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 :الدراسة ملخص

األساسي  في  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تضمين محتوى منهج العلوم للصف الخامس 

الجمهورييية اليمنيييية هج)اييييو لاألني نالميييات ا للمهيييارات الحياتييييةا ناتجعيييت الدراسييية المييينهج الو ييي   

التحليل ا نلتحقيق ذلي  تيب هنياا ما مية هالمهيارات الحياتيية الواييه تضيمينها في  محتيوى منهيا  العليوم 

ية ه : لالمهارات الغذا يةا للصف الخامس األساس ؛ تمملت ف  خمسة مجاالت اساسية للمهارات الحيات

المهارات الصحيةا المهارات الوما ييةا المهيارات الجيةييةا المهيارات اليدنييةاا نهعيد التحقيق مين  يد  

القا مة تب هناا اداة تحليل المحتوى ناستخدامها ف  تحلييل مينهج العليوم للصيف الخيامس األساسي   يي  

ا ن ييدات دراسييية ايضييا ا 6جيي)ا المييات  ميين لا ن ييدات دراسيييةا نتكييوا ال6تكييوا الجيي)ا األني ميين ل

نانضييحت تتييا ج التحليييل هنيياا  علييى عييدد التكييرارات نالنسييه المةوييية للجيي)اين األني نالمييات  تضييمن 

المهارات اليدنية نالوما يية هنسيجة عالييةا نالمهيارات الجيةيية هنسيجة متوسينةا نتيدت  تضيمن المهيارات 

ج تو يي  الدراسيية هضييرنرة التييوناا فيي  تنيياني المهييارات الغذا ييية نالصييحيةا نهنيياا  علييى هييذ  النتييا 

الحياتية ف  منهج العلوم نالتركي) على المهارات الغذا ية نالصيحية  تيى  يصيجل المينهج اكمير م امية 

للحايات النما ية للت ميذ ف  هذ  المر لةا نالتركي) على المهارات الحياتية عند إعداد نتأليف المناهجا 

 مف التعليمية التعلمية.نتوظي ها ف  الموا

 المهارات الحياتيةا المر لة االهتدا يةا كته العلوما اليمن.الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

The study aims at investigating the extent to which life skills are included in grade five 

science textbook in Yemen. Based on the literature review a draft list of life skills in similar 

science textbooks for first grades in primary schools was prepared. A category system was 

developed for the purpose of content analysis. Validity and reliability were ensured for the 

content analysis tool. Then 12 units of the Yemeni science textbook were analyzed. The results 

showed that both hands on and preventive skills were included highly. Environmental skills were 

of medium inclusion where food and health skills were reported of low inclusion. At the end of 

the study, it was recommended that life skills have to be included in a balanced way. Food and 

health life skills have to be enhanced for its low inclusion and their significance in pupils’ lives. 

Keywords: Primary School, Science Textbook, Life Skills, Yemen. 

 



 األول الثانوي الصف برنامج قائم على نموذج شوارتز في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية في الفيزياء لدى طالبات أثر
 

 

 4 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  أ.د/ داود عبد الملك الحدابي

 

 مقدمة:
يتمييي) العييالب اليييوم هتسييار  التغييير نعمقييوا نتعييدد يواتجييوا نتنييورا  تكنولوييييا  مت  قييا  لنوعييية 

نمستوى الحياة التي  يعيهيها االتسيااا مميا يسيتدع  العميل عليى تنميية نتنيوير ميدرات افيراد المجتمي  

 مهك ت. ليكوتوا مادرين على استيعاههاا نالتعامل معها هك ااةا ن ل ما ينتج عنها من

إا امداد ال رد هالمعرفة العلمية الصيحيحة المرتجنية هاكتسيال المهيارات ال نمية لمعايهية الحيياة 

امر يدير هالتقديرا فالتصرف التلقا   القا ب على الت كير ال نري في  مواميف الحيياة ميد يومي  ال يرد في  

يير نيههيا الصيحيلا في   يين اا سلسلة من األخناا ال تهاية لهاا تظرا  ألتيو ميد يقييس األءيياا عليى  

التصرف المجن  على اساس علم  يساعد ال رد ف  الو وي إلى اهدافوا ليذا يجيه تعليب األسيس العلميية 

 ا.2005مصن ىا الحياة. لفهيبنالمهارات ال نمة لمعايهة 

 ييي  يتومييف تجييام الت ميييذ فيي   ييياتهب هقييدر كجييير همييا يمتلكييوا ميين مهييارات نخجييرات  ياتيييةا 

رات الحياتية تساعد على الرهط هين الدراسة النظرية نالتنجيقيةا نذل  الكتهياف الوامي  الحييات ا فالمها

فيالتعليب  نالمهاركة ف  الحياة هصورة إيجاهية لمجاراة المهيك ت نالتكييف مي  متنلجيات القيرا الجدييد.

ا نلذل  نيه علينا تجني  من ايل الحياة امر ي)داد اهمية فتعقيدات الحياة نتغيراتها ا جحت اكمر تهعجا  

فلس ة التعليب مين اييل الحيياة نذلي  مين خي ي تنميية المهيارات الحياتيية التي  تلي)م الت مييذ للتعاميل مي  

 موامف الحياة ههكل فاعل نمتمي).

نلك  تعمل الترهية ههكل  قيق  على مسايرة الحياة ن ل المهك ت النار ة الت  ميد تحيدف في ا 

المهيارات الحياتيية للت مييذ ندمجهيا في  المنياهج ههيكل عيام نمنياهج المر لية  عليها التويو تحيو تنميية

 االهتدا ية هص ة خا ة لموايهة كل الظرنف نالمهك ت المستجدة.

نتجييرن اهمييية نضييرنرة تنمييية المهييارات الحياتييية لييدى ت ميييذ المر ليية األساسييية ميين متنلجييات 

 يي  تتجيو لتكيوا اكمير تعقيييدا ا ليذا يتنليه تنميتهيا منييذ المرا يل التعليميية ال  قية للمهيارات الحياتيييةا 

 المرا ل األساسية األنلى.

نكما تعد عملية اكتسال المهارات الحياتية من النواتج المهمة للمناهج الحديمة نالمعا رة ف  اي 

 مر لة دراسيةا نهذا األمر ال يقتصر على مادة هعينها دنا األخرى فه  مسؤنلية مهتركة ال يمكين اا

يستمنى فيها اي تخصص نمري  ذل  اا الترهية في  يوهرهيا معنيية هاكتسيال المهيارات الحياتيية التي  

تؤهييل المتعلمييين لمعايهيية النيياس نالتعامييل معهييب نتمكيينهب ميين العمييل نالمهيياركة فيي  العملييية التنموييية 

 ا.3: ص2003نالحياة نالجيةة لهجة هللا سعيدا
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جهيت إليى تنيوير مناهجهيا ناتخيذت مين المهيارات الحياتيية نلذا تجد اا اليدني السياعية للتقيدم ات

مدخ   لهاا كما اكدت االتجاهات الترهوية الحديمة على ضرنرة تنمية هذ  المهارات مين خي ي المنياهج 

الدراسية المختل ةا اتن ما  من إدراك اهميتهيا في  تكيوين التلمييذ المهيارك نالمسياهب في  هنياا مجتمعيوا 

 ا.15ص :2001ءةوتو ف   ياتو لا مد السيدانالقادر على تيسير 

نالُمستقرئ لوام  المناهج الحالية يمكنو اا يلحظ هوضوم مدى  لجة الناه  النظري نافتقار  إلى 

التنجيقات الحياتية نالممارسات العمليةا على الر ب من اا هناك العديد من هذ  المناهج تضيب تصو يا  

التعليب هالحياة ف  فلس اتها ناهدافهاا نلكن يجقى التعليب تظريا ا  ناضحة على الممارسات العملية نارتجاط

نتظل المهارات الحياتية من يواته التعلب المهملة نالتي  ال تُحظيى هاهتميام يتناسيه مي  اهميتهيا لا ميد 

 ا.227ص: 2001اللقات ا فارعة  سنا

سييما فيميا ييرتجط هالمعرفية نتعد مناهج العلوم من المناهج المناسجة لتضمين المهارات الحياتيية ال

العلميةا هنريقة تساعد على تحقيق اهداف الترهية الحياتييةا  يي  اا تيدريس العليوم يعميل عليى ت)نييد 

الت ميييذ هالمعييارف نالمهييارات التيي  تمكيينهب ميين التكيييف ميي  الجيةييةا نيسيياعدهب علييى اكتسييال مهييارات 

هيب ميادرين عليى تعليب مهيارات يدييدة؛  تيى ترتجط هحياتهب اليومية ف  مجتمعهبا نإعيدادهب ههيكل يجعل

 ا.4ص: 2008يتمكنوا من التوافق م  المتغيرات الت  توايههب لع اف القادنما

فمناهج العلوم تعد نسينا  مناسه لتنمية المهارات الحياتية المختل ةا فجاإلضافة إلى اا العلوم تُعد 

جيعية هنا هيا نمحتواهيا نطريقية معالجتهيا إ دى الركا ) األساسيية للتنيور العلمي  نالتكنوليوي ا في ا ط

للموضوعات يجعلهيا مييداتا  خصيجا  للتيدريه عليى المهيارات ال نمية للجحي  نالت كيير ن يل المهيك ت 

الحياتييية نالتغيييرات السييريعة فيي  المجتميي ا فكمييير ميين مهييك ت الحييياة اليومييية يمكيين تحليلهييا نامتييرام 

لياتها األساسية نالتكامليةا نهذا يهير إلى الصلة الوثيقة هيين الحلوي المناسجة لها عند تنجيق العلوم نعم

 تدريس العلوم نتنمية المهارات الحياتية.

كما اا مادة العلوم من المواد الدراسية الت  يتناني محتواها العديد مين القضيايا المتعلقية هاإلتسياا 

ية؛ ألا محورها الر يس الحياة هما نهيةتو ن ذا و ن حتوا لذل  فلها دنر مهب ف  تنمية المهارات الحيات

 ا.367: ص2012فيها من ت اع ت نع مات لدعاا الهحاتا

نمن خ ي عمل الجا مين ف  تنوير المناهج ف  اليمن فقد هدا مؤل   المنياهج هتضيمين المهيارات 

الييا  مسيت يدا  الحياتية الت  مد يحتايها الت ميذ ف  تحسين  ياتهب اليومية ف  مناهج العلوم ميد التنيوير  

 من التجارل العالمية ناالمليمية.
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 6 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  أ.د/ داود عبد الملك الحدابي

 

نمد اهتمت العديد من الدراسات ناألدهيات الترهوية هالكهف عن مدى تضيمن المهيارات الحياتيية 

ا؛  ييي  هييدفت الدراسيية إلييى تنمييية هعيي  1999فيي  منيياهج العلييوم كدراسيية محمييد خليييل نخالييد الجييانل

تدا ييةا نتو يل الجا مياا إليى ضيعف اميت ك ت مييذ الصيف المهارات الحياتية لدى ت ميذ المر لية االه

الراهيي  نالخييامس األساسيي  للمهييارات الحياتيييةا  نضييعف تضييمين المهييارات الحياتييية فيي  ميينهج العلييوم 

ا التيي  هييدفت إلييى تحليييل المهييارات 2005للصييف الراهيي  نالخييامس األساسيي ا ندراسيية فتحييية اللولييول

األني نالميات  األساسييينا ناظهيرت تتيا ج  الجحي  اا تركي)  الحياتية ف  محتوى منها  العليوم للصيف

محتييوى مقييرر الصييف األني نالصييف المييات  علييى المهييارات العلمييية اليدنيييةا نتركيي) محتييوى مقييرر 

الصف األني هالمهارات الحياتية الصحيةا نترك) محتوى الصف المات  على المهارات الحياتية الجيةيةا 

لوما ية  ي  ظهرت هصيورة متدتييةا نليب ييتب تنانلهيا هصيورة مناسيجة في  نا  لت المهارات الغذا ية نا

ا التي  هيدفت الدراسية إليى 2009مقرري الص ين األني نالمات  األساسيينا ندراسية  مقجيل الهيرفاتل 

تحليل محتوى كته  العلوم للص وف األساسية الدتيا للكهف عن ميدى ا توا هيا للمهيارات الحياتييةا فقيد 

تضمين المهيارات الجيةيية نالمهيارات اليدنيية همسيتوى مناسيها اميا المهيارات الصيحية  اظهرت النتا ج

 نالمهارات الغذا ية نالمهارات الوما ية فلب يتب تضمينها همستوى مناسه.

ني  ظ من خي ي الدراسيات السياهقة اا هنياك العدييد مين المهيارات الحياتيية الهامية التي  ينجغي  

األساسيية في  منياهج العليوم ممل:لالمهيارات الغذا ييةا المهيارات الصيحيةا  تنميتها ليدى ت مييذ المر لية

المهارات الوما يةا المهارات الجيةييةا المهيارات اليدنييةا التي  الهيد مين ايرادهيا في  منياهج العليوم عليى 

هيةة تنجيقات مين الحيياة اليوميية تيرهط ميا تعلميو الت مييذ هحيياتهب العمليية نمينحهب الم)ييد مين ال يرص 

لتنوير مدراتهب ف   ل المهك ت ناتخاذا القرارات الحياتية الم  مة؛ نتسعى الدراسية الحاليية للكهيف 

عن مدى تيوافر المهيارات الحياتيية في  محتيوى مينهج العليوم للصيف الخيامس األساسي ا نتيوفير ما مية 

دخيياي هعيي  هالمهييارات الحياتييية الوايييه تضييمينها  تييى يسييت يد ا ييحال القييرار الترهييوي للتنييوير نإ

 المهارات الحياتية ذات األهمية ف  مناهج العلوم.

