
   السادسالبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١١ – العدد الرابع-المجلد التاسع .... …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١٦٢

  
א א א א

א א  א

 * صاصيالاراني.د
  

א
  

يهدف البحث إىل معرفة دور كلية التربية يف جامعة دمشق يف حتقيق املهارات احلياتية املشتقة من                
تطلبات االجتاه حنو اجلودة ومدرسة املستقبل والثقافة العلمية من وجهة نظر الطلبة، وهل ختتلـف               م

 . درجة حتقق تلك املهارات لدى طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق باختالف اجلنس والتخصص
، اهلوية، واالتـصال االجتمـاعي    : مت بناء إستبانة املهارات احلياتية ووزعت على ستة حماور هي         

طالبـاً  ) ١٥٠(وطبقت على عينة مؤلفـة مـن       . والتكنولوجيا، والبيئة، والصحة، والثقافة العلمية    
التربية، معلم الصف، علـم     (وطالبةً مت اختيارهم من أربعة اختصاصات دراسية يف كلية التربية هي            

سـي  من السنة األخرية يف الفـصل الثـاين مـن العـام الدرا    ) النفس، اإلرشاد التربوي والنفسي  
  .م٢٠٠٨/٢٠٠٩

 باسـتخدام   (SPSS)مت استخالص النتائج وحتليلها بعد معاجلتها باستخدام الربنامج اإلحصائي          
 .(T.student/ LSD/ One Way Anova)قوانني اإلحصاء الوصفية 

أظهرت النتائج أن حتقق املهارات احلياتية حصل على تقدير متوسط لدى طلبة كلية التربيـة، يف         
هارات التكنولوجية والتقنية على تقدير منخفض، ومل تظهر فروق ذات داللـة            حني حصل حمور امل   

إحصائية يف حتقق املهارات احلياتية وفق متغري اجلنس، بل ظهرت فروق ذات داللـة إحـصائية يف                 
  .امتالك املهارات احلياتية وفق متغري االختصاص لصاحل طلبة اإلرشاد التربوي والنفسي

 
  
  
  
  
  
  . سورية–، جامعة دمشق  كلية التربية *
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 ١٦٣

١−:
تسعى بلدان العامل حنو االرتقاء بالعملية التربوية يف مراحل التعليم عامة  والتعليم اجلامعي خاصـة،                
إمياناً منهم بأن الرقي واحلضارة ال يتحققان باستثمار املوارد واألموال فحسب، وإمنا البد من اسـتثمار                

، وليس أبرز ما مييز اتمعات البشرية ومؤسساا مواردها الطبيعية، أو           الطاقات البشرية يف املقام األول    
ما يتوافر لديها من رأس مال أو ما تعتمده من سياسات فحسب، وإمنا ما يتوافر يف مؤسـساا مـن                    

ومن مجلـة الـتغريات   ). ١٥٠، ص٢٠٠٤اخلطيب واخلطيب، (قدرات وما ميتلكه أفرادها من مهارات 
ية واالجتماعية، ظهرت جمموعة من االجتاهات التربوية اليت تسعى حنو حتسني العملية            السياسية واالقتصاد 

واهتمت تلك االجتاهـات يف     . االجتاه حنو اجلودة، ومدرسة املستقبل، والثقافة العلمية      : التربوية، ومنها 
األساسية يف  املقام األول بالعنصر البشري، وركزت على إكسابه جمموعة من املهارات اليت تعد الوسيلة              

حتقيق التحول املنشود، وأصبح التعليم مطالباً بإعداد نوعية من املتعلمني ال ميتلكون املعرفة فحسب، بل               
جماهـد،  (األدوات املعرفية ومهاراا الضرورية، مما حيوهلم من جمرد مستهلكني للمعرفة إىل منتجني هلا،              

لوكيات املتفقة مـع اإلتقـان واألصـالة        فضالً عن االهتمام جبملة من القيم والس      ) ١٤٠، ص ٢٠٠٨
واإلبداع، ومن هنا تأيت أمهية إكساب طلبة كلية التربية املهارات احلياتية املشتقة من تلك التوجهـات                

  . التربوية املعاصرة
:א−٢

أن هـذا   شهد التعليم العايل يف الوطن العريب توسعاً كمياً متسارعاً خالل العقود الثالثة املاضية، إال               
، فضالً عـن    )١٥٢، ص   ٢٠٠٤اخلطيب واخلطيب،   (التوسع مل يواكبه حتسن يف نوعية التعليم وجودته       

افتقاره لطابع األصالة العربية واتصافه بالتبعية العلمية للجامعات األجنبية على حساب الثقافـة العربيـة              
 إىل تدين نوعية التعليم العـريب       ٢٠٠٢وفلسفتها وتقاليدها، كما أشار تقرير التنمية البشرية العربية لعام          

وأكد التقرير أن املقصود بنوعية التعليم تلك القدرات اليت يبنيها التعليم يف عقل املتعلم وشخصية، وأن                
حتسني نوعية التعليم يتطلب االهتمام ببناء القدرات واملهارات اليت حيتاجها معلم اليوم، وقد بني جماهـد     

تعد معلمني ملدارس مل تعد قائمـة، وأـا فقـدت           : مة بالتقصري فهي  مؤسسات إعداد املعلم مته   "أن  
ارتباطها مبا جيري يف املدارس، وأا فقدت قدرا على االستمرار يف إعداد معلمني وفقاً حلاجات الطلبة                

). ١٤٠، ص ٢٠٠٨جماهـد،   "(وأن إعداد املعلم أصبح أقل ارتباطاً باملتطلبات اجلديدة للمهنة         اجلديدة،
ما املتطلبات اجلديدة إلعداد املعلم متمثلة بأهم املهارات احلياتية الـيت يلزمـه             :  جاء التساؤل  ومن هنا 

اكتساا وفقاً خلصائص االجتاهات التربوية املعاصرة ومتطلباا؟ وما دور كلية التربية يف إكساب تلـك      
  ها معلمي املستقبل؟ تاملهارات احلياتية لطلب

:א−٣
  : البحث من النقاط التاليةتنطلق أمهية
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 ١٦٤

  .أمهية الدور الذي تقوم به كلية التربية يف جامعة دمشق يف إعداد معلمي املستقبل -١-٣
 .أمهية املهارات احلياتية لطلبة كلية التربية -٢-٣
أمهية االجتاهات التربوية املعاصرة اليت حددها البحث احلايل يف اجلودة ومدرسة املـستقبل              -٣-٣

 .لعلميةوالثقافة ا
يعد البحث واحداً من احملاوالت الساعية إىل حتسني العملية التربوية يف كلية التربية استناداً               -٤-٣

 .إىل أهم التوجهات التربوية املعاصرة
من املمكن أن يستعني واضعو املناهج يف كلية التربية بقائمة املهارات احلياتية اليت توصـل                -٥-٣

 .  إليها البحث
א−٤ :א

يهدف البحث إىل معرفة مدى حتصيل طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق للمهارات احلياتيـة مـن                 
وجهة نظرهم يف ضوء االجتاهات التربوية املعاصرة اليت حددها البحث باجلودة، ومدرسـة املـستقبل،               

 .والثقافة العلمية
אא−٥ :א

 خالل االطالع على األدبيات اليت تناولت االجتاهـات         استخدم الباحث املنهج الوصفي، وذلك من     
االجتاه حنو اجلودة، ومدرسة املستقبل، والثقافـة       : التربوية املعاصرة، والسيما اليت يهتم ا البحث وهي       

العلمية، فضالً عن البحوث اليت تناولت املهارات احلياتية، بالتايل حتديد أهم املهارات احلياتية الالزمـة               
ة التربية يف ضوء تلك االجتاهات، ومن مث رصد مدى حتصيلهم تلك املهارات مـن وجهـة                 لطلبة كلي 

  :نظرهم من خالل اإلستبانة املوجهة إليهم، واتبع البحث اخلطوات التالية
مراجعة األدبيات املتعلقة خبصائص اجلودة، ومدرسة املـستقبل، والثقافـة العلميـة، إىل              -١-٥

  .لتحديد املهارات احلياتية لت املهارات احلياتيةالدراسات واألدبيات اليت تناو
بناء إستبانة املهارات احلياتية يف ضوء التوجهات التربوية املقترحة، والتحقق من صدقها من              -٢-٥

خالل عرضها على جمموعة من احملكمني من أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية التربية جبامعة دمشق، وقد                
املهارات للمحاور اليت تناولتها، واقترح بعضهم حذف بعض العبارات جتنباً          أمجع احملكمون على مناسبة     

  .للتكرار، كما أضيفت بعض العبارات إىل بعض احملاور، وفصلت بعض العبارات املعطوفة
مت جتريب اإلستبانة استطالعياً من خالل عرضها على عينة مؤلفة من مخسة عشرة طالبـاً                -٣-٥

موعة التجريبية، وقد مت حذف بعض العبارات لعدم وضوحها لدى الطلبةوطالبةً من غري أفراد ا.  
مت التحقق من ثبات االستبانة من خالل تطبيقها على عشرين طالباً وطالبةً من غري أفـراد                 -٤-٥

، ومن مث إعادة تطبيقها بعد أسبوعني على اموعة نفسها، وحبساب معامل الثبات بطريقة              عينة البحث 
Test-Retest وللمحاور الستة كل على حدة كمـا       ) ٠,٨٦(بني أن معامل الثبات للمحاور الكلي       ت

املهـارات التكنولوجيـة    (، وحمور   )٠,٠٨٧املهارات االجتماعية   (، وحمور   )٠,٠٨٦اهلوية  (حمور  : يلي
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 ١٦٥

الثقافة العلميـة   (، وحمور   )٠,٨٦املهارات الصحية   (، وحمور   )٠,٨٦املهارات البيئية   (، وحمور   )٠,٨٨
٠,٨٧( .  
 ومـن مث مناقـشة النتـائج،         عينة البحث،  مت تطبيق اإلستبانة بصورا النهائية على طلبة       -٥-٥

  .  وتفسريها
 اً ــحث مستخدمــة للبــيف املعاجلة اإلحصائي (SPSS)مت االعتماد على برنامج  -٦-٥

 LSD / T-Student /One  Way ANOVA/  
باستخدام قانون طول الفئة والـذي يـساوي        مت اعتماد مفتاح تصحيح اإلستبانة، وذلك        -٧-٥

 .يبني مفتاح تصحيح االستبانة) ١(واجلدول رقم . تقسيم املدى على عدد الفئات
  ستبانةمفتاح تصحيح اإل ) ١(اجلدول رقم 

الدرجة  مرتفع متوسط منخفض غري حمقق 
 العليا

الدرجة 
 الدنيا

درجة 
 التحقق

 متوسطة ١٤٩ ٥٩٦ ٥٩٦-٤٨٥ ٤٨٤-٣٧٣ ٣٧٢-٢٦١ ٢٦٠-١٤٩ اإلستبانة
 متوسطة ٢٨ ١١٢ ١١٢-٩١ ٩٠-٧٠ ٦٩-٤٩ ٤٨-٢٨ اهلوية

 متوسطة ٢٢ ٨٨ ٨٨-٧٢ ٧١-٥٥ ٥٤-٣٨ ٣٧-٢٢ االتصال
 منخفضة ٢٦ ١٠٤ ١٠٤-٨٥ ٨٤-٦٥ ٦٤-٤٥ ٤٤-٢٦ التكنولوجيا

 متوسطة ٢٤ ٩٦ ٩٦-٧٨ ٧٧-٦٠ ٥٩-٤٢ ٤١-٢٤ البيئة
 متوسطة ٢٣ ٩٢ ٩٢-٧٥ ٧٤-٥٨ ٥٧-٤١ ٤٠-٢٣ الصحة
 متوسطة ٢٦ ١٠٤ ١٠٤-٨٥ ٨٤-٦٥ ٦٤-٤٥ ٤٤-٢٦ افةالثق

א−٦ :א
تناول معلومات شخصية عن الطالـب أو       : ستبانة مؤلفة من قسمني، القسم األول     إاستخدم البحث   

بنـداً  ) ١٤٩(تناول املهارات احلياتية اليت حيتاجها، وقد شغلت تلك املهارات          : الطالبة، والقسم الثاين  
، ) مهارة٢٢ً(، املهارات االجتماعية )مهارةً ٢٨(مهارات اهلوية : ور أساسية هيتوزعت على ستة حما

