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ما قبل الجاامعي  المهارات الحياتية الالزم إكسابها للمتعلمين في مرحلتي التعليم

  .في سورية
 * د.زينب زيود 

 امللخص
 

هدف  هدداا اث إد  صم م ددئمة ابملهئددت امليدمليا  ايتمملممددت اثدهب  م  ددل صلرتددمل مل  د   دد   اث  مددت     
وي ت، يف ضدو    دملهص املتعلئدني يف لدا املفيسمت ثلئتعلئني يف  رحلهب اثتعلمة  دمل اب دا امدمل عل يف سد

  رحلت معلمئمت، ومبمل  ليب  تطل مل  اجملتئع اثرتويي ثلتمئمت ومطلعملمه ثلتإف   واثتطو ر.
وثتإقمق اهلف     هاا اث إ  مَت م ئمة م ممف ثلئيمليا  ايتمملممت   هة  وضوع اث إ ،       

واثددهب وضددعتيمل  عددا اثفياسددمل  اثم ر ددت  و رتددتس يف يف اسملسدده  عددفتص  دد  م ددممتمل  امليددمليا  ايتمملممددت 
واثتط مقمت، ومَت اعتئملته  عف عرضه علد  مئوعدت  د  املخت دني يف مدمل  اث  مدت واثتعلدمة،  و مدمل   علد  
هدداا اثت ددممف ا مَتددة مَت ضلمددا   ددئوص لدداص  دد    ددملهص لددو املتعلئددني يف  ددرحلهب اثتعلددمة ا سملسددل 

 ت يف سوي ت. واثثمل وي، واثتإفاي  اثهب مواجه اثتمئم
و عف اإلط ع عل    ح مل  ا متئني وآياهية حو  ابملهئت امليمليا     حم  موز ع امليمليا      

ايتمملممت ا سملسمت واثترعمت، و    دت امليدمليخل ا دملهص اثمئدو يف لدا  رحلدت معلمئمدت ، مَت ا  دا مبع دة 
امليدمليا  ايتمملممدت  اثد زك صلرتدمل مل امل ح مل ، واثتمليل موصا اث إ  يف هاا اجملدمل  صم م دئمة ابملهئدت 

 ثلئتعلئني يف  رحلهب اثتعلمة  مل اب ا اممل عل يف سوي ت.
لئمل موصا صم عفتص    املق حمل   ميمل  دمل  تعلدق   توجمده املدرَ ني صم معلدمة امليدمليا  ايتمملممدت        

ق اثتددفي يف املرتتخل ددت  دد  لددا تيح، و مإيددمل حمددةا   دد  ايت ددت اثفيسددمت، ولدداث  اثتوجدده  ددو طراهدد
ايتف ثت اثهب معةز امليمليا  ايتمملممت يف خمتلف اشدمتملهلمل، وضدرويخل اثتخطدمت ثتمئمدت امليدمليا  ايتمملممدت  د  

     خمطت شمل ا و م ة و تفيج ثتفي رتيمل عرب املراحا اثتعلمئمت املختلتت.
 
 .سورية، جامعة دمشق، كلية الرتبية*
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  قف ت اثفياست: -1
واملتمحور حول ثقافة التلقني واحلفظ والتذكر, واليت كانت قادرة على  إن الرتبية مبعناها التقليدي

مقابلة احتياجات اجملتمع يف فرتات سابقة، مل تعد هلا هذه القدرة اآلن يف مواجهة االحتياجات املتجددة 
متثل أمهية واملتزايدة جملتمع اليوم السريع التغري، حيث إَن املعلومات ومع تسارعها وتزايدها وتنوعها مل تعد 

يف عصران احلاضر إاّل بقدر أعمال الفكر فيها واستخالص اجلديد واملفيد منها، وبناًء عليه فإنه على 
تعليمنا أال يتوقف يف أهدافه ومراميه عند توسيع مدارك املتعلم وزايدة معلوماته، وإمنا ينبغي أن تطور هذه 

يز تفكريه"، وتوظيف التفكري يف التعلم حيول األهداف لتشمل تنشيط عقل املتعلم واستثارة ذهنه وحتف
عملية اكتساب املعرفة من عملية خاملة إىل نشاط عقلي أتملي يفضي إىل إتقان أعمق للمحتوى املعريف، 
وإىل ربط أفضل لعناصره وحمتوايته وقدرته على ممارسته وتطبيقه، وابلتفكري املتأمل يعايش اإلنسان ظروف 

 .(13، 2008تعامل بفاعلية واقتدار مع قضاايه ومشكالته".)املغيصب ،عصره ويستوعب متغرياته وي

من اخلطأ أن نعمم أن الرتبية هي توظيف مثمر لألموال، فليست كل أنواع الرتبية ينطبق عليها 
هذا الوصف، فكم من تربية أعاقت النمو الشامل للمجتمع, وكم من تربية أنتجت نفوسا حمبطة مليادين 

ن مواجهة حتدايت احلياة. ولكن الرتبية املنشودة هي اليت حتقق غاايت وأهداف اجملتمع اإلنتاج, عاجزة ع
وفق عقيدته وقيمه؛ ومن الطبيعي أن أيخذ هذا النوع من الرتبية جل اهتمام اجملتمع، وذلك ألن املستقبل 

تفكري والتفاعل املثمر إمنا يكون  لألمم اليت تستثمر أعظم استثمار ذكاء مجيع شباهبا، ومبا حيقق عقالنية ال
التفاعل املثمر مع  مع احمليط، ويتفق ذلك مع غاية الرتبية يف إعداد الفرد املنتج يف اجملتمع ، والقادر على

كما أن هكذا أهداف جيب أن تساعد يف حتديد املهارات الالزمة لذلك، وعلى سبيل املثال؛   ، حميطه
ملهارات املرونة والتكيف، كما أن التفكري بعقالنية يرتكز  التفاعل املثمر مع احمليط يتطلب امتالك الفرد

على التمكن من مهارات التفكري املختلفة، الناقد، اإلبداعي، وما يندرج ضمنها من مهارات فرعية،  
كاحملاكمة، واالستنتاج. إن كلتا املهارتني يعتمد عليهما الفرد يف التعامل مع مشاكل احلياة للتغلب عليها 

 وافق مع قيم وعقيدة الفرد واجملتمع.أبساليب تت

إن النظم الرتبوية التقليدية  تعطي الطالب املعلومة على شكل كتاب، وذلك ابالعتماد على طريقة احلفظ 
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إاّل أن هذا النوع من التعليم يظل عاجزاً والتلقني وتقدمي حلول جاهزة للمشكالت يف املقررات الدراسية، 
 ذهنه وحتفز فكره، فمناهج التعليم إن ركزت فإمنا تركز على هتذيب سلوك عن تزويد املتعلم مبدخالت تثري

املتعلم وزايدة معلوماته من خالل معرفة حفظيه لفظية مساعية تقف حائاًل دون ظهور خمرجات التعليم يف 
ومات صورة أداء عمل يستوعبه املتعلم وميارسه،" فما الذي ميكن هلذا اإلنسان أن يفعله أمام منظومة املعل

املتواترة اليت تنهال عليه صباح مساء، واليت ال تقوى ذاكرته على احتماهلا ،خاصة حني ال تكون املعلومات 
من إنتاجه أو من إبداعه؟ وهي يف سرعتها اهلائلة قادرة على إلغاء وعيه حبيث يتحول إىل مستهلك أعمى 

وما يتلقى، دون أن يكون له دور سوى  ال مييز وال ينقد، وإمنا يظل مذهواًل حيال ما يشاهد وما يسمع
فيما تقدم النظم الرتبوية املتقدمة لطالهبا طرق (    164, 2002دور الضحية أو الوعاء". ) عويدات، 

 املعلومات، وطرق االستفادة منها من خالل تبين أسلوب حل املشكالت. وفرق كبري بني احلصول على
حل املشكلة يف املقررات، يف حني لو  أعطوا وسائل تطوير  الطريقتني، فاألوىل ختلق حفاظًا يبحثون عن

استخدام قدراهتم العقلية يف البحث عن املعلومة وطرق  الذات والتفكري النقدي لساعدهم ذلك على
الطالب على البحث والتجديد واالبتكار، فيخرج حبلول غري تقليدية ، دون  االستفادة منها، والثانية تعود

 .الطموح والرغبة يف االكتشاف واالخرتاع اهزاً فيقتلون لديهم روحأن يلقنوهم احلل ج
وقد  أشار آدم مسيث، أبو االقتصاد، يف أواخر القرن الثامن عشر، إىل أن املهارات اليت يكتسبها الفرد من 

تشبه  التعليم، تسهم كثريًا يف رفع مستوى دخله وتفيد جمتمعه"، وأن املهارة العالية اليت ميتلكها اإلنسان،
، 2008اآللة اليت تسّهل العمل وختتصر عدد العمال وحتقق عائًدا مرتفًعا؛ رغم تكلفة شرائها".)اجلابري ،

(. فافرتاضات مسيث ترى أن العنصر البشري مكّون أساسي لإلنتاج االقتصادي، وأن املهارة األفضل 1
 اري لدى الفرد. تعين إنتاجاً أعلى، وأن التعليم والتدريب وسيلة لرفع املستوى امله

وظيفية  أحد اخنفاض مستوى املهنية لدى الكثري من الشباب من الذين يطلبون فرصاً  وال خيفى على     
خالل سوق العمل، ولكنها تبىن يف مراحل التعليم  يف القطاع اخلاص. فاملهنية واالحرتافية تكتسب من

كيفية التعرف إىل هذه املهارات واالستمرار الطالب ويدرهبم على   األوىل. فالتعليم جيب أن يشحذ مهارات
دراسية قد ال تفيدهم كثرياً  تطويرها.  فماذا يستفيد اجملتمع وسوق العمل من طالب حيفظون مقررات يف

 حني حيتاجون إىل مهارات مهنية.
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  شمتلت اث إ : -2

انب التعلم، يهتم علماء النفس والرتبية بدراسة املهارة ومكوانهتا ومنوها كجانب مهم من جو 
ولقد التفت املختصون يف الرتبية إىل أمهية دراسة املهارات احلياتية وحتليلها عند التصدي لوضع املواد 
التعليمية. ومن الصعب تصميم املواد التعليمية بشكل سليم واحرتايف دون حتديد للمهارات التعليمية 

ي ينبغي أن نبدأ به، واملستوى الذي جيب اليت نريد أن ننميها، ودون حتديد ملستوى هذه املهارات الذ
 .أن ننتهي إليه

إن حتديد املهارات احلياتية ، ومستوايهتا املناسبة عادًة ما يقوم على أساس مطابقتها مبراحل   
النمو، إال أن الدارسني خيتلفون بشكل كبري يف السرعة اليت يطورون هبا مهاراهتم، ويف كمية التدريب 

قال والتقدم من مستوى أدىن من املهارة إىل مستوى أعلى، ومن هنا جند أن حتديد الذي حيتاجونه لالنت
مستوايت عامة للمهارات، أو حتديد تتابع معني لنمو املهارة شيء صعب، حيث ختتلف املهارات 
التعليمية اليت توضع للصغار عن تلك اليت توضع للكبار، ذلك أن التنمية املتدرجة واملتتابعة واملنظمة 

مهارات التعليمية جيب أن تناسب تدرج وتتابع مراحل نضج املتعلم، " كذلك ختتلف من دارس إىل لل
آخر فتقارب أعمار املتعلمني ال يعين تشاهبهم يف القدرات، ومع هذا يلزمنا عند اختيار مواد تعليمية 

 (2، 2009)الناقة ،" .أن نضع كل هذه اجلوانب يف اعتباران

 األدىن من أتيت أمهية إقرار اجلهات الرمسية القائمة على عملية الرتبية ملبدأ احلد ومن هذا املنطلق       
يف كل مستوى  النظر للمقررات املفروضة. مبعىن أن تشرتط اجلهة حدًا أدىن من املهارات دون املهارات
اسية، الدر  احملددة يف اخلطة وحني ينهي الطالب  مستوى معينا يكون قد حصل على املهارات دراسي،

أن تزيد على مهارات احلد األدىن، ولكن ال تنقص منها، كما ميكن اعتماد هذه املهارات   وميكن للمدارس
كوسيلة لتقومي أداء املتعلم الطالب ، فثمة اجتاهات تدعو إىل " توليد أشكال جديدة من الشهادات، من 

اقف واالجتاهات النفسية اليت شأهنا أن تكشف عن الكفاءات احلقيقية وعن املهارات والقدرات واملو 
 (. 26، 2006تتطلبها مؤسسات العمل يف العصر" . )عبد الدائم ، 

ويف ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة هذا البحث يف احلاجة إىل وجود وسيلة معيارية تكون على      
التعليم ما قبل شكل خمطط أو قائمة شاملة لكل املهارات احلياتية األساسية  الالزمة للطالب يف مرحلة 



 زيود................... د. .........................المهارات الحياتية الالزم إكسابها للمتعلمين في مرحلتي التعليم
 
 

 106 

و املعربة عن احلاجات الرتبوية الفردية واالجتماعية الراهنة واملستقبلية، والسيما أن هذه  اجلامعي يف سورية،
املهارات احلياتية كثرية ومتداخلة، ولذلك البد من مجعها وتصنيفها يف قائمة لتكون سهلة اإلدراك 

 مي أداء املتعلم يف ضوئها.واالستيعاب، وميكن الرجوع إليها، ومن مث يتم تقو 

 امهمت اث إ : - 3

ابلرغم من القبول العام أبن أي مادة تعليمية  ميكن أن تتضمن إمكانية تنمية  مهارات تعليمية حمددة      
عند مستوى معني من النمو، إال أنه ينبغي أن حتدد هذه املهارات وتقدم بشكل واع ومقصود يف ضوء 

ية املثلى، ومرحلة النمو األنسب لتعليمها، فمهارات مثل االتصال الشفوي أو معرفة واضحة وعميقة ابلكيف
واضحًة يف ذهن  التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي أو حل الصراعات والتفاوض... إخل. ينبغي أن تكون

