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 الملّخص

درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية  تقّصي هدفت الّدراسة
الّدراسة  . استخدمتحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في لواء الّشونة الجنوبّيةالمهارات ال

من معّلمي الّتربية  (مةمعلّ معّلًما و  45تكّونت عّينة الّدراسة من ) المسحي. المنهج الوصفي
حيث تكّونت  اسةكأداة للّدر المهارات الحياتّية  ستبانةا استخدمت .للّصّفين الّرابع والخامس اإلسالمّية

المهارات  المهارات الوجدانّية، )المهارات العقلّية، مجاالت( 5( فقرة توّزعت على )46من )
 درجة عن نتائج الّدراسة كشفت (.كنولوجيصال التّ االتّ  مهاراتالمهارات االقتصادّية،  االجتماعّية،

في تنمية المهارات الحياتّية لدى مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس ل كبيرة
، حيث جاء ترتيب المجاالت من األعلى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في لواء الّشونة الجنوبّية

)المهارات ثّم )المهارات االقتصادّية( يليه )المهارات االجتماعّية( يليه  (المهارات الوجدانّية)كاآلتي: 
 درجة ق فيعدم وجود فر  تائجنّ ال كما كشفت .(كنولوجيالتّ  صالاالتّ  )مهاراتوأخيًرا العقلّية( 

ة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلب
 بعدة توصيات أهمهاأوصت الّدراسة  تعزى لمتغّيرات الّدراسة )الجنس، والمؤّهل العلمي، والخبرة(.

ة في مختلف ساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبم زيادة فاعلّية
 .الّدراسّية في العالم العربيوالمواد المراحل 

 .المهارات الحياتّية ،الرّابع والخامس ينلّصفّ ا ،كتب الّتربية اإلسالمّية الكلمات المفتاحّية:
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 Abstract 

     The study aimed to investigate the degree of the contribution of Islamic education 

Tixt books for the fourth and fifth grades in developing the life skills of students from 

the bointofview of teachers in the Southern Shouneh District. The study used the 

descriptive survey method. (The study sample consisted of (45 teachers and teacher) of 

Islamic education teachers for the fourth and fifth grades. The study used a 

questionnaire of life skills as a tool which consisted of (46) paragraph the study were 

distributed to (5) areas (the area of mental skills, the field of attitudes skills, the field of 

social skills, economic skills, field skills machines Wesal Walt Knulogi).  the revealed 

the results of the study about the degree of great for the contribution of books of Islamic 

Education fourth and fifth grades in the development of life skills among students from 

the point of view of teachers in the District of Barn South, where the order of domains 

came from the top as follows: (Affective Skills) (Social Skills) followed by (Economic 

Skills) and (Mental Skills) and finally (Skills Machines Wesal Walt Knulogi). Also it 

revealed the n results no differences in the degree of contribution of Islamic education 

books fourth and fifth grades in the development of life skills in the application of the 

study due to the variables (Sex, Academic Qualification, and Experience). The study 

recommended in the study to increase the effectiveness of the contribution of Islamic 

education books in developing life skills for students in the various levels of study in the 

Arab world, and the development of life skills for students in various subjects 

throughout the academic stages. 

Keywords:  Islamic Education text Books of, Fourth and Fifth Grade, Life Skills. 
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 الفصل األّول

 خلفّية الّدراسة وأهّمّيتها 

 
 المقّدمة

 الحديثةمن المهام هو ، و المهارات الحياتّيةتدريس  هو ربية المعاصرةلتّ ا أحد أهم مرتكزات     

 ُجليمية قلولية واألالدّ  والهيئات ماتالمنظّ ومؤّخًرا تولي في القرن الحادي والعشرين،  للمدرسة

وخاّصة في  ةراسيّ الدّ  الكتب وتضمين، في المدارسالمهارات الحياتّية  تدريساهتمامها على ضرورة 

المهارات تدريس على  مينالمعلّ كذلك تدريب  ،المهارات الحياتّيةلمبحث مرحلة الّتعليم األساسي 

تّية أثر كبير في مساعدة الّطالب على تكوين مهارات الحيافي برامج إعداد المعّلمين، لما للالحياتّية 

 أفضل في المستقبل، وتعزيز ثقته بنفسه، ورفع تقديره لذاته.  حياة 

في سلوك تكيّ  على أداءتساعد الفرد ي القدرات التّ مجموعة من ها المهارات الحياتّية بأنّ تعّرف      

يجابي  هج وقادر مرن في النّ التي تجعله  ةالحياة اليوميّ معضالت عامل مع التّ الّتغيير و  يمّكنه منوا 

ع إلى األمام حتى في طلّ تّ للوتؤّهله  ،في ظروف مختلفة مة بشكل إيجابيوالمواء فكيّ على التّ 

 (.Sweetow, 2019) فرص إليجاد الحلول على العثورمن نه مكّ تعبة، و المواقف الصّ 

أهمّية وأثر واضح في حياة األفراد والّطلبة من مختلف الجوانب العقلّية،  ةالحياتيّ للمهارات      

األكاديمّية، واالنفعالّية واالجتماعّية في مختلف المراحل الّدراسّية منذ المرحلة األساسّية والمعرفّية، و 

في حياة األفراد من خالل نتائج  ةالمهارات الحياتيّ  وحتى مرحلة الّدراسة الجامعّية، فتبرز أهمّية

 ةحة العقليّ ة بين الصّ وجود عالقة مباشرة إيجابيّ ( التي أّكدت على Naeim, 2016دراسة نعيم )

في حياة  الّطلبة في مراحل الّتعليم  ةالمهارات الحياتيّ  . وتظهر أهمّيةةوالمهارات الحياتيّ  لألفراد



0 
 

( وجود أثر لدمج Cronin, & Allen, 2018) المختلفة فقد أظهرت نتائج دراسة كرونين وألين

رات بجميع مؤشّ لّطلبة لدى اة ر المهارات الحياتيّ يتطو  في المدرسة حيث يرتبط ةالمهارات الحياتيّ 

فسي فاه النّ ينطوي الرّ م، حيث ، وسعادتهماطمئنانهو ة، فسيّ النّ  الّطلبةة رفاهيّ : الثةفسي الثّ فاه النّ رّ ال

عور الشّ و ة، االستقالليّ و خصي، مكن الشّ التّ و ة مع اآلخرين، العالقات اإليجابيّ  سّتة عوامل: على

 وصولهم عندنفسي فاه الّ حالة الرّ ل الّطلبةيصل ، و خصيشّ ر الطوّ مو والتّ بهدف ومعنى الحياة، والنّ 

، ويصل الّطلبة لهذه الحالة من االّتزان عند عبة والمجزيةر بأحداث الحياة الصّ زان تتأثّ لحالة اتّ 

 الزاده، والسوداني نورو فرهادي،  لديهم، كما أوضحت نتائج دراسة ةر المهارات الحياتيّ يتطو 

(Farhady, Nooralizadeh, & Soodani, 2013 ) ة كبيرة بين المهارات عالقة إيجابيّ على وجود

 الّطلبة. كيف االجتماعي لدى ة والتّ الحياتيّ 

كل من المجاالت  في حياة الّطلبة ةالمهارات الحياتيّ  األساسّية تبرز أهمّية وفي نطاق المرحلة     

 4443 )ئج الّدراسات الغامدينتا التالية التحصيل في الدافعية ،ومهارات االتصال كما اتضحتها

ة في الحياتيّ  المهارات لتدريساألثر وجود درجة عالية التي أثبتت ( Wipharat, 2019 ) ( و،فارات

دريكسلر وبورمان  ، وأظهرت نتائج دراسةةبتدائيّ المرحلة اإل طلبةلدى  األكاديمي حصيلالتّ  رفع

(Drexler, & Borrmann, 2012أثر تدريس المهارات ) راسيحصيل الدّ التّ  في رفع ةاتيّ الحي، 

زمة في اكتساب المعرفة والمهارات الاّل  تهمنمت رغب، حيث ةبتدائيّ المرحلة اإل ّية لدى طلبةافعوالدّ 

، كما بّينت نتائج دراسة كاظمي والمستقبل على حل المشكالت في الوقت الحاضر  تنمية قدراتهمل

( فاعلّية الّتدريب على Kazemi, Momeni, & Abolghasemi, 2013ومؤمن وأبو الغامسي )

المرحلة  والّتواصل لدى طلبة صالومهارات االتّ  ،اتحترام الذّ في زيادة ا ةالحياتيّ  المهارات

 ة.بتدائيّ اإل
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المهارات ى مستو (، كما أّن 2007الّسّيد،) ةلمهارات الحياتيّ الكتساب البة طّ للحاجات تظهر      

لمهارات الحياتّية لدى ل (، كما يظهر مستوى متوّسط2006للولو،ا) متدّني الحياتّية لدى الّطلبة

(، ويوجد ضعف في ,Dormoders, & Seevers  2015؛2019الترك، ؛ 2018التخاينة، ) الّطلبة

ها لدى الّطلبة، ورفع درجة حاجة كبيرة لتحسيندرجة امتالك الّطلبة للمهارات الحياتّية، وهناك 

وتنخفض درجة (. Kavga, & Papageorgiou, 2009 ؛2016عسكر، ) تفعيلها في المواد األكاديمّية

 (.2012، صايمة) لمهارات الحياتّيةل لّصف الثّالث األساسيا ممارسة طلبة

كرونين وألين  غير أّن الّطلبة قادرين على تطوير المهارات الحياتّية حيث أشارت نتائج دراسة     

(Cronin, & Allen, 2018 إلى أّن ) العمل اآلتيةة المهارات الحياتيّ قادرين على تطوير الّطلبة :

دارة الوقت ،وتحديد األهداف ،الجمعي واصل والمهارات االجتماعية والتّ  ،ةوالمهارات العاطفيّ  ،وا 

ة المهارات الحياتيّ وللمدرسة دوًرا بارًزا وهامًّا في تنمية  .خاذ القراراتواتّ  ،وحل المشكالت ،والقيادة

التي تعد الخطوة األولى في اكتساب المعرفة والمهارات  ة في المرحلة األساسّيةلّطلبة وخاصّ لدى ا

 خالل من لّطلبةلدى ا تنمية المهارات الحياتّية، حيث نجحت المدرسة في ة عن الحياةاألساسيّ 

(، كما تسهم المدرسة منذ التحاق الّطلبة بها Akfirat, & Kezer, 2016) مفيدةالممتعة و الاألنشطة 

، اتيالذّ جيه والّتو  اآلخرين،ب واصلوالتّ  ،عاونوالتّ ، إدارة الوقت اآلتية: المهارات الحياتيةنمية في ت

وفي األردن  (.Kimberly, & Scott, 2016ات العمل )وأخالقيّ ، وحل المشكالت ،ةالمسؤوليّ وتحّمل 

صاالت واالتّ  تكنولوجيا المعلومات برنامج قائم على نجاح (Alzyodi, 2012) تائج دراسةأوضحت ن

، ةبتدائيّ إلالمرحلة اة ولصالح عالي بدرجةة المدارس الحكوميّ  لدى طلبةة في تطوير المهارات الحياتيّ 

ربية تين في التّ وحدتين دراسيّ ( على فاعلّية 2016داوود والعدوان )كما أّكدت نتائج دراسة 

فكير العليا ن مهارات التّ وليدي البنائي في تحسية في ضوء األنموذج التّ ة والوطنيّ االجتماعيّ 

  .ةالمرحلة األساسيّ  طلبةة لدى والمهارات الحياتيّ 
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زة بيئة آمنة ومحفّ في مجال  لوزارة الّتربية والّتعليم في األردن دةمحدّ الهداف األ ويالحظ ان    

 (%100نسبة ) إلىالمهارات الحياتّية  برامج تطّبقي زيادة نسبة المدارس التّ عمل على ، تللمدرسة

ومهارات  ،عاون والعمل الجمعين هذه البرامج دروًسا حول التّ تتضمّ ، حيث (2022) بحلول عام

فكير التّ و  ومهارات صنع القرار ،عاطف()تدريس التّ  الوجدانّيةفاوض والمهارات ومهارات التّ  ،صالاالتّ 

دارة اتيّ لذّ اإلدارة امهارات و  ،عامل مع اآلخرينالتّ مهارات و  ،ومهارات حل المشكالت ،قديالنّ  ة وا 

  (Ministry of Education, 2018).ب الغض

التّقّدم نحو مشاعل  في المدارس غييرجذوة التّ  في قيادة دور بارزمن ربية واألخالق لتّ ما لل     

ة، اقتصاد المعرف واستثمار ،حديالتّ  قادرة علىة ذكيّ  مدارسصنع ل، والّتطور في كاّفة المجاالت

متسّلحة بالمبادئ واألخالق المنبثقة من الّتربية  قةخاّل و طموحة ن أجيااًل تكويا نحو منطلقً  وتعد

اإلسالمّية؛ لكونها معبًرا للّتحصيل العلمي الجّيد، ومن هذه األخالق: االستقامة وتزكية الّنفس، 

ولما  (.2014،البشريوالّتسامح واألدب واالحترام في المدرسة، والّصدق واألمانة، وعدم الغش )

؛ (2018األحمري،) بةللطّ دى افى تنمية المهارات الحياتّية ل من دور كبير وهاماألساسّية ة لمرحلل

درجة مساهمة كتب مرحلة الّتعليم األساسي للّصّفين الّرابع والخامس في من المهم معرفة أصبح 

د من عــديوقد أوصت . تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في األردن

درجة مساهمة كتب مرحلة الّتعليم األساسي في الــّدراسات بضرورة إجراء المزيد من الّدراسات حول 

  (.2016؛ مرتجى،2015جالل، ومن هذه الّدراسات ) تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة

في  انويثّ الث الف الثّ الصّ  في ةربية اإلسالميّ التّ كتب ( 2015دراسة جالل ) تناولت حيث      

في الّصف الّسادس األساسي في  ةربية اإلسالميّ التّ كتب ( 2016وتناولت دراسة مرتجى ) اليمن،

في  الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس لكتب بتطبيقهاة راسة الحاليّ الدّ  لذا فإنّ  ؛فلسطين

درجة ة تبحث في جة لدراسات علميّ الحا مع ازدياد ةً ا في هذا المجال، خاصّ علميًّ  إثراءً  دتعـ األردن
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مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من 

 . وجهة نظر المعّلمين في األردن

 
 راسةمشكلة الدّ 

ّسياسّية، يمتاز العصر الحالي بتسارع التّقّدم العلمي والّتغّيرات على كاّفة األصعدة ال     

المستوى في مختلف واالقتصادّية، واالجتماعّية؛ مّما يعني وجوب امتالك الفرد لمهارات عالية 

الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع  أهمّية تبرزمن مواكبة هذه الّتغّيرات، و  مّكنهجوانب الحياة ُلت

عّلمه الّطالب من المهارات ؛ فما يتكونها األساس للّتعّلم وبناء وصقل شخصّية الفرد والخامس

  بنية راسخة تؤّهله لمواجهة تحّديات العصر. المرحلة األساسّية يعدُ  الحياتّية في

في المملكة األردنّية الهاشمّية وسبل المرحلة األساسّية واقع الّتعليم والّتعلم في  وفي دراسته حول    

المجلس االقتصادي واالجتماعي ، أوصى ةيميّ قلالّتحسين في ضوء خبرات بعض الّدول العالمّية واأل

الّتعليم والّتعلم في المرحلة األساسّية في المملكة األردنّية عملّية واقع  حسينبوجوب ت األردني

المهارات  حولة علميّ ال اتراسدّ ال منمزيد إجراء  من خالل يمّيةقلالّدول العالمّية واألب اقتداءً الهاشمّية 

كما (. 2018،المجلس االقتصادي واالجتماعي األردنيلمرحلة األساسّية )في االحياتّية لدى الّطلبة 

وقد حّددت الّدراسات الّتربوّية العالمّية والعربّية مدخل الّدمج لتعليم المهارات الحياتّية، حيث ينطوي 

هذا المدخل على تعليم المهارات الحياتّية بشكل صريح في أي منهج أو محتوى دراسي، باستخدام 

  (.2016، عبد العظيمتيجّيات وطرق وأساليب الّتدريس المتنّوعة )استرا

ببيئة المعلمات وقريبة من  واختالطهاصفوف ثالثة اولى  معلمة الباحثةومن خالل عمل 

لوحظ وجود تدني بمفهوم المهارات الحياتية عند معظم الطلبة ألسباب عديدة منها ضعف  الطلبة

لذا دعت الحاجة الى ضرورة تنمية مفاهيم المهارات الحياتية لرفع  االهتمام بمادة التربية االسالمية
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مستوى العالقات االجتماعية لبن الطلبة والمعلمين وبين الطلبة انفسم ومجتمعهم ، مما دفعها الى 

  أجراء هذه الدراسة.

