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 رـــكر وتقدیــش
  

  
داهللا     ن عب د ب بعد حمد اهللا والصالة والسالم على نبینا وحبیبنا محم

ھ ب    یره وتوفیقی ى تیس كر اهللا عل حبھ أش ھ وص ى آل ذه  وعل ة ھ ام كتاب إتم

  .الدراسة

م          ّي شكرھم  وھ ب اهللا عل ن أوج دیر لم الغ الشكر والتق ثم أتقدم بب

  .أخواني ،المھندس عماد ،والمھندس عمـر،والدكتور عامر 

ان      اء واألمتن ر الثن یم الشكر وواف دكتور   ل كما أزجي عظ تاذ ال ألس

ذه الد     ى ھ رف عل ة المش ال خلیف ازي جم ول   غ ل بقب ذي تفض ة ال راس

ن    من رغم اف على الاإلشر ھ م ضیق وقتھ وتعدد أعمالھ ثم ما وسعني ب

ق   توجیھ سدید ،وقراءة متأنیة ،ومتابعة جادة ،یجّلل ذلك تواضع جم وخل

ة    ذه الدراس از ھ ي إنج ر ف ر األث ھ أكب ھ وتوجیھات ان آلرائ د ك ع ولق رفی

  فجزاه اهللا خیر الجزاء ،ورفع قدره في الدنیا واآلخرة 

ى      لجنةوالشكر موصول ألعضاء  ة عل لھم بالموافق المناقشة لتفض

  .كیم بقبولھم تحكیم أداتي الدراسةالتح مناقشة ھذه الدراسة  ،ولجنة 

ة من مدیرات المدارس الحكومی ما أتقدم بالشكر والتقدیر الى كل ك

  .ومعلماتھا في محافظة مأدبا لحسن تعاونھم 

  رنا الجماعین   
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  اإلهـــــداء
  
  

  .لذین شمالني برعایتهما وصالح دعائهما إلى والدي الكریمین ال
   

  . نًا وتقدیرًا للوقوف بجانبي ناخواتي امتإلى أخواني وأ
  

إلى من أصبح ذكرى ...ورمز االنسانیة والصفاء...ود لى العطاء المفقإ
  .لى روح شقیقي إ...لن تنسى 

  
لى كل من یعمل على تطویر العملیة التعلیمیة في المملكة األردنیة إ

  .یةالهاشم
   

                                                                          
 رنا الجماعین 
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درجة توافر المھارات الحیاتیة في محتوى منھاج ریاض األطفال ودرجة ممارسة 

  دبافي المدارس الحكومیة في محافظة مأالمعلمات لھذه المھارات 

  

  اعداد الطالبة

  رنا محمد الجماعین

  

  ستاذ الدكتورإشراف األ

  غازي جمال خلیفة
  

  الملخص

  

درجــة تــوافر المهــارات الحیاتیــة فــي محتــوى منهــاج ریــاض  لــى تقصــيهــدفت هــذه الدراســة إ    

ولتحقیــق هــذا الهــدف ، األطفــال فــي المــدارس الحكومیــة ودرجــة ممارســة المعلمــات لتلــك المهــارات  

اختیــرت عینـــة عشـــوائیة بســیطة مـــن معلمـــات ریــاض األطفـــال فـــي المــدارس الحكومیـــة فـــي محافظـــة 

اســـتمارة تحلیـــل المحتـــوى :  خدمت لجمـــع المعلومـــاتواســـتمعلمـــة ، ) 24( مأدبـــا ، بلـــغ عـــدد افرادهـــا 

لرصـــد تكـــرارات ظهــــور فئـــات التحلیـــل فــــي الجـــزء الثــــاني مـــن المنهـــاج الــــوطني التفـــاعلي ، وبطاقــــة 

فقرة من المهارات الحیاتیـة االكثـر أهمیـة فـي المنهـاج الـوطني التفـاعلي ) 30(مالحظة اشتملت على 

النســــب المئویــــة والمتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات وباســــتخدام . ا وثباتهــــا كــــد مــــن صــــدقه،تــــم التأ

كشـــفت و ، لعینتـــین مســـتقلتین ) t(واالحصـــائي لعینـــة واحـــدة ،) t) (test-t(المعیاریـــة ، واالحصـــائي 

  : الدراسة عن النتائج االتیة 

بنســبة مئویــة ) KG2( یركــز محتــوى المنهــاج الــوطني التفــاعلي لألنشــطة لمرحلــة ریــاض األطفــال  -

العملیـــة ، وكانــت مهـــارة التخطـــیط فـــي حــین لـــم یهـــتم كثیــرَا بالمهـــارات المهــارات الذهنیـــة عالیــة علـــى 



 ك 
 
 

تــا  ألداء االعمـال اكثــر المهــارات الحیاتیــة نسـبة فــي المنهــاج الــوطني التفـاعلي ، فــي حــین كانــت مهار 

جراء بعض االسعافات األولیة ممثلة بنسبة قلیلة جداً استخدام األ   .  ثاث المنزلي والعنایة به وإ

 ، التـي تضـم خمـس" لحلقـة الصـباحیة ا" جاءت درجـة ممارسـة المعلمـین لفعالیـة اسـتقبال األطفـال  -

) 25(مهــارات حیاتیــة بدرجــة مرتفعــة ، فــي حــین جــاءت درجــة الممارســة لبــاقي الفعالیــات التــي تضــم 

 . مهارة حیاتیة بدرجة متوسطة 

متوســـط درجـــة ممارســـة معلمـــات  بـــین) α≥ 0.05( وجـــود فـــرق ذي داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى -

المالحظــة والوســط " الحلقــة الصــباحیة " ریــاض األطفــال للمهــارات الحیاتیــة لفعالیــة اســتقبال االطفــال 

 . االفتراضي على مقیاسها ولصالح المتوسط المالحظ 

بین متوسط درجة ممارسـة معلمـات ) α≥ 0.05( عند مستوىعدم وجود فرق ذي داللة احصائیة  -

 .ال لباقي المهارات الحیاتیة ، والوسط االفتراضي ریاض االطف

لدرجــــة ممارســــة معلمــــات ریــــاض ) α≥ 0.05( عنــــد مســــتوىوجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة  -

 إذاألطفال في المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض االطفـال تعـزى لسـنوات الخبـرة 

ـــة بینمـــا الیو ) ســـنوات فـــأكثر  5(كـــان الفـــرق لصـــالح  جـــد فـــرق دال احصـــائیًا فـــي مجـــال فعالیـــة طاول

 . من المهارات الحیاتیة  والتى تضم خمساً " الفترة األولى " االنشطة واالركان 
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ABSTRACT  

 
 

            The study aimed at defining the degree of availability of life skills in the 

kindergartens curriculum of public schools, and the degree of practicing these skills 

among teachers. A simple random sample of kindergartens' female teachers of public 

schools (24 teachers ) in Madaba governorate was chosen to achieve the aim. The 

researcher has developed two instruments, the first was a form of content analysis to 

record the frequency of categories of the analysis in the second part of the national 

interactive curriculum, and the other one was a ckeck list, which contains thirty items of 

the most important life skills in the national interactive curriculum. Their validity and 

reliability for these instruments were assured. 

                      

          By using percentages , means, standard deviations, the statistical (t) (t – test) for 

one sample, and(t-test )for two independent samples, the study showed the following 

results:  

 

- High percentage of intellectual skills were presented in the content of the national 

interactive curriculum (KG2), while practical skills were presented in low 

percentage in the same curriculum. The planning skill of doing actions was the 

highest percentage of  life skills  in the national interactive curriculum, whereas the 

skills of using household furniture and caring them, and doing some first aids were 

very low percentage.  



 م 
 
 

 

-The degree of teachers practicing in the morning class, which contains five life skills, 

were high rate, but the degree of practicing to other actions, which contain (25) life 

skills were medium. 

 

-There was a significant difference at the level ( 0.05 ≥α) between the average of the 

observed  mean of teachers' practicing for life skills in the morning class, and 

hypothetical mean ,in favor of the observed mean . 

 

- There was no significant difference at the level (0.05 ≥α) between the mean of 

practicing degree of teachers to the rest of life skills, and the hypothetical mean. 

 

-There were significant differences at (0.05 ≥α) in the degree of practicing life skills in 

the of kindergartens curriculum by public school teachers , due to their experiences, in 

favor of more than five years experience, while there was no significant difference in 

the actions and parts of the morning class, which contains five life skills        
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  الفصل األول

  مقدمة عامة للدراسة

  تمـهیـــــــــد 

  

ة ــــا مرحلــــ، ألنهانــــــة لإلنســــــم المراحــل العمریـل مــن أهـــــاة الطفـوات األولــى مـن حیـــــد السنـــــتع

ة، ــــنفسیالة، و ــــعقلیالو  ،ةــــجسمیالا ــــاد النمـو جمیعهـــــأبعاء الشخصـیة ،وتحدیـد نـاألساس والتكـوین فـي ب

وغیـرهم  اء الـنفس والتربیـةــــد ادرك علمــــفق ،رون مضـتـــلـى قة إـــبالطفولویعود االهتمـام  ،جتماعیةاالو 

ال ینبغـي أن یكـون ـــــطفام باألــــن االهتمیم كما أـــء المجتمع السلاـــال في بنـــا الفعـــیة الطفولة ودورهأهم

  . ةـــات المستقبلیـــعـــات والتطلـــوحـــال والطمـــه اآلمــنى علیـــذي تبــــل الـــام بالمستقبــــجزءًا من االهتم

ــــانك نــــــوالیمك ،  االنســـانیة التـــي تحتـــرم طفولتـــهِ  ته الفطـــرةاـً ومراعـــ ام االســـالم بالطفـــلـمـــار اهتـ

  .لمــب العــعلى طله ثــم وحــــادات والقیـــالعو  دینــــاسب الــــنا یـــا بمــــا وتعلیمهـــى تنشئتهــعلوعملــه 

ــــلرغعلـــى او  ــــم مـــن ظهـ ــــور مؤسسـ ــــراف ووســـــات وأطـ ــــائط عـ ــــارك االســـــدیدة تشـ رة فـــي تربیـــة ــ

ــــالطف ــــل وتنشئتــ ــــن االسأ ال، إهــ ــــرة تبقــ ــــؤسســـول مى أـ ــــة فـ ــــي حیـ ــــاة الطفـ ــــل االجتماعیــ ــــ، ولهةـ ــــا األثـ ر ـ

ـــالكبی ـــــفــي حیر ـ ـــل بعــــطفــفال، هـات ـــه یتفــــد والدتـ ـــارف والقیــــاعل ویكتســب منهــا المعـ ه ـــــات لغتــــم واساسیــ

رة ــــسة األـــامــقالم علـى إــــن هـذا المنطلـق حـرص االســـوم ،هـــات شخصیتـــن مقومـمـ ه وكثیـراً ـــاتــاهــواتج

ـــــــع ـــــــاس المــــــــسلى أــ ــــــرام المتبـــــــــة والتعــــــــودة والرحمـ ـــــــادل والعمـــــــــاون واالحت ق ــــــــعلى تحقیـــــــــر ل المستمــ

نـــــاْلمَ "الىـــــال تعـــــفق ).2006الناشــف ،(اـــــتماسكه اْلبَ ُ اُل وَ َ وَن ِزینـــــ َ اْلَحی ةُ ــــ یـــــ َ اِة الدُّنْ ــاُت الصَّ ـــــ اِقیَ اْلبَ اُت ــــالَِح ـــا وَ

ْ َخی بّ ــرٌ ِعنــ ابــِ َد رَ ً َك ثَوَ َخیــ ْ ا وَ   .) 46،الكهف " (ًال ــرٌ َأمَ ـــ
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ال ــــو ریـاض االطفــــه هـــام بـــــاالسرة في صقل شخصـیة الطفـل واالهتم یكمـــل ذيــان الــالمكـــف

ـــاالســرة فــي أهمیتدور ب ا دور كبیــر یقــار ـــــفله ـــاكسه فــي ــ ـــاس لبنـــــوالحجــر االس ،ةــــاب الفــرد المعرفــ  اءــ

شــباع میولـه ـــــل الطفــــمستقب ة ــــه علــى التجـارب المحسوســة وقیمتهــا بالنسبمامــلقــد ركــز الـتعلم اهت، ل وإ

ـــ، وزاد االهتمالــــألطفــل ـــام بالخبــ علم واعــدادهم لإللتحــاق رات الجیــدة التــي تعمــل علــى اثــارة رغبــتهم للــتــ

  .) 2001عدس ،( بالمدرسة االبتدائیة

ة تعلـــم ـعـــداد بیئــات التربویـــة الیــوم إــــه المؤسســـــات التــي تواجـــــصــبح مـــن أهــم التحدیذا أــــوهك

ریقــة ر طوتطــو  ،اتجاهــاتهمومهــاراتهم و تنمــي مفــاهیمهم لكــي  ، تناســب كــل طفــل مــن أطفــال الروضــة

ة ـة الصحیــالبیئـ ، فضـًال عـن التـي تراعـي الفـروق الفردیـة یب الـتعلمسـالتفكیرهم من خالل التنوع في أ

ـــة الطفــل واألمـ، فصحــرةـفــاات المتو ـة والخدمـــوالجسمیــ ان هــي انعكــاس لمــدى ســالمة المجتمــع وقدرتــه ـ

التعلیمیـة الالحقـة لـى الوصـول الـى المراحـل یات التـي یتخطـى بهـا الطفـل مرحلـة إة التحـدـعلى مواجه

  .)أ -2007فهمي ،(دور مهم وضروري وفعال في التعلم ا للصحة من ـلم

ـــة التربویــة ال تقتصــر علــى البیئــة المادیــة بــل تتعداهــــان البیئ ـــة البشــریة أیضـل البیئـــا لتشمــــ  ،اً ـ

المعلمـین د بـات مـن الضـروري إعـداد ـــفق ،لبشریةم عنصر من عناصر البیئة اـــي أهـة هــل المعلمـولع

وفــي مقــدمتها مرحلــة  دراسیةـــــلجمیــع المراحــل ال العصــر الحــالي التــي یشــهدها  ة المســتجداتــــلمواكب

ن النـــاحیتین األكادیمیـــة مــریـــاض األطفـــال لــذا نجـــد اهتمامـــا متزایــدا بإعـــداد معلمــة  ،ریــاض األطفـــال

 ،ة للطفـــــل وخصائصـــــهاـل النمـــــو األساسیـــــان تكـــــون مطلعـــــة علـــــى مراحـــــعلمـــــة ى المفعلـــــ، والعملیـــــة

قـــدراتهم ومعـــارفهم التـــي و التعامـــل مـــع األطفـــال  لكـــي تـــتمكن مــن ،لـــة الحساســـةومتطلبــات هـــذه المرح

لمرحلــــة ریــــاض األطفــــال ان تكــــون علــــى اطــــالع علمــــة ملك یجــــب علــــى مــــن تعمــــل ، فلــــذیمتلكونهــــا

تـتمكن مـن تأدیـة مهمتهـا لصـدر  سـعة وتتقبلهـا ب ، بخصائص هذه المرحلة المهمـة مـن حیـاة االنسـان

م ذلــــك هـــو نظــــرة األطفـــال الــــى معلمـــتهم بــــإجالل واحتـــرام وینفــــذون ولعـــل مــــا یـــدع ،بصـــورة ایجابیــــة
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المعلمــة و  ،راحــل الحقــة فــي حیــاتهمیهم ذكریــات محفــورة فـي أذهــانهم لموتتــرك لــد ،تعلیماتهـا بحــذافیرها

  .) 2005،قسم الترجمة والتعریب ( ذلك بأن تكون القدوة الحسنة لهم المتفانیة في عملها توّظف

 فــــاً دها ي تهیئــــة البیئــــة الصــــفیة لیتفاعــــل معهــــا الطفــــل تفــــاعالً ــــــف همــــاً م دوراً  فالمعلمــــة تــــؤدي

ومطلعــــة علــــى كــــل مــــا هــــو جدیــــد فــــي المجــــال التربــــوي  ،ة التعلمیــــةـوتوظیفهــــا فــــي العملیــــة التعلیمیــــ

وذلــك لمســاعد األطفــال علــى اكتســاب المعــارف  ،لــق باســتراتیجیات الــتعلم والتعلــیمخصوصــًا فیمــا یتع

یمهـا بوصـفها ة واسـس تنظـام بالبیئة الخارجیـــواالهتم ،زمة لهم في حیاتهم الیومیةت الالوالقیم والمهارا

تعلـم ، لتفعیـل الل تقـدیم أنشـطة متنوعـة ومتجانسـة، وتفعیـل الجـزء العملـي مـن خـمكملة للبیئة الصـفیة

 عهم علـى بنـاء ثقـتهم بأنفسـهمیوتشـج ،النمائیـة معاة خصائصـهلخبرات ومراالطفل وتطبیق المهارات وا

مطالبــة بتعلــیم  المعلمــة، فلــى المعــارفام حواســهم فــي التوصــل إوثقــة اآلخــرین بهــم مــن خــالل اســتخد

 والتفاعـــل معهـــا بشـــكل إیجـــابي وبنـــاءاألطفـــال المعـــارف التـــي تســـاعدهم علـــى االنـــدماج فـــي الحیـــاة 

 .)2007الزعبي وآخرون ،(

ارف والمعلومـات والمهـارات ـــال الـذي یوصـل المعـــــر المهـم والفعـا أن المعلمة هي العنصــوبم

ــــف ،لـــــللطف ــــد مـــن توافــــــال بــ ــــر منهـــاج متكامـ فـــي مریة ،ومـــع األهتمـــام المتزایـــد ـة العـــــــــیراعـــي المرحل لــ

ـــمرحلــة ریــاض االطف ، اذ مكبیــرًا وملحوظــًا علــى مســتوى العــال لقــي منهــاج ریــاض األطفــال تطــوراً  ،الــ

وم بـدورها فـي ـــقـــلت ،المعاصرة ضـمن المنـاهج التعلیمیـة اـلى ادخال المهارات والقضایسعى المهتمون إ

ل ـطفـدور فـي مسـاعدة المـن لمـا للمهـارات ذلـك ، و الرتفاع بها الى المستوى المطلـوبتنمیة البشریة وا

ـــــم والتعایـلـــــعلــــى التأق ـــــحظیــــت المهقــــد ل. ش فــــي المحــــیطـ ـــــة فـــــــة بالغــــــأهمیــارات بــ ـــــاج ریــــــي منهـ اض ـ

ـــاألطف یاتیة لمــا لهــا مــن دور فــي تنمیــة المهــارات الضــروریة إلحــداث ـــــارات الحـص المهــــــاألخــ، وبالـ

ن ـ، ومـل مـع متطلبـات الحیـاةــــللتفاع  االیجـابي وكـــم األفراد بالسلـیــ، وتدعمستدامة في المجتمعتنمیة 
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جاتـه تیاحارد إلشـباع اساسـیة ومهمـة للفـ مهارات اــهة بوصفـــهذا المنطلق تأتي أهمیة المهارات الحیاتی

  .) 2001عمران وآخرون ،( ة حیاته واإلستمرار والتقدم فیهاه من مواصلــالفطریة وتمكین

عدكما  ُ ا ـــــدائم فهـي تـدعوا ـــع نشاطاتهــل في المناهج الحدیثة المحور األساس في جمیــالطف ی

ومـن هنـا ، بارـوتـرفض مبـدأ االجـ، افـــة واالكتشـــاولــوتنمـي فیـه عنصـر المح ،ةـــتیااطات الذـــالى النش

الوســائل والطـــرق بمـــن خــالل تنظـــیم بیئــة الـــتعلم ، ل الروضــة ـــــاتیة لطفـــــارات الحیـــــة المهـــــكن تنمیـیمــ

ـــاعد الطفــل علــى امــتالك هــذه المهــارات مثــل القصــص واألركــان مــع مراعـواألســالیب التــي تســ ـــاة فــ ن ـ

ـــاأللق ـــار المفـیـــواخت، اءــ ـــار القصــص التــي تــــســن اختییــب اللغویــة المناســبة وُح ردات والتراكـ  ،اــــم القاؤهـ

ــــوك ـــال المـــــــاهم ـــــنذلك الیمكـ ــــانهـــ إذة لطفـــل الروضـــة ـمیــــیـادة التعلــ ي ـــــة فـاد المهمــــــــد االبعـعد أحــــا تُ

 ،التحـــدث مهـــارة :دى طفــل الروضـــة ومنهـــاـــــارات لـــــیة المهـــــي تنمــــل فـــــاعـــا دور فــــــــا لهـكمـــ ،ةـالروضــ

ات ـیاجــتـة احیــبـي تلـة فــة ومهمــارات اساسیــهي مهـف ،ومهارة الكتابة ،ارة القراءةــومه ،ومهارة االستماع

ب ــــریـال للتجـــدور الفعـار الــ، والیمكـن انكـهـاتـاجـره واحتیـاعـاره ومشـن أفكـیر عـالطفل وتمكینه من التعب

الل التجـارب ـن خــــوذلـك م ،انـــــإتقـا وبــانهـة دون نسیـیـلحیاتدف من اكتساب المهارات اــیق الهـفي تحق

  .)ب -2007فهمي ،( )6-5(البسیطة المناسبة للمرحلة العمریة 

ـــالحی أن ارـاعتبــــوب  ،التــى یصــعب تحدیــدها وحصــرهاغیــر الواضــحة لمواقــف ة مــن اـلـــاة سلســ

حددة ـد مــــــ، علــى قواعدافــــل واألهـفاصیــالمقــررات العلمیــة ذات المواقــف المحــددة الت ینبغــي أن تعتمــد

ة فـــي ـــــة الفائقـذوي القــدرات العقلیــ مـــن رادــــض األفــــبع یوجــداس ـــــوعلــى هــذا االس ،اً ـــــفوظة مسبقـومحــ

ـــعدیــد مــن المواقــف فــي حیاتهاتهم العلمیــة یفشــلون فــي مواجهــة تخصصــ ـــوعل. مـ درة ـى الــرغم مــن مقـــ

ة ــــف الیومیـواقــالمه مـع ـئ فـي أسـالیب تفاعلــرًا ما یخطـه كثیـنإال أ ،اةـلى التعایش مع الحیــان عـــاالنس

  .)2007سعد الدین ، (وأبسطها  مور بلاألعدید من في 
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 هاعدـــــل التــي تســـــة الطفــــدور البـــارز للمهــــارات الحیاتیــــة فــي شخصیـــــال الـــــهمإومــن الصــعب 

 ،ذا العصـرــــا هـــــم بهــــومواجهـــة التغیرات والتحدیــات التى یتس، رینــاعــل والتواصــل مع اآلخــــعلى التف

ُ لــــال المطلوبة منـــوأداء االعم فهـي ، لحیـاة العملیـة والعلمیـة والشخصـیةتحقیق النجـاح والتكیـف فـي اـه

 فـإن امتالكـه ،ول وانطـالق للطفـل فـي مسـیرة حیاتـه، اذ تشكـــل نقطة تحــشاملة لجمیع مجاالت الحیاة

والثقـة  ،ل الصحیح یساعــده في التغلب علـى المشـكالت الحیاتیـةــا بالشكــة وممارستهـــللمهارات الحیاتی

یكـون فـي مواقـف مثیـرة ومشـوقة  هذه المهـارات ینبغـي ان تعلم كما أن  ،والتكیف مع اآلخرین ،بالنفس

ال مـــن ــــیدرك األطفــــف ،اني واألناشـــید والقصــصــــاألغ: ،منهــا المواقــفعـــدد مــن وخیــر تعلــم لهــا فــي 

    .) 2010،ومزاهرةالعساف ( ودورها في الحیاة وأهمیتها  مهاراتـذه الــة هــا قیمــخالله

ــــة تضـــمین محتـــوى منهـــاج ریـــاض األطفـــال للمهـــارات  ــــح أهمیـ ــــق، تتضـ ــــاء علـــــى مـــا سبـــ وبنـ

ـــلم, الحیاتیــة ـــات الحیــــــواجهة متطلبــ ـــتحلیــل محتــوى هلالحالیــة ة ــــــالدراسلــذا جــاءت هــذه .اةـــ ذا المنهــاج ــ

ارسة المعلمـــات ـــــدى ممـــــوم ,روضةــــاسبة لطفــل الــــة المنــــــاتیـــارات الحیـــــللمه  دى تضــمینهِ ــــد مـــــلتحدی

  .الیومیة ا في حیاتهما بطریقة تناسب االطفال ومستواهم، بحیث یتمكنون من ممارستهــــله
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  مشكلة الدراسة 

فـي العـالم إلـى إدمـاج المهـارات الحیاتیـة وتطویرهـا ئمون على بنـاء المنـاهج التربویـة یتجه القا

لمـا لهـذه المهـارات مـن أهمیـة  ،وللمراحـل التعلیمیـة المختلفـة ،المعاصرة في المنـاهج التربویـة المختلفـة

عداده لمواجهة تحدیات العصـر ومشـكالتِه الحیاتیـة الیوصقلها  في تشكیل شخصیة المتعلم ومیـة، ، وإ

  .ولیكون إنسانًا متكیفًا ومبدعًا ومنتجًا وفاعًال قادرًا على التنمیة والتطویر

لــى صــقل شخصــیة األنســان ، إوتكمــن أهمیــة الخــوض فــي مشــكلة هــذِه الدراســة هــو الحاجــة 

وبمــــا أنـــه تــــم إیجــــاد منهـــاج لمرحلــــة ریــــاض األطفـــال فــــي المــــدارس  ،واألســـاس هــــو مرحلـــة الطفولــــة

فقـــد بـــات مـــن الضـــروري الوقـــوف علـــى واقـــع حـــال هـــذا  ،اعليفـــج الـــوطني التالحكومیـــة وهـــو المنهـــا

المـواطن الصـالح القـادر علـى التـأثیر والتفاعـل بنجـاح فـي الحیـاة مـن  تكـویننهاج ومدى تأثیرِه في مال

  . خالل المهارات الحیاتیة ، ومدى ممارسة المعلمات لهذه المهارات 

وجــد هنـــاك دراســـات ات الصــلة تبـــین أنـــه التذومــن خـــالل اإلطـــالع علــى الدراســـات الســـابقة 

تناولـت موضــوع المهـارات الحیاتیــة فـي المنهــاج الــوطني التفـاعلي ،ممــا شـجع علــى الخـوض فــي هــذا 

نتـاج واإلبـداع المهمة في بناء الطفل المتحضـر القـادر علـى اإل وعاتالموضوع الذي یعد من المواض

  . والتفاعل اإلیجابي مع متطلبات الحیاة المعاصرة 

  أهداف الدراسة وأسئلتها 

تیــة فــي محتــوى منهــاج ریــاض األطفال،ودرجــة هــدف الدراســة الــى الكشــف عــن المهــارات الحیا     

  : خالل األجابة عن األسئلة اآلتیهوذلك من ممارسة المعلمات لهذِه المهارات 

  ؟ما نسبة توافر المهارات الحیاتیة في محتوى منهاج ریاض األطفال للمدارس الحكومیة  - 1
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الحیاتیـة فـي منهــاج  مـا درجـة ممارسـة معلمـات ریـاض األطفـال فــي المـدارس الحكومیـة للمهـارات - 2

 ؟ ریاض األطفال

ــــد مســــتوى هــــل یوجــــد فــــرق ذو داللــــه إحصــــائیة - 3 بــــین متوســــط درجــــة ممارســــة ) α≥ 0.05(  عن

 ؟ظة والوسط االفتراضي على مقیاسهامعلمات ریاض األطفال للمهارات الحیاتیة المالح

فــــي درجـــة ممارســـة معلمــــات ) α≥ 0.05(   عنـــد مســـتوىفـــرق ذو داللــــه احصـــائیة هـــل یوجـــد  - 4

  ریاض االطفال للمهارات الحیاتیة تعزى لسنوات الخبرة ؟

  أهمیة الدراسة 

  : لمؤمل ان تفید هذه الدراسة اآلتيمن ا         

 ةتنبــع أهمیــة هــذه الدراســة مــن كونهــا علــى صــلة مباشــرة بمنفــذة المواقــف الصــفی :المعلمــات ,

وهــــو , وهــــي معلمــــة ریــــاض األطفــــال وأداتــــه فــــي التطبیــــق العملــــي لمنهــــاج ریــــاض األطفــــال

 . یة وكتاب األنشطة باللغة العربیةالمنهاج الوطني التفاعلي لألنشطة العمل

 قــــد تــــدفع المشــــرفین التربــــویین علــــى تنفیــــذ المنهــــاج الــــوطني التفــــاعلي : المشــــرفین التربــــویین

ا تســفر لمــات علــى تطبیــق المهــارات الحیاتیــة فــي ضــوء مــلریــاض األطفــال الــى تــدریب المع

 . عنه هذه الدراسة من نتائج

 ـــیمدائـــرة تخطـــیط ال بزیـــادة األهتمـــام بالمهـــارات الحیاتیـــة عنـــد : منـــاهج فـــي وزارة التربیـــة والتعل

ة تســاعد علــى تنمیتهــا مــن جهــة والعنایــة بأنشــط ،صــمیم منهــاج ریــاض األطفــال  مــن جهــةت

 .  أخرى
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  دراسة  مصطلحات ال

 :وهي على النحو اآلتي ،عض المصطلحات التي ینبغي تعریفهاورد في هذه الدراسة ب       

 شــف عنهــا بإتبــاع اســلوب تحلیــل المحتــوى للمنهــاج هــي المهــارات التــي كٌ : المهــارات الحیاتیــة

الــوطني التفــاعلي واألنشــطة العملیــة لریــاض األطفــال وكتــاب األنشــطة باللغــة العربیــة الجــزء 

 :وهي, والتي بدورها تمثل أداة التحلیل نيالثا

  . المهارات الذهنیة  -                

  .المهارات العملیة -                 

 هي المستوى الثاني : اض األطفالری)( KG2  فـي األردن والتـي من مرحلـة ریـاض األطفـال

  )KG1(المستوى األول   -:   تضم مستویین هما

  ) KG2(المستوى الثاني  -                     

 عنهــا بطاقــة مالحظــة تــدریس  تكشــفوهــي الدرجــة التــي : درجــة ممارســة المهــارات الحیاتیــة

لتفــــاعلي المهــــارات الحیاتیــــة فــــي المواقــــف الصــــفیة التــــي اشــــتمل علیهــــا المنهــــاج الــــوطني ا

ل صـــل الیهــا باســتخدام تحلیـــباللغــة العربیـــة والتــي تــم التو  لألنشــطة العملیــة وكتـــاب األنشــطة

  .المحتوى

  حدود الدراسة 

  : حدود الدراسة باآلتي تمثلت       

 لمدارس الحكومیة في محافظة مادبامعلمات ریاض األطفال في ا. 