أن تركيز  واضع املادة حبيث جيعل من املادة املختارة سبياًل منظمًا ووافيًا لتنميتها، وجيب أن يكون واضحاً 
االهتمام على بعضها وتقليل االهتمام ببعضها اآلخر البد أن يكون قائماً على وجهة نظر معينة، ويف ضوء 

 .حتقيق أهداف حمددة

ولقد كشفت الدراسات اليت دارت حول منو اإلنسان، عن أن عملية النمو املستمرة لإلنسان ترى أن       
للمهارات التعليمية تناسب تدرج وتتابع مراحل نضج املتعلم, ومن هنا التنمية املتدرجة واملتتابعة واملنظمة 

أصبح من الضروري أن توزع املهارات التعليمية بشكل يتمشى مع مرحلة النضج اليت وصل إليها املتعلم، 
وترى االجتاهات احلديثة أن على الرتبية " أن تلجأ إىل حتديد أهدافها وحمتوى مناهجها حتديدًا جديداً، 

 (.     159، 2002كس احلاجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلقة ". )عبد الدائم ،يع

ومن هنا فإن مستلزمات وحاجات التنمية متلي تغيريًا يف أنواع املهن واألعمال ويف املواصفات املطلوبة من 
املهارات والقدرات املستحدثة القوى العاملة، األمر الذي يستلزم من نظام الرتبية والتعليم االهتمام بتكوين 

والالزمة لتحسني نوعية حياة الفرد وحتقيق مشاركته الكاملة يف عملية التنمية. إن املالحظات املذكورة تشري 
إىل أمهية البحث الذي حنن بصدده، فهو يلقي الضوء على كثري من املسائل املذكورة من خالل توصله 

 تية:بصورة مباشرة أو متوقعة إىل النتائج اآل

الدراسات النظرية والتطبيقية للمهارات الكشف على املهارات احلياتية األساسية والفرعية اليت وضعتها    -
 احلياتية للوصول إىل قائمة شاملة تضم كل هذه املهارات.
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حتديد املهارات احلياتية اليت ينبغي إكساهبا للمتعلمني مبا يتناسب مع طبيعة كل مرحلة تعليمية من  -
 ومبا حيّقق تطّلعات اجملتمع للنهوض والتطور.ليت التعليم ما قبل اجلامعي يف سورية، مرح

التوّصل إىل وضع قائمة ابملهارات احلياتية األساسية والفرعية على أسس مرجعية تقدمها الدراسات   -
التنمية النظرية والتطبيقية، وعلى خصائص املتعلمني يف كل مرحلة تعليمية، وعلى مستلزمات وحاجات 

 للمجتمع السوري.
  اهفا  اث إ : - 4

يهدف هذا البحث إىل حتديد املهارات احلياتية الالزم إكساهبا لطالب مرحلة التعليم ما قبل       
اجلامعي، يف ضوء خصائص متعلمي هذه املراحل، ومتطلبات اجملتمع السوري للتنمية، وابلتحديد فإن هذه 

 ل التايل:الدراسة حتاول اإلجابة عن السؤا

ما املهارات احلياتية األساسية اليت ينبغي أن يكتسبها املتعلم يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي  -
يف سورية، واليت تتناسب مع خصائص منو املتعلمني يف هذه املرحلة، وتليب متطلبات سورية للتنمية 

 وتطلعاهتا للتحديث والتطوير؟  
 ذه الدراسة يف حتقيق األهداف التالية: كما ويتوقع أن تساعد ه         

حتديد خصائص املتعلمني يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي، واملهارات احلياتية املستخلصة من حتليل  -
 مضموهنا، حسب تصنيف املهارات املعتمد يف البحث.

تغلب على هذه حتديد التحدايت اليت تواجه التنمية يف سورية، وتوجهات السياسات املقرتح إتباعها لل -
التحدايت وجتاوز العقبات، واملهارات احلياتية املستخلصة من حتليل مضمون هذه التحدايت 

 والسياسات، حسب تصنيف املهارات املعتمد يف البحث.
وضع قائمة لتحديد املهارات احلياتية الالزم إكساهبا لطالب مرحليت التعليم ما قبل اجلامعي يف سورية  -

 (.الثانوي –)األساسي 
مساعدة املسؤولني والقائمني على العملية الرتبوية يف تطوير تلك العملية من خالل النتائج اليت  -

 ستتوصل إليها الدراسة. 

 إثراء جمال البحث الرتبوي يف جمال املهارات احلياتية  وخاصة لدى أعضاء هيئة تدريس وواضعي املناهج. -
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 اثفياسمل  اثرتمل قت: - 5  

 :متاثفياسمل  اثعر  -5-1

بعنوان: املهارات احلياتية. أجرت منظمة الصحة العاملية ــــ ( 2002تياست ) م ئت اث إت اثعململمت، -
دراسة هتدف إىل تعرف وتقييم  ما تقوم به الوكاالت واملنظمات  2002 - 2001اليونيسيف يف الفرتة: 

الستطالع مخسون منظمة، وكان يف خمتلف مناطق العامل من أجل تفعيل املهارات احلياتية. وقد شارك يف ا
مهارات التواصل  -من أهم املهارات احلياتية اليت تكرر طرحها ما يلي: التعامل مع الضغط واملشاعر والتوتر

التفكري  -حل الصراع   -الدعم  –حل املشكالت  -صنع القرارات -مهارات العالقات الشخصية  -
حتديد  -السالمة الشخصية -يف املنزل واملدرسة السالمة  -تقييم الذات وتقييم األخطار  -الناقد

 األهداف.

بعنوان: فاعلية برانمج مقرتح قائم على التعلم الذايت لتنمية بعض املهارات ( 2006تياست )عئراص،  - 
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف املهارات  .الوظيفية يف اجلغرافيا لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية بسوهاج

لالزمة للطالب املعلمني يف شعبة اجلغرافيا بكلية الرتبية بسوهاج، إضافة إىل اقرتاح برانمج لتنمية الوظيفية ا
املهارات الوظيفية لدى الطالب املعلمني، وقد قدم البحث قائمة أبهم املهارات الوظيفية يف اجلغرافيا 

التعلم الذايت لتنمية املهارات الوظيفية يف الالزمة للطالب املعلمني بكلية الرتبية، كما قدم برانجماً قائماً على 
املقرتح درجة مناسبة من الفاعلية يف  للربانمجاص  ومن أهم نتائج البحث:، اجلغرافيا لدى الطالب املعلمني

املهارات الوظيفية يف اجلغرافيا، وىف اكتساهبم للمستوايت  حتسني أداء الطالب املعلمني بكلية الرتبية لبعض
 .نة هلااملعرفية املكو 

بعنوان: تنمية بعض املهارات احلياتية واالجتاه حنو مادة العلوم لدى تالميذ  ( 2006تياست) ص إل،  - 
حتدد اهلدف منها يف ، املرحلة اإلعدادية ابستخدام مصادر التعليم اجملتمعية.وهذه الدراسة هي حبث دكتوراه

التعلم اجملتمعية لتنمية بعض املهارات احلياتية  اقرتاح تصور  لوحدتني دراسيتني يف العلوم ابستخدام مصادر
والتحصيل الدراسي واالجتاه حنو مادة العلوم ،وقد طبقت هذه الدراسة يف إحدى مدارس إدارة الساحل  
التعليمية،  استخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييب لتحقيق أهداف الدراسة ، وقد أظهرت النتائج  فعالية 

ستخدام مصادر التعلم اجملتمعية يف تنمية بعض املهارات احلياتية واالجتاه حنو مادة الوحدتني املعدتني اب
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العلوم والتحصيل للمستوى املعريف للوحدتني، ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة تصميم برامج لتنمية 
 املهارات احلياتية يف ضوء حاجات الطالب وواقع اجملتمع ومتطلبات وحتدايت العصر.

بعنوان: االستثمار يف رأس املال ( 2007رلة اث إوث   رفت اثرايض اثتجملي ت ،تياست )   -
أوصت هذه الدراسة اليت أعدها مركز البحوث والدراسات ابلغرفة التجارية الصناعية ابلرايض،   البشري.

ية الوظيفية القائمة واملستقبلية يف كافة األنشطة النوع إىل ضرورة السعي إىل إجراء حصر لالحتياجات
املتغريات  مناهج التعليم وبرامج التدريب على ضوئها، وتعزيز العالقة بني لسوق العمل، ليتم تصميم

البشرية وإعدادها وأتهيلها ملواجهة  السكانية والنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية من خالل بناء املوارد
فع مستوى إنتاجيته وتشجيع االستثمار يف مهارات املواطن ور  احلاجات املتجددة  واملتغرية للسكان، وتنويع

  .جماالت التنمية البشرية
بعنوان: فعالية برانمج قائم على حل املشكالت يف تنمية مهارات ما وراء ( 2008تياست )ع ف اثواسع ، -

لدى طالبات الصف السابع األساسي،وهي أطروحة ماجستري طبقت يف عدد من مدارس اإلانث  املعرفة
ابليمن، والختبار فعالية هذا الربانمج طبق مقياس مهارات ما وراء املعرفة على اجملموعتني يف مدينة تعز 

الربانمج كان  أبن، ومن أهم نتائج البحث التجريبية والضابطة قبل وبعد تعريض اجملموعة التجريبية للربانمج
لتعلم القائم على حل كون أسلوب ا  فعااًل، وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل عدد من األسباب  منها:

املشكالت وما يتخلله من نشاطات عقلية  خياطب عقل املتعلم رمبا يرفع من فعالية املتعلم ومشاركته 
وإدراكه ملا جيري حوله وتركيز أفكاره، كما أن التدريب املعتمد على تعلم مهارات حتليل املشكلة من شأنه 

 أن يؤدي إىل حتسني مهارات ما وراء املعرفة.
بعنوان: ما هي املهارات اليت ينبغي أن يتعلمها طالب الثانوية؟ هدفت هذه ( 2009تياست)اثتملجل ، - -

الدراسة  إىل حتديد املهارات احلياتية اليت ينبغي أن ميتلكها طالب املرحلة الثانوية، وبعد الرجوع إىل األدب 
د الباحث سبعًا وعشرين مهارة، كما قام الرتبوي والدراسات السابقة وقوائم املهارات احلياتية العاملية، حد

بوضع تصور مقرتح لبناء مقررات املهارات احلياتية مستفيدًا من دراسات وجتارب بناء املقررات املهارات 
احلياتية ،كذلك قدم الباحث عددًا من اآلليات والربامج اليت تسهم يف تطوير تعليم املهارات احلياتية يف 

نتائج الدراسة قّدم الباحث بعض التوصيات منها: العمل على حتيد املهارات املنهاج الدراسي، ويف ضوء 
 احلياتية املناسبة للمراحل الدراسية األخرى، وتضمني املهارات يف املنهاج الدراسي.



 زيود................... د. .........................المهارات الحياتية الالزم إكسابها للمتعلمين في مرحلتي التعليم
 
 

 110 

 :اثفياسمل  ا جم مت -5-2

 د  وهي دراسة أجريت جلر ، عنوان: تطوير املهارات احلياتية للشباب(Boyd, 1992) تياست  و ف  –
سنة، مت اختيارهم  19-13شاب ترتاوح أعمارهم بني  4500املهارات احلياتية والقيادية، مت تطبيقها على 

بشكل عشوائي يف تكساس، وأهم املهارات اليت أحصتها هذه الدراسة من خالل استقصاء آراء عينة 
  الدراسة هي: العمل اجلماعي، فهم الذات، التواصل، اختاذ القرارات، القيادة.

هدفت هذه الدراسة إىل  .بعنوان: إعداد التالميذ للقرن احلادي والعشرين( 1998تياست ) اومشمف ، -
تعرف ما جيب أن نفعله اليوم إلعداد األطفال للقرن احلادي والعشرين، كذلك حتديد احملتوى األكادميي 

أسلوب دلفي املعدل، مت  ألمناط السلوك واملهارات اليت سوف تكون مهمة يف املستقبل، اتبعت الدراسة
توجيه األسئلة إىل جمموعة من اخلرباء البارزين يف أمريكا وعددهم مخسة ومخسون مستشارًا ينتمون إىل 
ختصصات خمتلفة، ومن  خالل نتائج الدراسة مت حتديد املهارات األساسية اليت حيتاج إليها التالميذ لكي 

ل الشفوي والتحريري ،التفكري الناقد واالستنتاج وحل يكونوا مستعدين للمستقبل، وهي: مهارات االتصا
املشكالت، االنتظام وضبط النفس، استخدام احلاسوب وغريه من التقاانت، النجاح يف العمل، التكيف 
واملرونة، حل النزاعات والتفاوض، املقدرة على إجراء البحوث وتفسري البياانت وتطبيقها، معرفة لغات 

 لفهم. أخرى، مهارة القراءة وا

دراسة املهارات احلياتية لألسرة يف نيفادا. وهي دراسة  بعنوان: (Foldesy, 2005فوثف يف ) تياست -
استقصائية أجريت يف والية نيفادا لتحديد مدى امتثال مديري ومدرسي املدارس الثانوية لقرار جملس 

نهاج األساسي للمرحلة الشيوخ الذي شجع على إجراء دورة يف مهارات احلياة األسرية كجزء من امل
الثانوية، وقد حدد القرار ست مهارات لتدريسها يف هذه الدورة وهي: التغذية، املستهلكون واالقتصاد، 

مدرسة اثنوية،  54اإلدارة املنزلية ورعاية الطفل، العالقات األسرية،وصنع القرار، مت تطبيق االستقصاء على 
يرون أن مهارات احلياة األسرية مهمة ابلنسبة للطالب من  ووجدت الدراسة أن معظم املديرين واملعلمني

أجل النجاح يف املستقبل، وقدمت توصيات حمددة حول تضمني مجيع جماالت مهارات احلياة األسرية يف 
 املناهج والنشاطات الدراسية.