ات ولويّ أ وقد انبثقت مشكلة الّدراسة الحالية من المسائل البحثّية ذات األولوّية القصوى من     

كنولوجيا اعتمادها من قبل المجلس األعلى للعلوم والتّ  ي تمّ التّ و عليم ربية والتّ البحث العلمي لقطاع التّ 

 (.Higher Council for Science & Technology, 2010)( 2020-2011لألعوام )

 
 وأسئلتها راسةالدّ هدف 

درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية  وهو لالجابة عن السؤال الرئيسي التاليتهدف الّدراسة      

لواء الّشونة للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في 

 ؟ وانبثق عنه األسئلة التالية الجنوبّية

 عنها:إلجابة الّدراسة الحالية ل سعت حيث    

ّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية لل ما -1

 ؟ لواء الّشونة الجنوبّيةلدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في 

في درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع ة ذو داللة إحصائيّ  فرقيوجد هل  -2

 لواء الّشونة الجنوبّيةة نظر المعّلمين في والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجه

 يعزى لمتغّير الجنس )ذكور / إناث(؟

في درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع ة ذو داللة إحصائيّ  فرقيوجد هل  -3

 بّيةلواء الّشونة الجنو والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في 

 (؟و ماجستير )بكالوريوس، ل العلميلمؤهّ لمتغّير ا يعزى
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في درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع ة ذو داللة إحصائيّ  فرقيوجد هل  -4

 لواء الّشونة الجنوبّيةوالخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في 

 سنوات(؟ 10سنوات، وأكثر من  10إلى 5  سنوات، ومن 5من  أقللخبرة )ا لمتغّير يعزى

 
 راسةالدّ أهمّية 

 األهمّية الّنظرّية

من وزارة الّتربية والّتعليم في األردن الّتي انسجامها مع أهداف  الحالية من راسةة الدّ هميّ تّتضح أ    

 ةبلد الطّ ي تزوّ ة التّ سيّ العناصر األساالمدرسي، وتضمينه اب الكتأّكدت على ضررة تحديث 

 ( 0213ة ) وزارة التربية والتعليم االردنية ، المهارات الحياتيّ ب

ة ة في عمليّ االستمرار بفعاليّ  تمكين الّطلبة منانها قد تسهم في في  ومّما يعّزز أهمّية الّدراسة     

في  العمل في مزاتهباستخدام جميع إنجا متسهيل حياته يتمّكن الّطلبة من هاعن طريقو  ،غييرالتّ 

 ويعمل لدى الّطلبة، ةالقيم اإليجابيّ في المدرسة ة عليم المهارات الحياتيّ تز عزّ كما ي ،ةعليميّ ة التّ العمليّ 

 لهم.دة تلبية االحتياجات المحدّ  على

التي تعمل على غرس القيم الّتربية اإلسالمّية وتسمو أهمّية الّدراسة في كونها تبحث في كتب     

ة في نفوس الّطلبة، وتقّوي إيمانهم بالخالق عّز وجل، وتزرع في نفوسهم القيم اإليجابّية، اإلسالميّ 

وتحثّهم على اتّباع مكارم األخالق في مختلف جوانب الحياة االجتماعّية واالقتصادّية، وتعمل على 

ات ومع األسرة تربية األجيال المتحّصنة بالفكر المعتدل والمستنير، وتحّقق األمن والّسالم مع الذّ 

 والمجتمع والوطن. 

الّتربية  كتب مساهمةمين حول درجة راء المعلّ آلتها من استقصائها راسة أهميّ تكتسب الدّ كما     

ة في هميّ األبالغ من آلرائهم  لمافي األردن، للمهارات الحياتية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس 
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اء الكتب الّدراسّية، كونهم األكثر تعامال وتواصال مع الّطلبة، لبناجعة المطلوبـة غذية الرّ تقديم التّ 

معظم وقته مع طلبته، ويستطيع الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس حيث يقضي معّلم 

 مراقبتهم ومالحظة سلوكاتهم عن قرب، وتكون وجهة نظره هي األكثر صدًقا وواقعّية.

 
 األهمّية العملّية

درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين تكشف عن  قد في أنها الحالية راسةلدّ تكمن أهمية ا

راسة تفيد الدّ قد  ، والّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين

لّصّفين الّرابع درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية لحول  معلوماتمين والمشرفين في توفير المعلّ 

راسات الحديثة من الدّ  الحالية راسةكما وتعد الدّ ، والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة

تلفت نظر الباحثين قد  و، تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبةفي مجال على حد علم الباحثة 

أعم لوصول إلى دراسات ل ؛نب مختلفةمن جوا تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبةلدراسة موضوع 

ة ة يمكن أن تثري المكتبة العربيّ لي توفير مادة علميّ وبالتاّ  ،ظريأشمل تسهم في دعم األدب النّ و 

 في هذا المجال. ةاألردنيّ 

في وزارة  فيد منها صانعو القراريستم بيانات يتقد الحالية من إمكانّية راسةلدّ اة هميّ أ كما تنبع    

كتب  وضعة الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس عند سيّ ار الدّ  وواضعو الكتب لّتعليمالّتربية وا

راسات حول إلجراء المزيد من الدّ تعد تمهيًدا  توصـياتالحالية  راسةلدّ ا قدمتو ، جديدة في المستقبل

 .مّما يعد إضافة إلى األدب الّنظري؛ هذا الموضوع
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 راسةالدّ حدود 
 .للّصّفين الّرابع والخامس في األردنمعّلمي  ة:يّ بشر الحدود ال

  ة.ونة الجنوبيّ ة تربية وتعليم لواء الشّ بعة لمديريّ ة التاّ ة: المدارس الحكوميّ مكانيّ الحدود ال

تطبيــــــــق الّدراســــــــة الحاليــــــــة خــــــــالل الفصــــــــل الّدراســــــــي الثّــــــــاني مــــــــن العــــــــام   تــــــــمّ الحــــــــدود الزمنّيــــــــة: 

2019/2020. 

ـــــــواء الّشـــــــونة للّصـــــــّفين الّرابـــــــع والخـــــــامس  الّتربيـــــــة اإلســـــــالمّيةكتـــــــب الموضـــــــوعّية:  حـــــــدودال فـــــــي ل

 .الجنوبّية

 
 راسةالدّ محّددات 

 بناًء على:  خارج المجتمع الذي أجريت فيهراسة تعميم نتائج الدّ  تمّ     

 وهي استبانة المهارات الحياتّية. راسة الدّ الخصائص الّسيكومترّية )الّصدق والثّبات( ألداة   -

حيث تكّونت عّينة الّدراسة من جميع أفراد المجتمع وهم  عمجتملل راسةنة الدّ عيّ  ثيلدرجة تم  -

 .في لواء الّشونة الجنوبّية للّصّفين الّرابع والخامس جميع معّلمي ومعّلمات الّتربية اإلسالمّية

 .راسةالدّ على فقرات أداة  راسةنة الدّ ة في إجابة أفراد عيّ قّ ة والدّ الموضوعيّ مدى   -

 راسةالدّ حات مصطل

 الّتربية اإلسالمّية

بأّنها إعداًدا كامال للمسلم، من كاّفة الجوانب، في  الّتربية اإلسالمّية( 1995الّنّجار )يعّرف      

 جميع مراحل الّنمو، استناًدا للمبادئ والقيم والّتوجيهات اإلسالمّية، وطرق الّتريبة في اإلسالم. 
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 الّتربيــــــــة اإلســــــــالمّيةإجرائيًّــــــــا ألغــــــــراض هــــــــذه الّدراســــــــة بكتــــــــب  الّتربيــــــــة اإلســــــــالمّيةوتعــــــــّرف      

، والتـــــــى األساســـــــي التــــــي تصــــــدرها وزارة الّتربيـــــــة والّتعلــــــيم فــــــي األردن للّصــــــّفين الّرابــــــع والخــــــامس

 (م2019ه /1440).2019/2020 الّدراسي العامزّود بها الّطلبة في 

 
  المهارات الحياتّية

 بأّنها مجموعة قدرات متعّلمة المهارات الحياتّية (Saravanakumar, 2020) سارافانكومارعّرف      

م الجّيد مع البيئة التي يعيشون فيها، وتكوين الّسلوك أقلعلى العمل والتّ  وكفاءات تساعد األشخاص

 .الذي يمّكنهم من مواجهة تحدّيات الحياة اليومّية اإليجابي

 
 في كتبالمتضمنة ة المهارات مجموعب ض هذه الّدراسةوتعّرف المهارات الحياتّية إجرائيًّا ألغرا     

المستخدمة في  المهارات الحياتّيةوالموّضحة في استبانة  ،الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس

والمهارات ، المهارات العقلّية، والمهارات الوجدانّية، والمهارات االجتماعّية) :ومجاالتها هذه الّدراسة

 جي.كنولو صال التّ االتّ  مهارات، و ةاالقتصاديّ 
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  الفصل الثّاني                                           

 األدب الّنظري والّدراسات الّسابقة

 
تناول الفصل الحالي عرًضا لألدب الّنظري والّدراسات الّسابقة ذات الّصلة بموضوع الّدراسة،     

 فيما يلي توضيًحا لكل منها:، و الّتعقيب على الّدراسات الّسابقةو 

 
 : األدب الّنظريأّوًل

 ، الّتطبيقاتالحياتّيةالمهارات الّتربية اإلسالمّية، ماّدة الّتربية ومنهج  ويشمل الموضوعات اآلتية:

 .الّتربوّية للمهارات الحياتّية

 
 الّتربية اإلسالمّية  ماّدة الّتربية ومنهج

الّنظام الّتربوي  أهداف شترًكا بين المجتمعات اإلنسانّية، وتتعّدديمّثل الّنظام الّتربوي قاسًما م     

عداد شخصّية متوازنة للّطلبة في مختلف الجوانب  في األردن وتتضّمن إنماء الّطلبة وتطويرهم، وا 

العقلّية، واالنفعالّية، والجسدّية، وتزويد الّطلبة بالمهارات المعرفّية ومهارات االّتصال والّتكنولوجيا، 

رفع مستوى الّتعليم، واإلرتقاء بالمستوى الّتعليمي، والثّقافي، واالجتماعي، واإلرتقاء بالّطلبة ليكونوا و 

 (. 4444، الزيوديو  الخوالدة) هو اإلسالمالّرسمي و ولة ين الدّ منتمين لمبادئ أّمتهم الّنابعة من د

على مبادئ وتوجيهات اإلسالم، تنبثق الفلسفة الّتربوّية من الفلسفة اإلسالمّية، وتقوم كما      

وترتقي بالّطلبة لتحقيق الغاية التي خلق اإلنسان من أجلها وهي عبادة اهلل الخالق عز وجل، سعًيا 

لتحقيق الحياة اإلنسانّية المتكاملة للّطلبة، وتنظيم حياتهم من خالل الّتطبيقات الّتربوّية الفلسفة 
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منهج الّتربية اإلسالمّية، وبتدريس ماّدة الّتربية اإلسالمّية  اإلسالمّية، والتي تّتضح بالمنهج الّتربوي

  (.4443، كمقّرر دراسي في المدارس )القحطاني

 
 

 الّتربية اإلسالمّية ماّدة أهمّية 

في عنايتها بمختلف نواحي شخصّية الّطالب الجسدّية،  الّتربية اإلسالمّيةماّدة أهمّية  تبرز     

تنبع من واالجتماعّية، واالقتصادّية، تبًعا للمنهج اإلسالمي بمصادرها التي  والعقلّية، واالنفعالّية،

المصدران إلى: أوال: العلوم ذات المصدر الّرّباني وهي  اذينالعلوم من هالوحي والوجود، وتنقسم 

حث في ظواهر العلوم المتعّلقة بالعقيدة والقيم، ومصدرها القرآن الكريم والّسّنة الّنبوّية، ثانًيا: علوم الب

 (. 4443الكون والحياة وهي العلوم الكونّية التي يهتدي إليها اإلنسان بمداركه )باشا، 

الّطلبة إلى أعلى مستويات الوعي والمسؤولّية، ليتمّكنوا من ب الّتربية اإلسالمّيةماّدة كما تصل      

لجاللته بالعبادات؛ لنيل مواجهة معضالت الحياة، وتزرع في نفوسهم حب اهلل عّز وجل، والتّقّرب 

احترام القرآن الكريم في قلوب الّطلبة وتوقيره، وااللتزام  الّتربية اإلسالمّيةرضا الخالق، وتغرس 

 (.4443بأوامره واالبتعاد عن نواهيه )الّنّجار، 

 
 الّتربية اإلسالمّيةماّدة  تدريس أهداف

 كاآلتي:  الّتربية اإلسالمّية اّدةم أهداف( 4444المركز الوطني لتطوير المناهج ) حّدد     

 زيز إيمان الّطلبة باهلل عّز وجل. تع -

 تنمية القيم الّروحّية لدى الّطلبة. -

تكوين شخصّية  بناء شخصّية الّطلبة المؤمنة التي تعي طبيعة المعرفة الّدينّية ودورها في -

 الّطلبة المتوازنة.
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 ن البشر، واحترام حقوق اإلنسان.لتّنّوع  بيا لدى الّطلبة كاحترام حترامتنمية قيم اال -

 وحب العمل لدى الّطلبة.العمل تعزيز قيم  -

 
 مّيزات الّتربية اإلسالمّية 

 الّتربية اإلسالمّية تمتاز بعّدة مّيزات منها ؛ الّتربية اإلسالمّية ( أنّ 4443) الشيخو  جرادات أّكد     

بتغّير الّزمن والمكان  سس ال تتبّدل وال تتغّيرابتة األث،  رّبانّية المصدر من اهلل عّز وجل

عالمّية وليست فردّية وصالحة لكل المجتمعات ولمختلف ، مستمّرة حتى إنتهاء الخليقةواألشخاص ، 

شمولّية لجميع جوانب الحياة البشرّية: الّسياسّية، واالقتصادّية، والثّقافّية، ،  األعمار والفئات

متوازنة بشكل منقطع الّنظير بين الّدنيا  يمّية، واالجتماعّية، والّشخصّية ،علوالّصحّية، والبيئّية، والتّ 

 واقعّية ال تنفصل عن الحياة الحقيقّية.  الّتربية اإلسالمّيةواآلخرة، والجسد والّروح، و 

 
 أنواع الّتربية في اإلسالم  

 كاآلتي: الّتربية في اإلسالم ( أنواع4443) الشيخو  جرادات حّدد     

 المخّطط لها، لتتوافق مع جميع المستويات العقلّيةالّتربية المنهجّية وهي  الّتربية في اإلسالمال: أوّ 

 بشكل تدريجي يتناسب مع المرحلة العمرّية للّطلبة، وتتم في األسرة والمدارس.

ة بالتّقليد الالمنهجّية والتي يتم اكتسابها بطريقة غير مقصودة وال شعوريّ  الّتربية في اإلسالم ثانًيا: 

 والمحاكاة لسلوك اآلخرين.

الّذاتّية وتتم من خالل قيام الّطلبة بالممارسة والّتجربة والمحاولة والخطأ  الّتربية في اإلسالمثالثًا:  

  واالختيار.
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 المهارات الحياتّية

والّنشاطات  دريس المكتسبة من خالل التّ  القدراتمجموعة من  هيالمهارات الحياتّية      

، ةالحياة اليوميّ المشكالت ومتطّلبات مع بفاعلّية عامل لتّ ا تمّكن منالتي و  والفعالّيات العملّية،

 (.4443، االردنية وزارة الّتربية والّتعليمواكتساب الّسلوك الّتكّيفي اإليجابي )

الّتي تساعد بأّنها المهارات واالستعدادات والقدرات  المهارات الحياتّية( 4444الهيم )كما عّرف      

من  المهارات الحياتّيةعلى الّتعامل مع المواقف المختلفة في الحياة بشكل إيجابي وفّعال، وتختلف 

 مجتمع آلخر، ومن فرد آلخر.

