكتسبيا التمميذ، و ىي مجموعة من السموكيات اال     

القرار المناسب في ما يمرون  واتخاذ الحياة المختمفة والمتغيرة، ومواجية المشكالت اليومية،متطمبات 

)مقياس الدراسة أداةالتي تظيرىا الدراسة في النتائج  هويعبر عنيا في ىذ ،من مواقف حياتيةبو 

 الميارات الحياتية لدى التمميذ الثانوي(.
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 المرحمة الثانوية: -

 .أدبيعممي و  التالميذ المقبمين عمى اجتياز شيادة البكالوريا أيالسنة الثالثة ثانوي  أقسام 

 التالميذ المقبمين عمى شهادة البكالوريا:  -

 العممي.و  ،األدبيىم التالميذ  المقبمين عمى اجتياز شيادة البكالوريا في شعبتي 

 

 

 

 

 



 
 

 تمهيد        

 .تعريف المهارة لغة واصطالحا -1
 تعريف المهارات الحياتية. -2
 اهداف التعميم المبني عمى المهارات الحياتية. -3
 عوامل اكتساب المهارات الحياتية. -4
 خصائص المهارات الحياتية -5
 مبادئ تعمم المهارات الحياتية. -6
 المهارات الحياتية. أنواعتصنيف  -7

 الفصل. خالصة       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



المهارات الحياتية                             الفصل الثاني                                                    
 

30 
 

 :تمهيد

ماررر   ل تسرررلما مرفرررطاا اررررل رفرررما ذارررك ااتبلربرررذ ا و ارررترررطتال اارارررلطات اا بلتبرررت ارتلاارررلت اا برررلة اابوربرررت اؤل    

مااا مو  ،صقاالو  ،تش بل شخصبتام ت رابلتال اب رون و  ،اا بارت اابوربرترش بلت و  ،ارواجات ت ابلت ااعصط ا 

 إ سررلباشرر ل رفعررلل رفررما و  ،تسررم أل اررلو  ،ااتغببررط ا  ررااثو  ،ااتلرروبطو  ،قررلاطا مارر  اات ربررتو  ،ر تجررلو  ،رفررطاا راررامل

 ،ترررهواس اسررربلح ااتعرررلب و  ،اآلخرررطبنااترررما تر  رررل ررررن اات لمرررل رررر  ، األسلسررربتااتاربرررذ رجرومرررت ررررن اارارررلطات 

 طال رل تعارل الاواق .و  ،اآلخطبنااقاطة ما  ت قبق االتصلل اا علل ر  و  ،اا جلحو  ،ات بفاو 

اطاكو  ،أل  سررام األرفررطااتسررام رفررما رفاررم  اأ اررلرفلاراررلطات اا بلتبررت بر ررن وصرر ال       أاائاررمقرراطاتام رررن خرربلل  ا 

و اغبرطس  ،ااترما بتعلررل رعارل اشر ل ابجرلاما ارلو  ،رشر بلتالو  ،ااعراما اارذي برلطسرو ل ارواجارت رتلاارلت اا برلة

ااتغبطات ات و و ما تتلوط تاعل ااتلوط  ،ال رفما سن رعبنو  ،تتوقف رفما رفتطة رعب ت الو ، اارواقفو  ،األشخلصرن 

وتغببرررطا رفرررما اارارررلطات اا بلتبرررت  بتلارررب تلررروبطا اارتسرررلط اات  واررروجما و  ،رفلاتقرررام ااعاررررما ،اا لصرررات ف ااعرررلام

ااراررلطات رفصررل  رفررمامارر   ررذا سرروف  ت ررلول و ، ا جررلح ااتغببررطات تارركرواجاررت وااتقررام و  ،اروا اررت  ررذا ااتلرروط

 .اا بلتبت رختاف ااجوا ب

 :المهارةتعريف  -1

 تعريف المهارة لغة:  -1-1

 . ذقت رفبل –قا) راطت(ااشئ و  ،اا ذق رفما ااشئ، رفما اااغت تعطف اارالطة

وبقررلل راررط رفررما ااعاررم  ،ا  رررل و صررلط رفبررل  لذقررل ( رفاررو رررل ط أي)راررلطة  راطاررل،و  ،راررطت ااشررئ: وراررط رفبررل

 (.25: 2009غبط ل )ملال ،و ، رفما ااص لمت و 
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 تعريف المهارة اصطالحا: -1-2

 تعطب لت ارصلاح اارالطة رن خبلل تعطبف  ل رن: وطا 

االتجلس   و  اف و  ،"ت ظبم رعقا ااساوك تلوط رن خبلل مرابت ااتعام اأ المطرفت رفما قلروس مام االجترل  

 أ ارلم را ااتطاروببن مطرفرت اارارلطة مار  و  (.116: 2012ااتط به ما   شلل ر راا ) جربلص صرلاح، أو ،رعبن

مراا  أو ،بقروم اارل شرخص رعربنو  ،غبرط رالشرط أو ،طظتال اش ل رالشرر ن ربل "ساسات رن اا ط لت ااتما ب

و رما ااقبرلم اعرابرت رعب رت  (.25: 2009رارت ")مرلال، أااص أو ، اف ا قبقسعبام  أث لصرفما  األشخلصرن 

مطرفارل جررلل و  (.302: 2003،طاا جرل ،القتصلا رفما ااجاا اارارذول )شر لتتر  ا اإلتقلنو  ،ااطجت رن ااسطمت

 أو ط ررما  أواال  عررلاما  أو ،ااقرراطة مارر  ااقبررلم ا شررلل مقاررما أ اررلاارعجررم ااتطارروي اا  سررما "مارر  و  ،ااسرررب ماررا 

 ررررما و  (.15: 2004اقتصررررلا ااوقت) لشررررم،و  ،اااقررررتو  ،ا تسررررلاال ااسرررراوات أو ،بتلاررررب تعاراررررلو ،  بل رررررل رعررررل

اأقرل و ، رفما ااجاا ااراذولتصلا ر  االق اإلتقلنو  ،ااطجت رن ااسطمت األمرللمرل رن  أااصو  ،اااقتو  ،ااساوات

 .(123: 2004،من لطبق اا ام) سو توقت رر ن 

 :الحياتيةتعريف المهارات  -2

 ذاركو  ،ضرطوطيو  ،رارم أررط أصراحاارارلطات اا بلتبرت رفرما  بلترل اابوربرت رفل تسرلاال  إار  اإل سرلنب تلج      

تجعارررل قرررلاطا ماررر  ت ررررل و  ،رجترعرررلو  ،تسرررلما ااررررتعام ماررر  اات برررف رررر  ذاترررلو  ،طغالترررلو  ، لجلترررل إلشرررال 

ااعابرا ررن اار ظررلت اااوابرت و  ،مراا ررن ااخارطاص رفراأبجات اات ابلت ااتما ب طضال ااعصرط رواو  ،اارسؤوابلت

ثطاصو  ،رفما اذل ااجاا اتعطبف  اار اوم ااخلص الارالطات اا بلتبت سوف  ذ ط ر ال: ا 
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 المصطمحات التربوية: تعريف معجم -2-1

 رذس ااقراطة مار   تطت ه، ت بف ر  اارجتر  ااذي بعبشون رفبل"اارالطات ااتما تسلما ااتبلربذ ما  اا اأ ال     

 .اات لمل االجترلمماو  ،األ شلت االقتصلابت اارالطات اار هابت، ،ما، ااتوجبل ااذاتت رل اارسؤوابت

 (. 26: 2009)ملال،

   منظمة الصحة العالمية لممهارات الحياتية:تعريف  -2-2

" ما رجرومت رن اا  لبلت اا  سبت واالجترلمبت واارارلطات ااشخصربت ااااخابرت ااترما تسرلما األشرخلص "      

رفررما اتخرررلذ ااقرررطاطات را برررت مارر  قلمررراة صررر ب ت ررررن اارعاوررررلت و ررل اارشررر بلت، واات  برررط اا لقرررا واإلاررراامما 

 ا بلة اأساوب ص ما.واالتصلل ا علابت وا لص مبلقلت ص بت، وااتعللف ر  اآلخطبن وتااط أروط ا

 (.18: 2008)ماا اارعلما،

 المهارات الحياتية: unicef  تعريف منظمة اليونيسيف -2-3

ااترررما  اارا برررتو  ،اارارررلطات ااعاربرررتو  ،اارارررلطات ااتالاابرررتو ، ااشخصررربت، االجترلمبرررت،  ما"اارارررلطات اا  سررربت    

 ،رارلطة اات  برط اا لقراو  ،رعارم اشر ل ر لسرباات رلو  و  ،ارلآلخطبناا طا رفما تسابل سال االتصلل  إابالب تلج 

 (. 20-18: 2008،  اارش بلت")اارعل ، رصل  ل و 
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 عرفها عادل السيد:-2-4

 األ شلتااوجاا بت ااتما ب تساال االلاب رن خبلل و  ،اارالطبتو  ،رن ااخاطات اارعطرفبت رجرومت اأ ال     

اارستقاابت ا جلح رفما ضوص رتغبطات و  ،اا بلتبت اا لابت أاواطسبرلطس  أنرن خبلاال   ابستلباارختا ت 

 (. 28: 2009)ااسبا، تلوطاتلو  ،ااعصط

 ثبلث رااخل اتعطبف اارالطات اا بلتبت:   لك اأ ال  jone))جو سو  ،(1999اااله )خابل و  وذ ط     

ترهوا  أو ،االختبرلطات ااشخصربت ااترما تسرابو  ،رجرومرت االااصات اأ التعطف رفبل  :األولالمدخل  -

 طا تل.و  ،ورفلئاتل ،رن سعلاة اا طا

رطغوارت  أ راافاا سربت اارسرتخارت رفرما ت قبرق و  ،ااقاطات ااعقابرت اأ التعطف رفبل  المدخل الثاني: -

 ااى اا طا.

ااتررما رررن خبلااررل بسررتلب   اإلجررطاصاتو  ،رجرومررت رررن ااعرابررلت اأ اررلتعررطف رفبررل  المدددخل الثالددث: -

 .تعاببلت رفما رجلالت  بلتل إاخلل أو رواجات ت ا، أو ،اا طا  ل رش ات

 (. 19: 2013ااهب باي،)

 :مبادئ تعمم المهارات الحياتية -3

اارالائ ااتما بر ن االمترلا مابال رفما ااتعام اارالطات اا بلتبت بر رن  أن(  17:  2001 سب ص اما )    

 تاخبصال رفبرل باما : 

 اارالطة.ااسطمت رفما ااتعام  أيوااتاطبب اا  ما ااجلا  ،اار لق ااعارما ااص بح -

ا  ال ابست و را ل  لرفبرت ات قبرق اطاجرلت اا  لبرت اارلاوارت رفرما لطست ااضطوطبت اتعام اارالطات، و اارر -

 اارالطة .
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 ورتلاالت اارالطة اارتعارت.  ،م ر   ومبتصبعترا تعام اارالطة ما  تورفبط رفطص ااررلطست تتبل -

 ااررلطست ااال رن تجربعال.ب ضل م ا ااتعام اارالطة توهب  رفتطات  -

 وواقعل. ،ب ضل ررلطست اارالطة   ل رفما ااصوطة اارطغوات رفعبل -

 م ا ااص ررلطست اارالطة ااتاطبب مابال ااتأ با ما  سطمت األااص ثم اقتل ثل بل. -

 :العوامل المؤثرة في اكتساب المهارات الحياتية -4

اا بلتبت بعترا ما  ماة موارل  عاا ل  تاارالطا( رفلن ا تسلب 17: 2001) وآخطون سب تغطبا، مرطان  

 رفبرل باما:

 رستوى  ضج اارتعام  -

 .خاطاتل ، و قاطة ااتعام -

 اار ل بم االااصات اارلاوب ااتاطب مابال. -

 اإلر ل بلت اارتل ت. -

 ( إا  موارل  ذ ط ل رفبرل باما:6: 2006وتشبط رفت بت صا ما)

رن ااضطوطي أن ب ون اارعام قاوة، وبرلطس اارالطات اا بلتبت الطبقت سابرت و بتسم الاقبم  القدوة: -

 و األخبلق ااتما تهبا رن اطتالل االاات ال، وتقابا م اشخصبتل.

بتأتما  ذا اغط  اااالئل، واااطا بن اار لقبت، ور لقشتال اأساوب مارما اقبق اجرب   اإلقناع: -

 ل.اارالطات اابلهرت ا بلة أرفض
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 األاعلب، اار لقشت، األاواطرثل  ل اارش بلت، اعب في التدريس:  استخدام أساليب حديثة -

وااعاربت، ا بث برلطس االلاب ااعرل ا  سل، وبعترا ما  ذاتل رفما  ،ااتعابربت، اااطاسلت اارباا بت

  لرفت اارواقف

ااشخصبت،  رل بسلما رفما ت ربت رالطات ت ربت اات  بط رفما جرب  اارواقف بسلما ما  ااثقت الاذات، وااقاطات 

 .بت ر لسات، واالاتعلا من األخللص بلت

 :خصائص المهارات الحياتية -5

 تتربه اارالطات اا بلتبت اعاة خصلئص تربه ل من غبط ل  اا ل رجرومت رن ااتطاوببن  ذ ط ر ال:    

 و ما: ،اع  ااخصلئص اارالطات اا بلتبت (28:  2009) ما ،  اا ملال ااسبا

 ر  اا بلة اص ت ملرت.و  ،اات لمل ر  اارجتر  اص ت خلصت رسلماة اارتعام ما  إا تسع   -

 ااوجاا بت. أو ،ااعقابت أو ،اارالطات اا بلتبت تختص الات و  اتشرل  لرفت ااجوا ب سواص ااساو بت -

 .اارجتر و  ،ولابعتال ابن اارتعام ،ما  ش ل ااعبلقت أسلسماتعترا اش ل  -

اا برررلة رفرررما رجترررر  ررررل رفرررما ضررروص لابعرررت ااعبلقرررت  اإل سرررلنارعلبشرررت  األهررررتت ابرررا اارارررلطات اا بلتبرررت  -

 .اارجتر و  ،ااتالاابت ابن  ل رفطا ااتأثبطبت

اا ررطا ال تبلجلتررل  إشررال  اأسررلاببااغبررط اارلابررت اارطتالررت و  ،تشرررل اارلابررتو  ،تت ررو  ااراررلطات اا بلتبررت -

 .طس االتلو و  ،ارتلاالت ت لمال ر  اا بلةو 

 أخطى إا رن رفتطة هر بت و  ،واطجت تقارل ،تاعل الابعت  ل رجتر  ألخطتختاف رن رجتر   -

 .األخط ل ر ال ما   تأثبطاطجت و  ،اا طاو  ،اارجتر و  ،تعترا ما  لابعت ااعبلقت ااتالاابت ابن اا طا -
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رررل بع ررما و  ،رعلبشررت اا بررلة أسررلاببوتلرروبط ، ت لمررل اا ررلجح ررر  اا برلةتسرتااف رسررلماة اا ررطا مارر  اا -

 رتلوطةو  ،جاباة اأسلابب ذا ضطوطة اات لمل ر  رواقف اا بلة ااتقابابت 

 (.14-13: 2001)صا ما، 

 أن اإر ل  رل جا خصلئص رعب ت اارالطات اا بلتبت تصاح ا ل اارجترعلت ا رن  جرا ا رل  أنال بر ن  -

و  ،  لارررق ر ارررل رفرررما ت ابرررا ااخصرررلئص ااترررما تشرررتطك رفبارررل  رررل ااثقلرفرررلت أسرررسو  ، ضررر  الرررط ماربرررت

 (.37: 2011،)ااوارفما اارجترعلت

 ،ألخرطتختاف رن شخص و  ،اارع وبتو  ،خصلئص اارالطات اا بلتبت  ما ااتما تشرل ااجوا ب اارلابت -

رفررررما  األسررررلتذةتعترررررا مارررر  لطبقررررت  ،وااثقلرفررررلت ،اارجترعررررلتاخررررتبلف و  ، سررررب اارسررررتوبلت اااطاسرررربتو 

 تتاخص رفما اا قلل ااتلابت:و  ،وبتعارال ،االلاب  ت  ب تساال إبصلاال

 و ااابن....ااخ(. ،اا لجلتو  ،ااج سو   ،)ااسناألرفطاااارالطات اا بلتبت تختاف الختبلف  -

 (.األج ابتو  ،ااثقلرفلت )ااعطابتو  ،اارجترعلتتختاف الختبلف  -

 (.األ لابرمااارستوى اااطاسما )و  ،تختاف الختبلف ااهرلن -

 .اااطاسبت( ت، ااعراباألسطة) تستخام رفما رختاف رجلالت اا بلة -

  (. 66 :2018اات طاط)تواتما ،و  ، تسب الاررلطستتتعام و ت -          

 :أهداف التعميم المبني عمى المهارات الحياتية -6

إاطا ررل أل ربررت ااراررلطات اا بلتبررت رفررما  بررلة األرفررطاا، وخلصررت رفئررت اارتعاررربن أصرراح رررن ااضررطوطي تررورفبط       

ااتعارربم اارا ررما مارر  ااراررلطات اا بلتبررت المتالط ررل م صررطا أسلسرربل رفررما  تررلئج ااررتعام اجربرر  اارررطا قبن وااشررالب، 

اطاج تعام اارالطات اا بلتبت، واتوضبح ذاك سوف  اخصال ما  اا    و ااتلاما:وا 



المهارات الحياتية                             الفصل الثاني                                                    
 

37 
 

"و ظررطا اضررطوطة، وأ ربررت تر ررن اا ررطا رررن ااراررلطات اا بلتبررت ات عبررل اوطس رفررما ااعرابررت ااتعابربررت، أصرراح       

ااتأ با ما  ت ربت اارالطات اا بلتبت ضرطوطة را رت، ا برث ارم بعرا اا رطا رجرطا رسرتقال اارعاوررلت ارل م صرطا 

 (.12: 2008  ، ابجلابل  شلل رفما ااعرابت ااتعابربت")ماا اارعلما، رصل

"إرااا اا رطا ارلاعام ااصر بح ااررطتال ال تسرلب اارارلطات اابلهررت ارعلبشرت اا برلة أررط جرابط الاتقرابط، إن      

ااتصطف اارا رما مار  أسرلس ماررما سرابم بسرلما اا رطا رفرما ااوصرول إار  اا رق اارذا بجرب ماب رل تعارم األسرس 

رفرت بسرلماان اإل سرلن مار  صر لمت ااقروا بن ااعاربت واارالطات األسلسبت اابلهررت ارعلبشرت اا برلة، رفرلاعام واارعط 

 .ااتما تج ال ااوقو  رفما األخللص، وارل ب سال قوا بن مقابت ملرت بتاعال مقال اإل سل ما أث لص ت  بطس

 (.11-10: 2001)صا ما ومرطان،

 ( رن أ ااف اارالطات اا بلتبت الا سات اارتعام  ذ ط ر ال رل باما:29-28: 2009 قبل من ملال ااسبا)

 ب اارتعام ثقت اقاطاتل ما  ااتعلرل ا جلح ر  رتغبطات اا بلة.إ سل -

 اار ابت، وااعلاربت. تت ربت قاطة اارتعام ما   ل اارش بلت اا بلتبت رفما ااابئ -

 ت ربت قاطة اارتعام ما  ااتواصل ر  اآلخطبن. -

 إ سلب اارتعام اتجل لت ابجلابت من لطبق إقلرت مبلقلت أسطبت، واجترلمبت لبات. -

 قاطة اارتعام ما  االستاالل اار لقما، واات  بط ااعارما.ت ربت  -

(  ول لطائق ااتاطبس ااقلئرت ما  اا واط رفما إ سلب ااتبلربرذ رارلطات اا رواط 8: 2009وبشبط اشلطة )     

 )االتصلل، وااتواصل( و ما  لاتلاما:

 تشجب  ااتبلربذ ما  ا تطام اعضام اااع ، وت رما طوح ااجرلمت اابام. -

 ق اااارفعبت اابام.تسام رفما خا -
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تجعل اارتعام ااعرابت ااتعاربت ااال رن اارعام، تاطباام ما  أساوب ااابرقطالبت، و رو اارذات ررن  -

 خبلل ااقاطة ما  ااتعابط، وااتاطبب ما  اا بلم، واار لاثت.

 تسلما ااتبلربذ ما  رواجات اارواقف، ومام ااخوف، واات طج رن إاااص ااطأي. -

 اة ا تطام أطاص اآلخطبن، وتقابط رشلمط م.ت رما رفما ااتبلربذ مل -

 تسلما ما  ت وبن شخصبت سوبت اارتعام. -

 تواا رفما ااتبلربذ ااقاطة ما  اا قا، واات  بط، وااطال ابن ااخاطات، واا قلئق. -

"تقوم اار ل ج ااقلئرت ما  اارالطات اا بلتبت ما  ااتقطبب ابن اارواقف اا بلتبت اابوربت ررن جارت، ور تروى   

 لاة ااتعابربت رن جات أخطى، وذاك رفما ضوص قاطات اارتعاربن، وخاطاتام، واا طوق اا طابت اب ام.اار

 (. 5: 2012) ااجاوط، 

 :المهارات الحياتية اكتساب أهمية -7

رررن خرربلل ارتبل ررل  إال، و ررذا ال بترروارفط اات بررف ررر  اارجتررر  إمررلاة إارر  بررلة اا ررطا رفررما  لجررت رسررترطة  إن    

تررطى  رروثط  وجررك و  ،رعاررم تالبجلابررت لمررل و  ،اآلخررطبنااراررلطات اا بلتبررت ااتررما تجعاررل قررلاطا مارر  ااتواصررل ررر  

 واالت لابررلت ،بواجررل اارتغبررطات أنتهوبررا  ررل رررتعام ااررل  ررما بسررتلب  و  ،ضررطوطة اال ترررلم الاراررلطات اا بلتبررت

، رفاررذس ااراررلطات األمرررلل اارلاواررت أااصل بررتر ن رررن رفررما ااوقررت   سرر، و طااعصررطبت ااتررما بتسررم ااررل  ررذا ااعصرر

، ورررن   ررل ااشخصرربتو  ، جررلح رفررما  بلتررل ااعرابررتااو  ،اارطو ررتو  ،اات بررف االبجررلاماو  ،ت قررق اررل ااتعررلب  اا ررلجح

 ا تسلب اارالطات اا بلتبت رفما: أ ربتت رل 

اا برلة ال تبلجرلت رواقرف و  ،اارجتر  ررن خربلل طارل  لجرلت اارتعارربنو  ،ت قبق ت لرل ابن ااراطست -

 اارجتر .
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، خلصررت رفررما  ررذا ااعصررط ااررذي بتسررم ال  جررلط أرفضررلاا ررطا اا طصررت الن بعررب   بلتررل اشرر ل  إملررلص -

 .وت  واوجما رتبل ق ،رعاورلتو  ،رعطرفما

، وتعلرما ارتعام ااظوا ط اا بلتبتو  ،لشط الألشخلصت سب اارعام خاطة رالشطة من لطبق اات لمل اارا -

 .و لجلت اارتعام ، ظطا الطتاللال اواق  شوبق ااعرابت ااتعاربتااتو  ،رع  ، وتورفط اإلثلطة

اارجتر ،ارذا رفااراا اربن ااابئرت و و وابن اآلخطبن اب ل   طا ما  إاطاك اات لمل ااص ما اب لتجعل اا طا قلا -

 اآلطاص و تعلرل ر   ل رواقف ااتما بواجاال .و  ،رن توارفط رالطات االتصلل اعط  األرف لط

االمترررهاه و  ،ررلطسرررتال رفرررما رختارررف اارواقرررف تشرررعطس ارررلا خطو  ،اارارررلطات اا بلتبرررتإن تر رررن اا رررطا ررررن  -

 .الا  س

تسلما اا طا ما  اال تقلل رن را ت  هبلاة اااارفعبت   و ااتعامو  ،ااتلابقبتو  ،ااطال ابن اااطاست اا ظطبت -

ماررر   ااقررراطة ماررر  ااتغاررربو  ،إاررر  أخرررطى رفرررما اارجترررر  ااقررراطة ماررر  رواجارررت رواقرررف اا برررلة اارختا رررت

 ااتعلرل رعال ا  رت .و  ،اارش بلت اا بلتبت

توظب ال ما    و رفعلل تر ن اا طا رن ااتعلرل ر  و  ،اا ابثت استبعلب اات  واوجبتتسلما اا طا ما   -

قلرت مبلقت لبابل قلئرت ما  اا بو  ،اآلخطبن  اارواة رعام.و  ،ا 

 وااقاطة ما  اال جله. ،ااسعلاةو  ،ت ربت ااشعوط الاثقت اا  س -

  .(24-22: 2008، اارعلما، رصل  ) 
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 :نظريات المهارات الحياتية -8

الاتما تسام رفرما و  ،لتساو ل، و لبلوط اتجل لت، و ا ظطبلت ااتما توضح  بف ب تسب اا ط   لك ااعابا رن اا    

 سوف  ذ ط ر ال رل باما :و  تلوبط راخل اارالطات اا بلتبت،

 

 
 (.87  :2018الحياتية .)تواتي ،( يوضح نظريات المهارات 01الشكل رقم )

 بف ب تسب توضح  رفلن   لك ماة  ظطبلت .(2008املص رصل ما )، و ا را ماا اارعلما جلص ال  سب رل

تقتصط  ذس اا ظطبلت ما  رطا ل  الو  ،مساو بلتا، و اتجل لتام ابلوطو ، و اارطا قبن، و األل للواص ت خلصت اا طا، 

 اارالطات اا بلتبت و  ذ ط ر ال رفبرل باما:رعب ت ال تسام  اال رفما تلوبط راخل 

لنظاريات ا
المهارات 
 الحياتية

  النظرية
  التعمم

النظرية  االجتماعي
السموك 
 المشكل

النظرية 
 المعرفية

النظرية 
النفسية 
 البنائية

نظرية 
المخاطرة و 
 المرونة

النظرية 
 النمو

نظرية  
الذكاءات 
 المتعددة
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 : نظرية التعمم االجتماعي -8-1

و ااسرراوك  ،رفررما تعاررم ااسرراوك اارسررلبط اارجتررر   ظطبررلت مارر  اوط  رررلذج ااسرراوك، و مرراة اطاسررلت أ ررات     

رررن طواا و ، وااترما ا تشررطت رفررما ااسرراعب لت ، ظطبررت ااررتعام االجترررلمما لاب اررررن و  ،عررابل ااسرراوكتو  ،االجتررلمما

رررررن خرررربلل ، و ااربل ظررررت، و بررررتم رررررن خرررربلل اارشررررل اة اررررذي امتاررررط ااررررتعاما" Pandora"ال رررراوطا" ررررذس اا ظطبررررت 

 .ئت ااتما بعب  رفبل اا طابااا، و اآلخطبناات لمبلت ر  

 (.2008)ماا اارعلما:وطا من  سب رل ا ظطبت رفبرل بامابر ن تاخبص أ م رل جلص رفما  ذس او  

 إا  االجترلمما، الإلضلرفتااتعام رن خبلل ااربل ظت و اات لمل  أ ربت ظطبت ااتعام االجترلمما ما   -

ورواجات ااضرغول االجترلمبرت ااترما ترارفع ل ااتعرطف مار   ،، واا  لبت ااذاتبتااتعابم ااا ظما أوااتاطبس 

 اارواقف اش ل رختاف.

،  ااربل ظرررت أسررراوبر ارررل  ،أسرررلابب رشررروقت ااتررراطبسبشررررل ماررر   أنارررطارج اارارررلطات اا بلتبرررت بجرررب  -

 األقطان.تعابم ، و اعب اااوطو 

ثررم اتخررلذ ااقررطاط اشررلن ااسرراو بلت ااتررما  ،اآلخررطبنااقرراطة مارر  اسررتخبلص اارعاورررلت رررن ااسرراو بلت  -

 ترثل ااساوك ااذي بتم اختبلطس. أنبر ن 

 .ااعقل ب ظم أنا االرفتطاضلت ااتما تطى الن اات  بط بر ن لاستاع -

اا رطا ا علابترل  إاطاكاوط ، و ااتما ب لوبارل  ظرلم ت ظربم اا رطا اذاترل باألسلاباا ظطبت االجترلمبت تشرل  -

 رفما ااتعام.

     ،األصرررراقلص، و اارعاررررربن، و اارالطبررررت مررررن لطبررررق رطاقاررررت ااوااررررابن، و االجترلمبررررت تااسرررراو بلبررررتم تعاررررم  -

من لطبق ربل ظت  ترلئج  األااصت سبن رفما  إا ااذا  تعام ااساو بلت ااتما تقوا ل ، و اآلخطبن األرفطااو 

 .اآلخطبنما  ، و  ذا ااساوك ماب ل
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اارارررلطي اارررذي بتلررروط ا عرررل ااربل ظرررت  رررو رررراخل ووسررربل بت لمرررل رعرررل ، و ااسررراوك االجتررررلمما إن -

 اارعطرفبت.، و بلوط رعلاجتل ااذ  بت ا ضل تاك ااعوارل االجترلمبت، و اارتعام

ااترررما ترررم ت ابرررا ل اات ظررربم  برررت  رررما ااوظب رررتررررن ااربلررررح اارربرررهة األخرررطى اا ظطبرررت اارعطرفبرررت االجترلم -

طاوا رفعرررل ، و رضررراولت اررراوارف  ضرررال ااخابرررت سرررربت ارعرررلببط ااخابرررت موان رعظرررم سررراو بلتا ،اارررذاتما

  .تقوبربت ألاائام

و ااتعام  ،ااابئت، وااتعام اا شل، و ااساوك، و أ ربت اات لمل اارتالال ابن ااشخص  وط هت اا ظطبت ما -

 األااص رفما  ات ااتعام الاربل ظت.، و وما  أ ربت ااترببه ابن ااتعام ،الا بلات

رن خبلل اات لمبلت ، و ااتعام من لطبق ااربل ظت أنرن   ل  ست ج الن اا ظطبت اارعطرفبت االجترلمبت تؤ ا و 

نو  ،ر  ااابئت، و اآلخطبنر    ااظرطوف، و روقرف تعابررما  رو  ترلج اخصلئصرل ااشخصربت أيااررتعام رفرما  أااص ا 

سررررال ااال رررث  ،رضررراولت اررراارف  ضرررال ااخابرررت تااسررراو بلوان رعظرررم  ،ااابئبرررت ااترررما ب ررراث ضرررر ال ااسررراوك

  .ألاائامطاوا رفعل تقوبربت ، و ارعلببط ااخابت

 :نظرية النمو -8-2

اارطا قررت رفررما  إارر ااابواوجبررت اارعقرراة ااتررما ت رراث رررن اال واررت ، و االجترلمبررت، و بقرر  رفاررم ااتغبررطات اارعطرفبررت    

بعلرما  اإل سرلن أنطواا  ذس اا ظطبت ابلجبل  برث برطى  أشاطورن   ظطبلت اا رو اااشطي، إا اغاب اارواقف 

بررتعام ااطضرر  اا ثبررط مررن  ،شرراطا 18سررن إارر رفرررن اال واررت اارا ررطة رع رر  ااعررلام رررن خرربلل اات لمررل ررر  ااابئررت 

، تعقبرراا ا ارم ااعررلام رررن خرربلل اااغررت أ ثررط أاواتوبقورررون اتلرروبط  ،رررن خرربلل خاررطتام اا سرربت اارالشرطة تااابئر

، اال ررل رفررما رفاررم ااعبلقررلت ااسرراابت بارراأال تقررلاام اارطا قررت اارا ررطة اااعررب ااطرررهي ااطسررم و ، و ااتصرروط، و ااتقابرراو 

 .   ت رفما  ل اارش بلت أ ثطبصاح ، و اار لقو 
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اات رلمبلت االجترلمبرت تصراح هائراة  أنرفبرطى ااراع   ،، واا ررو االجتررلممااألسطيالارجلل رفبم بتعاق  أرل    

اات ررلمبلت ااتررما ، و األقررطانوبهبررا ااوقررت ااررذي بقضرربل اا ررطا ررر   ،رط اررت اارطا قررت إارر  األل ررللااتعقبررا ارراخول 

 ااوااابن الو ،  األسطة أن أال ،راربن رفما  ذس اارط ات األقطانواب رل بعا  ،األخطرن ااج س  األقطانبعقا ل ر  

األسرراوب  أنرفررما ااررو. م.أ  أجطبررت ماااا رروث ااترر أ رراتواقررا  ،رارررل رفررما اارطا قررتقوبررل و  تررأثبطابررهاالن برتا ررلن 

تقوبرررت ااخلرررول ، و تأسررربسرشرررلطك ا  رررل  رررلهم و ثلارررت رفرررما ، و " اارفرررئ اأ رررلاارررذي بعرررطف وي، و ااسرررال أاوااررراي

أخررط  ررو واعررا االبجررلاما  ،اارررطا قبن االبجلابررت مارر  آثررلطسااتوقعررلت اا رلئبررت اار لسررات اررل ، و اا رراوا، و اإلطشررلابت

، سررررل ام ااررررطا قبن اتلررروبط أطائارررم، و ااترررما تعرررطف اأ رررل اطجرررت تشرررجب  ااواارررابن، و )رررر ح االسرررتقبلابت اا  سررربت

 .(رعتقااتام ااخلصتو 

ااقوامرا ااترما بسرتخارل اا رطا رفرما ، و بعال  رو ااخاقما اعراا  لررل رفرما اا ررو اااشرطي بر رن تعطب رل اأ رل رفرما ااقربم

 .   ، واا  م مابال وما   لاآلخطبن، و اال ترلرلت اارتصلطمت ااذاترواه ت 

ارررج ااقرربم و  إارر ااا ررلت السررتاالل ااخاقررما رفررما ثقلرفررلت رختا ررت ، و األوالابررؤاي اا شررف مررن ت سرربن  أنبر ررن 

 (. 94:  2007اا رو ااخاقما ااخل اطارج اارالطات اا بلتبت )ماا اارعلما ،

 :نظرية السموك المشكل -8-3

ارصراط ر رطا ،  أطجعارلبر رن  ااخلبرطةو بلت أن ااساوك اارطا رق اررل رفرما ذارك سرا ذس اا ظطبت ما   تأ ا    