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

 اآلت : بالسؤال الرئيستتحدد مهكلة الدراسة 

 ما المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى منهج العلوم للصف الخامس األساسي في الجمهورية اليمنية؟

 آلتية:نينجمق من السؤاي الر يس األسةلة ال رعية ا

ميا المهييارات الحياتييية ال نميية لت مييذ الصييف الخييامس األساسيي  الواييه تضييمينها فيي  ميينهج العلييوم  -1

 الحال ؟
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مييا مييدى تضييمين ميينهج العلييوم الحييال  للصييف الخييامس األساسيي  للمهييارات الحياتييية ال نميية لت ميييذ  -2

 الصف الخامس الت  يجه تضمينها ف  منهج العلوم الحال  هج) يو؟ 

وافر اهعاد المهارات الحياتية لالغذا يةا الصحيةا الوما يةا الجيةيةا اليدنيةا عليى مسيتوى كيل ما مدى ت -3

 ن دة؟

 أهداف الدراسة:

 :التعرف على اثر استخدام المعامل االفتراضية ف  الدراسة إلى هدفت

 تحديد المهارات الحياتية الوايه توافرها ف  محتوى منهج العلوم للصف الخامس األساس . -4

داد ما مة هالمهارات الحياتية ال نمة لت ميذ الصف الخامس األساس  الت  يجه تضمينها ف  منهج إع -5

 العلوم الحال .

تحليل منهج العلوم الحال  هج)ايو لاألني نالمات ا ف  ضوا المهارات الحياتيية الواييه تضيمينها في   -6

 منهج العلوم لت ميذ الصف الخامس األساس .

 أهمية الدراسة:

 اهمية الدراسة ف  اآلت : تكمن

تقديب ما مة هجع  المهارات الحياتية ال نمة لت ميذ الصف الخيامس األساسي  نالتي  يجيه تضيمينها  -

 ف  منهج العلوم الحال .

توييو تظر القا مين على تنوير مناهج العلوم هيالتعليب االهتيدا   إليى ضيرنرة تقيديب محتيوى ناتهينة  -

 ة ال نمة لت ميذ المر لة األساسية.ت   همتنلجات المهارات الحياتي

 حدود الدراسة:

 تتحدد هذ  الدراسة ف :

تحليل محتوى منهج العلوم للصف الخامس األساس  نالمقرر للتدريس من مجل ننارة الترهية نالتعلييب  -

 م.2017-2016اليمنية للعام 

ت الحياتييية فيي  تحليييل المهييارات الحياتييية لميينهج العلييوم للصييف الخييامس األساسيي  ضييمن المهييارا -

المجيياالت اآلتييية: لالمهييارات الغذا يييةا المهييارات الصييحيةا المهييارات الوما يييةا المهييارات الجيةيييةا 

 المهارات اليدنيةا.

 مصطلحات الدراسة:

     الحياتية: المهارات 
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 8 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  أ.د/ داود عبد الملك الحدابي

 

" القدرات العقلية نالويداتيية نالحسيية التي  تُمكين ال يرد مين  يل تعرف المهارات الحياتية بأنها 

 ت ان موايهييية تحيييديات تواييييو  ياتيييو اليوميييية ان إييييراا تعيييدي ت عليييى اسيييلول ن يييياة ال يييرد مهييك

نالمجتم ا نتضب المهارات المرتجنة هالعلوم المهارات الغذا يةا المهارات الصحيةا المهارات الوما يةا 

 ا.66ص: 2005لفتحية اللولوا "المهارات الجيةيةا المهارات اليدنية

نالمعرفة نالقدرة على  ل المهك ت الحياتييةا ءخصيية ان ايتماعييةا  لرغبةا" كما تُعرف بأنها

ان موايهيية تحييديات يومييية ان إيييراا تعييدي ت نتحسييينات فيي  اسييلول  ييياة ال ييرد نالمجتميي  نتوعيتييوا 

نتُقاس موة نضعف المهارات الحياتية لدى ال رد مين خي ي تقيدير ميوة نضيعف  اختييارات ال يرد فكلميا 

ت ال رد ييدة ن يا جة كاتيت مهاراتيو الحياتيية موييةا نكلميا كاتيت اختييارات ال يرد رديةية كاتت اختيارا

ن ييير موفقييةا كاتييت مهاراتييو الحياتييية ضييعي ةا نميين هييذ  المهييارات: المهييارات الغذا يييةا المهييارات 

الصيييحيةا المهييييارات الوما يييييةا المهييييارات الجيةيييييةا المهيييارات اليدنية".لمحمييييد خليييييلا خالييييد الجييييانا 

 ا.86:ص1999

نعليو فاا تعريف الجا مين ال يختل اا يذريا هل يمأل هعضهما نيت قاا إليى  يد كجيير. فالمهيارات 

الحياتية تعكس مدرات ال رد التكاملية هين المعرفة نالويداا نالسلوك المعتميد عليى ميا اكتسيجها الت مييذ 

 ياتهب نتحقيق اهدافهب ف   ياتهب ف  تعلمهب للعلوم ناتعكس على عملية اتخاذ مراراتهب ن ل مهك تهب 

 اليومية الرامية إلى سعادتهب.

ميين المعييارف  الخييامس الصييف الت ميييذالقييدر المناسييه  تمثاال الحياتيااة فالمهااارات جرائياااإ ماااأ

نالمهارات ناالتجاهات المرتجنة هالحياة الت  يحتايها التلميذ للتعامل م  مقتضيات الحياة اليومية ن يل 

القرارات السيليمة المتصيلة هحيياتهبا نتصينف هيذ  المهيارات في  العليوم هالمهيارات: المهك ت ناتخاذ 

 لالغذا يةا الصحيةا الوما يةا الجيةيةا اليدنيةا.

اا 2005يت قاا ف  تعرفيهما للمهارات الحياتية مي  دراسية لفتحيية اللوليوا الباحثانسجق ف ا  مما

صينيف المهيارات الحياتيية المتعلقية هيالعلوم إليى: اا من  ي  ت1999ندراسة لمحمد خليلا خالد الجانا 

 لالمهارات الغذا يةا المهارات الصحيةا المهارات الوما يةا المهارات الجيةيةا المهارات اليدنيةا.

 :محتوى منهج العلوم 

هييو ميينهج العلييوم نمييا يحييوي ميين  قييا ق نم يياهيب نمجييادئ نمييواتين نتظريييات نطيير  ت كييير  

 يية نالييذي امرتييو ننارة الترهييية نالتعليييب اليمنييية لت ميييذ الصييف الخييامس نعمليييات علمييية نميييب مختل
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ا ف  اماتة العا مة نيهمل عليى يي)اين مين الكتيه يُيدرس في  2017-2016األساس  للعام الدراس  ل

 كل فصل كتال.

 :الخلفية النظرية للدراسة

 اإلطار النظري:

ميا هيو متنليه افرنتيو التغييرات العلميية الحياتية ليس ترفيا  ترهوييا  هقيدر  المهاراتم هوم  ظهور

نالتسار  المعرف  نالق )ة التكنولويية نايجرتنا عليو العولميةا فعليى الير ب مين اا المهيارات الحياتيية 

تُعييد مصيينلحا  يديييدا  فيي  عييالب الجحيي  نالترهيييةا نلكيين مييا تحويييو ليييس هالجديييدا إتمييا ترتيييه نتنظيييب 

فالمهارات الحياتية تمارسها يوميا  دنا مصد ان ترخيص لهاا  المهارات تحت مسمى المهارات الحياتيةا

 نهذا يستدع  ضرنرة تحديد هذ  المهارات نتسميتها نتوظي ها.

 مفهوم المهارات الحياتية:

الحياتية م هوم مرا ليو اسيتخدامات مختل ية نتضيمينات تظريية نعمليية عدييدةا  المهاراتم هوم 

 م هوم المهارات الحياتية.المختل ة ل للتعري اتنفيما يأت  عرض 

 التعريف اللغوي لمفهوم المهارات الحياتية:

"يميي  مهييارةا نهيي  الحييذ  فيي  الهيي اا نالميياهر الحيياذ  هكييل عمييلا همعنييى إ كييام  المهييارات

اا نكلمية  ياتيية "يمي   يياةا 407ص: 1993اله اا نإيادتو نالحذ  فيو" ليماي اليدين هين منظيورا

 آراا ناعماي الحياة المختل ة.ضد الموت"ا نالمعنى الحذ  ف  

: 1989إلييو في  نلييب عجييد لالمهار    Goodالمهارة ف  ماموس الترهية كما عرفها يود نتُعرف

 ا هأتها "ء ا يتعلمو ال رد ليؤديو هسهولة نإتقااا نمد يكوا ذل  اداا يسماتيا  ان عقليا ".74ص

الييدميقا القييا ب علييى ال هييب لمييا يتعلمييو ا مييد اللقييات  نعليي  الجمييل هأتهييا "األداا األسييهل  نيعرفهييا

: 2003اإلتسيياا  ركيييا  نعقليييا ا نميي  تييوفير الومييت نالجهييد نالتكيياليف لا مييد اللقييات ا عليي  الجمييلا

 ا.310ص

الدراسة تب تجن  تعريف المهارات الحياتية هاتها القدر المناسه من المعيارف نالمهياعر  هذ  نف 

غييرض  ييل مهييك تهب نتحقيييق اهييدافهب هصييورة تسييعدهب فيي  نالسييلوك المتصييل هحييياة النلجيية اليومييية ه

 ياتهب نتحسن من يودة  ياتهب نايرا يا ما يعكسو الت ميذ مميا تعلميو  نينجيق تيو في   يياتهب اليوميية 



 األول الثانوي الصف برنامج قائم على نموذج شوارتز في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية في الفيزياء لدى طالبات أثر
 

 

 10 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  أ.د/ داود عبد الملك الحدابي

 

نتصنف هذ  المهيارات في  العليوم  فتكوا مراراتهب سليب نسلوكهب مناسجا يسهب ف  تحسين يودة الحياةا

 حيةا الوما يةا الجيةيةا اليدنيةا.هالمهارات: لالغذا يةا الص

 أهداف تنمية المهارات الحياتية:

المهارات الحياتية إلى تسهيل تمو المهارات الحياتية ليدى افيراد المجتمي  للتعاميل مي   تعليبيهدف 

ا تيايات نتحيديات الحيياة اليومييةا نيهيمل تعلييب المهيارات الحياتيية تنجييق مهيارات الحيياة في  إطيار 

 لموامف الوامعية الت  يحتا  إليها ال رد.المخاطر نا

الدعوة لتضمين المهارات الحياتية ف  المناهج الدراسية الحاليةا نذل  للحاية الملحة  هرنتنلقد 

لهييذ  المهييارات نلتحقيييق األهييداف المريييوة ميين تنمييية المهييارات الحياتييية مامييت العديييد ميين الجييرامج 

هداف المتعلقة هالمهارات الحياتية لدى المر لية االهتدا ييةا نالمهرنعات نالمنظمات هتحديد عدد من األ

: 2008؛ ا مد عجد المعن  ندعاا مصن ىا125-124: ص2005كما انردها كٌل من لفهيب مصن ىا

 لا:-2005ا؛ ننارة الترهية نالتعليب الُعماتيةا-2005؛ ننارة الترهية نالتعليب الُعماتيةا21ص

ليية لييدى الت ميييذا كييذل  تحقيييق النمييو الن سيي  المتكامييل ناسييتممار هنيياا الهخصييية المتوانتيية نالمتكام -

 مدراتو.

تدريه الت ميذ على االعتماد على ات سهب ف  األمور الحياتيةا نهخا ية األميور التي  تتعليق هالنظافية  -

 نممارسة السلوك الذي يُحقق لو النمو السليب.

مييذ القيدرة عليى الت كيير المننقي  السيليبا تنمية ميدرة التلمييذ عليى  يل المهيك ت التي  تنمي  ليدى التل -

نتنمييية ال ييرص امامييو الكتسييال خجييرات يديييدة نإكسيياهو منظوميية ميين المهييارات نالخجييرات تهيةييو 

 للمرا ل التعليمية ال  قة.

 دعب نتنوير مناهج الترهية الحياتية طويلة المدى هالمدارس. -

 وايهة موامف الحياة.النهوض هالتعليب مدى الحياة ناكتسال المقة هالن س عند م -

 االعتناا هنظافة الجسب نالمظهر الهخص  ناختيار الم هسا نميمة النظافة. -

 تقدر اهمية ترءيد االسته ك نالمحافظة على الموارد. -

 اكتسال مهارات اساسية ف  التغذية الصحيةا نالتميي) هين    ية األ ذية الستخدام اإلتساا. -

لإعييداد نتصييني  األ ذيييةا السييجاكةا تصييني  األنرا ا  ييياتة  اكتسييال مهييارات اساسييية يدنييية ممييل: -

 األدنات الكهرها يةا.