بأّنها كل ما يتضّمنه األصل الّشرعي اإلسالمي من المعايير  المهارات الحياتّية وتعّرف     

ّكن من الحكم على مدى صّحة ومناسبة األعمال والّسلوكّيات تم ، والتيعلياال مثلالو والقيم مبادئ وال

 (.4444الغامدي، ) ةة والمعنويّ الماديّ  والممارسات

المهارات الحياتّية ( National Learning Corporation, 2019) ميعلة للتّ المؤسسة الوطنيّ  عّرفوت    

عامل من التّ  الّطلبةن التي تمكّ و  ،ابيفي واإليجكيّ لوك التّ السّ تتمّثل في قدرات مجموعة من الها بأنّ 

 ، وتصّنف إلى أربعة مهارات كاآلتي: ةات الحياة اليوميّ مطالب وتحديّ متغّيرات و ة مع بفعاليّ 

 المشترك.  مهارات العمل، و ةالمهارات االجتماعيّ و  ،ةدراكيّ المهارات اإل، و مهارات اإلدارة

 
 المهارات الحياتّية أهمّية تدريس

معرفة  من اتهم، وتمّكنهمشخصيّ  وتطوير وصقل على تعزيز الّطلبة هارات الحياتّيةتساعد الم     

مكاناتهم ومواهبهم واتّ  وفهم الذي  منتجين في المجتمعفاعلين و يكونوا ل ،ةجاهاتهم المستقبليّ قدراتهم وا 

الذين  ةالّطلبة مع ة أكثر إيجابيّ ثقافة مدرسيّ في خلق المهارات الحياتّية  كما وتسهمينتمون له، 

فكل طالب يمكن جاح اآلن وفي المستقبل، هم على استعداد للنّ و  ،إمكانات قيادتهم الخاصة يدركون
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في المدرسة، وتدّرب عليها، سّيما لما للقيادة من  المهارات الحياتّيةأن يكون قائد إذا تلّقى تدريس 

حيث  ،(MacGregor, 2020) جاحغالًبا ما تكون قدرتنا على القيادة هي التي تحقق النّ أهمّية ف

بحيث  المجتمع،أدوارهم في تأدية  ليتمّكنوا منالمهارات الحياتّية الكثير من م تعلّ ل الّطلبةيحتاج 

يبرز دور المؤّسسات الّتربوّية  ذلكل. هم ويتمّتعون بممارستهاحقوق على ويحصلون همواجبات يؤّدون

رات الحياتّية لكل مرحلة دراسّية ولكل فئة كالمدارس والجامعات تطوير الكتب بما يتوافق مع المها

      (.4443، االردنية   وزارة الّتربية والّتعليمعمرّية )

 

تجمع بين عملّية الّتعّلم وممارسة نشاطات الحياة اليومّية، حيث يتوّجب  المهارات الحياتّيةف      

بالعالم من حولهم، وتدريبهم على المدرسة واألهل على توجيه الّطلبة وتعريفهم ورفع مستوى وعيهم 

على االستقاللّية وكيفّية مواجهة المستقبل، من خالل ربط الّدروس في المدرسة بالحياة الواقعّية 

للّطلبة، بحيث يتمّكن الّطلبة من رسم صورة للّدروس في حياتهم خارج المدرسة، واالستفادة من 

 (Ministry of Education, 2018).المهارات الّتي تّم اكتسابها 

من أهمّية بالغة في تطوير شخصّية الّطالب من جميع الجوانب،  لمهارات الحياتّيةولما ل     

ولتأكيد الّنظام الّتربوي على قيم اإلسالم كإتقان العمل، واالبتكار، واإلبداع فيه، لإلرتقاء باألّمة 

منهج دراسي للّتربية اإلسالمّية تؤخذ بعين االعتبار عند تصميم  الحياتّيةاإلسالمّية؛ فإّن المهارات 

 (.4443في جميع المراحل الّدراسّية )باشا، 

 
 في المناهج المهارات الحياتّيةدمج أهداف 

المهارات أهداف   (National Learning Corporation, 2019)ميعلة للتّ المؤسسة الوطنيّ  أورد     

 ها كاآلتي: المقّدمة في المدارس لتحقيق برامجال التي تسعى الحياتّية
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احتياجات الّطلبة المختلفة في  هذه المهارات تناسب ة بحيثمتكاملوال ةمتوازنال الّشخصّية تنمية -

 كاّفة جوانب الّشخصّية العقلّية والوجانّية واالجتماعّية.

 زيادة تقديرهم لذاتهم.و  ،رفع ثقة الّطلبة بأنفسهم -

 تهم.من الّشعور باالعتزاز بأنفسهم وقوميّ  تمكين الّطلبة  -

 تؤّهل الّطلبة لتحّمل المسؤولّية والعمل واإلنتاج. -

المعاصرة، والتّفاعل الحياة  ومستجّدات باتمع متطلّ  مأقلالّتكّيف والتّ على  مساعدة الّطلبة -

 اإليجابي مع المتغّيرات المتسارعة من حولهم.

 تحدّيات العصر الحالي بسلوكات منطقّية وواعية وفاعلة. مواجهة -

 بفاعلّية، وتزيد من قدرتهم على حل المشكالت الحياةفي مواقف الإدارة من  الّطلبة تمكين -

 .بفاعلّية

للمنافسة ، بشكل يؤّهلهم الحديثة الّتكنولوجّية اتقنيّ التّ تزويد الّطلبة بمهارات تمّكنهم من استخدام 

 عالميًّا في هذا المجال 

 الّتربية اإلسالمّية ُيعنى منهج ماّدةمية ان منهج التربية االسال( 4443جوارنة، وتجدر االشارة هنا )

بتنمية المهارات المختلفة في الحياة بشكل شامل وكامل؛ لما للمهارات من دور كبير في بناء قّوة 

من البدء بتعريف منهًجا لتعّلم المهارة  الّتربية اإلسالمّيةاألّمة اإلسالمّية، وتقّدمها، وقّدم منهج 

خلق اإلرادة لدى الّطلبة لتعّلم  ، وال الّطلبة على كيفّية أداء المهارة تدريب الطلبة بنوع المهارة ،

 .تشجيع الّطلبة على المواظبة على تأدية المهارة المتعّلم،و  المهارة واكتسابها وتمّثلها في حياتهم
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   المهارات الحياتّية تصنيف

 كاآلتي: المهارات الحياتّية (Saravanakumar, 2020) سارافانكومار صّنف     

المشاعر، وتتضّمن الوعي بالّذات، وتقدير الّذات، والّتكّيف مع  مهارات الّتعايش مع الّذات:

 مع التوّتر الّسلبي. فوالّتكيّ 

الّنزاعات  وحل اآلخرين،وتتضّمن الّتعاطف، واالّتصال الفّعال مع  مهارات الّتعايش مع اآلخرين:

 للّتعبير عن الّرفض. الكلمة ة بالمقدرة على قول والّصراعات، وتكوين الّصداقات، والّتوكيديّ 

وتتضّمن التّفكير الّنقدي، والتّفكير اإلبداعي، وحل المشكالت، واّتخاذ  مهارات اّتخاذ القرار الفّعال:

 القرار.

 
 المهارات الحياتّية كاآلتي: (4443الطويرقي ) كما صّنف    

تشمل مقدرة الّطلبة على تحليل المواقف : كالتوحل المش الّتفكير الّناقد -العقلّية  مهاراتال

والخبرات والمعلومات بأسلوب منطقي، وتقييم القرارات التي يتم اّتخاذها على قيمهم وقيم اآلخرين، 

وتحديد المشكلة بوضوح ووضع بدائل حل المشكلة والموازنة بين اإليجابّيات والّسلبّيات واختيار 

 الحل األنسب. 

وتتضّمن تعّرف الّطلبة ععلى مشاعرهم واالستجابة  الّتكّيف واإلدارة الّذاتّية: -ة المهارات الوجدانيّ 

 لها بشكل مناسب، والّتعبير عن الّذات والمشاعر، والّسيطرة على المشاعر والّتحّكم بها.

وتشمل المشاركة والّتعاون، واستخدام التّفاوض بدال من العدوان  للحصول   المهارات اًلجتماعّية:

 القبول في المجتمع، وتمّثل المعايير االجتماعّية لمنع الّطلبة من اتّباع الّسلوك المنحرف.  على

وتنطوي على معرفة االّتجاه الّصحيح لمواجهة الّضغوطات المادّية، وتنمية المهارات اًلقتصادّية: 

 قيم العمل وخاّصة قيم العمل الجمعي إلنجاز أي مشروع بنجاح. 
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تتّضمن المقدرة على الّتعامل مع اآلخرين واالّتصال بهم بشكل إيجابي، ونقل و  مهارات اًلّتصال:

 األفكار والمشاعر عبر مختلف وسائل االّتصال. 

 
 كاآلتي:في ماّدة الّتربية اإلسالمّية لمهارات الحياتّية ل( تصنيًفا 4443جالل ) وأورد     

المرتبطة دبر في آيات اهلل فكر والتّ التّ حسن  وتتضّمن: عبديوحي والتّ ق بالجانب الرّ مهارات تتعلّ 

فع بالنّ  موعلى مجتمعه الّطلبةاستخدام الحواس فيما يعود على ، و اإلسهام في إعمار الكون، و بالكون

هي  اإلسالمّية ريعةا للشّ وفقً  الّطلبةالعبادات والمعامالت التي يقوم بها ، بيان أّن جميع والخير

دراك ، و عبادة ف والعنف ورفض األقوال طرّ نبذ التّ جمعاء، و  ّيةاإلسالم جاءت للبشر رسالة  أنّ  الّطلبةا 

 اذة التي تدعو إلى ذلك.الشّ 

ة ة والثقافيّ ة األخالقيّ المحافظة على الهويّ وتتضّمن  :ق بالجانب األخالقي والقيميمهارات تتعلّ 

حترام مشاعر اآلخرين اا، و بهم احترام الوالدين والبرّ ر، و غيالصّ على احترام الكبير والعطف ، و ةلألمّ 

عاّمة ظم الشريعات والنّ احترام التّ ، و ةة واألخالقيّ خصيّ ة الشّ ليّ ؤو المس تحّملو م، خرية منهوعدم السّ 

 الّسائدة في المجتمع.

ن، تقدير أصحاب المهة، و عامل اإليجابي مع المرأالتّ  وتتضّمن: ق بالجانب اًلجتماعيمهارات تتعلّ 

 .االهتمام بحقوق الجارم، و مساعدة اآلخرين واإلحسان إليهن، و رية مع اآلخبناء عالقات إيجابيّ و 

ل، ي الكسب الحالوتوخّ  ،في إنفاق المالوتتضّمن الوسطّية  :ق بالجانب اًلقتصاديمهارات تتعلّ 

تقان العمل وتجويدهر، و وفيخار والتّ حسن االدّ و  ، والمحافظة على الممتلكات العاّمة والخاّصة، ا 

 .بيان موقف اإلسالم من الفقرح، و حيالصّ  تحديد نمط االستهالكو 
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ة مع وسائل عامل بإيجابيّ التّ  وتتضّمن :كنولوجيا الحديثةق بطرق استخدام وسائل التّ مهارات تتعلّ  

ا، حذير من اإلفراط في استخدامهوالتّ  الحديثة قنيةتقنين استخدام وسائل التّ و  ة،صال المختلفاالتّ 

 .قنيةبيان أحكام اإلسالم في وسائل التّ ع، و فس والمجتمدمة النّ قنية في خوسائل التّ  مناالستفادة و

 
   لمهارات الحياتّيةل الّتطبيقات الّتربوّية

  كاآلتي:الّتطبيقات الّتربوّية للمهارات الحياتّية تّتضح     

العقلّية لدى الّطلبة من خالل مساعدتهم في تطوير مهارة  مهاراتتنمية ال العقلّية: مهاراتال     

اّتخاذ القرار باستخدام استراتيجّيات تدريس متعّددة، فيطلب المعّلم من الّطلبة إعداد قائمة بجميع 

سنة( قادمة من حياته كاختيار الّتخّصص  43إلى  44القرارات المهّمة التي سيّتخذها خالل )

يرغب بااللتحاق األكاديمي في المرحلى الثّانوّية أو الجامعة، واختيار نوع العمل أو الوظيفة التي 

 .(4443 ،الطويرقيبها، ومناقشة العوامل التي تشّكل هذه القرارات )

لدى الّطلبة من خالل األنشطة التي تتطّلب   المهارات االجتماعّية تنمية  المهارات اًلجتماعّية:

 المشاركة والعمل الجمعي، وتدريبهم على إدارة الّنقاش والحوار وطرح األسئلة.

على تدريب الّطلبة على العمل واإلنتاج  المهارات االقتصادّية ينطوي إكساب صادّية:المهارات اًلقت

عداد الميزانّية والّتعّرف على أنواع الحرف   والّصناعات الموجودةوممارسة عملّيتي البيع والّشراء وا 

 في المدرسة.

تي يمكن تنميتها من وال مهارات االّتصال الّتكنولوجي مهارات االّتصال تتضّمن :مهارات اًلّتصال

خالل إكساب الّطلبة مهارة استخدام الحاسب اآللي عن طريق تعريفهم بأهمّيته وخصائصه 

عبد العظيم، واستخداماته الّصحيحة والتّدريب العملي على استخدام المواقع اإللكترونّية التّفاعلّية )

4443.)  
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 ذات الّصلة ابقةراسات السّ الدّ 

 راسة، تمّ ة ذات العالقة بموضوع الدّ ة واألجنبيّ راسات العربيّ من الدّ  عديد الع علىبعد االطّ         

 :بة من األقدم إلى األحدثمرتّ راسات تصنيف هذه الدّ 

( دراسة هدفت لتقّصي مدى توافر Butterwick, & Benjamin, 2006) بتروويك وبنيامين أجرى     

الوصفي راسة المنهج اعتمدت الدّ ، مبيا البريطانّيةالّتعليم المهني في كولو  المهارات الحياتّية في كتب

 (، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدامالّتعليم المهني كتب، تكّونت عّينة الّدراسة من )الّتحليلي

الّتعليم  المهارات الحياتّية في كتب نقص كبير في توافر راسةنتائج الدّ  بّينت تحليل المحتوى، بطاقة

 المهني.

 
ر ة فى مقرّ مدى تضمين المهارات الحياتيّ  للكشف عنهدفت ( دراسة 4443سعد الدين ) أجرى     

تكّونت عّينة  ،حليليراسة المنهج الوصفي التّ اعتمدت الدّ  في غّزة، ف العاشركنولوجيا للصّ التّ 

أداة تحليل محتوى كتاب  ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام (،ا وطالبةطالبً  343) الّدراسة من

كشفت نتائج  ،ةاختبار المهارات الحياتيّ و  ّتكنولوجيا للّصف العاشر وفق قائمة المهارات الحياتّية،ال

، وتوافر ةللمهارات الحياتيّ  ف العاشركنولوجيا للصّ ر التّ ضعف تناول محتوى مقرّ الّدراسة عن 

 بالّتسلسل: مهارة حل المشكالت، تليها مهارة إدارة الوقت. ةالحياتيّ  المهارات

 
ة مدى احتواء كتب العلوم على المهارات الحياتيّ ( دراسة هدفت لمعرفة 4444أجرى الشرفات )     

نة نت عيّ تكوّ ، حليليراسة المنهج الوصفي التّ اعتمدت الدّ  في األردن،الثالثة االولى فوف للصّ 

الّدراسة تّم ولجمع معلومات  كتب العلوم للّصف األّول، والثّاني، والثّالث األساسي(،) راسة منالدّ 

احتواء كتب العلوم إلى درجة مناسبة من  راسةالدّ توّصلت نتائج  ،ةقائمة المهارات الحياتيّ استخدام 
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كتب  المتضّمنة في ةالمهارات الحياتيّ  ، وجاء ترتيبةنيا على المهارات الحياتيّ ة الدّ فوف األساسيّ للصّ 

ات الّصحّية، تليها المهارات اليدوّية، ثّم على الّتوالي: المهار  نياة الدّ فوف األساسيّ العلوم للصّ 

 المهارات الوقائّية، ثّم المهارات البيئّية، وأخيًرا المهارات الغذائّية.  