 : أقسلمتاتم  ذس اا ظطبت الاعبلقلت ابن  ثبلث ، و ابئتام، و األرفطااا  ال  تلج ت لمبلت رعقاة ابن 

 (. 87:  2009)ماا اارعلما 

، وجاررلت   رررو اارررذاتاات، و تاالتجل رررل، بشرررل ماررر  ااقرربم، ااتوقعرررلت، اارعتقرراات، و  ظررلم ااشخصررربت -

 .اارجتر و 
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 .ساو بلتاألصاقلص، ااوااابن، و  تاتجل ل ظلم ااابئت ااراط ت الاطا لت   -

، اارقاوارت اجترلمبرل رثرل ) اا  رول، ااتار   ظلم ااساو ما بصف رجرومت رعب ت رن ااساو بلت غبرط -

 .................(اال  طاف.، تاارخاطا

( تترثرل رفرما امرم  ررو 2009 سرب ررل ذ رطس مارا اارعلرما ) األوار   Jessor أمررللوقا سرلمات   -

، ورفرررما  رررل األ ظررررت ااثبلثرررت سرررلاقت اارررذ ط ررررااخل  اارارررلطات اا بلتبرررت ااترررما شررررات اسرررتطاتجبلت رفرررما

 ااس وات األخبطة أضبف  ظلربن آخطبن  رل: 

 تط بات األسطة.االجترلمبت و تشرل رتغبطات اا قط، و ااابئت  -

ترررلطبخ األسرررطة رفرررما شرررطب اا  وابرررلت،  ااترررما تشررررل رتغبرررطات رثرررل،  و ااابواوجبرررتااجب رررلت  -

 . ااذ لص اارطت   ......ااخ

و  م ااشخصربت بشررل ااقربم، رذس اا ظطبرت تارتم الاعبلقرلت اربن مراة أقسرلم اارترثارت رفرما  ظرل أنم  سرت تج ورن ث

 تاتجل رررل إاطاكااترررما تشررررل ، و ااابئرررت ااراط رررت إاررر اارجترررر  الإلضرررلرفت ، و   رررو اارررذات تاالتجل رررلو  ،ااتوقعرررلت

رجرومررت رررن ااسرراو لت ااغبررط اا ظررلم ااسرراو ما بشرررل وصررف واآلاررلص   ررو ااسرراو بلت، و  ،األصرراقلص اآلخررطبن

ااجب ررررلت و  ،األسررررطة، تط بررررب األااص ااراطسررررماضررررعف و  ،ااابئررررت االجترلمبررررت تشرررررل اا قررررط، و رقاواررررت اجترلمبررررل

طا  ترلج ت رلمبلت رعقراة ارصراط ر ر إطجلمرلتؤ را ارلن ااسراوك بر رن ، و ذ رلصو  ،األسرطةااابواوجبت تشرل تلطبخ 

ضواال مار  ااسراوك ، و  ل  ظلم اجترلمما   سما ب توي ما  رتغبطات تعرل  رثبطات أن، و ابئتل،و ابن اا طا

بؤثط ما   أنااتلوبط اارالطات رثل اارالطة اات  بط اا لقا بر ن  أنو  ،ب تج م ال اا هو  االجترلمماو  ،تاارش ا

 .، وغبط لرثل اطارج ر   ااتسطب أخطىرتغبطات 
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   :المعرفيةالنظرية  -8-4

ااخررلص اا ررلص اا  ررلصة ضررطوطة ترراطبس راررلطات  ررل اارشرر بلت اارعطرفبررت ااتالاابررت ارربن  اا ررروذجبررطى  ررذا     

ا بررث تط رره  ااسرراو بلت اال ارفلمبررت،، و بر رر  ااسرراو بلت اارر ومررت، و بخ رر  أنالن ذاررك بر ررن  ،األشررخلص

 : رلو  ،(89: 2008)ماا اارعلما ،اارالطات رفما  ذا اا روذج ما   قلتبن رارتبن  سب 

  ااقاطة رفما توابا  اول اابات ارش ات تالاابت شخصبت. -

قررا وجرات ااعبلقررت ارربن راررلطات  ررل ، و ر رل برما اعواقررب ااسرراو بلت اارختا ررت إلررلطااقراطة رفررما وضرر   -

 أبضرلا رن ، و وضتااط قال ااراطست و  رل األل للابن اات بف االجترلمما ابس رفقل ااى ، و اارش بلت

 ااطاشابن .، و ااى اارطا قبن

اشرر ل رتهابررا ، و أ ربررتذات  أصررا ت( اررلن ااقرراطة مارر   ررل اارشرر بلت 2013)شررابن  إابررل سررب رررل شررلط و 

تسلما االبلب ما  ااتعلرل رر   اارالطات اارعطرفبت ملابت اارستوى ام تعا روض   قل ، إ اى أل الاالبلب 

 أناسررتام   ررذا و  ،ورررن اجررل تاابررت رللاررب ااوظب ررت رفررما اارسررتقال ،وطات اارعقرراة رفررما اارجتررر  رسررتقابلااتلرر

ابئتارررل ااتعابربرررت اشررر ل مرررلم ااتعلررررل رررر  ااضرررغول ، و لطائرررق ااتررراطبس رفبارررلو  ، تلررروط ااجلرعرررلت  رفرررما ارررطارج

 (.4: 2013 بن ،)شلااتلابق ، و ااتورفبق ابن اا ظطبت، و ااقلئرت

قرابم رراخل مبلجرما رفرما رط ارت را رطة ررن اا برلة  ا مار  ضرطوطة تاا ظطبت اارعطرفبت تؤ  أنذا  ستخاص رن  و 

وررن لطائرق تراطبس  وذارك الاتعلررل رر  اار ائرلت ااسراو بت، ،ااالاغرت ااخلروطة، و تاااف ر   اارش بلت اابل ق

 وتقابم ااتغذبت ااطاجعت اؤلااص. ،واعب األاواط ،اات  بط، و ك اارالطات  ل األهرلتتا
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 :المرونةنظرية المخاطرة و  -8-5

 أرفضررلااضررغل اصرروطة  األشررخلصت سرربط سرراب اسررتجلات اعرر   إارر اارطو ررت و  ،تسررع   ظطبررت اارخررللطة     

واغل االجترلمبرررت ااضررر، و خلطجبرررت ت ررررما ررررن اارخرررللطأن   رررلك مواررررل ااخابرررت و وترررطى  ،ارررلآلخطبنالارقلط رررت 

ااساو بلت غبرط الاتأ با بستلب  رقلورت موارل  رلبت قوبت رفلن  ،رفإذا  لن ااى اا طا ،واإلسلصة ،وااقاق ،اا قط

 رلبرت ااااخابرت ااتقرابط اارذاتما ورط ره تشررل ملررل ااو  ،أو اارخرللط ،ااص ب ت ااتما ت رتج مرن تارك ااضرغول

 ارجتر .ااألسطة و اب رل تترثل ااعوارل ااخلطجبت رفما ااامم اارأخوذ رن  ،ااضال ااااخاما

األرفطاا اارط بن ااخصلئص ااتما ترببه  ،وااذي بعتاط رن طواا  ذس اا ظطبت ،Bernard (1991)ذ ط رل      

 : ماو 

 اا  لصة االجترلمبت . -

 رالطات  ل اارش بلت . -

 ا تسلب رع   ااغطضبت. -

ورفررطص رشررلط ت  ،وااتوقعررلت اا ابررطة ،ااعبلقررلت اااامرررت، و وقلئبررت تشرررل اال ترلرررلت ،اررابام صرر لت -

 ااشالب. 

 ااتقابل رن اارخللط.، و واارجتر  رفما استطاتجبلت اارطو ت ،واألسطة ،اشتطاك  ل رن األرفطاا -

 أرفضررلاارطو رت تسررع  إار  ت سرربط إار  اسررتجلات اعر  األشررخلص اضرغل اصرروطة ، و  ظطبرت اارخررللطة إن

وموارررل خلطجبررت اارترثاررت رفررما ااررامم  ،رقلط ررت ررر  اآلخررطبن، وان   ررلك موارررل ااخابررت رثررل تقررابط ااررذات

وااضرررغول االجترلمبرررت ر ارررل رقلوررررت  ،واارجترررر   رررما ااترررما ت ررررما ررررن اارخرررللط ،ااررررأخوذ ررررن األسرررطة

 ااساو بلت ااغبط ااص ب ت.
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 :نظرية الذكاءات المتعددة -8-6

 ظطبتررل رفررما ااررذا لصات اارتعررااة،  (Gardner)رفرما ااثرل ب ررلت رررن ااقررطن ااعشررطبن قررام مررلام اارر  س جررلطا ط    

ارر  ا رل رجرومرت غبررط رعقراة رررن ن وقررا مرطف اارذ لص مارر  ا رل مااتطاروببوقرا جرذات  ظطبتررل ا تررلم  ثبرط رررن 

: اارذ لص طات اات  بط اااشطبت تشرلصات اشطبت تض  رفما  سلاال ت و  قاذ ل 8طات اارعطرفبت، واقتطاح وجوا ااقا

ق ، اار رررررل ما، ااجسررررررما، اا ط رررررما، االابعرررررما، وااتارررررلااما ااشخصرررررما اااغررررروي، اار لقرررررما / اا سرررررلاما، ااروسرررررب

 (.91: 2008)االجترلمما(، وااذ لص اا طاي)ماا اارعلما ورصل  ،

 وبشرل اا تلات وااقطاصة وسطا ااقصص و ل اا ارلت اارتقللعت. الذكاء المغوي: -1

عبلقرلت واارسرلئل اا سرلابت وبشرل اا سلب واال تررلم الأل ررلل وااتصر ب لت وااالذكاء المنطقي / الحسابي : -2

 واألاعلب اإلستطاتجبت وااتجلطب .

 واا جلطة. ،وااخبللت ،وااطقص ،وبشرل ااطبلضتالذكاء الجسمي / الحركي : -3

 وتربه اارسترعبن . ،وااتأابف ااروسبق  رفما ااغلاب ،وبشرل ااغ لصالذكاء الموسيقي: -4

، و ب برت ورفارم رشرلمط اآلخرطبن ،واالتصرلل ،وبشررل رارلطات ااقبرلاةالذكاء التبادلي الشخصي )االجتمداعي(: -5

 .ااتعلرل رعام

وبشرررل اااارفعبررت ااذاتبررت، و ررو رررطتال الاقرراطة مارر  تشرر بل  ررروذج صررلاق مررن الددذكاء الشخصددي الددداخمي :  -6

 ااضعف ااتما برتا ال اا طا ر  راط لتل ااااخابت اا  سبت.، و ااقاطة من ت ابا  قلل ااقوة، و ااذات

 ،وااجرررلاات، وبتضرررن اا سلسرربت، وتصرر بف اا لئ ررلت اا بررت، قرراطة مارر  تربررهو ررو الددذكاء الطبيعددي : -7

 .طات ااتما ت اث رفما ااابئت اار بلتوااومما الاتغب
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 ومار  أااص ت روالت ، رو ااقراطة مار  إاطاك ااعرلام اار رل ما اااصرطي اصروطة اقبقرتالذكاء المكداني )البصدري(: -8

اارا اسربن ، و وبتجا  اش ل خلص ااى األشرخلص ذوي ااقراطات اا  برت رر ام ااطسرلربن ،اطا لتما  تاك اإل

 .... ااخ.

بتابن ا ل رن خبلل  ذس اا ظطبت أن  ل األرفطاا رفما اارجتر  بوااون اثرلن ذ رلصات ت ررو اراطجلت رختا رت اراى 

ارشررر بلت،  رررل شرررخص، وبسرررتخام األشرررخلص تارررك اارررذ لصات الرررطق رختا رررت رفرررما تلررروبط اارارررلطات أو  رررل ا

وتعتررررا اا ظطبرررت ماررر  إر ل برررت تلررروبط اارررذ لصات ماررر  ررررااط ااوقرررت، وذارررك مرررن لطبرررق ااتررراطبب ماررر   رررل 

 اإ ترلج اإلاراامما، واا لقرا، وبخرتص اات  برط اإلااامما، ر ال اات  بط ت، وااتاطبب ما  رالطات اات  بطاارش بل

 أن ظطبرت اارذ لصات اارتعرااة ررن اارارم  إار اا  رم مابارل، واسرت لاا ، و األرف رلطوبم قراا لقرا رفبارتم ات أرل، األرف لط

 ااتعام اارختا ت. أسلابباستطاتجبلت تاطبسبت رفعلات تتبلصم ر   اؤلرفطاا ورفط 

، األرفررطاابررتم تصرر بف ااراررلطات اا بلتبررت  سررب ظررطوف، و لجررلت  :تصددنيف المهددارات الحياتيددة -9

 واارتخصصبن  رل باما :و  لك اختبلف رفما تص ب بال  سب ااعارلص، 

 باما: لر ال راع  تص ب لت ااال ثبن  ذ ط  إا ( 2009سبا ماما ) بشبط ملال -

 :  تصنيف نيكس -1

 وااذي ص  ال إا  اارالطات ااتلابت : 

 رالطات ماربت أو مقابت تتضرن  ل اارش بلت، قطاصة ااابل لت ااعاربت . -

 ااروال ت .تتضرن ررلطست  قوق ورسؤوابلت رالطات اجترلمبت، و  -

 وتشرل ت ابا رعاورلت من ااوظب ت، رعوقلت اا جلح اال. ،رالطة االستعااا ااوظب ت -

 رفام وتقابط ااذات، وتتضرن اتخلذ ااقطاط، ررلطست اارسؤوابلت، وت راال، االستجلالت اال  علابت. -
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 تصنيف بريس:-2

 اات لمل ر  اآلخطبن. -

 اا وااث.، و تج ب األخللط -

 ااخارلت االجترلمبت. ب بت ااتعلرل ر   -

 إتال  ااعلاات ااص بت ااسابرت. -

 وااوقت. ،وجاا ،إااطة اارلل -

 تصنيف مركز تطوير المنهج بمصر المهارات الحياتية إلى:-3

وااقرراطة مارر  اات بررف، تقررابط رشررلمط اآلخررطبن، سررعت  ،ضررال اارشررلمط، اارطو ررت مهددارات انفعاليددة: -

 وااتسلرح، ت رل ااضغول اأش لاال......ااخ. ،ااصاط

ااخلطجبررت، اتخررلذ ااقررطاطات ااسررابرت،  األمرررللت رررل اارسررؤوابت اارشررلط ت رفررما  :مهددارات االجتماعيددة -

 واا واط. ،ا تطام ااذات، ااقاطة ما  ت وبن ااعبلقلت، ااقاطة ما  اات لو 

لررربل ااسرررابم، ااقررراطة ماررر  االات رررلط ااقررراطة ماررر  اات  برررط اا لقرررا وااقررراطة ماررر  ااتخ مهدددارات عقميدددة: -

  ااعبلقلت. إاطاك، ااقاطة ما  ااا ث وااتجطبب، ااقاطة ما  ااتعام اارسترطة، ااقاطة ما  واإلااا 

 إارر (  2002و رررل وطا رفررما ماررا ااررط رن ااه برراي اتصرر بف ر ظرررت ااصرر ت ااعلاربررت،  رررل جررلص رفررما رسررعوا )

، ورارلطة اات  برط اا لقرا، ورارلطة االتصرلل اإلارااممارالطة اتخلذ ااقطاط، ورالطة  رل اارشر بلت، ورارلطة اات  برط 

اا لمررل، وراررلطات ااعبلقررلت ارربن ااشخصرربلت، وراررلطة ااررومما الاررذات، وراررلطة ااتعررللف، وراررلطة ااتعررلب  ررر  

 .(22ه: 1434 اال  علالت، ورالطة ااتعلب  ر  ااضغول.)ماا ااط رلن ااه باي،

وااترررما أضرررلرفت تصررر ب لت أخرررطى  ،2005 فتصررر بف ر ظررررت اابو بسرررب إاررر (  2013)وبشررربط رفرررواه ااعررررطي 

 اارالطات اا بلتبت  ذ ط ر ال رل باما :
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 رالطة ااتقرص ااعلل ما . -

 رالطة اااموة ا سب ااتأببا . -

 رالطة جر  اارعاورلت. -

 رالطة اات  بط اا لقا. -

 ااالل ما.رالطات اهبلاة تط به ااعقل  -

 رالطة إااطة اارشلمط. -

 رالطات ااتعلرل ر  ااضغول. -

اارعاررربن رفررما تعاررم ، و ترراطبب اارعارررلت اابررلرررن  أخررطتصرر بف  ،(402-401: 2015) رفقررا وطا مررن اااررابطي

 باما: اارالطات اا بلتبت رفما رفاسلبن ر ال رل

 قرروة ااشخصرربت،االااررت مارر  ت ابررا ررروالن ااضررعف، و تتعاررق ات ربررت قرراطات  الددذاتي:مهددارات الددوعي  -1

ااغرررطوط،  رتل رررتوتج رررب االلارررب ررررن ااوقرررو  رفرررما  ،اون رالاغرررت اآلخرررطوغرررطس ر رررل بم ا ترررطام اارررذات، و 

 واااو بت.

اررل رفربام اارهربلص ررن اجرل اآلخرط تلوبط توجارلت االاارت   روى ا ترطام وجارت  ظرط مهارات التعاطف: -2

ااتعررللف اب ررل، وارربن  ااتسررلرح، و ، وغررطس طوح اآلخررطبن أ لسرربس، و سرراوك اقررل ماوا بررت، وا تررطام رشررلمط

 . اآلخطبنو  ، هربلئل

وتقبررربم  بتضررررن تعاررربم االاارررت ماررر  اتخرررلذ ااقرررطاط، وا رررلص رعاوررررلت صررر ب ت،مهدددارات اتخددداذ القدددرار: -3

ااتأقام ما  تغببط ااقطاط ااخرللئ، وتعاربم االاارت مار  ااتخلربل اارسرتقااما ، و ساابلت ااقطاطابجلابلت، و 

. 
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، ووضرر  وأثلط ررل، أسررالاالبم االلاررب مارر  تشررخبص اارشرر ات رررن  بررث تعاررمهددارات حددل المشددكالت : -4

 اا اول وااااائل اارختا ت ارواجاتال، ولاب اارسلماة واا صح ارواجات اارش ات و اال.

ت ربت رالطات االتصلل، وااتواصل ررن خربلل االتصرلل ااا ظرما، وااغبرط االتصال و التواصل : تمهارا -5

اار لسابن، و سن االسترل ، واا هم ررن اجرل رارلطات اارطرف ، وااقراطة مار  اات رلو ، وااوصرول اا ظما 

 اا اول ااوسل . إا 

ارربن  مارر  رعطرفررت اا رراوا رفررما ااعبلقررلت ااسرراو بت االااررت إاطاكت ربررت :األشددخاصمهددارات العالقددة بددين  -6

ر  اارهربلص  استرطاط ل، وااعرلواار لرفظت ما  ، واخلصت ااهربلص اب ام، وا لص مبلقت ااصااقت، األشخلص

 .األرفطااضغل  أوضرن رفطبق مرل، وااتعلون، وااتشلطك رفبرل اب ام، ورقلورت ضغول اارجرومت 

الطبقررت الئقررت، وااررتعام ااروجررل  أ  سرامت ربررت قرراطة االاارت مارر  ااتعابررط مررن الخددال : اإلبددداعيالتفكيددر  -7

 اارختا ت. األوضل رات طة  ول  أرف لطذاتبل، وااا ث من 

ا لصا ما  اارواقف، وخلصت االجترلمبت، وااثقلرفبت  ما  ت ابل ااتأثبطاتالقدرة مهارة التفكير النقدي : -8

اارغطضت، الطبقت غبرط  األ  لمما   قا مام اارسلواة، وااظام، و اارسرو ،و ااقاطة ، و اارطئما اإلمبلمتأثبط 

 وتقببم اارخللط.، واا قوق، واارسؤوابلت، األاواطم ب ت، واست شلف، وتقببم 

ااقاطة ما  ااتعلرل ا علابت ر  ، و وتشرل ااتعابط اار لسب من ااعوالفمهارات التعامل مع العواطف: -9

تاطبب االاات ما  ضال اا  س، ، وااغضب، واا هن وااقاق، و اإل اللااعوالف االبجلابت، وااساابت رثل 

 ومام اال جطاط وطاص ااعوالف ااجبلشت.

رعطرفررت رصررلاط ااضررغول، واالسررتجلات االبجلابررت ررر  ضررغل اا بررلة،  ضددغوط:مهددارات التعامددل مددع ال -10

 اعلاات ااسبئت  لاتاخبن، ومام اا ظلرفت، وااتعلرل رعال اش ل ا لص.وا
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 : المهارات الحياتية أنواع -10

ااابررررت،  رررررن اات بررررف، وااررررت  م رفرررما رواقررررف اا بررررلة ااخلصررررت ارررررل رفباررررلتر رررن ااراررررلطات اا بلتبررررت ااتاربررررذ      

اارواقرف اا بلتبرت   إلاطاك أاوات ، رفاذس اارارلطات تعلرما ااتاربرذ أ  سامبل بجاون رف أخطر لن  وأي وااراطست، 

 ررل ترورفط اارم رفطصرل ات قبرق ااسابم، ومرلاات اارتعام ااصر ب ت،  وااتما تر  ل لطق ااتعلرل االستجلات اال، أو

اتاربرذ  سررل ملابرل الاقبرررت ااذاتبرت، واا  ررلصة ررن خرربلل وررن خرربلل ت ربرت ااراررلطات اا بلتبرت ب تسررب ا ،األ رااف

 ، و ل اارش بلت .، وااتعابط من رشلمطساآلخطبنتعارل ااعرل ر  

 و ما  لاتلاما:اارالطات اا بلتبت  أ وا  إا  (73: 2014ااتواتما ) وتشبط رفما  ذا ااصاا     

ااطة، و رالطات ااتخلبل  -  ااوقت. ا 

 ااتواصل .، و رالطات االتصلل -

 ااعرل ر  ااجرلمت.، و اارالطات االجترلمبت -

 ااومما ااذاتما.، و ارالطات اا  سبت -

  ل اارش بلت.، و رالطات اات  بط -

  ب ااولن.، و رالطات اااوبت -

 اات  واوجبت.، و اارالطات ااعاربت -

 رالطات اات  م رفما اااغلت. -
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 المهارات الحياتية. أبعاد( يوضح 02مخطط رقم )

 :التواصلو  مهارات االتصال  -10-1

تطج   ترلرلت  اا  طبت واالجترلمبت، إذاال  أقامتعا ااع لبت اظل طة االتصلل رن االتصال:   -10-1-1

 لئن اجترلمما الاعل، و ما رفلطة اهلل مابال اب قق ذاتل  اإل سلنقام ااوجوا اااشطبت، وذاك الن  إا  أصواال

َأُيَها  قال اهلل تعالى: " َيا، رفاقا أرفطاا لو ب و تل، وبستلب  ااعب  رفما اارجترعلت اارختا ت، وبت بف رفبل ر  

 يم  مِ عَ  اهللَ  ِإن   م  كُ قاَ ات   اهللِ  دَ ن  عِ  م  كُ مَ رَ ك  أَ  ِإن  وا رفُ اَ عَ تَ لِ  لَ ئِ باَ قَ ا وَ وب  عُ شُ  م  اكُ نَ م  عَ جَ ى وَ نثَ أُ  وَ  ر  كَ ذَ  ن  مِ  م  اكُ نَ ق  مَ ا خَ نَ إِ  اُس الن  

 .( 13: " )الحجرات  ير  بِ خَ 
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 االتصال:تعريف  -10-1-2

 :بامارل  أاطاه لرن  لاالتصلتعاا ااتعلطبف ااتما ت لوات ر اوم 

 أجهاص لرفت  إا االتجل لت ، و اارشلمط، و واآلطاصاارعاورلت ااابل لت، و تالال ، و االتصلل  و ا تقلل -

 اات ظبم.

مرابت االتصلل   ما مرابت تالاابت ذات اتجل بن ) رعاورلت تالاابت ابن شخصبن (، ا بث بر ن  -

 وابس رفما اتجلس وا ا.  رفؤلخط ااتأثبطشخص ر ارل  ألي

 و  رن اات ل م  إبجلااغط   ألخطمرابت  قل  لارفت اارعاورلت، رن شخص  أبضلواالتصلل بع ما  -

 ااقبم واالتجل لت، وجات اا ظط، و اارتالال اب ارل، و و وسبات  قل اارعاورلت

 (.8-7:  2016) ر را سعاات، 

تالال األرف لط، واآلطاص و اارعاورلت  أوورفما تعطبف أخط  و اارعاورلت اارااغت أو ااطسلات ش وبت  -

 ت االطق أو شا ت االتصلالت، و اال من لطبق اا بلم، أو اإلشلطات  رل تع ما اا ارت أبضل شا

 ااعبلقلت اإل سل بت ابن اااشط ، و تؤ ا ما  أ ربت اات لمل

 .(18. 2016)مهوه، ان اات، 

( إا  تعطبف االتصلل ما  ا ل مرابت تالاابت بتم رفبال  قل ااطسلات 112: 2016وتشبط ااقطملن) -

رقصا ر اا  إا ب ت اااف،ااوصول رن رطسل إا  رستقال ماط أااة ) وسبات( خبلل رفتطة هر بت رع

 االتصلل رفبرل اب ام. ألطاف أوبقوم  ات ابا لطرفل 
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 االتصال. العناصر األساسية المكونة لعممية ( يوضح 03شكل رقم )

 لارفت اارعاورلت رن لطف إا  أخط اغط  إبجلا  و  رن  وبتضح ررل ساق أن االتصلل  و مرابت  قل    

وت ون ما   ،واارشلمط ،واألرف لط ،اات ل م اارشتطك اعرابت اات لمل االجترلمما، من لطبق تالال اارعاورلت

وتتم  ذس ااعرابت من لطبق ااع لصط األسلسبت  ،أو غبط ا ظبت أو رن خبلل طروه رعب ت ،ش ل إرل ا ظبت

 و ما ااطسلات واارطسل واارستقال وتغذبت طاجعت. ،التصللاار و ت اعرابت ا

 تعريف مهارة التواصل:  -10-1-3

 األسطة أرفطااتقوبت ااعبلقلت ابن  إا ، تااف إ سل بت و مالطة من مرابت ت لمل اجترلمما، ورشلط ت      

ااتعللف ، و اات ل م إا واارشلمط، ااتما تؤاي  ،وأرف لط ،اااول، من لطبق ااتالال اارعاورلت أوواارجتر  

 (.11: 2009 اال )ان سعوا اا اباما ،  األروطم س  ذس  أو ،واات لب

 أي أوخاطة  أواتجلس  أو ،ر اوم أو ، قل رف طة أو ،ااعرابت ااتما بتم رفبال توصبل اأ البعطرفال " ااشط لن "      

 بث تؤاي  ألخطرن رجتر   أوالاع س  أو، األشخلصارجرومت رن  أو ،ألخطرالطة رن شخص  أوطأي 

 األرفطاااارالطات ابن و  ،واألرف لطااخاطات، ، و رشلط ت رفما اارعاورلت إا رفما  البت 

 (. 7:  2016) ر را سعاات،

 المرسل
 الوسيلة الرسالة

 المستقبل

 تغذية راجعة
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تصاح ، و تعم  ذس ااخاطة  ت  أ ثط أو ،" مرابت رشلط ت رفما ااخاطة ابن شخصبن اأ ل أبضلبعطف و      

 األلطافتعابل اار ل بم، وااتصوطات ااسلاقت ا ل لطف رن  أو ،تش بل إملاةرشلمل، ررل بتطتب مابل 

 (.61: 2005اارشلط ت رفما ااعرابت")ااسرب ،

،رفاما ارثلات أااا م ال  االستغ لص اإل سلن  بستلب االتصلل  و ااعرابت ااتما ال أنوررل ساق  ست ج      

اارعل ما، و  ،األرف لطاا بلة ر  ااعلام ااخلطجما ااذي بعبشل،رفاو مرابت ت لمابت اجترلمبت بتم رن خبلاال تالال 

، غبط ا ظبت رن خبلل  ظلم رتعلون مابل بتم ابن اارطسل أوا ظبت  إرلب ون ما  ش ل طسلات ، و تواارعاورل

 .إ رلاالومام  ،س اارالطة اش ل اائمرن  ذا اار لاق  لن واجال تلوبط   ذواارستقال، و 

 االتصال : أنواع  -10-1-4

 ومل وا اا،  أو ،ش بل تأخذل ال خبلل مرابت االتصل األرفطاااار ل بم ابن ، و اآلطاصتالال و  ، مرابت اات لمل   

 باما: رن اب ال رل اوتتعا ،تختاف أ واملابلتصلل  أن إا و ذا بشبط 

 االتصلل ورفق  و  ااطسلات: أ وا  إا ( 118-113: 2009بذ ط اشبط ااعبلق )   

اارعاورلت،  و  ،وب لوي  ذا اا و  رن االتصلل ما  تالال ااابل لت، واألرف لط االتصاالت الشفوية: -

        اارستقال الستخاام اا ارلت اار لوقت.، و واآلطاص ابن اارطسل

وب لوي  اإلشلطةاغت  أو ذا اا و  رن االتصلالت ااغت ااجسا،  إا :بشلط االتصاالت الغير لفظية -

، اإلبرلصات أو، اإلشلطاتاال لالملت الستخاام ، و األخالط، و  ذس االتصلالت ما   قل اارعاورلت

 جوا ب ساو بت تعابطبت رعب ت . أو
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 ،االتصلل اببأسلت  واوجبل اارعاورلت، واالتصلالت ت وال  ابطا رفما  أ اثت:االتصاالت االلكترونية -

ااتواصل  وسلئلماط  اآلطاص، و رفبتم تالال اارعاورلت األرفطااما  رستوى  اآلخطبنو ااتواصل ر  

 االجترلمما.

 : إا ( االتصلل 28 -21: 2014ااعبل ) أاووبقسم ماما 

  أ  س لاالتصلل ااخل  أي   سل ، و اا طا  و مرابت اتصلابت ت اث ابناالتصال الذاتي: -

الالطبقت  األرفطااابن  األرف لط، و ااعرابت ااتما بتم رفبال تالال اارعاورلت  واالتصال الشخصي: -

 ق وات أو  ،وجل اوجل اون موارلاارالشطة 

 إمااا إا بوجل ، و طبتباالتصلل ااجرل بطي رن خبلل وسبات اتصلل جرل االتصال الجماهيري:  -

رجروملت  إا  و مرابت بوجل من لطبقال االتصلل رفما وقت وا ا ، و  ابطة رن اااشط ترتله الات و 

 .، واش ل جرل بطيغبط رتجل ست رن اا لس، و واسعت

 عممية االتصال  بالنسبة لمتمميذ: أهمية-10-1-5

 ااعرابت االتصلابت الا سات ااتاربذ رفما اا قلل ااتلابت: أ ربت إا ( 70: 2009بشبط ااامس،)            

 بر ن اال  قل اارعاورلت اابلهرت التخلذ قطاطات رعب ت.بعتاط وسبات  -

  .اارجتر  أرفطااسابرت ابن جرب   إ سل بتت وبن مبلقلت   -

 تلوبط ااعبلقت ابن ااراطست واارجتر  اار اما. -

 .األ اافااخل ااراطست، وت  به م   و ت قبق  ااتبلربذ  توجبل -

 اتخلذ ااقطاطات ااطشباة . -

 اا طا اارعطرفبت  أرفلقتوسب  ، وااثقلرفما، و اا  ما اإلااا تعرل مرابت االتصلل ما   شط  -
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 ااشعوط رعامو  ،اآلخطبنبهبا رن رفطص ااتعلطف االجترلمما، وااتقلطب و اات ل م اظطوف  -

 وتص بح اارعاورلت. ،توضبح -

 ت لول اارش بلت، واطاستال ووض  اا اول اارقتط ت، واار لسات اال. -

وت رو شخصبتل رن  ،بست با اإل سلن، وصقل ااشخصبت الن اآلخطبن وأطاص، أرف لطااتعطف ما   -

 .اآلخطبنخبلل ااتواصل ر  

 مهارة التواصل: 10-1-6

 معنى التواصل:

ن وجات بتاب، و بقاط ل، و اب ام وجات  ظطة اآلخطبض    سل رفما روض   أن، و بتعام اا طا أن و    

 (.5: 2009اا ق رفبال) جاطائبل اشلطة،

 .ذاجترلمبت رعب ت، واارستقااون ااطسلئل رفما سبلقلت و و ااعرابت ااتما بت لمل اال اارطاساون    

 ( 70:  2003)ماا ااجابل، 

و  ،، وبتطتب مابل تعابط اارواقفرؤثطة ألطافتالال اارعاورلت ابن  أوو و مالطة من  قل  -

ااتما  األ شلتااظوا ط االجترلمبت ااتما ت اطج ت تال  ل  أ م، وااذا ب ون ااتواصل رن تااساو بل

 .(12: 1997)ر روا رااى ،.رفما  بلتل اإل سلنبرلطسال 

م  ذس أو أ ثط  ت  تع ،وبعطف االتصلل رفما ااتطابت اأ ل مرابت رشلط ت رفما ااخاطة ابن شخصبن  -

 أو تعابل اار ل بم  ،، ررل بتطتب مابل إملاة تش بلااخاطة، وتصاح رشلمل اب ام

                                                                                    (. 25: 2014.) رصل   سلام ،وااتصوطات ااسلاقت  ل لطف رن ألطاف رشلط ت ااذس ااعرابت         
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 التواصل :خصائص عممية االتصال و  -10-1-7

( 66: 2005(، و)اوررما وااعرررطي 35: 2001( مرن )ااالشرررما، 22: 2009  سرب ررل وطا  مررن اارامس )

 ااتواصل رفبرل باما:، و بر ن تاخبص خصلئص مرابت االتصلل

اارعاورررلت مرابررت ت لمررل اجترررلمما، بررتم رفباررل تاررلال  أ اررل أيواصددل عمميددة اجتماعيددة:التاالتصددال و  -

برررط رعاورلت رررل األرفرررطاا رف غررررن  إاب رررلالاطسرررلئل االتصرررلابت ااواصرررات   ترررأثط، رفررر  ن اررربن األرفرررطاا واألرف رررلط

تاررلال ااطسررلئل االتصررلابت ، و الالسررتجلات ااررم األرفررطاا ررؤثط رفررما  رفإ  ررلواتجل لت ررل، و ررذاك رفررما اارقلاررل 

 رعام.

