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ملخـص الدراسـة :
يشيد العصر الحالي تقدماً عممياً وتحوالت متسارعة في جميع المجاالت ،مما اصبح لزاما

عمى التربية مواكبة ىذ المستجدات ،والسعي إلكساب المتعمـ ما يناسبو مف معارؼ وميارات
تساعده عمى استيعاب تمؾ المتغيرات والتعامؿ معيا بما يحقؽ التنمية البشرية.ولكي يتـ ذلؾ
البد مف التركيز عمى مناىج العموـ ،نظ ار ألىميتيا في إكساب الطالب المعمومات والمياراتالتي
تساعد عمى بناء شخصياتيـ وتنمية قدراتيـ.حيث يكمف التعميـ الفعاؿ لمادة العموـ في إقامة
عالقة متبادلة بيف الدراسة النظرية والعممية،عف طريؽ ممارسة األنشطة التعميمية التي
تسعى لتنمية الميارات الحياتية لدى المتعمميف ،والتي تعد مف أىـ أىداؼ التربية العممية
وتدريس العموـ .وىدفت الدراسة الحالية لمعرفة واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة
بالميارات الحياتية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموـ (شطر الطالبات)
بجامعة جدة ،وعميو تـ تطبيؽ المنيج الوصفي المسحي وبمغت عينة الدراسة ( )49مف
أعضاء ىيئة التدريس الذيف يدرسف بكمية العمومخالؿ الفصؿ الثانيممعاـ 2552-2551ىػ،
ولإلجابة عمى أسئمة الدراسةتـ اعداد استبياف تكوف مف  5أبعاد تضمف 36عبارة ،ثـ تـ
تجميع البيانات وتفريغيا باستخداـ بعض األساليب االحصائية لتفسير النتائج (التك اررات
والنسب المئوية -اختبار  –T-testمعامؿ االرتباط ).
وقد أسفرت النتائج أف واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموـ (طالبات) منخفضة جدا بنسبة ،%6،83
وعميو تـ تقديـ بعض التوصيات ،أىميا:اعادة صياغة األنشطة التعميمية لممقررات الجامعية
في ضوء الميارات الحياتية ،وتضميف تطبيقات اثرائية تيدؼ لتنمية ىذه الميارات،
تنوعأنشطة المقررات الدراسية وربطياببيئة الطالبات ميوليف،وتطوير البيئة الجامعية لتتناسب
معتطبيؽ ألنشطة التعميمية .

الكممات المفتاحية :
األنشطة التعميمية -الميارات الحياتية -أعضاء ىيئة التدريس
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The reality of the application of educational activities related to life
skills From the point of view of faculty members at the Faculty of
Science (Girls) at Jeddah University
Abstract :
The current era is witnessing scientific progress and accelerated
transformations in all fields, which has become imperative for education to
keep abreast of these developments, and strive to provide learners with the
appropriate knowledge and skills that help them to absorb those variables and
deal with them in a way that achieves human development. For this to happen,
it is necessary to focus on science curricula, given its importance in providing
students with information and skills that help build their personalities and
develop their capabilities. Where the effective education of science lies in
establishing a reciprocal relationship between theoretical and practical study,
by practicing educational activities that in turn seek to develop life skills for
learners, which is one of the most important goals of scientific education and
science education. The current study aimed to find out the reality of the
application of educational activities related to life skills from the viewpoint of
faculty members of the Faculty of Science (female students section) at the
University of Jeddah, and for this purpose a survey descriptive approach has
been applied that studies the reality, and the study sample reached (38) from
faculty members who are studying In the College of Science during the first
semester of the year 1440-1441 AH, and to answer study questions a
questionnaire was prepared consisting of )4 ( dimensions and included 25
words, and then the data was collected and unloaded, then some statistical
methods were used to interpret the results (repetitions and percentages) -T-test
Correlation factor.)
The results have revealed that the reality of applying educational activities
related to life skills from the viewpoint of faculty members of the College of
Science (female students section) is very low by 5,72%, and accordingly some
recommendations were presented, the most important of which are:
reformulating educational activities for university courses in the light of life
skills, Including enriching applications that aim to develop these skills,
diversifying curricular activities and linking them with the environment of
female students of their preferences, and developing the university
environment to suit the application of educational activities.
Kea Words :
Educational activities - life skills - faculty members
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مقدمة
تمثؿ األنشطة التعميمية جانباً ىاماً مف الجوانب التي تحظى باىتماـ كبير في التعميـ

الجامعي ،وذلؾ لمدور الكبير الذي تمعبو في تكويف شخصية الطالب وتنميتيا مف مختمؼ
جوانبيا ا لعقمية والنفسية  ،وتعمؿ بالتالي عمى تنمية مياراتو وقدراتو المختمفة .وقد
أكدالخراشي( )3115عمى ضرورة االىتماـ باألنشطة التعميمية داخؿ الجامعات وتطويرىا ورفع
مستواىا ،لما ليا مف دور ميـ وايجابي لتأىيؿ الطالب واعدادىـ في مختمؼ المجاالت ،حيث
أف تحفيز الطالب لمم شاركة في األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المختمفة
يساعد عمى خمؽ جيؿ مف المبدعيف في مختمؼ المجاالت .والنشاط ليس مادة دراسية
منفصمة عف المواد الدراسية األخرى بؿ إنو يتخمؿ المواد الدراسية ،ويعتبر جزء ميـ مف
المنيج بمعناه الواسع ،الذي يترادؼ فيو مفيوـ المنيج والحياة الدراسية لتحقيؽ النمو الشامؿ
والتربية المتوازنة .
وفي مجاؿ تدريس العموـ تعد األنشطة التعميمية ىي األساس في التربية العممية في مراحؿ
التعميـ المختمفة .وتؤكد االتجاىات الحديثة التي اىتمت بإعداد معممي العموـ عمى ضرورة
تمكيف المعمـ مف ا متالؾ الميارات العممية وممارستيا التي تتعمؽ بقدرتو عمى تصميـ
وممارسة وتطوير األنشطة التعميمية (زيتوف .)347،3121،حيث أكدالعامري (،3119
 ) 21:عمى أف التعميـ الفعاؿ لمادة العموـ يكمف في إقامة عالقة متبادلة بيف الدراسة النظرية
والدراسة العممية ،أي تطوير المعرفة والفيـ عف طريؽ التجارب العممية ،وىناؾ العديد مف
أنواع العمؿ المعممي واألنشطة التعميمية في مادة العموـ ،التي تجعؿ التمميذ في حالة تفاعؿ
مع األفكار والميارات الحياتية .وعميو فاف أىمية تعمـ العموـ ترجع إلى ممارسة األنشطة
التعميمية المتضمنة بالمناىج وزيادة تفعمييا لتصبح دعامة أساسية في اكساب المتعمـ
الميارات المناسبة.
ول قد أكدت العديد مف الدراسات عمى فاعمية دور األنشطة التعميمية في تحقيؽ األىداؼ
التربوية  ،وكذلؾ تحقيقيا التكامؿ في شخصية الطمبة مف خالؿ تنميتيا العديد مف الميارات
الحياتية التي يحتاجيا الطمبة خالؿ حياتيـ اليومية ،كدراسة الداود ( )311:ودراسة واسٌ و
هُشكغٍ وسايضيش) ،(Warren ,Henriksen & Ramiser,2003ودراسة جامعة الوالية
) . (The state university, 2010كما أكد فوف وستيفاف )(von &Stefan, 2007
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عمى العالقة المطردة بيف األنشطة التعميمية وتنمية التفكير والتعمـ لمطالب أثناء المشاركة
،خاصة تمؾ التي تتـ في مختبرات العموـ.
مف جية أخرى يعد تنمية الميارات الحياتية مف أىـ األىداؼ التي تحققيا تفعيؿ األنشطة
في مجاؿ تدريس العموـ والتربية العممية .ويضيؼ جوميز وماركيز

& (Gomes

)Marques, 2013أف الميارات الحياتية تزود الطالب بميارات التعايش والنجاح والقدرة
عمى تحقيؽ التواصؿ مع زمالؤىـ في المدرسة .ويعد ىذا أسمى غايات التعميـ المنشودة في
أي مجتمع يريد ألبنائو حياة مستقبمية أفضؿ .كما أنيا تعد شرطا أساسيا لحدوث عممية
التعمـ الجيد؛ حيث توفر لمطالب القدرة عمى توظيؼ الخبرة التي يمتمكيا في بنيتو المعرفية،
باإلضافة إلى إعطائو الفرصة لمتفاعؿ واالندماج داخؿ المجتمع.
وانطالقاً مف أىمية الميارات الحياتية فقد جاء اىتماـ وزارة التعميـ بتبني مشروع التعميـ

المبني عمى الميارات الحياتية وبالتعاوف مع منظمة األمـ المتحدة لمطفولة ومكتب اليونيسيؼ
باألردف ،والتي تيدؼ إلى إعداد جيؿ مف الطمبة يتمتع بميارات حياتية ترتكز عمى عقيدة
األمة ومبادئيا وقيميا األصمية( وزارة التربية والتعميـ  .)3117،كما أكد اجتماع مجمس قمة
جامعة الدوؿ العربية المنعقد في األردف عمى ضرورة تمكيف المتعمـ مف حقو في التنشئة
والتربية والتعميـ الجيد النوعية الذي يستثير قدراتو في اإلبداع واالبتكار وينمي الميارات
الحياتية لديو (جامعة الدوؿ العربية.)3112،
كما نظمت وزارة التربية والتعميـ بالتعاوف مع كمية التربية جامعة عيف شمس( )312:يوـ
السبت مؤتمر "تأثير التعميـ النشط عمى بناء شخصية األطفاؿ" ،وقد أوصى بضرورة التعاوف
بيف كميات التربية مف أجؿ تدريب المعمميف عمى تطبيؽ األنشطة التي تعمؿ عمى بناء
شخصية الطفؿ ،لخمؽ جيؿ مواكب لسوؽ العمؿ ولسرعة التطور التكنولوجي ،كما أعرب
قائال" :إذا كاف التعميـ ىو الحياة فإف أنشطة
الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعميـ العاـ ً
التعميـ يجب أف تكوف مف الحياة أو محاكاة ليا حتى يخرج المتعمـ لمحياة ،ليطورىا ويطور

