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درجة اكتساب تالميذ الصفوف الثالثة األولى للمهارات الحياتية في مدارس تربية لواء الموقر 
 .من وجهة نظر المعلمين

The degree of acquisition of life skills by the first three graders in 
Liwa al-Muwaqar's education schools from the teachers' point of 

view. 

 وزارة التربية والتعليم _ األردن. منور سلمان محمد أبو غانم / الباحث:

 .الملخص

درجة اكتساااااااااا صفوف  الالاااااااا لف الرفتة ا  لى لل هارا  يهدف البحث الحالي للتعرف على     
 ناد اتااااااااااااااتهاد  الباا اث ال  ه   نظر ال عل فه.الحيااصياة  ي وادارر صر ياة للام ال لنر وه  جهاة 

( وعل  62اللصااااااا يم  فث ص  صالااااااا ي  اتاااااااتبانة وتدان لع ن الليانا م  ص لن  عف ة البحث وه  
م  ص  اختياره  بالطريقة ال تيساااااااااااارن.  ند   ااااااااااااار  ال دارر الحكلوية  ي للام ال لنر وعل ة   ي 

ة  ي ف الرفتة ا  لى لل هارا  الحياصيدرجة اكتسااا صفوف  الالا ل ال تائ  الى وساتل   وتلتا ( 
ة ( بااال رصبااال هااارا  اللفةيااةم  جااام ال عااا   واادارر صر يااة للام ال لنر وه  جهااة نظر ال عل فه

م يليه وتلتااااااااطة( بال رصبة الرانية بدرجة ال هارا  الالااااااااحيةم يليه ال عا  وتلتااااااااطةا  لى بدرجة 
وتلتااااااااااااااطاةم يلياه ال عاا   ال هاارا  اللناائية( ( باال رصباة الراالراة بادرجاة ال هاارا  الذا ائياةال عاا  

ية  جلد  ر ق ذا  داللة ى الااائ و لك   ااار  ال تائ  ىلى عد   بال رصبة الرابعة بدرجة وتلتااطة.
درجة اكتساا صفوف  الال لف الرفتة ا  لى لل هارا  الحياصية ( لα =0.05ع د وستل  الداللة  
 .لام ال لنر وه  جهة نظر ال عل فه ي ودارر صر ية ل

 .قرلواء المو ، المهارات الحياتية، الصفوف الثالثة األولى ، درجة اكتساب: الكلمات المفتاحية
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Abstract. 

The current research aims to identify the degree to which students of the 
first three grades acquire life skills in Liwa al-Muwaqar's education 
schools from the teachers' point of view. The researcher used the 
descriptive approach, where a questionnaire was designed as a tool for 
data collection, and the research sample consisted of (62) male and 
female teachers in public schools in the Muwaqar district, and they were 
selected in the available way. The results indicated the level (average) of 
the degree to which students of the first three grades acquired life skills 
in Liwa Al-Muwaqar’s schools from the teachers’ point of view. (Food 
skills) ranked third with a medium degree, followed by the field (preventive 
skills) ranked fourth with a medium degree. The results also indicated that 
there were no statistically significant differences at the significance level 
(α = 0.05) to the degree to which students of the first three grades 
acquired life skills in Liwa al-Muwaqar education schools from the 
teachers’ point of view. 

Keywords: degree of acquisition, the first three grades, life skills, 
Al-Muwaqar Brigade. 

 المقدمة :

تفرًا  ي   كررها صت مط ل ي  يان ال الدراتاااااااااااية   ر لة االبتدائية وه  ه  ال ر لة الصعد 
 ية الط ل يعد االهت ا  بتر   وساااتقلله  فث صتحدد  فها ال فوأل ا تااااتاااية ل اااهالااافته. 
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نها ال ر لة ا تااااااااار  ي ب ام ال ااااااااهالااااااااية ا نسااااااااانية الساااااااالية    ي ور لة الط للة
ها وعظ  صت تأل  صتلرع   ف م  فث اجت اعياً  ال ت اولة ال  ل جساااااااااااااا يًا  عقليًا  ن سااااااااااااااياً 

 .ندرا  الط ل العقلية  اتتعداداصه العس ية  الحروية  ن له اللذلي  وهاراصه الحسيه

صعتلر ال هارا  الحياصية وه  ه  ال هارا  التي لها د ر  عا   فث ص رل ضر رن   

ي و ارتة  راد   ت ية لع ين ا  راد بال ة عاوة  هي وه ال تطلبا  التي يحتاجها ا 

 ن طته  الفلوية  ال هارا  الحياصية وتعددن  وت لعة  صرصب  با  راد  ي ج ين ورا ل 

ال هارا  الحياصية وه ال هارا  ا تاتية التي  صعد   ن له    ي ج ين جلانب  ياصه .

ه  هيحتاج ىلفها ا ط ا  لتعل ها  التدريب علفها ل ساعدصه   ي التذلب على وا يلاج

(  اكتساا ا ط ا  لل هارا  2007م  وبارزم  وح لد ولانف  و كف  يلويةوه 

الحياصية يكسله  التحالفه ضد ا زوا  ال ستقللية التي ي كه  ن يلاجهلن  ي 

ال ستقللم   ي اللن  ن سه يؤدي ىلى ر ن و امصه   ندراصه   ي ج ين ال را ل الع ريةم 

 يان بسهللة  يسر علدال عطي م  والط ىما ور ال ي يتيأل له   رصة التعاول ون الح

2008). 

(م وه ال لاص  ال ه ة 2010ال هارا  الحياصية و ا ير  تعد الديه  عياد   اكتساا  ن 

لل  هاج الحديث  ي  ي ور لة دراتيةم  فث  ن ا ور ال يقتالر على وادن بعف ها 

صهالصم  د ن ال لاد ا خر م  هي وسؤ لية و تروة ال ي كه  ن يع ى و ها  ي
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 ورجن ذلك  ن التر ية  ي جلهرها وع ية بإكساا ال هارا  الحياصية التي صؤهل 

ال تعل فه ل عاي ة ال ار  التعاول وعه   ص ك ه  وه الع ل  ال  اروة  ي الع لية 

 الت  لية.

 ص تد ال هارا  الحياصية لت  ل ج ين وعاال  الحيانم  فث ص  ل ال هارا  الحياصية 

  الفلوية  وهارا  االعت اد على ال  س وه وتكل  و را  ولبس ج ين اال تياجا

 اتتح ا   غفرها وه  وه ا ولر ا تاتية  ي الحيان الفلويةم  ص تد وهارا  الحيان 

لت  ل وا ة جلانب  يان ا نسان باعتباره وائه اجت اعي  عضل  ي ج اعةم  هل 

 (.2018م بحاجة ىلى الت يف ون ال عت ن ال ي يعيش فيه  القالفري 

(  ن ال هارا  الحياصية صعسد  انعية التعلي    ظي تهم 2014ك ا يلفه السعلدي  

 صعطي للتعل  وع ىم  فث صر   بفه وا يتعل ه الطالب  وا يلاجه خف  الت اعل ون 

اللانن ال حي م و ا صل ر ا تارن  الت ليق للع لية التعلي يةم الرصباطها بحاجا  ال تعل م 

ضر رن ىكساا الطلبة ال هارا  الحياصية  وساعدصه  على صطليقها  ي  و ا يؤود على

  انن الحيان الفلوية.

 يكتسب الط ل وهاراصه الحياصية وه خف  و اه  صر ية الط للةم التي يعب ان صروز 

على ال هارا  الحياصية التي ص  ي الحس ال ه ي  ر ح الع اعة  الرقة بال  س لد  

الط لم  ا ترا   رديته وه خف  التعاول وعه و رد له ويانه ال ستقللم  اكسابه بعض 
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ال هارا  الفد يةم بهدف ص كفل خلرا  وت لعة صتلا ق  إوكاناصه  اتتعداداصه؛ لفت كه 

ال حيطة به؛ ا ور ال ي ي كه ا ط ا  ليالبحلا نادريه  وه  ه  ال رفر وه ا  يام

على التل فق بفه وتطلباصه  ال  ائية الداخلية  اللانن الهارجي.  يستدعي ه ا وه 

ال ر فه  ي ور لة صر ية الط للة صقدي  ال ساندن لألط ا   و حه  الرقة وي يستطيعلا 

 (.2003اعيم ؛ بق2007التعاول ون و اعره   ان عاالصه   ال لارام 

 وه خف  ال هارا  الحياصية ي كه ض ان ن ل ا ط ا   صطلره  باللرن ىيعابيةم ىذ 

 ن الط ل ال ي يلقى ص عيعًا و   اللداية الن ذاله ا يعابي بالعال  تتتلا ر له ال  اما  

التي صتيأل له ال  ام علر ور لة الط للة ال بكرن  االتتعابة لل رص التعلي ية  االنتقا  

ه ور لة ال راهقة برقة  إصرارم بل  ص لن لديه القدرا  على ا تها   ي الحلارا  و

 ال  ارتا  الدي قراطية داخل اللف   ال درتة  ال عت ن ال حلي  القلوي   

UNICEF,2014) . 