 
الّلغة  كتابالمهارات الحياتّية المتضّمنة في لتقّصي  دراسة هدفت (4444) صايمة أجرى      

راسة المنهج اعتمدت الدّ ألردن، في ا مي للّصف الثّالث األساسيالعربّية من وجهة نظر معلّ 

 30( و )منهاج الّلغة العربّية للّصف الثّالث األساسي) راسة مننة الدّ نت عيّ تكوّ  ،حليليالوصفي التّ 

منهاج  قائمة المهارات الحياتّية المتضّمنة فيولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام  (،مةا ومعلّ مً معلّ 

كشفت ، ، وأداة تحليل المحتوى، واستبانة المهارات الحياتّيةاسيالّلغة العربّية للّصف الثّالث األس

بمجموع  ةلمهارات الحياتيّ أّن كتاب الّلغة العربّية بجزأيه األّول والثّاني يتضّمن اراسة الدّ نتائج 

، ثّم ةغويّ المهارات اللّ على الّتوالي: المهارات الحياتّية ( من محتوى الكتاب، واّن تسلسل 34%)

عامل مع مهارة التّ ت، وأخيًرا صنع القرار وحل المشكال مهارة ، تليهاةحيّ الحياتّية الصّ المهارات 

 .اتالذّ 

 
( دراسة هدفت لمعرفة المهارات الحياتّية المتضّمنة في كتاب Alshawa, 2011أجرى الّشّوا )     

تكّونت  تباطي،االر راسة المنهج اعتمدت الدّ  الّرياضّيات في الّصف التّاسع األساسي في األردن،

المهارات   استبانةولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام  (،ا وطالبةطالبً  43) عّينة الّدراسة من

توّصلت نتائج الّدراسة إلى أّن أكثر المهارات الحياتّية المتضّمنة في كتاب الّرياضّيات في  ،الحياتّية

رات الحياتّية االجتماعّية، ثّم المهارات الّصف التّاسع األساسي هي: مهارات التّفكير، يليه المها

 الحياتّية الّنفسّية، وأخيًرا مهارات االّتصال.
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( دراسة هدفت لتقّصي مدى توافر المهارات الحياتّية في مناهج 4444ى مرسي وأنطون )أجر      

ة من ، تكّونت عّينة الّدراسالّتحليليالمنهج الوصفي  راسةاعتمدت الدّ رياض األطفال في سوريا، 

نتائج  بّينت )كتب رياض األطفال(، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام قائمة المهارات الحياتّية،

المهارات الحياتّية الّشخصّية  أنّ المهارات الحياتّية لمجال الّتعّلم متوافرة بدرجة جّيدة، و  أنّ  راسةالدّ 

ت الحياتّية االجتماعّية، وتقدير الّذات، واّتخاذ القرار متوافرة بدرجة متوّسطة، وعدم توافر المهارا

 وحل المشكالت، واالّتصال.

 
المهارات الحياتّية المتضّمنة بمناهج العلوم للكشف عن هدفت دراسة ( 4445) كلوبأجرى      

تكّونت عّينة الّدراسة من  ،حليليراسة المنهج الوصفي التّ اعتمدت الدّ  في فلسطين،لّرابع الّصف ل

 (، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام قائمة المهارات الحياتّية، بّينتلّرابعاّصف لل )كتب العلوم

جاء على الّنحو اآلتي: توافر  اب العلومنة في كتة المتضمّ ارات الحياتيّ هالمتوافر  أنّ  راسةنتائج الدّ 

مهارات المجال  مهارات المجال العملي اليدوي في المرتبة األولى، تليه مهارات المجال الّصّحي، ثمّ 

 .البيئي، يليه مهارات المجال الغذائي، وأخيًرا مهارات المجال االجتماعي

 
درجة توافر المهارات الحياتّية في محتوى لمعرفة  دراسة هدفت (4440) الجماعين أجرى     

راسة المنهج الوصفي اعتمدت الدّ  األردن،منهاج رياض األطفال في المدارس الحكومّية في 

كتابي المنهاج الوطنب التّفاعلي لألنشطة العملّية للمعّلمة،  ، تكّونت عّينة الّدراسة منليالّتحلي

بطاقة (، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام مةمعلّ  40)وكتاب األنشطة باّلغة العربّية للّطلبة، و 

في المتوافرة تّية المهارات الحيا أّن أكثر راسةنتائج الدّ  أظهرت ،، وبطاقة مالحظةتحليل المحتوى

 هي المهارات الحياتّية الّذهنّية، تليها المهارات الحياتّية العملّية. محتوى منهاج رياض األطفال
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ربية نة في كتابي التّ ة المتضمّ المهارات الحياتيّ ( دراسة هدفت لمعرفة 4443أجرى جالل )     

اعتمدت  ،ةة اليمنيّ انوي في الجمهوريّ الثّ الث ف الثّ رة على طلبة الصّ المقرّ  الحديث(-ة )الفقهاإلسالميّ 

 الحديثو  ة الفقهربية اإلسالميّ كتابي التّ ، تكّونت عّينة الّدراسة من )الّتحليليراسة المنهج الوصفي الدّ 

نتائج  بّينت (، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام قائمة المهارات الحياتّية،انويالث الثّ ف الثّ لصّ ل

بدرجة كبيرة،  الحديثو  ة الفقهربية اإلسالميّ في كتابي التّ المتعّلقة ة هارات الحياتيّ المتضمين  راسةالدّ 

  المتعّلقة باستخدام الّتكنولوجيا الحديثة.ة المهارات الحياتيّ عدم تضمين و 

 
ربية نة في كتب التّ ة المتضمّ ارات الحياتيّ هالم لتعّرف علىهدفت دراسة  (4443مرتجى )أجرت      

، المسحيراسة المنهج الوصفي اعتمدت الدّ  في فلسطين، يساساأل الّسادس فللصّ ة الميّ ساإل

(، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام قائمة مةومعلّ  امً معلّ  434تكّونت عّينة الّدراسة من )

ربية نة في كتب التّ ة المتضمّ ارات الحياتيّ هالمتوافر  أنّ  راسةنتائج الدّ  المهارات الحياتّية، أظهرت

جاء على الّنحو اآلتي: توافر مهارات الجانب الّروحاني في  يساساأل الّسادس فة للصّ الميّ ساإل

المرتبة األولى تليه مهارات الجانب الثّقافي ثّم مهارات الجانب الوجداني وأخيًرا مهارات الجانب 

 اإليماني.

 
ات الحياتّية في كتب درجة تضمين المهار  دراسة هدفت لمعرفة (4443) وصالح الجازيأجرى      

ة ننت عيّ تكوّ الّتحليلي،  راسة المنهج الوصفياعتمدت الدّ  ،العلوم للّصفوف الّثالثة األولى في األردن

بطاقة ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام  (،راسة من )كتب العلوم للّصفوف الّثالثة األولىالدّ 

 المهارات الحياتّية في كتب العلوم نأّن تسلسل درجة تضميتائج نّ ال أوضحت تحليل المحتوى،

العملّية  المهارات الحياتّيةاالجتماعّية، ثّم  المهارات الحياتّيةالعقلّية، تليها  المهارات الحياتّية كاآلتي:
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المهارات الّصحّية، والغذائّية، والوقائّية والبيئّية، ولم تضّمن  المهارات الحياتّيةاليدوّية، وأخيًرا 

 فعالّية.االن الحياتّية

 
المهارات الحياتّية في كتب العلوم ( دراسة هدفت للكشف عن Park, 2017أجرى بارك )       

راسة ة الدّ ننت عيّ تكوّ الّتحليلي،  راسة المنهج الوصفياعتمدت الدّ  كوريا،في  للمرحلة األساسّية الّدنيا

تحليل بطاقة ة تّم استخدام ولجمع معلومات الّدراس للمرحلة األساسّية الّدنيا(، من )كتب العلوم

الحياتّية هي المهارات  المهارات الحياتّية في كتب العلومأكثر  أنّ تائج نّ ال أوضحت المحتوى،

 هي المهارات العملّية. المهارات الحياتّية في كتب العلوم أقلالّذهنّية، وأّن 

 
دراسة هدفت  (Simiyu, Kirwok, & Thinguri, 2017) ثينجوري كيروك، سيميو، أجرى     

راسة اعتمدت الدّ  ،كينيافي  ةانويّ الثّ  مناهج المرحلةة في درجة توافر المهارات الحياتيّ للكشف عن 

(، ولجمع معلومات الّدراسة تّم معّلمينتكّونت عّينة الّدراسة من )ال الّتحليلي،المنهج الوصفي 

توافر ل منخفضة درجة راسةنتائج الدّ  ، بّينتالمقابلة ودليل المراقبة ودليل تحليل المستنداتاستخدام 

 ة.انويّ الثّ  مناهج المرحلةة في المهارات الحياتيّ 

 
الّتعليم  ( دراسة هدفت لتقّصي مدى توافر المهارات الحياتّية في كتبLee, 2017أجرى لي )     

كّونت ، تيلالوصفي الّتحليراسة المنهج اعتمدت الدّ ، المهني في المدارس الثّانوّية في هونغ كونغ

 (، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدامالّتعليم المهني للمدارس الثّانوّية كتبعّينة الّدراسة من )

الّتعليم  لمهارات الحياتّية في مناهجتوافر منخفض ل راسةنتائج الدّ  بّينت تحليل المحتوى، بطاقة

 المهني.
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ة ربية االجتماعيّ مة كتب التّ درجة مساهللكشف عن هدفت دراسة  (4443)الحوامدة ى أجر      

عليم األساسي العليا من وجهة نظر مرحلة التّ  طلبةة في تنمية المهارات الحياتّية لدى والوطنيّ 

جميع ) نة الدِّراسة مننت عيّ تكوّ  ،حليليراسة المنهج الوصفي التّ اعتمدت الدّ ، ردنفي األ نميمعلّ ال

ولجمع  ،(4443/4443ة جرش للعام الّدراسي في محافظ عليم األساسي العليامرحلة التّ معّلمي 

ربية مساهمة كتب التّ ل مرتفعة درجةالّدراسة نتائج  أوضحت االستبانة،معلومات الّدراسة تّم استخدام 

وجود و ، عليم األساسي العليامرحلة التّ طلبة ة في تنمية المهارات الحياتّية لدى ة والوطنيّ االجتماعيّ 

وجود (، وعدم أقلولصالح )بكالوريوس فل العلمي المؤهّ  متغّيرإلى ة يعزى داللة إحصائيّ  ذو فرق

 .الجنسمتغّير ة يعزى إلى داللة إحصائيّ  ذو فرق

 
تقييم كتب الّدراسات االجتماعيّة في ضوء المهارات ل دراسة هدفت (4443) الصبيحين ىأجر       

راسة المنهج اعتمدت الدّ ، ة في األردنالحياتّية االجتماعّية والبيئّية لصفوف الّرابع والخامس األساسيّ 

 الّرابع والخامس للّصفكتب الّدراسات االجتماعيّة تكّونت عّينة الّدراسة من ) ،الّتحليليالوصفي 

إلى  راسةنتائج الدّ  (، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام قائمة المهارات الحياتّية، أشارتاألساسي

في  المهارات البيئّية، ودرجة متدّنية لتضمين اتّية االجتماعّيةالمهارات الحيدرجة مناسبة لتضمين 

 .كتب الّدراسات االجتماعيّة لصفوف الّرابع والخامس األساسّية

 
ة في تحليل للمهارات الحياتيّ لهدفت دراسة ( Dixon, et al., 2018ديكسون وآخرون ) أجرى     

راسة المنهج الوصفي اعتمدت الدّ  وب أفريقيا،الّثالثة األولى( في جنة )الصفوف المرحلة التأسيسيّ 

الّثالثة األولى(، الصفوف في ة نهج المهارات الحياتيّ م تكّوتن عّينة الّدراسة من )كتب ،حليليالتّ 

نهج مكشفت نتائج الّدراسة عن ضعف تحليل المحتوى، بطاقة ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام 
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ة غير هات المعرفيّ وجّ التّ  وأنّ الّثالثة األولى(، ة )الصفوف أسيسيّ المرحلة التفي ة المهارات الحياتيّ 

 .واضحة

 
مدى تضمين مهارة اّتخاذ القرار في كتاب هدفت لتعّرف على دراسة ( 4443) الّسوالمةأجرى      

راسة المنهج الوصفي اعتمدت الدّ  ،العلوم للّصف الثّالث األساسي )الجزء األّول والثاني( في األردن

ولجمع معلومات ، (لث األساسيف الثاّ كتاب العلوم للصّ ) راسة مننة الدّ نت عيّ تكوّ ، حليليالتّ 

مهارة لتضمين  عن درجة مناسبةراسة الدّ  كشفت نتائج تحليل المحتوى،بطاقة استخدام الّدراسة تّم 

 .اّتخاذ القرار في كتاب العلوم للّصف الثّالث األساسي

 
درجة توافر المهارات الحياتّية في لمعرفة هدفت دراسة ( 4443يعة والحديدي )بأبو صأجرت     

للّصف الّسادس األساسي في األردن،  ميمن وجهة نظر معلّ محتوى كتب الّلغة اإلنجيليزّية 

(، ولجمع مةومعلّ  امً معلّ  544تكّونت عّينة الّدراسة من ) المسحي،راسة المنهج الوصفي اعتمدت الدّ 

درجة توافر  أنّ  راسةنتائج الدّ  قائمة المهارات الحياتّية، أظهرت اماستخدمعلومات الّدراسة تّم 

المهارات الحياتّية في محتوى كتب الّلغة اإلنجيليزّية للّصف الّسادس األساسي مرتفعة في مجال 

المهارات العقلّية، ومتوّسطة في مجال المهارات اليدوّية العملّية، ومنخفضة في مجال المهارات 

المؤّهل العلمي يعزى لمتغّير الجنس، و ة داللة إحصائيّ  ذو فرق عدم وجود كما بّينت، االجتماعّية

 .الخبرةو 

 
غة ة في كتب اللّ درجة تضمين المهارات الحياتيّ هدفت لمعرفة ( دراسة 4443أجرى النعيمات )     

المنهج راسة اعتمدت الدّ  ،في األردن  ة العليالمرحلة األساسيّ امي ة من وجهة نظر معلّ العربيّ 

معلومات الّدراسة تّم  (، ولجمعمةومعلّ  امً معلّ  34تكّونت عّينة الّدراسة من ) المسحي،الوصفي 
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المهارات  ، توّصلت نتائج الّدراسة إلى تغّيب الكثير من مفاهيمةالمهارات الحياتيّ  استبانةاستخدام 

تضمين ل كبيرة درجةالّنتائج وأظهرت  ،ة العلياة للمرحلة األساسيّ غة العربيّ ة في كتب اللّ الحياتيّ 

 متوّسطةدرجة ، و ة العلياة للمرحلة األساسيّ غة العربيّ في كتب اللّ  االّتصال والّتواصلمهارات 

 اّتخاذ القرار، وحل المشكالت، والمهارات األكاديمّية، والمهارات الحوارّية.تضمين مهارات ل

 
المهارات الحياتّية في محتوى كتب  توافرلمعرفة هدفت دراسة ( Jeong, 2019أجرى يونج )     

تكّونت عّينة الّدراسة  الّتحليلي، راسة المنهج الوصفياعتمدت الدّ  العلوم للمرحلة األساسّية في كوريا،

تحليل المحتوى، بطاقة (، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام للمرحلة األساسّية من )كتب العلوم

ارات الحياتّية في محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسّية هي أكثر المه أنّ  راسةنتائج الدّ  أظهرت

 مهارات التّفكير، وعدم توافر مهارات حل المشكالت.

 
توافر المهارات الحياتّية في محتوى كتب  لتقّصيهدفت دراسة ( Chang, 2019)أجرى شانج       

تكّونت عّينة الّدراسة  الّتحليلي، يراسة المنهج الوصفاعتمدت الدّ  العلوم للمرحلة اإلبتدائّية في كوريا،

تحليل المحتوى، بطاقة (، ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام للمرحلة األساسّية من )كتب العلوم

المهارات الحياتّية في محتوى كتب العلوم للمرحلة اإلبتدائّية هي مهارات  أنّ  راسةنتائج الدّ  أظهرت

 .التي ترّكز على الّطلبة ةاعيّ المهارات االجتمالتّفكير، وعدم توافر 

 
ة في كتاب درجة توافر المهارات الحياتيّ ( دراسة هدفت للكشف عن 4444ى الدبس )أجر      

راسة المنهج الوصفي اعتمدت الدّ  في سوريا، انوي األدبيل الثّ ف األوّ ة للصّ الفلسفة والعلوم اإلنسانيّ 

(، انوي األدبيل الثّ ف األوّ ة للصّ ة والعلوم اإلنسانيّ كتاب الفلسفتكّونت عّينة الّدراسة من ) الّتحليلي،

 تسلسل أنّ  راسةنتائج الدّ  ولجمع معلومات الّدراسة تّم استخدام قائمة المهارات الحياتّية، أظهرت
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تليها  ،فكير العليامهارات التّ كاآلتي:  ةة في كتاب الفلسفة والعلوم اإلنسانيّ توافر المهارات الحياتيّ 

دارة المشاعر.  ،اتعامل مع الذّ مهارات التّ ، وأخيًرا واصل االجتماعيل والتّ صامهارات االتّ   وا 

 

 الّتعقيب على الّدراسات الّسابقة

يتضّمن الّتعقيب على الّدراسات الّسابقة عقد مقارنة بين الّدراسة الحالية والّدراسات الّسابقة من      

، ومنهج الّدراسة، مكان إجراء الّدراسةراسة، و حيث االتّفاق واالختالف في المحاور اآلتية: هدف الدّ 

 وعّينة الّدراسة، وأداة الّدراسة، ونتائج الّدراسة.