ذاتو ،فقد يحقؽ النشاط نواتج لمتعمـ يعجز مقرر كامؿ عف تحقيقيا”.
ولقد تعددت الجيود الدولية والمحمية التي دعمت الميارات الحياتية ومنيا مشروع والية
يوتا (وزارة التربية والية يوتا  ،)3-7 ،2006 ،Utah state office of educationفي
حيف ىدؼ مشروع وزارة ا لتربية والتعميـ بدولة اإلمارات إلى تنفيذ مادة الميارات الحياتية مف
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أجؿ استثمار الموارد البشرية وتمكينيا مف ميارات حياتية متميزة ( وزارة التربية والتعميـ لدولة
اإلمارات المتحدة.)3126 ،
وقػػد تناولػػت العديػػد مػػف الدراسػػات موضػػوع األنشػػطة التعميميػة فػػي التعمػػيـ ،حيػػث سػعت دراسػػة
العمػػري والسػػعيد( )3122لتقػػويـ واقػػع األنشػػطة الطالبيػػة وتطويرىػػا باسػػتخداـ وسػػائؿ وتقنيػػات
التعميـ في البيئة الجامعية بجامعة طيبة والمعوقات التػي تحػوؿ دوف إقامػة األنشػطة ومشػاركة
الطالبات فييا .حيث طبقاسػتبياف عمػى ( )341طالبػة بمختمػؼ التخصصػات والمراحػؿ ،و()34
عضواً مف مشرفي األنشطةبالكميات .توصمت الدراسة ألف واقع مشػاركة الطالبػات فػي األنشػطة
ضعيؼ بصفة عامة ،حيث بمغت نسبة غير المشاركات جداً ( ،)%96وأف أبػرز معوقػات إقامػة

األ نشطة مف وجية نظر الطالبات :ضػعؼ عوامػؿ الجػذب فػي األنشػطة ،وعػدـ مراعػاة النصػاب
التدريسػػػي لممعممػػػات عنػػػد إشػػػرافيف عمػػػى األنشػػػطة ،قمػػػة تػػػوفر االحتياجػػػات واألدوات لتنػػػوع
األنشػطة ،عػدـ تػػوفر ورش عمػؿ مجيػزة  ،قمػػة الوقػت المتػاح لممارسػػة األنشػطة ،قمػة الكػوادر
المدربة مف مشرفات النشاط ،عدـ توفر األجيزة التقنية الالزمة لألنشطة.
وىدفت دراسة جامعة الوالية ( ) The state university, 2010لمتعرؼ عمى األنشػطة
التي يفضميا الطالب خارج الصؼ في والية بنسمفانيا ،وكيفية التعامػؿ مػع األحػداث داخػؿ حػرـ
الجامعػػة ،وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى إدراؾ طػػالب واليػػة بنسػػمفانيا أف الجامعػػة تػػوفر ليػػـ قػػد ار كبيػ ار
مف األنشطة الالصفية ،وأف ممارستيـ لألنشػطة مكنػتيـ مػف االلتقػاء بالعديػد مػف الطػالب مػف
مجتمعات مختمفة ،كما أتاحت ليـ تكويف صػداقات وقيػادة ارخػريف  ،وتعزيػز ميػارات االتصػاؿ
لدييـ ،وقد أثبتت الدراسة أف المشػاركيف فػي األنشػطة أكثػر وعيػا مػف غيػر المشػاركيف بقضػايا
المواطنة ،واالنتماء ،والمشاركة السياسية.
وىػػدفت دراسػػة الدبسػػي والعػػالف ( )311:الػػى معرفػػة واقػػع األنشػػطة التربويػػة واثرىػػا عمػػى
التحصػػيؿ الدراسػػي لتالميػػذ الصػػؼ الرابػػع األساسػػي مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف  ،تمثمػػت عينػػة
الدراسػػة عػػدد مػػف معممػػات وطػػالب المرحمػػة االبتدائيػػة بإحػػدى المػػدارس االبتدائيػػة بدمشػػؽ ،
وبمغػػت  36معممػػة و  31طالػػب .وكػػاف مػػف نتػػائج الدراسػػة  :عػػدـ وجػػود حصػػص أو أمػػاكف
مخصصػػة لألنشػػطة المدرسػػية  ،وأف المنػػاىج ال تراعػػي األنشػػطة  ،وأوصػػت بضػػرورة توعيػػة
التالميذ والمعمميف بأىمية األنشطة التعميمية.
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ىػػدفت دراسػػة راميريػػز) (Ramirez et al. ,2008الػػى التحقػػؽ مػػف أثػػر النشػػاطات
االبداعية عمى ميػارات التفكيػر العميػا لػدى طػالب الكيميػاء مػف المرحمػة الثانويػة ،وتػأثيره عمػى
اداء الطالب ،واعتمد الباحث عمى المنيج التجريبػي مػف خػالؿ تصػميـ اختبػار ميػارات التفكيػر
العميػػا ،وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  71طالػػب فػػي الصػػؼ الثالػػث بأحػػد المػػدارس الثانويػػة تػػـ
تػػوزيعيـ عمػػى مجمػػػوعتيف (تجريبيػػة و ضػػػابطة) كػػؿ مجموعػػة  41طالبػػػا  ،توصػػمت النتػػػائج
لفاعمية النشاطات االبداعية عمى تنمية ميارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية .
وىدفت دراسة موسى (  )3119الى تقويـ األنشػطة الطالبيػة بكميػة المعممػيف بجامعػة الممػؾ
سعود لتحديد الصعوبات التي تواجو تمؾ األنشطة ،حيث طبقت استبانة عمػى عينػة مػف()473
طالبػػاً مػػػف شػػػعب متنوعػػػة ،وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف مػػػف أىػػػـ الصػػػعوبات التػػػي تحػػػوؿ دوف

مشػػاركة الطػػالب فػػي األنشػػطة  :كثػػرة المقػػررات وتعػػارض مواعيػػدىا مػػع ممارسػػة األنشػػطة-
ضػػعؼ عوامػػؿ الجػػذب فػػي األنشػػطة -اقتنػػاعي أف األنشػػطة مضػػيعة الوقػػت-عػػدـ وجػػود دليػػؿ
باألنشػػػطة وأىػػػدافيا فػػػي الكميػػػة -عػػػدـ تشػػػجيع أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس الطػػػالب لممارسػػػة
األنشطة -قمة األماكف المخصصة لممارسة األنشطة في الكمية -عػدـ وجػود محفػزات لتشػجيع
الطػػالب عمػػي االشػػتراؾ فػػي األنشػػطة -ضػػعؼ الميزانيػػة المخصصػػة لألنشػػطة -وجػػود أنشػػطة
منافسة خارج الكمية -عدـ تشجيع األسرة أبناءىا لممارسة األنشطة .
كما سعت دراسة فوف وستيفاف ) Von & Stefan(2007الى تحميؿ واقع أنشطة الطالب
الجامعييف وعالقتيا بالتفكير والتعمـ أثناء العمؿ في المختبر  ،وقد أكدت النتائج عمى العالقة
المطردة بيف األنشطة التعميمية وتنمية التفكير والتعمـ لمطالب أثناء المشاركة ،خاصة تمؾ
التي تتـ في مختبرات العموـ.
كما أجريت دراسة برنيػت () Burnett, 2006عمػى طػالب كميػة المجتمػع بجامعػة جنػوب
كاليفورنيا لمتعرؼ عمي العالقة بيف نجاح الطالب وبيف مشػاركتو فػي األنشػطة فػي المؤسسػات
ذات المسػػتوى فػػوؽ المتوسػػط  ،وأىميػػة النشػػاط ودوره فػػي زيػػادة اإلنجػػاز األكػػاديمي ومسػػتوي
التحصػػيؿ ،وانتيػػت إلػػي ارتفػػاع مسػػتوي التحصػػيؿ األكػػاديمي لمطػػالب المشػػتركيف فػػي األنشػػطة
عػف الطػالب الػػذيف لػـ يشػػتركوا  ،باإلضػافة لزيػػادة ارتبػاط الطػػالب الػذيف اشػػتركوا فػي األنشػػطة
بالكمية أكثر مف غيرىـ ،وأف الطالب الذيف اشتركوا في األنشػطة يميمػوف إلػي إظيػار ثقػة أكبػر
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مقارنة بالطالب الذيف لـ يشتركوا فػي األنشػطة .كمػا أف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي
أثر األنشطة لصالح المستوى الدراسي األعمى.
وأكدت دراسة استيس ( ) Estes, 2005عمى أىمية الدعـ الطالبي في تأسيس
األنشطة والسمات الشخصية المختارة في الحرـ الجامعي غير التقميدي في جامعة جنوب
ميسيسيبي بيدؼ تحديد العالقة بيف المتغيرات الشخصية المختارة  ،وميؿ الطالب وبيف
إمكانية المشاركة في تأسيس النشاط الطالبي ،وكذلؾ مدى تأثير ىذه األنشطة عمى الوعي
الوطني ،وانتيت إلي وجود عالقة دالة بيف السمات الشخصية والظروؼ الحياتية لمطالب مثؿ
ميوليـ وتقدميـ األكاديمي ،والجنس ،والسف ،ودعـ األسرة

