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 دادإـع
 باحثة ماجستري بقسم املناهج وطرق التدريس

 فاـشرإ

 ية املتفرغاملواد الفلسف استاذ املناهج وطرق تدريس
 استاذ املناهج وطرق تدريس املواد الفلسفية املساعد  جامعة بنها-كلية الرتبية

 جامعة بنها-كلية الرتبية

 إسرتفايييية قتتفةرة ئاة رة ليرت الرتعيش ال  ر استهدفت الدراسة الحالية التعرف  ليرأ ر رف 
الثرررااأ الثررراا      ب الفررر طرررا لرررد  ال هرراراا الحياييرررةة بعررر  فررت يررردرم  ليرررش الررر    لت  يررر

( طالبررررة بالفرررر  الثررررااأ الثرررراا   ئ رررر ت إلررررأ قي رررر لت   60ويك اررررت قي  لررررة الدراسررررة قرررر   
( طالبرررة  رسرررت وةررردع والررردوافف وايا عرررايا فرررت ةياي رررا ال  قيرررةو 30قي  لرررة ييفم يرررة لرررد  ا  

طالبررة  (30  وقي  لررة بررابدة لررد  ا  إسررتفايييية قتتفةررة ئاة ررة ليررت الررتعيش ال  رر باسررتادا  
 رست بالدفمترة ال تبعرة فرأ التردرم   وي ثيرت ر اع الدراسرة فرأ التبرار ال هراراا الحياييرة  إلردا  

فالييرررة اسرررتادا   الباةثرررة(ت ويرررش يد  رررد ر اع الدراسرررة ئ ييورررا ونعرررداوا  وي إررريت اتررراة  الدراسرررة إلرررأ
ال هررراراا ة بعررر  فرررت يررردرم  ليرررش الررر    لت  يررر إسرررتفايييية قتتفةرررة ئاة رررة ليرررت الرررتعيش ال  ررر 

الثرررااأ الثررراا    وي إرررأ الدراسرررة بمرررفورع اسرررتادا  اسرررتفايييياا  طرررا ب الفررر  لرررد  الحياييرررة
 تالتعيش ال    فأ ال فاةل التعيي ية ال اتي ة  وبفورع يدرمب ال عي     ذه ايستفايييياا

 تال هاراا الحيايية -إستفايييية قتتفةة ئاة ة ليت التعيش ال    :الكلمات املفتاحية
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A Suggested Strategy Based on Active Learning in teaching Psychology 

to develop life skills among second year secondary stage students  

Abstract 

The current study aimed to identify the impact of a proposed 

strategy based on active learning in the teaching of psychology to 

develop some life skills in second-grade secondary students, and the 

study group consisted of (60) second-grade secondary students divided 

into two groups experimental group (30) female students The unit 

studied "motives and emotions in our daily lives" using a proposed 

strategy based on active learning, and a group of 30 female students 

studied the method of teaching, and the study tool was the testing of life 

skills (preparation of the researcher). The study tool was applied before 

and after, and the results of the study reached the effectiveness of using a 

proposed strategy based on active learning in the teaching of psychology 

to develop some life skills in second-grade students, and the study 

recommends the need to use active learning strategies in the 

stages various educational, and the need to train teachers these strategies.  



2020 (1ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 651 

 

ا رررهد العفرررف الحرررالأ اا يررراراو قعف يررراو ويتررردقاو  ررراةاو فرررأ التك  ل  يرررا ر   إلرررت يمررراش فرررأ  رررش 
الفررررعب ليررررت ال  ررررا   فررررأ   يررررف ال فاةررررل التعيي يررررة ال اتي ررررة ر  ال عففررررة وال عي قرررراا ورإررررب  قرررر  

يتم    ل التد راا ال عف يرة ق را طتديرب ير  رفاو فرأ في ر ة ور ردا  التعيريش قر  يعيرش يتي رد  ئراةش ليرت 
 تال عيش و  اءية فت  إلت يعيش ا   طت ف ز ة ل الح ار والت اإل ب   ال عيش وال تعيش وال يت ف

لرب برالعيش الفرحي  ال رفيب  باكت را ب ال هراراا الاعقرة ل عاا رة الحيراع رقرفاو ك ا اعد إقدا  الدا
التيترراةت التررراةش ليرررت الت ك ررف ال درررف  فرررت ق ائرر  الحيررراع ئرررد ايررف ال رررف  الرررت  بالتتررردطف  فالتفرررف  رردطفاو 

ة   التفف  ال   رأ ليرت رسر  لي يرة وقهراراا رساسرية يعقرة  لها  فتسي ية ق  األلداء ي اهااة 
 .)*((10 :9، 2001 ،وصبحي)عمران والشناوى . ليدالب ة الحياع اك   رفمل بكث ف ل عاا

فع ييررا الررتعيش ايررب ر  يترر   ليررت يفنيررة اتا ررا  ليررت الت ك ررف ال ررييش ال  رراء ال ررزو  بال عففررة 
طت ررش بالترردفد  الررذ وال هرراراا الحياييررة األساسررية التررت ي ك ررا قرر  الترر اع  قررف ط يعررة العفررف الحررالأ 

(  فير  ااير  ل رل قر  األل رال رو سري ل قر  سرري  ياا  7 :2016)وهبه،، أ والتك  لر  أت ال عففر
قيت ف الع ل ق  قهاراا وليائاا يت د قرف ط يعرة  رذا الع لتفال هراراا الحياييرة  رت سرد ر األقرل 

 (35 :2016الدين، وةك ة ال عل وا ر ال هش واتإراء فت ةياع ا    ا الفاب والففاخ  

الحيايية  رأ ئردراا اكت ر ها ال رف  ليتعراام قرف قيت عرا والتره  ف فرت  رذا ويعد ال هاراا 
ال يت ف الذ  اعيم  يا  ب ا طؤ ف ليت يكاقرل خافر تا وا ر ه ويتردطفه لذايرا وإرحتا ال   رية  
فال هاراا الحيايية    إلدا  إا ا  لداا التدرع ليت التعاام قف الحياع ال  قية والتعف  ليت قرا 

 (.15 :2010)إبراهيم. ةياييةا يحتاج إلت قهاراا ط ا ها ق  يحداا

ليررت ر  ال هرراراا  (11 :2012 ،يوسهه و (Cai, 2001: 7) طت ررد  ررل قرر   ررا  
الحيايية  ت قا ات   با ال ف  ق  سي ل يكي أ ق  ب ا الده ليرت التعاقرل ب عاليرة قرف قدالرب 

القررريش الترررت ا رررعف بهرررا واألييا ررراا و  وذلرررن لررر  طفمرررد يف  رررة ال عي قررراا الترررت اعففهرررا  الحيررراع 
ل يا  و يفية ل يا ل زاولة ةيايا ال  قيةت ر   قا ط برتوي ظي ها فت يحدطد  وم كف ومعتتد ف ها 

 قا ايب القيا  با و يفية القيا  بات
                                           

 حة(ترئش الف  ال  ة: الباةث  اسش لاةية  :APAايبعت الباةثة اظا  ي   د الي عية األقفمكية ليعي   ال   ية  )*(
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ك ا راها قي  لرة قر  ال ري  ياا الترت يعت رد ليرت ال عرار  وقعي قراا وقهراراا طدومرة 
ها وفتا لع رفه وط يعرا قيت عرا وق ئعرا فرت  رذا ال يت رف واييا اا وقيش احتاج  ل فف  إلت ايتاا

التدراا ال  دااية  و أ (17 :2010إبراهيمالعفف  ل ت الل بإايابية وق ب عيا قف قتر فاا 
والعتيية والح ية التت ي ك  ال ف  ق  ةل ق ركاا رو ق ا هرة يحردااا ةيايرا ال  قيرة رو إ رفاء 

لررا الك رراءع الذاييررة  (ت فتحتررد62: 2016 إبههراهيم،  يعردااا ليررت رسرري  ب ةيرراع ال ررف  وال يت ررف
 (ت(Erozkan, 2013: 742اي ت اعية فت فتفع ال فا تة 

 ،2016 )عثمههههان،و (12 :2009 )غهههه  ن،ويت  ررررز ال هرررراراا الحياييررررة   ررررا رور  ررررا 
 بهاها: (21:22
  ولتييةت لاطفية  ل يية ف زمقية 

   ف  ا ي يتم   الك اءعتيتديب قعي قاا وقعففة  وال عففة وال عي قاا ب 

 قهاراا لاقة ا ك  ر  يتكيف قف ال د  واسف ق  ق ائ  إ ارع الحياعت 

   ا كرر  يح رر  ها قررر  لررال التررردرمب وايسررتادا  ل هررراراا ق ئفيررة قحرررد ع احتا هررا ال رررف
 كاقات لي هش الحياع فه ا

 تردرمب يؤس  ليت لد  ق  ال هاراا ال فعية التت ا كر  يحدطرد ا وم كر  اسرتاداقها وال
 لي ها ق  فيةت

  ا ك  اكت رابها قر  لرال الرتعيش والتردرمب لي هرا فرت ق ائر  يعيي يرة بال  ارسرة والتكرفار
 والتدوع الح  ة والح افز ال  يعة ليت التعيشت 

ومتمرر  ق ررا سرر د ر  يررة ال هرراراا الحياييررة فررت اك ررا ب الدالررب الترردرع ليررت ر اء األل رررال 
لعيرش ومكر   لدارا التردرع ليرت يعردطل سري  ا وليرت عمرا ع قعففترا الدالرب إلرت ا وم فويزمد ق رلب ه لة 

فت ال  اةت الفحية واي ت اعية والفوةيرة والعتييرة و رذا ا رالده ليرت وبرف لدر  لحيايرا ا رتديف 
ق ررا طررؤ   الررت يدرر مف الثتررا بررال    ويح ررل  .(25: 2010)إبههراهيم، الحيرراعقر  لالهررا التكيررف قررف 

 .(Parry, 2014: 5) ال درسة وفت قيت عا وفت ال يت ف  كل ال  ئ لية ومك   لداا إ يا فت

 قررف Prajapati & Sharma (1 :2017) براجهها و ورهها  ا و قرر  ي ررد  ررلر وئررد
( ليرت ر  يرة ال هراراا الحياييرة فرت  عرل ال رف  اعريم ةيراع Callahan, 2001: 9) كا ههان

 رالد ال ربا ب ليرت التريرب رفمل ل ا يحتترا قر  يي يرة اةتيا راا ال رف  وقدالرب ال يت رف فهرت ي
 ليت  ث ف ق  الفعا بت
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( ليرت ر  ال هراراا الحياييرة ي كر  2014: 218) Akyeampong اكييمبون   ومؤ د
الدررا ب قرر  ايارراذ لدرر اا إايابيررة فررت ةيررايهش ويكرر م  العائرراا اي ت اعيررة اتايابيررة وقررد  

 ال يت فتيا  ف ا اتايابأ ليت 
 :198 ،2013الجهينو )إ  ها  ل ق   يية؛ ة ثالحياوئد ي  لت ويعد ا ال هاراا 

 فرررررت  رررررائ قهررررراراا رةي رررررة و رررررت (23 :2010) إبهههههراهيم ( 491: 2013) أحمهههههد ( 199
رارر ا   ( 99 :2016)  وفيهه وةررد ا  قهرراراا لتييررة(   قهرراراا ا ت اعيررة   قهرراراا اا عاليررة

  ركاا  قهراراا ال هاراا فت  قهاراا ا ت اعيرة  قهراراا البحرث التك  لر  ت  قهراراا ةرل ال
 ايااذ التفار  قهاراا الت   فوايست تاج(ت

فررت لررد  قرر   (5821 :2013) وعبههد الههها ى ( 38 :2015 حمههد )واي ررد  ررل قرر  
  قهرراراا الت اإررل والعائرراا برر   اهلررفم   قهرراراا إرر ف التررفار والت ك ررف ال ائررد  ال هرراراا  ررت

فررت إةررد  ل ررفع قهررارع  (125 :124 ،2016) زيههو وةررد ا  قهرراراا الت الررل وة ارع الررذاا( 
و ررت: قهرراراا الت اإررل  قهرراراا الت ك ررف األسااسررية  قهررارع الررتعيش الررذايت  قهرراراا ال  تاقعففررة  
قهرررارع اسرررتادا  الحاسررر  ب ول رررفه قررر  التت يررراا  قهرررارع إ ارع وي ظررريش ال ئرررت  قهرررارع قعففرررة لرررراا 