ال تسبط مرابت االتصلل و ااتواصل رفرما خرل وا را ررن شرخص االتصال و التواصل عممية دائرية:  -

ااتواصررل رفررما  سررق جربعررل رفررما االتصررلل، و  األرفررطااشررتطك رفقررل، اررل تسرربط اشرر ل اائررطي،  بررث ب ألخررط

 .وتأثبط، واستقالل، واخذ ومللص، إطسللاائطي، رفبل 

اا البت،  أو األاا إا االتصلل  قبقت رن  قلئق اا ون اارسترطة االتصال و التواصل عممية مستمرة: -

وررررن  األط بررطث اهلل  أن إاررر واا رررون اار رربل ا ررل، ورجترع ررل  أ  سررر ل،رفرر  ن رفررما اتصرررلل اائررم ررر  

 .اآلخطةمابال، رفلالتصلل وااتواصل بسترط رل استرطت اا بلة ااا بل واا بلة 

 " رفما اا قلل ااتلابت:  Blair(  ول خصلئص ااتواصل وااتما بعاا ل اابط " 79: 2010وبضبف ماباات )   

ثلطةااوضو  - ملاة، ااتسلؤالت ح، واالسترل  ااجبا، وا  وااتشرجب ،  ،ااصبلغت، وااتغذبت ااطاجعت، وااامم وا 

 اإل الص. وأخبطا
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ثرل ر تااا ظبراالتصرلل  رو ااعرابرت ااترما برتم رفبارل اسرتخاام ااوسرلئل ااا ظبرت، وغبرط  أن ست تج ررل سراق       

اارسرتقال، اغت ااجسا اإلبرلصات أو ااطرروه، وترتم  رذس ااعرابرت اربن ااع لصرط اار و رت ابلتصرلل، و رما اارطسرل 

 .وااطسلات، وااتغذبت ااطاجعت

 ررو ااقرراطة مارر   قررل رف ررطة سرروصا  ل ررت ماربررت أو اجترلمبررت أو شررعوطبت ب شررل رررن خرربلل ااتواصررل اب رررل        

واات لمرل ارربن ألرطاف ااعرابررت  ،و رو اشرررل الن اا رطا بصرر     سرل ر رلن األخررط، ا برث بعررم اات رل م ،االتصرلل

 (. 104 :2018)تواتما، وبوضح الن االتصلل بؤاي إا  ااتواصل. 

 :المهارات االجتماعية والعمل مع الجماعة -10-2

 تعريف المهارات االجتماعية: 1-2-10

وااع لصررررط  ،ااراررررلطات االجترلمبررررت  ررررما ر و ررررلت اارعطرفبررررت أن Spencer)، 1991سا سررررط) وبعطرفاررررل       

 اآلخرطبنم را اات لمرل رر  اآلخرطبن رررل برؤاي إار  إصرااط  تابجلابرااساو بت أالهرت اا طا اا صول ما   واتج 

اارارررلطات االجترلمبرررت  رررما ااقررراطة ماررر   أن إاررر ( (Riggioماررر   رررذا ااسررراوك وبشررربط طبجبرررو  تابجلابررر إل  رررلم

 األاواطوااقررررراطة ماررررر  اعرررررب  ،اارشرررررلط ت االجترلمبرررررت إاررررر  الإلضرررررلرفت ،ت سررررربط ورفارررررم اارعاوررررررلت االجترلمبرررررت

 .االجترلمبت

 (.45: 2008) ماا اارعلما 

مبلقلت وثبقت ر  اار بلبن ارل،  إقلرتاارالطات االجترلمبت ااجباة تر ن اا طا رن  أن إا وبشبط شوقما      

رفررررما ااعبلقررررلت   مبلقررررلت وابررررت رررررن ارررربن اارؤشررررطات ااالرررررت اا  ررررلصة إقلرررررت أنواا  ررررلظ ماباررررل، رررررن ر لاررررق 

ال، و اال ان  اثت رواجات رواقرف  ناب ل وابن اار بلب صطاملتااشخصبت،  رل تسلماس ما  تج ب  شوص 
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ا  لصة، ورن ثم ااشرعوط ا علابترل  تبجرت ارذاك، وتخ رف ررن ااتروتط ااشخصرما   اارأهقاار طجت، وااتخاص رن 

 (.123: 2012ااهائا ابلسترتل  الا بلة.) م لشت،وماا اارجبا، 

 تعريف المهارات العمل مع الجماعة: 2-2-10- 

اغرط  ت قبرق  راف رت رق مابرل، او ا جرله  أ ثرط أو ، ما ااعرل اارشتطك، واارتسم السترطاطبت ابن رفطابن    

 .مرل رشتطك

 أسررلسطوااررل ت شررل مارر   اأ ررلتعطبررف ااعرررل ررر  ااجرلمررت"  إارر وبشرربط خبررط موبسررما، ومصررلم ااابلاررما      

اربن جرلمرلت اجترلمبرت  أخرطىشخصربلت  أو، أرفرطاا أوشخصبت،  أواات لمل االجترلمما، ااذي بقوم ابن رفطا، 

 رفما اا بلة اارجتر ". وأاواط مرختا ت رن اا شلل برتلهون اب ام ارواق ام االجترلمبت،  أ وا اوص ام ررلطسما 

 (.302: 1990)خبط موبس، ومصلم ااابلاما 

 :االجتماعيةتصنيف المهارات 3-2-10- 

اارارررلطات االجترلمبرررت، و رررما تصررر ب ل  (،123-122: 2012م لشرررت، ومارررا اارجبرررا) اقرررا قرررام  رررل ررررن      

  لاتلاما:

رفرما ااوقرت  األمررللااتعابررلت، وااترهام ال تارلص ررن  إتارل تتضررن رارلطتما مهارة تحمدل المسدؤولية:  -

 اار اا اال.

وتاابررت ا تبلجررلتام، وته بررت اقتررطاح ااتعررلون اارتاررلال، وااقرراطة مارر   اآلخررطبنرسررلماة مهددارة التعدداون:  -

 ااجرلمبت. األمرللتقابم اارسلماة، ورالطة اارشلط ت رفما 

رفررما اارواقررف االجترلمبررت   ااررطأيتتضرررن راررلطة اار لاثررت، وراررلطة ااتعابررط مررن مهددارة توكيددد الددذات:  -

 اارختا ت.
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اال  عرررلالت خررربلل رواقرررف ااتصرررلام رررر  اآلخرررطبن، ااقررراطة ماررر  اارررت  م رفرررما : الدددنفسمهدددارة ضدددبط  -

 .وتتضرن رالطة اات  م رفما اال  علالت واالستجلات اش ل ربلئم ارن ب لول  است هاهس،

 ارعل لتام . واإل سلسا تطارال، ، و اآلخطبنااقاطة ما  ت ام رشلمط مهارة التعاطف: -

غبرط واارت  م رفرما سراو ل ااا ظرما، و رعارم، ااقراطة مار  ت روبن صرااقلت :اآلخدرينمهارة التواصل مع  -

 ااا ظما.

  العمل مع الجماعة:، و مهارات االجتماعية أهمية4-2-10-

 اارالطات االجترلمبت رفبرل باما: أ ربت إا ( 44: 2008بشبط رطوان سابرلن )

 ااابت ات لمل جابا. أو ،ت لمل رسترط إل ااثالمبادأة: -

 .اآلخطبنتعابرلت رن قال  إتال ااساوك ااذاتما اون  إااطةرع   تنظيم الذات: -

 .اآلخطبنرن خبلل تقابم ااامم  تقديم تغذية عكسية ايجابية: -

 .ااساابت اآلثلطرن خبلل تص بح تقديم تغذية عكسية سمبية: -

 .اآلخطبنتقابم اارسلماة ، و اا صول ما  رعاورلت -

 و لاب اارسلماة. اآلخطبنقاول اارسلماة رن  أياالاب وااقاول  -

 ااااائل اارختا ت اارتل ت . إا ااوصول  أيخبلطات  إا ااوصول  -

 رواجات اارواقف ااساابت ارع   اات لط استطاتبجبلت اابات ارواجات اارواقف ااساابت. -

 .إابالااتما ب ترون  ااجرلملتاارالطات االجترلمبت ملرل رام رفما ت قبق اات بف االجترلمما ااخل  -

وتشررل ت ررل  ،ااجرلمرت تتضررن ااعابرا ررن اارارلطات ااعررل رر ، و اارالطات االجترلمبت أن ست تج ررل ساق 

ااجرلمبررت، ا تررطام ااذات،ااقرراطة  األمرررلل،اارشررلط ت رفررما تااقطاطا،اتخررلذ اآلخطبناارسررؤوابت، ت رروبن مبلقررلت ررر  

 ااتعلون.، و ما  اا واط
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 :مهارات التفكير وحل المشكالت -10-3

 مهارة التفكير: -10-3-1

بطى ااخاطاص ااتطاوبون أن لطبقت  ل اارش بلت  ما رن االطائق اا علات رفما ااتاطبس ااتما تسرلما االاارت رفرما  

مرررل  اإلررلطتررهوا االااررت  أ اررلااتجطبررب،  رررل بلل ااا ررث، واات قبررب، وااتسررلؤل و رررن خرر اأ  سرراماا اررول  إبجررلا

 .رش بلت، واارواقف ااارفعبترفما رواقف غبط تقابابت، وتعوا م ما  رواجات اا أرف لط مر ظم ات ابل 

 .(5: 2013)شابن، 

رارلطة  ل مرن قصرا رفرما رعلاجرت اارعاوررلت رثرل سرتخارا، و رالطات اات  بط  ما مرابلت ر ااة  رلطسرال      

بجلا، و ت ابا اارش ات  (.20: 2016) سن ااتربرما، االاملص أو ،تقوبم قوة اااابلأو  ،االرفتطاضلت ا 

تسرتخام مرن قصرا رفرما اات لمرل ، و "رعلاجرت ذ  برت تررلطسأ ال( من رارلطات اات  برط مار  2010وتشط   لن )

اارواقف، وتسام  ذس اارالطات رفما رفلمابت اات  بط، الن اات  بط بتلاب ت لربل اربن رارلطات  أور  اارعاورلت، 

 .(53: 2010)ماا ااعهبه،ذ  بت رعب ت ات قبق  اف رل رفما روقف رعبن.

 مهارة التفكير: أهمية -10-3-2

أن "اات  برررط ضرررطوطة الهررررت، وضرررطوطة أسلسررربت، و بوبرررت  ثبشررربط اإلررررلم ااشرررلرفعما إاررر  أ ربرررت اات  برررط  بررر    

مارر  ااتعلرررل ا علابررت ررر  رشرر بلت اا بررلة  لضررطا و  اإل سررلنائلبرررلن ال تشررلف  ررواربس اا بررلة، وا ررل بسررلما 

 .اا بلة، وسبلح بسلما ما  رواجات ااعقالت" إلقلرترستقابل، و و وسبات مظبرت 

 (.42-41: 2004)  سن  رباي،
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 تصنيف مهارات التفكير: -10-3-3

 رفإ ارررل (2014مرررن)  بررروان، (  رررول تصررر بف رارررلطات اات  برررط114: 2018 سرررب ررررل وطا مرررن ترررواتما )    

 :مااات  بط تص ف  لاتلا رالطات

قلرت مبلقت اربن  رذس  مهارة التحميل: - و ما تقسبم اارعاورلت اارط ات و اارعقاة إا  أجهاص صغبطة ، وا 

 األجهاص، واتخلذ ااقطاطات.

إمررلاة ة صرربلغت اارعاورررلت مررن لطبررق رسررح اار ررطاات، واختهاااررل ررر  اار لرفظررت مهددارة التمخدديص: -

 ما  سبلرتال رن اا ذف، وااااف رن ذاك استخبلص اب ااروضو  ااطئبسما.

قاطة اا طا ما  ربل ظرت أو رجرومرت ررن ااربل ظرلت، وبتضررن ذارك قاطترل مار  االستنتاج :مهارة  -

 .سلاقتطال ربل ظلتل ارعاورلت 

 أشرربلص ررو است ضررلط صرروطة رررن اارلضررما، الختررطا  ا ررلص صرروطة ذ  بررت اارسررتقال، و مهددارة التصددور: -

 ااواق .، و رل وطاص اا قبقت إا جاباة، وبستخام ااتصوط ااوصول 

تذ ط ل ا بث ب ون االلاب ، و اارعطرفت، واستاملئال، و قاطة اا طا ما  اال ت لظ الاتجطاتالتذكر:مهارة  -

 استطجلمال.، و ، وتخهبن اارعاورلتباالستبعلقلاطا ما  

رفما سبلق رتتلا  ورفقل ارعلببط  اأخطى أووض  اار ل بم ااتما تطتال رفبرل اب ال اصوطة، مهارة الترتيب: -

 ، ااتقببم.تااربل ظ ، وااترببه،اإلاطاكبتلاب ذاك رن اا طا: ، و رعب ت

 مهارات حل المشكالت: -10-3-4

 ل اارش بلت " إن و  ،من اات  بط( 31: 2008 جبلص ااصبل لت) بشبط ااال ثون  سب رل وطا من    

االطبقت ااو باة اا لص ارلغ أرفضل  ما  ل اارش بلت رفاما ت لوي ما  ت ا ب ون شا ت رن ااطواال تسرح 
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 شعط و    ،اا لص ت وب ل رفطباا رن ااطواال، وان اارش بلت  ما رواقف رط ات أو أسئات ر بطة را شت  واجاال

 ا لجت ذاك إا   ل، رفما  بن أ  ل ال  راك إر ل بلت  لابت ااوصول إا  اا ل اصوطة طوتب بت أو رفوطبت". 

عبلقرلت اربن أجرهاص اارشر ات، وت ابرا ل، اأ ال " ت ربت قراطة االلارب مار  إاطاك اا (7: 2012بعطرفل ااقالاما.) و 

ااتعام إا  رواقرف جابراة، ت ربرت قراطة ، و ت ربت قاطة االلاب ما  اختبلط ااااائل، واا اول اار لسات، و قل ااخاطة

، لااللاررب مارر  اختبررلط ااارراائل اار لسررات، واتخررلذ ااقررطاط، وت ربررت قرراطة االلاررب مارر  ت ابررا اارشرر ات، واسررتبعلاا

 .واا اول اار لسات" ،وتوابا ااالئل

 حل المشكالت: أسموب -10-3-5

 ماااتر األسرلابب إار ( 64: 2004)  سرن  ررايرفرما  رذا ااسربلق بشربط ، و رفرما  رل اارشر بلت األسلاببتتعاا 

 اارش بلت رن اب ال رل باما: ل ، و ت ربت رالطات اات  بط ما تسلما االلاب 

 .إابالت ابا اارش ات، وااشعوط الا لجت  -

 .وأجهائالااعرل ما  توضبح اارش ل، ورفام لابعتال، وراا ل  -

 اارعاورلت اارتعاقت الارش ات.، و جر  ااابل لت -

 ااابل لت اتصلال الارش ات. أ ثطت ظبم ، و اختبلط -

 .إابالاارعاورلت ااتما بتم جرعال، وااوصول  إا تقطبط اا اول اارختا ت اارر  ت الا ظط  -

 ب لسب ااروقف.تقابم اا اول، واختبلط رل  -

 وض   ل روض  اات  بذ. -

 تقوبم مرابت  ل اارش ات ااتما اتاعت. -
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 .الوعي الذاتيالمهارات النفسية و  -10-4

 تعريف المهارات النفسية: 10-4-1

اات بررف ررر  اا بررلة ، و رفررما ااابئررت ااتررأثبط"ررراى قرراطة اا ررطا مارر   أ اررلمارر  ( 36: 2008االررواب )بعطرفاررل      

 .ااشعوط الا  لبت، وااسعلاة"، و ااشخصما اإلشال رستوى ر لسب رن  إا ا بث بصل اا طا 

 تعريف مهارة الوعي الذاتي:-10-4-2

ارررومما اارررذات  رررو ااقررراطة  ماررر  رفارررم  ررروا ما ااضرررعف رفب رررل، وقبر رررل و شخصررربت ل، وا تبلجلت رررل، وطغالت رررل، ا"    

تتبح رالطة اارومما تصطرفلت ل، ، و ت  بط ل خاطات ل  وت ابا ااعوارل ااتما تؤثط رفما لطبقتوتلاعلت ل، وبر   ل تقسبم 

واقعررما، وتج ررب  اأسرراوبااقرروة ، و تقررابط  رروا ما ااضررعف، و رررن ر ظرروط ابجررلاما أ  سررامبررطو  أنالاررذات ااشررالب 

 (.66: 2008")ماا اارعل ،تسخطب أوا ل ت  إابلااوقو  رفما تقابط ااذات اار خ   م ارل توجل 

 خصائص مهارات الوعي الذاتي: -10-4-3

و ااترما  ، رول خصرلئص رارلطة اارومما اارذاتما (256: 2008)طرضرلن اارابب إارطا بم إابل أشلط سب رل     

  لاتلاما:  اخصال

ااخلررأ اارثررل ااعابررل ااتررما تطاقررب مرررل ااررذات ااعلرررت، وتجعررل اا ررطا بربرره ارربن ، و ااقرربمالضددمير: يقظددة -

 الارسؤوابت. اإل سلس، و ا ل  جه ااهاوبت ا رو اا ضلئل اا طارت الإلثم، وان بشعط بوااصوا

اطا اررم ررما رطاقاررت ااررذات، ورسررلماة اا ررطا مارر  ت ظرربم سرراو ام، الرقابددة الذاتيددة: -  أ اررلت لقضررلتام،  وا 

 ااتما توقف اا علل اارضطة. األخبلقبتاا ضات 

بعررلراوك ااررل، وان ت ررب ااررم رررل ت ررب ا  سررك،  أنالطبقررت ااتررما ت ررب  اآلخررطبن علرررل  أناالحتددرام: -

 ااظام واا طا بت. ، و  و  جط ااهاوبت ااوقلبت رن ااع ف الآلخطواات  بط 
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االرف، وا ترطام  اآلخرطبنتسلما ما  تبلشما اا طا بت، وااع ف، واا قا، وتسام رفما رعلرارت التسامح: -

 ورفام وا تطام اا طوق ابن اا لس.

 رشلمط م.، و اآلخطبناال ترلم اطا ت  إاااصااقاطة ما  العطف: -

 الطبقت رفلضات، وملاات، وغبط رت بهة وت ون  هبات. اآلخطبنوجوب رعلرات العدل: -

 :مهارات التحكم في المغة -10-5

 المغة: -10-5-1

 أن، و ا تررلم اارختصربن، و ااغرت، وااترما تالب رت رفرما ر ظوط رل تاعرل الخرتبلف ااتعرلطبفظاطت ااعابرا ررن       

 أنرل بسرر  ارلا بلم، وا رن واقر  اا رلل  أوجرب  ااتعلطبف  صطت اااغت الاطروه اار لوقت اارترثات الا ابث 

 األخررررطىمارررر  ااطررررروه ااصرررروتبت اار لوقررررت رف سررررب اررررل تتعرررراى ذاررررك اتشرررررل جربرررر  ااوسررررلئل  القتصررررطاااغررررت 

 أرفرطاا"جرب  ااطروه اار لوقرت ااترما بسرتخارال  إذن، اا ط لت ااتعابطبت، وااجسابت رفاما واإلبرلصات،  لإلشلطات

 واألرف ررررررررررلط، واآلطاص، األ ررررررررررااثاتعابررررررررررط مررررررررررن اارشررررررررررلمط،  و ااتخللررررررررررب ا أاواترجتررررررررررر  رررررررررررل  ررررررررررأااة رررررررررررن 

 (.76: 2014ااتربرما، ااطغالت.")و 

 تعريف المهارة المغوية: -10-5-2

، و ب بتررل، وبختاررف األااصبررتم اسررطمت ، واقررت، و ررو   أااص" أ اررلمارر   (67: 1995)ل  سررن شرر لتتبعطرفارر     

ذااارررطاا تعارررل،  اترراطب مارر  ااشررماصا، و رفاما رطتالررت اررلات طاط،، ولابعتررل"وأ اارفررلاررلختبلف اارجررلل اااغرروي،   وا 

ااسررطمت رفررما االسررتجلات، وااسرراوك اااغرروي م ررا اا ررطا، و ررذا ااسبلسررت، واااقررت، و  اراررلطة اااغررت رفاررما األرررطتعاررق 

 (.122: 2018ااقلئرت  ول ااروضو  رعبن.)تواتما، تااساو بل، و ب تلج ااتاطب ما  اارواقف
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 تصنيف المهارات المغوية: -10-5-3

 باما: رل ت اااغوبت و ذ ط ر ل تاارالطارجرومت رن ااتص ب لت  إا  ( 12: 2003)  طم ااابن أشلط   

 رالطة االسترل . -

 اات اث.، و رالطة ااتعابط -

 رالطة ااتواصل اااغوي. -

 رالطة ا تسلب اارااوالت ااا ظبت. -

 اا تلات. اإلمااارالطة االستعااا ااقطاصة،  -

رفاررما اا تلاررت ، و ااقررطاصةو  ،وااتعابررط ،راررلطة ااررت  م رفررما اااغررت تتضرررن االسررترل  أنرررن خرربلل رررل سرراق  سررت تج  

، اغررت رررن اجررل ااتواصررل اا عررلل ا  تررلج، و تسرررح اا ررطا ا اررم إذ رررل ااتو بررا ارربن ااثقلرفررلترررن موا أسلسررماملرررل 

، ااطغارتو  ،ا تسرلاالااررلطست ما  ، و ، وال ت تسب  ذس اارالطة إال الاتاطببلستخاام ااطروه ااصوتبت اار لوقتا

 اا لجت ال تسلاال.و 

دارةمهارة التخطيط  -10-6  :الوقت وا 

 تعريف التخطيط: -10-6-1

وسبات اات ظبم اأساوب ر لقما ااع لصط األسلسبت اارطتالرت ارل، و رو ت ظربم "اأ ل (32: 2012مطرفل  لبف)   

 ألرف لط رفما تساسل رعقول".

وبررابط رررن اجررل ااوصررول  ،ظم ااعارررما ارواجاررت اا بررلة، و ررو ااجاررا ااعارررما ااررذي برر األسرراوبااتخلرربل  ررو    

جلهات ااراروست، اوض  وت  برذ سبلسرت راطوسرت مار  أسرلس ا تبلجرلت اارجترر  ، وت قبقال الال األ ااف إا 

 (.13: 2007اارتلوطة) رفارما سعا، 
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 مراحل التخطيط: -10-6-2

 رفما مرابت ااتخلبل رفما اا قلل ااتلابت: إتالمالرجرومت رن ااخلوات ااواجب  إا ( : 2018تشبط تواتما )   

ااثل وبرت  إار  قروم اارل اسرطمت أن  إار ، وااترما ت ترلج األسلسربت األ رااف قروم ات ابرا تحديد الهدف:  -

 .وأ ربتال، أواوبلتال سب  األ اافت ابا  أياعباة ااراى،  أيوااتما  ستلب  ااقبلم رستقابل 

ما رط ارت ت ابرا اااراف، و رما تشررل وضر  خلرت  ارطرج رفبارل اارراة ااهر برت ارذس اارط ارت تو رالتنظيم: -

،          ااجارررررررا، و اارسررررررتاارفت ااررررررراف طاررررررح ااوقرررررررت األ شرررررررلت أواار لسرررررررات  سررررررب اا لجرررررررلت ، و اار ررررررااة

 .أخطىاستغبلال رفما  شلللت و 

 ررما ااصررعوالت ااتررما  ورررل ،رطاقاررت رررل تررم ا جررلهس، ورررل اررم ب جرره أو ،تع ررما اارتلاعررتالرقابة)المتابعددة(: -

 و  لول تجلوه ل. ،واجات ل رفما  ذس ااعرابت  ت   تااط ل

:الوقت إدارةمهارة  -10-6-3  

 .إ سلن أو،ر لن ، و هرلن أليااشلرات ، و ااوقت رن اار ل بم اارت لرات إااطةبعتاط ر اوم     

مرابت رسترطة رن ااتخلبل، واات ابل، وااتقوبم اارسترط ا ل اا شرلللت ااترما بقروم اارل  أ الااوقت " إااطةتع ما 

 إار ت قبرق رفعلابرت رطت عرت رفرما اسرتغبلل  رذا ااوقرت اارترلح ااوصرول  إار اا طا خبلل رفترطة هر برت ر رااة تاراف 

 (.13: 2008، أربطةاار شواة") األ ااف

 الوقت: إدارة أهمية -10-6-4

ااا رفررما ضرروص ااتلرروط اات  وارروجما، ااوقررت، وترره  أ ربررتتتعررلظم  (130 :2018تررواتما) سررب رررل أشررلطت إابررل   

وررن ثرم رفرلن  ظرم اارعاوررلت، ، و اآلارماتعتررا مار  اا لسرب  أصا ت ظم ااعرل ا بث ، و آابلتاقا تلوطت و 
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ك ااتخلرربل ااجبررا السررتثرلط األرثررل ااوقررت  ررو سررابا ل اضرررلن اات  بررذ اارراقبق ارررل تررم ااتخلرربل اررل رسرراقل، وذارر

 .اقتااط، و اضرلن ت  بذ جرب  اارالم ااطئبسبت، واإلضلرفبت ا  لصة

 الوقت: إدارةخطوات مهارة  -10-6-5

 ااتما  عاا ل رفما اا قلل ااتلابت:، و ااوقت إااطة ول خلوات رالطة  (6ه:1436 سب رل ذ ط ااطوسما)    

واأل شرلت ورفرق وذاك رن خبلل ت ابا األ ااف ااتما من لطبقال برتم تطتبرب اارارلم،  تخطيط الوقت: -

أواوبت رفما ا جله ل، وذاك اوض  خلت مرل بتم رفبال تقسبم اارالم ا ما بصاح رن ااسال ، و أل ربتال

 اات  م رفبال.

بتم ذاك رن خبلل اسرتخاام رجرومرت ررن ااوسرلئل ااترما تسرام رفرما ت ظربم ااوقرت اشر ل تنظيم الوقت: -

وقرف رفعلابترل رفرما وجروا وااتما بت ااشخصما، أو ،اارلاوب، رثل اار  طة ااتقابابت، واار ظم االا تطو ما

 ضوئال بتم اات  بذ. خلت هر بت ما 

ت ابااررل و ب بررت ااتعلرررل ، و رعطرفتاررل، و وذاررك رررن خرربلل االمتررطاف ااررل ضدديعات الوقددت:التعامددل مددع م -

 اار تراررررت ا ررررل رضررررب  رررررن واألسررررالبرضرررربعلت ااوقررررت،  أ ررررمرعاررررل وبررررتم ذاررررك رررررن خرررربلل ت ابررررا 

، وتقبربم رفعلابرت ت  برذ اا رل، و رضبعلت ااوقت، ووض  اا اول اار لسات ااتغاب ما  تاك اارضربعلت

 اا ل ااذي تم اختبلطس.

 :التكنولوجيةالمهارة العممية و  -10-7

اار  رطبن، واختا روا رفرما  ظرطتام بعتاط ر اوم اات  واوجبل رن اار ل بم ااتما  لقشال اا ثبرط ررن ااارل ثبن، و "     

رل برت  أناارت رق مابارل  األروطاال اساب اختبلف تخصصام وتلوط خصلئص اات  واوجبل   سال، وا ن رن 

 اإل سرلناات  واوجبل قابرت قام اارختطملت اااشطبت   سال،  بث  ل ت تعتاط وسبات رن ااوسرلئل ااترما ا تشر ال 

رسرلماتل اقضرلص  لجبلترل اارت لربرت، بسرتعراال اخارترل، و  أااة صرا تأواعرا ل م ا تلوبعل اااراائما االابعرت، 
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جعررل اارراع  رررن  ااخلصرت، رررل، و رارررت جراا رفررما  بلتررل ااعلرررت أصررا تاطجررت  إار ثرم تلرروط اسررتعرلاال، ومررم 

.                  مرررررررن رعظرررررررم ااتغبرررررررطات ااترررررررما ت ررررررراث ااخرررررررل اارجترررررررر  اارعلصرررررررط اارسرررررررئوات اأ ارررررررلاار  رررررررطبن بعتقررررررراون 

(.165: 2013)هرلم وسابرل ما،                                   

 التربية التكنولوجية: -10-7-1

ااررتعام، تقررام اجربرر   أ رررلل"  رررل رررن اأ اررلااتطابررت، ااتطابررت اات  واوجبررت  اإلقابرررما اابو سرر وبعررطف ر تررب      

بررت ااتعلرررل رعاررل رتضرررن اارعررلطف قلتاررل رفررما اا بررلة و ب االااررت اارراف رعررلو تام مارر  رفاررم اات  واوجبررل، وتلاب

 بره مار  ت ربرت اات  برط ااعاررما، ااعررل رفرما رفطبرق رر  ااتط  إللطااساو بلت اارلاوات اذاك، ضرن ، و اارالطاتو 

 (.133: 2018،تواتما")أالات لطياا لقا و 

 التربية التكنولوجية: أهداف -10-7-2

ااترما  راا ل ت اات  واوجبرت برااتطا األ رااف  لك رجرومت رن (.أن 133: 2018 سب رل وطا من تواتما )   

 :اما ما  لاتل: ((Unesco.1983.9 اابو س و ر تب

 اارجتر .و  ،ااراطست، و تبااللاب اب ون رفطاا  لرفعل رفما ااا إمااا -

 ااعرل م ا االلاب. اأ ربت اإل سلست ربت  -

 ت ربت ااشعوط الا خط م ا االلاب م ا ا جله مرل رل. -

اطاه، وااتجابا، و االلاب ما  اال تشلفتشجب   -  ااخلصت. إاااملتل ا 

 اا ظبف.، و االلاب ملاة ااعرل اار ظم إ سلب -

ر ل لتل، و االلاب اقاطاتل إاطاك -  ربوال.، و ا 

 ااوقت. األرثلاالستغبلل  اأ ربتااللاب ااومما  إ سلب -



المهارات الحياتية                             الفصل الثاني                                                    
 

72 
 

ااتخاررف إلررلط امترررلا ت  واوجبررل ااتعارربم سرربخطج ااراطسررت اا ابثررت رررن  أنSkinner(1968 )  وبررطى سرر ب ط

اات  واوجبرت، واارت رسرون اات  واوجبرل ااتطاوبرت برطون ، و ااعشرطبن ار جهاترل ااعاربرتااقطن  إا ااذي تعبشل اابوم 

 (.20: 2002)ش لاة،أن استخاارال سوف بؤاي إا  ت سبن  ومبت ااتعابم وهبلاة رفلمابتل.

 :حب الوطنية و مهارة الهو  -10-8

 تعريف الهوية الوطنية: -10-8-1

 األاعرلاااسرلت اارربهة اارجتر ، وااتما تش ل و راة رت لرارت ، و اااوبت ااول بت تعاط من " رجرو  ااص لت   

 اارختا ت" أاعلا لرترلس ت ااع لصط، رفاما اارظاط ااساو ما اارعاط من اااوبت رفما 

 (.27: 2004)روس  صلطي،

 مفهوم المواطنة: -10-8-2

ارلرررل، و و شررأتلشررعوط  ررب اا ررطا اول ررل ر ررلن والاتررل  اأ اررل"ااروال ررت  ررما ااول بررت ا بررث تعررطف     اتلطبخررل  ا 

  م ررل، وخارتررل رفررما شررت  اارواقرر ، وقضررلبل  لضررطس، ولرو ررلت رسررتقاال، واسررتعاااس ااررذل  ررل رررل براررك ااررارفل

 (.50: 2011،ون، وآخط )سربح اا طاس ت اال" األرت، وااذي بضم طقل  األ اطااارفل  من ااولن و 

روال ل رن روال ما اااوات، بترت   اارطصااشعوط ااقورما، و ون  أو ،وااروال ت  ما ااص ت ااقوربت"   

ااطملبت ، و ااس ن، وت رل رعل ما اا قوق، و اإلقلرت أبضلو قوقل وواجالتل، وتع ما  ،الرتبلهات ااروالن

ااتما  اا قوقررثات ارجرومت رن ااشعوط ااقورما، ورن خبلل  ذا رفلن ااروال ت ت رل رعل ما ، و واارسؤوابت

  "بت ا  اال أنبجب  األخبلقبلت ااتما، و اال رجرومت ااواجالت ااتما مابل االاتهامو  ، بترت  اال ااروالن

 (.4: 2001)شخرلن ،

 



المهارات الحياتية                             الفصل الثاني                                                    
 

73 
 

 العناصر الواجب توافرها في الفرد ليكون مواطنا صالحا: -10-8-3

تتوارفط رفما اا طا اب ون روال رل صرلا ل،  رذ ط ل رفبررل  أنااع لصط ااتما ب ب  إا (6: 2005)اا ابب أشلط    

 باما:

خبلص، و بعرل ا رلس، و و شعوط ااخاما بجعل ااروالن ب خط اول ل  االنتماء: -1 ،  ابلطتقلص ال ا 

 ااارفل  م ل.و 

ررلطستال و ما  طبت ااتراك،  تورفط ل اااوات اروال بال مابام أن و االرتبلهات ااتما بجب  الحقو : -2

اا قوق ااخلصت،ااتعام و ااطملبت ، و ، صبل ت اارا بتااطأي طبت ااعرل،  طبت االمتقلا،  طبت 

 ااقل ون. أرلم ، تورفبط اا بلة اا طبرت، اارسلواةاألسلسبتااص بت، تورفبط ااخارلت 

مام خبل ت ااولن،  اا ظلم،، ااتصاي ااشلئعلت اار طضت ضا ، وااقل ونا تطام اا ظلمالواجبات: -3

 أرفطااات لتف ر   ت ربتال اارسل رت رفما، و ااررتا لت، ااارفل  من ااولن، و األرناا  لظ ما  

 اارجتر .

