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 للمهارات املتىسطة رحلةامل علىم كتب تضمني مدي
 الرياض مبدينة العلىم معلمات نظر وجهة من احلياتية

ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مدل تضميف كتب عمـك  _الممخص
المرحمة المتكسطة لمميارات الحياتية مف كجية نظر معممات العمـك 
في مدينة الرياض. كما كىدفت أيضنا إلى معرفة أثر متغيرات سنكات 

خبرة، كالتخصص، كالمؤىؿ العمي. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ال
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كأعدت قائمة بالميارات 

( محاكر كىي> 7( عبارة كمكزعة عمى )86الحياتية مككنة مف )
الميارات االجتماعية، كالميارات العقمية، كالميارات الصحية، 

إدارة الذات. كبعد تأكد الباحثة مف  كالميارات االنفعالية، كميارات
الصدؽ كالثبات لألداة المستخدمة، تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة 

( معممة مف معممات العمـك في المرحمة المتكسطة 375المككنة مف )
بمدينة الرياض. كأظيرت النتائج أف كتب العمـك تتضمف الميارات 

رات االجتماعية الحياتية ككؿ بدرجة متكسطة، حيث تضمنت الميا
بدرجة متكسطة، كالميارات العقمية بدرجة كبيرة، كالميارات الصحية 
بدرجة متكسطة، بينما لـ تتضمف كتب العمـك كؿ مف الميارات 
االنفعالية كميارات إدارة الذات. كما كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات 
 داللة إحصائية في متغير سنكات الخبرة في محكر الميارات الصحية

سنة، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  42-37لصالح السنكات بيف 
عند  في متغير التخصص في الميارات الصحية كالميارات االنفعالية 
كميارات إدارة الذات لصالح تخصص األحياء، كعدـ كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية في متغير المؤىؿ العممي. كخرجت الدراسة بعدد مف 

ا إعادة النظر في كتب العمـك بغرض تضميف التكصيات؛ مف أىمي
 .الميارات الحياتية في مكاضيعيا

 .الميارات الحياتية، كتب العمـك الكممات المفتاحية:

 . المقدمة1
يشيد القرف الحادم كالعشريف تغيرات كثكرات عديدة       

كمفاجئة، كثكرة االتصاالت المعمكماتية التكنكلكجية كالعكلمة، 
ب ىذه التغيرات مكاكبتيا كالتكيؼ معيا كمعايشتيا كغيرىا. كتتطم

يجابييا. كىذا فرض عمى المجتمع إعداد األفراد  بسمبياتيا كا 
القادريف عمى التكيؼ كالتفاعؿ بإيجابية مع تمؾ المتغيرات كذلؾ 

مف خالؿ تزكيدىـ كتدريبيـ عمى العديد مف الميارات الحياتية 
ىذه التحديات أصبح التي تمكنيـ مف التعايش معيا. كفي ظؿ 

ا  مف الطبيعي أف يعاد النظر في منظكمة التعميـ أىدافنا كمنياجن
[. 3كطريقةن لتصبح معطياتو قادرة عمى التكيؼ مع مجتمع الغد ]

كلكي يصبح المتعمـ قادرنا عمى التكيؼ في عصر العكلمة ينبغي 
 ].4أف يمتمؾ الميارات الحياتية التي تمكنو مف مكاجية الحياة ]

إف الفرد ال يستطيع العيش بمعزؿ عف اآلخريف، كال      
يستطيع أف يعيش بدكف أف يتعامؿ مع جميع األطراؼ األخرل. 
فالمجتمع يريد ألفراده حياة مستقبمية أفضؿ، كعميو أف يحقؽ ذلؾ 
مف خالؿ امتالؾ األفراد لمميارات الحياتية التي تزكده بسالـ 

ى االتصاؿ الفعاؿ باآلخريف التعايش كالتكييؼ كالنجاح كالقدرة عم
[5.[ 

إف ميمة التعميـ في الكقت الحالي لـ تعد تقتصر عمى       
تحصيؿ المادة التعميمية كحشك أذىاف الطالب، بؿ ىي تتخطى 
ذلؾ إلى تنمية الميارات التي يمكف مف خالليا الحصكؿ عمى 
المعمكمات، باإلضافة إلى تكظيؼ ىذه الميارات لمحصكؿ عمى 