والدعـ الطالبي في تأسيس

األنشطة الطالبية .كما أف ىناؾ تأثير كبير إلى حد االيجابية لألنشطة عمى اتجاىات الطمبة
نحو الوطف.
كما قامت دراسة فوريال و نومينما ) )Vuorela&Nummenma2004بتتبع الئحة
النشاط في التعميـ عمى بيئة شبكة االنترنت ألكثر مف جامعة  ،و توصمت الدراسة الى أف
بعض النشاطات الموجودة في الئحة النشاط ليس ليا وجود عمى أرض الواقع ،وقد يرجع ذلؾ
لوجود بعض المعوقات في البيئة الجامعية تواجو األنشطة و تحوؿ دوف االستفادة منيا.
كما ىدفت دراسة واريف وآخروف( )Warren & est. , 2003لمعرفة أثر االستخداـ
المتزايد لألنشطة التعميمية البصرية لدى طالب الجامعة في المرحمة األولى (البكالوريوس)
بالكميات المختمفة ،تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت العينة مف ( )2611طالب
وطالبة بمختمؼ المستويات واألقساـ طبقت عمييمأداة االستبانو .توصمت الدراسة إلى إدراؾ
الطمبة ألىمية األنشطة البصرية المتحركة والثابتة والرموز المجردة كدعامة لمدراسة العممية،
وألىمية دور األنشطة الطالبية البصرية في العممية التعميمية بالجامعة.
وفػػي مجػػاؿ الميػػارات الحياتيػػة :سػػعت دراسػػة الحػػدابي( )3129الػػى معرفػػة الميػػارات الحياتيػػة
المتضمنة في محتوى منيج العموـ لمصؼ الخامس األساسي في الجميورية اليمنية ،حيػث تػـ
اعداد قائمة بالمارات الحياتية الواجب تضمينيا في منيج العموـ لمصػؼ الخػامس ،وتمثمػت فػي
خمػػس مجػػاالت :الميػػارات الغذائيػػة ،الميػػارات الصػػحية ،الميػػارات الوقائيػػة ،الميػػارات البيئيػػة،
الميػػارات اليدويػػة  ،وقػػد أوضػػحت النتػػائج تػػدني مسػػتوى تضػػمف الميػػارات الحياتيػػة فػػي الكتػػب
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عينة الدراسة ،وأوصت الدراسة بالتركيز عمػى الميػارات الحياتيػة عنػد إعػداد وتػأليؼ المنػاىج ،
وتوظيفيا في المواقؼ التعميمية .
ودراسة جوميز و ماركيز ) (Gomes & Marques, 2013التي أكدت أىمية اكتساب
الميارات الحياتية كمدخؿ لتدعيـ المفاىيـ لدى التالميذ ،وتسمحيـ بيا لمواجية مشكالت
الحياة.
وىػػدفت دراسػػة أبػػو الحمائػػؿ ( )3124الػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة برنػػامج إثرائػػي فػػي العمػػوـ
لتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي بمحافظػػة جػػدة ،وتوصػػمت
النتػػائج الػػى دور األنشػػطة اإلثرائيػػة لمعمػػوـ اإليجػػابي فػػي تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدى تالميػػذ
الصؼ السادس االبتدائي.
كمػػا قػػدـ العمػػري( )3124دراسػػة ىػػدفت لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى وعػػي طمبػػة الجامعػػات األردنيػػة
الرسمية لمميارات الحياتية التي يحتاجونيا في ضوء مبادئ االقتصاد المعرفػي  ،وتكونػت عينػة
الدراسة مف ( )8:8طالب وطالبة طبقت عمييـ استبانة شممتبعض مجػاالت الميػارات الحياتيػة
 ،وقد أثبتت النتائج تفوؽ طمبة المسػتوى الرابػع فػي درجػة وعػييـ بالميػارات الحياتيػة  ،وأخيػ ار
اوصت الدراسة بدمج الميارات الحياتية في مجيع المساقات الجامعية .
وىػػػدفت دراسػػػة الجميػػػؿ ()3121الػػػى تقػػػويـ مقػػػررات المشػػػروع الشػػػامؿ لتطػػػوير المنػػػاىج
لمصػفوؼ الثالثػة األوؿ مػف المرحمػة االبتدائيػة بالمممكػة العربيػة السػعودية فػي ضػوء الميػارات
الحياتيػػة ،وتشػػير النتػػائج الػػى قصػػور مقػػررات مشػػروع التطػػوير الشػػامؿ لمصػػفوؼ االبتدائيػػة
بالمممكة العربية السعودية عف الوفاء بالميارات الحياتية.
وىدفت دراسة الشرفات (  )311:الى تحميؿ محتوى كتب العمػوـ لمصػفوؼ األساسػية الػدنيا
لمكشؼ عف مدى تناوليا لمميػارات الحياتيػة  ،وقػد أظيػرت النتػائج تػدني مسػتوى تنػاوؿ الكتػب
لمميارات الحياتية والصحية والغذائية والوقائية.
كمػا ىػدفت دراسػة ىولػت وآخػروف ) (Holt & others ,2008إلػى استقصػاء كيفيػة تعمػـ
الشػػباب لميػػارات الحيػػاة فػػي الواليػػات المتحػػدة ،أشػػا ار نتائجيػػا إلػػى أف فمسػػفة المػػدرب تضػػمنت
بناء العالقات بيف أعضاء الفريؽ ،وأشركت الشباب في اتخاذ القرار.
كما أجرت مريـ السيد( )3118دراسة حاجػات طمبػة جامعػة اإلسػراء إلػى الميػارات الحياتيػة،
وتػػـ تطبيػػؽ اسػػتبانة طبقػػت عمغعينػػة بمغػػت  551طالبػػا وطالبػػة  ،وقػػد أشػػارت النتػػائج إلغػػأف
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الحاجات لمطمبة في الكميات العممية أعمى منيا لطمبة الكميات اإلنسانية ،وأف حاجػات المقيمػيف
فػػي المدينػػة أعمػػى مػػف نظ ػرائيـ فػػي الريػػؼ ،وأف الحاجػػة لمحػػور اليويػػة لطمبػػة السػػنة الرابعػػة
أعمػػى مػػف السػػنوات األخػػرى ويمييػػا طمبػػة المسػػتوى األوؿ ،كمػػا أكػػدت النتػػائج الحاجػػة الفعميػػة
لطمبة الجامعة مف الميارات الحياتية في المحاور كافة.
وىدفت دراسة فوكس ) (Fox,2006لتقويـ الميارات الحياتيػة لػدى الطمبػة الخػريجيف الػذيف
خضػػعوا لبرنػػامج )(H-4الكتسػػاب الميػػارات الحياتيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة ،وقػػد بينػػت نتػػائج
الدراسة أف البرنامج أثػر عمػى تنميػة الميػارات الحياتيػة لػدى الطمبػة  ،وأكػد أنػو وسػيمة ناجحػة
لتعاوف الشباب في الدوؿ النامية لتصبح قادرة عمى مواجية التحديات.
ولقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري  ،واختيار منيج البحػث
المتبع ،لمعرفة واقع تنػاوؿ األنشػطة التعميميػة فػي مقػررات العمػوـ لممرحمػة االبتدائيػة لمميػارات
الحياتية.

مشكلة البحث :
يتضح مما سبؽ تعدد الجيود والمشرعات العالمية ( تـ االشارة الى مؤتمر وأحد المجالس
وعدد مف المشروعات في بداية المقدمة) ،واستناداً إلى الدراسات السابقة التي كشفت نتائجيا

عف أىمية دور األنشطة في تنمية الميارات الحياتية  ،مثؿ :دراسة الحدابي( )3129ودراسة

أبو الحمائؿ ( )3124ودراسة الجميؿ ( )3121ودراسة ىولت وآخريف (Holt & others,
)2008ودراسة مريـ السيد( ، )3118حيث اتفقت عمى أف األنشطة التعميمية تشكؿ عنصراً
أساسياً في بنية تدريس العموـ ،لما ليا مف دور فاعؿ في تحقيؽ أىداؼ المقررات المدرسية،

وكذلؾ تحقيقيا التكامؿ في شخصية الطمبة ،مف خالؿ تنميتيا العديد مف الميارات الحياتية

التي يحتاجيا الطمبة خالؿ حياتيـ اليومية.
) تحذؼ العبارة السابقة ويكتب بدال منيا بتحميؿ المحتوى العممى لدليؿ النشاط والبد
اف يكوف التحميؿ موضوعياً بمشاركة احد الزمالء وتحديد نسبة االتفاؽ( يصعب القياـ بذلؾ
حيث أنو ال يوجد دليؿ موحد لمنشاط في المقررات بكمية العموـ لممرحمة الجامعية  ،بؿ يختمؼ

المحتوى مف أستاذ الى آخر  ،اال أف الباحثة قامت باستطالع اراء الطالبات أنفسيـ
وعمى الرغـ مف األىمية التي تحتميا األنشطة التعميمية إال أف تمؾ األنشطة ليس ليا وجود
عمى أرض الواقع ،وقد أثبتت العديد مف الدراسات ذلؾ ،كدراسة العمري والسعيد()3122
ودراسة فوريال و نومينما( .)Vuorela & Nummenma, 2004ومف خالؿ دراسة
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استطالعية قامت بيا الباحثة لمعرفة مدى استفادة طالبات كمية العموـ مف األنشطة التعميمية
المطبقة في المقررات الدراسية وتوظيفيا في حياتيـ اليومية ،فقد أشارت النتائج أف نسبة
االستفادة كانت منخفضة الى حد ما  ،حيث بمغت ، %69وقد فسر بعضيف ذلؾ باف أعضاء
الييئة التدريسية ال يعطيف اىتماـ كبي ار لألنشطة ،اما بسبب تضخـ المحتوى العممي ،أو
بسبب ضيؽ وقت المحاضرات .األمر الذي دعا إلجراء ىذه الدراسة بيدؼ الوقوؼ عمى واقع
تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
بكمية العموـ ( شطر الطالبات) بجامعة جدة .

أسئلة البحث
سعى البحث الحالى لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس بكمية العموـ (طالبات) بجامعة جدة ؟
وينبثؽ مف السؤاؿ السابؽ األسئمة الفرعية ارتية:
ما درجة غير دقية عمميا تكتب مدى بدال منيا
 -2ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بأعضاء ىيئة
التدريس بكمية العموـ ؟
 -3ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالمقررات ؟
 -4ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالبيئة الجامعية؟
 -5ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بطالبات كمية
العموـ ؟

أهداف البحث :
ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف :
 -2واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بأعضاء ىيئة
التدريس بكمية العموـ ؟
 -3واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالمقررات.
 -4واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالبيئة الجامعية.
 -5واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بطالبات كمية العموـ.

أهمٌة البحث :
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تبرز أىمية البحث الحالي فيما يمي :
 -1يسيـ البحث في توجيو اىتماـ المختصيف بتطوير المناىج في التعميـ العالي إلى أىمية
اكتساب الطالبات كمية العموـ لمميارات الحياتية مف خالؿ األنشطة التعميمية في
المقررات .
 -2يفيد المختصيف بتطوير المناىج مف خالؿ تزويدىـ بقائمة لمميارات الحياتية الالزمة
لطالبات كمية العموـ المرتبطة باألنشطة التعميمية في المقررات ؛ليسترشدوا بيا في تقويـ
األنشطة وتطويرىا.
 -3يقدـ قائمة بالميارات الحياتية لممرحمة الجامعية يمكف ألعضاء ىيئة التدريس االستفادة
منيا في تدريس مقررات العموـ.

حدود البحث :
الحدود الزمانية :أُجري ىذا البحث في الفصؿ الدراسػي األوؿ مف عاـ 2552ىػ .
الحدود المكانية :تـ تطبيؽ البحث بكمية العموـ بجامعة جدة بالمممكة العربية السعودية.
الحدود البشرية :عينة مف عضوات ىيئة التدريس بكمية العموـ
الحدود الموضوعية :اقتصرت البحث عمى دراسة واقع األنشطة المرتبطة بالميارات الحياتية،
واقتصر البحث عمى المحاور التالية (األنشطة المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة باألساتذة
األنشطة المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالمقررات -األنشطة -المرتبطة بالمياراتالحياتية المتعمقة بالبيئة الجامعية -األنشطة المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالطالبات)

مصطلحـات البحث:
األنشطة التعلٌمٌة : Educational Activities
يعرفيا الفراجي ( )213 ،3117بأنيا :الممارسات التعميمية والتعممية التي يؤدييا
المتعمموف داخؿ البيئة و خارجيا كجزء مف عممية التعميـ والتعمـ المقصودة بإشراؼ المعمـ ،
ب قصد بناء الخبرات واكتساب الميارات الالزمة في جميع المجاالت المعرفية والميارية
والنفسحركية.
وتعرفيا الباحثة اجرائيا بأنيا :مجموع العمميات العقمية أو الميارية في مقررات العموـ
لدى طالبات كمية العموـ ،والتي تتضمف األنشطة االستياللية  ،واألنشطة البنائية ،واأل نشطة
الختامية ،التي تنفذ داخؿ الفصؿ أو خارجو ،بقصد إكساب المتعمـ الخبرات والميارات الحياتية
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المتنوعة ،يقوـ بيا في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ تعميمية ،تحت إشراؼ وتوجيو مف عضو ىيئة
التدريس .
المهارات الحٌاتٌة : Life Skills
يعرفيا عبد العظيـ ومحمود( )66 ،3126بأنيا :مجموعة مف العمميات واإلجراءات التي مف
خالليا يستطيع الفرد حؿ مشكمة أو موجة ٍ
تحد أو إدخاؿ تعديالت في مجاالت حياتو.
وتعرفيا الباحثة اجرائيا بأنيا :مجموعة مف الميارات التي تحتاجيا كالبات كمية العموـ
،وتساعد األنشطة التعميمية في المقررات عمى اكتسابيا ،وتوظيفيا في حياتيـ اليومية ،وىي
(ميارات النمو الشخصي ،الميارات االجتماعية ،الميارات الصحية ،الميارات الوقائية،
الميارات البيئية) ،وتتضمف كؿ ميارة مجموعة مف الميارات الفرعية.
اإلطار النظري و الدراسات السابقة :