  الوطني التفاعلي لألنشطة العملیةالجزء الثاني من المنهاج. 
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 ى ریـــاض األطفــــال للمــــدارس الجـــزء الثــــاني مـــن كتــــاب األنشـــطة باللغــــة العربیــــة المقـــرر علــــ

 . یةالحكوم

  01322014الفصل الثاني للعام الدراسي/  

  محددات الدراسة 

  :تحدد تعمیم نتائج الدراسة باآلتيی

 هــا فــي ضــوء المهــارات تطور ها الباحثــة و تعــدالتــي أ وثباتهــا تحلیــل المحتــوى داللــة صــدق اســتمارة

 . الحیاتیة

 ریـاض  ة معلمـاتها الباحثـة لقیـاس درجـة ممارسـتعـدالتـي أ وثباتهـا صدق بطاقة المالحظـة داللة

 . األطفال للمهارات الحیاتیة
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

  

یاتیــة وفیمــا هــذا الفصــل األدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصــلة بالمهــارات الحنــاول ت

  .توضیح لكل منهمابأتي 

  األدب النظــري   :أوالً    

  :  اآلتیة ضوعات المو  على یشتمل هذا الجزء      

 . ة الطفولـة ودور المـدرسة في تنمیتهــــا ـــمرحـــل .1

 .خصائص معلمـــات ریاض األطفــال .2

 .ةــــبیئــة الروض خصائص  .3

 . الـــاج ریاض األطفـــمنه  .4

 . اتها ـــا وتصنیفـــاهمیته :ةـــــارات الحیاتیــــالمه .5

  : ذلكـــتفصیل ل ا یأتيـــوفیم

  مرحلة الطفولة ودور المدرسة في تنمیتها  

 ،هـــي حیاتـــف ةـــة وحاسمـة مهمــي مرحلــوات هــــسن )6-(4ل ــة للطفـمدرسـل الـا قبـان مرحلــة  م           

لوكـــه فـي جمیــع ا تحدیـد أبعـاد  شخصــیته وسـویــتم فیهـ  فــي بنـاء األنسـان الصالـــح، ا تشـكل األسـاســـألنه

أهمهـا لعـل لعــدة اسـباب هـي المكـان الوحیــــد الـذي یـتم فیــــه تربیــــة الطفـــل لـم تعـــد األسـرة أن  ، إذالنواحــي

، الــذي یقضـي فیهـا الطفــل معظـم  وقتــهاض األطفـال ــــوریة فالــــبدیل هـو الحضــان, خـروج األم الـــى العمـــل

ـــــقدراتـــه المختللیـــتم فیهـــا تشـــكیل أبعـــاد شخصـــیته، وتنمیـــة  ــــهأسد ـــــلق. ةـف ع فـــي تأســـیس ریـــاض ـم المجتمــــ
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كسابهــــاألطفــال وتطویرهــا مــن أجــل تنشــئتهم ورعایته التــي تتناســب مــع  األنمــاط الســلوكیة و م العــادات ــــم وإ

هتمامــاتهم والعمــل علــى قــدراتهم وإ وأكتشــاف میــولهم و  ،وعادتــه وتقالیــده  یهـقــیم المجتمــع الــذي یعیشــون فــ

  .) 2005،صلیوة(اـنمیتهـتطویرها وت

اهـــب وتنمیتهـــا كتشـــاف المو وإ  ة،ألكتســـاب المعرفـــ هـــي العامـــل األول واألســـاس ةالمدرســـتعـــد 

غیــر  ومـن ال یحقـق النجـاح فیهـا هـو انسـان ،وتعـد أن مـن ال یلتحـق بالمدرســة, وتوظیفهـا فـي حیـاتهم

. ه انسـان فاشــلانــر لـه علـى وینظــ ،، وبالتــالي  تتـدنى نظـرة المجتمــع لــــه، وال دور لـه فــي الحیـاةمهـتم

المعلومـات واالتجاهـات والمهـارات لتزوید األنسان بالمعـارف و هي المصدر األساس  وبما أن المدرسة

د أصــبح ـفقــ العــیش بنجــاح وتفــوق  فــي هــذه الحیــاة،التــى تجعــل منــه انســانًا یمتلــك قــدرات تمَكنــه مــن 

 عنصــراً  ـــددةمتع ـةیــــحیاتمـن مواقــف ومشكــالت  ، ومـا فیهــاةـوالمهـارات الحیاتیــ اكســــاب الفـرد المعرفــــة

ــــة. وفاعلیـــة ، وذات قیمـــةساعـــــد الفـــرد علـــى تعلـــم امـــور مهمـــةی  مهمـــاً   كمـــا ان المدرســـة وسیلــــــة مهمـ

، بالنفـــع تعــود علیهم  وعلـى المجتمـــع  في مواقف متعددةن توظیفهـا ـالخبرة التى یمكإلكســاب األفراد 

وا لهــا عــن طریــق مــن مواقــف تعرضــ مــا فــي الحیــاةالــذي یجعلهــم یمیــزون  ــــرق التفكیـوذلــك عــن طریــ

رفهم على اسرار الحیـاة ّ ، مــــــــبوسائل مختلفة عـن الوسـائل التـي یسـتخدمون بهـا عقوله حواسهم التى تعــ

، فالطفــل یـــدرك األمــور مبــدئیًا عـــن دراك مـــا حــولهم مــن معـــارف ومعلومــاتفــالحواس هــي طــرقهم إل

ى التعلـیم ومـن ثـم ـد الطفـل علـــــة تساعـفلذلك یمكن القول أن الحواس هي ادوات تربوی ق حواسه،ـطری

 2001،عدس ( اً ــل من المحسوس الى شبه المحسوس ثم الى المجرد الحقــ، وبهذا ینتقإدراكها بعقله

،27(.  

الطریقـــة الصـــحیحة   وتعلـــم ،حلـــة الطفولـــة المحافظـــة علـــى الحیـــاةومـــن مطالـــب النمـــو فـــي مر 

تعلــم وبدایــة  ،ائق األجتماعیــة والطبیعیــةحقــوتكــوین مــدركات ومفــاهیم بســیطة عـن ال  ،عـام والكــالملطل

ارات الــى تعلــم المهــومــن ثــم تتطــور  ،وتكــوین الضــمیر ،والخیــر والشــر ،التفرقــة بــین الصــواب والخطــأ
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والتفاعــــــل  ،ةــــــــب المختلفـة لأللعــــــاة الالزمـــــــاب والمهــــــارات الحركیـــــــالحســــــة للقــــــراءة والكتابـــــــة و الرئیســــــ

 منصـور( األنفعـاالتو الـنفس لیة وضـبط و في تحمـل المسـؤ  والمشاركةاالجتماعي واالتصال باآلخرین 

  .)2011، الشربیني  و

هتمـــام بتزویــــد ، یجــــب اإلطفولـــــــة واعتبـــــارها مرحلــــة مهمـــةومـــع األهتمـــام المتزایــــد بمرحلـــــة ال          

َ الط   ،مــه العــــادات الصحیــــة الجیـــــدةســس الصـحیحة لتعلیووضــع األ ،رص التــي تمَكنــه مـن الــتعلمفـل بــالف

ــــــط ـــــدنيو األنشـ ة ألن الطعـــــام حـــــــاجة إنســـــــانیة التغذیـــــــة المناســـــبو  ،ه  التـــــي تؤكـــــد علـــــى التـــــدریب الب

 .)2006،عیسى(

  ماقبل المدرسة (خصائص معلمة ریاض األطفال(  

ــــیج ــــى المهتمیـب علــــ ــــي یتحقـــق  مكانـــات المادیـــةن بریـــاض األطفـــال تـــوفیر اإلـ ــــة لكــ والمعنویـ

ـــــالنم ـــــاراته مــــن خــــالل األلعــــاب ـتكامـــــالم وـ ل والســــلیم للطفــــل وتوســــیع مداركـــــه الحیاتیـــــة، وصــــقل مهــ

ــــة المختلفــــة التـــواألنشط ــــي یوفرهـ ــــه، ا المنهـــاجــ ــــة یكـــون التـــأثیر علیـــ   ،ســـهالً  فالطفــــل فـــي هـــذه المرحل

ــــة، ــــؤول عـــن هـــذموالشـــخص ال  وشـــدید المرونـ ــــا التـــأثیر هـــو المعلمـــة  فـــي المسـ ــــىرتبـ ألنهـــا  ،ة األولـ

ذلك یجــب ــــــفل، ت المنـــاسبة لطفـل مــا قبــل المدرسـةالشـخص الــذي یوصـل المعلــــومات ویكســب المهـارا

    .)2002،الحریري( دقیقــًا وال یكون عشوائیاً   ختیار معلمــــة الروضــة أمـــراً ان یكون إ

ـــة المهمــــالمؤهلــة للعمــل فــي هــذه المرحل عــداد الكــوادرتهــا بإد أولــت الــدول المتقدمــة عنایقــل ، ةـ

عـدت  ، وأاهتمت  بفتح تخصصات تخـص مرحلـة الطفولـة  فـي الجامعـات التي ،دول العربیةــومنهـا ال

مـن  ،مالحقـة التطـورات فـي شـتى المجـاالتو  ،ن أجل األطالع على كل ما هو جدیـدبرامج تدریبیة م

 ه علـــى التكیـــف مـــع الحیــــاةـمـــن المهــــارات والخبـــرات التـــى تعینـــ اً كثیـــر  ةل الروضــــــــاب طفـــــكسأجـــل إ

 ،بصــدق وأمانــة وجدیــة ء  هــذه المهنــةولكــي تكــون معلمــة الروضــة مســتعدة ألدا. ة التطــوراتـومواكبــ
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أن تكـــون محبـــة لألطفـــال وودودة و  ،یدة للعمـــل مـــع األطفـــالـة واألكــــالصادقـــه ـالرغبـــتمتلـــك  فیجـــب ان

وأن  .نفســه همة فــي نفوســــــم الفاضلــــــــادئ والقیـدر حریصــة علــى غــرس المبــورؤوفــة بهــم ورحبــة الصــ

الطفـل الـى المسـتوى الـذي یصـال لى بـذل قصـارى جهـدها مـن أجـل إدة اـاهـة  جـة الروضـتسعى معلم

ـِل "متمثلة بقـول اهللا تعـالى  .)2004,جاد (ل الیه كونه هو الحاضر والمستقبلتطمح التربیة الوصو  قُ وَ

وا ُل ِمنُوَن  اْعمَ ؤْ اْلمُ ُ وَ ه ُسوُل رَ ُكمْ وَ َل ُ َعمَ ى اللَّه رَ   .)105،التوبة( "فََسیَ

ــــى عاتـع علــــقـــو ت  ــــتـا مفـق معلمـــة الروضـــة أعمـــال كثیـــرة ومتعـــددة ومتنوعـــة ألنهـــــ اح النجـــاح أو ــ

ـــالفشــل ف یصــعب  مهــارات فنیــة مختلفـــةتتطلــب فیهــا ات ـــــم، فهــي تقــوم بــأدوار ومهج الروضــةـي برنامــــ

ان المـــادة ــــــرى  فهــو مطالـــب بإتقـ، علــى عكـــس معلــم المراحـــل األخــليیق وتفصـــل دقیــــا بشكـــیدهــتحد

ر أن ـغیــ ا،فــاده منهــها واإلـلیتمكنــوا مــن فهمــ ،لــى الطلبــها بطریقــة ســهلة ومبســطة إیصــالهالتعلیمیــة إل

م یمـرون ـهـ، ألنة عـن تـوجیههم  ونمـوهمـال ومسؤولــــه األطفـلة عن كل مـا یتعلمـو معلمة الروضة مسؤ 

عدیــد مــن المهمــات  التــي هم وتصــرفاتهم ولــذلك یمكــن إجمــال یــتم فیهــا تشــكیل افعــال بمرحلــة حساســة

  :ة هية ادوار رئیسالروضة في ثالث تؤدیها  معلمة

  . وتوجهاتهِ لة لقیم المجتمع وتراثِه دورها كممث  -  

 .لألطفالت النمو الشامل ادورها كمساعدة لعملی  -

  .  موجهة لعملیات التعلم والتعلیمو  دورها كمدیرة  -

د علیـــه  فـــي یر منـــاخ الطفـــل الـــذي تعـــوّ ـفالمعلمـــة مطالبـــة بـــان تقـــوم بـــدور األم كــــي ال یتغـــ          

ـــن ، عنــد انتقالــه  الــى المدرســةلمنــزل ا ـــال وإ وحتـــى تتمكـ ـــم العــادات والتقالیـــد مــن إعطــاء األطفـ كسابهــ

ن تكــون قــدوة مــن النضــج األجتمــاعي واألخالقــي وأ رن تكــون المعلمــة علــى قــدلصــحیحة، فیجــب أا

   .) 2013,  المواضیة وآخرون (تذى بها في كل تصرفاتها وأقوالهایح
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ین ـأن تتمیز بسمات شخصیة ومهنیـة عـن بـاقي المعلمـریاض األطفال ى معلمة ـي علـینبغكما و  

م الطفـل خـارج نطـاق ـــل معهـام، فهي أول الراشدین الذین یتعاض األطفالـل یتقبل ریـل الطفـجعـما یـم

، وان تتــرك لهــم حریــــة البحــث واألستكشــاف الـع األطفـــل مــأن تكــــون حــذرة فــي التعامــ، فعلیهــا العائلـة

ــــة  األطفـــال البسیطـــ  هموخصائصـــ فـــالي ســـالمة األطـأن تراعـــعلیهـــا ویجـــب .  ةـحتـــى ال تخنـــق رغبـ

ــــد ممارســــة األنشــــطة ــــة عن ــــة، وأن تكـــــون متنوعــــة ومثیــــر ، النمائی ــــى ة للدافعی نتقــــاء األلفــــاظ إقــــادرة عل

تاحــــة الفرصــــة لمشــــاركة األطفــــالوالتعبیــــرات المالئمــــ قـ، وتعزیــــزهم لزیــــادة دافعیتهــــة وإ هم علــــى ـبالـــــم وإ

  .)2007،أحمد وبطرس(مـالتعل

 بیئة الروضة  خصائص  

لمعلمـة مـن ، ولكـي تـتمكن اتهیـل وتربــداد الطفــر المهمـة فـي إعــة الروضـة مـن العناصــإن بیئ        

ضــــة داعمـــة لـــذلك ن تكـــون  بیئـــــة الرو ، یجـــب أًا ونفـــس حركیـــاً ـالیــــًا وانفعـة معرفیــــل الروضــــیة طفــــتنمــ

، ى تنمیـة شخصـیة الطفـل تنمیـة شـاملةلـروضة األطفـال مؤسسـة تربویـة تهـدف إأن  إذ،مادیًا وتعلیمیاً 

 ةبعیــد كــونتبحیــث هــا عث موق، مــن حیــوتحســینها  یئــة التعلیمیــةهتمــام بتطــویر البلــذلك ال بــد مــن اإل

، كمـا ینبغـي أن تكـون الغـرف الصـفیة عن طرق المواصـالت المزدحمـة، ومصـادر األزعـاج والتلـو ث

وما تحویه من أدوات  وتحضیرات وأثاث وألعاب مناسبة لألطفال  فـي المرحلـة العمریـة التـي یكونـون 

ر هــذه یفوبعــد تــو  .لســالمة العامــةة لشــروط الحمایــة وافیهــا، وأن تكــون هــذه المكونــات المادیــة مراعیــ

مـة بحیـث تسـاعد علـى الحركـة والمعلطفـال بشـكل مـریح لأل الغـرفمكانات المادیة ینبغـي ان تـنظم اإل

قــة األركــان طری یة ، الصــف الغــرفومــن طــرق تنظــیم . كتســاب الخبــراتمثیــرة  لإلكتشــاف وإ و بســهولة 

ر المعـاییر المادیـة والبشـریة المناسـبة تـوفیضـرورة كل ما سـبق یشـیر الـى إن ، هتماموطریقة مركز اإل

   .)2007،الفرح(تربویة المنشودة في ریاض األطفالبهدف الوصول  الى البیئة ال
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ان المالئــــم للطفــــل علـــى الــــرغم مــــن مواجهتــــه ـي المكـــــال هــــاض األطفـــــان ریــــقـــًا مــــن انطالو 

، ویقـع الـدور هنـا ذي وضـع فیـهاج فـي المحـیط األجتمـاعي الــة اإلندمــبب صعوبــلمشكالت عدیدة بسـ

، مـــن أجـــل مســـاعدة الطفـــل علـــى تخطـــي هـــذه مـــة واألهـــل فـــي التنســـیق فیمـــا بیـــنهمعلـــى عـــاتق المعل

مــه التــي المرحلــة بنجــاح ،فالطفــل عنــد اندماجــه فــي الروضــة یعمــل علــى اســتغالل انــه الیوجــد مــع أ

، اعياألجتمـــفیحقـــق بـــذلك األستقــــالل الذاتــــي  والقـــدرة علـــى التكیـــف , ترشــده الـــى كـــل شـــيء یحتاجـــه

مــن أجـــل حــل المناســب لجمیــع األمهــات العــامالت وغیــر العــامالت ال ولــذلك تعــد  ریــاض األطفــال 

 كثیـــر مــن المواقــف التعلیمیــةندمـــاج فــي المجتمـــع بسهولـــه ونجـــاح، وتعلـــم مساعـــدة أطفالهـــن علــى اإل

منهـــاج یحتـوي علــى هــا وعمـــل وتطویر ض األطفـال هتمـام ببیئــة ریـام اإلـذلك تــلـ، مـلهــ دةــــالحیاتیـة المفی

، بهــدف ســلوكه تحــت إشــراف المســؤولین عنهــا یــتعلم ویعــَدلالطفــل و  ل معهــاـاعـــتفیل ،خبــرات وانشطــــة

ـــمت ةاج الروضـــفمنهــ، قیــق هــدف التربیــة فــي النمــو الشــاملتح بــین ردیة ـفـــبحیــث  یالئــم الفــروق النوع ـ

س ثـم شـبه المحسـوس واخیـرًا استخدام المحسـو ویتم  التعلم من خالل  ،األطفال ویتناسب مع قدراتهم 

ـــــاألعتبومــــع ذلــــك ینبغــــي األخــــذ فــــي , المجــــرد ــــار إــ ـــــیاجات األطفـحت ــــى المعلمــــة أ ،الـ  ن توظــــف وعل

احــة الفرصــة امامــه مــتالك المهــارات ، واتنشــئة الطفــل علــى العــادات الحســنة وإ المنهــاج للعمــل علــى ت

  ).2008،محمد وعامر ( لتفكیرلادفًا یدعو ، وأن یكون هذا العمل منظمًا وهلیتعلم بالعمل

  منهاج ریاض األطفال  

ـــیع ة فــي تحقیــق أغراضــه، اعلیــوأكثرهــا ف ،ة للنظــام التربــويـات األساسیــــــونـد المكــــاج أحـــــد المنهـــ

یتــأثر  اغ الـذيـبشــكل متكامـل خاصــة تطـور الدمــوتطـورهم فمرحلـة الطفولــة مهمـة جــدًا لنمـو األطفــال 

خاصـة فـي السـنوات المبكـرة ونوعیتها كمیة المثیرات والخبرات التي یتعرض لها الطفل ب  اً تأثیرًا مباشر 

دعیم نمــو الطفــل ج إعــداد بیئــة مادیــة ووجدانیــة مالئمــة لتــالك یتطلــب التخطــیط للمنهــلــذ ،هـمــن طفولتــ



18 
 
 

فیقــوم  ،المنهــاج هــو األســاس والمحــور الــذي تــدور حولــه أنشــطة الروضــة ، فیعــدكافــة  فــي المجــاالت

ویعمـــل علـــى مســـاعدة المعلمـــة علـــى  ،واإلجابـــة عـــن األســـئلة التـــي تُطـــرح ،بكـــل تفاصـــیلها ،نظیمهــابت

، رشــاد والتوجیــهلمعلمــة اإلفر ل، كمــا یــو یة الصــف الغــرفاتخــاذ القــرارات حــول الكیفیــة التــى تــنظم بهــا 

ـــتماعییتــأثر بعوامــل عدیــدة منهــا المتغیــرات اإلجالموجــودة فــي الحیــاة  ج كغیــره مــن األمــورافالمنهــ  ،ةــ

ـــواإلقتصادی ـــوالسیاسی ،ةـ ج یخــص مرحلــة حساســة فــي حیــاة اث عــن منهــیحــدوبإعتبــار ال ،والثقافیــة ،ةـ

 ،وأنشـطة الفصـل ،واألهـداف العامـة والخاصـة ،الفلسـفة التربویـة: هـية ــــاإلنسان فإن له مكونـات أربع

  .)2006، عبد الفتاح(وقیاس تقییم األطفال 

 2000،دراموند وآخرون( أتيطفال الصغار ما یویتضمن المنهاج الخاص باأل :(  

  .تجارب التي یوفرها لهم الكبـــارجمیع النشاطات وال -

 .النشاطات التي یبتكرونها ألنفسهمجمیع  -

 . فیما بینهم خدمونهالغةالتي یستالتي یستخدمها الكبار للتعامل مع الصغار وال اللغة -

  . ئة المحیطة بهمویسمعونه في البی كل ما یشاهده الصغار -

ـــمنهــاج ریــاض األطفــال كغیــره مــن مناهو  ـــخــرى لــهُ خصــائص تمیج المراحــل التعلیمیــة األـ ُ عــن ـ زه

  : )2003 ،خلیفة( غیره وهي

 مــــع  ناء المــــنهج وتــــأتي مــــن خــــالل التفاعــــلـفــــالخبرة التعلیمیــــة هــــي أســــاس بــــ: الخبــــرة التعلیمیــــة

  . األشخاص أو المواقف المختلفة

 نحو النمـاء ُ لـى مسـتویات أعلـى مـن النمـاء فـي المنهـاج والخبـرات التـي بالطفـل إ إلرتقـاءوا توجیهه

 .اكتشاف البیئة من حولهعلى  هاراتهتسهل تطوره وقدرته ومإذ یشتمل علیها 

  على تقدیر الطفل لتحمل المسؤولیةن یعمل المنهاج مه لحریة الطفل واستقاللیته وأااحتر. 

  إلتاحة النماء للطفل هاوخارجتوفیر بیئة غنیة داخل الروضة.   
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 مراعاته للفروق الفردیة. 

 تكامله مع التربیة األسریة.  

 األهتمام باللعب كطریقة للتعلم . 