 نتالارهاا  عد  الطلبةم لد  الحياصية ال هارا  ص  ية  ي ال عل  د ر يتضأل تلق  و ا

  صتتفر  ادناتت  نالى  لللصل  كرفرنم   جه ي  ل بل  ق م  التعلي  ال  هاج على

 التعلي  يعد    الطلبة  اكتسابه  وهارا  صحية  غ ائية   نائية   فةيةم على ىيعابي

 وه صعتلر  التي  كساا الطلبة ال هارا  الحياصية  والدرا العا   ي ال ر لة االبتدائية
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 لت  ية تاتيةا  اللل ة ي رل العا  التعلي   ن  فث وعت نم  ي ي تل ها التي الرر ا   ه 

 .جفل ال ستقلل

 : مشكلة الدراسة

درجة اكتساب تالميذ الصفوف الثالثة األولى عه  صتحدد و كلة الدراتة  ي ال  ف  

  جامللمهارات الحياتية في مدارس تربية لواء الموقر من وجهة نظر المعلمين، و

 لإلجابة عه  تةلة الدراتة التالية.الدراتة الحالية 

 أسئلة الدراسة:

درجة اكتساب تالميذ الصفوف الثالثة األولى للمهارات الحياتية  وا: األول السؤال
 ؟في مدارس تربية لواء الموقر من وجهة نظر المعلمين

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  السؤال الثاني:

(0.05 ≥α بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لـ درجة اكتساب تالميذ الصفوف الثالثة )

األولى للمهارات الحياتية في مدارس تربية لواء الموقر من وجهة نظر المعلمين 

 تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، وسنوات الخبرة(؟
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 : أهداف الدراسة

 :اآلصية ا هداف صحقفق ىلى الدراتة ه ه هد  

التعرف على درجة اكتساا صفوف  الال لف الرفتة ا  لى لل هارا  الحياصية  ي  -

 .ودارر صر ية للام ال لنر وه  جهة نظر ال عل فه

ال  ف عه ال ر ق بفه صقديرا    راد عف ة الدراتة درجة اكتساا صفوف  الال لف  -

 عل فه   جهة نظر ال الرفتة ا  لى لل هارا  الحياصية  ي ودارر صر ية للام ال لنر وه

 صعز  ل تذفرا  الدراتة.

 : الدراسة أهمية

 :باآلصي صت رل صطليقية   خر   نظرية  ه ية الحالية الدراتة ص تسب

 النظرية: األهمية

ص  ه  ه ية الدراتااااااااااااة  ي  داتة ولضاااااااااااالعها   صااااااااااااالتهم ىذ ىن البحث  ي ال هارا  

لبحرية االبتدائيةم  يعد وه القضايا االحياصية يعب على التفوف  اكتسابها  ي ال ر لة 

ال لحة التي ي بذي على التر ليفه التالااااااااااادي لها؛  ت  ية ال هارا  الحياصية  ي ور لة 

االبتدائية صعد  ا دن وه  برز ال  طلقا  التر لية العال يةم التي صسااااااه   ي ىعداد جفل 
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حياصية  عطيا  ال اعل و ت  ي تلك ال هارا  الحياصية التي ص ك ه وه التعاول ون ال

 ال هتل ة.

ك ا صتصي ه ه الدراتة اتتعابة ولضلعية  ضر رية ل ا ي ادي به التر ليفه  ي اللن  

الحاضااااار وه ضااااار رن وساااااايرن ا صااااافح التر لي  ي وعا  ص  ية خلرا  الط للةم ال 

تي ا  ي وعا  االهت ا  بت  ية  هالية الط ل القائ ة على ىكسابه ال هارا  الحياصية 

 ال ر لة االبتدائية.و   

 :األهمية العملية

 اكتساا صفوف  الال لف الرفتة ا  لى لل هارا   ي التي  البحلث الدراتا  اترام -

 .الحياصية

تي ا  ي  صر ية الط للةم ال وعا   ي البا رلن  و ه يست فد وعللواصي والدر صل فر -

ة  ي ور لة صر ي ظل التلجه الحالي ال ي يروز على صطلير جلدن صعلي  ا ط ا 

الط للة؛ ا ور ال ي يسه   ي عفج و كف  الضعف لد  ا ط ا   ي االتتعابة 

 .ل لانف الحيان الفلوية ال اص  عه ضعف اكتسابه  لل هارا  الحياصية الفزوة للحيان
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 ديرو صلاجه التي ال علنا  ب لضلع ال تعلقة البا ث عل   سب الدراتا  ندرن -

  م الحديرة سالتدري اتتراصيعيا  ص عفل   ي وقي اً  صر لياً  و ر ا   بلص ه ال درتة

 . خر   وديرا  على الدراتة ولضلع دراتة على البا رفه  ث  و ها

 : واإلجرائية االصطالحية التعريفات

ه  التفوف  ال يه يدرتلن  ي الالف ا     الراني : "تالميذ الصفوف الثالث األولى

 .التعلي  ا تاتيوه ور لة   الرالث

هي صلك ال هارا   السللويا  التي يقل  بها ال رد  ي ول يل م  المهارات الحياتية:

 التي يعب  ن صسه  بفةا  التعل   ي ىكسابها لألط ا م  ذلك لفت ك لا وه ولاجهة 

وتطلبا  الحيان الفلويةم   عض ه ه ال هارا  ند ص لن غ ائية    وهارا  صحية    

  هارا  اللفةية. نائية ا  ال

التي  هي الدرجة :درجة اكتساب التالميذ للمهارات الحياتية إجرائيا   الباحث ويعرفه

صقابل صقديرا  ال عل فه ل ستل  اكتساا التفوف  لل هارا  الحياصية ال ت رلة  ي  قرا  

 االتتبانة التي اعدها البا ث.
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 :حدود الدراسة 

درجة اكتساا صفوف  الال لف الرفتة ا  لى : انتالر  الدراتة الحدود الموضوعية -

 . لل هارا  الحياصية  ي ودارر صر ية للام ال لنر وه  جهة نظر ال عل فه

 عف ة وه ال عل فه. على انتالر  الدراتة : الحدود البشرية -

الحالية على ودارر وديرّية الّتر ية  الّتعلي   ي انتالر  الدراتة  :الحدود المكانية -

 .العاص ة للام ال لنروحا ظة 

ال الل ا    للعا  الدراتي انتالر  الدراتة على : الحدود الزمانية -

 2021/2022.) 

 : طار النظري والدراسات السابقةاإل

 : مفهوم المهارات الحياتية

يظهر التسارع ال عر ي  ال عللواصي  ي عالر الرلرن التقف ه ال عللواصية الحاجة 

ال ست رن للتطليرم  ذلك نظرًا لظهلر و اهي  جديدن  ي ع لية التعلي   ه ا يتطلب 

ولاكبة ه ا التطلر ال ست ر بت  ية ال هارا  الفزوة  ال ت اولة التي ص كه ال تعل  وه 

الحيان الفلوية ال ت ررن  ال ت لعة ب ا يساعد على  ل  التالرف  التعاول ون ولانف
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ال  كف  الفلويةم ل لك وه الضر ري وعر ة ال هارا  الحياصية الضر رية التي صساعد 

 ال تعل  ولاجهة وتطلبا  الحيان الفلوية.

 صعرف ال هارا  الحياصية  يضًا بتنها وع لعة وه السللويا  ا تاتية التي يحتاجها 

لت اعل ون الحيان بكا ة صلرها    كالها تلام وان  ض ه ا طار ال هالي ا ط ا  ل

 .(2005 ال رنا يم    االجت اعيم  صتس  بال ة ال  للية  الت اول 

( على  نها ندرن ال رد على السللك الت ي ي ا يعابي صععله 2003 يعر ها وسعلد  

ا ي  ند بف   ع ران  ال   طلبا  الحيان الفلوية  صحدياصها.يتعاول ب اعلية ون وت

(م بتن ال هارا  الحياصية هي صلك ال هارا  ا تاتية التي صهدف 2001 صبحي  

ى باع  اجا  ا نسان ا تاتية وه  جل ولاصلة البقامم  وه  جل اتت رار التقد  

  صطلير  تالفب وعاي ة الحيان  ي ال عت ن.

بتنها القدرن على الت يف  ( ال هارا  الحياصيةWHO, 1999  دد  و ظ ة الالحة  

 ا يعابية للسللك ال ي ي ّكه ا  راد وه التعاول ب عالية ون وطالب  صحديا  الحيان 

الفلوية التي صقلد ال ار نحل  يان صحية  و تعة. صع ن البا رلن ب كل  ض اض 

 صقس  ال هارا  الحياصية ىلى تفث  ةا : ال هارا  ال عرفية لتحلفل  اتتهدا  
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وهارا  لتطلير اللوالة ال هالية  إدارن ال ا   ال هارا   ا  ال هاليةال عللو

 (.2015ال هالية للتلاصل  الت اعل ب كل  عا  ون اآلخريه  الفلنيسفم 

 : أهمية المهارات الحياتية

صحظى ال هارا  الحياصية باهت ا  ولفر  ي تياق  إطار الع ل العال ي للعديد وه 

سان ب ا  فها اللرناو  العال ي للترقيف  ي وعا   قلق ا ن االص اقيا   اللتائق ا خفرنم

م ال ي يحدد صعزيز 2007م  صقرير الت  ية  ي العال  لعا  2005ال ي بد   ي عا  

القدرا  وه خف  صعلي  ال هارا  الحياصية بلص ها  ا دن وه تفتة اصعاها   ي 

ه ه  م  إدراكا و ها بته يةالسياتا  ال لصى بها ل ساعدن ال باا  ي الللدان ال اوية

( ال لتزوة بتل فر التعلي  للع ين بال هارا  الحياصية 164ال هارا م ند اهت   الللدان  

باعتبارها ع الرًا  تاتيًا  ي نتائ  التعل  لع ين ال راهقفه  ال باام   دراج صعلي  

تبعفه  ل عهال هارا  الحياصية الفل  وعزم وه ال  اه  الدراتية الرت ية  ي وا ال يق

 (.UNICEF,2014بلدُا ناويًا  

 :( أن أهمية المهارات الحياتية تتلخص فيما يلي2019وأضاف ثويمر )

 صعتلر صعلي  ال هارا  الحياصية وه ا هداف التر لية  ال ها  العديدن  ي التعلي . .1
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صع ل ال هارا  الحياصية على وساعدن ال رد على التعاول ون الحيان بال ة  .2

  ال عت ن بال ة خاصة.عاوةم 

م  التعاول ون وتذفرا   إدارصهاصساعد ال هص على الت يف ون  ياصه  .3

  وتطلبا  الحيان.