اوالً :االطار النظري :

 -1األنشطة التعلٌمٌة :
لقد اىتمت المناىج الحديثة اىتماماً بالغاً باألنشطة الطالبية التي تمثؿ جانباً ميماً مف

جوانب العممية التعميمية وتغيرت النظرة إلى القيـ التربوية ليذه األنشطة ،وأصبحت النظرة
إلييا عمى أنيا ذات أىمية بالغة ،حتى إنيا أدمجت في البرنامج الدراسي إلى جانب المواد
الدراسية (األحمري .) 3119،4 ،والبد مف التمييز بيف نوعيف أساسيف مف األنشطة
المصاحبة ىما :األنشطة التعميمية (الصفية) ،وىي التي يقوـ بيا المعمـ والمتعمـ كجزء
أساسي في منظومة التدريس ،داخؿ حجرات الدراسة ،ويطمؽ عمييا البعض اسـ األنشطة
المنيجية ،أما النوع الثاني فيعرؼ باألنشطة غير الصفية ،وىي التي يقوـ بيا المتعمـ غالباً
بتوجيو مف المعمـ ،داخؿ المؤسسة التعميمية أو خارجيا ،وبشكؿ غير إجباري ،لدعـ واثراء
الخبرات التعميمية التي يكتسبيا (الحقيؿ.)381 ،2::7 ،
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أ -مفهوم األنشطة التعلٌمٌة :
تمثؿ األنشطة التعميمية مكونا ميما مف مكونات المنيج المدرسػي ،لمػا ليػا مػف تػأثير
كبيػػر فػػي تربيػػة الطالبػػة ،وتشػػكيؿ خبراتيػػا وتغييػػر سػػموكيا.ولقد تناولػػت العديػػد مػػف األدبيػػات
تعريؼ مفيوـ األنشطة التعميمية  ،حيػث عرفػت بأنيػا :كػؿ مػا يقػوـ بػو التمميػذ بيػدؼ التعمػيـ،
وذلػػػػؾ قبػػػػؿ الموقػػػػؼ التعميمػػػػي ،أو فػػػػي اثنائػػػػو ،أو بعػػػػده؛ سػػػػواء كػػػػاف داخػػػػؿ المدرسػػػػة أـ
خارجيا(صػػالح وأخػػروف ، ):5 ،3118 ،كمػػا عرفيػػا زيتػػوف( )216 ،3121بأنيػػا مجموعػػة
مف األداءات العقميػة والحركيػة التػي يقػوـ بيػا الطػالب داخػؿ الصػؼ أو خارجػو؛ بغيػة تعمميػـ
محتوى المنيج ،وصوالً لتحقيؽ األىداؼ المرجوة.

ب -أىمية األنشطة التعميمية:

ُيعػػػد النشػػػاط التعميمػػػي إحػػػدى الركػػػائز األساسػػػية لعمميػػػة الػػػتعمـ ،باعتبػػػار أف االتجػػػاه
الحػػديث فػػي التربيػػة والتعمػػيـ يؤكػػد االعتمػػاد عمػػى إيجابيػػة الطالبػػة ،لجعميػػا تػػتعمـ بنفسػػيا عػػف
طريػػؽ الممارسػػة والتجريػػػب ،فػػي حػػػيف تقػػوـ المعممػػػة بػػدور المالحظػػػة ،والتوجيػػو ،واكتشػػػاؼ
الميارات واالستعدادات ،وتنمية الميػوؿ واالتجاىػات العمميػة السػميمة ،والتػدريب عمػى األسػموب
العممي في التفكير.
ويرى الخميفة وآخروف( )3125أف أىمية األنشطة التعميمية تكمػف فيتكامػؿ بنػاء شخصػية
الطالبػػة ،ربػػط المدرسػػة بػػالمجتمع ،مراعػػاة ميػػوؿ وقػػدرات الطالبػػات ،اسػػتثمار أوقػػات الفػػراغ،
تسييؿ استيعاب المادة العممية ،إثراء عممية التعمـ داخػؿ الفصػؿ وخارجػو ،تحقيػؽ التػرابط بػيف
الم ػواد الدراسػػية ،وتكامػػؿ الخب ػرات التعميميػػة ،تقػػدير قيمػػة العمػػؿ اليػػدوي ،واالسػػتمتاع بػػو ،ممػػا
يؤدي لتكويف اتجاىات إيجابية؛ كاحتراـ العمؿ والعامميف ،تربية الطالبة عمػى ميػارات :االعتمػاد
عمى النفس ،وتحمؿ المسؤولية ،والقيادة ،واإليجابية ،وغيرىا.
وأضػػاؼ أندرسػػوف وآخػػروف ()Anderson&et.al, 1994أف ممارسػػة األنشػػطة يسػػاعد
عمػػى معالجػػة المشػػكالت النفسػػية واالجتماعيػػة لػػدى الطالبػػات ،التقميػػؿ مػػف أسػػباب التػػوتر بػيف
الطالبات والمعممػات ،ممػا يعمػؿ عمػى نشػر روح المػودة والتعػاوف بيػنيف .والشػؾ أف ذلػؾ يػؤثر
تأثي ارً كبي ارً عمى صقؿ شخصية الطالبػة فػي مرحمػة التأسػيس؛ ممػا يجعميػا قػادرة عمػى مواجيػة
مشاكؿ الحياة ،وتوظيؼ ما اكتسبتو في مواقؼ تعميمية جديدة.
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والنشاط التعميمي لو أىمية بالغة ال تقؿ عف أىمية ما يحدث داخؿ القاعات الدراسية إذ أنو
يعتبر وسيمة مف الوسائؿ الفعالة لتحقيؽ األىداؼ التربوية ،حيث ذكر الحقيؿ( ،2::7
 )3:1-39:أنو يمكف تمخيص أىمية النشاط التعميمي فيما يمي:
 .2النشاط مجاؿ خصب لتعبير الطالب عف ميوليـ واشباع حاجاتيـ ،ومما ال شؾ فيو أف
إشباع حاجات الطالب عامؿ مف العوامؿ التي تحببيـ في الدراسة وتمنعيـ مف الجنوح
والتمرد.
 . 3مف خالؿ النشاط يتعمـ الطالب أشياء يصعب تعمميا داخؿ القاعات الدراسية ،فعف طريؽ
ىذا النشاط يمكف أف يزود الطالب بالخبرات العديدة الخمقية والعممية والعممية التي ال يتاح
ليـ اكتسابيا داخؿ القاعات الدراسية ،مثؿ التعاوف ،وتحمؿ المسؤولية ،وضبط النفس،
والمشاركة في اتخاذ القرار ،والتخطيط  ،وغير ذلؾ مما يسيـ في تدعيـ شخصية الطالب.
 .4ينمي استعدادات الطالب لمتعمـ ،ويجعميـ أكثر قابمية لمواجية المواقؼ المتعددة.
 .5يساىـ في تحقيؽ أىداؼ المنيج الدراسي ،وحفز الطالب لمتحصيؿ العممي .
 .7يساىـ في إكساب الطالب خبرات اجتماعية في تكويف العالقات اإلنسانية السميمة ،وفي
تنمية أفكارىـ وأساليبيـ وخمؽ المنافسة الشريفة بينيـ .
 .6يساىـ في تعزيز ثقة الطالب بنفسو و زيادة احتراميـ ألنفسيـ.
 .8يساىـ مساىمة فعالة في تنمية ميوؿ الطالب وتوجيييـ التوجيو السميـ .

ج -أنواع األنشطة التعلٌمٌة :
يتكوف المقرر الدراسي عادة مف عدة وحدات دراسية تحتػوي كػؿ وحػدة عمػى مجموعػة
مػػف األنشػػطة التعميميػػة؛ التػػي يػػرى النجػػدي ،وراشػػد ،وعبػػداليادي ( )3118أنيػػا تنقسػػـ إلػػى
ثالثة أنواع؛ ىي:
 أنشػػطة اسػػتياللية :ويقصػػد بيػػا األنشػػطة التػػي تنفػػذ فػػي بدايػػة الوحػػدة ،وتيػػدؼ إلػػى إثػػارةاىتماـ الطالبات ،وزيادة دافعيتيف لمتعمـ.
 أنشطة بنائية :وتمثالألنشػطة التػي تنفػذ أثنػاء دراسػة الوحػدة ،بيػدؼ تحقيػؽ األىػداؼ التػيسبؽ تحديدىا.
 أنشطة ختاميػة :وىػذا النػوع ينفػذ فػي نيايػة الوحػدة التػي تيػدؼ إلػى تمخػيص الخبػرات التػيحصمت عمييا الطالبات نتيجة دراسة واحدة.
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مما سبؽ نستنتج أف النشاط التعميمي ال يرادؼ طريقػة التػدريس؛ ألف كػؿ طريقػة واف كانػت
تمثػػؿ فمسػػفة أو فكػػرة معينػػة؛ فإنيػػا تسػػتخدـ مجموعػػة مػػف األنشػػطة التعميميػػة عمػػى مسػػتوى
الممارسػػة الفعميػػة .ومػػف األنشػػطة العمميػػة التػػي تسػػتخدـ فػػي تعمػػـ وتعمػػيـ العمػػوـ :األنشػػطة
االستقصػػػائية ،التجريػػػب ،الدراسػػػة المعمميػػػة ،الػػػرحالت والزيػػػارات العمميػػػة ،األلغػػػاز الصػػػورية،
والمشروعات.