 یمهـا ومراقبـة الطفـل مثل في تصـمیم البیئـة التربویـة فـي الروضـة وتنظتتحدید دور جدید للمعلمة ی

  . وحسن توجیهها

اص یرجــع ألهمیـة هـذه المرحلـة فــي ـع خــابـط ن أن بنـاء منهـاج ریــاض األطفـال لـهیـرى التربویـو و 

شــباع فــي عملیـة التنشــئة اإلجتماعیـة و  وبمـا أن ریــاض األطفـال لهــا دور مكمـل .بنـاء شخصـیة الفــرد إ

هاج ریــــاض األطفــــال خبــــرات حیاتیــــة مختلفــــة تناســــب ـلهــــذا یجــــب أن یتضــــمن منــــ ،مطالـــب الطفولــــة

معهــــا ولتنفیــــذ المنهــــاج فــــي . التفاعــــلهــــا لكــــي یــــتمكن األطفــــال مــــن المرحلـــة العمریــــة وتلبــــي متطلبات

دة وأن تكــون مـــزو  ،بحیــث تــوفر بیئــة تعلیمیــة مثیــرة ألهتمامــات األطفــال ،مؤسســات ریــاض األطفــال

ــــــي تــــــؤدي إ ــــــیمبــــــاألدوات واألجهــــــزة الت ــــــى التعل وأن یكــــــون مخطــــــط لهــــــا بعیــــــدة كــــــل البعــــــد عــــــن  ،ل

  ).2010،عثمان (العشوائیة

ومیـــة فـــي األردن فقـــد وضـــع المهتمـــون بهــــذه وفیمـــا یخـــص ریـــاض األطفـــال فـــي المـــدارس الحك

ق األهـــداف العامـــة لریـــاض ـلـــى تحقیـــه إـــــالمرحلـــة المنهـــاج الـــوطني التفـــاعلي الـــذي یســـعون مـــن خالل

، فقــد اشــتمل الجانــب النظــري علــى تعلــم القــراءة والكتابــة وتوظیــف عملــياألطفــال بجزئیــه النظــري وال

لـــى تحقیـــق الـــتعلم الجانـــب العملـــي فكـــان یســـعى إ، أمـــا مـاألنشـــطة وفـــق اســـتعدادات األطفـــال وقدراتهـــ

فقـد تـم تقـدیم أنشـطة متنوعـة ومتجانسـة لتفعیـل محـاور تعلـم  ،الهادف مع البیئـة بإطـار تربـوي تعلیمـي

لتحقیـق الرؤیـة الشـاملة وهـي معاملـة الطفـل ، ولتطبیق محتـوى الخبـرات والمهـارات، یةاألطفال األساس

جتماعیـــة والروحیـــة واللغویــــة یة والنفســـیة والمعرفیـــة واإلالجســــد بصـــورة متكاملـــة مـــن جمیـــع الجوانـــب
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أبــو (نفعالیــة كافــة أمــا التكاملیــة فتعنــى بإشــراك األهــل وتثقیــف األســر بالجوانــب المحیطــة بالطفــلواإل

     .)2004،طالب وآخرون 

 المهارات الحیاتیة  

  المهارة وشروط اكتسابها مفهوم 

عدیــــد مــــن ا الــــى وقــــد تطرقــــو ، محــــدد للمهــــارة لــــى تعریــــف لوصــــول ااجتهــــد البــــاحثون والعلمــــاء ل

  :التعریفات منها 

الدقـة والسـرعة عـن طریـق معـاییر أو ، وتقـاس دیـه الفـرد بدقـة وسـرعةأنها عمـل یؤ "على المهــارة  

  )2001،215للقاني ومحمد ،ا( "أحكام یحددها المختصون في كل مجال

مــل وجهــة محــددة وهــي كــون لهــذا العبأنهــا عمــل أوفعــل یمتــاز بــالتفرد والخصوصــیة وی :تفــرّ كمــا ُع 

ولــیس معنـى ذلــك أن كـل أشــكال الـتعلم یمكـن أن تــؤدي الـى اكتســاب المهـارات فمــن ، تكتسـب بـالتعلم

  .)111، 2009طلبة ،( یتعلم الفرد مهارة ما ویفشل فیهاالممكن أن 

لـه بطریقــة انجــاز عمومـن التعریفـات األخــرى للمهـارة أنهـا قــوة أو قـدرة مكتسـبة تســاعد األنسـان علـى  

   .)17، 2010العساف ومزاهرة ،( فّعالة ومؤثرة

والبراعــة  ،الجماعــات لتحقیـق هــدف واضـح ومعــین مــعوسـرعته وقـد تــم تعریفهـا علــى أنهــا دقـة العمــل 

  .)2011،153شحاتة ،( احیة معینة مثل كرة القدم وغیرهاوالتفوق في ن

امــتالك الفــرد القـدرة والكفــاءة والجــودة   المهـارة :آلتيبــاتأسیسـًا علــى مـا ســبق یمكــن تعریـف المهــارة  و

  . والمخطط له التي تم اكتسابها عن طریق التدریب المستمر و في أداء عمل معین، 

  : )2007سعد الدن ،(أتي  بقة على أن المهاره تتضمن ما یمعت التعریفات الساولقد اج* 

  . أثناء تأدیة العمل في عنصر االتقان -
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 . ألداء العمل اً تتطلب جهد -

 . ألداء المهمة اً محدد اً زمنو  -

ُ  اً محدد اً وهدف -   .لتحقیقه

ؤدي إلــى لكـــي یكتســب الطفــل المهــارة یجــب تــوافر شــروط محــددة للتأكــد مــن أن التــدریب ســی

  :)2009طلبة ،( أهم هذه الشروط یأتي وفیما .اكتساب المهارة المنشودة

  .النضج الجسمي والعصبي –

  .مهارةوالرغبة الشدیدة  لتعلم ال االستعداد –

  .كتساب المهارةإلتدریب الالزم التشجیع وال –         

  .نموذج القدرة والنقل الصحیح والسلیم من األ –          

  .رشاد والتركیز في اكتساب المهارةالتوجیه واإل_  

  . راف على الطفل خالل أداء المهارةاإلش_  

  مفهوم المهارات الحیاتیة 

جتماعیـــة الالزمـــة الشخصـــیة واإل الســـلوك أنمـــاط" :یـــة علـــى أنهـــاعریـــف المهـــارات الحیاتت ویمكــن 

، وذلـك باتخـاذ القـرارات المناسـبة األخـرین ومـع المجتمـع لألفراد للتعامل بثقـة واقتـدار مـع أنفسـهم ومـع

ـــنفس واألخـــرینالمســـؤولیات الشخصـــیة واالجتماعیـــة والصـــحیحة وتحمـــل وتكـــوین عالقـــات  ، وفهـــم ال

ـــــــر االبتكـــــــاري  حـــــــدوث األزمـــــــاتایجابیـــــــة مـــــــع اآلخـــــــرین وتفـــــــادي  ـــــــدرة علـــــــى التفكی شـــــــحاتة ( "والق

،2011،154(  

القـــــدرات غیـــــر االكادیمیـــــة والمعرفیـــــة واالتجاهـــــات "أنهـــــا بكمـــــا تعـــــرف المهـــــارات الحیاتیـــــة       

  )2008،99عبد المعطي ومصطفى ،" (ا لتحقیق النجاج في المجتمع هوالسلوكیـات التى یجب تعلم
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ان فــي أنهــا أي عمــل یقــوم بــه اإلنســب : )2001،215(ومحمــد كــل مــن اللقــاني وقــد عرفهــا    

وبالتــالي فــإن هــذه التفــاعالت تحتــاج مــن  ،شــیاء المحیطــة بــهمــع األ الحیــاة الیومیــة مــن خــالل تفاعلــه

 ویقصـــــد بالمهـــــارات الحیاتیـــــة بأنهـــــاكمـــــا  . أساســـــیة حیاتیـــــة  الفـــــرد أن یكـــــون متمكنـــــًا مـــــن مهـــــارات

لتمكنــه مــن  ،ي شــاملة كافــة جوانــب حیــاة االنســانفهــ ،لــى الــنفسعتمــاد عیــة أو اإلاالحتیاجــات الیوم

  ).2010،17العساف ومزاهرة ، (في الحیاة التعامل مع اآلخرین والتكیف والنجاح

فت المهارات الحیاتیة   انها القدرات العقلیة والوجدانیة والحسـیة التـي تمكـن الفـرد مـن بكما ُعرّ

ُ في الحیاة الیومیةالتي توا حل المشكالت أو مواجهة التحدیات   .)2005،5اللولو ،( جهه

: الحیاتیــة هــيالمهــارات عدیــد مــن التعریفــات إلــى أن تــم التوصــل  مــن خــالل اإلطــالع علــى 

ص واألشــیاء المحیطــة بإســلوب فــي األنــدماج والتفاعــل مــع األشــخا اعدتهیحتــاج الیهــا الفــرد لمســ مــا

  .  مناسب

  أهمیة المهارات الحیاتیة  

تعتمـد دول   إذ فاعـل فـي تنمیـة الفـرد، فـي الحیـاة البشـریة ودور تیة أهمیة إن للمهارات الحیا

إلعـداد القـوى البشـریة القـادرة علـى التعامـل مـع متغیـرات  على نظمها  التعلیمیة كمصدر رئیسالعالم 

ــــاة  ــــة فــــي اعــــداد إلســــتیعاب متطلبــــات المســــتقبلتهیئتهــــا و ، لباتهــــاومتطالحی ، بحیــــث تكــــون أداة فاعل

ممــا یســتدعي ، بالصــورة المنشــودة تشــكیلهو  المســتقبلادر علــى االســهام الفاعــل فــي تغییــر االنسـان القــ

أصــبح قـد ل .علمیـةتفـي العملیــة التعلیمیـة اللحیاتیـة لضــرورتها فـي تفعیـل دورِه الفـرد المهـارات اامـتالك 

ایجــابي مــن التفاعــل بشــكل الفــرد ضــرورة ملحــة لیــتمكن  الحیاتیــة  تالتأكیـد علــى أهمیــة تنمیــة المهــارا

بإهتمـام واضـح علـى تطویر التعلیم فـي االردن فـي اآلونـة األخیـرة  وحظي. البیئة التي یعیش فیهامع 

وبمـــا أن الفـــرد  ،یســـعى المجتمـــع لتحقیقـــه اً اســـتراتیجی اً قضـــیة قومیـــة وهـــدفوأصـــبح  ، كافـــة المســـتویات
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ن یعــیش منفــردًا وكــذلك الیمكنــه أ، عــن اآلخــرین وعــن أهلــه وأصــدقائه فــي عزلــةالیسـتطیع ان یعــیش 

هــدفًا مــن أهــداف النظــام التعلیمــي المهــارات الحیاتیــة  ، غــدت دون أن یتعامــل مــع المحــیط الخــارجي

عبـد (بدءًا من ریاض األطفال لیكون الطفل قادرا على التواصـل مـع اآلخـرین والتفاعـل معهـم بإیجابیـة

  .)2008المعطي ومصطفي ،

تهـا بالتفاعــل یــة بهـدف تنظـیم السـلوك وألهمیاهتمـت المجتمعـات والحكومـات بالمهـارات الحیات

االسـر والمـدارس لمـا ووجـدت الـدعم مـن لـى العملیـة التعلیمیـة ، ثـم انتقـل االهتمـام إمع البیئـة بإیجابیـة

كسـاب المهـارات الحیاتیـة ، وفي قیاس األنماط السلوكیة االیجابیةمهم في  لها من دور عملیـة تعلـیم وإ

امتــدت لتصــل همیــة المهــارات الحیاتیــة وأل .حكمهــاتقف اطــیط فــالمو الیحتــاج لتخ اغلبهــاو  ،للمتعلمــین

كهــــا نهم الحــــرج یعطــــیهم فرصــــة إلمتالألن تعلمهــــا مــــن قبــــل األطفــــال فــــي ُســــ، الــــى مرحلــــة الطفولــــة

والمعلمــین  البیئــة الغنیــة ؤديوتــ ،التــي تمثلهــاوالقــیم  ،اتجاههــاوبنــاء الــوعي  ،وممارســتها دون نســیانها

  .)2002Marg,(في تعلیم المهارات الحیاتیة اً بارز  اً اء دور یاألكف

، فهـي أثنـاء تعلمهـا فـي هـو عـدم الشـعور بالملـلالحیاتیة لعل ما یدعم تعلم الطفل للمهارات و 

یجــــب ان یتصــــف بالنضــــج الجســـــمي  هایســـــتطیع الطفـــــل اكتســــاب وحتــــى . كــــي یتعلمهــــا لــــه فرصــــة

طلـب اإلشـراف مـن قبـل یتالتركیـز، ممـا  دریب والتقلیـد ووالت  واألستعداد والرغبة ،والعصبي المناسبین

ــــة كســــاب الفــــرد للمهــــارات الهــــدف مــــن إإن  . المحیطــــین بــــه ــــذاتيالحیاتی ، هــــو تحقیــــق األســــتقالل ال

، ومـن بـین المهـارات المهمـة لتمتـع والتفاعـل مـع اآلخـرین بنجـاحواإلستمتاع بوقـت الفـراغ، واإلبـداع وا

ة، وحتـى نضـمن وصـول المهـارة واالجتماعیـ  لیـةسـمیة والحركیـة والعقللطفل تتركـز فـي المجـاالت الج

وتقبلهـا مــن جانبـه بنجــاح، یجـب ان تكـون االنشــطة مناسـبة إلمكاناتــه العقلیـة والجســدیة، وان  ،للطفـل

   ،)2002,محمد (وتطبیقها لكي یسهل ربطها بواقعه اة الطفلتكون األمثلة واقعیة من حی
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واضـــــطرابات ومواقـــــف صـــــعبة، وعلـــــى یواجـــــه األطفـــــال عنـــــد أتصـــــالهم بـــــاآلخرین تحـــــدیات      

ـــــــیم أطفـــــــالهم المهـــــــارات مســـــــاعدتهم لمواجهتهـــــــا وتخطیهـــــــا كـــــــي یســـــــتطیعوا ت المعلمـــــــین واآلبـــــــاء عل

عطائهم الفرصة الكافیة للنجاح،و اإلیجابیة ، الطفل وهو  یغـامر فـي هـذا العـالم، ویطـور عالقـات إن. إ

لــى هــذه  ر الناضــجین إرغم مــن نظــالــنتــائج مــن المواقــف التــي یمــر بهــا، علــى ویبــدأ بأخــذ الخبــرة وال

لــذلك تقــع علــى اآلبــاء  ،یــدة وغنیــة  وتشــكل تحــدیات لألطفــالالمواقــف علــى أنهــا بســیطة إال أنهــا مف

ـــتعلم  بســـهولة و   یســـروالتعامل مـــع المواقـــف والضـــغوطوالمعلمـــین المســـؤولیة  فـــي مســـاعدتهم علـــى ال

  .) Hopper, 2010( حدیات الحیاتیة باألسلوب المناسبوالت

نسـان الـذي یشـكل االسـاس لى االهتمام بالمهـارات الحیاتیـة هـو األالتي دعت إ األسباب منو 

فهنــاك امــور اجتماعیــة نفســیة وتحــدیات اقتصــادیة مهمــة تســاعد األنســان علــى التكیــف  ،فــي الحیــاة

لكـن علـى  ،هتمام بهـابر من قبل المدارس باإلفقد أصبح التوجه اك ،وبالتالي تنجیه من األمور السیئة

فـي مرحلـة الطفولـة  خصوصـاً ، تمن المشـاكال اً عدیدواجهت المدارس من االهتمام الشدید بها  رغمال

األمـــر الــذي قـــد یــؤدي إلـــى انحـــراف  ،وفقــدان احـــد الوالــدین الجنســـیة، تالمشــاكال ،ومنهـــا ،والمراهقــة

مـن خـالل  ًا مـن األطفـال یتعلمــونكثــیر إذ أن  ،نحو المخدرات والكحـول واالنحـالل األخالقـياالطفال 

 Centrefor(بـــاء ویكتســـبون المعـــارف والمهـــارات واألتجاهـــات التـــي تناســـب أعمـــارهم وبیئـــتهم اآل

esearch ,2001Rocial S(.  

ُ وتعلیمــــه المهــــارات لــــم یــــتم تو  االســـیئة اذكمـــا یمكــــن للفــــرد امــــتالك األنمــــاط الســــلوكیة  جیهــــه

طفــــال المهــــارات الحیاتیـــــة وأن ولمواجهــــة هــــذه المشـــــكلة كــــان التركیــــز علــــى أن یـــــتعلم األ ،الحیاتیــــة

ألهمیتهـا تـم و  ،على التعامـل مـع تحـدیات الحیـاة یكتسبوها لما لها من دور بارز وفاعل في مساعدتهم

ُ دمجهـا فــي المحتـوى المدرســي  ealth Hord W( مقصــود و لكـي یــتم تعلیمهـا بإســلوب مخطـط لــه

rganization ,2009O(.  
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ُ و  ي حظــبالجانــب األكــادیمي  هتمــامأن اإل إال، ممهــو  اً ضــروری اً مــر عــد االهتمــام بالطفــل ككــل أی

كسـابِه اللغـة األم كان األهتمام بالقراءة والنشاطات المكتبیة فـي المـدارس والمجتمعـات إل إذ ،األولویةب

بمـا یعمـل علـى تغذیـة ، المهـارات الحیاتیـة بشـكلها الصـحیحالطفـل علـى تعلـم  ةلمسـاعدبمهارة عالیـة و 

یجــــاد الحلــــ، الفكــــري خیالـــه لهــــذا الهــــدف  تــــم وللوصــــول  ،التــــي تواجهـــه تمــــن المشــــاكالول لكثیـــر وإ

وأهمهـــا القـــراءة  ،حیاتیـــةالعدیـــد مـــن المهـــارات اكتســـاب مســـاعدة األطفـــال علـــى االهتمـــام بالمكتبـــات ل

  .)2008Miyake,( لما یترتب علیها من مهارات ألحقةوالكتابة 

 ،ارات الحیاتیـة فــي الروضــةاألطفـال علــى تعلـم المهــعدیــد مـن العناصــر التـي تســاعد هنـاك و 

أهمیــة المهــارات  تنبــع أهمیــة هــذه العناصــر مــنو . البــرامج والمعلمــین واألطفــال وفتــرة التــدریب: مثــل 

 ،الحیاتیة التي تمكن األطفـال مـن التكیـف والتفاعـل بشـكل ایجـابي وفاعـل مـع تحـدیات الحیـاة الیومیـة

معلمــین  البــد مــن تــوافر ،یــق هــذا الهــدفنــدماج مــع الحیــاة الیومیــة، ولتحقعلــى اإل وكــذلك تســاعدهم

  .)  (Hanbury, 2008 ید والعمل بشكل مبدع مع األطفالقادرین على التحضیر الج

حیــث الیوجـــد  ،یشــكل أهمیـــة عظمــى فــي شخصـــیة الطفــل إن تعلــم المهـــارات الحیاتیــةكمــا  

، والشــك حیاتیــةن تــزود الطفــل بالمهــارات المــاكهــي أوالمدرســة والشــارع فالبیــت  ،مكــان محــدد لتعلمهــا

التعــاون ان المدرســة هــي أفضــلها ألنهــا تثــري الطفــل بالمهــارات الحیاتیــة بإســلوب مــنظم ومخطــط لــه ب

ealth Hord W( .، ودائـم االتصـال مـع أولیـاء األمـورخبـرة علـم ذي، وممع منهاج مـزود بالمهـارات

1997rganization ,O(  

محمـود ( اآلتیـة ضـة مـن خـالل األمـورلنسبة لطفـل الرو أهمیتها باوتكتسب المهارات الحیاتیة 

،2007 (: 

  .ل على مواجهة المواقف الحیاتیةالطفتساعد المهارات الحیاتیة  -

 . زاز والثقة بالنفسشعر الطفل بالفخر واألعتتُ  -
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حتیــاج الطفــل لهـا - وامتالكهــا یســبب  ،عدیـد مــن المجــاالت الحیاتیـةفــي  تنـوع المهــارات الحیاتیـة وإ

 . ة والتفاعل مع اآلخرینح و السعادله النجا

  . قیعلیم والربط بین النظریة والتطبتزید من دافعیة الطفل للت  - 

 المهارات الحیاتیة  تصنیف  

نمـــا یـــتم تحدیـــد هـــذه المهـــارات مـــن خـــالل معرفـــة  دحـــدتصـــنیف م الیوجـــد للمهـــارات الحیاتیـــة ،وإ

 هــذه التصــنیفات مــا ،ومــن هوخصائصــطبیعــة المجتمــع  وتطلعــاتهم ،كمــا تراعــى تیاجــات األطفــالحا

  :أتيی

 كما ورد في الغامدي فقد صنفت المهارات الحیاتیة ) 2005 ،الیونسف(العالمیة  تصنیف المنظمة

  :على النحو اآلتي )2011(

واإلصــغاء  ،التواصــل اللفظــي وغیــر اللفظــي :وتضــم ،ت التواصــل والعالقــات بــین األشــخاصمهــارا -

بداء المال ،والتعبیر عن المشاعر ،الجید   .حظاتوإ

ــــرفض - دارة النــــزاع :موتضــــ ،مهــــارات التفــــاوض وال ــــذات ،مهــــارات التفــــاوض وإ ــــد ال  ،ومهــــارات توكی

  .ومهارات الرفض 

االســـــتماع القـــــدرة علـــــى  :وتضـــــم –تفهـــــم الغیـــــر والتعـــــاطف معـــــه  -مهـــــارات الـــــتقمص العـــــاطفي  -

  .وتفهمها والتعبیر عن هذا التفهم ،الحتیاجات اآلخر وظروفه

عــن األحتــرام، ومهــارات تقیــیم الشــخص  مهــارات التعبیــر :وعمــل الفریــق ،وتضــممهــارات التعــاون  -

سهامه في المجموعة ،لقدراته   .وإ
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رات صــنع القــرار ومهــا ،مهــارات اإلقنــاع، ومهــارات الحفــز :وتضــم ،مهــارات الــدعوة لكســب التأییــد -

  .،والتفكیر الناقد

ة وتحدیــــد الحلــــول البدیلــــ ،تقبلیةمهــــارات تقیــــیم النتــــائج المســــ :مهــــارات جمــــع المعلومــــات، وتضــــم -

اآلخـرین عنـد وجـود  وتوجهـات ،بتأثیر القـیم والتوجیهـات الذاتیـةومهارات التحلیل المتعلقة  ،للمشكالت

  .الحافز المؤثر

مهـــارات تحلیـــل تـــأثیر األقـــران ووســـائل األقـــران ووســـائل اإلعـــالم : مهـــارات التفكیـــر الناقـــد، وتضـــم -

اف والمعتقــدات واإلجتماعیـة، ومهــارات تحدیــد المعلومــات ومصــادر ومهـارات التوجهــات والقــیم واألعــر 

دارة الذات ،المعلومات     .ومهارات التعامل وإ

ـــذات :وتضـــم ،ادة تركیـــز العقـــل البـــاطني للســـیطرةمهـــارات لزیـــ - ومهـــارات الـــوعي  ،مهـــارات تقـــدیر ال

  .ومهارات تقییم الذات ،الذاتي، ومهارات تحدید األهداف

الحــزن ومهــارات التعامــل مــع  ،مهــارات ادارة امتصــاص الغضــب: وتضــم ،شــاعرمهــارات ادارة الم -

  .امل مع الخسارة والصدمة واإلساءةومهارات التع ،والقلق

 ،ومهـــارات التفكیـــر اإلیجـــابي ،مهـــارات إدارة الوقـــت :وتضـــم ،مهـــارات إدارة التعامـــل مـــع الضـــغوط -

  . ومهارات تقنیات األسترخاء

عبد المعطي (المشار الیها في لمیة للمهارات الحیاتیة تصنیف منظمة الصحة العاأما 

  :بما یأتي ثل متفی ،)2008:39ومصطفى ، 

القــدرة علــى و  ،قــدرة علــى التفكیــر بطریقــة إبداعیــةال :وتضــم ،كیــر النقــدي ومهــارات اتخــاذ القــرارالتف -

  .القدرة على حل المشكالتو  ،القدرة على اتخاذ القراراتو  ،التفكیر النقدي
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القـــدرة علـــى و ، شــكل فعـــالالقـــدرة علـــى التواصـــل ب: رات العالئقیـــة ومهـــارات التواصـــل، وتضــمهــاالم -

 القـــدرة علـــى التفـــاوض والـــرفض،و مـــة عالقـــات شخصـــیة والمحافظـــة علیها،القـــدرة علـــى التعـــاطف، اقا

  . القدرة على التعاونو 

ـــذات، : وتضـــم ،التكیـــف ومهـــارات االدارة الذاتیـــة - و ،مـــع المشـــاعر القـــدرة علـــى التعـــاطيو معرفـــة ال

  .رة على التعاطي مع التوتر والجهدالقد

  :لىالمهارات الحیاتیة إ) 2001(اللقاني  كما صنف

وقـــد ارتـــبط هـــذا التصـــنیف بـــالنواحي التعلیمیـــة  :اتیـــة بســـیطة ومهـــارات حیاتیـــة مركبـــةمهـــارات حی -

ات عالیـة للتطبیـق أو ى قـدر فالمهـارة البسـیطة التحتـاج الـ ،و التدریب على ممارستها و أدائهـاللمهارة أ

تقـان كـل جـزء  ،اء أو مهارات جزئیة بسیطة متعـددةبینما المركبة تحتوي على أجز  ،األداء ویـتم تعلـم وإ

  .ن یتم اكتساب مهارة الجزء السابقبعد أ

د ویتطلب العمل فـي هـذه المهـارات القـدرة علـى التفكیـر واإلبـداع وبـذل الجهـ: مهارات حیاتیة عقلیة -

  . ألداء عمل معینالفكري والعقلي 

المطلوبـة األعمـال وهـي المهـارات التـي یسـتخدم فیهـا الفـرد عضـالته للقیـام ب :مهارات حیاتیـة یدویـة -

  .ة أو الكتابة أو صناعة قطعة نسیجمنه مثل قیادة السیار 

التعامـل مـع الواقـع الـذي یعـیش فـرد علـى األوهي المهـارات التـي تسـاعد : مهارات حیاتیة اجتماعیة -

  . لتعاونثل التعامل مع اآلخرین واتخاذ القرار والحوار وام ،فیه

عبد المعطي ومصطفى في المشار الیه  ةتصنیفا للمهارات الحیاتی )Kovalik(وقدم كوفالیك 

  :تّضمن  )40: (2008

ــــادأة، و التكامــــل، و ، وحــــل المشــــكالت ،مهــــارات التنظــــیم ــــابرة، و المرونــــة، و المب تحمــــل المســــؤلیة، و المث

دو  ،التعاونو    .اكتساب المعرفةو اراك الذات، إ
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كما قدم مركز تطویر المناهج والمواد التعلیمیة التابع لـوزارة التربیـة والتعلـیم بجمهوریـة مصـر 

 )41-2008,40( عبـــد المعطـــي ومصـــطفى فـــي  المشـــار الیـــه نیفا للمهـــارات الحیاتیـــةالعربیـــة تصـــ

  :اشتمل على 

وتقـدیر مشـاعراآلخرین،  ،والقـدرة علـى التكیـف ضـبط المشـاعر، والمرونـة: مهـارات انفعالیـة وتشـمل -