الجديدة كاستخداميا في المكاقؼ الحياتية المختمفة المعارؼ 
 ].6(، المذككر في ]4223)عفيفي، 

كفي ىذا العصر التكنكلكجي ُيعد المتعمـ محكر العممية       
التعميمية، لذا فإف جيكد التربية يجب أف تككف مكجية لكي 
تساعد المتعمـ عمى الشعكر بمعنى الحياة كمغزاىا كالتكيؼ 

 يمكف تحقيقو إال مف خالؿ إتاحة الفرصة أمامو معيا. كىذا ال
كتدريبو عمى حؿ المشكالت التي تكاجيو بنفسو. لذا يسعى 
التربكييف إلى العمؿ عمى إثراء المناىج كتطكيرىا كتزكيدىا 

[. كُيعد تنمية 7بالكسائؿ الجيدة التي تنمي الميارات الحياتية ]
مف حكلو أحد أىـ  قدرة المتعمـ عمى التكيؼ مع البيئة المتغيرة

أىداؼ النظاـ التعميمي، حيث يحتاج المتعمـ تحقيقنا ليذا اليدؼ 
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إلى مناىج كعمميات تعميـ كتعمـ تعمؿ عمى تنمية الميارات 
الحياتية التي تمنحيـ القدرات المطمكبة لمسمكؾ التكيفي 
كاإليجابي كميارات التعامؿ مع اآلخريف كاالتصاؿ، كصنع 

اقد، كغيرىا مف الميارات التي تمكنيـ مف القرار، كالتفكير الن
[. 8التعامؿ بشكؿ فّعاؿ مع متطمبات كتحديات الحياة اليكمية ]

كيمقي ذلؾ مسؤكليات كأعباء جديدة عمى التربية كالتعميـ مف 
أجؿ إعداد المكاطف القادر عمى مسايرة التغيرات المتسارعة 
ككذلؾ مف أجؿ التصرؼ بحكمة ككعي مع مختمؼ المكاقؼ 
التي تكاجيو. كعميو فإف تنمية الميارات الحياتية لدل أفراد 
المجتمع أصبح ضركرة اقتصادية كثقافية كاجتماعية كىدفنا أسمى 

 ].3يكضع أماـ مخططي السياسات التعميمية ]
قميمي        كلقد حظيت الميارات الحياتية باىتماـ دكلي كا 

ت مثؿ كمحمي، حيث عقد ليا العديد مف المؤتمرات كالندكا
المؤتمر الدكلي لمتربية في دكرتو السابعة كاألربعيف برعاية 

أميف منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة تحت شعار" ت
التحديات كاالتجاىات كاألكلكيات" في التعمـ الجيد لكؿ الشباب" "

جنيؼ كالذم أكد عمى تعزيز الميارات الحياتية األساسية. 
لتقرير الختامي لمقاء الثاني لمجاف السكانية ككذلؾ ما أكصى بو ا

 كالتنمية لمدكؿ العربية األعضاء في المنتدل المنعقد في األردف
 (، عمى أىمية الميارات الحياتية لدل اليافعيف كالشباب4223)
 386( إلى أف 4228) . ككذلؾ أشار تقرير اليكنيسيؼ[:,9]

يف الميارات دكلة في العالـ حرصت عمى االلتزاـ بتعميـ كتضم
الحياتية في مناىجيا ككسيمة لتمكيف األفراد مف مكاجية ما 
يتعرضكف لو مف مكاقؼ كاكسابيـ المعارؼ التي تبنى عمى 
السمكؾ الصحيح؛ ففي الكاليات المتحدة األمريكية يتـ تدريس 
الميارات الحياتية ضمف المنيج العاـ لممدارس حيث تختار كؿ 