د -الواقع الفعلً لألنشطة التعلٌمٌة فً الجامعات السعودٌة:
تبذؿ الجامعات مف خالؿ إداراتيا المختمفة جيوداً مكثفة مف أجؿ تفعيؿ مختمؼ األنشطة

كجزء مف مسؤولياتيا تجاه الطالب وذلؾ مف خالؿ ما ىيئتو مف إمكانات ضخمة في مقارىا
لمزاولة تمؾ األنشطة ،ويشير الصبيحي( )82 ،3112الى أبرز ىذه األ نشطة فيما يمي :
 .1النشاط الثقافي :وييدؼ لتنمية فكر الطالب واكسابو العموـ والمعارؼ التي تزيد مف فيمو
وتوثؽ عالقتو بتراث أمتو مف خالؿ الندوات والصحؼ والمجالت والمسابقات ذات الطابع
الثقافي.
 .2النشاط العممي :مف خالؿ تشجيع المبتكرات العممية واألفكار اإلبداعية ،ورعاية
الموىوبيف والمتميزيف مف الطالب وحثيـ عمى التفكير العممي المتميز.
 .4النشاط االجتماعي :ويقصد بو البرامج األنشطة التي تيدؼ إليجاد عالقات اجتماعية بيف
الطالب تحقؽ األىداؼ التربوية ،وتوجد التوافؽ النفسي واالجتماعي بينيـ ومع أساتذتيـ
مف خالؿ الزيارات الميدانية والمراكز الصيفية والرحالت وخدمة البيئة والمشاركة في
أسابيع التوعية العامة .
 . 5النشاط الرياضي :وىو اإلشراؼ عمى تنفيذ البرامج الرياضية كاأللعاب الجماعية والفردية
ككرة القدـ والسمة والطائرة واليد وتنس الطاولة والدراجات والسباحة  ..إلخ ،ويمارس
النشاط الرياضي إما بشكؿ حر عاـ أو مف خالؿ منافسات ومباريات منظمة وفؽ جدولة
زمنية تحث الطالب عمى المشاركة .
 . 6النشاط الكشفي :يتولى وضع البرامج المتنوعة لنشاط الجوالة في الوحدات التعميمية
والتي تشمؿ النواحي التربوية والفكرية والثقافية والكشفية والجسمية مف خالؿ الدورات
والدراسات الكشفية متعددة المستويات لتأىيؿ الطالب في المجاؿ الكشفي عمى مستوى
الجامعات السعودية وجمعية الكشافة العربية السعودية ،كالمشاركة في معسكرات مواسـ
الحج.
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 .7النشاط الفني :ويشمؿ األنشطة ذات الطابع الفني كالفنوف التشكيمية والمسرحية
والتصوير والخط العربي ،وتجري مف خالليا عدد مف المسابقات لتنمية مواىب الطالب
في ىذا المجاؿ ،والنشاط الفني مجاؿ خصب لتذوؽ الجماؿ ،وتقدير قيمة العمؿ الفني
وغرس الميوؿ المينية واحتراـ العمؿ اليدوي.
 .8المراكز الخاصة :وىي تمؾ األنشطة والبرامج والخدمات التي تقدـ لذوي االحتياجات
الخاصة ممف يتعذر عمييـ المشاركة في البرامج العامة لمنشاط.

هـ -معوقات تطبٌق األنشطة التعلٌمٌة ومشاركة الطالب فٌها:
بالرغـ مف األىمية التي تحتميا األنشطة التعميمية في الجانب التربوي ،اال إنو قد تواجييا
بعض المعوقات التي تعيؽ تطبيقيا في الجامعات ،وقد أشارت كثير مف األدبيات ليذه
المعوقات ،ويمخصيا الحربي ( )6:: ،3112في النقاط التالية :
 -1عدـ اإليماف الحقيقي بقيمة األنشطة وأىميتيا ويتضمف ذلؾ في أف كميات التربية ال
تتضمف برامجيا إعداداً حقيقياً لممعمـ لممارسة األنشطة بأنواعيا ممارسة تتصؿ
بالمناىج الدراسية.

 -2عدـ توفير اإلمكانات المادية المناسبة لتحقيؽ متطمبات األنشطة فالمباني الدراسية في
بعض األحياف ال تتناسب واألنشطة المطروحة كذلؾ ميزانيات النشاط ضئيمة.
 -3عدـ القدرة عمى تنظيـ األنشطة وىذا القصور يرجع إلى االنشغاؿ بالتدريس.
 -4قمة إجراء الدراسات واألبحاث العممية عف األنشطة التعميمية.
 -5عدـ تزويد القائميف عمى األنشطة بالدراسات والنتائج والتوصيات.
 -6عزوؼ أعضاء ىيئة التدريس والطالب عف ممارسة النشاط والمشاركة فيو.
 -7نمطية األنشطة المقدمة وافتقادىا لعناصر التنويع والتشويؽ .
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 )0المهارات الحٌاتٌة :
أ -مفهوم المهارات الحٌاتٌة:
تيتـ الميارات الحياتية بتنمية قدرة الفرد عمى االختيار وتحمؿ المسؤولية ،كما تتضمف
استعداداً عقمياً لممفاضمة بيف ىذه االختيارات والقدرة عمى تنفيذىا .ولقد تعددت التعريفات

الواردة في األ دبيات التي تناولت الميارات الحياتية ،منيا تعريؼ معجـ المصطمحات التربوية
بأنيا :الميارات التي تساعد التمميذ عمى التكيؼ مع المجتمع الذي يعيشوف فيو ،وتركز عمى
النمو المغوي والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية ،التوجيو الذاتي ،واألنشطة االقتصادية والتفاعؿ
االجتماعي (عمي. )37 ،311: ،
كمػػػا عرفػػػت منظمػػػة اليونيسػػػيؼ  UNISEFالميػػػارات الحياتيػػػة بأنيػػػا الميػػػارات النفسػػػية
االجتماعية الشخصية والميارات التبادليػة والميػارات العمميػة والمينيػة التػي يحتػاج الييػا الفػرد
في تسييؿ سبؿ االتصاؿ بارخريف والتفاوض معيـ بشػكؿ مناسػب وميػارة التفكيػر الناقػد وحػؿ
المشكالت ( مصطفى وعبدالمعطي .)36 ،3119،
ولقد أشار الناجي ( )3121الى أف ىناؾ ثالثة مف مكونات لمميارات الحياتية و تشمؿ :
* المعرفة :وتتمثؿ في معرفة كيفية القياـ باألداء أو السموؾ أو الفعؿ.
* االتجاه :ويتمثؿ في الدافع والرغبة في القياـ بالفعؿ أو اختيار نمط األداء.
* الميارة :وتتمثؿ في شكؿ تنفيذ السموؾ فعميا

ب -أهمٌة تنمٌة المهارات الحٌاتٌة:

ِ
ٍ
إعداد أفرٍاد
يتطمب
األمر الذي
بانفجار معرفي وتكنولوجي متالحؽ،
يتس ُـ ىذا العصر
َ
ُ
ُ
ِ
اكتساب الخبرِة المباشرة عف طري ِ
فاع ِؿ
التفاع ِؿ مع ىذه المتغيرات ،و
ؽ التَّ ُ
قادريف عمى التكيُّؼ و ُ
ِ
وجوب االىتماـ
المباشر باألشخاص والظُّواىر ،وتجع ُؿ لمتعمِّـ معنى .األمر الذي دعا الى
المؤس ِ
ِ
سات التَّربوية والتدريبية في المجتمع ،مسايرةً لمدوؿ
خالؿ
بالميارات الحياتية ،مف
َّ
المؤس ِ
سات العالمية المتقدِّمة.
و َّ

وبذلؾ فإف اكتساب الميػارات يتضػمف تعػرؼ الطالػب إلػى األسػاس النظػري العممػي لمميػارة،

ثػػـ تكػػويف اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػو الميػػارة ،وبعػػد ذلػػؾ التػػدريب العممػػي عمػػى السػػموؾ الممثػػؿ
لمميارة.
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جـ .تصنٌف المهارات الحٌاتٌة:
ليس ىناؾ تصنيؼ موحد لمميػارات الحياتيػة ،وانمػا تحػدد ىػذه الميػارات الحياتيػة مػف
خالؿ معرفة حاجات الطػالب وتطمعػاتيـ ،وكػذلؾ بحسػب المشػكالت التػي تػنجـ عنػدما ال يحقػؽ
الطػػالب السػػموكيات المجتمعػػة المتوقعػػة مػػنيـ ،وكػػذلؾ مػػف خػػالؿ الرجػػوع إلػػى القػوائـ والنمػػاذج
التي افترضيا المتخصصػوف كميػارات لمحيػاة (النػاجي.)3121 ،وبػالرجوع لألدبيػات والدراسػات
التػػػي تناولػػػت تصػػػنيؼ الميػػػارات الحياتيػػػة  ،وأىميػػػا تصػػػنيؼ الحػػػدابي( )3129حيػػػث صػػػنؼ
الميػػارات الحياتيػػة الػػى :الميػػارات الغذائيػػة ،الميػػارات الصػػحية ،الميػػارات الوقائيػػة ،الميػػارات
البيئية  ،الميارات اليدوية
اصػؿ والعالقػػات
وتصػنيؼ منظمػة اليونيسػػيؼ ( )3116الميػارات الحياتيػػة الػى :ميػػارات التو ُ
ص العػاطفي ،ميػار ِ
الػتقم ِ
ات التعػاوف وعمػؿ
الرفض ،ميارات
بيف األشخاص ،ميارات التَّفاوض و َّ
ُّ

لكسػػب التأييػػد ،ميػػارات جمػػع المعمومػػات ،ميػػارات التَّفكيػػر َّ
ِ
الفريػػ ِ
الناقػػد،
ؽ  ،ميػػارات الػػدَّعوة

ش ِ
ِ
ػاعر ،ميػارات إدارِة التَّعامػؿ مػع
ميارات لزيادة
تركيز العقػؿ البػاطني َّ
لمس ةػيطرة،ميارات إدارة الم َ
الضغوط.
ُّ
كما صنؼ عمراف وآخروف ( )3112الميارات الحياتية إلى قسميف:

 -2ميػػارات ذىنيػػة :وتشػػمؿ صػػناعة الق ػرار وحػػؿ المشػػكالت ،والتخطػػيط ألداء األعمػػاؿ ،وادارة
الوقػػت والجيػػد ،وضػػبط الػػنفس ،وادارة مواقػػؼ الصػػراع ،واجػػراء عمميػػات التفػػاوض ،وادارة
مواقؼ األزمات والكوارث ،وممارسة التفكير الناقد ،وممارسة التفكير المبدع.
 -3ميا ارت عممية:وتشمؿ العناية الشخصية بالجسـ ،والعناية بالممبس ،واستخداـ األدوات
واألجيزة المنزلية ،العناية باألدوات الشخصية ،واختيار المسكف والعناية بو وباألثاث
المنزلي ،واجراء بعض اإلسعافات األولية ،وحسف استخداـ موارد البيئة ،وترشيد
االستيالؾ.