اكتسال مهارات اإلسعاف األنلي ا مميل: لإسيعاف إ ياهات الرُعيافا ناإل ميااا نضيرهات الهيمسا  -

 نالتسمب هأتواعوا.
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 أهمية تنمية المهارات الحياتية

المرا يل التعليميية نهصي ة خا ية المر لية الحياتية ماعيدة ادنار التعلييب همختليف  المهاراتتُممل 

االهتدا ييية نتييتحكب فيي   يي هة هنيتهيياا فللمهييارات الحياتييية اهمييية خا يية فيي  المرا ييل األنلييى ميين  ييياة 

المتعلمييينا نذليي  اا الت ميييذ فيي  هييذ  المر ليية يتمتعييوا هر جيية كجيييرة للت اعييل ميي  المجتميي  ناكتسييال 

هيذ  الخصيا ص افضيل اسيتممارا نالعميل عليى تنميتهيا مين خجرات نامعييةا نهيذا ييدعوتا إليى اسيتممار 

خ ي التدرل هذ  المهارات ف  سن مجكرةا مما ي)يد من مدرة التلميذ على ممارسة هذا النو  من اليتعلب 

اا نفيمييا يييأت  عييرض لييجع  اهمييية 29ص: 2001كلمييا تقييدم فيي  المرا ييل التعليمييية. لا مييد السيييدا

عجييد المعنيي   ؛ ا مييد9-8ص: 2000لخديجيية هخيييتا الجييا مين هعيي المهييارات الحياتييية كمييا انردهييا 

؛ 64ص: 2007؛ سييوتيا م)امييلا68صا 2003؛ هجيية هللا سييعيدا28-23صا 2008ندعيياا مصيين ىا

-427ص: 2011؛ فيياي) اهييو جرا55ص: 2004محمييودا  عجييد الييرنا؛ 47ص: 2008مهيينةا دا ميي

 ا:15-10صا 2004يوخدارا بعجد الحلي؛ 428

 دراتو على التعامل هنجام م  متغيرات الحياة.تنمية ثقافة المتعلب هق -

 تنمية مدرة المتعلب على  ل المهك ت الحياتية ف  الجيةة المحلية نالعالمية. -

تُمكن المهارات الحياتية ال رد القدرة على موايهية مواميف الحيياة المختل ية نالقيدرة عليى التغليه عليى  -

 المهك ت الحياتية نالتعامل معها هحكمة.

ل ييرد للمهييارات الحياتييية نالييرهط هينهييا نهييين المعرفيية يييؤدي إلييى تنمييية النييوا   الصييحيةا اكتسييال ا -

 نااليتماعيةا نالرن يةا نالعقلية لدى ال رد.

اكتسال المهارات الحياتية تُمكين التلمييذ مين اتخياذ القيرار في  مر لية مجكيرة ن سيب الموميف الحييات   -

 ناتخاذ القرارات المناسجة ف  الومت المناسه.

 يتومف تجام ال رد ف   ياتو هقدر كجير على ما يمتلكو من مهارات نخجرات نالتجارل. -

اكتسال المهارات الحياتية تُسهل لل رد نض  خنط لحياتوا نتعنييو ال ر ية ألا يعييي  ياتيو ههيكل  -

 افضلا من ايل فتل آفا  يديدة للعمل نتحقيق مكاسه نموارد اكمر.

 ط هين الدراسة نالتنجيق لل ردا نذل  لكهف الوام  الحيات .تساعد المهارات الحياتية على الره -

تُسهب المهارات الحياتية ف  تنيوير المنياهج نتغيير تظيرة الت مييذ للمينهج  يي  تيوفر نسيا ل تعليميية  -

يديدة توس  مجاي الحوار نتعمل على توثييق الصيلة نالمحيية هيين التلمييذ نالمدرسيةا نتيسير نتسيهل 

 لحواي) هين المعلب نالتلميذ ناألسرة نالمدرسة.عملية التعليب ف  رف  ا

تُسهب المهارات الحياتية ف  توفير استجاهة نما ية تح ظ الصحة نتُع)نها هما ف  ذلي  الصيحة الن سيةا  -

كما تجن  اتماط الحياة الصحية لدى األط اي نالمراهقين المرتجنة هممارسة مواعد النظافية الهخصييةا 



 األول الثانوي الصف برنامج قائم على نموذج شوارتز في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية في الفيزياء لدى طالبات أثر
 

 

 12 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  أ.د/ داود عبد الملك الحدابي

 

ليييدعوة لمكافحييية هعييي  السيييلوكيات الضيييارة مميييل: التيييدخينا نتجنيييه كيييذل  المهييياركة ال عالييية فييي  ا

 السلوكيات الغير  حية المح وفة هالمخاطر.

 خصائص المهارات الحياتية:

تتحدد المهارات الحياتية ال نمة لمعايهة اإلتساا للحياة ف  مجتمي  ميا في  ضيوا طجيعية الع مية 

ثب فقد تجد تهاهها ف  توعية هع  المهارات الحياتية  التأثرية التجادلية هين كل من ال رد نالمجتم ا نمن

ال نمة لألفيراد في  المجتمعيات اإلتسياتية هصي ة عاميةا هينميا تجيد اخت فيا  في  توعيية هعي  المهيارات 

الحياتية األخرىا نيري  هذا االخت ف لنجيعة نخصا ص المجتمي  ندريية تقدميوا نفيميا ييأت  هعي  

؛ 28:ص2010نردهيييا عيييدد مييين الجيييا مين  لسيييليماا اهيييراهيباخصيييا ص المهيييارات الحياتيييية كميييا ا

؛ 231:ص2001؛ا مييييييييييييييد اللقييييييييييييييات  نفارعيييييييييييييية  سيييييييييييييينا 14:ص2001تغريييييييييييييييدعمرااا

 ا:124-123:ص2010؛ رافت الجديج ا197:ص2013عجدالحميدالجهين ا

 عملية في)يقية عقلية عاط ية. -7

 يمكن استخدام المهارة ف  موامف متعددة. -8

جيعيية كييل مجتميي ا ندرييية تقدمييوا نتختلييف ميين فتييرة نمنييية ألخييرىا تختلييف ميين مجتميي  ألخيير تجعييا  لن -9

فا تيايات االتساا الجدا   للقرااة نالكتاهة ليب تظهير اال عنيدما استهيعر اهميية تسيجيل تاريخيو االتسيات ا 

 نالمهارات الحياتية على هذا النحو تتأثر هكل من المكاا نال)ماا.

نوير اساليه معايهة الحياةا نما يعن  هذا من ضرنرة تستهدف مساعدة ال رد على الت اعل النايل نت -10

 الت اعل م  الموامف الحياة التقليدية هأساليه يديدة نمتنورة. 

المهارات الحياتية متجددة على الدناما نمن ثب فاا التنور الدا ب لمناهج التعليب يُعد اميرا  اساسييا ا كميا  -11

اا يتغييير ان يتنييور طجقييا  لتنييور المعرفيية ناسيياليه اا مييا تهييملو المنيياهج ميين المهييارات الحياتييية الهييد 

 التكنولوييا.

 يجه اا يتب تعلمها ف  سن مجكرة نتقويتها هالتمرين نالتكرار. -12

يجييه اا يييتب تييدريس المهييارات الحياتييية فيي  األميياكن النجيعيييةا  ييي  يُكلييف المتعلمييين همهييام معينيية  -13

عليى فهيب المهيارات نيضيمن اتتقياي اثرهيا في   هنريقة طجيعية ألا هيذا النيو  مين التعلييب يسياعد الني ل

  ياتهب.

ال يرتجط اكتسال المهارات الحياتية ف  سيا  الدريات العلمية نالههادات ان اي نثا ق اخيرىا نلكين  -14

 ال هد اا يتب ذل  ف  إطار مستوى األفراد المعيه  المستقل نالتكيف المجتمع  نالنوعية الممي)ة للحياة.
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تية إلى مدانمة التدريه عليها هص ة يوميةا نهالتال  يجه على المعلميين نضي  تحتا  المهارات الحيا -15

األنلوية لتعلب المهارات الحياتية اليوميةا  ي  يحتيا  الني ل إليى مسياعدة في  تعمييب المهيارات الحياتيية 

 ناال ت اظ هها خار  المدرسة.

 تصنيفات المهارات الحياتية:

اخت ف مجياي كيل ها ي  نهيدف كيل مؤسسيةا نيتجي  هيذا تصني ات المهيارات الحياتيية هي تختلف

التجاين ناالخت ف من ءمولية المصنلل ناتدمايو ف  كافة م اهيب العلوم نالتخصصاتا نعدم إمكاتيية 

  صر  ان السينرة عليو.

 نمد مر تصنيف المهارات الحياتية هعدة مرا ل على النحو اآلت :

تجار اا المهارة المركجة مهارة كلية تضب عدة اي)اا ان تصني ها إلى مهارات مركجة نهسينةا على اع -16

مهارات ي) يةا ناا هذ  المهارات الج) ية ترتجط معا  ك  تكيوا المهيارة الكليية. لفلييه اسيكارنس 

 ا.144: ص2005نمحمد عجد المويودا

ف  مر لة اخيرى  ين ت المهيارات الحياتيية  سيه النيو ا فهنياك مهيارات عقلييةا نمهيارات يدنييةا  -17

 هارات ايتماعيةا ن يرها من األتوا  األخرى من المهارات.نم

تييب تصيينيف المهييارات الحياتييية فيي  الجحييوف الحديميية  سييه مجيياالت التعامييل االيتميياع  فيي  المنيي)ي  -18

نالهار  نف  الع مات األسريةا نايضيا  في  المدرسية ان العميلا نيهيير هيذا التصينيف إليى اا كيل 

محميييد لمعينييية. يحتيييا  إليييى تمكييين ال يييرد مييين مهيييارات  مجييياي مييين مجييياالت الت اعيييل االيتمييياع 

 ا.13ص: 2001تسيبا

نهناك العديد من التصني ات األخيرى للمهيارات الحياتييةا التي  تختليف  سيه المجتمي  ان الميادة 

الدراسية ت سها ان ال)من ان عمر المست يدين من المهارات الحياتيةا ان هيدف الجحي  ت سيوا نفيميا ييأت  

 هارات الحياتية:هع  تصني ات الم

لمهارات التوا ل نالع مات هين األءخاصا مهارات (: Unicef, 2005)تصنيف منظمة اليونسف  -1

  ن  القرار نالت كير النامدا مهارات التعامل نإدارة الذاتا.

لمهارة الوع  هالذاتا مهارة الت كير اإلهداع ا مهارة الت كير (: 13ص: 2003تصنيف )فايز أبو حجر،  -2

 ا مهارة  ل المهك ت ناتخاذ القرارا.نالتوا لمهارة االتصاي النامدا 

الرنتين لالهخصية لمهارات تقدير الذاتا المهارات  (:142ص: 2001تصنيف )فاطمة عيسى، -3

موامف اليوم اا المهارات االيتماعيةا مهارات التعامل م  المهاعرا مهارات االتصايا مهارات  ل 



 األول الثانوي الصف برنامج قائم على نموذج شوارتز في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية في الفيزياء لدى طالبات أثر
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ذ القرارات ن ل المهك تا مهارات القيادةا مهارات خا ة هالتعلبا هين األط ايا مهارات اتخا الصرا 

 مهارات خا ة هالوظي ةا مهارات المواطنةا.

نفيي  العلييوم تييب تصيينيف المهييارات الحياتييية ميين مجييل عييدد ميين الجييا مين إلييى عييدة مجيياالت منهييا 

 التصني ات األتية:

  ،خاذ القرارا مهارة االتصاي : لمهارة اتحيث صنفها إلى (83ص: 2009تصنيف )حمدان األغا

 نالتوا لا المهارات الجيةية األدا يةا.

 ،الحياتية المرتجنة هالتغذيةا  لالمهارات ( حيث صنفها إلى:136ص: 2013تصنيف )أحمد أبو الحمائل

المهارات الحياتية للح اظ على الصحة نالعناية هالذاتا المهارات الحياتية للح اظ على الجيةةا المهارات 

تية لألمن نالس مة ف  الحياة العامةا المهارات الحياتية االسته كيةا المهارات الحياتية العملية الحيا

 اليدنيةا المهارات الحياتية التكنولوييةا المهارات الحياتية االيتماعيةا.

 ،أحمد  (،667ص، 2005)فتحية اللولو، (،86ص: 1999تصنيف )محمد خليل وخالد الباز(

 ( حيث صنفوا المهارات الحياتية إلى:49ص: 2012)مروة الجدي،(، 48ص: 2008قشطة،

 ا.لمهارات الغذا يةا المهارات الصحيةا المهارات الوما يةا المهارات الجيةيةا المهارات اليدنية

التصنيف األخيير للمهيارات الحياتيية كوتيو األكمير عموميية في  منياهج العليوم الباحثان نلقد تجنى 

نمناسجتو للمحتوى التعليم  لو دات منهج العلوم للصف الخيامس  يمية األساسيةنالمناسه للمر لة التعل

 األساس  الحال .    