، األرل تتشرل ، و بت ا  اال ااروالن أنااتما ب تط   األخبلقبلتترثل رجرومت القيم العامة: -4

 واات لصح. ااتعلضا ، ااصاق، ااصاط،اإلخبلص

 ما ب لرفظ ما  ااشخص ااذي اابل والص ول أن اطى  بث  أ ربتااوالص ااول ما  :الوالء الوطني -5

 أوخلط خلطجما  أليرل تعط   إذاااذوا م ل ، و بت ت   رفما خارتل و بعرل ما   رلبتلول ل، و 

 .  ااخاما

 (.26: 2009)سرلطة  رتو،
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 :خالصة الفصل 

ااسرراو لت ااتررما  أوااراررلطات اا بلتبررت  ررما رجرومررت رررن االااصات،  أنسرراق بر ررن ااقررول  رفررما ضرروص رررل      

 وجوا ل ف أ ربتب تساال ااتاربذ من لطبق ااتعام، وااتما تسلماس ما  رواجات اا بلة اابوربت، وت رن 

، وررر  ل ررر  اارواقررف، وااظرروا ط اا بلتبررتاا ررطا ااخاررطة رفررما ااتعلررر و ذاررك رررن خرربلل ا تسررلب األرفررطااي  بررلة 

رررر   ت سرررب اا رررطا اإل سرررلس ارشررر بلتل، وااطغارررت رفرررما  اارررل، وااتعرررلون  إذاات لمرررل رررر  ااواقررر ،  األشرررخلص و

ارررل ارطو رررت و رفلمابرررت، واالمتررررلا ماررر  ااررر  س، واات بررف رررر  رعلبرررلت اارجترررر  اارررذي بعرررب  رفبرررل،  ناار بلررب

 ربوال، و وا ما تربهس رفما ااجوا ب اارختا ت وتسلماس ما  ااتعطف ما  قاطاتل، و 

ااجوا رب اا بلتبرت ااتاربرذ ر ارل رارلطة  أ متشرل  إذماة تص ب لت  إا وقا تم تص بف اارالطات اا بلتبت       

ااطة ااوقررت، وااتررما تسررلماس مارر  إااطة، و ااتخلرربل وت ظبراررل، وراررلطة ااعرررل ررر   أررروطسوقتررل ا  ررلصة، وتطتبررب  ا 

رفرما ااجرلمرت، إضرلرفت ، واارشرلط ت اا علارت اآلخرطبناات لمرل رر   لذاك رن اجر، و االتصلل وااتواصل، و ااجرلمت

ااررل اوط  إذاات  واوجبررت ، و ، وااراررلطات ااعاربرتلا  س، وتقارل ااررذاتااتررما ت سررال ااثقرت ارر، و إار  ااراررلطات اا  سربت

 ابط رفما  بلة ااتاربذ  بث تسلماس ما  رواجات اات ابلت، وتلوطات ااعصرط ها مار  ذارك رارلطة اارت  م رفرما 

ا برث بسرتلب  ااتعلررل رر   تتر  ل ررن اارت  م رفرما اااغرل، و اطصبا اااغوي ااى ااتاربذا  بث تهبا رن تاااغل

ااتررما ، و  ررل اارشرر بلت، و ت  بررطاارللاعررت، وراررلطة اا، و تشررجعل مارر  ااا ررث، و رختاررف اارعررلطف ااغررلت رختا ررت

ل ااجاررا تررورفط ارر، و األرثررلاا ررل ، و اختبررلط ااتصررطف اار لسررب، و  ال أن تسررلما اا ررطا رفررما ت ابررا اارشرر اترررن شررأ

اا رطص مار  ، و  ت اا علاتتر  ل رن اارشلط  إذرالطة اااوبت و ب ااولن ، و وااوقت الستخاام اات  بط اار لسب

 .اار لرفظت مابل، و االمتهاه الاولن، و تعرق اال ترلص، و اترصلاح اااو 
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 :تمهيــــــــــــــد

لكونو الرابط المفصمي بين التعميم  ،التربوية األنظمةيتبوأ التعميم الثانوي مكانة مرموقة في البناء العام       

وىي  التعميم العالي من جية ثانية مما يجعمو يمثل مرحمة متميزة من مراحل المتعممين،من جية، و  اإلجباري

وفي نفس الوقت  ،مرحمة من مراحل حياتيم أىممرحمة المراىقة فيي مطالبة بتوفير حاجات المتعممين في 

 أىميتياوتكمن  ،واالجتماعي ،التربوي أدوارىا الثقافي فيي توازن بين  ،المجتمع مطالبة بتوفير احتياجات

 .تتويجيم بشيادة البكالوريا ، و لمتعممينذلك عند نجاح ا، و الجامعة، و كونيا حمقة وصل بين التعميم الثانوي

  : نبذة تاريخية عن التعميم الثانوي -1

بداية الخمسينات من القرن عشرين ، و األربعينياتلم يكن نموذج مدرسة الثانوية موجودا في نياية       

 أمريكا، و أوروبافي  أما، م . أ و االتحاد السوفياتي سابقا الو.سوى في  لمجميع، أبوابياوكانت ال تفتح 

، يتمثل في البتدائي نوعا من التعميم المنوع، فقد كان نموذج التعميم بعد ااألخرىالكثير من العالم ، و ةالالتيني

لم  التيالتقميدية  األكاديميةجانب المدرسة الثانوية  إلى، أساسامختمفة من المدارس ذات التوجو الميني  أنواع

الفرص التعميم الثانوي كانت  أن، فمم تكن مصممة لذلك بمعنى الطمبةلقصد منيا استقبال جماىير يكن ا

تمكنت من فتح تعميم  أن إلى أوروباظل ىذا تحديا يواجو في ، و دون غيرىم األغنياء أبناءتقتصر عمى 

شيد التعميم ، و كافة بمدان العالم إلى، ثم انتقل منيا أوال، حدث ىذا في البمدان المتقدمة الجميع أمامالثانوي 

عدد الممتحقين  إن، اليونسكو تإحصائياإليو ، وىذا ما تشير ىائمةالثانوي عمى مستوى العالم توسعا وزيادة 

 344نحو  أصبح، ثم (0844مميون من الطالب عام ) 34غ بيذا النوع من التعميم عمى المستوى العالم بم

في أسيا فقد كان  أما ،مميون 23م وصل إلى ددىم مميونا ثوفي إفريقيا كان ع (،0886)مميون طالب عام 

 (. 16-1448915)صالح بن محمد الشيخ،مميونا لنفس الفترة الزمنية السابقة130مميونا ثم وصل إلى  04
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أما التعميم الثانوي العام  ،(ذا طابع ديني0724ثانوي قبل سنة)بالنسبة لمجزائر فقد كان التعميم ال أما     

 .(عن طريق المدارس الخاصة التي تولت تقديمو0724بعد )الحديث العام فقد ظير 

 (.08849123،آخرونو  ،محمد ىاشم فالوجي)       

تمميذا جزائريا قبل سنة 73 فإنو لم يكن يقبل سنويا إال  ،كانت تحت وطأة االستعمار أنيارغم    

 جزائري في البكالوريا.23وىي السنة التي عرفت نجاح  (،0803تمميذا جزائريا قبل ) 44و (،0844)

تمميذا بعدما كانت في السنة  17524(إلى 0852-0851وقد وصل عدد المتمدرسين في السنة )     

،وارتفعت إلى  13.84( إلى 0854تقدر نسبة البنات في سنة )و  ،تمميذا 4734ى بعد االستقالل إلى أألول

 (.62-947 1402تميميس ،)مراد بو  . (0864في سنة ) 14.56

وكان الدستور  (،0864ثانويات تقنية عام )04و ،مدرسة ثانوية عامة 86س الثانوية وقد بمغ عدد المدار      

وتعتبر الفترة الدراسية األساسية إجبارية  ،يع المواطنين بالتساوي دون تفريقالجزائري يكفل التعميم المجاني لجم

ذكور 0870-0874فقد وصل عدد التالميذ في التعميم العام سنة ،ار الشروط التي نص عمييا القانونفي إط

أما بالنسبة  ،00024الفني فقد بمغ عدد الذكور  التعميم أما ،50013فقد بمغ  لإلناثأما بالنسبة  048200

 . 2423فقد وصل إلى  لإلناث

 .07862 ناثاإل، و 22444الفني ، و فقد بمغ التالميذ في العام 0871-0870وفي العام الدراسي       

 (.125-123 08849اخرون ،)محمد ىاشم فالوجي و  
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 :التعميم الثانوي -2

، تحدد ىيئة اليونسكو التعميم الثانوي 9بأنو المرحمة الوسطى من سمم التعميم بحيث يسبقو التعميم االبتدائي    

 .07حتى01من  ويشغل فترة زمنية تمتد ،عميم العالييتموه التو 

 (.14039)اوكسل فضة،

 يبدأفي ىذه المرحمة ، و األساسيو  ،9بأنو المرحمة التالية من مراحل التعميم االبتدائيأيضاكما يعرف     

 . اآلداب، و تخصص الطالب في العموم

وعادة ما  اإلعداديةيمتحق بو التالميذ الذين اجتازوا المرحمة مدة الدراسة فيو ثالث سنوات، و  أنحيث      

وىذه المرحمة التعميمية تقابل الفترة  .07واوائل 06، ويستمر حتى نياية 04عمر الطالب فيو من  يبدأ

مع النمو  تتوافقاكبر قدر من المواطنة الصالحة  إعطاءالمراىقة و ىدفيا التعميمي ىو  المتأخرة من مرحمة

عداده، و الجديد كماللمواجية الحياة العممية،  ا  حسب نوع ، و وفق قدراتوذلك ، و دراستو الجامعية العالية وا 

 .(922 0865)سماح رافع محمد ، التعميم الثانوي الذي سيمتحق بو

         تمتد الدراسة بيا ثالث سنواتو  ،الثانوية العميا أو ،يطمق عمييا المرحمة الثانوية     

 (.  14ه9 0324)محمد الشيخ ،   

 :مفهوم التعميم الثانوي في الجزائر -3

 أنواعاىي تستدعي ، و خصائص نموىم فييا، و الخاصة من حيث سن الطالبالمرحمة الثانوية طبيعتيا     

التي تضعيا  األنظمةتضم فروعا مختمفة يمتحق بيا حامل الشيادة المتوسط وفق ، و اإلعداد، و من التوجيو
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التعميم العامة لمتربية، و  األىداف...وىذه المرحمة تشارك غيرىا من المراحل في تحقيق المختصة.الجيات 

 (.927 0870عباس نتو، إبراىيم)    الخاصة أىدافياما حققو من  إلى ضافةباإل

الحياة  أوفي مسار الدراسي مرحمة التنوع، والتوجيو والتحضير لمتعميم العالي  ويمثل التعميم الثانوي   

في مساىمة ناشطة  المينية، وعميو من الميم تزويد كل تمميذ في نياية مساره بمؤىالت مؤكدة تمكنو من

، ولذا فان تنمية ثقافة مشتركة أساسية تكتسي أىمية بالغة وتساىم في تحديد التخصص التدريجي في المجتمع

 (.926 1448)المرجعية العامة لممناىج،مجال من المجاالت

والمرحمة الثانوية في النظام التربوي الجزائري تمثل النقطة المركزية لممراحل التعميمية ألن جذورىا مغروسة    

 األخرىمراكز التكوين ، و وفروعيا ممتدة إلى التعميم العالياألساسي، في التعميم 

 (.903 0861)صالح احمد زكي ،

المرحمة الثانوية تقابل مرحمة المراىقة و  ،، وفروعياعياأنواىي المرحمة التي تمي المرحمة األساسية بجميع و    

خصائص ، و كل مرحمة من مراحل النمو ليا ميزاتأن وبما  ،تقسيم مراحل النمو النفسي لمفرد حسب

بالنسبة لممراحل التعميمية ،فكل مرحمة تختمف عن غيرىا باختالف المناىج  الشأنكذلك  تميزىا عن غيرىا،

 غير ذلك من نواحي النشاط المدرسي.و  ،التعميمية األساليب، و الدراسية

 :في الجزائرتعريف مؤسسة التعميم الثانوي  -4

صية المعنوية و متخصص، تتمتع بالشخ إداريعبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع  إنيا -

سنوات تنتيي بحصول التمميذ عمى شيادة البكالوريا 2تستغرق الدراسة فييا و  ،االستقالل المالي

 الجامعة لواصمة التعميم العالي المتخصص بعد توجييو مسبقا. إلىالتي تؤىل صاحبيا لمدخول 
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تتمتع بالشخصية  ،إداريمؤسسة عمومية ذات طابع  بأنيا "Lycée    يالثانو  أيضاتعرف و   -

المتعمقة بتنظيميا،  إلحكامىي خاضعة و  ،وتختص بالتربة، والتعميم ،المالي، واالستقالل المعنوية

 .(905 1404وصاية الوزير المكمف بالتربية الوطنية)فضة، سيرىا تحتو 

 :جذوع التعميم الثانوي -5

 النظام الحالي لمتعميم الثانوي يتمثل فيما يمي9 أصبح (18-917 1448عدلي ، صميحة)حسب    

 ثانوي9 األولىثالث جذوع مشتركة في السنة  -4-0

  .إنسانيةوعموم  آدابجذع مشترك  -

  .جذع مشترك عموم -

  .جذع مشترك تكنولوجيا -

 .من السنة الثانية ثانوي ابتدئاشعبة   -

  .خمسة شعب لتعميم العام -4-1

  آداب. -

 .عموم شرعية  -

 . أجنبيةلغات ، و آداب -

 .الحياة ، و عموم الطبيعة -

 .عموم الدقيقة  -

 .شعب لتعميم التكنولوجية أربع -4-2

 .ىندسة كيربائية -

 . ةميكانيكيىندسة  -
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 .ىندسة مدنية  -

 .تسيير  واقتصاد -

 ستة شعب لتعميم التقني 9 -4-3

 الكترو تقني .  -

 الكترونيك. -

 صنع ميكانيكي -

 عمومية. وأشغالبناء،  -

 تقنيات محاسبة. -

 :مي في الجزائرخصائص النظام التعمي -6

 :والبنينتعميم مختمط بين البنات  -6-1

جميع  أماممفتوحة  فأبوابو ،حتى الدراسات الجامعية العميا األطفالرياض ابتداء من مدارس الحضانة، و       

التربوي  اإلشرافو  ،التربوية مختمطة اإلدارةو  ،اآلخرالجزائر ،كذلك فان سمك التعميم مختمط ىو  أبناءبنات، و 

البنين كما  أومختمط إلى غير ذلك ،صحيح انو توجد بعض المدارس في المرحمة االبتدائية خاصة بالبنات 

ة لبعض ايوجد فييا اختالط مراع ،العض المدارس في  المرحمة المتوسطة، وبعض المدارس الثانويةتوجد ب

الساحقة  األغمبية أوالقاعدة العامة، أنغير التالميذ  أمياتو  أباءالتقميدية لبعض من  أواالتجاىات الدينية 

، والبنين في سائر يجري التعميم فييا مختمطا بين البناتمعاىد التعميم في الجزائر من المدارس، ومراكز، و 

 المدرسية . اإلدارة، و في سمك المعممين الشيءوننفس  ،مراحل التعميم
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 :أغنياءانه تعميم مجاني لمجميع فقراء و   -6-2

 ،األطفالالخاصية الثانية لمتعميم في الجزائر انو تعميم مجتني ابتداء من مدارس الحضانة و رياض و         

. في األساسيمن التعميم  األولىفي المرحمة االبتدائية  األطفالوتصرف منح  ،حتى نياية الدراسات الجامعية

المطاعم المدرسية منتشرة  أنكما رس، بالمدا أبنائيملكي يمحق  لآلباءمن البالد، تشجيعا  الصحراويةالمناطق 

بنات ، و أبناءتستفيد منيا فئة كبيرة من و  ،الفقيرة األحياءو  ،في معظم المدارس االبتدائية خصوصا في الريف

 (. 9277 0884)تركي رابح ،ىذا الشعب 

 :%111انه تعميم خاضع لمدولة -6-3

الدولة إشرافا كامال  إلشرافالتعميم في الجزائر تعميم يخضع  ( فان9424 0865حسب الجريدة الرسمية)    

فقط،و قد نصبت المادة العاشرة من مرسوم  األطفالرياض ، و لمؤسساتيا في مرحمة الحضانةو %،044بنسبة 

 أووال يسمح بأي مبادرة فردية  ،ني من اختصاص الدولة9النظام التربوي الوط أنميثاق التربية الوطنية عمى 

 (.943 1406صوفي،)األمرالمحدد بيذا  اإلطارجماعية خارج 

 :التوجهات العالمية الكبرى في مجال التعميم الثانوي -7

الدراسة التي قام بيا خبراء البنك العالمي في مجال التعميم الثانوي ،(53-952 1402)طيبي ، يشيرو     

  التالية9 يامةالنقاط العمى 

النمو االقتصادي الذي يبرز ضرورة توسيع مجال ، و التعمم الثانوي تكمن في الربط بين تغيرات التربية أىمية-

 االلتحاق.
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احترام تساوي  إطارفي تحسين نوعيتو في قاعدتو، و مواجية ىذا التعميم لحد مزدوج يتمثل في توسيع -

 الفرص .

مما يفرض اعتماد مقاربات جديدة  ،مى المعرفةعالتسيير في سياق االقتصاد المبني ، و لعملتغيير طرائق ا-

 في مجال اختيار مضامين المناىج .

 ،و االجتماعية االقتصادية،التي تتطمبيا التنمية  اإلنسانيةتحريك مينة التعميم لمسارات تنمية الميارات -

 لتنمية الفردية.وا

تحسين نوعية التعميم اق، و الناجمة عن توسيع مجال االلتح األعباءتكريس موارد مالية قصد مواجية -

 الثانوي.

 :مبادئ التعميم الثانوي -7

 يرتكز التعميم الثانوي عمى9

التعميم  أنواعتتمثل ىذه الوحدة في استمرارية العناصر المشتركة بين و  وحدة النظام: مبدأ  -

الوحدة  ومبدأمخرجاتو ،الربط بين مدخالت الطور الثانوي، و  أيالثانوي ،العالي (، األساسي)

ليذا السبب ظل التعميم الثانوي و  ،بعين االعتبار مأخوذابين خروج التعميم الثانوي  الذي لم يكن 

 التفوق دائما كان لحساب التعميم العالي . أنالتقني رغم ، و يعيش متناقضات بين التعميم العام

، و التوصل، بين التعميم العالي من حيث االنسجام، و بالنسبة لمتعميم الثانوي فيناك ترابط بينو أما   

 أوىذا ما يؤكد عمى انم بدا الوحدة لم يتحقق بعد في كافة النظام التربوي سواء من حيث الطريقة و  ،واالمتداد

 التنظيم.، و األساليبمن حيث 
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، الحاجة االقتصادية الناجمة عن التطور، و بين نظام التعميم الثانوي أي التوافق : مبدأ  -

االقتصادية تكون مختصة  المؤسسات، و توجد مكاتب بين التربية التنمية ما يالحظ انو الو 

-906 1404ميدان سوق العمل )فضة، إلىفي توجيو الطمبة الذين انيوا المرحمة الثانوية 

06.) 

 :اــــــــــــــكالوريــالبـ-9

في سمم  األولىتعد الرتبة  إذ،واحد آنتربوي في ، و وريا تعتبر شيادة ذات طابع اجتماعيالبكال إن       

ن، و المراتب الجامعية  أن إذىذه الشيادة تكتسي طابعا عالميا  أصبحتلقد ، و ظيورىا يرتبط مباشرة بالجامعة ا 

تتبع ىذا المنياج لتختم التكوين لدييا بامتحان نيائي يييئ  أصبحتالتعميمية في العالم ، و جميع النظم التربوية

ذا، و من التعميم أخرىالتمميذ لمرحمة  عممية سير ىذا  إلنجاحضخمة  إمكاناتتسخر لو جميع الدول  ا 

 االمتحان 

 حانخاصة فجعمت من امت أىميةالزالت تولي ليذه العممية ، و كانت األخرىفالجزائر شانيا شان الدول        

 من الناحية التنظيمية، و وطنيا من الناحية السياسية ،حدثاالبكالوريا 

ميمتو تسيير امتحان شيادة ، و "ONEC"   المسابقات، و وان الوطني المتحاناتي"الد ـــــــف بت ما يعأنشأو 

 ،التعميم العالي إلىقرار المرور  بأخذنتائج ىذا االمتحان تسمح  ،ومتابعتو من كل النواحي ،البكالوريا

،العالمات تقديربكالوريا من حيث )الشعبة ،درجة الوااللتحاق بالجامعة متعمق بالنتائج المتحصل عمييا في ال

 .(األساسيةالمتحصل عمييا في المواد 
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 ،م دراسة التعميم الثانوي العام9 تخت06المادة ،0865المؤرخ في ابريل  61-65حسب المرسوم وزاري رقم 

بشيادة نياية الدراسة تسمى البكالوريا، وتمنح شيادة البكالوريا اثر سمسمة من الفحوص المتخصص و 

 المتممة بامتحان نيائي.، و المستمرة

 :كالورياخصائص الب -11

 لو الخصائص التالية9، و كالوريا ىو امتحان وطنيالب

  األسئمة.كل التالميذ في نفس الشعبة يجيبون عمى نفس  -

 باآلخرين.تمميذ بالخصائص مقارنة  أييتمتع  ال -

 .كل التالميذ يخضعون لنفس الصرامة في التصحيح -

بالتـالي و  ،ار الفـرع الـذي سيدرسـو فـي الجامعـةكالوريا بالنسبة لمتمميـذ دور محـدد فـي اختيـب البعتم -

 .المستقبل الميني فيما بعد إلى

 .(24-923 1448)صميحة،مناصب عمل ىامة  إلىمن ثم و  ،الدراسات العميا إلى األبوابتفتح  -

 :المرحمة الثانويةأهمية  -11

 األساســيةفيــي المرحمــة االنتقاليــة بــين المرحمــة  ،المراحــل فــي حيــاة الطــالب أىــمالمرحمــة الثانويــة مــن  تعــد    

ســموكيم فــي ، و خصــائص تــؤثر عمــى شخصــياتيمو  ،ة الجامعيــة، لمــا لطالبيــا مــن ســماتبــين المرحمــو  ،األوليــة

 والعممية في المستقبل . ،حياتيم العممية

 وىي مرحمة المراىقة . ،ل نموهمراح أدقتتعامل مع الطالب في  إنيا -

 العمل . أو، الطالب لمواصمة الدراسة الجامعيةتعد  إنيا -

 وتحقيق المواطنة. ،دعامة ميمة لتنمية إنيا -
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، والوظـائف األعمالالقاعدة التي تعد الطالب لمزاولة  بأنيايمكن وصف المرحمة الثانوية  -

 ،م التعميمــي فــي المعاىــد، والكميــاتوفــي الوقــت نفســو تعــد الطالــب لمتابعــة الســم ،الصــغيرة

 والجامعات .

 17ه03249محمـد الشـيخ ،) مختمـف الميـارات أداء،عمى تبرز مظاىر القيادة، والقدرات -

.) 

  :التعميم الثانوي أهداف -12

إلى ييدف التعميم الثانوي عمى غرار التعميم عموما  أن إلى ،( 966 0865يشير )سماح رافع محمد،     

التعميم الثانوي مثمو مثل أي تعميم ثانوي في  ،ساىمة الفعالة في الساحة العمنيةالغاية منيا المو  ،أىدافتحقيق 

 . آخرأي بمد 

 يمي9 المسطرة لمتعميم الثانوي في الجزائر ما األىدافومن بين ىذه 

 التركيب .، و التحميل، و االستدالل، و تنمية القدرة عمى المالحظة -

 عمى معايير محدودة . اعتماداتنمية القدرة عمى التقييم الذاتي  -

 تنمية القدرة عمى استعمال المفاىيم النظرية. -

لمشخصية  األساسيةمعرفة التاريخ الوطني في كل عيوده باعتباره احد المقومات  -

 الجزائرية.

 تعميقيا في مختمف مجاالت الموارد التعميمية.تعزيز المعرفة المكتسبة، و  -

توفير المسارات الدراسية المتنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختمف الشعب مع  -

 ، واستعداداتيم.اختيارات التالميذ

 . األقللغتين عمى ، و التحكم في المغة الوطنية -
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 دراستو الجامعية التخصصية. إلكمالعمميا ، و الطالب ثقافيا إعداد -

الفرد عمى  ة، ومساعدمسايرة خصائص مراحل النمو النفسي لمناشئين في كل مرحمة -

 .جتماعياوا ،ا، وعاطفيالنمو السوي عقميا

 يمي9 المدرسة الثانوية في ما أىداف( 965 1446ويمخص  )عبد الطيف حسن فرج ،

 .العاليتمكين الطمبة من االلتحاق بمؤسسات التعميم  -

 المعنوية.، و الفكرية، و قدراتيم البدنية، و تعزيز شخصية الطالب -

 لميارات العممية.، وااإلبداعيةتنمية الروح  -

 تحقيق الذات . -

 .اإلنسانيةالعالقة  -

 المدنية. تالمسؤوليا -
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 :خالصة الفصل

، كمرحمة ميمة في حياة الفرد إذ تحتوي ىو عموميات حول التعميم الثانوي كل ما تم ذكره في ىذا الفصل    

ي أىمية تكتسي نياية األمر بشيادة البكالوريا، و تتوج فسنوات، و  2يمتحق بيا التمميذ لمدة  عمى فروع مختمفة 

تعتبر و  ،ن حياة األفراد المرحمة المتوسطة،  فيي تتوسط مرحمتين أساسيتين مكبيرة لما ليا من خصوصية

التحاق بالجامعة التي يتم فييا البناء المستقبل المشرق إذ تسعى ة التخطيط لمستقبل الميني من جية، و بداي

 التعميم إلى جانب ما تحققو من أىداف خاصة .، و إلى تحقيق األىداف العامة لتربيةىذه المرحمة 
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 :دــــتمهي

 وأصممها، راهدة مرحلة مهمة من مراحل اعسنموتمد اعم، و سناان ممراحل دديدة م  تددم اعممتمر حياة اإل      

، لدة مجمي  اعماتويات اعمدليةاعرشد ضمن تغيرات جديدة متم إعىمن مرحلة اعطفوعة  اإلسناان يسنتدل فيها إذ

وهي فترة  ،علكثير من اعصرادات اعخارجية واعداخلية افيه ، واعجسناية كما يتمرض، االسنفماعيةو  ،واعجامية

اتدمل في مختلف تتضح مماعم طريق اعمأثسناء هذه اعمرحلة و تتكون شخصيته  إذ اإلسناانخصمة في حياة 

  اعتكويسنية. ماتويات اعحياة وأممادها

وخصائص مختلف جواسنب اعمراهدة من مشاكل  إعىارتأيسنا في هذا اعفصل اعتطرق  ومن هذا اعمسنطلق   

 .ةعلمراهدومختلف تفايرات اعسنظريات  وأسنماط

 :تعريف المراهقة -1

 المراهقة في المغة: -1-1

هو من اعغشيان و  وراهق مراهدة : ،رهيدا رهق: اعفمل إعىترد كلمة مراهدة  ،(4102عدد ذكر دمد اهلل )    

  .ملوغه  جادية في اعسنشأة دسند اقترابواعجاد وتغييرات سنفاية و  ظهور دالمات تكاو اعوجه  أي

سنهاكورهدا مممسنى ااتسنفاد اعطاقة و  ،وتأتي مرهق     ن م   ال  ج  ر   ان  ك   ,ه  ن  ا   و   ﴿ اعددرة قال اعحق جل ثسناؤه: ا 

 اعحيرة.هسنا مممسنى اتمموهم في اعظالل و (.وهي 6اعجن :)﴾ اق  ه  ر   م  وه  اد  ز  ف   جن  ل  ا   ن  م   ال  ج  ر  ب   ون  وذ  ع  ي   س  ن  ال  

 ة  ل  ذ  ل  و   ر  ت  ق   م  ه  وه  ج  و   ق  ه  ر   ي  ول   ﴿مشتداتها ددة مرات في مثل قوعه امحاسنه:، و دةاعمراه وجاءت كلمة    

غشيان اعمأثم:جاء في اعداموس اعمحيط )رهق فالن (.وتأتي مممسنى اعافاهة واعحماقة واعجهل و  46)يوسنس :﴾

 (.9: 4102جهل..)دمد اهلل،افه وحمق و  أي (
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 ،االسنفماعيواعجسناي و  ،واعمدلي ،ياعسنضج اعجامواعتي تمسني اعتطور و  ،هقاعفمل راواعمراهدة مشتدة من     

 .اعحلم إعىاعدسنو قتراب و اعلغوي هو اال األصلو 

اعتاامة دشر  إعىماعالتيسنية اعمراهدة كلمة دامة تدل دلى اعمدد اعثاسني من حياة اعفرد من اعثاعثة دشر و    

 (.21: 4102)فاطمة اعزهراء ،

 اعسنال إسنجابواعحلم هو اعددرة دلى  ،قارب اعحلموراهق اعغالم ممسناه 

 (.421:  4112مموض ، لميخائي)

 المراهقة اصطالحا:  -1-2

 ماسنتهاء إدالمهي اقتراب اعسنشأة من اعسنضج اعجادي واعمدلي واعسنفاي واالجتمادي و مرحلة  هي   

 (.9: 4102اعطفوعة.)دمد اهلل،

ها اعتركيز دلى جاسنب من جواسنب حاول كل مسن ،مراهدة تمريفات متمددةدرفت اعمراهقة:لم فيتعار بعض 

 :يفيما يلاف سندرج اعممض مسنها و  اعسنمو في اعمراهدة

 إعىاعفترة اعتي يكار فيها اعمراهق شرسندة اعطفوعة عيخرج  ("مأسنها0964) Harroksتمريف هوروكس  -

 .االسندماج فيه "ويمدو في اعتفادل ممه و  اعماعم اعخارجي،

فدد درف اعمراهدة "مأسنها مرحلة من اعممر تتميز  Stanley Hall91(0996) 91تمريف اتاسنلي هول -

 .اعتوترات اعمسنيفة "ماعمواصف واالسنفماالت اعحادة و  فيها تصرفات اعفرد

اعفترة اعمراهدة في مواودة اعملوم االجتمادية مأسنها "تلك  Ford &Beachدرفها فورد وميج في حين       

اعمختلفة  األقاامحيث اتصل  ،اعجسناي اإلخصاب إعىضوج اعمؤدي عسنإعى ااعوصول اعتي تمتد ما مين عملوغ و 
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في اعحديدة اوف ال تكتمل ي اعمراحل اعمختلفة عدورة اعحياة. و فو  ،في اعكفاءة إعى أقصاهاعلجهاز اعجسناي 

 .سناجحة" اإلفرازواعممل و  عإلخصابمرحلة اعمراهدة إال دسندما تصمح جمي  اعممليات اعضرورية 

فترة سنمو شامل يسنتدل خالعها اعكائن اعمشري من مرحلة  مأسنها(اعمراهدة "0994مخول )اامد و كما يمرف       

 .مرحلة اعرشد" إعىاعطفوعة 

، اعجاميةرات في مجرى حياة اعفرد تتميز ماعتغيفترة زمسنية  مأسنهافيمرف اعمراهدة " (0922جالل ) أما      

وتاادد  ،تجمل عهذه اعمرحلة مظاهرها اعسنفاية اعمتميزةاعفايوعوجية اعتي تتم تحت ضغوط االجتمادية مميسنة و 

 .اعظروف اعثدافية في ممض اعثدافات دلى تمييز هذه اعمرحلة"

حديق اعسنضج تسنتهي متماعملوغ و  تمدأ"اعمرحلة اعتي  مأسنهافدد درف اعمراهدة  (0994تمريف اعمفدي)     

 .(09-09: 4119)محمد اعزدمي ،االجتمادياالسنفماعي و ، و اعجامي

اسنة وتسنتهي في  02-00في دمر اعملوغ اعممكر اعتي تمدأ إعىواعمراهدة هي اعفترة االسنتداعية من اعطفوعة      

يطة ماعثدافة، اعوقت اعدقيق من هذه اعفترة يمتمد دلى ممض اعموامل اعمتسنودة اعمحو  اسنة، 40-09دمر 

 اعسنمو االجتماديو  رفيةواالسنتدال يرتمط ماعتغيرات اعميوعوجية واعمم ،اعتطور اعميوعوجيو 

 (.2: 4100)دمد اعكافي ،

 إعى"هي محاوعة االسناالخ من اعطفوعة  أسنهافي تمريفه علمراهدة  اعدكتور صالح مخيمروكذعك يدول       

 .اعفسناء اعخل  و  إعىفي اميله  ،وسنديضه اعشيءهي مزيج مين  أخرمممسنى  أواعرشد، 

 (.02: 4112)سنور ارية،                                                                            
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 : البموغبين المراهقة و  الفرق -2

كلمتا )اعمراهدة و  ( اعفرق مين اعمراهدة واعملوغ اعذي أشار إعى ان02: 4104ذكر احمد اعداهري)

اعتغيرات اعمتميزة اعمراهدة تمسني مجمودة من  أن إذ كثيرا من اعسناس مفهوم واحد أذهانفي ترتمط  اعملوغ (

اعفتاة من  أو ،تسندل اعفتى أنفهي تسندرج سنحو اعسنضج ومن شاسنها  االجتمادية واعمدلية واالسنفماعية و  عجامية،ا

 ماعملوغ وتاتمر حتى مرحلة اعسنضج. تمدأمرحلة اعرشد اعمراهدة تطلق دلى اعمرحلة كاملة  إعىمرحلة اعطفوعة 

اعفتاة سنموا جسنايا في فترة من حياتهم  أو ،ام اعسنضج، وهو سنمو اعفتىاعماعغ كلمة تمسني من هو في تم أما      

مداء ،محيث يصمحون صاعحون عتسناال  دسنية اعظاهرة،فدط دلى اعمظاهر اعم اعملوغاعسنوع وتطلق كلمة  وا 

 .ةاعتغيرات اعفايوعوجيو 

 البموغ(: يوضح الفرق بين المراهقة و 11 جدول رقم)

 اعمراهدة اعملوغ

 ال تأتي اعمراهدة إال ممد اعملوغ يامق اعملوغ مرحلة اعمراهدةاذ  هو مرحلة اوعية

 تمتمر ادم واشمل من اعملوغ يمتمر مرحلة من مراحل اعمراهدة.