 ارع ال  رررالف  قهرررارع ايارررراذ رلرررف   قهارعالقيرررا  ببحررر ئ وي  ررر ف ال عديررراا ويد يتهرررا  قهرررارع إ
 قهارع ةل ال  كاات  التفار 

ال هرررراراا الحياييررررة إلررررت  (15 :14 :2000عمههههران والشههههناوى وصههههبحوك رررا إرررر    
وي ررر ل الترررفاءع والكتابرررة والح رررا ب واييفرررال وإررر الة الترررفار  وقهررراراا ل ييرررة  قهررراراا ذ  يرررة

 وي  ل الع ااة ال افية وي اول األطع ة والتيار ال  ك ت
ر  قرر  ر ررش ال هرراراا الحياييررة لداررا ايات رراء  (39 :29: 2009 )حجهها ،ا روبرر  ك رر

 لي ط   ال ا  والبعد ل  الع    الع ل الي الت  الحت ق وال ا باا  ال لت وال ظافةت
ة ررث ا  اكت ررا ب ال هرراراا الحياييررة يعدررت ليررتعيش قع ررت ويك ررب ال ررتعيش الا ررفع ويرر ف ف 

ا ر  ال هراراا الحياييررة ييعرل ال ررتعيش فرت ي اإرل  اةررش ب  را ونرر   لي تعي رر     ر ات رارع والت ر مد
 (.29 ،2001 )السيد، ال يت ف
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 هتمام العديد  ن المؤ مرات و نها:انظرا  همية  علم المها ات الحيا ية فقد حظيت ب
والررذ    نههاها التعلههيم فههو هههوا  اهههوم ا  اا (2002)عشههر المههؤ مر العلمههي الرابهه  

 ت به  ية يم    بع  ال هاراا الحيايية فت ق ظ قة ال  ه  التعيي تتلتد بالتا فع وروإ

الرذ    (   حهداات الحاههر و  ى المسهتقب 2006) المؤ مر العلمهي العارهر للترةيهة العلميهة
 لتد باتس ال يية وروإت به  ية ي  ية ال هاراا الحيايية لد  التاق ذ فت قاتي  الف    التعيي يةت

  و  المعلم العرةهي فهو ع هر التهدف   (2009اني لكلية العلوم الترةوية )المؤ مر العلمي الث
 الذ  لتد بيفش والذ  اواإت به  يا يدرمب الدالب ال عيش ليت ال هاراا الحياييات المعرفي 

(  نحو استثما  أفض  للعلوم الترةويهة والناسهية 2010) المؤ مر العلمي لكلية الترةية
لتررد بدق ررد وروإررت بمررفورع  قرر  بعرر  ال هرراراا الحياييررة الررذ   فههو هههوا  حههداات الع ههر 
 ال عاإفع فت ق ا   التعييشت

:  الترةية وةناا ا نسان فو ظ  التحو ت الدامقراطية  (2014) المؤ مر العلمي الراب 
 واوإت به  ية استادا  استفايييياا ةدطثة فت ي  ية ال هاراا الحياييةت الذ  لتد بال    ية

(:   و  الشهبا  فهو  علهيم  2015ى الثاله  عشهر لمر ه   علهيم الكبها )المؤ مر السنو 
الذ  لتد بالتا فع وروإت به  ية يد مفال هاراا الحيايية لد  ال با ب لتتي ل ال ير ع بر    والكبا 

 الدراسة األكا ا ية وقتديباا س ق الع ل وال يت فت
ا ات الحيا ية فهو المهوا  العديد  ن البحوث والد اسات السابقة بتنمية المه تكما اهتم

 :الالسفية باروعها المختلاة و نها
 راسرة راررد    راسراا ر ت رت باسررتادا  إسرتفايييياا الررتعيش ال  ر  فررت قرا ع ليررش الر    قثررل: -1

 ,Raisanen)  ي انين راسة  ( Coon, 2002) كون  راسة  ( Anday. 2000) وآلفم 

(   راسرررررة (Erozkan, 2013إيروز هههههان  راسرررررة  (،2012،السهههههيد    راسرررررة (2009
  (2015 ،عبهد المهنعم) راسرة  ( Mcveigh, 2014)  هاكاو(   راسرة 2013،العمرجهو)

 (تAkfirat, 2016) أكايرت(   راسة Akcoltekin, 2015) اكولتكين راسة 

 :ويتضح  ن خالل  ا  م عره،  ن   اسات  ا اأ ي
ياييررررة فررررت ال رررر ا  اي رررراق قعظررررش الدراسرررراا ليررررت بررررفورع اي ت ررررا  بت  يررررة ال هرررراراا الح -1

 ك ا ري تت ليت إقكااية ي   تها فأ ال فاةل التعيي ية ال اتي ةت  الدراسية 
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رخررارا العدطررد قرر  الدراسرراا إلررت بررفورع اسررتادا  طفاةررد وةسررتفايييياا يدرم ررية ةدطثررة  -2
 لتدرم  ال  ا  ال ي فية بهد  ي  ية ال هاراا الحياييةت

ا   ال ر ا  ال ي رفية  وطفاةرد وةسرتفايييياا روبحت قعظش الدراساا ر    رال فير ع بر   ق ر -3
 التدرم  ور  الدفاةد التدرم ية ال تبعة رئل فاليية فأ ي  ية ال هاراا الحياييةت

الترت ا ت ررت  رارا ليرت الرفلش قرر  و ر   العدطرد قر  الدراسرراا ال رابتة ويتضهح  مها سههب 
راسراا ال رابتة الترأ ا ت رت بال هاراا الحيايية إي ر    ال ئف راو فت ةدو  ليش الباةثة فرت الد

 بت  ية ال هاراا الحيايية فت قا ع ليش ال    لد  طا ب الف  الثاات الثاا  ت
ر  ال فةيرة الثاا مرة قر  ر رش قفاةرل التعيريش  (192 :191، 2015الحابك )وئد روب  

 فةيرة التت ي عت إلت ي  ية ال هاراا الحيايية  ليت ر  ال هاراا الحيايية ال ا رب ي افف را فرت ال
الثاا مررة  ررت قهرراراا الت ك ررف العييررا  قهرراراا اييفررال والت اإررل اي ت ررالت  قهرراراا ال   ررية 

 وايا عالية ليتريب ليت ال  كاا التت ي ا ههشت
ك ا ركدا ال عاط ف الت قية بمفورع ر  ط فف ال عيش ففص الرتعيش ال  رتتل والتعراواأ فرت 

برررر     يرررف التاق ررررذ ومرررردلش يعرررراواهش قرررر  لررررال  ةيرررفع الدراسررررة وي ررررييف الت ررررالاا اتايابيررررة
 .(86، 74، 2003 )وزا ة الترةي، والتعليم،ال هاراا الحياييةت 

ر  ق  قهاراا قدرس التف  الحا   والع فم  ال عال  (2000 ،21 )جابر،روب   وئد
 ي ييف التاق ذ ليت ايئتفا ب ق ا ور  اك ا ا إرفةاء قعرا ور  احرافظ ا ليرت قعظرش الت رالاا

ور  اع ررف التاق رذ لرر  آراةهررش وق ررالف ش  ال ررا ع الفرفية بح ررث يكرر   قف رزع ليررت ايييرراه احر  
 ورفكار ش و قيها ليت اح  ا   فت التعييشت

وقا ع ليش ال    ق  ال  ا  الدراسية التت يهد  إلت ي  ية ال هاراا الحيايية ل ا لها ق  
به ف الردوافف  ال لأف وايا عايا  ويك م  ر ف ليت الت افد ال   أ واي ت الأ فت بب  الدواف

ال   ية واي ت اعية ليت ال ي ل اتا ااأ فت ال  ائ  الحيايية ال اتي ة  ق ا طؤ د ليت ر  يرة 
فعرررال فرررت  راسرررتهش األكا ا يرررة ويي يرررة  ر رررفالحياييرررة لرررد  الدرررا ب ل رررا لرررا قررر   ي  يرررة ال هررراراا

 (. :  قد ة2017الكتا  المد سي وثيقة)اةتيا ايهش 



 حممد منال أ.م.د/ السيد منصور، أ.م.د/ ميساء حممد، أ/ 
 

 656 

ر  قررا ع ليرش الرر    يهرتش بدراسررة سري ل الدالررب فرأ   يررف قفاةرل ةيايررا   ةالباةثر ويرف  
وا ت را  قرا ع ليرش الر    بت  يررة ال هراراا الحياييرة لرد  طررا ب الثاا مرة العاقرة  قفةيرة ال فا تررة( 

الحيرراع وميعررل ق ررا خافررية قتكاقيررة  فررأييعررل الدالررب لداررا الترردرع ليررت ق ا هررا  ررل قررا ايررده 
 تالاار أئا رع ليت الت الل بإايابية قف ال حي  قتزاة 

 و نها:التو اهتمت بما ة علم الناس المرحلة الثانوية  كما اجريت عدة   اسات
اسررة  ر   ( 2015 ،عمهها) ت   راسرر  (2012 ن،حسههي) راسررة  (، 2008 ،فههرا ) راسررة 

 ،د الاتهاحعبه)    راسرة(2015 )حمه ة،  راسة  (2015 ،أحمد) راسة   (2015 ،عبد الاتاح)
 .(2007 ،عبد الوها   راسة   (2016

ر    ال ا ت اقاو ب ا ع ليش ال    لي فةية الثاا مة بف ة لاقرة إي ر   يتضح  ما سب 
ال هرراراا الحياييررة لررش يحررا باي ت ررا  الكررافت فررت قررا ع ليررش الرر    لي فةيررة الثاا مررة ولررذا ي ررعت 

  تلال قا ع ليش ال   الدراسة الحالية إلت ي  ية ال هاراا الحيايية ق 
وقررررر  بررررر   اتسرررررتفايييياا الترررررت ا كررررر  اسرررررتاداقها لت  يرررررة بعررررر  ال هررررراراا الحياييرررررة 
اسرررتفايييياا الرررتعيش ال  ررر  و رررت ل ييرررة ا ررردة  يع رررت برررذل ال  رررا  الي ررر أ والعتيرررأ لي رررتعيش(ت 

وا رررا  وة ررراس قررر   اارررب ال رررتعيش  بررر لأقحرررد ع اي ررردا   ويتديرررب ق ارسرررة الع رررل  ق رررت فع 
يكرررر م  رو إلررررا ه ب رررراء قعففتررررا ةرررر ل ر  يررررة ل ييررررة التعيرررريش  ور رررردا  الترررردرم  وطفئررررا  بهررررد  

 .(2008 ،117 )بوقس،واتستفايييياا ال  تادقة وال  اسبة لتدرم  ال ا ع 
ون رراء Discovering  والررتعيش ال  رر  ط ظررف إلررت ال ررتعيش ب إرر ا ق ررئ ي لرر  اكت ررا 

Constructing  وليرردCreating إلررت ال عيررش ليررت راررا قفرردر وقي ررف  خررتء  دطررد  وم ظررف
Facilitator and resource (.27، 2013 )قرنو 

  ويدل ال  ار ة اتايابية ليتي  ذ فت التعيش ال    ليت و    ةياه فت ال  ئ  التعيي رت
يفالرررت رسرررال ب الرررتعيش ال  ررر  ق ررردر قررر  ر رررش قبرررا   الرررتعيش  بالحيررراعت ولرررذافالاييرررة ال  ررردة ا ررردة 

يتعيد ب  را  الدالرب وي اإريا وميابيايرا ة رث إ  الت اإرل ال  ر  فرت ل ييرا ال عال ة ث إاها 
 (.2009 ،129 )راهين، اة ا ق  ايستقبال ال الب  رفملالتعيش 

األساسرريا لاا ررا  التررت يتمرر  قرر  لررال ال  رراطاا ا ثررل الررتعيش ال  رر  إةررد  الترردراا 
 ا وق  لفراة  الترت يمر أ التت بها يكت ا ب الا فاا التت ي الده ليت ي ك ل وير ف سي  