، كفي بريطانيا ُتعد الميارات الحياتية كالية البرنامج المناسب ليا
جزء مف المقرر الدراسي، كفي اليند يتـ تدريس الميارات 
الحياتية كالتدريب عمييا مف قبؿ منظمات المجتمع كالمنظمات 
الدكلية، كفي بعض مدنيا يتـ تضميف الميارات الحياتية ضمف 
ة المنيج الدراسي مثؿ مدينة شانديكار، كفي فمسطيف بدأت كزار 

التربية كالتعميـ بتضميف الميارات الحياتية في النشاطات 
[. كفي الدكؿ العربية األخرل مثؿ ;المنيجية كالالمنيجية ]

عماف كاإلمارات يتـ فييا تدريس الميارات الحياتية كمقرر مستقؿ 
 ].32في جميع مراحؿ التعميـ العاـ ]

دكر ميـ في  كُتعد مادة العمـك مف المكاد الدراسية التي ليا      
تنمية الميارات الحياتية ألف محكرىا الرئيس ىك الحياة بما فييا 
مف تفاعالت، كعالقات ككذلؾ لتناكليا العديد مف القضايا 
المتعمقة باإلنساف كالبيئة كجميعيا تساعد عمى إعداد جيؿ قادر 
عمى خدمة المجتمع كتنمية إمكاناتو كتحقيؽ ازدىاره كالمساىمة 

 ].3] في حؿ مشكالتو
اىتمت الباحثة بمعرفة مدل تضميف الميارات فقد لذا       

، حيث ُتعد ىذه الميارات ميارات  الحياتية في مناىج العمـك
أساسية ال غنى عنيا لممتعمـ مف أجؿ اشباع حاجاتو األساسية 
كاالستمرار في التقدـ كالتطكر كالقدرة عمى مكاجية كؿ ما يستجد 

فسو كمع المجتمع الذم يعيش فيو. مف تغيرات لكي يتكافؽ مع ن
فالميارات الحياتية تيدؼ إلى إعداد جيؿ مبدع مبتكر قادر عمى 
تنمية الحضارة كصناعة المستقبؿ كالمساىمة في تطكير التعميـ 

[. كما أف امتالؾ األفراد لمميارات الحياتية تمكنيـ مف حؿ 6]
 المشكالت كالتكيؼ النكعي مع الكاقع، كالقدرة عمى إدارة

 ].33الضغكط الحياتية ]
 مشكمة الدراسة. 2

لقد أكدت نتائج العديد مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت       
الميارات الحياتية ضركرة تنميتيا لدل المتعمميف لما ليا مف 

[. كما أشارت ىذه الدراسات إلى 3أىمية في حياتيـ المستقبمية ]
ىج، كتدنينا ممحكظنا أف ىناؾ قصكرنا في مستكل تكافرىا في المنا

[، كما أفادت العديد مف 5في مستكل اكتسابيا مف قبؿ الطالب ]
ا أف مناىج العمـك عمى كجٍو خاص تنقصيا  الدراسات أيضن

[. ىذا كمو دفع بالباحثة لدراسة 7الكثير مف الميارات الحياتية ]
الميارات الحياتية كمدل تناكؿ مناىج العمـك في المرحمة 

لذا فإف مشكمة الدراسة الحالية تتحدد في اإلجابة المتكسطة ليا. 
 :عف األسئمة اآلتية
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 أ. أسئمة الدراسة
ما الميارات الحياتية الكاجب تكافرىا في كتب العمـك لممرحمة  -1

 المتكسطة؟
ما مدل تضميف كتب العمـك في المرحمة المتكسطة  -2

؟ كيتفرع مف  لمميارات الحياتية مف كجية نظر معممات العمـك
 :ىذا السؤاؿ األسئمة التالية

ما مدل تضميف كتب العمـك في المرحمة المتكسطة لمميارات  - أ
الحياتية في محكر الميارات االجتماعية مف كجية نظر معممات 

؟  العمـك
ما مدل تضميف كتب العمـك في المرحمة المتكسطة  - ب

ر لمميارات الحياتية في محكر الميارات العقمية أك ميارات التفكي
؟  مف كجية نظر معممات العمـك