، ) مهـارةً  ٢٣(، مهـارات الـصحة      ) مهارةً ٢٤(، املهارات البيئة    ) مهارةً ٢٦(املهارات التكنولوجيا   
  ).   مهارة٢٦ً(مهارات الثقافة العلمية 

א−٧ :א
التربية، معلم الصف، علم الـنفس، اإلرشـاد        (والتخصص  اجلنس،  : املتغريات املستقلة يف البحث   

  . امتالك املهارات احلياتية: ، واملتغريات التابعة)النفسي
:א−٨

تألف جمتمع البحث من طالب كلية التربية وطالباا يف جامعة دمشق يف السنة األخـرية والبـالغ                 
) ١٥٠(م، وقد بلغت عينة البحـث       ٢٠٠٨/٢٠٠٩سي  طالباً وطالبةً يف العام الدرا    ) ١٠١٧(عددهم  

طريقة املتيسرة، وقصد فيها أن يكـون الطلبـة مـن           الطالباً وطالبةً، مت اختيارهم من اتمع األصلي ب       
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 ١٦٦

املواظبني على حضور اجللسات النظرية والعملية يف كلية التربية يف جامعة دمشق والراغبني بصورة جادة               
توزع أفـراد   ) ١(، ويبني اجلدول رقم     )٪١٥(ة، وقد بلغت نسبة التمثيل      ستبانيف اإلجابة عن بنود اإل    

  . العينة وفق متغري اجلنس واالختصاص
  )٢(اجلدول رقم 

  توزع أفراد اتمع األصلي وعينة البحث وفق متغري اجلنس واالختصاص
 ١٠١٧ اموع ٣٨٦ معلم صف ١٧٧ تربية ٢١٣ علم نفس ٢٤١ إرشاد
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

ع 
تم
ا

ل
األ

٨١٧ ٢٠٠ ٣٠٨ ٧٨ ١٢٨ ٤٩ ١٦٩ ٤٤ ٢١٢ ٢٩ 
 ١٥٠ اموع ٥٧ معلم صف ٢٦ تربية ٣١ علم نفس ٣٦ إرشاد
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

ث
بح
ة ال
عين

١١٨ ٣٢ ٤٥ ١٢ ١٨ ٨ ٢٤ ٧ ٣١ ٥ 

:א−٩
  :حث موعة األسئلة اآلتيةتعرض الب

  ما خصائص التوجهات التربوية املعاصرة اليت يقترحها البحث؟  -١-٩
ما أهم املهارات احلياتية الالزمة لطلبة كلية التربية يف جامعة دمشق يف ضـوء التوجهـات             -٢-٩

 التربوية املقترحة؟ 
 حلياتية من وجهة نظرهم؟ ما مدى حتصيل طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق املهارات ا -٣-٩
 ما ترتيب جماالت املهارات احلياتية املقترحة لدى طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق؟ -٤-٩
  هل ختتلف درجة حتصيل املهارات احلياتية باختالف اجلنس والتخصص؟  -٥-٩
 :א−١٠
ية التربية يف جامعـة     ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات درجات طلبة كل           -١-١٠

  ).٠,٠٥(دمشق يف املهارات احلياتية وفق متغري اجلنس عند مستوى الداللة 
ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات درجات طلبة كلية التربية يف جامعـة                -٢-١٠

تربوي التربية، معلم الصف، علم النفس، اإلرشاد ال      (دمشق يف املهارات احلياتية وفق متغري االختصاص        
  ).٠,٠٥(عند مستوى الداللة ) والنفسي
א−١١ א :א

السلوكيات واملهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة لألفراد للتعامل بثقة واقتدار         : املهارات احلياتية 
املـسؤوليات  مع أنفسهم ومع اآلخرين ومع اتمع، وذلك باختاذ القرارات املناسبة والصحيحة وحتمل             

  .)١،ص٢٠٠٦غنيم، .(وفهم أنفسهم واآلخرين والقدرة على التفكري االبتكاري
  ها الفرد واليت متكنه من كالقدرات اليت ميتل: أما تعريف منظمة الصحة العاملية للمهارات احلياتية
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ـ        ـ  ـالقيام بسلوكات إجيابية تساعده على مواجهة املتطلب ـ  ـات والتحدي ـ  ـات اليومي . ةـة بفاعلي
(Posner, 2007, p3) 

نطاق خمطط من الفرص التعليمية اليت تشتمل على املعرفة         : وتعرف اليونسيف املهارات احلياتية بأا    
الـسيد،  . (والفهم واملهارات واالجتاهات والقيم اليت دف إىل التنمية الشخصية واالجتماعية والصحية          

  .(UNICEF, 2005, p1-2)، وانظر  (Posner, 2007,p 3)وانظر ،)١١٠، ص٢٠٠٧
القـدرة الـيت متكـن الفـرد مـن أداء املهمـات بنجـاح               : وتعرف املهارات احلياتية بأـا    

 .(Alwell &Cobb, 2009,p6).واستقاللية
نستنتج مما سبق أن املهارات احلياتية تتكون من جمموعة من العناصر املكونة، اليت تسهم جمتمعـةً يف                 

 العناصر هي األساس املعريف لدى الفرد وما يرافقه من اجتاهات           تكوين املهارة وبنائها لدى الفرد، وهذه     
وقيم تنتهي به إىل انتهاج سلوكات حمددة، وهذا ما دعا الباحثة إىل اعتبار املعارف والقيم واالجتاهـات             

 .اليت ميتلكها الفرد عامالً مساعداً يف تنمية املهارات احلياتية والداللة عليها
جمموعة خمططة مـن املواقـف التعليميـة        :  يف البحث احلايل بأا    حلياتيةاملهارات ا وتعرف الباحثة   

التعلمية اليت توفرها كلية التربية تشمل جوانب معرفية ومهارية وقيمية، ـدف إىل حتقيـق التنميـة                 
الشخصية واالجتماعية والعلمية والتقنية والصحية والبيئية لدى طلبتها مبا يتفق مع التوجهات التربويـة              

اجلودة ومدرسة املستقبل والثقافة العلمية، وقد وزعت تلك التوجهات إىل ستة حماور هـي حمـور                حنو  
اهلوية، وحمور االتصال االجتماعي، وحمور التكنولوجيا، وحمور البيئة، وحمور الصحة واجلنس، وحمـور             

 وبلـغ عـدد بنودهـا يف        الثقافة العلمية ومتثل تلك احملاور املهارات احلياتية الالزمة لطلبة كلية التربية،          
  .  بنداً) ١٤٩(اإلستبانة 

وقصد ا البحث ثالثة توجهات هي التوجه حنو تـبين اجلـودة يف             : التوجهات التربوية املعاصرة  
  .التعليم العايل، ومدرسة املستقل، والثقافة العلمية

و إرشاد، والسنة    يقصد م طلبة السنة اخلامسة اختصاص التربية أو علم النفس أ           :طلبة كلية التربية  
الرابعة من طلبة معلم الصف على اعتبار أا سنوات التخرج يف تلك االختصاصات يف كليـة التربيـة                  

   .٢٠٠٩/ ٢٠٠٨جبامعة دمشق يف العام األكادميي 
يقصد به يف البحث كل ما يتعلق بتنمية اهلوية الوطنية والعربية واإلسالمية من خـالل               : حمور اهلوية 
  . الوطن وقضاياه واالعتزاز بالعروبةااللتزام بأهداف

 يقصد به السلوكات املرتبطة خبدمات اتمع والتعاون معه على اختالف           :حمور االتصال االجتماعي  
شرائحه دف حتقيق الترابط ما بني اجلامعة واتمع من جهة وااللتزام بقضايا اتمع من جهة أخـرى                 

  .ية التربية، إىل جانب تنمية املهارات التفاعلية فيما بني الطلبةمما حيقق وظيفية املعرفة وإدارا يف كل
 كل ما يتعلق مبهارات التعامل مع املعلومات والبيانـات وحتـصيل املعلومـات              :حمور التكنولوجيا 

  .ومعاجلتها باستخدام الوسائل التكنولوجية فضالً عن إجياد بيئة تعلم وتواصل الكترونية يف الكلية
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ما يتعلق بتنمية مهارات التعامل مع البيئة الطبيعية، وتعميـق الفهـم مبـشكالا               كل: حمور البيئة 
وأساليب التعامل مع مواردها، مبا يضمن حتقيق وظيفية املعرفة يف كلية التربية مبا خيـدم البيئـة احملليـة                   

  .والعاملية
الـوعي مـن     كل ما يتعلق بتنمية الوعي الصحي واجلنسي وما يتطلب هذا            :حمور الصحة واجلنس  

  .ممارسات إجيابية تتفق مع املعايري السليمة واحملددات االجتماعية العربية واإلسالمية
 كل ما يتعلق مبهارات البحث العلمي ومستلزماته من قيم وأفكار ومهارات مبا             :حمور الثقافة العلمية  

  .ة إىل النقد والتقومييضمن حتقيق روح البحث العلمي واإلبداع وااللتزام بأمناط تفكري تتجاوز اخلراف
א−١٢ א :א

تناولت دراسات عديدة املهارات احلياتية لدى املتعلمني يف مراحل تعليمية خمتلفة، بعضها اشترك يف              
مهارات معينة، وبعضها اآلخر اختلف يف حتديده لطبيعة املهارات احلياتية املعنية يف البحث، ونعرض من               

  :هذه الدراسات مرتبة زمنياً
א−١−١٢ حددت فيها املهارات احلياتية الالزمة لطلبة املرحلـة      :(Brenda,1981)א

الثانوية، وعالقة تلك املهارات باجلنس والوضع االجتماعي والوظيفي واإلقامة ومستوى الطالب، وقـد             
رار، والتأمني، وصـنع    مهارة صنع الق  : بينت الدراسة أن أكثر املهارات احلياتية اليت حيتاجها أفراد العينة         

املركبات، واالستهالك والترشيد، كما بينت الدراسة تفوق املتزوجني، وتفوق اإلناث يف درجة امتالك             
  . املهارات احلياتية

دف إىل معرفة فعالية برامج إعـداد املعلمـني يف           :(Larsen,1998)א−٢−١٢
ملعلمني يعانون نقصاً يف تنميـة املهـارات القياديـة          حتسني بعض املهارات االجتماعية، وقد تبني أن ا       

  .واملهارات اإلدارية لكنهم ميتلكون مهارات عالية يف تنمية مهارات التواصل االجتماعي مع الزمالء
 دف الدراسة إىل حتديد املهارات احلياتية :(Mangrulkar,et al, 2001)א−٣−١٢

نسكو واليونسيف، وتوصلت الدراسة إىل تصنيف املهـارات        لدى كل من منظمة الصحة العاملية واليو      
وتتضمن القدرة على   ): املهارات ذات اجلانب االجتماعي   (احلياتية إىل ثالث فئات أساسية، الفئة األوىل        

التواصل اللفظي وغري اللفظي، واالستماع الفعال، والقيم اليت تعرب عن املشاعر، واالجتاه اإلجيايب حنـو               
مشاعرهم وعواطفهم، وامتالك القدرة على التفاوض، والرغبة يف االستجابة حلاجـات           اآلخرين وتفهم   

اآلخرين ومساعدم والتعاون معهم، والقدرة على السيطرة على الرتاع واالختالف، واحلفـاظ علـى              
قـد  وتتضمن القدرة على الـتفكري النا     ): املهارات ذات اجلانب املعريف   (اهلوية القومية، أما الفئة الثانية      

واختاذ القرار، وحل املشكالت، ومجع املعلومات واقتراح البدائل واحللول، والتحليل، والتقومي الـذايت،             
املهـارات ذات  (والقناعة بأمهية التعلم، واالجتاهات اإلجيابية حنو التجديد والتطوير، أما الفئـة الثالثـة             

 اتمع واآلخرين، واإلميـان بالقـدرة       وتتضمن القناعة بالقدرة على تغيري    ): اجلانب التكيفي الوجداين  
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الذاتية وتقدير الذات، وإدراكها، وتقييمها، واملعرفة بأساليب التكيـف الـذايت، والـسيطرة علـى               
  . االنفعاالت، والرغبة يف التطوير الفعال