 العوامل المؤثرة في اكتساب المهارات الحياتية:

 يتأثر اكتسال الت ميذ للمهارات الحياتية الجيدة هالعوامل األتية:      

عل التلميذ يصر على اكتسال المهارة ان يهمل نيود ان  يال الع مات المدعمة يجالعالقات المدعمة:  -1

 تل  المهارة.

 موة ان ضعف المهارة يتأثر هم  ظة الت ميذ لنماذ  تقوم هأداا تل  المهارة.نماذج الدور:  -2

نمد تكوا هذ  اإلثاهة اساسية ممل: الحصوي على الغذاا ان الدفا االتسات ا نمد تكوا تتابع اإلثابة:  -3

 ى ماي ان التهجي  نالمناا.ثاتوية ممل: الحصوي عل

معظب تعليمات اداا المهارات الحياتية مكتسجة من المن)ي ناسةلة الن ل لألل ناألم نلكن التعليمات:  -4

هناك تعليمات لمهارات العمل نالدراسة نالح اظ على الصحةا ينجغ  اا يتعلمها هنريقة  حيحة 

 خار  الجيت.
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رين ألداا المهارات الحياتيةا يُصعه اكتساهو لتل  عندما يعتمد ال رد على اآلخإتاحة الفرصة:  -5

 المهارات.

مد يكوا تعلب المهارات من األمراا م يدا  ان ضارا   سه طجيعة نمهارات هؤالا التفاعل مع األقران:  -6

 األمراا.

 نه  تُسهب ه يجاهية ف  اكتسال نتنمية المهارات األساسية.مهارات التفكير:  -7

   الجنس على اكتسال توعية معينة من المهارات الحياتية.يؤثر تواعتبار نوع الجنس:  -8

 الثقافة. -9

 المستوى االجتماعي. -10

 ا.45-44ص: 1999لمحمد خليل نخالد الجاناوجود تحديات تواجه التالميذ.  -11

 

ا عدة عوامل ميؤثرة في  اكتسيال المهيارات الحياتيية في  65ص: 2006كما  ددت لفتحية الولوا

 المدرسة نه :

نري اا يكوا المعلب مدنة نيمارس المهارات الحياتية هنريقة سليمة نيتسب هالقيب من الضرالقدوة:  -1

 ناألخ   الت  ت)يد من ارتجاط الت ميذ هو نتقليدهب لهخصيتو.

هعرض الدال ل نالجراهين المننقية نمنامهتها هأسلول علم  دميق لجمي  المهارات ال نمة اإلقناع:  -2

 لحياة افضل.

ممل:  ل المهك تا لعه األدنارا المنامهةا األلعال التعليميةا ة في التدريس: استخدام أساليب حديث -3

الدراسات الميداتية نالعمليةا هحي  يُمارس التلميذ العمل هن سو نيعتمد على ذاتو ف  كافة 

 ا.65ص: 2006الموامف. لفتحية اللولوا

 المهارات الحياتية والمنهج:

ديات التيي  تمييس يمييي  يواتييه الحييياة سييواا فيي  الييدني يحتييا  العييالب المعا يير العديييد ميين التحيي

المتقدمة ان ف  الدني الت  تحاني التقدما نالعالب العره  ي)ا ال يتج)ا من هذا العالب يتأثر هما يحدف ف  

اطرافو المترامية كما اتو يؤثر ف  هذ  األ دافا نللترهية دنر اني ف  موايهية مميل تلي  التحيديات مين 

المتعلمين من اكتسال القدرة على التعليب المستمرا ناالسيتعداد ليتعلب مهيارات يدييدةا  تُمكنخ ي مناهج 

نمتنوعيية تُمكيينهب ميين موايهيية موامييف الحييياةا نيُعييد دمييج الم يياهيبا نالمهييارات المرتجنيية هالتحييديات 

قييق نالقضايا المعا رة من الجهود المجذنلةا لتمكين المناهج مين القييام هيدنرها كوسييلة مين نسيا ل تح

 ا. 3:ص2001اهداف الترهية.لفاطمة عيسىا
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لذا ف تنا تجد اا الدني المتقدمة تستهدف ف  مناهجها اكتسيال األهنياا المهيارات الحياتييةا اي تلي  

المهارات الت  تجعلهب مادرين على الت اعل م  الحياة اليومية الحالية هكل إيجاهياتها نسيلجياتهاا نهالتيال  

هييا الكتييه المدرسييية ذات نظي يية اساسييية هيي  عييرض يواتييه المهييارات تكييوا المعييارف التيي  تحتوي

الحياتيةا على اا يتب ذل  م  ما يُتام للمتعلب من فرص للممارسة نتنجيق كل ما درسو تظرييا  في  نامي  

 ا.221ص: 2001لا مد اللقات  نفارعة  سنا  الحياة

ت الميتعلب نموامييف الحييياة فينحن هحاييية إليى تحقيييق التكاميل هييين المدرسية نالحييياةا نرهيط  ايييا

ها تيايات المجتم ا ن تيى يعييي ال يرد  ياتيو ههيكل افضيل ال هيد مين اكتسيال مهيارات الحيياة ليكيوا 

الحياتيية مادرا  على التكيف نالت اعل ه يجاهية م  المتغيرات من خ ي تدريجو على العدييد مين المهيارات 

 ا.   12ص: 2008معت) عجيدال

يوم تجيد اتيو ميا ناي يغليه علييو الجاتيه النظيري ناالسيتمرار في  تعمييب تعليب ال نعند النظر إلى

المناهج نإعداد الكته نالمواد التعليمية هاألساليه التقليدية الت  تُكرس   ظ المعلوميات ن هيو األذهياا 

مما يقليل االهتميام هالمهيارات الحياتيية مميل:  يل المهيك تا نموايهية المواميف المسيتجدةا نتهيجيعهب 

مجادرة نتحمل المسةولية نهذا األمر يري  إلى ضيعف في  ك يااة النظيام التعليمي  نارت يا  تسيجة على ال

 الهدر فيو مؤكدا  على ضرنرة الجعد عن الحهو نالح ظ نالتلقين.

فالحياة مدرسة تختلف عن المدارس المنهجية سواا على مستوى التعليب العام ان الجيامع           

ديمية ن يدها ال تك ي  الكتسيال مهيارات الحيياة هالنسيجة للتلمييذ اليذي ير يه اا نما هعد  فالدراسة األكا

هكوتو مؤثرا  نمضي ا  للمجتم ا فالهيخص اآللي  في   ركتيو مي  الحيياة يقيف متيذمرا  عنيد ادتيى مهيكلةا 

مييراا ان سييم  ءيييةا ا نذليي  ألا سيينوات الترهييية نالتعليييب لييب تُصييقل لييديهب  درسا اننهييو ال يمليي  ممييا 

 هه نالمهارات الحياتية الت  يحتايوتها ف  كل مكاا.الموا

نال هيد مين مينل األنلويية للجييرامج ناألتهينة التي  تسيتهدف الت ميييذ خيار  المدرسية التي  تُعيي)ن 

المعلومييات نتُصييقل المهييارات الحياتييية لييديهبا نتوعييية المسييؤنلين نمتخييذي القييرار هضييرنرة تييدريه 

األتهيينة الترهوييية داخييل المدرسيية نخاريهييا علييى تييدريس المعلمييينا نالمييرهين نمسييؤنل  الجييرامج ن

 ا.49ص: 2006المهارات الحياتية إل داف التغير اإليجاه  المنهود ف  سلوك الت ميذ لفاي) اهو جرا

 عالقة المهارات الحياتية بمنهج العلوم:

يا تعتجيير منيياهج نمقييررات العلييوم هصيي ة عاميية ميين المنيياهج المناسييجة لتضييمين الم يياهيب نالقضييا

الحياتيةا هنريقة تساعد على تنمية المهارات الحياتيةا ذل  اا تدريس العلوم يرك) على ت)نييد الت مييذ 
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هالمعارف نالمهارات الت  تُمكنهب من التكيف م  الجيةةا نمساعدة الت ميذ على اكتسال مهارات تيرتجط 

علييى تعليب مهييارات يدييدة  تييى هحيياتهب اليومييية في  مجييتمعهبا نإعيداد الت ميييذ ههيكل يجعلهييب ميادرين 

 يتمكنوا من التوافق م  المتغيرات الت  توايههب.

نتييدريس العلييوم يسييتند إلييى ركييي)ة اساسييية نهيي  اا تنمييية العديييد ميين المهييارات المر وهيية لييدى 

دارس  العلوم تك ل لهب االتتقاي من مر لة التعليب الل ظي  إليى التعلييب األدا ي  مميا يكيوا ليو دنر ييذل 

اا  يي  اا القيمية الحقيقية لتيدريس Clive,1989,13لدراسة العلوم نتحقيق اهداف تدريسو. لنتهويق 

العلوم تكمن في  القيدرة عليى تغييير ان تعيديل سيلوك التلمييذ خيار  المدرسيةا هحيي  يُمكنيو التعاميل مي  

تنيوير  مهك ت الحياة هوع  نإدراك مت  ب م  الوام  الجية  ليس ههدف االهقياا علييو نلكين مين اييل 

 ا.2-1ص: 1994لألفضل لمحمد سليبا

نطجيعة مناهج العلوم ف  هنا ها نمحتواها نطريقة معالجتها للموضيوعاتا يجعلهيا مييداتا  مناسيجا  

لتضمين القضايا نالموامف الحياتية نالتدرل على  لهاا فمادة العلوم محورهيا الر يسي  الحيياة هميا فيهيا 

مين القضيايا المتعلقية هاإلتسياا ن ذا يو ن يحتو نهيةتيو. لدعياا  من ت اع ت نع ماتا نتتنياني العدييد

 ا.367ص: 2012الهحاتا

مما سجق تجد اا مناهج العلوم تحتوي على مضايا  ياتية نعلمية تجدا من مقدمات ُمسلب هصيدمهاا 

ن في  نتهتق منها النتا ج هاستخدام مواعد مننقيةا ناللغة التي  تُسيتخدم في  العليوم تتميي) هالدمية نااليجيا

 ا.98ص: 2006التعجيرا نهذا يعتجر عام   مساعدا  ف  تنمية المهارات الحياتية. لفاي) اهو  جرا

نتحتل مناهج العلوم ف  المدراس األساسية مكاتا  هاما  إذ اتهيا تخيتص هموضيوعات نثيقية الصيلة 

ليدى الت مييذ مين خي ي  هحياة التلميذ اليوميةا لذا تعد مادة العلوم مجاي خصه لتنمية المهارات الحياتيية

تقل الخجرات الحياتية إليهبا نتوييههب لتوظيف معارفهب ناتجاهاتهب العلمية مما يجع  فيهب المقة نالقدرة 

اا Wolfinger,1984,282على اتخاذ القرارات المناسجة لحل المهك ت التي  تيوايههب في   يياتهب. ل

الخجيرة مين خي ي موايهية مواميف الحيياة اليوميية   ي  اا مناهج العلوم تتيل للت ميذ التعلب عن طرييق

 ا.204ص :1989 لنليب عجيداالت  تتنله منو القيام هممارسات ناتهنة مناسجة لنجيعة تل  الموامف. 