فت هد ؟( بعنوان: ما هي املهارات اليت تعترب مهارات حياتيةUNICEF,2006) تياست اثمو مرتمف  -
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هذه الدراسة إىل تصميم قائمة ابملهارات احلياتية النفسية واالجتماعية ومهارة العالقات بني األشخاص اليت 
تعترب مهمة بشكل عام، وقد أتلفت هذه القائمة من مخس مهارات أساسية هي: التواصل اخلاصة 

مهارات  –لفريق التعاون وعمل ا -التقمص العاطفي –التفاوض والرفض  -ابلعالقات بني األشخاص
 الدعوة لكسب التأييد.

بعنوان: شكل خمتلف للنجاح: تعليم مهارات حياتية هامة ( Wurdinger-2009تياست ويت م ر ) -
من خالل التعليم املعتمد على البحوث. هدفت هذه الدراسة إىل استطالع للرأي حول مدرسة يف مينسوات  

زمة ألن يصبح الطالب أعضاء منتجني يف اجملتمع. وقد قامت تركز على تطوير املهارات احلياتية اهلامة الال
الدراسة إبرسال استطالعات للرأي على الشبكة إىل طالب وأساتذة سابقني يف هذه املدرسة، وكذلك إىل 
أهل الطالب. وذلك للحصول على معلومات عن تعريفهم للنجاح، ولبيان ما إذا كانت هذه املدرسة تعلم 

استطالعًا حول أربع جمموعات من املهارات احلياتية ،حيث مَت  147وقد مَت جتميع  املهارات احلياتية،
(، واملهارات األكادميية %92(، والقدرة على إجياد املعلومات)%94إعطاء املهارات احلياتية مثل اإلبداع )

يف (. ورغم أن املهارات األكادميية حلت %39( وأخذ املالحظات )%33مثل التقدم لالمتحاانت )
% من املستطلعني خترجوا يف الكليات اجلامعية، وهذه نسبة أعلى بكثري من 50مرتبة دنيا، إال أنه تبني أن 

%.واقرتحت الدراسة من أجل رفع مستوى التعلم لدى مدارس التعليم 39املعدل الوطين الذي تبلغ نسبته 
طالب ملمارسة املهارات األكادميية املعتمد على البحوث واملشاريع، انه جيب على املدرسني توفري فرص لل

مثل أخذ املالحظات والتقدم لالمتحاانت، حيث يتم أتهيل الطالب الذين يرغبون يف متابعة الدراسة 
 اجلامعية بشكل أفضل.

يتضح من خالل الدراسات السابقة اليت مَت عرضها، صلتها ابلبحث احلايل، من حيث دراستها ملوضوع     
البحـــث احلـــايل أييت كحلقـــة الســـتكمال حبـــث هـــذا املوضـــوع ، لكنـــه يركـــز علـــى تنـــاول املهـــارات احلياتيـــة، ف

املهــارات احلياتيــة الــالزم إكســاهبا للمتعلمــني يف مرحلــة التعلــيم مــا قبــل اجلــامعي يف ســورية.وذلك مــن خــالل 
نمــو للفــرد تصــميم قائمــة ابملهــارات احلياتيــة األساســية والفرعيــة املرتبطــة هبــا, والــيت تتناســب مــع  خصــائص ال

املتعلم، أي املهارات اليت ينبغي أن يكتسبها الفرد مـن خـالل الرتبيـة املدرسـية وسـواها خـالل مراحـل التعلـيم 
 ومراحل النمو، وهذه القائمة تشتق من خصائص األفراد وخصائص اجملتمع  واحتياجاته التنموية.
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   طلإمل  اث إ : -6 
التعلم اجليد وقتما نريد. واملهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل (: القدرة على األداء و   Skillامليمليخل ) -

ممارسة نشاط ما تدعمه التغذية الراجعة. وكل مهارة من املهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، 
 (.Cottrell,1999,21 والقصور يف أي من املهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء الكلي.)

(: هــي القــدرة علــى التكيــف والســلوك اإلجيــاف الــيت متكــن الفــرد مــن Life Skills) امليددمليا  ايتمملممددت  -
التعامـــل بفعاليــــة مــــع متطلبــــات وحتـــدايت احليــــاة اليوميــــة ، كمــــا تشـــتمل علــــى مهــــارات التفكــــري واملهــــارات 
االجتماعيــــــــة ومهــــــــارة التفــــــــاوض ، كمــــــــا تســــــــاعد الشــــــــباب علــــــــى التطــــــــور والنمــــــــو وصــــــــواًل إىل النضــــــــج. 

(Francis,2007,1). 
هي مرحلة تعليمية مدهتا تسع سنوات تبدأ  :( Basic Education Stage) رحلت اثتعلمة ا سملسل  -

يف الصف األول وحىت الصف التاسع، وهي جمانية وإلزامية، واحللقة األوىل منها تبدأ من الصف األول حىت 
 (.1، 2000 الرابع، واحللقة الثانية من الصف اخلامس حىت التاسع )وزارة الرتبية،

تلي مرحلة التعليم األساسي مدهتا  : ( Secondary Education Stage) رحلت  اثتعلمة اثثمل وي  -  
ثالث سنوات تبدأ من الصف األول الثانوي وتنتهي بنهاية الصف الثالث الثانوي، وتتفرع إىل 

 (. 2، 1994قسمني: العام ـ املهين )وزارة الرتبية، 
هو تقنية منهجية هتدف إىل إحصاء التكرارات لتقليص عدد  :( Content Analysis)ضلما امل ئوص   -

الكلمات يف نص ما إىل فئات أقل عددًا تشمل مضمون النص،  وذلك بناًء على قواعد واضحة 
 .(Stemler, 2001-1) للرتميز

ات احلياتية األساسية، هي قائمة تشتمل على معظم املهار :(List of life skills )ابملهئت امليمليا  ايتمملممت   -
اليت تتناسب مع  خصائص النمو للفرد املتعلم، أي املهارات اليت ينبغي أن يكتسبها الفرد من خالل 
الرتبية املدرسية وسواها خالل مراحل التعليم ومراحل النمو، وهذه القائمة تشتق من خصائص األفراد 

 وخصائص اجملتمع  واحتياجاته التنموية.
  ري:اإلطملي اثم  -7

اهتمام اجملتمعات يف أحناء العامل مبوضوع التعليم املستند إىل املهارات  األخرية لقد تنامى يف السنوات      



 2016 –العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 113 

احلياتية الالزمة للناشئة للتعامل مع املواقف اليت تنطوي على التحدايت، والسيما يف سياق جمتمعاهتم 
ى تزويد املتعلم ابملعارف النظرية، وإمنا تعدى ذلك لذلك مل يعد دور املدرسة العصرية مقتصرًا علوبيئاهتم، 

، و نظراً ألمهية لتدريب الطفل على ممارسة جمموعة من املهارات احلياتية اليت تؤهله للنجاح والتميز يف حياته
هذه املهارات فقد مت تسليط الضوء  على عدد من" التوصيات املشمولة يف الواثئق الدولية ، بصورة مباشرة 

اشرة، على احلاجة إىل تطبيق مهارات احلياة، ومن ضمن هذه التوصيات ما ورد يف اتفاقية حقوق وغري مب
 (.1،  2009الطفل ،واملؤمتر الدويل حول السكان والتنمية، ومبادرة التعليم للجميع. ) اليونيسف ، 

ات املستجدة : تتضاعف احلاجة لتعلم هذه املهارات يف ظل املتغري امهمت معلمة امليمليا  ايتمملممت -
واملتسارعة يف نواحي احلياة كلها، "فمتطلبات عامل األمس مل تعد هي نفسها متطلبات عامل اليوم، وال يتوقع 

( فقد تغريت متطلبات سوق العمل وحاجته إىل 1،  2009أن تكون هي متطلبات عامل الغد")الناجي، 
ع توجه املهارات املتعددة للفرد الواحد، األمر أفراد مؤهلني ابلعديد من املهارات والقدرات, وهو ما يتفق م

الذي يستدعي بذل اجلهود ملواكبة حتدايت العصر وتلبية احتياجاته والتكيف إبجيابية معه، وحتقيق ذلك 
يلقي ابملسؤولية على عاتق املؤسسات الرتبوية والتعليمية بتزويد املتعلمني ابملهارات املناسبة كي يتعاملوا بثقة 

ولذا فتعليم املهارات احلياتية يكتسب أمهية   .أنفسهم أو مع الناس اآلخرين ومع اجملتمع احمليط وكفاءة مع 
 عالية لكونه يساعد على هتيئة الفرد وإعداده كي يكون:    

 موظفاً للحقائق اليت يتعلمها يف مواقف حياتية جديدة.-
 مكتسباً ملهارات التعايش مع اجملتمع املعاصر. -
 ارات التعامل اإلجياف مع التغيري.مطبقاً مله -
 متقناً ملهارات التفاعل والتواصل االجتماعي. -
 ممتلكاً ملهارات تغيري األدوار يف احلياة العملية. -
 (. 4،  2005دائم التعلم والتطوير لذاته. )حسني ،  -
 للمهارات عدة خصائص منها:  ملهص امليمليا  ايتمملممت:   -
 متثل جانباً أساسياً يف أداء كافة املهارات على اختالف أنواعها. إنَّ العمليات العقلية -
ختتلف نسبة كل من اجلانب العقلي واحلركي املتضمن يف كل مهارة تبعًا لطبيعتها, فاملهارة استخراج  -

األفكار الرئيسية من أحد النصوص اليت يغلب عليها اجلانب العقلي, بينما جند أن مهارة رسم اخلريطة, أو 
 تخدام أجهزة الرصد والقياس يغلب عليها اجلانب احلركي.اس
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إنَّ اجملاالت التطبيقية للمهارة واسعة ومتداخلة بني كافة املواد الدراسية, وهذا يعين أنه ال ميكن اجلزم أبن  -
هناك مهارة ختتص هبا مادة دراسية بعينها, بل األصح أن نقول هناك مهارة تستخدم بدرجة أكرب يف أحد 

االت الدراسية, وعلى سبيل املثال ميكننا, أن نشري إىل القراءة والكتابة والتخاطب الشفوي على أهنا اجمل
مهارات يستخدمها اللغويون بكثرة, ويتم الرتكيز عليها يف مواد اللغات وأن املهارات املتصلة ابستخدام 

ركز عليها يف جمال اجلغرافيا اخلرائط تعترب من املهارات املستخدمة بكثرة لدى اجلغرافيني, ومن مث ي
 والدراسات االجتماعية.

هناك اتفاق عام حول اخلاصية الوظيفية للمهارات, أي الفائدة العملية اليت تعود على املتعلم بعد  -
اكتساهبا, ويعين ذلك أنه ال ينبغي النظر إىل املهارات كغاية يف حد ذاهتا بل إهنا وسائل لتحقيق غاايت 

 ني, أو وسائط للتعلم يف املواقف اجلديدة املشاهبة.أبعد لدى املتعلم
 إنَّ املهارات بعد اكتساهبا تكون عرضة للنسيان ما مل يتم تعزيزها ابلتدريب وابالستخدام املستمر.  -
إنَّ املهارات واحملتوى يرتبط كل منهما ابآلخر ويكمله, ومن مث ال ميكن تدريس أي منهما مبعزل عن  -

اجة إىل املهارات لفهم احملتوى واستيعابه, وهو أيًضا حباجة للمحتوى كمادة خام جيري اآلخر, فاملتعلم حب
عليها املعاجلات والعمليات العقلية اليت تساعده على إكساب املهارات وتنميتها, كما أن لكل مهارة جانبا 

،  2003" )عبد هللا , معرفيا أو نظراي إذا عرفها املتعلم فإنه يكتسبها بدرجة أسرع, ويتقنها بشكل أفضل.
144.) 

" تتنوع املهارات, وتشتمل على اجلوانب املادية وغري املادية املرتبطة أبساليب إشباع الفرد الحتياجاته -
 وملتطلبات تفاعله مع احلياة وتطويره هلا.

بيعة كل واملهارات احلياتية تتأثر بكل من املكان والزمان، إذ ختتلف املهارات من جمتمع آلخر تبعًا لط -
 جمتمع ودرجة تقدمه، وختتلف من زمن آلخر. 

 تساعد املهارات الفرد على التفاعل مع مواقف احلياة التقليدية أبساليب جديدة ومتطورة. -
تعتمد املهارات على طبيعة العالقة املتبادلة بني كل من الفرد واجملتمع,  ودرجة أتثري كل منهما على  -

      (.  14، 2001اآلخر. )عمران، 
   ملهص اثمئو يف  رحلت اثتعلمة  مل اب ا اممل عل: -  

إن تعرف خصائص النمو اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية يف خمتلف املراحل العمرية        
للمتعلمني، يسهم يف توجيه السلوك توجيهًا سليماً، وتنمية االجتاهات السلوكية السليمة والكفاايت املعرفية 
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اليت تالئم كل مرحلة. إن معرفة مستوى النمو النفسي والعقلي واملهاري يف كل مرحلة، ميَكن واملهارية 
املربني من تنظيم عملية التعليم على حنو يساير النمو السوي، ويعمل على تطوير شخصية صحية متكاملة 

(. ومبا أن لكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها يف النضج وامليول 1985،187)نشوايت،
االستعدادات واحلاجات، كان ال بدَّ من تقسيم السلم التعليمي إىل مراحل تعليمية تقابل مراحل النمو و 

 املختلفة، وقد قَسم علماء النفس واملربني مراحل النمو بطرق عدة, ويف مراحل متباينة، منها:
 مرحلة الرضاعة: وتبدأ منذ الوالدة إىل السنة الثانية. -
 سنوات(.6-2كرة )مرحلة الطفولة املب  -
 سنوات(.9-6مرحلة الطفولة املتوسطة ) -
 سنة(.12-9مرحلة الطفولة املتأخرة )-
 (.1998،65سنة(. )أبو جادوا،18-12مرحلة املراهقة ) -

إن تقسيم النمو إىل مراحل ُيسهِّّل الدراسة العلمية، ويلفت النظر إىل مظاهر النمو املميزة لكل       
عل ذلك ألن النمو يف حقيقته عملية متصلة متكاملة تتواصل مراحله بشكل مرحلة، ولكنه تقسيم مفت

تدرجيي ودون انقطاع أو فواصل، ومن الصعب متييز هناية مرحلة عن بداية املرحلة اليت تليها يف معظم 
 األحيان.

