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Abstract
This study aimed to identify the availability of life skills included in
the text book of English for the sixth Basic grade in Amman, the capital
and the degree of students' acquiring it, from their teachers ' point of
view, and differences depending on the variables of gender, scientific
qualification and years of experience the population of study and its
sample from all pages of the text book of English for the sixth basic
grade. Teachers of English had been chosen from three directorates from
the capital Amman by the class random mental their number totaling
(322) teachers. The researcher did prepare both instrument of study (the
form, and the analysis of the level) distributed on three main domains:
method skills, manual skill (practical) and social skills. Also the
researcher prepared a questionnaire includes (26) items distributed on
three domains had been assured of their validity and reliability by
scientific means.
- Finding of the study showed that: Degree of life skills availability
in the text book of English for the sixth basic grade. Came at a
high degree on skills mental skills at a rate of (0.46) on the

ن

manual( practical) skills came at a moderate degree at a rate of
(0.34), on the social skills came at a low degree at a rate of (0.21)
-

It also deduced results acquired students with life skills from their
teachers` point of view at a medium degree and at all domains of
study.

-

Non existence of differences due to the variables of sex, years of
experience, scientific qualification, indispensible of the variable of
sex it is the domain of social skills for the interest of females.

Key words: life skills, degree of acquisition, English language
curriculum
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
مقدمة
تسعى كثير من الدول المتقدمة وحتى النامية عمى حد سواء حركات ومحاوالت جدية وواسعة
لإلصالح التربوي ،نتيجة التطور المتسارع في جميع نواحي الحياة بما فييا المجال التربوي وذلك
بقصد االرتقاء بمخرجات التعميم المدرسي .ومن البدييي أن تطور األمم والمجتمعات تقاس بمدى
اىتماميا وتطويرىا لنظاميا التعميمي بما يشمل المناىج ،ليتالءم مع مستجدات العصر ومتطمباتو
التي أصبحت تطمب بشكل ممّح إتقان المغة اإلنجميزية وجميع الميارات المرتبطة فييا حيث تعتبر
المغة من أكثر وسائل االتصال استخداما .ﭧ ﭨ ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪﭼ
(الروم .(٢٢:وقد حظيت الميارات أيضا عمى اىتمام نبينا الكريم الذي أوصى بضرورة اتقان المسمم
لمعمل المكمف بو لقولو :إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنو.
ولذلك يعد تحميل محتوى المنيج من أحد أكثر أساليب البحث العممي وأىميا التي كثر
استخداميا في عصر يشيد ثوره معرفية ومعموماتية ضخمة .من أجل الوقوف والحكم عمى المحتوى
والتعرف عمى مدى مراعاتو لممعايير والمبادئ التي يبنى في ضوئيا ،والحكم عمييا بطريقو منظمو
وعمميو غير مبنية عمى انطباعات ورغبات ذاتيو ومعالجات عشوائية (محمد ،عبد العظيم.) 6416
وأكد كثير من الباحثين في الدراسات التربوية والسيكولوجية أن اىتمام التعميم في المدارس
التقميدية يتمركز حول المعرفة؛ فالطمبة يدرسون المعمومات ويحفظونيا دون رغبة ودون فيم ،حيث
ال تشكل معظم ىذه المعمومات أي صمة أو أىمية في حياتيم ،وال تحل ليم مشكالتيم التي
يتعرضون ليا في حياتيم اليومية ،وتنتيي صمتيم بتمك المعمومات فور االنتياء من الدراسة واجتياز
االمتحان .ولذلك بدأت المدارس الحديثة في تطوير توجياتيا وأىدافيا وما تحتويو مناىجيا من
خبرات بقصد االىتمام والتكيف مع الحياة وتييئة المتعمم لسوق العمل ،وتعميمو كيفية االستفادة من
ىذه الخبرات والميارات سواء داخل المدرسة أو خارجيا عن طريق تحقيق التكامل واالندماج بين
المدرسة والمجتمع وعدم الفصل بينيا(.المقاني ،محمد)6441 ،
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يعد تعميم الميارات الحياتية وسيمة لتحقيق الغاية األسمى لمطمبة ،والمعنى من ذلك أن
تعميم الميارة ليس ىو اليدف في حد ذاتو ،وانما اليدف ىو كيفية اكتسابيا وتوظيفيا بشكل فعال
وايجابي وذلك بقصد التكيف مع الحياة اليومية بشكل أفضل وتحسين الحالة النفسية والعقمية
واالجتماعية التي من خالليا تزيد ثقة المتعممين بأنفسيم وتنمي لدييم االعتماد عمى الذات ،وألن
تييئو الطمبة واعداده لمحياة وصقل شخصيتو يعتمد بشكل كبير عمى مراحل التعميم المدرسي ،لما
ليا من خصائص متنوعة تجعمو قاد اًر ومستعداً لمتعمم(.الخوالدة)6413،
ولعل أحد أىم أىداف الميارات الحياتية واحتواءىا في مناىجنا ىو تحسين الحياة النفسية
واالجتماعية لمطمبة والتكيف مع المجتمع ،وتنمية الخصائص الشخصية لمطمبة مثل االتصال
والتواصل والتعاون مع اآلخرين والعمل ضمن فريق وتزويده بالخبرات المتعمقة بإدارة المواقف
الحياتية اليومية ،وامداده بالتقنيات الحديثة وتوجييو لالستفادة من استخداميا وتنمية القدرة عمى
استخدام المراجع والمصادر العممية في البحث ،وتنمية ميارات التفكير العممي وحل المشكالت
وتحديد أفضل الحمول الممكنة ليا ،وميارات تحمل المسؤولية واتخاذ القرار ،وتنمية القيم
واالتجاىات اإليجابية لدى الطمبة مثل ترشيد االستيالك بمختمف انواعو والحفاظ عمى مصادر
الطاقة والحفاظ عمى البيئة( .الغامدي)6411،
لذلك تعد الميارات الحياتية من الميارات األساسية التي تسعى التربية المعاصرة تنميتيا
عند المتعمم ،ولذلك حظي ىذا الموضوع باىتمام كبير من المنظمات اإلقميمية والعالمية والمؤتمرات
مثل منظمو اليونسكو التي سمطت االىتمام في الندوة اإلقميمية العربية ،التعميم الجبد ىو التعميم
الذي ينمي الميارات الحياتية المختمفة عند المتعممين .وكذلك مؤتمر جامعة الدول العربية المنعقد
في األردن عام (( .)6441مشيور)6416 ،
وعمى الرغم من اختالف تصنيفات الميارات الحياتية تبعاً الختالف احتياجات الطمبة
وتطمعاتيم واختالف طبيعة وخصائص المجتمع فعمى سبيل المثال تؤكد المجتمعات المتقدمة عمى
تنمية ميارات حل المشكالت واتخاذ القرار بينما تفتقر المجتمعات النامية لذلك ،إال أنيا جميعيا
أكدت عمى ضرورة دمجيا وتضمينيا لممناىج وتنميتيا لدى المتعمم ،حيث يسيم دمج الميارات
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الحياتية في المنياج بجعمو أكثر تقبالً من قبل الطمبة وأكثر شمولية ويراعي احتياجاتيم ومياراتيم
واحتياجات المجتمع (عمران وشناوي وصبحي)6441،
يرى حسن ( )6414أن لمميارات الحياتية أىمية في تضمينيا لممناىج فيناك العديد من
النماذج والمناىج والدراسات العالمية التي سمطت الضوء عمى تنمية الميارات الحياتية ومنيا منيج
جامعة كنتاكي الذي وضع لتنمية الميارات الحياتية لممرحمة الثانوية كمنيج لممعممين إلى جانب
المنيج األساسي ،ومنيج شمال داكونا لالقتصاد المنزلي لمصف السابع والثامن حيث يشمل
موضوعاتو عمى (الصحة الشخصية والمالبس والغذاء) ومنيج ذوي االحتياجات الخاصة بالمرحمة
االبتدائية ) (EMHلمساعدتيم عمى تنميو الميارات الحياتية .ودراسة ( )Fischer,1991في
تكساس التي ىدفت لتحديد الميارات الحياتية الالزمة لطمبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر،
وكذلك دراسة ( )Dawson,1993التي ىدفت إلى تحديد الميارات الحياتية الالزمة في منياج
العموم لممرحمة اإلبتدائية.
وىناك عديد من الدول العربية اىتمت بمناىج الميارات الحياتية مثل سمطنة عمان ،حيث
قررت و ازرة التربية والتعميم في سمطنة عمان تدريس مادة الميارات الحياتية لطمبة المدارس ومنيم
الحمقة الثانية (من الخامس وحتى العاشر) إيماناً منيا بأىمية ىذه الميارات الحياتية لتكوين
المواطن الصالح( .الخالدي)6411،
أيضاً من الصعب تجاىل دور المعمم الذي يعتبر العنصر الميم والفعال في إكساب الطمبة
ليذه الميارات الضرورية إلى جانب المنيج  ،ومما ال شك فيو أن تنمية االبتكار والميارات وتنمية
القد ارت العقمية وميارات التواصل واالتصال وغيرىا ال يتحقق إال إذا توافرت كفايات وامكانيات
أكاديمية ومينية لدى المعمم يستطيع من خالليا أن يقوم بدور الميسر والمسيل لنقل المعارف
والقيم والميارات ،مما دفع كثير من الباحثين والمختصين إلى دراسة خصائص المعمم الناجح
والفعال ،الذي يعتبر حجر الزاوية في العممية التعميمية التعممية ،فإذا لم يمتمك المعمم الحد األدنى
من ىذه الكفايات واإلمكانات سوف ينعكس سمباً في أثناء الممارسات التدريسية عمى الطمبة بعامة
والمبتكرين منيم خاصة(.عمي)6416،
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فضالً عن دور المعمم فإن دور الطالب في المناىج الحديثة يشكل المحور األساسي ألن
حياة اإلنسان ىي مجموعة من المواقف التي يمكن أن تواجو ويتعرض إلييا بشكل يومي ولذلك فانو
ال يستطيع ان يعتمد عمى ما يمتمك من قدرات ذىنية أو عقمية فقط وانما يحتاج إلى ميارات
تساعده في حياتو العممية ،أيضا إذا نظرنا إلى الواقع سنرى كثي اًر من الطمبة تخرج من المدرسة
بقدرات عقميو عالية إال انيم فشموا في مواجية الحياة العممية ولم يتمكنوا من التعايش مع تمك
المواقف( .سعد الدين)6447،
وبناء عمى ما سبق ترى الباحثة أىمية تفعيل التعميم المبني عمى الميارات الحياتية
ً

وخصوصاً في منياج المغة اإلنجميزية كمغة عالمية ،لمواجية تحديات المستقبل ومسايرتيا لممعايير
العالمية الحديثة؛ فالمغة ليست عبارات تحفظ أو قواعد تكتب ،فيي وسيمة تواصل ،وتعمم لغة جديدة
يتطمب تطوير جميع مياراتو المختمفة وعدم إىمال أي جانب من الجوانب األدائية أو الوجدانية او

المعرفية او ميارات التواصل مع الغير ،فتعمم الميارة ليس ىو اليدف األساسي بحد ذاتو وانما
كيف سيوظفيا المتعمم في حياتو العممية ،ولذلك ال نستطيع عزل دور المعمم والمنيج في تحسين
وتطوير المخرجات التعميمية.
لذا جاءت ىذه الدراسة الحالية لتحميل محتوى منياج المغة اإلنجميزية لتحدد مدى تضمينو
لمميارات الحياتية الالزمة لمغة اإلنجميزية ومدى اكتساب الطمبة ليا بأسموب يتوافق ويتالءم مع
القدرات المختمفة لمطمبة مما يساعدىم عمى االستفادة منيا واستخداميا في حياتيم العممية.

مشكمة الدراسة:
تكمن مشكمة الدراسة في الحاجة إلى التأكيد عمى توافر الميارات الحياتية في منياج المغة
اإلنجميزية لمصف السادس األساسي ،وكذلك لما ليذه المرحمة من أىمية من انتقال الطمبة من
المرحمة األساسية إلى المرحمة اإلعدادية فيذه المرحمة تحتاج الى التركيز عمى ميارات اجتماعية
وعقمية و ميارية أكثر .فيي تعد فترة انتقالية لمرحمة تحتاج أن يكون الطمبة أكثر وعياً واعتماداً
عمى أنفسيم وأن يكونوا قادرين عمى تحمل المسؤولية واتخاذ القرار وأن يمموا بالميارات الحياتية
الضرورية التي سوف تييئيم لسوق العمل .ال سيما يعد النقص في توافر الميارات الحياتية من أىم
أن مخرجات
المشكالت التي تشكل عقبة أمام الطمبة فقد أشارت نتائج دراسة (الحارثيّ )6414،
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المؤسسات التربوية تعاني من ضعف في الميارات وغالبا ما يفشل الكثير منيم في أعماليم بسبب
غياب اكتساب بعض الميارات مثل ميارة االتصال والوعي الذاتي.
وبخبرة الباحثة في تدريس المغة اإلنجميزية واإلشراف عمى المعممات المتدربات فقد لوحظ
قمة وعي المعممات في إكساب الطمبة لمميارات الحياتية األساسية سواء من حيث التخطيط
لألنشطة أو تنفيذىا وعدم اإللمام بالطرائق واالستراتيجيات الحديثة التي تفعل من دور الطمبة
وتساعد عمى ربط النظرية بالتطبيق ويعزى ذلك إلى الخمل والنقص في إعداد المعممين حسب رأي
الباحثة مما أثَّر سمباً عمى ممارسة الطمبة لمميارات الحياتية ويضعف دورىم كمحور أساسي لمعممية
التعميمية التعممية.
وقد أوصت دراسة ( )Salameh,2015بإجراء مزيد من الدراسات التحميمية لموقوف عمى
نقاط القوة والضعف في منياج  Action packمن أجل تحقيق اليدف األساسي من وراء تعمم
اإلنجميزية وىو تقويو ميارات االتصال لدى الطمبة .ودراسة (الدليمي )6416 ،التي أوصت بإجراء
دراسات عمى المراحل التعميمية األخرى في مدى تضمين مناىجيا لمميارات الحياتية .ودراسة
( )Almasri, Hamed 2016التي أوصت أيضاً إلى وضع معايير مناسبة لتوزيع الميارات
الحياتية في الصفوف المدرسية في األردن وادراج الميارات الحياتية في كتب المغة اإلنجميزية بشكل
أكثر فعالية.
ومن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة تبين ندرة دراسات تناولت درجة
توافر الميارات الحياتية في محتوى منياج المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي ودرجة
اكتساب الطمبة ليا من وجية نظر معممييم في العاصمة عمان في حدود عمم الباحثة ،وخصوصاً
أن إتقان المغة اإلنجميزية بجميع جوانبيا يعد ميارة ضرورية وحاجو ممحة ،مما شجع الباحثة عمى
تناول ىذه المشكمة.