ما مدل تضميف كتب العمـك في المرحمة المتكسطة  - ت
لمميارات الحياتية في محكر الميارات الصحية كالكقائية كالبيئية 

؟  مف كجية نظر معممات العمـك
ما مدل تضميف كتب العمـك في المرحمة المتكسطة  - ث

ية كاألخالقية مف لمميارات الحياتية في محكر الميارات االنفعال
؟  كجية نظر معممات العمـك

ما مدل تضميف كتب العمـك في المرحمة المتكسطة  - ج
لمميارات الحياتية في محكر ميارات إدارة الذات مف كجية نظر 

؟  معممات العمـك
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  -3

لسنكات  تعزل (α ≤ 0,05) معممات العمـك عند مستكل داللة
 الخبرة؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  -4
تعزل  (α ≤ 0,05) معممات العمـك عند مستكل داللة

 لمتخصص؟
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  -5

تعزل لممؤىؿ  (α ≤ 0,05) معممات العمـك عند مستكل داللة
 العممي؟

 

 أهمية الدراسةب. 
 :مية الدراسة الحالية فيما يأتيتكمف أى

تبرز أىمية الدراسة مف المكضكع الذم تتناكلو كىك الميارات . 1
 .الحياتية

تكفير قائمة بالميارات الحياتية الكاجب تضمينيا في مناىج . 2
العمـك في المرحمة المتكسطة )مف إعداد الباحثة(، كالتي قد تفيد 

 .المختصيف بتطكير المناىج
ذه الدراسة في تكجيو نظر القائميف عمى بناء قد تفيد ى. 3

المناىج كتطكيرىا إلى أىمية إسياـ مقررات العمـك في تنمية 
 .الميارات الحياتية لدل المتعمميف

بحثت في مدل  - في حدكد عمـ الباحثة -ال يكجد دراسة . 4
تضميف الميارات الحياتية في كتب العمـك لممرحمة المتكسطة في 

 .ة السعكديةالمممكة العربي
قد تككف ىذه الدراسة استجابة لما نادل بو الباحثكف . 5

التربكيكف حكؿ إجراء المزيد مف الدراسات لمعرفة كاقع تكافر 
 .الميارات الحياتية في المناىج

 مصطمحات الدراسةج. 
 Life Skills  الميارات الحياتية

تي يعرفيا معجـ المصطمحات التربكية بأنيا" الميارات ال      
تساعد التالميذ عمى التكيؼ مع المجتمع الذم يعيشكف فيو 
كتركز عمى النمك المغكم، الطعاـ، ارتداء المالبس، القدرة عمى 
تحمؿ المسؤكلية كالتكجيو الذاتي، كاألنشطة االقتصادية كالتفاعؿ 
االجتماعي، كىي مجمكعة القدرات الشخصية التي تكسب 

ؿ المسؤكلية كفيـ النفس المتعمـ ثقة في نفسو تمكنو مف تحم
نجاز المياـ المككمة إليو  كاآلخريف، كالتعامؿ معيـ بذكاء، كا 
بكفاءة عالية، كاتخاذ القرارات الصائبة بمنيجية عممية سميمة" 

[. كيعرفيا كافاجا بأنيا مجمكعة مف الميارات المكتسبة عف 34]
ت طريؽ التعمـ أك الخبرة المباشرة التي تستخدـ لمعالجة المشكال

[، كيشير 35] كالمسائؿ التي تعترض عادة حياة اإلنساف اليكمية
السمككيات كالميارات أف الميارات الحياتية عبارة عف "السيد ب

الشخصية كاالجتماعية الالزمة لمتعامؿ بثقة كاقتدار مع أنفسيـ 
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كمع اآلخريف كمع المجتمع، كذلؾ باتخاذ القرارات المناسبة 
ت الشخصية كاالجتماعية، كفيـ كالصحيحة كتحمؿ المسؤكليا

النفس كالغير، كتككيف عالقات إيجابية مع اآلخريف، كتفادم 
[ كُتّعرؼ 36] "حدكث األزمات، كالقدرة عمى التفكير االبتكارم