صزيد ال هارا  الحياصية وه تقة ال هص ب  سهم   سه التالرف  ي ولانف  .4

الحيان ال هتل ةم با ضا ة للتعاوف  العفدن ون اآلخريه باتتهدا   تائل 

 التلاصل.

الحياصية  هالية ال رد االجت اعيةم   د اره  ي ال عت نم ص  ي ال هارا   .5

  ولاط ته  عال فته.

 بلاتطة ال هارا  الحياصية يدير ال هص الت اعل بف ه   فه   راد وعت عه. .6

صؤهل ال هارا  الحياصية ال هص على التعاوف  الالحية بف ه   فه اآلخريه  .7

 بالتعلفر عه الر ي  ا   ار ب كل تلي . 
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 : هارات الحياتيةأهداف الم

يهدف صعلي  ال هارا  الحياصية ىلى صسهفل ن لها لد  التفوف  للتعاول ون ا تياجا  

 صحديا  الحيان الفلويةم  ي  ل صعلي ها ىعداد التل ف  ل لاجهة ال هاطر  ولانف  انعية 

يقابلها  ي  ياصه.  ند ناو  و ظ ة الالحة العال ية بتحلفل ال رفر وه براو  ص  ية 

 :  هارا  الحياصية  صحديد  هدا ها  صلصل  ل ع لعة وه ا هداف وان وه  ه هاال

 صحقفق الت  ةة االجت اعية السلي ة. -

 ال هلض بالتعلي  ود  الحيان. -

 ىعداد التفوف  للظر ف االجت اعية  الرقافية  ديدن التذفر. -

 و ن  د ث العديد وه ال  كف  الالحية  االجت اعية ورل ا دوان  الع ف -

  ت ام ال راهقة.

 الدي قراطية.صحقفق ولد  ال سا ان بفه الرجا   ال ر ن  ال هلض ب بادئ  -

 غرر وبادئ التر ية وه  جل السف   ي ن لر التفوف . -

 (.55م 2105صدعي  وقلوا  ال لاط ة الالالحة بفه   راد ال عت ن  وح لدم  -

 

 : تصنيفات المهارات الحياتية
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لل هارا  الحياصية اختلف باختفف وعا  ول با ث  هدف ه اك العديد وه التال ي ا  

كل وؤتسة  تلب ه ا االختفف   للية ال الطلأل  اندواجه  ي وا ة التهالالا  

(م 2007  اتكار ر  د ص ف ال لجلد    وكانية التحك  به  السيطرن عليه. عد  ى

 ال هارا  الحياصية  سب ا بعاد ال هالية  االجت اعية ل ل  رد و ا يلي:

 ناصهم  ندراصهم  ولر تاصه.وهارا   ياصية صتالل بال رد ذاصه  إوكا -

وهارا  ان عالية  و ها ضب  ال  اعرم  تعة الالدرم  التساوألم  صح ل  -

 الضذلطا .

 وهارا  اجت اعية  و ها صح ل ال سؤ ليةم التعا ن  الت اركم صقلل االختف ا . -

 ث  التعريبم التهطي وهارا  عقلية  و ها: التعل  ال اصي  ال ست رم البح -

 السلي .

 :التالي النحو على الحياتية المهارات تصنيف تم كما وقد

  الطعا    نا   ص سفق ال  اتبة ا طع ة باختيار  يكلن : غ ائية وهارا 

 .ب ظا ته  االهت ا 

  حا ظة ال السلي ة الالحية بالعادا  بالتحلي  ص لن :  نائية صحية وهارا  

 .ال هالية ال ظا ة على
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  ال هص بها يقل  التي  الهطلا  ا جراما   ص  ل: ال  كف   ل وهارا 

 ال هتل ة ال عللوا   ج ن ال  كلةم صحديد:  صتض ه ال  كف   ل خف 

 بتقفي  يا  الق ا ورلم الحل  صطلفق ال  ك ةم الحلل   انتراح بال  كلةم الهاصة

 .الحل

 لل  دنع بفه  ال  اضلة ال قارنة على القدرن على  صقل : القرارا  اصهاذ وهارن  

. ال  كف   ل وهارن وه جزم ال هارن ه ه  صعتلر لهام ا ورل الحل  اختيار

 . (2021  سهم 

: مصادر اكتساب المهارات   

ند يت كه التفوف  وه الحالاااااااااال  على ال هارا  وه خف  التدريبا  الالااااااااااي ية التي 

  ال هارا  ىلى عدن طرقم  هي التعلي   التعليتلقاها وه ال عل م  صت لع طرق اكتساا 

 التدريب  ا ن اااااااطة الالااااااا يةم  يلجد صراب  بفه ج ين والاااااااادر اكتسااااااااا ال هارا م 

بحفث ال صقتالااااار طرق اكتسااااااا ال هارا  على التعل م  ل  ها     الطرق الكتسااااااا 

يعت د  ال هارا  ا تااااتاااية التي صسااااعد التفوف  على التعل  العفدم  التعلي  الحديث ال

 .(2020لية ابل خريصم ع على التعلي  ال ظري  ق  بل ي  ل التدريبا  ال
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 ال لا ي ص  ية ىلى يؤدي ال عر ة   فه بف ها  الر    ياصية وهارا  اكتساا  ُيعد

 Elfer, Peter; Page, Jools) .ال رد لد   العقلية  الر  ية الالحيةم  االجت اعية

2015 , 1762).  

 لتر ليةا ال ؤتسا  على لزاواً   اجت اعيةم وان  ردية  ه ية وه ال هارا  له ه ل ا  نظراً 

 اصا ة نو الطفام لد   ص  فتها صعلي ها  جل وه جهدها نالار   صل    ن  التعلي ية

 ال هتل ة ليةالع   التطليقا  التر لية ا ن طة صقدي  خف  وه ل  ارتتها له  ال رصة

 .(2007 مالط طا ي  

 : السابقةالدراسات 

 : على ال حل ا صي ص  عرض الدراتا  السابقة وه

( دراســــــة هدفت إلى تقييم مســــــتوى Lamb et al, 2006أجرى المب واخرون )

لد  صفوف  ال ر لة االبتدائية  ي "نرية  المهارات الحياتية والمســـــــــتويات المعرفية

ال هارا  الحياصية"  ي ودي ة بريسااتل   ي بريطانيا  ي وعاال  الساافوة على الطريق 

 السفوة  ي ال  ز   اللناية وه الحريق.  اتتهد  البا رلن ال  ه   به التعريلي وه 

 160وه صل فا   وع لعاة صعريلياة ص لنا   671خف  وع لعاة صعريلياة ص لنا  وه 

 ي وعا  ال هارا  الحياصيةم  صحالااااااااااااااافليةصل ف ًا.  ص  اتاااااااااااااااتهدا  خ ساااااااااااااااة اختبارا  
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 ال ف ظا  ال تعلقة بال هارا  الحياصية  خ سة اختبارا  وعرفية ىضافية ىلى اختبار 

واللر.   ظهر  ال تائ   ن صفوف  ال ع لعة التعريلية ذولرًا  إناتًا وان  دائه    ضل 

 ا ت ظلا بال هارا  الحياصية التي ص  صدريله  علفها تفتة  اااااااهلر التعر ة وبا ااااااارن بعد 

 بعد التعر ة   ي ول وعاال  ال هارا  الحياصية التي صض  تها.