ىدف الدراسة وأسئمتيا:
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ىدفت الدراسة الحالية التعرف إلى درجة توافر الميارات الحياتية في منياج المغة االنجميزية لمصف
السادس األساسي في المدارس الحكومية لمعاصمة عمان ودرجة ممارسة الطمبة ليا من وجية نظر
معممييم من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 .1ما درجة توافر الميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس
األساسي؟
 .6ما درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف
السادس األساسي من وجية نظر معممييم؟
 .3ىل توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )a<0.05في درجو اكتساب
الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي
من وجية نظر معممييم تعزى لمتغيرات الجنس ،المؤىل العممي ،وسنوات الخبرة؟

أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في اآلتي:
 قد تفيد معممي المغة اإلنجميزية في مراجعة المنياج وما يتضمنو من ميارات حياتية تفيد
المتعمم.
 قد تساعد المشرفين التربويين في الكشف عن القدرات التي يمتمكيا المعممين في معرفتيم
لمميارات الحياتية وتصنيفاتيا وكيفية توظيفيا في الحياة العممية وبالتالي إكسابيا لمطمبة
بشكل صحيح ومثمر.
 قد تسيم في إبراز نقاط القوة ونواحي الضعف عند الطمبة وىذا بدوره يساعد في تقويم
المناىج الحالية من جديد وبالتالي يساعد عمى تطويرىا.
 قد تساعد مخططي المناىج لموقوف عمى ميارات جديدة يمكن تضمينيا في المناىج أو
التأكيد عمى ميارات ميمة أو تعديل ميارات معينة واعادة صياغتيا وطرحيا من جديد.
 قد تساعد في تطوير برامج إعداد المعممين والتركيز المتخصص عمى تعميم ىذه الميارات
بشكل متقن وبناء الميارات وتطوير الكفايات وتنمية قدرات المعممين المينية واألكاديمية
من أجل الخروج بنواتج تعمم جيدة.
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مصطمحات الدراسة:
 الميارات الحياتية
 عرفيا ىنجر ()Henger,1992بأنيا مجموعة من الميارات المتصمة بالبيئة التي يعيش فييا المتعمم وما يتعمق بيا من
اتجاىات وقيم ومعارف يتعمميا بصورة منظمة ومقصودة عن طريق األنشطة والتطبيق
العممي حيث تيدف إلى صقل شخصيتو بما يمكنو من التعامل مع متطمبات الحياة اليومية
وتحمل المسؤولية وتجعل منو مواطناً صالحاً .
 وتعرف إجرائياً :ىي الميارات التي سيتم التوصل إلييا بإتباع أسموب تحميل المحتوىلمنياج المغة اإلنجميزية والتي بدورىا تمثل أداة التحميل وتقع تحت المجاالت اآلتية:
 .1الميارات الحياتية االجتماعية
 .6الميارات الحياتية العقمية
 .3الميارات الحياتية الميارية
 درجة االكتساب:
 زيادة أفكار الفرد أو معموماتو ،أو تعممو أنماطًا جديدة لالستجابة ،وتغيير أنماط استجاباتوالقديمة).مجمع المغة العربية)6444 ،
 وتعرف إجرائياً :ىي الدرجة التي سيحصل عمييا أفراد عينة الدراسة من خالل استجابتيمعمى االستبانة والتي ستعدىا الباحثة ليذا الغرض.
 منياج المغة اإلنجميزية :
 يعرف منياج المغة اإلنجميزية إجرائياً ىو كتاب الصف السادس األساسي لمغة اإلنجميزيةالذي أقرتو و ازرة التربية والتعميم عام  6415/6414واستخدمتو الباحثة في تحميل المحتوى
الستخراج الميارات الحياتية المتوافرة فيو.

حدود الدراسة ومحدداتيا:
 .1الحدود المكانية:
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المدارس الحكومية لمعاصمة عمان.
 .6الحدود الزمانية:
الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 6418/6417
 .3الحدود الموضوعية:
معممي المغة االنجميزية لممرحمة األساسية لمصف السادس األساسي في المدارس الحكومية
لمعاصمة عمان في ثالثة مديريات (لواء وادي السير  ،ناعور ،الجيزة) ومن محتوى منياج
المغة اإلنجميزية ( )Action packالمقرر لطمبة الصف السادس األساسي (الجزء األول،
الجزء الثاني) لمعام الدراسي  6418/6417لممدارس الحكومية .

محددات الدراسة:
يتم تعميم نتائج الدراسة باآلتي:
 داللة صدق وثبات استمارة تحميل المحتوى التي أعدتيا الباحثة في ضوء الميارات الحياتية
المتوافرة في منياج المغة اإلنجميزية.
 داللة صدق االستبانة وثباتيا التي أعدتيا الباحثة لقياس درجة اكتساب الطمبة ليذه
الميارات من وجية نظر المعممين.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
سيتناول ىذا الفصل األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بالميارات الحياتية وفيما
ما يمي توضيح لكل منيا:

أوالً :األدب النظري
ويشمل الموضوعات اآلتية
 .1التربية ومنياج المغة اإلنجميزية.
 .6مفيوم الميارات الحياتية وأىميتيا.
 .3أىداف الميارات الحياتية.
 .4تصنيف الميارات الحياتية.
إن التربية تواجو تحديات وتحوالت أىميا الثورة المعموماتية وثوره االتصال .وأصبح
االىتمام بالمستقبل أكثر تحديا ،وفي ظل ىذا السياق فإنيا تقع في صمب وقمب التغيير وفي صمب
التحدي والمواجية وعمييا ان تعد أنساناً يستطيع ان يتعايش ويتكيف مع متطمبات القرن الجديد
وتقنياتو الحديثة وان تعده بأدوات المستقبل ال أدوات الماضي التي لم تعد تجدي في ظل مستجدات
العصر المستمرة ولعل أحد أسباب عجز التربية اليوم ىو الخمل في إعداد جيل متسمح بأدوات
وميارات تجعمو ينخرط في حياتو العممية ومستعد لممستقبل .يقول عمي بن أبي طالب رضي اهلل
عنو(ال تربوا أبناءكم كما رباكم آباؤكم ،فإنيم خمقوا لزمان غير زمانكم)
فقد جاءت الورقة النقاشية السابعة لجاللة الممك عبد اهلل الثاني مؤكده عمى ضرورة مراجعو
النظام التربوي والمسيرة التعميمية ،حيث تناول المحور األول بناء القدرة البشرية ،كما أوضح جاللتو
أن االعتراف بالخمل الذي أصاب قدراتنا البشرية ىو تشخيص لتالفي المرض والقضاء عميو
خصوصاً أننا نعيش في عصر تسارعت خطاه وأننا ال نستطيع أن نواكب تحدياتو في معزل عن
أدواتو المعرفية الجديدة( .الزيدانين)6417 ،
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أصدر  Magenماجن تقري اًر عن مستقبل التربية والى "ضرورة تزويد المتعمم باستراتيجيات
حياتية وركائز اربعو :تعمم أن تكون وتعمم لتعيش وتتعايش مع اآلخرين ،وتعمم لتعرف وتعمم لتعمل،
ويؤكد أن المدرسة بمناىج اليوم تركز عمى استراتيجية واحدة فقط ىي (تعمم لتعرف) فالمواد
التعميمية المتاحة في مناىج اليوم ىي مواد معرفية والمعممون خبراء مادة وليسوا خبراء عمل ،ال
يمكنيم تدريس ميارات حياتية مفيدة"( .عبد الموجود ،اسكاروس)65 .6447،
يرى عبد المعطي ( )6448أن مكانة أي مجتمع ال يأتي إال من خالل تربية األجيال تربية
متكاممة وواعية وتزويدىم القاعدة المعموماتية والميارات الحياتية والخبرات العممية واالتجاىات
اإليجابية التي تمكنيم من التكيف مع مستجدات العصر السريعة ،وىذا يفسر بشأنو اىتمام عديد
من دول العالم بمراجعة أنظمتيا التربوية مراجعة جدية ،ووجود منيج الميارات الحياتية يعد من
أسباب تنمية الميارات الضرورية لبناء الطمبة القادرين عمى إحداث التنمية المستدامة.
وتستخمص الباحثة أن مخرجات التعميم في ظل مناىجنا الحالية ال تمتمك الميارات الكافية
والقدرات العقمية القادرة عمى حل المشكالت وال تساعد بشكل كبير عمى االكتشاف وتنمية معارف
جديدة واستخدام ميارات التفكير العميا وال تساعد الى حد كافي في بناء الطاقة البشرية الصحيحة
والمستعدة والتي يحتاجيا سوق العمل ألن معظم ممكات الفرد المعرفية وخبراتو غالباً ما تركز عمى
الحفظ واسترجاع المعمومات فقط .وبالتالي فإنيا سوف تؤثر أيضاً عمى النمو االقتصادي ألنيا
ستخرج متعمم غير قادر وغير مييأ لممشكالت الحياتية وغير منتج وخالق لألفكار اإلبداعية والتي
ستساىم حتما في تنمية وطنو وتجعل منو منفتحا عمى سوق العمل،والعقل كما قال زكي نجيب
محفوظ إذا لم يبدع فميس عقل.
وكذلك ترى الباحثة بأن مناىج المغة اإلنجميزية يجب أن تكون مرحمة انتقال سمسمة لممتعمم من
المدرسة إلى الحياة العممية إلى سوق العمل ،فيي لغة من الميم لممتعمم أن يتقنيا كمغة اتصال
وتواصل أوالً ومن ثم يجب أن يتقن جميع الميارات المرتبطة بيا .حيث تناولت السياسة التعميمية
في األردن إلى تبنى المنحى التواصمي كمنيجية لتعميم المغة اإلنجميزية الذي ييدف بشكل أساسي
إلى تطوير ميارات االتصال ( .)Salameh,2015التي ستمكنو فيما بعد من الحصول عمى فرص
عمل أكثر واالنخراط في سوق العمل الذي أصبح يتطمب بشكل ضروري وممح إتقان المغة
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اإلنجميزية قراءة وكتابة ومحادثةً فيي لغة التكنولوجيا والبحث العممي والعصر الحديث وتعتبر لغة
رسمية في مجاالت دراسية جامعية مثل الطب واليندسة وغيرىا وبالتالي ان تعمم المغة ال يمكن ان
يحدث في يوم وليمة؛ فنحن نحتاج إلى ان تكون بداية التعميم صحيحة منذ الصفوف األولى في
المرحمة األساسية إلى ما قبل الجامعة وأن تزود المتعمم بالميارات الحياتية التي يتعايش فييا في
حياتو اليومية وتؤىمو لمعمل في المستقبل ،وىذا الخمل في تعميم الميارات بالتالي أدى إلى عزوف
كثير من الطمبة عن تعمم المغة اإلنجميزية والتغيب عن المدرسة ألنيا أصبحت بالنسبة إلييم لغة
صعبة وال يستطيعون فيميا ،وأيضاً تزايد الطمب عمى الحصص الخصوصية مما شكل عبء عمى
األىالي .وأيضاً ضعف استخدام األسئمة الصفية لدى المعممين ومحاوره الطمبة سيؤدي إلى آثار
سمبية في التدريس تمثمت في تقميص دور المتعمم إلى مجرد متمق ومستمع في الحصة .وخصوصاً
أنو يوجد نسبة كبيرة من المتعممين يعانون من ضعف في قدراتيم عمى التعبير عن ما يخطر في
باليم من أفكار ،وعدم القدرة عمى التواصل مع الغير وخصوصاً الطمبة الذين ال يمتمكون ميارات
ومصطمحات انجميزية كافية لمتعبير مما يشعرىم بالحرج من المشاركة واالكتفاء باالستماع من
المعمم .وبالتالي سوف يزيد من الدور السمبي وغير الفعال لمطمبة.
وقد أوضحت دراسة فمير ( )Fleer,1992عن دور المعمم في تحفيز الطالب عمى المحادثة تؤدي
إلى نوع من التفاعل الناجح الذي يسيل تعمم المفاىيم والمصطمحات وعمى ذلك ينبغي عمى المعمم
أن يطرح األسئمة التي تحفز التفكير وخصوصاً األسئمة ذات ميارات التفكير العميا.
وقد تناول مشروع و ازرة التربية والتعميم بوالية ينوحيرس New Jersey department
( of education (2004المعايير المنيجية والمينية الكتساب الميارات الحياتية ،الذي بدوره
أكد عمى ضرورة تزويد المتعمم مستويات متقدمة من المعرفة والميارات التي ستمكنو من النجاح في
المستقبل واعداده لنواحي الحياة المختمفة والنمو الشخصي والحصول عمى وظيفة ترضي رغباتو
وطموحو.
وأشار تقرير اليونيسف ( )6445أن  164دولة من الدول قد التزمت بتضمين الميارات الحياتية
كوسيمة إلكساب الطمبة المعارف الصحيحة والسموك السميم وتمكينيم من مواجية ما يتعرضون لو
من مواقف في حياتيم اليومية.
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وأكد أيضاً مشروع التربية بوالية يوتا (Utah state office of education (2006
عمى ضرورة اكتساب المتعممين في مراحل التعميم العام الميارات الحياتية التي من أىميا،
الميارات الشخصية ،ميارات االتصال وميارات التفكير ،والميارات العممية (االستخدامية).
في حين ىدف مشروع و ازرة التربية والتعميم بدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى تطبيق مادة
الميارات الحياتية من أجل الخروج بنواتج تعميم أفضل واستثمار القدرات البشرية وتمكينيا من
اكتساب ميارات مفيدة ومميزة تواكب المستجدات الحديثة( .و ازرة التربية والتعميم والشباب دولة
اإلمارات العربية المتحدة.)6446 ،
كما يرى ( Postma, Getkate (2004أنو ينبغي أن تعمل المؤسسات التعميمية عمى تحقيق
بعض األىداف ذات العالقة بالميارات الحياتية ومنيا ،العمل عمى توفير بيئة تعمم جيدة ومساعدة
الطمبة عمى تنمية اتجاىات ومعارف وميارات وقيم تساعدىم عمى مواكبة الحياة وتبنييم ممارسات
حياتية وسموكية إيجابية.
كما أكد ( Erawan (2010عمى ضرورة تعزيز وتنمية الميارات الحياتية لدى الطمبة بالمدارس
مع عرض بعض الطرق واالستراتيجيات التي تساعد في استخداميا واكتسابيا بالشكل الصحيح
وتزويد مراكز إعداد وتدريب المعممين بالمدربين المؤىمين لذلك.
وتستخمص الباحثة بأن المتعمم ال يكتسب الميارات الحياتية إال من خالل نشاطو ومشاركتو
وطرحو لألسئمة واإلجابة عمييا وتعزيز ثقتو بنفسو وربط تعممو بواقع حياتو ومن خالل بيئتو ،ولذلك
فالبد من مدارسنا اليوم ومناىجنا ومعممينا ان تتعامل مع تقنيات التعمم ومستجدات العصر بشكل
إيجابي وفعال وان تعمل عمى تضمين تعميم الميارات الحياتية في المناىج وتوفير بيئة تعمم جيدة
قدر اإلمكان.