،(א−٤−١٢  فتهدف إىل معرفة أثر استراتيجية التعلم التعاوين يف         :)٢٠٠٣א
ارات االجتماعية لدى طالبات كلية التربية يف جامعة امللك سعود، وقد بينت الدراسة فاعليـة               تنمية امله 

  .تلك اإلستراتيجية يف تنمية مهارات القيادة واملشاركة والعمل يف فريق االتصال ومهاراته
 دف الدراسة اليت قامت ا اليونـسيف إىل تقـومي   :(UNICEF, 2005) א−٥−١٢

ة احلياتية يف جمموعة من بلدان جنوب آسيا، وقد بينت الدراسة ضعف االهتمـام بتنميـة                مناهج التربي 
املهارات االجتماعية واجلنسية، وعدم تناسب حمتوى الربامج مع األهداف املوضوعة هلا، وقلة التعـاون              

ارة بني املدرسة واألسرة، وعدم توظيف املهارات احلياتية خارج جدران املدرسة، فضالً عن ضعف مه             
  .املدربني يف تنمية املهارات احلياتية

،(א−٦−١٢  دف إىل معرفة مدى حتصيل طلبة معلـم الـصف يف            :)٢٠٠٧א
اجلامعة اهلامشية املهارات االجتماعية من وجهة نظرهم وفقاً ملتغري اجلنس واملستوى الدراسي، وقد بينت              

 عالية ومل تظهر فروق دالة وفقاً ملتغري اجلنس بينمـا           الدراسة حتصيل الطلبة املهارات االجتماعية بدرجة     
  . ظهرت الفروق دالة إحصائياً وفقاً للمستوى الدراسي

،(א−٧−١٢  دف إىل معرفة حاجات طلبة جامعة اإلسراء إىل املهارات          :)٢٠٠٧א
دراسة وجود حاجات مرتبة    احلياتية وفقاً ملتغري اجلنس والكلية واملستوى الدراسي واإلقامة، وقد بينت ال          

حمور اهلوية يليه الـصحة مث االقتـصاد والتكنولوجيـا فالعالقـات            : حسب أمهية احملور لديهم كاآليت    
االجتماعية، ومل تظهر النتائج فروقاً تعزى إىل متغري اجلنس يف مجيع احملـاور عـدا حمـور العالقـات                   

  .ن يف املدينة حاجة أعلى للمهارات احلياتيةوقيماالجتماعية، كما أبدى طلبة الكليات العلمية والطلبة امل
 دف إىل معرفة أثر جمموعة من األساليب التعليمية يف :(Sugyama, 2008) א−٨−١٢

إكساب املهارات احلياتية، وبينت النتائج فاعلية األنشطة احلركية يف إكساب جمموعة مـن املهـارات               
جتماعية وتنمية إدراك الذات، وكان أثر أساليب الوعظ واإللقـاء          احلياتية والسيما املتعلقة باملهارات اال    

والنمذجة أقل فاعليةً يف تنمية املهارات احلياتية، واقترحت الدراسة تقدمي جمموعة من املهارات احلياتيـة               
 .   عن طريق برامج تعتمد على األنشطة احلركية

ثر برنامج قـائم علـى   دف إىل معرفة أ :(Jones &Lavallee, 2008) א−٩−١٢
األنشطة احلركية والرياضية يف تنمية بعض املهارات احلياتية، فضالً عن معرفة أهم املهـارات احلياتيـة                
الالزمة للشباب يف بريطانيا، وبينت النتائج فاعلية ذلك الربنامج يف تنمية املهارات احلياتيـة املقترحـة،                

جمال املهـارات االجتماعيـة وجمـال    : نفت يف جمالنيوقدمت الدراسة جمموعة من املهارات احلياتية ص  
االحترام والقيادة والعالقات األسرية والتواصـل،      : املهارات الشخصية، وتضمنت املهارات االجتماعية    
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تنظيم الذات وحتديد األهداف وإدارة املهمات والدافعية، وكانـت         : أما املهارات الشخصية فتضمنت   
  .رات أمهيةاملهارات االجتماعية أكثر املها

،(א−١٠−١٢ دف الدراسة إىل معرفة املهارات احلياتية الالزمة للطالب         :)٢٠٠٩א
شعبة الدراسات االجتماعية، كما قدمت الدراسة برناجماً تدريبياً مقترحاً لتنمية بعض املهارات            يف  املعلم  

مهارة اختاذ القرار،   :  مهارةً هي  احلياتية يف ضوء التحديات املعاصرة، وخلصت الدراسة إىل أربع عشرة         
ومهارة التفكري التأملي، ومهارة االتصال الفعال، ومهارة إدارة الوقت، ومهارة البحث العلمي، مهـارة       
احلفاظ على املمتلكات وتطبيق النظام، واملواطنة، والعمل يف فريق، وإدارة الصراع، واستثمار الوقـت،              

، وقـد    ومهارات التعامل مع الكومبيوتر، والتعلم االلكتروين      واالستمتاع بالرحالت وتنظيم اإلجازات،   
بينت الدراسة  حاجة ملحة لدى أفراد العينة يف مهارات التعامل مع الكومبيوتر والـتعلم االلكتـروين                 
واملواطنة ومهارات البحث العلمي، بينما كانت احلاجة أقل إحلاحاً يف املهارات األخرى، وليس هنـاك               

  .حصائية ترجع إىل متغري اجلنسفروق ذات داللة إ
قدمت هذه الدراسة مراجعة عامة للدراسـات   :(Alwell& Cobb, 2009) א−١١−١٢

اليت تناولت املهارات احلياتية واملهارات االجتماعية خالل العقدين املاضيني، وقد بينـت الدراسـة أن               
ارات التواصل االجتمـاعي وزيـادة   معظم الدراسات أكدت أمهية مناهج املهارات احلياتية يف تنمية مه      

من الدراسـات مل    ) ٪٦٠(التحصيل واملبادرة والسلوك التطوعي والرغبة يف التنافس، كما أن أكثر من            
تظهر فروقاً ذات داللة إحصائية يف فاعلية املهارات احلياتية تعزى إىل متغري اجلـنس، وأن أكثـر مـن                   

قليدية يف التدريس غري كافية يف تكوين املهـارات         من الدراسات أكدت أن إتباع األساليب الت      ) ٪٨٠(
احلياتية، وأنه ال بد من أن يتم التكامل بني أساليب احملاضرة واإللقاء والتطبيقات العملية وأساليب التعلم                

مـن  ) ٪٨٠(التعاوين والتعلم الذايت، أما ما يتعلق مبكونات املهارة احلياتية فقد أكـدت أكثـر مـن                 
اجلزء املعريف، واجلـزء املهـاري،      : ت احلياتية تقع ضمن ثالثة أجزاء أساسية هي       الدراسات أن املهارا  

من الدراسات بينت أن اجلزء املعريف للمهارات والذي يتنـاول        ) ٪٦٠(واجلزء الوجداين، وأن أكثر من      
القدرة على التعلم الذايت، والتعلم باألساليب احلديثة، ومهارات حل املـشكالت، أكثـر املهـارات               

اجاً، تليها املهارات اليت تتناول اجلوانب الوجدانية والتكيفية، وأقلها املهارات اليت تتناول اجلانـب              احتي
 .االجتماعي

 رغم اختالف بعـض      احلياتية، وتلتقي الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف االهتمام باملهارات        
سابقة، حيث تناولت الدراسة احلاليـة سـتة        احملاور اليت تناولتها الدراسة احلالية عن حماور الدراسات ال        

 ، وحمور الثقافة العلمية   ، وحمور التكنولوجيا  ، وحمور االتصال االجتماعي   ،حمور اهلوية : حماور أساسية هي  
 اختلفـت   ، يف حـني   متغري اجلنس بدراسة أثر    الدراسات    بعض وحمور الصحة واجلنس، واشتركت مع    
، حيث دراسة تأثري التخصص يف مدى امتالك املهارات احلياتية    يف  الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة      

وازنت الدراسة احلالية بني ختصص اإلرشاد وعلم النفس والتربية ومعلم الـصف يف مـدى امـتالك                 
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املهارات احلياتية، ومل تتناول الدراسات السابقة دراسة مدى امتالك املهارات احلياتيـة وفقـاً ملـتغري                
تناولت املوازنـة بـني   ) ٢٠٠٧السيد، (ربية يف حني تناولت دراسة واحدة  التخصصات ضمن كلية الت   

التخصصات العلمية والتخصصات األدبية ، كما اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بعـدم              
تناوهلا متغري مستوى الدراسة، كما تناولت بعض الدراسات السابقة دراسة تقومييـة ملنـاهج التربيـة                

  .احلياتية
א−١٣ :א

 تسعى املؤسسات التربوية يف الوطن العريب حنو حتقيق األفـضل يف أدائهـا ويف اخلـدمات                 :مقدمة
التربوية اليت تقدمها لطلبتها واتمع، واستندت تلك املؤسسات يف جهودها حنو التحسني والتطوير إىل              

جلودة، وثقافة مدرسة املستقبل، والثقافة العلمية،      ثقافة ا : جمموعة من التوجهات العاملية احلديثة من أمهها      
ولكي يتم اشتقاق املهارات احلياتية املطلوبة من تلك التوجهات البد من معرفة معىن تلك التوجهـات                

  وخصائصها، فما أهم خصائص تلك التوجهات املعاصرة، وما أهم متطلباا من املهارات احلياتية؟
  : التعليم العايلاالجتاه حنو االهتمام باجلودة يف

يعد االجتاه حنو تبين ثقافة اجلودة من أشهر االجتاهات التربوية املعاصرة وأكثرها انتشاراً، وقد تطور               
اجلـودة الـشاملة، وإدارة اجلـودة       : مفهوم اجلودة حبد ذاته ليتناول جوانب وجماالت كثرية من أمهها         

العايل، وغريها من املصطلحات واملفاهيم اليت      الشاملة، وضمان اجلودة، واالعتماد يف مؤسسات التعليم        
صفة أو درجة متيز يف شيء ما، وتعـين درجـة           "واجلودة تعين   . انبثقت عن تبين اجتاه اجلودة يف التعليم      

واجلودة يف التعليم تعين احلكم على مستوى حتقيق      ). ١٤٠،ص٢٠٠٧احملياوي،  " (امتياز نوعي من املنتج   
يرتبط هذا احلكم باألنشطة أو املخرجات اليت تتـسم بـبعض املالمـح           األهداف وقيمة هذا اإلجناز، و    

) ٢٠٠٧(ويعرف فريـوان  ). ١٥٠، ص ٢٠٠٥حسني،  (واخلصائص يف ضوء بعض املعايري املتفق عليها      
مدى قدرة اجلامعة على رسم السياسات وإجناز املهمات اليت مـن شـأا أن              "جودة التعليم العايل بأنه     

" ون قادراً على اإلبداع والتجديد يف حياة األمة العربية مبا يواكب العـصر            تطور سلوك املتعلم حىت يك    
  ) ٢٤٣، ص٢٠٠٧فريوان، (

إن االهتمام مبجال اجلودة يف التعليم أوجد تعريفات كثرية هلا ومجيع هذه التعريفات تلتقي يف ثالثة                
  )٢٨٢، ص٢٠٠٧اجلليب، : (أبعاد هي البعد األكادميي، والبعد االجتماعي، والبعد الفردي

  .متسك اجلامعة باملعايري واملستويات املهنية والبحثية األكادميية: البعد األكادميي
  .متسك اجلامعة بإرضاء حاجات القطاعات االجتماعية وخدمتها: البعد االجتماعي

متسك اجلامعة بتحقيق النمو الشخصي لطلبتها من خالل التركيز علـى حاجـام             : البعد الفردي 
  .املتنوعة
 تزايد االهتمـام بـاجلودة يف   :أسباب تزايد االهتمام باجلودة يف التعليم العايل يف الوطن العريب         -

ثورة املعلومات واالتصاالت، والتقدم    : التعليم العايل نظراً ملا يواجه الوطن العريب من حتديات من أمهها          
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ة النفوذ الدويل على القـرار الـوطين   العلمي والتقين، العوملة واالستالب الثقايف واهليمنة األجنبية، وزياد 
، فضالً عما يعانيه اتمع العريب من ختلف يف العديد من ااالت الثقافية             )١٢٦، ص ٢٠٠٧احملياوي،  (