ت وكما أوجبت الضرورات الدراسية تقسيم عملية التعليم إىل مراحل ضمن السلم التعليمي، فقد أوجب 
أهداف هذا البحث التعرض ابلدراسة إىل مراحل النمو املختلفة اليت تقابل املرحلة العمرية ذاهتا اليت 
تشملها مراحل التعليم ما قبل اجلامعي، وهي يف سورية تبدأ من الصف األول، وتنتهي ابلصف الثالث 

م الثانوي. وسيتم فيما يلي الثانوي، وتنقسم إىل مرحلتني مها: مرحلة التعليم األساسي، ومرحلة التعلي
استعراض أبرز خصائص النمو لدى متعلمي هذه املراحل من خالل تقسيم املراحل العمرية اليت تقابل 

 هذه املراحل الدراسية.
يف  /2000على ما ورد يف النظام الداخلي ملدارس التعليم األساسي / بناءً   رحلت اثتعلمة ا سملسل:

التعليم األساسي جمانيًا وإلزامياً، ومدة الدراسة فيها تسع سنوات تبدأ من  سورية، يكون التعليم يف مرحلة
الصف األول، وتنتهي بنهاية الصف التاسع، ويلتحق يف الصف األول يف مدارس التعليم األساسي 

( وتشمل هذه املرحلة حلقتني استناداً إىل 2000،3األطفال الذين بلغوا السادسة من العمر")وزارة الرتبية،
 هداف التعليم وطبيعته. أ
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سنوات( وبناًء 9-6: من الصف األول وحىت الصف الرابع ، وتضم املتعلمني يف أعمار )ايتلقت ا وم -
على تقسيم مراحل النمو تقابل هذه احللقة مرحلة الطفولة املتوسطة، وتكتسب هذه املرحلة أمهية 

يث يتم الرتكيز فيها على تعلم املهارات خاصة نظرًا ملوقعها كخطوة أوىل يف بداية السلم التعليمي،ح
 األساسية كالقراءة والكتابة واحلساب وتنمية مهارات املالحظة وتنمية الشخصية.

سنة(. 15-10من الصف اخلامس وحىت الصف التاسع، وتضم املتعلمني يف أعمار ) ايتلقت اثثمل مت: -
سنة(, والقسم 12-9ة املتأخرة )وبناًء على تقسيم مراحل النمو تقابل هذه احللقة مرحليت الطفول

سنة(, وتعترب هذه املرحلة أنسب املراحل لعملية التطبيع 15-12األول من مرحلة املراهقة)
ويتم خالهلا تعلم الطفل للمهارات الالزمة لشؤون احلياة، وتقابل هذه املرحلة الصفوف  االجتماعي،

 الدراسية التالية: من الصف اخلامس حىت الصف التاسع.
تلي مرحلة التعليم األساسي، مدهتا ثالث سنوات تبدأ من الصف األول  ت اثتعلمة اثثمل وي: رحل

سنة(, وهي تقابل 18-15الثانوي وتنتهي بنهاية الصف الثالث الثانوي، وتضم الطالب يف أعمار )
ها بناًء على تقسيم مراحل النمو، اجلانب األوفر من مرحلة املراهقة. إذًا لكل مرحلة عمرية أمهيت

اخلاصة يف تكوين شخصية اإلنسان لذا وجب فهم خصائص كل مرحلة من أجل حتقيق تعامل تربوي 
مع املتعلمني ذي أثر إجياف يف النمو، وفيما يلي استعراض خصائص مراحل النمو اليت تقابل مرحليت 

 التعليم ما قبل اجلامعي:

 (1امفو  )

 سملسل واثثمل وي  ملهص  راحا اثمئو املقمل لت ملرحلهب اثتعلمة ا 

   ملهص  رحلت اثطتوثت املتوسطت

 سموا (6-9)

  رحلت اثطتوثت املتس رخل

 سمت( 9-12)

  رحلت املراهقت

 سمت( 15-18)
 ممل  اثمئو ايترلل: -1

 منو العضالت الكبرية والصغرية-
 حب العمل اليدوي وتركيب األشياء -

زايدة واضـــــــــــحة يف القـــــــــــوة والطاقـــــــــــة، -
فالطفــل اليســتطيع أن يظــل ســاكناً بــال 

املراهقـــة ينمـــو اجلســـم  يف بـــدء مرحلـــة -
منواً سريعاً وينتج عن هـذا النمـو السـريع 
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ـــــــــــد وتعلـــــــــــم املهـــــــــــارات  - النشـــــــــــاط الزائ
 لأللعاب. اجلسمية واحلركية الالزمة

تتهــــــذب احلركــــــات وختتفــــــي احلركــــــات  -
 الزائدة.

يســتطيع الطفــل الكتابــة، ويالحــظ أن   -
كتابتــه تبــدأ كبــرية مث يســتطيع بعــد ذلــك 

 أن يصَغر خطه.
تتميز حركات البنـني ابلعنـف والقسـوة   -

كالتســــلق واجلــــري ولعــــب الكرة،وتكــــون 
 حركات البنات أقل كماً وكيفاً.

 (.210، 1982)زهران، 
    

حركـــــة مســـــتمرة، وتكـــــون احلركـــــة أســـــرع 
وأكثــــر قــــوة ويســــتطيع الطفــــل الــــتحكم 

 فيها بدرجة أفضل.
ــــــيت  - متــــــارس األلعــــــاب والنشــــــاطات ال

تتطلب صرف مزيد من الطاقة وتستلزم 
 مهارة وشجاعة.

مييــل الطفـــل إىل كـــل مــا هـــو عملـــي،  -
بــــــدو وكــــــأن األطفــــــال عمــــــال صــــــغار في

 ممتلؤون نشاطاً وحيوية .
مييـــــــل الطفـــــــل إىل العمـــــــل واإلبــــــــداع  -

الــذايت، ويــود أن يشــعر أنــه يصــنع شــيئاً 
 لنفسه.

ينمو التوافق احلركي، وتـزداد الكفـاءة  -
 واملهارة اليدوية.

 تتم السيطرة التامة على الكتابة. -
 (.      1982،211)زهران،  

غـــــري املتـــــوازن ميـــــل املراهـــــق ألن يكـــــون  
 كسوالً خامالً قليل النشاط واحلركة.

يكـــون التوافـــق احلركـــي لـــدى املراهــــق  -
ـــــــــق،  يف بـــــــــدء هـــــــــذه املرحلـــــــــة غـــــــــري دقي

 فاحلركات تتميز بعدم االتساق.
عنـــــدما يصـــــل املراهـــــق إىل قـــــدر مـــــن  -

ـــــر توافقـــــاً النضـــــ ـــــه أكث ج، تصـــــبح حركات
وانســــــــــجاما فيــــــــــزداد نشــــــــــاطه وميــــــــــارس 
ـــــــدريبات رايضـــــــية حمـــــــاولني  املراهقـــــــون ت
إتقان بعض املهارات احلركية اليت حتتـاج 
إىل آتزر حركــــــــي، مثــــــــل العــــــــزف علــــــــى 
اآلالت املوســــــــــيقية وبعــــــــــض األلعــــــــــاب 

 الرايضية املتخصصة.
 (.300، 1982)معوض، 

 ممل  اثمئو اثل وي: -2
ل املدرسة ولديه قائمـة مـن يدخل الطف-

كلمـــة،   2500املفــردات تضــم أكثـــر مــن
% عـــن ذي قبـــل 50وهـــي تـــزداد حبـــدود 

 يف هذه املرحلة.
تعترب هذه املرحلة مرحلة اجلمل املركبـة  -

الطويلـــة ،وال يقتصـــر األمـــر علـــى التعبـــري 
 الشفوي بل ميتد إىل التعبري التحريري.

أمـــا عـــن القـــراءة فـــإن اســـتعداد الطفـــل  -
كـــــــــون موجـــــــــوداً قبـــــــــل االلتحـــــــــاق هلـــــــــا ي

 ابملدرسة.  
يصـــــــل نطـــــــق الطفـــــــل يف هنايـــــــة هـــــــذه  -

املرحلة إىل مستوى يقرب يف إجادته مـن 

تزداد املفـردات ويـزداد فهمهـا، ويـدرك -
الطفـــل التبـــاين واالخـــتالف القـــائم بـــني 
الكلمـــــــات ويـــــــدرك التماثـــــــل والتشـــــــابه 

 اللغوي.
ارات يزيــــــــــد إتقــــــــــان اخلــــــــــربات واملهــــــــــ -

 اللغوية.
يتمثل معاين اجملردات )مثل  -

 العدل(.-األمانة-الصدق-الكذب
يالحـــــــــــظ طاقـــــــــــات التعبـــــــــــري لـــــــــــدى  -

 اآلخرين ويستهويه اجلدل املنطقي.
يظهـــــــــر الفهـــــــــم واالســـــــــتمتاع الفـــــــــين  -

 والتذوق األدف ملا يقرأ.

تزداد القـدرة علـى التحصـيل يف هـذه  -
ملراهـــــــــــــق للقـــــــــــــراءة املرحلـــــــــــــة، فيميـــــــــــــل ا

 واالستطالع واألسفار والرحالت.
تعـــدت كتابـــة املـــذكرات اخلاصـــة عالمـــة  -

مـــــــن عالمـــــــات النمـــــــو العقلـــــــي املعـــــــريف 
والنمو االجتماعي، وهي ظـاهرة نفسـية 
تعــــرب عــــن قــــدرة املراهــــق علــــى التحليــــل 

 الذايت والنقد. 
 (. 1982،302)معوض، 
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 (.222،  1982)زهران،  مستوى نطق الراشد.
  

 ممل  اثمئو االجتئملعل: -3
زدايد التعاون بـني تشعب الصداقات وا-

 الطفل ورفاقه يف املنزل واملدرسة.
تكـــــــــــــون املنافســـــــــــــة يف أول الطفولـــــــــــــة  -

املتوســـــــطة فرديـــــــة، مث تصـــــــبح يف آخرهـــــــا 
مجاعيــة يف األلعــاب الرايضــية والتحصــيل 

 املدرسي.
متيــل الزعامــة إىل الثبــات النســيب،وأهم  -

خصائصـــــــــها هنـــــــــا ضـــــــــخامة  التكـــــــــوين 
النشـاط اجلسمي وزايدة الطاقـة واحليويـة و 

اللغـــوي والعضــــلي وارتفـــاع نســــبة الــــذكاء 
 واالنضباط.

يتوقــف ســـلوك الطفــل االجتمـــاعي يف  -
املدرســـة مـــع أقرانـــه ويف البيئـــة احملليـــة مـــع 
طبقتـــه االجتماعيـــة علـــى نـــوع شخصـــيته 

 اليت منت نتيجة للخربات اليت مَر هبا.
يكــــون العــــدوان والشــــجار أكثــــر بــــني  -

ور الــــــذكور، ويقــــــل نوعــــــاً مــــــا بــــــني الــــــذك
واإلانث، ويقــل جــداً بــني اإلانث، ومييــل 
الذكور إىل العدوان اجلسدي أمـا اإلانث 

 فعدواهنن من النوع اللفظي.
يصـــــبح األطفـــــال أكثـــــر حتيـــــزاُ وانتقـــــاًء  -

 ألصدقائهم.
 (.274-   210، 1984)زهران، 

 

 يبدأ أتثري النمط الثقايف العام.-
يــــزداد أتثــــري مجاعــــة الرفــــاق، ويكــــون  -

جتمـــاعي مـــع األقـــران علــــى التفاعـــل اال
أشده ويشـوبه التعـاون والتنـافس والـوالء 
والتماســـــك، ويرجـــــع ذلـــــك إىل نضـــــجه 
العقلـــــي والوجـــــداين، وإىل إميانـــــه بقيمـــــة 
اجلماعـــــة يف حتقيـــــق أهدافـــــه.)أبوجادوا، 

1998 ،77.) 
يســــتغرق العمــــل اجلمــــاعي والنشــــاط  -

 االجتماعي معظم وقت الطفل.
 ت.يسود اللعب اجلماعي واملباراي -
لكـــــــي حيصــــــــل الطفـــــــل علــــــــى رضــــــــا  -

اجلماعـــة وقبوهلـــا جنـــده يســـاير معـــايريهم 
 ويطيع قائدها.

يــــــــــزداد احتكــــــــــاك الطفــــــــــل  ماعــــــــــة  -
الكبـــار، واكتســـابه معـــايريهم واجتاهـــاهتم 

 وقيمهم.
تنمو فردية الطفل وشعوره بفردية  -

 غريه من الناس.
يـــــــزداد الشـــــــعور ابملســـــــؤولية والقـــــــدرة  -

 على الضبط الذايت.
تتغـــري امليـــول وأوجـــه النشـــاط الطفليـــة  -

 إىل االستقالل وحب اخلصوصية.
 (. 273، 1984)زهران،  
  

امليـــل إىل االســـتقالل واالعتمـــاد علـــى -
الــــــــنفس، ويظهــــــــر ذلــــــــك يف حمــــــــاوالت 
املراهـق اختيـار أصـدقائه، ونـوع مالبسـه 

 ودراسته وحتديد ميوله بنفسه.
امليـــــل إىل االلتفـــــاف حـــــول جمموعـــــة  -

األصـــــدقاء صـــــغرية العـــــدد، معينـــــة مـــــن 
ويتــــــــــأثر  رائهــــــــــم، أو يتصــــــــــرف وفــــــــــق 

 أهدافهم.
ضعف العالقة بني املراهق وأسرته يف  -

 هذه املرحلة.
اتســاع دائــرة العالقــات االجتماعيـــة،  -

حيــــــــــث يصــــــــــبح أكثــــــــــر اتصــــــــــاالً مــــــــــع 
 اآلخرين.