يجه اا يسعى تنوير المنياهج للمر لية األساسيية في  الوميت اليراهن إليى اا  اتوويرى الباحثان 

ت  يوايهها ت ميذ هذ  المر لة  تى يسيتني  التلمييذ توظييف يتضمن منهج العلوم للمهك ت الحقيقية ال

الحقا ق نالم اهيب الت  تعلمها ف  الموامف الحياتية ناهتكار الحلوي للمهك ت المختل ة الت  ميد تعتيرض 

  ياتهب.
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 :الدراسات السابقة

عاميل هاسيتخدام الم ذات الصيلةالتي  مجموعة من الجحوف نالدراسات السياهقة  الج)ايتضمن هذا 

 ، فمثال:االفتراضية ف  تدريس العلوما ناالتجاهات تحوها

هدفت الدراسية إليى معرفية ميا المهيارات الحياتيية التي  ينجغي  توافرهيا في   ا:2013دراسة عمر هاكلول ل

محتوى مناهج العلوم للمر لة األساسية الدتيا نمدى اكتسال الن ل لهياا نتكوتيت عينية الجحي  

الت مييييذ نالتلمييييذات هنريقييية عهيييوا ية منظمييية  يييي  هلييي  عيييدد ميييدارس تيييب اختييييار  10مييين 

نكياا تلمييذةاا نتحيددت ادنات الجحي  هاختجيار المهيارات الحياتييةا  896تلميذا  1230الت ميذل

مستوى اكتسال طلجة الصيف الراهي  للمهيارات الحياتيية كاتيت متوسينة ههيكل عيام  يي  هلغيت 

 لدى الت ميذ لذكور ـ إتافا لصالل اإلتاف.%اا نكاا اكتسال المهارات الحياتية 53.20ل

هيدفت الدراسية إليى تحلييل كتيه عليب األ يياا  (:2011دراسة )عبد الكريم السوداني وعباس المسعودي،

اا نلتحقيق ذل  تب 2011-2010للعام الدراس ل الحياتية المهاراتللمر لة المتوسنة ف  ضوا 

فيي  كتييه علييب األ ييياا للمر ليية المتوسيينةا  هنيياا ما ميية هالمهييارات الحياتييية الوايييه تضييمينها

ا فقيرة مونعية علييى ارهعية مجياالت اساسيية للمهيارات الحياتيية هيي  108نتكوتيت القا مية مين ل

لالمهارات الغذا يةا نالمهارات الصحيةا نالمهارات الوما يةا نالمهارات الجيةية اا نءمل تحليل 

ا ج الت  تو يل إليهيا الجا مياا اا كتيال ا   حةا نمن اهب النت442المحتوى ث ثة كته هوام  ل

الصييف الماليي  المتوسييط هييو الكتييال األكميير تنييانال  للمهييارات الحياتيييةا إذ  صييل علييى تسييجة 

%اا هينمييا كيياا كتييال الصييف المييات  المتوسييط األمييل اهتمامييا  هالمهييارات الحياتيييةا إذ  64.92ل 

الحياتية فكاا مجياي المهيارات  %اا اما فيما يتعلق همجاالت المهارات13.09 صل على تسجة ل

%اا هينما كاا مجاي المهارات الجيةية األمل  42الصحية هو األكمر اهتماما  إذ  صل على تسجة ل

 %ا. 50.26اهتماما ا إذ  صل على تسجة ل

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى كته  العلوم للص وف األساسية اليدتيا  (:2009دراسة )مقبل الشرفات، 

دى ا توا هييا للمهييارات الحياتيييةا ناسييتخدم الجا يي  الميينهج الو يي   التحليليي ا للكهييف عيين ميي

للصيي وف األساسييية الييُدتيا لاألنيا المييات ا الماليي اا  العلييومنتكوتييت عينيية الدراسيية ميين كتييه 

نتحددت اداة الجح  هأداة تحلييل تونعيت عليى خمسية مجياالت اساسيية للمهيارات الحياتيية هي : 

مهارات الصحيةا المهارات الوما يةا المهارات الجيةيةا المهيارات اليدنييةا لالمهارات الغذا يةا ال

ناظهرت تتا ج تحليل كتال العلوم للصيف األني إليى اا المهيارات الصيحية نالمهيارات اليدنيية 
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متضمنة همستوى مناسها نالمهارات الوما ية نالمهارات الجيةية هصورة متوسنةا اما المهارات 

منة همستوى مناسها ناما كتال العلوم للصف المات  األساسي  فقيد اظهيرت الغذا ية فليست متض

النتا ج تضمين المهارات اليدنية همستوى عال ا اما المهارات الوما ية نالمهارات الجيةيية فكاتيت 

متضمنة همستوى مناسها اميا المهيارات الصيحية فليب ييتب تنانلهيا همسيتوى مناسيها ناميا كتيال 

ألساس  فقد اظهيرت النتيا ج تضيمين المهيارات الجيةيية نالمهيارات اليدنيية العلوم للصف المال  ا

همستوى مناسها اما المهارات الصحية نالمهارات الغذا ية نالمهارات الوما ية فلب ييتب تضيمينها 

 همستوى مناسه.

وم هيدفت الدراسية إليى تحلييل المهيارات الحياتيية في  محتيوى منهيا  العلي (:2005دراسة ) فتحية اللولاو،

للصييف األني نالمييات  األساسيييينا نتكوتييت عينيية الجحيي  ميينهج العلييوم للصيي ين األني نالمييات  

األساسيينا نتحددت ادنات الجح  هأداة تحليل هالمهارات الحياتية الوايه تضمينها في  محتيوى 

منها  العلوم للصف األني نالمات  األساسيين الت  تونعت ف  خمس مجاالت اساسية للمهارات 

اتييية هيي : لالمهييارات الغذا يييةا المهييارات الصييحيةا المهييارات الوما يييةا المهييارات الجيةيييةا الحي

اليدنيةاا ناظهرت تتا ج  الجح  اا ترك) محتوى مقرر الصف األني نالصف الميات   المهارات

على المهارات العلمية اليدنيةا نترك) محتوى مقرر الصف األني هالمهارات الحياتية الصيحيةا 

محتييوى الصييف المييات  علييى المهييارات الحياتييية الجيةيييةا نا  لييت المهييارات الغذا ييية نتركيي) 

نالوما ية  ي  ظهرت هصورة متدتيةا نلب يتب تنانلها هصورة مناسجة ف  مقرري الص ين األني 

 نالمات  األساسيين.

ت المرتجنية هدفت الدراسة إلى إعداد ما مة تتضمن اهب الم اهيب نالموضوعا (:Gilbert,2001دراسة )

هالترهية الوما ية ف  منهج العلوم للمر لة األنلى من التعليب األساس  لتقويب محتوى كتال العلوما 

نهناا ن دة تعليمية ههدف تنمية الوع  الوما   لت ميذ الصف الراه  االهتدا  ا ناستخدم الجا   

راهييي  االهتيييدا  ا المييينهج الو ييي   نالتجريجييي ا نتكوتيييت عينييية الدراسييية مييين ت مييييذ الصيييف ال

العلييوم للصييف الراهيي   لميينهجنانضييحت تتييا ج الدراسيية إلييى افتقييار محتييوى الكتييال المدرسيي  

االهتدا   لم اهيب نموضوعات الترهية الوما يةا هاإلضافة إلى فاعلية الو يدة المقتر ية في  تنميية 

 الوع  الوما   لدى ت ميذ الصف الراه  االهتدا  .

هدفت الدراسة إلى تنمية هعي  المهيارات الحياتيية ليدى ت مييذ  (:1999الباز،دراسة ) محمد خليل وخالد 

المر لة االهتدا يةا نتكوتت عينة الجح  من مجموعة مين الميويهين نالمعلميين نت مييذ الصيف 
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الراه  نالخامسا نتحددت ادنات الجح  هاستمارة تحليل محتوى منهج  الصف الراه  نالصف 

الحياتييية للصييف الراهيي   المهيياراتللمعلمييين نالمييويهينا اختجييار الخييامس األساسيي ا اسييتجاتة 

نالخييامس األساسيي ا نتو ييل الجا ميياا إلييى ضييعف امييت ك ت ميييذ الصييف الراهيي  نالخييامس 

األساس  للمهارات الحياتيةا نضعف تضمين المهارات الحياتية ف  مينهج العليوم للصيف الراهي  

ر المهيييارات الحياتيييية فييي  الكتيييه الدراسيييية نالخيييامس األساسييي . تؤكيييد الدراسيييات السييياهقة تيييوف

  المدرنسة همستويات مختل ة.

نمد است ادت الدراسة الحالية مين الدراسيات السياهقة في  هنياا ما مية المهيارات الحياتيية في  مينهج 

العلوم ال نمة لت ميذ الصف الخامس األساس  نالمناسجة ال تيايات ت ميذ الصف الخيامس نذلي  مين 

مجيياالت األساسييية للمهييارات الحياتيييةا نطيير  نإيييرااات تحليييل المحتييوىا نتمييي)ت خيي ي تحديييد ال

الدراسة الحالية هجع  المهارات الحياتية المت رعة مين مين المهيارات الحياتيية األساسيية نالم  مية مي  

 المر لة األساسية نالجيةة اليمنية.

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة:

نهو المنهج الذي ييدرس : "نيعرف هأتوالمنهج الوصفي التحليلي  الية علىاعتمدت الدراسة الح

 دثا  ان مضية مويودة  اليا ا يمكن الحصوي منها على معلوميات تجييه عليى اسيةلة الجحي  دنا تيدخل 

 ا.83ص: 2009لإ ساا األ اا محمود االستاذا "نت سير تتا ج الجح  لو فالجا   فيهاا نذل  

 مجموعة الدراسة: 

ميينهج العلييوم للصييف الخييامس األساسيي  فيي  الجمهورييية  محتييوىمجموعيية الدراسيية ميين  وتييتتك

 م.2017-2016 الدراس اليمنية للعام 

 أداة الدراسة: 

عدة خنوات  ي  تب تحديد المهارات الحياتية ذات الصلة همنهج العلوم  ف تب إعداد اداة الدراسة 

 ما يأت :  نالضرنرية لت ميذ الصف الخامس األساس  من خ ي

؛ ا مد 2013االط   على المراي  نالدراسات الساهقة الت   ن ت المهارات الحياتية لعمر هاكلولا -

؛ ا ميييد 2010سمر يييايمةا؛ 2012؛ ميييرنة الجيييديا2012؛ دعييياا الهيييحاتا2013اهيييو الحما يييلا

 ؛ عجيد الكيريب السيودات  نعجياس1999؛ محميد خلييل نخاليد الجيانا2005؛ فتحية اللولوا2008مهنةا

 ا.2011المسعوديا
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؛ الن ييل 2001العمييراا نآخييرناالريييو  إلييى الكتييه التيي  تنانلييت المهييارات الحياتييية فيي  العلييوم  -

 ا.2005؛ ننارة الترهية نالتعليب العماتيةا2005نالمهارات الحياتية ل هيب مصن ىا

ا اسيييتن   آراا الخجيييراا فييي  المنييياهج نطرا يييق تيييدريس العليييوم اليييذين يملكيييوا ءيييهادة اليييدكتورا  -

 نالمايستيرا نالمويهين نمن لديهب خجرة ف  تدريس العلوم ألكمر من عهر سنوات.

 ر د اهتمامات نا تيايات نميوي ت ميذ الصف الخامس األساس . -

 الصورة األولية لقائمة المهارات الحياتية:

امس نمن خ ي ما سجق تب تحديد ما مة مجد ية من المهارات الحياتية ال نمية لت مييذ الصيف الخي

الت  ينجغ  تضمينها ف  المنهجا نتكوتيت ما مية المهيارات الحياتيية المجد يية مين خميس مهيارات  ياتيية 

اساسية ه : لالمهيارات الغذا ييةا المهيارات الصيحيةا المهيارات الوما ييةا المهيارات الجيةييةا المهيارات 

 ا مهارة. 60اليدنية نءمل عدد المهارات الكلية ل

 ضبط القائمة:

على مجموعة من الخجراا نالمتخصصين ف  مناهج نطرا ق  المجد ية لتحكيمهالقا مة تب عرض ا

هيل هي  مهيارة  ياتييةا ميدى م امية المحيانر األساسيية للقا مية  تدريس العلوم إلهداا آرا هب من  ي :

نمناهقتهييا لموضييو  الدراسييةا نمييدى م اميية المهييارات ال رعييية للمهييارة الر يسيييةا نكييذل   سيين 

مة الصيا ةا نالدمة العلمية لم ردات القا مةا نمناسجة م ردات القا مة للعمر ال)من  لت ميذ ننضوم ند

الصف الخيامس نمسيتواهب الدراسي ا نميد اسي رت عمليية التحكييب عين  يذف هعي  المهيارات نتعيديل 

   يا ة هع  المهاراتا نتقل ان دمج هع  المهارات األخرى.

 الصورة النهائية للقائمة:

هناا على تو يات المحكمين تب التو ل إلى القا مة النها ية للمهيارات  التعدي تا كافة هعد إيرا

الحياتية ال نمة لت ميذ الصف الخامس األساس  الت  يجه تضمينها ف  منهج العليوما ثيب ميام الجا مياا 

-2016سي  لهتحليل محتوى منهج العلوم هج)ايو لاألنيا نالمات ا للصف الخامس األساس  للعيام الدرا

ا نفقا  للقا مة الت  تو   إليها لمعرفة ما مدى توافر المهيارات الحياتيية ال نمية لت مييذ الصيف 2017

 الخامس األساس  ف  منهج العلوم الحال .

 خطوات تحليل محتوى منهج العلوم للصف الخامس األساسي بجزأيه األول والثاني:
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الو يف الموضيوع  الكمي  لمحتيوى المضيموا اسلول يهدف إلى  هأتو:بتحليل المحتوى  يقصد

اا نميد تيب تحلييل مينهج العليوم الصيف الخيامس هج)اييو 70ص: 2004لمادة من المواد لرءدي طعيميةا

 نفق ا لآلت :

تب تحديد منهج العلوم للصف الخامس األساس  هج)اييو األني نالميات  لييتب   ي تحديد عينة التحليل:  .1

 ت ن دات الج)اين.ا يُجين موضوعا1تحليلوا نالجدني ل

 الثاني( -( موضوعات كافة وحدات منهج العلوم للصف الخامس األساسي بجزأيه )األول1جدول )

 عدد الصفحات اسم الوحدة الوحدة الجزء

ول
أل
ا

 

 19 أجسامنا تهضم الغذاء. األولى

 24 جسمنا يتنفس الهواء. الثانية

 19 الكائنات الحية تصنع الغذاء. الثالثة

 24 حيوانات فقارية. ةالرابع

 16 نباتات زهرية ونباتات ال زهرية. الخامسة

 15 الماء في حياتنا السادسة

ي
ـــ

نــ
ــا

ـــ
لثـ

ا
 

 20 الحرارة ونقلها واستخدامها. السابعة

 17 الشحنة والكهرباء الساكنة. الثامنة

 18 اآلالت البسيطة. التاسعة

 25 الطقس في حياتنا. العاشرة

 20 المعادن ثروة بلدنا. ية عشرالحاد

 28 أجسام في الفضاء. الثانية عشر

 

يهدف التحليل إلى تحديد مدى توافر المهارات الحياتية في  مينهج العليوم للصيف  تحديد هدف التحليل: .2

 .الخامس نفق ما مة المهارات الحياتية الت  تب إعدادها

لتحليلا  ي  إتها الو دة األساسية للمعنيى نيُقصيد اتخذ الجا ماا ال قرة ن دة ا تحديد وحدات التحليل: .3

اا  يي  اا كيل فقيرة 84صا 2006هال قرة يملة ان اكمر تحمل فكرة ذات معنى عام لمنى الصاد ا

كاتت تو   ف  فكرتهيا اتهيا مهيارة  ياتيية تيب ر يدهاا نلقيد تيب اعتجيار كيل سيؤاي فقيرة نكيل فكيرة 

 هامهية فقرةا نكل تهاط ان رسب توضيح  فقرة.