 
 هدف الّدراسة 

في تنمية المهارات  (الّتربية اإلسالمّية)ماّدة درجة مساهمة كتب لتقّصي  الّدراسة الحالّية هدفت    

 (.4443مرتجى،  ؛4443الل، جمع الّدراسات )وتتّفق بهذا لدى الّطلبة،  الحياتّية

، الدليمي ؛4445، كلوب ؛4444، صايمة؛ 4444الشرفات، وتختلف بهذا مع الّدراسات )     

يعة والحديدي، بأبو ص ؛4443، الصبيحين ؛4443 ،الحوامدة ؛4443 ،وصالح الجازي ؛4443

 ؛ 4444؛ الدبس، 4443؛ النعيمات، 4443يعة والحديدي، ب؛ أبو ص4443، الّسوالمة؛ 4443

Chang, 2019 Simiyu, Kirwok, & Thinguri, 2017; Lee, 2017; Dixon, et al., 2018;  

 Park, 2017; Butterwick, & Benjamin, 2006; Alshawa, 2011;بحثت في مواد دراسّية  ( التي

 الّتربية اإلسالمّية.مختلفة غير 

لّصّفين الّرابع )ل الّتربية اإلسالمّية درجة مساهمة كتبلتقّصي  الّدراسة الحالّية كماهدفت     

، كلوب)الّدراسات  معوتتّفق بهذا لدى الّطلبة،  في تنمية المهارات الحياتّية األساسي( والخامس

 .(4443، الصبيحين ؛4445
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، الجماعين؛ 4444؛ مرسي وأنطون، 4444، صايمة) اتالّدراسمع  وتختلف بهذا الهدف     

 ،الحوامدة ؛4443 ،وصالح الجازي ؛4443مرتجى،  ؛4443 ،الدليمي؛ 4443؛ جالل، 4440

؛ 4443، الّسوالمة ؛4443؛ الّسوالمة، 4443األحمري، ؛ 4443يعة والحديدي، بأبو ص ؛4443

    Lee, 2017; Dixon, et al., 2018; Chang, 2019 ؛4444؛ الدبس، 4443النعيمات، 

Alshawa, 2011; Park, 2017; Simiyu, Kirwok, & Thinguri, 2017; )على والتي طبقت 

  فين الّرابع والخامس األساسي.الصّ  صفوف دراسّية أخرى غير

 
 مكان إجراء الّدراسة

، صايمة ؛4444الشرفات، مع الّدراسات )وتتّفق بهذا في األردن  الّدراسة الحالّية أجريت     

أبو  ؛4443، ينالصبيح ؛4443 ،الحوامدة ؛4443 ،وصالح الجازي؛ 4440، الجماعين ؛4444

 (.Alshawa, 2011؛ 4443؛ النعيمات، 4443، الّسوالمة ؛4443يعة والحديدي، بص

؛ 4443؛ جالل، 4445، كلوب؛ 4444مرسي وأنطون، وتختلف بهذا مع الّدراسات )      

  ;Chang, 2019 Dixon, et al., 2018؛ 4444الدبس،  ؛4443مرتجى،  ؛4443، الدليمي

Lee, 2017; Simiyu, Kirwok, & Thinguri, 2017; Benjamin, 2006; Park, 2017; 
Butterwick, & ) التي أجريت في دول مختلفة غير األردن.و  

 
 منهج الّدراسة

مرسي وأنطون، مع الّدراسات )وتتّفق بهذا المنهج الوصفي المسحي،  الّدراسة الحالّية اعتمدت     

 (.4443النعيمات،  ؛4443والحديدي، أبو صبيعة  ؛0216مرتجى،  ؛4443، الدليمي ؛4444
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، صايمة؛ 4444؛ الشرفات، 4443سعد الدين، وتختلف في المنهج المعتمد مع الّدراسات )     

 ،الحوامدة ؛4443 ،وصالح الجازي؛ 4443جالل،  ؛4440، الجماعين؛ 4445، كلوب؛ 4444

 et al., 2018; Chang, 2019 ؛ 4444الدبس،  ؛4443، الّسوالمة ؛4443، الصبيحين ؛4443

; Simiyu, Kirwok, & Thinguri, 2017; Lee, 2017; Dixon,  Park, 2017 Benjamin, 2006; 
Butterwick, &) الوصفي الّتحليلي.  والتي استخدمت المنهج 

( والتي استخدمت المنهج Alshawa, 2011مع الّدراسات )تختلف في المنهج المعتمد كما      

 االرتباطي.

 
 راسةعّينة الدّ 

؛ 4444، صايمةالّدراسات ) تكّونت عّينة الّدراسة الحالية من المعّلمين والمعّلمات وتتّفق مع     

يعة والحديدي، ب؛ أبو ص4443الحوامدة،  ؛4443مرتجى،  ؛4443، الدليمي؛ 4440، الجماعين

 .( Simiyu, Kirwok, & Thinguri, 2017؛4443، ؛ النعيمات4443؛ األحمري، 4443

( حيث تكّونت  Alshawa, 2011؛4443سعد الدين، الّدراسات )عّينة الّدراسة مع وتختلف في      

 عّينة الّدراسة من الّطلبة.

؛ جالل، 4445، كلوب ؛4444؛ مرسي وأنطون، 4444الشرفات، مع الّدراسات )وتختلف      

   4444 ؛4444؛ الدبس، 4443، الّسوالمة ؛4443، الصبيحين ؛4443 ،وصالح الجازي ؛4443

(Butterwick, & Benjamin, 2006; Park, 2017; Lee, 2017; Dixon, et al., 2018; Chang, 

 تكّونت العّينة من الكتب. حيث
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 أداة الّدراسة

مع وتتّفق بهذا استخدمت الّدراسة الحالية لجمع معلومات الّدراسة استبانة المهارات الحياتّية       

 ؛4444؛ مرسي وأنطون، 4444، صايمة؛ 4444؛ الشرفات، 4443سعد الدين، الّدراسات )

، الصبيحين ؛4443الحوامدة،  ؛4443مرتجى،  ؛4443، الدليمي؛ 4443؛ جالل، 4445، كلوب

 ؛4444؛ الدبس، 4443؛ النعيمات، 4443؛ األحمري، 4443يعة والحديدي، بأبو ص ؛4443

Alshawa, 2011). 

 4444 ؛4444؛ الدبس، 4443، الّسوالمة ؛4443 ،وصالح الجازيمع الّدراسات )وتختلف  

Butterwick, & Benjamin, 2006; Park, 2017; Lee, 2017; Dixon, et al., 2018; Chang,)  الّتي

 تحليل المحتوى.بطاقة  استخدمت

المقابلة ودليل ( التي استخدمت Simiyu, Kirwok, & Thinguri, 2017) مع دراسة وتختلف بهذا 

 .يل تحليل المستنداتالمراقبة ودل

 
 نتائج الّدراسة

 ؛4444؛ مرسي وأنطون، 4444، صايمة ؛4444الشرفات، وتختلف بهذا مع الّدراسات )     

التي أظهرت درجة متوّسطة لمساهمة ( 4443، الّسوالمة ؛4443، الصبيحين ؛4443، الدليمي

 الكتب المدرسّية في تنمية المهارات الحياتّية.

 Thinguri, 2017; Dixon, et al., 2018 ؛4443سعد الدين، )دراسات ختلف بهذا مع وا  

Kirwok, &  Butterwick, & Benjamin, 2006; Lee, 2017; Simiyu,)  التي أظهرت درجة

 لمساهمة الكتب المدرسّية في تنمية المهارات الحياتّية. منخفضة
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الثّانية: )مجال المهارات  ( حيث جاء في الّرتبةAlshawa, 2011وتتّفق بهذا مع دراسة )   

 (.صالاالتّ  الّرتبة األخيرة: )مجال مهاراتوجاء في  االجتماعّية(،

عة أبو صبي ؛4443، وصالح الجازي ؛4440، الجماعين)وتختلف بهذا مع الّدراسات      

  ;Jeong, 2019 Chang, 2019; Park, 2017 ؛ 4444؛ الدبس، 4443والحديدي، 

Alshawa, 2011;ء في الّرتبة األولى: )مجال المهارات العقلّية(.( حيث جا 

الّرتبة الثّالثة: جاء في حيث (  Alshawa, 2011 ؛0216مرتجى، ) وتختلف بهذا مع الّدراسات     

  )مجال المهارات الوجدانّية(. 

الّرتبة األخيرة: )مجال المهارات ( حيث جاء في 4445) كلوب وتختلف بهذا مع دراسة     

 ة(.االجتماعيّ 

الّرتبة جاء في حيث  (4444الدبس،  ؛4443، وصالح الجازي) وتختلف بهذا مع الّدراسات     

  الثّانية: )مجال المهارات االجتماعّية(.

( التي أظهرت نتائجها وجود 4443 ،الحوامدة ؛4443، الدليميوتختلف بهذا مع الّدراسات )    

 كالوريوس.لمتغّير المؤّهل العلمي ولصالح البفروق تعزى 

لمتغّير التي أظهرت نتائجها وجود فروق تعزى  (0216، الدليميوتختلف بهذا مع دراسة )    

 .سنوات فأكثر( 44لصالح ) الخبرة

وتحديد منهج الّدراسة،  ،الّنظري األدب معد فياستفادت الّدراسة الحالية من الّدراسات الّسابقة    

 مناقشة وتفسير نتائج الّدراسة. تطوير استبانة المهارات الحياتّية، وفيو 

على حد علم  –بكونها من الدراسات الحديثة  تمّيزت الّدراسة الحالية عن الّدراسات الّسابقة   

 فين الّرابع والخامس األساسي، في حين تناولتالصّ  في ماّدة الّتربية اإلسالمّية هاتناولب -الباحثة 

 فين الّرابع والخامس. الصّ غير  في ّيةماّدة الّتربية اإلسالمالّدراسات الّسابقة 
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وتميزت ايًضا بأنها أول دراسة تتناول معلمي التربية االسالمية في لؤاء الشونة الجنوبية وال سيما 

فيما يتعلق بالمناهج الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، وتطبيق هذه الدراسة في عام 

تي تناولت المهارات الحياتية في مادة التربية االسالمية حيث تعتبر من أحدث الدراسات ال 0202

 –على حد علم الباحثة  –
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 الفصل الثّالث

 الّطريقة واإلجراءات 

 
راسة، راسة الحالية، من حيث منهج الدّ بعة في الدّ ريقة واإلجراءات المتّ لطّ ا هذا الفصل وّضحي     

المعالجة و بات، ثّ ال دق واستخراجالصّ ق من قّ حراسة وطرق التّ الدّ  وأداةراسة، الدّ وعّينة  مجتمعو 

 راسة.الدّ  تطبيقعة في واإلجراءات المتبّ  ،ةاإلحصائيّ 

 
 راسةالدّ  منهج

 في الّدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي؛ لمالئمته ألهداف الّدراسة.ت استخدم     

 
 راسةالدّ  مجتمع

 الذين يدّرسون ماّدة الّتربية اإلسالمّيةات معّلممن جميع المعّلمين وال مجتمع الّدراسةتكّون     

في المدارس الحكومّية التّابعة لمديرّية الّتربية والّتعليم للواء  االساسين للّصّفين الّرابع والخامس

 معّلًما ومعّلمة(. 03الّشونة الجنوبّية والبالغ عددهم )

 
 راسةالدّ  عّينة

من معّلًما ومعّلمة(  03راسة والذي تكّون من )تكّونت عّينة الّدراسة من جميع مجتمع الدّ       

في المدارس الحكومّية في لواء الّشونة الجنوبّية.  للّصّفين الّرابع والخامس معّلمي الّتربية اإلسالمّية

، المّؤهل العلميو  ات الّدراسة )الجنس،لمتغّير ( يبّين توزيع أفراد العّينة تبًعا 4والجدول رقم )

 (.والخبرة
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 (1الجدول )

 توزيع أفراد عّينة الّدراسة حسب المتغّيرات
 النسبة المئوية التكرار الفئة رالمتغيّ 

 الجنس

 %43.3 44 ذكور

 %35.5 55 إناث

 %100.0 45 المجموع

المّؤهل 
 العلمي

 %34.4 53 بكالوريوس

 %44.4 4 ماجستير

 %100.0 45 المجموع

 الخبرة

 %34.4 45 سنوات 3من  أقل

 %43.3 3 سنوات 44إلى  3

 %54.4 40 سنوات 44أكثر من 

 %100.0 45 المجموع

 
 راسةالدّ  اةأد

 ت اإلجراءات اآلتية:تمّ  لتحقيق أهداف الّدراسة واإلجابة عن أسئلتها     

مراجعة األدب الّنظري والّدراسات كاآلتي: استبانة المهارات الحياتّية وهي  ّدراسةالأداة تطوير  -  

؛ 4443؛ جوارنة، تهاني، 4443جالل، مثل: )المهارات الحياتّية  تناولت موضوع الّسابقة التي

 ؛4443 ،األحمري؛ 4443 ،والحديدي يعةبأبو ص؛ 4443الحوامدة،  ؛4443 ،وصالح الجازي

 Corporation, 2019; MacGregor, 2020  ؛4444؛ الدبس، 4444؛ الترك، 4443التخاينة، 
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4443; National Learning et al.,  Dixon,  Cronin, & Allen, 2018;  Thinguri, 2017;). 

( 3)( فقرة موّزعة على 33( وعددها )4ملحق )الصياغة فقرات االستبانة بصورتها األولّية  -

وعدد فقراته  ، ومجال المهارات الوجدانّية(44وعدد فقراته ) مجال المهارات العقلّية مجاالت كاآلتي:

وعدد فقراته  ، ومجال المهارات االقتصادّية(43وعدد فقراته ) تماعّية، ومجال المهارات االج(3)

 .(3وعدد فقراته ) كنولوجيصال التّ االتّ  ، ومجال مهارات(3)

 (3دمج  فقرتين، وحذف ) تمّ  وبناًء على اقتراحاتهم ،على عدد من المحكمين االستبانة ضعر  - 

 فقرات.