امليـــــل إىل مقاومــــــة الســــــلطة الوالديــــــة  -
واملدرســـــــــية، ويظهـــــــــر ذلـــــــــك يف رفـــــــــض 

ا. ويعــــرب املراهــــق الولــــد املراهــــق تفكريمهــــ
عـــــــن متـــــــرده ابلعـــــــداء، أو اخلـــــــروج مـــــــن 
املنـــزل، أمـــا الفتـــاة  املراهقـــة فهـــي أكثـــر 

 تقبالً للسلطة الوالدية.
املنافسـة، حيــث يقـارن املراهــق نفســه  -

ــــة للحــــاق ابآلخــــرين، أو  بغــــريه يف حماول
 التفوق عليهم.
 (.          3، 2003)الشهري، 
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   ممل  اثمئو اال تعمليل -4

صــبح األطفــال يف هــذا العمــر يقظــني ي-
 ومتنبهني ملشاعر اآلخرين.

تالميــــــذ الصــــــفوف األوىل حساســــــون  -
للنقد والسخرية كما أهنـم جيـدون صـعوبة 

 يف التوافق مع اإلخفاق. 
األطفــــــال يف هــــــذه املرحلــــــة شــــــغوفون  -

ــــــدون إدخــــــال الســــــرور علــــــى املعلــــــم،  يري
وحيبــــــــون تقــــــــدمي املســــــــاعدة واالســــــــتمتاع 

 تقان العمل املدرسي.ابملسؤولية وإ
ال يصــــل الطفــــل يف هــــذه املرحلــــة إىل  -

النضــــج االنفعــــايل فهــــو قابــــل لالســــتثارة 
االنفعاليــة ويكــون لديــه شــيء مــن الغــرية 

 والعناد والتحدي.
ـــــــــــف يشـــــــــــبعون  - ـــــــــــتعلم األطفـــــــــــال كي ي

حاجــــــــاهتم بطريقــــــــة بنــــــــاءة، وإن كانــــــــت 
تشــــــاهد نــــــوابت الغضــــــب عنــــــد الطفــــــل 

 اط.أحياانً وخاصة يف مواقف اإلحب
تتكون العواطف والعادات االنفعالية،  -

ويبـــــدي الطفـــــل احلب،وحيـــــاول احلصـــــول 
 عليه بكافة الوسائل.

تتحســن عالقــات الطفــل االجتماعيــة  -
 واالنفعالية مع اآلخرين ويقاوم النقد.

يالحـــــظ خمـــــاوف األطفـــــال بـــــدرجات  -
خمتلفــة كــاخلوف مــن املدرســة والعالقــات 
االجتماعيــــــــة, وعــــــــدم الشــــــــعور ابألمــــــــن 
ــــــــــــــاً واقتصــــــــــــــادايً. )أبوجــــــــــــــادوا،  اجتماعي

1998 ،73). 

حيــاول الطفــل الــتخلص مــن الطفولــة  -
 ويشعر أبنه قد نضج.

تعتـــرب هـــذه املرحلـــة مرحلـــة االســـتقرار  -
والثبــــات االنفعــــايل، ميتــــاز الطفــــل فيهــــا 
ابهلــــدوء واالتــــزان مــــن غــــري أن يــــتخلص  

 كلياً من ردوده االنفعالية.
يطرة ضـــبط االنفعـــاالت وحماولـــة الســـ -

 على النفس.
امليــــل للمــــرح، ويفهــــم الطفــــل النكتــــة  -

ويطــرب هلــا، وتنمــو اجتاهاتــه العاطفيــة، 
وتقــــل مظــــاهر الثــــورة اخلارجيــــة، ويــــتعلم 
الطفل كيف يتنازل عن مطالبه الـيت قـد 

 تغضب والديه.
يكـــــون التعبـــــري عـــــن الغـــــرية ابلوشـــــاية  -

 واإليقاع ابلشخص الذي يغار منه.
ر القلـــق حيـــاط الطفـــل بـــبعض مصـــاد -

 والصراع، ويستغرق يف أحالم اليقظة.
تقـــل خمـــاوف األطفـــال، ومتيـــل امليـــول  -

ــــــر، وتصــــــبح أكثــــــر  إىل التخصــــــص أكث
موضـــوعية وتبـــزل امليـــول املهنيـــة، وخيتـــار 
نشــــــــــــاطاته يف ضـــــــــــــوء ميولـــــــــــــه.)زهران، 

1982 ،246.) 

الرهافــــــــة االنفعاليــــــــة: حيــــــــث يتــــــــأثر  -
املراهــق ابملثــريات املختلفــة, فيثــور ألتفــه 

ســــباب, ويشــــعر ابحلــــزن الشــــديد إذا األ
 تعرض لإلحباط من أبيه أو معلمه.

احلـــدة االنفعاليـــة: كالصـــراخ العنيـــف  -
 وشتم اآلخرين واالندفاع بتهور.

االرتبــاك: حيــث خيــاف ويعجــز عنــد  -
مواجهـــــــــــة موقـــــــــــف معقـــــــــــد ال حيســـــــــــن 
التصــرف حبالـــه كســـخرية اآلخـــرين منـــه 

 أو مغاالهتم يف مدحه.
لنقـــــد: يشـــــعر احلساســـــية الشـــــديدة ل -

املراهـــــــــق ابحلساســـــــــية الشـــــــــديدة لنقـــــــــد 
الكبــار لــه حــىت وإن كــان النقــد صـــادقاً 
وبنـــاًء ومـــن أقـــرب النـــاس إليـــه, وخاصـــة 
عندما يكون على مسمع من اآلخرين، 
بل و يعترب النصـيحة أو التوجيـه انتقامـاً 
وإهانة، وذلك مما يؤكد عدم نضـجه يف 

 هذا اجلانب.
راهـق مـن التقلب االنفعـايل: ينتقـل امل -

انفعــــال إىل آخــــر بســــرعة، فــــرتاه ينتقــــل 
مــن الفــرح إىل احلــزن، ومــن التفــا ل إىل 

 التشا م.
تطــــور مثــــريات اخلــــوف واســــتجاابته:  -

حيـــث تتســـع خمـــاوف املـــراهقني لتشـــمل 
املدرســـــــــــــة والعالقـــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــة, 
وخمــــاوف عائليـــــة تبـــــدو يف القلـــــق علـــــى 

 األهل عندما يتشاجرون أو ميرضون.
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واطــف الشخصــية: حيــث ســيطرة الع - 
تظهر يف بدايـة املراهقـة مظـاهر االعتـزاز 
ابلــنفس، إذ يقلقــه دومــاً مــا ســيكون رد 

 فعل اآلخرين جتاهه.
الغضـــــــــــــــب والغـــــــــــــــرية: ومهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  -

االنفعـــــاالت الشـــــائعة يف فـــــرتة املراهقــــــة 
 (.                    2، 2003)الشهري، 

 )اثعقلل(: ممل  اثمئو املعريف -5
ملهــــارات األساســــية يف يــــتعلم الطفــــل ا -

 القراءة والكتابة واحلساب.
يهـــــتم التلميـــــذ مبـــــواد الدراســـــة وحيــــــب  -

 الكتب والقصص.
انشــغال الطفــل يف قــراءات خاصــة يف  -

 وقت الفرال.
 يَطرد منو الذكاء. -
أمــا عــن التــذكر فإنــه ينمــو مــن التــذكر  -

اآليل إىل التـــــذكر والفهـــــم، وتـــــزداد قــــــدرة 
 الطفل على احلفظ.

مدى االنتباه ومدته وحدته، إال  يزداد -
أن طفــــــل الســـــــابعة مــــــا زال ال يســـــــتطيع 
تركيــــــز انتباهــــــه يف موضــــــوع واحــــــد مــــــدة 
طويلة، وخاصـة إذا كـان موضـوع االنتبـاه 

 حديثاً شفهياً.
 ينمو التفكري من احملسوس إىل اجملرد. -
ينمــــو التفكــــري الناقــــد،ويف هنايــــة هــــذه  -

ن املرحلة يالحـظ أن الطفـل نقَّـاد ليخـري
 حسَّاس لنقدهم.

ينمــو التخيــل مــن اإليهــام إىل الواقعيــة  -
واإلبداع والرتكيب، وينمو اهتمام الطفـل 

اطــــراد منــــو الــــذكاء حــــىت ســــن الثانيـــــة -
 عشرة. 

تنمـــو مهـــارة القـــراءة لـــدى الطفـــل يف  -
هــــذه املرحلــــة وميلــــه إىل القــــراءة بصــــفة 
عامــــــة وشــــــغفه ابلبحــــــث عــــــن احلقيقــــــة 

 واحلاجة لفهم الظاهرات الطبيعية.
 النمو املتدرج لقدرته على االبتكار. 
منـــــــــــــوه، ارتقـــــــــــــاء التفكـــــــــــــري اجملـــــــــــــرد و  -

واســــتخدام املفــــاهيم واملــــدركات الكليــــة 
ومتثلهـــــــــــــا، والقـــــــــــــدرة علـــــــــــــى التفســـــــــــــري 

 ومالحظة الفروق الفردية.
تنــامي االنتبــاه لديــه مــن حيــث املــدة  -

 والرتكيز.
 تنامي الذاكرة وتقرتن ابلفهم. -
القــــــــــــدرة علــــــــــــى التخيــــــــــــل الــــــــــــواقعي  -

 اإلبداعي.
القــــدرة علـــــى تعلـــــم املفـــــاهيم األكثـــــر  -

 اً وتعميماً.تعقيداً وجتريد
منـو اســتعداد الطفـل لدراســة املعــارف  -

األكثـــــــر تقـــــــدماً وتعقيـــــــداً، واســــــــتيعاب 
الدراســــات االجتماعيــــة، واالهتمــــام يف 

هتــدأ ســـرعة منـــو الـــذكاء، ويقـــرتب مـــن -
 سنة.18-15اكتماله ما بني 

منــو القــدرات العقليــة، وخاصــة  يــزداد -
القــدرات اللفظيــة وامليكانيكيــة والســرعة 

 اإلدراكية.
يظهــــــر االبتكــــــار، خاصــــــة يف حالــــــة  -

املــــراهقني األكثــــر اســــتقالالً وذكــــاًء، أو 
أصـــالة يف التفكـــري واألعلـــى يف مســـتوى 

 الطموح.
أيخــذ التعلــيم طريقــه حنــو التخصــص  -

املناســـــــب للمهنـــــــة أو العمـــــــل، ويظهـــــــر 
املراهـــق جــدايً مبســـتقبله الرتبـــوي اهتمــام 
 واملهين.

ينمـــــــــــو التفكـــــــــــري اجملـــــــــــرد والتفكــــــــــــري  -
 االبتكاري.
 (.315-1982،314)زهران، 
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 ابلواقع واحلقيقة.
 ينمو حب االستطالع. -
مييـــــل الطفـــــل إىل اســـــتماع احلكـــــاايت  -

والقصـــص واإلذاعـــة ومشـــاهدة التلفزيـــون 
 والسينما.

تتميــــز البنــــات عــــن البنــــني يف الــــذكاء  -
 نة. حبوايل نصف س

 (.216، 1982)زهران، 

 أوجه النشاط اخلارجة عن املنهاج.
اندفاع الطفل ملعرفة الكثري عن البيئة  -

املباشــرة لبلــده وللبلــدان األخــرى والعــامل 
 من حوله.

حــــــــــــب يتنــــــــــــامى لديــــــــــــه الفضــــــــــــول و  -
 االستطالع.

تتطــــــور مالحظــــــة النقــــــد املوجــــــه إىل  -
الكبــــار والنقــــد الــــذايت، ومــــع أنــــه يهــــتم 
 راء وأفكار اآلخـرين إال أنـه بـني احلـني 
واآلخــــــــر يتحــــــــدى هــــــــذه اآلراء وتلــــــــك 

 األفكار أبسلوب جديل. 
 (.239، 1982)زهران، 

 ممل  اثمئو ا   ابل: -6
أتثــر الطفــل ابلقواعــد والتســميات الــيت -

تنشـــئها الثقافـــة للخــــري والشـــر والصــــواب 
 واخلطأ.

يصــــنف طفـــــل هــــذه املرحلـــــة األفعـــــال  -
حبســب النتــائج املاديــة الــيت  خــرياً أو شــراً 

ترتتــــب علــــى الســــلوك،بغض النظــــر عــــن 
 املعاين أو القيم اإلنسانية اليت ترتد إليها.

يـــرى الطفـــل أن األفعـــال احلســـنة هـــي  -
الــــــيت يــــــتم تعزيزهــــــا اجتماعيــــــاً أو تشـــــــبع 
 حاجاته اخلاصة أو حاجات اآلخرين.

يقــــوم حكــــم الطفــــل األخالقــــي غالبــــاً  -
معـايري التنشــئة علـى املنفعـة الشخصــية، و 

االجتماعية, وليس علـى القـيم اإلنسـانية 
 ذاهتا.

حتل املعايري الداخلية تدرجيياً حملَّ  -
 الطاعة للمطالب اخلارجية.

ــــــــــــة اجملــــــــــــردة  - ــــــــــــدرك املفــــــــــــاهيم اخللقي ي
 وميارسها بوعي.

يف هنايـــة هـــذه املرحلـــة يكـــون الطفـــل  -
قــــــد حقـــــــق تــــــوازانً بـــــــني األان والســـــــلوك 
اخللقـــــي املرغـــــوب فيـــــه, وتكـــــون درجـــــة 

 تساحمه قد زادت.
منو الضمري لديه والرقابة الذاتية على  -

 السلوك.
بعــض يالحــظ لــدى بعــض األطفــال  -

ــــــــال أخالقــــــــي مثــــــــل  أمنــــــــاط الســــــــلوك ال
الشجار مع األخـوة والـزمالء، واأللفـا  
النابيــــــــــة والكـــــــــــذب والســــــــــرقة والغـــــــــــش 
والتخريـــــــــــــــب، وعـــــــــــــــدم اإلصـــــــــــــــغاء إىل 

 الدروس.
رســـوخ املعـــايري والقـــيم اخللقيـــة حـــول  -

اخلــــــري والشــــــر ، وتقــــــرب هــــــذه املعــــــايري 

إبـــداء املراهـــق رأيـــه يف مـــدى صـــواب  -
 السلوك وخطئه.