  ي  تب تحديد الو دة الت  يظهر فيها إ دى فةات التحليل. تحديد وحدة التسجيل: .4

تب التحليل ف  ضوا ما مة المهارات الحياتية األساسيية نالمهيارات ال رعيية التي   تحديد فئات التحليل: .5

 تضمنتها كل مهارة  ياتية اساسية.

  للمهيارات الحياتيية األساسيية تيب التحلييل في  إطيار التعرييف اإليرا ي تحديد ضاوابط التحليال: (أ

لالمهيييارات الغذا ييييةا المهيييارات الصيييحيةا المهيييارات الوما ييييةا المهيييارات الجيةييييةا المهيييارات 

 اليدنيةا.

 تب تحليل منهج العلوم هج)ايو األني نالمات . (ب
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تييب تحليييل المحتييوىا ناألتهيينةا نالهييواميا ناألسييةلة التكوينيييةا نالختاميييةا نتقييويب الو ييدة  (ج

 التوضيحيةا نالصور.نالرسوم 

 تب إعداد يدني خاص إليراا عملية التحليلا نيتضمن مسمين:  ي  إعداد قوائم الرصد: .6

 القسب األني لاألفق ا: نيتضمن األهعاد األساسية للمهارات الحياتية نالمهارات المت رعة منها.

عهير ن يدة  اثني ددها القسب المات  لالعموديا: نيتضمن الو دات المتوايدة ف  منهج العلوم نالت  عي

 ست ن دات ف  الج)ا األنيا نست ن دات ف  الج)ا المات .

 ي  تب التأكد من  يد  عمليية التحلييل مين خي ي  يد  اداة التحلييلا  التأكد من صدق أداة التحليل: .7

نمعنى  د  اداة التحليل هو اا تقيس األداة ما نضعت لقياسوا نمد تب تقدير  د  األداة هاالعتمياد 

د  المحكمينا  ي  ُعرضت األداة على مجموعة من المحكميين مين ذني االختصياص في  على  

منيياهج نطرا ييق تييدريس العلييوم نذليي  للتأكييد ميين الصييد  الظيياهري لييألداة نمرايعيية هنودهيياا نتييب 

 التو ل هعد ذل  للصورة النها ية لقا مة المهارات الحياتية.

 ا ييدل المجييات ألداة التحليييلا ميين خيي ي تحليييل  ييي  تييب  سييال معاميي التأكااد ماان ثبااات أداة التحلياال: .8

معلمية اخيرى لو يدتين تيب اختييارهن عهيوا يا  هميا الو يدة المالمية لالكا نيات الحيية  نتحلييل الجا مين

تصن  الغذااا نالو دة السياهعة لالحيرارة نتقلهيا ناسيتخداماتهااا ن سيال تقياط االت يا  ناالخيت ف 

 هولست : هين تتا ج التحليلين هواسنة معادلة 

 عدد ال ةات المت ق عليها خ ي مرت  التحليل.  

 معامل المجات=   

 . التحليلمجمو  عدد ال ةات ف  مرت                       

 ا.58ص: 1997لع)ن ع اتةا                                                                 

 هين تحليل الجا ماا نتحليل المعلمة األخرى.ا يوضل تقاط االت ا  ناالخت ف 2نالجدني ل

( نقاط االتفاق واالختالف لتحليلي الباحثان ومحللة أخرى، للوحدتين الثالثة )الكائنات تصنع الغذاء(، والسابعة 2جدول )

 )الحرارة ونقلها واستخدامها(

 بعد المهارات التسلسل
عدد الفئات المتفق 

 عليها
 عدد الفئات غير
 المتفق عليها

 نسبة الثبات لمجموعا

 %95.2 21 1 20 المهارات الغذائية -1

 %100 10 0 10 المهارات الصحية -2

 %100 10 0 10 المهارات الوقائية -3

 %91.6 12 1 11 المهارات البيئية -4

 %75 4 1 3 المهارات اليدوية -5

 %94.7 57 3 54 المجــــــمـــــــــــوع

   

%اا ناا 75%ا نل100تسييجة المجييات لألهعيياد تران ييت مييا هييين ل ااسييجق نيُ  ييظ ميين ممييا     

 %ا نه  تسجة عالية يمكن االطمةناا إليها.94.7معامل المجات الكل  ل
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 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 نتائج:ال عرض

ميا المهيارات الحياتيية ال نمية لإلياهة على السؤاي األني من اسةلة الدراسية ناليذي يينص عليى: 

 ف الخامس األساس  نالوايه تضمينها ف  منهج العلوم الحال ؟ لت ميذ الص

المهييارات الحياتييية ذات الصييلة هدراسيية العلييوم نهيي  المهييارات الغذا يييةا المهييارات  تحديييدتييب 

الصيحيةا المهيارات الوما ييةا المهييارات الجيةييةا المهيارات اليدنييةا نتضييب كيل مجموعية مين لمهييارات 

تضمينها اداة التحليل نفيما يأت  محتوى ما مة المهيارات الحياتيية الي نم  الساهقة عدة مهارات فرعية تب

 توافرها ف  منهج العلوم للصف الخامس األساس .

 المهارات الغذائية: -1

مكوتيات نموا ي ات الويجية الغذا يية المت)تيةا ل تخنيط الويجات الغذا يةا نتتضمن المهارات التالية: -

مة متوفرة من الجيةة المحليةا اختيار النعيام الم ييد للجسيبا تنظييب تكوين نيجة  ذا ية متكاملة من اطع

انمييات الويجييات الغذا يييةا اسييتخدام هييدا ل  ذا ييية محتوييية علييى العنا يير األساسييية نمناسييجة للييدخل 

 الماديا.

تحديييد نتحضييير نيجييات  ذا ييية ) الطاارق الصااحية فااي إعااداد األغذيااة، وتتضاامن المهااارات التاليااة: -

ة المختل ييةا تحديييد نتحضييير نيجييات للحيياالت الخا يية لالنحافييةا السييمنةا السييكريا للمرا ييل العمرييي

 االتيمياا.

الغذاا هعيدة طير   نخ)ا  ظ ، وتتضمن المهارات التالية: )والجهاز الهضمي وصحة الغذاءسالمة  -

  ية التع ن نالتلفا التميي) هين الغذاا الصالل نال اسدا ميرااة تياريص  ي نتمليلا ملتج يفا تجريدا 

األطعمييية المح وظيييةا التقلييييل مييين األطعمييية الصيييناعية نالمعلجييياتا االهتعييياد عييين األطعمييية الملوثييية 

نالمكهوفة المسججة لألمراضا التقليل من تناني المواد الضارة على الجهيان الهضيم  مميل: الجهيارات 

الغييذاا الهضييم ا اسييتخدام   ييحة الجهيياننالمهييرنهات الغانيييةا تجنييه تنيياني القييات للح يياظ علييى 

 المناسه نمت المرضا.

إعداد هع  اتوا  السلنات الجسينةا إعداد هع  قواعد إعداد األغذية، وتتضمن المهارات التالية: ) -

 اتوا  العصا ر الجسينةا إعداد النعام هصورة تحافظ على عنا ر  الغذا يةا.  

هنريقية  يحيحة عنيد الجليوس ) التالياة:تناول الطعام بطريقة صحيحة وسليمة، وتتضمن المهارات  -

تناني النعام لهوض  ميا ب  يير منحني اا األكيل مميا يلي  ال يرد عنيد تنياني النعياما اتجيا  السيلوكيات 

 الغذا ية السليمةا.
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 المهارات الصحية: -2

اتقاا مهارة إسعاف االختنا  لالغيانا : )التاليةاإلسعافات األولية لبعض الحاالت، وتتضمن المهارات  -

لجةا الييدخاااا اتقيياا مهييارة إسييعاف التسييمب لييجع  لييد ات الحيواتييات السييامة االختنييا  هييالمواد الصيي

 نالحهراتا اتقاا مهارة إسعاف التسمب الغذا  ا اخذ الدناا هناا على تعليمات النجيه المختصا.

عيييادات تظافيية الجسيييب لاألييييديا  اتجيييا : )التاليااةالصااحة الشخصاااية والعامااة، وتتضااامن المهاااارات  -

دات تظافة الهعرا اتجا  عادات تظافة الملجسا العناية هاألسناا هنريقة  حيحةا ناألظافراا اتجا  عا

 ممارسة الرياضةا االستخدام الصحيل لمرافق المدرسة لالحماماتا للوماية من األمراض المعديةا.

 المهارات الوقائية: -3

لحمايية مين مخياطر اتجيا  الوسيا ل السيليمة لل المهارات الوقائية العاماة، وتتضامن المهاارات التالياة: -

...اليصاا اتجيا  الخنيوات -ممنير -هيارد - يارلالسي ا الحرارةا اتجا  اإلرءادات الوما ية مين النقيس 

السييليمة للحماييية ميين هعيي  الكييوارف الجيةييية ممييل الصييواعق ناليي)الني نالجييراكين ن يرهيياا اخييذ 

لألمياكن الم)د مية  اال تياطات ال نمة عند رؤية الهمس نعند  دنف الكسوفا التقلييل مين اليذهال

 نالملوثةا. 

االسيتخدام اآلمين لأليهي)ة المعملييةا المهارات الوقائياة فاي المدرساة، وتتضامن المهاارات التالياة: ) -

 اتجا  نسا ل األماا عند إيراا التجارل داخل المعملا. 

يااة: األماان والسااالمة فااي اسااتخدام األجهاازة واألدوات والمااواد الكيميائيااة، وتتضاامن المهااارات التال -

االسيييتخدام اآلمييين ليييألدنات الجسيييينة نالحيييادةا االسيييتخدام اآلمييين ألدنات المنيييجص مميييل: الجوتاييييان )

 ناأليه)ة الكهرها يةا االستخدام الصحيل للمواد الكيميا ية نالمنظ اتا.

 المهارات البيئية: -4

ميااا االمتصياد ترءيد استه ك الموارد الجيةيةا نتتضمن المهيارات التاليية: لاالمتصياد في  اسيته ك ال -

 .النامةا ف  استه ك

المحافظة على الجيةة من التلوف نالضررا نتتضمن المهارات التالية: لالح اظ على الماا من التليوفا  -

 التخلص من الن ايات المن)لية هنوعيها الصلجة نالسا لة هنريقة سليمةا.

عية تجاتيات مناسيجة للجيةية ا نتتضيمن المهيارات التاليية: لنرانخ هيةطر  الحصوي عليى هيةية تظي ية  -

اليمنية ناالعتناا ههاا ترهية الحيواتات األلي ة ناالعتناا ههاا تجنه من  األءجار ناألنهارا المهاركة 

فيي  اتهيينة للمحافظيية علييى الحيواتييات نالنجاتيياتا المهيياركة فيي  اتهيينة هادفيية للح يياظ علييى الجيةييةا 

   المهاركة ف  تظافة المن)ي نالصف نالمدرسة نالح ا. 

 مهارات االست ادة من األيرام السمانيةا نتتضمن المهارات التالية: لالقدرة على تحديد اتجا  الهماي  -
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نتهاييية الهييهور الهجرييية هواسيينة  ركيية  تقييدير هدايييةالجغرافي  هواسيينة مواميي  النجييوما القييدرة علييى  -

 القمرا.

 :المهارات اليدوية -5

ة لمعييداا نر ا كرتييواا ه سييتي ا مسييتخدمالمييواد  ييير ال لتييدنير نتتضييمن المهييارات التالييية:

التلميذا استعماي ادنات القياس االستخدام الصحيل لمسنرةا مي)اا الحرارةا  يناسه مدرات..الصا هما .

 ايه)ة مياس النقساا القدرة على إيراا التجارل العلميةا يم  العينات نتصني هاا.