مفيوم الميارات الحياتية وأىميتيا:
اجتيد الباحثون والمختصون في تعريف الميارات الحياتية ،منيا:
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عرفتيا كوثر كوجك بأنيا ":مجموعة من األنماط السموكية التي تعتمد عمى معارف وميارات
ومعمومات وقيم واتجاىات يحتاجيا كل فرد وفقاً لعمره وخصائص مجتمعو وموقعو في مجتمعو،
كي يتمكن من التفاعل بإيجابية مع مستجدات العصر (كوجك.)1997 ،
وعرفتيا (بخيت )6444،بأنيا ":مقدرة الفرد عمى التكيف اإليجابي التي سوف تجعمو يتعامل مع
ما تطمبو الحياة اليومية ،وذلك عن طريق توظيف ما يعرفو من معمومات وقيم واتجاىات في حياتو
العممية.
أما الخوالدة فقد عرفيا عمى أنيا أنماط السموك الشخصية التي يحتاجيا اإلنسان كي يستطيع
التعامل بثقة مع أنفسيم ومع غيرىم ومع المجتمع وذلك عندما يتخذون الق اررات المناسبة والمالئمة
وتكوين عالقات إيجابية وتحمل المسؤولية والقدرة عمى التفكير اإلبداعي( .شحاتو.)6411،
عرفيا أيضا المقاني ومحمد أنيا عممية يقوم بيا اإلنسان في الحياة اليومية بتفاعمو مع األشياء
المحيطة بو وبالتالي فإن ىذه التفاعالت تحتاج من الفرد أن يكون متمكناً من ميارات حياتية
أساسية"( .المقاني ومحمد)6441،
أما جونس ) (Jones, 1991فقد عرفيا بأنيا مجموعو من اإلجراءات التي يستطيع اإلنسان من
خالليا مواجيو التحديات وحل المشكالت واجراء تحسينات في حياتو .
وبناء عمى ما تقدم تعرف الباحثة الميارات الحياتية عمى أنيا كل ما يحتاج إليو اإلنسان من
ً

ميارات ليستطيع معو التكيف واالندماج في بيئتو ومجتمعو بأسموب يناسبو ويشعره بالرضا
واالرتياح.
ولقد أصبح التأكيد عمى أىمية الميارات الحياتية ىو ضرورة ممحة حتى يتمكن الفرد من

التكيف مع بيئتو والتفاعل بشكل إيجابي وتنميو اإلبداع واالكتشاف ،لذلك الكثير من الدول العربية
واألج نبية تبنت كتب إضافية لمميارات الحياتية إلى جانب الكتب األساسية .حيث توصمت دراسة
(السميمي )6416،في سمطنو عمان إلى استنتاج التعميمات في ماده الميارات الحياتية ،بحيث
يؤدي تقدم الطمبة من الحقائق إلى المفاىيم ثم التعميمات وباستخدام تصنيف بموم فإن التعميمات
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تقع في مستوى التحميل والتطبيق لذلك البد من استنتاجيا وتحميميا لما ليا من أىميو في تنمية
ميارات التفكير العميا وميارات تمخيص المعمومات واستنتاج المفاىيم وايجاد العالقات بينيا.
تؤدي الميارات الحياتية دو اًر ميماً في حياة اإلنسان وتؤثر عمى تفاعمو مع اآلخرين فمثالً
إذا كانت لديو ميارة االتصال المغوي ،سوف يساعده عمى طرح أفكاره بوضوح ،لذلك فإن ممارستو
لمميارات الحياتية سوف ينمي ثقتو بنفسو ،ويشعره بالرضا واالعتزاز ،فعندما يطمب منو أن ينجز
عمالً ويتقنو سوف يشعر اآلخرين بالرضا عنو والثقة فيو وبالتالي سيزيد من ثقتو بنفسو ويرفع من
تقديره لذاتو ىو يحتاج أيضا إلى طرح أفكاره كتابة،والبد أن يمتمك ميارة االستماع والقراءة وميارات
غيرىا أساسية( .اسكاروس ،عبد الموجود)6447 ،
ترى الباحثة أن تطوير التعميم في بمدنا األردن حظي باىتمام واضح وكبير في اآلونة
األخيرة عمى كافة المستويات وأصبح قضية قومية وىدف استراتيجي يسعى المجتمع لتحقيقو ،وألن
اإلنسان ال يستطيع أن يعزل نفسو عن اآلخرين وعن أصدقائو وأىمو كذلك ال يمكن أن يعيش
منعزالً دون أن يتعامل مع المحيط من حولو ،لذلك غدت الميارات الحياتية ىدفاً من أىداف التربية
والتعميم بدءاً من الروضة والمراحل األساسية األولى إلى مرحمة ما قبل الجامعة.
وأيضاً تمكن الطمبة من الميارات الحياتية وخصوصاً الجديدة يساعده عمى استيعاب
التكنولوجيا الحديثة ،اإلرتقاء بمستوى الميارة من أجل فتح آفاق جديدة لمعمل وبالتالي تحقيق عائد
ومردود مادي أكثر ،فالبنوك والشركات والمصانع والمؤسسات وحتى المدارس الحديثة تحرص دائماً
عمى التطور التكنولوجي وتوظيف عاممين وكوادر مؤىمة لدييم حسب ميارات معينة ،ولذلك فإن
الفرد الذي ال يمتمك الميارات الحياتية األساسية سوف يشعر بالقصور أمام المستجدات والتغيرات
التكنولوجية الحديثة.
وقد أشارت المولو و اآلغا ( ) 6445إن كل ما امتمك االنسان ميارات حياتيو متنوعو كمما
زادت قدرتو عمى أداء الميام والواجبات بإتقان وكفاءة عالية وتوفير لموقت والجيد أيضا.
وأوضحت اليونيسف ( )6447عن أىميو إكساب المتعمم لمميارات الحياتية في سن مبكرة ومن ثم
ستظير عميو في الوقت المناسب حسب الحاجة ،كمشاركتو في المشروعات والنقاشات والعمل مع
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الفريق وتقديم العروض وغيرىا لذلك يجب عمى المعمم أن ينوع بالطرائق واألساليب التي يستخدميا
لتحقيق أفضل النتائج.
كما أكد ) Swamy, Mahender (2016عمى أىمية تعميم الميارات الحياتية في المدارس
الحكومية لصفوف المغة اإلنجميزية باألخص ،لترسيخ قواعد النجاح في المستقبل وتمكنيم من
العمل بروح الفريق لما لمميارات الحياتية أثر كبير في تعزيز ثقة الطمبة بأنفسيم وتطوير ميارات
التقديم والتواصل ،كما أنيا تسيل عمييم إدارة الوقت ،وحل المشكالت وتقديم تغذية راجعة ،وعمى
المعمم مسؤولية كبيرة في تعميم الميارات من خالل إعطاء األنشطة المختمفة ،الرسم ،الموسيقى،
وتوظيف األلعاب والميارات التقديمية.

أىداف الميارات الحياتية:
اكتساب الميارات الحياتية خصوصاً في المراحل األساسية ليا أىداف تناوليا العديد من
التربويين والباحثين منيا (الغامدي )6411،وىي:
 )1تنمية وصقل شخصية المتعمم مثل االتصال والتواصل والتعاون مع اآلخرين.
 )6تزويده بالمعمومات والخبرات التي تتعمق بإدارة المواقف الحياتية اليومية.
 )3اطالعو عمى التقنيات الحديثة وتوجييو لالستخدام األمثل ليا.
 )4القدرة عمى استخدام المصادر والمراجع العممية في البحث عن المعمومات.
 )5إكسابو ميارات واتجاىات عممية إيجابية عن طريق إقامة عالقات متالحمة بين فئات
المجتمع المختمفة.
 )6تنمية ميارات التفكير العممي وميارات اتخاذ القرار وحل المشكالت.
 )7تنميو االتجاىات اإليجابية مثل ترشيد االستيالك في جميع المجاالت واالىتمام بمنابع
الطاقة وكيفية الحفاظ عمييا ،وتشجيع المتعممين عمى ممارسو األنشطة الضرورية لتوفير
االمن والسالمة في البيئة.
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تصنيف الميارات الحياتية:
ليس ىناك تصنيف محدد لمميارات الحياتية ويرجع السبب في ذلك إلى اختالف خصائص
المتعممين وحاجاتيم وتطمعاتيم والمشكالت التي تنجم عندما ال يستطيعون أن يحققوا السموكيات
المتوقعة ،منيم وأيضاً تختمف حسب طبيعة المجتمع وخصائصو والعالقات بين أفراده ولذلك ىناك
قوائم ونماذج اقترحيا المختصون كميارات لمحياة منيا:
)1تصنيف (فتحية المولو) – الميارات الحياتية لمطفل
 .1ميارات وقائية  .6صحية

 .3غذائية

 .4بيئية

 .5يدوية (المولو)11 ،6445 ،
أما بالنسبة لتصنيف (الغامدي )6411،عمى النحو اآلتي:
 .1تصنيف المنظمات العالمية كمنظمة اليونيسف(6445م)
 ميارات التواصل والعالقات بين األشخاص. ميارات الرفض والتفاوض. ميارات التقمص العاطفي. ميارات التعاون والعمل مع الفريق. ميارات الدعوة لكسب التأييد. ميارات جمع المعمومات. ميارات التفكير الناقد. ميارات لزيادة العقل الباطني لمسيطرة -ميارات إدارة المشاعر.
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 ميارات إدارة التعامل مع الضغوط. .6تصنيف مركز تطوير المناىج والمواد التعميمية التابع لو ازرة التربية والتعميم في مصر:
 ميارات انفعالية :وتشمل المرونة وضبط المشاعر والقدرة عمى التعايش والتكيفومراعاة شعور اآلخرين ،والتسامح وتحمل الضغوط.
 ميارات اجتماعية :مثل تحمل المسؤولية ،اتخاذ الق اررات ،احترام الذات ،المقدرة عمىالتفاوض.
 ميارات عقمية (المقدرة عمى التفكير الناقد ،االبتكار ،التجديد ،القدرة عمى االكتشافوالبحث).
 .3تنصيف و ازرة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية:
 ميارات مرتبطة بالخصائص الشخصية ،مثل التعاون مع الغير واالتصال والتواصلوترشيد االستيالك.
 إكساب المتعممين مجموعة من الميارات العممية مثل إدارة الوقت والقدرة عمىالتواصل ومتطمبات األمن والسالمة.
 .4تصنيف كوفاليك()Kovalik، 6444
 ميارات التنظيم وحل المشكالت والتأمل والمرونة والمثابرة وتحمل المسؤولية ،إدراكقيمة الذات ،اكتساب العمم والمعرفة.
 .5تصنيف عمران ،الشناوي ،صبحي ( 6441م)
 ميارات ذىنية (حل المشكالت ،إدارة الوقت ،التفكير الناقد). ميارات عممية (العناية الشخصية بالجسم ،اإلسعافات األولية وحسن استخدام ،مواردالبيئة  ،ترشيد االستيالك).
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 .6تصنيف المقاني وحسن (6441م)
 ميارات عقمية (كالتفكير واالبتكار وحب االستطالع وحل المشكالت) ميارات يدوية (استخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا) أو صناعة شيء معين. ميارات اجتماعيو (التعامل والتواصل مع اآلخرين واتخاذ القرار وتحمل المسؤوليةوالتفاوض واداره الوقت والحوار وتقبل األخر).
في حين صنف فريق التعميم الميني والتقني بقسم التعميم العام بوالية وسكونسن Wisconsin
( Department (2006الميارات الحياتية إلى ثالث مجاالت رئيسة وىي:
 .1ميارات حياتية أساسية :مثل الكتابة ،القراءة ،ميارات االتصال الشخصي واالتصال
الرسمي.
 .6ميارات تحميمية :مثل حل المشكالت ،والبحث عن المعمومات.
 .3ميارات فعالة (تأثيرية) :مثل إدارة النزاع ،تطوير المينية ،المواطنة .
بعد االطالع عمى التصنيفات السابقة ومراجعتيا بشكل شامل فقد ارتأت الباحثة أن الميارات التي
قدميا المقاني وحسن شاممة ومناسبة لطالب المرحمة المقصودة في المنياج.