تأثير ( بدراســـــــة هدفت للتعرف على 2011كما أجرى الحايك والويســـــــي و)ياجنة )

باتاااااااااااااااتهدا  ا لعاا الحروية  التر لية على ص  ية ال هارا  الحياصية  برنامج تعليمي

 التعا نم الع ل الع اعيم التلاصاااااالم االعت اد على ال  س  صح ل ال سااااااؤ لية( لد  

طفا ال ر لة ا تاااااتااااية الدنيام  اتااااتهد  البا رلن ال  ه  التعريلي بلصاااا ه ال  ه  

( طالبًا وه ودارر 40دراتااااااااة وه  ال  اتااااااااب لطليعة ه ه الدراتااااااااة.  ص لن  عف ة ال

صر ية ال لرنم  نسااااااا   العف ة بالطريقة الع ااااااالائية ىلى وع لعتفه ضاااااااابطة  صعريليةم 

 خضااااااااااااع  التعريلية ىلى اللرناو  ال قترح باتااااااااااااتهدا  ا لعاا الحروية التر ليةم  وا 

 الضاااابطة   ان  صهضااان لللرناو  العادي.   ف   نتائ  الدراتاااة  ن اتاااتهدا  اللرناو 

له  عالية  ي ص  ية ال هارا  الحياصية لد  طفا ال ر لة ا تااااتاااية الدنيام   ن ه اك 

 ر نا ذا  داللة ى الااااااااااااااائية بفه ال ع لعة التعريلية  ال ع لعة الضااااااااااااااابطة  وان  

  لالالأل ال ع لعة التعريلية.
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( دراســـة هدفت إلى تقصـــي مســـتوى المهارات الحياتية لدى Adewale, 2011وأجرى أدويل )

 لبا ث اا  االبتدائية الرابعة  ي نيعفريا.  لتحقفق  هداف الدراتاااااااااااة نا  الميذ المرحلةت

ىعداد اختبار صحالاااااافلي  ي ال هارا  الحياصية  صطليقه على عف ة نالاااااادية وكلنة وه 

 ظهر  نتائ  الدراتااااااة  ن وسااااااتل  ال  اية لد   ي ى د  ال دارر ال  لذجية.  صل ف ا 43

( %50صية وان د ن ال سااااااااااااتل  اللط ي ال طللا   نل وه الطلبة  ي ال هارا  الحيا

لد  غاللية الطلبة. و ا  ظهر  نتائ  الدراتة  ن وستل  ال  اية لد  التفوف  ال ولر 

 ي ال هارا  الحياصية وان  كلر وه وستل  ال  اية لد  ا ناثم  وستل  ال  اية لد  

 ي ال  اطق الري ية.الطلبة  ي ال  اطق الحضرية  كرر وه وستل  التفوف   

( دراســـة هدفت إلى تقصـــي أهم المهارات التربوية الحياتية 2012كما قام خزعلي )

 ي وحا ظة ار د بال  ل ة ا ردنية الها اااااااااااا ية وه  جهة نظر  لدى أطفال الروضــــــــة

 وها   ط ا  الر ضااااةم  ال  ااااف عه ود  اختفف صلك ال  ااااكف  باختفف ج س 

(    ل ل و هه ط ل  ي 581الط لم  وؤهل ا    ع لهام  ص لن  عف ة الدراتة وه  

ال ل ية  لحياصيةالر ضااة.  صلصاال  ال تائ  ىلى  ن  ط ا  الر ضااة ي تل لن ال هارا  ا

 ي  دان الدراتااااااااة بدرجة وتلتااااااااطةم   ن صالاااااااالرا   وها  ا ط ا  ي تل لن وعاال  

ال هارا  الالااااااحية  الذ ائية  اللنائية بدرجة عاليةم  ي  فه ي تل لن وعا  ال هارا  

 س ج اللفةية  الفد ية بدرجة وتلتطةم  يلجد  ر ق ذا  داللة ى الائية صعز  ل تذفر
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اثم   جلد  ر ق ذا  داللة ى الائية صعز  ل تذفر ال ؤهل العل ي الط ل لالالأل ا ن

لالااااااااااااااااالأل الللاصي لااديهه وؤهاال عل ي تااانليااة عاااوااة  ااتناال وقااارنااة ون الللاصي يح له 

 ال ؤهف  العل ية دبلل  وتلت  بكاللريلر  تكرر.

( إلى تحديد مدى توافر المهارات الحياتية في مناهج 2012وهدفت دراســة مرســي )

ص  اتاااااااتهدا  نائ ة لل هارا  الحياصيةم  صضااااااا ه القائ ة  فال ولتحقيق ذلكرياض األط

ع اااااارن وعاال   تاااااااتااااااية لل هارا  الحياصيةم ص  اتااااااتهدا  ال  ه  اللصاااااا ي التحلفلي 

للتعرف على ود  صلا ر ال هارا  الحياصية وه خف  صحلفل ال حتل  ل  اه  رياض 

ط ا  لل سااااااااتل  ا     الراني ا ط ا م  ص لن  عف ة البحث وه وراتااااااااا  رياض ا 

  نتائ  .  صلصااااااال الرالث  ي ال الااااااال ا     الرانيم  ي الع هلرية العر ية السااااااالرية

البحث  ن وهارا  التعل  وتحققة بدرجة ولفرنم  ال هارا  ال اااااااهالاااااااية  وهارا  اصهاذ 

القرارا  بدرجة وتلتاااااااااااطةم بف  ا وهارا  صقدير ال ا   ال هارا  االجت اعية  وهارا  

صالااااااااا  ولانف الالااااااااراع  وهارا  القيادن غفر وتحققة  ي وحتل  رياض ا ط ا م اال

 ه ا يت ا اااى ون الدراتاااا  التي  كد  على ضااار رن صضااا فه و اه  رياض ا ط ا  

 وهارا  ص  ي الرقة بال  س  ص عيعه على االصالا   التلاصل.
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ت ( إلى الكشــع عن تصــورات المعلما2013وهدفت دراســة بني عيســى وجوارنه )

لالاااا لف الحلقة ا  لى وه التعلي  ا تاااااتااااي  ي  حول تقييم كتب المهارات الحياتية

( وعاال م 5(  قرن  زع  على  67اتتبانة وكلنة وه  تلط ة ع ان  صل ى البا ران 

( وعل ةم ص  اختياره  بالطريقة الطبقية الع اااااااالائيةم 432 ص لن  عف ة الدراتااااااااة وه  

ن وعل ا  الحلقة ا  لى  ي تاالط ة ع ان ل عاال     ااار  نتائ  ه ه الدراتااة ىلى  

خالاااااااااااااااائص وتب ال هارا  الحياصية جام  بدرجة ولفرن على وعاال  ا خراج ال  ي 

 ا تااااااةلة التقلي ية   تااااااللا عرض ال حتل   جام  صقديراصه  بدرجة وتلتااااااطة على 

 وعالي ال حتل   ا هداف.

 : التعقيب على الدراسات السابقة

عرضه وه دراتا  تابقةم يتضأل صبايه  هدا هام  و هعفتهام  عف تهام  ي ضلم وا ص  

دراتة   صت ابه ون دراتا  ورل: ك ا اختل   نتائعهام  وكان صطليقهام  صلصياصها.

(م وه  فث العف ة 2011(؛  دراتة   الحايك  اللليسي  هياج ةم 2012 خزعليم 

ه اتت اد  الدراتة الحالية و   التي طبق  على ال ر لة االبتدائية   ط ا  الر ضة.

الدراتا  السابقة  ي ب ام ا طار ال ظري الهاص بال هارا  الحياصيةم و ا ص  االتت ادن 

 ي اختيار ا تالفب ا  الائية ال  اتبةم  اتت اد  الدراتة الحالية وه الدراتا  
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ن وه ادالسابقة  ي ىعداد  دان الدراتة  خاصة نائ ة ال هارا  الحياصيةم  ص  االتت 

 الدراتا  السابقة  ي ص سفر ال تائ  التي صلصل  ىلفها نتائ  الدراتة الحالية.

 :الدراسة منهجية

 بغية  ة؛وعف   عل ية ظاهرن    وا و كلة لدراتة اللص يم ال  ه  الحالية الدراتة اصبع 
ل  كتسااا درجة لدراتة ا تللا ه ا اتتهدا   ص  لهام و طقية ص سفرا  ىلى التلصُّ
 وه ل لنرا للام صر ية ودارر  ي الحياصية لل هارا  ا  لى الرفتة الال لف صفوف 
 .ال عل فه نظر  جهة

 : الدراسة مجتمع

 .ال لنر للام صر ية وديرية ودارر  ي  ال عل ا  ال عل فه ج ين وه الدراتة وعت ن ص لن 

 :الدراسة عينة

  ص ال لنرم للام صر ية وديرية ودارر  ي عل ة و عل  و( 62  وه الدراتة عف ة ص لن 
 تذفرا ل    ًقا الدراتة عف ة   راد صلزين يلفه( 1   العد   الع لائيةم بالطريقة اختياره 
 (.الهلرن ت لا  الع سم  الدراتة
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 (1الجدول )                            
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبع ا للخصائص الشخصية           

 النسبة المئوية% التكرار التصنيف المتغير

 الجنس
 12.9 8 ذكر
 87.1 54 أنثى

 100.0 62 المجموع

 ت لا  الهلرن

 11.3 7 سنوات 5أقل من 
 38.7 24 سنوات 10 سنوات إلى 5من 

 50.0 31 سنوات 10أكثر من 
 100.0 62 المجموع

 

 : أداة الداسة

 تساااك درجةبعد  ن ص  ا طفع على ا دا ال ظريم  الدراتا  السابقة ال تعلقة با 
 وه ل لنرا للام صر ية ودارر  ي الحياصية لل هارا  ا  لى الرفتة الال لف صفوف 
م نا  البا ث باتتهدا  االتتبانة وتدان لع ن ال عللوا   الليانا  ال عل فه نظر  جهة

ال تعلقة به ه الدراتة؛ لت اتلها ون طليعة الدراتة وه  فث  هدا هام  و هعهام  لقدرصها 
على ج ن الليانا   ال عللوا   الحقائق بلانن وعفه   ي  ن  نالفر نسليًا.  نا  