كما صنؼ كوفاليؾ ) (kovalik, 2000الميار ِ
ِ
التنظيـ ِّ
وحؿ
ات الحياتية إلغميارات
وتحمؿ المسؤولية ،والتَّعاوف ،وادر ِ
ِ
ِ
المشكالت ،و ِ
اؾ
المرونة ،وا ةل ُمثابرِة،
المبادأة ،و
التأمؿ ،و
ُّ
َّ
ِ
اكتساب المعرفة
الذات ،و
كما صنفت منظمة الصحة العالمية)(WHO,1993الميارات الحياتية الى عشر
ِ
ميار ٍ
حؿ المشكالت ،وميارة التَّ ِ
اتخاذ القرار ،وميارة ِّ
فكير اإلبداعي،
ات أساسية ،وىي :ميارة
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الفعاؿ ،وميارة الع ِ
الن ِ
اق ِد ،وميارة اال ت ِ
فكير َّ
القات َّ
وميارة التَّ ِ
الو ةعي
ِّصاؿ َّ
الش ةخصية ،وميارة َ
َ
َّ
الضغوط
عايش مع االنفعاالت ،وميارة التَّعايش مع ُّ
بالذات ،وميارة التَّعاطُؼ ،وميارة التَّ ُ
وأخي ار صنفت وزارة التربية والتعميـ بالمممكة العربية السعودية( )3117الميارات

ات مرتبط ٌة بالخصائص َّ
الشخصية؛ مثؿ االتصاؿ ،والتعاوف مع ارخريف،
الحياتيةالى :ميار ٌ
ات ِ
إلغترشيد االستيالؾ ،واكتساب المتعمِّميف مجموع ًة مف الميار ِ
ِ
الع ةممية؛
وتوجيو المتعمِّميف

كإدارِة الوقت ،وا ِ
السالمة.
كساب المتعمِّمينالقدرةَ عمى التَّواصؿ ،ومتطمبات األمف و َّ
ٍ
كثيػػر مػػػف الميػػارات ،سػػػواء األساسػػػية أو
ويالحػػظ عمػػػى التصػػنيفات السػػػابقة اتفاقُيػػا فػػػي

الفرعية.ويجدر االشارة إلف التفاعؿ بيف الميػارات ىػو الػذي ينػتج المخرجػات السػموكية القويػة،

وال سػػيما عنػػدما يكػػوف ىػػذا الػػنيج مػػدعوماً باسػػتراتيجيات أُخػػرى ،كوسػػائؿ اإلعػػالـ ،والسياسػػة،

والخدمات الصحية (اليونيسيؼ.)3117 ،

ػػتـ فػػي ضػػوء طبيعػػػة
تصػػنيؼ الميػػارات الحياتيػػػة
أف
ممػػا سػػبؽ نسػػػتخمص َّ
ٍ
لمجتمػػع مػػا يػ ُّ
َ
ِ
نوعيػة بعػض الميػارات الحياتيػة الالزمػة
مما يؤدِّي إلى التشابو فػي
العالقةالتبادلية بيف أفرِادهَّ ،
ُ

ِ
ِ
العديػدمف المجتمعػ ِ
ِ
ط ِبيعػػة وخصػ ِ
ِ
ػائص
تبعػػا
لإلنسػاف فػػي
الخػتالؼ َ
ػاتَ ،ك َمػا تختمػ ُ
ػؼ عػػف بعضػيا ً
المجتمع

دـ ـ المهارات الحٌاتٌة ومقررات العلوم:
تعػػد منػػاىج العمػػوـ أحػػد أىػػـ المجػػاالت لتنميػػة الميػػارات المختمفػػة  ،واحػػد الركػػائز األساسػػية
لمتطػػور العممػػي والتكنولػػوجي ،فػػإف طبيعػػة بنائيػػا ومحتواىػػا وطريقػػة معالجتيػػا لمموضػػوعات،
يجعػػؿ منيػػا ميػػداناً خصػػباً لمتػػدريب عمػػى الميػػارات الالزمػػة لمبحػػث والتفكيػػر ،وحػػؿ المشػػكالت
الحياتية التي تواجو الطالب في حياتيـ ،حتى تؤىميـ لمواجية التغيرات السريعة فػي المجتمػع.
وتتعمؽ أىداؼ تدريس العموـ بالطريقة العممية في البحث العممي والوصوؿ إلػى الحقػائؽ ونمػو
الطالب مف جميع الجوانب (عمراف وآخروف.)3112 ،
ولقد ذكر النجدي و آخروف( )3118أف االىتماـ بتدريس العموـ يكوف عمػى جػانبيف ،ىمػا:
المعرفػػة العمميػػة وعمميػػات العمػػـ ،التػػي عرفػػت بأنيػػا" :مجموعػػة مػػف القػػدرات والميػػارات العمميػػة
والعممية الالزمة لتطبيػؽ طػرؽ العمػـ والتفكيػر العممػي بشػكؿ صػحيح" ،حيػث أف مػف خصػائص
عمميات العمـ أنػو يمكػف تعميميػا ونقميػا إلػى الجوانػب الحياتيػة المختمفػة ،فكثيػر مػف مشػكالت
الحياة اليومية يمكف تحميميا واقتراح الحموؿ المناسبة ليػا عنػد تطبيػؽ عمميػات العمػـ فاكتسػاب
الميػػارات العمميػػة والعمميػػة المتعمقػػة بعمميػػات العمػػـ ،ومػػف ثػػـ فػػإف نقميػػا إلػػى الجوانػػب الحياتيػػة
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المختمفة لحؿ المشكالت فييا ،يشير إلى الصمة الوثيقة بيف تػدريس العمػوـ واكتسػاب الميػارات
الحياتية.
وتقسػػػػـ الميػػػػارات التػػػػي يسػػػػعى تػػػػدريس العمػػػػوـ لتنميتيػػػػا واكسػػػػابيا لمطمبػػػػة كمػػػػا أشػػػػار
زيتػػػػوف( )3121إلى:ميػػػػارات اليدويػػػػة -ميػػػػارات األكاديميػػػػة-ميػػػػارات االجتماعية.ويفصػػػػميا
عبدالسػػػػالـ ()3121الػػػػى :الميػػػػارات العمميػػػػة التكنولوجيػػػػة ،والميػػػػارات البيئيػػػػة ،والميػػػػارات
االجتماعية ،وميارات البقاء والحفاظ عمى الحياة.

منهج وإجراءات البحث
 )1منهج البحث
تـ استخداـ المنيج الوصفي (المسحي) الذي يعتمد عمى جمع البيانات وتبويبيا ثـ
تحميميا واستخراج النتائج منيا ،وذلؾ لتحديد مستوى االستفادة  ،واعداد االستبانة ،وتقديـ
التوصيات المقترحة .حيث يسعى المنيج الوصفي لمالحظة ظاىرة أو حدث ومتابعتو ،معتمداً

عمى معمومات نوعية أو كمية في فترة أو خالؿ فترات زمنية مختمفة ،بغرض التعرؼ عمى
شتى جوانب الظاىرة وعالقتيا بغيرىا مف الظاىرات لموصوؿ لنتائج تساعد في فيـ الواقع
الراىف ليتـ تطويره مستقبالً(الخميفة وآخروف.)222 ،3125 ،

 )0مجتمع البحث

تكوف مجتمع البحث مف جميع عضوات ىيئة التدريس الالتي يدرسف بكمية العموـ
بجامعة جدة .

 )3عٌنة البحث
بعد تحديد مجتمع البحث تـ اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة مف ( )49مف أعضاء
ىيئة التدريس الذيف يدرسف بكمية العموـ ( طالبات ) بجامعة جدة .

 )4أداة البحث :
تـ اعدا د استبياف مف قبؿ الباحثة لموقوؼ عمى واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة
بالميارات الحياتية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس الالتي يدرسف بكمية العموـ بجامعة
جدة .وتكونت األداة مف  5محاور رئيسية يندرج تحتيا عدد مف العبارات الفرعية  ،وعددىا
.25
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حساب صدق وثبات االداة:
الصػػدؽ الظػػاىري :تػػـ عػػرض االسػػتبياف عمػػى عػػدد مػػف المحكمػػيف ذوي الخبػػرة وذلػػؾ إلعطػػاء
آرائيـ وانتقاداتيـ حوؿ االستبياف مف حيػث صػياغة العبػارات المغويػة ،وبعػد االطػالع عمػى آراء
المحكميف ،تـ اجراء بعض التعديالت ،واعادة صياغة بعض العبارات.
ثبات االستبياف :لحساب ثبات االستبياف تـ حساب معامؿ الفاكرونباخ ،حيث بمغ ،265،1ممػا
يدؿ عمى معامؿ ثبات مرتفع وبذلؾ يمكف تطبيؽ االستبياف والوثوؽ في نتائجو (جدوؿ .) 2
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وبعد حساب معامؿ الصدؽ و الثبات ألداة االستبياف اصبح جاى از في صورتو النيائية ،
مكوف مف  5محاور رئيسة و يندرج تحتيا  36عبارة فرعية (ممحؽ . ) 2

اﻹجابة على أسئلة البحث :

االجابة على السؤال األول :و ٌنص على
ما واقع تطبيؽ األ نشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بأعضاء ىيئة
التدريس ؟
حيث تـ حساب التك اررات والنسب المئوية في تحميؿ استجابات اعضاء ىيئة التدريس نحو
العبارات الخاصة بمجاؿ األساتذة كما يوضح الجدوؿ التالي (: ) 3
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خذول () 2
اعزدبثبد اػضبء هيئخ انزذسيغههًسىس األول :األَشطخ انزؼهيًيخ انًزؼهقخ ثبألعبرزح
يىافق يىافق انً زذ يب غيش يىافق
انؼجبسح
%31
%1
 -1رذسيت األعزبر ػهً كيفيخ اعزخذاو األَشطخ % 71
انزؼهيًيخ انًخزهفخ في ضىء انًهبساد انسيبريخ
% 21
%11
 -2إششاك انطبنجخ في األَشطخ انزؼهيًيخ وانزي % 71
رغبهى في إكغبثهب انًهبساد انسيبريخ
%11
%11
 -3رفؼيم األَشطخ يغبػذ ػهً صيبدح ثقخ %81
انطبنجبد واززشايهى ألَفغهى
%41
%21
 -4رصًيى األَشطخ انزؼهيًيخ ثزًُيخ انًهبساد %41
انسيبريخ في ضىء زبخبد انطبنجبد ويزطهجبد
ورسذيبد انؼصش
%21
%1
 -5وخىد دنيم نألعزبر ػٍ كيفيخ رًُيخ %81
انًهبساد انسيبريخ يٍ خالل األَشطخ
%61
%11
 -6رىخذ صالزيبد يؼيُخ نألعزبر اندبيؼي %31
رغًر ثزفؼيم األَشطخ انزؼهيًيخ ثًشوَخ
%5،32
%7،5
%61
انًدًىع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية
المتعمقة بمحور اعضاء ىيئة التدريس ،حيث يتضح أف نسبة مف يروف أنو ينبغي تدريب
االساتذة عمى استخداـ األنشطة التعميمية المختمفة في ضوء الميارات الحياتية  ، %81وترى
 %81منيـ ضرورة إشراؾ الطالبات في األنشطة  ،كما اكد  %91منيـ أف تفعيؿ األنشطة
يساعد عمى زيادة ثقة الطالبات واحتراميـ ألنفسيـ  ،وتتنفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
جمعة الوالية ( ) The state university, 2010ودراسة برنيت ( )Burnett, 2006و
دراسة جامعة الوالية (.) The state university, 2010
كما حصمت عبارة :تصميـ األنشطة التعميمية لتنمية الميارات الحياتية في ضوء حاجات
الطالبات ومتطمبات وتحديات العصر عمى  %51بنسبة متساوية بيف موافؽ وغير موافؽ ،كما
حققت العبارة التي تنص عمى وجود دليؿ لألستاذ الجامعي عف كيفية تنمية الميارات الحياتية
مف خالؿ األنشطة نسبة عالية ،%91مما يؤكد عمى رغبة األساتذة في تطبيؽ األنشطة في
ضوء الميارات الحياتية.
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اإلجابة على السؤال الثانً :وٌنص على:
ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالمنيج ؟
تـ حساب التك اررات والنسب المئوية في تحميؿ استجابات اعضاء ىيئة التدريسػنحو العبػارات
الخاصة بمجاؿ المقررات كما يوضح الجدوؿ التالي ( : )4
خذول ( )3
اعزدبثبد األعزبرحنهًسىس انثبَي :األَشطخ انزؼهيًيخ انًزؼهقخ ثبنًقشساد
غيش يىافق
يىافق يىافق إنً زذ
انؼجبسح
يب
%61
%11
%31
 -7رزضًٍ انًقشساد أَشطخ رؼهيًيخ رىفش يىاقف
زيبريخ قذ رىاخه انطبنجبد ػبدح
%71
%1
%31
 -8يزى رطىيش انًقشساد اندبيؼيخ دوسيب في ضىء
انًهبساد انسيبريخ
%41
%11
%51
 -9رشكم انًهبساد انسيبريخ (انزفكيش انُبقذ ،ارخبر
انقشاس ،زم انًشكالد) يسىسا نهًقشساد انذساعيخ
انسبنيخ
%51
%11
%41
 -11وخىد رطجيقبد وردبسة اثشائيخ كبفيخ رهذف
نزًُيخ انًهبساد انسيبريخ
%71
%11
%21
 -11زدى انًقشساد انذساعيخ يزُبعت يغ ايكبَيخ
رفؼيم األَشطخ انزؼهيًيخ
%41
%11
%51
 -12يزى اززغبة األَشطخ انزؼهيًيخ ضًٍ دسخبد
رقييى انطبنت في انًقشس
%5
%12،5
%5،82
انًدًىع