 .وتحمل الضغوط بأشكالها ،والقدرة على مواكبة التغیر، وسعة الصدر والتسامح

رات واتخــاذ القــرا ،والمشــاركة فــي األعمــال الجماعیــة ،تحمــل المســئولیة :مهــارات اجتماعیــة وتشــمل -

  .الحوارالتفاوض و رة على والقد ،والقدرة على تكوین عالقات ،واحترام الذات ،السلیمة

القـدرة علـى و القـدرة علـى البحـث والتجریـب، و  القدرة علـى االبتكـار واالبـداع،: مهارات عقلیة وتشمل -

 . فكیر الناقدوالقدرة على الت ،مــوالقدرة على التخطیط السلی ،وادراك العالقات ،التعلم المستمر

  :)2009،16(لیها في دراسة فالح الویسي المشار ا) 2005(لمصطفى  ورد التصنیف التالي وقد  

تحمـــــل و  ،لصــــدرســـــعة او الــــتحكم فـــــي األنفعــــاالت ،و ضــــبط المشـــــاعر ،:مهــــارات انفعالیــــة ومنهـــــا  -

القـدرة علـى و  ،تقـدیر الـذات واآلخـرینو  ،المرونـة علـى التكیـفو تنمیة قـوة اإلرادة، و الضغوط بأشكالها، 

   .مواكبة التغیر

القـدرة علـى و  ،المشـاركة فـي األعمـالو  ،احتـرام الـذاتو  ،لیةو لمسـؤ تحمـل ا: مهارات اجتماعیـة ومنهـا -

القــدرة علــى االعتمــاد علــى و القــدرة علــى التفــاوض والحــوار، و اتخــاذ قــرارات ســلیمة، و ، تكــوین عالقــات

  . القدرة على التواصلو النفس، 

ى الــتعلم الــذاتي رة علــالقــدو ، التفكیــر اإلبــداعيو القــدرة علــى التفكیــر الناقــد، و : مهــارات عقلیــة ومنهــا -

ـــــى البحـــــث والتجریـــــب، و المســـــتمر،  دراك العالقـــــاتو االستكشـــــاف، القـــــدرة عل ـــــؤ و  ،إ ـــــى التنب القـــــدرة عل

  . باألحداث
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  :مثل باآلتيتالحیاتیة ی تصنیفا للمهارات) 15-41، 2001 (كما قدمت عمران وآخرون

حســاب، و تابــة ،كو قــراءة،  :وتتمثــل المهــارات الذهنیــة بــاآلتي ،مهــارات ذهنیــه ومهــارات عملیــة

دارة الوقــت والجهــد، و  ،التخطــیط ألداء األعمــالو حــل مشــكالت، و صــناعة قــرار، و أتصــال، و  ضــبط و إ

داو ، والســـیطرة علـــى االنفعـــاالت  الـــنفس دارة اقتصـــادیات الفـــرد إ و رة المـــوارد البشـــریة وغیـــر البشـــریه، إ

دارة مواقف و سره، واال جراء إ دارة مواقـف األو ، عملیات التفاوضالصراع وإ ممارسـة و ، زمـات والكـوارثإ

  .ممارسة التفكیر المبدعو ، التفكیر الناقد

العنایــــة الشخصــــیة بأعضــــاء الجســــم، : المهــــارات الحیاتیــــة العملیــــة مثــــل عدیــــد مــــنوهنــــاك          

عــداد المالبــس، و العنایــة بــالملبس، و  عــداد األطعمــة، و إ تخدام اســو ، حفــظ األطعمــةو  ،تنــاول األطعمــةو إ

 العنایـــــة بـــــاألدوات واألجهـــــزة المنزلیـــــة،و ، العنایـــــة بـــــاألدوات الشخصـــــیةو ، نزلیـــــةاألدوات واألجهـــــزة الم

العنایـــة و اســـتخدام المســـكن، و العنایـــة باألثـــاث المنزلـــي، و اســـتخدام األثـــاث المنزلـــي اختیـــار المســـكن، و 

جـراء بعـض األسـعافات و  ،عملیات أداء بعض الصیانة المنزلیةو ترتیب وتنسیق المسكن، و بالمسكن،  إ

  . م موارد البیئة وترشید اإلستهالكستخداوحسن إ، األولیة

بعد االطالع على التصنیفات المتعددة للمهارات الحیاتیـة والمراجعـة الشـاملة لتلـك المهـارات  

مــــع تجاهــــل بعضــــها لعــــدم ) 2001(المهــــارات الحیاتیــــة التــــي قــــدمتهاعمران وآخــــرون  ت الباحثــــةتبنـــ

لألنشـطة العملیـة وكتـاب  المنهاج الـوطني التفـاعليفي  مناسبتها لمرحلة ریاض األطفال وعدم توافرها

  :األنشطة باللغة العربیة وهي

 وحـل المشـكالت، ،وصـناعة القـرار ،التصـالوا ،والحساب ،والكتابة ،القراءة:المهارات الذهنیة وتشمل 

ة وممارسـ ،السـیطرة علـى األنفعـاالتوضـبط الـنفس و  ،وادارة الوقـت والجهـد ،والتخطیط ألداء االعمال

  وممارسة التفكیر المبدع ،التفكیر الناقد
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 ،واعــداد األطعمــة ،والعنایــة بــالملبس ،العنایــة الشخصــیة بأعضــاء الجســم: المهــارات العملیــة وتشــمل 

 ،نایة بـاالدوات واالجهـزة المنزلیـةوالع ،وات واالجهزة المنزلیة والمدرسیةواستخدام األد ،وحفظ االطعمة

وحســن  ،واجــراء بعــض االســعافات األولیــة ،وترتیــب وتنســیق المســكن ،یــة بــهواســتخدام المســكن والعنا

  : وذلك لألسباب اآلتیة ،. اعادة استخدام النفایات ،ستهالكم موارد البیئة وترشید اإلاستخدا

  . ي التفاعلي من المهارات الحیاتیةعدید منها مع بعض ما ورد في المنهاج الوطناتفاق  -

  . ومهارات عملیة ،مهارات ذهنیة :في بابین راتالمها ُصنفت بساطة التصنیف،إذ -

ـــال مثـــــكثیــر منهــا للمرحلــة العمریــة لعینــة الدراســة فــي ریــاض األطفمناســبة  -  ،الكتابــةو  ،قراءةـــــال: لـ

  . جسم وغیرها من المهارات الحیاتیةالعنایة الشخصیة بأعضاء الو ، الحسابو 

  . واضحة ت الحیاتیة بطریقة إجرائیةكثیر من المهاراورد  -
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  :ابقةالدراسات الس :ثانیاً 

ات الســـابقة المرتبطـــة بهـــذا الموضـــوع فقـــد ـعدیـــد مـــن الدراســـعلـــى الع ـطـــاإلمـــن خـــالل             

ـــتوصــلت الــى أهمی ، وذلــك نظــرًا راحــل العمریـــة والمنــاهج الدراســیةة المهــارات الحیاتیــة فــي مختلــف المـ

م ،  ـوالكـــم الهائــــل مــن المواقـــف التـــي یتــ اصرة مـــن تعقیــد،ـــــاة المعـم بـــه الحیـــلمــا تتســـ عرض لهـــا المـــتعّل

ـــــا مــــن خ, الحیــــاةفلـــــذلك تعـــــد المهـــــارات الحیـاتیـــــة ذات أهمیـــــة كبـیـــــرة فـــــي  ـــــوقـــــد ظهـــــرت أهمیتهـ الل ـ

ـــالدراســات السابق ـــة التــي اطلعــت علیهــا الباحثـ ذات الســابقة عــرض لــبعض الدراســات بــأتي ،  وفیمــا ةـ

  : راسةالصلـة بموضـوع الد

ة برنــامج ـــیاعلتحدیـد مـدى فالـى  هـدفتالتــي  )(2002حطیبـة  دراسـةى هـذه الدراسـات مـن أولـ

ــــثـتربـــوي لت ــــال الروضـف أطفــــقی ــــة فـــي بعـــض الممارســـات الحیاتیـــة وتنمیـ ــــم نحوهـة اتجاهاتهـــــ ــــولق. اــ د ـ

ال المسـتوى ـــوأطف ،)KG1(سـتوى األول مة علـى أطفـال الـــت الدراســوطبق ،ج التجریبيـــدم المنهــاستخ

ـــة القاهـــــس فــي محافظــــبروضــة األندل) KG2(الثــاني ة مــن ـــــًال وطفلــــطف )30(نـة مـــــــونت العینـــــرة وتكــ

ــــطف) 30(المســـتوى األول و ــــ ــــة مـــن المستـًال وطفل ــــ ــــاني تــــوى الث ــــارهم بطریقـم اختی ــــة عشوائیـ م ـــــو ت .ةـ

ـــاع ـــلتحــدد أه ةانـداد استبـــ ـــات الحیاتیم الممارســـ ـــة فــي حیـ ـــ اس اتجــاه أطفــال الروضــة ـ، ومقیــالـاة األطف

ــــال الروضــــــقیف أطفـنحـــو الممارســـات الحیاتیـــة وتصـــمیم برنـــامج تربـــوي لتثـــ ة فـــي بعـــض الممارســـات ـ

وتوصلت الدراسة الى وجود فروق دالـة احصـائیًا بـین متوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة  .ةـــالحیاتی

ووجــــود فــــروق دالــــة  علــــى مقیـــاس االتجــــاه لصــــالح االختبــــار البعـــدي، )KG1(علـــى المســــتوى االول

س االتجـــاه اـــــعلـــى مقی) KG2(إحصـــائیًا بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة للمســـتوى الثـــاني 

  . لصالح االختبار البعدي
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ال ـــــة والمناســبة ألطفـــة الالزمــــارات الحیاتیـثـراء بعــض المهـإل اً حثــب) 2005(عبــد القـادر أجـرىو 

ارات ــــــتحدیـــد المهاســـتبانة  :ف تـــم اعـــداد األدوات اآلتیـــةهـــدا الولتحقیـــق هـــذ ،واتـــــسن )6-5(ة ـــــالروض

. هـارات الحیاتیـة ألطفـال الروضـةواختیـار الم ،أناشـید وأغـاني األطفـال ووحـدة مقترحـة تحتـوي ،الحیاتیـة

 )30(ســنوات بلغــت  )6-5(ووفقــًا إلجــراءات البحــث تــم اختیــار مجموعــة البحــث مــن أطفــال الروضــة 

افراد المجموعة التجریبیة وقد اقتصر البحـث الحـالي علـى إثـراء أربـع مهـارات حیاتیـة وهم  ،طفًال وطفلة

، هـي أهتمـام الطفـل بنظافـة جسـمهو ) % 100(فقط وهـي المهـارات التـي أجمـع علیهـا المحكمـون بنسـبة

كــر والتعــود علــى ذ ،داب المــروروآ رام قواعــدواحتــ ،داب الصــحیحة فــي األكــل والشــرباآل التعــود علــىو 

ثـراء بعـض المهـارات لیـة الوحـدة المقترحـة فـي إعاتـائج ف، وأوضـحت الناسـم اهللا وشـكره فـي كـل المواقـف

 . مافبل المدرسة الحیاتیة الالزمة والمناسبة ألطفال مرحلة

ل مكتبـة تحدید المهارات الحیاتیة التـي یمكـن تنمیتهـا مـن خـال )2007 (رــــــبشیوهدفت دراسة  

دف ــــــیق هــــــولتحق ،ةـــــاتیـــارات الحیـــــة المهـــــي تنمیـــــم فـــــة تسهــــة الروضـــــة لمكتبـالروضــة وتصـــمیم أنشطــ

 ي ذيـــــــجریبتیم الـــــــتصمبحث باتبـــــاع ـــــــة الـــــــطبیعلته اسبـــــــمنهج التجریبـــــي لمنـــــــخدام الـــــــم استـــــــث تـــــــالبح

ان ـكـــ ــــــةمدیـة العـریقـــــث بالطـــــنة البحـــــرت عیـــــد اختیـــــوق  .ديــــــلي البعــــــاس الكـــــدة والقیـــــة الواحـــــالمجموع

ین ـر والمقسمــــة قطـــجامعبة ـــة التربیـة المبكرة بكلیـــولــز الطفــركـال مــة من أطفــوطفل الً ــطف )45(ا ــقوامه

) 5-4(ن ـة مـــــــــة العمریــــــة فـــي المرحلــــــوطفل الً ـــــطف)  23(م ــــــوى األول وعددهـــــالمست :ــــــنوییــى مستـــــال

 وات،ــــسن) 6-5(ة مــن ـریــــة العمــــي المرحلــــة فــــوطفل الً ــــطف) 22(م ــــوى الثــاني وعددهــــ، والمستســنوات

ـــه أطفــــابــوتش  ألن معظمهــم مــن أبنــاء أعضــاء الهیئــة ؛ال العینــة فــي المســتوى االجتمــاعي واألقتصــاديـ

من أبناء طالبات الجامعـة والمجتمـع الخـارجي وقـد تـم  ونسبة بسیطة ،التدریسیة والعاملین بجامعة قطر

فاعلیـة : الـى النتـائج اآلتیـةالدراسـة وقـد توصـلت  ،ین األطفـال بحسـاب النسـبة الذاتیـةحساب التجانس بـ

وتقــدیر  ،واتخــاذ القـرار ،مهــارات األتصـال: تنمیــة المهـارات الحیاتیــة اآلتیـة ضــة فـياسـتخدام مكتبـة الرو 
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كمـــا اوضـــحت  ،المدرســـة بصـــورة ذات داللـــة احصـــائیةلـــدى أطفـــال مـــا قبـــل  لیةو الـــذات وتحمـــل المســـؤ 

درجـــات أطفـــال الفئتـــین فـــي صـــائیا بـــین متوســـطي النســـب المعدلـــة لكســـب النتـــائج وجـــود فـــرق دال إح

  . صالح أطفال الفئة العمریة األكثر، لقیاس المهارات الحیاتیةاستمارة 

لتــــدریب األمهــــات ألطفــــالهن علــــى  لــــى بنــــاء برنــــامجإدراســــة هــــدفت ) 2007(ختاتنــــة وأنجــــز 

،  ومهــارات الحیــاة ومفهــوم الــذاتاالجتماعیــة،  المهــارات الحیاتیــة واستقصــاء أثــره فــي تحســین الكفایــة

األساسـي فـي مدرسـة رحمـة  تكونت عینـة الدراسـة مـن طـالب وطالبـات الصـف الثالـث .لدى أطفالهن

یعــانون  طالبــاً ) 60(مــنهم  ،وطالبــة طالبــا )120(وكــان عــدد الطلبــة فــي مجتمــع الدراســة  ،األساســیة

الــى قســمین  اقســمو  ،تــدني فــي مفهــوم الــذاتو ، والكفایــة االجتماعیــة ،مــن ضــعف المهــارات الحیاتیــة

  .لمجموعة الضابطةإلى اة والنصف اآلخر ُأدخل نصفهم الى المجموعة التجریب

ــــامج  ــــة لتعــــدیل الســــلوكمعتمــــوقــــام الباحــــث بتصــــمیم البرن  اربــــق اختبــــط إذ، دًا األطــــر النظری

  . ا وطالبة من الصف الثالث األساسيطالب) 123(المهارات الحیاتیة على 

نحرافـات المعیاریـة وتحلیـل ، تـم تحدیـد المتوسـطات الحسـابیة واالولإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة

وجـود فـروق  لـىإ وقد توصلت الدراسـة). test-t(ي ائواالختبار الت ،) ANCOVA(التباین المشترك 

 احصــائیة بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فیمــا یتعلــق بمســتوى المهــارات الحیاتیـــة ذات داللــة 

لــىصــالح المجموعــة التجریبیــةلوفــي مســتوى مفهــوم الــذات وفــي مســتوى الكفایــة االجتماعیــة  عــدم  ، وإ

  . ر الجنسن التجریبیة والضابطة تعزى لمتغیـن المجوعتیــبی ذات داللة إحصائیة  وجود فروق

بدراسـة هـدفت الـى التعـرف علـى مـدى تضـمین المنهـاج الـوطني ) 2007(مـت دبـوس كما قا

لإلجابـة عــن ، )6-4 (التفـاعلي للمفـاهیم والعملیـات الریاضـیة المالئمــة لخصـائص المرحلـة العمریـة 

الباحثــــة أداة قیــــاس المفــــاهیم والعملیــــات الریاضــــیة المالئمــــة لخصــــائص  تطــــویر تم ،أســــئلة الدراســــة

وعملیـــة  مفهومـــاً ) 70(ًا متضـــمنة معیـــارًا رئیســـ) 32(ســـنوات ،تكونـــت مـــن ) 6-4( المرحلـــة العمریـــة
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،واسـتخدمت النسـب المئویـة لمعرفـة مـدى تـوافر المفـاهیم وثباتهاتم التحقق مـن صـدق األداة و .ریاضیة

، وكـذلك معرفـة نسـبة المفـاهیم والعملیـات الریاضـیة التـي لـم ت الریاضیة التي احتواها المنهاجوالعملیا

، وكـــذلك المفـــاهیم الریاضـــیة التـــي تكـــررت فـــي المنهـــاج ویهـــا المنهـــاج ونســـبة المفـــاهیم والعملیـــاتیحت

والعملیات التي احتواهـا المنهـاج ولـم تحتویهـا قائمـة المعـاییر المتضـمنة للمفـاهیم والعملیـات الریاضـیة 

) 43(ج تــوافر وأظهـرت النتــائ ،یر والتــي تـم بناؤهــا لغـرض التحلیــلمعتمـدا فــي ذلـك علــى قائمـة المعــای

ئمــــة لخصــــائص مفهومــــًا وهنــــاك مفــــاهیم غیــــر مال) 27(مفهومــــًا وغیــــاب ) 70(مفهومــــًا مــــن أصــــل 

  . المرحلة العمریة

هــدفت مــن خاللهــا الــى تحدیـد المعــاییر التــي یمكــن أن یبنــى )  2007(وفـي دراســة أبوحیــة 

ـــة  دى مراعـــاة هـــذه ومـــ ،ریـــاض األطفـــال المعتمـــدة فـــي األردنعلیهـــا منهـــاج اللغـــة العربیـــة فـــي مرحل

وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن جمیـــع  ،ج الـــوطني التفـــاعلي لریـــاض األطفـــالالمعـــاییر فـــي كتـــب المنهـــا

2007-(المطبق في ریـاض األطفـال فـي األردن للعـام الدراسـي  األنشطة اللغویة في الكتاب العملي

، نشــاطاً ) 258(، التــى بلــغ عــددها وكــذلك أنشــطة المفــردات ،نشــاطاً ) 252(وبلــغ عــددها  ) 2006

أمــا أداة الدراســة فهــي عبــارة عــن . وعــةوجمیــع أنشــطة كتــاب األنشــطة الكتابیــة وكتــاب األنشــطة المتن

ف بـرامج المهـارات اللغویـة ضـع: أتيارات اللغویة وفئات المفردات، وأظهرت الدراسة ما یـمعاییر المه

معـاییر هـذه المهـارات بشــكل  اة، وقصـورها فـي مراعــ، والمحادثـة الكتابــةو  القـراءة،و األربـع، االسـتماع، 

، وفــي تعویــد الطفــل نـاء القــدرة اللغویــة العامــة للطفـلممــا یقلــل مــن فـرص اإلســهام بفاعلیــة فــي ب ،عـام

، كمـا أوضـحت النتـائج أن هنـاك ضـعفًا فـي بعـض الجوانـب هم السـلیم واألسـتخدام الجیـد للغـةعلى الف

 ،ج مــن أنشـطة اسـتخدام اللغـة الفصــحىاخلـو المنهـ :ساسـیة للطفـل فـي هــذه المرحلـة منهـاالمهمـة واأل

ملیـة والتركیـز علـى قـراءة الحـروف وكتابتهـا منفـردة دون االهتمـام بع ،ووجود نقص في أنشطة القصـة

الكتابیـة وكتــاب ، لكـن بعـض جوانـب هـذا القصـور تـم تـداركها بكتـاب األنشـطة لكتابـةالتهیئـة للقـراءة وا



36 
 
 

، لكنها التسهم بشـكل فّعـال فـي نت متوافرة بشكل كبیرردات فقد كاأما أنشطة المف. األنشطة المتنوعة

مهــا الطفــل وذلــك ألن عــدد المفــردات التــي تعل ،موس الطفــل اللغــوي فــي هــذه المرحلــةالبنــاء الجیــد لقــا

   .علم الطفل عن المفردات وتراكیبها، وكذلك أهمل الكتاب جانب تبشكل حقیقي كانت قلیلة

عـن درجــة تمثیـل المنهــاج الـوطني التفــاعلي الـى الكشــف ) 2010(هـدفت دراســة بنـي عمــر و 

وقـد جســــد هـذا  ،لكتابـةوا ،والقـراءة ،حادثـة، والمواالسـتماع ،لریاض األطفال للمهارات اللغویـة المطور

امــا عینــة الدراســة فقــد كانــت شــاملة لمجتمعهــا متمثلــة بأنشــطة اللغــة  ،ةبعــة أســئلة رئیســالهــدف فــي أر 

وتـم تطـویر أداة الدراسـة  .نشـاطاً  )662(ي المطور والبـالغ عـددها العربیة في المنهاج الوطني التفاعل

واشـــتملت علـــى , فـــال الریـــاض االلمـــام بهـــاالتـــى تمثلـــت بقائمـــة المهـــارات اللغویـــة التـــى یتوقـــع مـــن أط

وقــد  .)والكتابــة والمحادثــة واألســتماع  القــراءة: (وزعــت علــى الفنــون اللغویــة األربعــةمهــارة ت)  124(

أن المهـــارات : توصـــلت الدراســـة الـــى عـــدة نتـــائج هـــيمـــة فـــي تحلیـــل المحتـــوى و اســـتخدمت هـــذه القائ

ـــرار درجــة كبیــرةالمتعلقــة بفــن الكتابــة واألســتماع جــاءت ممثلــة ب ـــقدمة بتكـ ، وقــد جــاءت الكتابــة فــي المـ

تالهـــا  ،وع الكلــي لمهـــارات الفنــون األربعــةمـــن المجمــ) %38.16(، أي مانســبته ) 1506(مقــداره 

وجــاءت المهــارات المتعلقــة  ،)%35.04(أي مــا نســبته  ،) 1383(بتكــرار مقــداره  مهــارة االســتماع

، أي مـا )561(، اذ بلغ تكرار المهـارات المتعلقـة بـالقراءة طةبفن القراءة والمحادثة ممثلة بدرجة متوس

إذ  ،وبعــدها جــاءت المحادثــة .لكلــي لمهــارات فنــون اللغــة األربعــةمــن المجمــوع ا )%14.21(نســبته 

ــــغ تك ، وأظهــــرت أن المهــــارات الفرعیــــة للفنــــون اللغویــــة %)12.59(، أي مــــا نســــبته )497(رارهــــا بل

  .ر ممثلوبعضها جاء غیــــ ،الكبیرة والمتوسطة والقلیلة جاءت ممثلة بدرجات تتراوح بین
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ارات الحیاتیــــة الــــالزم ــــــبنــــاء قائمــــة بالمه )2011(التــــى أجراهاعیســــى دراســــة الهدفت كمـــا اســــت

رســـة وتصـــمیمم مجموعــة مـــن المواقـــف الحیاتیـــة لتنمیـــة ثـــالث مهـــارات دطفـــل مـــا قبـــل الم تنمیتهــا لـــدى

 ومهــارات االتصــال، ،رات التعامــل مــع المشــاعرلــدى طفــل مــا قبــل المدرســة وهــي مهــا حیاتیــة مختــارة

المختــارة ومهـارات اتخـاذ القـرار وقیـاس فاعلیـة المواقـف التعلیمیـة المقترحـة فـي تنمیـة المهـارات الحیاتیـة 

) 30(اذ تكونــت العینـة مــن  ،التجریبـي والمـنهج وصــفيال تبـع المـنهجوقــد أُ  ،لـدى طفـل مــا قبـل المدرسـة

واهــم النتــائج التــي توصـلت الیهــا الدراســة هــي بنــاء قائمــة بالمهــارات  ،ســنوات)   6-5(فــي عمــر  طفـالً 

لیمیـــة لتنمیـــة الحیاتیــة الـــالزم تنمیتهــا لـــدى طفــل مـــا قبـــل المدرســة وتصـــمیم مجموعــة مـــن المواقــف التع

ة وهـي مهـارات التعامـل مـع المشـاعر، ومهـارات ثالث مهارات حیاتیة مختارة لدى طفـل مـا قبـل المدرسـ

 –عینــة البحــث –بــین درجــات األطفــال إحصــائیًا ، ووجــود فــروق دالــة االتصــال، ومهــارات اتخــاذ القــرار

داء البعـدي ممـا یشـیر الــى فـي األداء القبلـي لمهـارات االتصـال ودرجـاتهم فـي األداء البعـدي لصـالح األ

  . یة ذات فاعلیة في تنمیة مهارات التعامل مع المشاعر واالتصال واتخاذ القرارـان المواقف التعلیم

تحدیـد مـدى تــوافر المهـارات الحیاتیـة فــي محتـوى منهــاج  ) أ -2012(ت دراسـة مشــهور وهـدف

ذ تكونـت عینـة إ ،المـنهج الوصـفي ریاض األطفال بفئاتها الثالث في سوریة، ولتحقیق ذلـك تـم اسـتخدام

الفصــلین األول والثــاني فــي  األول والثــاني والثالــث فــين كــراس ریــاض األطفــال للمســتویات الدراســة مــ

أن مهــارات الــتعلم محققــة بدرجــة جیــدة  ةوأظهــرت نتــائج التحلیــل فــي كراســات المســتویات الثالثــ، سـوریة

مهــارات تقــدیر الــذات  كانــت ، بینمــارجـة متوســطةاتخــاذ القــرار محققــة بدوالمهـارات الشخصــیة ومهــارات 

والمهـارات االجتماعیــة ومهـارات االتصــال ومهـارات حــل مواقــف الصـراع بــین األطفـال ومهــارات القیــادة 

  . فرة في محتوى مناهج ریاض األطفالومهارات المواطنة غیر محققة أي غیر متوا

ـــامت البقمــي بدراســة   فاعلیــة مســرح العــرائس فــي  لــى معرفــة مــدىهــدفت فیهــا إ) 2012(وقـ

وقــد اســتخدمت المــنهج  ،بوحــدة صــحتي وســالمتي لطفــل الروضــة تنمیــة المهــارات الحیاتیــة المتعلقــة
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طفــال مــن ) 34(شــبه التجریبــي القــائم علــى تصــمیم المجموعــة الواحــدة اذ تكونــت عینــة الدراســة مــن 

 بیـــة والتعلـــیم بمدینـــة مكـــةلتر دارة اریـــاض األطفـــال الحكومیـــة التابعـــة إلالـــذكور واالنـــاث  فـــي مـــدارس 