 ليت التعيش إ ة ال  ا :
 إ  التعيش اك   ق ظش وقاد  ل  اطاا ورفعال الدا بت 



2020 (1ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 657 

  التعيي يةتيفيب  رفعال وا اطاا التعيش بد يعة ال ا ع 

  التعيش إقكااية لاإة بالتي  رذ إذ ر  ال عيرش قه را اقتيرن قر  ل رفاا فرإ  ل ييرة اكت رابها
 ال حت  تيت ال  اطاا التت طؤ طها ليت الل قف يت ئ  ليت استعدا  التي  ذ ول

  التر ههو، ال ررتعيشت الررتعيش ل ييررة اسررت فارمة ويحرردئ فررت إخرركال ي ظي يررة قاتي ررة قح ر ررا 
2013 ،285 -286)  

يتعد  ا اذج وةستفايييياا التدرم  ال   ثتة ل  في  ة التعيش ال    والترت لهرا قي رة    رفع و 
لررررفاة   الررررتعيش  الررررذ  أ   اةررررفعالعفرررر   األ وار ق هررررا لعررررب فررررت الع ييررررة التعيي يررررة ب رررركل لررررا  و 

 -عاوج -ا والرتعيش التعراواأ وفكرفوةرل ال  ركا ئار  وفكرف  الت اعل  ال عف ية الافاة  ال  اهيش  
 خارل ول ف ا ق  إستفايييياا التعيش ال    ويفيكز إستفايييياا التعيش ال    ليت قا طيت:

 الع يية التعيي يةتا ا  التي  ذ وةايابيايا ر  اء  -1

 ي الل التي  ذ قف ال ا ع العي ية ب كل اايابتت -2

، 2013، ) حمههد .بررفوره بررذل التي  ررذ لييهررد العتيررأ وال رردو  ل  رراء ال عففررة فررت ذ  ررا -3
144- 145) 

لتدرم  التبا لأ وةستفيييية اإستفايييياا التعيش ال     وس   يت   الباةثة بالدق  ب   
 ت(ال هاراا الحيايية بع  لت  ية ال ع ت واستفايييية ايستتفاء واستفايييية ال عففة ب اء

يت   ليت ق اإية الدلش قر  ئ رل ال عيرش ليدرا ب ب يرف   فاسترا يجية التد يس التبا لي
ال رردء فررأ ر اء ال هررا  ومتمرراءل  لررش ال عيررش رو الا  ررف  ي ررا ئدعرر ا خرر طاو فررأ الررتعيش  ويعررد قرر  

ش  ل قي  لة ق ها طاباو ق  ق ت ماا قاتي ة فأ التردراا استفايييياا التعيش ال    ة ث يم
ا ارس   را دة يعيش قاتي ة لتح   فهش ال  ب   و ل ل فرف فرأ ال ي  لراا ال اتي رة لري  
ق ؤويو ر  طتعيش قا ايب ر  طتعي ا فت  بل ا الد عقراءه فرأ ال ي  لرة ليرت الرتعيش ونالترالأ 

واي ت ا  بهذا األسي  ب ق  التعييش اع    أ التعييشتق  اياياع والتحف ل وال تعة ف احفل   
بال  اةررد التررأ اي  هررا الديبررة ليتحررردئ فررأ ق بررعاا قاتي ررة    رررا ر  التعيرريش احرردئ فررأ ر ررر اء 

 (.78 :2016 صالح،  قفمحة ق  الت يف والتيد ويفي ف  يا  افعية الديبة ب ح     فت

 :(112 :2018  ة،)سعا  و  الطالب في استرا يجية التد يس التبا لي 
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 بح ث ات   باهيأ: يبد ر  اك   ليدالب  ور فعال فأ التدرم  التبا لأ 
 ال  ا  ة فأ يف يش ال  ائ  واألا دة التعي ية قف ال عيشت -1

 رن  ال عففة ال ابتة لدطهش بال عففة اليدطدعت -2

 يياي  قا ئاق ا بتفاءيا ق  ال    ويحدطد ال تفاا ال ه ةت -3

 تي اعفف ااق ائ ة ال عيش  ي ا  -4

 التدرع ليت است تاج ويد  د قعي قاا  دطدع ل  ال  ب  ت -5

 التدرع ليت الت  ؤ بكل قا     دطدت -6

قر  ايسرتفايييياا الترأ ي  رأ ايسرتيعا ب  استرا يجية الجدول الذا ي )بنهاا المعنهو(إ  
( لي فرررر ص ال   ررررفع Active Reading يهررررد  إلررررأ يدرررر مف التررررفاءع ال  رررردة  ذالتفاةررررأ  إ

رةة  ل  الدع الديبة فأ ي ع ل قعرففتهش ال رابتة  و عيهرا اتدرة اادراق رو قحر ر إريكراع  وال ا
لفندهررا بال عي قرراا اليدطرردع الرر ار ع فررأ الرر   ال تررفوء ووبررف ر رردا  ل رر ا  ش التفاةيررة  والت  ررؤ 
بها ا   دطدع ق  ال عي قاا التأ يكت ب ق  التفاءع  وقفا عة قا يرش يعي را  تسرتيعا ب الر    

 (. 159:  2015ال ويني، (.ظي ة ب كل ط  يش قف ب اةهش ال عففأوي  

 و سترا يجية المعرفة السابقة والمكتسبة ثالث خطوات  همة  اآل ي:
K  و ت ال عففة ال ابتةت : قاذا رلف  ل  ال  ب 
W: قاذا ررمد ر  رلف  ل  ال  ب   و ت ال عففة ال تف  عت 

L ال عففة ال كت بةت: قاذا يعي ت بال عل ل  ال  ب   و ت 
فهررر  رسررري  ب يعيي رررت اتررر   ليرررت ق ا هرررة ال رررتعيش ب  ررركية قرررا   رررش احررراول وأ ههها ا ستق هههاا 

التفد  ذايياو لهذه ال  كية وةيها  وفأ ر  اء ذلن اكت ب ق اهيش  وقبا   لر  ال  بر   بفر رع ذاييرة 
  ويع ررل ليررت ر  و ررت ي ررالد ال ررتعيش ليررت يدرر مف ئدرايررا ليررت ةررل ال  رركاا الحابررفع وال  ررتت يية

اك   ال تعيش ق تكفاو واائداو  وي الد ليرت الت ك رف ال ر ظش  و رت ي رهش فرأ يردعيش ق ردر الرتعيش الرذايت قر  
 (.123 :2013قرني، ). لال اليه   الذايية التت ات   بها ال تعيش ل  ا هة ال  كاا طتعفض لها

 (96 -95 ،2015 )ال ويني،  تلخص خطوات التعلم ا ستق ائي بما اأ ي:

 

 رو ب  ئ  طت اول ق كية قا يتديب ةاوت ي در ل يية ايستتفاء ب  كية إ ابة 
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ويكررر   قررر  لرررال وبرررف يا   ررراا رو اةت رررايا ق ررربتة رو ةيررر ل قؤئترررة لي  ررركية رو 
 تتفاءتال ؤال قدار البحث وايس

 

ويتمررررر   ل ييرررررة التبرررررار ال فبرررررياا ال تتفةرررررة إ رررررفاءاا لررررردع يررررردلأ بع ييرررررة يحي رررررل 
 ال عي قاا واي لة التأ ل  طفمتها طتهكد ال تعي    ق  إحة قا ائتفة ه ق  ففبياات

 

فأ ب ء اتراة  التبرار إرحة ال فبرياا ال رابتة الرذ ف احراول ال تعي ر   الت إرل إلرت 
اسرررت تا اا رو يع ي ررراا ئاة رررة رساسرررا ليرررت قحتررر   ال فبرررياا ال دل رررة باأل لرررة وال يايررراا   رررش 

 يد يتها ليت ق ائ   دطدع ب  ها ون   ال  كية التأ  اات ق ب   ايستتفاءت
 :التعلم النشط  نهااسات باسترا يجيات وقد اهتمت العديد  ن الد  

  2000 كهههههههوةر وسهههههههمي  راسرررررررة) ,Smith ,Cooper)   2000رهههههههرو ير ) راسرررررررة 
,Schioeder)   اند واسهههيك راسرررة (Andrusyk, 2003)  عبهههد الع يههه راسرررة(،  

 راسرررة   (2008 و،)القريشههه راسرررة   (Dolman, 2007) ولمهههان   راسرررة  (2004
  راسرررررة ،(2015 ،الاههههههداوى    راسرررررة  (2013 ،)طايههههه  راسرررررة   (2011 ،حسهههههن 

 (.2016 ،الرةعاني)  راسة، (2015 ى،)البلو 

طتمرررررر  قرررررر  لررررررفض الدراسرررررراا ال ررررررابتة ر    ررررررال ا ت ررررررا  بإسررررررتادا  الررررررتعيش ال  رررررر  
وةسرررتفاييييايا ال اتي رررا   رررا طتمررر  ر    رررال ئفررر راو فرررت اسرررتادا   رررذه اتسرررتفايييياا لت  يرررة 

وئررد يهكردا الباةثررة قر  و رر   ئفرر ر     بال فةيررة الثاا مرةال هراراا الحياييررة فرت قررا ع ليرش الرر  
الفرر  الثررااأ الثرراا    قرر  لررال الدراسررة ايسررتداعية التررت ر فيهررا ليررت قي  لررة قرر  طررا ب

( طالبرررا ب درسررررة ئاسرررش رقررر   الفسرررر يا ليرررراا ليرررت بعرررر  ال هررراراا اي ت اعيررررة 30ولرررد  ش  
ة رث ي ر   ر   ايااذ الترفار وة ارع ال ئرت( وال افية  قهاراا الت اإل ال عال ور ارع ال  الف و 

ق رررا طررردل ليرررت و ررر   ئفررر ر فرررت  رررذه  (45%  قت سررر   ر ررراا الدرررا ب ليرررت  رررذه ال هررراراا
 ال هاراا ولذا ي عت الباةثا الت ي  ية ال هاراا الحيايية ق  لال الدراسا الحاليات
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 :

  الحياييرة لرد  طرا ب الفر  الثراات  ال هراراا ئفر ر بعر  فرأ البحرث ق ركيةيحرد ا
التدرم  ال تبعا فت ايا راء وئد طف ف ذلن إلت ئف ر طفق  الثاا   فت قا ع ليش ال   
 بت  ية ال هاراا الحياييةت

 -:اهيية الت اعيا ل  ات ابة الحالأ البحث احاول ال  كية لهذه وليتفد 

 الثاا  ؟ لثااأا الف  لدا ب ال  اسبة الحيايية ال هاراا قا -1

 قا ايستفايييية ال تتفةة لت  ية بع  ال هاراا الحيايية؟ -2
  اسررتفايييية الترردرم  التبررا لأقررا فالييررة إسررتفايييية قتتفةررة ئاة ررة ليررت الررتعيش ال  رر    -3

( فررررأ ي  يررررة ال هرررراراا اسررررتفايييية ال عففررررة ال ررررابتة وال كت رررربة  اسررررتفايييية ايستتفرررراء
 تاأ الثاا   الحيايية لد  طا ب الف  الثا

 اقت رت الد اسة الحالية علو:
 ترررا ب ليرررش الررر    ليفررر  الثرررااأ  ال  قيرررة( قررر وةررردع  الررردوافف وايا عرررايا فرررت ةياي رررا  -1

ا كرر  يمر     ررذه ال ةردع قي  لررة قرر   ؛ ة ررث2020- 2019الثراا   العررا  الدراسرت 
يررة ال هرراراا الحياييررة لررد  الدررا ب    ررا ا  ط يعررة ايا رردة التررت ا كرر  قرر  لالهررا ي  

 ال فةية التت ا فو  بها ق اسبة لت  ية ال هاراا الحياييةت
قي  لرررة قررر  طرررا ب الفررر  الثررراات الثررراا   قررر  ال فةيرررة الثاا مرررة برررإ ارع خررر فا الاي رررة  -2