واكتمال اعوظائف اعجسناية وتغيير اعجادية  اعملوغ اعجسنايهو 

 واعسنفاية

اعتطور اعجادي واعجسناي ومداية اعتطور اعمدلي يحدث فيها 

 جتمادي.الوا

 قد تمتد مرحلة اعمراهدة إعى ثمان اسنوات دد اعملوغ مثالث اسنوات دلى األكثريتح
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  :مراحل المراهقة -3

علمراهدة اعمراحل  أن( فاسنه يتفق غاعمية دلماء اعسنفس دلى  212: 4100حاب ما ورد دن اموايف )     

 اعفردية اعتاعية: 

 دشرة، أودسند اعفتيات، وان اعثاعثة دشرة اعثاسنية أو  وتكون مين ان اعحادية دشرة بداية المراهقة: -

 اعراممة دشرة دسند اعفتيان.

دسند اعفتيات، وان اعخاماة  ةدشرة، واعراممة دشر  تكون مامين اعان اعثاسنيةو  :المراهقة المبكرة -

 دشرة، واعااداة دشرة دسند اعفتيان.

يات، واعااممة تكون مامين ان اعخاماة دشرة، واعااممة دشرة دسند اعفتو  المراهقة المتوسطة: -

 دشرة، واعثامسنة دشرة دسند اعفتيان.

اعفتيات، وان اعتاامة دشرة،  واعمشرين دسندوتكون مامين اعان اعثامسنة دشرة،  المراهقة المتأخرة: -

 واعحادية واعمشرين دسند اعفتيان.

 :لمراحل النمو في مرحمة المراهقة األساسيةالمالمح  -4

ي اعتغيرات اعفايوعوجية، تحوالت تمس كل اعجواسنب، وتتمثل فتتميز مرحلة اعمراهدة متغيرات ددة و      

 ما يميز كل دسنصر: أهماعمدلية، االسنفماعية اسنمرض  ،اعجامية
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  :الجتماعي النمو -4-1

دسندما تمدأ تتكون هذه اعمالقات من سنوع جديد ترمط اعمراهق مغيره من اعمراهدين واعشمان، ودسندما يشتد      

هم، ويزداد والؤه عهذه اعجمادات وتكون هذه اعمالقات واالرتماطات في اعمادة دلى ارتماطه مجمادات مميسنة مسن

 (.61: 0990) وحيد محمود، تماطه ماألارةحااب ار 

 في اعميئية يوجدكما  اعتي يميش فيها، األاريةاالجتمادية و  ةماعميئاعسنمو االجتمادي علمراهق  ويتأثر     

يجمل ، و يؤثر في اعمراهق، ويوجه الوكهميول و  ، ودرف، واتجاهات ،االجتمادية من ثدافة وتداعيد، ودادات

اعفترة اعمراهق يرغب في االاتدالل دن  هذهصممة، في  أوم  اعمحيطين مه اهلة ، و دملية تكيفه م  سنفاه

صحمة مجمودة تشاركه  أورفدة  أواالسنتماء  إعى، وميليه سنحو االدتماد دلى اعسنفس، كما اسنه يزيد ميله األارة

 .(04: 4102 )ال دمد اهلل،شادرهم

 :النمو الجسمي -4-2

تميز اعسنمو مرحلة ما قمل اعوالدة، وي إاليفوقها في اعسنمو  ، المرحلة اعمراهدة مرحلة سنمو جامي وطفرة     

اعخارجية علمراهق )اعطول، اعوزن، واعمرض(، محيث يزداد  األمماد، فهو يشمل سنمو اعجامي ممدم االسنتظام

داد اعافلية دن اعملوية، يز  األطرافسنمو  ويتأخراعذرادين، واعااقين كمين، وطول اعجذع و يتا  اعمسنو  ل اعطو 

  .اعمظام، وزيادة اعشحم دسند اعفتياتاعوزن تمما عزيادة اعمضالت و 

  (.422:  4119اموشميرة، غماري،)  

 األجهزة، و اجةاألسنوكذعك في  ،جاد اعمراهق يواجه دملية تحول كاملة في وزسنه، وحجمه، وشكله إن     

  (.9: 4102)آل دمد اهلل، اعخارجية األدضاء، و اعداخلية في اعهيكل
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واعحجم وتغيرات اعوجه  ،واعمرض ،اعوزنو  ،وليدصد مه اعتغيرات في األمماد اعخارجية علمراهق كط     

غيرها، مروز اعلحية واعشمر في اعمسناطق اعجسناية و  وااتدارات، وصالمة اعمظام واتااع اعكتفين واعحوض،

تتأثر مممضها  هوددله واسنفماالت ،وعهذه اعتغيرات تأثير غير مماشر دلى شخصيات اعمراهق، فجامه

 (.04:  4112)سنور ارية،.اعممض

 :النمو العقمي -4-3

اعجسناي، واعرشد عها أهميتها اعشديدة   غإن اعاسنوات اعتي تد  فيما مين اعملو  (4110) مول مانيرى      

 ممرفي دسند اعمراهق حيث تصل قدرته دلى اكتااب اعممرفة، وااتخدامها ذروتها.ماعسنامة علسنمو اعمدلي اع

حواعي  إعىاعمراهق يصل  إنJones & Conrad  .(0922 )جوسنز وكواسنراد درااات أظهرتقد و      

فترة قدرة اعمراهق دلى اعتمليل اعمام في ان اعااممة دشر تدريما حيث تسنمو في هذه اعمن ذكائه  91%

دراك اعمالقات مين األشياء اعتحليل،و  تام ااتسنادا إعى ذعك يتمكن من حل اعمديد من اعمشكالت اعتي تو  وا 

  (.229-229: 4100)ايف، احمد محمد، .اعتمديد سنودا ماو  ،ماعصمومة

فيسنمو اعذكاء اعمام  رة اعمراهدة تتميز مسنم اعددرات وسنضجها،فت أن( 01: 4102ويضيف آل دمد اهلل.)     

، واعتخيل واعتملم، حيث تكثر ممليات اعمدلية كاعتفكير، واعتذكروتزداد قدرته دلى اعديام ماع دسند اعمراهق،

 حول اعدضايا. أائلته
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 :النمو الجنسي -4-4

في اعسنمو اعجسناي عدى اعمراهق هي تطور، وسنشاط اعخاليا اعتسناالية،  علتغيرات األااايةمن اعمظاهر 

، وظهور اعطمث دسند اعفتاة، ومروز  اإلمطيندلى اعماسنة و  يزة عه: ظهور اعشمرومن مين اعمالمات اعمم

 اعمسنوية تاعحيواسناتكوين و  ، اعدضيب ماعتضخم يمدأحيث  رعلذكو ماعسنامة  أما، ، وظهور اعمادة اعشهريةناعثديي

)محمد غير ذعك من اعسنضج اعجسناي، وخشوسنة اعصوت و اعهرموسنية اإلفرازات إعى ماإلضافة  اعسنطف أو إفراز

 (.249-241: 4100أمو ايف، 

 :النمو االنفعالي -4-5

يمر اعمراهق مفترة حرجة من اعتغيرات اعسنفاية، وهو أمر طميمي عما يسنشا دسنه من طاقات، وااتمدادات،  

وقدرات تتفادل فيما ميسنها ، عتشكيل شخصية اعمراهق، ومن مين هذه اعتغيرات غدة االسنفمال، حيث يغضب و 

مال ماعتدلب، واردة اعتغيير كما اسنه يتصف ماعحاااية اعشديدة اعمرهدة يثور ألاماب تافهة، كما يمتاز االسنف

                                                                                        .(00: 4102)آل دمد اهلل، و اعتي تتأثر ألتفه األاماب

ة اعتي تطرأ دلى اعمراهق، واغلب هذه االسنفماالت تتميز مرحلة اعمراهدة أيضا متغيرات االسنفماعية اعمديد 

من اعسنوع اعحاد اعمسنيف اعذي يجمل صورة اعمراهق غير صورة اعطفل اعهادئ اعودي  اعتي كان دليها في 

 امرحلة اعمراهدة من هذه اعسناحية أغسنى عحدة اسنفماالته إنوفي اعواق   ،اعمراحل اعاامدة

 (.22: 0990محمود،)وحيد 

 ( فيما يلي :41: 4112حاب سنور ارية ) اة مراهق تتلخص حي     

وإلحاااه ماعفرق ميسنه ومين  ،اعمراهق شديد اعدلق سنظرا عتغيرات اعجامية اعتي يمر مها -

 اآلخرين م  اختالف توازسنه اعجامي.



       المراهقة                                                                                    الفصل الرابع 

98 
 

إال اسنه يسندد اعكمار مشدة، ويميل فدد اعثدة ماعممايير  اعتوجيه  رغم حاجة  اعمراهق اعمااة إعى -

 اعتدليدية عألارة، ويحاول تحدي اعالطة أموية مما يامب قلدا شديدا علواعدين.

 اعرغمة في االاتدالعية واثمات اعذات.  -

 يميل اعمراهدون سنحو اعمثاعية. -

ه اعفرصة عهم قد يحتاج اعمراهق إعى أن يحصل دلى اعمزعة عممض اعوقت ويجب إتاحة هذ -

 واعتفكير م  مراداة ددم اإلاراف اعذي يؤدي إعى أحالم اعيدظة. ،علتأمل

 ومصاحمة اعجسنس اآلخر. ،يميل اعمراهق إعى إقامة دالقات -

 واعكآمة وشدة اعحاااية. ،اعحياة م  اعمراهق صممة عميلهم إعى حدة اعطم  -

 :خصائص المراهقة -5

سناان يأسنس أي شخص ماعحديث دسنها إال مرحلة اعمراهدة، مملوم أن كل مرحلة من مراحل دمر اإل       

 ف  ع  ض   د  ع  ن ب  م   ل  ع  ج   م  ث   ف  ع  ن ض  م   م  ك  ق  م  ي خ  لذ  ا   ا  ﴿وقد أشار إعيها اعحق امحاسنه في اعدرآن اعمظيم عدوعه 

 53 الروم: ﴾ير  د  ق  ال   يم  م  ع  ال   و  ه  و   اء  ش  ا ي  م   ق  م  خ  ي   ة  ب  ي  ش  ا و  ف  ع  ض   ة  و  ق   د  ع  ن ب  م   ل  ع  ج   م  ث   ة  و  ق  

(.9: 4102)آل دمد اهلل،    

مسنها  سنذكر ممض خصائص اعمراهدة دن دلماء، ومفكرين إعى (204-219: 4100ايف) أمو يشير     

 : يلي ما

 المراهقة مرحمة انتقالية:  -5-1

 واالاتداللاعذات،  مرحلة االدتماد دلى إعى اآلخرينيسنتدل اعمراهق اسنتداال طميميا من االدتماد دلى     

يحط من قدره، وتمد هذه ، و يدلل من قيمته اآلخرينن ادتماده دلى فاعمراهق يشمر في هذه اعمرحلة مأ اعذاتي
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، فاسنه يدوم مدور اجتمادي محدد أناعمراهدة تفرض دلى اعفرد  أناعفترة من فترات تكامل اعشخصية ، ومما 

والوكه عيتجسنب مذعك اخرية اعكمار  عطفليتصرف مشكل الئق مه، يختلف دن تصرف ا أندليه 

 (.069: 0992)دمد اعماعي اعجاماسني،وتأسنيمهم

 المراهقة تقبل الذات أو رفض لها: -5-2

يكون متدمال عذاته،  أن، فاعمراهق إما األخرىتمثل اعمراهدة مشكلة في حد ذاتها تختلف دن مراحل اعسنمو     

هذه اعمرحلة، فاعذي  يكون رافضا عذاته في  أن وأماامدة، كان تملم تدمل اعذات في اعمراحل اعطفوعة اعا إذا

تردد، وياتخدم  أويتدمل ذاته ياتطي  مواجهة اعحياة ممشاكلها اعمختلفة مشكل واقمي وددالسني دون خوف 

محرية كاملة، أما اعرافض عذاته فيكون غير مرتاح عسنفاه سناقما دليها م واهتماماته ،، ويشم  ميوعهإمكاسناته

اعسنجاح ،ومن خالل اعشك مددراته، وددم ثدته مسنفاه  أهميةجودها، ويمدو ذعك من خالل تدلياه من وسناكرا عو 

 (.499: 0994)ماعك مخول، وماآلخرين

 المراهقة مرحمة المواقف المتناقضة: -5-3

 :أقاامثالث  إعى(اعتسناقض و يدامه 0992يذكر دمد اعملي اعجاماسني )

 إعىاعمراهق يميل  يمدأ، يواجهوسنها في حياتهم وضوح اعمواقف اعتي في ددم األول:التناقض  -

اعتهيب،  إعىاعذي قد يسنتهي مهم  األمر ،إعى االدتماد دلى اعذاتاالاتدالعية ويامى 

   .اعخشية من اعفشل، واخرية اعكمار مسنهاك و واالرتم

 مأعوفتماين االتجاهات مين ما هو أااعيب اعالوك و اختالف  ظهر في في الثاني:التناقض  -

 اعطفوعة، والوكهم اعجديد، وموقف اعكمار مسنهم . أيام
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فهو اعتسناقض اعوجداسني اعذي يسنتج دن اتااع دائرة اعمالقات االجتمادية التناقض الثالث:  -

  ى عتكوين كيان خاص مه وهوية محددة.هو يامفعلفرد اعمراهق، ومامب هذا اعتسناقض 

  

 المراهقة مرحمة تغيير: -9-2

 :أهمهايمدده ددة جواسنب ، و ( حول مرحلة اعتغيير201: 4100يضيف محمد امو يواف )    

ممدل اعتغيرات اعجامية، واعسنفاية اعتي  ازدياداعتغيير االسنفماعي اعذي يزداد مشدة مامب  -

 تحدث.

 أامابمن ددم االاتدرار، وددم اعطمأسنيسنة عما عما يجهلوسنه من اعتغيير اعجسناي، وما يرافده  -

 واعمحيط االجتمادي. ألارةادن تلك اعتغيرات واعمماملة من قمل 

 يدوموا مه. أناعتغيير في اعدور االجتمادي اعذي يجب  -

في  األمثلاالتجاهات اعتي تحكم الوكهم، وتصرفاتهم عيضمسنوا االسندماج ، و اعتغيير في اعديم -

  اعمجتم .

  :أهم النظريات المفسرة لممراهقة -6

، وعذعك فليس هسناك من سنظرية واحدة مما ال شك فيه أن اعسنمو عدى اعمراهق ممدد، ومتمدد األمماد

مسنفردة قادرة دلى تفاير كل جواسنب اعسنمو في مرحلة اعمراهدة، إال أن كل سنظرية قد ااهمت مااهمة 

اعمفارة علمراهدة في اعشكل  سنوضح أهم  اعسنظرياتفماعة في تفاير ممض هذه اعجواسنب اعسنمائية، 

 اعمواعي:
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 لمفسرة لممراهقة.( يوضح أهم  النظريات ا13الشكل رقم: ) 

 

 

 : نظرية اريسطو -6-0

 ثالث مراحل متمايزة: إعىعدد قام ارياطو اعفترة اعسنمائية       

 .: تامى مرحلة اعمهد األوعى  اسنوات ام -

 .دليها مرحلة اعصما وأطلقمن ام  اسنوات حتى اعملوغ،  :اعمرحلة اعثاسنية -

، وأكد أراطو ررحلة اعرشد اعممكشرين ادتمرها ماعملوغ حتى اعواحد واعممن  :اعمرحلة اعثاعثة -

اعذاتية دالمة  تأن اعددرة دلى االختيار من أهم خصائص مرحلة اعمراهدة، فاتخاذ اعدرارا

 (.29: 4119)شريم،من دالمات اعسنضج

 :نظرية المجال -6-2

هي إعى ثالث جواسنب و  علمراهدة وتدايمهاإعى تفاير عيفن في تفايره  ،(26: 4119اعزدمي.)يشير       

 :كاعتاعي

 أن اعمراهدة هي مرحلة اسنتداعية، يسنتدل خالعها اعفرد من اعطفوعة إعى اعرشد. -
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في مرحلة اعمراهدة يجهل اعمراهق ذاته، ويفدد اعددرة دلى اعايطرة دلى حركاته ماب  -

 اعتغيرات اعجامية اعاريمة اعتي تحدث.

حيث تتغير يتمرض اعممد اعزمسني علمجال اعحيوي علشخص إعى اعتغيير في مرحلة اعمراهدة  -

أصمح يميز مشكل واضح مين ماتويات و ، اعطريدة اعتي يسنظر مها اعمراهق إعى اعماتدمل

 األهداف اعخياعية.اعواقمية و  األهداف

 :  نظرية ستانمي هول  -6-3

وقد ادتمر  من تصدر عمماعجة ظاهرة اعمراهدة  أوائلمن  STANLELLY HALLيمتمر اتاسنلي هول       

اسنة  41-02ل فايوعوجية محددة وراثيا، وهي مداية اعملوغ واعتي تتراوح مامين اعسنمو مديد مموام أنهول 

 هول خصائص مرحلة اعمراهدة ماعصفات اعتاعية:  ووامرزوفارها وفدا علمتغيرات اعميوعوجية اعمصاحمة علملوغ 

 االضطرامات وان اعمواصف.و  األزماتمرحلة  -

 ماألهدافواعتملق  ،في اعمثاعية اإلفراطمرحلة  -

 تداعيد وقيم.، و حلة اعتغيير دلى ما هو قديم من داداتمر  -

 واعصداقة. األخراعجسنس  إعىمرحلة االسنفماالت اعحادة واعمواصف، واعحب واعميل  -

 اعمفرطة. واألحاايسمرحلة اعشك واعسندد اعذاتي،  -

 (.209: 4100.)امو ايف،مرحلة دواصف وتوتر  مأسنهاكما وصف همل اعمراهدة 

 A.Jezal Theory: نظرية جيزل -6-2

تركز اعفكرة اعرئياة عدى جيزل  فيما يتملق ماعسنضوج واعتي يمرفها مأسنها " اعممليات اعفطرية اعشاملة       

عسنمو اعفرد وتكويسنه واعتي تتمدل، وتتكيف دن طريق اعممليات اعوراثية " ويحدد جيزل اعمراهدة ماعمفهوم 
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عتطور اعمتزامن، وفي اعداملية عالاتسنتاج وفي اعجادي أوال وفي اعممليات اعفطرية اعتي تامب اعسنمو، وا

 يأخذ أنمن اعسناحية اعايكوعوجية فاسنه المد  أما، اآلخريناختيارات اعمراهق، وفي دالقاته اعشخصية م  

 .واحد آناعمراهق ممين االدتمار سنواحي قوته وسنواحي ضمفه في 

 (. 42:  4119) اعزدمي :  

  :النظرية السيكوجنسية سيجموند فرويد -6-5

عم يكتف فرويد مدرااة اعطفوعة مل اهتم كذعك مدرااة فترة اعمراهدة دلى أااس أسنها امتداد طميمي عمدد        

ال يدصر فرويد مفهومه علجسنس دلى اعمالقة اعجسناية م  شريك اعطفوعة،م  رمطها مموامل جسناية محضة، إذ 

 أنتفادل االجتمادي م  سنفس اعجسنس، كما ذعك اع اعحياة، مل يدصد مه اعكثير من األسنشطة اعمتسنودة  مما في

فهي ماعسنامة  أوا ال يدصر اعسنضج اعجسناي دلى اعممسنى اعضيق علددرة واعرغمة اعجسناية وعكن يدصد ممسنى 

رد إعى اعكثير من اعمهارات ويحتاج اعف واالجتمادية، ،علرجل تمسني اعمددرة واعايطرة في مجال واا  اعمهسنية

 ،يتضمن قدرتها دلى تحمل اعماؤوعية اعمرأةاعسنضج اعجسناي عدى  أن، كما مات عكي يظهر هذه اعددرةاعاو 

 كدفء اعماطفي. األسنوثةواعتمت  مممض صفات 

 آخرينيرادف اعسنضج اعشخصي عدى  األسنوثة أواعسنضج اعتسناالي دسند فرويد اعذكور  أنهسنا سناتسنتج  ومن 

 (. 21:  4119) شريم، 
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 :الثقافيةالنظرية النثولوجية و  -6-6

من مدارمة ثدافية واجتمادية واثسنوغرافية في  (marguerite mead (مارغريت ميد األمريكيةتسنطلق اعماحثة    

 أن أي، وطميمة اعثدافة اعاائدة  واعمجتمدرااتها عظاهرة اعمراهدة، فدد ادتمرت هذه اعظاهرة سنتاجا علميئة 

 األخرىتختلف اعمراهدة من ميئة اجتمادية وثدافية 

 .(24: 4109وش،موعححمداوي، )

 :أنماط المراهقة -2

 دامة علمراهدة، يمكن تلخيصها فيما يلي : أسنماط أرم هسناك 

 المراهقة المتكيفة:  -2-0

االاتدرار، وتكاد تخلو من اعمؤثرات االسنفماعية اعحادة وغاعما ما  إعىاعتي تميل ، و هي اعمراهدة اعهادئة سناميا   

يارف  مر اعمراهق متدديم اعمجتم  عه وتوافده ممه وال مه طيمة، كما يش نماعمحيطيتكون دالقة اعمراهق 

 إعى أميل اعمراهدةهذه  أن أياالتجاهات اعالمية  أواعخيال  أواعيدظة  أحالماعمراهق في هذا اعشكل في 

 االدتدال.

 المنطوية: المراهقة النسحابية -7-2

 وددم اعتوافق االجتمادي،مزعة واعالمية واعشمور ماعسندص اعإعى االسنطواء و هي صور مكتتمة تميل      

 سنفاه،  إعىن تفكير اعمراهق ، ويارف جاسنب كمير مرجية واالجتمادية اعضيدة محدودةومجاالت اعمراهدة اعخا

 إعىاعيدظة وتصل في ممض اعحاالت  وأحالمحياته، كما يارف في االاتغراق في اعهواجس، مشكالت وحل  

 .واعخياالت اعمرضية، واعى مطامدة األوهامحد 
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 :لمراهقة العدوانية المتمردةا -7-3

اعمجتم  اعخارجي  أواعمدراة  أو  ،يكون اعمراهق فيها ثائرا  متمردا دلى اعالطة اواء الطة اعواعدين      

واعالوك اعمدواسني دسند  نكاعتدخيذاته، واعتشمه ماعرجال ومجاراتهم في الوكهم  تأكيد إعىميل اعمراهق كما ي

 .يكون غير مماشر يتخذ صورة اعمسناد أوقد، ماشرااعمجمودة  قد يكون صريحا م هذه

  المراهقة المنحرفة: -2-2

تتام اعمراهق  متصرفات تروع اعمجتم ، و يدوم  إذاالسنهيار اعسنفاي هذا اعسنمط سنجد االسنحالل اعخلدي و في     

اعتصرف دون تفكير، حيث يمحث دن اعمتمة اعشخصية واعلذة أيسنما كاسنت  ،اآلخرين ماعمرودةدالقته م  

 دون اعشمور ماعذسنب.األخذ ممين االدتمار اعموائق و اعفوري دون  اإلشماعو 

 :لمرحمة الثانويةالمراهق المتمدرس وا -9

فيها دضو  تتكون من مجمودة من اعمسنيات ذات  أصمحاعتي  أو اعتأهلي ،مؤااة اعتمليم اعثاسنوي إن     

و اعممادئ، وال  ،من حيث اعممايير فهاأعاعخاص مختلف دن اعتسنظيمات االجتمادية علمؤااات اعتي  اعتسنظيم

أااعيب جديدة من اعتكيف، اعمراهق مما يدتضي دليه  اعذي عم يتمود دليه اعشيءاعسنواهي األوامر، و من حيث 

كمير في تحديد  تأثيرطميمة اعمالقة اعتي يكوسنها اعمراهق م  هذا اعواط اعمدراي اعجديد ذات  أناعواق  و 

اعشخصية  أنهذا فضال دن  تكويسنها،هو اسنمكاس في ملورة شخصيته و اعمهسني، و ، و مماعم ماتدمله االجتمادي

تختلف دن  األاااي، فمتطلمات  اعتمليم دديدة، كلما تمرضت عمواجهة جديد تتمرض الختمارات توافدية

  (.92: 4102اعجديدة) صوفي، اعتمليم اعثاسنوي، مما يجمل حياة اعتلميذ الالة من دمليات تكيفه م  اعمواقف
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 :خالصة الفصل

 وهي ،ماعغ سناضج إعى اعفرد من طفل  ايتحول فيه هي مرحلة  اعمراهدة  أنومن خالل ما امق سناتسنتج     

 إعى ماإلضافةاعمدراة  ، واألارة و ةماعميئ وتتأثر ،يةوهذا راج  علفروق اعفرد ألخرتختلف من شخص 

 ألسنهادلى اعمراهق  تطرأة ممدة تغيرات اعتي مصحومرغماته  إشماعمدى ، و اعصدمات اعتي يمر مها، و اعخمرات

 إذوتمتمر  مسنمطف خطير خاصة دلى اعمتمدرس في اعمرحلة اعثاسنوية  ،إدداد اعسنشءاعمرحلة اعتي يتم فيه 

تهتم اعمدراة و  ،االاتمرار في اعسنموعممدأ اعتكامل، و تحديق ، و ، اسنفماعيةتميز متغيرات دديدة: ددلية، جاميةت

ففي ضوء طريدة دمور  سنفايا ، و ما هو ايجامي دسند اعمراهدين عتختفي اعالمية عديهم الوكياممسناء كل  اعثاسنوية

 .اإلسنااناعمراهق عهذه اعمرحلة يتشكل ماتدمل 

 

 

 



 

 

 .تمهيد        

 الدراسة االستطالعية. -1
 الدراسة االستطالعية. أهداف -2
 الدراسة. إجراء أثناءالصعوبات التي واجهتنا  أهم -3
المهارات الحياتية لتالميذ السنة  ألداة العممية األسسدراسة  -4

 .األداة( ثباتو  األداةالثالثة الثانوي.) صدق 
 .األساسيةالدراسة  -5
 منهج الدراسة. -6
 .األساسيةمجتمع وعينة الدراسة  -7
 تحديد المتغيرات. -8
 الدراسة. أدواتوصف  -9

 المستعممة. اإلحصائيةالمعالجة  أساليب -11
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 :تمييد

في ىذا الفصل  ناولتسنايطارىا النظري، و  ،ي الفصول السابقة لمشكمة الدراسةتطرقنا فما بعد      

جراءاتالمنيج المتبع، و  من ح مجتمع البحث، وعينة الدراسة، و ، ثم نوضإليياالنتائج المتوصل الدراسة، و  ا 

 ت التطبيق، وفي األخير يتم وضح إجراءانات، وكذالك المستخدمة في جمع البيان األدواتثم نعرض 

 المستعممة . األساليب اإلحصائيةو  ،رقالطعرض 

 :الدراسة االستطالعية -1

اليدف منيا جمع قدر ، و بخطوة البحث خطوة  جوىريا لبناء أساساتعتبر الدراسة االستطالعية 

البحث  من توفر عينة والتأكدمتغيرات، الكبير من المعمومات حول موضوع البحث، وتساعد عمى ضبط 

ابقيا لممفاىيم ــــــــــــــــــالقياس المستخدمة، والمناسبة، ومدى تط أدواتالتحقق من  إلى إضافةفي الميدان 

 .الدراسية 

 :اليدف من الدراسة االستطالعية -1-1

 :يتتمثل أىدافيا فيما يم

 التعرف عمى مختمف االجرءات التي يجب العمل بيا إلجراء البحث الميداني . -

 عينة من اجل الدراسة.اختيار ال -

أو  ،التأكد من دراسة أداة البحث، ومعرفة مدى صالحيتيا، وصدقيا وثباتيا من اجل استعماليا -

 استخداميا في الدراسة األساسية.

 الحياتية. مقياس المياراتتعديل  -
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 .متغيرات الدراسة في مجتمع البحث من توفر التأكد -

  .األساسيةناء القيام بالدراسة لتفادي الوقوع في المشكالت التي تواجينا أث -

 :أىم الصعوبات التي واجيتنا أثناء إجراء دراستنا -1-2

دراسة تجري توجو بعض الصعوبات، والعراقيل واجيت ىذه الدراسة البعض منيا  أوبحث  كأي

 سوف نعددىا في النقاط التالية: 

 .البرنامج الدراسيوذلك بحجة عدم إنياء  ،رفض بعض األساتذة إعطائنا الحصص إلجراء الدراسة -

 وجيتنا بعض المشاكل وىي : أداة بعد تقسيم  -

 عدم إرجاع بعض الطمبة ألدوات الدراسة. -

عدم إجابة بعض الطمبة عمى عدد من الفقرات المطروحة أو بعض األبعاد مما جعمنا نمغييا،  -

 ونحذفيا. 

  :عينة الدراسة االستطالعية -1-3

 –تمميذ من الجنسين يدرسون بثانوية بوعزة عبد القادر   30تكونت عينة الدراسة االستطالعية من      

 كاألتي:حيث توزعت كاستور  -مستغانم

 ( يمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية. 03جدول رقم) 

 %المئوية  النسبة التكرار التخصص

 % 50 15 عممي

 %50 15 أدبي

 % 100  30 المجموع
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 :ألستطالعيةا المجال المكاني والزمني لمدراسة -1-3-1

 المجال المكاني: -

 تمت الدراسة الميدانية بثانوية بوعزة عبد القادر  كاستور مستغانم

 المجال الزماني:  -

وذلك بتوزيع وجمع أداة 21/04/2019إلى   15/04/2019من االستطالعية  ةأجريت  الدراس

 .الدراسة

 :أدوات الدراسة االستطالعية -1-4

، طبيعة الموضوع، و ر عمى اختيار األداة المناسبة التي تتماشىتتوقف لغة أي بحث عممي إلى حد كبي

 لقد اعتمدناو 

تالميذ السنة الثالثة الثانوي المقبمين عمى شيادة في بحثنا ىذا عمى مقياس مستوى الميارات الحياتية لدى  

 البكالوريا.

 :تعديل مقياس  الميارات الحياتية -1-5

 خطوات تعديل المقياس الميارات الحياتية: .1-5-1

 :ق مقياس الميارات الحياتيةصد .1-5-2

 :تحميل السمة المراد قياسيا:)الصدق الظاىري( .1-5-3

يعننا ، و الموضوع يساعدنا في فيم أنقبل الشروع في تعديل األداة قمنا باالطالع عمى كل ما من شانو   

ت الكتب التي تناولت موضوع الميارا، و المراجع العممية، و عمى تحديد أبعاده، وىذا من خالل األدبيات
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الحياتية، وأىميتيا، وأنواعيا، وقد تم االستعانة بمقياس الميارات الحياتية لدى الطالب الجامعي من إعداد 

( حيث كان ىذا المقياس خاص بالطالب الجامعي، أما البحث الحالي فاخترنا 2018الباحثة تواتي حياة)

 ريا.العينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي المقبمين عمى شيادة البكالو 

صدق المحكمين وذلك باعتماد أراء بعض السادة الخبراء، )صدق المحتوى( معتمدين عمى استعممنا 

 والمختصين.

عمى  المقياسعرض ب قمنامناسبة لعينة الدراسة تصبح  حتىبعد إدخال بعض التعديالت لفقرات المحاور  

 بيدف: فقراتيا وىذا، و مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي في محاور األداة

 الفقرات المناسبة لمدراسة.اختيار وتحديد المحاور و  -1

 حذف الفقرات غير المناسبة. -2

 تحديد عدد العبارات أو البنود الخاصة بكل محور. -3

دارة  -1  .وتحميميا ،التخطيط السميم لمحياة وتقييم النتائج المستقبمية تشمل الوقت:ميارات التخطيط وا 

ار، المحادثة، اإلنصات والقدرة عمى االستماع، التعبير عن وتشمل الحو  التواصل:ميارات االتصال و  -2

 ، ربط األفكار بشكل سميم.سميم، التواصل الفظي وغير المفظيالمشاعر، استخدام المغة بشكل 

والتي تشمل القدرة عمى تكوين عالقات، االحترام،  :العمل مع الجماعةالميارات االجتماعية و  -3

ل اآلخر، اتخاذ القرار اإلسيام في المجموعة، المجاممة، المشاركة التعاون، التعامل مع اآلخرين، تقب

 في األعمال الجماعية. 