ة بالدراتا   ا بحاث  الرتائل التي لها عفن البا ث بل ام وقيار وه خف  االتتعانة
 ا  لى ةالرفت الال لف صفوف  اكتساا درجةب لضلع الدراتة,  الهدف و ه صلضيأل 

 صض     ند. ال عل فه نظر  جهة وه ال لنر للام صر ية ودارر  ي الحياصية لل هارا 
 ال هارا  ا    ال عا  وعاال   ر عة على ولزعة  قرن( 25  ال هائية باللرصها ا دان 

  ال عا   قرا م( 6  بلانن الذ ائية ال هارا : الراني ال عا   قرا م( 6  بلانن الالحية
( 7  بلانن اللفةية ال هارا : الرابن ال عا   ص لن   قرا م( 6  اللنائية ال هارا  :الرالث
 وه الدراتة ةعف    راد يستطين,  اضحة تلسة بطريقة ال قرا  صياغة ص   فث  قرنم

بتدرج خ اتي  بدرجة ولفرن جدام بدرجة ولفرنم بدرجة  ال قيار  ص   علفهام ا جابة
بدرجة نلفلةم بدرجة نلفلة جدًا(  ند  عطف  درجا  رن ية  بلذ  على  وتلتطةم
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(.  ند ص  التحقق وه صدق  تبا  ال قيار بطريقة الالدق 1, 2, 3, 4م 5التلالي:  
 لي. الظاهريم  االصساق الداخ

 :  الظاهري  الصدق

   فهوحك وه وكلنة لع ة على بعرضاااها لفتاااتبانة الظاهري  الالااادق وه التحقق  ص 
 مةاااااتدرالا اااادافه  ااااقص قي ىاااااعل دان  ا اااادرنن  ةااااوفئو اااااد و ااااهو اااادللصتك وتهالالفه

  ىااااعل مااااااااابن صبانةااااالتا  لاااادع  دانم ا نااااااااو  هاااااااااداه   ةااااااااتدرالا ئلةاااااااات  اااااااا  ق ر اااااااااكو
 على درننا  دان   بت ض اار جللخ ن؛يالو كوا النب ااهو ةا قرلوا  يفادلصع ا  اظاالوف ا

  بطريقة ال قيار  تبا  صاااااادق وه التحقق ص   ند. نياته  ج  نو د ع  وا  صوتي
 .الداخلي  االصساق الظاهريم الالدق

  ص  اعت اد ال قيار االصي لتالحيأل ال قيار اله اتي

 ( 1الحد ا دنى لل قيار  -( 5لل قيار  الحد ا على 

 (3عدد ال ةا  ال طلل ة              

     =1.33 

 ( ىلى نهاية ول  ةة.1.33 وه ت  ىضا ة العلاا  

    ام على ذلك يكلن: 

 بدرجة و ه ضة 2.33 -1.00 وه

 بدرجة وتلتطة 3.67 -2.34وه 

 بدرجة ورص عة 5.00 -3.68وه 
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 : حساب الصدق والثبات

( 20 للتحقق وه صدق ب ام ا دانم ص  صطليقها على عف ة اتتطفعية صت لن وه  
 ردًا وه وعت ن الدراتةم  ل ه وه خارج عف ة الدراتة ال ستهد ةم  ذلك لحساا قي  
وعاوف  ارصباط بفرتلن لعفنة ال قرا  بال عا  ال ي ص ت ي ىليه  ذلك و ا  ي جد   

 2.) 

 (. ( 2جدول                                     

 .ارتباط فقرات مجال "المهارات الصحية " مع الدرجة الكلية              

 معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة

1 .700** 5 .852** 

2 .883** 6 .522** 

3 .855** 7 .771** 

ل عا  ال هارا  الالحية صرا    وا  ىلى  ن وعاوف  االرصباط 2ص فر بيانا  جد  
  هي قي  دالة ى الائيا. (**883.-**522.بفه  

 (. ( 3جدول                                  

 .ارتباط فقرات مجال "المهارات الغذائية" مع الدرجة الكلية          

 معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة

1 .738** 5 .893** 

2 .781** 6 .737** 

3 .848** 7 .719** 
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ل عا  ال هارا  الذ ائية صرا    وا  ىلى  ن وعاوف  االرصباط 3ص فر بيانا  جد  
 (  هي قي  دالة ى الائيا.**893.-**719.بفه  

 (. 4) جدول                                

 .ارتباط فقرات مجال " المهارات الوقائية" مع الدرجة الكلية 

 معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة

1 .734** 4 .872** 

2 .841** 5 .850** 

3 .799** 6 .816** 

ل عا  "ال هارا  اللنائية" صرا    وا   ىلى  ن وعاوف  االرصباط 4ص فر بيانا  جد  
 (  هي قي  دالة ى الائيا.**872.-**734.بفه  

 (. ( 5جدول                               

 .ارتباط فقرات مجال " المهارات البيئية " مع الدرجة الكلية  

 معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة

1 .455** 5 .480** 

2 .404** 6 .449** 

3 .409** 7 .670** 

4 .471**   
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ل حلر "ال هارا  اللفةية" صرا    وا بفه   ىلى  ن وعاوف  االرصباط 4ص فر بيانا  جد  

 (  هي قي  دالة ى الائيا.**670.-**404. 

 : الثبات

لؤ  ي ود  الت يقالد بربا   دان الدراتة اتتقرار ال تائ   اعت اديتها  ندرصها على 
التلا ق    االصساق  ي نتائ  االتتليان ىذ طلق  كرر وه ورن  ي ظر ف و اتلةم  ند 

(م ىذ يقيس Cronbach Alphaص  اتتهدا  اختبار االصساق الداخلي ور نباخ  ل ا  
ود  الت اتق  ي ىجابا    راد عف ة الدراتة عه ول ا تةلة ال لجلدن  ي ال قيارم 

 ل ا( بتنها وعاول الربا  الداخلي بفه ا جابا م  يد  على ارص اع ك ا ي كه ص سفر  
( %60(  ص ه قي ته وقلللة ع د  1-0قي ته على درجة ارص اع الربا   يترا ح وا بفه  

(  وا  لق   حسب  العد   %70 وا  لقم   ي دراتا   خر  ص لن وقلللة ع د  
 .التالي يلفه ذلك

 (.( 6جدول                                         

معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا و معامل االرتباط بيرسون للمجال مع األداة 
 .ككل

 معامل االرتباط للمجال باألداة ككل كرونباخ الفا عدد الفقرات المجال الرقم
 **879. 0.843 6 المهارات الصحية 1
 **854. 0.872 6 المهارات الغذائية 2
 **860. 0.897 6 المهارات الوقائية 3
 **748. 0.897 7 المهارات البيئية 4

 - 0.903 25 األداة ككل

 (0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )**
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ان وعاوف  االصساق الداخلي  سب وعادلة  ور نباخ  ل ا لل عا   6ص فر بيانا  جد  
(م  لل عا  الراني: ال هارا  الذ ائية بلذ  0.843ا   : ال هارا  الالحية بلذ   

 :(م  لل عا  الرابن0.897ال هارا  اللنائية بلذ    :(م  لل عا  الرالث0.872 
(م  هي قي  0.903وكل   األداة  (م   لغ وعاول الربا0.897ال هارا  اللفةية بلذ   

 ورص عة دالة ى الائيا  ص فر ىلى تبا  ا دان.

ك ا صعدر ا  ارن ىلى ان وعاوف  االرصباط لل عاال  ون ا دان وكل صرا    وا بفه 
 (  هي قي  دالة ى الائيا.**879.-**748. 

 الدراسة إجراءات

 :اآلصية با جراما  البا ث نا 

 ةالدرات ب لضلع الاللة ذا  السابقة  الدراتا  التر ليم ا دا على االطفع -
 .الحالية

   العف ة الدراتة وعت ن   راد عدد صحديد -

 ا  الدرات التر لي  ا دا على االطفع بعد ا  لية باللرصها الدراتة  دان  ىعداد -
 .الدراتة ب لضلع الاللة ذا 

 .ألدان ل ال هائية بالاللرن للهر ج  تباصها الدراتة  دان  صدق دالال  وه التحقق -

 ال لعد  ي ةال ستهد  الدراتة عف ة   راد على ال هائية باللرصها الدراتة  دان  صطلفق -
 .ال حدد

 التلصيا ب  الهر ج الدراتةم  تةلة عه لإلجابة ى الائًيا  وعالعتها الليانا  صروفز -
 .الدراتة ىلفها صلصل  التي ال تائ  ضلم  ي ال  اتبة
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 :الدراسة متغيرات

 :التالية ال تذفرا  على الدراتة ص  ل

 :أوال  المتغيرات التصنيفية

 (. نرى ذورم  وستليان  له:  الع س -

 ت لا م 10 ىلى ت لا  5 وه ت لا م 5 وه  نل  وستليان  له: الهلرن ت لا  -
 (.ت لا  10 وه  كرر

 مواجستفر عاليم  دبلل  بكاللريلر  وستليا  تفث  له العل ي ال ؤهل -
 (.دوتلراه 

 :الرئيسي المتغير: ثانيا  

 للام ر يةص ودارر  ي الحياصية لل هارا  ا  لى الرفتة الال لف صفوف  اكتساا درجة
 ال عل فه نظر  جهة وه ال لنر