 ب حافظة التي  نية؛ لتي  ف إ فاءاا التد  د ليت الباةثةت
- اسرربة لدررا ب الفرر  الثررااأ الثاا   ال هرراراا ال افرريابعرر  ال هرراراا الحياييررة ال  -3

 ال هاراا اي ت اعيا(ت 

  إلدا  الباةثة(ت التبار ال هاراا الحياييةت -1

 

 سعت الد اسة الحالية إلو  حقي  ا هداف التالية:
 .الثاا مة بال فةية ليدا ب ال  اسبة الحيايية بال هاراا ئاة ة إلدا  -1
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 الرتعيش ااإسرتفايييي بإسرتادا  الر    ليرش ق بر لاا يردرم  لكيفيرة ال عيرش  ل رل يترداش -2

 .(ال ابتة وال كت بة  ايستتفاء ةالتدرم  التبا لت  ال عفف  ال   

 .الثاا    الثااأ الف  لد  طا ب الحيايية ال هاراا ي  ية -3

 لدطه ت الدراسية ال هاراا الحيايية وي  ية ال    ليش  روس فأ ااالدالب ر اء يح    -4

 

 :اآل ية المجا ت في الحالية الد اسة  ايد أن امكن

 :خالل من وذلك النفس ملعلمي علم

 تلي عيش الحيايية ال هاراا ي  ية   يةر  ي بي  -1

 فت يدرم  قا ع ليش ال   ت  ال    تعيشال ااإستفايييي يد  د ق  ايست ا ع -2

 ليش ال    لاست ا ع ق ها فأ يحت د األ دا  ال ف  عتقا ع يبف ف ال عيش ب عاط ف يعييش ويعيش  -3

 :اللــــــخ نــــــم كــــــوذل نيــــــاملتعلم
 يح    ق ت   ال هاراا الحيايية لد  طالباا الف  الثااأ الثاا  ت -1
 رن  ل فايهش ال ابتة با فايهش اليدطدع ويد يتها فأ ق ائ   دطدعت لال الدا ب ق إ فاء  -2

 :اللـــــخ نـــــم كـــــوذل نيـــــاحثـــــللب
ايسررت ا ع قرر  التبررار ال هرراراا الحياييررة فررت يترر مش طررا ب الفرر  الثررااأ الثرراا   ون رراء  -1

 رلتباراا لي هاراا الحيايية ليت رس  لي يةت

 :

 سا ت إجرااات الد اسة الحالية وفقا للخطوات اآل ية:

 وذلك من خالل: الثانوي الثاني الصف لطالب املناسبة احلياتية املهارات حتديدأوال: 

 ايطا  ليت األ بياا والدراساا ال ابتة ال فيبدة بال هاراا الحياييةت -1
 ة ت راسة ط يعة وةا اا طا ب ال فةية الثاا م  -2
 يحدطد ئاة ة ق دةية لي هاراا الحيايية ولفبها ليت ال حك   ت -3
 فت إ ريها ال هاةية لي هاراا الحيايية بعد إ فاء التعدااا ال دي نةت وبف التاة ة -4
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 وذلك من خالل:حتديد اسس ومالمح االسرتاتيجية املقرتحة لتنمية بعض املهارات احلياتية  :ثانيًا 
 ال ابتة ال فيبدة بالتعيش ال   ت  راسة اي بياا والدراساا -1
 ط يعة قا ع ليش ال    بال فةية الثاايةت -2
 ط يعة ال هاراا الحياييةت -3

 ثالثا: حتديد فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة على التعلم النشط يف تنمية املهارات احلياتية:
ترررفرع ليرررت طرررا ب إلررردا   ل رررل ال عيرررش وفرررد ايسرررتفايييية ال تتفةرررة لي ةرررده ال اترررارع وال  -1

 الف  الثااأ الثاا  ت

 لفض  ل ل ال عيش ليت ال ا ع ال حك    ويعدطيهش فت ب ء آراةهشت -2

 وبف  ل ل ال عيش فت إ ريا ال هاةيةت -3

ليررت ال ررا ع ال حك رر    الحياييررة( ولفبررهشإلرردا  ر واا الدراسررة  التبررار فررت ال هرراراا  -4
 وببدهشت ويعدطيهش فت ب ء آراةهش 

 .وبابدة ييفم ية قي  لت   إلت ويت ي ها حثالب قي  لة التيار -5

 .ئ يياو  البحث ر واا يد  د -6

 اتستفايييية ال تتفةةت باستادا  التيفم ية لي ي  لة التدرم  -7

 بعداات البحث ر واا يد  د -8

 .إحصائيا ومعاجلتها البيانات رابعا: رصد

 .النتائج خامسا: تفسري

 .واملقرتحات سادسا: تقديم التوصيات

 Life Skills ة:ــــــاتيــــــارات احليــــــامله -1
بهاهرا قي  لرة قر  ال ري  ياا الترت يعت رد ليرت قعرار   (17 :2011، )إبراهيم لففها

وقعي قاا وقهاراا طدومة واييا اا وقيش احتاج  ل فف  الت ايتااها وفتا لع فه وط يعة قيت عرا 
 ل يت ف ل ت الل بإايابية وق ب عية قف قتر فاا العففتوق ئعا فت ا
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بهاهرا ال هراراا الترت ي كر  ال راس قر  التعاقررل  ((Wiedemann, 2013, 10لففهرا 
 قف الحياع والتحدااا والتر فاا ب كل رفملت

بعرر   هويعررف  الباةثررة ال هرراراا الحياييررة بهاهررا ال رري  ياا التررت اترر   بهررا الدالررب إييررا
الترررفار  ة والترررت ي رررالدع ليرررت التكيرررف والتعررراام قعهرررا قثرررل التررردرع ليرررت اياررراذ ال  ائررر  الحياييررر

   االع ل فت ففمدتقف األلفم  لالت اإ

  Strategy Active learning اسرتاتيجيات التعلم النشط: -2
قر  لرال  الادرة ال  بر لة لتحت رد ر ردا  قحرد ع  (.117 :2008 بوقس،  لففهرا

 استادا  ال  ا  وال ساةل ال ع  ا ليت التعيش ال   تون رسال ب يت مش قت  لة قعدع 
الرتعيش  ت ل يية فق ارسة الدا ب  ور فعال  .(265 ،264 :3012 )التر و، ولففها

وي ل د  طفمد الت الل قف قا ا  ع   وم ا دو  رو اتفرو  فت ال فل ومت ق   بال اةظة   ل
 ومت اإي   قف عقاةهشت واإدار ايةكا   األفكار 

ف  الباةثة استفايييياا التعيش ال    إ فاةيرا بهاهرا اسرتفايييياا يعيرش ق  هرة احر  إ قراج ويع
وم ررتف  ف هررا ر  يكرر   األفكررار  ال ررتعيش فررت ل ررل خررتء قررا  الررل ال فررل  ررش الت ك ررف ةرر ل قررا ا عررل 

  طفمرد ور  طردر ها ال رتعيش ب   را لر ال     ع بال  يا ال عف يرة لي رتعيش قفيبدرا باألفكرار ال تدقرة لرا 
 ال  ار ة والتحاور والت الل الف ت فت قي  لاا ق ظ ة قتعاواة يحت إخفا  ال عيشت

 Strategy Reciprocal Teachingاسرتاتيجية التدريس التبادلي:  -3

 رر  ي الررل إرر أ برر   ال رردرس والديبررة (. 61- 60 ،2013 )العاههون وجليهه ،لففهررا 
فتررد اترر   ال رردرس بترردرم  ق هرر   قعرر   رو احررل  ونرر   الديبررة را  ررهش  إذ طتبررا ل    يررا األ وارت

ق كية ومع ف ر  اء ذلن ل  الكيفية التأ ا كف بها ومت   الديبة بايحاور قعرا وطيرب ي بريحاا 
 ت ق ا ويعي ل لاد ايا رو  يف لد  ل ا ئا  بات ش يبا ل األ وار وطي تا فأ الحفة

برررا ل األ وار فرررأ ( ا رررا  يعيي رررأ اتررر   ليرررت الحررر ار وي184 :2014 عطيهههة،لففرررا  
 الع يية التعيي ية ب   الديبة را  هش رو ب   الديبة وال عي   ت

ويعف  الباةثة استفايييية التدرم  التبا لت إ فاةيا بهاها استفايييية يدرم ية طتش التعاو  
ب   ال عيش وال ي  لاا الدابية ق  لال ي   ذ استفايييياا ففعية قعف ية فأ قا ع ليش ال    

 التف ر الذ  أ(ت الت بي    الت  ؤ  الت اعل  التياي   الثااأ الثاا   و أ: ليف 
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 Know,Want,Learn Strategyاسرتاتيجية املعرفة السابقة واملكتسبة:-4

بإاهرا اسرتفايييية يعيي يرة يتر   ليرت طرفال ي راعيا ل را ( 20 :2017 )الشهرا ى، لففا
بهد  ي  ي  الت ك رف ئ رل وة  راء ونعرد القيرا  لد  ال تعيش ق  قعي قاا  وقا ايب ر  افل إليا 

 .باألا دة ايكا ا ية وال عف ية ال اتي ة
ويعررف  الباةثررة اسررتفايييية ال عففررة ال ررابتة وال كت رربة بإاهررا اسررتفايييية ي ررالد الدررا ب 

طفمررد ر  اعررف   ااحررد  الدالررب قررا اعففررا لرر  ال  برر    وقرراذ ثليررت ب رراء ال ع ررأ ويك م ررا  ة رر
     وفأ ال هااة احد  قا الذ  يعي اتل  ذلن ال  ب

 Inquiry Strategy إسرتاتيجية االستقصاء:-5
    ايياه فت طفمتة التدرم  اعيأ قي ة الذ اء اتا رااأ  (65: 2016 صالح،)عرف، 

ل ييررة يفن مررة رساسررية  و رر  والع ييرراا التعيي يررة  والت ك ررف ال تررد  والعي ررأ فررأ ةررل ال  رركاات
ال ثتر  الررذ  طرؤ   ر واراو قتعرد ع فررأ ال رع ر  والت ك ررف  والع رل  ويح ررل  ق  هرة ل  راء اتا ررا 

 ال  ؤولية وق ا هة ال  كاا فأ  الل ال يت فت

بهاها طفمتة رو استفايييية ليتدرم  بع  قحت   ال ر ا  ( 121: 2013 عرفها )قرنو،
ية وقحاولررة ب اسرردة ي ررييف الدررا ب ليررأ البحررث العي ررت وةررب ايسررتدا  والررتعيش وطررفال األسررئ

 ايكت ا  لإل ابة بها  هشت

ويعررف  الباةثررة ايستتفرراء إ فاةيررا برره  طبحررث الدالررب ب   ررا لرر  ال عففررة ق ررتاد  قررا 
 لداا ق  ال هاراا وايييا اا لت ل د وي ظيش ال عي قاا ويت م هات

 

 ة:ــــاتيــــارات احليــــة املهــــائمــــق دادــــأواًل: إع
 :ةـــائمـــالقاء ـــن بنـــدف مـــد الهـــديـــتح -1

 استهدفت التاة ة يحدطد ر ش ال هاراا الحيايية ال  اسبة لدا ب الف  الثااأ الثاا  ت

 :تحديد مصادر إشتقاق قائمة المهارات الحياتية -2
 ال هاراا ليأ العدطد ق  ال فا ر و أ: است دا الباةثة فأ اختتاق ئاة ة

 الكتب وال فا ف األ بية والتفن مة ذاا الفية بال هاراا الحياييةت 

 الحياييةتال فيبدة بت  ية ال هاراا  -العفنية واي   ية -البح ئ والدراساا ال ابتة 
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 إعداد قائمة أولية لبعض المهارات الحياتية: -3

قهاراا رةي ة ي ثيت  ل  دةية ليتاة ة ة ث يم  ت ئاقت الباةثة بإلدا  الف رع ال  
ال ئررت( ا ارع  - الت اإررل قررف اهلررفم  -الع ررل فررت   الررة -ةررل ال  رركاا-فررأ  ايارراذ التررفار

 وم درج يحت  ل قهارع قي  لة ق  ال هاراا ال فعيةت

 ة:ــــــــــائمــــــــــط القــــــــــضب -4
قي  لرررة قررر   ليرررتيرررش لفبرررها  ا األوليرررة بعرررد اتاتهررراء قررر  وبرررف التاة رررة فرررأ إررر ريه