  حو اآلتي: قليلة جدًّاات االستبانة على النّ اعتماد سلم ليكرت الخماسي لإلجابة عن فقر  - 

 .(درجات 3) ، كبيرة جدًّادرجات( 0) ، كبيرةدرجات( 5) ، متوّسطةدرجة( 4) ، قليلةدرجة( 4)

يّوضحها  ( مجاالت 3( فقرة موّزعة على )03تكّونت االستبانة في صورتها الّنهائّية من ) - 

 4في الجدول ) مجالفقرات في كل وعدد ال جاالت االستبانةم تّتضح(، 5ملحق )ال

 (2الجدول )                                         

 مجال لكل الفقرات وعدد المهارات الحياتية  استبانة فقرات توزيع
 عدد الفقرات المجال

 (44إلى  4الفقرات من ) المهارات العقلّية
 (44إلى  45الفقرات من ) المهارات الوجدانّية

 (53إلى  44الفقرات من ) االجتماعّية المهارات
 (04إلى  53الفقرات من ) المهارات االقتصادّية

 (03إلى  04الفقرات من ) كنولوجيصال التّ االتّ  مهارات
 ( فقرة46)  المجموع الكلي

 
 
 



47 
 

 راسةأداة الدّ صدق 

 بطريقتين كاآلتي: ق من صدق أداة الّدراسةحقّ لتّ ا تمّ      

من ( 3)عرضها على  تمّ ( الّظاهري)الّصدق ق من صدق األداة حقّ للتّ ي: الّصدق الّظاهر      

أكد من للتّ  (4والموّضحة في ملحق ) ةة العلوم التربويّ دريس في كليّ من أعضاء هيئة التّ  مينالمحكّ 

قبول الفقرات التي أوصى حيث تم الّلغوّية،  ياغةة الصّ دقّ ، و وانتمائها للمجاالت وضوح الفقرات، 

 ( فقرة03النهائية من ) افي صورته االستبانة تفوبـذا تألّ ( من المحكمين أو أكثر، %34)بقبولها 

 (.5الملحق ) والمبّينة في

 
 ثانياا: صدق البناء

 قـــيم معـــامالت ارتبــــاط( تـــّم حســــاب ســــاق الـــداخليصـــدق االتّ )األداة بنـــاء ق مـــن صــــدق حقّـــللتّ      

 (. 5الجدول )الّدراسة، كما هو مبّين في  بين أبعاد )بيرسون(

 (3الجدول )                                         
 اًلستبانة والّدرجة الكلّية مجاًلتمعامالت اًلرتباط بين 

اًلّتصال  اًلقتصادّية اًلجتماعّية الوجدانّية العقلّية المجاًلت
 الّتكنولوجي

 الّدرجة الكلّية

 921. 807. 811. 809. 866. 4 العقلّية

 953. 843. 843. 904. 4 866. ةالوجدانيّ 

 961. 787. 872. 4 904. 809. اًلجتماعّية

 913. 719. 4 872. 843. 811. اًلقتصادّية

اًلّتصال 
 الّتكنولوجي

.807 .843 .787 .719 4 .873 

 4 873. 913. 961. 953. 921. الّدرجة الكلّية
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ة والّدرجة الكلّية مرتفعة ودالّ  ن األبعادأن قيم معامالت االرتباط بي (5من الجدول ) يالحظ     

ساق الداخلي لفقرات أداة ز من صدق االتّ يعزّ (؛ مّما 4 - 4.34ا فقد تراوحت ما بين )حصائيًّ إ

 .، ويؤّكد مناسبة األداة للّتطبيق على عّينة الّدراسةراسةالدّ 

 
 راسةأداة الدّ ثبات 

ومعّلمة( كعّينة استطالعّية من مجتمع الّدراسة  امً معلّ  44أخذ ) ق من ثبات أداة الّدراسةحقّ للتّ      

بات بحساب معامل ثبات كرونباخ ألفا استخراج معامالت الثّ  تمّ معّلم ومعّلمة(، و  03البالغ عدده )

معامل ثبات )كرونباخ ألفا( ومعامل ثبات  ( يبّين0، والجدول )صفيةجزئة النّ ومعامل ثبات التّ 

 المجاالت الخمسة.ة وعلى رجة الكليّـ )الّتجزئة الّنصفّية( على الدّ 

 

 (4الجدول )
 معامل ثبات )كرونباخ ألفا( ومعامل ثبات )الّتجزئة الّنصفّية(

 التجزئة النصفية معامل ثبات كرونباخ ألفا المهارات

 4.334 4.443 العقلّية

 4.354 4.343 الوجدانّية

 4.443 4.434 االجتماعّية

 4.403 4.444 االقتصادّية

 4.454 4.404 صال الّتكنولوجياالت

 0.953 0.9.2 األداة الكلية
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، إذ بلغت الّدرجة مرتفعة ثبات أداة الّدراسةأن جميع قيم معامالت  (0من الجدول ) يالحظ     

معامل ثبات )الّتجزئة الّنصفّية(، ( ل4.435بلغت )و  (4.434) معامل ثبات )كرونباخ ألفا(الكلّية ل

 سبة األداة للّتطبيق على عّينة الّدراسة.ة ومنادقّ  يؤّكد مّما

 
 متغّيرات الّدراسة

 )ذكور، إناث(. الجنس وله فئتان -

 (.ماجستير المؤّهل العلمي وله مستويان )بكالوريوس،

 44سنوات، وأكثر من  44إلى  3سنوات، ومن  3من  أقلالخبرة ولها ثالثة مستويات )  -

 سنوات(.

 

 ةالمعالجة اإلحصائيّ 

 اآلتية: ةاإلحصائيّ  تحقيق أهداف الّدراسة تم استخدام الوسائل بغرض     

 .والّرتب ةة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ الّسؤال األّول تّم استخدام لإلجابة عن  -

 ةة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ الّسؤال الثّاني والثّالث تّم استخدام لإلجابة عن  -

 .(Independent Sample t-test) تيننتين مستقلّ عيّ ل" ت"ختبار وا

تحليل و  ةة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ الّسؤال الّرابع تّم استخدام لإلجابة عن  -

  .(ANOVA) باين األحاديالتّ 

إلجابات أفراد عّينة الّدراسة على المعيار اإلحصائي لتفسير المتوّسطات الحسابّية  تحديد -

 (.3ستبانة وأبعادها والمبّينة في الجدول )فقرات اال
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 (5الجدول )
 وتقديراتهاالحسابّية  طاتسّ و المت لتفسير اإلحصائي المعيار

 
 درجة المراعاة الحسابي طسّ و المت
 اقليلة جدًّ درجة  (14.34-)
 درجة قليلة (4.34-4.34)
 متوّسطةدرجة  (4.34-5.04)
 كبيرةدرجة  (5.04-0.44)

 اكبيرة جدًّ جة در  (-0.445)
 

 راسة إجراءات الدّ 

 :تّم اآلتي راسةاإلجابة عن أسئلة الدّ و راسة بغرض تحقيق أهداف الدّ     

 االّطالع على األدب الّنظري والّدراسات الّسابقة ذات العالقة بموضوع الّدراسة. -

 ة .االلتقاء ببعض معلمي التربية االسالمية بهدف توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالماد -

 االطالع على تحليل مادة التربية االسالمية للصف الرابع والخامس االساسين . -

 ( فقرة.03تطوير أداة الّدراسة المكّونة من ) -

 الّتحّقق من صدق وثبات أداة الّدراسة. -

 تحديد مجتمع الّدراسة واختيار عّينة الّدراسة. -

 .أداة الّدراسةق الحصول على الموافقات الّرسمّية من الجهات المختّصة لتطبي -

 ( معّلًما ومعلمة .03عّينة الّدراسة وعددها ) راسة علىالدّ  ةتطبيق أدا -

 تحليل البيانات إحصائيًّا. -

 عرض الّنتائج ومناقشتها. -

 راسة من نتائج.لت إليه الدّ المناسبة في ضوء ما توصّ  والمقترحات وصياتالتّ تقديم -    
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 الّرابع الفصل

 الّدراسة نتائج

 
 :ياآلتك الّدراسة أسئلة عن اإلجابة الفصل هذا تناول

 
ما درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الرّابع الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األّول: 

والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في لواء الّشونة 

 الجنوبّية؟

 لمجاالتالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  حساب تمّ  األّولالّسؤال  لإلجابة على     

    :(6الجدول ) في تيجةالنّ  ، وتتوّضححدة على كلّ  ةولالستبانة الكليّ  ،االستبانة

 (6الجدول )
المتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية لدرجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الرّابع 

 الخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة مرتّبة تنازليااو 
 المتوسط  المجاًلت رقم

 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 4 4.63 3.88 المهارات الوجدانية 4
 كبيرة 4 0.68 3.85 المهارات االجتماعية 5
 كبيرة 5 0.69 3.82 المهارات االقتصادية 0
 كبيرة 0 0.60 3.78 ات العقليةالمهار  4
 متوسطة 3 0.93 3.51 مهارات االتصال التكنولوجي 3

 كبيرة 0.61 3.79 الدرجة الكلية للمهارات
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درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين المتوّسط الحسابي ل أنّ  (3ن الجدول )يبيّ         

 التربية االسالمية معّلمي ى الّطلبة من وجهة نظرياتّية لدالّرابع والخامس في تنمية المهارات الح

وأّن أعلى المجاالت هو )مجال  وبدرجة مساهمة كبيرة، (4.34) انحراف معياريب( و 345.)

(، 5.34( وبانحراف المعياري )335.( وبدرجة مراعاة كبيرة بمتوّسط حسابي )ةالمهارات الوجدانيّ 

(، وأخيًرا 334.( وبانحراف المعياري )335.حسابي )( بمتوّسط المهارات االجتماعّيةوتاله )مجال 

( وبدرجة 4.45( وبانحراف المعياري )5.34( بمتوّسط حسابي )كنولوجيصال التّ مهارات االتّ )مجال 

 مراعاة متوّسطة وهو أدنى متوّسط حسابي بين المجاالت.

 
 :اآلتي النحو على كانته حد على مجال بكل يتعلق وفيما

 
 (ةال المهارات العقليّ مج)ل األوّ  المجال

مجال المهارات ودرجة المراعاة لفقرات ) حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية تمّ      

 :(7ضح في الجدول )( كما يتّ ةالعقليّ 

 (7الجدول )
المتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة ودرجة المساهمة لفقرات )مجال المهارات 

 قلّية( مرتّبة تنازليااالع
الوسط  الفقرات رقم

 الحسابي
 اًلنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 4 4.67 3.91 االستناد إلى حجج منطقّية 3
 كبيرة 4 4.71 3.89 الحفظ بشكل جّيد 5
 كبيرة 5 4.76 3.80 والتخطيط له بشكل جيد تحديد الهدف 3
 كبيرة 5 4.84 5.34 االبتعاد عن الّسلوكات الّتي تؤّدي 4
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 لى هدر الوقتإ
 كبيرة 0 4.88 3.78 تفسير الّظواهر بطريقة علمّية 3
 كبيرة 0 4.79 3.78 تقسيم المهام الكبيرة الى مهام صغيرة 44

 كبيرة 0 4.90 3.78 إنجاز المهام المطلوبة في الوقت المحّدد 44
 كبيرة 3 4.80 3.76 اختيار حال مناسًبا للمشكلة 3
 كبيرة 0 4.33 5.34 المعرفة الّسابقة توظيف 4
 كبيرة 7 4.83 3.67 الّتعبير عن األفكار بأسلوب جيد 0

 كبيرة 3 4.33 5.30 رؤية مستقبلّيةتكوين  44

 كبيرة 60. 783. األداء الكلي

 
كان لها " االستناد إلى حجج منطقّية"التي تنص على  الّسادسةالفقرة  أنّ  (3ن الجدول )يبيّ      

 (.5.78ط العام )وهي أعلى من المتوسّ  (4.33وانحراف معياري ) (5.44وسط حسابي قدره ) أعلى

 (5.34كان لها أعلى وسط حسابي قدره )و  "الحفظ بشكل جّيدالتي تنص على " الثّالثةوتالها الفقرة 

 قلألها  كان  "تكوين رؤية مستقبلّية"التي تنص على ( 44)أّما الفقرة  ،(4.34وانحراف معياري )

 (.5.78العام )ط من المتوسّ  أقلوهي  (4.33( وانحراف معياري قدره )5.30وسط حسابي قدره )

 
 (ةمجال المهارات الوجدانيّ ) :انيالثّ  المجال 

مجال المهارات ودرجة المراعاة لفقرات ) حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية تمّ     

 :(8) ضح في الجدول( كما يتّ الوجدانّية
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 (8الجدول )
المتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة ودرجة المساهمة لفقرات )مجال المهارات 

 الوجدانّية( مرتّبة تنازلياا
الوسط  الفقرات رقم

 الحسابي
اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 4 4.77 4.22 حب اهلل عّز وجل ورسوله 34
 كبيرة 4 4.83 4.11 ء قراءة القرآن الكريمالخشوع أثنا 34
 في  الحث على مراقبة اهلل عّز وجل 44

 الّسر والعلن
4.02 4.87 

 كبيرة 5

 كبيرة 0 4.81 3.98 تعظيم شعائر اإلسالم 44
 كبيرة 3 4.87 3.80 الثّقة في الّنفس واالعتماد عليها 04
 متوسطة 3 4.80 5.33 الّتحّكم باالنفعاالت 34
 متوسطة 3 4.04 3.67 هد في الّدنيا مقابل إيثار اآلخرةالزّ  34
 متوسطة 3 4.94 3.58 الّتعبير عن المشاعر بوضوح 54

 كبيرة 63.    3.88 األداء الكلي

 
كان لها أعلى  "حب اهلل عّز وجل ورسوله"التي تنص على  (43)الفقرة  أنّ  (3ن الجدول )يبيّ      

 (.5.33ط العام )وهي أعلى من المتوسّ  (4.33عياري )وانحراف م (0.44وسط حسابي قدره )

كان لها أعلى وسط حسابي و الخشوع أثناء قراءة القرآن الكريم" التي تنص على " (16)وتالها الفقرة 

الّتعبير عن المشاعر " التي تنص على (45)أّما الفقرة ، (4.35وانحراف معياري ) (0.44قدره )

من  أقلوهي  (4.40( وانحراف معياري قدره )5.33ره )وسط حسابي قد أقلكان لها " بوضوح

 (.5.33العام )المتوسط 

 



15 
 

 ةمجال المهارات اًلجتماعيّ  الثّالث: المجال

مجال المهارات ودرجة المراعاة لفقرات ) حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية تمّ     

 :(9ضح في الجدول )( كما يتّ االجتماعّية

 (9الجدول )
المتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة ودرجة المساهمة لفقرات )مجال المهارات 

 اًلجتماعّية( مرتّبة تنازلياا
الوسط  الفقرات رقم 

 الحسابي
 اًلنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 4 4.74 4.16 عليه وسّلم االقتداء بالّرسول محّمد صلى اهلل 45
 كبيرة 4 4.76 4.13 ّصلة باهلل عّز وجلتقوية ال 44
 كبيرة 5 4.78 3.98 تطبيق العبادات اإلسالمّية 44
 كبيرة 0 4.85 5.43 الحث على عمل الخير واحترام حقوق االخرين 44
 كبيرة 3 4.89 5.45 الّتحّلي بالخلق الّرفيع 43
 كبيرة 3 4.86 5.34 وااللتزام بالّتعليمات تطبيق اآلداب 43
 كبيرة 3 4.87 875. ّتمييز بين الحالل والحرامال 43
 كبيرة 3 4.80   3.84 الموازنة بين متطّلبات الّدنيا واآلخرة 40
 كبيرة 3 4.82 5.30 تكوين صداقات جّيدة 54
 كبيرة 4 4.86 5.34 ممارسة العادات االجتماعّية الجّيدة 54
 كبيرة 44 4.86  5.  76 ترسيخ قيم المشاركة 43
 كبيرة 44 4.73 5.34 عبير عن الّرفض بطريقة الئقةالتّ  54
 متوسطة 44 4.85 5.33 الّتكافل االجتماعي 50
 متوسطة 54 4.91 3.62 الحصول على الحقوق بطرق إيجابّية 53
 متوسطة 34 4.78 3.58 مفاوضة اآلخرين 55

 كبيرة 68. 3.85 األداء الكلي
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ي تنص على "االقتداء بالّرسول محّمد صلى اهلل عليه الت (45)الفقرة  أنّ  (4) ن الجدوليبيّ     

ط وهي أعلى من المتوسّ  (4.30وانحراف معياري ) (0.43كان لها أعلى وسط حسابي قدره ) "موسلّ 

التي تنص على "تقوية الّصلة باهلل عّز وجل" كان لها أعلى ( 44)وتالها الفقرة  (.5.33العام )

مفاوضة " على التي تنص( 55)أّما الفقرة  ،(4.33ري )وانحراف معيا (0.45وسط حسابي قدره )

من  أقلوهي  (4.33( وانحراف معياري قدره )4.53وسط حسابي قدره ) أقلكان لها "  اآلخرين

   (.5.33العام ) طالمتوسّ 

 
 ةمجال المهارات اًلقتصاديّ  الرّابع: المجال

مجال المهارات ودرجة المراعاة لفقرات ) حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية تمّ      

 :(44ضح في الجدول )( كما يتّ االقتصادّية

 (10الجدول )
المتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة ودرجة المساهمة لفقرات )مجال المهارات 

 اًلقتصادّية( مرتّبة تنازلياا
رقم 
 الفقرة

الوسط  الفقرات
 الحسابي

 اًلنحراف
ريالمعيا  

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 4 4.77    3.96 والخاصة المحافظة على الممتلكات العاّمة 45
 كبيرة 4 4.79 875. بيان طرق الكسب الحالل 35

 كبيرة 4 4.87 875. تجّنب الكسب الحرام 40
 كبيرة 5 4.82 845. إتقان العمل 35

 كبيرة 0 4.97 715. اتّباع طرق االستهالك الّصحيحة 40
 متوسطة 3 0.80 3.67 حسن االّدخار والّتوفير 35

 كبيرة 69. 823. األداء الكلي
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التي تنص على "المحافظة على الممتلكات العاّمة  (54)الفقرة  أنّ  (44ن الجدول )يبيّ      