 وتـــم. وبطاقـــة مالحظـــة للمهـــارات الحیاتیـــة ،ض المســـرحیةالعـــرو : همـــا داتـــانوقـــد اعـــدت األ المكرمـــة

وحسـاب مربـع ایتــا لقیـاس فاعلیــة  ) test-t(، وتـم اســتخدام اختبـار ختیـار العینـة بالطریقــة القصـدیةإ

  . متيرات الحیاتیة بوحدة صحتي وسالمسرح العرائس في تنمیة المها

  :أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتیةو 

  وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات أطفـــال المجموعـــة التجریبیـــة فـــي

القبلـي والبعـدي لبطاقـة المالحظـة القائمـة علـى أسـتخدام مسـرح العـرائس فـي تنمیــة  ینالتطبیقـ

  . لبعديلوعي الصحي لصالح التطبیق االمهارات الحیاتیة ككل المتعلقة با

  وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات أطفـــال المجموعـــة التجریبیـــة فـــي

سـتخدام مسـرح العـرائس فـي تنمیـة المهـارات دي لبطاقـة المالحظـة القائمـة علـى إالتطبیق البع

لصـالح األنــاث ) انــاث /ذكـور (طفــل الحیاتیـة المتعلقـة بــالوعي الصـحي وفقــًا لمتغیـر جـنس ال

  . لماتولصالح المع) المعلمات /أولیاء األمور(یر القائم على المالحظة ووفقاً للمتغ

 وقــد بلــغ حجــم تــأثیر رائس فــي تنمیــة المهــارات الحیاتیــةوجــود فاعلیــة ألســتخدام مســرح العــ ،

, ، وهــي قیمــة مرتفعــة)0.77(التطبیــق البعــدي للمهــارات الحیاتیــة المتعلقــة بــالوعي الصــحي 

القبلــي والبعــدي لبطاقــة المالحظــة یرجــع  ینبــین التطبیقــ مــن التبــاین %)77(وهــذا یعنــي أن 

  .   یاتیة ككل المتعلقة بالوعي الصحيالى تأثیر مسرح العرائس في تنمیة المهارات الح

هــدفت مــن خاللهــا الــى تحدیــد أهــم المهــارات ) ب -2012(وفـي دراســة قامــت بهــا مشــهور    

سـتراتیجیة المقترحـة القائمـة علـى الـدراما الحیاتیة الـالزم تنمیتهـا لـدى طفـل الروضـة مـن خـالل اإل

ـــالیة اإلســتووضــع مقیــاس ، لهــا التخیلیــة ووضــع تصــور قترحــة مّصــور لتحدیــد مــدى فعـ راتیجیة المُ
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الحیاتیــة لــدى طفــل الروضــة وقــد اعتمــد  التخیلیــة فــي تنمیــة بعــض المهــاراتالقائمــة علــى الــدراما 

لمهـــارات الحیاتیـــة الـــالزم دیـــد اهـــم اوتح ،الوصـــفي لوضـــع األطـــار النظـــري للبحـــثعلـــى المـــنهج 

كمــا اعتمــد علـــى  ،حــة القائمـــة علــى الــدراما التخیلیـــةووضــع تصـــور لإلســتراتیجیة المقتر  ،تنمیتهــا

ة فـــي التعـــرف إالمـــنهج التجریبـــي لل لـــى فاعلیـــة االســـتراتیجیة المقترحـــة تحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــیّ

  :اتان األتیتان روضة وقد استخدمت األدلتنمیة بعض المهارات الحیاتیة لدى طفل ال

قالسـتراتیجیة اإلقائمة بالمهارات الحیاتیة الالزم تنمیتهـا لـدى طفـل الروضـة مـن خـالل   - قائمـة الترحـة مُ

  .ة لدى طفل الروضة یلتنمیة بعض المهارات الحیات على الدراما التخیلیة

  . ت الحیاتیة المناسبة لطفل الروضةمقیاس مصور للمهارا -

  : هما على عینتیندراسة ال تاشتمل وقد

تــم اختیارهــا وفــق الطریقــة العشــوائیة بحیــث بلــغ حجــم العینــة التــي تــم :عینــة الطالبــات المعلمــات  -

  . طالبة معلمة )20(تدریبها على االستراتیجیة المقترحة 

ــة أطفــال الروضــة   - ــة مقصــودة مــن روضــة مشــتى الحلــو فــي محافظــة طرطــوس  تــم: عینّ ســحب عینّ

 . طفًال وطفلة )30(أفرادها وعدد 

قترحـــة : ل الدراســـة الـــى النتـــائج اآلتیـــة مـــن خـــال وتـــم الوصـــل  ثبتـــت فاعلیـــة االســـتراتیجیة المُ

بلــغ حجــم  إذالقائمــة علــى الــدراما التخیلیــة فــي تنمیــة بعــض المهــارات الحیاتیــة لــدى طفــل الروضــة ،

  ) . 9.23(تأثیر االسترتیجیة المقترحة في تنمیة بعض المهارات الحیاتیة 
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  التعلیق على الدراسات السابقة 

  : یأتيحظ على الدراسات السابقة ما یال

  مثــل دراســات   تنمیــة بعــض المهــارات الحیاتیــة لــدى األطفــاللدراســات الســابقة بعــض اتناولــت

أمــا الدراســة ، )ب  -2012(،مشــهور ) 2012(، البقمــي )2011(عیســى  ،)2007(،بشــیر

تنمیــة المهـارات الحیاتیـة لــدى األطفـال ،فقـد اهتمــت بدرجـة تــوافر لــم تبحـث فـي فإنهـا الحالیـة 

 . المهارات الحیاتیة في المنهاج الوطني التفاعلي 

 تــوافر المهـــارات الحیاتیــة فــي منــاهج ریــاض األطفــال فـــي بهتمــت بعــض الدراســات الســابقة ا

افرهـا فـي فـي درجـة تو بینما اهتمت الدراسـة الحالیـة  ،) أ-2012 (مثل دراسة مشهور سوریا 

  .المنهاج الوطني التفاعلي 

 مثـــل دراســـة ممارســـة المهــارات الحیاتیـــة ألطفـــال الروضـــة بهتمــت بعـــض الدراســـات الســـابقة ا

 . بینما اهتمت الدراسة الحالیة في ممارسة المعلمات للمهارات الحیاتیة ) 2002 (حطیبة 

 معرفــة درجــة تمثیلــه تحلیــل المنهــاج الــوطني التفــاعلي ، لب هتمــت بعــض الدراســات الســابقة ا

 ،وتضــمینه للمفــاهیم والعملیــات الریاضــیة) 2010(مثــل دراســة بنــي عمــر  للمهــارات اللغویــة

، وفـي ضـوء مهـارات اللغـة العربیـة المناسـبة لهـذه المرحلـة ) 2007 (كما في دراسة  دبـوس 

منهـــاج الـــوطني تحلیـــل الب بینمـــا اهتمـــت الدراســـة الحالیـــة ) 2007 (كمـــا فـــي دراســـة أبوحیـــة 

  . درجة توافر المهارات الحیاتیة فیه  التفاعلي للتعرف إلى

 مثــل لفــت الدراســات الســابقة فــي األدوات التــي اســتخدمتها فمنهــا مــن اســتخدم االســتبانات اخت

مالحظـة ومنها من استخدم بطاقـة ، )5200 (عبد القادر، ودراسة ) 2200 ( حطیبةدراسة 
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الیـة فقـد اسـتخدمت اسـتمارة تحلیـل المحتــوى أمـا الدراســة الح) 2002(كمـا فـي دراسـة البقمـي 

 . بطاقة مالحظة  فضًال عن 

  :ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة 

مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة فقــد وجــدت الباحثــة فــي حــدود اطالعهــا أن الدراســة 

لمهــارات الحیاتیــة الحالیــة تختلــف عــن الدراســات الســابقة جمیعهــا بأنهــا ركــزت علــى درجــة تــوافر ا

فــــي محتــــوى منهــــاج ریــــاض األطفــــال ودرجــــة ممارســــة المعلمــــات لهــــذه المهــــارات فــــي المــــدارس 

   .ات السابقة على حد علم الباحثةوهو األمر الذي لم تتناوله الدراسة في محافظة مأدبا الحكومی
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  اءاتالطریقة واإلجر 

  

تــم  إذ  ،لتحقیــق أهــداف الدراســة تالتــي اتبعــتنــاول هــذا الفصــل عرضــًا للطریقــة واإلجــراءات 

جــراءات  ،ثباتهمــا صــدقهما و ، والتأكــد مــنأداتــي الدراســةووصــف  ،تحدیــد مجتمــع الدراســة وعینتهــا وإ

م تخدواألســــلوب اإلحصــــائي المســــ ،والمــــنهج المســــتخدم فیهــــا ،یــــد متغیــــرات الدراســــةوتحد ،تنفیــــذهما

  . إلستخالص نتائج الدراسة ،لمعالجة البیانات اإلحصائیة

  منهجیة الدراسة 

تخدمة فـــي باســـتخدام الدراســـة المســـحیة كأحـــد أنـــواع الدراســـات المســـ المـــنهج الوصـــفي  اتبـــع

  . المنهج الوصفي

  مجتمع الدراسة 

فــــي المــــدارس الحكومیــــة فــــي تكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن جمیــــع معلمــــات ریــــاض األطفــــال 

دبــا ولــواء ذیبـان وبلــغ عــدد المعلمـات اللــواتي یقمــن ي مـدیریتي التربیــة والتعلــیم فـي مأدبــا فــمأ محافظـة

علـــى المســـتوى بتـــدریس المنهـــاج الـــوطني التفـــاعلي باللغـــه العربیـــة المقـــرر مـــن وزارة التربیـــة والتعلـــیم 

علمـة م )26( ،معلمـة فـي لـواء ذیبـان )33( مـنهن ،معلمـة )59(مـن ریـاض األطفـال  )KG2(الثاني 

  .دبافي مأ

 ،للمعلمــة الــوطني التفــاعلي لألنشــطة العملیــةكمــا تكــون مجتمــع الدراســة مــن كتــابي المنهــاج 

دات ر خــذت جمیــع مفــاذ أُ  ،)2013/2014 (للعــام الدراســي للطــالب  وكتــاب األنشــطة باللغــة العربیــة

  . عند القیام بعملیة تحلیل المحتوىعتبار توى في اإلالمح
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  عینة الدراسة 

، )%40(بنســبة معلمــة  )59(مــن مجتمــع الدراســة والبــالغ  ار عینــة عشــوائیة بســیطةتــم اختیــ

مــة معل) 11(و ،معلمـة فـي لـواء ذیبـان )13( معلمــة مـنهن )24(وبـذلك بلـغ عـدد أفـراد عینـة الدراسـة 

  .في مادبا كتوزیع طبقي تناسبي

وكتــاب  ،معلمــةالــوطني التفــاعلي لألنشــطة العملیــة للمــن كتــابي المنهــاج  كمــا تكونــت العینــة 

  ).2013/2014 (للعام الدراسي للطالب  األنشطة باللغة العربیة

  اداتا الدراسة 

  : هما ،مع بیانات الدراسة بواسطة أداتینتم ج  

  استمارة تحلیل المحتوى 

وكتاب األنشـطة باللغـة العربیـة المقـرر علـى  ،یةملنشطة العألیعد المنهاج الوطني التفاعلي ل

وألن عملیــة تحلیـل محتــوى الكتــب المقــررة لیســت  ،األداة المنفــذة للمنهــاج)KG2(ریـاض األطفــال 

ا قامــت لــذ ،تبنــى علــى قاعــدة مــن الصــدق والثبــات، بــل البــد أن تســتند الــى أداة شــوائیةعملیــة ع

  : وذلك وفق الخطوات اآلتیة ،مع األسلوب الكمي لتحلیل المحتوىم الباحثة بتصمیم أداة تتالء

دف بهــعلمــي بحثــي المتبــع فــي تحلیــل الكتــب المدرســیة كأســلوب  المحتــوى دراســة مفهــوم تحلیــل - 1

  .ي تحلیل المحتوى وتصمیم استمارتهالتعرف الى الخطوات المتبعة ف

 حلیل المحتوى في الكتب المدرسیة التي تناولت اسلوب تالسابقة االطالع على الدراسات  - 2

 .تحدید وحدة التحلیل وفئاتها - 3

تــوافر المهــارات ملــة فــي ضــوء الهــدف مــن الدراســة والمتمثــل بنســبة ة الُج وقــد تــم اختیــار وحــد

یــة وكتــاب األنشــطة باللغــة العربیــة، للمهــارات المنهــاج الــوطني التفــاعلي لألنشــطة العملالحیاتیــة فــي 
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، أو قلـة وجودهـا فـي المنهـاج دالة على وجود المهـارات الحیاتیـة، مما یتطلب حصر الجمل الالحیاتیة

، الفئــات ویقصــد بفئــات التحلیــل ،یــة وكتــاب األنشــطة باللغــة العربیــةاعلي لالنشــطة العملالــوطني التفــ

تســاعد لالجابــة عــن  ، وقــد اســتخدمت الفئــات التــيتــم تصــنیف وحــدة التحلیــل بواســطتها ة التــيالرئیســ

ج ریــــاض األطفــــال للمــــدارس مــــا نســــبة تــــوافر المهــــارات الحیاتیــــة فــــي محتــــوى منهــــا :تــــيالســــؤال اآل

    ؟الحكومیة

  : وذلك على النحو اآلتي

   .ملةالُج : وحدة التحلیل -

 وحـــــل المشـــــكالت، ،وصـــــناعة القـــــرار ،واالتصـــــال ،بوالحســـــا ،والكتابـــــة ،لقـــــراءةا: فئـــــات التحلیـــــل -

وممارسـة  ،ط الـنفس والسـیطرة علـى األنفعـاالتوضـب ،وادارة الوقـت والجهـد ،والتخطیط ألداء االعمال

 ،والعنایـــة بـــالملبس ،والعنایـــة الشخصـــیة بأعضـــاء الجســـم ،المبـــدعوممارســـة التفكیـــر  ،التفكیـــر الناقـــد

نایـة بـاالدوات والع ،وات واالجهـزة المنزلیـة والمدرسـیةواسـتخدام األد ،وحفظ االطعمة ،ةواعداد األطعم

واجـراء بعـض االسـعافات  ،وتنسـیقه وترتیب المسكن ،واستخدام المسكن والعنایة به ،واالجهزة المنزلیة

 . اعادة استخدام النفایاتو  ،م موارد البیئة وترشید األستهالكاستخدا وحسن ،األولیة

  تصمیم أداة التحلیل

لرصـد تكـرارات فئـات التحلیـل فـي محتـوى المنهـاج  ،عبارة عن استمارة صـممتها الباحثـةوهي 

ومـــن ثـــم  ،میـــةللمـــدارس الحكو لألنشـــطة العملیـــة وكتـــاب األنشـــطة باللغـــة العربیـــة  الـــوطني التفـــاعلي 

   .نسبها المئویة حساب

  ) 1( ملحق  :نت هذه االستمارة العناصر اآلتیةوقد تضم
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الفعالیــات التــي و  ،ا المنهــاج الــوطني التفـاعليهنالوحــدات التــى یتضـم المحـور األفقــي واشــتمل علـى -

  .المعلمة في الغرفة الصفیة كل یومعها تتب

 ،والحســـاب ،والكتابـــة ،القـــراءة:المهـــارات الذهنیـــة فئـــات التحلیـــل  الـــذي یتضـــمن مـــوديالمحـــور الع -

 ،وادارة الوقــــت والجهــــد ،والتخطــــیط ألداء االعمــــال وحــــل المشــــكالت، ،وصــــناعة القــــرار ،التصــــالوا

  وممارسة التفكیر المبدع ،وممارسة التفكیر الناقد ،السیطرة على األنفعاالتوضبط النفس و 

وحفــظ  ،واعــداد األطعمــة ،لملبسوالعنایــة بــا ،والعنایــة الشخصــیة بأعضــاء الجســم :المهــارات العملیــة 

ــــةوالع ،وات واالجهــــزة المنزلیــــة والمدرســــیةاســــتخدام األدو  ،االطعمــــة ــــة بــــاالدوات واالجهــــزة المنزلی  ،نای

وحســن  ،واجــراء بعــض االســعافات األولیــة ،وتنســیقه وترتیــب المســكن ،یــة بــهواســتخدام المســكن والعنا

   .خدام النفایاتاعادة استو  ،م موارد البیئة وترشید األستهالكاستخدا

موضـوعات المنهـاج الـوطني خانات رصد بیانات التحلیل عددا ونسبة مئویة أمام كل موضوع من  -

  .التفاعلي

  صدق محتوى استمارة التحلیل 

ة تعریفـًا إجرائیـًا بغـرض التأكـد مـن الصـدق الظـاهري التحلیـل والفئـات الرئیسـتم تعریـف وحـدة 

  :فات على النحو اآلتي ألداة التحلیل المتبعة ، وهذه التعری

 تـألف مـن كلمتـین أو أكثـر ولهـا معنـى مفیـد یحسـن السـكوت وهـي مـا ی: وحدة التحلیل الجملـة

 )1990خلیفة ،( .علیة

 لى االسماء وبعض الكلمات باستخدام اسـلوب التلقـین والتكـرار وعـرض إهي التعرف  :القراءة

  . وربطها ببعض بطاقات الكلمات المعروضة بالصور

 وف وغیر ذلك من االرقام واالشكالرسم الطفل إلسمه ولألشكال الهندسیة والحر  :الكتابة.  
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 القــدرة علــى تمییــز األرقــام وكتابتهــا وحصــر األشــكال بمــا یناســب العــدد المطلــوب  :الحســاب

  .اهأوتـلوین

 والتعلیـــق مـــع  ،لتواصـــل مـــع المعلمـــة بالشـــكل الصـــحیحوهـــي قـــدرة الطالـــب علـــى ا: االتصـــال

  . المعروضة على لوحة العرضى الصور المعلمة عل

 هـــي المهـــارة التـــي تســـتخدم مـــن أجـــل الحصـــول علـــى أفضـــل اســـتغالل : ادارة الوقـــت والجهـــد

لمــة مــع األطفــال إلنجــاز نشــاط أو اعمــال تحــددها المعمــات للوقــت المــرتبط بواجبــات أو مه

  .معین

 هـارة وتسلسـل وتشـمل تحدیـد الهـدف واختیـار االسـتراتیجیة لتنفیـذ الم: التخطیط ألداء األعمال

ء والتنبــؤ بالنتـائج المرغــوب الخطـوات المحتملــة وتحدیـد أســالیب مواجهـة الصــعوبات واألخطـا

  .وبة من األطفال،أو المتوقعة عند تنفیذ االنشطة المطلفیها

 عبــارة عــن عملیــات عقلیــة محــددة یمارســها الطفــل بهــدف ایجــاد الفــروق بــین : التفكیــر الناقــد

ى التنبـؤ الـ ،ت ووصـف األشـیاء وتـدوین المالحظـاتلمعلوماشیئین في نشاط معین و تذكر ا

  . باألمور وتصنیف األشیاء

 یوجـه رغبـة قویــة فـي البحــث عـن حلــولهــو نشـاط عقلــي مركـب وهــادف : التفكیـر االبـداعي، 

  .یام به أو اقتراح عنوان لنشاط ماأو التوصل الى نتائج في نشاط ینوي الطفل الق

 ماشــى مــع میولــه اط الــذي یتالطفــل مــن اجــل اختیــار النشــهــي عملیــة یقــوم بهــا : صــنع القــرار

  . ورغباته

 هــي قــدرة الطفــل علــى التفاعــل بمهــارة عالیــة مـــع : ط الــنفس والســیطرة علــى االنفعــاالتضــب

القــرأن أو  أثنــاء قــراءةفــي أثنــاء تنفیــذ األنشــطة مثــل الخشــوع فــي المواقــف التــى یتعــرض لهــا 

  .التفاعل مع األناشید
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 رة الطفـل علـى ایجـاد حـل مناسـب لمشـكلة مـا مثـل األتفـاق بینـه وبـین هي قد :حل المشكالت

  . یةزمیله على اختیار الدور المناسب دون تحیز وأنانیة وبروح ریاض

 فـي  وتشمل المحافظة علـى أعضـاء الجسـم مـن األخطـار: العنایة الشخصیة بأعضاء الجسم

  . حمایة من االمراضة على نظافته للأثناء تنفیذ األنشطة الخارجیة  وكذلك المحافظ

 االهتمام بالمالبس والعنایة بها من األوساخ واألدوات الحادة : العنایة بالملبس .  

 سـتخدام بعـض االدوات ویتم من خاللها تصمیم المالبس ومن ثم اعـدادها با: اعداد المالبس

  .المناسبة لهم

 ه الصحیةلى مكوناته وفوائدتعرف إتجهیز طبق من الطعام بهدف ال: اعداد األطعمة.  

 ا تنــاول الطعــام بشــكل صــحیح الطریقــة التــي یمكــن بهــبالمعرفــة الصــحیحة : تنــاول االطعمــة

  .ومفید

 مـن لى الطرق الصحیة والصـحیحة فـي حفـظ الغـذاء لحمایتـهتشمل التعرف إ: حفظ االطعمة 

  . االوساخ والتلف

 حیح واالمثــــل االســــتخدام واالســــتغالل الصــــ: وات واالجهــــزة المنزلیــــة والمدرســــیةاســـتخدام االد

  . والمدرسیة في سبیل تحقیق هدف ما لالدوات واالجهزة المنزلیة

 المعرفـة الصـحیحة بالطریقـة التـي تسـتخدم بهـا : لمدرسـیةالعنایة باالدوات واالجهزة المنزلیة وا

  .الضرر فیها وتلفها وطرق تخزینها االدوات دون الحاق

 صــــحیح والســــلیم لألثــــاث المنزلــــي دون االســــتخدام ال: خدام االثــــاث المنزلــــي والعنایــــة بــــهاســــت

  .أثناء القیام بنشاطفي تعریضه للتلف 

 وهـي معرفـة الطفـل بالطریقـة الصـحیحة السـتخدام المسـكن ایـًا  :استخدام المسـكن والعنایـة بـه

  .           كاتهعلیه وعلى ممتل ت والمحافظةبیلا رسة أمكان سواء المد
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 المدرسـة  لى الترتیب للمسـكن سـواء المنـزل أمرة عامتالك الطفل القد: وتنسیقه ترتیب المسكن

  .من االنشطةعدید بعد تطبیق و وذلك بعد تعرفه على الطریقة الصحیحة لذلك 

 القیـــــام باالنشـــــطة التـــــي تمثـــــل دور الطبیـــــب والممـــــرض : اجـــــراء بعـــــض االســـــعافات األولیـــــة

  . ء بعض االسعافات األولیة البسیطةوالتعلم على اجرا ضوالمری

 االسـتخدام األمثـل لمـوارد البیئـة بانواعهـا مـن : موارد البیئة وترشید االسـتهالك محسن استخدا

یر بهــدف تنفیــذ األنشــطة مــاء ونبــات وتــراب وغیرهــا بطریقــة صــحیحة واقتصــادیة وعــدم التبــذ

 .الخارجیة

  لتنفیـــذ فـــادة منهـــا نفایـــات غیـــر الضـــارة التـــي یمكـــن اإلاســـتغالل ال: اعـــادة اســـتخدام النفایـــات

  . لب العصیر الفارغة والورق المقوىوسلیم ومنها ع ة بشكل غیر مؤذبعض االنشط

التعریفـــات اإلجرائیـــة بصـــورتها األولیـــة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین مـــن ذوي تـــم عـــرض 

وذلــك للتأكــد مــن  " )2(ملحــق "محكمــًا ) 11 ( ة مــن الجامعــات األردنیــة بلــغ عــددهمالخبــرة والكفــاء

لناحیـة اللغویـة وا ،علـى الصـیاغة ،التـى كـان تركیزهـا ،اتهمئهم ومالحظوفي ضوء آرا ،صدق محتواها

  .لبعض التعریفات

  ثبات استمارة التحلیل 

غـة العربیـة وكتـاب األنشـطة بالل ،لألنشطة العملیة يتحلیل محتوى المتهاج الوطني التفاعلتم 

وتعریفاتهــا  ،ةئیســ، وفئاتهــا الر حلیــل المتبعــةتحلــیًال دقیقــًا بنــاء علــى وحــدة الت ،للفصــل الدراســي الثــاني

  .) 1( ملحق الالمشار الیها في ستمارة التحلیل باستخدام ا ،اإلجرائیة

اب فـي ضـوء تكـرار التحلیـل مـرة آخـرى مـن جانـب باحثـة وتم تحدید ثبات تحلیل محتـوى الكتـ

  .ذلك بعد اسبوعین من المرة األولىأخرى و  الباحثة بتحلیل المحتوى مرةكما قامت  ،اخرى
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بلــغ  و جملــة، )25(ات التحلیــل لوحــدة وطنــي بعــد حصــر عــدد الجمــل فیهــا لقــد بلــغ عــدد فئــ

بلــغ  ،)Holsti(فئــة وبتطبیــق معادلــة هولســتي ) 20(عـدد فئــات التحلیــل التــى اتفقــت علیهــا الباحثتـان 

ـــــاعلي التـــــي  ـــــوى المنهـــــاج الـــــوطني التف ـــــة معامـــــل ثبـــــات اســـــتمارة تحلیـــــل محت اجرتهـــــا الباحثـــــة وباحث

حثـــة عنـــد تحلیلهـــا للمحتـــوى بعـــد افئـــات التحلیـــل التـــي اتفقـــت علیهـــا الب،كمـــا بلـــغ عـــدد  )(0.8أخـــرى

بلغ معامـل ثبـات اسـتمارة  ، ti(Hols(فئة وبتطبیق معادلة هولستي )21(اسبوعین من التحلیل االول 

تحلیـــل محتــــوى المنهــــاج الــــوطني التفــــاعلي التــــي أجرتهــــا الباحثــــة بعــــد اســــبوعین مــــن التحلیــــل األول 

عّد )0.84( ُ   ).      2004طعیمة ،( المعامل كافیًا ألغراض الدراسةا هذ ، وی

2M               =.C R 

NI+N2  

  ).األتفاق (معامل الثبات = 

M   = نو التي یتفق على تقدیرها المالحظ) الفئات (عدد المهارات.  

NI = التي یالحظها المالحظ األول) ات الفئ(عدد المهارات .  

N2  = یالحظها المالحظ الثاني التي) ت الفئا(عدد المهارات .  