تنمــــــو املفــــــاهيم املعنويــــــة مثــــــل اخلــــــري  -
 العدالة.والفضيلة و 

يف بعـــض األحيــــان جنـــد تباعــــداً بــــني  -
السـلوك الفعلــي للمراهــق وبــني مــا يعرفــه 

 من معايري السلوك األخالقي املثايل.
ــــــــار،  - معارضــــــــة املراهــــــــق ســــــــلطة الكب

وضــــيقه هبــــذه الســــلطة وحماولتــــه حتقيــــق 
 استقالله.

مــع وصــول املراهــق إىل مرحلــة نضــج  -
أعلى يكون قد تعلم املشاركة الوجدانيـة 

التســامح واألخالقيــات العامــة املتعلقــة و 
ابلصــــــــدق والعدالــــــــة والتعــــــــاون والــــــــوالء 
واملرونـــــــــــة واملـــــــــــودة والطمـــــــــــوح وحتمـــــــــــل 
املســـؤولية. وتـــزداد هـــذه املفـــاهيم عمقـــاً 
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 اثتإفاي  اثهب مواجه اثتمئمت يف سوي ت: -
البد من التعرف إىل مشكالت احلاضر وحتدايته ال شك يف أنه ال ميكن فصل احلاضر عن املستقبل، و    

لصياغة آفاق املستقبل، إن سورية، شأهنا شأن الدول العربية والنامية مجيعاً، تعصف هبا حتدايت خطرية 
ومتعددة، حتدايت سياسية واقتصادية واجتماعية وأخالقية وثقافية هتدد ذاتيتها وكياهنا وتطرح أسئلة عديدة 

مستقبل أجياهلا الصاعدة. إن حتدايت القرن احلادي والعشرين اليت تواجه سورية  وصعبة اإلجابة يف شأن
 بدأت معاملها يف: 

"العوملة اليت جتتاح احلدود لتقيم معامل نظام اقتصادي جديد يعتمد قوة املنافسة ال عدالة التوزيع،  -
ال يريد أن ينخرط فيه إال أن لتكون الغلبة فيه لألقوى علمًا وتقنية وإنتاجاً، وال يفسح يف اجملال ملن 

 يكون معزوالً أو مطارداً.
ثورة االتصاالت اليت مل جتتح فقط حدود الوطن, وإمنا دخلت شريكًا لنا يف كل بيت تنقل معها  -

ثقافات وعادات وسلوكًا اجتماعيًا واقتصاداًي واستهالكيًا يعود إىل جمتمعات أخرى، كما تنقل أيضاً 
 ت اجلديدة.املعارف والعلوم والتقنيا

ثورة املعلوماتية والعلم والتقنية والبحث العلمي يف خمتلف جماالت احلياة من علوم اجلينات والوراثة، إىل  -
علوم خمتلف أنواع األشعة إىل علوم الكيمياء والفيزايء اليت ال تنفك تضيف مواد جديدة إىل ما تعرفه 

 قاً جديدة للعمل واإلنتاج.من مواد زراعية وصناعية، وختلق حاجات جديدة، وتتبع طر 
 توفري الطاقة واملياه واخلدمات األخرى لتلبية حاجات املواطنني املتزايدة. -
التطوير املستمر للمدارس واجلامعات واملراكز الفنية والتدريبية، وتطوير خمترباهتا واملناهج، ورفع كفاءة  -

 العاملني مبا يتوافق مع حاجات القرن اجلديدة واملتطورة.
 يم املستمر مدى احلياة، جيب أن يكون صنعه ال للطلبة, فقط وإمنا للمجتمع بكامله.التعل -

يـــــزداد إدراك الطفـــــل لقواعـــــد الســـــلوك  -
االجتمـــــــــــاعي القـــــــــــائم علـــــــــــى االحـــــــــــرتام 
املتبادل، وتزداد القدرة علـى فهـم مـا وراء 

 القواعد واملعايري السلوكية.
 (. 265-1982،216زهران، )
 

 وتلك القيم من معايري وقيم اجلماعة. 
 (.266-241، 1982)زهران، 

حيرتم الطفل يف هذه املرحلة توقعـات  -
األســــرة واجلماعــــة كــــأمور قائمــــة بــــذاهتا 
بغض النظر عما يرتتب عنها من نتائج 
مادية مباشـرة، ويسـلك بطريقـة تنسـجم 

 مع هذه التوقعات.    

 (. 1982،400مع النمو. )زهران،
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الزايدة السكانية املرتفعة يف سورية، وزايدة ومتابعة دخول املرأة احلياة االقتصادية تفرض واجبات  -
ذه جديدة يف توفري السكن وامللبس والغذاء واخلدمات املختلفة مبا يف ذلك فرص العمل اجلديدة هل

 األفواج اجلديدة من السكان.
 الزايدة السكانية اليت تفرض متابعة حتقيق األمن الغذائي الذي وصلت فيه سورية إىل مستوايت جيدة. -
أما التحدي األكرب الذي يواجه سورية فهو اسرتجاع األراضي احملتلة كاملة غري منقوصة حىت يتحقق  -

 (.  303، 2004السالم الشامل والعادل يف منطقتنا. )العمادي، 
إن احلديث عن التحدايت هو وسيلة لرسم سيناريوهات املستقبل, وتوجهات السياسات املقرتح     

 :إتباعها للتغلب على هذه التحدايت وجتاوز العقبات، ومن هذه التوجهات أن على سورية القيام مبا يلي
جهة املنافسة يف األسواق العاملية، بناء اقتصاد يقلل اعتماده على الدخل املرتبط ابلنفط، ويستطيع موا -

 وزايدة وتنويع منتوجاهتا من البضائع املصَنعة مع زايدة جودهتا.
 االستمرار يف املسح والتنقيب الكتشاف مكامن جديدة للنفط والغاز. -
حتسني إدارة املياه، واالستمرار يف تطبيق أساليب الري احلديثة، وترشيد استخدام املياه من خالل  -

 وعرب وسائل متنوعة مثل وسائل اإلعالم واملناهج املدرسية. التوعية 
 جذب االستثمارات املباشرة اخلارجية، وضمان تدفق ر وس األموال اخلارجية العائدة للمغرتبني. -
 بناء قوة عمل مؤهلة ولينة. -
دارية وعامليها(، وكادرها الفين، ابإلضافة إىل خنبها الفكرية واإل -تطوير مواردها البشرية )طالهبا -

والبريوقراطية، وأن يكون للتعليم والتدريب أولوية تنموية حىت يكون هلا املؤهالت الضرورية لدخول 
 البيئة العاملية العالية التداخل.

 تفحص السياسة السكانية ، والتحكم يف معدالت زايدة السكان ومتابعة حتقيق األمن الغذائي. -
ألحباث واملختربات, وإعداد األجيال الصاعدة لتتوىل تفعيل البحث العلمي ومتابعة إحداث مراكز ا -

 بنفسها هذا األمر.
تطوير األعمال واخلدمات املعلوماتية الصناعية، وتعميق اجتاه الرتبية املعلوماتية يف فروع التعليم كافة  -

السيما يف مهن واختصاصات التعليم الفين واملهين, ومن خالل حتديث التجهيزات ومنظومات 
 التطبيقات العملية.التدريب و 

االستمرار يف حتصني شخصية الفرد والعائلة ُمُثاًل وأخالقًا  مستقاة من مثلنا واترخينا وأصالتنا  -
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 ومعتقداتنا، وإنتاج ما ميأل برامج وسائل اإلعالم الوطنية واملناهج الرتبوية مبا حيقق هذه الغاية.
ن تراجع سورية سياساهتا التعليمية، حبيث ويبدو أنه من أجل مواجهة حتدايت املستقبل، فالبد من أ -

يكون اإلبداع والقدرات اإلدارية اهلدف الرئيسي للتعليم والتدريب، والبد من الربط الوثيق للتعليم 
والتدريب، والبد من الربط الوثيق  للتعليم حباجات التنمية املتجددة, والرتكيز على املؤشرات النوعية 

دم الكمية. كما ينبغي على الشباب السوري أن يطور قدراته حلل للتعليم إىل جانب مؤشرات التق
املشاكل املتعلقة ابحلاالت غري الروتينية إىل جانب تطوير قدراته وتعلمه كيفية اختاذ 

 (.     309، 2004القرارات")العمادي،
جلزء األكرب وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املقدرة على اكتساب املعرفة وتطويرها واستخدامها، ومقدرة ا 

من السكان على التكيف مع احلاالت اجلديدة ستشكل عاماًل اقتصادايً ابلغ األمهية يف القرن احلادي 
 والعشرين.

  ميج اث إ  واتوامه:  -8
اعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي القائم على حتليل  ميج اث إ : -8-1

السابقة الستخالص منظومة املهارات احلياتية الالزم  مضموانت عدد من الدراسات النظرية والتطبيقية
 إكساهبا للمتعلمني يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي يف سورية .

 اتاخل اث إ :  -8-2   
: لتحقيق اهلدف من البحث متَّ تطوير تصنيف  م ممف امليمليا  ايتمملممت -8-2-1
لة التعليم ما قبل اجلامعي يف سورية احلياتية األساسية الالزمة إلعداد متعلمي مرح مهاراتلل

(، ومَت االستناد يف تصميم هذا التصنيف إىل عدٍد من تصنيفات املهارات احلياتية اليت 1)ملحق
وضعتها الدراسات النظرية والتطبيقية للوصول إىل وضع تصنيف معدل عن هذه التصنيفات 

 يالئم طبيعة البحث، ومنها:
، وتصنيف اليونيسف للمهارات 2000واد التعليمية يف مصر )تصنيف مركز تطوير املناهج وامل

( حيث مَت وضع هذه 1998، تصنيف الرابطة األمريكية ملديري املدارس  2005احلياتية 
املهارات احلياتية املستخرجة ضمن تصنيف اعتباري )إجرائي( ضم ثالث عشرة جمموعة من 

مهارات  –هارات التفكري األساسية م –املهارات احلياتية األساسية هي: مهارات التواصل 
مهارة إدارة وتنظيم  –مهارة استخدام احلاسوب والتقاانت  –مهارة التعلم الذايت  –امليتامعرفة 
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مهارة إدارة  -معرفة لغات أخرى –مهارة القيام ببحوث وتفسري املعطيات وتطبيقها  –الوقت 
للتأكد من صالحية التصنيف املعدل مهارة حل املشكالت. و  –مهارة اختاذ القرار   –املشاعر 

مَت عرضه على عدٍد من احملكمني املختصني يف جمال الرتبية والتعليم، وأخذ وجهات نظرهم يف 
 تعديله.

اعتمد البحث على تصميم استبانه ابملهارات است مل ه ابملهئت امليمليا  ايتمملممت:  -8-2-2    
 التعليم ما قبل اجلامعي يف سورية، واليت تتناسب مع احلياتية اليت ينبغي أن يكتسبها املتعلم يف مرحليت

حيث مَت  خصائص املتعلمني يف هاتني املرحلتني، وتعرّب عن حاجات اجملتمع السوري للتنمية،
استخالص املهارات احلياتية ابالعتماد على تطبيق تصنيف املهارات احلياتية املعتمد يف البحث، على 

 نفسية واالجتماعية اليت تتناول: عدٍد من الدراسات الرتبوية وال
  ،خصائص النمو اجلسدية والنفسية واالجتماعية للمتعلم يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي

التنمية املتدرجة واملتتابعة واملنظمة  وحتديد املهارات التعليمية املالئمة لكل مرحلة،  حبكم أن
 ل نضج املتعلم.للمهارات احلياتية جيب أن تناسب تدرج وتتابع مراح

  حتدايت التنمية للمجتمع السوري، وتوجهات السياسات املقرتح اتباعها للتغلب على هذه
 التحدايت، وحتديد أهم املهارات احلياتية اليت ميكن أن تسهم يف جتاوز هذه التحدايت. 

  املهارات استشراف آفاق مستقبل الرتبية العربية وتطلعاهتا يف األلفية الثالثة للوصول إىل أبرز
 الالزمة لتحسني نوعية حياة الفرد املتعلم، وحتقيق مشاركته يف عملية التنمية. 

وقد مَت توزيع املهارات احلياتية األساسية والفرعية املستخلصة من هذه الدراسات على مرحليت 
التحليل، التعليم األساسي والثانوي، وذلك بناًء على املرحلة التعليمية اليت تتناوهلا الدراسة قيد 

 وبناء على مالئمة املهارة خلصائص النمو يف كل مرحلة تعليمية.
 املعملممل  اإلح ملهمت املرتتخف ت: -9

متَّ استخدام اإلحصاء الوصفي من تكرار، ونسب مئوية حيثما لزم ذلك، كما مت احتساب  
 معامل ارتباط بريسون من أجل التأكد من حتقيق الثبات يف صحة النتائج :
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  ج ص .  ج ح  –:                ص .  ج ص ح  مرا ت  ريسوص عمل ا 
                                          ------------------------------------------ي =  
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   ، ص: تيجمل  اثتإمتمة اثثملين.ح : تيجمل  اثتإمتمة ا و               
  تملهج اث إ  ومترتريهمل:  -10

لتحقيق هدف البحث يف اإلجابة عن السؤال: ما املهارات احلياتية األساسـية الـيت ينبغـي أن يكتسـبها 
املـتعلم يف مــرحليت التعلــيم األساســي والثـانوي يف ســورية، والــيت تتناســب مـع خصــائص منــو املتعلمــني يف 

 تطلبات سورية للتنمية وتطلعاهتا للتحديث والتطوير؟  كان البد من:هذه املرحلة، و تليب م
حتليل مضمون خصائص منو املتعلمني يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي، وذلك من  -10-1

أجل استخالص املهارات احلياتية اليت ميكن أن تتناسب مع خصائص منو متعلمي مرحليت التعليم 
ذلك من خالل االستناد إىل تصنيف املهارات احلياتية املعتمد يف هذا ما قبل اجلامعي يف سورية، و 

 البحث.
حتليل مضمون التحدايت اليت تواجه التنمية يف سورية وتوجهات السياسات الواجب  -10-2

على سورية إتباعها للتغلب على هذه التحدايت، وذلك من أجل استخالص املهارات احلياتية اليت 
سورية للتنمية وتطلعاهتا للتحديث والتطوير، وذلك من خالل االستناد إىل  ميكن أن تليب متطلبات

 تصنيف املهارات احلياتية املعتمد يف هذا البحث.     