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

ب ام على طليعة الدراتة  ا هداف التي تع  ىلى صحقيقهام ص  صحلفل الليانا  باتتهدا  
(م  اتتهراج ال تائ    قًا SPSSالحزوة ا  الائية للعلل  ا جت اعية  براو  

 لألتالفب ا  الائية التالية:

 وعاول ارصباط بفرتلن  -1
 وعاول ال ا ور نباخ: لحساا الربا   دان الدراتة. -2
 الت رارا   ال سب ال ةلية لل تذفرا  ال هالية. -3
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 ا  لى ةالرفت الال لف صفوف  اكتساا درجةوعاول االرصباط بفرتلن  ختبار 
 .(ال عل فه نظر  جهة وه ال لنر للام صر ية ودارر  ي الحياصية لل هارا 

 ال تلتطا  الحسابية  االنحرا ا  ال عيارية ل عاال    قرا  ا دان. -4
 يةالحيات للمهارات األولى الثالثة الصفوف تالميذ اكتساب درجة ما: األول السؤال

 ؟ المعلمين نظر وجهة من الموقر لواء تربية مدارس في

 رجةدلإلجابة عه ه ا السؤا , ص   ساا ا  تاط الحسابية  االنحرا ا  ال عيارية لا 
 ال لنر للام يةصر  ودارر  ي الحياصية لل هارا  ا  لى الرفتة الال لف صفوف  اكتساا

( يلضأل 6م ون وراعان صرصفلها ص ازلف اً   قاً   تاطها,  جد    ال عل فه نظر  جهة وه
 ذلك.  

 (7جدول)
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة، مع مراعاة ترتيبها تنازلينا  وفقا  

 (=62إلوساطها الحسابية)ن
 المستوى  الرتبة االنحراف المعياري  الحسابي الوسط المجاالت رقم المجال

 وتلت  1 0.76 3.19 ال هارا  اللفةية 4
 وتلت  2 0.72 3.05 ال هارا  الالحية 1
 وتلت  3 0.82 2.99 ال هارا  الذ ائية 2
 وتلت  4 0.79 2.98 ال هارا  اللنائية 3

 وتلت  - 0.72 3.06 ا دان وكل

 اكتساا درجة(  ن ال تلتطا  الحسابية ل عاال  7يف ظ وه ال تائ   ي جد    
 وه ل لنرا للام صر ية ودارر  ي الحياصية لل هارا  ا  لى الرفتة الال لف صفوف 
ال هارا  (  جام ال عا  الرابن  3.19-2.98  صرا    بفه ال عل فه نظر  جهة
 صفه ال عا  (   درجة وتلتطة   ال رصبة ا  لىم 3.19( ب تلت   سابي بلغ  اللفةية
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(   درجة وتلتطة   ال رصبة 3.05( ب تلت   سابي بلغ  ال هارا  الالحيةا     
(   درجة 2.99( ب تلت   سابي بلغ  ال هارا  الذ ائيةالرانيةم  صفه ال عا  الراني  

( ب تلت   سابي ال هارا  اللنائيةالرالث   وتلتطة   ال رصبة الرالرةم  صفه ال عا 
 درجة وتلتطة   ال رصبة الرابعة  ا خفرنم   لغ ال تلت  الحسابي لألدان (   2.98بلغ  

 (   درجة وتلتطة.3.06ككل  

 يعز  البا ث ال تيعة ىلى  ن ال هارا  الحياصية لد  طلبة الال لف ا  لى ل  صلق 
الدع   الع اية ال اولة وه نلل ال عل ا م ىضا ة ىلى عد  صهاليص  الص لل هارا  
الحياصية    التر لية ال ه ية التي صتض ه وعاال  ال هارا  الحياصيةم و ا  نه ل  يت  

وهارا  لها  ه فتهام  ر  ا  يعلد ه ا ىلى وع لعة وه التهطي  لتدريسها على  نها 
العلاول ورل؛ العدد ال لفر للطلبة داخل الالفم ا ور ال ي يتع ر على ال عل فه 
ص عفل ال هارا  الحياصية  إيالالها للطلبة.  يضًا ىه ا  ال عل فه له ه ال هارا م 

 ن   (م با ضا ة لضفق التروفز على ال هارا  ا تاتية وه  نرامنم  وتابةم   ساا
الحالةم  طل  ال قررا  الدراتيةم ب ا يحلج ال عل ة  ي  ن   يععلها صروز على 
 ال لضلعا  ال قررنم باعتبارها  برز ال عايفر التي تلف يت  صقفي  ال عل ا    قا لها.

 المجال االول: المهارات الصحية

" حيةال هارا  الالرا  وعا  " ص   ساا ا  تاط الحسابية  االنحرا ا  ال عيارية ل ق
 (.8ون وراعان صرصفلها ص ازلف ًا   قًا   تاطها الحسابية و ا هل ولفه  ي جد    
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 .(8) جدول
 .(=62)ن المهارات الصحية األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال        

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 الصالحين والطعام الماء نظافة أهمية يدرك 1
 لالستهالك

 متوسط 1 0.80 3.76

 متوسط 2 0.86 3.08 الصحية المرافق نظافة على يحافظ 2
 متوسط 3 1.16 3.00 األطعمة تناول قبل يديه يغسل 6

 بالطرق  واألنع واألذن العين تنظيف أهمية يدرك 4
 الصحيحة

 متوسط 4 0.86 2.95

 متوسط 5 0.92 2.81 يعتني بصحة الفم واألسنان 3

5 
 حادة أداوت إدخال مثل آمنة غير بتصرفات يقوم

 اذنه أو أنفه أو فمه في
2.73 1.10 

6 
 متوسط

 متوسط - 0.72 3.05 المجال  ككل

وعا  "ال هارا  الالحية" (  ن ال تلتطا  الحسابية ل قرا  8 يظهر وه العد    
(  التي ص ص على "يدرك 1(م وان  عفها لل قرن رن   3.76-2.73صرا    بفه  

(   درجة 3.76 ه ية نظا ة ال ام  الطعا  الالالحفه لفتتهفك" ب تلت   سابي  
( بال رصبة الرالرة  التي ص ص على "يحا ظ على نظا ة 2ورص عةم صلفها ال قرن رن   

(  التي 6(   درجة وتلتطةم صلفها ال قرن رن   3.08ة" ب تلت   سابي  ال را ق الالحي
(   درجة وتلتطةم 3.00ص ص على "يذسل يديه نلل ص ا   ا طع ة" ب تلت   سابي  

(  التي ص ص على "يقل  بتالر ا  غفر آو ة ورل ىدخا  5  ال رصبة ا خفرن ال قرن رن   
(   درجة وتلتطة,   لغ 2.73تلت   سابي   دا    ادن  ي   ه     ن ه    اذنه " ب 

 (   درجة وتلتطة.3.05ال تلت  الحسابي ل عا  "ال هارا  الالحية" وكل  
 المجال الثاني: المهارات الغذائية 

را  ال ها ص   ساا ا  تاط الحسابية  االنحرا ا  ال عيارية ل قرا  وعا  "
د     تاطها الحسابية و ا هل ولفه  ي ج" ون وراعان صرصفلها ص ازلف ًا   قًا الذ ائية

 9.) 
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 .(9) جدول                                        
 .(=62)ن المهارات الغذائية األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال   

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
المهمالت سلة في الطعام بقايا يضع 6  متوسط 1 1.21 3.19 
تناولها قبل والفواكه الخضروات ينظع 3  متوسط 2 1.00 3.13 
 متوسط 3 1.09 3.12 يغسل اليدين عند األكل 4
 متوسط 4 0.89 3.03 يراعي آداب تناول الطعام 2

 النتقال منعا زمالؤه من األطعمة تناول يتجنب 5
 متوسط 5 1.14 2.82 العدوى 

اختيار األطعمة الصحية يستطيع 1  متوسط 6 0.95 2.61 
 متوسط - 0.82 2.99 المجال  ككل

" ال هارا  الذ ائية(  ن ال تلتطا  الحسابية ل قرا  وعا  "9يظهر وه العد    
(  التي ص ص على "يضن بقايا 6(م وان  عفها لل قرن رن   3.19-2.61صرا    بفه  

(   درجة وتلتطةم صلفها ال قرن رن  3.19 سابي  الطعا   ي تلة ال ه ف " ب تلت  
( بال رصبة الرالرة  التي ص ص على "ي ظف الهضر ا   ال لاكه نلل ص ا لها" ب تلت  3 

(  التي ص ص على "يذسل الفديه 4(   درجة وتلتطةم صلفها ال قرن رن   3.13 سابي  
ا خفرن ال قرن رن  (   درجة وتلتطةم   ال رصبة 3.12ع د ا كل" ب تلت   سابي  

( 2.61(  التي ص ص على "يستطين اختيار ا طع ة الالحية" ب تلت   سابي  1 
( 2.99  درجة وتلتطة,   لغ ال تلت  الحسابي ل عا  "ال هارا  الذ ائية" وكل  

   درجة وتلتطة.
 