والصحية واالجتماعية، واخنفاض معدالت اإلنتاج وزيادة نسبة االستهالك، وتزايد التعقيدات اإلدارية،           
 مستوى الكفاءات املطلوبة، وسوء التخطيط والتنظـيم، وعـدم          وسوء توزيع القوى العاملة، واخنفاض    

الوضوح الفكري إىل آخر تلك القضايا اليت يعانيها اتمع العريب ألنه جمتمع ناٍم يشق طريقه بصعوبة إىل                 
ثالثة أسباب أساسية تـدعو     ) ١٨، ص ٢٠٠٤كمال،  (، وقد خلص    )١٣٢، ص ٢٠٠١حممد،(التنمية،  

  : التعليم العايل هيإىل زيادة االهتمام جبودة 
الزيادة اهلائلة يف أعداد الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل وحدوث تنـوع يف األهـداف                -

والربامج مع شح املوارد املالية املتاحة، مما أوجد قلقاً لدى التربويني من تدهور املستويات التعليمية حبيث                
  .يطغى االهتمام بالكم على حساب نوعية التعليم

تزايد القناعة لدى املسؤولني بأن النجاح االقتصادي يتطلب قوى عاملة جيدة اإلعداد، وهـذا ال                -
  .يتأتى إال من خالل برامج تعليمية وتدريبية جيدة النوعية يف مؤسسات التعليم العايل

مـة   مطالبة اهليئات واملنظمات االجتماعية املختلفة بتحسني اخلدمات املقدمة للمواطنني عا         . ٣,١,١
  .وللمتعلمني خاصة، وجتاوب احلكومات مع تلك املطالب

ويضاف إىل تلك األسباب عوامل أخرى من أمهها ظهور تقنيات جديدة يف نظم املعلومات، فضالً               
  . عن إسهام القطاع اخلاص يف التعليم مما غلب عليه الصفة التجارية

  ). ١٥، ص٢٠٠٣اخلطيب، (: صفات التعليم مرتفع اجلودة
قدرة املتعلم  : باحثون على جمموعة من اخلصائص اليت متيز التعليم العايل عايل اجلودة من أمهها            اتفق ال 

على اكتشاف املعرفة بنفسه، وامتالكه مهارات البحث العلمي، والقدرة على التحليل والتقومي، والقدرة             
دراك العالقات وتوظيفها   على التعلم الذايت، والقدرة على االحتفاظ باملعرفة ملدى طويل، والقدرة على إ           

يف معارف جديدة، والقدرة على تطبيق املعارف النظرية، وتوصيل املعرفة إىل اآلخرين، واالتصال مبهارة              
م، فضالً عن بث الدافعية، واحلماس، والرغبة يف متابعة التعلم لدى املتعلم، كما أكـد البـاحثون أن                

يئة االستعداد املعريف والوجداين    : عينة من أمهها  تلك اخلصائص ال ميكن تشكيلها إال يف ظل ظروف م         
لدى املتعلم من أجل اإلسهام يف العملية التعلمية بفاعلية، ويئة الدافعية للتعلم، فاملتعلم ال يتعلم إال إذا                 
كان هناك سبٌب مقنٌع يدفعه، وإىل اآلن يعد اجتياز االمتحان من أقوى األسباب الباعثـة إىل الـتعلم،                  

رح الباحثون أن تكون طبيعة االمتحانات ونظمها معدة مبا يكفل ضمان تركيز املتعلم علـى               لذلك إقت 
جودة تعلمه، وليس جمرد عملية حفظ واستظهار للمعارف، كما أكد اخلطيب خصائص اجلامعة اجليدة              

لتعامـل  االهتمام بالنوعية اجليدة يف التدريس والتدريب، ليتمكن الطلبة من ا: يف جمموعة نقاط من أمهها   
بكفاءة وفاعلية مع جمموعة واسعة من الوظائف واألنشطة املدنية واملهنية، والتركيز على توافر الكفـاءة               
واجلدارة لكل من الطلبة والعاملني، مع األخذ بعني االعتبار العدالة االجتماعية، وأن تكـون اجلامعـة                
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االهتمام بأن تكون اجلامعـة مركـزاً       مركزاً للبحث ونشر املعرفة وتقدم العلوم والتجديد واإلبداع، و        
للتعليم املستمر من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون اجلامعة نواة تعاون وتكامل مع قطاعات اتمـع                 
املختلفة، وأن تم اجلامعة بالقضايا احمللية والدولية، وتشجع النقد البناء واحلوار، وأخرياً أن تم اجلامعة               

لى حتقيقها رغم الصعوبات، إىل جانب التوفيق بـني احليـاة املعاصـرة            بإجياد أهداف عالية، والعمل ع    
  . واخلصائص الثقافية للمجتمعات

أن اجلودة صفة جيب أن تتوافر يف عنصر        : نستنتج من دراسة اجتاه االهتمام باجلودة يف التعليم العايل        
، ويتجلـى يف جمموعـة      ما، وأن البعد الفردي يف ذلك العنصر يعد الغاية األساسية يف جودة التعلـيم             

املهارات احلياتية اليت ينبغي أن ميتلكها املتعلم نتيجة تفاعله مع البعـدين األكـادميي واالجتمـاعي يف                 
مثل امتالكه مهارات تتعلق بكفاءاته، وقدراته      : اجلامعة، وهذه املهارات تكون على املستوى الشخصي      

 والتعلم الذايت، والقدرة على التعلم املتقن، والـتعلم         كالقدرة على التعلم الذايت، والنقد البناء، واحلوار،      
مثل تنمية روح العمل    : املستمر، فضالً عن االهتمام بتنمية املهارات اليت تكون على الصعيد االجتماعي          

  .اجلماعي مع االهتمام بالقضايا احمللية والدولية، واحملافظة على اخلصوصية الثقافية للمجتمع
  : مدرسة املستقبلاالجتاه حنو تبين فكرة

نتج عن تزايد االهتمام بنوعية التعليم واخلدمات التربوية توجهات كثرية حبثـت يف نقـاط القـوة                 
والضعف يف اخلدمات التربوية، إال أن مجيع اجلهود على اختالفها التقت يف نقطة واحدة هي االعتمـاد              

" مدرسة املستقبل " وبذلك برزت فكرة     على التخطيط مستندةً إىل الواقع ومتجهةً حنو املستقبل املنشود،        
" مدارس الدجييتال "أو  " املدارس االلكترونية "أو  " املدارس الذكية "املنشودة وأطلق عليها أحياناً مصطلح      

، فما املقصود مبدارس املـستقبل؟ ومـا أهـدافها وأشـكاهلا            "املدارس الرقمية "أو" املدارس التقنية "أو  
  اذيرها فيما يتعلق من تطبيقات فعلية على أرض الواقع؟والصفات املطلوبة فيها، وما أهم حم

من املعىن التقليدي للمدارس مبا حتويـه مـن         " املدرسة"حرر مفهوم   " مدرسة املستقبل "إن مفهوم   
فصول ومقاعد وغريها ليشري إىل مصطلح أكثر مشولية وعمومية متناوالً النظام التعليمي بكامله بأهدافه              

ر مفهوم مدرسة املستقبل على التعليم النظامي بل مشل التعليم الالنظامي وغري            ونظمه ووسائله، ومل يقتص   
  )١٦، ص٢٠٠٦مجل والرامييت، . (النظامي من معاهد وجامعات ومؤسسات تعليمية خمتلفة

فهو مفهوم جعل تلك املدارس تتميز عن غريها وذلك بـالنظرة املـستقبلية             " املستقبل"أما مصطلح   
املستقبل بزمن أو مدة معينـة بـل        " مدارس املستقبل "ستقبل منشود، ومل حتدد     وإىل اعتماد التخطيط مل   

تركته دون حتديد لتضفي على أهدافها صفة االستمرارية والتجديد مهما طال الزمن، وإن كان عنـصر                
التخطيط من أشهر العناصر املسؤولة عن إعداد مدرسة املستقبل وأن مكون البعد الزمين من املكونـات                

ة يف أي عملية ختطيطية، فإن مفهوم مدرسة املستقبل مستقل عن اقتراح مدة حمـددة لتحقيـق                 األساسي
أهدافها وذلك ألخذه بعني االعتبار جمموعة من العوامل االجتماعية والثقافية واالقتـصادية والـسياسية         

   وجتعلها أكثر قابلية وغريها من التغريات املتالحقة واليت قد تؤثر يف بناء التصور املقترح ملدرسة املستقبل
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  .للتبديل والتغيري 
مؤسسة تعليمية تتميز بالتجويد املستمر لقائمـة       : " بأا مدرسة املستقبل ) ٢٠٠٢سالمة،  (وعًرف  

  ) ١٩٤، ص ٢٠٠٢سالمة، ". (مدخالت الكم والكيف للعملية التعليمية والتربوية
س اليت تقوم على اإلمكانـات      نوع من املدار  " بأا   مدرسة املستقبل ) ٢٠٠٣القضاة،  (وقد عرف   

  )٢، ص٢٠٠٣القضاة،". (اهلائلة لتكنولوجيا املعلومات واحلاسبات واالتصاالت
مشروع تربوي يطمح لبنـاء     : " بأا مدرسة املستقبل كما عرف مكتب التربية لدول اخلليج العريب        

رة اتمعـات علـى   منوذج مبتكر ملدرسة حديثة متعددة املستويات، تستمد رسالتها من اإلميان بأن قد    
النهوض وحتقيق التنمية الشاملة معتمدة على جودة إعداد بنائها التربوي والتعليمي، وتعد املتعلمني فيها              
حلياة عملية ناجحة مع تركيزها على املهارات األساسية والعصرية والعقلية مبا خيدم اجلانـب التربـوي                

  )٣٢٧، ص٢٠٠٦مجل والرامييت، ". (والقيمي لدى املتعلمني
منوذج من املدارس ختتلف بأنظمتها وأسـاليبها       : " بأا مدرسة املستقبل ) ٢٠٠٧كحيل،  (وتعرف  

عن املدارس التقليدية، تركز على النمو الشامل للمتعلم باعتماد األساليب احلديثة اليت تراعي الفـروق               
  )١٠، ص٢٠٠٧كحيل، ". (الفردية، وتعتمد اإلدارة الذاتية يف إدارة شؤوا

 من أهم األهداف اليت مت اقتراحها يف عملية التخطيط ملدارس املـستقبل             :ف مدرسة املستقبل  أهدا
  )٢٣، ص٢٠٠٣اخلطيب، ودهان، : (االهتمام باجلوانب التالية

  .بناء الفرد بناًء شامالً للجوانب العقلية والوجدانية واملهارية -
 .ع احملافظة على ثوابت األمة وقيمهاإعداد املتعلمني ملواجهة التحديات والتغريات املختلفة م -
 .توظيف التقنية احلديثة خلدمة العمل التربوي -
 .توفري نوعية راقية من التعليم جلميع املتعلمني والعمل على النهوض بقدرام ومهارام -

 :جمموعة من األهداف تسعى مناهج مدرسة املستقبل إىل حتقيقها من أمهها" مجل والرامييت"ويضيف 
  .زويد املتعلمني مبهارات االتصال الالزمةت -
  .امتالك املهارات التكنولوجية واللغوية -
  .مراعاة حاجات سوق العمل ومتغرياته -
  .الوصول باملتعلم إىل مستوى التعلم اإلتقاين -
ين االهتمام بتنمية التفكري واالنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم الذي يركز على التعلم التعـاو               -

، ٢٠٠٦مجـل والـرامييت،     . (وحل املشكالت واالعتماد على العمليات العقلية لتعزيز مهارات التفكري        
  )٣٨٦ص

 تتمثل املهارات اليت تسعى مدرسة املستقبل إىل حتقيقها لـدى           :مهارات املتعلم يف مدرسة املستقبل    
لتقنية، وفيما يلي عـرٌض مـوجز       املتعلم يف جمموعة من ااالت، منها املهارات العقلية واالجتماعية وا         

  )٣٠١ـ٢٩٩، ص ص ٢٠٠٦مجل والرامييت، : (ألهم ما تشمله تلك املهارات
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ويقصد ا جمموعة املهارات اليت يستخدمها املتعلم يف أثناء عملية التفكري وهذه            : املهارات العقلية  -
 واليت أطلق عليها تسمية      جمموعة من املهارات املعرفية    )٢٠٠٣ (العمليات قابلة للتدريب، وحدد احلاج    