ارس الحكومیــــة كــــان مــــن أجــــل ونظــــرًا ألن تحلیــــل محتــــوى المنهــــاج الــــوطني التفــــاعلي للمــــد

أثنــاء فـي التكـرارات والنســب المئویـة ام اسـتخدفقـد تــم  لـى نســبة تـوافر المهـارات الحیاتیــة فیـه،التعـرف إ

الـذي ائج تحلیـل المحتـوى رصد فئات التحلیل ضمن االستمارة المصممة لهذا الغرض للكشـف عـن نتـ

  . تم عرضها ضمن نتائج الدراسة
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  بطاقة المالحظة 

وكـذلك تصــنیفات  ،)2011(شــحاتة اإلطـالع  علــى مفهـوم المهــارات الحیاتیـة المقــدم مـن تـم 

المتـوافرة بنســبة أو  )2001(عمـران المهـارات الحیاتیـة التـي صـنفتها وقـد تـم تبنـي  ،المهـارات الحیاتیـة

لكتــاب  والتــي ستكشــف عنهــا عملیــة التحلیــل، ج الــوطني التفــاعلي لریــاض األطفــالبــأخرى فــي المنهــا

وضـــــعت ثــــم  .لریــــاض األطفـــــال بالمــــدراس الحكومیـــــة، واالنشــــطة العملیـــــة األنشــــطة باللغــــة العربیـــــة

شـتمل علــى لت ،قـة مالحظـة خاصـة بالدراسـة الحالیـةالمهـارات الحیاتیـة التـي تـم التوصـل الیهـا فـي بطا

 علـى الترتیــب،)1-5(وعلــى تـدرج كمـي ضـعیف،و  ،متوسـطو  ،جیـدو  ،جیـد جــداً و  ،ازتــمم :تـدرج نـوعي

األجـــرائیین اآلتیــین المتعلقـــین یــذ نفت وتـــم  وللتعــرف الــى الخصـــائص الســیكومتریة لبطاقـــة المالحظــة،

  . بصدقها وثباتها

  صدق بطاقة المالحظة 

) 25(بــالغ عــددها وضــعت المهــارات الحیاتیــة التــي تــم التوصــل الیهــا فــي بطاقــة مالحظــة وال

والتخطــیط  وحــل المشــكالت، ،وصــناعة القــرار واالتصــال، ،والحســاب ،والكتابــة ،القــراءة: مهــارة وهــي

وممارســـة التفكیـــر  وضـــبط الـــنفس والســیطرة علـــى األنفعــاالت، وادارة الوقـــت والجهــد، ألداء االعمــال،

واعـــداد  لعنایـــة بـــالملبس،وا والعنایـــة الشخصـــیة بأعضـــاء الجســـم، ،وممارســـة التفكیـــر المبـــدع ،الناقـــد

والعنایـــــة بـــــاالدوات  واســـــتخدام األدوات واالجهـــــزة المنزلیـــــة والمدرســـــیة، وحفـــــظ االطعمـــــة، األطعمـــــة،

واجـــــراء بعـــــض  ، هوتنســـــیق وترتیـــــب المســـــكن واســـــتخدام المســـــكن والعنایـــــة بـــــه، واالجهـــــزة المنزلیـــــة،

  . اعادة استخدام النفایاتو  وحسن استخدام موارد البیئة وترشید األستهالك، االسعافات األولیة،
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مظهـــرًا ســـلوكیًا علـــى المالحــظ أن یالحظهـــا فـــي الغرفـــة  )30(تلـــك المهـــارات علــى اشــتملت 

ي الغرفــة الصــفیة علــى المتبعــة فــ تعلــى الفعالیــات الســ ة وقــد توزعــت تلــك المظــاهر الســلوكیةالصــفی

  : النحو اآلتي

  ."الحلقة الصباحیة "قبال األطفال فقرات لفاعلیة است) 5( -

 ".الفترة األولى "فقرات لفاعلیة طاولة األنشطة واألركان ) 5( -

 .فقرات لفاعلیة األفطار) 5( -

 . فقرات لفاعلیة الساحة الخارجیة) 5( -

 ". الفترة الثانیة "األنشطة واألركان طاولة فقرات لفاعلیة ) 5( -

  . فقرات لفاعلیة القصة واألسترجاع )5( -

فقـرة، وعرضـت علـى مجموعــة ) 30(التــي اشـتملت علـى  یـةوضـعت بطاقـة المالحظـة بصـورتها األول

من أعضاء هیئة التدریس في مجـال المنـاهج وطـرق التـدریس  محكماً  )11(من المحكمین بلغ عدهم 

جامعــة الشــرق  :یــة فــي بعــض الجامعــات األردنیــة وهــيو الترب العلــوم وعلــم الــنفس التربــوي مــن كلیــات

دبـا، التعلـیم لمحافظـة مأفـي مدیریـة التربیـة و ف ومعلمـة ومـن مشـر  جامعة البلقـاء التطبیقیـة،و األوسط، 

وطلــب مــن  وذلــك للتأكــد مــن أنهــا تقــیس درجــة ممارســة معلمــات ریــاض األطفــال للمهــارات الحیاتیــة،

تعـدیل أو ى لـإواذا كانـت بحاجـة  المحكمین الحكم على مـدى انتمـاء الفقـرة للمجـال، وصـالحیة الفقـرة،

  . الحذف

ضـــافاتهم علـــى بطاقـــة المالحظـــةن واقتراحـــاتالحظـــات المحكمـــیوتـــم رصـــد م وأخـــذتها  ،هم وإ

  : یمكن تلخیص تلك المالحظات باآلتيبالحسبان و 

 :تمت إعادة صیاغة المهارة اآلتیة *

  . ین اللعب الخارجيتحرص المعلمة على تعریفهم بقوان -
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 :كما اقترحها المحكمون أضیفت المهارات اآلتیة *

  .تعرفهم بفوائد طبق من الطعام -

 .ههم الى تبادل طرح األسئلة بینهمجتو  -

  : تم حذف اآلتي *

األطفــال علــى التنبـــؤ بالموضــوعات التــي یمكـــن أن یمكــن أن تتضــمنها الوحــدة تشــجیع  -           

  .الجدیدة 

  .لمة األطفال لتكرارها في الفقراتوحذفت ك -         

  .ده من قبلهماعدالى مكونات طبق طعام تم تدعو األطفال للتعرف إ -        

بنـــاء علـــى مالحظـــات المحكمـــین  )3(ملحـــق  النهائیـــة وضـــعت بطاقـــة المالحظـــة بصـــورتها

ضــافاتهم مشـتملة علــى التـدرج ا لجمیـع المعلومــات حـول متغیــر  ،لكمــي والنـوعي المقتــرحواقتراحـاتهم وإ

تتـراوح ، وبـذلك فقـرة) 30(فعالیـات مشـتمل علـى  سـتوبلـغ عـددها  ،سنوات الخبرة التدریسـیة: دراسةال

بهــذا تتــروح  ،)1-5(ممارســة التــى یرصــدها المالحــظ لكــل فقــرة بــین الالمتوســطات الحســابیة لدرجــة 

  .عظمى)5(و ،صغرى) 1(المتوسطات الحسابیة لدرجة الممارسة لجمیع الممارسات بین 

  ثبات بطاقة المالحظة 

نـة اسـتطالعیة المهـارات الحیاتیـة بصـورتها النهائیـة لمالحظـة عیمالحظـة بطاقة تم استخدام 

مـدیرة (قـام  مالحظـان  ،معلمـات ثـالثوقـد بلـغ عـدد أفرادهـا  ،ومن خارج عینتها ،مجتمع الدراسة من

تـم حسـاب نسـبة األتفـاق بإسـتخدام أسـلوب و بمالحظـة أفـراد العینـة االسـتطالعیة  )الباحثـة و  ،المدرسة

  : )2004طعیمة ،( اآلتیة) Holsti(ومعادلة هولستي 
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2M   R .C=             

NI+N2  

  

R.C   = األتفاق (معامل الثبات.(  

M   = نو التي یتفق على تقدیرها المالحظ) الفئات (عدد المهارات.  

NI = التي یالحظها المالحظ األول) ات الفئ(عدد المهارات .  

N2  = التي یالحظها المالحظ الثاني) ت الفئا(عدد المهارات.   

  

وبتطبیـــق المعادلـــة  ،فقـــرة )79(هـــا بـــین المالحظـــین المتفـــق علی) الفئـــات(بلـــغ عـــدد الفقـــرات 

لمالحظة المهـارات الحیاتیـة مـن جانـب المالحظـین  )0.87(السابقة بلغ معامل الثبات الكلي األتفاق 

یوضـــح مـــدى  )4(والملحـــق  ،لثبـــات كافیـــًا ألغـــراض هـــذه الدراســـةوالباحثـــة ویعـــد هـــذا ا ،المـــدیرةلهـــا 

  .ى مهارات بطاقة المالحظةعلواألختالف بین المالحظین  ،األتفاق

  :اجراءات الدراسة

  : الخطوات اآلتیةفذت سة نُ لألجابة عن أسئلة الدرا

 لمهارات الحیاتیة وتحلیل المحتوىمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة با. 

 ألطفــال الثــاني مــن ریــاض افصــل اعــداد اســتمارة تحلیــل محتــوى المنهــاج الــوطني التفــاعلي لل

 .لتأكد من صدقها وثباتهاوا

 الحیاتیـة  القیـام بعملیـة تحلیـل محتـوى المنهـاج الـوطني التفـاعلي لتحدیـد نسـبة تـوافر المهـارات

 . الذهنیة والعملیة:فیه 
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  تحدیـد مجتمــع الدراسـة مــن معلمـات ریــاض األطفــال للمحتـوى الثــاني فـي المــدارس الحكومیــة

 .یبانة والتعلیم في مأدبا ولواء ذفي مدیریتي التربی

 لمات اللواتي وقع علیهن األختیاراختیار عینة الدراسة وتحدید المع. 

 عرضــــها علــــى اعــــداد بطاقــــة المالحظــــة للمهــــارات الحیاتیــــة والتأكــــد مــــن صــــدقها الظــــاهري ب

 ).  Holsti(وثباتها باستخدام معادلة هولستي  ،مجموعة من المحكمین

 راء الدراسـة فـي ریـاض األطفـال الحصول على كتـاب موافقـة مـن جامعـة الشـرق األوسـط إلجـ

 .دبا ولواء ذیبانة والتعلیم في مأالتابعة للمدارس الحكومیة لمدیریتي التربی

 جـراء الدراسـة دبا ولـواء ذیبـان إلن مدیریتي التربیة والتعلیم في مأالحصول على إذن رسمي م

 .في مدارس المدیریتي

  ومعلمـة مـن ذوات الخبـرة  المدرسـةتطبیق الدراسة بإسـتخدام بطاقـة المالحظـة مـن قبـل مـدیرة

ومـدیرة المدرسـة بعملیـة  اذا لم تتوافر سوى معلمـة واحـدة فـي المدرسـة سـتقوم الباحثـة ،األكثر

 . المالحظة

 وحسـاب نسـبة تـوافر  ،ارسـة المعلمـات للمهـارات الحیاتیـةحساب المتوسط الحسـابي لدرجـة مم

  .المهارات الحیاتیة في المنهاج الوطني التفاعلي

  ي جداول خاصة ومعالجتها إحصائیاً البیانات فرصد. 

 نتائج واقتراح التوصیات في ضوئهاعرض ال .  

  : متغیرات الدراسة 

 :لقد اشتملت الدراسة على  
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 خمـــس ،ســـنوات  اقـــل مـــن خمـــس :مســـتویانســـنوات الخبـــرة ولـــه  :اآلتـــي صـــنیفيالمتغیـــر الت 

 .سنوات فأكثر

  المتغیرات التابعة: 

  .الحیاتیة في المحتوى فر المهاراتنسبة توا -1

  .ارسة المعلمات للمهارات الحیاتیةدرجة مم -2

  ).3(ي على مقیاس بطاقة المالحظة الوسط األفتراض -3

  :ألحصائیةالمعالجة ا

لإلجابـــة عـــن المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة والرتبـــة والنســـب المئویـــة  ســـتخدمتأُ 

ــــاني ــــث ) ت(حصــــائي تخدم االُأســــتكمــــا  .الســــؤال األول والث ــــة عــــن الســــؤال الثال ــــة واحــــده لإلجاب لعین

المعیــار االحصــائي التــائي خدم أســتو  .تقلتین لإلجابــة عــن الســؤال الرابــعلعینتــین مســ) ت(واألحصـائي 

  :الفرعیة والرئیسیةللحكم  على المهارات الحیاتیة 

  2.33 -1.33:  درجة منخفضة 

  3.67 -2.34:  درجة متوسطة 

   5 -    83.6:   درجة مرتفعة 
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  الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة

  

من هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن تّض 

   :أسئلتها، وعلى النحو اآلتي

ما نسبة توافر المهارات الحیاتیة في محتوى منهاج " الذي نصه :السؤال األول 

  یاض األطفال للمدارس الحكومیة ؟ ر 

تم إتباع أسلوب تحلیل المحتوى بغرض الكشف عن نسبة توافر : لإلجابة عن هذا السؤال 

  .المهارات الحیاتیة في محتوى المنهاج الوطني التفاعلي 

ووضعها في  إستمارة , وتم تصنیفها إلى فئات تحلیلیة , ملة وحدة للتحلیل الُج وقد إستخدمت  

 فضًال عن , وفي إطار الهدف من التحلیل, )1( ها الباحثة ملحقتلمحتوى التي إقترحتحلیل ا

لمحتوى المنهاج الوطني التفاعلي للفصل الدراسي ) 1(في الجدول  خص نتائج التحلیل الواردةمل

عرض لنتائج  یأتيوفیما .اجة والفرعیة موزعة على وحدات المنهل الرئیسالثاني حسب فئات التحلی

  : التحلیل

عدد مما یشیر الى , ملةُج )  1732( بلغت  مل في الكتاباظهرت نتائج التحلیل أن عدد الُج 

 موزعة على أربع) 1(ملحق محتوى المنهاج الوطني التفاعلي  المهارات الحیاتیة المتوافرة في

صل مع مالحظة أن المادة العلمیة للكتاب موزعة في فصل دراسي واحد وهو الف, وحدات دراسیة

جملة ) 304( منها) 431(جمل في الوحدة االولى بلغ عدد ال إذ, وحدات ویتضمن أربع, انيالث

جملة ) 306( منها) 416(دة الثانیة وفي الوح ،للمهارات العملیة) 127(و  ،للمهارات الذهنیة
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جملة ) 345( منها) 465(للمهارات العملیة، وفي الوحدة الثالثة ) 110(للمهارات الذهنیة و

جملة  )333( منها) 420(وفي الوحدة الرابعة  ،للمهارات العملیة) 120(لذهنیة و ا اتللمهار 

وقد تم حساب النسب المئویة لنتائج تحلیل محتوى  .جملة للمهارت العملیة) 87( للمهارات الذهنیة و

 .یشیر الى ملخص النسب المئویة) 1(، والجدول الثاني المنهاج الوطني التفاعلي للفصل الدراسي
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  )1(جدول لا

  ملخص النسب المئویة لنتائج تحلیل محتوى المنهاج الوطني التفاعلي للفصل الدراسي الثاني

                             

  

 الثاني من المنھاج الوطني التفاعلي لألنشطة باللغة العربیة واألنشطة العلمیة  ءالنسب المئویة لنتائج تحلیل محتوى الجز

مھارات          
الحیاتیة                                                                                                                   

 محتوى

 مھارات علمیة  مھارات ذھنیة 

 األتصال  الحساب  الكتابة القراءة 
صناعة 
 القرار 

حل 
 المشكالت 

التخطیط 
ألداء 

 األعمال 
ت إدرة الوق

 والجھد

ضبط 
النفس 

والسیطرة 
على 

 األنفعاالت 

ممارسة 
التفكیر 

 الناقد

ممارسة 
التفكیر 
 المبدع

العنایة 
الشخصیة 
بأعضاء 

 الجسم
العنایة 
 بالملبس

إعداد 
 المالبس 

إعداد 
 األطعمة 

تناول 
 األطعمة 

حفظ 
 األطعمة 

إستخدام 
األدوات 

واألجھزة 
المنزلیة 

 والمدرسیة 

العنایة 
باألدوات 

جھزة واأل
المنزلیة 

 والمدرسیة 

إستخدام 
األثاث 

المنزلي 
والعنایة 

 بھ 

أستخدام 
المسكن 
والعنایة 

 بھ 

ترتیب 
وتنسیق 
 المسكن 

أجراء 
بعض 

األسعافات 
 األولیة 

حسن أستخدام 
موارد البیئة 

وترشید 
 الستھالك 

أعادة 
استخدام 
 المجموع  النفایات 

ي 
ثان

 ال
سي

را
الد

ل 
ص

الف
 

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

وحدة 
 24.8 0.4 1.3 0.1 0.5 0.1 - - 0.6 0.2 1 1 0.2 0.3 1.7 2.2 0.2 0.5 1.2 3.6 0.6 2.5 3 1.2 0.8 1.6 وطني 

وحدة 
 24 - 1.8 - - 0.1 - 0.1 0.3 0.3 1.4 1.2 - - 1.2 4.1 0.3 0.6 0.8 3.3 0.6 2.3 1.9 1 1.4 1.3 نباتاتي 

    وحدة 
 26.9 0.2 2.2 - - 0.1 0.1 - 0.2 0.5 1 0.9 - 0.2 1.5 3.5 0.2 0.8 1.3 3.5 1.1 2.2 2.3 1.3 1.8 2 مائي 

وحدة 
 24.3 0.2 1.3 - - 0.1 - 0.1 0.5 0.6 0.9 0.9 - - 0.4 3 0.2 1.1 1 2.9 1.1 1.6 3.5 2.3 1 1.6 أرضي 

 %100 0.8 6.6 0.1 0.5 0.4 0.1 0.2 1.6 1.6 4.3 4 0.2 0.5 4.8 12.8 0.9 3 4.3 13.3 3.4 8.6 10.7 5.8 5 6.5 المجموع
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الى ان عدد الجمل وتوزیعها على الوحدات الدراسیة الى ان هناك تقاربَا في نسب  )1(یشیر الجدول 

وفي ) 24(وفي الوحده الثانیة , ) 24.8(راسیة فهي في الوحدة األولى عدد الجمل بین الوحدات الد

على عدد من  -أیضا –ویشمل الكتاب ) 24.3(وفي الوحدة الرابعة , ) 26.9(ثة الوحدة الثال

  . اإلعتبار عند التحلیل أخذت في ) مواد تعلیمیة( التوضیحیة الصور والرسوم

, تم حصر جمل المنهاج الوطني التفاعلي للفصل الدراسي الثاني , وبناء على ما تقدم 

استخدم التكرارات و ب, ) 1(ة تحلیل المحتوى ملحق وتصنیفها حسب الفئات الواردة في إستمار 

  :إلى األتي ) 1(شارت نتائج تحلیل المحتوى كما في الجدول أ, والنسب المئویة

  3.74(تمثل المهارات الحیاتیة الذهنیة من محتوى المنهاج الوطني التفاعلي مانسبته% ( ،

، واقل ) %3.13(سبة مئویة كانت أعلى النسب المئویة لمهارة التخطیط ألداء االعمال بن

، في حین ) %0.9(النسب المئویة كانت لمهارة ممارسة التفكیر الناقد بنسبة مئویة 

وهي على التوالي ،مهارة ) %3- %12.8(ات األخرى مابین ر تراوحت النسب المئویة للمها

، ممارسة التفكیر المبدع ، ومهارة صناعة القرار ، ومهارة االتصال ، ومهارة القراءة 

ومهارة الحساب ، ومهارة الكتابة ، ومهارة حل المشكالت ، ومهارة ضبط النفس والسیطرة 

 . على االنفعاالت 

  7.25(تمثـل المهـارات الحیاتیـة العملیـة مـن محتـوى المنهـاج الـوطني التفـاعلي مـا نســبته% (

بنســبة  ، وكانـت أعلـى النسـب المئویــة لمهـارة حسـن اسـتخدام مــوارد البیئـة وترشـید االسـتهالك

، واقــل النســب المئویــة كانــت لمهــارتي اســتخدام االثــاث المنزلــي والعنایــة بــه ) %6.6(مئویــة 

ــــة  ، فــــي حــــین تراوحــــت النســــب ) %0.1(،واجــــراء بعــــض االســــعافات األولیــــة  بنســــبة مئوی

وهـــي علـــى التـــوالي ، مهـــارة العنایـــة ) %0.2 -% 4.8(ارات االخـــرى مـــا بـــین المئویـــة للمهـــ
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سم ، ومهارة تناول األطعمة ، ومهـارة اعـداد األطعمـة ، ومهـارة حفـظ الشخصیة بأعضاء الج

األطعمــة ، ومهــارة اســتخدام األدوات واألجهــزة المنزلیــة ، ومهــارة اعــادة اســتخدام النفایـــات ، 

، ومهــارة اعــداد المالبــس ومهــارة  هوتنســیقومهــارة العنایــة بــالملبس ، ومهــارة ترتیــب المســكن 

ویمكــن االســتنتاج مــن تحلیــل محتــوى المنهــاج الــوطني . المنزلیــة العنایــة بــاألدوات واالجهــزة 

  : التفاعلي للفصل الدراسي الثاني األتي 

  . یركز المحتوى على المهارات الذهنیة أكثر من المهارات العملیة  -1

أكثــر المهــارات الحیاتیــة الذهنیــة اســتخداما هـــي مهــارة التخطــیط ألداء االعمــال ومهــارة ممارســـة  -2

 .المبدع  التفكیر

ــــة اســــتخدامًا هــــي مهــــارة حســــن اســــتخدام مــــوارد البیئــــة وترشــــید  -3 أكثــــر المهــــارات الحیاتیــــة العملی

 . ومهارة العنایة الشخصیة بأعضاء الجسم  ،االستهالك

  . ةكانت المهارات الحیاتیة األخرى ممثلة بدرجات قلیلة ومتفاوت -4

ل فـــي المـــدارس الحكومیـــة للمهـــارات مـــا درجـــة ممارســـة معلمـــات ریـــاض األطفـــا: الســـؤال الثـــاني

 ؟ الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال

لدرجـة ممارسـة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافـات المعیاریـة       

بشـكل معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة  للمهارات الحیاتیـة فـي منهـاج ریـاض األطفـال 

  .ذلك) 2(ویظهر الجدول   ،مجاالت أداة الدراسة عام ولكل مجال من
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  )2(الجدول 

ممارسة معلمات ریاض األطفال في  لدرجةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

  مرتبة تنازلیاً الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال لمجاالت المهارات  المدارس الحكومیة

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

رافاالنح  
 الدرجة الرتبة المعیاري

 مرتفعة 1 0.65 4.18 "الحلقة الصباحیة "فعالیة استقبال األطفال  1

 متوسطة 2 0.97 3.26 فعالیة الساحة الخارجیة 4

 متوسطة 3 1.04 3.17 اإلفطار 3

 متوسطة 4 1.02 3.08 "الفترة الثانیة "فعالیة طاوالت األنشطة واالركان  5

 متوسطة 5 0.72 2.83 "الفترة األولى "نشطة واألركان فعالیة طاولة األ 2

 متوسطة 6 0.99 2.73 فعالیة القصة واألسترجاع 6

 متوسطة  0.63 3.21  الدرجة الكلیة

  

ممارسة معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة للمهارات أن درجة ) 2(یالحظ من الجدول 

وانحراف ) 21.3(، إذ بلغ المتوسط الحسابي ةمتوسط تكانالحیاتیة في منهاج ریاض األطفال 

الدرجة المتوسطة باستثناء مجال فعالیة استقبال  مجاالت األداة فيجمیع ، وجاءت )63.0(معیاري 

، وجاء في الرتبة )2.73 - 4.18(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین األطفال الحلقة الصباحیة

وانحراف ) 4.18(، بمتوسط حسابي ""حلقة الصباحیة ال"فعالیة استقبال األطفال " مجال األولى 

بمتوسط " فعالیة الساحة الخارجیة" مجال ، وفي الرتبة الثانیة جاء مرتفعة وبدرجة) 0.65(معیاري 

"  مجالاالخیرة قبل ، وجاء في الرتبة متوسطة وبدرجة) 0.97(وانحراف معیاري ) 3.26(حسابي 

) 0.72(وانحراف معیاري ) 2.83(بمتوسط حسابي " ة األولى الفتر "فعالیة طاولة األنشطة واألركان 
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بمتوسط حسابي " فعالیة القصة واألسترجاع "  مجالوجاء في الرتبة االخیرة  ،متوسطة وبدرجة

   .متوسطة وبدرجة) 0.99(وانحراف معیاري ) 2.73(

  :وجاءت فقرات المجاالت على النحو اآلتي

 لقة الصباحیة الح"فعالیة استقبال األطفال مجال .  1

لدرجة ممارسة معلمات ریاض األطفال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة       

فعالیة استقبال األطفال  لمجالفي المدارس الحكومیة  للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال 

  .ذلك) 3(ویظهر الجدول   ،"الحلقة الصباحیة "

  

  )3(الجدول 

ممارسة معلمات ریاض األطفال في  لدرجةالحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب  المتوسطات

فعالیة استقبال لفقرات مجال  المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال

  مرتبة تنازلیاً  "الحلقة الصباحیة "األطفال 

 المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

 مرتفعة 1 0.93 4.33 تشركھم في تجھیز المواد لتنفیذ األنشطة 4

 مرتفعة 2 0.73 4.25 تتیح الفرصة لھم الختیار النشاط الذي یناسبھم 2

 مرتفعة 2 0.73 4.25 تساعدھم على رفع العلم مصاحبا للسالم الملكي  2

 مرتفعة 4 0.91 4.13 تطلب منھم وصف الصورة المطلوبة 3

 مرتفعة 5 1.02 3.94 رض على األطفال قصة حول موضوع الدرستع 5

 مرتفعة  0.65 4.18  الدرجة الكلیة
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ممارسة معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة أن درجة ) 3(یالحظ من الجدول 

  "الحلقة الصباحیة "فعالیة استقبال األطفال  للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال لمجال

جمیع فقرات  ، وجاءت)65.0(وانحراف معیاري ) 18.4(، إذ بلغ المتوسط الحسابي مرتفعة تكان

في  ت، وجاء)3.94 -4.33(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین الدرجة المرتفعةفي  المجال

، بمتوسط حسابي "تشركهم في تجهیز المواد لتنفیذ األنشطة " والتي تنص) 4(الفقرة الرتبة األولى 

 والتي تنص) 2( الفقرة ت، وفي الرتبة الثانیة جاءمرتفعة وبدرجة) 0.93(وانحراف معیاري ) 34.3(

وانحراف معیاري ) 4.25(بمتوسط حسابي  "تتیح الفرصة لهم الختیار النشاط الذي یناسبهم" 

تطلب منهم وصف "  والتي تنص) 3( الفقرةاالخیرة قبل في الرتبة  ت، وجاءوبدرجة مرتفعة) 0.73(

في  توجاء ،وبدرجة مرتفعة) 0.91(وانحراف معیاري ) 4.13(بمتوسط حسابي " صورة المطلوبة ال

بمتوسط " تعرض على األطفال قصة حول موضوع الدرس "  والتي تنص) 5( الفقرةالرتبة االخیرة 