 المجال الثالث: المهارات الوقائية

ون  "ال هارا  اللنائيةال عيارية ل قرا  وعا  " ص   ساا ا  تاط الحسابية  االنحرا ا  
 (.10وراعان صرصفلها ص ازلف ًا   قًا   تاطها الحسابية و ا هل ولفه  ي جد    
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 .(10) جدول                                       
 .(=62)ن المهارات الوقائية األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال   

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسط 1 0.91 3.23 المدرسة مرافق داخل العامة السالمة أهمية يدرك 4
 متوسط 2 0.89 3.11 الغبار فيها تكثر التي األماكن يتجنب 5
 متوسط 3 0.86 3.10 المرور وآداب السير بقواعد يلتزم 3

6 
يتجنب الوقوف في الشارع عند مدخل المدرسة اثناء 

 ازدحام المرور وقت الخروج
2.94 1.02 

4 
 متوسط

 متوسط 5 1.12 2.77 االمراض من للوقاية التطعيم أهمية يدرك 1
 متوسط 6 1.01 2.74 األمراض االنتشار منع العدوى  مصادر يتجنب 2

 متوسط 7 0.79 2.98 المجال  ككل

(  ن ال تلتطا  الحسابية ل قرا  وعا  "ال هارا  اللنائية" 10يظهر وه العد    
(  التي ص ص على "يدرك 4(م وان  عفها لل قرن رن   3.23-2.74صرا    بفه  

  درجة وتلتطةم ( 3.23 ه ية السفوة العاوة داخل ورا ق ال درتة" ب تلت   سابي  
( بال رصبة الرالرة  التي ص ص على "يتع ب ا واكه التي ص رر  فها 5صلفها ال قرن رن   

(  التي ص ص 3(   درجة وتلتطةم صلفها ال قرن رن   3.11الغبار" ب تلت   سابي  
(   درجة وتلتطةم 3.10على "يلتز  بقلاعد السفر  آداا ال ر ر" ب تلت   سابي  

(  التي ص ص على "يتع ب والادر العد   و ن االنت ار 2خفرن ال قرن رن     ال رصبة ا 
(   درجة وتلتطة,   لغ ال تلت  الحسابي ل عا  2.74ا وراض" ب تلت   سابي  

 (   درجة وتلتطة.2.98"ال هارا  اللنائية" وكل  
 

 المجال الرابع: المهارات البيئية

" فةيةال هارا  اللال عيارية ل قرا  وعا  " ص   ساا ا  تاط الحسابية  االنحرا ا  
 (.11ون وراعان صرصفلها ص ازلف ًا   قًا   تاطها الحسابية و ا هل ولفه  ي جد    
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 .(11) جدول                                    
 .(=62)ن المهارات البيئية األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال   

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفع 1 0.90 3.53 يساعد في تنظيف غرفته الصفية 4
 مرتفع 2 0.99 3.26 يلعب باإلمكان المخصصة للعلب 5
 مرتفع 3 1.07 3.24 يميز النباتات الموجودة في البيئة 3
 مرتفع 4 0.88 3.18 يحافظ على ممتلكات المدرسة 6
 مرتفع 5 1.04 3.10 المدرسة حديقة زراعة في يشارك 7
 مرتفع 6 0.86 3.02 إيجابي بشكل البيئة مع يتعامل 2
 متوسط 7 0.98 3.00 المختلفة األماكن في الصحيحة بالقواعد يلتزم 1
 متوسط - 0.76 3.19 المجال  ككل 

"ال هارا  اللفةية" (  ن ال تلتطا  الحسابية ل قرا  وعا  11يظهر وه العد    
(  التي ص ص على "يساعد  ي 4(م وان  عفها لل قرن رن   3.53-3.00صرا    بفه  

(   درجة وتلتطةم صلفها ال قرن رن  3.53ص ظيف غر ته الال ية" ب تلت   سابي  
( بال رصبة الرالرة  التي ص ص على "يلعب با وكان ال هالالة للعلب" ب تلت  5 

(  التي ص ص على "ي فز ال باصا  3وتلتطةم صلفها ال قرن رن    (   درجة3.26 سابي  
(   درجة وتلتطةم   ال رصبة ا خفرن ال قرن 3.24ال لجلدن  ي اللفةة" ب تلت   سابي  

(  التي ص ص على "يلتز  بالقلاعد الالحيحة  ي ا واكه ال هتل ة" ب تلت  1رن   
الحسابي ل عا  "ال هارا  اللفةية" (   درجة وتلتطة,   لغ ال تلت  3.00 سابي  

 (   درجة وتلتطة.3.19ككل  
 

( في متوسط α=0.05السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة اكتساب تالميذ الصفوف الثالثة األولى للمهارات الحياتية 

 تعزى لمتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة(؟ وقر من وجهة نظر المعلمينفي مدارس تربية لواء الم

 
 أوال : الجنس
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 قد ص  اتتهراج ال تلتطا  الحسابية  االنحرا ا  ال عيارية لا درجة اكتساا صفوف  
الال لف الرفتة ا  لى لل هارا  الحياصية  ي ودارر صر ية للام ال لنر وه  جهة نظر 
ال عل فه صعز  ل تذفر الع سم  ص   ساا اختبار   ( لل  ف عه داللة ال ر ق 

 تساااك درجة    راد عف ة الدراتة ال عيارية لا ا  الائية بفه وتلتطا  اتتعابا
 وه ل لنرا للام صر ية ودارر  ي الحياصية لل هارا  ا  لى الرفتة الال لف صفوف 
 صعز  ل تذفر الع س. ال عل فه نظر  جهة

 .( 12) جدول                                     
 عياريةالم عينة أفراد استجابات متوسطات بين اإلحصائية الفروق  داللة للكشع( t) اختبار نتائج

 الموقر اءلو  تربية مدارس في الحياتية للمهارات األولى الثالثة الصفوف تالميذ اكتساب درجة لـ
 .(الجنس) لمتغير تعزى  المعلمين نظر وجهة من

الوسط  الفئة المجال
 الحسابي

االنحراف 
(ت)قيمة  المعياري  احتمالية  درجة الحرية 

 الخطأ

المهارات 
 الصحية

 0.003 60 3.147 0.81 3.75 ذكر

 0.65 2.95 أنثى

 المهارات الغذائية
 0.009 60 2.719 1.18 3.69 ذكر

 0.71 2.88 أنثى

 ذكر المهارات الوقائية
3.67 1.10 2.766 60 0.008 

 0.69 2.88 أنثى

 المهارات البيئية
 0.003 60 3.090 0.85 3.91 ذكر

 0.69 3.08 أنثى

 الكلي

 0.002 60 3.186 0.95 3.76 ذكر

 أنثى
2.95 0.62 

 ( ما يلي: 12تشير نتائج جدول )
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   05.0 جلد  ر ق ذا  داللة ى الائية ع د وستل  الداللة ا  الائية =α )
 ي وعا  ال هارا  الالحية صبعًا ل تذفر الع سم  جام  ال ر ق لالالأل 

 ال ولر.
 05.0ى الائية ع د وستل  الداللة ا  الائية    جلد  ر ق ذا  داللة =α )

  ي وعا  ال هارا  الذ ائية صبعاً ل تذفر الع سم  جام  ال ر ق لالالأل ال ولر.
   05.0 جلد  ر ق ذا  داللة ى الائية ع د وستل  الداللة ا  الائية =α )

 .ر ي وعا  ال هارا  اللنائية صبعاً ل تذفر الع سم  جام  ال ر ق لالالأل ال ول 
   05.0 جلد  ر ق ذا  داللة ى الائية ع د وستل  الداللة ا  الائية =α )

  ي وعا  ال هارا  اللفةية صبعًا ل تذفر الع سم  جام  ال ر ق لالالأل ال ولر.
   05.0 جلد  ر ق ذا  داللة ى الائية ع د وستل  الداللة ا  الائية =α )

 لالالأل ال ولر.  ي الدرجة ال لية صبعًا ل تذفر الع سم  جام  ال ر ق 

 ثانيا : سنوات الخبرة

 قد ص  اتتهراج ال تلتطا  الحسابية  االنحرا ا  ال عيارية لا درجة اكتساا صفوف  
الال لف الرفتة ا  لى لل هارا  الحياصية  ي ودارر صر ية للام ال لنر وه  جهة نظر 

 ادي لل  ف التبايه ا ال عل فه صعز  ل تذفر ت لا  الهلرنم  ص   ساا اختبار صحلفل 
عه داللة ال ر ق ا  الائية بفه وتلتطا  اتتعابا    راد عف ة الدراتة ال عيارية لا 

 لامل درجة اكتساا صفوف  الال لف الرفتة ا  لى لل هارا  الحياصية  ي ودارر صر ية
 صعز  ل تذفر ت لا  الهلرن. ال عل فه نظر  جهة وه ال لنر

 ( 13) جدول                                      
درجة اكتساب تالميذ الصفوف الثالثة األولى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

سنوات ) لمتغير تعزى للمهارات الحياتية في مدارس تربية لواء الموقر من وجهة نظر المعلمين 
 (الخبرة

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الفئة المجال
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 ال هارا  الالحية
 0.59 3.36 سنوات 10 أقل من