إجرائيان في ىذه الدراسة بأنيا" مجمكعة مف السمككيات األساسية 
بات التي ينبغي أف تتضمنيا مناىج العمـك كالتي تستخدميا الطال

في شتى مجاالت الحياة المختمفة كالتي تشتمؿ عمى الميارات 
االجتماعية، كالميارات العقمية، كالميارات الصحية كالبيئية 
 ."كالكقائية، كالميارات االنفعالية كاألخالقية، كميارات إدارة الذات

 حدود الدراسةد. 
 .معممات العمـك لممرحمة المتكسطة في مدينة الرياض •
عمـك لممرحمة المتكسطة )الصفكؼ؛ األكؿ، كالثاني، كتب ال •

كالثالث( المعتمدة مف قبؿ كزارة التعميـ في الفصؿ الدراسي األكؿ 
 .ىػ3658-57 كالثاني مف العاـ الجامعي

قائمة بالميارات الحياتية مستقاة مف الدراسات السابقة في ىذا  •
 .الصدد مف إعداد الباحثة

 السابقة والدراسات اإلطار النظري. 3
( إلى أف :;;3) تشير منظمة األمـ المتحدة اليكنيسيؼ      

الميارات الحياتية ىي" الميارات التي تمكف الفرد مف التكيؼ 
عمى نحك إيجابي في محيطو كتجعمو قادرا عمى التعامؿ مع 

[. كيؤكد كافاجا عمى أف 37متطمبات الحياة اليكمية كتحدياتيا" ]
ارات المكتسبة عف طريؽ التعميـ أك الميارات مجمكعة مف المي

الخبرة المباشرة التي تستخدـ لمعالجة المشكالت كالمسائؿ التي 
. كيخمص مكتب التربية [35] تعترض حياة اإلنساف اليكمية

العربي لدكؿ الخميج بأف الميارات الحياتية عبارة عف " مجمكعة 
صؿ بيا مف الميارات المتكاممة التي يتـ اكسابيا لممتعمـ كما يت

مف معارؼ كقيـ كاتجاىات تجعمو قادرنا عمى تحمؿ المسؤكلية 
كالتعامؿ مع مقتضيات الحياة اليكمية عمى مختمؼ األصعدة 
الشخصية كاالجتماعية كالكظيفية بأعمى قدر ممكف مف التفاعؿ 

 ].38] الخالؽ مع مجتمعو كمشكالتو"
 

 :تصنيؼ الميارات الحياتية
 ابت لمميارات الحياتية، كلكنوال يكجد ىناؾ تصنيؼ ث      

يختمؼ حسب متطمبات كؿ دكلة، كطبيعة المكاد التي تدرس 
كحاجات المتعمميف. كمف خالؿ مراجعة األدبيات المختصة 
بالميارات الحياتية كجدت الباحثة تصنيفات متعددة ليا كمنيا؛ 

أبك الحمائؿ،  المذككر في  (Nickse,1989)تصنيؼ نيكس
 :ست ميارات كاآلتي[ حيث صنفيا إلى 7]
ميارات استيالكية كتتضمف ممارسة العادات االستيالكية . 1

 .اليكمية
ميارات عممية أك عقمية كتتضمف حؿ المشكالت، التصنيؼ، . 2

 .قراءة البيانات، االستقصاء، كالميارات الخاصة بعمميات العمـ
ميارات اجتماعية كتتضمف ممارسة حقكؽ كمسؤكلية . 3

 .المكاطنة
ارات االستعداد لمكظيفة كتتضمف القدرة عمى تحديد مي. 4

 .المعمكمات عف الكظائؼ كاألعماؿ كمقكمات النجاح
ميارات فيـ كتقدير الذات كتتضمف اتخاذ القرار، كممارسة . 5

 .المسؤكليات كتحمميا، كاالستجابات االنفعالية
 :[  إلى قسميف أساسييف39كما صنفيا جنتر ]

تية النظرية كتضـ الميارات األساسية األكؿ> الميارات الحيا •
لمقراءة كالكتابة كالحساب، كميارات إدارة الكقت، كاتخاذ القرار، 