  .وبدرجة مرتفعة) 1.02(وانحراف معیاري ) 3.94(حسابي 

 "فعالیة الساحة الخارجیةمجال  .2

لدرجة ممارسة معلمات ریاض اب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم حس      

فعالیة  مجالفقرات لاألطفال في المدارس الحكومیة  للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال 

  .ذلك) 4(ویظهر الجدول   ،"الساحة الخارجیة
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  )4(الجدول 
ممارسة معلمات ریاض األطفال في لدرجة رتب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال

فعالیة الساحة مجال قفرات ل المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال
  مرتبة تنازلیاً  "الخارجیة

  

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

 متوسطة 1 1.11 3.54 ةتنظم المعلمة خروجھم للساحة الخارجیة للمدرس 17

 متوسطة 2 1.00 3.38 تحرص المعلمة على تطبیقھم لقوانین اللعب الخارجي 16

 متوسطة 3 1.21 3.25 تشجعھم على القیام بحركات لتنشیط أجسامھم 18

تدعوھم الى استخدام العلب الفارغة لإلستفادة منھا في  19
 متوسطة 4 1.41 3.19 تنفیذ األنشطة

 متوسطة 5 1.34 2.94 غسل أیدیھم باستخدام الماء والصابون توجھھم الى 20

 متوسطة  0.97 3.26  الدرجة الكلیة

  

ممارسة معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة أن درجة ) 4(یالحظ من الجدول 

، إذ بلغ متوسطة تكان ة الساحة الخارجیةفعالی للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال لمجال

، الدرجة المتوسطةفي  فقرات المجال، وجاءت )97.0(وانحراف معیاري ) 26.3(متوسط الحسابي ال

والتي ) 17(الفقرة في الرتبة األولى  ت، وجاء)2.94 -3.54(إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

وانحراف ) 3.54(، بمتوسط حسابي "تنظم المعلمة خروجهم للساحة الخارجیة للمدرسة "  تنص

تحرص المعلمة على تطبیقهم "  والتي تنص) 16( الفقرة ت، وفي الرتبة الثانیة جاء) 1.11(ري معیا
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قبل في الرتبة  ت، وجاء) 1.00(وانحراف معیاري ) 3.38(لقوانین اللعب الخارجي بمتوسط حسابي 

فیذ تدعوهم الى استخدام العلب الفارغة لإلستفادة منها في تن"  والتي تنص) 19( الفقرةاالخیرة 

 الفقرةفي الرتبة االخیرة  توجاء ،) 1.41(وانحراف معیاري ) 3.19(بمتوسط حسابي " األنشطة 

) 2.94(بمتوسط حسابي " توجههم الى غسل أیدیهم باستخدام الماء والصابون "  والتي تنص) 20(

  .)1.34(وانحراف معیاري 

 فعالیة اإلفطارمجال .3

لدرجة ممارسة معلمات ریاض نحرافات المعیاریة تم حساب المتوسطات الحسابیة واال      

فعالیة  لفقراتاألطفال في المدارس الحكومیة  للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال 

  .ذلك) 5(ویظهر الجدول   ، "اإلفطار

  )5(الجدول 
ممارسة معلمات ریاض األطفال في لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

مرتبة  "فعالیة اإلفطارمجال فقرات ل لمدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفالا
  تنازلیاً 
  

الفقرة ا الرقم  المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

 متوسطة 1 1.23 3.38 تطلب منھم ذكر الوسائل التي یحفظ بواسطتھا الطعام 15

 متوسطة 2 1.21 3.31 عام بعد تذوقھتشجعھم على وصف الط 13

 متوسطة 3 1.27 3.21 تطلب منھم المساعدة في إعداد مائدة األفطار 12

 متوسطة 4 1.03 3.08 تعرفھم على فوائد طبق طعام معد مسبقًا 14

 متوسطة 5 1.18 2.88 تعرفھم بالعادات الصحیة عند تناول الطعام 11

 متوسطة  1.04 3.17  الدرجة الكلیة
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ممارسة معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة أن درجة ) 5(الحظ من الجدول ی

، إذ بلغ متوسطة تكان  "فعالیة اإلفطار للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال لمجال

الدرجة في  جمیع فقرات المجال ، وجاءت)04.1(وانحراف معیاري ) 17.3(المتوسط الحسابي 

الفقرة في الرتبة األولى  ت، وجاء)2.88 -3.38(المتوسطات الحسابیة بین  ، إذ تراوحتالمتوسطة

، بمتوسط حسابي "تطلب منهم ذكر الوسائل التي یحفظ بواسطتها الطعام "  والتي تنص) 15(

تشجعهم "  والتي تنص) 13( الفقرة ت، وفي الرتبة الثانیة جاء) 1.23(وانحراف معیاري ) 3.38(

في  ت، وجاء) 1.21(وانحراف معیاري ) 3.31(بمتوسط حسابي  "وقه على وصف الطعام بعد تذ

بمتوسط " تعرفهم على فوائد طبق طعام معد مسبقًا "  والتي تنص) 14( الفقرةاالخیرة قبل الرتبة 

"  والتي تنص) 11( الفقرةفي الرتبة االخیرة  توجاء ،) 1.03(وانحراف معیاري ) 3.08(حسابي 

  .)1.18(وانحراف معیاري ) 2.88(بمتوسط حسابي " عند تناول الطعام تعرفهم بالعادات الصحیة 

 ""الفترة الثانیة" فعالیة طاوالت األنشطة واألركانمجال .4

لدرجة ممارسة معلمات ریاض تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة       

فعالیة  لفقرات مجالاض األطفال األطفال في المدارس الحكومیة  للمهارات الحیاتیة في منهاج ری

  .ذلك) 6(ویظهر الجدول   ،"الفترة الثانیة" نشطة واألركانطاوالت األ
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  )6(الجدول 
ممارسة معلمات ریاض األطفال في لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

فعالیة طاوالت مجال ات فقر ل المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال
  مرتبة تنازلیاً  "الفترة الثانیة" نشطة واألركاناأل

  

فقرةال الرقم  المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

 متوسطة 1 1.06 3.33  تطلب منھم كتابة األرقام 24

 متوسطة 2 1.46 3.17 تطلب منھم كتابة أسمائھم 25

 متوسطة 3 1.46 3.04 المطلوب تشیر لوضع دائرة حول الحرف 23

 متوسطة 4 1.47 2.96 توجھھم الى تبادل طرح األسئلة فیما بینھم 21

 متوسطة 5 1.51 2.92 تطلب منھم التعبیر من خالل الرسم عن موضوع محدد 22

 متوسطة  1.02 3.08  الدرجة الكلیة

  

دارس الحكومیـة للمهـارات ممارسة معلمـات ریـاض األطفـال فـي المـأن درجة ) 6(یالحظ من الجدول 

 تكانــ  "الفتــرة الثانیــة" نشــطة واألركــانفعالیــة طــاوالت األ الحیاتیــة فــي منهــاج ریــاض األطفــال لمجــال

جمیــــع فقــــرات ، وجــــاءت )02.1(وانحــــراف معیــــاري ) 08.3(، إذ بلــــغ المتوســــط الحســــابي متوســــطة

فـي  ت، وجـاء)2.92 -33.3(، إذ تراوحـت المتوسـطات الحسـابیة بـین توسـطةالدرجة المفي المجال 

) 3.33(، بمتوســـط حســـابي "تطلـــب مـــنهم كتابـــة األرقـــام "  والتـــي تـــنص) 24(الفقـــرة الرتبـــة األولـــى 

تطلـب مـنهم كتابــة "  والتـي تـنص) 25( الفقـرة ت، وفـي الرتبـة الثانیـة جـاء) 1.06(وانحـراف معیـاري 

االخیـــرة قبـــل لرتبـــة فـــي ا ت، وجـــاء) 1.46(وانحـــراف معیـــاري ) 3.17(بمتوســـط حســـابي  "أســـمائهم 

) 2.96(بمتوســط حســابي " تــوجههم الــى تبــادل طــرح األســئلة فیمــا بیــنهم "  والتــي تــنص) 21( الفقــرة
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تطلــــب مــــنهم "  والتــــي تـــنص) 22( الفقـــرةفــــي الرتبـــة االخیــــرة  توجـــاء ،) 1.47(وانحـــراف معیــــاري 

  .)1.51(ري وانحراف معیا) 2.92(بمتوسط حسابي " التعبیر من خالل الرسم عن موضوع محدد 

 "رة األولىالفت" فعالیة طاوالت األنشطة واألركانمجال . 5

لدرجة ممارسـة معلمـات ریـاض األطفـال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة       

فعالیــة طــاوالت  لفقــرات مجــالفــي المــدارس الحكومیــة  للمهــارات الحیاتیــة فــي منهــاج ریــاض األطفــال 

 .ذلك) 7(ویظهر الجدول   ،"الفترة األولى" نألنشطة واألركاا
  

  )7(الجدول 

ممارسة معلمات ریاض األطفال في  لدرجةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

فعالیة طاوالت مجال فقرات ل المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال

  تبة تنازلیاً مر  "الفترة األولى" األنشطة واألركان

  

فقرةال الرقم  المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

 متوسطة 1 1.26 3.23 تساعدھم على المطابقة بین الصورة و الكلمة 6

 متوسطة 2 1.00 2.88 تطلب منھم رسم الحروف 7

 متوسطة 3 1.12 2.81 تطلب منھم قراءة سورة قصیرة  من القرأن الكریم 10

 متوسطة 4 1.05 2.71 ھم لوضع دائرة حول العدد المناسب للصورةتوجھ 9

 متوسطة 5 0.85 2.50 تطلب منھم اقتراح عنوان لموضوع معین 8

 متوسطة  0.72 2.83  الدرجة الكلیة

ممارسة معلمـات ریـاض األطفـال فـي المـدارس الحكومیـة للمهـارات أن درجة ) 7(یالحظ من الجدول 

 تكانــ "الفتــرة األولــى" فعالیــة طــاوالت األنشــطة واألركــان األطفــال لمجــالالحیاتیــة فــي منهــاج ریــاض 
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جمیــــع فقــــرات  ، وجــــاءت)72.0(وانحــــراف معیــــاري ) 83.2(، إذ بلــــغ المتوســــط الحســــابي متوســــطة

فـي  ت، وجـاء)2.50 -3.23(، إذ تراوحـت المتوسـطات الحسـابیة بـین الدرجة المتوسـطةفي  المجال

، بمتوســـط "تســاعدهم علــى المطابقــة بــین الصــورة و الكلمــة "  ي تــنصوالتــ) 6(الفقــرة الرتبــة األولــى 

"  والتـــي تـــنص) 7( الفقـــرة ت، وفـــي الرتبـــة الثانیـــة جـــاء) 1.26(وانحـــراف معیـــاري ) 3.26(حســـابي 

فـــي  ت، وجـــاء) 1.00(وانحـــراف معیـــاري ) 2.88(بمتوســـط حســـابي  "تطلـــب مـــنهم رســـم الحـــروف 

" تـــوجههم لوضـــع دائـــرة حـــول العـــدد المناســـب للصـــورة "  نصوالتـــي تـــ) 9( الفقـــرةاالخیـــرة قبـــل الرتبـــة 

والتــي ) 8( الفقــرةفــي الرتبــة االخیــرة  توجــاء ،) 1.05(وانحــراف معیــاري ) 2.71(بمتوســط حســابي 

وانحـــراف معیـــاري ) 2.50(بمتوســـط حســـابي " تطلـــب مـــنهم اقتـــراح عنـــوان لموضـــوع معـــین "  تـــنص

)0.85(.  

 فعالیة القصة واإلسترجاعمجال . 6

لدرجة ممارسـة معلمـات ریـاض األطفـال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة       

فعالیــة القصــة  لفقــرات مجــالفــي المــدارس الحكومیــة  للمهــارات الحیاتیــة فــي منهــاج ریــاض األطفــال 

  .ذلك) 8(ویظهر الجدول   ،"واإلسترجاع
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  )8(الجدول 

ممارسة معلمات ریاض األطفال في لدرجة لمعیاریة والرتب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا

فعالیة القصة "مجال فقرات ل المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال

  مرتبة تنازلیاً  "واإلسترجاع

فقرةال الرقم  المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعیاري

 متوسطة 1 1.11 3.58 تحفزھم على تمثیل أحداث قصة 30

 متوسطة 2 1.30 2.96 تعرفھم على موضوعات معینة من خالل المجالت 26

تشجع على تحدید الدور المناسب للطفل في مجموعات  27
 متوسطة 3 1.52 2.65 تنفیذ األنشطة

 متوسطة 4 1.48 2.38 تشجعھم على المقارنة بین شیئین أو أكثر 28

 منخفضة 5 1.39 2.10 حركات مع المعلمةتشجعھم على تردید النشید بال 29

 متوسطة  0.99 2.73  الدرجة الكلیة

  

ممارسة معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة أن درجة ) 8(یالحظ من الجدول 

، إذ متوسطة تكان  "فعالیة القصة واإلسترجاع للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال لمجال

ة الدرجفي جمیع فقرات المجال ، وجاءت )99.0(وانحراف معیاري ) 73.2(بلغ المتوسط الحسابي 

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین منخفضة المتوسطة بإستثناء فقرة واحدة جاءت بدرجة

تحفزهم على تمثیل أحداث "  والتي تنص) 30(الفقرة في الرتبة األولى  ت، وجاء)2.10 - 3.58(

، وفي الرتبة الثانیة متوسطة وبدرجة) 1.11(نحراف معیاري وا) 3.58(، بمتوسط حسابي "قصة 

بمتوسط  "تعرفهم على موضوعات معینة من خالل المجالت "  والتي تنص) 26( الفقرة تجاء

 الفقرةاالخیرة قبل في الرتبة  ت، وجاءوبدرجة متوسطة) 1.30(وانحراف معیاري ) 2.96(حسابي 
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وانحراف ) 2.38(بمتوسط حسابي " ین شیئین أو أكثر تشجعهم على المقارنة ب"  والتي تنص) 28(

تشجعهم "  والتي تنص) 29( الفقرةفي الرتبة االخیرة  توجاء ،وبدرجة متوسطة) 1.48(معیاري 

) 1.39(وانحراف معیاري ) 2.10(بمتوسط حسابي " على تردید النشید بالحركات مع المعلمة 

  .منخفضةوبدرجة 

بین ) α≥0.05(داللة إحصائیة عند مستوى داللة  یوجد فرق ذوهل : السؤال الثالث

ممارسة معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة ممارسة متوسط درجة درجة 

  ؟ المالحظة والوسط الفرضي على مقیاسها للمهارات الحیاتیة

  : تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي

رجـة ممارسـة معلمـات ریـاض األطفـال المعیاریـة لد تم حساب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات     

t-(، كما تـم تطبیـق اختبـار الفرضيلمالحظة والوسط لتبعا في المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة 

test (یظهر الجدول ، و لعینة واحدة)ذلك )9.  

  )9(الجدول 
فال في درجة ممارسة معلمات ریاض األطالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

 ، تبعاً )test-t(واختبار  المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال،
  الفرضي الوسطتوسط المالحظ مقارنة بللم

  
الوسط   المھارات

  الفرضي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  مستوى  تقیمة 
 الداللة

 "الحلقة الصباحیة "فعالیة استقبال األطفال 

3.00  24 

4.18 0.65 12.700 *0.000 
 0.097 1.692 0.72 2.83 الفترة األولى "فعالیة طاولة األنشطة واألركان 

 0.262 1.136 1.04 3.17 اإلفطار
 0.070 1.853 0.97 3.26  فعالیة الساحة الخارجیة

 0.576 0.563 1.02 3.08 "الفترة الثانیة"ألنشطة واالركان فعالیة طاوالت ا
 0.069 1.860 0.99 2.73 فعالیة القصة واألسترجاع

 0.026* 2.307 0.63 3.21 الدرجة الكلیة
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  إلى) 9(تشیر النتائج في الجدول  

)0.05≤α(  لدرجة ممارسة معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في

وبمستوى داللة  )307.2(المحسوبة إذ بلغت  )ت( ةاستنادًا إلى قیم ،طفالمنهاج ریاض األ

تنادًا إلى قیمة اس" الحلقة الصباحیة"فعالیة استقبال األطفال "للدرجة الكلیة كذلك لمجال  )0.026(

ق في المهارات و وجد فر ت، بینما لم )000.0(وبمستوى داللة ) 700.12(المحسوبة إذ بلغت ) ت(

المالحظ ألداء المعلمات على الدرجة الكلیة بدلیل ارتفاع  الفرق لصالح المتوسطوكان األخرى 

فعالیة استقبال األطفال "كذلك كان الفرق في مهارة   متوسطهن الحسابي عن الوسط الفرضي،

  .لصالح اداء المعلمات بدلیل ارتفاع متوسطهن الحسابي عن الوسط الفرضي" الحلقة الصباحیة "

 في) α≥0.05(داللة إحصائیة عند مستوى داللة  یوجد فرق ذوهل : السؤال الرابع

ممارسة معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة ممارسة متوسط درجة درجة 

  ؟ تعزى لسنوات الخبرة للمهارات الحیاتیة

  : تمت االجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي

ممارسة معلمات ریاض األطفال في  اریة لدرجةتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعی  

الخبرة، كما تم تطبیق تبعا لمتغیر  ،المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال

  . ذلك )10(یظهر الجدول لعینتین مستقلتین ، و ) test-t(اختبار 
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  )10(الجدول 
سة معلمات ریاض األطفال في المدارس درجة ممار المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

  الخبرة، تبعا لمتغیر )test-t(واختبار  ،الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال
  

 العدد  الخبرة  المھارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  مستوى تقیمة 
 الداللة

 "الحلقة الصباحیة "فعالیة استقبال األطفال 
 0.000* 3.810 0.59 3.83 11 سنوات 5اقل من 

   0.55 4.46 13 سنوات فأكثر 5

 "الفترة األولى "فعالیة طاولة األنشطة واألركان 
 0.208 1.277 0.58 2.68 11 سنوات 5اقل من 

   0.80 2.94 13 سنوات فأكثر 5

 اإلفطار
 0.003* 3.093 0.79 2.69 11 سنوات 5اقل من 

   1.07 3.55 13 سنوات فأكثر 5

 فعالیة الساحة الخارجیة
 0.033* 2.201 0.85 2.92 11 سنوات 5اقل من 

   0.98 3.52 13 سنوات فأكثر 5

  "الفترة الثانیة "فعالیة طاوالت األنشطة واالركان 
 0.000* 4.405 1.07 2.46 11 سنوات 5اقل من 

   0.67 3.57 13 سنوات فأكثر 5

 فعالیة القصة واألسترجاع
 0.008* 2.753 0.73 2.31 11 اتسنو 5اقل من 

   1.06 3.06 13 سنوات فأكثر 5

  الدرجة الكلیة
 0.000* 4.588 0.47 2.81 11 سنوات 5اقل من 

   0.57 3.52 13 سنوات فأكثر 5

  

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  إلى) 10(تشیر النتائج في الجدول  

)0.05≤α( الحیاتیة في  طفال في المدارس الحكومیة للمهاراتلدرجة ممارسة معلمات ریاض األ

 )588.4(المحسوبة إذ بلغت  )ت( ة، استنادًا إلى قیمالخبرة، تبعا لمتغیر منهاج ریاض األطفال

سنوات  5(كان الفرق لصالح الخبرة  إذ وكذلك في جمیع المجاالت .)0.000(وبمستوى داللة 

فعالیة  "فرق دال احصائیا في مجال یكن هناك ینما لم بدلیل ارتفاع متوسطاتهن الحسابیة، ب) فأكثر

) 277.1(المحسوبة إ بلغت ) ت(استنادًا إلى قیمة "  الفترة األولى"طاولة األنشطة واألركان 

   ).208.0(وبمستوى داللة 
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج والتوصیات
  

ــــوافر المهــــارات الحیاتیــــة كشــــفت ن ــــة لت ــــم فیهــــا اســــتخدام النســــب المئوی ـــة التــــي ت ــــائج الدراسـ ت

لعینتــین مســتقلتین ، عــن مجموعــة مــن النتــائج ، یمكــن ) t(لعینــة واحــدة واألحصــائي ) t(واإلحصـائي 

  : مناقشتها على النحو اآلتي 

  

رات الحیاتیة في ما نسبة توافر المها: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوًال 

  محتوى منهاج ریاض األطفال للمدارس الحكومیة ؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت استمارة تحلیل المحتوى والنسب المئویة التي كشفت عن    

ركز محتوى المنهاج الوطني التفاعلي الجزء الثاني لریاض األطفال في المدارس : النتیجة اآلتیة 

، ونسبة مئویة أقل من المهارات )%3.74(الیة من المهارات الذهنیة الحكومیة على نسبة مئویة ع

، وكانت أكثر المهارات الحیاتیة الذهنیة تمثًال في المنهاج الوطني التفاعلي )%7.25(العملیة 

، تلتها مهارة ممارسة ) %3.13(مهارة التخطیط ألداء األعمال بنسبة مئویة : للجزء الثاني هي 

،وأكثر المهارات الحیاتیة العملیة استخدامًا هي مهارة حسن ) %12.8(ة مئویة التفكیر المبدع بنسب

، ومهارة العنایة الشخصیة بأعضاء الجسم ) %6.6(استخدام موارد البیئة وترشید االستهالك 

  .، وكانت المهارات الحیاتیة األخرى ممثلة بدرجات قلیلة جدًا ومتفاوتة ) 4.8%(

القــراءة والكتابــة والحســاب أكثــر مــن : هتمــام بالمهــارات اآلتیــة تعــزى هــده النتیجــة بســبب االو 

فرة بالمنهاج وذلـك ألنـه یمكـن قیـاس المعرفـة المكتسـبة لـدى الطفـل اغیرها من المهارات الحیاتیة المتو 
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مــن األســباب المهمــة التــي دفعــت القــائمین علــى هتمــام األهــل بهــذا الجانــب إلقــد یكــون كمــا   

المهارات أكثر من غیرهـا، واعتقـادهم أن بعـض المهـارات هذه لتركیز على المنهاج الوطني التفاعلي ا

الحیاتیــة العملیــة یمكــن للطفــل تعلمهــا فــي أي وقــت، ودون الحاجــة الــى منهــاج یــزودهم بهــا وینمیهــا 

   .لدیهم

الى أهمیـة التخطـیط ألداء االعمـال وممارسـة التفكیـر المبـدع واالتصـال السبب یعزى كما قد 

اط یحتــــاج لتخطــــیط واتصــــال كــــل نشــــألن  ،لألطفــــال فــــي جمیــــع الفعالیــــاتثــــر أهمیــــة واعتبارهـــا األك

االجتماعیـة  فـي انجـاز األنشـطةو  ،مـع األطفـالأثناء ممارسـتِه في المعلمة  وممارسته من قبللتحقیقه 

اذ الیمكـن تنفیـذ أي  ،التي یمر بها الطفـل سـواء داخـل الغرفـة الصـفیة أو خارجهـاالمتنوعة  لحیاتیة وا

وبالنســبة  ،  وذلــك بهــدف اســتغالل الجهــد والوقــت بالشــكل الصــحیح ُ ،اال بــالتخطیط الــدقیق لــه نشــاط

  . ف الحیاتیة التي یتعرض لها الطفللمهارة االتصال فلها دور بارز في التفاعل مع األنشطة والمواق

ُ دراســة هــذه النتیجــة مــع مــا أوردتــ تتفقــاو  التــي كشــفت مــن خــالل و  )أ  -2012(مشــهور  ه

   . ت الحیاتیة محققة بدرجات متفاوتةأن المهارا منهاج ریاض األطفالتوى مح تحلیل

  

  

ثانیا : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ما درجة ممارسة معلمات ریاض 

 األطفال في المدارس الحكومیة للمهارات الحیاتیة في منهاج ریاض األطفال؟

، لدرجـــة حرافـــات المعیاریـــةت الحســـابیة واألنلإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم حســـاب المتوســـطا

یـــة فـــي المنهـــاج الـــوطني ممارســـة معلمـــات ریـــاض األطفـــال فـــي المـــدارس الحكومیـــة للمهـــارات الحیات

ــــة التفــــاعلي ــــة وكتــــاب األنشــــطة باللغــــة العربی ــــائج التحلیــــل أن ممارســــة لألنشــــطة العملی ، أظهــــرت نت

الحلقــــة "األطفــــال اســــتثناء مجــــال اســــتقبال المعلمــــات لجمیــــع مجــــاالت المهــــارات الحیاتیــــة متوســــطة ب
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ــــ"الصــــباحیة  ــــم : ضــــم المهــــارات اآلتیــــة ی بدرجــــة مرتفعــــة و جــــاء ذي، وال مســــاعدتهم علــــى رفــــع العل

والطلــب مــنهم وصــف ، لهــم الختیــار النشــاط الــذي یناســبهم، واتاحــة الفرصــة الملكــيمصــاحبًا للســالم 

  . نشطة وعرض قصة حول موضوع الدرسأل، واشراكهم في تجهیز المواد لتنفیذ االصورة المطلوبة

تعـــزى هـــذه النتیجـــة الـــى أن المنهـــاج یهـــتم ویركـــز علـــى غـــرس االنتمـــاء الـــوطني لـــدى وقـــد 

بالتـــالي یكـــون تركیـــز المعلمـــات علـــى ممارســـة المهـــارات الحیاتیـــة التـــي تقـــع ضـــمن مجـــال و األطفـــال 

فـع العلـم مصـاحبًا للسـالم الملكـي ألحتوائها علـى مهـارة ر " الحلقة الصباحیة " فعالیة استقبال االطفال 

ممــا قــد یــدعم هــذا التفســیر وجــود وحــدة وطنــي كوحــدة ، و عــزز االنتمــاء الــوطني لــدى االطفــالالــذي ی

  .أولى في المنهاج الوطني التفاعلي

فــي ترغیــب األطفــال بالروضــة، الــى أهمیــة الحلقــة الصــباحیة  أیضــاً هــذه النتیجــة  قــد تعــودو  

ُ الفرصة الختیار النشاط الـذي یناسـبهطاؤ واع ،فاالستقبال الجید للطفل واشـراكه فـي تنفیـذ األنشـطة،  ،ه

ُ الــى تقبــل ریــاض االطفــال دون تــردد أو رفــض ،یعمــل علــى زیــادة ثقــة الطفــل بنفســه  ،وبالتــالي یدفعــه

ُ العمریــة التــي یمــر بهــا حرجــة لــى بیئــة أخــرى بعیــدًا عــن عائلتــِه األســریة إ مــن بیئتــهه انتقالــب، فمرحلتــه

ُ یمن الحرج والرفض ألي موقف جدید  اً یسبب له نوع ،مما قدد علیهاالتي تعو    .تعرض له