الدراسات السابقة:
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من خالل االطالع عمى العديد من الدراسات السابقة ذات الصمة بيذا الموضوع ،فقد
توصمت الباحثة إلى ضرورة وأىمية الميارات الحياتية في مختمف المراحل العمرية والمناىج
الدراسية .وفيما يأتي عرض لبعض الدراسات السابقة:
أجرت المولو ( )7116دراسة ىدفت إلى تحميل الميارات الحياتية في محتوى منياج العموم
لمصف األول والثاني االبتدائي وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ولتحقيق ذلك تم
بناء قائمة بالميارات الحياتية بخمسة مجاالت وىي (الوقائية ،الصحية ،البيئية ،اليدوية ،الغذائية).
وقد استخدمت الباحثة أداة تحميل المحتوى وقد أشارت الدراسة إلى تركيز محتوى كتاب
الصف األول عمى الميارات العممية واليدوية والصحية وقد أغفل الميارات الغذائية والوقائية والبيئية
ولم تتناوليا بصورة مناسبة.
أجــــرى ( )Gamble,7116د ارس ــة ى ــدفت إل ــى توظي ــف برن ــامج تعميم ــي لممي ــارات الحياتي ــة
لمساعدة الطمبة في المدارس الحكومية في والية ايمنوي في الواليات المتحدة األمريكية عمى االنتقـال
بسالســة ونجــاح مــن المدرســة إلــى ســوق العمــل وصــقل الشخصــية الناجحــة ،وقــد أجــرت الد ارســة فــي
( )ILONIواستخدم الباحث المنيج التجريبي.
وقــد أشــارت الد ارســة إلــى فعاليــة برنــامج تعمــيم الميــارات الحياتيــة فــي مســاعدة الطمبــة عمــى
االنتقــال الفعــال والنــاجح إلــى ســوق العمــل وأيضـاً مســاىمة البرنــامج فــي اجتيــازىم لممشــاكل والعقبــات
التي تواجييم في حياتيم اليومية.
أجــرى كــل مــن ( )Wick, Benjamin 2006د ارســة ىــدفت إلــى تحميــل الميــارات الحياتيــة
الحرجــة المتضــمنة فــي المنيــاج النظــامي فــي كولومبيــا ،وقــد أشــارت الد ارســة أن المنــاىج تتضــمن
تطوير مجموعو من الميارات الحياتية الضرورية واألساسية.
حي ــث يرك ــز المني ــاج عم ــى مي ــارات التط ــوير الشخص ــي وح ــل المش ــكالت ومي ــارات النق ــد
والميارات الوظيفية (العمميو) وميارات تحمل المسؤولية الفردية.
أجرت سعد الدين ( )7112دراسة ىدفت إلى الكشف عن مدى تضمين الميارات الحياتية
في مقرر التكنولوجيا في الصف العاشر األساسي ومدى اكتساب الطمبة ليا في فمسطين .واعتمدت
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الباحثة طريقو العينة العنقودية العشوائية في اختيار عينة الدراسة حيث بمغ عددىم ( )597طالب
وطالبة واعتمدت أداة تحميل المحتوى لكتاب التكنولوجيا لمصف العاشر وفق قائمة محدده لمميارات
الحياتية .واختبار الميارات الحياتية لقياس مستواىا لدى طمبة الصف العاشر األساسي .وقد أشارت
نتائج الدراسة إلى ضعف الخطوات التنفيذية بشكل واضح في التعميم في فمسطين لتضمين الميارات
الحياتية في المنياج.
أجــرى الشــرفات ( )7112د ارســة ىــدفت إلــى تحميــل محتــوى كتــاب العمــوم لمميــارات الحياتيــة
لمصفوف األساسية الدنيا .وقد استخدم المنيج الوصفي التحميمي.
وتــم تحديــد قائمــو لمميــارات الحياتيــة فــي خمس ـة مجــاالت وىــي (الميــارات الصــحية البيئيــة،
الوقائيــة ،اليدويــة) .وقــد أظيــرت نتــائج الد ارســة عمــى أن محتــوى كتــاب العمــوم لمصــف األول يتضــمن
الميارات الصـحية واليدويـة بشـكل مناسـب والميـارات البيئيـة والوقائيـة بصـوره متوسـطة أمـا الميـارات
الغذائية فمم يتناوليا بصوره مناسبة.
أمـا الصـف الثــاني فركـز الكتــاب عمـى الميــارات اليدويـة أمــا الميـارات الوقائيــة والبيئيـة فكــان
التركيز عمييا بمسـتوى مناسـب ،أمـا الميـارات الصـحية والغذائيـة فكانـت بمسـتوى مناسـب أيضـا .أمـا
الصــف الثالــث فركــز الكتــاب عمــى الميــارات البيئيــة واليدويــة .أمــا الصــحية والوقائيــة والغذائيــة فمــم
يتناوليا بمستوى مناسب.
كما أجرى القضاة ( )7101دراسة ىدفت إلى تصميم برنامج تدخل مبكر والتحقق من
فاعميتو في تطوير الميارات الحياتية اليومية لدى مجموعة من األطفال ذوي متالزمة داون في
المرحمة العمرية ( )6-3سنوات وقد استخدم المنيج التجريبي وبمغ عدد أفراد الدراسة ( )44طفل
وطفمة وقد قسموا بالتساوي بالطريقة العشوائية إلى المجموعة التجريبية وعددىا ( )64والضابطة
( )64ومقسمو أيضا عمى اختالف المراحل العمرية من  6_3سنوات.
وقد أشارت النتائج إلى فاعمية برنامج تدخل مبكر حيث أن ىناك فروقاً ذات داللة
إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في األداء عمى مقياس فاينالند لمنضج
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االجتماعي بالميارات التالية (األنشطة المنزلية /الميارات الذاتية /الميارات البيئية) لصالح
المجموعة التجريبية.
أجرت الخالدي ( )7100دراسة ىدفت إلى الكشف عن مساىمة منياج الميارات الحياتية
في تنمية االنتماء الوطني لدى طمبة الحمقة الثانية بسمطنة عمان من وجية نظر مشرفي المادة
ومعممييا في ضوء متغيري الخبرة والمؤىل العممي.
وقد استخدمت المنيج الوصفي ،وتم اختيار جميع المشرفين التربويين لمادة الميارات
الحياتية في العينة لقمة عددىم حيث بمغ عددىم ( )16مشرفاً تربوياً وأيضاً احتوت العينة عمى
( )117معمم ومعممة لمادة الميارات الحياتية لمحمقة الثانية وتم إعداد أداة لقياس مدى مساىمة
الميارات الحياتية في المنياج إلى تنمية االنتماء الوطني لدى الطمبة وقد ضمت األداة خمسة
مجاالت (المجال البيئي ،السياسي ،االقتصادي ،االجتماعي ،الثقافي).
وقد أظيرت النتائج أن تقديرات المعممين لمساىمة منياج الميارات الحياتية في تنمية
االنتماء الوطني لدى طمبو الحمقة الثانية عمى األداة الكمية جاءت ضمن المساىمة المرتفعة ،كذلك
جاءت تقديرات المعممين عمى مجاالت األداة الخمسة ضمن المساىمة المرتفعة .وحل المجال
االجتماعي الترتيب األول والمجال الثقافي الثاني ،واالقتصادي الثالث والسياسي الرابع والبيئي
الخامس واألخير.
وأجـــرى الـــزوري ( )7100د ارس ــة ى ــدفت إل ــى معرف ــو أث ــر ال ــدورات التدريبي ــة القائم ــة عم ــى
عمـان تبعــا لمتغيــر
االقتصــاد المعرفــي فــي تطــوير الميــارات الحياتيــة لمعممــي المرحمــة األساســية فــي ّ

المؤىل العممي وسنوات الخبرة والصف الدراسي.

تكـ ّـون مجتمــع الد ارســة مــن مــديريات التربيــة والتعمــيم فــي العاصــمة عمــان .أمــا العينــة فكانــت 549
معممة من معممات الصفوف الثالث األولى.
وق ــد أش ــارت نت ــائج الد ارس ــة ال ــى ان ــو يوج ــد أث ــر لم ــدورات التدريبي ــة القائم ــة عم ــى االقتص ــاد
المعرفي في تطوير الميارات الحياتية المينيـة لمعممـي المرحمـة األساسـية فـي عمـان مـن وجيـو نظـر
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المعممين متوسطة المعدل .وأيضـاً يوجـد اثـر تبعـا لمتغيـر سـنوات الخبـرة لصـالح الخبـرة األقـل مـن 5
سنوات.
أجـــرت الجمـــاعين ( )7102د ارســة ىــدفت إلــى تقصــي درجــة ت ـوافر الميــارات الحياتيــة فــي
محتوى منياج ريـاض األطفـال فـي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة مأدبـا ودرجـة ممارسـة المعممـات
لتمــك الميــارات .حيــث اختيــرت عينــة عش ـوائية بســيطة مــن معممــات ريــاض األطفــال فــي المــدارس
الحكومي ــة ف ــي مأدب ــا بم ــغ ع ــدد أفرادى ــا ( )64معمم ــة والج ــزء الث ــاني م ــن المني ــاج ال ــوطني التف ــاعمي
لألنشطة العمميـة وقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنيج الوصـفي المسـحي .وأشـارت نتـائج الد ارسـة عمـى أن
محتــوى منيــاج الــوطني التفــاعمي لألنشــطة لمرحمــة ريــاض األطفــال ( )kg2يركــز بنســبة عاليــة عمــى
الميــارات الذىنيــة (العقميــة) فــي حــين لــم ييــتم بالميــارات العمميــة فــي حــين كانــت ميا ارتــا اســتخدام
األثاث المنزلي والعناية بو واجراء اإلسعافات األولية ممثمة بنسبة قميمـة جـداً .فـي حـين جـاءت درجـة
ممارســة المعممــين لمفعاليــات التــي تضــم ( )65ميــارة حياتيــة بدرجــة متوســطة وأمــا فعاليــة اســتقبال
األطفال جاءت بدرجة مرتفعة.واشـارت الد ارسـو ايضـا عمـى وجـود فـروق ذات داللـو احصـائيو لدرجـو
ممارســو معممــات ريــاض األطفــال لمميــارات الحياتي ـة تعــزى لمتغي ـرات ســنوات الخب ـره اذ كــان الفــارق
لصالح  5سنوات فاكثر .
وأجرى الدليمي ( )7106التي ىدفت التعرف إلى درجة توافر الميارات الحياتية في منياج
التربية الرياضية لممرحمة الثانوية في العراق من وجية نظر المدرسين .واستخدم الباحث المنيج
الوصفي وتم اختيار العينة من مدرسي التربية الرياضية لممرحمة الثانوية بمغ عددىا ( )691مدرساً
ومدرسة ،كما قام الباحث بإعداد استبانو لدرجة توافر الميارات الحياتية في أربعو مجاالت
(الميارات البدنية وميارات اتخاذ القرار وميارات االكتشاف والتفكير والميارات االجتماعية والنفسية)
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة توافر الميارات الحياتية في منياج التربية الرياضية جاءت
بدرجة متوسطة والى عدم وجود فروق في درجة توافر الميارات الحياتية تبعاً لمتغير الجنس.
ووجود فروق تبعا لمتغير المؤىل العممي ولصالح درجة البكالوريوس في مجالي (الميارات البدنية
والميارات النفسية واالجتماعية) ولم توجد فروق ذو داللة إحصائية في مجالي(ميارات التفكير
واالكتشاف وميارات القيادة واتخاذ القرار) وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود فروق تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة ولصالح  14سنوات وأكثر.
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أجرى ( Monfared, Nejad (2016ىدفت إلى معرفة "تأثير تدريس الميارات الحياتية عمى قمق
االختبار والقدرة عمى حل المشكالت وزيادة دافع التحصيل في المناىج الدراسية لطالب الصف
التاسع في شيراز ،إيران .وقد استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي وتكون مجتمع الدراسة من
جميع طمبة الصف التاسع في منطقة شيراز وتكونت عينة الدراسة من المجموعتين تجريبية
وضابطة ،وأظيرت النتائج أنو يوجد فرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة وأن تعميم الميارات
الحياتية يزيد من الكفاءات في حل المشكالت والحد من القمق ورفع التحصيل في المناىج وأن
ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تعميم ميارات الحياة وتحصيل الطمبة والتي يؤثر عمى إنجاز
المناىج الدراسية.

موقع الدراسة الحالية:
بعد عرض الدراسات السابقة استخمصت الباحثة المالحظات اآلتية :
 تشــابيت الد ارســة الحاليــة مــع د ارســة كــل مــن  :د ارســة الــدليمي ( )6416ود ارســة ســعد الــدين( )6447والخالـ ــدي ( )6411والمولـ ــو( )6445والش ـ ـرفات( )6449وويـ ــك بنجـ ــامين()6446
والجم ــاعين ( .)6414ف ــي اختي ــار الم ــنيج الوص ــفي بوص ــفو األكث ــر مالئم ــة لظ ــروف ى ــذه
الدراسة واعتماد الباحثين الطريقة العشوائية كإحدى إجراءات الدراسة.
 وقــد اختمفــت الد ارســة الحاليــة عــن الد ارســات الســابقة فــي اختيــارىم لممــنيج التجريبــي وشــبوالتجريبــي ،كأســموب معتمــد بوصــفو األكثــر مالئمــة لظــروف د ارســاتيم الســابقة .مثــل د ارســة
القض ـ ــاة ( )6414وال ـ ــزوري ( )6411وجامب ـ ــل ( )6446ومنف ـ ــرد ونج ـ ــاد ( )6416كم ـ ــا أن
الباحثين استخدموا العينة القصـدية ،واسـتخدمت الباحثـة فـي الد ارسـة الحاليـة قائمـو لمميـارات
الحياتية ،بينما استخدمت الدراسات السابقة البرامج والدورات التدريبية

 وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونيا تعد األولـى فـي حـدود عمـم الباحثـة التـيتناولت درجو توافر الميارات الحياتية في منياج المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي.
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 اســتفادت الباحثــة مــن الد ارســات الســابقة فــي دعــم اإلطــار النظــري وتحديــد منيجيــو الد ارســة،وبناء أدواتيا وفي مناقشو النتائج وتفسيرىا.
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الفصل الثالث
الطريقة واالجراءات
تضمن ىذا الفصل عرضاً لمنيج البحث المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتيا وأدوات الدراسة
وكيفية إيجاد صدقيا وثباتيا ،فضالً عن إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية لمبيانات وكما يأتي:

أوالً :منيجية الدراسة :
اعتمدت الدراسة الحالية أسموب تحميل المحتوى الذي يتبع المنيج الوصفي ،لتحميل كتاب
المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي ،واعتمدت الدراسة المسحية التي تتبع المنيج الوصفي
المسحي ،فيما يتعمق بدرجة اكتساب طمبة الصف السادس األساسي لمميارات الحياتية.

ثانياً :مجتمع الدراسة وعينتيا :
 تكون مجتمع الدراسة من جميع صفحات كتاب المغة اإلنجميزية الذي أقرتو و ازرة التربيةوالتعميم لمصف السادس األساسي في المممكة األردنية الياشمية لمعام الدراسي
 6417/6416وما اشتمل ىذا الكتاب من دروس وتمرينات وأسئمة بعد استثناء المقدمة
والمراجع من عممية تحميل المحتوى ،عمماً بأن مجتمع الدراسة ىو نفسو عينتيا.
يدرسون الصف السادس األساسي في المدارس
 ومن جميع معممي المغة اإلنجميزية الذين ّالحكومية في العاصمة عمان والبالغ عددىم( )3596معمم ومعممة موزعين عمى المدارس
األساسية الحكومية في جميع مديريات التربية والتعميم من خالل الرجوع إلحصائية و ازرة
التربية والتعميم لمعام الدراسي.6418-6417

جدول ()0
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توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المعممين والمعممات في المدارس األساسية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان.
المواء

جنس المعمم

المجموع

ذكر
444

أنثى
486

886

الجامعة

184

196

376

سحاب

49

89

138

القويسمة

175

344

475

ماركا

443

546

949

وادي السير

171

164

335

ناعور

71

147

178

الجيزة

68

94

166

الموقر

68

73

141

المجموع

0852

7112

6826

قصبة عمان

وتم اختيار ثالثة مديريات من العاصمة عمان بالطريقة العنقودية وىم ( لواء وادي السير ،ناعور

،الجيزة) والجدول ( )6يبين ذلك:

جدول ()7

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب األلوية والجنس في محافظة العاصمة عمان
جنس المعمم

المواء

ذكر

المجموع

أنثى

لواء ناعور

679

434

713

الجيزة

344

646

954

وادي السير

171

164

335

المجموع

222

0712

0225

كما تم اختيار أفراد عينة الد ارسة من المعممين والمعممات بالطريقة الطبقية العشوائية من ىذه
األلوية الثالث بمغ عدد أفرادىا ( )366معمماً ومعممة وذلك بالرجوع إلى جدول تحديد حجم العينة
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من حجم المجتمع الذي أعده كريجسي ومورجان ( )Kregice & Morgam,1970والجدول ()3
يبين ذلك:
جدول ()6

جدول عينة الدراسة حسب متغيراتيا
المتغير
الجنس

المؤىل

الخبرة

الفئة

التكرار

النسبة

ذكر

128

39.8%

أنثى

194

60.2%

المجموع

322

100%

دبموم

39

12.1%

بكالوريوس

207

64.3%

دراسات عميا

76

23.6%

المجموع

322

100%

أقل من  5سنوات

106

32.9%

5سنوات–أقل من  01سنوات

113

35.1%

10سنوات فأكثر

103

32.0%

المجموع

322

100%

ثالثاً :أداتا الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ،بإعداد أداتي الدراسة ،بالرجوع إلى األدب النظري
والدراسات السابقة مثل دراسة ،)6416( Monfared, Nejad ،)6446( Gamble ،الجماعين
( ،)6414الزوري (.)6411