ال حك    ال تافف   فأ ال  ا   وطفق التدرم  قا ع ليش ال    ليتهكد ق  سراقتها العي يرة 
 تورسي  ب ي ظي ها ونالتالأ ق  إدئها

 إعداد قائمة ببعض المهارات الحياتية: -5

 بعرررررررد لرررررررفض التاة رررررررة ليرررررررأ ال رررررررا ع ال حك ررررررر   ئاقرررررررت الباةثرررررررة برررررررإ فاء التعررررررردااا
 :والت إل إلت الف رع ال هاةية
 ( قائمة لبعض املهارات احلياتية الرئيسة والفرعية1جدول )

 ةــــــــرعيــــــــارات الفــــــــامله ةــــــــرئيســــــــارات الــــــــامله م

 5 مهارة التواصل مع اآلخرين 1
 4 مهارة العمل يف مجاعة 2
 4 مهارة ادارة الوقت 3
 4 اختاذ القرار مهارة 4

 مهارة فرعية 17 مهارات رئيسة 4 وعــــــــاجملم

 إعداد دليل املعلم لتدريس بعض موضوعات الوحدة املختارة وفقًا إلسرتاتيجية املقرتحة: :ثانيًا
 وقد ارتم  الدلي  علو:

 قتدقة الدل ل:  -1

 الهد  ق  الدل ل: -2

 ستفايييية قتتفةة ئاة ة ليت التعيش ال   :ا قفاةل  -3
الدراسرررراا واأل بيرررراا ال ررررابتة ي ك ررررت الباةثررررة قرررر  يحدطررررد  ليررررتوقرررر  لررررال اتطررررا  

تفةرررة لتكررر   ق اسررربة لتررردرم  قرررا ع ليرررش الررر    بالفررر  الثرررااأ الثررراا    ة رررث تايسرررتفايييية ال 
 ةد يها فت ل   قفاةل اساسية و ش:
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 .دــــــــــــــــالتمهياألولي:  المرحلة

  :راءاتـــــــــــــاإلج

 ليدرس ق  لال سؤال قث ف رو ق كية رو ق ئ ت ه دال عيش بالت  ط در 
 ل ات تحدئب  ب   الدرس الذ  ط ت  ؤال عيش ق  الدا ب ال اديب 

 ال عيش ق  الدا ب إلدا   دول  استفايييية ب اء ال ع ت(ت اديب 

 ال عيش ق  الدا ب  تابة  ل ال عي قاا ال ت ففع لدطهش ل  ال  ب   فرأ اليردول  اديب
 (تيعف الثااأ  قاذا يفمد ر   زءاليزء األول  قاذا يعف ( والي

 :بـــــــالــــــالط دور

 بال  ب  ت طت به 

 األفكار ال دفوةة قف ال عيشت ط ائم 

 قف عقاةات راألفكا طتبا ل 

 ي إل ال ها ل ال عي قاا التأ  ا يل 

 :مـــــــــــــاملعل دور

 لي  ب  ت ا هد 

 ت ب  الدا ب وم يعهش ليت الت  ؤ بال  اح ز 

 استياباا الدا ب با ت ا ت ا تت ل 

 الدا ب ليت الت اعل والح ارت ا يف 

 م.ــــــــــالتعل اءــــــــــأثنالثانية:  المرحلة
 :راءاتـــــــــــاإلج

 ب فأ ال عي قاا ال ار ع باليدول اليزء األول والثااأتال عيش فأ ق ائ ة الدا ط در  

   ال عيش بتت يش الدا ب إلت قي  لاات ات 

 ال عيش ق   ل طالب  الل ال ي  لة ق ائ ة عقاةا فأ ق ب   الدرست اديب 

 بع  ال تفاا ق  الكتا ب ال درسأت عال عيش ق  رةد الدا ب ئفاء اديب 

 ا  بال ئت ال حد  تاهاء ال  ا تال عيش الدا ب إلت بفورع ايلتز  ط  ا 

 ال عيش األا دة ال     ع فأ روراق الع ل ال فيبدة بال هاراا الحياييةت ااتار 
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 ب:ـــــالـــــالط دور

  ال عففة ال ابتة لدطهش بال عففة اليدطدعت طفن 

 ال عيش  ي ا ي اعفف اات ق ائ ة 

 تليت ق ارسة الت ك ف التعاواأ قف رففا  ال ي  لاا طتدر ب 

  قا يش الت إل اليا  ويحدطد ال تفاا ال ه ةت طيا 

 م: ـــــــــــاملعل دور

  الف  ومدطف قي  لاا ال تاشت امب 

    ب ثابة ال   ا وال  ظش ليدا بت اك 

 وم لد ايسئية التأ يع ل ليت إ ارع ي ك ف الدا بت احاور 

 راء.ــــــواالث بــــــدريــــــالتالثالثة:  المرحلة
 :راءاتـــــــــــاإلج

 ال عيش الدا ب ليت يهقل ال  ائ  واألا دة ال     ع بهوراق الع لت ا يف 

  و ذلن قحت   الدرست  ال عيش ب   ال  ا  وال هارع ال فا  التدرمب لي ها طفن 

 رو ايسرررت تاج الترررفاراا ال تفيبرررة ليرررت  ال  ك رررةال عيرررش قررر  الدرررا ب طرررفال الحيررر ل  اديرررب
 التع  ف ل  رراات فأ فإة لكل طالب ال إياةةال  كية  قف بفورع 

 ئرر قررف بعمرهش الرربع  سر اء فررأ ق ائ رة ال  ا  وارال عيررش الدرا ب إلررت يبرا ل األ ط  را 
 رو ئفاءع فتفاا ق  الكتا ب ال درسأ

 ب:ــــــالــــــالط دور

 ليت الت اعيا ال فيبدة بات  ابةال  ئ  رو الت اعل ومحاول ات اتفر 

  فة قف ال هارع ال فا  ي   تهاتقا يش اكت ابا ق  قعف  طفن 

 الدا ب الحي ل ال  ك ة لي  كيةت ادفال 

 ال عي قاا قف بعمهش البع   الل ال ي  لة طتبا ل 
 م:ــــــــــــــاملعل دور

  الع لت روراقط  ا الدا ب إلت ئفاءع 

 الدا ب وم بحهات رسئية ا تت ل 
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 استياباا الدا بت اعزع 

 الدا ب ليت الت اعلت ي ييف 

 م.ـــــــد التعلـــــــبع اـــــــمالرابعة:  ةالمرحل

 :راءاتـــــــــــاإلج

  يعي هررا قرر  لررال الرردرس وذلررن  التررأا ررالد ال عيررش الدررا ب ليررت  تابررة  ررل ال عي قرراا
 بيدول استفايييية ب اء ال ع تت

  يرش لفبرها ومتري  ال فإرة  الترأال عيش رةد الدا ب بتياي   ل ل اإف الردرس  اكي
 ي اعييهش ليدا ب لدفال

 ب:ــــــالــــــالط دور

  تإليا الت إلاكتب قا يش 

 م:ـــــــــــــاملعل دور
  ةل لي  كيةت إلتالت إل  فأا يف الدا ب ليت ال  ار ة 

 .مــــــــويــــــــالتقالخامسة:  المرحلة
 :راءاتـــــــــاإلجـ

 هش لي عي قراا وقر  ال عيش قي  لة ق  األسئية ليرت الدرا ب ليتهكرد قر  اسرتيعاب اعفض
  اكت ا ب ال هارع ال فا  ي   تهات

 م:ــــــــــــاملعل دور
 طهتش بالترذاة الفا عةت 

(  رس يش إلرا ع إريالتها 8 لد  : وئد يم   الدل ل   وس الوحدة المتضمنة بالدلي 
 بف رع ا ك  ق  لالها ي  ية ال هاراا الحيايية ال اتارعت

ة ة قفا ف الدا  ال ةدع والتأ ا ك  ر  ا ت  د ق ها  را يش اتستعااة بتا  راج  الوحدة:
 ق  ال عيش والدالبت

يمرر  ت روراق الع ررل قي  لررة قرر  رسررئية التترر مش ب هااررة  ررل  رس قرر   أسههةلة التقههويم:
 الدروس بهوراق الع ل  وئد ي  لت رسئية التت مش لت اسب ال هاراا الحياييةت

تهرراء قرر  إلرردا   ل ررل ال عيررش فررأ إرر ريا بعررد ايا ط الههدلي  والتأكههد  ههن صههالحيت،:بههه
 تاألولية وفتاو لاستفايييية ال تتفةة وليتهكد ق  إاة تا يش لفبا ليأ ال ا ع ال حك   
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 ة:ـــــــدراســـــــال أداةداد ـــــــ: إعثالثًا
 وإلعداد االختبار أتبعت الباحثة الخطوات التالية:: اختبار المهارات الحياتية

 ار:ــن االختبـدف مـد الهــديــتح 

 طهد  اتلتبار إلت قياس ق رت   ال هراراا الحياييرة لرد  طرا ب الفر  الثرااأ الثراا   
ايارراذ  -ا ارع ال ئررت -الع ررل فررت   الررة -الت اإررل قررف اهلررفم  فررأ بعرر  ال هرراراا الحياييررة 

 ق  لال ق ب لاا وةدعوالدوافف وايا عايا فت ةياي ا ال  قيةوت التفار(
 ار:ــــــاد االختبـــأبع دـــديـــتح 

الع رل - اياراذ الترفار ايلتبار ليت بع  ال هاراا الحيايية ال ت ثيرة فرت:ةدو  ائتفف 
 .ا ارع ال ئت(-الت اإل قف اهلفم -فت   الة 

 ار:ـــات االختبـــواصفـــدول مـــج 

ترالأ ئاقت الباةثة بإلدا   دول ق اإ اا يلتبار بع  ال هراراا الحياييرة واليردول ال
 ط ب  ي عمف ق ف اا التبار ال هاراا الحياييةت

 الثانوي جدول مواصفات اختبار املهارات احلياتية يف مادة علم النفس لطالب الصف الثاني (2) جدول
 يـــــــــــوع الكلـــــــــاجملم رداتـــــــــــام املفـــــــــــأرق ةــــرئيســــارات الــــامله

 11 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 رينالتواصل مع اآلخ
 11 22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12 العمل فى مجاعة

 11 33-32- 31-30-29-28-27-26-25-24-23 ادارة الوقت
 11 44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34 اختاذ القرار

 44 44 وعــــــــــــــــاجملم

 ار:ــــة االختبــــورة األوليــــالص 

( ق ررررف ع يت رررراول قعي قرررراا لرررر  بعرررر  44  ت الفرررر رع األوليررررة لالتبررررار لررررد يمرررر  
 ال هاراا الحياييةت

 :طريقة التصحيح اختبار المهارات الحياتية 

 ئاقت الباةثة بتتدطف  ر اا يفحي  ق ف اا اتلتبار  ة ث يش يافي   ر ة واةدع
( ق رف ع فتفرب   44   لإل ابة الفحيحة ولكل ق ف ع لدا إر ف(ت ون را ا  اتلتبرار طتكر   قر

 (  ر ة والدر ة الفرف   إ ف(ت44الدر ة العظ أ لإللتبار  
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 ار:ـــة لإلختبـــالعيـــة اإلستطـــربـــالتج   

ب درسررة  ئاقررت الباةثررة بتيفمررب ايلتبررار ليررت ل  ررة قرر  طالبرراا الفرر  الثررااأ الثرراا   
وذلرن فرأ العرا    او طالبر (30  شد  ونير  لربهتيش الثاا مة ب    بإ ارع خفق خ فا الاي ة التعيي ية  

   وذلن لتحدطد اهيأ: إدق ايلتبار   باا ايلتبار  عق  ايلتبارت2019  /2018الدراسأ 

 ار: ـــــدق االختبـــــاب صــــحسأ( 

 وئاقت الباةثة بح ا ب إدق اتلتبار بالدفمتت   اهي ت    و  ا:
 ني: ـــــدق املحكمــــــص 