يبػػيف الجػػدوؿ السػػابؽ أف نسػػبة مػػف يػػروف أف األنشػػطة التعميميػػة لمقػػررات العمػػوـ بالكميػػة
تتضمف مواقؼ حياتية قػد تواجػو الطالبػات بمغػت ،%41كمػا يػرى  %81مػف أفػراد العينػة عػدـ
وجود اليػة لتطػوير المقػررات الدراسػية دوريػا فػي ضػوء الميػارات الحياتيػة  ،وىػي نسػبة عاليػة
جػػدا  ،وبمغػػت نسػػػبة مػػف يػػروف أف الميػػػارات الحياتيػػة (التفكيػػر الناقػػػد ،اتخػػاذ القػػرار  ،وحػػػؿ
المشكالت) تشكؿ محو ار لممقررات الدراسية  ، %61وكذلؾ يػرى  %51فقػط وجػود تطبيقػات و
تجارب اثرائية تيدؼ لتنمية الميارات الحياتية.
اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث  :وينص عمى:
ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالبيئة الجامعية ؟
تػػـ حسػػاب التك ػ اررات والنسػػب المئويػػة فػػي تحميػػؿ اسػػتجابات اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس نحػػو
العبارات الخاصة بمجاؿ البيئة الجامعية كما يوضح الجدوؿ التالي ( )5
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خذول ( )4
اعزدبثبد اػضبء هيئخ انزذسيظ نًسىس :األَشطخ انزؼهيًيخ انًزؼهقخ ثبنجيئخ اندبيؼيخ
غيش
يىافق إنً زذ
يىافق
انؼجبسح
يىافق
يب
%61
%1
%41
 -13يالئًخ يغبزخ انقبػبد انذساعيخ نذيح األَشطخ
في ػًهيخ انزؼهى
%71
%1
%31
 -14رىافش انفصىل انزؼبوَيخ انًذػًخ ثًغزسذثبد
ركُىنىخيخ يًكٍ االعزؼبَخ ثهب في رفؼيم األَشطخ
%21
%21
%61
 -15وخىد ارصبل ثشجكخ االَزشَذ
%71
%11
%21
 -16ػذو وخىد كىادس يذسثخ يٍ يششفبد انُشبط
ثبندبيؼخ
%41
%1
%61
-17وخىد يغبثقبد و فؼبنيبد رسفيضيخ نزفؼيم األَشطخ
ػهً يغزىي اندبيؼخ
%31
%11
%61
 -18رىافش انذػى يٍ انهيئخ االداسيخ ثبندبيؼخ نًزبثؼخ
ورُفيز األَشطخ انزؼهيًيخ
%5،2
%5
%5.44
انًدًىع

يبيف الجدوؿ السابؽ أف نسبة عالية بمغت %71أشارت الى عدـ مالئمة مساحة القاعات
الدراسية لتطبيؽ األنشطة  ،ويرى  %81قمة توافر الفصوؿ التعاونية المدعمة بأدوات ووسائؿ
التكنولوجيا ،و تتفؽ ىذه النتيجتيف مع نتائج د ارسة موسى ( ،)3119وبمغت نسبة %71
ممف يروف وجود اتصاؿ مناسب بشبكة االنترنت لتفعيؿ األنشطة المرتبطة بالميارات
الحياتية ،واتفؽ %31عمى عبارة وجود كواد ر مدربة مف مشرفات نشاط بالجامعة ،وتتفؽ ىذه
النتيجة مع دراسة العمري ( )3121والتي ذكرت أف أبرز معوقات إقامة األنشطة مف وجية
نظر الطالبات قمة الكوادر المدربة مف مشرفات النشاط .وأخي ار نالت عبارة وجود مسابقات
وفعاليات تحفيزية لتفعيؿ األنشطة بالجامعة نسبة . %71

اإلجابة على السؤال الرابع  :وٌنص على:
ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية المتعمقة بالطالبات ؟
تـ حساب التك اررات والنسب المئوية في تحميؿ استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية
العموـ نحو العبارات الخاصة بمحور الطالبات كما يوضح الجدوؿ التالي (:) 6
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جدول ( )5
اعزدبثبد اػضبء هيئخ انزذسيظ نًسىس انًهبساد انسيبريخ انًشرجطخ ثبنطبنجبد
غيش
يىافق إنً زذ
يىافق
انؼجبسح
يىافق
يب
%21
%11
%71
 -19انًغزىي انزسصيهي نهطبنجبد
%61
%11
%31
 -21انقذسح ػهً انقشاءح انؼهًيخ انفبػهخ
%51
%21
%31
 -21انقذسح ػهً انزؼجيش انهفظي
%31
%31
%41
 -22انقذسح ػهً إرجبع رؼهيًبد األَشطخ
%61
%11
 -23يُبعجخ انىقذ انًزبذ نهًشبسكخ و رفؼيم األَشطخ %31
%71
%1
%31
 -24يُبعجخ أػذاد انطبنجبد في انفصىل ثًب يغًر
ثزفؼيم أَشطخ رؼهيًيخ يزُىػخ
%71
%1
%31
 -25االهزًبو انؼبو نهطبنجبد ثبألَشطخ
%5
%41
%55
انًدًىع

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ اتفػػاؽ أف ػراد العينػػة عمػػى أف المسػػتوى التحصػػيمي لطالبػػات كميػػة
العموـ قد يؤثر في مدى تطبيؽ األنشطة المتعمقة بالميارات  ،حيث بمغت نسػبة االتفػاؽ.%81
كما تـ االتفاؽ بنسبة%41عمػى أف القػدرة عمػى القػراءة العمميػة الفاعمػة والتعبيػر المفظػي لػدى
الطالبات تؤثر عمى مدى تطبيؽ األنشطة المرتبطػة بالميػارات الحياتيػة  ،بينمػا يػرى %51إلػى
قدرة الطالبات عمى إتباع تعميمات األنشػطة التعميميػة .كمػا أشػار  %71مػف الطالبػات الػى قمػة
الوقت المتاح لممشاركة في األنشطة ،وأخي ار ا شار  %81الى وجػود ضػعؼ مػف قبػؿ الطالبػات
فػػي االىتمػػاـ باألنشػػطة  .و تتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج دراسػػتي العمػػري ( ) 3121ودراسػػة
موسى ( )3119و دراسة الدبسي والعالف (.)311:

عرض نتائج البحث :
مما سبؽ نتوصؿ لإلجابة عمى السػؤاؿ الػرئيس لمبحػث والػذي يػنص عمػى " مػا واقػع تطبيػؽ
األنشطة التعميمية المرتبطػة بالميػارات الحياتيػة مػف وجيػة نظػر اعضػاء ىيئػة التػدريس بكميػة
العموـ بجامعة جدة"؟
تـ حساب النسب المئوية في تحميؿ اسػتجابات نحػو محػاور االسػتبياف  ،والجػدوؿ التػالي ()7
يوضح ذلؾ.

- 2259 -

واقع تطبيق األنشطة التعليمية المرتبطة بالمهارات الحياتية ..........................................................
خذول ()6
اعزدبثبد اػضبء هيئخ انزذسيظ نًسبوس االعزجيبٌ
يىافق إنً زذ يب
يىافق
انًسىس

غيش يىافق

األَشطخ انًزؼهقخ ثبألعبرزح
األَشطخ انًزؼهقخ ثبنًقشساد
األَشطخ انًزؼهقخ ثبنجيئخ اندبيؼيخ
األَشطخ انًزؼهقخ ثبنطبنجبد