استمارة تحميل المحتوى
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أجرت الباحثة ببناء استمارة تحميل محتوى ،مكونة من ثالث مجاالت رئيسة .اشتمل كل
منيا عمى عدة ميارات صنفت في المحور العمودي ،في حين جاء في المحور األفقي لالستمارة
دروس محتوى كتاب المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي ،وقد اعتبرت الجممة ىي وحدة
التحميل ألجل استخراج الميارات الحياتية في محتوى كتاب المغة االنجميزية المقرر لطمبة الصف
السادس األساسي في األردن.
وقد جرى تصنيف الميارات الحياتية في المجاالت الرئيسة اآلتية:
 الميارات العقمية :وشممت الميارات اآلتية:استخدام ميارات التفكير ،القدرة عمى االبتكار ،حب االستطالع ،القدرة عمى البحث
واالكتشاف ،اتخاذ القرار ،إدارة الوقت ،ميارات جمع المعمومات.
 الميارات اليدوية (العممية) :استخدام الحاسوب ،ممارسة األنشطة ،صناعة شيء معين،استخدام األدوات واألجيزة المنزلية ،العناية باألثاث المنزلي ،اإلسعافات األولية ،العناية
الشخصية بالجسم ،ترشيد االستيالك ،حسن استخدام موارد البيئة.
 الميارات االجتماعية :العمل بروح الفريق ،ممارسة العادات االجتماعية الصحيحة،التواصل مع اآلخرين ،الثقة بالنفس ،مراعاة شعور اآلخرين ،تحمل المسؤولية ،إدراك قيمة
الذات ،المقدرة عمى التكيف مع المواقف االجتماعية ،توثيق الصداقة واالحترام،
ولتحديد درجة توافر الميارات الحياتية في كتاب المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي ،تم
حساب المعادلة اآلتية:
أعمى نسبة تكرار – أدنى نسبة تكرار
3

صدق استمارة تحميل المحتوى:
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لمتحقق من صدق استمارة تحميل المحتوى تم استخدام الصدق الظاىري Face Validity
عن طريق عرض االستمارة في صورتيا األولية الممحق ( )6مع التعريفات اإلجرائية لوحدة التحميل
عمى لجنة من المحكمين أصحاب الخبرة واالختصاص في مجال المناىج وطرق التدريس وعدد من
المشرفين والتربويين في الجامعات الحكومية والخاصة من وزرة التربية والتعميم ،وقد بمغ عددىم
( )11محكمين متضمنين في الممحق ( )1و قد طمب إلييم إبداء الرأي في مجاالت الميارات
المقترحة إما بالحذف أو التعديل أو اإلضافة من حيث شمولية المجاالت ومدى مالئمة الميارات
المقترحة لكل ىذه المجاالت ومدى مناسبتيا لطمبة الصف السادس األساسي ومدى مراعاة الدقة
المغوية ،وقد كان ىناك إجماع عمى مجاالت الميارات الحياتية ،وقد أشار بعض المحكمين إلى
إجراء بعض التعديالت عمييا ،وقد أجريت التعديالت المقترحة في ضوء ممحوظات السادة
المحكمين والممحق ( )3يوضح االستمارة في صورتيا النيائية.
ثبات اإلستمارة:
جرى التأكد من ثبات أداة تحميل المحتوى بإجراء الباحثة بتحميل كتاب المغة االنجميزية
المقرر لمصف السادس األساسي وتم إعادة تحميل المحتوى من محمل آخر في نفس االختصاص
والمؤىل العممي والخبرة يعمل في مجال تدريس المغة االنجميزية وجرى لو توضيح اإلجراءات كافة
التي تمزم لعممية التحميل ،وبعد انتياء الباحثة والمحمل من إجراءات التحميل جرى حصر عدد مرات
االتفاق بين المحممين ،وتم اعتماد معادلة ىولستي االتية:
معادلة ىولستي = ( 6أ ب)
أ +ب

( – 6أ ب) = مجموع الميارات المتفق عمييا عند المحممين.
أ = عدد الميارات التي وردت في تحميل المحممة األولى (الباحثة).
ب= عدد الميارات التي وردت في تحميل المحممة الثانية.
=  %96 = 691وىي نسبة ممتازة ألغراض ىذه الدراسة.
316
استبانة درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية من وجية نظر المعممين:
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قامت الباحثة بإعداد استبانة قياس درجة اكتساب طمبة الصف السادس لمميارات الحياتية
في كتاب المغة اإلنجميزية من وجية نظر معممييم وتكونت من محورين رئيسين وىما:
المحور األول :تضمن بيانات عامة جنس المعمم(ذكر ،أنثى) والمؤىل العممي (دبموم ،بكالوريوس،
دراسات عميا) وسنوات الخبرة (أقل من  5سنوات ،من  14-5سنوات ،من 14فأكثر).
المحور الثاني :تضمن مجاالت الميارات الحياتية الرئيسة الثالث المعتمدة في ىذه الدراسة.
واعتمدت مقياس ليكرت الخماسي  -:بدرجة توافر :كبيرة جداً  ،كبيرة ،متوسطة  ،قميمة ،وقميمة
جداً.
ولتحديد درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية في منياج المغة اإلنجميزية فقد حددت
الباحثة المعادلة التي تم اعتمادىا كاآلتي:
طول الفئة=(الحد األعمى لمبديل – الحد األدنى لمبديل)/عدد المستويات.
( 1.33-3/4=3/)1-5وبذلك تكون المستويات كاآلتي:
مستوى منخفض من 6.33 -1
مستوى متوسط من 3.67-6.34
مستوى مرتفع

من  3.68إلى 5

رابعاً :صدق االستبانة
تم عرض االستبانة عمى عدد من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الشرق األوسط
والجامعات األردنية األخرى من ذو االختصاص في مجال ىذه الدراسة في صورتيا األولية،
الممحق ( )3وذلك من أجل التعرف إلى مدى صدق المفردات السموكية ألداة الدراسة ومدى
ارتباطيا بموضوع الدراسة وصالحيتيا لمتطبيق واذا كان ىناك اقتراحات لتعديل أو إضافة أو حذف
أي من عبارات االستبانة وبعد استرداد كافة االستبيانات التحكيمية ودراسة مقترحات ىيئة التحكيم
تم األخذ بآراء المحكمين واجراء بعض التعديالت عمى فقرات االستبانة سواء بالحذف أو اإلضافة
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أو إعادة الصياغة حسب توجييات المحكمين لموصول إلى الصورة النيائية لالستبانة قبل توزيعيا
والممحق ( )5يوضح االستبانة في صورتيا النيائية.

خامساً :ثبات االستبانة:
ثبات أداة الدراسة:
لمتأكد من ثبات أداة الدراسة (االستبانة) ،تم استخدام طريقة االختبار واعادة االختبار – test
) ،)retestإذ تم تطبيق األداة عمى عينة استطالعية مكونة من( )03فرد من خارج عينة الدراسة
بفاصل زمني مدتو أسبوعان بين مرتي التطبيق وتم حساب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط
بيرسون ،لمدرجة الكمية ولكل مجال ،كما تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي بحساب معادلة
كرونباخ الفا ( )Cronbach's Alphaوالجدول( )0يبين معامالت ثبات االستبانة عمى النحو
اآلتي:
جدول ()4
معامالت ثبات أداة الدراسة
معامل ارتباط
بيرسون

كرونباخ
الفا

1

الميارات العقمية

0.83

0.79

2

الميارات اليدوية (العممية)

0.85

0.81

3

الميارات االجتماعية

0.79

0.85

الدرجة الكمية

0.87

0.88

المجال

الرقم

ويالحظ من الجدول ( )4بأن الدرجة الكمية لمعامل ارتباط بيرسون  ،4.87وكرونباخ الفا 4.88
وىي قيم مقبولة إلجراء الدراسة.

سادساً :متغيرات الدراسة
 -اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:
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 الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة. الميارات الحياتية المتوافرة في كتاب المغة االنجميزية. -درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية من وجية نظر المعممين.

سابعاً :المعالجة اإلحصائية:
تمت االستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSSوسوف استخدمت
الباحثة األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لإلجابة عن السؤالين األول والثاني.
 .6تم استخدام تحميل التباين األحادي لبيان الفروق في إجابات العينة تعزى لمتغيرات (المؤىل
العممي ،سنوات الخبرة) واختبار شيفيو لممقارنة البعدية إذا كانت قيمة "ف" دالة إحصائياً.
 .3ولإلجابة عن متغير (الجنس) سيتم استخدام اختبار ( )t testلعينتين مستمقيتين.
 .4تم استخدام معادلة ىولستي لحساب ثبات استمارة التحميل.
 .5تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ ألفا( )Cronbach Alphaلحساب
ثبات االستبانة.

ثامناً :إجراءات الدراسة :
تم تنفيذ الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:
 .1تحديد مشكمة الدراسة وأسئمتيا ومتغيراتيا.
 .6االطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.
 .3إعداد وبناء أداتي الدراسة بعد االطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة.
 .4تحميل محتوى الميارات الحياتية من قبل الباحثة وزميمة أخرى المتعمقة بكتاب المغة
االنجميزية لمصف السادس.
 .5التحقق من صدق أداتي الدراسة وثباتيا.
 .6أخذ كتاب تسييل ميمة الباحث ،لتسييل تطبيق أداة الدراسة.
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 .7تطبيق استبانة درجة اكتساب طمبة الصف السادس األساسي لمميارات الحياتية من وجية
نظر معممييم ،عمى أفراد عينة الدراسة المستيدفة .وىم  :معممي المغة االنجميزية الذين
يدرسون الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في العاصمة عمان.
 .8جمع االستبانة بعد توزيعيا ثم تفريغ البيانات وادخاليا لمحاسوب.
 .9تحميل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة واستخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات المقياس.
 .14مناقشة النتائج وتفسيرىا في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة.
 .11صياغة التوصيات المناسبة في ضوء النتائج.

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة توافر الميـارات الحياتيـة فـي محتـوى منيـاج المغـة
االنجميزي ــة لمص ــف الس ــادس األساس ــي ودرج ــة اكتس ــاب الطمب ــة لي ــا م ــن وجي ــة نظ ــر معمم ــييم ف ــي
العاصمة عمان ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
الس ـؤال األول :مــا درجــة ت ـوافر الميــارات الحياتيــة التــي يتضــمنيا كتــاب المغــة االنجميزيــة لمصــف
السادس األساسي؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر الميارات الحياتية
التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي بشكل عام ولكل مجال من مجاالت
أداة الدراسة ،ويظير الجدول ( )5ذلك.
جدول ()5
التك اررات والنسب المئوية والرتب لدرجة توافر الميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة
االنجميزية لمصف السادس األساسي

المتسمسل

المجال

الميارات الحياتية

عدد

عدد

التك اررات

التك اررات

ج0

ج7

المجموع

النسبة

ج + 0ج( 7ج+0ج÷)7الكمي

الدرجة

1

استخدام ميارات التفكير

3

1

4

4.43

منخفضة

6

القدرة عمى االبتكار

11

8

19

4.13

متوسطة

الميارات

3

حب االستطالع

14

15

65

4.18

مرتفعة

العقمية

4

القدرة عمى البحث

64

14

34

4.61

مرتفعة

واالكتشاف
5

اتخاذ القرار

6

7

9

4.46

منخفضة

6

إدارة الوقت

8

11

19

4.13

متوسطة

35

الميارات

7

ميارات جمع المعمومات

16

14

34

4.61

مرتفعة

8

حل المشكالت

3

3

6

4.44

منخفضة

المجموع

26

62

027

1.28

مرتفعة

1

استخدام الحاسوب

8

16

64

4.18

مرتفعة

6

ممارسة األنشطة

64

15

35

4.36

مرتفعة

3

صناعة شيء معين

3

7

14

4.49

منخفضة

4

استخدام األدوات واألجيزة

5

4

9

4.48

منخفضة

اليدوية
(العممية)

المنزلية
5

العناية باألثاث المنزلي

5

7

16

4.11

متوسطة

6

اإلسعافات األولية

4

6

6

4.46

منخفضة

7

العناية الشخصية بالجسم

3

1

4

4.44

منخفضة

8

ترشيد االستيالك

6

7

9

4.48

منخفضة

9

حسن استخدام موارد البيئة

3

1

4

4.44

منخفضة

المجموع

22

61

012

1362

متوسطة

1

العمل بروح الفريق

6

4

14

4.15

متوسطة

6

ممارسة العادات

1

6

3

4.45

منخفضة

االجتماعية الصحيحة
3

التواصل مع اآلخرين

5

6

11

4.17

متوسطة
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4

الثقة بالنفس

6

4

6

4.49

منخفضة

الميارات

5

مراعاة شعور اآلخرين

4

3

7

4.11

متوسطة

االجتماعية

6

تحمل المسؤولية

6

1

3

4.45

منخفضة

7

إدراك قيمة الذات

6

6

4

4.46

منخفضة

8

المقدرة عمى التكيف مع

3

4

7

4.11

متوسطة

المواقف االجتماعية
9

توثيق الصداقة واالحترام
المجموع

المجموع الكمي

6

8

14

4.66

مرتفعة

60

62

68

1370

منخفضة

086

066

606

%011

يالحظ من الجدول ( )5أن درجو توافر الميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة
االنجميزية لمصف السادس األساسي بمغت ( )26ميارة ( )8ميارات منيا في مجال الميارات
العقمية ،و( )9ميارات في مجالي :الميارات اليدوية (العممية) ،الميارات االجتماعية ،بتكرار كمي
لمميارات بمغ ( )316تكرار ،وجاء مجال الميارات العقمية في الرتبة األولى بتكرار بمغ()142
وبنسبة بمغت( )%45وبدرجة مرتفعة ،وجاء مجال الميارات اليدوية (العممية) في الرتبة الثانية
بتكرار بمغ( )109وبنسبة بمغت( )%34وبدرجة متوسطة ،وجاء مجال الميارات االجتماعية في
الرتبة الثالثة بتكرار بمغ( )65وبنسبة بمغت( )%21وبدرجة منخفضة.
السؤال الثاني :ما درجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية
لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو
اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي
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من وجيو نظر معممييم بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،ويظير الجدول ()6
ذلك.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي
يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرقم

المجال

2

الميارات اليدوية (العممية)

3.24

1

الميارات العقمية

3.13

0.75

3

الميارات االجتماعية

3.13

0.86

3.17

0.58

الدرجة الكمية لمميارات

الرتبة

الدرجة

0.90

1

متوسطة

2

متوسطة

3

متوسطة
متوسطة

يالحظ من الجدول ( )6أن درجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة
االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم كانت متوسطة ،إذ بمغ المتوسط
الحسابي ( )3.17وانحراف معياري ( ،)0.58وجاءت المجاالت جميعيا في الدرجة المتوسطة ،إذ
تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.13 -3.24وجاء في الرتبة األولى " مجال الميارات
اليدوية (العممية)" ،بمتوسط حسابي ( )3.24وانحراف معياري ( )0.90وبدرجة متوسطة ،وجاء
في الرتبة الثانية واألخيرة" مجاال" الميارات العقمية ،والميارات االجتماعية " بمتوسط حسابي
( )3.13وانحرافين معياريين ( ،)0.75و( )0.86وبدرجة متوسطة ،أما فيما يتعمق بفقرات كل
مجال فجاءت عمى النحو التالي:
 -1مجال الميارات اليدوية (العممية)
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو اكتساب الطمبة لمميارات
الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم
لفقرات ىذا المجال ،ويظير الجدول ( )7ذلك.
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي
يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم لفقرات مجال
الميارات اليدوية (العممية) مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