التحكم في وسائل  ،اكتساب المعرفة،تجديد المعمومات والتي تشمل الميارات العممية والتكنولوجية: -4

  .اإلعالم اآللي، الكمبيوتر،استخدام شبكة االنترانت
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يد المشكالت واقتراح حمول مناسبة لكل مشكمة في أقل وقت تحد ميارات التفكير وحل المشكالت: -5

 .التكاليف المادية والمعنوية وبأقل

والسالمة، القدرة عمى التكيف، تحمل الضغوط،  ،االنضباط األمن الميارات النفسية والوعي الذاتي: -6

 .نفعاالت التعامل مع الحزن والقمقالتعايش مع  اال

الرموز الوطنية والوالء  ب الوطن، الحفاظ عمى الوطن، احتراموتشمل حميارات اليوية وحب الوطن: -7

 االنتماء والمواطنة.لموطن و 

 .، المغة االنجميزيةي المغة العربية، المغة الفرنسيةالتحكم ف ميارات التحكم في المغات: -8

 وتمت ىذه العممية عن طريق المقاءات التي جمعتنا باألساتذة متخصصين والخبراء

 دول التالي: ونوضحيم في الج 

 ( يمثل قائمة األساتذة المحكمين لمحاور األداة. 04جدول رقم) 

 الجامعة التخصص الدرجة العممية االسم والمقب

 عبد الحميد بن باديس طرائق التدريس أستاذ التعميم العالي  عطا اهلل احمد

 عبد الحميد بن باديس عمم النفس أستاذة محاضرة تواتي حياة

 عبد الحميد بن باديس القياس النفس و تحميل المعطيات توراهدك بمكرد محمد

طمة سيسبان فا

 الزىراء

 عبد الحميد بن باديس عمم النفس المدرسي أستاذة محاضرة

 عبد الحميد بن باديس عمم النفس المدرسي ماجستير بن عروم وافية
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 اتية.مقياس الميارات الحي( نسبة اتفاق الخبراء حول بنود  05جدول رقم) 

 العبارات او البنود

 

 

 تعدل الرفضنسبة  نسبة القبول 

دار و  محور ميارات التخطيط  ة الوقتا 

1-3-4-5-6-7-

9-11 

80%    / 

2-8 20%   80 %   / 

 التواصلميارات االتصال و  

1-2-4-5-6-7-

8-10-11 

81%    / 

3-9 19%   81 %   / 

 ميارات االجتماعية والعمل مع الجماعة

1-2-3-4-5-6-

8—9 

72%    / 

7-10-11 28%   72 %   / 

 ميارات النفسية والوعي الذاتي                    

1-2-3-4-6-7-

8-9-10 

81%       / 

5-11 19%    81 %   / 

 ميارات التفكير وحل المشكالت

1-2-3-4-5-7-

9-11 

72%    / 
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6-8-10 28%   72 %   / 

 ميارات العممية والتكنولوجية

2-4-5-6-7-8-

10 

70%     / 

1-3-9 30 %   70 %   / 

 ميارات اليوية وحب الوطن

1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11 

100%  / 

  0 %    / 

 ميارات التحكم في المغات

2-3-4-5-6-8-

10-11 

72%    / 

1-7-9 28%    72 %   / 

 

يا، قمنا بحساب نسبة قبول العبارات الذين قاموا بتحكيم، و المتخصصينعمى مجموعة  األداةبعد تمرير 

(   % 72من ) أكثرقبول العبارات التي تكون نسبة االتفاق عمييا  مالمشرفة تبالتشاور مع السيدة  وذلك

 بنداب الترتيب التالي: 68متضمنة  محاور 8المقياس يتكون من  أصبحوعميو 
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 عند تالميذ السنة الثالثة  ثانوي. ياس الميارات الحياتيةالبنود المقترحة بعد عممية التحكيم لمقعدد ( 06جدول رقم ) 

 عدد البنود المحور

 ( بنود08) ميارات التخطيط وادارة الوقت

 ( بنود09) ميارة االتصال والتواصل

 ( بنود08) ميارات االجتماعية والعمل مع الجماعة

 ( بنود09) ميارات النفسية و الوعي الذاتي

 ( بنود08) لمشكالتميارات التفكير و حل ا

 ( بنود07) ميارات العممية والتكنولوجية

 ( بند11) ميارات اليوية وحب الوطن

 ( بنود08) ميارات التحكم في المغات

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس الدراسة: -1-6

بد من ، الباإلجراءات السابقة الذكر، والقيام الحياتية تبالميارابعد قيامنا بتعديل المقياس الخاص      

البحث عمى عينة الدراسة االستطالعية، والمتمثمة في تالميذ السنة  ألداةالعممية  األسسالقيام بدراسة 

وتم اختيارىم بالطريقة العشوائية، عمما انو سيتم استبعادىم في ريا، الثالثة ثانوي المقبمين عمى شيادة البكالو 

 .األساسيةالدراسة 
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 :اق الداخميسصدق االت .1-6-1

 الوقت إدارةميارة التخطيط و :األولاالتساق الداخمي لمبعد (يمثل  07رقم) جدول  

معامل  العـــــــــــــــبارات الرقم

 االرتباط

 الداللة مستوى الداللة

 دال 0.005 **0.501 في دراستي ةالمناسب الشعبة استطيع اختيار - 1

 دال 0.000 **0.787 ى إدارة الوقت بكفاءةلدي القدرة عم - 2

 دال 0.000 **0.809 .امتمك القدرة التي تؤىمني لوضع أىداف لمستقبمي - 3

 دال 0.000 **0.603 .احضر بحوثي في الوقت المحدد - 4

 دال 0.000 **0.629 ستغل أوقات فراغي في أعمال ىادفة.أ - 5

 دال 0.000 **0.699 استطيع تقدير الزمن الكافي لتحقيق اليدف - 6

 دال 0.000 **0.617 مى تنظيم أوقات المراجعة.لي القدرة ع - 7

اخطط عمى أن أكون ناجحا في اختياراتي المتعددة في  - 8

 حياتي.

 دال 0.002 **0.533

  - 1 ميارات التخطيط و إدارة الوقت 

 *.*0.01دال عند مستوى داللة : 

طيط و إدارة ميارات التختم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجة كل بند ودرجة محور  -

  . 0.01ات داللة احصائٌة عند مستوى ذومنها ٌتضح ان جمٌع معامالت االرتباط  الوقت
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 الثاني:ميارة االتصال والتواصلمبعد ل االتساق الداخمي( يمثل 08 جدول رقم)

معامل  العبـــــــــــــــــــارات الرقم

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 دال عند

 غيردال 0.240 0.221 آلخرينااستطيع محاورة  - 1 

 دال 0.000 **0.675        المتعددةلدي القدرة عمى تغيير تعبيرات وجيي حسب المواقف   - 2

 دال 0.000 **0.715 اآلخرينلدي حسن المعاممة مع  - 3 

 دال 0.003 **0.517 بوضوح أفكارياعبر عن  - 4

 دال 0.002 **0.545 بسيولة اآلخراستطيع االنتقال من موضوع  - 4

 دال 0.000 **0.684 اآلخر رأياحترم  - 6

 دال 0.004 **0.505 اآلخريناستخدم المفردات المناسبة عند التحدث مع  - 7

 دال 0.000 **0.642 اآلخرين إلىاالستماع  أحسن - 8 

 غيردال 0.144 0.273 اآلخرين أفكارو  أفكاريىناك تقارب بين  - 9

  - 1 اصلميارات االتصال والتو  

 *.*0.01 دال عند مستوى الداللة:

ميارات االتصال والتواصل تم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجة كل بند ودرجة محور  -

غٌر دال ومنها ٌتضح ان معامالت االرتباط ذات داللة احصائٌة عند   (09و 01ماعدا بند رقم )

 . 0.01مستوى 
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 .الميارات االجتماعية والعمل مع الجماعة:لمبعد الثالث اتساق الداخمي( يمثل 09جدول رقم)  

 **0.01عند مستوى الداللة 

الميارات االجتماعية والعمل تم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجة كل بند ودرجة محور  -

 .  0.01عند مستوى  إحصائٌةجمٌع معامالت االرتباط ذات داللة  أنٌتضح  ومنهامع الجماعة 

 

 

 

 

 

مستوى  معامل االرتباط العبــــــــــــــــــــارات الرقم

 الداللة

 دال عند

 

 دال 0.004 **0.512 اعمل ضمن فريق مشترك عند المراجعة - 1

 دال 0.000 **0.761 واحترميا األخروجية نظر  أتقبل - 2

 دال 0.000 **0.604 اجتماعية سميمة اكتسب عادات - 3

 دال 0.005 **0.498 اآلخرينعالقات صداقة قائمة عمى االحترام المتبادل مع  أقيم - 4

 دال 0.000 **0.743 .الحمول لمشاكميم إيجادفي  اآلخرين أساعد - 5

 دال 0.000 **0.714 .التسامح أساسعمى  اآلخرينمع  أتعامل - 6

 دال 0.000 **0.637 .المواقف والمناسبات بحكمة في  أتصرف - 7

 دال 0.000 **0.790 الضغط مع الجماعة أتحمل - 8

  - 1 الميارات االجتماعية والعمل مع الجماعة 



 المنهجية للبحث                                    اإلجراءات                                          الفصل الخامس                                     
 

119 
 

 الميارات النفسية والوعي الذاتي.: عاتساق الداخمي لمبعد الرابيمثل  (10جدول رقم)  

معامل  العبــــــــــــارات الرقم

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 

 دال 0.000 **0.619 .لدي ثقة عالية بالنفس - 1

 دال 0.000 **0.834 .لدي قدرة االعتماد عمى الذات  - 2

 دال 0.000 **0.638 .دون حرج بأخطائيلدي القدرة عمى التصريح  - 3

 دال 0.000 **0.730 .بقدراتي أثق - 4

 دال 0.000 **0.738 .استطيع تمييز السموكيات الخاطئة - 5

 دال 0.000 **0.826 .روح المسؤولية إظيارلدي القدرة عمى  - 6

 دال 0.000 **0.798 .عمى ما افعمو األحيانافخر في اغمب  - 7

 دال 0.000 **0.753 عمى ضغوط الحياة المختمفة.استطيع التغمب  - 8

 دال 0.000 **0.686 .اآلخرينلدي القدرة عمى اكتشاف مشاعر  - 9

  - 1 الميارات النفسية والوعي الذاتي 

 .**0.01 ل عند مستوى الداللة:دا

الميارات النفسية والوعي تم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجة كل بند ودرجة محور  -

 .  0.01جمٌع معامالت االرتباط ذات داللة احصائٌة عند مستوى  أنومنها ٌتضح الذاتي 
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 ل المشكالت.ميارات التفكير وح:اتساق الداخمي لمبعد الخامس(يمثل  11جدول رقم) 

معامل  العبـــــــــارات الرقم

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 

 غير دال 0.203 0.239 أتحمى بالتفكير النقدي السميم. - 1

 دال 0.00 **0.754 لدي القدرة عمى تنظيم األفكار بطريقة منطقية. - 2

 دال 0.000 **0.766 لدي القدرة عمى إيجاد البدائل لممشكمة. - 3

 دال 0.000 **0.723 استطيع الربط بين المواقف التعميمية و المواقف الحياتية المتشابية. - 4

 دال 0.000 **0.751 لدي القدرة عمى إيجاد الحمول المناسبة لكل مشكمة. - 5

 دال 0.000 **0.820 لدي القدرة عمى البحث والتجريب. - 6

 دال 0.000 **0.688 لدي القدرة عمى التحميل. - 7

 دال 0.000 **0.645 لدي القدرة عمى تحديد المشكمة بشكل دقيق. - 8

  - 1 ميارات التفكير وحل المشكالت 

ميارات التفكير وحل تم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجة كل بند ودرجة محور  -

باط ذات داللة ومنها ٌتضح ان معظم معامالت االرت ( غير دال01المشكالت  ما عدا البند رقم )

  0.01عند مستوى  إحصائٌة
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 :الميارات العممية والتكنولوجية.اتساق الداخمي لمبعد السادسيمثل  ( 12جدول رقم) 

معامل  العبـــــــــــــارات الرقم

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 

 0.01 **0.584 التطورات العممية و التقنية الحديثة. أواكب - 1

 

 دال

 دال 0.000 **0.809 استخدم شبكة االنترانت في أمور ايجابية. - 2

 دال 0.000 **0.775 لدي القدرة عمى التصنيف بين المعارف و محاولة االستفادة منيا. - 3

 دال 0.000 **0.859 اكتسب ثقافة معرفية متنوعة. - 4

 دال 0.000 **0.853 امتمك القدرة التي تؤىمني لوضع أىداف لمستقبمي العممي. - 6

استخدم مصادر مختمفة لمحصول عمى المعمومات و المعارف بما يخدم  - 6

 الحصيمة المعرفية.

 دال 0.000 **0.752

 دال 0.000 **0.718 أتميز بخاصية حب االستطالع. - 7

   1 الميارات العممية والتكنولوجية 

 *.0.05دال عند مستوى الداللة:

 ،الميارات العممية والتكنولوجيةودرجة محور  ،ن بٌن درجة كل بندتم حساب معامل االرتباط بٌرسو

 0.01ومنها ٌتضح ان كل معامالت االرتباط ذات داللة احصائٌة عند مستوى 
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 .ميارات اليوية وحب الوطن:اتساق الداخمي لمبعد السابع(يمثل 13) جدول رقم

معامل  ـــاراتـــــــــــالعبـــــ الرقم

 االرتباط 

وى مست

 الداللة

 الداللة

 

 دال 0.001 **0.592 بحب الوطن. أتمتع - 1

 دال 0.000 **0.600 احترم الرموز الوطنية. - 2

 دال 0.000 **0.758 وطني. إلى يبانتمائاعتز  - 3

 دال 0.007 **0.479 في نظافة بيئتي. أسيم - 4

 دال 0.000 **0.755 احترم القانون الوطني. - 5

 دال 0.000 **0.899 وطني. ألخدمبجد اعمل  - 6

 دال 0.000 **0.747 واحمي وطني. أدافع - 7

 دال 0.000 **0.801 االستفادة من المرافق المختمفة في بيئتي. بأىميةلدي وعي  - 8

 دال 0.000 **0.825 أحافظ عمى بيئتي و محيطي الجغرافي و اإلنساني. - 9

 دال 0.000 **0.704 إلدارة شؤون وطني. لدي القدرة عمى التخطيط السميم - 10

 دال 0.000 **0.895 لدي وعي بمسؤوليات المواطنة و ممارستيا بفعمية - 11

  - 1 ميارات اليوية وحب الوطن 

تم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجة كل بند ودرجة محور  *.0.05دال عند مستوى الداللة:

ضح ان معظم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائٌة عند مستوى ومنها ٌتميارات اليوية وحب الوطن 

0.01 
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 : ميارات التحكم في المغات.اتساق الداخمي لمبعد الثامن(يمثل  14جدول رقم) 

 مستوى عامل ارتباط العبــــــــــــارات الرقم

 الداللة

 الداللة

 

 دال 0.000 **0.758 افيم معاني المغة الفرنسية. - 1

 دال 0.000 **0.869 م معاني المغة االنجميزية.افي - 2

 دال 0.000 **0.843 اىتم بتعمم المغات األجنبية. - 3

 دال 0.001 **0.554 لدي طموح لموصول إلى ابعد من تعمم لمغة وىي تعميميا لمغير. - 4

 دال 0.000 **0.640 اكتسب ميارة الترجمة إلى لغات متعددة. - 5

 دال 0.000 **0.729 صطمحات من المغة العربية إلى المغة الفرنسية.استطيع ترجمة الم - 6

 دال 0.000 **0.605 لدي القدرة عمى المناقشة بمغة سميمة أمام األستاذ والزمالء. - 7

لدي القدرة عمى الكتابة بمغة صحيحة أثناء انجاز الوضعية  - 8

 اإلدماجية.

 دال 0.014 *0.446

  - 1 ميارات التحكم في المغة. 

 *.0.05دال عند مستوى الداللة:

 **.0.01دال عند مستوى الداللة:

ومنها ميارات التحكم في المغة. تم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجة كل بند ودرجة محور 

 0.01و  0.0.ٌتضح ان كل معامالت االرتباط ذات داللة احصائٌة عند مستوى 

جة كل بند ودرجة كل محور الذي تنتمً الٌه ومنها تم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن در -

الدرجة الكلٌة 0.01و  0.0.ٌتضح ان جمٌع معامالت االرتباط دات داللة احصائٌة عند مستوى 

 .للمقٌاس
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 .بالدرجة الكمية األبعادعالقة (يمثل 15جدول رقم)

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط المحـــــــــــــــاور الرقم

 

دارةميارة التخطيط  - 01  دال 0.462 0.139 الوقت. وا 

 دال 0.000 **0.659 ميارة االتصال و التواصل- 02

 دال 0.001 **0.577 الميارات االجتماعية والعمل الجماعة.- 03

 دال 0.000 **0.652 الميارات النفسية والوعي الذاتي.- 04

 دال 0.001 **0.572 ميارات التفكير وحل المشكالت.- 05

 دال 0.000 **0.671 الميارات العممية والتكنولوجية.- 06

 دال 0.048 *0.364 ميارات اليوية وحي الوطن- 07

 دال 0.000 **0.634 ميارات التحكم في المغات.- 08ا

 - - 1 ككل األداة 

 *0.05دال عند مستوى الداللة:

 **0.01دال عند مستوى الداللة:         

ق االتساق الداخلً تم حساب معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجة كل محور والدرجة الكلٌة للتأكد من صد

قٌمة  أنٌتضح من الجدول السابق ( 0.63 – 0.13تراوحت معامالت االرتباط ما بين )للمقٌاس، التً 

ً االتساق الداخل إلىمما ٌشٌر ( 0.01و  0.05معامل االرتباط بٌرسون دالة  عند مستوى الداللة )

 .للمقٌاس
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  الثبات: .1-6-2

 طريقة الفاكرومباخمعامل الثبات باستخدام  -

وىي نسبة عالية و  0.89ب  تقدر التي  طريقة الفاكرومباخ تم حساب معامل الثبات باستخدام

  جدا.

 طريقة التجزئة النصفية: .1-6-3

ي التي كانت قيمتيا عالية وىطريقة التجزئة النصفية  باستخدام الثباتمعامل من خالل حساب 

 التالي:الجدول  موضحة في 

 معامالت الثبات التجزئة النصفية لمقياس الميارات الحياتية. يمثل (16جدول رقم)

معامل االرتباط بعد تصحيحو بمعادلة تصحيح سبيرمان  معامل االرتباط بين نصفي االختبار

 براون

0.94** 0.97 

 

بين مجموع درجات الفقرات الزوجية، ومجموع معامل االرتباط  أن أعالهيتضح من خالل الجدول         

وىي تدل عمى  0.97قيمتو  توبعد تصحيحو بمعادلة سيبرمان براون بمغ 0.49الفقرات الفردية تساوي 

 لالختبار. عالثبات 

كرومباخ، والتجزئة النصفية دلت النتائج ألفا ومن خالل حساب معامالت الثبات بكل من طريقة        

 .من الثبات عالمعامل قدر االختبار عمى  أن

مما  تم االحتفاظ بالبنود التي أظيرت اتساق داخمي جيدالمقياس وثبات  ،بعد االنتياء من تقدير صدق

  .األساسيةدراسة لمتطبيق في اليجعمو مناسبا 
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 :الدراسة األساسية  -2

نظرا لطبيعة الموضوع، ومشكل المطروح فان المنيج وصفي ىو المنيج :المنيج -2-1

 يذا النوع من الدراسات.المناسب ل

 :مجتمع وعينة الدراسة األساسية -2-2

 مجتمع الدراسة: -2-2-1

مجتمع البحث ىو تالميذ السنة الثالثة ثانوي تخصص عممي وأدبي، واعتمدنا عمى مؤسستان من ثانويات 

ين حمو اختيروا بطريقة عشوائية، وىما عمى التوالي) ثانوية بوعزة عبد القادر، وثانوية خير الدانم مستغ

 عثمان (، ونوضح المجتمع األصمي في الجدول التالي: 

( يوضح الحجم الكمي مع التخصصات الخاصة بالسنة الثالثة ثانوي الموجودة في المؤسستان المختارة 17الجدول رقم )

 في الدراسة.

 قادرثانوية بوعزة عبد ال ثانوية خير الدين حمو عثمان  المؤسســـــــــــــــــــــــــــــة

 61 69 التخصص األدبــــــــــــــي

 84 95 التخصص العممـــــــــــــي

 145 164 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 عينة الدراسة: -2-2-2

قمنا باختيار عينة عشوائية من تالميذ السنة الثالثة ثانوي تخصص عممي وادبي حسب كل المؤسستان قيد 

 :، وىذا ما يوضحو المخطط التاليتمميذ وتمميذة 80قدرت بــــــ ة، الدراس

 (: توزيع عينة الدراسة األساسية حسب التخصص.05شكل رقم )
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 ( : توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس.06شكل رقم )

 

 : تحديد متغيرات الدراسة -2-2-3

 الدراسة.( يوضح متغيرات التي اشتممتيا 18الجدول رقم )

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر التابـــــــــــــــــع المتغيـــــــــــــــــــــــــــــر المستقــــــــــــل

 الميارات الحياتية بكل محاورىا:

دارة الوقت. -  ميارات التخطيط وا 

 ميارات االتصال والتواصل. -

 ميارات االجتماعية والعمل مع الجماعة. -

 ميارات النفسية والوعي الذاتي -

 ميارات العممية و التكنولوجية.. -

 ميارات اليوية وحب الوطن. -

 ميارات التحكم في المغة. -

 الجنس. -

 التخصص )العممي واالدبي(. -

 مستوى التحصيل الدراسي  -
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 ميارات التفكير وحل المشكالت. -

 :الدراسة أدوات وصف -2-2-4

 استعنا في الدراسة باألدوات التالية: -

 المقابمة. -

 مقياس الميارات الحياتية. -

كان نوع المقابمة غير منظمة، التي اجريت مع بعض االساتذة الخبراء واالساتذة الذين المقابمة:  -

ساعدونا في تقسيم أدوات الدراسة، وىذا من اجل توضيح ليم طريق تقسيم أدوات الدراسة مع 

 من تخصص العممي واألدبي. التعميمة التي تقدم لمتالميذ، وأيضا مع بعض التالميذ

( بندا تمثل، كافة المحاور قيد الدراسة، 68يتكون المقياس من ) مقياس الميارات الحياتية:  -

دارة الوقت،  -1والتي نرتبيا حسب أراء السادة الخبراء عمى النحو التالي :  -2ميارات التخطيط وا 

ميارات النفسية والوعي  -4اعي ميارات االجتماعية والعمل الجم -3ميارات االتصال والتواصل 

ميارة التحكم في  -7ميارات اليوية وحب الوطن  -6ميارات العممية والتكنولوجية -5الذاتي 

 ميارات التفكير وحل المشكالت. -8المغة 

 كما أن البنود كميا ليا اتجاه ايجابي، ومفتاح اإلجابة عمى األسئمة المطروحة يكون عمى النحو التالي :

 ( يمثل مفاتيح اإلجابة لألسئمة األداة.19)جدول رقم 

 أبدا قميال أحيانا  غالبا  دائما 

 نقاط 01 نقاط 02 نقاط 03 نقاط 04 نقاط 05
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 تطبيق أداة البحث:  -2-3

بعد االنتياء من تقدير الخصائص السيكومترية ألداة البحث ووضعيا في صورتيا النيائية قمنا بتوزيعيا 

إلى  15/04/2019ان المختارتان، ولقد تمت ىذه العممية من تاريخ ) عمى عينة الدراسة في المؤسست

(، وىذا بمساعدة أساتذة يعممون في المؤسسة، من اجل طريقة توزيع أداة الدراسة) 21/04/2019غاية 

مقياس الميارات الحياتية( مع إعطاء التعميمة الصحيحة لإلجابة عمييا من قبل عينة الدراسة وىم تالميذ 

 ثالثة ثانوي المقبمين عمى شيادة البكالوريا.السنة ال

 :األساليب اإلحصائية المستعممة -2-4

النتائج قمنا بتفريغيا، وتمت معالجتيا إحصائيا مستخدمين في ذلك برنامج الحزمة بعدما تم جمع   

(، وقد استخدمنا Statistical package for Social Science)SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية 

 ل التالية:الوسائ

 المتوسط الحسابي.  -

 االنحراف المعياري.  -

 فردا. 30( لداللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين أكثر من T TEST اختبار) -

 المتوسط الحسابي الفرضي. -

 
 

 



 

 
 عرض النتائج ومناقشة الفرضية العامة. -1
 .األولىعرض نتائج ومناقشة الفرضية  -1-1
 .ة الثانيةعرض نتائج ومناقشة الفرضي -1-2
 الثالثة.عرض نتائج ومناقشة الفرضية  -1-3

 االستنتاجات . -2

 الخاتمة. -3

 االقتراحات. -4
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 :عرض نتائج الدراسة -1

 :عامةعرض نتائج الفرضية ال -1-1

المقبمين  مستوى الميارات الحياتية مرتفع عند تالميذ السنة الثالثة ثانوي التي تشير إلى أن:العامةالفرضية  

عمى شيادة البكالوريا وليذا الغرض قمنا بتقسيم سمم اإلجابة الخماسي لمميارات الحياتية إلى مجالين وىما 

 .التالي  عمى النحو

 

  

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح سمم التقدير مع تحديد مجاالته في مقياس المهارات الحياتية.07شكل رقم )

نريد ترتيب ىذه المستويات في مؤشرين منخفض ومرتفع قمنا بتقسيم إلى مجالين كما ىو موضح في جدول 

 التالي:

 

 سمم التقدير

باغال دائما أبدا  قميال أحيانا 

 المجاالت

1 5 4 3 2 

1 2 
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 الحياتية.( يوضح مجاالت ومستويات المهارات 20جدول رقم )

 المجاالت المستويات

 240ــــــــــ  68 مستوى منخفض

 340ــــــــــ  205 مستوى مرتفع

 

 ( يوضح المتوسط الحسابي الفرضي لمقياس المهارات الحياتية.21جدول رقم)

 24 المتوسط الحسابي الفرضي لالبعد

 204 المتوسط الحسابي الفرضي لممقياس ككل

 

عدة خطوات حيث يتم أوال التعرف الميارات الحياتية لمتالميذ السنة  فرضية العامةلاسوف نتبع في اختبار 

الثالثة الثانوي المقبمين عمى شيادة البكالوريا ويعدىا ننتقل لممستوى العام لمميارات الحياتية لمتالميذ المقبمين 

ن في ذلك عمى المتوسط الحسابي عمى شيادة البكالوريا ثم ننتقل إلى ترتيب أبعاد الميارات الحياتية معتمدي

الفرضي لكل بعد من أبعاد مقياس الميارات الحياتية لمتالميذ السنة الثالثة الثانوي والمتوسط  الحسابي 

 الفرضي الكمي لمقياس الميارات الحياتية لمتالميذ السنة الثالثة ثانوي.
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 ترتيبها.و  ية لكل محور من محاور المقياس ار ( يوضح التكرارات، والمتوسطات، واالنحرافات المعي22جدول رقم)

عدد  المحاور الرقم

 الفقرات 

مجموع 

 االستجابات 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

دارة الوقت. 1  6 4.807 28.885 2311 8 مهارة التخطيط وا 

 2 4.312 38.100 3048 9 مهارة االتصال والتواصل. 2

 

العمل مع  المهارات االجتماعية و 3

 الجماعة.

8 2514 31.425 3.945 4 

 3 5.066 37.187 2975 9 المهارات النفسية و الوعي الذاتي. 4

 5 5.690 30.037 2403 8 مهارة التفكير وحل المشكالت. 5

 8 4.562 28.300 2264 7 المهارات العممية و التكنولوجية. 6

 1 6.789 49.562 3965 11 مهارات الهوية وحب الوطن. 7

 7 6.682 28.450 2276 8 مهارات التحكم في المغات. 8

  26.122 271.950 21756 68 8 المجموع

 

 التعمق:

د في استجابات التالميذ عمى مقياس ( الذي يوضح لنا مجموع المتوسطات لإلبعا22من خالل الجدول رقم)

اس، حيث اعتمدنا في ىذا الترتيب الميارات الحياتية،حيث يتضح لنا ترتيب مستوى كل بعد من أبعاد المقي

عمى المتوسط الحسابي لكل بعد من أبعاد المقياس، وبما أن األداة تتكون من ثمانية أبعاد فقد تدرجت قيمة 

 المتوسط الحسابي حسب كل بعد بالترتيب التالي:
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توسط حسابي جاء بعد ميارة اليوية و حب الوطن في المرتبة األولى بمتوسط حسابي في المرتبة األولى بم

التواصل بمتوسط حسابي قدر (، ويميو بعد ميارة االتصال، و 6.789( وانحراف معياري )49.562قدر ب)

الوعي الذاتي حيث ب الثالث بعد الميارات النفسية، و (أما في الترتي4.312( وانحراف معياري )38.100ب)

رتبة الرابعة بعد الميارات وفي الم ،(5.066(مع انحراف معياري )37.187المتوسط الحسابي قدر ب)

الخامسة ( أما المرتبة 3.945( وانحراف معياري )31.425العمل مع الجماعة بموسط حسابي)اعية و االجتم

(،مع انحراف معياري 30.037حل المشكالت حيث قدر المتوسط الحسابي ب)جاء بعد ميارة التفكير، و 

دار (، ويميو بعد ميارة التخطيط و 5.690) ( 4.807انحراف معياري)(، و 28.885ط حسابي )ة الوقت بمتوسا 

( وبعد 6.682)وانحراف معياري  ،(28.450وبعدىا يميو بعدي ميارات التحكم في المغات بمتوسط حسابي )

 (.4.562( وانحراف معياري)28.300التكنولوجية بمتوسط حسابي قدر ب)الميارات العممية و 

( وانحراف معياري 271ارات الحياتية تحصل عمى)أما المتوسط الحسابي لدرجة الكمية لمقياس المي

(26.122.) 

 :األولىعرض نتائج الفرضية  -1-2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الميارات الحياتية  انو إلىوالتي تشير :األولىنص الفرضية 

 .لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير الجنس)ذكور/ايناث(

 

 

 

 



                         الفصل السادس                                   

136 
 

 ميذ السنة الاالاة اانوي ذكور/نناث.تالفي مستوى المهارات الحياتية ل ح قيمة "ت"( يوض23جدول رقم)

المتوسط  العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 T.testنتائج )ت( 

 الداللة اإلحصائية درجة الحرية قيمة)ت(

P value(sig) 

   

 0.425 78 0.803 25.54 274.35 39 ذكر

 26.76 269.65 41 أناى

الفرق في 

 المتوسط

- 4.700 -  Pvalue>0.05 

 التعميق:

الذي يوضح لنا مقارنة بين نتائج تالميذ السنة الثالثة ثانوي ذكور  (23رقم) من خالل الجدول            

مع انحراف  ،( 274.35متوسط حسابي قدره) ايناث من خالل حساب قيمة "ت"حيث كانت النتائج كالتالي: 

مع  ،(269.65فالمتوسط حسابي قدر)   بالنسبة لمذكور،أما بالنسبة لإلناث (25.54 معياري بقيمة) 

عند درجة ،( 0.803) كانت قيمتيا بينما اختبار "ت" لمعينتين المستقمتين (،26.76انحراف معياري بقيمة)  

 (.0.05( وىي اكبر من الداللة )  0.425يمة)داللة إحصائية بقو        ( 78حرية) 

 :انيةالفرضية الا عرض نتائج -1-3

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الميارات الحياتية تعزى لمتغير :نيةنص الفرضية الاا

 التخصص)عممي /أدبي(.
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 تالميذ السنة الاالاة اانوي عممي /أدبي.ل التخصصفي مستوى المهارات الحياتية و  يوضح قيمة "ت" (24جدول رقم)

 العينة

 

المتوسط 

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

 T.testنتائج اختبار"ت"

 قيمة "ت"

 

 درجة الحرية

 

الداللة اإلحصائية 

pvalue(sig) 

    22.544 272.825 40 عممي

 0.25 78 0.29 29.537 271.075 40 أدبي

الفرق في 

 المتوسط

- 1.750 -   

pvalue>0.05  

 التعميق:

ة بين نتائج تالميذ السنة الثالثة ثانوي تخصص عممي وأدبي من ( الذي يوضح لنا مقارن24من الجدول رقم )

( مع انحراف معياري 272.825خالل حساب قيمة "ت"حيث كانت النتائج كالتالي:متوسط حسابي قدره)

( بالنسبة لمتخصص العممي، أما بالنسبة لمتخصص األدبي فالمتوسط الحسابي 22.544بقيمة )

( عند درجة حرية 0.29( بينما اختبار"ت"فقيمتو)29.537بقيمة)(مع انحراف معياري 271.075قيمتو)

 (.0.05( وىي اكبر من الداللة)0.25( وداللة إحصائية)78)

 :الاالاةعرض نتائج الفرضية  -1-4

في مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ السنة الثالثة  إحصائيةيوجد فروق ذات داللة :الاالاةنص الفرضية 

 حصيل الدراسي) مقبول /ضعيف(.ثانوي يعزى لمتغير الت
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 تالميذ السنة الاالاة اانوي.ل الدراسي تحصيلوالفي مستوى المهارات الحياتية  ( يوضح قيمة "ت"25جدول رقم )

المتوسط  العينة

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 T.testنتائج"ت"

درجة  قيمة"ت"

 الحرية

 الداللة االحصائية

Pvalue(sig) 

 

 0.360 78 -0.921 28.544 273.98 >10 مستوى مقبول

    21.205 268.37 <10 مستزى ضعيف

الفرق في 

 المتوسط

- 5.601- - Pavalue> 0.05 

 التعميق:

( والذي يوضح لنا مقارنة بين تالميذ السنة الثالثة ثانوي في مستوى 25نالحظ من خالل الجدول رقم)       

( 28.544مع االنحراف المعياري قيمتو) ،(273.98ـــــ )بي قدر المتوسط الحساب أنالتحصيل الدراسي حيث 

( واالنحراف 268.37)ـــــب بالنسبة لممستوى الضعيف فالمتوسط الحسابي قدر أمابالنسبة لممستوى المقبول 

( وداللة 78عند درجة حرية )( -0.921( بينما اختبار "ت" فقيمتو)21.205المعياري قيمتو)

 كبر من الداللة.ىي ا( و 0.360)إحصائية
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 .(: يوضح توزيع العينة حسب مستوى التحصيل الدراسي08الشكل رقم )

 :مناقشة نتائج الدراسة -2

 :عامةمناقشة نتائج الفرضية ال -2-1

 : نص الفرضية العامة

والتي تشير إلى انو مستوى الميارات الحياتية مرتفع لدى تالميذ السنة الثالثة  من خالل نتائج الفرضية العامة

 وي المقبمين عمى شيادة البكالوريا قيد الدراسة.ثان

الذي يحدد مجموع متوسطات األبعاد في ( 22رقم )الجدول  الموضحة فيمن خالل النتائج المتوصل إلييا 

استجابات الطمبة عمى مقياس الميارات الحياتية، واالنحرافات المعيارية دل عمى أن تالميذ المرحمة الثانوية 

احتل ة البكالوريا يتمتعون بمستوى مرتفع في اكتساب الميارات الحياتية، وبشكل جيد حيث المقبمين عمى شياد

مستوى ىذه الميارات يقع في المستوى  أنمما يدل عمى  األولىبعد ميارات اليوية وحب الوطن المرتبة 
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الميارات التي  أىم ىذه الميارة من بين أنالمرتفع عند تالميذ محل الدراسة، وبحكم ىويتنا وانتمائنا نعتبر 

في  تطرأتجعمو محصنا من كل التغيرات التي  ألنياواكتسابيا ضروري  نيا التالميذ الجزائرييبيتميز  أنيجب 

ور حب الفرد لوطنو مكان الوطنية وشع أنبقول "  إليياالمجتمع وتؤثر عمى انتمائو وحبو لوطنو، والتي نشير 

لمامو، والدتو ونشأتو ضره، وطموحاتو مستقبمو، واستعداده لبذل كل ما يممك لدفاع عنو، بتاريخو وقضيا حا وا 

، وآخرون" ) الكراسنة   كميا األمةوالذي يضم رقاع  األكبروخدمتو في شتى مواقع، ودفاع عن الوطن 