ضوابط العمليات العقلية من أمهها مهارات التحليل والتركيب والتركيز واملقارنة واسترجاع املعلومات            
  .ومعاجلتها، فضالً عن تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار ووضع اخلطط وحتديد أهداف مستقبلية

ت التعلم التعـاوين وحتمـل املـسؤولية        ويقصد ا اكتساب املتعلم مهارا    : املهارات االجتماعية  -
اجلماعية، فضالً عن اكتساب املتعلم ثقافة اتمع، وربط التعلم بواقع احلياة، فضالً عن بنـاء اهلويـة                  

  .الوطنية
ويقصد ا قدرة املتعلم على التخطيط واستخدام التقنيات يف التعلم والتواصـل            : املهارات التقنية  -

اجلتها، ليصبح استخدام التكنولوجيا سلوكاً اعتيادياً يستخدمه املـتعلم يف         واحلصول على املعلومات ومع   
 )٣، ص٢٠٠٣احلاج، (.كل خطوة من خطوات عملية التعلم والتواصل

كما يضيف كل من مجل والرامييت جمموعة من املهارات احلياتية اليت ينبغي أن ـتم ـا مدرسـة            
وتشمل : ىل ثالثة جماالت هي، األوىل املهارات األساسية      املستقبل لدى املتعلمني وهذه املهارات تقسم إ      

وتـشمل مهـارات    : اجلانب العقائدي لدى املتعلم ومفهوم املواطنة، والثانية املهارات النظرية العقليـة          
التخطيط والقراءة والكتابة ومهارة احلوار ومهارة إدارة الوقت ومهارة االتصال ومهـارة إدارة املـال               

: بداعي، أما الصنف الثالث من املهارات احلياتية فهي املهـارات العمليـة احلركيـة             ومهارة التفكري اإل  
وتشمل مهارات استخدام احلاسب واالنترنت ومهارة العناية الشخصية ومهارة العناية الصحية والغذائية            

 .  وترشيد االستهالك ومهارة احملافظة على البيئة
  :االجتاه حنو نشر الثقافة العلمية

صر احلايل بأنه عصر التقانة والتفجر املعريف وانتشر فيه االعتقاد بني األوساط العلمية بأن من               متيز الع 
ال ميلك الثقافة املعرفية والتقانية أمي باملفهوم احلديث لألمية رغم حصوله على شهادات جامعية، فمـا                

بوية يف تنمية املهـارات الـيت       املقصود بالثقافة املعرفية والتقانية؟ وما أهدافها؟ وما دور املؤسسات التر         
  تتطلبها التوجهات حنو الثقافة العلمية؟

املخزون املعريف، ومستودع قيم اتمـع      : " بأا الثقافةتعرف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم       
تفاوتة وأعرافه وأحكامه ومفهوماته السائدة اليت يتأثر ا أفراد اتمع مبختلف فئام وذلك بدرجات م             

وفق استيعاب كل منهم، ووفق اتساع مداركه، وبذلك يكون للثقافة الدور األبرز يف حتديد سلوكيات               
عمليـة  : " بأا الثقافة العلمية ) ٢٠٠٦القدسي،  (، ويعرف   "األفراد، وردود أفعاهلم وطرائق تفكريهم    

 حـل القـضايا العلميـة       تزويد األفراد مبعلومات وظيفية مرتبطة بالعلم وتطبيقاته، وبتفكري علمي يف         
ومشكالا، وبتفكري ابتكاري حنو تقبل اجلديد واملستحدث يف جمال االكتشافات واالختراعات العلمية،            
ومهارات يدوية وعقلية واجتماعية، ومهارات اتصال يف جمال العلم وتطبيقاته، و مبيـول واهتمامـات               

  ).٢، ص٢٠٠٦سي، القد". (علمية، وبسلوك بيئي سليم ضمن إطار قيمي وأخالقي
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 ظهرت فكرة الثقافة العلمية يف اتمعات الغربية قبل جمتمعاتنا العربيـة            :دواعي نشر الثقافة العلمية   
  :وهيأت النتشارها جمموعة من العوامل من أمهها

ضرورة نشر الثقافة العلمية بني أوساط اتمع مجيعها ألا منبت املواهب ومستودع القـدرات               -
 احتمال احلصول على علماء     فة العلمية يف تلك األوساط زاد يف      ، وكلما انتشرت الثقا   ومكمن الطاقات 

  .ومواهب وابتكارات
ضرورة نشر الثقافة العلمية موعة من االعتبارات االقتصادية واالجتماعية مثل املشاركة اتمعية             -

  .يف اختاذ القرار القومي فضالً عن الدعم املايل للمشاريع العلمية
 يعد نشر الثقافة العلمية بني خمتلف األوساط االجتماعية مهما كـان            :داف نشر الثقافة العلمية   أه

عمرهم أو جنسهم أو انتماؤهم الثقايف أو االجتماعي اهلدف الرئيس الجتاه نشر الثقافة العلمية، ويشتق               
  :من هذا اهلدف جمموعة من األهداف املكملة من أمهها

  .اتمع وتسليحه بأدوات التفكري العلمي ومضامينهنبذ التفكري اخلرايف يف  -
 .يئة البيئة املناسبة لتطوير الكفاءات والقدرات وتنمية اإلبداع -
 .مواكبة حركة التطور العلمي والتقين مواكبةً عملية أدائية وتقبلها وجدانياً -
 . ملعرفة وتطويع التقانةحتقيق األمن العلمي الذي يسعى إىل جتاوز النقل واالكتساب إىل إنتاج ا -

 إن اإلجنـازات العلميـة   :دور املؤسسات التربوية يف تنمية مهارات الثقافة العلمية لدى طلبتـها   
التردي البيئـي  : الكثرية قدمت إىل البشرية الكثري من املنافع لكنها باملقابل ولٌدت خماطر كثرية من أمهها           

من إنتاج أسلحة الدمار الشامل ومتركز الثـروة وعـدم          واإلفراط يف استهالك املوارد الطبيعية واملزيد       
التوازن االجتماعي وحتدي ما هو قائم يف اتمع من قيم اجتماعية ودينية وثقافية، كمـا جنـم عنـها                   

الفقر واألمية واألمراض املستعصية والتدهور البيئي ومصادر الطاقة غري املـستدمية           : حتديات كثرية مثل  
احلل ملواجهة تلك املخاطر والتحديات تبين املؤسسات التربوية االلتزام باتمع          والتدهور األمين، وكان    

العلمي ونشر الثقافة املعرفية وفق أسس من املعايري األخالقية والقيم املتضمنة لشرعية حقوق اإلنـسان،               
ـ : فضالً عن تفعيل جمموعة من القيم واملبادئ لدى املتعلم مثـل       ) ١٢، ص ٢٠٠٧بعاصريي،  ( ع التواض

املعريف واألمانة العلمية واالستقاللية والدقة العلمية واالنضباط املنهجي واحلرص على اإلتقان والعمـل             
اجلماعي وبث روح العدالة االجتماعية واملبادرة واالبتكار واحترام احلقائق ونبذ املبالغة واخلرافة وغرس             

الفكرية وأحادية الرأي وإشاعة روح     حب االستطالع واملنافسة وختطي مساحات االنفعاالت واملعٌوقات        
التسامح والتفكري العقالين قبل اختاذ املواقف والقرارات وبث روح التفاؤل وتأصيل مفهوم اتمع الدائم              

. التعلم وتطوير املهارات وحتفيز ملكة التساؤل وحماربة التلوث والتـصدي للفقـر واألميـة واملـرض               
  ) ٢٣، ص٢٠٠٤الشيباين، (

  :للبحثاجلانب العملي 
   ومناقشة فرضياته، وأخرياً تقدمي مقترحات ،تناول اجلانب العملي للبحث اإلجابة عن أسئلة البحث
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  .يف ضوء النتائج
  :اإلجابة عن أسئلة البحث
  ما خصائص التوجهات التربوية املعاصرة اليت يقترحها البحث؟ : اإلجابة عن السؤال األول

جمموعة من اخلصائص اليت متيز التوجهـات التربويـة         نستنتج من استعراض اجلانب النظري للبحث       
املعاصرة، ومن أهم هذه اخلصائص توافر جمموعة من الظروف والعوامل اليت نادت بتطـوير العمليـة                

احلاجة إىل التعلم املتقن، وانتشار وسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثـة، والـدعوة إىل             : التربوية منها 
عملية التربوية، وضرورة التخطيط يف العمل التربوي، والـدعوة إىل اتبـاع            االستفادة من خدماا يف ال    

أساليب تدريس جديدة تم مبهارات املتعلم وكفاياته أكثر من املعلومة حبد ذاا، واالهتمام ببناء الفرد               
ول يف الـدور    بناًء متكامالً، والقناعة بأمهية التعليم ونشر الثقافة يف حتقيق التنمية الشاملة، وضرورة التح            

التقليدي للجامعات من جمرد أا ناقل للمعرفة إىل مطور هلا، ونبذ التفكري اخلرايف واالهتمام بـالتفكري                
العلمي، والتمسك باهلوية الوطنية واألصالة إىل جانب التجديد والتطوير، فضالً عن ضرورة مواجهـة              

كمـا دعـت تلـك      . ه اتمع العـريب   التحديات االقتصادية والصحية واالجتماعية وغريها اليت تواج      
تنمية املهارات التقنية، والوصـول بـالتعلم إىل        : التوجهات إىل حتقيق جمموعة من األهداف من أمهها       

، والتمسك باهلوية، وتنمية القدرات      والبيئي اإلتقان، وتنمية املهارات العقلية، والوعي الصحي واجلنسي      
التوجهات جمموعة من العقبات منها ما يتعلق بضعف التمويل،         الذاتية واالجتماعية، وأخرياً يواجه تلك      

ومنها ما يتعلق بكثرة أعداد الطلبة املقبلني على التعليم اجلامعي، وما رافق ذلك من االهتمام بالكم على                 
حساب الكيف، وغلبة النظرة التجارية يف العملية التربوية، فضالً عن قلة توافر الكوادر البشرية املؤهلة               

  .ام بالعملية التربوية بكفاية عالية، وغلبة األساليب التقليدية يف التدريس والتقوميللقي
ما أهم املهارات احلياتية الالزمة لطلبة كلية التربية يف جامعة دمـشق يف             : إلجابة عن السؤال الثاين   ا

  ضوء التوجهات التربوية املقترحة يف البحث؟
صرة جمموعة من املهارات تتفق مـع املهـارات الـيت           نستنتج من خصائص التوجهات التربوية املعا     

 ,Mangrulkar)منظمة الصحة العاملية واليونيسيف واليت رصـدت يف دراسـة   حددا اليونسكو و
 وتبني فيها أن املهارات احلياتية تتضمن مجلة من املعارف واملواقف فضالً عن السلوكات املعربة               (2001

ايل من جهود املنظمات املذكورة يف هذا اال ومن خـصائص           عن مهارة الفرد وقد استفاد البحث احل      
اليت ينبغي لطلبة كلية التربية امتالكها وروعي يف        التوجهات التربوية املعاصرة يف حتديد املهارات احلياتية        

احملور : تلك املهارات خصوصيات متعلقة وية اتمع العريب، ووزعت تلك املهارات إىل ستة حماور هي             
 مهارات تنمية اهلوية ويتضمن تنمية الثقة بالذات وتقبل التنوع وترتيب األولويات والسيطرة على              األول

الضغوط وحتديد األهداف وتنمية مهارات استخدام اللغة العربية وغريها، واحملور الثاين مهارات االتصال             
ا، واحملـور الثالـث     االجتماعي ويتضمن العمل ضمن فريق وحتمل املسؤولية والتعاون والتكيف وغريه         

املهارات التكنولوجية ويتضمن مهارات البحث التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا يف التواصل والتعلم           
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وتطوير القدرات وغريها، واحملور الرابع املهارات البيئية ويتضمن تنمية املهارات املرتبطة باالهتمام بالبيئة             
ها، واحملور اخلامس مهارات الصحة واجلـنس ويتـضمن         واحملافظة عليها وترشيد استخدام املوارد وغري     

تنمية القدرة على تعميق املعرفة باألمراض السارية واملعدية واملنقولة جنسياً وأسـاليب الوقايـة منـها                
والسيطرة والتغلب على املمارسات غري الصحية وغريها، واحملور السادس مهـارات الثقافـة العلميـة               