9

يستخدم الحاسوب لمحصول عمى المعمومة

3.47

1.41

1

16

يشجع عمى نشر الوعي بأىمية ترشيد االستيالك

3.34

1.26

2

متوسطة

17

يدعو لالستخدام األمثل لموارد البيئة

3.31

1.41

3

متوسطة

11

يحفز عمى صناعة شيء معين أو جديد

3.25

1.71

4

متوسطة

10

يشجع عمى ممارسة األنشطة المرافقة لممنياج

3.21

1.49

5

متوسطة

15

يؤكد عمى أىمية العناية الشخصية بالجسم

3.20

1.40

6

متوسطة

12

يساعد عمى استخدام األدوات واألجيزة المنزلية

الميارة

الرقم

الرتبة

الدرجة
متوسطة

3.17

1.47

7

متوسطة

13

يدعو إلى االىتمام والعناية باألثاث المنزلي

3.15

1.66

8

متوسطة

14

يشجع عمى تقديم اإلسعافات األولية

3.08

1.49

9

متوسطة

3.24

0.90

بشكل آمن

الميارات اليدوية (العممية)

متوسطة
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يالحظ من الجدول ( )7أن درجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب
المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم لفقرات مجال الميارات اليدوية
(العممية) كانت متوسطة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.24وانحراف معياري ( ،)0.90وجاءت
جميع الفقرات في الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطـات الحسابية بيـن (،)3.08-3.47
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )9التي تنص عمى" يستخدم الحاسوب لمحصول عمى المعمومة "،
بمتوسط حسابي ( )3.47وانحراف معياري ( )1.41وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة الثانية
الفقرة( )16التي تنص عمى" يشجع عمى نشر الوعي بأىمية ترشيد االستيالك" ،بمتوسط حسابي
( )3.34وانحراف معياري ( )1.26وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ()13
التي تنص عمى" يدعو إلى االىتمام والعناية باألثاث المنزلي" بمتوسط حسابي ( )3.15وانحراف
معياري ( ،)1.66وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )14التي تنص عمى" يشجع
عمى تقديم اإلسعافات األولية " بمتوسط حسابي ( )3.08وانحراف معياري ( )1.49وبدرجة
متوسطة".
 -2مجال الميارات العقمية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو اكتساب الطمبة لمميارات
الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم
لفقرات ىذا المجال ،ويظير الجدول ( )8ذلك.
جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي
يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم لفقرات مجال
الميارات العقمية مرتبة تنازلياً
الرقم

الميارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة
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1

توظيف ميارات التفكير عند الطالب بشكل فعال

3.31

1.34

1

متوسطة

7

يحث عمى ممارسة ميارات جمع المعمومات

3.27

1.46

2

متوسطة

6

يحث عمى إدارة الوقت بشكل منظم

3.24

1.42

3

متوسطة

8

يشجع عمى تحديد الحمول الممكنة لممشكمة الواحدة

3.17

1.49

4

متوسطة

2

تمكن الطالب من ابتكار أشياء جديدة

3.12

1.32

5

متوسطة

5

يؤكد عمى أىمية ميارة اتخاذ القرار

3.07

1.42

6

متوسطة

3

تستثير حب االستطالع

2.95

1.50

7

متوسطة

4

يوفر فرص البحث واالكتشاف

2.94

1.38

8

متوسطة

الميارات العقمية

3.13

0.75

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )8أن درجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب
المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم لفقرات مجال الميارات العقمية
كانت متوسطة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.13وانحراف معياري ( ،)0.75وجاءت جميع
الفقرات في الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)2.94 -3.31وجاءت في
الرتبة األولى الفقرة( )1التي تنص عمى" توظيف ميارات التفكير عند الطالب بشكل فعال" ،بمتوسط
حسابي ( )3.31وانحراف معياري ( )1.34وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة()7
التي تنص عمى" يحث عمى ممارسة ميارات جمع المعمومات" ،بمتوسط حسابي ( )3.27وانحراف
معياري ( )1.46وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ( )3التي تنص عمى"
تستثير حب االستطالع " بمتوسط حسابي ( )2.95وانحراف معياري ( ،)1.50وبدرجة متوسطة،
وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )4التي تنص عمى" يوفر فرص البحث واالكتشاف " بمتوسط
حسابي ( )2.94وانحراف معياري ( )1.38وبدرجة متوسطة".
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 -3مجال الميارات االجتماعية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو اكتساب الطمبة لمميارات
الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم
لفقرات ىذا المجال ،ويظير الجدول ( )9ذلك.
جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي
يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم لفقرات مجال
الميارات االجتماعية مرتبة تنازلياً
الميارة

الرقم

المتوسط االنحراف

الرتبة

الدرجة

18

يراعي العمل بروح الفريق الواحد

3.50

1.26

1

متوسطة

26

يشجع عمى توثيق روابط الصداقة واالحترام مع اآلخرين.

3.31

1.37

2

متوسطة

19

يحث عمى ممارسة العادات االجتماعية الصحيحة

3.17

1.55

3

متوسطة

25

يساعد عمى التكيف مع المواقف االجتماعية المتنوعة

3.16

1.38

4

متوسطة

21

يعزز أىمية الثقة بالنفس أثناء ممارسة األنشطة المختمفة

3.12

1.28

5

متوسطة

23

يحث عمى تحمل المسؤولية الفردية والجماعية

3.12

1.63

5

متوسطة

24

يساعد عمى اكتساب إدراك قيمة الذات

2.99

1.29

7

متوسطة

22

يؤكد عمى ضرورة تفيم مشاعر اآلخرين ومشكالتيم

2.97

1.45

8

متوسطة

الحسابي المعياري

واحتياجاتيم
20

ينمي ميارات التواصل مع اآلخرين

2.86

1.41

9

متوسطة

46

الميارات االجتماعية

3.13

0.86

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )9أن درجو اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب
المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم لفقرات مجال الميارات
االجتماعية كانت متوسطة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.13وانحراف معياري ( ،)0.86وجاءت
جميع الفقرات في الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (،)2.86 -3.50
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة( )18التي تنص عمى" يراعي العمل بروح الفريق الواحد" ،بمتوسط
حسابي ( )3.50وانحراف معياري ( )1.26وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة()26
التي تنص عمى" يشجع عمى توثيق روابط الصداقة واالحترام مع اآلخرين" ،بمتوسط حسابي
( )3.31وانحراف معياري ( )1.37وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ()22
التي تنص عمى" يؤكد عمى ضرورة تفيم مشاعر اآلخرين ومشكالتيم واحتياجاتيم" بمتوسط حسابي
( )2.97وانحراف معياري ( ،)1.45وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )20التي
تنص عمى" ينمي ميارات التواصل مع اآلخرين" بمتوسط حسابي ( )2.86وانحراف معياري
( )1.41وبدرجة متوسطة".
السؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في درجو
اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي
من وجيو نظر معممييم تعزى لمتغيرات الجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة؟
تمت اإلجابة عن ىذا السؤال عمى النحو األتي:
 -1متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات
الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم،
تبعا لمتغير الجنس ،كما تم تطبيق اختبار ( )t-testلعينتين مستقمتين ويظير الجدول ( )10ذلك.
جدول ()01
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي
يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم  ،واختبار (t-
 ,)testتبعا لمتغير الجنس
المجال

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.80

الجنس

العدد

ذكر

128

3.17

أنثى

194

3.11

0.72

الميارات اليدوية

ذكر

128

3.19

0.92

(العممية)

أنثى

194

3.28

0.88

الميارات

ذكر

128

2.98

0.85

االجتماعية

أنثى

194

3.24

0.85

الدرجة الكمية

ذكر

128

3.11

0.56

لمميارات

أنثى

194

3.21

0.59

الميارات العقمية

قيمة ت
0.609

-0.894

-2.669

1.586-

مستوى
الداللة
0.543

0.372

*0.008
0.114

 وتعني :دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()α=0.05
 الفرق دال إحصائياً
تشير النتائج في الجدول ( )10إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≥0.05لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف
السادس األساسي من وجيو نظر معممييم ،تبعا لمتغير الجنس ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ
بمغت ( )-1.586وبمستوى داللة ( )0.114وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≥0.05في مجالي :الميارات العقمية ،و الميارات اليدوية (العممية) ،استناداً إلى قيم
(ت) المحسوبة إذ بمغت بين ( )0.609 -0.894وبمستوى داللة بين ( ،)0.543 -0.372في
حين وجد فرق في مجال الميارات االجتماعية استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بمغت (-
 )2.669وبمستوى داللة ( ،)0.008وكاف الفرق في ىذا المجال لصالح اإلناث بدليل ارتفاع
متوسطين الحسابي عن المتوسط الحسابي لمذكور.
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 -2متغير المؤىل العممي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات
الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم ،
تبعا لمتغير المؤىل العممي ،ويظير الجدول ( )11ذلك.
جدول ()00
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي
يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم  ,تبعا لمتغير
المؤىل العممي
المجال

الميارات العقمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.85
0.74

المؤىل العممي

العدد

دبموم

39

3.2

بكالوريوس

207

3.14

دراسات عميا

76

3.09

0.75

المجموع

322

3.13

0.75

دبموم

39

3.28

0.93

الميارات اليدوية

بكالوريوس

207

3.27

0.89

(العممية)

دراسات عميا

76

3.15

0.90

المجموع

322

3.24

0.90

دبموم

39

2.99

0.90

الميارات االجتماعية
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بكالوريوس

207

3.18

0.84

دراسات عميا

76

3.09

0.88

المجموع

322

3.13

0.86

دبموم

39

3.15

0.60

الدرجة الكمية

بكالوريوس

207

3.20

0.58

لمميارات

دراسات عميا

76

3.11

0.58

المجموع

322

3.17

0.58

يالحظ من الجدول ( )11وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة اكتساب الطمبة
لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو
نظر معممييم  ،تبعا لمتغير المؤىل العممي ،إذ حصل أصحاب فئة بكالوريوس عمى متوسط
حسابي

( )3.20وىو أعمى متوسط حسابي ،يميو المتوسط الحسابي لفئة دبموم إذ بمغ

( ،)3.15وأخي اًر جاء المتوسط الحسابي لفئة دراسات عميا إذ بمغ ( ،)3.11ولتحديد فيما إذا
كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05تم تطبيق
تحميل التباين األحادي ( ،)One way ANOVAوجاءت نتائج تحميل التباين عمى النحو الذي
يوضحو الجدول (:)12
جدول ()07
تحميل التباين األحادي ( )ANOVAإليجاد داللة الفروق لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات
الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر
معممييم  ,تبعا لمتغير المؤىل العممي
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المجال

الميارات العقمية

الميارات اليدوية
(العممية)
الميارات
االجتماعية
الدرجة الكمية
لمميارات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.287

2

0.144

داخل المجموعات

181.721

319

0.57

الكمي

182.008

321

بين المجموعات

0.88

2

0.44

داخل المجموعات

256.481

319

0.804

الكمي

257.361

321

بين المجموعات

1.292

2

0.646

داخل المجموعات

234.308

319

0.735

الكمي

235.6

321

بين المجموعات

0.401

2

0.201

داخل المجموعات

108.09

319

0.339

الكمي

108.491

321

مصدر التباين مجموع المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

0.777 0.252

0.579 0.547

0.88

0.416

0.554 0.592

تشير النتائج في الجدول ( )12إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥3030
لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس
األساسي من وجيو نظر معممييم ،تبعا لمتغير المؤىل العممي ،استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ
بمغت ( ،)0.592وبمستوى داللة ( ،)0.554وكذلك عدم وجود فروق في جميع المجاالت ،استناداً
إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت بين ( ،)0.252 -0.88وبمستوى داللة (.)0.777-0.416
 -3متغير سنوات الخبرة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات
الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم ،
تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،ويظير الجدول ( )13ذلك.
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الجدول ()06
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي
يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم  ,تبعا لمتغير
سنوات الخبرة
المجال

الميارات العقمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.72
0.74

سنوات الخبرة

العدد

أقل من  5سنوات

106

3.02

5سنوات–أقل من  14سنوات

113

3.17

10سنوات فأكثر

103

3.20

0.80

المجموع

322

3.13

0.75

أقل من  5سنوات

106

3.13

0.88

الميارات اليدوية

5سنوات–أقل من  14سنوات

113

3.35

0.91

(العممية)

10سنوات فأكثر

103

3.24

0.89

المجموع

322

3.24

0.90

أقل من  5سنوات

106

3.09

0.84

5سنوات–أقل من  14سنوات

113

3.27

0.86

الميارات االجتماعية

الدرجة الكمية

10سنوات فأكثر

103

3.04

0.86

المجموع

322

3.13

0.86

أقل من  5سنوات

106

3.08

0.55
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لمميارات

5سنوات–أقل من  14سنوات

113

3.27

0.61

10سنوات فأكثر

103

3.16

0.57

المجموع

322

3.17

0.58

يالحظ من الجدول ( )13وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة اكتساب الطمبة
لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو
نظر معممييم  ،تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،إذ حصل أصحاب فئة  5سنوات–أقل من 10
سنوات عمى متوسط حسابي ( )3.27وىو أعمى متوسط حسابي ،يميو المتوسط الحسابي لفئة
 10سنوات فأكثر إذ بمغ( ،)3.16وأخي اًر جاء المتوسط الحسابي لفئة أقل من  5سنوات إذ بمغ
( ،)3.08ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α ≥ 1318تم تطبيق تحميل التباين األحادي ( ،)One way ANOVAوجاءت نتائج
تحميل التباين عمى النحو الذي يوضحو الجدول (:)14
جدول ()02
تحميل التباين األحادي ( )ANOVAإليجاد داللة الفروق لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات
الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجيو نظر
معممييم ,تبعا لمتغير سنوات الخبرة
المجال

الميارات العقمية

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

بين المجموعات

1.994

2

0.997

داخل المجموعات

180.014

319

0.564

الكمي

182.008

321

مصدر التباين مجموع المربعات

قيمة ف
1.766

مستوى
الداللة
0.173

49

بين المجموعات
الميارات اليدوية
(العممية)