بنـــاًء علـــى حتليـــل مضـــامني كـــَل مـــن خصـــائص منـــو املتعلمـــني يف مـــرحليت التعلـــيم األساســـي  -10-3 
لتطـوير، مّت تصـميم قائمـة ابملهـارات احلياتيـة والثانوي، ومتطلبات سـورية للتنميـة وتطلعاهتـا للتحـديث وا

موزعة على مرحليت التعليم األساسـي والثـانوي، وتتـألف مـن إحـدى عشـرة مهـارة أساسـية, تضـم عـدداً 
من املهارات الفرعيـة، وذلـك علـى صـورة اسـتبانه الستقصـاء املهـارات احلياتيـة، عرضـت علـى عينـة مـن 

أربعة حمكمني، ألخذ آرائهم يف جمال قائمة املهارات التعليمية  الباحثني الرتبويني واملوجهني بلغ عددهم
 األساسية وذلك لالستناد إىل ر يتهم فيما يتعلق بـ: 

  خصائص النمو اجلسدية والنفسية واالجتماعية للمتعلم يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي
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 وحتديد املهارات التعليمية اليت تناسب كالً منهما.
 ملهارات التعليمية األساسية اليت يرون أهنا تليب حاجات األفراد واجملتمع للتطوير الرتكيز على ا

 والتنمية، ويف مواجهة التطور واالنفتاح احلضاري.
متَّ التحقق من صدق حمتوى األداة بعرض األداة بعد إعدادها ابلصورة األولية على جمموعة من  -10-4

لية الرتبية يف جامعة دمشق ، ومَت اطالعهم على أهداف البحث، املختصني يف جمال الرتبية والتعليم ويف ك
وعند حساب معامل الرتابط بني احملللني األربعة، مَت حساب معامل الثبات ابستخدام معامل ترابط 

%، وتبني أن معامل االرتباط بني 5"بريسون"، وداللته اإلحصائية حسب "ستودنت" عند مستوى داللة 
(. واعتربت موافقة غالبية أعضاء هيئة التحكيم على قائمة 0.98الت املهارات هو:)احملكمني يف مجيع جما

 املهارات دلياًل ومؤشراً على صدق حمتوى هذه القائمة.
بعد االطالع على مالحظات احملّكمني وآرائهم حول استبانه استقصاء لقائمة املهارات التعليمية  -10-5

ظات، وبناًء عليها مّت إجراء عدد من التعديالت على قائمة املهارات األساسية، مّت األخذ مبعظم هذه املالح
 تناولت:

نقل بعض املهارات من مرحلة تعليمية إىل أخرى نظرًا العتبارها غري قابلة للتعليم ضمن  -10-5-1
 املرحلة التعليمية احملددة.

رها غري مالئمة جملموعة نقل بعض املهارات الفرعية من جمموعة جملموعة أخرى نظرًا العتبا -10-5-2
 املهارات املندرجة حتتها.

 قصر عدد من املهارات على مرحلة حمددة فيما مّت مد بعضها اآلخر على  املراحل الثالث.-10-5-3
 تعديل صياغة بعض املفاهيم.-10-5-4
 إضافة مهارات جديدة غري موجودة ضمن القائمة.  -10-5-5

إىل وضع قائمة املهارات احلياتية ملرحليت التعليم األساسي وابلتايل توّصل البحث يف هذا اجملال 
والثانوي يف سورية ،تناسب خصائص منو املتعلمني يف كل مرحلة، وتعرّب عن حاجات اجملتمع السوري يف 

 التنمية و مواكبة التطورات الراهنة ويف حتقيق طموحاته وتطلعاته.
 كل اآليت: وقد جاءت هذه القائمة  بصورهتا النهائية على الش
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 (3) امفو 
 ابملهئت امليمليا  ايتمملممت ا سملسمت واثترعمت ملرحلهب اثتعلمة ا سملسل واثثمل وي يف سوي ت

 معلمة اث وي معلمة اسملسل / حلقت اث مت/ معلمة اسملسل /حلقت اوم/
  يمليا  اثتواصا  ع اآل ر   : - 1

  يمليا  اثتواصا اثشتوي واثتإر ري : – 1/1
 القراءة املعربة القراءة السليمة - قراءةـ ال       
 كتابة املذكرات واخلاطرات   - إتقان الكتابة   -         الكتابة -      
 املهارات اللفظية واآللية - إتقان اخلربات واملهارات اللغوية  - النطق السليم -
 لكتابةاإلملام بقواعد اللغة وا - اإلملام بقواعد اللغة والكتابة - اإلملام بقواعد اللغة -
 اإلصغاء بكفاءة عالية - اإلصغاء اجليد  - االستماع -
 التعبري عن األفكار مبنطقية - االستخدام اللغوي السليم - التعبري الشفوي والتحريري -
 احلكم على املقروء مبوضوعية- تقومي املقروء - إبداء الرأي يف املقروء -
تلقي املالحظات وممارسة النقد  - تقبل النقد والتقومي -

 ايتوالنقد الذ
التحليل الذايت والنقد البناء  -

 للذات واآلخرين.
  يمليا  اثتتملوض / اثرفا:  – 1/2

 التفاوض وإدارة النزاع  - التفاوض  - احلوار واملناقشة -
 االعتزاز ابلنفس وتوكيد ابلذات - ضبط النفس - الثقة ابلنفس  -
 الرفض من دون تعصب - تعليل املوافقة أو الرفض -  -
 اع ابحلجج املنطقية اإلقن - اإلقناع دون ضغط. -  -
 التساوي ابلرتاضي - التنازل عن املطالب -  -
  يمليا  متية اآل ر واثتعملطف  عه )اثتقئص اثعملطتل(: – 1/3

 التواصل اإلجياف مع اآلخرين - التفاعل االجتماعي مع األقران - تكوين الصداقات -
 اختيار األصدقاء حبرية. - التآلف االجتماعي - احملبة واأللفة -
 االستماع الحتياجات اآلخر وظروفه ليخراالستماع  

 - - احرتام مشاعر اآلخرين -
التواصل االجتماعي  -

 اإلجياف.
 كسب ود اآلخرين وتقديرهم. - -
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تقـــــــــــــــــــدمي املســـــــــــــــــــاعدة  -
 ليخرين

 تفهم اآلخر والتعاطف معه - تفهم اآلخر -

التكيف مع املعايري االجتماعية  - متثل معايري اجلماعة وقيمها - التكيف -
 السائدة

 املشاركة الوجدانية لألفراد واجلماعات - احرتام توقعات األسرة واجلماعة -  -
  يمليا  اثتعملوص : – 4/ 1

احرتام إسهامات اآلخرين  - احرتام إسهامات اآلخرين  - احرتام اآلخر -
 وأساليبهم املختلفة

تقييم الشخص لقدراته  -  -
 وإسهامه يف اجملموعة

تقييم الشخص لقدراته  -
 عة .وإسهامه يف اجملمو 

احلمَية والتطوع ملساعدة  - العمل التطوعي - 
 اآلخر

 العمل كجزء من فريق. - العمل كجزء من فريق - العمل كجزء من فريق  -
 املنافسة البناءة - التعاون والتنافس -  -
  - اللعب اجلماعي واملبارايت -  -
  - الوالء والتماسك -  -
  - مسايرة معايري اجلماعة -  -
  - تقبل السلطة -  -

 سملسمت: يمليا  اثتتمتري ا  -2
  يمليا  اثتتمتري اثمملابف:– 1/ 2

 التعمق يف حتليل املوقف  - الرتكيز على سؤال حمَدد -  -
حتليل مضمون النص أو -

 العمل
 حتليل احلجج والرباهني - حتليل احلجج والرباهني -

 فهم قواعد املنطق وتطبيقها - فهم قواعد املنطق  - 
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تعرف خصائص األدلة  - 
 واحلجج املقبولة والتمييز بينها

التمييز بني خصائص  -
 األدلة واحلجج ونتائجها.

الدقة يف التعبري  - 
وحسن استخدام 

 الكلمات 

 التعبري املنطقي. -     

استخدام املفاهيم  -  -
 واملدركات الكلية

استخدام املنطق يف  -
 عبارات كمية وغري كمية

بني احلقائق اليت  التمييز -  -  -
ميكن إثباهتا وبني اآلراء 

 الذاتية
تعلم املفاهيم املعقدة -  -

 واجملردة
 ربط املفاهيم اجملردة. -

حتديد املعلومات ذات  -  -
الصلة ومصادر 

 املعلومات

احلكم على مصداقية  -
 مصدر املعلومات.

العالقة بني السبب  -
 والنتيجة 

-   

  يمليا  اثتتمتري اإل فاعل:  – 2/2
 توليد األسئلة. - طرح األسئلة. - ألسئلة.طرح ا -
  - الفردية -  -
 التحدث بطالقة تراتبية - الطالقة - الطالقة -
توليد األفكار  -

واملعلومات اليت تتصف 
توليد األفكار  -

واملعلومات اليت 
توليد األفكار واملعلومات  -

 اليت تتصف ابألصالة.

 اآلخر املقارنة الفكرية مع - التمييز بني املمكن واحملتمل- 
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 تتصف ابألصالة  ابألصالة
 التفكري من وجهات نظر متعددة -  -  -

 التذوق الفين - تذوق الفينال - 
 االستقراء واالستنتاج - االستنتاج - الرتكيب والتحليل -
التخيل الواقعي  - التخيل الواقعي -

 اإلبداعي
 تطوير الفكرة. -

مالحظة الفروق  -  -
 الفردية

-  

 التفكري اجملرد - التفكري اجملرد - التفكري اجملرد -
استخدام املفاهيم واملدركات  

 الكلية ومتثلها
 

 ملمتمل عرفت ) ملويا  املعرفت(: يمليا  ا – 3
 د  عرفت اثاا  واثتإمتة فميمل: 3/1

االلتزام ومراقبة  -  -
 الذات.

 االلتزام ومراقبة الذات. -

فهم املفاهيم ومتثلها  - متييز نتائج الفعل -
 بوعي

إبداء املالحظات يف  -
 السلوك السوي واخلاطئ

 تقدير الذات واالعتزاز هبا. - تقدير الذات  - تقدير الذات -
مراقبة مستوى  - االنتباه. تركيز -

 االنتباه.
مراقبة مستوى االنتباه  -

 وطبيعته.
الوعي الذايت  -  -

ابلتوجهات والتأثريات 
والقيم ومواطن القوة 

 والضعف.

الوعي الذايت ابلتوجهات  -
والتأثريات والقيم ومواطن 

 القوة والضعف.



 زيود................... د. .........................المهارات الحياتية الالزم إكسابها للمتعلمين في مرحلتي التعليم
 
 

 132 

التوازن بني األان  -  -
والسلوك اخللقي 

 املرغوب فيه

-  

قالل واالعتماد على االست - االستقالل -  -
 الذات.

 حتمل املسؤولية  دارة. - حتمل املسؤولية -  -
  عرفت اثعئلمت املعرفمت واثتإمتة فميمل: – 3/2

تقدير مدى توافر  -  -  -
اإلمكانيات املناسبة للعمل 

. 
تقدير درجة حتقق  - اعتماد نتائج الفعل -  -

 األهداف مبوضوعية.
حتديد اإلجراءات  -  -

املرتبطة أبداء عمل 
 ما.

-  

لتنظيم والرتتيب وفق ا -
 مراحل األداء

مراجعة مدى التقدم حنو -
إحراز األهداف الرئيسية 

 والفرعية.

مراجعة مدى التقدم حنو  -
إحراز األهداف الرئيسية 

 والفرعية.
تعديل السلوك عند - تعديل السلوك عند الضرورة.- تعديل السلوك عند الضرورة.-

 الضرورة،بقناعة.
 مهارة التعلم الذايت. - مهارة التعلم الذايت. - :  يمليخل اثتعلة اثاايت -4

الفضول وحب  - االستطالع  -
 االستطالع

 االستطالع والبحث. -

  -اكتشاف البيئة احمللية -  -
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 والعاملية
فهم الظاهرات  -  -

 الطبيعية
-  

 يمليخل استخفاك ايتملسوب  -5
 وغريه    اثتقمممل 

مهارة استخدام احلاسوب  -
 من التقنيات وغريه

ام احلاسوب وغريه مهارة استخد -
 من التقنيات

 يمليخل صتايخل  ومم مة  -6
 اثوابت 

 إدارة وتنظيم الوقت بدقة. - إدارة وتنظيم الوقت -

    يمليخل اثقمملك   إوث: -7
استخدام املفاهيم  - 

واملدركات الكلية 
 ومتثلها

 

وضع املخطط األويل  -  -
 للبحث  

 تقومي البحث وتعديله -

 وتطبيقهاتفسري املعطيات  - تفسري املعطيات. -  -
 إتقان لغات أخرى - معرفة لغات أخرى  -  عرفت ث مل  ا رى: -8
  يمليخل صتايخل املشملعر: -9

 الثبات واالتزان يف املواقف. - ضبط االنفعاالت - ضبط النفس -
 احلكم على املشاعر - السيطرة على النفس - التعبري عن االنفعاالت -
  - الرقابة الذاتية - التأين -
التعامل مع احلزن  -

 والقلق.
امل مع احلزن التع -

 والقلق.
 التعامل مع احلزن والقلق. -

التعامل مع اخلسارة  - التعامل مع اإلحباط. -  -
 واإلساءة مبوضوعية.