ت قي  لة ق  ال ا ع ال حك    ال تافف   فأ قيال ال  ا   يش لفض اتلتبار لي
 وطفق يدرم  ال  ا  ال ي فية وذلن ل عففة إدق اتلتبار ق  لال إبداء آراةهشت

 وئد ربد  ال حك    ق افتتهش ليت التبار ال هاراا الحيايية ة ث اي ت ا ليأ:
 قاة ة ال  فا ا لي هاراا األرنعة التأ يش التيار ات 

  ة ايلتبار لدا ب الف  الثااأ الثاا  تقاة 

  قاة ة ايلتبار لي  ب لاا التأ يش التيار ا ق  وةدع والدوافف وايا عايا فت ةياي را
 ال  قيةو بالف  الثااأ الثاا  ت

 وقا ت الباحثة بإجراا التعداالت التي أبداها السا ة المحكمون 

 ى:ـــــوينـــــدق التكـــــالص 

التك م ت ق  لال ة ا ب اتي اق الداليأ ق  لال ة ا ب قعاقل اتريبا  يش ة ا ب الفدق 
 ب    ر ة الدا ب فت  ل قهارع و ر ايهش فت ال ي    الكيأ لإللتبار   ا    ق    فت اليدولت

 معامل اإلتساق الداخلي ملهارات االختبار (3)جدول 
 اذ القراراخت ادارة الوقت العمل فى مجاعة التواصل مع اآلخرين املهارة

 **0,859 **0,749 ** 0,836 0,734** معامل االرتباط

 0,01**  عا   ا   باط  ال عند  ستوي   لة 

 ار:ــــــات اإلختبــــاب ثبــــحسب( 

 بالدفمتة اهيية: v.18) SPSS باا اتلتبار ق تادقاو بفااق    ئاقت الباةثة بح ا ب



2020 (1ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 671 

 : ررد ايلتبررار ليررت الع  ررة اتسررتداعية  وذلررن قرر  لررال يد  طريقههة إعهها ة التطبيهه 
ون اإل عق أ ئدرع اس  ل    يش يد  د ا   ايلتبار ليرت ا ر  الع  رة ايسرتداعية  
ويش ة ا ب قعاقل إريبا  ليك   ل  العائرة اتريباطيرة بر    ر راا التد يتر  ؛ والرذ  

 اعد قؤخفاو ليت  باا ايلتبار  ومتم  ذلن فأ اليدول اهيت:
 يم معامل االرتباط بني درجات التطبيقنيق (4)جدول 

 االختبار ككل اختاذ القرار ادارة الوقت العمل فى مجاعة التواصل مع اآلخرين املهارة

 **0,921 **0,968 **0,752 **0,818 **0,782 معامل االرتباط

 ار:ـــن اإلختبـــد زمـــديـــتح 

  األعق رررة الترررأ اسرررترفئتها ئاقرررت الباةثرررة بح رررا ب عقررر  ايلتبرررار قررر  لرررال ة رررا ب قت سررر
  يف طا ب الع  ة اتستداعية وذلن ق  لال ئ  ة قي    رعق رة إ ابراا الدرا ب ليرت لرد  ش 

 (  قيتة ونذلن يحد  الزق  ال  اسب لإل ابة ل  ق ف اا اتلتبارت60و ا  قت س  الزق      
 ار: ـــة لالختبـــائيـــورة النهـــالص

تلتبرار  را زاو ليتد  رد فرأ إر ريا ال هاةيرة وقففرد ق تراال بعد التهكد ق  إدق و باا ا
 يفحي  ايلتبارت

 

 عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض األول: -1
وط  د ففق ذو   ختبا  صحة الارض ا ول  ن فروض الد اسة والذى ينص علي أن،:

التيفم يرة   ( ب   قت سردأ  ر راا طرا ب ال ي ر لت  0,05 د ق ت    يلة   يلة إةفاةية ل
الع رل فرأ  المابدة( فأ التد  د البعرد  تلتبرار ال هراراا الحياييرة  الت اإرل قرف اهلرفم   -

 ايااذ التفار( و ذلن ايلتبار  كل لفال  ال ح  لة التيفم يةت ا ارع ال ئت    الة 
 تتيت   لي تاراة ب   قت سدأ  ر اا طالبراا ال ي  لرة يش ة ا ب قي ة واو لع  ت   ق

التيفم يررة وال ي  لررة المررابدة فررأ التد  ررد البعررد  يلتبررار ال هرراراا الحياييررة لفررال  التد  ررد 
ولقياس ةيش يه  ف ال عالية التيفم ية فأ قهاراا التبار ال هراراا  البعد  لي ي  لة التيفم ية 

  واليدول التالأ ط ب  ذلن: ث فويش ة ا ب ةيش اير ككل  الحيايية
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 قيمة "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة  (5جدول )
 يف التطبيق البعدي ألبعاد اختبار املهارات احلياتية ككل وكل بعد من ابعاده .وكذلك حجم التأثري.

 الداللة حجم التاثري
درجات 
 احلرية

قيمة "ت" 
 وبةاحملس

 املهارة اجملموعة العدد املتوسط احلسابى االحنراف املعيارى

0,81 0,01 58 15,57 
1,14 

0,86 

8,93 
4,87 

30 
30 

 جتريبية
 ضابطة

 التواصل مع اآلخرين

0,71 0,01 58 11,88 
1,36 
1,01 

8,53 
4,87 

30 
30 

 جتريبية
 ضابطة

 العمل يف مجاعة

0,86 0,01 58 19,14 
0,92 
0,81 

8,90 
4,60 

30 
30 

 جتريبية
 ضابطة

 ادارة الوقت

0,88 0,01 58 20,44 
0,72 

0,75 

9,03 
5,17 

30 
30 

 جتريبية
 ضابطة

 اختاذ القرار

0,94 0,01 58 28,72 
2,28 

1,996 

35,40 
19,50 

30 
30 

 جتريبية
 ضابطة

 االختبار ككل

 ويتضح  ن الجدول الساب   ا يلي:
     برر   قت سرردأ  ر رراا طالبرراا  (0,01و رر   فررفوق ذاا  يلررة إةفرراةية ل ررد ق ررت

 اختبهها  المههها ات الحيا يههة  كهه ال ي  لررة التيفم يررة وطالبرراا ال ي  لررة المررابدة فررأ 
ا ا ة  العم  في جماعة، )التواص     اآلخرين، و ذلن ل د  ل قهارع ق  قهارايا و ش 

لرأ و رذا ا ر ف إ   لفال  ال ي  لة التيفم ية فرأ التد  رد البعرد  ا خاذ القرا ( الوقت،
 ئ  ل ال فض األول ق  ففوض الدراسةت

  فررأ 8,93  بيرر   ههها ة التواصهه   هه  اآلخههرينة ررث بيرر  قت سرر   ر رراا الدررا ب فررأ )
 ( لي ي  لة المابدةت4,87  التد  د البعد  لي ي  لة التيفم ية فأ قتابل

  فأ التد  د 8,53بي    ها ة العم  في جماعة ك ا بي  قت س   ر اا الدالباا فأ )
 ( لي ي  لة المابدة ت4,87)لي ي  لة التيفم ية فت قتابل البعد  

  فرأ التد  رد البعرد  8,90بير     هها ة ا ا ة الوقهتوني  قت س   ر اا الدالباا فأ )
 ( لي ي  لة المابدةت4,6000لي ي  لة التيفم ية فأ قتابل  

  د ( فررأ التد  رر9,03بيرر     ههها ة ا خههاذ القههرا ك ررا بيرر  قت سرر   ر رراا الدالبرراا فررأ
 ( لي ي  لة المابدةت5,17البعد  لي ي  لة التيفم ية فأ قتابل  
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  فرأ التد  رد البعرد   (35,40)بير   ا ختبا   كه ك ا بي  قت س   ر اا الدالباا فرأ

 ( التد  د الت يأت19,50)فت قتابل 

  ( فرأ 11,88) ،فأ قهارع الت اإرل قرف اهلرفم  (15,57)ونيرت قي ة  ا( ال ح  نة

فرررأ قهرررارع  (20,44)( فرررأ قهرررارع ا ارع ال ئرررت  و19,14)  الرررة  و قهرررارع الع رررل فرررأ

 ( فأ ايلتبار  كلت28,72)ايااذ التفار  و

   ر  ةيررش يرره  ف ال عاليررة التيفم يررةn
ليررأ ي  يررة ال هرراراا الحياييررة  ررل قهررارع ليررت  (2

( و ررأ قي ررة قفي عررة  ويرردل ليررأ ر    ررال يررا  ف 0,94 :0,71فتفاوةررت قررا برر     ةرردا

ر رف ال  رتتل ليرأ ال تر رف الترابف ق را طردل ليرأ فالييرة ايسرتفايييية ال تتفةرة ك  ف لي ت

 التاة ة ليت التعيش ال    فأ ي  ية ال هاراا الحيايية لد  ال ي  لة التيفم يةت

  ويت د اتاة  الدراسة الحالية قف اتاة   راسة(Blakey, 2000 و راسة  )Andrusky, 

  و راسررررة (2005 )عبههههد الوههههها ،  و راسررررة (2004 عبههههد الع يهههه ،(  و راسررررة  2003

(Dolman, 2007 و راسة  )،(2009 )رعلة،   و راسة(2008 )القريشو 

 عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض الثاني: -2 
لررة إةفرراةية وط  ررد فررفق ذو ذاا  ي  ختبهها  صههحة الاههرض الثههاني والههذي يههنص علههي أنهه،

-الباا ال ي  لة التيفم ية ب   التد يتر    الت يرأ ( ب   قت سدأ  ر اا ط0,5ل د ق ت    يلة  

 البعد ( تلتبار ال هاراا الحيايية  كل و ذلن  ل بعد ق  ربعا ه لفال  التد  د البعد وت

يررررش ة ررررا ب قي ررررة واو لديلررررة ال ررررفوق برررر   ق  سرررردأ  ر رررراا طالبرررراا التيفم يررررة فررررأ 

 كرل  و رذلن فرأ  رل بعرد قر  ربعرا ه البعد ( فأ التبار ال هراراا الحياييرة   -التد يت    الت يأ

ولقيررراس ةيرررش يررره  ف ال عاليرررة التيفم يرررة فرررأ ال هررراراا الحياييرررة  كرررل  يرررش ة رررا ب ةيرررش التررره  ف 

 تواليدول اهيأ ط ب  ذلن
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 قيمة "ت" لداللة الفروق بني متوسطى درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني  (6جدول )
 رات احلياتية ككل وكذلك يف كل بعد من أبعاده،وكذلك حجم التأثري.القبلي والبعدي فى اختبار املها

 العدد اجملموعة املهارة
املتوسط 
 احلسابى

 قيمة "ت" احملسوبة االحنراف املعيارى
درجات 
 احلرية

 حجم التأثري الداللة

 التواصل مع اآلخرين
 قبلي
 بعدي

30 
30 

5,37 
8,93 

1,99 
1,14 

9,18 29 0,01 0،74 

 اعةالعمل يف مج
 قبلي
 بعدي

30 
30 

6,07 
8,53 

2,03 
1,36 

5,10 29 0,01 0,47 

 ادارة الوقت
 قبلي
 بعدي

30 
30 

5,33 
8,90 

2,63 
0,92 

6,83 29 0,01 0,62 

 اختاذ القرار
 قبلي
 بعدي

30 
30 

6,57 
9,03 

2,59 
0,72 

4,59 29 0,01 0,42 

 االختبار ككل
 قبلي
 بعدي

30 
30 

23,33 
35,40 

6,52 
2,28 

8,92 29 0,01 1 

 يتضح  ن الجدول الساب   ا يلو:
     برر   قت سرردأ  ر رراا طالبرراا 0,01و رر   فررفوق ذاا  يلررة إةفرراةية ل ررد ق ررت )

  إلختبهها  المههها ات الحيا يههة  كهه ال ي  لررة التيفم يررة فررأ التد يترر    الت يررأ والبعررد  (
لررأ و رذلن ل رد  رل قهرارع قر  قهارايرا ليرت ةردا  لفرال  التد  رد البعرد  تو رذا ا ر ف إ