وهي أعلى من  (4.33وانحراف معياري ) (5.43كان لها أعلى وسط حسابي قدره ) والخاصة"

التي تنص على "بيان طرق الكسب الحالل" كان لها  (53)وتالها الفقرة   .(5.34العام )ط المتوسّ 

حسن " التي تنص على (53)أّما الفقرة ، (4.34وانحراف معياري ) (5.33أعلى وسط حسابي قدره )

 أقلوهي  (2.32( وانحراف معياري قدره )4.67وسط حسابي قدره ) أقلكان لها " االّدخار والّتوفير

  (.5.34ام )العط من المتوسّ 

 
 كنولوجيصال التّ مهارات اًلتّ  الخامس: المجال

صال مهارات االتّ ودرجة المراعاة لفقرات ) حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية تمّ     

 :(44ضح في الجدول )( كما يتّ كنولوجيالتّ 

 (11الجدول )
ودرجة المساهمة لفقرات )مجال مهارات المتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة 

 اًلّتصال الّتكنولوجي( مرتّبة تنازلياا
الوسط  الفقرات رقم 

 الحسابي
 اًلنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 بيان أحكام اإلسالم في كيقّية استخدام التّقنّيات 03
 الّتكنولوجّية

.675 4.02 
 متوسطة 4

ستخدام اكتساب األسس والمعايير األخالقّية ال 04
 شبكة اإلنترنت

.605 4.94 
 متوسطة 4

الّتواصل مع المعّلم وطلبة الّصف في مجموعة  00
 عبر وسائل الّشبكات االجتماعّية 

.445 4.22 
 متوسطة 5

 متوسطة 0 4.92 425. استخدام التّقنّيات الّتكنولوجّية بشكل إيجابي 03
 متوسطة 3 4.01 405. للّتعّلم الّذاتي استخدام مستحدثات الّتكنولوجيا 05

 متوسطة 93. 513. األداء الكلي
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التي تنص على "بيان أحكام اإلسالم في كيقّية استخدام ( 15)الفقرة  أنّ  (44ن الجدول )يبيّ     

وهي  (4.44وانحراف معياري ) (5.33كان لها أعلى وسط حسابي قدره ) التّقنّيات الّتكنولوجّية"

التي تنص على "اكتساب األسس والمعايير  (04)وتالها الفقرة  (.5.34العام )ط أعلى من المتوسّ 

وانحراف معياري  (5.34األخالقّية الستخدام شبكة اإلنترنت" كان لها أعلى وسط حسابي قدره )

كان لها  "للّتعّلم الّذاتي استخدام مستحدثات الّتكنولوجيا ( التي تنص على "05الفقرة )أّما  ،(4.40)

العام ط من المتوسّ  أقلوهي  (4.01( وانحراف معياري قدره )5.04ره )وسط حسابي قد أقل

(5.34.) 

اني: هل يوجد فرق ذو دًللة إحصائّية في درجة مساهمة كتب الثّ الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال 

الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الرّابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة 

 معّلمين في لواء الّشونة الجنوبّية يعزى لمتغّير الجنس )ذكور / إناث(؟نظر ال

استخدام و  حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية تمّ  انيالثّ  الّسؤال لإلجابة على     

  :(44الجدول ) في تيجةالنّ  ، وتتوّضحطاتلداللة الفروق بين المتوسّ  (t.test) اختبار
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 (21الجدول )
( لدرجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الرّابع والخامس في t.testنتائج اختبار ) 

 تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة تبعاا لمتغّير الجنس
حجم  الجنس المهارات

 العينة
الوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الدًللة

 المهارات 

 العقلية

 4.358 4.34 725. 42 ذكور

 

4.722 

 4.67 805. 55 أناث 

المهارات 
 الوجدانية

 4.906 4.40 745. 42 ذكور

 

4.37 

 4.69 935. 55 أناث 

المهارات 
 اًلجتماعية

 4.67 4.430 4.37      3.78   42 ذكور

 4.76 885. 55 أناث 

المهارات 
 اًلقتصادية

 4.477 4.37 745. 42 ذكور

 

4.636 

 4.78 855. 55 أناث 

مهارات اًلتصال 
 التكنولوجي

 4.186 4.88 555. 42 ذكور

 

4.853 

 4.96 495. 55 أناث 

 4.448 4.35 735. 42 ذكور األداة الكلية

 

4.656 

 4.68 825. 55 أناث 

     
درجة مساهمة كتب ( في α=  34.4فرق ذو داللة إحصائّية ) وجود عدم (44الجدول )يبّين  

بية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر الّتر 

 .يعزى لمتغّير الجنس )ذكور / إناث( لواء الّشونة الجنوبّيةالمعّلمين في 
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الث: هل يوجد فرق ذو دًللة إحصائّية في درجة مساهمة كتب الثّ الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال 

ية اإلسالمّية للّصّفين الرّابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة الّترب

      (؟ماجستير مؤّهل العلمي )بكالوريوس، ونظر المعّلمين في لواء الّشونة الجنوبّية يعزى لمتغّير ال

 اختباراستخدام و  معيارّيةحساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات ال تمّ  لثاالثّ  الّسؤال لإلجابة على

(t.test)(45الجدول ) في تيجةالنّ  ، وتتوّضح: 

 (13الجدول )
( لدرجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الرّابع والخامس في تنمية t.testنتائج اختبار )

 المهارات الحياتّية لدى الّطلبة تبعاا لمتغّير المؤّهل العلمي
المؤهل  المهارات

 العلمي
حجم 
 العينة

اًلنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الدًللة

 4.34 4.61 845. 65 بكالوريوس المهارات العقلية

 

4.186 

 4.53 545. 9 ماجستير 

المهارات 
 الوجدانية

 4.30 4.57 945. 53 بكالوريوس

 

4.20 

 4.80 645. 9 ماجستير 

المهارات 
 اًلجتماعية

 4.44 4.64 925.    53 بكالوريوس

 

4.157 

 4.77 565. 9 ماجستير 

المهارات 
 اًلقتصادية

 4.64 4.70 855. 65 بكالوريوس

 

4.525 

 4.68 695. 9 ماجستير 

مهارات اًلتصال 
 التكنولوجي

 4.30 4.93 535. 65 بكالوريوس

 

4.765 

 4.99 425. 9 ماجستير 

 4.24 4.59 855.   36 بكالوريوس األداة الكلية

 

4.221 

 68. 575. 9 ماجستير 

 
درجة مساهمة كتب ( في α=  34.4فرق ذو داللة إحصائّية ) وجود عدم (45الجدول )يبّين      

الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر 

 .(و ماجستيرالمؤّهل العلمي )بكالوريوس، يعزى لمتغّير لواء الّشونة الجنوبّيةالمعّلمين في 
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هل يوجد فرق ذو دًللة إحصائّية في درجة مساهمة كتب الّتربية  :الرّابعالّنتائج المتعّلقة بالّسؤال 

اإلسالمّية للّصّفين الرّابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر 

 10إلى  5سنوات، ومن  5من  أقلونة الجنوبّية يعزى لمتغّير الخبرة )المعّلمين في لواء الشّ 

 سنوات(؟ 10سنوات، وأكثر من 

لمجاالت أسئلة حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  تمّ  الّرابع الّسؤال لإلجابة على

 :(40الجدول ) في تيجةالنّ  االستبانة ككل، وتتوّضح

 (14الجدول )
ت الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية لدرجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الرّابع المتوّسطا

 والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة تبعاا لمتغّير الخبرة
اًلنحراف  الوسط الحسابي حجم العينة مستويات الخبرة المهارات

 المعياري
 4.60 5.85 45 3من  أقل المهارات العقلية

3 – 44 8 5.73 4.52 

 4.68 5.68 40 44أكثر من 

 0.60 783. 45 الكلي

المهارات 
 الوجدانية

 4.60 5.90 45 3من  أقل

3 – 44 8 5.88 4.81 

 4.61 5.85 40 44أكثر من 

 0.63 883. 54 الكلي

المهارات 
 اًلجتماعية

 4.71 5.82 45 3من  أقل

3 – 44 8 5.95 4.71 

 4.65 5.84 40 44ر من أكث

 0.68 853. 45 الكلي

المهارات 
 اًلقتصادية

 4.55 5.86 45 3من  أقل

3 – 44 8 5.98 4.74 
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 4.88 5.67 40 44أكثر من 

 0.69 823.          45 الكلي

مهارات اًلتصال 
 التكنولوجي

 4.74 5.70 45 3من  أقل

3 – 44 8 5.45 4.05 

 4.13 5.23 40 44أكثر من 

 0.93 513. 45 الكلي

 4.57 5.83 45 3أقل من  األداة الكلية

3 – 44 8 5.83 4.66 

 4.68 5.71 40 44أكثر من 

 0.61 793. 45 الكلي

 

وجود تقارب في قيم المتوّسطات الحسابية  (04الجدول ) في ويالحظ من نتائج التّحليل     

 ة.الستجابات عينة الدراسة تبًعا لمستويات الخبر

 ة عند مستوىطات الحسابّية ذات داللة إحصائيّ ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسّ 

(α=0.05 ّتم )  ّاستخدام تحليل الت( باين األحاديANOVA كما )(43الجدول ) يّتضح في: 

 (15ول )الج
 برة( لمعرفة دًللة الفروق لمتغّير الخANOVAنتائج اختبار تحليل الّتباين األحادي )      

مجموع  مصدر التباين المهارات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الدًللة

المهارات 
 العقلية

 4.141 4 4.281 بين المجموعات

 4.372 20 45.633 داخل المجموعات 688. 4.378

  00 45.914 الكلي

المهارات 
 الوجدانية

 4.013 4 4.026 بين المجموعات

 4.412 20 47.317 داخل المجموعات 969. 4.031

  00 47.342 الكلي

 900. 4.106 4.051 4 4.101 بين المجموعاتالمهارات 
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 4.478 20 44.069 داخل المجموعات اًلجتماعية

  00 44.170 الكلي

المهارات 
 اًلقتصادية

 4.280 4 4.560 بين المجموعات

 4.489 04 44.541 داخل المجموعات 568. 4.573

  00 44.101 الكلي

مهارات 
اًلتصال 
 التكنولوجي

 4.965 4 4.930 بين المجموعات

 4.864 0   2 56.278 داخل المجموعات 337. 4.117

  00 58.208 الكلي

 4.071 4 4.142 بين المجموعات األداة الكلية

 4.386 20 46.226 داخل المجموعات 833. 4.184

  00 46.368 كليال

 
درجة مساهمة كتب ( في α=  34.4فرق ذو داللة إحصائّية ) عدم وجود (43الجدول )يبّين      

الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر 

 سنوات، 44إلى  3ومن  سنوات، 3من  أقل)الخبرة  لمتغّير يعزى لواء الّشونة الجنوبّيةالمعّلمين في 

 سنوات(. 44وأكثر من 
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 الخامسالفصل 

 مناقشة الّنتائج والّتوصيات

 
ما درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األّول: 

جهة نظر المعّلمين في لواء الّشونة والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من و 

 الجنوبّية؟

درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في المتوّسط الحسابي ل بلغ        

 (4.34انحراف معياري)ب( و 5.34تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين )

( وبدرجة مراعاة كبيرة ةالمهارات الوجدانيّ ى المجاالت هو )مجال وأّن أعل وبدرجة مساهمة كبيرة،

( بمتوّسط حسابي كنولوجيصال التّ مهارات االتّ ( ، وأخيًرا )مجال المهارات االجتماعّيةوتاله )مجال 

درجة مساهمة  ، ويدل هذا على أنّ وبدرجة مراعاة متوّسطة وهو أدنى متوّسط حسابي بين المجاالت

سالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة كتب الّتربية اإل

 كانت درجة كبيرة. نظر المعّلمين في لواء الّشونة الجنوبّية

في األردن  الّرسمي بأهمّية ماّدة الّتربية اإلسالمّية كونها تمّثل دين الّدولة تفّسر هذه الّنتيجة     

حيث يهدف الّنظام الّتربوي في األردن ، ل جانب من الثّقافة الّسائدة في األردنوهو اإلسالم، وتمثّ 

عداد شخصّية متوازنة للّطلبة في مختلف الجوانب العقلّية، واالنفعالّية، إل نماء الّطلبة وتطويرهم، وا 

ستوى الّتعليم، والجسدّية، وتزويد الّطلبة بالمهارات المعرفّية ومهارات االّتصال والّتكنولوجيا، ورفع م

واإلرتقاء بالمستوى الّتعليمي، والثّقافي، واالجتماعي، واإلرتقاء بالّطلبة ليكونوا منتمين لمبادئ أّمتهم 

على  القائمونلذا اهتّم (؛ 4444، الزيوديو  الخوالدة) هو اإلسالمالّرسمي و ولة ين الدّ الّنابعة من د
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تنمية المهارات الحياتّية لدى  العملّية للّطلبة من خاللبربطها بالحياة  الّتربية اإلسالمّية وكتب منهاج

  .الّطلبة

 (.4443 ،الحوامدة؛ 4443جالل، )الّدراسات اتّفقت الّدراسة الحالية في هذه الّنتيجة مع     

؛ 4444، صايمة ؛4444الشرفات، )بينما اختلفت الّدراسة الحالية في هذه الّنتيجة مع الّدراسات    

التي أظهرت ( 4443، الّسوالمة ؛4443، الصبيحين ؛4443، الدليمي ؛4444مرسي وأنطون، 

 درجة متوّسطة لمساهمة الكتب المدرسّية في تنمية المهارات الحياتّية.

  Kirwok, & Thinguri, 2017; Dixon, et al., 2018 ؛ 4443سعد الدين، واختلفت مع دراسات )  

Butterwick, & Benjamin, 2006; Lee, 2017; Simiyu,)  لمساهمة  منخفضةالتي أظهرت درجة

 الكتب المدرسّية في تنمية المهارات الحياتّية.

 
هل يوجد فرق ذو داللة إحصائّية في درجة مساهمة كتب اني: الثّ مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال 

الّطلبة من وجهة نظر  الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى

 المعّلمين في لواء الّشونة الجنوبّية يعزى لمتغّير الجنس )ذكور / إناث(؟

( في α=  34.4فرق ذو داللة إحصائّية ) وجود عدمالّنتائج المتعّلقة بالّسؤال الثّاني: بّينت      

مهارات الحياتّية لدى درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية ال

 .يعزى لمتغّير الجنس )ذكور / إناث( لواء الّشونة الجنوبّيةالّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في 

كتب في  هاإدراك مدى توافر  يمكن هي مهارات المهارات الحياتّية كونب تفّسر هذه الّنتيجة قد    

لكون جميع عّينة الّدراسة من المعّلمين ، و بغض الّنظر عن الجنس ذكور أو إناث الّتربية اإلسالمّية

ناثًا  المتوافرة  المهارات الحياتّية تمييزقد درسوا تخّصص الّشريعة في الجامعة فيستطيعون ذكوًرا وا 

  .كتب الّتربية اإلسالمّيةفي 
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؛ أبو 4443 ،الحوامدة ؛4443، الدليميالّدراسات )اتّفقت الّدراسة الحالية في هذه الّنتيجة مع     

 (.4443يعة والحديدي، ص

 
هل يوجد فرق ذو داللة إحصائّية في درجة مساهمة كتب الث: الثّ مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال 

الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر 

      (؟و ماجستيرغّير المؤّهل العلمي )بكالوريوس،المعّلمين في لواء الّشونة الجنوبّية يعزى لمت

( في α=  34.4فرق ذو داللة إحصائّية ) وجود عدم: الثّالثبّينت الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال      

درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى 

و المؤّهل العلمي )بكالوريوس، يعزى لمتغّير لواء الّشونة الجنوبّيةمعّلمين في الّطلبة من وجهة نظر ال

 .(ماجستير

 لمدى توافرالّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس  تفّسر هذه الّنتيجة بدّقة مالحظة معّلمي     

المهارات ذلك لمدى توافق باختالف مؤّهلهم العلمي؛ و  كتب الّتربية اإلسالمّية في المهارات الحياتّية

في مرحلة البكالوريوس الّتربية اإلسالمّية  معّلميالمتضّمنة في استبانة الّدراسة مع ما درسه  الحياتّية

الشريعة بركنيها و العقيدة الصحيحة واألخالق السامية، في الجامعة من مكّونات الّشريعة اإلسالمّية: 