ية املعارف الثقافية والعلمية وتعزيز القيم األخالقيـة وتنميـة مهـارات            وتضمنت كل ما له عالقة بتنم     
البحث العلمي ومهارات القراءة والتصدي للتحديات املختلفة وغريها، وقد تكونت املهارات يف كـل              
حمور من احملاور من جمموعة من القدرات، أو املعارف، أو االجتاهات، أو القيم، ويسهم اجتماع تلـك                 

-UNICEF, 2005, p4)لعناصر يف صقل املهارة وتكوينها، وذلك استناداً إىل ما أكدته املكونات وا
 من أن املهارات احلياتية ليست حقالً من حقول املعرفة أو موضوعاً دراسياً فحسب، وإمنا هي مجلة               (20

ر، وأكـدت  من املعارف والقيم واملواقف واملهارات الضرورية يف عملية التنمية الفردية والتعلم املـستم      
 وقد مت حتديد تلك احملاور ومكوناا       أيضاً أن العالقة وثيقة ما بني املعارف واملواقف واملهارات احلياتية،         

  .يف اإلستبانة اليت اعتمدها البحث
ما مدى امتالك طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق للمهارات احلياتيـة            : اإلجابة عن السؤال الثالث   

 من وجهة نظرهم؟ 
 درجـة متوسـطة يف امـتالكهم    احققوقد  كلية التربية    لبةيتبني أن ط  ) ٣(اسة اجلدول رقم    من در 

والذي يقع ضمن املـدى     ) ٣٨٥(بلغ املتوسط اإلمجايل للمهارات احلياتية      فقد  للمهارات احلياتية الكلية    
ة ، وكذلك درج  )١(كما هو مبني يف اجلدول رقم       ) ٣٧٣/٤٨٤(املتوسط  للتحقق يف مفتاح التصحيح       

التحقق متوسطة يف كل حمور من حماور املهارات احلياتية فيما عدا حمور املهارات التكنولوجيـة حيـث          
 للتحقق يف مفتـاح التـصحيح       نخفضاملتقدير  ويقع ضمن ال  ) 54.94(لبة متوسطاً مقداره    حقق الط 

ية إىل املزيد    كلية الترب  لبةوتدل هذه النتيجة إىل حاجة ط      ،)١(كما هو مبني يف اجلدول رقم       ) ٦٤-٤٥(
الـيت  ) ٢٠٠٧الـسمريي،  (من العناية يف جمال حتقيق املهارات احلياتية وهذه النتيجة تتفق مع دراسـة        

الـيت  ) ٢٠٠٩زارع،  (وتتفق مع دراسـة      كلية التربية إىل املهارات احلياتية،       لبةأظهرت حاجة لدى ط   
امل مع الكومبيـوتر والـتعلم      أظهرت حاجة ملحة لدى طلبة شعبة العلوم االجتماعية يف مهارات التع          

الـيت   (Alwell& Cobb, 2009)االلكتروين ومهارات املواطنة والبحث العلمي، وتتفق مع دراسة 
أظهرت حاجة ملحة يف املهارات ذات اجلانب املعريف ومن مث املهارات ذات اجلانب التكيفي االنفعـايل                

اليت أظهرت ضعف   (UNICEF, 2005) وأقلها املهارات ذات اجلانب االجتماعي، وتتفق مع دراسة
واختلفت مع  االهتمام مبناهج التربية احلياتية السيما فيما يتعلق بالصحة واجلنس واملهارات االجتماعية،            

  . كلية التربية للمهارات االجتماعية بدرجة عالية لبةاليت بينت امتالك ط) ٢٠٠٧جوارنة، (دراسة 
لتربية يف جامعة دمشق للمهارات احلياتية املشتقة من االجتاه          كلية ا  لبةإن الدرجة املتوسطة المتالك ط    

حنو اجلودة ومدرسة املستقبل والثقافة العلمية ينذر بضرورة العناية باملهارات اليت مت حتديدها فيما يتعلق               
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 للمناهج وأساليب التدريس املتبعة يف      بتلك التوجهات، ومعاجلة الوضع الراهن يتطلب دراسات تقوميية       
 وأخرى تضع استراتيجيات وتصورات مقترحة من أجل مواكبة كلية التربية يف جامعـة دمـشق      ةالكلي

، وضرورة تضمني املناهج يف اجلمهورية العربية الـسورية يف مجيـع            ألهم التوجهات التربوية املعاصرة   
 أن الدراسـات    املراحل التعليمية ملقرر املهارات احلياتية أسوةً ببعض الدول العربية واألجنبية، والسيما          

 &Jones)  ودراسة (Sugyama, 2008) ودراسة (Awell& Cobb, 2009)كما بني /السابقة 
Lavalle, 2008) /  أكدت أمهية املناهج اليت اهتمت بتدريب الطلبة على املهارات احلياتية يف حتقيـق

 جلميـع جوانـب     التقدم املعريف واالجتماعي والوجداين لديهم، مما يسهم يف حتقيق التنميـة الـشاملة            
  .   الشخصية لدى املتعلم، وهذا من أهم املبادئ اليت تستند إليها التوجهات التربوية املعاصرة

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحاور) ٣(اجلدول رقم 
 درجة التحقق االحنراف املعياري املتوسط املهارة
 متوسطة 86.298 385.24 اإلستبانة

 منخفضة 19.524 54.94 التكنولوجيا
 متوسطة 17.856 58.77  واجلنسالصحة
 متوسطة 16.715 60.52 البيئة

 متوسطة 13.072 62.13  االجتماعياالتصال
 متوسطة 17.403 70.36  العلميةالثقافة
 متوسطة 16.738 78.52 اهلوية

 كلية التربيـة يف     لبةاجها ط ما ترتيب جماالت املهارات احلياتية اليت حيت      : إلجابة عن السؤال الرابع   ا
  جامعة دمشق يف ضوء االجتاهات التربوية املعاصرة؟

على الترتيب التـصاعدي    وكانت   املهارات احلياتية    درجة امتالك  ) ٣(بينت النتائج يف اجلدول رقم      
، )٦٠,٥(، املهارات البيئيـة     )٥٨,٧(، مهارات الصحة واجلنس     )٥٤,٩(املهارات التكنولوجية   : التايل
، مهـارات تنميـة اهلويـة       )٧٠,٣(، مهارات الثقافة العلميـة      )٦٢,١(ات االتصال االجتماعي    مهار

، وهذا يعين أن مهارات تنمية اهلوية لدى طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق حققـت أعلـى                  )٧٨,٥(
 وعلى الرغم من ذلك فإن هذا احملور يقع ضمن اـال املتوسـط            ،  حملاور الستة املقترحة  امستوى لدى   

 حاجة الطلبة يف كلية التربية إىل دعم هذا اال ملا له من أمهية كبرية يف مواجهـة                  يدل على للتحقق مما   
اليت أكدت أن   ) ٢٠٠٩زارع،  ( وهذا ال يتفق مع دراسة       التحديات املعاصرة اليت يعيشها اتمع العريب،     

لعلوم االجتماعية، كما أن النتيجة      مهارات املواطنة تعد من املهارات الشديدة اإلحلاح لدى طلبة شعبة ا          
 يف حني أن    اليت بينت أن مهارات اهلوية من أكثر املهارات إحلاحاً،        ) ٢٠٠٧السيد،  (ال تتفق مع دراسة     

 وكانت أقل املهارات حتققاً لدى احملاور الـستة         ،املهارات التكنولوجية والتقنية حققت تقديراً منخفضاً     
عاصرة على الرغم من أمهية هذا اال والسيما أن املهارات التكنولوجية        املشتقة من االجتاهات التربوية امل    

تعد من أهم خصائص اجتاه مدرسة املستقبل، فهل هذا يعين أن كلية التربية مازالت حباجة ألن يكـون                  
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وهذا يتفـق مـع      !إعداد معلم املستقبل فيها يتطلب مواكبة خصائص ذلك التصور املستقبلي املنشود          
اليت أظهرت  (Awell, & Cobb, 2009)ودراسة ) ٢٠٠٩زارع، ( ودراسة )٢٠٠٧يد، الس( دراسة

حاجة كبرية لدى الطلبة يف التعامل مع التكنولوجيا واحلاسوب والتعلم االلكتروين فضالً عن احلاجة إىل               
ل كما أن املهارات املتعلقة بالصحة واجلنس نالت الترتيب الالحق ـا          . تنمية مهارات البحث العلمي   

وإىل  املهارات التكنولوجية، وهذا يعين رغبة جيل الشباب بضرورة التوعية بالسلوك الصحي واجلنـسي            
، وهذا يتفـق مـع دراسـة        والثقافة اجلنسية  املزيد من التوعية مبجال األسرة واألمراض املنقولة جنسياً       

والـوعي الـصحي    اليت أظهرت حاجة كبرية لدى الطلبة يف جمال املهارات الصحية           ) ٢٠٠٧السيد،  (
 اليت أظهرت ضعف االهتمام باملهارات الصحية (UNICEF, 2005)واجلنسي، كما تتفق مع دراسة 

، كما بينت الدراسة حاجة متوسطة      واجلنسية واالجتماعية يف مناهج التربية احلياتية يف دول جنوب آسيا         
 (Larsen, 1998)لدى الطلبة يف امتالك املهارات االجتماعية وهذا يتفق مـع دراسـة كـل مـن     

   .)٢٠٠٩جوارنة، (، ويتعارض مع دراسة )٢٠٠٩زارع، (و) ٢٠٠٧السيد، (و) ٢٠٠٣السمريي، (و
  :مناقشة فرضيات البحث

ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة كلية التربيـة يف              : الفرضية األوىل 
  ):٠,٠٥(ى داللة جامعة دمشق يف املهارات احلياتية وفق متغري اجلنس عند مستو

يتبني أنه لـيس    )  ٥(ومقارنة درجة الداللة بني املتوسطات يف اجلدول        ) ٤(رقم  من دراسة اجلدول    
هناك فرق ذو داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف كلية التربية جبامعة دمـشق يف درجـة امـتالك                   

) ٠,٣٤(املهارات احلياتية الكليـة     املهارات احلياتية فقد بلغت درجة الداللة لدى الطلبة والطالبات يف           
، وكذلك ليس هناك فرق بني الذكور واإلناث يف درجة امتالك           )٠,٠٥(وهي أكرب من مستوى الداللة      

كل حمور من حماور املهارات احلياتية بصورة مستقلة، إذن كانت  درجات الداللة أكرب مـن مـستوى               
يف امتالك املهارات احلياتيـة،      الذكور واإلناث  والنتيجة ليس هناك فرق ذو داللة بني         )٠,٠٥(الداللة  

ورمبا ينفي ذلك وجود فروق يف أمناط التفكري والسلوك بني اجلنسني يف كلية التربية يف جامعة دمـشق،     
ويدل إىل عدم التمييز يف املعاملة وفقاً ملتغري اجلنس يف الكلية، ومن املالحظ أن هذه النتيجة تتفق مـع                   

فيمـا عـدا    /ليت مل تظهر فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري اجلنس            ا) ٢٠٠٧السيد،  (دراسة  
 اليت مل تظهر فروقاً ذات داللة  (Awell, & Cobb, 2009)وتتفق مع دراسة ، /االتصال االجتماعي

اليت بينت تفوق اإلنـاث علـى       ) ١٩٨١بريندا،  (وختتلف مع دراسة    إحصائية تعزى إىل متغري اجلنس،      
والنتيجة تتفق مع الفرضية اليت افترضت عدم وجـود فـروق ذات             الك املهارات احلياتية  الذكور يف امت  

 وتتعارض مع دراسة   داللة إحصائية يف امتالك املهارات احلياتية لدى طلبة كلية التربية وفق متغري اجلنس،            
يمـا يتعلـق    اليت بينت درجة امتالك عالية لدى الطلبة للمهارات احلياتية والسيما ف          ) ٢٠٠٧جوارنة،  (

 وعلى كل حال هناك حاجة متوسطة المتالك املهارات احلياتية لـدى الـذكور              .باملهارات االجتماعية 
   .واإلناث يف كلية التربية يف جامعة دمشق
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   درجات طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق يف املهارات احلياتية وفقاً ملتغري اجلنساتمتوسط)٤(اجلدول رقم 
 إناث ذكور