 ئ  ل ال فض الثااأ ق  ففوض الدراسةت

  ( فررأ 5,37)بيرر    ههها ة التواصهه   هه  اآلخههرينة ررث بيرر  قت سرر   ر رراا الدررا ب فررأ
 ( ليتد  د البعد ت8,93التد  د الت يأ لي ي  لة التيفم ية فأ قتابل  

  ( فرأ التد  رد 6,07)بير    ها ة العم  فو جماعهةك ا بي  قت س   ر اا الدا ب فأ
 ( ليتد  د البعد ت8,53)ي  لة التيفم ية فأ قتابل الت يأ لي 

  فررأ التد  ررد الت يررأ  (5,33)بيرر    ههها ة ا ا ة الوقههتونيرر  قت سرر   ر رراا الدررا ب فررأ
 ليتد  د البعد ت (8,90)لي ي  لة التيفم ية فت قتابل 

  ( فأ التد  د الت يرأ 6,57)بي    ها ة ا خاذ القرا ك ا بي  قت س   ر اا الدا ب فأ
 ( ليتد  د البعد ت9,03 لة التيفم ية فأ قتابل  لي ي 

  فررأ 23,33بيرر    اختبهها  المههها ات الحيا يههة  كهه ونيرر  قت سرر   ر رراا الدررا ب فررأ )
 ( ليتد  د البعد ت35,40التد  د الت يأ لي ي  لة التيفم ية فأ قتابل  
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   فرررأ 5,10  و  هههها ة التواصههه   ههه  اآلخهههرين( فرررت 9,18بيرررت قي رررة واو ال ح ررر نة )
 هها ة ا خهاذ ( فرأ 4,59  و  هها ة ا ا ة الوقهت( فأ 6,83  و ا ة العم  فو جماعة ه

 تا ختبا   ك ( فأ 8,92  و القرا 

  ر  ةيررش األ ررف لي عاليررة التيفم يررة n
( ليررت ي  يررة ال هرراراا الحياييررة  ررل قهررارع ليررت 2

ا ( و ررأ قي ررة قفي عررة  ق رر1 :0,42لتبررار  كررل  فتفاوةررت قررا برر    ةرردا  و ررذلن فررأ اي
طرردل ليررت ر  ايسررتفايييية ال تتفةررة التاة ررة ليررت الررتعيش ال  رر   ررا  لهررا ر ررف    ررف فررأ 

 ي  ية ال هاراا الحيايية  كل  و ذلن  ل قهارع ق  قهارايا ليت ةدات

 ويمكن  اسير النتائا علو النحو التالي:
يش ال  ر  ق  لال قا رظهفيا ال تاة  ق  فعالية ايستفايييية ال تتفةة التاة رة ليرت الرتع

 فأ ي  ية ال هاراا الحيايية ا ك  ر  يف ف يين ال عالية إلت ل اقل لدطدع ق ها:
  ر  طرررفال األسرررئية الكاخررر ة لي عففرررة ال  ررربتة يث رررف لرررد  الدالبررراا العدطرررد قررر  الت ررراعيا

 واتست  اراا ق ا ا هش فأ ي  ية ال هاراا الحياييةت

  ئرررة يعت رررد ليررت الت اإرررل قرررف بعمرررهش ر  رراء  ي ررراا الحررر ار وال  ائ رررة طترر فف ليدالبرررة ب
البع   والع ل فت   الة  وةكت ا  الدالباا ل تا  الت ع والمع  فأ الح اراا التأ 

وةإدار الحكرش ليرت ال  ركاا والعقبراا واياراذ الترفاراا؛ ون را ر  ال هراراا  يتش ب  هش 
تاة رة ليرت الرتعيش الحيايية يحتاج إلأ ب ئة لت   تها فإ  استادا  ايسرتفايييية ال تتفةرة ال

 ال    ي الد ليت ي  ية ال هاراا الحيايية لد  الدالباات

  إايابية الدالباا ر  اء الدرس قر  لرال ق ارسرة األا ردة وات ابرة لر  األسرئية ال ث رفع
ايرراال ليدالبرراا ال فإررة ليت اإررل قررف بعمررهش الرربع  قرر  لررال ال ي  لرراا التعاوايررة  

ت ررراف  فرررأ ا ررر  ال ئرررت    رررا ر   رررل قي  لرررة كرررل ذلرررن ا   إلرررت  ررر  قررر  التعررراو  وال
يعفض إ ابايها رقا  بائأ ال ي  لاا ق ا ا الد ليت الع ل فرت   الرة واياراذ الترفار 

 ال  اسب فت ال ئت ال حد ت

  ر  ال عي ررررة ر ت ررررت بإسررررتثارع ي ك ررررف الدالبرررراا ر  رررراء إسررررتادا  ال سرررراةل التعيي يررررة قثررررل
   طررث ال رررفم ة  وال ررر  رع التعيي يرررةش  واألةاايقثيرررة ال رررارةة قرر  الترررفآ  الكرررفم الي ةرراا 

 كل ذلن ر   إلت ي  ية ال هاراا الحيايية لدطه ت وقي  لة الكتب 
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  لفض بعر  ال  ائر  وال  ركاا الحياييرة ليرت الدالبراا وقحاولرة ةيهرا باياراذ الترفار
 ال ييش ي الد الدالباا ليت ق ا ا ال  كاا التت طتعفب ا ال ها فت الحياعت

  ايستفايييية ال تتفةة  ا  بالثاو ليت    ق  ال فال وال هية والت را ش والت اإرل قرف  استادا
 اهلفم  ة ث ل فا ق  خكل ال فل التتي د  و   قا  عل الدا ب قت ي   ليأ التعيشت

  ةتتت ايستفايييية ال تتفةة قبا   الرتعيش ال ت ف رز ةر ل ال رتعيش ة رث رإرب  الدرا ب
وييايفرها ولفبرها قر   اء قر    رف ال عي قراا وق ائ رتها قحف راا ل ييرة الرتعيش ابترد
 ا ل ايااذ التفار ال ييشت 

  ر  رسي  ب التعزمز والت ييف ال  ت ف الذ  ايبف ر  اء فترفع التيفمرب  ئرد ر رز ليرت سر ل
 اتئ ا  الي ظت ليدا ب بتدريهش ليت ر اء ال ها  ال اتي ةت

ة التاة ة ليت التعيش ال    رسه ت طتم  ر  ايستفايييية ال تتفة و ن العرض الساب 
 الرررة  ا ارع ال ئرررت  ايحررراذ فرررأ ي  يرررة ال هررراراا الحياييرررة  الت اإرررل قرررف اهلرررفم   الع رررل فرررت  

 ( األقررف الررذ  ر   إلررت ا رر  ويح رر  ر اء طررا ب ال ي  لررة التيفم يررة فررأ التد  ررد البعررد التررفار
 يلتبار ال هاراا الحيايية فت قا ع ليش ال   ت

بررررفورع إسررررتادا  ال عي رررر   لئا رررردة وال سرررراةل التعيي يررررة ال اتي ررررة التررررأ يث ررررف ي ك ررررف  -1
 ال تعي    ويح  ز ش ليت رل ال العتل بديو ق  ييتأ ال عي قاا ب كل سي أت

يزومررد قاددررأ وقدرر ر  ال  ررا   وطررفق الترردرم  ب ترراة  الدراسرراا التررأ ر  تررت فالييررة  -2
التعيش ال    فت التدرم  ةتأ طت  أ لهرش يدر مف ال  را   وطرفق التردرم  استفايييياا 

 فت ب ء  ذه ايستفايييياات

بفورع استادا  طفق يردرم  ي رت د إلرت إايابيرة ال رتعيش وا راطا ويح يرا اليرزء األك رف  -3
 ق  ال  ئ لية فأ الع يية التعيي يةت
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بح رث يرؤ   إلرت  الر   ؛ ليش قا ع بفورع ي    رسال ب التدرم  ال  تادقة فت يدرم  -4
 ركت ا ب ال تعي    ال هاراا الحيايية وي   تها لدطهشت

وةياةرة ال فإرة  بفورع يت يش ال تعي    إلرت قي  لراا إرر فع  الرل الفر  الدراسرأ  -5
 لكل قي  لة ليح ار وال تاش والتع  ف ل  رفكار ش وقتتفةايهشت

 إ فاء الدراساا والبح ئ التالية: يتتفال الباةثةاءاا البحث الحالأ واتاةيا فأ ب ء إ ف 
ليرت ي  يرة الت ك رف  اسرتفايييياا الرتعيش ال  ر  فرت يردرم  قرا ع ليرش الر   ر ف استادا   -1

 اتايابت وال  ئ لية اي ت اعية لد  طا ب الف  الثاات الثاا  ت

 فرت يردرم  قرا ع ليرش الر    ت اعل الرذايتالتدرم  التبا لت وال تتاستفاييي ر ف استادا   -2
 تليت ي  ية الت ك ف الت ل د  لد  طا ب الف  الثاات الثاا   

بفااق  يدرم ت ئاةش ليرت اسرتفايييياا الرتعيش ال  ر  لت  يرة األ اء التدرم رت لرد  قعي رت  -3
 تر  اء الادقة قا ع ليش ال   

 ك رررف اليررراا ت لرررد  الدرررا ب بفاررراق  قتترررفال ئررراةش ليرررت اظفمرررة ايبررردا  اليرررا  لت  يرررة الت -4
 تال عي    خعبة ال ي  ة واي ت ا  بكيية التفنية
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 ةــــــربيــــــع العــــــراجــــــأواًل:امل
 فاليية بفااق  ئاةش ليأ اسرتادا  ال هراراا الحياييرة لتح ر   الك راءع  (ت2016  ف  ل ت فؤا   إبفاهيش

 ت69- 63 ( 71  19  قفف    اسات الطاولةل فةية الثاا مة  ال  دااية لع  ة ق  طا ب ا

  الترا فع: تالمهدخ  إلهو علهم الهناس المعاصهر (ت2010  سيي ا  ل رد ال اةرد ط سر  إبفاهيش 
 إطتفال ليدبالة وال  ف والت عمفت ار 

  هرو ة حتمية فهي ع هر  الحيا ية المها ات (ت2010 ط سر  سيي ا  ل د ال اةد  إبفاهيش 
 ليدبالة وال  ف والت عمفت التا فع: إطتفال  . يةالمعلو ا

  ار ال رحا ب  الترا فع: تفن المهها ات الحيا يهة (ت2012  سيي ا  ل د ال اةد ط سر  إبفاهيش 
 لي  ف والت عمفت

  اسرررتادا  اظفمرررة يفمرررز فرررت يررردرم  قرررا ع  (ت ر رررف2016 رة رررد فاط رررة ل رررد ال تررراال  إبرررفاهيش
راا الحياييررة والت ك ررف التا يررت لررد  ياق ررذ الفرر  الدراسرراا اي ت اعيررة ليررت ي  يررة ال هررا

 .80- 50  83 الجمعية الترةوية للد اسات ا جتماعية،  جلة ايلدا   الثاات 

  ل ررل   التههد يس فههي القههرن الحهها ي والعشههرين (ت اسررتفايييياا2005 ربرر  ال رر  د  سرره ية 
 ال عيش وال  ف  التفن  وت ل ا :  ار  ط  ا  لي  ف والت عمفت

   و    اسهههات عرةيهههة وعالميهههة علهههم الهههناس ا جتمهههاعو: (ت1984  قح ررر   ال ررر د ال  رررل اب 
 طتيرأ قدابف  ار ال عبت التا فع: الدبعة الثالثةت

  ر ف استادا  اتستفايييياا ال عف يرة فرت يردرم   (ت2015  رة د  رقاات ة د  ل د الباس
  بأسههيوط ،  ليههة الترةيههة جله ليرش الر    ليدررا ب ال عرائ   بفررفما ليرت اكت را ب ال هرراراا 

 ت681- 658 ( 4  41

  قهرراراا الت ظرريش الررذايأ فررأ ر ررف بفارراق  ئرراةش ليررت  (ت2013ربرر  الا ررف  قح ررد رة ررد رة ررد
  العلههوم الترةويههة ي  يرة ال هراراا الحياييرة ولررا اا اتسرتذ ار لرد  طررا ب ال درسرة الثاا مرة 