نص عليى: ميا ميدى تضيمين مينهج العليوم من اسةلة الدراسة نالذي ي عن السؤال الثاني ولإلجابة

الحال  للصف الخامس األساس  للمهارات الحياتية ال نمة لت ميذ الصف الخامس الت  يجيه تضيمينها 

 ف  منهج العلوم الحال ؟ 

-2016هتحليييل ميينهج العلييوم للصييف الخييامس األساسيي  هج)ايييو للعييام الدراسيي  ل الجا ميياامييام  

لحياتية ال نمية لت مييذ الصيف الخيامس األساسي  التي  تيب التو يل ا ف  ضوا ما مة المهارات ا2017

 ا يوضل تتا ج التحليل: 3إليهاا نالجدني ل

 ( النسب المئوية لتوافر أبعاد المهارات الحياتية في منهج العلوم كل جزء على حدة للصف الخامس األساسي3جدول )

  الجـــــــــــــزء األول  ـانـــــيالجــــــــــــــزء الثـــــ الجـــــزءان مــــعـــًا

 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية البعــــــــــد

 المهارات الغذائية 50 14.24% 0 0% 50 14.24%

 المهارات الصحية 13 3.70% 0 0% 13 3.70%

 المهارات الوقائية 11 3.13% 67 19.08% 78 22.22%

 المهارات البيئية 37 10.52% 21 5.98% 58 16.52%

 المهارات اليدوية 34 9.67% 118 33.61% 152 43.30%

 المــجــمــوع 145 41.2% 206 58.65% 351 100%

 

اا النسيه المةويية لتيوافر اهعياد المهيارات الحياتيية في  مينهج العليوم كيل  ا يتضيل3من الجيدني ل

 لتال :ي)ا على  د  كاتت على النحو ا

ا مهيارة  ياتيية  يي  351تسجة المهارات الحياتية ككل المتضمنة ف  محتوى مينهج العليوم للجي)اين ل -

ا هنسييجة 78%اا يليهييا المهييارات الوما ييية ل43ا هنسييجة ل152سييجلت اعلييى تسييجة للمهييارات اليدنييية ل

ا هنسييجة 50ييية ل%اا يليهيا المهييارات الغذا 16.52ا هنسييجة ل58%اا يليهيا المهييارات الجيةييية ل22.22ل

 %ا.3.70ا هنسجة ل14%اا نامل تسجة تسجيل كاتت للمهارات الصحية ل14.24ل

ا مهيارة  ياتيية هنسيجة 145تسجة المهارات الحياتية المتضمنة ف  محتوى الج)ا األني هلي  تكرارهيا ل -

%اا يليهيا المهيارات 14.24ا هنسيجة ل50%اا نكاتت اعلى تسيجة تسيجيل للمهيارات الغذا يية ل41.2ل

%اا نالمهيييارات التييي  9.67ا هنسيييجة ل34اا يليهيييا المهيييارات اليدنيييية ل10.52ا هنسيييجة ل37الجيةيييية ل
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ا 11%ا نالمهييارات الوما ييية ل3.70ا هنسييجة ل13ظهييرت هصييورة ضييعي ة هيي  المهييارات الصييحية ل

 %ا.3.13هنسجة ل

تسييجيل  اا كاتييت اعلييى تسييجة58.65ا هنسييجة ل206تسييجة المهييارات الحياتييية المتضييمنة فيي  الجيي)ا ل -

%اا يليهيا 19.08ا هنسيجة ل67%ا يليها المهيارات الوما يية ل33.61ا هنسجة ل118للمهارات اليدنية ل

 %اا نلب يتب تسجيل اي تسجة تكرار للمهارات الغذا ية نالصحية.5.98ا هنسجة ل21المهارات الجيةية ل

اهعياد المهيارات  من اسةلة الجح  اليذي يينص عليى: ميا ميدى تيوافر ولإلجابة على السؤال الثالث

  الحياتية لالغذا يةا الصحيةا الوما يةا الجيةيةا اليدنيةا على مستوى كل ن دة؟

ا ن دات ف  6ا ن دات ف  الج)ا ن ل6تب تحليل كل ن دة من ن دات الج)اين نالذي كاا عدد ل

 ا يوضل النتا ج الت  تب التو ل إليها:4الج)ا المات ا نالجدني ل
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 الثاني( للصف الخامس األساسي-وحدات الجزأين )األول العلوم لجميعئوية لتوافر أبعاد المهارات الحياتية في منهج ( النسب الم4)جدول 

 المجموع
الثانية 

 عشرة

الحادية 

 عشرة
 الوحدات األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة

النسبة 
 المئوية

النسبة 
 ةالمئوي

النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

لنسبة ا التكرار
 المئوية

فئات  التكرار
 التحليل

14.24% 50 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 7.98 

% 
28 0 

% 
0 6.27 

% 
 المهارات 22

 الغذائية

3.70% 13 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 1.99 
% 

7 1.71 
% 

 المهارات 6
 الصحية

22.22% 78 0.29 

% 
1 0 

% 
0 4.84 

% 
17 4.55 

% 
16 2.56 

% 
9 6.84 

% 
24 0 

% 
0 0 

% 
0 0 

% 
0 0 

% 
0 3.13 

% 
11 0 

% 
 المهارات 0

 الوقائية

16.52% 58 1.71 
% 

6 1.42 
% 

5 0 
% 

0 0 
% 

0 0 
% 

0 2.85 
% 

10 6.55 
% 

23 0.85 
% 

3 2.56 
% 

9 0.29 
% 

1 0.29 
% 

1 0 
% 

 المهارات 0
 البيئية

43.30% 152 4.27 
% 

15 1.42 
% 

5 
 

8.83 
% 

31 6.27 
% 

22 5.98 
% 

21 6.84 
% 

24 1.99 
% 

7 1.42 
% 

5 1.42 
% 

5 2.28 
% 

8 1.42 
% 

5 1.14 
% 

 المهارات 4
 اليدوية

100% 351 6.27 
% 

22 2.85 
% 

10 13.68 
% 

48 10.83 
% 

38 8.55 
% 

30 16.52 % 58 8.55 
% 

30 2.27 
% 

8 3.98 
% 

14 10.54 
% 

37 6.83 
% 

24 9.11 
% 

 المجموع 32
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 29 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  أ.د/ داود عبد الملك الحدابي

 

ا المتعلق ه يضام توافر اهعاد المهارات الحياتية ف  منهج العلوم لجمي  4ي  ظ من الجدني ل

 المات ا للصف الخامس األساس  اا:-ن دات الج)اين لاألني

اليدنيييةا سييجلت اعلييى تسييجة  -الجيةييية -الوما يية -الصييحية -تسيجة المهييارات الحياتييية ككييل لالغذا ييية -

ا هنسييييجة 48%اا يليهييييا الو ييييدة العاءييييرة ل16.52ا هنسييييجة ل58و ييييدة السيييياهعة لتكييييرار فيييي  ال

ا هنسييجة 37%اا يليهييا الو ييدة المالميية ل10.38ا هنسييجة ل38%اا يليهييا الو ييدة التاسييعة ل13.68ل

ا 30%اا يليها الو دتين السادسة نالمامنية ل9.11ا هنسجة ل32%اا يليها الو دة األنلى ل10.54ل

ا 22%اا يليهيا الو يدة الماتيية عهير ل6.38ا هنسجة ل24هما الو دة الماتية ل%اا يلي8.55هنسجة  ل

%اا نسيجلت اميل تسيجة في  الو يدتين 3.98ا هنسيجة ل14%اا يليها الو دة الراهعة ل6.27هنسجة ل

 %ا.2.27ا هنسجة ل8%ا نالخامسة ل2.85ا هنسجة ل10الحادية عهر ل

ا هنسجة 28%ا نالمالمة ل6.27ا هنسجة 22ألنلى لالمهارات الحياتية الغذا ية ظهرت ف  الو دتين ا -

 % نلب تسجل اي تسجة تكرار ف  الو دات األخرى.7.98

ا هنسيجة 7%ا نالماتيية ل1.7ا هنسيجة 6المهارات الحياتيية الصيحية ظهيرت في  الو يدتين األنليى ل -

 %ا نلب تسجل اي تسجة تكرار ف  الو دات األخرى.1.99ل

%اا يليهيا 6.84ا هنسيجة ل24ت اعليى تسيجة في  الو يدة السياهعة لالمهارات الحياتية الوما يية سيجل -

%ا يليهييا 4.55ا هنسييجة ل16%اا يليهييا فيي  الو ييدة التاسييعة ل4.84ا هنسييجة ل17الو ييدة العاءييرة ل

%اا نامييل تسييجة 2.56ا هنسييجة ل9%اا يليهييا الو ييدة المامنيية ل3.13ا هنسييجة ل11الو ييدة الماتييية ل

%اا نلييب تسييجل 0.29ا هنسييجة ل1الو ييدة الماتييية عهيير ل تسييجيل للمهييارات الوما ييية كاتييت فيي 

 الو دات األخرى اي تسجة تكرار للمهارات الوما ية.

%اا يليهييا 6.55ا هنسييجة ل23المهيارات الحياتييية الجيةييية سيجلت اعلييى تسييجة فيي  الو يدة السادسيية ل -

الو ييدة ن%اا 2.56ا هنسييجة ل9%اا يليهييا الو ييدة الراهعيية ل2.85ا هنسييجة ل10الو ييدة السيياهعة ل

الو يييدة ن%اا 1.42ا هنسييجة ل5الو يييدة الحادييية عهيييرة لن%اا 1.71ا هنسييجة ل6الماتييية عهييير ل

ا هنسجة 1%اا نسجلت امل تسجة تكرار ف  الو دتين لالماتية نالمالمةا ل0.85ا هنسجة ل5الخامسة ل

 %اا نلب تسجل الو دات األخرى اي تسجة تكرار للمهارات الجيةية.0.29ل

%اا يليهيا 8.83ا هنسيجة ل31ية اليدنيية سيجلت اعليى تسيجة في  الو يدة العاءيرة لالمهارات الحيات -

%اا يليها الو دة 6.27ا هنسجة ل22%اا يليها الو دة التاسعة ل6.84ا هنسجة ل24الو دة الساهعة ل

%اا يليهيا الو يدة 4.27ا هنسيجة ل15%اا يليهيا الو يدة الماتيية عهير ل5.98ا هنسيجة ل21المامنة ل

%اا يليهيا الو يدات الماتيية 1.99ا هنسيجة ل7%اا يليها الو يدة السادسية ل2.28هنسجة ل ا8المالمة ل

%اا نسجلت امل تسجة تسجيل في  الو يدة 1.24ا هنسجة ل5نالراهعة نالخامسة نالحادية العاءرة ل

 %ا.1.14ا هنسجة ل4األنلى ل



 األول الثانوي الصف برنامج قائم على نموذج شوارتز في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية في الفيزياء لدى طالبات أثر
 

 

 30 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  د الملك الحدابيأ.د/ داود عب

 

 نتائج:المناقشة وتفسير 

في  الجي)اين ههيكل متيوانا  يي  تضيمنت في  لب يتب مراعاة  توني  المهيارات الحياتيية      

الج)ا المات  اكمر من الج)ا األنيا نتجد من خ ي تتا ج التحليل ضعف تضمين المهارات الحياتية 

الغذا ية نالصحية   ي  ظهرت ف  الج)ا األني فقط نهنسجة ضةيلة على الر ب من اهمية تضمينها 

لمخياطر ناتخياذ القيرار  يوي تغذيية سيليمو نيسيب ف  المنهج لتجنه الت ميذ العديد من األمراض نا

 حيل الت  مد توايههب ف   ياتهبا نميد تضيمن المينهج المهيارات الحياتيية الوما يية نالجيةيية هنسيجة 

متوسنة إال اتو لب يتب مراعاة التوني  ههكل متوانا ف  ن دات المنهج المتضمنة ف   ك  الج)ايا 

اهتمام محتيوى مينهج العليوم الصيف الخيامس هج)اييو للمهيارات هويو عام تهير النتا ج التحليل إلى 

الحياتية اليدنية نهذا يدي على االهتمام همجياي المهيارات اليدنييةا كيوا طجيعية ميادة العليوم تسيتل)م 

القيييام العديييد ميين التجييارل ناألتهيينة للو ييوي إلييى الحقييا ق نالم يياهيبا كمييا يتمييي) ت ميييذ المر ليية 

نهاط نالقيام هالتجيارل ناألتهينة تجعيل عمليية اكتسيال المعرفية اكمير متعيةا  االهتدا ية هالحركة نال

إال اتو لب يراعى تونيعها ههكل متساني ف  ن دات المنهج للج)اينا  نتتهاهو النتا ج الت   صيلت 

ا اليذي انضيحا 1999عليها الدراسة من خ ي عمليية التحلييل مي  دراسية لمحيد خلييل نخاليد الجيانا

ارات الحياتية ف  مناهج العلوم للص وف لالراهي ا نالخيامساا ندراسية لفتحيية ضعف تضمين المه

ا الت  انضحت من خ ي تتا ج التحليل  ضعف مستوى تضمين المهارات الحياتية ف  2005اللولوا

ميينهج العلييوم للصيي وف لاألنيا المييات ا لكيي   ميين المهييارات الحياتييية الغذا يييةا نالمهييارات الحياتييية 