 (.0214سلطان، ) العبادات والمعامالت

؛ أبو 4443 ،الحوامدة ؛4443، الدليميالّدراسات )اتّفقت الّدراسة الحالية في هذه الّنتيجة مع     

 (.4443يعة والحديدي، بص

 ،الحوامدة ؛4443، الدليمي) بينما اختلفت الّدراسة الحالية في هذه الّنتيجة مع الّدراسات    

 العلمي ولصالح البكالوريوس. لمتغّير المؤّهل( التي أظهرت نتائجها وجود فروق تعزى 4443
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هل يوجد فرق ذو داللة إحصائّية في درجة مساهمة كتب  :الرّابعمناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال 

الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر 

 12إلى  5سنوات، ومن  5)أقل من عزى لمتغّير الخبرة المعّلمين في لواء الّشونة الجنوبّية ي

 سنوات(؟ 12سنوات، وأكثر من 

( في α=  34.4فرق ذو داللة إحصائّية ) عدم وجود: الّرابعالّنتائج المتعّلقة بالّسؤال بّينت      

ة لدى درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية المهارات الحياتيّ 

سنوات،  5)أقل من الخبرة  لمتغّير يعزى لواء الّشونة الجنوبّيةالّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في 

 .سنوات( 12سنوات، وأكثر من  12إلى  5ومن 

الّتربية  ، وتوافقها مع موضوعاتالمهارات الحياتّيةبوضوح مدلوالت  تفّسر هذه الّنتيجة     

كتب الّتربية حياة اليومّية؛ مّما أّدى إلى سهولة تمييز وجودها في ، واّتصالها بواقع الاإلسالمّية

 بغض الّنظر عن عدد سنوات خبرة المعّلم.  اإلسالمّية

؛ أبو 4443 ،الحوامدة ؛4443، الدليميالّدراسات )اتّفقت الّدراسة الحالية في هذه الّنتيجة مع     

 (.4443يعة والحديدي، بص

التي أظهرت نتائجها  (4443، الدليمي)دراسة الحالية في هذه الّنتيجة مع بينما اختلفت الّدراسة     

 .سنوات فأكثر( 44لصالح ) لمتغّير الخبرةوجود فروق تعزى 
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 والمقترحات الّتوصيات

 بما يأتي:في ضوء نتائج الّدراسة الحالية تّمت الّتوصية     

ة المهارات الحياتّية لدى الّطلبة في زيادة فاعلّية مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية في تنمي -

 .العالم العربيو االردن  مختلف المراحل الّدراسّية في

 تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة في مختلف المواد الّدراسّية على مّر المراحل الّدراسّية.  -

 .المهارات الحياتّية توعية القادة الّتربوّيين والمعّلمين بأهمّية تدريس -

باستخدام استراتيجّيات  المهارات الحياتّية برامج تربوّية لتدريب المعّلمين على تدريسإعداد  -

 الّتدريس المناسبة.

 لدى الّطلبة. المهارات الحياتّيةإجراء المزيد من الّدراسات التي تبحث في تنمية  -
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(. درجة توافر بعض المهارات الحياتّية لدى طفل الّروضة من وجهة نظر 4443عسكر، ريم )     

 .34-33(، 45) 53، عة البعث للعلوم اإلنسانّيةمجّلة جاممعّلمات الّروضة وأولياء األمور. 

(. أثر إستراتيجّية قائمة على الّتطبيقات الحياتّية لدمج تدريس العلوم 4443الغامدي، أماني )     

مجّلة والّرياضّيات في تنمية الّتحصيل لدى طاّلب المرحلة اإلبتدائّية بالمملكة العربّية الّسعودّية. 

 .403-443(، 0) 43، راسات الّتربوّية والّنفسّيةالجامعة اإلسالمّية للدّ 

. الّرياض: المهارات الحياتّية )رؤية إسالمّية تربوّية تطبيقّية((. 4444الغامدي، ماجد )     

 المؤّلف.

 . الّرياض: العبيكان.األصول الفلسفّية وتطبيقاتها الّتربوّية(. 4443القحطاني، نورة )     

الّتطبيقات الحياتّية لّلغة في كتب لغتنا العربّية في الحلقة الثّانية من  (.4443الكخن، أمين )     

 .433–444(، 4) 44، إربد للبحوث والّدراساتمرحلة الّتعليم األساسي في األردن. 
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تصّور مقترح إلثراء المهارات الحياتّية المتضّمنة بمناهج العلوم (. 4445كلوب، عمر )     

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، ا ومدى اكتساب طلبة الّصف الرّابع لهاللمرحلة األساسّية الّدني

 الجامعة اإلسالمّية )غزة(، غّزة، فلسطين.

(. مستوي المهارات الحياتّية لدى الّطلبة خّريجي كلّية الّتربية بالجامعة 4443اللولو، فتحية )    

 .440 – 33، 34، مجّلة القراءة والمعرفةاإلسالمّية بغزة. 

واقع الّتعليم والّتعلم في الّصفوف الّثالثة (. 4443المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني )    

األساسّية األولى في المملكة األردنّية الهاشمّية وسبل الّتحسين في ضوء خبرات بعض الّدول 

 .قتصادي واالجتماعي األردنيالمجلس االعّمان: . يمّيةقلالعالمّية واأل

المهارات الحياتّية المتضّمنة في كتب الّتربية اإلسالمّية للّصف (. 4443يمان )مرتجى، إ     

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، الّسادس األساسي ومدى اكتساب الطّلبة لها

 غّزة، فلسطين.

(. مدى توافر المهارات الحياتّية في مناهج رياض 4444مرسي، منال وأنطون، كندة )      

 .535-533، 03، مجّلة الفتحطفال في الجمهورّية العربّية الّسورّية. األ

. عّمان: المركز اإلطار العام للمناهج األردنّية(. 4444المركز الوطني لتطوير المناهج، )      

 الوطني لتطوير المناهج.

ض: الّدار . الّرياأزمة الّتعليم المعاصر: وحلولها اإلسالمّية(. 4443الّنّجار، زغلزل )     

 اإلسالمّية للكتاب اإلسالمي.

(. تحليل محتوى كتب الّلغة العربّية بالمرحلة الثّانوّية في المملكة 4443النشوان، أحمد )     

 .433 –453، 4، مجّلة العلوم اإلنسانّية واإلدارّيةالعربّية الّسعودّية في ضوء المهارات الحياتّية. 
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تضمين المهارات الحياتّية في كتب الّلغة العربّية للمرحلة  درجة(. 4443النعيمات، سميرة )    

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األساسّية العليا في األردن من وجهة نظر المعّلمين

 الحسين بن طالل، الّطفيلة، األردن.

اءة مجّلة القر (. مهارات الحياة: مفهومها، وأهمّيتها، وأساليب تدريسها. 4444الهيم، عيد )

  .543-433، 454، والمعرفة

. عّمان: دليل تدريب مديري المدارس على المهارات الحياتّية(. 4443وزارة الّتربية والّتعليم )     

 إدارة المناهج والكتب المدرسّية بالّتعاون مع مكتب اليونيسف. 
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 الّصورة األولّية لالستبانة( 1الملحق )

 
 تحكيم استبانة

 اًلستاذ/ الدكتور............................................المحترمسعادة            
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة          

للّصّفين الّتربية اإلسالمّية  درجة مساهمة كتب رسالة ماجستير بعنوان: إعدادتقوم الباحثة ب    
من وجهة نظر المعّلمين في لواء  في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة الرّابع والخامس
درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع الستقصاء  هدفت والّتي .الّشونة الجنوبّية

والخامس في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في لواء الّشونة 
 الجنوبّية.

في مجال البحث العلمي، نأمل التكرم بإبداء آرائكم حول  ولما عرف عنكم من خبرات وقدرات عالية
بداء مالحظاتكم، كما نأمل التفضل بإضافة ما ترونه  وضوح الفقرات وانتمائها للمجال المقاس وا 
مناسًبا من مقترحات، أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت 

 الخماسي. 
 نكم شاكرة لكم حسن تعاو 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 المشرف اإلكاديمي: أ. د الهام علي شلبي

 ابراهيم المجارحة عائشة الباحثة
 البيانات الشخصية للمحكم:

 اإلسم:......................................................................
 ..................................الرتبة اًلكاديمية:.........................

 التخصص:.................................................................
 جهة العمل)الجامعة/الكلية(:................................................ 
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 ةاستبانة المهارات الحياتيّ تحكيم 

 

 
 

 الرقم

 وضوح   الفقرة                      
 الفقرة  

 اًلنتماء 
 للمجال  

 الّصياغة
 اللغوّية 

 التعديل
 المقترح

 ًل نعم ًل نعم ًل نعم

 المهارات العقلّية                     
        توليد أفكاًرا متنّوعة                               4

        توظيف المعرفة الّسابقة                          4

        الحفظ بشكل جّيد                                5

        الّتعبير عن األفكار بأسلوب الخاص             0

        تفسير الّظواهر بطريقة علمّية                     3

        االستناد إلى حجج منطقّية                       3

                             اختيار حال مناسًبا للمشكلة  3

        تحديد الهدف                                    3

        إدراك أهمّية الوقت                              4

 االبتعاد عن الّسلوكات الّتي تؤّدي إلى 44

 هدر الوقت

       

        تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة             44

        إنجاز المهام المطلوبة في الوقت المحّدد          44

        الّتخطيط بشكل جّيد                              45

        رؤية مستقبلّية                            تكوين  40
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 الرقم

 وضوح   الفقرة                      
 الفقرة  

 اًلنتماء 
 لللمجا  

 الّصياغة
 اللغوّية 

 التعديل
 المقترح

 ًل نعم ًل نعم ًل نعم

 المهارات الوجدانّية                     
        الّتعبير عن المشاعر بوضوح                     43

        الثّقة في الّنفس                                  43

                           الّتحّكم باالنفعاالت           43

        االعتماد على الّنفس 43

        الخشوع أثناء قراءة القرآن الكريم 44

        حب اهلل عّز وجل 44

         حب الّرسول محّمد صلى اهلل عليه وسّلم 44

        الّزهد في الّدنيا مقابل إيثار اآلخرة 44

 جل فيالحث على مراقبة اهلل عّز و  45

 الّسر والعلن 

       

        تعظيم شعائر اإلسالم 40

        تطبيق العبادات اإلسالمّية 43

        تقوية الّصلة باهلل عّز وجل  43

        االقتداء بالّرسول محّمد صلى اهلل عليه وسّلم  43

        الموازنة بين متطّلبات الّدنيا واآلخرة 43
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 الرقم

 وضوح   الفقرة                      
 الفقرة  

 اًلنتماء 
 للمجال  

 الّصياغة
 اللغوّية 

 التعديل
 المقترح

 ًل نعم ًل نعم ًل نعم

 اًلجتماعّية المهارات                     
        تطبيق اآلداب 44

        االلتزام بالّتعليمات 54

        الّتحّلي بالخلق الّرفيع 54

        تجّنب الوقوع في المحظورات 54

        الّتمييز بين الحالل والحرام  55

        ترسيخ قيم المشاركة 50

        الحث على عمل الخير 53

        احترام حقوق اآلخرين 53

        تكوين صداقات جّيدة مع الّزمالء 53

        ممارسة العادات االجتماعّية الجّيدة 53

        الّتعبير عن الّرفض بطريقة الئقة 54

        مفاوضة اآلخرين 04

        الّتكافل االجتماعي 04

        الحصول على الحقوق بطرق إيجابّية 04
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 الرقم

 وضوح   الفقرة                      
 الفقرة  

 اًلنتماء 
 للمجال  

 الّصياغة
 اللغوّية 

 التعديل
 المقترح

 ًل نعم ًل نعم ًل نعم

 اًلقتصادّية المهارات                      
        بيان طرق الكسب الحالل  05

        حسن االّدخار والّتوفير 00

        إتقان العمل 03

        المحافظة على الممتلكات العاّمة 03

        المحافظة على الممتلكات الخاّصة 03

        هالك الّصحيحةاتّباع طرق االست 03

        تجّنب الكسب الحرام  04

 الّتكنولوجي اًلّتصال  مهارات                   
اكتساب األسس والمعايير األخالقّية الستخدام  34

 شبكة اإلنترنت
       

        استخدام شبكة اإلنترنت بشكل آمن 34

        البحث عبر شبكة اإلنترنت 34

        م مستحدثات الّتكنولوجيا للّتعّلم الّذاتياستخدا 35

الّتواصل مع المعّلم وطلبة الّصف في   30
 وسائل الّشبكات االجتماعّية مجموعة عبر 

       

بيان أحكام اإلسالم في كيقّية استخدام  33
 التّقنّيات الّتكنولوجّية

       

        التّقنّيات الّتكنولوجّية بشكل إيجابياستخدام  33
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 قائمة المحّكمين( 2الملحق )
 

 الجامعة التخصص الرتبة األكاديمية اإلسم الرقم
عبد الحكيم  4

 حجازي
 اليرموك أصول تربية أستاذ دكتور

المناهج وطرق  أستاذ مشارك فواز شحادة 4
 التدريس

 الشرق األوسط

 األردنية اللغة العربية وآدابها دكتور غير متفرغ  محمد عايش 5
 أكاديمية شارك أصول التربية مستشار تربوي وائل هياجنة 0
 األنورا مناهج وأساليب علوم خبير تربوي ياسر العطار 3
 وزارة التربية والتعليم أصول التربية خبير تربوي سالمة المزاودة 3
 وزارة التربية والتعليم تكنولوجيا تعليم اهدكتور  مكرم العلي 3
ج وأساليب مناه ماجستير حسان بنات 3

 تدريس
الكادر العربي لتطوير 

 وتحديث التدريس
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 الّصورة الّنهائّية لالستبانة( 3الملحق )

 
 المعلم/ المعلمة............................................المحترم           

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة 

للّصّفين الّتربية اإلسالمّية  درجة مساهمة كتب ر بعنوان:رسالة ماجستي إعدادتقوم الباحثة ب     
في تنمية المهارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في لواء  الرّابع والخامس
 .الّشونة الجنوبّية

درجة مساهمة كتب الّتربية اإلسالمّية للّصّفين الّرابع والخامس في تنمية الستقصاء  هدفت والّتي 
 ارات الحياتّية لدى الّطلبة من وجهة نظر المعّلمين في لواء الّشونة الجنوبّية.المه

القسم االول: الخصائص الديموغرافية ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير استبانة مكونة من قسمين، 
 ( فقرة. 54ومكونة من ) استبانة المهارات الحياتية :القسم الثاني، و لعينة الدراسة

 فقرات االستبانة بصدق وموضوعّية؛ حيث أّنها ألغراض البحث العلمي فقط.يرجى اإلجابة على 
        

 شاكرة لكم حسن تعاونكم 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 
       ابراهيم المجارحة عائشة الباحثة                                                                       
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 القسم األول: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

 

 في المكان الذي يمثل إجابتك(:   ✔)يرجى وضع إشارة   

 

 :الجنس.4

 )  ( ذكر

 )  ( أنثى

 

 .المؤهل العلمي:2

 )   ( بكالوريوس 

 )   ( ماجستير

 

 مة:.سنوات الخد3

 سنوات 3من  أقل)   ( 

 سنوات 44إلى  3)   ( 

 سنوات     44)   ( أكثر من 
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 القسم الثاني: استبانة المهارات الحياتّية           
 

 
 

 الرقم

 الدرجة                  الفقرة                      
 كبيرة 
 جدا 

 قليلة  قليلة  متوسطة كبيرة
 جدا 

 المهارات العقلّية                    
      توليد أفكاًرا متنّوعة 4
      توظيف المعرفة الّسابقة 4
      الحفظ بشكل جّيد 5
      الّتعبير عن األفكار بأسلوب جيد 0
      تفسير الّظواهر بطريقة علمّية 5
      االستناد إلى حجج منطقّية 6
      اختيار حال مناسًبا للمشكلة 7
      والتخطيط له بشكل جيد تحديد الهدف 3
 االبتعاد عن الّسلوكات الّتي تؤّدي 4

 إلى هدر الوقت
     

      تقسيم المهام الكبيرة الى مهام صغيرة 44
      إنجاز المهام المطلوبة في الوقت المحّدد 44
      رؤية مستقبلّيةتكوين  44
 انّيةالمهارات الوجد                    

      الّتعبير عن المشاعر بوضوح 45
      الثّقة في الّنفس واالعتماد عليها 40
      الّتحّكم باالنفعاالت 43
      الخشوع أثناء قراءة القرآن الكريم 43
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