الِحَراْك  أي األخيرة اآلونةالتي تواجييا الجزائر في  أحداث إلى أيضانرجعيا  أن(، ويمكن 50: 2011

، وحمايتو ، والذي يتضح لنا بشكل جمي االنتماء الذي يشعر بو التمميذ لوطنو الجزائراألفرادمى ع وتأثيراتو

ة في المرتبة الثانية ميار  ويأتيواحترام رموزه، والدفاع عنو عند الحاجة، وتضحية من اجمو والوالء لو 

اقع وطبيعة المرحمة الثانوية، و  إلىنعزي ىذه النتيجة  أناالتصال والتواصل ضمن الميارات الحياتية، ويمكن 

التي يتسم، ويكمف بيا التمميذ في ىذه المرحمة حيث تضع التمميذ محور العممية التعميمية التعممية  األدوارو 

، والمجتمع لممراجعة، واألساتذةخاصة المقبمين عمى شيادة البكالوريا التي تفرض عمييم االحتكاك بزمالء 

ح في الشيادة مما تساعده عمى اكتساب ميارة االتصال والتواصل، ويكون وكميا من اجل تحقيق اليدف ونجا

 يم والذي وتأثرىم ب اآلخرينفي  بتأثيرهذلك 

مرحمة الوعي، وكذلك تشمل  إلىمن خالليا يصبح التمميذ يتميز براحة نفسية، وتقدير لذاتو، وتقبميا ليصل 

القيام بادوار اجتماعية  إلى باإلضافة ألحاسيسواعمى جانب الفكري والمعرفي والعاطفي وتتضمن المشاعر، 

في التعاون مع الزمالء والقدرة عمى المشاركة والتفاعل التي تسيم في تنمية الميارات االجتماعية والعمل 

الميارات االجتماعية تعكس قدرة الفرد  أنبقولو "  1998الجماعي بنجاح ويؤكد ىذه الفكرة ىيمان ومارجميت

، مما يمكنو عمى اآلخرينناسب باستخدام ميارات التعاون، وضبط الذات، وفيم حاجات السموك الم إلظيار

( باإلضافة إلى قدرة التمميذ في ىذه المرحمة  51: 2003زيد، عمي  )محمد بالتفاعل االجتماعي"المبادأة 

مواقف الحياتية، البدائل لممشكمة والتحميل والربط بين المواقف التعميمية، وال إيجادعمى تفكير وقدرة عمى 
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دارةوتمكنو ميارة التخطيط  الوقت من ربح الوقت والجيد وامتالك القدرة التي تؤىمو لوضع أىداف لمستقبمو  وا 

ميارة التحكم في المغات  التي تمكنو من المناقشة  إلىىادفة باإلضافة  بأعمالالمراجعة والقيام  أوقاتوتنظيم 

قدرة التمميذ في ىذه المرحمة عمى  أنوالقدرة عمى الترجمة والتعبير  ةاألجنبيبمغة سميمة وفيم المعاني لمغات 

التعرف عمى ق التفكير تساعده عمى االكتشاف و التعامل مع الوسائل التكنولوجية التي تعتبر طريقة من طر 

 ،المعمومات إلىالمستجدات والتطورات الحاصمة في العالم واستخدام المصادر المختمفة لموصول  أخر

طبيعة  إلى أيضاىذه النتيجة  نعزي ىذه النتيجة  أنالتكاليف، ويمكن  بأقلوالبحوث  ،والمواضيع ،والمعارف

باعتباره مجتمع متفتح و بسيط قائم عمى  وأيضاالبيئة الجزائرية التي تداركت التغيرات الحاصمة في العالم، 

في ميارات  أكثردراسية السابقة، وىذا ما يتضح العالقات االجتماعية، وتقارب التالميذ في السكن والمراحل ال

ناالتصال والتواصل،  ىذه المرحمة العمرية االتجاه نحو المجتمع و االنفتاح والرغبة في المعاممة  يميزما  وا 

 .  كالكبار

 أبعادالميارات الحياتية لمدراسة الحالية نوعا ما مع ترتيب  أبعادوتقارب نتائج الدراسة الحالية في ترتيب 

يمي )الميارات االجتماعية و العمل مع الجماعة في المرتبة  (التي كانت كما ما2013دراسة فواز العمري )

المشكالت في وميارة حل  ، وميارة التواصل في المرتبة الثانية و الوعي الذاتي في المرتبة الثالثةاألولى

فييا بعد ميارات االتصال والتواصل (والتي احتل 2010،واختمفت مع نتائج دراسة وافي )األخيرةالمرتبة 

 األولىالتي احتل فييا بعد ميارة االتصال والتواصل المرتبة ( و 2018، وكذا دراسة تواتي )األولىالمرتبة 

 إلى(التي توصمت 2015الحايك ) آمنةوبعد ميارة اليوية وحب الوطن المرتبة الثانية، وتعارضت مع دراسة 

، ميارات،و ميارة االتصال والتواصل االجتماعي  أما األولىحضت بالمرتبة محور ميارات التفكير العميا  أن

 االنفعالية تضمنتيا المناىج بمستوى متدني .و 

يتمتعون  وأدبي عمميالتالميذ المقبمين عمى شيادة البكالوريا تخصص  أن إليياتشير النتائج المتوصل 

 أكدتومستوى التمكن و ىذا ما  إلى وصمت أنياالميارات الحياتية، مما يدل عمى  أبعادبمستوى مرتفع في 
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طمبة جامعة ديالي لدييم  أن،(2014النعيمي )(، و 2013(، وعبد الرحمن الزنيدي)2006دراسة المولو )

 اإلنسانيوالتخصص) واإلناثبين الذكور  إحصائيامستوى جيد من الميارات الحياتية وال يوجد فرق دال 

النتائج تدني مستوى  وأظيرت( 2016اختمفت مع شيماء حمزة كاظم)تية و الميارات الحيا/العممي( في مستوى 

 الجغرافيا في كميات التربية لمعموم االنسانية. أقسامالميارات الحياتية لدى طمبة 

مستوى الميارات الحياتية مرتفع عند تالميذ السنة الثالثة  أن إلى التي تشير العامةفرضية الوعميو تحققت 

  ثانوي.

 :األولىتائج الفرضية مناقشة ن -2-2

 :األولىنص الفرضية عرض 

التي تشير انو توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ السنة ثالثة       

المتمثمة في كل من لميارات الحياتية قيد الدراسة، و في اكتساب ا ثانوي يعزى لمتغير الجنس)ذكور/ اناث(

د الجتماعية، والعمل مع الجماعة، التواصل، وكذا الميارات ا، و ارة الوقت، وميارة االتصالميارة التخطيط، وا 

مشكالت، وميارة التحكم حل ال، و التكنولوجية، والتفكيرو ، الوعي الذاتي، والميارات العممية، و الميارات النفسيةو 

 ، وميارة اليوية و حب الوطن.في المغات

والذي يمثل مقارنة بين الجنسين في  ،(23في الجدول رقم) إليياوصل من خالل نتائج الدراسة المت      

 (0.05عند مستوى الداللة ) إحصائياعمى عدم وجود فروق دالة  أفضتمستوى الميارات الحياتية، والتي 

 .اإلناثلعينة  الحياتيةبين نتائج عينة الذكور ليا نفس خصائص الميارات 

ي النتائج الخاصة بالميارات الحياتية بين عينتي الدراسة التي تمثل سنة نرجع ىذا التقارب ف أنيمكننا       

ناثثالثة ثانوي ذكور في ىذه الدراسة  الذكور و اإلناث أن إلى، وىو ما تم توقعو في الدراسة الحالية ، وا 

 ات،تساوى الفرص في اكتساب الميار  إلى أيضا يمكن إرجاعو متساوي لمميارات الحياتية،و إدراكيمتمكون 
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 إذابةالتغيرات الحضارية، وما تبعتيا من تغيرات في اتجاىات والقيم وعممت عمى  إلى أيضاويرجع ذلك 

ضف إلى ذلك التنشئة االجتماعية حيث أن العينة من نفس ، والعمل.التعميمفي التربية و الفوارق بين الجنسين 

 بين الجنسين االكتساب الميارات الحياتية المكان الجغرافي وأيضا بحكم العينة في سنة المرىقة ىناك تنافس 

ة التعرف عمى حاجات جامع إلى( والتي ىدفت 2009ولقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة السيد)

ال  إلى الميارات الحياتية، وأنياالطمبة بحاجة  أن إلىالميارات الحياتية، والتي توصمت نتائجيا  إلى اإلسراء

(تحت عنوان 2010دراسة وافي ) إليوما توصمت  وأيضاة باختالف الجنس، تختمف لدى عينة الدراس

"الميارات الحياتية وعالقتيا بالذكاءات المتعددة لدى طمبة المرحمة الثانوية في قطاع غزة، والتي توصمت 

نوية في مستوى الميارات الحياتية لدى طمبة المرحمة الثا إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  انو ال إلىنتائجو 

(تحت عنوان "مستوى 2006)وقشطو، والمولدراسة  إليوناث(، وما توصمت /اذكورالجنس ) لمتغيرتعزى 

توجد ال انو  إلىالنتائج  وأضفتبغزة"،  اإلسالميةالميارات الحياتية لدى طمبة خريجي كمية التربية بالجامعة 

ج الدراسة الحالية مع دراسة خالد ولقد اختمفت نتائ فروق بين الجنسين في مستوى الميارات الحياتية،

(حول الميارات الحياتية المعاصرة المواكبة لمتطورات التربوية المدمجة في مناىج كميات التربية 2010الحايك)

، اإلناثوجود فرق بين الجنسين لصالح  إلىالنتائج  أسفرتالرسمية، حيث  األردنيةالرياضية بالجامعات 

( حول مدى توظيف الميارات الحياتية في المناىج 2008الحايك)وصادق خالد  ودراسة عيسى عمور،

ود فرق بين الجنسين لصالح توصمت نتائج الدراسة إلى وج، و األردن، و الدراسية لمتربية الرياضية في الجزائر

االكتشاف الموجو عمى  أسموبحول اثر استخدام (2013) السوطري، و اختمفت مع دراسة الحايكالذكور،و 

فروق ذات داللة لصالح الطالب  أظيرتوالتي  األساسيالحياتية لدى طمبة الصف السابع  بعض الميارات

 الذكور.

التي تشير إلى انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الميارات  األولىفرضية الوعميو تحققت 

 الحياتية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير الجنس) ذكور/إناث(.
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 :انيةالا شة نتائج الفرضيةمناق -2-3

 :الفرضية الاانيةعرض نص  

 لمتغيرفي مستوى الميارات الحياتية تعزى  إحصائيةانو ال توجد فروق ذات داللة  إلىالتي تشير      

دارةالمتمثمة في كل من ميارة التخطيط، ، و (أدبيالتخصص)عممي/ التواصل وكذا ، و الوقت، ميارة االتصال وا 

العمل مع الجماعة، وميارة النفسية والوعي الذاتي، والميارات والتكنولوجية والتفكير ، و عيةالميارات االجتما

 وحل المشكالت، وميارة التحكم في التحكم في المغات.

والذي يمثل مقارنة بين التخصصين ،(24جدول رقم)في ال إليياومن خالل نتائج الدراسة المتوصل      

عمى عدم وجود فروق  أفضتالتي ، و ثالثة ثانوي في مستوى الميارات الحياتيةلتالميذ السنة  األدبي، و العممي

ينة ، وعاألدبين( بين نتائج العينتين مما يعني انو نتائج عينة تالميذ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيادالة 

 التالميذ العممين ليم نفس المستوى في الميارات الحياتية.

النتائج الخاصة بالميارات الحياتية بين عيينتي الدراسة التي تمثل سنة ثالثة  ىذا التقارب في نرجع أنيمكننا 

التخصصين  إلىالتالميذ الذين ينتمون  أن إذتم توقعو في الدراسة الحالية  ما وىو ،وأدبيثانوي عممي، 

متوافقين مع  التالميذ أنمتساوي لمميارات الحياتية، والى  إدراكسة يمتمكون في ىذه الدرا األدبي، و العممي

التي  األكاديميةو تشابو الظروف  وىذا الكتسابيم ميارات حياتية متقاربة إليياالتخصصات التي وجيوا 

 خارج المؤسسة متشابية.، و اخلالمحيطة د ةالبيئيتعرض ليا التالميذ، وفرص التفاعل مع 

( بعنوان الميارات الحياتية لدى 2014ولقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة النعيمي، ومحمد الخزرجي)

 و العممي(.اإلنساني عدم وجود فرق بين التخصص) إلىطمبة الجامعة، وتوصمت النتائج 
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( بعنوان الميارات الحياتية لدى طالبات جامعة 2014اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة حموة) أنيا إال

 ،األدبيوجود فروق بين اختصاصين  إلىصمت النتائج تو ، و نورة بنت عبد الرحمن من وجية نظرىن األميرة

 .األدبيوالعممي لصالح 

إلى انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الميارات الحياتية  التي تشير الثانيةفرضية التحققت 

 لدى تالميذ السنة ثالثة ثانوي تعزى لمتغير التخصص) عممي/أدبي(.

 :االاةالمناقشة نتائج الفرضية  -2-4

في مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ  إحصائيةفروق ذات داللة  يوجد التي تشير :نص الفرضية الاالاة

 السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير التحصيل )مقبول وضعيف(.

و ،(25في الجدول قم) إلييافي اكتساب الميارات الحياتية قيد الدراسة، ومن خالل نتائج الدراسة المتوصل 

ومستوى التحصيل الدراسي )مقبول  ،مثل مقارنة بين تالميذ السنة الثالثة لمستوى الميارات الحياتيةالذي ي

(بين نتائج العينتين 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائياعدم وجود فروق دالة  إلى أفضت/ضعيف( والتي 

في مستوى التحصيل  عفاءتقارب نتائج عينة التالميذ الض مما يعني انو نتائج عينة التالميذ المقبولين

 الدراسي.

عزي ىذا التقارب في النتائج الخاصة بالميارات الحياتية بين عينتي الدراسة التي تمثل السنة أن نويمكن 

 أن إلى، لم تتوقعو الدراسة الحالية وىو ما ،لضعفاء في مستوى التحصيل الدراسيا، و الثالثة ثانوي المقبولين

 المحكات الحياتيةالتحصيل بل كنتيجة لجممة من الخبرات، و التمميذ ليس بمستوى الميارات الحياتية تولد لدى 

إلى التعرف عن مدى تأىيل والتي ىدفت  ،(2008) ، الشريفيولقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الحايك

التدريس  في توظيف الميارات الحياتية في األردنيةالطالب المعمم في كمية التربية الرياضية في الجامعة 
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وجود قطيعة بين ما يتم تحصيمو من طرف الطمبة في شكل مقاييس  ومواد  إلىالميداني، حيث توصمت 

  بين ما يمارسونو عمى ارض الواقع.نظرية، وما 

، والتي كانت تحت عنوان مدى وعي طمبة الجامعات (2013)وقد اختمفت مع دراسة جمال فواز العمري

وجود فروق دالة  إلىحياتية في ضوء االقتصاد المعرفي، وظيرت النتائج الرسمية لمميارات ال األردنية

( حول 2012واختمفت دراسة محمد مميباري) ستوى الدراسي .في استجابات الطمبة تبعا لمتغير الم إحصائيا

رية لدى فعالية إستراتيجية التعمم البنائي في تنمية الميارات الحياتية والتحصيل الدراسي في مادة التربية األس

تالميذ الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة وأضفت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين درجات 

 مقياس الميارات الحياتية .، و التالميذ في اختبار التحصيل الدراسي

اللة إلى انو توجد فروق ذات د التي تشير الثالثةالفرضية  تحقق  لم إلييامن خالل النتائج المتوصل 

إحصائية في مستوى الميارات الحياتية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي تعزى لمتغير التحصيل 

 . الدراسي)مقبول/ضعيف(
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 :االستنتاجات -1

 ما يمي: إلىمن خالل نتائج الدراسة توصمنا 

مقياس الميارات الحياتية،  أبعادالتالميذ يتمتعون بمستوى مرتفع في كل  أن إلىتوصمت النتائج  -

 .الميارات الحياتية مرتفع عند تالميذ السنة الثالثة ثانوى أبعادوعميو فان مستوى 

 األولىوحب الوطن المرتبة  ،حصول بعد ميارة اليوية، و الميارات الحياتية أبعادينتج عنو ترتيب و  -

، وفي المرتبة الرابعة الوعي الذاتي، و الميارات النفسية، و و يميو بعدي ميارة االتصال والتواصل

، ، وحل المشكالتفي المرتبة الخامسة ميارة التفكير، و العمل مع الجماعة، و الميارات االجتماعية

دارةرة التخطيط وبعد ميا في ، و يميو بعد ميارة التحكم في المغات، و الوقت في المرتبة السادسة وا 

 بعد الميارات العممية والتكنولوجية. األخيرةالمرتبة 

في مستوى الميارات الحياتية عند تالميذ السنة الثالثة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة و  -

و  (أدبيير التخصص)عممي /، ومتغير الجنسزى لمتغتعثانوى المقبمين عمى شيادة البكالوريا 

 ير التحصيل الدراسي)المقبول / الضعيف(.متغ

الثانوي في تنمية الميارات الحياتية لدى التمميذ و تزويد  التعميميقوم بيا  يالكبيرة الت لألىمية البالغة نظرا 

الوقت نفسو ،وفي التي يتسم بيا العصرالتحديات اليومية ، و جو المتغيراتأن يواكل متعمم بيا كي يستطيع 

 ،، فيذه الميارات تزود الفرد بسالح التعايشأكمل وجوالمطموبة منو عمى  األعمال أداءيتمكن من 

غايات التعميم  أسمىوىذا من  ،باآلخرينو القدرة عمى تحقيق االتصال الفعال  ،النجاح، و والتكيف

 ذات مستوى عال.يضمن مخرجات  ى، وذلك حتأي مجتمعالمنشودة في 
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ي الكشف عن مستوى الميارات الحياتية لدي تالميذ السنة الثالثة ثانو  إلىحيث ىدفت الدراسة الحالية 

 وأجريت، ينة من تالميذ السنة ثالثة ثانوي، طبقت ىذه الدراسة عمى عيالمقبمين عمى شيادة البكالوريا

الدراسات ، و المراجعاألدبيات و الطالع عمى ، تم اانويةالدراسة عمى مؤسستين تعميمتين من المرحمة الث

المنيجية  ، واإلجراءاتالسابقة المتعمقة بمتغيرات الدراسة الحالية ،وىذا ما سعدنا في ضبط الموضوع

، قمنا بتطبيق مقياس الميارات الحياتية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي(، تمت دراسة ، والصحيحةالمناسبة

 األساتذة، وذلك بمساعدة بعض ووزعنا أداة الدراسة عمى العينة المستيدفة لألداة، طبقناالعممية  األسس

 ةاالجتماعيلمعمم  اإلحصائيةمستخدمين الحزمة  إحصائياقمنا بمعالجتيا ، و لتعميم الثانوي، ثم جمعنا النتائج

SPSS. 

ذ المقبمين التعميم الثانوي يساىم في تنمية الميارات الحياتية عند التالمي أن إلىفي ختام دراستنا خمصنا و 

ميذ بشكل كبير في ، وانو كمما كان مستوى الميارات الحياتية مرتفع يساعد التالعمى شيادة البكالوريا

نيم و الوالء لوط، و االنتماء إظياركيفية ، و ىذا بامتالكيم مقومات المواطنة الصالحةو  ،اليومية محياتي

ىذا من ، و ، وتجعمو قادرا عمى مواجية كال ما يستجد من تغيراتوتطويره يعممون نحو تحسين المجتمع

، ميارات االتصال الفعال، و متالك مقومات التفكير العممياو  ،مدى الحياة إتقان مقومات التعميمخالل 

 الفعالة . المشاركةاآلخرين، و و التعاون بفعالية مع  اآلخرين،التفاعل بنجاح مع و 

 : االقتراحات -2

 تقديم مجموعة من االقتراحات التي نحصرىا في النقاط التالية: إلييا يمكن النتائج المتوصل  أساسعمى 

الدراسية )االبتدائية، المتوسطة،  األطوارفي مختمف ، و دمج الميارات الحياتية في البرامج الدراسية -

 الثانوية ، الجامعة (.
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 .الميارات الحياتيةبرامج عممية لتنمية ، و تنفيذ دراسات -

 حتى تساعد التمميذ عمى مواكبة التطوراتىذا ، و االىتمام بتنمية الميارات العممية والتكنولوجية -

 العممية الحاصمة.

 تساعدىم في حياتيم اليومية. ألنياتشجيع التالميذ عمى اكتساب مختمف الميارات  -

، وواقع المجتمع جات التالميذ من جيةاتية يراعى فيو حاالتفكير في تعميم برنامج لمميارات الحي -

 المحمي من جية ثانية وتحديات العصر من جية ثالثة.

  التعميم ) االبتدائية، متوسطة، الثانوية(. أطوارالقيام بدراسات تحمل نفس المتغيرات لمختمف  -
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 :قائهة الهصادر والهراجع

 آيات من القران الكريم  -

  التوزيع..عمان: دار وائل لمنشر و ههارات الحياة(.2015إبراىيم القداح،محمد.) -

دورها في تحقيق التوافق  ،خطة التوجيه الهدرسي الهعتهدة في الجزائر(..2013.)إبراىيم طيبي -

ديوان المطبوعات  .الجزائر:يبهرحمة التعميم الثانو الدراسي و الكفاية التحصيمية ،دراسة نفسية تربوية 

 .الجامعية

أسس وههارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في العهمية .(2008).رمضان ديب ،إبراىيم   -

 .خبير تطوير إداري والتنمية البشرية (.1)طالتعميهية

 المعارف.دار  :الهراهقة خصائصها وهشكالتها(. 1981إبراىيم، وحيد محمود.) -

 (.جدة : تيامة لمطبع.1)ط(. أفكار تربوية1981إبراىيم،عباس نتو.) -

 ايتراك لمطباعة والنشر(.مصر:دار 1)طعمم النفس النهو(.2011.)محمد ،احمدو أبو سيف ،حسام  -

 .التوزيع اليندسيةو 

القاىرة: زىراء  (.1)ط سيكولوجية الههارات .( 2004) .حسن ، فاطمة حممي أبو ىاشم ، السيد محمد و  -

 الشرق.

(.القاىرة: دار 1)ط الههارات الحياتية .(2008دعاء، محمد المصطفى.)عطي و عبد المو أحمد، حسين  -

 الحساب لمنشر والتوزيع.

االتصال وههاراته هدخل إلى تقنيات فن التبميغ والحوار (.  2016حمد، عزوز واحمد، بن بمة.)أ -

 الجزائر. -منشورات مختبر المغة العربية واالتصال : وىران  .والكتابة

 .دار زىران لمنشر و التوزيع عمان:  (.1)طسيكولوجية الهراهقة(.2009احمد، محمد الزعبي .) -
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مؤسسات الوراق لنشر : األردن. اسيكولوجية الهراهقة وهشكالته(. 2012سن .)ححمد،الداىري صالح أ -

 .التوزيع و 

دار  (.األردن:1ط) اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق (.2014م.)مصطفى سال ،فاروق أسامة -

 .والتوزيع والطباعةالمسيرة لمنشر 

(. عمان: دار 1.)طالتواصل بين النظرية والتطبيق تاضطرابا(. 2014أسامة، فاروق ومصطفى،سالم.) -

 المسيرة لمنشر. 

الهتوفرة في هخرجات التعميم العالي الههارات (.2010أسامة، محمد عبيدات وسائدة، تيسير سعاد.) -

-74، (5)3. المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي، األردني بها يتطمبه سوق العهل الهحمي

95. 

 ههارات التفكير العميا،هركز ديبونو لتعميم التفكير(. 2016التميمي .)،حسن و  فوزي، أسماء -

 عمان األردن.(.1ط)

 :دار كنوز المعرفة لمنشر و التوزيع . .األردن(1)طالتكنولوجيا التعميهة(.2006ادة.)، عايد شحأمل -

 (.القاىرة: الدار العالمية.1)طعمم النفس النهو(. 2004مل، محمد حسونة.)أ -

لهحتوى هناهج المغة العربية  لههارات الحياتية: دراسة تحميمية   واقع تنهية(. 2015).خالد الحايك أمنة، -

 . 203-1،178(1)13. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، في الهرحمة الثانوية

الدار العالمية لمنشر و  (.مصر:1)ط الهدرسية و التربوية اإلدارةههارات (.2008.)عمي محمد ،أميرة -

 .التوزيع

يدانية ه تذة التعميم الثانوي دراسةاتحقيق الرضا الوظيفي عند اسمدى  (.2015.)اوكسل فضة -

 : الجزائر.البواقي أمبثانويات 

 .:دار البازوريعمان. االتصال في الهنظهات العاهة بين النظرية والتطبيق (.2009بشير، العالق.) -
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.رسالة ماجيستر جامعة سينيا 1100 -0321تطور التعميم في الجزائر هن (.2013بوتميميس، مراد. ) -

 الجزائر.-وىران

 (.الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.2)طالتربية والتعميماصول (. 1990تركي، رابح.) -

(. القاىرة: مكتبة زىراء 1)ط الههارات الحياتية(. 2001تغريد عمران، ورجاء الشناوي، وعفاف صبحي.) -

 الشرق.

. أطروحة هستوى الههارات الحياتية وعالقته بجودة الحياة عند الطالب الجاهعي(. 2018).تواتي حياة -

 تممسان. -شيادة دكتوراه عموم في عمم النفس جامعة أبو بكر بمقايد مقدمة لنيل

دور التكوين في عمم النفس في تنهية الههارات الحياتية عند الطالب (. 2014- 2013.)حياة  ،تواتي -

مذكرة تخرج لنيل شيادة  ."دراسة عمى طمبة عمم النفس ببعض جاهعات الغرب الجزائري" الجاهعي

     .تممسان –جامعة أبو بكر بمقايد،  النفسالماجستير في عمم 

أههية بعض أساليب التدريس الحديثة في تقميص الفروق الفردية لدى (. 2016الدين.) توامي،عز -

.مذكرة تخرج الماستر في العموم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية الجزائر:  تالهيذ الطور الهتوسط

 المسيمة. -جامعة محمد بوضياف

بين الطفولة  اإلنسانيسيكولوجيا النهو (.2009شعيرة. ) أبواحمد غباري وخالد محمد ،ثائر،  -

  .مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع  (.األردن:دار 1)طوالهراهقة

إدهاج بعض الههارات الحياتية الهعاصرة في هناهج التعميم )الحوار وا كساب  .(2009)بشارة. ،جبرائيل -

والنفسية في ضوء  ،دراسة مقدمة لمؤتمر " نحو استثمار أفضل لمعموم التربوية .الحياتية(التالهيذ ههاراته 

 .(أكتوبر /تشرين األول 27ـ25المنعقد في كمية التربية بجامعة في الفترة ): دمشقتحديات العصر" 

دار (.عمان: 1(. منيجية البحث العممي مدخل لبناء الميارات البحثية )ط2012الجبور، حسن محمد.) -

 الصفاء لمنشر والتوزيع.
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 ضوء الحياتية  في لمههارات الرسهية األردنية الجاهعات طمبة وعي هدى .(2013).العمري  فواز ،جمال -

  :انجو ، (1)10 والتربوية النفسية الممارسات تطوير مخبر :وتربوية، نفسية دراسات .الهعرفي االقتصاد

103-128. 

 (. 1)ط في عمم النفس الهراهقة (.2018.)بولحوش وفاطمة ،حمداوي جميل، -

ميهي باستخدام تأثير برناهج تع(. 2013*6341ىياجنة، أحمد. )و  الويسي، نزارو  ك، صادقحاي -

 .التربوية عمى تنهية الههارات الحياتية لدى طالب الهرحمة األساسية الدنيااأللعاب الحركية و 

 (.األردن: دار حامد لمنشر والتوزيع.1)طجديدةالتعميم الثانوي رؤية (.2007حسن فرج،عبد المطيف.) -

هعجم الهصطمحات التربوية والنفسية، عربي (.2003.)عمار ،النجار وحامد، شحاتة وزينب ،حسن -

 القاىرة: الدار المصرية المبنانية. (.1)طانجميزي عربي –انجميزي 

القاىرة: الدار العربية  التدريس الفعال  في العالم العربي و التطبيق. أساسيات(. 1995حسن، شحاتة.) -

 لمكتاب.

أساليب التخمص من طرق التفكير التقميدية في (.1ط)  ههارات التفوق واإلبداع(.  2004).حمدي ،حسن -

 التعمم وتنمية موىبة اإلبداع.

الذهني هن طمبة كمية اآلداب في جاهعة الههارات الحياتية لذوي الجهود . (2015).يحيى البديري  ،حال -

 .420-375:  (1) 07اإلنسانية،  المجمد أوروك لمعموم  .مجمةالقادسية

(. فعالية التدريب عمى استخدام جداول النشاط الهصورة في تنهية 2003حمد عمي زيد، العربي.) -

. رسالة الهتخمفين عقمياأالنسحابي لدى األطفال في خفض السموكا  بعض الههارات الحياتية وأثرها

مقدمة لمحصول عمى شيادة الماجيستير في التريبة تخصص الصحة النفسية .جامعة الزقازيق . كمية 

 التربية.

مركز  (.1)ط ههارات التواصل هع األوالد كيف تكسب ولدك(.2009)خالد، بن سعود الحميبي. -

 يز لمحوار الوطني الرياض.الممك عبد العز السعودية: 
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 .لمكتاب اإلسكندريةتوزيع مركز . مصر:سيكولوجية النهو (.2003مخائيل معوض.)خميل،  -

 . ًىران:دار الغرب لمنشر ًالتًزيع.لمعهلالجتهاعي إلى عمن النفس ا(. 2004).عبد العزيز ،خًاجة -

(.القاىرة: دار الفكر 1)ط االجتهاع الرياضي(.2005الدين، عمي عويس وعصام،الياللي .) خير -

 العربي.

 .مصر:دار المعارف.تدريس الهواد الفمسفية في التعميم الثانوي(.1976محمد، سماح .)رافع  -

هعوقات االتصال والتواصل التربوي بين الهدرين والهعمهين بهدارس (.2009زياد احمد خميل، الدعس.) -

 –الجامعة اإلسالمية  ررسالة ماجستي. هحافظة غزة وسبل هواجهتها في ضوء االتجاهات الهعاصرة

 .غزة

االنتهاء والوالء الوطني في (. 2011الزغبي .) ،جبران وأالء ،مساعدة وعمي ،سميح، الكراسنة ووليد -

 . 72-4 .(2) 6مية، المجمة األردنية في الدراسات اإلسال .الكتاب والسنة النبوية

هدى توظيف  .(2009).حسن والواصل، أكرم والمقرن، عبد العزيز والغا مدي، فيد  ،السوطري  -

المؤتمر العممي السادس،   .دالههارات الحياتية في هناهج السنة التحضيرية في جاهعة الهمك سعو

 283-273. : 1الرياضة والتنمية. م

 .واإلرشاد النفسي  الصحة النفسية .( 2008) .الطواب  ،سيد محمود -

اتحاد الجامعات جمة م. األردن:حاجات طمبة االسراء الى الههارات الحياتية .(2009).مريم ،السيد -

 .( 49).العربية

فاعمية برناهج (.2014السيد،شحاتو ومحمد، المراغي وعبد اهلل، محمد االنور وايمان، فتحي جالل جاد.) -

في العموم البيولوجية قائم عمى التعميم الهدهج في تنهية التحصيل وبعض الههارات الحياتية والتفكير 

 مجمة الدراسات في التعميم العالي..مصر: الناقد لدى طالب الهرحمة الثانوية

  دار الفكر العربي. :القاىرة .الهواطنة في الفكر العربي الهعاصر. (2001) .شخمان، محمد -

 .عمان:دار المسيرة لمنشر والتوزيع .سيكولوجية الهراهقة(. 2009شريم، رغدة.) -
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الجغرافية هن وجهة نظر الههارات الحياتية الالزهة لطمبة قسم (. 2016).حمزة كاظم  ،شيماء -

 .(2)24 .مجمة بابل العموم اإلنسانية .التدريسيين

 الحركية األلعاب باستخدام تعميهي برناهج تأثير(. 2010).ىياجنة  ،حايك  ونزار الويسي واحمد ،صادق -

أبحاث اليرموك سمسمة  .الدنيا األساسية الهرحمة طالب لدى الحياتية الههارات تنهية عمى والتربوية

 .2134 -2117 :(03) 27العموم اإلنسانية واالجتماعية

الههارات الحياتية الهعاصرة الهواكبة لمتطورات التربوية الهدهجة في  .(2010).خالد الحايك  ،صادق -

مجمة مؤتة لمبحوث، العموم اإلنسانية، مجمد . هناهج كميات التربية الرياضية بالجاهعات األردنية الرسهية

25)(4). 

أثر استخدام أسموب االكتشاف الهوجه عمى (. 2013).السوطري  ،خالد الحايك وحسن عمر ،صادق -

. لألبحاثة جامعة فمسطين التقنية مجم. بعض الههارات الحياتية لدى طمبة الصف السابع األساسي

1(1): 84-94 . 