الميارات
االجتماعية

الدرجة الكمية
لمميارات

2.605

2

1.302

داخل المجموعات

254.756

319

0.799

الكمي

257.361

321

بين المجموعات

3.263

2

1.632

داخل المجموعات

232.337

319

0.728

الكمي

235.6

321

بين المجموعات

1.902

2

0.951

داخل المجموعات

106.588

319

0.334

الكمي

108.491

321

1.631

2.240

2.847

0.197

0.108

0.060

تشير النتائج في الجدول ( )14إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α ≥ .0.0لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية
لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم ،تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،استناداً إلى قيمة ف
المحسوبة إذ بمغت ( ،)2.847وبمستوى داللة ( ،)0.060وكذلك عدم وجود فروق في جميع
المجاالت ،استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت بين ( ،)1.631 -2.240وبمستوى داللة
(.)0.197-0.108
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة الحالية التعرف إلى الميارات الحياتية المتوافرة في كتاب المغة االنجميزية
لمصف السادس ،ودرجة اكتساب الطمبة من وجو نظر معممييم ،وقد تناولت الباحثة في ىذا افصل
مناقشة النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة ،حيث جرى تفسير النتائج وفقاً ألسئمة الدرس وفق
منيجية تقوم عمى تقديم تفسير منطقي لكل نتيجة ،ثم ربط ىذا التفسير بنتائج بعض الدراسات
السابقة ذات العالقة.
أوالً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول الذي نصو :ما درجة توافر الميارات الحياتية
التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي؟
أظيرت النتائج المتعمقة بيذا السؤال ،كما يظير في الجدول ( )4أن درجة توافر الميارات
الحياتية في كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي البالغ عددىا ( )26ميارة)8( ،
ميارات منيا في مجال الميارات العقمية ،و( )9ميارات في مجالي الميارات اليدوية (العممية)
واالجتماعية ،قد تكررت ( )316مرة ،حيث تراوحت النسب المئوية لتك اررات ورود الميارات في
كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس االساسي ،موزعة حسب مجاالتيا الرئيسة الثالث بين
(.)%21 - %45
وجاء مجال الميارات العقمية في المرتبة األولى وبتكرار بمغ ( )142وبنسبة مئوية بمغت
( )%46وبدرجة مرتفعة ،وىي مرتبة تنازلياً كاألتي  -:حسب النسبة المئوية لتك اررات ورودىا في
المحتوى (ميارات جمع المعمومات ،القدرة عمى البحث واالكتشاف ،حب االستطالع إدارة الوقت
القدرة عمى االبتكار ،اتخاذ القرار ،حل المشكالت ،استخدام ميارات التفكير).
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة حسب تحميل المحتوى ،الى تركيز القائمين عمى بناء المناىج في
ىذه المرحمة من حياة الطمبة عمى الناحية المعرفية العقمية ،كونيا تعد مجاالً أساسيا وميماً في
المنياج كما تساعد الطمبة عمى النمو الشخصي ،فتعزوا الباحثة ايضاً حصول ميارتي (جمع
المعمومات والقدرة عمى البحث واالكتشاف) عمى أكثر نسبة في المجال ،كون أن المغة اإلنجميزية
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لغة أجنبية تحتوي عمى مفاىيم وعبارات ومصطمحات تتطمب من الطمبة االطالع والبحث ومعرفة
المزيد من المعمومات من أجل فيميا أكثر ،وانجاز الميام الموكمة الييم التي تتطمبيا بعض
التمارين واألنشطة والدروس .أما حصول ميارتي (استخدام ميارات التفكير وحل المشكالت) عمى
أقل نسبة ،وقد يعود سبب ىذه النتيجة إلى النقص في توافر طرق عممية منظمة في المنياج يطبقيا
المعممون أثناء تحقيق أىداف المنياج التي بدورىا تدفع الطمبة إلى توظيف ميارات التفكير وحل
المشكالت بشكل فعال ،وأيضاً عدم توفير الممارسات العممية وأسموب الحوار والنقاش الذي يتطمب
توفير وقت كافي إلعطائو ،فعمى الرغم من نص كل منيج مدرسي عمى األىداف العامة والخاصة
ولكن تعميم الطمبة ليفكروا بأنفسيم ويحموا مشاكميم بأيدييم غير موجود عمى أرض الواقع ،ألن
الموجود ىو حشو أدمغة الطمبة بالمعمومات المقصودة لخدمة السياسة التعميمية السائدة).
وجاءت في المرتبة الثانية الميارات اليدوية (العممية) بتكرار بمغ ( )109وبنسبة بمغت
( )%34وبدرجة متوسطة ،وىي مرتبة تنازلياً حسب النسبة المئوية لتك اررات ورودىا في المحتوى
كاآلتي (ممارسة األنشطة ،استخدام الحاسوب ،العناية باألثاث المنزلي ،صناعة شيء معين،
استخدام األدوات واألجيزة المنزلية ،ترشيد االستيالك ،اإلسعافات األولية ،العناية الشخصية
بالجسم ،حسن استخدام موارد البيئة).
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة أن القائمين عمى بناء المناىج يدركون أىمية اكتساب الطمبة
لمميارات العممية بشكل عام ودورىا في صقل شخصية الطمبة ،إضافة إلى سبب حصول ميارتي
(ممارسة األنشطة ،واستخدام الحاسوب)عمى أعمى نسبة ،أن معظم الدروس في المنياج يتبعيا
أنشطة مختمفة سواء كانت أنشطة عقمية أو اجتماعية أو حياتية متنوعة ،موكمة لمطمبة إلنجازىا
سواء كانت أنشطة صفية أو غير صفية  ،وأيضاً أىمية استخدام الحاسوب في عصرنا الحالي
وربطيا بالمنياج حيث أصبح حاجة ممحة لمواكبة مستجدات العصر ،والمناىج األردنية بشكل عام
تتبنى االتجاىات التربوية الحديثة ،بالرغم من وجود بعض الثغرات في تطبيقيا وعدم توافر الوقت
الكافي والوسائل التعميمة التي تساعد المعممين عمى تنفيذىا.
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أما بالنسبة لميارتي (حسن استخدام موارد البيئة ،العناية الشخصية بالجسم) حصوليما عمى
أقل نسبة إلى أن االىتمام بالميارات األساسية بالمنياج أكثر من غيرىا من الميارات الحياتية،
اضعف تمثيل باقي الميارات الحياتية في المنياج.
وجاءت في المرتبة الثالثة مجال الميارات االجتماعية بتكرار بمغ ( )%65وبنسبة بمغت
( )%21وبدرجة منخفضة ،وىي مرتبة تنازلياً كاآلتي (توثيق الصداقة واالحترام ،التواصل مع
اآلخرين ،العمل بروح الفريق ،مراعاة شعور اآلخرين ،المقدرة عمى التكيف مع المواقف االجتماعية،
الثقة في النفس ،إدراك قيمة الذات ،ممارسة العادات االجتماعية الصحيحة تحمل المسؤولية).
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة أن تركيز القائمين عمى المناىج عمى الناحية العقمية أكثر من
غيرىا واعتقادىم أن بعض الميارات الحياتية سواء العممية أو االجتماعية يمكن لمطمبة اكتسابيا
وتعمميا في أي وقت الحق ،ودون الحاجة إلى منياج يزودىم بيا أما حصول ميارتي (توثيق
الصداقة واالحترام ،التواصل مع اآلخرين) عمى أكثر نسبة في المجال بسبب إحتواء منياج المغة
االنجميزية باألخص عمى تمارين ودروس تتطمب العمل ضمن فريق أو بشكل ثنائي مما يعزز
روابط الصداقة واالحترام بين الطمبة وحصول ميارتي (تحمل المسؤولية ،ممارسة العادات
اإلجتماعية الصحيحة) عمى أقل نسبة ألنيا من الميارات التي يصعب قياس تعمم اكتسابيا فييا من
خالل وقت الحصة الصفية نظ اًر لضيق الوقت والنقص في الممارسات التطبيقية ليذه الميارات.
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الجماعين ( )2014حيث كانت أكثر الميارات الحياتية
تمثال في المنياج ىي الميارات الذىنية (العقمية) واختمفـت مع دراسة Wick, Benjamin
( )2006حيث جاءت ميارات حل المشكالت والتطوير الشخصي والنقد وتحمل المسؤولية
والميارات الوظيفية العممية بنسبة مرتفعة.

ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني الذي نصو :ما درجة اكتساب الطمبة
لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي من وجية نظر
معممييم؟
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يالحظ من الجدول  5أن درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب
المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي من وجية نظر معممييم كانت متوسطة ،إذ بمغ المتوسط
الحسابي ( )3.17وانحراف معياري ( ،)0.58وجاءت المجاالت جميعيا في الدرجة المتوسطة ،إذ
تراوحت المتوسطات الحسابية ( ،)3.13 – 3.24وجاء في الرتبة األولى مجال الميارات اليدوية
(العممية) ،بمتوسط حسابي ( )3.24وانحراف معياري ( )0.90وبدرجة متوسطة ،وجاء في الرتبة
الثانية واألخيرة مجاال الميارات العقمية والميارات االجتماعية ،بمتوسط حسابي ( )3.13وانحرافين
معياريين ( )0.86( ،)0.75وبدرجة متوسطة.
تعزى ىذه النتيجة إلى أسباب عدة منيا ،أن مؤلفي الكتاب لم يحددوا بدقة األىداف الخاصة
التي يرغبون التركيز عمييا في ىذه المرحمة ،بحيث يركز عمييا المعممون أثناء تدريسيم لمحتوى
الكتاب ،فيرى منيم ما يمزم تطبيقو عمى أرض الواقع ،غير أن قد يكون المعمم غير مدرك لوجية
نظر واضعي المناىج ،بضرورة التركيز في ىذه المرحمة في حياة الطالب عمى بناء شخصية
متكاممة من جميع النواحي سواء المعرفية أو الوجدانية أو األدائية (الميارية) ،وأيضاً قصور
المعممين في بعض األحيان عمى اإللمام في الطرق واالستراتيجيات والمعرفة الكافية التي تنمي
الميارات الحياتية عند الطالب ،وعدم ربط المواضيع ذات الصمة بالميارات الحياتية وتفعيميا
بالمنياج أو إىماليا أو إعطاءىا بالطريقة التقميدية التي تركز عمى حفظ المعمومة وتمقينيا.
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة المولو (،)2006والشرفات ( )2009حيث حصمت الميارات
العممية (اليدوية) والصحية عمى أعمى نسبة ،واختمفت مع دراسة الجماعين ( )2014التي جاءت
فييا الميارات العقمية أعمى نسبة في حين جاءت الميارات العممية بنسبة قميمة.

أما فيما يتعمق بفقرات كل مجال عمى حده:
أوالً :مجال الميارات اليدوية (العممية):
كما يالحظ في الجدول ( )6أن جميع الفقرات جاءت في الدرجة المتوسطة إذ تراوحت
المتوسطات الحسابية بين ( )3.08 – 3.47وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )9التي تنص عمى
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"يستخدم الحاسوب لمحصول عمى المعمومة" بمتوسط حسابي ( )3.47وانحراف معياري ()1.41
وبدرجة متوسطة ،وجاء في الرتبة الثانية الفقرة ( )16التي تنص عمى "يشجع عمى نشر الوعي
بأىمية ترشيد االستيالك" بمتوسط حسابي ( )3.34وانحراف معياري ( )1.26وبدرجة متوسطة،
وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ( )13التي تنص عمى "يدعو إلى االىتمام والعناية باألثاث
المنزلي" بمتوسط حسابي ( )3.15وانحراف معياري ( )1.66وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة
األخيرة الفقرة ( )14التي تنص عمى "يشجع عمى تقديم اإلسعافات األولية" بمتوسط حسابي
( )3.58وانحراف معياري ( )1.49وبدرجة متوسطة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى ما ذىبت إليو الباحثة عند مناقشة نتائج تحميل المحتوى أن يتضمن
الكتاب العديد من التمارين والقطع التي اىتمت بكيفية استخدام الحاسوب ،وخصوصاً أن التعميم
في األردن في اآلونة األخيرة أىتم كثي اًر باستخدام الحاسوب وكذلك المعممون وأيضا أصبح ىناك
أكثر وعياً في مدارسنا في تعزيز ثقافة ترشيد االستيالك ،وأما بالنسبة لميارتي اإلسعافات األولية
والعناية باألثاث المنزلي فقد حصمتا عمى أدنى قيمة وتعزو الباحثة إلى ما ذىبت إليو سابقاً أن
التركيز عمى الميارات األساسية والعقمية جعل الميارات األخرى متمثمة بشكل قميل بالمنياج ،حيث
ال يتوافر في الكتاب إلى ما يدعو الطالب االىتمام بتقديم اإلسعافات األولية ،وقد اتفقت ىذه
النتيجة مع دراسة الجماعين ( )2014حيث ركز محتوى المنياج الوطني التفاعمي عمى الميارات
العقمية وكانت ميارتا استخدام األثاث المنزلي والعناية بو واجراء اإلسعافات األولية ممثمو بنسبو
قميمو.

ثانياً :مجال الميارات العقمية:
يالحظ من الجدول ( )7أن درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة
اإلنجميزية لمصف السادس األساسي من وجية نظر معممييم لفقرات مجال الميارات العقمية كانت
متوسطة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.13وانحراف معياري ( )0.75وجاءت جميع الفقرات في
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الدرجة المتوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )2.49 – 3.31وجاءت في الرتبة
األولى الفقرة ( )1التي تنص عمى "توظيف ميارات التفكير عند الطالب بشكل فعال" بمتوسط
حسابي ( )3.31وانحراف معياري ( )1.34وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة 7
التي تنص عمى ( يحث عمى ممارسو ميارات جمع المعمومات بمتوسط حسابي ( )2.95وانحراف
معياري ( )1.50وبدرجو متوسطو ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة  4التي تنص عمى يوفر فرص
البحث واالكتشاف بمتوسط حسابي ( )2.94وانحراف معياري ( ) 1.38وبدرجو متوسطو
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة عمى اشتمال ميارات التفكير ما يقارب ( )9ميارات ،فيي لم
تحصر في ميارة واحدة ولذلك جاءت بنسبة كبير في المجال ،وأيضا حاجة الطمبة لميارة جمع
المعمومات وتدوينيا فيي تقترن في العادة الى وجود سبب أو ىدف قوي يدعوا الطمبة إلى تركيز
االنتباه عميو وجمع المعمومات الجمة ،كون المغة االنجميزية تتطمب المزيد من الجيد واإلطالع أما
بالنسبة لمفقرة األخيرة (يوفر فرص البحث واالكتشاف) فتعزوا الباحثة حصوليا عمى أدنى قيمة إلى
عدم توفر الوقت الكافي والوسائل التعميمية أو اإللمام بالمعرفة الكافية لدى المعمم مما يصعب
إعطائيا خالل الدوام المدرسي أو بالشكل الصحيح.
ثالثاً :مجال الميارات االجتماعية:
يالحظ من الجدول ( )8أن درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة
اإلنجميزية لمصف السادس األساسي من وجية نظر معممييم لفقرات مجال الميارات االجتماعية
كانت متوسطة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )3.13وانحراف معياري ( )0.86وجاءت جميع
الفقرات بالدرجة المتوسطة ،إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )2.86 – 3.50وجاءت في
الرتبة األولى الفقرة ( )18التي تنص عمى يراعي العمل بروح الفريق الواحد ،بمتوسط حسابي
( )3.50وانحراف معياري ( )1.26وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة ( )26التي
تنص عمى يشجع عمى توثيق روابط الصداقة واالحترام مع اآلخرين ،بمتوسط حسابي ()3.31
وانحراف معياري ( )1.37وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ( )22التي تنص
عمى يؤكد عمى ضرورة تفيم مشاعر اآلخرين ومشكالتيم واحتياجاتيم بمتوسط حسابي ()2.97
وانحراف معياري ( )1.45وبدرجة متوسطة ،وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )20التي تنص عمى
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ينمي ميارات التواصل مع اآلخرين بمتوسط حسابي ( )2.86وانحراف معياري ( )1.41وبدرجة
متوسطة.
وتعزو الباحثة حصول ميارتي (توثيق الصداقة واالحترام ،والتواصل مع االخرين) عمى أكثر
نسبة في المجال بسبب احتواء منياج المغة االنجميزية باألخص عمى تمارين ودروس تتطمب العمل
ضمن فريق أو مع زميل أخر ،وخصوصاً في تمارين المحادثة ولعب الدور في قراءة النصوص أما
بالنسبة لحصول ميارتي (تفيم مشاعر األخرين ومشكالتيم واحتياجاتيم ،ينمي ميارة التواصل مع
االخرين) بنسبة قميمة فتعزو الباحثة سبب ىذه النتيجة الى اختالف خمفيات الطمبة والبيئة التي تربوا
فييا ،يجعل ىناك تفاوت في اكتساب تمك الميارات وممارستيا وبالتالي يصعب عمى المعممين
قياس مدى اكتسابيا وأيضا تعزو الباحثة سبب ذلك الى شخصية المعمم نفسو فال بد من المعمم أن
ينتقل من دور الممقن وصاحب الكممة األولى واألخيرة الى دور المساعد والمسيل لمعممية التعممية
وأن يراعي شعور الطمبة باختالف بيئاتيم وأن يتفيم مشكالتيم واحتياجاتيم وأن يتمتع بالذكاء
العاطفي ،عدا ذلك ففاقد الشيء ال يعطيو.
ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث الذي نصو :ىل توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α <0.05في درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا
كتاب المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجية نظر معممييم تعزى لمتغيرات الجنس,
المؤىل العممي ,وسنوات الخبرة؟
 متغير الجنس :وتشير النتائج في الجدول ( )9إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةعند مستوى ) )α<0.05لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة
االنجميزية لمصف السادس األساسي من وجية نظر معممييم تبعاً لمتغير الجنس ،استنادا
إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بمغت ( )-1.586لمستوى داللة ( )0.114وكذلك عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α <0.05في مجالي الميارات العقمية ،الميارات
اليدوية (العممية) ،استنادا إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بمغت بين ()0.609 – 0.894
بمستوى داللة بين ( )0.543 – 0.372في حين وجد فرق في مجال الميا ارت
االجتماعية استنادا إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بمغت ( )-2.669بمستوى داللة ()0.008
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وكان الفرق في ىذا المجال لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطين الحسابي عمى المتوسط
الحسابي لمذكور.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة انو ال يوجد ىناك فرق بين الجنسين حول اتفاقيم عمى درجة توافر
الميارات الحياتية في المنياج ,ولعل ذلك يرجع إلى النظرة إلى الميارات الحياتية إذ أنيا ال تختمف
باختالف الجنس فيي ميارات يمكن إدراك توافرىا من عدمو في المنياج بغض النظر عن نوع
الفرد االجتماعي ،أمام بالنسبة لمجال الميارات االجتماعية فقد جاء لصالح اإلناث وتعزو الباحثة
سبب ىذه النتيجة أن لإلناث قدرة عمى امتالك ميارات االتصال والتواصل والميارات االجتماعية
بشكل عام ،لطبيعتيا األنثوية أكثر من الذكور ،وقد اتفقت