 املهارة
 متوسطمعياري احنراف متوسط

 احنــراف
 معياري

 17.395 78.48 13.081 78.76 اهلوية تنمية مهارات ١
 13.316 62.02 11.953 62.72 االجتماعي االتصال مهارات ٢
 20.535 54.51 13.150 57.20 والتقنية التكنولوجية املهارات ٣
 16.851 59.53 15.291 65.64 البيئية املهارات ٤
 18.304 57.76 14.529 64.00 واجلنس الصحة اراتمه ٥
 17.890 70.04 14.817 72.04 العلمية الثقافة مهارات ٦

 89.121 382.33 69.364 400.36 احلياتية املهارات
  )T-test(نتائج اختبار ستودنت / درجات الداللة يف املهارات احلياتية وفقاً ملتغري اجلنس )٥(اجلدول رقم 

 
 املهارة

  ت
 سوبةاحمل

درجات 
 احلرية

درجة 
 الداللة

فرق 
 املتوسطني

اخلطأ املعياري 
 للفرق

 3.667 0.283 0.939 153 0.077 اهلوية تنمية مهارات ١
 2.661 0.705 0.793 36.437 0.265 االجتماعي االتصال مهارات ٢
 3.188 2.692 0.402 49.754 0.845 والتقنية التكنولوجية املهارات ٣
 3.629 6.109 0.094 153 1.684 بيئيةال املهارات ٤
 3.880 6.238 0.110 153 1.608 واجلنس الصحة مهارات ٥
 3.809 2.002 0.600 153 0.525 العلمية الثقافة مهارات ٦

 18.851 18.029 0.340 153 0.956 احلياتية املهارات

 كليـة التربيـة يف   ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة: الفرضية الثانية 
  ):٠,٠٥(جامعة دمشق يف املهارات احلياتية وفق متغري االختصاص عند مستوى داللة 

  يظهر فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطات درجات )  ٧(واجلدول رقم ) ٦(من دراسة اجلدول 
) ٠,٠٠(يـة  الطلبة يف امتالك املهارات احلياتية حيث بلغت درجة الداللة لدى جمموع املهـارات احليات       

مما يعين أن هناك فرقاً بني الطلبة وفق متغري االختصاص، وهذا خيالف الفرضية             ) ٠,٠٥(وهي أصغر من    
، وهذا يتفق مع دراسة     اليت افترضت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري االختصاص           

ن هناك حاجة ملحة لدى     اليت أظهرت اختالفاً يعزى إىل متغري االختصاص وذلك بأ        ) ٢٠٠٧السيد ،   (
  .طلبة الكليات العلمية إىل املهارات احلياتية أكثر من طلبة الكليات األدبية

  متوسطات املهارات احلياتية لدى طلبة كلية التربية وفق متغري االختصاص ) ٦( اجلدول رقم 

 نفس علم صف معلم تربية املهارة 
 تربوي إرشاد

 ونفسي
الدرجة 
 الكلية

 78.52 87.28 79.09 75.23 71.93 اهلوية تنمية مهارات ١
 62.13 68.88 64.09 59.56 55.43 االجتماعي االتصال مهارات ٢
 54.94 64.20 51.88 54.37 46.97 والتقنية التكنولوجية املهارات ٣
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 60.52 65.38 56.94 63.31 53.13 البيئية املهارات ٤
 58.77 68.38 56.85 57.06 51.03 واجلنس الصحة مهارات ٥
 70.36 81.10 69.76 64.46 66.93 العلمية الثقافة مهارات ٦

 385.24 435.20 378.61 373.98 345.43 احلياتية املهارات
  .حتليل التباين األحادي للفروق بني درجات الطلبة وفق متغري االختصاص ) ٧(اجلدول رقم 

 املربعات جمموع مصدر التباين املتغريات 
 درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 اف
 درجة
 الداللة

 0.000 6.51 1647.0 3 4940.9 اموعات بني
 ١ - - 253.0 151 38201.8 اموعات داخل

 تنمية مهارات
 اهلوية

 - - - 154 43142.7 الكلي
 0.000 8.07 1212.0 3 3636.1 اموعات بني

 ٢ - - 150.2 151 22677.3 اموعات داخل
 االتصال مهارات

 االجتماعي
 - - - 154 26313.4 الكلي
 0.002 5.37 1887.8 3 5663.5 اموعات بني

 ٣ - - 351.2 151 53036.9 اموعات داخل
 املهارات

 التكنولوجية
 - - - 154 58700.5 الكلي والتقنية

 0.006 4.33 1135.6 3 3406.9 اموعات بني
 البيئية املهارات ٤ - - 262.4 151 39619.8 اموعات داخل
 - - - 154 43026.7 الكلي
 0.000 6.69 1920.1 3 5760.2 اموعات بني

 ٥ - - 287.0 151 43341.4 اموعات داخل
 الصحة مهارات
 واجلنس

 - - - 154 49101.6 الكلي
 0.000 8.57 2262.4 3 6787.3 اموعات بني

 ٦ - - 263.9 151 39852.5 اموعات داخل
 الثقافة مهارات
 العلمية

 - - - 154 46639.8 الكلي
.51807 3 155421.5 اموعات بني

2 7.89 0.000 

 احلياتية املهارات - - 6566.0 151 991466.6  اموعات داخل
.1146888 الكلي

2 154 - - - 

لة إحصائية يف املهارات    يظهر فرق ذو دال   ) ٦(ومقارنته باجلدول رقم    ) ٨(ومن دراسة اجلدول رقم     
) ٠,٠٥(احلياتية الكلية بني طلبة كلية التربية لصاحل طلبة اإلرشاد النفسي والتربوي عند مستوى الداللة               

ومن مث طلبة   ) ٤٣٥(يليه طلبة علم النفس     ) ٤٣٥,٢٠(فقد حصل طلبة اإلرشاد على أعلى متوسط بلغ         
 مستوى كل حمور من حماور املهـارات احلياتيـة          وأخرياً طلبة التربية، أما على    ) ٣٧٣,٩(معلم الصف   

  :فكانت النتائج كما يلي
  .تفوق طلبة اإلرشاد على طلبة ختصص التربية ومعلم الصف وعلم النفس: يف جمال حمور تنمية اهلوية
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تفوق طلبة اإلرشاد أيضاَ على طلبـة التربيـة ومعلـم           : يف جمال حمور مهارات االتصال االجتماعي     
س هناك فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة اإلرشاد وعلم النفس، بينما تفوق طلبة              الصف، يف حني لي   

  .علم النفس على طلبة التربية يف مهارات االتصال االجتماعي
تفوق طلبة اإلرشاد على طلبة التربية ومعلـم الـصف          : يف جمال حمور املهارات التكنولوجية والتقنية     

ة باملهارات التكنولوجية والتقنية، يف حني ليس هناك فـروق ذات           وعلم النفس يف جمال املهارات املتعلق     
  .داللة إحصائية يف امتالك املهارات التكنولوجية فيما بني التخصصات التربوية األخرى

تفوق طلبة معلم الصف على طلبة التربية يف جمال امتالك املهـارات            : يف جمال حمور املهارات البيئية    
 اإلرشاد على طلبة التربية وعلم النفس، وليس هناك فرق ذو داللة إحصائية             البيئية، يف حني تفوق طلبة    

  .بني طلبة اإلرشاد وطلبة معلم الصف يف اال نفسه
تفوق طلبة اإلرشاد على طلبة ختصص التربية ومعلم الصف         : يف جمال حمور مهارات الصحة واجلنس     

 يف حني ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية         وعلم النفس يف امتالك املهارات املتعلقة بالصحة واجلنس،       
  .يف امتالك املهارات الصحية بني التخصصات التربوية األخرى

تفوق طلبة اإلرشاد على طلبة ختصص التربية ومعلم الـصف          : يف جمال حمور مهارات الثقافة العلمية     
 فروق ذات داللة إحصائية     وعلم النفس يف امتالك املهارات املتعلقة بالثقافة العلمية، يف حني ليس هناك           

  .بني التخصصات التربوية األخرى يف اال نفسه
وبصورة عامة إن حصول الطلبة على تقدير متوسط يف املهارات احلياتية يتفق مع الدراسات السابقة               

على الرغم من أن الدراسة ) ٢٠٠٩زارع، ( و(Larsen, 1998) و(Brenda, 1981)كما يف دراسة 
تغري االختصاص والدراسات السابقة املتوافرة مل تتناول ذلك املتغري، ويعود تقدير الباحثة            احلالية تناولت م  

إتباع األساليب التقليدية يف التدريس يف كلية التربيـة،         : لتلك النتيجة إىل جمموعة من العوامل من أمهها       
 (Jones& Lavalle, 2008) وكذلك دراسـة  (Awell,& Cobb, 2009)حيث أكدت دراسة 

أن األساليب التقليدية غري كافية يف تنمية املهارات احلياتية لدى الطلبة،   (sugyama, 2008)راسة ود
وقلة معرفة األساتذة يف كلية التربية باملهارات احلياتية وبأساليب تنميتها، وضعف الترابط ما بني الكلية               

 آسيا، وكثرة التحـديات   يف دراستها يف جنوب(UNICEF, 2005)واتمع احمللي وهذا ما أكدته 
املعاصرة اليت تواجه املواطن العريب وكثرة األعباء والضغوط املختلفة، وقلة حتديث املنـاهج يف كليـة                

  . التربية، وضعف ارتباطها بالقضايا املعاصرة
  يف امتالك املهارات احلياتية وفق االختصاص) LSD(املقارنات البعدية )  ٨(اجلدول رقم 

 إرشاد نفسي علم نفس معلم صف تربية  
 

درجة  فرق املتوسطني 
درجة  فرق املتوسطني الداللة

درجة  فرق املتوسطني الداللة
 الداللة

فرق 
 املتوسطني

درجة 
 الداللة

 - - - - - - - - تربية
 - - - - - - 0.367 3.297 معلم صف
 - - - - 0.277 3.860 0.076 7.158 علم نفس

وية
اهل

 

 - - 0.030 (*)8.184 0.000 (*)12.044 0.000 (*)15.342 إرشاد نفسي

ل  الج
ا

 - - - - - - - - تربية
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 - - - - - - 0.144 4.124 معلم صف
 - - - - 0.099 4.533 0.006 (*)8.658 علم نفس

 - - 0.099 4.784 0.000 (*)9.317 0.000 (*)13.442 إرشاد نفسي
 - - - - - - - - تربية

 - - - - - - 0.087 7.4 معلم صف
جيا - - - - 0.552 2.5- 0.300 4.9 علم نفس

ولو
كن
الت

 

 - - 0.006 (*)12.3 0.014 (*)9.8 0.000 (*)17.2 إرشاد نفسي
 - - - - - - - - تربية

 - - - - - - 0.007 (*)10.2 معلم صف
يئة - - - - 0.079 6.4- 0.353 3.8 علم نفس

الب
 

 - - 0.028 (*)8.4 0.545 2.1 0.002 (*)12.2 إرشاد نفسي
 - - - - - - - - تربية

 - - - - - - 0.123 6.0 معلم صف
س - - - - 0.956 2.- 0.176 5.8 علم نفس

جلن
 وا
حة
لص
ا

 - - 0.004 (*)11.5 0.002 (*)11.3 0.000 (*)17.3 إرشاد نفسي 
 - - - - - - - - تربية

 - - - - - - 0.508 2.5- معلم صف
مية - - - - 0.145 5.3 0.492 2.8 علم نفس

لعل
ة ا
قاف
الث

 

 - - 0.003 (*)11.3 0.000 (*)16.6 0.000 (*)14.2 إرشاد نفسي
 - - - - - - - - تربية

 - - - - - - 0.126 28.5 معلم صف
 - - - - 0.798 4.6 0.107 33.2 علم نفس

تية
حليا
ت ا
ارا
امله

 - - 0.003 (*)56.6 0.000 (*)61.2 0.000 (*)89.8 إرشاد نفسي 

 مجيعها أظهرت النتائج حاجة متوسطة لدى طلبة كلية التربية يف التخصصات            :خالصة واستنتاجات 
من وجهة نظرهم يف املهارات احلياتية املشتقة من االجتـاه          ) التربية، معلم الصف، علم النفس، اإلرشاد     (