 0.82 2.94 سنوات10   -سنوات 5 من  
 0.66 3.07 سنوات10 أكثر من 

 ال هارا  الذ ائية

 سنوات 10أقل من
3.24 0.53 

 سنوات10   -سنوات 5 من  
2.92 0.98 

 0.75 2.98 سنوات 10أكثر من 

 المهارات الوقائية
 0.57 3.12 سنوات10 أقل من 

 0.84 2.88 سنوات10   -سنوات 5 من  
 0.80 3.03 سنوات10 أكثر من 

 ال هارا  اللفةية
 0.42 3.33 سنوات10 أقل من 

 0.91 3.11 سنوات10   -سنوات 5 من  
 0.69 3.22 سنوات10 أكثر من 

 الكلي
 0.47 3.26 سنوات10 أقل من 

 0.82 2.97 سنوات10   -سنوات 5 من  
 0.68 3.08 سنوات10 أكثر من 

 رجةد ( صباي ًا ظاهرياً  ي ال تلتطا  الحسابية  االنحرا ا  ال عيارية لا13يلفه جد    
 ال لنر للام يةصر  ودارر  ي الحياصية لل هارا  ا  لى الرفتة الال لف صفوف  اكتساا

صبعا ل تذفر الدراتة  ت لا  الهلرن(م  لليان داللة ال ر ق  ال عل فه نظر  جهة وه
ا  الائية بفه ال تلتطا  الحسابية ص  اتتهدا  صحلفل التبايه ا  ادي على ال عا  

 ( يلضأل ذلك.14  جد      ا دان وكل 

 14 ) .)جدول                                          
درجة اكتساب تالميذ الصفوف الثالثة األولى  )الخبرةتحليل التباين األحادي ألثر )سنوات 

 للمهارات الحياتية في مدارس تربية لواء الموقر من وجهة نظر المعلمين
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

 0.409 0.909 0.470 2 0.939 بين المجموعات
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المهارات 
 الصحية

     0.517 59 30.493 داخل المجموعات

       61 31.432 الكلي

المهارات 
 الغذائية

 0.667 0.407 0.280 2 0.560 بين المجموعات

     0.688 59 40.567 داخل المجموعات

       61 41.128 الكلي

المهارات 
 الوقائية

 بين المجموعات
0.434 2 0.217 0.339 0.714 

     0.640 59 37.738 المجموعاتداخل 
       61 38.172 الكلي

المهارات 
 البيئية

 0.779 0.251 0.147 2 0.294 بين المجموعات
     0.586 59 34.554 داخل المجموعات

       61 34.848 الكلي

الدرجة 
 الكلية

 0.625 0.474 0.247 2 0.495 بين المجموعات
     0.522 59 30.781 داخل المجموعات

       61 31.276 الكلي

 اآلصي: 14يتلفه وه جد   

( صعز   تر ت لا  الهلرن α =0.05عد   جلد  ر ق ذا  داللة ى الائية   -
 ي ج ين ال عاال   ال هارا  الالحيةم ال هارا  الذ ائية, ال هارا  اللنائيةم 

 ال هارا  اللفةية(  الدرجة ال لية. 
 ن عدد ت لا  الهلرن ال صتتفر لها على ىدراك   ي سر البا ث ال تيعة ىلى

ال عل ا   ه ية و ارتة ال هارا  الحياصيةم  ر  ا يعلد السلب ىلى  ن خلرا  
ال عل فه وت ررن  وتقار ة داخل الع لية التعلي ية وه  فث التحضفر للدر ر 

  القيا  بها على اك ل  جه.
 :التوصيات

 الدراتةم يلصي البا ث ب ا يلي: ي ضلم ال تائ  التي صلصل  ىلفها 
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ص عين وعل ا  ال ر لة ا تاتية على صدريس ال هارا  الحياصية ل ا لها وه  -

  تر صر لي  عا   ي ص  ية ال هارا  الحياصية. 

صلعية ال عل ا  بته ية ال هارا  الحياصية وه خف   رش صدريلية  ت ام الهدوةم  -

ال هارا  الحياصيةم ل ا لها وه  ه ية  غرر اصعاها  ىيعابية لديه  نحل براو  

 لتفوف  ال ر لة االبتدائية  ي  ياصه  الع لية  االجت اعية.

الع ل على دو  ال هارا  الحياصية ض ه اللرناو  الفل  للتفوف  وه  فث  -

 م  الت  ف م  التقلي .التهطي 

 ىجرام دراتة لقيار وستل  اوتفك ال هارا  الحياصية لد  ال عل فه. -

 .ال راجن

 

 

 

 :المراجع العربية

 لد  الحياصية ال هارا  ص  ية  ي العاوعة د ر(. 2020.  جلدن هاني خريصم  بل

 االجت اعية الهدوة كلية وعلة م2030 والر رؤية د ر  ي العاوعي ال باا

 .239-199 ص ال فل  جاوعة ماالجت اعية  البحلث للدراتا 
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واهفتهام اختبارهام ويف صر يها. بفر  : (. نالص ا ط ا : 2003بقاعيم اي ان.  

 دار ال  ر اللل اني.

درجة و ارتة وعل ي ال ر لة ال تلتطة  ي وحا ظة (. 2019تلي رم علي وانن.  

التر ليةم  م ولية العلل ال ر انية لل هارا  الحياصية  عفنتها ببعض ال تذفرا 

 نس  ال  اه   التدريسم جاوعة آ  اللف .

(. صتتفر برناو  صعلي ي 2011الحايكم صادق  الليسيم نزار  هياج ةم ا  د.  

باتتهدا  ا لعاا الحروية  التر لية على ص  ية ال هارا  الحياصية لد  طفا 

 . 2134 – 2118(م 3  27ال ر لة ا تاتية الدنيا. العاوعة ا ردنيةم 

(.  اعلية برناو   ي العلل  نائ  على نظرية ال واما  2021 سهم تعفد وح د.  

ال تعددن  الل ائية االجت اعية  ي التحالفل  ص  ية ال هارا  الحياصية  االصعاه 

ث وعلة البحنحل ال ادن  صقدير ال ا  لد  صفوف  ودارر التعلي  ال عت عيم 

طا ي مع   والط ى الط  5-479(م ص  4 22العل ي  ي التر يةم 

 رن.م ال كتبة العالريةم القاهىعداد وعل  العلل  للقرن الحادي  الع ريه(: 2007 
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(. ال هارا  الحياصية لد   ط ا  الر ضة وه  جهة نظر 2012خزعليم نات  وح د.  

ا وها . ال علة العل ية لعاوعة ال لك فيالل: العلل  ا نسانية  ا داريةم 

 .90 – 45التطليقيةم جاوعة الللقام 

(.  اعلية صاللر وقترح لتض فه بعض 2010تعد الديهم هد   عيادم  ؤاد.  

ال هارا  الحياصية  ي وقرر الت  لللجيا للالف العا ر ا تاتي ب لسطفهم 

 .218 – 174(م 14م تلسلة العلل  ا نسانيةم  وعلة جاوعة ا نالى

اما   ي وسفرن الت ففز وهارا  الحيان ىض(. 2014السعلديم خالد عطية.  

 م ع انم دار وعدال ي لل  ر  التلزين. ا بداع

(. برناو  لت  ية بعض ال هارا  الحيان لد  عف ة وه 2005ال رنا يم علفر علده.  

  ط ا  الرياض.  رتالة واجستفر غفر و  لرن(. ولية التر ية. جاوعة ط طا.

حلار الت  فر  ي صحسفه وستل  ال(.  تر برناو  وقترح لتعلي  2007ال لارام اتفل.  

 25- 23الال ي  وستل  ا   ار لد   ط ا  الر ضة. وؤص ر ولية التر ية السابن 

 ص ريه ا   . ا ردن: جاوعة الفرولك.
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(. ال هارا  الحياصية: 2008علد ال عطيم    د  سفه   والط ىم دعام وح د.  

 دار السحاا.

. ال هارا  الحياصية(. 2001اف.  ع رانم صذريد  ال  ا يم رجام  صبحيم ع 

 القاهرن: دار هرام ال رق.

(. درجة اكتساا صفوف  الال لف ا  لى 2018القالفريم لل ى وح د علي  سفه.  

لل هارا  الحياصية وه  جهة نظر ال عل ا . رتالة واجستفر غفر و  لرنم جاوعة 

 الفرولك. ا ردن.

(.  تر برناو  و لفلصري وقترح 2007 وبارزم و ا  علد العا   جلدنم جفهان وح لد 

لت  ية بعض ال هارا  الحياصية لتفوف  ال ر لة ا  لى وه التعلي  ا تاتي على ذوائه  

 االجت اعي. وعلة البحث التر ليم الس ة السادتةم العدد ا   .

(. ال هارا  الحياصية لد  صفوف  التعلي  2015وح لدم واجد   دي علد السف   

رؤية نقدية  ي ضلم ال تذفرا  ال حلية  العال يةم رتالة واجستفرم وعهد ا تاتي 

 الدراتا  التر ليةم جاوعة القاهرن.
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(.  عالية اتتهدا  اتتراصيعية التعل  التعا ني  ي صدريس 2003وسعلدم رضا ه دي.  

  الدراتا  االجت اعية على ص  ية ال هارا  الحياصية  التحالفل  االصعاه نحل ال ادن لد

م 80صفوف  الالف ا    ا عداديم دراتا   ي ال  اه   طرق التدريسم العدد 

 .50الع عية ال الرية لل  اه   طرق التدريسم جاوعة عفه   سم ص

(. ص  ية ال هارا  الحياصية لد  طفا 2007ال لجلدم وح د  اتكار رم  فلفب.  

ر العر ية: ال روز القلوي . ج هلرية وال2التعلي  الرانلي  ي ىطار و اه  ال ستقللم ط

 للبحلث التر لية  الت  ية.

 .واهي ال هارا  التي صعتلر وهارا   ياصية(. 2015الفلنيسيف  
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