ىذه النتيجة مع دراسة الدليمي

( )2016حيث جاءت درجة توافر الميارات الحياتية في المنياج بدرجة متوسطة و عدم وجود
فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ) α <0.05يعزى لمتغير الجنس .
متغير المؤىل العممي
تشير النتائج في الجدول ( )11إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (.0.0
≥  )αلدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية لمصف
السادس األساسي من وجيو نظر معممييم ،تبعا لمتغير المؤىل العممي ،استناداً إلى قيمة ف
المحسوبة إذ بمغت ( ،)0.592وبمستوى داللة ( ،)0.554وكذلك عدم وجود فروق في جميع
المجاالت ،استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت بين ( ،)0.252 -0.88وبمستوى داللة
(.)0.777-0.416
وتعزو الباحثة سبب ىذه النتيجة؛ إلى أن المؤىل العممي ال يعطي فرقاً في تعميم الميارات
الحياتية ،كون المعمم في التعميم الحديث وباألخص في تعميم الميارات الحياتية ال يعتمد عمى
مؤىمو العممي وانما دوره كمساعد ومييسر لنقل المعرفة لمطمبة وحرصو عمى معرفة األساليب
التقنية الحديثة التي تساعد الطمبة عمى اكتساب ىذه الميارات.
سنوات الخبرة -:
تشير النتائج في الجدول ( )13إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α ≥ ..05لدرجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة االنجميزية
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لمصف السادس األساسي من وجيو نظر معممييم ،تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،استناداً إلى قيمة ف
المحسوبة إذ بمغت ( ،)2.847وبمستوى داللة ( ،)0.060وكذلك عدم وجود فروق في جميع
المجاالت ،استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت بين ( ،)1.631 -2.240وبمستوى داللة
(.)0.197-0.108
وتعزو الباحثة سبب نتيجة متغير سنوات الخبرة؛ لما أشارت إليو سابقاً ،أن المعمم في
التعميم الحديث يجب أن يساير روح العصر بغض النظر وامتالك الكفايات األساسية مع التقنيات
الحديثة بغض النظر عن سنوات خبرتو أو مؤىمو العممي.
ولعل أيضا أن تدريب المعممين عمى الشبكات (الحواسيب) في المغة االنجميزية في كمية
الممكة رانيا ،يقوم عمى توحيد المفاىيم والمصطمحات والميارات الخاصة بتدريس المغة االنجميزية
لجميع العممين بغض النظر جنسيم ،مؤىالتيم العممية أو خبراتيم مما أدى إلى عدم وجود فروق
بينيم في إدراك ىذه الميارات الحياتية التي يتضمنيا المغة االنجميزية لمصف السادس األساسي.
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدليمي ( )2016واختمفت مع نتيجة دراسة الجماعين
( ،)2014حيث كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة وكانت لصالح
اإلناث.
واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزوري ( )2011حيث أشارت النتائج انو يوجد اثر تبعا
لمتغير سنوات الخبرة ،لصالح الخبرة األقل من  5سنوات .
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التوصيات
في ضوء ما توصمت إليو نتائج الدراسة ،توصي الباحثة بما يمي:
 العمل عمى التوسع بالميارات اإلجتماعية واليدوية (العممية) التي يتضمنيا كتاب المغةاإلنجميزية لمصف السادس األساسي حيث جاء ىذين المجالين بدرجة منخفضة ومتوسطة.
 ضرورة المحافظة عمى مجال الميارات العقمية التي يتضمنيا كتاب المغة اإلنجميزية لمصفالسادس األساسي والتي جاءت بدرجة مرتفعة.
 ضرورة العمل عمى زيادة الميارات الحياتية التي يتضمنيا كتاب المغة اإلنجميزية لمصفالسادس األساسي من وجية نظر المعممين ،حيث جاءت جميعيا بدرجة متوسطة.
 عقد دورات متخصصة لممعممين والمشرفين التربويين لتوضيح أىمية بناء منظومة لممياراتالحياتية وأىميتيا في حياة الطمبة.
 عقد دورات وورش عمل متخصصة من قبل القائمين عمى إعداد المناىج وتطويرىا لتحميلالمحتوى التعميمي ،وحصر ىذه الميارات الحياتية وتدريب المعممين عمى كيفية تنميتيا
واكتسابيا لدى الطمبة.
 إجراء دراسات مشابية الستكشاف الميارات الحياتية المتوافرة في كتب المغة اإلنجميزيةلمراحل تعميمية أخرى.
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ممحق ()1
قائمة أسماء أعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة
الرقم

اسم المحكم ورتبتو

التخصص

مكان العمل

األ كاديمية
1

أ.د عباس الشريفي

2

أ.د عبد الحافظ

3

أ.د ابتسام الميدي

4

أ.د انتصار خميل عشا

إدارة تربوية

جامعة الشرق األوسط

تكنوولوجيا التعميم

جامعة الشرق األوسط

اإلدارة ومناىج تربوية

جامعة الشرق األوسط

عمم نفس تربوي

كمية العموم التربوية التابعة
لوكالة الغوث

5

د .فواز شحادة

مناىج وطرق تدريس

جامعة الشرق األوسط

6

د .فاطمة جعفر

مناىج وطرق تدريس

جامعة عمان العربية

7

د .سمير حمدان

مناىج وطرق تدريس

كمية العموم التربوية – وكالة

8

د .محمود بني ىاني

الغوث
المغة اإلنجميزية

الجامعة األردنية

9

د .أسامة عابد

مناىج وطرق تدريس

كمية العموم التربوية – وكالة

10

د .باسم سميمان

المغة اإلنجميزية

مشرف تربية مديرية لواء مأدبا

11

د .أيمن خاطر

إحصاء تربوي

جامعة العموم اإلسالمية

الغوث
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ممحق ()7
تحكيم أداتا الدراسة
التاريخ:

/

6417/م

األستاذ الدكتور /ة  ...................................المحترم /ة
تحية طيبة وبعد,,,
تجــري الباحثــة د ارســة تحميميــة ضــمن متطمبــات الحصــول عمــى درجــة الماجســتير فــي المنــاىج وطــرق
التدريس بعنوان " درجة تـوافر الميـارات الحياتيـة فـي كتـاب المغـة االنجميزيـة المقـرر لمصـف السـادس
األساسي ،ودرجة اكتساب الطمبة ليا من وجية نظر معممييم فـي العاصـمة عمـان " ولتحقيـق ىـدف
أعدت الباحثة استمارة تحميل لمميارات الحياتية المتضمنة في الكتاب ،تشمل ثالثـة مجـاالت
الدراسة ّ
رئيسية .كما أع ّـدت اسـتبانة أخـرى ىـدفيا معرفـة درجـة اكتسـاب الطمبـة لمميـارات الحياتيـة مـن وجيـة
نظر معممييم ،مكونة من ( )66فقرة ،ترجو الباحثة منكم قراءة فقرات االستبانتين وابـداء مالحظـاتكم
حوليا من حيث :الصياغة المغوية وانتماء الفقرة لمميارة ،ومدى مناسبتيا لمموضوع.
شاك ارً لحضرتكم حسن تعاونكم
مع خالص التقدير
الباحثة
منال خميل أبو صيبعو
استمارة تحميل كتاب المغة اإلنجميزية لمصف السادس األساسي ومدى اشتمالو لمميارات الحياتية
(في صورتيا األولية قبل التحكيم)
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عدد مرات تضمين الميارة في جزئي

الميارات الحياتية

المجال

كتاب المغة اإلنجميزية المقرر

كتاب القراءة
الدروس

انتماء الميارة
لممجال

الصياغة المغوية

كتاب التمارين
الدروس

تنتمي

ال تنتمي

مناسبة

استخدام ميارات التفكير
القدرة عمى االبتكار
الميارات
العقمية

حب االستطالع
القدرة عمى البحث واالكتشاف
اتخاذ القرار
إدارة الوقت
ميارات جمع المعمومات
حل المشكالت
استخدام الحاسوب
ممارسة األنشطة

الميارات
اليدوية

(العممية)

صناعة شيء معين
استخدام األدوات واألجيزة المنزلية
العناية باألثاث المنزلي
اإلسعافات األولية
العناية الشخصية بالجسم
ترشيد االستيالك
حسن استخدام موارد البيئة
العمل بروح الفريق
ممارسة العادات االجتماعية الصحيحة
التواصل مع اآلخرين

الميارات

االجتماعية

الثقة بالنفس
مراعاة شعور اآلخرين
تحمل المسؤولية
إدراك قيمة الذات
المقدرة عمى التكيف مع المواقف
االجتماعية
توثيق الصداقة واالحترام
استبانة درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية في كتاب المغة اإلنجميزية المقرر لمصف السادس األساسي من
وجية نظر معممييم (في صورتيا األولية قبل التحكيم)

غير

مناسبة

74

المجال

الرقم

الميارات الحياتية

انعكاس الميارة عمى سموك الطالب واكتسابو ليا

انتماء الميارة
لممجال

تنتمي

ال
تنتمي

استخدام ميارات التفكير

1

توظيف ميارات التفكير عند الطالب بشكل فعال

القدرة عمى االبتكار

6

تمكن الطالب من ابتكار أشياء جديدة

حب االستطالع

3

تستثير حب االستطالع

القدرة عمى البحث واالكتشاف

4

يوفر فرص البحث واالكتشاف

اتخاذ القرار

5

يؤكد عمى أىمية ميارة اتخاذ القرار

إدارة الوقت

6

يحث عمى إدارة الوقت بشكل منظم

ميارات جمع المعمومات

7

يحث عمى ممارسة ميارات جمع المعمومات

حل المشكالت

8

يشجع عمى تحديد الحمول الممكنة لممشكمة الواحدة

استخدام الحاسوب

9

يستخدم الحاسوب لمحصول عمى المعمومة

ممارسة األنشطة

14
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(أداة قياس درجة اكتساب الطمبة لمميارات الحياتية في كتاب المغة اإلنجميزية المقرر لمصف
السادس األساسي من وجية نظر معممييم)
/

التاريخ:

6417/م

األستاذ الدكتور /ة  ...................................المحترم /ة
تحية طيبة وبعد,,,
يسعدني أن أضع بين أيـديكم ىـذه االسـتبانة التـي صـممت خصيصـاً بيـدف تجميـع البيانـات الالزمـة
لد ارســتي بعن ـوان " :درجــة ت ـوافر الميــارات الحياتيــة فــي محتــوى منيــاج المغــة االنجميزيــة لمصــف
الســادس األساســي ودرجــة اكتســاب الطمبــة ليــا مــن وجيــة نظــر معممــييم فــي العاصــمة عمــان "
استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المنـاىج وطـرق التـدريس .يرجـى بيـان درجـة
توافر الميارات فـي المنيـاج مـن وجيـة نظـركم ،راجيـاً اإلجابـة بدقـة وموضـوعية حرصـاً عمـى النتـائج
الصادقة .عمماً بأن استجابتكم عمى االستبانة ستكون سرية ولغايات البحث العممي.
مع شكر الباحثة وتقديرىا
الباحثة

منال خميل أبو صيبعو
الرجاء التكرم بوضع إشارة (√) أمام الخيار المناسب من معموماتكم الشخصية اآلتية:
الجنس

ذكر

أنثى

المؤىل العممي

دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا

الخبرة

أقل من  5سنوات

من  5إلى  14سنوات

أكثر من  14سنوات
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وجية نظر معممييم (في صورتيا النيائية بعد التحكيم)

درجة التوافر
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تستثير حب االستطالع

القدرة عمى البحث واالكتشاف
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يوفر فرص البحث واالكتشاف

اتخاذ القرار
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ممارسة األنشطة

14
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اإلسعافات األولية
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يشجع عمى تقديم اإلسعافات األولية

العناية الشخصية بالجسم

15

يؤكد عمى أىمية العناية الشخصية بالجسم

ترشيد االستيالك
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يشجع عمى نشر الوعي بأىمية ترشيد االستيالك
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يدعو لالستخدام األمثل لموارد البيئة

العمل بروح الفريق
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مراعاة شعور اآلخرين
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يحث عمى تحمل المسؤولية الفردية والجماعية

إدراك قيمة الذات
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يساعد عمى اكتساب إدراك قيمة الذات

المقدرة عمى التكيف مع المواقف
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يساعد عمى التكيف مع المواقف االجتماعية
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يشجع عمى توثيق روابط الصداقة واالحترام مع
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استخدام ميارات التفكير
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كتاب تسييل الميمة الموجو من جامعة الشرق األوسط لمعالي
وزير التربية والتعميم