%61
%5،82
%5.44
%55

%5،7
%5،12
%5
%41

%5،32
%5
%5،2
%5

انًدًىع

%5،72

%25،16

%25،11

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )7أف نسبة الموافقة عمى تطبيؽ األنشػطة التعميميػة المرتبطػة
بالميػػارات الحياتيػػة بمغػػت  % 6،83و ىػػي نسػػبة منخفضػػة جػػدا  ،وفيمػػا يمػػي تفسػػير النتػػائج
لنسبة التطبيؽ لكؿ محور مف محاور االستبياف:
 بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة الموفقػػػػػػة عمػػػػػػى المحػػػػػػور األوؿ لألنشػػػػػػطة المتعمقػػػػػػة بأعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػةالتدريس( ،)%71مما يدؿ عمى وجود قبوؿ لدى أعضاء ىيئػة التػدريس لتفعيػؿ األنشػطة
التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية .
 أما المحور الثػاني وىػو األنشػطة التعميميػة المتعمقػة بػالمقررات فقػد بمغػت نسػبة الموافقػة( ،)%6.93وىػػي نسػػبة منخفضػػة جػػدا ممػػا يػػدؿ عمػػى تػػدني تضػػميف ضػػرورة المقػػررات
لموضػػػوعات الميػػػارات الحياتيػػػة  ،وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة ،
ودراسػػػة ىولػػػت وآخػػػروف ) (Holt &others, 2008ودراسػػػة مػػػريـ السػػػيد()3118
ودراسة(.Fox (2006
 أمػا المحػػور الثالػػث وىػػو األنشػػطة التعميميػػة المتعمقػة بالبيئػػة الجامعيػػة فقػػد بمغػػت النسػػبة( ،)%6.55وىي نسبة منخفضة جدا أيضا  ،وتدؿ عمى أف البيئة الجامعيػة بكميػة العمػوـ
غير مالئمة لتفعيؿ األنشطة الطالبية في ضوء الميارات الحياتية.
 أما المحور الرابع وىو األنشطة التعميمية المتعمقػة بطالبػات كميػة العمػوـ بمغػت (، )%66ممػػا يػػدؿ عمػػى ضػػعؼ عػػاـ القبػػاؿ الطالبػػات عمػػى األنشػػطة ،و قػػد يعػػزى ذلػػؾ الػػى :كثػػرة
المقررات وتعارض مواعيدىا مع ممارسة األنشطة -ضعؼ عوامػؿ الجػذب فػي األنشػطة-
اقتناعي أف األنشطة مضيعة الوقت-عدـ وجود دليؿ باألنشطة وأىدافيا في الكمية -عػدـ
تشػػجيع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الطػػالب لممارسػػة األنشػػطة -قمػػة األمػػاكف المخصصػػة
لممارسػػة األنشػػطة فػػي الكميػػة -عػػدـ وجػػود محفػزات لتشػػجيع الطػػالب عمػػي االشػػتراؾ فػػي
األنشػػطة -ضػػعؼ الميزانيػػة المخصصػػة لألنشػػطة -وجػػود أنشػػطة منافسػػة خػػارج الكميػػة-
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عػػدـ تشػػجيع األسػػرة أبناءىػػا لممارسػػة األنشػػطة .وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج دراسػػة
السعيد والعمري( )3128وموسى(. )3119
يتضح مما سبؽ ضعؼ مستوى تطبيؽ األنشطة التعميمية المرتبطة بالميارات الحياتية مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموـ (شطر الطالبات) بجامعة جدة بمغت % 83،6

التوصٌات:
في ضوء النتائج السابقة يوصي البحث بما يمي:
 -1يعػػاد صػػياغة األنشػػطة التعميميػػة لممقػػررات الجامعيػػة فػػي ضػػوء الميػػارات الحياتيػػة ،
وتضميف تطبيقات وتجارب اثرائية تيدؼ لتنمية الميارات الحياتية .
 -2ربط أنشػطة المقػررات الدراسػية ببيئػة الطالبػات ،وامكانيػات البيئػة الجامعيػة ،مػع تعػدد
أنواعيا المختمفة لتناسب جميع الطالبات وميوليف.
 -3تحسيف وتطوير البيئة الجامعية لكي تكوف مكاناً أفضؿ لتطبيؽ ألنشطة التعميمية .

 -4االىتمػػاـ بالتقنيػػات الحديثػػة فػػي الجامعػػات ،وتحفيػػز كػػال مػػف األسػػاتذة والطالبػػات عمػػى
استخداميا في تفعيؿ األنشطة .
 -5تعييف متخصصيف في الجامعات مف ذوي الخبرة مجاؿ االشراؼ عمى األنشطة .
 -6عقػػد دورات تدريبيػػة وورش عمػػؿ ؛ تسػػتيدؼ تنميػػة أداء اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي
كيفية تنفيذ األنشطة التعميمية في ضوء الميارات الحياتية.
 -7تدريب الطالبات عمى الميارات الحياتية مف خالؿ األنشطة التعميمية في العموـ.
 -8تفعيؿ ساعة يومية لمنشاط الطالبي إلتاحة الفرصة لمطالبات لممشاركة في األنشطة
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المراجع :

أوالً :المراجع العربٌة:

أبو الحمائل  ،أحمد عبدالمجيد 3102.م  .فاعمية برنامج إثرائي في العموم لتنمية الميارات الحياتية لدد
تالميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة جدة ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا ،مجمدد ( ،)32عددد2
،ص ص .083-000

األحمري ،فايز عمي 3118.م .مد

إسيام برامج النشاط الثقافي في تحقيق األىداف العامة لتدريس

المغة العربية في المرحمة الثانوية بمدينة الطائف .رسالة ماجستير .جامعة أم القر  .مكة المكرمة.
جامعة الدول العربية3110 .م .وثيقة اإلطار العربي لمطفولة..تم االسترداد بتاريخ 0220/2/5ىد
http://ahdath.justice.gov.lb/law-sign-kidsrights.htm
الجديبي ،رأفت محمد عمي3101.م .تنمية الميارات الحياتية لد

طالبات المرحمة الثانوية في ضوء

التحديات والميارات المعاصرة ( رؤية تروبية اسالمية)  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة أم القر .

الجميل ،شعمة محمدد .)3101(.تقدويم مقدررات المشدروع الشدامل لتطدوير المنداىج لمصدفوف الثالثدة األول
مددن المرحمددة االبتدائيددة بالمممكددة العربيددة السددعودية فددي ضددوء الميددارات الحياتيددة ،مجمددة كميددة التربيددة،
جامعة عين شمس ،عدد ،22القاىرة.

الحدددابي ،داوود عبددد الممددك و الناصددر ،لمددود عمددي 3108.م .الميددارات الحياتيددة المتضددمنة فددي محتددو
مددنيج العمددوم لمصددف اللددامس األساسددي فددي الجميوريددة اليمنيددة  ،المجمددة العربيددة لمتقنيددة  ،العدددد،7
يونيو ،ص ص. 22-3
الحربددي ،عبددد حمددود 3110.م .النشدداط الطالبددي ،مددؤتمر النشدداط الطالبددي و دوره فددي العمميددة التربويددة ،
جامعة الممك سعود  3-0 ،مايو  ،الرياض .

الحقي د ددل ،س د ددميمان عب د دددالرحمن0991.م.اإلدارة المدرس د ددية وتعبئ د ددة رواى د ددا البشد د درية ف د ددي المممك د ددة العربي د ددة
السعودية .ط .7الرياض ،مطابع التقنية لألوفست.
الل ارشددي ،وليددد عبددد العزيددز(  )3112دور األنشددطة الطالبيددة فددي تنميددة المسددؤولية االجتماعيددة ( د ارسددة
ميدانية ) ،رسالة ماجستير ،جامعة الممك سعود  ،الرياض.

اللميفة ،حسن جعفر ،وعطيفة ،حمدي أبو الفتوح ،ومطاوع ،ضياء الدين محمد3102 .م .مبادئ البحث
ومياراتو في العموم التربوية والنفسية واالجتماعية ،مكتبة الممك فيد لمنشر ،الدمام.
الداود ،عمر3119.م .مد تفعيل النشاطات التعميمية المضمنة مقرر الحديث لمصف الثاني المتوسط.
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االجتماعية ،جامعة االمام محمد بن سعود ،الرياض.
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الدبسي ،أحمد والعالن ،سوسن ( )3119وارع األنشطة التربوية واثرىا عمى التحصيل الدراسي لتالميذ
الصف الرابع األساسي من وجية نظر المعممين ،مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات  ،مجمد
 ،20العدد  ، 2كمية التربية  ،جامعة دمشق ،سوريا.
زيتون ،عايش محمود3101 .م.االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيا ،دار الشرق،
عمان.

السيد ،مريم3117 .م .حاجات طمبة جامعة االسراء الى الميارات الحياتية  ،مجمة اتحاد الجامعات
العربية  ،جامعة اإلسراء اللاصة ،عمان ،العدد  ،29كانون األول  ،ص ص020-012 .
الشرفات ،مقبل سالم3119 .م .مد

احتواء كتب العموم لمصفوف األساسية الدنيا عمى الميارات

الحياتية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل بيت ،األردن.

الصبيحي ،محمد سميمان (3110م) النشاط الطالبي في الجامعات السعودية الوارع والمأمول .مؤتمر
النشاط الطالبي ودوره في العممية التربوية .جامعة الممك سعود .الرياض 3-0 .مايو.
العامري  ،لالد3118.م .فن تدريس المناىج في المرحمة االبتدائية  ،دار الفاروق القاىرة.
عبدالعظيم ،صبري و محمود ،عبدالعظيم3105.م.المؤسسة التعميمية ودورىا في إعداد القائد الصغير.
المجموعة العربية لمتدريب والنشر ،القاىرة.

عمي ،عادل السيد 3119.م .الميارات الحياتية استراتيجية منيجية ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.

عمران ،تغريد وآلرون 3110.م .الميارات الحياتية  ،مكتبة زىراء َّ
الشرق ،القاىرة.

العمري ،جمال فواز 3102.م .مد وعي طمبة الجامعات األردنية الرسمية لمميارات الحياتية في ضوء
االرتصاد المعرفي ،مجمة دراسات نفسية وتربوية ،العدد  ،01يناير.

العمري ،عايشة بمييش والسعيد غزيل عبداهلل3100.م .تقويم وارع األنشطة الطالبية وتطويرىا باستلدام
وسائل وتقنيات التعميم ،جامعة طيبة .
الفراجي  ،ىادي أحمد 3111.م .األنشطة والميارات التعميمية  ،دار العموم  ،عمان.
مصطفى دعاء محمد وعبد المعطي ،أحد حسن 3118.م .الميارات الحياتية ،دار السحاب ،القاىرة.

موسى ،ىاني محمد 3118.م.دراسة تقويمية لألنشطة الطالبية بكمية المعممين في جامعة الممك سعود
في ضوء آراء طالبيا ،مؤتمر المناىج التعميم واليوية الثقافية ،دار الضيافة ،جامعة عين شمس ،مج
 20-21 ،2أيمول .
النداجي ،عبدالسدالم 3101.م.الميارات ال د ددتي ينبغ د ددي أن يتعممي د ددا ط د ددالب المرحم د ددة الثانوي د ددة ،ورردة عمدل
مقدمدة لمممتقدى األول لمتعمديم الثدانوي .مجمة المعرفة ،العدد  ،071ص ص  15-23الرياض.

النجدددي ،أحم ددد و عب ددداليادي ،من ددى  ،ارش ددد ،عم ددى 3117.م .ط ددرق وأس دداليب واس ددتراتيجيات حديثددة ف ددي
تدريس العموم ،القاىرة ،دار الفكر العربى.
- 2263 -

.......................................................... واقع تطبيق األنشطة التعليمية المرتبطة بالمهارات الحياتية
ىد0220/2/32 تم االسترداد بتاريخ.م3105. و ازرة التربية والتعميم اإلمارات العربية المتحدة
http://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2015-03-29-1.2342241
مشروع التعميم المبني عمى الميارات الحياتية وبالتعاون مع منظمة األمم.م3111. و ازرة التربية والتعميم
.  األردن،المتحدة لمطفولة ومكتب اليونيسيف
ىد0220/3/38

بتاريخ

االسترداد

تم.م3111

.الحياتية

الميارات

.اليونيسيف

/https://www.unicef.org/ar
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