 ت506- 469 ( 2  21 قفف 

 ثر استراتيجية العصف الذهني على التحصيل فى تنمية (. أ2015لدددددددددد  )حمود المج، البلوى

(، 71)-ة والمعرفةءمجلة القرا،مفاهيم الجغرافيا ل ى طلبة المرحلة الثانوية فى م ينة تبوك 

157 – 179. 
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 هني في تنمية التفكير لددددذام طريقة العصف اخدددد استثددددر(. أ2011لدددد  )أحم  بن يحيى المج، الجبيلي

 .479 - 451(، 53) 1مس مجعين شجامعة  -بيةترمجلة كلية ال، نالمراهقيطلبة اعي ل ى الب اإل

 الردار  ل  را : -علم الناس و طبيقا ، اإلجتماعية والترةوية (ت1994  الي  ااأ ل د العيرأ
 العفنية ليعي  ت

  ت فالييررررة وةرررردع ئاة ررررة ليررررت بررررفاق  الك   رررر يف التعيي ررررت فررررت 2016 ي ف ررررد  عم ررررب ة  ررررأ)
 جلة الجمعية  ال هاراا الحيايية لد  ياق ذ ال فةية ايبتداةية  الدراساا اي ت اعية لت  ية

 ت102- 86 ( 85  قفف   الترةوية للد اسات ا جتماعية

  ار ال كف العفنتت التا فع: تاسترا يجيات التد يس والتعلم (ت1999   ابف ل د الح  د  ابف  

  والكبهها  إسههترا يجيات  نميههة  اكيههر المههراهقين ال هه ا (ت2006   ررابف ل ررد الح  ررد  ررابف  
  ار ال كف العفنأتالتا فع:  تللمد سين

  ت قهاراا الحياعتترسال ب القيراس واسرتفايييياا الت  يرة ونرفاق  2014  ا   البا أ قح د ل ده)
ويترر مش ييررار ب  ال ررؤي ف ال رر    الثررااأ ل ررف ل ف ررز يعيرريش الكبررار ل ييررة لت كرر   ال رربا ب وال ررفرع 

 ت425- 415 ربفمل   اقعة ل   خ   -وقف ز يعييش الكبار لعفنتيعييش الكبار فأ ال ط  ا

 اسررتادا  بعرر  اسررتفايييياا الررتعيش ال  رر  فررأ  (ت ر ررف2012 سرريي ا  ال رر د    ررف  ق ا ررب
 ت ا  ليت التحف ل وي  ية ال لأ ببع  التمرااا اي ت اعيرة لرد  طرا ب يدرم  ليش اي

 (ت1  رت ال ييد الفابف    اقعة ق ف جلة  لية الترةيةال فةية الثاا مة  

   فرأ  2,0(ت ر رف اسرتادا  بعر  يد يتراا ومرب 2017ة زع  قي راء قح رد قفرد ت رة رد
قتفر يك  ل  يا التعييش ليت ي  ية بع  ال هراراا الحياييرة لرد  طرا ب ال فئرة الثاايرة خرعبة 

يرررة  ي   جلهههة الجمعيهههة الترةويهههة للد اسهههات ا جتماعيهههةال ي ررر ة واي ت رررا  بكييرررة التفنيرررة  
 ت165- 117 ( 93   اقعة ل   خ     التفنية

  ر ف رسرتادا  الارفاة  الذ  يرة فرت يردرم  قرا ع ليرش  (ت2015  سي ت قح د رب  ال زمد ة زه
  جلههة  ليههة الترةيههة، الرر    ليررت ي  يررا ال هررش وايييرراه لررد  طررا ب الفرر  الثالررث الثرراا   

 ت495- 416 ( 57   جا عة طنطا

  جلة   ك ف ايبتكار  فت ب ء بع  استفايييياا التعيش ال    الت (:2017  قهفمة لي دع 
 ت340- 325 ( 31  اليزاةف    اقعة ئاإد  قفناال  وا جتماعية العلوم اإلنسانية
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  ت و أسسهههههه، و طبيقا هههههه، علههههههم الههههههناس ا جتمههههههاعو (ت1999  عمرررررر  العابرررررردط   رومررررررم
  ار ال كف العفنتت التا فع:

    عليميههة  متعههة ورههيقة العلههوم بأسههاليب و ههداخ  علههم  (ت2015  قح ررد  رر ا  ال  سرر   
  ار ال   فعت ل ا :

    الماههههوم وا سهههترا يجيات و قهههويم نهههوا ا  النشهههط (ت الرررتعيش2012 رفرررالت  لت رررل قح ررر(
  ار الياقعة اليدطدعت اتسك درمة: التعلم(.

    يهههة  عاصهههرة لطهههر  التعلهههيم  اسهههترا يجيات التهههد يس (ت2003  ة ررر  ة ررر   عمتررر   
 لالش الكتبت التا فع: تم والتعل

    فررأ   اليي ررك ( ر رف اسررتادا  اسرتفايييية الررتعيش ال  ر  (ت2018  عهيررة إرال  قح ررد عمتر
ي  ية قهاراا الت ك رف اتبردالأ لرد  طالبراا  ييرة التفنيرة فرأ  اقعرة اتق رف سردا  بر  ل رد 

 ت676- 648 ( 1  34 بهس      جلة  لية الترةية العزمز 

 قرا ئ رل  ال هاراا الحيايية الاع  إك ابها لي تعي    فأ قفةيتأ التعييش (2016  عم    عم ب
 (:3  14  سر رما   جلة ا حا  الجا عات العرةية للترةية وعلهم الهناس ،الياقعأ فأ سر رمة

 ت141- 102
  4  فعاليرة بفاراق  قتترفال فرأ بر ء ا ر ذج (ت2015  ش ل رد الهرا  ة ا  ل رد الرفةي سالش-

H) الحياييررة ول ييرراا العيررش ب ررا ع العيرر   لررد  طالبرراا الفرر  الثرراق   فررأ ي  يررة ال هرراراا
 لزعت الياقعة األساقية  رسالة قا  ت ف  األساست برزع 

  ت التا فع:  ار ال فوقتالتعلم النشط بين النظرية والتطبي (ت 2006 سعا ع     ا رة د 

 ت لههة التطبيةيههةاسههترا يجيات التههد يس المعاصههرة  هه  ا  ث(ت 2018 رة ررد  سررعا ع   رر  ا
  ار ال  هبة لي  ف والت عمفت ل ا :

   ال هاراا الحيايية ال تم  ة فأ قتفر التك  ل  يا ليف  العاخف  (ت2007   د  ب ا  سعد الدط
 الياقعة اتساقيةت كيية التفنية   ل ف ق   رع رسالة قا  ت ف   ب الديبة لها اوقد  اكت 

   الترا فع: تالنشط وجو ة التعلهيم التعلم (ت2015   ة ر وةبفاهيش  قح دل د هللا  سييش  ل ف 
  ار الكتب الحدطثت

  نميههههة المههههها ات الحيا يههههة وا جتماعيههههة لههههذوى  (ت2015  سرررره ف قح ررررد سرررراقة خرررراش 
 قكتبة ع فاء ال فقت التا فع:  ا حتياجات الخاصة
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  تاسهههترا يجيات التعلهههيم والهههتعلم الحديثهههة وصهههناعة العقههه  العرةهههو (ت2007  ة ررر  خررحاية 
 الدار ال ففمة الي  اايةت التا فع:

  التررا فع: تاسههترا يجيات حديثههة فههي  علههيم الل ههة العرةيههة و علمههها (ت2016  ة رر  خررحاية 
 الدار ال ففمة الي  اايةت

  ر رف اسرتادا  العفر  الرذ  أ فرأ يردرم  قرا ع  (ت2009  الي  ل قح د ل د ال ر يف خعية
ويح ر   األ اء ليرت التبراراا ليرش الر    ليش ال    التفن   ليت  ل ق  ةب ايستدا  

 ت228-256  (79   19(   اقعة ب ها الترةية  جلة  لية ذاا ق ت ماا لتيية 

  الع اإرررفوال  ار  فرررأ  الهههتعلم النشهههط بهههين الماههههوم والمما سهههة (ت2009  قي ررر    خرررها ب 
 (ت14   الد  لة ال بكفع( 

  ار ال همة العفنيةت ب فوا:  الناس وقضااا الع ر (ت ليش1986 طا  ففج ل د التا ر  

  القهههاهرة .الهههتعلم النشهههط (ت2013  إطهرررا ب عي رررت ال فرررف   طرررارق ل رررد الرررفع ؛ لررراقف: 
 قؤس ة ط بة لي  ف والت عمفت

  فعاليرررة اسرررتادا  اسرررتفايييياا الرررتعيش ال  ررر  فرررت ي  يررررة  (ت2016  ق رررت ل رررد ل رررد الحكررريش
 جلههة البحهه  العلمههو فههو  اا مررة ال عففررة فررت يرردرم  ال ي رر ة بال فةيررة الث قهرراراا قررا وراء

 ت500- 475 ( 2  17  الترةية

    تال اال قكتبة :الك مت تالةياس الناسي (ت2015  سعد ل د الفة 

   ار  :التا فع . د يس العلوم و تطلبات الع ر (ت2013  ل د ال ا  قفد ت ل د ال ا 
 .الدبعة الثااية-ال كف العفنأ

  ار  والشخ هية. القهاهرة:فو علم الناس ا جتماعو  (ت بح ئ1996 س د قعتز  ل د هللا 
 التا فعت-لفمب ليدبالة وال  ف والت عمف

  الترا فع: تالمهها ات الحيا يهة (ت2008   لراء قح رد رة د ة ر   وقفرد ت  ال عدت ل د 
  ار ال حا ب لي  ف والت عمفت

  ئيررد  ر ررف رسررتادا  الررتعيش التعرراوات فررت ل رر  (ت2005  ل  ررف خرر  د قح ررد ل ررد ال  ررا ب
  اقعررة  الترةيههة جلههة  لية يحفرر ل الدررا ب ل ررا ع ليررش الرر    بال فةيررة الثاا مررة األع فمررة 

 ت496- 452  6 (128  ايع ف( 
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  التههد يس فههي القههرن الحهها ي  (ت اسررتفايييياا2013 ل  ررداا  ذوئررا  وربرر  ال رر  د  سرره ية
   الدبعة الثالثةت ل ا : قف ز  ط  ا  لتعييش الت ك فتوالعشرين

  قؤس را ط برا  الترا فع: تالمدخ  الترةوى للمها ت الحيا يهة (ت2016  ال ع د   رال  لث ا
 تلي  ف والت عمف

  استفايييياا قا وراء ال عففة فأ فهش ال تفوءت (ت2014  قح   ليأ لدية 

  المعرفههي واسههترا يجيات  عالجههة  (ت الررتعيش2013 الع ر    اا اررة ة ر   و ي ررل  وسر  قررا ف
 ال  ا   لي  ف والت عمفت   ل ا :  ارالمعلو ات

  اله ئرة القبديرة  الترا فع: ت  ليه   هد يبي  المها ات الحيا يهة للشهبا  (ت2014  لفا  ليت
 اتاييية ليادقاا اي ت اعيةت

  قها ت  النشط (ت التعيش2010 الح  د ل د  وال فاك ت  يهااتقح   ب ل د الفا ق  ليت  
 وس  ليادقاا التعيي يةتال فق األ ب ها: قف ز  حديثة أجنبية و لخ ات

 أسههس  (ت2011  فرراروق  لررا ل ورب لرر    لررز الرردط    رارر ر وال ررفئاو  طيعررت   ق فرر ر
 تقكتبة ايايي  ال ففمة التا فع  تعلم الناس العام

  الرررردار  التررررا فع:  الترةيههههة  ههههن اجهههه  المعرفههههة وا خههههتالف (ت2016  سرررراقت قح ررررد افررررار
 ال ففمة الي  اايةت

   ال رررفق ايوسررر  وخررر ال  ع يعيررريش ال هررراراا الحياييرررة وال  اط رررة فرررتقبرررا ر  (ت2015 ط اي ررر
 قكتب ال  اي   اتئيي أ لي فق األوس  وخ ال رففمقيات ل ا : رففمقيات

 ة:ــــــع األجنبيــــــراجــــــثانيًا: امل
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