هدى تأثير الطالب الهعمم في كمية التربية (. 2008صادق، خالد الحايك ووليد، وعد اهلل الشريفي .) -

 : األردنفي التدريس أثناء التدريب الهيداني الرياضية بجاهعة األردنية في توظيف الههارات الحياتية

 بنان لمنشر..بيروت: مكتبة لهعجم الهصطمحات العموم االجتهاعية(. 1972صالح، احمد زكي .) -

االتجاهات الفكرية بهحافظة جدة "دراسة هيدانية لقسم التربية (.ه1430.)الشيخ ،صالح بن محمد -

 مكة المكرمة.–جامعة ام القرى .السعودية:اإلسالهية و الهقارنة الفصل الدراسي الثاني

الباكالوريا و شهادة فعالية الهنظوهة التربوية هن خالل اهتحانات شهادة (.2009.) عدلي ،صميحة -

 : الجزائر.التعميم األساسي

الهناخ الهدرسي وعالقته بالتنهر الهدرسي لدى تالهيذ الهرحمة ا (.2017.)صوفي، فاطمة الزىراء -

 دراسة ميدانية عمى عيينة من تالميذ الثانوي بسعيدة جامعة سعيدة.. الثانوية
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طمبات جاهعة األهيرة نورة بنت عبد الرحهن هن الههارات الحياتية لدى (. 2014).إبراىيم حموة  ،طرفة -

 .218-178: 2مجمة العموم التربوية،ج  .وجهة نظرهن

دور هقرر لمعموم في تنهية الههارات الحياتية  (.2013ه/1434.)الزنيدي ،بنت عبد الرحمن ،طيبة -

وزارة التعميم  مذكزة لنيل شهادة الماجستيز في المناهج طزق التدريس .لدى طالبات الهرحمة الهتوسطة

 .المممكة العربية السعودية  اإلسالميةمحمد بن سعود  اإلمامالعالي جامعة 

 . االسكندارية: دار الجامعة الجديدة.الههارات الحياتية اإلستراتجية هنهجية(. 2009عادل، السيد عمي.) -

الهتعددة لدى طمبة الهرحمة الههارات الحياتية وعالقتها بالذكاءات  .(2010).جمعـو وافـي  ،عبـد الرحمـن -

 نفسي.تخصص صحة  –يل حسن الطيراوي،رسالة الماجستيرجم إشرافتحت  . الثانوية في قطاع غزة

ىبة النيل العربية .مصر:الهراهقة بين هرحمة التفاؤل والثقة(.2011وعبد الفتاح.) إسماعيلعبد الكافي،  -

 .لمنشر و التوزيع 

 جامعة أسيوط. -كمية التربية .الههارات الحياتية(. 2007عبد المعطي،حسين ومصطفى، دعاء محمد.) -

 . القاىرة: الدار الثقافية لمنشر.التخطيط لتربية االجتهاعية(. 2007عبد المنعم، فيمي سعد.) -

كمية - اإلسكندريةمؤسسة شباب الجامعة مصر: .سيكولوجية الهراهقة(.2004عصام، نورسرية .) -

 . جامعة الزقازيق اآلداب

هستوي الههارات الحياتية لدى الطمبة خريجي  .(2006) . سميمان فشطة ،صبحي المولو وعوض ،فتحية -

 .بحث منشور غزة كميــــة التـــربية،:الجامعة اإلسالمية  .كمية التربية بالجاهعة اإلسالهية بغزة

فاعمية تصور هقترح لتضهين بعض  .(2010).عياد وبسام محمد ،سعد الدين  ،سممان ،إسماعيل ،فؤاد -

مجمة جامعة األقصى  . الههارات الحياتية في هقرر التكنولوجيا لمصف العاشر األساسي بفمسطين

 (.ISSN 2070-3147)، يناير  218-174 ،(1)14 )سمسمة العموم اإلنسانية(

 .(22)يوليو مجمة خطوة، : القاىرة .النهو السميملغة أبنائنا  .(2003).ليمى  ،كرم الدين -
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.معدلة وفق القانون التوجييي لمتربية رقم الهرجعية العاهة لمهناهج(.2009المجنة الوطنية لممناىج .) -

 .2008يناير  23المؤرخ في  08-04

طمبة  الههارات الحياتية لدى (.2014) .محمد الخزرجيو وضمياء إبراىيم  محمود النعيمي ،لطيفة ماجد -

دكتوراه. كمية التربية لمعموم اإلنسانية، قسم  أطروحة. بحث مستل من  (63) . مجمة ديالى . الجاهعة

 .العموم التربوية والنفسية. جامعة ديالى

فاعمية األنشطة التعميهية في تنهية الههارات الحياتية في  .(2011).الغامدي  ،حامدو بن سالم  ،ماجد -

دراسة مقدمة إلى قسم الترٌبية ًفي كٌمية العموم االجتماعية   .الثالث الهتوسطهقرر الحديث لطالب الصف 

 وطرق تدٌرس. ،بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لٌنيل درجة الماجستٌير، تخصص مناىج

دور تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت لهشروع تطوير التعميم نحو (. 2012) .محمد الزيودي  ،ماجد -

. المجمة في تنهية الههارات الحياتية في الهدارس األردنية الحكوهية  ERFKEالهعرفي االقتصاد 

  .(05) 13التفوق   العربية لتطوير

فعالية استخدام تقنيات الهعموهات في تحقيق أبعاد جودة الحياة  لدى (.2005ب.)عبد الكريم حبي ،مجدي -

 19-18-وقائع ندوة عمم النفس وجودة الحياة، جامعة السمطان قابوس .عينات هن الطالب العهانيين

 ديسمبر. 

.دسوق: دار العمم واإليمان فن االتصال بالجهاهير بين نظرية والتطبيق(.2014.)العال عمي، أبو محمد -

 لمنشر والتوزيع.

ههارات حل الهشكالت لدى طمبة جاهعة القدس الهفتوحة في  (.2013).احمد شيين ،محمد -

-01) :، كانون األول (4)( 33مبحوث في التعميم العالي ،  )مجمة اتحاد الجامعات العربية ل.فمسطين

16.) 

ار الوفاء د(.اإلسكندرية:1)ط الهراهقة و العناية بالهراهقين(.2014ل عبد اهلل .)محمد، بن محمود آ -

 لدنيا الطباعة و النشر.
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 .دار دجمة(.األردنية: 1)ط تتعاهل هع الهراهقينالهراهقة وكيف  (.2014.)محمود عبد اهلل ،محمد -

)دط(. اإلسكندرية :المكتب هدخل في تكنولوجيا االتصال االجتهاعي(. 1997محمد، محمود ميدي.) -

 الجامعي الحديث.

تنهية الههارات االجتهاعية لألطفال الهوهوبين ذوي (.2012محمود، عكاشة وأماني، عبد المجيد.) -

 .147-116. (3) 4.المجمة العربية لتطوير التفوق.الهدرسيةالهشكالت السموكية 

 لوكة.: األههارات االتصال الفعال(. 2016)ومحمد سعدات.محمود، فتوح  -

  .دار صفاء لمنشر و التوزيع  (.عمان:1)ط عمم النفس الهعرفي(.2014.)كاظم التميمي  ،محمود -

 .: دار ىومةالجزائر  )دط(. المغة والتواصل(. 2003، عبد الجميل.)مرتاض -

يتضمن تنظيم وتسير مؤسسات التعميم  1976ابريل سنة  16مؤرخ في  72-76رقم  الوزاري مرسوم -

  https://www.djelfa.info- 2019/04الثانوي.

فعالية برناهج هقترح لزيادة الكفاءة االجتهاعية لمطالب الخجولين (. 2008).سالم الداداو سميمان  ،مروان -

رسالة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس، غزة: كمية التربية قسم عمم  .التعميم األساسيفي هرحمة 

 النفس.

 ههارات االتصال والتفاعل في عاهمتي التعميم والتعمم(.2005مصطفى، عبد السميع محمد.) -

 (.األردن:دار الفكر العربي.2)ط

إستراتيجية التعمم البنائي في تنهية فاعمية (.2012مميباري، أفراح عد اهلل محمد بخش، ىالة طو.) -

 األسرية لدى تمهيذات الصف األول الهتوسط ةالتربيياتية و التحصيل الدراسي في هادة الههارات الح

 .رسالة ماجيستر.السعودية : جامعة ام القرى.

:  سمسمة الوئام كتاب التربية الهدنية لمسنة الثانية هن التعميم الهتوسط(. 2004موسى، صاري.) -

 الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية.
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أثر تعميم الههارات الخططية لالعبي (. 2012نايف، مفضي نيار، الجبور، وطو، عمي حسين الديممي.) -

. األلعاب الجهاعية في تنهية الههارات الحياتية، والتفكير اإلبداعي لدى طمبة الجاهعات األردنية

 ة الدكتوراه في المنياج والتدريس األردن.درجاألطروحة استكماال لمتطمبات الحصول عمى 

قيم االنتهاء الهتضهنة في هناهج التربية الوطنية لمهرحمة (. 2009حمتو.) ،نبيل، يعقوب وسمارة -

: فمسطينرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المناىج وطرق التدريس  .الدنيا في فمسطين األساسية

 غزة.  – اإلسالميةالجامعة 

 .لمنشر أسامةدار .األردن:الههارات الدراسية واقع وطهوح (2008) .الصالحات ،نجالء -

 (.1ط)والعمهيةههارات االتصال في الخدهة االجتهاعية األسس النظرية  .(2012).محمد صالح  ،نجالء -

 عمان األردن: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

سموكي في تنهية ههارات االتصال فاعمية برناهج إرشادي (. 2016نيمة محمد، عوض القرعان.) -

 كانون الثاني. .(1) 5 ..مجمة الدولية التربوية المتخصصةلطالب جاهعة األهير سطام بن عبد العزيز

 الرياضية التربية تدريس أثر .(2013).عبد الكريم سعايدة ،د ومنعماليدىو  ،خميلو عبد الرؤوف  ،نيمة -

 البدنية والمياقة التحصيل تنهية في الحياتية تاالههار  عمى الهبني التدريس تيجياتاإستر  باستخدام

ث العممي: الجامعة عمادة البح.(1)40دراسات العموم التربوية، . األردن في الثانوية الهرحمة لطالبات

 .304 -288األردنية:

. التعميهيةتطور هفهوم التكنولوجيا واستخداهاته في العهمية (. 2013).سميماني ،نور الدين، زمام وصباح -

 بسكرة. -جامعة محمد خيضر :الجزائر .جوان. (11) .واالجتماعية اإلنسانيةجمة العموم 

. ليبيا : التعميم الثانوي في البالد العربية(. 1990ىاشم، فالوجي، محمد ومحمد القذافي رمضان .) -

 المكتب الجامعي الحديث.



161 

 

قائم عمى األلعاب الحركية في تطوير ههارات  أترائيفاعمية برناهج  .( 2012) .القبالي  ،يحي أحمد -

المجمة العربية لتطوير التفوق، . حل الهشكالت والدافعية لالنجاز لدى الطمبة الهتفوقين في السعودية

3(4).  
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 جبٍؼخ ػجذ اىذَُذ اثِ ثبدَض ٍظزغبٌّ

 اىؼيىً االجزَبػُخو  اإلّظبُّخميُخ اىؼيىً 

 قظٌ اىؼيىً االجزَبػُخ

 اخزصبص : رىجُه و إرشبد

 إنٗ انسبدة انًحكًٍٛ : 

 ححٛت طٛبت ٔبؼذ ......

، َشٚذ انقٛبو ٔإسشبد ،اخخصبص حٕخّٛ فٙ إطبس انخحضٛش نًزكشة انخخشج نُٛم شٓبدة يبسخش

بخؼذٚم أداة نذساست يٕضٕع  ححج ػُٕاٌ :يسخٕٖ انًٓبساث انحٛبحٛت ػُذ انخاليٛز انًشحهت 

 انثبَٕٚت دساست ػهٗ ػُٛت يٍ انخاليٛز انًقبهٍٛ ػهٗ شٓبدة انببكبنٕسٚب 

ٔنٓزا انغشض انشخبء يٍ سٛبدحكى إبذاء انشأ٘ فٙ يحبٔس األداة ٔ فقشاحٓب  يٍ حٛث يُبسبخٓب أ 

يُبسبخٓب نقٛبس يب َشٚذ قٛبسّ  كًب ًٚكٍ سٛبدحكى اقخشاذ يٓبساث أخشٖ حشَٔٓب يُبسبت ػذو 

يسبًْت فٙ حششذِ ْزا خذيت نهبحث انؼهًٙ ٔٔ ت  ٔنُب فٙ حؼبَٔكى خزٚم انشكش ٔااليخُبٌنهذساس

 ٔ حطٕٚشِ.

 اطٌ و ىيقت اىخجُز :

 درجزه اىؼيَُخ :

 رخصصه :

 : إىُهباىجبٍؼخ اىزٍ َْزٍَ 

 اىَشزف :أ . رىارٍ دُبح                     اىطبىجخ: ثِ درثبه ّؼَُخ                       

 ت انًطشٔحت ٚكٌٕ ػهٗ َحٕ انخبنٙ يالحظت: يفخبذ اإلخببت ػهٗ األسئه

 

 أثذا قيُال أدُبّب غبىجب دائَب

50 50 50 50 50 
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 خطىاد رؼذَو ٍقُبص اىَهبراد اىذُبرُخ:

ع ٚسبػذَب فٙ فٓى انًٕضٕ أٌقبم انششٔع فٙ حؼذٚم األداة قًُب ببالطالع ػهٗ كم يب يٍ شبَّ 

انكخب انخٙ حُبٔنج ٔ ،ٔانًشاخغ انؼهًٛت ،ٔ ٚؼُُب ػهٗ انخحذٚذ أبؼبدِ، ْٔزا يٍ خالل األدبٛبث

بؼذ االسخؼبَت بًقٛبس انًٓبساث انحٛبحٛت حٛت ، ٔأًْٛخٓب، ٔإَٔاػٓب، ٔيٕضٕع انًٓبساث انحٛب

( حٛث كبٌ ْزا انًقٛبس خبص 8108نذٖ انطبنب اندبيؼٙ يٍ إػذاد انببحثت حٕاحٙ حٛبة )

 انبحث انحبنٙ فبخخشَب انؼُٛت يٍ انخاليٛز انًقبهٍٛ ػهٗ انشٓبدة انببكبنٕسٚب. أيببطبنب اندبيؼٙ 

 :رؼزَف اىَصطيذبد إجزائُب 

ٙ يدًٕػت يٍ انسهٕكٛبث االٚدببٛت انخٙ ٚكخسبٓب انخهًٛز  ٔ انخٙ حسبػذِ ْ اىَهبراد اىذُبرُخ :

احخبر انقشاس ٔ ،ٔيٕاخٓت انًشكالث انٕٛيٛت ،ػهٗ انخكٛف يغ يخطهببث انحٛبة انًخخهفت ٔانًخغٛشة

انًُبسب فٙ يب ًٚشٌٔ بّ  يٍ يٕاقف حٛبحٛت ٔ ٚؼبش ػُٓب فٙ ْزِ انذساست انُخبئح انخٙ حظٓشْب 

 . أداة انذساست

 َهبراد اىذُبرُخ: ىيرذذَذ اىَذبور 

حقٛٛى انُخبئح انخخطٛظ انسهٛى، ٔ ْٗٙ قذسة انخهًٛز ػه:ٍهبراد اىزخطُظ وإدارح اىىقذ .0

 انًسخقبهٛت ٔ ححهٛهٓب.

ْٙ  قذسة انخهًٛز اسخخذاو انهغت بشكم سهٛى نهخٕاصم يغ :ٍهبراد االرصبه و اىزىاصو .8

 اٜخشٍٚ نفظٛب ٔ غٛش نفظٛب .

يبُٛت ػهٗ  اٜخشٍْٚٙ حكٍٕٚ ػالقبث يغ  االجزَبػُخ و اىؼَو ٍغ اىجَبػخ:اىَهبراد  .3

 االحخشاو ٔ انخؼبٌٔ .

ْٙ قذسة انخهًٛز ػهٗ انخحكى فٙ انٕسبئم انخكُٕنٕخٛت :ٍهبراد اىؼيَُخ و اىزنْىىىجُخ  .4

 غٛشْب .ٔسبئم اإلػالو اٜنٙ ٔ مانحذٚثت يث

ػهٗ ححذٚذ انًشكالث ٔ اقخشاذ حهٕل :ْٙ قذسة انخهًٛز ٍهبراد اىزفنُز و دو اىَشنالد .5

 يُبسبت نكم يشكهت.-

ححًم انضغٕط ْٙ قذسة انخهًٛز ػهٗ انخكٛف، ْٔٙ :ٍهبراد اىْفظُخ و اىىػٍ اىذارٍ .6

 ،ٔ انخؼبٚش يغ االَفؼبالث ٔ انخؼبيم يغ انًٕاقف انًخخهفت ٔ االػخًبد ػهٗ انزاث.
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، ٔحًبٚخّ ٔ نحفبظ ػهّٛاْٙ حب انٕطٍ ٔ االَخًبء نّ، ٔ:ٍهبراد اىهىَخ ودت اىىطِ .7

 انذُٚٙ .انذفبع ػُّ ٔػٍ يؼخقذاحّ ٔاَخًبئّ انثقبفٙ ٔ

ٔ انهغبث األخُبٛت ،قشاءة ٔ  انخهًٛز فٙ انهغت انؼشبٛت ححكىْٙ :ٍهبراد اىزذنٌ فٍ اىيغبد .8

 كخببت

 ٍقُـــبص اىَهــــبراد اىذُبرُــــخ 

 رؼذه غُز ٍْبطجخ ٍْبطجخ ٍهبراد اىزخطُظ وإدارح اىىقذ -0

    فٍ دراطزٍ . خاطزطُغ اخزُبر اىشؼجخ اىَْبطج -0

    ىذٌ اىقذرح ػيً اىزخطُظ ىَظزقجيٍ اىَهٍْ. -0

    ىذٌ اىقذرح ػيً إدارح اىىقذ ثنفبءح. -0

    اٍزيل اىقذرح اىزٍ رؤهيٍْ ىىضغ أهذاف ىَظزقجيٍ اىؼيٍَ . -0

    ادظز ثذىصٍ فٍ اىىقذ اىَذذد. -0

    أػَبه هبدفخ.اطزغو أوقبد فزاغٍ فٍ  -6

    اطزطُغ رقذَز اىشٍِ اىنبفٍ ىزذقُق اىهذف. -7

    ىذٌ اىقذرح ػيً وضغ خطخ ىذُبرٍ اىُىٍُخ. -8

    ىٍ اىقذرح فٍ رْظٌُ أوقبد اىَزاجؼخ.-05

    اخطظ ػيً أُ أمىُ ّبجذب فٍ اخزُبرارٍ اىَزؼذدح فٍ دُبرٍ  -00

 

 

 رؼذه ٍْبطجخغُز  ٍْبطجخ ٍهبراد االرصبه و اىزىاصو -0

    . اِخزَِاطزطُغ ٍذبورح  -0

    أدظِ اىزىاصو اىغُز اىيفظٍ مبالٍبءاد. -0

    ىذي اىقذرح ػيً رغُُز رؼجُزاد وجهٍ دظت اىَىاقف اىَزؼذدح . -0

    ىذٌ دظِ اىَؼبٍيخ ٍغ اِخزَِ. -0

    اػجز ػِ أفنبرٌ ثىضىح. -0

    ثظهىىخ.اطزطُغ االّزقبه ٍِ ٍىضىع ألخز   -6

    ادززً رأٌ األخز. -7

    اطزخذً اىَفزداد اىَْبطجخ ػْذ اىزذذس ٍغ اِخزَِ. -8

    .يجبقخأرؼبٍو ٍغ اِخزَِ ث -9

    أدظِ االطزَبع إىً اِخزَِ. -05

    هْبك رقبرة ثُِ أفنبرٌ و أفنبر اِخزَِ . -00
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 رؼذه غُز ٍْبطجخ ٍْبطجخ اىَهبراد االجزَبػُخ و اىؼَو ٍغ اىجَبػخ-0

    اػَو ضَِ فزَق ٍشززك ػْذ اىَزاجؼخ.-0

    أرقجو وجهخ ّظز األخز و ادززٍهب.-0

    امزظت ػبداد اجزَبػُخ طيَُخ.-0

    أقٌُ ػالقبد صذاقخ قبئَخ ػيً االدززاً اىَزجبده ٍغ اِخزَِ.-0

    أطبػذ اِخزَِ فٍ إَجبد ديىه ىَشبميهٌ.-0

    ػيً أطبص اىزظبٍخ. أرؼبٍو ٍغ اِخزَِ-6

    .ٌَ ٍصيذخ اىجَبػخ ىذٌ اىقذرح ػيً رقذ-7

    أرصزف ثذنَخ فٍ اىَىاقف و اىَْبطجبد ػيً ٍصيذخ اىفزد.-8

    أرذَو اىضغظ ٍغ أفزاد اىجَبػخ.-9

    ادززً سٍالئٍ .-05

    صقخ ٍغ اِخزَِ . ثْبء أواصزىذٌ اىقذرح ػيً -00

 

 

 رؼذه غُز ٍْبطجخ ٍْبطجخ واىىػٍ اىذارٍاىَهبراد اىْفظُخ -0

    ىذٌ صقخ ػبىُخ ثبىْفض. -0

    ىذٌ قذرح االػزَبد ػيً اىذاد. -0

    ىذٌ اىقذرح ػيً اىزصزَخ ثأخطبئٍ دوُ دزط.--0

    أصق ثقذرارٍ. -0

    ىذٌ اىقذرح ػيً رذذَذ اهزَبٍبرٍ . -0

    اطزطُغ رَُُش اىظيىمُبد اىخبطئخ. -6

    ىذٌ اىقذرح ػيً إظهبر روح اىَظؤوىُخ. -7

    افخز فٍ اغيت األدُبُ ػيً ٍب افؼيه . -8

    اطزطُغ اىزغيت ػيً ضغىط اىذُبح اىَخزيفخ. -9

    ىذي اىقذرح ػيً امزشبف ٍشبػز اِخزَِ .-05

    أصق ثخجزارٍ.-00
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 رؼذه غُز ٍْبطجخ ٍْبطجخ ٍهبراد اىزفنُز ودو اىَشنالد.-0

     أرذيً ثبىزفنُز اىْقذٌ اىظيٌُ .-0

    ىذٌ اىقذرح ػيً رْظٌُ األفنبر ثطزَقخ ٍْطقُخ.-0

    ىذٌ اىقذرح ػيً إَجبد اىجذائو ىيَشنيخ.--0

    اىَزشبثهخ.  اطزطُغ اىزثظ ثُِ اىَىاقف اىزؼيَُُخ و اىَىاقف اىذُبرُخ-0

    ىذٌ اىقذرح ػيً إَجبد اىذيىه اىَْبطجخ ىنو ٍشنيخ.-0

    اطزطُغ اإلدظبص ثبىَشنيخ.-6

    ىذي اىقذرح ػيً اىجذش و اىزجزَت.-7

    ىذٌ اىقذرح ػيً إدارح اىىقذ ثنفبءح.-8

    ىذي اىقذرح ػيً اىزذيُو. -9

    اطزطُغ جَغ اىَؼيىٍبد اىخبصخ ثبىَىضىع و أثىثهب. -05

    ىذي اىقذرح ثزذذَذ اىَشنيخ ثشنو دقُق.-00

 

 

 رؼذه غُز ٍْبطجخ ٍْبطجخ اىؼيَُخ و اىزنْىىىجُخاىَهبراد -6

    اطزطُغ اطزخذاً اىذبطىة ثَهبرح.-0

    أوامت اىزطىراد اىؼيَُخ و اىزقُْخ اىذذَضخ.-0

    ىذٌ اىقذرح ػيً اطزخذاً اىىطبئو اىزنْىىىجُخ اىذذَضخ.-0

    اطزخذً شجنخ االّززّذ فٍ أٍىر االَجبثُخ .-0

    اىزصُْف ثُِ اىَؼبرف و ٍذبوىخ االطزفبدح ثهب.ىذٌ اىقذرح ػيً -6

    امزظت صقبفخ ٍؼزفُخ ٍزْىػخ.-7

    اٍزيل اىقذرح اىزٍ رؤهيٍْ ىىضغ أهذاف ىَظزقجيٍ اىؼيٍَ.-8

اطزخذً ٍصبدر ٍخزيفخ ىيذصىه ػيً ٍؼيىٍبد و اىَؼبرف ثَب َخذً  -9

 اىذصُيخ اىَؼزفُخ.

   

    األٍضو الطزخذاً اىذبطىة .ىذٌ اىقذرح ػيً رذذَذ اىطزَقخ -05

    أرَُُش ثخبصُخ دت االطزطالع .-00
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 رؼذه غُز ٍْبطجخ ٍْبطجخ  ٍهبراد اىهىَخ ودت اىىطِ-7

    أرَزغ ثذت اىىطِ. -1

    ادززً اىزٍىس اىىطُْخ. -0

    اػزش ثبّزَبئٍ إىً وطٍْ. -0

    أطهٌ فٍ ّظبفخ ثُئزٍ. -0

    ادززً اىقبّىُ اىىطٍْ. -0

    اػَو ثجذ ألخذً وطٍْ.--6

    أدافغ و ادٍَ وطٍْ. -7

    ىذٌ وػٍ ثأهَُخ االطزفبدح ٍِ اىَزافق اىَخزيفخ فٍ ثُئزٍ.--8

    أدبفع ػيً ثُئزٍ و ٍذُطٍ اىجغزافٍ و اإلّظبٍّ. -9

    ىذٌ اىقذرح ػيً اىزخطُظ اىظيٌُ إلدارح شؤوُ وطٍْ.--05

    ىذٌ وػٍ ثَظؤوىُبد اىَىاطْخ و ٍَبرطزهب ثفؼبىُخ.-00

 

 

 تعدل غير مناسبة  مناسبة ميارات التحكم في المغات -8

    أتحكم في المغة العربية.-1

    افيم معاني المغة الفرنسية.-2

    افيم معاني المغة االنجميزية.-3

    اىتم بتعمم المغات األجنبية.-4

    إلى ابعد من تعمم المغة وىي تعميميا لمغير.لدي طموح لموصول -5

    اكتسب ميارة الترجمة إلى لغات متعددة .-6

    اكتسب ميارة القراءة و الفيم الكامل لما اقرأه. -7

    استطيع ترجمة المصطمحات من المغة العربية إلى المغة الفرنسية.- 8

    استطيع تركيب جمل صحيحة بالمغة العربية.-9

    لدي القدرة عمى المناقشة بمغة سميمة أمام األستاذ و الزمالء. -11

    لدي القدرة عمى الكتابة بمغة صحيحة أثناء انجاز الوضعية اإلدماجية.-11
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 البحث العمميوزارة التعميم العالي و 
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية
 النفسقسم عمم 

 تحية طيبة وبعد.........
 أختي التمميذة، أخي التمميذ:

في إطار التحضير لمذكرة التخرج لنيل الشيادة ماستر شعبة عمم نفس اختصاص توجيو و إرشاد تريد القيام 
من التالميذ المقبمين  مستوى الميارات الحياتية عند التالميذ المرحمة الثانوية  دراسة عمى عينةبدراسة : " 

" وعميو و إيمانا منا بالميمة الممقاة عمى عاتقنا و صدقا لنتائج التي نريد الوصول  مى شيادة الباكالورياع
، خدمة إلغراض و نزاىة ،إلييا نضع بين أيدي سيادتكم ىذه األداة من اجل اإلجابة عمى أسئمتيا بكل صدق

 ضوعية .و المشاركة فيو بكل مو  ،البحث العممي و المساىمة في إثراء العمل

 التعميمات :

ون أنيا تعبر عن تر  ( أمام الخانة (Xنرجو منكم إفادتنا باإلجابة المعبرة عن رأيكم ، وذلك بوضع العالمة
 موضوعية شاكرين مسبقا تعاونكم معنا .رأيكم بكل صدق و 

 كما يجب أن تعطى إجابة واحدة فقط عل كل فقرة .
 خدمة أىداف البحث العممي . وبيذا ستساىمون في إنجاح الدراسة المذكورة و

 كما أن إجابتكم محفوظة ال يطمع عمييا إال الباحثة .
 السن:.....

 الشعبة:...................................

 انثى                              ذكر                              الجنس :

 المعدل :

 المشرفة  : أ.  تواتي حياة                               الطالبة : بن دربال نعيمة              
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 مقيـــاس الميــــارات الحياتيــــة

 

 

دارة الوقت -1  أبدا قميال أحيانا غالبا دائما ميارات التخطيط وا 

      استطيع اختيار الشعبة المناسبة في دراستي . -1

      لدي القدرة عمى إدارة الوقت بكفاءة. -2

      امتمك القدرة التي تؤىمني لوضع أىداف لمستقبمي العممي . -3

      احظر بحوثي في الوقت المحدد. -4

      ىادفة. أعمالفراغي في  أوقاتاستغل  -5

      استطيع تقدير الزمن الكافي لتحقيق اليدف. -6

      لي القدرة في تنظيم أوقات المراجعة. -7

      ناجحا في اختياراتي المتعددة في حياتياخطط عمى أن أكون  -8

 أبدا قميال أحيانا غالبا دائما ميارات االتصال و التواصل -3

      استطيع محاورة اآلخرين . -1

      لدى القدرة عمى تغيير تعبيرات وجيي حسب المواقف المتعددة . -2

      لدي حسن المعاممة مع اآلخرين. -3

      بوضوح.اعبر عن أفكاري  -4

      استطيع االنتقال من موضوع ألخر بسيولة.  -5

      احترم رأي األخر. -6

      استخدم المفردات المناسبة عند التحدث مع اآلخرين. -7

      أحسن االستماع إلى اآلخرين. -8

      ىناك تقارب بين أفكاري و أفكار اآلخرين . -9
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 أبدا قميال أحيانا غالبا دائما العمل مع الجماعةالميارات االجتماعية و -3

      اعمل ضمن فريق مشترك عند المراجعة.-1

      أتقبل وجية نظر األخر و احترميا.-2

      اكتسب عادات اجتماعية سميمة.-3

      أقيم عالقات صداقة قائمة عمى االحترام المتبادل مع اآلخرين.-4

      حمول لمشاكميم. أساعد اآلخرين في إيجاد-5

      أتعامل مع اآلخرين عمى أساس التسامح.-6

      أتصرف بحكمة في المواقف و المناسبات.-7

      أتحمل الضغط مع أفراد الجماعة.-8

      لدي القدرة عمى اواسر ثقة مع اآلخرين . -9

 

 

 أبدا قميال أحيانا غالبا دائما الميارات النفسية والوعي الذاتي-4

      لدي ثقة عالية بالنفس. -1

      لدي قدرة االعتماد عمى الذات. -2

      لدي القدرة عمى التصريح بأخطائي دون حرج. -3

      أثق بقدراتي. -4

      استطيع تمييز السموكيات الخاطئة. -5

      لدي القدرة عمى إظيار روح المسؤولية. -6

      افخر في اغمب األحيان عمى ما افعمو . -7

      استطيع التغمب عمى ضغوط الحياة المختمفة. -8

      لدى القدرة عمى اكتشاف مشاعر اآلخرين . -9
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 أبدا قميال أحيانا غالبا دائما ميارات التفكير وحل المشكالت.-5

      أتحمى بالتفكير النقدي السميم .-1

      عمى تنظيم األفكار بطريقة منطقية.لدي القدرة -2

      لدي القدرة عمى إيجاد البدائل لممشكمة.--3

      المتشابية.  استطيع الربط بين المواقف التعميمية و المواقف الحياتية-4

      لدي القدرة عمى إيجاد الحمول المناسبة لكل مشكمة.-5

      لدى القدرة عمى البحث و التجريب.-6

      لدى القدرة عمى التحميل. -7

      لدى القدرة بتحديد المشكمة بشكل دقيق.-8

 أبدا قميال أحيانا غالبا دائما الميارات العممية و التكنولوجية-6

      أواكب التطورات العممية و التقنية الحديثة.-1

      استخدم شبكة االنترنت في أمور االيجابية .-2

      عمى التصنيف بين المعارف و محاولة االستفادة بيا.لدي القدرة -3

      اكتسب ثقافة معرفية متنوعة.-4

      امتمك القدرة التي تؤىمني لوضع أىداف لمستقبمي العممي.-5

استخدم مصادر مختمفة لمحصول عمى المعمومات و المعارف بما يخدم -6

 الحصيمة المعرفية.

     

      االستطالع .أتمييز بخاصية حب -7
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 أبدا قميال أحيانا غالبا دائما ميارات اليوية وحب الوطن-7

      أتمتع بحب الوطن. -1

      احترم الرموز الوطنية. -2

      اعتز بانتمائي إلى وطني. -3

      أسيم في نظافة بيئتي. -4

      احترم القانون الوطني. -5

      اعمل بجد ألخدم وطني.--6

      أدافع و احمي وطني. -7

      لدي وعي بأىمية االستفادة من المرافق المختمفة في بيئتي.--8

      أحافظ عمى بيئتي و محيطي الجغرافي و اإلنساني. -9

      لدي القدرة عمى التخطيط السميم إلدارة شؤون وطني.--11

      لدي وعي بمسؤوليات المواطنة و ممارستيا بفعالية.-11

 

 أبدا قميال أحيانا غالبا دائما ميارات التحكم في المغات -8

      افيم معاني المغة الفرنسية.-1

      افيم معاني المغة االنجميزية.-2

      اىتم بتعمم المغات األجنبية.-3

      لدي طموح لموصول إلى ابعد من تعمم المغة وىي تعميميا لمغير.-4

      الترجمة إلى لغات متعددة .اكتسب ميارة -5

      استطيع ترجمة المصطمحات من المغة العربية إلى المغة الفرنسية.- 6

      لدي القدرة عمى المناقشة بمغة سميمة أمام األستاذ و الزمالء.-7

      لدي القدرة عمى الكتابة بمغة صحيحة أثناء انجاز الوضعية اإلدماجية.-8
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 البحث العمميالعالي و وزارة التعميم 
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 االجتماعيةكمية العموم اإلنسانية و 
 قسم عمم النفس

 تحية طيبة وبعد.........
 أختي التمميذة، أخي التمميذ:

في إطار التحضير لمذكرة التخرج لنيل الشيادة ماستر شعبة عمم نفس اختصاص توجيو و إرشاد تريد القيام 
من التالميذ المقبمين  مستوى الميارات الحياتية عند التالميذ المرحمة الثانوية  دراسة عمى عينةبدراسة : " 

" وعميو و إيمانا منا بالميمة الممقاة عمى عاتقنا و صدقا لنتائج التي نريد الوصول  عمى شيادة الباكالوريا
إلييا نضع بين أيدي سيادتكم ىذه األداة من اجل اإلجابة عمى أسئمتيا بكل صدق و نزاىة ، خدمة إلغراض 

 البحث العممي و المساىمة في إثراء العمل و المشاركة فيو بكل موضوعية .

 التعميمات :

ترون أنيا تعبر عن  ( أمام الخانة (Xرجو منكم إفادتنا باإلجابة المعبرة عن رأيكم ، وذلك بوضع العالمةن
 رأيكم بكل صدق و موضوعية شاكرين مسبقا تعاونكم معنا .

 كما يجب أن تعطى إجابة واحدة فقط عل كل فقرة .
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