ا الذي هين مين خي ي تتيا ج التحلييل لمنياهج العليوم للمر لية 2013دراسة لعمر هاكلولاالوما يةا ن

األساسية للص وف لاألنيا المات ا المال ا الراه اا   نمما ال ء  فيو اا منهج العلوم هذي فيها يهد 

ناضل  يي  اظهيرت توظييف للمهيارات اليدنيية هنسيجة عاليية نتسيجة متوسينة لكي   مين المهيارات 

ا ية نالجيةيةا إال اتها ا  لت ك   من المهارات نكياا مسيتوى تضيمينها في  مينهج العليوم الحيال  الوم

منخ ضةا كما اا توني  المهارات الحياتية كاا  ير متوانا على مسيتوى الجي)اين نعليى مسيتوى 

الو دات نيري  الجا ماا ذل  إلى  يال إيرااات نخنوات تن يذية ناضحة لدى ناضيع  المنياهج 

 ضمين المهارات الحياتية ف  كل ن دة ههكل متوانا.لت

 توصيات الدراسة:

 ف  ضوا تتا ج الدراسة يو   الجا ماا هما يأت :

ضرنرة تضمين منهج العلوم للصف الخامس األساس  عند تخنيط نتأليف المنهج هحيي  تراعي   -

مس األساسيي  ناا التييوانا هييين المهييارات الحياتييية اليي نم توافرهييا فيي  ميينهج العلييوم للصييف الخييا

 .تكوا مونعة هصورة مناسجة

فيي  يمييي  ن ييدات الكتييال نالتركييي) علييى المهييارات الغذا ييية نالصييحية لحاييية الت ميييذ لهييا فيي   -

 المر لة النما ية الت  تساعد على هناا سليب للجسب.
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 31 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  أ.د/ داود عبد الملك الحدابي
 

العمل على تنوير المناهج المدرسية لكي  تناسيه يميي  المسيتويات في  ضيوا المهيارات الحياتيية  -

 . ميذ مرا ل التعليب المختل ةلت

 مقترحات الدراسة:

 إيراا هحوف لتقويب مناهج العلوم لمرا ل التعليب المختل ة ف  ضوا تنميتها للمهارات الحياتية. -

عمل هحوف للتو ل إلى مدى تكامل نتراهط منهج العلوم م  المناهج األخرى ف  تنمية المهارات  -

 الحياتية لت ميذ المر لة األساسية.

 المراجع:

 أوال: المراجع العربية:

 ا دار إ ياا التراف العره ا هيرنتا لجناا.3ا ط3ا مجلسان العربا 1993اه  ال ضل يماي الدين هن منظور ل

ا مكتجة الناله هجامعة األمصىا مقدمة في تصميم البحث التربويا 2009إ ساا األ ا نمحمود  سن األستاذ ل

 خاا يوتسا دنلة فلسنين.

استخدام برنامج قائم على نموذج التعلم البنائي واالجتماعي وأثره على التحصيل ا 2001ر السيد لا مد ياه

ا الجمعية المصرية للمناهج نطر  وتنمية بعض المهارات الحياتية للصف الخامس االبتدائي

 اا يامعة عين ءمسا القاهرةا يمهورية مصر العرهية.73التدريسا العدد ل

ُمعجم المصطلحات التربوية الُمعرفة في المناهج وطرق ا 2003ل  ا مد الجمل لا مد  سين اللقات  نع

 ا عالب الكتها القاهرةا يمهورية مصر العرهية.3ا طالتدريس

ا عالب الكتها القاهرةا مناهج التعليم بين الواقع والمستقبلا 2001ا مد  سين اللقات  نفارعة  سن محمد ل

 يمهورية مصر العرهية.

ا دار السحال للنهر نالتوني ا المهارات الحياتيةا 2008لمصن ى جد المعن  ندعاا محمد ا مد  سين ع

 القاهرةا يمهورية مصر العرهية.

فعالية برنامج إثرائي في العلوم لتنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ ا 2013ا مد عجد الحميد اهو الحما ل ل

اا العدد 24لالمجلد الترهية هجامعة هنهاا  ا مجلة كليةالصف السادس االبتدائي بمحافظة جدة

 اا يمهورية مصر العرهية.934ل

أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المفاهيم العلمية والمهارات ا 2008ا مد عودة مهنة ل

ا رسالة مايستيرا الجامعة اإلس ميةا  )ةا دنلة الحياتية لدى طلبة الصف الخامس األساسي

 فلسنين.

دار نهراا الهر ا القاهرةا 1ا طالحياتية ا المهارات2001تغريد عمراا نرياا الهناني نع اف  جح  نل

 يمهورية مصر العرهية.

فعالية الدراسة الجامعية في تنمية المهارات الحياتية دراسة ميدانية على طالب ا 2000خديجة ا مد هخيت ل

يامعة عين ءمسا القاهرةا يمهورية مصر مرك) تنوير التعليب الجامع ا  اكلية جامعة حلوان

 العرهية.

فعالية استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض المهارات الحياتية ا 2012دعاا ا مد الهحات ل

اا 12ا مجلة كلية الترهية هجور سعيدا عدد لفي مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 يمهورية مصر العرهية.

تنمية المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة الثانوية في ضوء التحديات ا 2010افت محمد الجديج  لر

 ا رسالة دكتورا ا يامعة ام القرىا المملكة العرهية السعودية.واالتجاهات المعاصرة

ة مصر ا دار ال كر العره ا القاهرةا يمهوريتحليل المحتوى للعلوم اإلنسانيةا 2004رءدي ا مد طعيمة ل

 العرهية.  

ايتراك للنجاعة المهارات الحياتية ضرورة حتمية في عصر المعلوماتية، ا 2010سليماا عجد الوا د اهراهيب ل

 نالنهر نالتوني ا القاهرةا يمهورية مصر العرهية.



 األول الثانوي الصف برنامج قائم على نموذج شوارتز في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية في الفيزياء لدى طالبات أثر
 

 

 32 أ/ خلود علي شمس الدين الناصر  د الملك الحدابيأ.د/ داود عب

 

عض فاعلية استخدام مسرحة المنهاج في تدريس مادة الدراسات االجتماعية على تنمية با 2007سوتيا م)امل ل 

ا مجلة دراسات ف  المناهج المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة االبتدائية وأثره على تحصيلهم

 اا يمهورية مصر العرهية.121نطر  التدريسا عدد ل

ا المكته األمليم  للهر  المتوسطا منظمة ( المهارات الحياتية المعززة للصحة2004عجد الحليب يوخدار ل

 يمهورية مصر العرهية. الصحة العالميةا القاهرةا

فاعلية وحدة مقترحة قائمة على األنشطة الصفية المرتبطة بمنهج ا 2013عجد الحميد ضويعس الجهين  ل

الدراسات االجتماعية في تنمية بعض المهارات الحياتية البيئية لدى طالب الصف السادس 

 ورية مصر العرهية.ا مجلة القرااة نالمعرفةا يمهاالبتدائي بالمملكة العربية السعودية

( فاعلية وحدة مقترحة في أناشيد وأغاني األطفال إلثراء بعض المهارات 2004عجد الرنا  مختار محمود ل

 ا.42لالعدد ا مجلة تور المعرفةا الحياتية الالزمة لهم

ضوء  دراسة تحليلية لكتب علم األحياء للمرحلة المتوسطة فيا 2011لالمسعودي عجد الكريب السودات  نعجاس 

اا المملكة 4-3ل  اا 10لمج ا مجلة القادسية ف  اآلدال نالعلوم الترهويةا المهارات الحياتية

 األردتية الهاءمية.

 ا مكتجة الياني ا  )ةا دنلة فلسنين.1طاإلحصاء التربوي واإلحصاء االستداللي،  ا1997ع)ن ع اتة ل

المهارات الحياتية لدى تالميذ ذوي اإلعاقة  برنامج مقترح في العلوم لتنميةا 2008ع اف محمد القادنم ل

 ا رسالة دكتورا ا كلية الترهيةا يامعة عين ءمسا القاهرةا يمهورية مصر العرهية.العقلية

تصور مقترح إلثراء المهارات الحياتية المتضمنة بمناهج العلوم للمرحلة ا 2013عمر إسماعيل هاكلول ل

ا رسالة مايستيرا الجامعة اإلس ميةا  )ةا الرابع لهااألساسية الدنيا ومدى اكتساب طلبة الصف 

 دنلة فلسنين.

فاعلية مواقف تعليمية مقترحة في تنمية بعض المهارات الحياتية لطفل ما قبل ا 2001فاطمة مصن ى عيسى ل

  ير منهورةاا يامعة  لوااا يمهورية مصر العرهية.لمايستير ا رسالة المدرسة

رنامج مقترح في النشاط المدرسي لتنمية المهارات الحياتية في العلوم للمرحلة با 2006ل جر فاي) محمد اهو 

 ا رسالة دكتورا ا يامعة عين ءمسا يمهورية مصر العرهية.األساسية العليا في فلسطين

ا المؤتمر السنوي المال  دور األنشطة التربوية في تنمية المهارات الحياتيةا 2011فاي) محمد اهو جر ل

 خا ةا دنلة فلسنين.للمدارس ال

أثر برنامج تدريبي مقترح في ضوء المهارات الحياتية على الفاعلية التدريسية ا 2003لاهو جر فاي) محمد 

ا رسالة مايستيرا يامعة عين ءمسا لدى معلمي العلوم والصحة في المرحلة األساسية الدنيا

 يمهورية مصر العرهية.

اتية المتضمنة في محتوى المناهج الفلسطينية للصفين األول المهارات الحيا 2005لاللولو فتحية  جح  

 ا المؤتمر الترهوي المات ا الجامعة اإلس ميةا  )ةا دنلة فلسنين.والثاني األساسي

تنمية المهارات الحياتية لدى طالب التعليم الثانوي في إطار ا 2005فليه اسكارنس نمحمد عجد المويود ل

   للجحوف الترهوية نالتنميةا القاهرةا يمهورية مصر العرهية.ا المرك) القوممناهج المستقبل

 ا دار ال كر العره ا القاهرةا يمهورية مصر العرهية.1ا طالطفل والمهارات الحياتيةا 2005فهيب مصن ى ل

دور مناهج العلوم في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى ا 1999لالجان محمد اهوال توم خليل نخالد   م 

ا الجمعية المصرية للترهية العلميةا المؤتمر العلم  المال ا القاهرةا المرحلة االبتدائية تالميذ

 يمهورية مصر العرهية.

ا مؤتمر االتجاهات التنور العلمي حقيقة تفرض نفسها على واضعي مناهد التعليما 1994محمد  اهر سليب ل

 الحديمة ف  تدريس الرياضيات نالعلوم.

 ا دار مصر للخدمات العلميةا القاهرةا يمهورية مصر العرهية.تراتيجيات اإلقناعاسا 2001محمد تسيب ل

أثر توظيف استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم على تنمية المهارات ا 2012لالجدي مرنة عدتاا 

ا رسالة مايستيرا يامعة األنهرا  )ةا دنلة الحياتية لدى طلبة الصف الرابع في محافظة غزة

 ين.فلسن

ا دار العالب العره ا القاهرةا مهارات الحياة للجميع نحو برنامج إرشادي لتربية المراهقا 2008معت) عجيد ل

 يمهورية مصر العرهية.

 ا رسالةالحياتيةمدى احتواء كتب العلوم للصفوف األساسية الدنيا على المهارات ا 2009لالهرفات مقجل سالب 

 األردتية الهاءمية. مايستيرا يامعة آي الجيتا المملكة
 http://www.unicef.org/arabic/lifeskills   :المهارات الحياتية ا2005ل منظمة اليوتسف

http://www.unicef.org/arabic/lifeskills
http://www.unicef.org/arabic/lifeskills
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ا رسالة تحليل منهاج العلوم وفقاً لمعايير الثقافة العلمية ومدى اكتساب الطالب لهاا 2006منى الصاد  ل

 ايستيرا الجامعة اإلس ميةا  )ةا دنلة فلسنين.م

تقويم منهج الدراسات االجتماعية للصف األول اإلعدادي في ضوء المهارات ا 2003هجة هللا  لم  سعيد ل

 ا رسالة مايستيرا يامعة عين ءمسا يمهورية مصر العرهية.الحياتية

ا (4-1التالميذ في مادة المهارات الحياتية للصفوف ) وثيقة تقويم تعلماا -2005ننارة الترهية نالتعليب العماتية ل

 سلننة عماا.

تقييم المهارات الحياتية لصفوف الحلقة األولى من مرحلة  ا2013هيمب محمد هن عيسى نطار  يوسف يوارتة ل

المجلة الدنلية لألهحاف الترهويةا العدد التعليم األساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمات، 

 امعة االمارات العرهية المتحدةا االمارات العرهية المتحدة.اا ي34ل

-5وثيقة تقويم تعلم التالميذ في مادة المهارات الحياتية للصفوف )لا -2005ننارة الترهية نالتعليب العماتية ل

 .ا سلننة عماا(10

 هية.ا دار االتجلو المصريةا القاهرةا يمهورية مصر العرتربويات ا1989نليب تاضرنس عجيد ل
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