 تعزيز املشاعر السامية -  
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  يمليخل اختملذ اثقرايا : -10
 حتديد اهلدف بدقة. - حتديد اهلدف. -  -
 توليد البدائل املناسبة.  - إجياد البدائل -  -
 دراسة النتائج املرتتبة -  -

 على اختيار البدائل.
دراسة النتائج املرتتبة على  -

 اختيار البدائل.
اختيار البديل  -  -

 األنسب.
اختيار البديل األنسب للظرف -

 واملوقف.
    يمليخل حا املشمت  : -11

 التعرف على املشكلة. - التعرف على املشكلة  - التعرف إىل املشكلة . -
 حتديد املشكلة بدقة. - حتديد املشكلة. -  -
شكالت حل امل -

 ابلتجريب
البحث عن حلول، من  - البحث عن حلول. -

 بدائل.
تقومي احللول وفق أسس  - تقومي احللول. -  -

 حمددة.
اختيار احلل األنسب من جمموعة  اختيار احلل األنسب. -  -

 حلول.

 لقد روعي يف هذه القائمة: مةا  ابملهئت امليمليا  ايتمملممت:  -10-5
 ها بدقة.املرونة:حيث يسمح برد املهارة إىل فئت -
الشمول: إذ مَت تفريغ كل فئة من فئات املهارات احلياتية إىل عدد من املهـارات احملـددة الـيت  لـت   -

كـــل منهـــا العديـــد مـــن املهـــارات احلياتيـــة الفرعيـــة، فقـــد اســـتلزم بنـــاء هـــذه القائمـــة ضـــبط املهـــارات 
مليــة التصــنيف، ولتحقيــق األساسـية والفرعيــة التابعــة هلــا دفعــاً للتــداخل بـني فئــات املهــارات أثنــاء ع

 ذلـــك مَت اإلطـــالع علـــى الدراســـات الســـابقة وعلـــى بعـــض التصـــنيفات العامليـــة للمهـــارات احلياتيـــة،
 وذلك للوقوف على ما يندرج ضمن كل مهارة أساسية من مهارات فرعية.
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 الوظيفيــة: تســمح هــذه القائمــة بتوزيــع املهــارات احلياتيــة علــى مــرحليت التعلــيم مــا قبــل اجلــامعي يف -
الثــــانوي(، ومبـــــا يلــــيب حاجــــات النمــــو وخصـــــائص املتعلمــــني يف كــــل مرحلـــــة، -)األساســــي ســــورية

 وحاجات التنمية للمجتمع السوري.

 وعليه فإن نتائج هذه الدراسة تتحدد جزئياً مبايلي:      
  اســتخدمت الدراســة قائمــة مهــارات مت تطويرهــا ألغــراض الدراســة، ومــن الواضــح أن نتــائج هــذه

ف جزئياً على خصائص هذه األداة وقدرهتا على الكشف عن أهم املهارات احلياتيـة الدراسة تتوق
 الالزم إكساهبا للمتعلمني يف مرحليت التعليم ما قبل اجلامعي يف سورية.

  اقتصــرت الدراســة علــى حتديــد املهــارات احلياتيــة الــالزم إكســاهبا لطــالب مــرحليت التعلــيم مــا قبــل
 اجلامعي. 

   ق حمل  اث إ :-11

 يف ضوء نتائج  البحث ميكن إبداء املقرتحات اآلتية:       

التعلميــة يف مرحلــة التعلــيم مــا قبــل  -النظــر إىل ان املهــارات احلياتيــة هــي الركيــزة األساســية للعمليــة التعليميــة 
علـى اجلامعي، لدورها املؤثر يف بناء شخصية املتعلم، وإعداده مستقباًل لإلسـهام يف عمليـة التنميـة. ويرتتـب 

 ذلك:
  ــــد ــــة، ويف حتدي تعمــــيم قائمــــة املهــــارات لتؤخــــذ ابحلســــان عنــــد وضــــع األهــــداف واملنــــاهج التعليمي

 األنشطة املدرسية.
  االســتئناس ططــط التنميــة يف ســورية وأهــدافها املرحليــة ومتطلباهتــا مــن الطاقــات البشــرية يف إعــداد

ية وفــــق احلاجــــات الفعليــــة األجيــــال وتــــدريبها لتوجيــــه خمرجــــات الرتبيــــة مــــن هــــذه الطاقــــات البشــــر 
 للمهارات احلياتية املطلوبة.

  مراعاة واقع النمو يف تعليم املهارات احلياتية، وذلك يستدعي وضع خمطط شـامل ومـنظم ومتـدرج
لتدريســها عــرب املســتوايت التعليميــة املختلفــة، ومبــا يســاير خصــائص النمــو ومســتوى النضــج لــدى 

 املتعلم.  
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 ئم لتبين طرائق تدريسية حديثة وتعليم فَعال للمهارات احلياتية ، وهتيئـة توفري الوسط التعليمي املال
 الوسائل والتجهيزات املالئمة. 

  تشجيع فرص التعلم الذايت، والعمل مع اجلماعة من خالل إنشاء الفرق واجلمعيات املدرسية اليت
 اعية خارج املدرسة.   تعين بتعزيز مهارات حمددة، وربط نشاطاهتا مبا مياثلها من النشاطات االجتم

  .إيالء التدريب املستمر واملتجَدد واملرن اهتماماً ابلغاً ملواكبة التطور يف شىت اجملاالت 
  .ختصيص حصص أو جزء من احلصة لتعليم املهارات احلياتية 

 

 



 2016 –العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 137 

 املراجع

 املراجع اثعر مت:

لية العلوم الرتبوية، الطبعة ك  ،سممتوثوجمت اثتمشئت االجتئملعمت( 1998أبو جادوا، صاحل حممد علي ) -
 األوىل، دار املسرية للنشر و التوزيع والطباعة، عمان.

، صعفات اثت  ما ثلقرص ايتملتي واثعشر  ( 1998أوتشيد، دوان وسيرتون، مارفني وماكينزي، فلوريتا ) -
لتعريب والرتمجة والتأليف ترمجة:د .حممد نبيل نوفل، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املركز العرف ل

 والنشر ، دمشق.

جملة  ؟ ملهل امليمليا  اثهب  م  ل اص  تعلئيمل ط ب اثثمل و ت( 2009التاجي، عبد السالم عمر) -
 (،جامعة عني  س.170املعرفة،العدد)

 ،املدينة املنورة. ( معلمة    يؤ ت اابت ملت ت معلمة غري  رتؤو 2008اجلابري، نياف رشيد )-     

موصمف  ملتخل امليمليا  ايتمملممت واث  مت ا سر ت يف ااطت اثفياسمت ( 2005، أسامة ماهر )حسني -
 .، إدارة التعليم الثانوي، وزارة الرتبية والتعليم، السعوديةثلتعلمة اثثمل وي

كلية الرتبية، جامعة عني  س، الطبعة   ،علة اثمتيف االجتئملعل( 1984زهران، حامد عبد السالم ) -
 عامل الكتاب، القاهرة. اخلامسة،

الطبعة الرابعة،عامل  "،علة  تيف اثمئو"اثطتوثت واملراهقت( 1982زهران، حامد عبد السالم ) -
 الكتاب،القاهرة.

 التوجيه واإلرشاد،الرايض.، موجمه املراهقني( 2003الشهري، علي بن هشبول ) -

 و  ملتخل اثعلوك ثفى م  ما ممئمت  عا امليمليا  ايتمملممت واالجتمله (  2008صبحي، شيماء ) -
 حبث دكتوراه، إشراف د. حمسن فراج، مصر..املرحلت اإلعفات ت استخفاك   ملتي اثتعلة اجملتئعمت

  ، دار العلم للماليني، لبنان.اآلفملق املرتتق لمت ثل  مت يف اث  ت اثعر مت( 2000عبد الدائم، عبد هللا ) -



 زيود................... د. .........................المهارات الحياتية الالزم إكسابها للمتعلمين في مرحلتي التعليم
 
 

 138 

لمت  ران ج  ق ح يف ا  شطت امل ملح ت ملميج فملع(  2003عبد هللا، عاطف حممد سعيد ) -
، جملة املعرفة، العدد اثفياسمل  االجتئملعمت اث ف اثرا ع ا سملسل يف ممئمت  عا امليمليا  ايتمملممت

 (، جامعة عني  س.28)

فعملثمت  ران ج ابملهة عل  حا املشمت   يف ممئمت  يمليا   مل (  2008عبد الواسع، ذكرى يوسف ) -
  رسالة ماجستري، جامعة تعز ،املركز الوطين للمعلومات، اليمن . ،ويا  املعرفت

، طالس 912الطبعة األوىل، رقم اإلصدار ،مطوي اثتمتر اثتمئوي يف سوي ت( 2004العمادي، حممد ) -
 للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق. 

 .، مكتبة زهراء الشرق، القاهرةامليمليا  ايتمملممت( 2001عمران، تغريد وآخرون ) -

فملعلمت  ران ج  ق ح ابملهة عل  اثتعلة اثاايت ثتمئمت : ( 2008عمران، خالد عبد اللطيف حممد ) -
كلية الرتبية، جامعة   ، عا امليمليا  اثوظمتمت يف ام رافممل ثفى اثط ب املعلئني  متلمت اث  مت  رتوهملج

  سوهاج .

،دار الفارس للنشر  1ط ،عريباثتعلمة ا سملسل يف اثوط  اث (2002عويدات، عبد هللا وآخرون) -
 والتوزيع، عمان.

االستثئملي يف ياح اململ  ( 2007مركز البحوث والدراسات ابلغرفة التجارية الصناعية ابلرايض ) -
    الرايض.  اث شري،

، وزارة اثق ملاي واملتملهمة املعملصرخل يف املمملهج اثفياسمت( 2000مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية ) -
 التعليم مبصر. مطابع األهرام.الرتبية و 

، مركز اإلشراف امهمت اثتفي يف ثتمئمت  يمليا  اثتتمتري اإل فاعل(   2008املصري، حممد حسن ) -
 الرتبوي، جدة.

الطبعة الثانية، دار الفكر  ،سممتوثوجمت اثمئو،اثطتوثت واملراهقت( 1982معوض،خليل ميخائيل ) -
 اجلامعي، اإلسكندرية.

قسم  معلمة اثتتمتري اثمملابف)ابرا خل يف جتر ت مر و ت  عملصرخل( (2008)ز عبد القادرعبد العزي ،املغيصيب -



 2016 –العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 139 

 كلية الرتبية ، جامعة قطر  –العلوم النفسية 

، كلية الرتبية، جامعة اسيف صعفات  وات معلمة اثل ت اثعر مت وأتثمتيمل(  2009الناقة، حممود كامل ) -
 عني  س ، القاهرة .

 ،الطبعة السادسة،دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، األردن.علة اثمتيف اث  وي( 1995نشوايت،عبد اجمليد) -
رقم  الصادر ابلقرار اثم ملك اثفا لل ثلئفايح اإلعفات ت واثثمل و ت( 1994وزارة الرتبية  ) -

 دمشق. 13/4/1994اتريخ   3921/443
رقم  ادر ابلقرارالص اثم ملك اثفا لل ملفايح  رحلت اثتعلمة ا سملسل( 2000وزارة الرتبية  ) -

 دمشق. 21/7/2000اتريخ  21231/443
 .امليمليا  ايتمملممت ،  عمل     اجا ا طتمل (  2009اليونيسف ) -



 زيود................... د. .........................المهارات الحياتية الالزم إكسابها للمتعلمين في مرحلتي التعليم
 
 

 140 

 

 املراجع ا جم مت:
- Boyd,Barry L.; Herring,Don R.;Briers,Gary E.(1992)Developing Life 

Skills in Youth,© by Extension Journal, Inc. ISSN 1077-5315   , Journal 
Editorial Office. 

- Cottrell, S. ( 1999) : The study skills handbook. London: Macmillan 
press Ltd. 

-  Francis, Margart(2007) Life Skill Education, GSCC, UK 

- Foldesy,Eunice;Carpenter,John(2005) Nevada Family Life Skills 
Study. Nevada State Dept. of Education, Carson City 

-  Stemler, Steve ( 2001) An Overview of Content Analysis, Practical 
Assessment, Research & Evaluation, Yale university. 

-  unicef (2006) Which Skills are Life Skills? an information session on 
HIV/AIDS awareness and prevention. Cairo, Egypt. 

- Wurdinger, Scott &Rudolph, Jennifer (2009) A Different Type of 
Success: teaching Important Life Skills through Project Based Learning. 
Minnesota State University. Mankato, USA.  

 

 ثميمل: واابع صثمت و مت مَت اثرجوع ص

- http://www.almarefh.org      2009-7-12اتريخ دخول املوقع  

- http://www.mohyssin.com   2009 -7-29تاريخ دخول الموقع  
- http://www.yeheart.net/vb/t20677   2009 -7-3تاريخ دخول الموقع  
- http://www.alriyadh.com/2007/08/24/article274785.html  تاااريخ دخااول

2009-7-3الموقع   

http://www.joe.org/joe-jeo.html
http://www.joe.org/joe-jeo.html
http://www.mohyssin.com/
http://www.mohyssin.com/forum/archive/index.php/t-5476.html%20تاريخ%20دخول%20الموقع%2029-7-2009
http://www.yeheart.net/vb/t20677
http://www.mohyssin.com/forum/archive/index.php/t-5476.html%20تاريخ%20دخول%20الموقع%2029-7-2009
http://www.alriyadh.com/2007/08/24/article274785.html%20تاريخ%20دخول%20الموقع%203-7-2009
http://www.alriyadh.com/2007/08/24/article274785.html%20تاريخ%20دخول%20الموقع%203-7-2009


 2016 –العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 141 

- http//:www.unicef.org    2009-8-1اتريخ دخول املوقع  

- http//: www. Joe.org/joe-joe.html  2009-8-1دخول املوقعاتريخ  

- http://changingminds.org/articles/articles/life_skills_education.htm 
2009-8-10اتريخ دخول املوقع  

- http://www.eric.ed.gov/  2009-8-5اتريخ دخول املوقع  

- http://www.unicef.org/lifeskills/index_whichskills.html   اتريـخ دخـول املوقـع
20-8-2009  

 

 

 

 

 <<23/2/2010 ،  وصدرت الموافقة على نشره بتاريخ4/11/2009يخ ا البحث إلى المجلة بتار>> وصل هذ 

http://changingminds.org/articles/articles/life_skills_education.htm
http://www.unicef.org/lifeskills/index_whichskills.html