لـى أن المنـاهج األردنیـة بشـكل عـام ، ومنـاهج ریـاض األطفـال بصـورة تعزى النتیجة إقد كما 

ســواء كانــت ذهنیــة خاصـة تتبنــى االتجاهــات التربویــة الحدیثـة التــي تعطــي اهتمامــا للمهـارات الحیاتیــة 

ارهــا كهـــدف مــن أهــدافها التـــي یجــب أن تنتهــي الیـــه عملیــة التعلــیم والـــتعلم فــي تلـــك ، واعتبأم عملیــة

المرحلــة ، ولهـــذا زودت المنــاهج بمهـــارات حیاتیــة مناســـبة لكـــل مرحلــة دراســـیة ووضــعها بشـــكل یثیـــر 

  .، واســتخدام أنشــطة متنوعــة تناســب تلــك المرحلــة العمریــةلمعلمــین الــى ممارســتها مــع األطفــالانتبــاه ا

ُ ســریعة التــي یمــر بهــا العصــر الحــاليطــورات الومــع الت لمعرفــة  لالً اونقــ ملقنــاً ، فقــد تجــاوز المعلــم دوره

علــــى اكتســــاب المهــــارات وأهمهــــا  طفــــاللــــى اســــتخدام الوســــائل واالســــالیب العدیــــدة التــــي تســــاعد األإ
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ــــى صــــقل شخصــــیة الطفــــلالمهــــارات الحیاتیــــ ، وهــــي أمــــور یعیهــــا خبــــراء المنــــاهج ة التــــي تعمــــل عل

المهــارات الســابقة ممثلــة بدرجــة مرتفعــة فــي المنهــاج  بعــض ا ومنفــذوها األمــر الــذي جعــلومخططوهــ

أمـا بالنسـبة لدرجـة ممارسـة بـاقي الفعالیـات . یاض األطفال في المدارس الحكومیةالوطني التفاعلي لر 

عرفــــة الكافیــــة مهـــارة حیاتیــــة فهـــي متوســــطة فقــــد یعـــزى ذلــــك الـــى عــــدم تـــوافر الم) 25( التـــي تضــــم 

  . التي تساعد المعلمة على ممارستهاوعدم توافر الوقت والوسائل التعلیمیة  ها،بتنفیذ

هل یوجد فرق ذو داللة احصائیة : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : ثالثا

بین متوسط درجة ممارسة معلمات ریاض األطفال ) α≥ 0.05( عند مستوى

  ى مقیاسها ؟للمهارات الحیاتیة المالحظة والوسط الفرضي عل

لعینـة واحـدة وأظهـرت نتیجـة التحلیـل وجـود ) t(لألجابة عـن هـذا السـؤال اسـتُخدم اإلحصـائي 

فــرق ذي داللــة إحصــائیة بــین المتوســط الفرضــي والمتوســط المالحــظ لدرجــة ممارســة المعلمــات 

" ة الحلقــة الصــباحی"، وفــي مجــال فعالیــة اســتقبال االطفــال ارات الحیاتیــة علــى الدرجــة الكلیــةللمهــ

ولصــالح المتوســط المالحــظ فــي حــین لــم تظهــر فــروق دالــة احصــائیًا فــي بقیــة مجــاالت ممارســة 

  .متوسط المالحظ للمهارات الحیاتیةالمعلمین للمهارات الحیاتیة بین الوسط الفرضي وال

مـن سـًا ضـم خمت" الحلقـة الصـباحیة "أن فعالیـة اسـتقبال االطفـال فسیر هذه النتیجة بـتیمكن و 

لهــم تتــیح الفرصــة و  ،رفــع العلــم مصــاحبًا للســالم الملكــيتســاعدهم علــى : لحیاتیــة هــيالمهــارات ا

تشــركهم فـــي تجهیـــز و  ،وتطلــب مـــنهم وصـــف الصــورة المطلوبـــة ،الختیــار النشـــاط الــذي یناســـبهم

ومهـــارات ســـهلة ، علـــى االطفـــال قصـــة حـــول موضـــوع الـــدرستعـــرض و  ،المـــواذ لتنفیـــذ األنشـــطة

مكانیــات التــي تــوافر الوســائل واال عــن فضــالً ، األطفــال مــن قبــلكثــر وضــوحًا وتقــبًال أالتطبیــق و 

  .مجاالت األخرى، مقابل قلة وضوح المهارات التي تندرج ضمن التساعد على تطبیقها
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وقــد یعــزى ذلــك الــى عــدم تــوافر الوقــت الكــافي خصوصــًا أن مرحلــة ریــاض االطفــال تكــون 

، وعــدم قــدرة مراحــل التعلیمیــة األخــرىمــن ال رهــافتــرات قضــائهم فــي المدرســة قلیلــة مقارنــة مــع غی

علـى نمـط معـین فـي التعامـل قبـل االلتحـاق  أطفال هذه المرحلة ألنهم تعودواالمعلمة على ضبط 

بریــاض األطفـــال ویتوقعـــون أن یجـــدوا الطریقــة نفســـها فـــي التعامـــل مــن قبـــل المعلمـــة فـــي الغرفـــة 

ألطفـال اسـب مـا یریـد ألن اعـداد یمكن لها ان تتعامل مع كل طفل ح ان المعلمة ال إذالصفیة ، 

  . سمح بذلكفي كل صف الی

هل یوجد فرق ذو دالله احصائیة : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع : رابعا

في درجة ممارسـة معلمـات ریـاض االطفـال للمهـارات ) α≥ 0.05(  عند مستوى 

  الحیاتیة تعزى لسنوات الخبرة ؟

لعینتـین مسـتقلتین وكشـف هـذا التحلیـل عـن ) t(حصـائي لالجابة عن هذا السـؤال اسـتخدم اال

وجود فرق ذي داللة احصائیة في درجة ممارسة معلمـات ریـاض األطفـال للمهـارات الحیاتیـة فـي 

ـــالمعلمــات الالتــي لــدیهن خب كــان الفــرق لصــالحإذ منهــاج ریــاض األطفــال تبعــًا لمتغیــر الخبــرة   رة ــــ

  . )سنوات فأكثر 5( 

اطـــالع المعلمـــات األكثـــر خبـــرة علـــى مصـــادر متنوعـــة مـــن المعــــارف  وقـــد یعـــود ذلـــك الـــى

فــي  مواقــف تعلیمیــة متعــددة أكســبتهم مقــدرة أعلــىن لالمتعلقــة بمرحلــة ریــاض األطفــال وتعرضــه

المتــوافرة  المهـارات الحیاتیـة، ممــا أدى ذلـك الـى تطبـیقهن سـة المهـارات الحیاتیـة مـع األطفـالممار 

بصـورة أفضـل مـن تطبیـق  لیـة وكتـاب األنشـطة باللغـة العربیـة في المنهاج الوطني لألنشطة العم

  .)سنوات 5اقل من (ات ذوات الخبرة المعلم
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  التوصیات والمقترحات 

  : یرها توصي الباحثة باآلتيفي ضوء نتائج الدراسة وتفس

  .  ملیة في المنهاج الوطني التفاعليضرورة التأكید على المهارات الع -1

مــل لمعلمــات ریــاض األطفــال فــي المــدارس الحكومیــة لتــدریبهم عقــد دورات تدریبیــة وورش ع -2

التــي كانـت درجـة ممارسـة المعلمــین وخاصـة تلـك المهـارات علـى ممارسـة المهـارات الحیاتیــة 

 .   ة، والمهارات العملیة بصورة عامةبصورة خاص منخفضة لها

ة أخـــرى تقصـــي درجـــة ممارســـة المعلمـــات للمهـــارات الحیاتیـــة فـــي مراحـــل ومســـتویات تعلیمیـــ -3

 . قامةرى كالمؤهل العلمي ومكان اإلبمصاحبة متغیرات أخ

تلـك دراسة العالقة بین معرفة معلمـات ریـاض األطفـال للمهـارت الحیاتیـة ودرجـة ممارسـتهم ل -4

 . المهارات في الغرفة الصفیة
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  : المراجع العربیة

 

  . القرآن الكریم 

  تحلیل المنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة ریاض األطفال في  ).2007(اعیل أبو حیة ،سهیر اسم

  ) ماجستیر غیر منشورة رسالة(،  األردن في ضوء مهارات اللغة العربیة لهذه المرحلة       

  .االردن: ،جامعة عمان العربیة للدرسات العلیا ، عمان        

  المنهاج  . )2009(دي ،شیرین أسعد كمال  تغرید فتحي والصایغ ،لیلى نجیب والسع ،أبو طالب

  ،عمان  الوطني التفاعلي األسس الحدیثة لتربیة أطفال الروضة وتعلیمهم اإلطار النظري        

  . وزارة التربیة والتعلیم :        

  المنهاج الوطني  . )2007(  ،لیلى نجیب والسعدي ،شیرین اسعدابو طالب ،تغرید فتحي والصایغ 

  . وزارة التربیة والتعلیم :،عمان  التفاعلي كتاب األنشطة باللغة العربیة        

   ،المدرسةما قبل القدرات العقلیة لطفل تنمیة  .)2007(حافظ بطرس  ،سهیر كامل وبطرس ،احمد

  . دار الزهراء : الریاض      

  یة لدى أطفال الحیاتبة الروضة في تنمیة بعض المهارات دور مكت" ).2007(هدى ابراهیم  ،بشیر

  ).49-36(ص ):1(العدد:،جامعة طنطامجلة كلیة التربیة  ،"ما قبل المدرسة         

  الحیاتیة المتعلقة سرح  العرائس في  تنمیة المهارات فاعلیة م) . 2012(هند بنت ماجد  ،البقمي

       رسالة ماجستیرغیر(، المقدسةوسالمتي لدى طفل الروضة بالعاصمةبوحدة صحتي        

  .السعودیة  المملكة العربیة ،،مكة المكرمةجامعة أم القرى ،)منشورة      

  دراسة تحلیلیة للمنهاج الوطني التفاعلي المطور لریاض  ).2010(بني عمر ، ختام أحمد جمیل 
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   ،)اطروحة دكتورة غیر منشورة(، األطفال في االردن لتعرف درجة تمثیله للمهارات اللغویة        

  . األردن:نالجامعة االردنیة ،عما        

  دار  :،عمان التربیة البیئیة في الطفولة المبكرة وتطبیقاتها .)2004(منى محمد علي  ،جاد

  . المسیرة       

دارة ریاض األطفال من المنظور اإلسالمي العلمي .)2002(الحریري ، رافدة    : ، الریاض نشأة وإ

  .مكتبة العبیكان         

  الممارسات بعض  فيفعالیة برنامج تربوي لتثقیف أطفال الروضة "). 2004(اهد فهمي ن حطیبة ،

    )98( ،العدددریسالمناهج وطرق التمجلة دراسات في ،"وها وتنمیة اتجاهاتهم نحالحیاتیة         

  .مصر :القاهرة ,الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس،جامعة عین شمس         

  الحیاتیة واستقصاء امج لتدریب االمهات على المهارات بناء برن .) 2007(حسن ختاتنة ،سامي م

  اطروحة دكتوراة غیر (، أطفالهندى أثره في تحسین الكفالیة اإلجتماعیة ومفهوم الذات ل       

  . االردن :،عمان  للدراسات العلیا ، جامعة عمان العربیة)  منشورة        

  . دار المناهج  للنشر والتوزیع :،عمان  ض األطفال الكتاب الشاملریا .)2003(  خلیفة ،إیناس

  میة التفكیر تطویر مناهج الجغرافیة بالمرحلة الثانویة في االردن لتن .)1990( جمالخلیفة ،غازي 

        ،عین شمس ،جامعة)غیر منشورة  هطروحة دكتوراا(، واالتجاهات نحو المادة  الناقد       

   .جمهوریة مصر العربیة  :القاهرة       

  دراسة تحلیلیة للمفاهیم والعملیات الریاضیة المتضمنة في  ).2007(دبوس ، نبیلة حسین خلیل 

   )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، تفاعلي لریاض األطفال في األردنالمنهاج الوطني ال      

  . األردن : األردنیة ،عمان ،الجامعة       
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  نحو تطویر  العمل مع األطفال. ) 2000(ي ،مارغریت و بیو ،جیلیان دراموند ،ماري جین وال

  . بیسان للنشر والتوزیع:،بیروت  استخدام الطفولة المبكرة        

  أدارة المناهج   ،  لمة ریاض األطفالالكتاب المرجعي لمع .) 2007(الزعبي ، موفق وآخرون 

  .التعلیم والكتب المدرسیة،عمان ، وزارة التربیة و         

   كتاب أنشطة الطفل العملیة للمنهاج الوطني التفاعلي .)   2007 (الزعبي ،موفق وآخرون 

  .وزارة التربیة والتعلیم: ،عمان      

  المهارات الحیاتیة المتضمنة في مقرر التكنولوجیا للصف ). 2007(سعد الدین، هدى بسام 

  ،الجامعة األسالمیة ـ )ة ماجستیر غیر منشورة رسال(،  العاشر ومدى اكتساب الطلبة لها         

  .األردن :عمان           

  دراسة تحلیلیة ). "2011(السوداني ،عبد الكریم عبد الصمد و المسعودي ،عباس فاضل طالب 

  مجلة القادسیة في  ،"الحیاتیة  لمرحلة المتوسطة في ضوء المهاراتلكتب علم األحیاء ل         

  جامعة ،) 118-117(ص ،)4-3( العددان)10( المجلد  – العلوم التربویةداب و ألا        

  .القادسیــة         

   .دار العالم العربي :،القاهرة  الالمرجع في ریاض األطف. )2011(شحاتة ،حسن 

  دار : عمان ، تعلیمیة ألطفال ما قبل المدرسةتصمیم البرامج ال .)2005( صیلوة ، سهى نونا 

  .فاء للنشر والتوزیع الص          

  . العربي الفكر دار :،القاهرة  تحلیل المحتوى في العالقات األنسانیة .)2004(رشدي  ،طعیمة

  .دارالمسیرة  :،عمانالمهارات الحركیة لطفل الروضة. )9200(، ابتهاج محمود طلبة
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  ي العلمیة الیازور دار  :عمان ،طفل الروضة .)2008(عامر ،طارق عبد الرؤوف ومحمد ،ربیع  

  .للنشر والتوزیع           

  .العربي  دار الفكر :،القاهرةقبل المدرسةمناهج أطفال ما  .)2006(عزة خلیل  ،عبد الفتاح

  وأغاني األطفال  فعالیة وحدة مقترحة في أناشید). "2005(عبد القادر ،عبد الرزاق مختار محمود 

  مجلة الثقافة والتنمیة ،جمعیة سوهاج الثقافیة ،"هم إلثراء بعض المهارات الحیاتیة الالزمة ل       

  .177-137ص،)13(،العدد  من أجل التنمیة        

  دار :، القاهرة  المهارات الحیاتیة .)2008(عبد المعطي ، أحمد حسین ومصطفى ، دعاء محمد  

  .السحاب         

   المسیرة للنشر دار : ،عمان  رةفي الطفولة المبك طرق التعلیم. )2010(عثمان ، على عبد التواب 

  .والتوزیع       

  إثراء :  ، عمان مهارات الحیاة .)2010(العساف ،جمال عبد الفتاح والمزاهرة ،أیمن سلیمان  

  .والتوزیع  للنشر      

  .دار الفكر:،عمان  مدخل الى ریاض األطفال. ) 2001(عدس ، محمد عبد الرحیم 

  ، القاهرة مكتبة  المهارات الحیاتیة. ) 2001(وصبحي ، عفاف  عمران ،تغرید والشنتاوي ، رجاء

  .زهراء الشرق       

  ورشدي  ،الشافعي،ترجمة حسین  مدخل الى التعلم في الطفولة المبكرة. ) 2006(عیسى ،إیفال 

  . دار الكتاب الجامعي  منصور،غزة ،       

  تنمیة بعض یمیة مقترحة في فاعلیة مواقف تعل ).2011(عیسى ،فاطمة مصطفى عبد الفتاح 

  ،جامعة حلوان )منشورة  رسالة ماجستیر غیر(،ت الحیاتیة لطفل ما قبل المدرسة المهارا       

  .مصر ،حلوان،        
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د    المجال هدف وتصنیف المهارات الحیاتیة في ا ,)2011(الغامدي ،ماجد بن سالم حمیّ

  استرجع elin–on (www.alukah.com(، شبكة االلوكة ،متاح ،  التربوي       

  ) 5:30pm   -18/3/2014  (بتاریخ      

  ، عمان ،مؤسسة  التنشئة األجتماعیة لطفل الروضة ما قبل المدرسة. ) 2007(الفرح ، وجیة 

  .للنشر والتوزیع  الوراق       

  . دار المسیرة :،عمان  لمتنظیم بیئة التع .)أ-2007(فهمي ،عاطف عدلي 

  .دار المسیرة :،عمان  المواد التعلیمیة لألطفال. )ب -2007(فهمي ،عاطف عدلي

  ،  البرامج..الفعالیات ..المهارات ..ریاض األطفال الفلسفة . ) 2005(قسم الترجمة والتعریب 

  .دار الكتاب الجامعي :  العین        

  ،القاهرة  مناهج التعلیم بین الواقع والمستقبل .)2001(ن اللقاني ، احمد حسین ومحمد، فارعة حس

  .عالم الكتب :        

  المهارات الحیاتیة المتضمنة في محتوى مناهج العلوم ). "2005(فتحیة صبحي سالم  اللولو ،

  الطفل الفلسطیني وتحدیات بحث مقدم لمؤتمر ،"ثاني األساسین الفلسطینیة للصف األول وال      

  . فلسطین :،غزة لمستقبل ،الجامعة االسالمیة ا      

  .الدار العالمیة للنشر والتوزیع :،عمان  المرجع في الطفولة المبكرة .)2008(محمد ، أمیرة علي  

  أسیوط كلیة  جامعة  ، مناهج وطرق التدریسقسم ال .)2007(محمود ،عبد الرازق مختار 

  . ،اسیوط ،جمهوریة مصر العربیة التربیة     

  األطفال في  المهارات الحیاتیة في منهاج ریاضمدى توافر "). أ-2012(ن انطو  شهور ،كندهم

  ).373-355:(ص،)48(العدد ،مجلة الفتح،"الجمهوریة العربیة السوریة          
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  الدراما تیجیة مقترحة للمعلمات قائمة على فاعلیة استرا.  )ب -2012(مشهور ،كنده انطون 

  رسالة ماجستیر غیر (، تنمیة بعض المهارات الحیاتیة لدى أطفال الروضة في التخیلیة       

  .سوریة  دمشق،:جامعة البعث )منشورة        

  علم نفس الطفولة واألسس النفسیة  .)2011(زكریا أحمد  ،نصور ، عبد المجید سید والشربینيم

  . دار الفكر العربي :القاهرة  ،واألجتماعیة        

  : ،عمان  األطفالمدخل الى ریاض  .)2012(ا والهویدي ، زید والمجالي، نجود رض ،المواضیة

  .وائل للنشر دار        

  جامعة : ،القاهرة  رة وتربیة الطفل األولىالمدخل الى األس .)2006(الناشف ،هدى محمود 

  . القاهرة        
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  :المراجع االجنبیة  
  
  

  Life Skills Education and rch (2011), Centre for Social Resea 

(www. ,line)–(on  ,Malawiombe,Z ductive Health EducationRepor              

5:10pm)-10/302012(Rtareived,Paukihindo.com),                    
            " andbookThe  Life Skills H "(2008) . C.   ,Hanbury    

eived(3/03/14Retrills hand book .com , k,www.life s    line)-(on                    
pm)                      

                www.life skill. , line)–(on "ife skills 4kidsL"(2010). .Hopper   , D

4:30pm)-(18/3/2014 , , Retreivedkids  .com.au4                  
Life skills education in scools,  ,   (1997),rganizationOWorld Health  

     skills .com ) www.life(,Geneva.  mental health  programme on              

Retreived(3/2014)                        

Based Education in South Asia  –Life skills  (2002),.Marg , L  
                                               . ,unicefl, Format Printing Press,Nepa             

        Life Skills Progroms  (2008), .&Saruta ,Y.Miyake , T 

           .  Japan, Tokyo ,,Shanti Volunteer AssociationManual             
ting violence by Developing ),PrevenWorld Health Organization (2009 

, Malta ,Library of Life skills in Children and Adolescents                   
skills .com ) www.life(  Violence Prevention Publications .                 

Retreived(3/3/2014)                     
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قائمة المالحق



92 
 
 

  )1( ملحق
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  )2(ملحق 

  قائمة باسماء المحكمین
  

  مكان العمل  التخصص  أسماء المحكمین  الرقم

  جامعة الشرق األوسط  إداة وقیادة تربویة  عباس الشریفي.د .أ  .1

مناھج وطرق   المساعیدجودت .د .أ  .2
  تدریس

  جامعة الشرق األوسط

ق مناھج وطر  محمود الحدیدي.د .أ  .3
  تدریس

  جامعة الشرق األوسط

عبد الجبار .د .أ  .4
  البیاتي

مناھج البحث 
  العلمي

  جامعة الشرق األوسط

تكنولوجیا   عبد الحافظ سالمة .د  .5
  معلومات ال

  جامعة الشرق األوسط

مناھج وطرق   جمال العساف. د.أ  .6
  تدریس

  جامعة البلقاء التطبیقیة

  البلقاء التطبیقیة جامعة  علم نفس تربوي  فادي سماوي.د   .7

  جامعة البلقاء التطبیقیة  علم نفس تربوي  نیفین أبو زید.د  .8

  جامعة البلقاء التطبیقیة  علم نفس تربوي  صیدا العدوان. د  .9

مدیریة التربیة والتعلیم   مشرف تربوي  صالح عودة.أ  .10
  دبامأ/

معلمة ریاض   أماني محمد  .11
  أطفال

مدرسة المأمونیة الغربیة 
  ادبأم/
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  )3(ملحق 
  

  الدراسات العلیا 
  كلیة العلوم التربویة 

  اإلدارة والمناھج /قسم 
  

  بصورتھا النھائیة  بطاقة مالحظة
  
درجة توافر المھارات الحیاتیة في "تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان 

محتوى منھاج ریاض األطفال ودرجة ممارسة المعلمات لھذه المھارات في 
  "ة في محافظة مادبا المدارس الحكومی

  
ولتحقیق ھذا الھدف ،طورت الباحثة بطاقة مالحظة لقیاس درجة 

ممارسة معلمات ریاض األطفال لھذه المھارات ،شاكرة إلدارة المدرسة تعاونھا 
  . ودعمھا لمسیرة البحث العلمي 

  :تعلیمات بطاقة المالحظة 
مع خبرة  في المربع أمام الخیار المتناسب )X(الرجاء وضع اشارة  -

  . المعلمة 
  : سنوات الخبرة  -

  أقل من خمس سنوات 
  خمس سنوات فأكثر        

 .الرجاء عند القیام بالمالحظة التقید بالتدرج المتبع  -
 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  

  رنا الجماعین
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  ممتاز  المھارات الحیاتیة  
)5(  

جید 
جدا 

)4(  

جید 
)3(  

متوسط 
)2(  

ضعیف 
)1( 

  "الحلقة الصباحیة "استقبال األطفال  فعالیة
تساعدھم على رفع العلم مصاحبا للسالم   1

  الملكي 
          

تتیح الفرصة لھم الختیار النشاط الذي  2
  یناسبھم 

          

            تطلب منھم وصف الصورة المطلوبة  3
            تشركھم في تجھیز المواد لتنفیذ األنشطة  4
وضوع تعرض على األطفال قصة حول م 5

  الدرس 
          

  "الفترة األولى "فعالیة طاولة األنشطة واألركان 

            تساعدھم على المطابقة بین الصورة و الكلمة  6

            تطلب منھم رسم الحروف  7
            تطلب منھم اقتراح عنوان لموضوع معین  8
توجھھم لوضع دائرة حول العدد المناسب  9

  للصورة 
          

راءة سورة قصیرة  من القرأن تطلب منھم ق 10
  الكریم 

          

  راإلفطا
            تعرفھم بالعادات الصحیة عند تناول الطعام 11
            تطلب منھم المساعدة في إعداد مائدة األفطار 12
            تشجعھم على وصف الطعام بعد تذوقھ  13

            تعرفھم على فوائد طبق طعام معد مسبقًا 14

لوسائل التي یحفظ تطلب منھم ذكر ا 15
  بواسطتھا الطعام 
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  ممتاز  المھارات الحیاتیة 
)5(  

جید 
  جدا

)4(  

  جید
)3(  

  متوسط
)2(  

  ضعیف
)1(  

  فعالیة الساحة الخارجیة 
تحرص المعلمة على تطبیقھم لقوانین اللعب  16

  الخارجي 
          

تنظم المعلمة خروجھم للساحة الخارجیة  17
  للمدرسة 

          
لى القیام بحركات لتنشیط تشجعھم ع  18

  أجسامھم  
          

تدعوھم الى استخدام العلب الفارغة  19
  لإلستفادة منھا في تنفیذ األنشطة 

          
توجھھم الى غسل أیدیھم باستخدام الماء  20

  والصابون 
          

  "الفترة الثانیة "فعالیة طاوالت األنشطة واالركان 
            ا بینھم  توجھھم الى تبادل طرح األسئلة فیم 21
تطلب منھم التعبیر من خالل الرسم عن  22

  موضوع محدد 
          

            تشیر لوضع دائرة حول الحرف المطلوب  23
            تطلب منھم كتابة األرقام  24
            تطلب منھم كتابة أسمائھم  25

  فعالیة القصة واألسترجاع 

تعرفھم على موضوعات معینة من خالل   26
  المجالت

          
تشجع على تحدید الدور المناسب للطفل في  27

  مجموعات تنفیذ األنشطة
          

            تشجعھم على المقارنة بین شیئین أو أكثر 28
تشجعھم على تردید النشید بالحركات مع  29

  المعلمة
          

            تحفزھم على تمثیل أحداث قصة  30
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  )4(ملحق 
  مجموع  )3(معلمة   )2(معلمة   )1(معلمة   عدد الفئات

1 X  √  √  2 
2  √  X  √  2 
3 √  √  √  3 
4 √  X  √  2 
5 √ √  √  3 
6 √  √  √ 3 
7 √  √  √  3 
8  √  √  X  2 
9 √  √  √  3 

10 √  √  √  3 
11  √  √  √  3 
12 √  √  √  3 
13 X  √  √  2 
14 √  √  √  3 
15 √  √  X  2 
16 √  √  √  3 
17 √  √  √  3 
18 X  √  √  2 
19 √  √  √  3 
20 √  √  √  3 
21 √  √  X  2 
22 X  √  √  2 
23 √  √  √  3 
24 √  √  √  3 
25 √  √  √  3 
26 √  X  √  2 
27 X  √  √  2 
28 √  √  √  3 
29 √  √  √  3 
30 √  √  √  3 

 79 27 27 25  المجموع
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  )5(ملحق 
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