كذلك ليس هناك فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          حنو اجلودة ومدرسة املستقبل والثقافة العلمية، و      
 إن هذه النتيجة تقودنا إىل ضرورة       .بني الذكور واإلناث يف امتالكهم لتلك املهارات      ) ٠,٠٥(املستوى  

إعادة النظر بأهداف إعداد املعلم يف كلية التربية واستراتيجيات عملية إعداده مبا ميكنه مـن مواجهـة                 
  .جتاهات التربوية املعاصرةالتحديات املعاصرة ومواكبة اال

:א−١٤
  ضرورة إضافة مقرر املهارات احلياتية يف مناهج كلية التربية، على أن يتضمن املقرر  -١-١٤

تعريفات التربية احلياتية ونظرياا وأمهيتها وأساليب تنميتها، والتعريف مبناهج التربية احلياتية يف البلدان             
  .األخرى
قدرة الطلبة على التعامل مع التكنولوجيا على أن يكون استخدام التقنيـة عـامالً           تطوير   -٢-١٤

أساسياً يف كل مقرر من املقررات، وذلك من خالل تدريب الطلبة على تصميم برامج ودروس تعليمية                
هم بواسطة الربجميات املختلفة، وتطوير قدرة الطلبة على التعامل مع شبكة االنترنت مبهارة وتطوير معارف             

 .وتنمية قدرام على التعلم الذايت
إضافة مقرر تكنولوجيا التعليم وتصميم التدريس، والتركيز يف ذلك املقرر على استخدام             -٣-١٤
  ال تصميم الدروس والبحث عن املعلومة وتصميم الربامج التعليمية ـة يف جمـل التكنولوجيـالوسائ
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  . واملشروعات التربوية
بة بأساليب التربية الصحية واجلنسية، وذلك من خـالل إضـافة           ضرورة تنمية وعي الطل    -٤-١٤

مقررات حول التربية الصحية واجلنسية واألسرية، فضالً عن دعم تلك املقررات بأساليب متنوعـة يف               
 .اجلانب العملي كاملشاركة يف األنشطة املتنوعة واتباع أساليب التعلم التعاوين ولعب األدوار

لتربية البيئية يف كلية التربية، وربط تلك املقررات مبشروعات عمليـة           االهتمام مبقررات ا   -٥-١٤
 .مستمدة من دراسة حاجات البيئة احمللية أوالً ومن مث االنطالق إىل دراسة حاجات البيئات األخرى

تطوير نظام العمل يف مكتبة كلية التربية، وذلك من خالل جتهيزها بالعدد املناسب مـن                -٦-١٤
 مكان واسع تتوافر فيه اخلصائص الفيزيائية املرحية من وية وإنارة وهدوء، وتطـوير              احلواسب، وتوفري 

نظام األرشفة فيها، وربطها بشبكة االنترنت، مبا يسهل احلصول على املعلومـات واملراجـع بـسرعة                
 .وسهولة
رات العمل على تدريب أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية التربية على كيفية تنميـة املهـا               -٧-١٤

احلياتية، وإكساا للطلبة بأساليب معاصرة كأساليب التعلم الذايت والتدريب العملي والتعلم التعـاوين             
 .ولعب األدوار

وضع خطة سنوية يف كلية التربية تتعلق بأهداف العمل يف كل قسم من أقـسام كليـة                  -٨-١٤
ع التكنولوجيا ألا أكثر املهـارات      التربية، كأن توضع أهداف تتعلق بامتالك املتعلم ملهارات التعامل م         

إحلاحاً يف األسبوع األول، ويف األسبوع الثاين األهداف املتعلقة باملوضوعات الصحية واجلنـسية، أمـا     
األسبوع الثالث خيصص للموضوعات البيئية، واألسبوع الرابع ملوضوعات التواصل االجتماعي فالثقافة           

ب على تلك املوضوعات عن طريق ورشات العمـل والـتعلم           العلمية فاهلوية وهكذا، وأن يتم التدري     
التعاوين والعمل ضمن فريق ولعب األدوار فضالً عن التعلم الذايت واستخدام احلاسوب والتقانة بصورة              

 . مستمرة
إقامة ورشات عمل يشترك فيها الطلبة مع األساتذة يتم من خالهلا إنتاج وسائل وتبـادل       -٩-١٤

 .ملهارات احلياتيةاملعرفة فيما يتعلق با
ضرورة إعادة النظر يف طرائق التدريس والبيئة املادية والتكنولوجية يف كلية التربيـة يف               -١٠-١٤

 لتتالءم مع العمل مع األساليب احلديثة كاالهتمام باملخابر اللغوية واملخابر االلكترونيـة             جامعة دمشق 
 .وجلسات التعلم التعاوين وورشات العمل

شاء موقع الكتروين لكلية التربية جبامعة دمشق مما يـسمح بفـتح قنـوات              ضرورة إن  -١١-١٤
 بني الطلبة وأعضاء    التواصل املستمر واحلصول على النصيحة واملشورة وغريها من اخلدمات االكترونية         

 .اهليئة التعليمية وكليات التربية يف الوطن العريب
تروين والتعامل مع شبكة احلاسـب،      ضرورة تعميق مهارة الطلبة يف جمال البحث االلك        -١٢-١٤

والسيما فيما يتعلق بضرورة إنشاء مكتبة إلكترونية يف كلية التربية جبامعة دمشق، والسيما أن الطلبة قد                
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عن إحلاحهم على ضـرورة     ) الدراسة األساسية للبحث  يف أثناء    و ،يف أثناء الدراسة االستطالعية   (عربوا  
 .تقدمي خدمات مكتبية الكترونية أفضل

ضرورة وضع استراتيجية متكاملة إلعداد طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق ملدة زمنية              -١٣-١٤
حمددة تعتمد املهارات احلياتية املشتقة من اجتاه اجلودة ومدرسة املستقبل والثقافة العلمية اليت مت اقتراحها               

 .  والبنود اليت ينبغي التركيز عليها، واالستعانة باالستبانة اليت قدمها البحث احلايل يف احملاوريف البحث
إجراء دراسات تقوميية ملدى امتالك طلبة كلية التربية للمهـارات احلياتيـة يف ضـوء                -١٤-١٤

االجتاهات التربوية املعاصرة وذلك برأي أعضاء اهليئة التدريسية ومقارنتها برأي الطلبة ورأي اجلهـات              
  .املعنية خبرجيي كلية التربية
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א א
א א  :א

، ورقة عمـل يف إطـار       حركة العلم صوب اتمع    ).٢٠٠٧( .   ـ بعاصريي، سلوى السنيورة   
عـن  . ٢٠٠٧مـارس   ٧: اليت تنظمها األكادميية امللكيـة للعلـوم، بـريوت        " مقهى العلوم "لقاءات  
ــع ــدخول إىل  www.alesco.org.tn/index.php.option.com:املوق ــاريخ ال ، ت
  .٢٠/٤/٢٠٠٩املوقع
  م٩٨/١٩٩٩ الصادر عن البنك الدويل لعامتقرير التنمية الثامن عشر  ـ  

  .  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم).١٩٨٨( .   ـ التقرير العام واالستراتيجيات الفرعية
 ربيـة، جملة احتاد اجلامعات الع   .معايري اجلودة الشاملة يف اجلامعات     ).٢٠٠٧( .   ـ اجلليب، سوسن  

  ).٤(، إصدار األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية
جمموعة رؤى وأفكـار  "مدرسة املستقبل    ).٢٠٠٦. (والرامييت، فواز فتح اهللا   . ـ مجل، حممد جهاد   

  .دار الكتاب اجلامعي: ، العني اإلمارات العربية املتحدة.ودراسات معاصرة
بة معلم الصف يف اجلامعة اهلامشية يف األردن        مدى امتالك طل   ).٢٠٠٧. (ـ جوارنة، حممد سليمان   

، إصدار األمانـة العامـة الحتـاد        جملة احتاد اجلامعات العربية    للمهارات االجتماعية من وجهة نظرهم،    
  ).٤٩( ة،اجلامعات العربي

 الضوابط اخلاصة باملهارات املعرفية للطالب يف مدرسة املستقبل،        ).٢٠٠٣. (ـ احلاج، حممد حسن   
، كلية التربية، جامعة امللك     )١٤٢٣ /١٧/٨ـ  ١٦( ندوة مدرسة املستقبل، يف الفترة من        حبث قدم إىل  
ــعود ــروين .س ــع االلكت ــن املوق ــول  article/sa.org.psso.www: ع ــاريخ دخ  ت
 .١٤/٣/٢٠٠٩:املوقع

دار النهـضة العربيـة     :  القاهرة .لتعليماالعتماد وضمان اجلودة يف ا     ).٢٠٠٥( .ـ حسني، سالمة  
  .للنشر والتوزيع

التعليم يف تقرير   : مالحظات حول الفصل الرابع بناء القدرات البشرية       ).٢٠٠٢( .ـ حوات، علي  
، برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       خلق الفرص لألجيال القادمة    "٢٠٠٢التنمية اإلنسانية العربية للعام     

ــاء   ــريب لإلمن ــصندوق الع ــاعي وال ــصادي واالجتم ــروين  . االقت ــع االلكت ــن املوق ع
http://www.ncrss.com/report2.doc٢٠/٤/٢٠٠٩:  تاريخ الدخول إىل املوقع .  

، اخلطيـب ودهـان   ( ،املدارس اليت حنتاج   ).٢٠٠٣. ( حممد شحادات، ودهان، فادي    ـ اخلطيب، 
  ، مدارس امللك فيصل، الرياض)مل يذكر اسم املؤلف ().مترجم

 دار  :اجلودة الشاملة واالعتمـاد األكـادميي يف التعلـيم         ).٢٠٠٣( . حممد شحادات  طيب،ـ اخل 
  اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض
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: الريـاض  ".تطبيقات تربوية "إدارة اجلودة الشاملة     ).٢٠٠٤( .ـ اخلطيب، أمحد واخلطيب، رداح    
 .تربية العريب لدول اخلليجمكتب ال

ج تدرييب مقترح لتكوين الطالب املعلم شعبة الدراسـات         فاعلية برنام  ).٢٠٠٩( .ـ زارع، أمحد  
دور "املؤمتر العلمي الثاين     ،االجتماعية لتنمية بعض املهارات احلياتية والوعي بالتحديات التربوية للعوملة        

 .  ٩/٤/٢٠٠٩ ولغاية٧/٤ املنعقد يف جامعة جرش،"املعلم العريب يف عصر التدفق املعريف
املنظمة العربية للتربيـة والثقافـة       ).٢٠٠٤. (نشر الثقافة العلمية والتقانية   ـ االستراتيجية العربية ل   

  .والعلوم
، جملة البحث التربوي   .األنشطة التربوية وتفعيل مدرسة املستقبل     ).٢٠٠٢. (ـ سالمة، حممد توفيق   

٢ (١(. 
هـارات  فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التعـاوين يف تنميـة امل          ).٢٠٠٣( .السمريي، لطيفة ـ  

 جامعـة   ،الة التربوية  االجتماعية لدى طالبات كلية التربية يف جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض،           
  ).٦٨( ١٧الكويت، 

جملة احتاد اجلامعـات    ،   حاجات طلبة جامعة اإلسراء إىل املهارات احلياتية       ،٢٠٠٧السيد، مرمي،   ـ  
  ).٤٩ (عربية، إصدار األمانة العامة الحتاد اجلامعات ال،العربية
، ورقـة   خلفية وقضايا املفاهيم العامة للثقافة العلمية والتقنيـة        ).٢٠٠٤. (الشيباين، حممد خضر  ـ  

عمل مقدمة إىل املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يف طور إعداد اإلستراتيجية العربية لنشر الثقافـة                
تاريخ الدخول إىل   . www.alesco.org.tn/index.php.option.com:عن املوقع .العلمية
  ٢٠/٤/٢٠٠٩: املوقع

 :http:  عن املوقـع االلكتـروين  . احلياتية، مدارس الوطنية اخلاصة املهارات).٢٠٠٦. (ـ غنيم
//www. Wpuschool.com .١٧/٧/٢٠٠٩: تاريخ الدخول إىل املوقع.  

جملة احتاد اجلامعـات    ،  اجلودة يف التعليم العايل يف الوطن العريب       ).٢٠٠٧( .ـ فريوان، عبد السالم   
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