 .كتدبير حياة األسرة، كممارسة عمميات التفكير المتنكعة
الثاني> الميارات الحياتية العممية كتضـ ميارات العناية  •

عداد كتناكؿ باألجيزة المنزلية كصيانتيا، كاالسعافات األكلية، كا
 .األطعمة
كذلؾ مف ىذه التصنيفات ما قدمو مركز تطكير المناىج       

[، كالذم :3كالمكاد التعميمية في كزارة التربية كالتعميـ بمصر ]
 :يخمص إلى تمثيؿ الميارات الحياتية بما يأتي

ميارات انفعالية كتتضمف> التحكـ في المشاعر، كالمركنة . 1
راعاة مشاعر اآلخريف، سعة الصدر كالقدرة عمى التكيؼ، م

 .كالتسامح، كتحمؿ الضغكط بأنكاعيا
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ميارات اجتماعية كتتضمف> تحمؿ المسؤكلية، المشاركة في . 2
األعماؿ الخارجية، اتخاذ القرارات الصحيحة، احتراـ الذات، 

 .كالقدرة عمى تككيف عالقات، كالقدرة عمى التفاكض
اإلبداع، القدرة عمى  ميارات عقمية كتتضمف> القدرة عمى. 3

البحث كالتجريب، القدرة عمى التعمـ المستمر، إدراؾ العالقات، 
 .القدرة عمى التخطيط السميـ، القدرة عمى التفكير الناقد

 :إلى ثالث ميارات كاآلتي[ ;3] كما صنفتيا ككجؾ كآخركف
ميارات انفعالية كتشمؿ ضبط المشاعر، التحكـ في . 1

كالتسامح، تحمؿ الضغكط بأشكاليا، االنفعاالت، سعة الصدر 
تنمية قكة اإلرادة كالقدرة عمى التكيؼ، تقدير مشاعر اآلخريف 

 .القدرة عمى مكاكبة التغير
ميارات اجتماعية كتشمؿ تحمؿ المسؤكلية، احتراـ الذات، . 2

المشاركة في األعماؿ الجماعية، كالقدرة عمى تككيف عالقات، 
درة عمى التفاكض، كأداء بعض كاتخاذ القرارات السميمة، كالق

األعماؿ المنزلية األسرية، كتقبؿ العالقات، كالقدرة عمى 
 .التكاصؿ

ميارات عقمية كتشمؿ القدرة عمى التفكير الناقد، كمعرفة . 3
أفضؿ الطرؽ الستخداـ المكارد، كالقدرة عمى التعمـ الذاتي، 

دراؾ العالقات، ك  القدرة كالتعمـ المستمر، كالقدرة عمى التطكر كا 
 .عمى االبداع كاالبتكار

كفي تصنيؼ أخر لمميارات الحياتية صنفت إلى> ميارات       
االتصاؿ، كميارات اتخاذ القرار، ميارات التفاعؿ مع اآلخريف، 
ميارات التعمـ، ميارات اإلرادة، ميارات فيـ الذات، كميارات 

 ].42] العمؿ مع المجمكعة
كالميني بكالية كسككنسف  كلقد خمص الفريؽ التعميمي كالتقني

 :( إلى التصنيؼ اآلتي لمميارات الحياتية4223) األمريكية
ميارات حياتية أساسية تشمؿ ميارات االتصاؿ، كالكتابة، . 1

 .كاالتصاؿ الشخصي، كاالتصاؿ الرسمي، القراءة
ميارات حياتية تحميمية كتشمؿ ميارات حؿ المشكالت، العمـ . 2

 .عف المعمكمات كالتقنية، كميارات البحث

الميارات التأثيرية الفعالة كتشمؿ ميارة إدارة الصراع، . 3
كالمكاطنة، كميارات تطكير المينة، كميارات الدراسة، كميرات 

 ].43] تحمؿ الغير، كميارات تنظيـ الكقت، كميارات فيـ الذات
 كما ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير ليا أف ىناؾ      

سية تعد مف أىـ الميارات الحياتية لمفرد عشر ميارات أسا
كتشمؿ> ميارة اتخاذ القرار، ميارة حؿ المشكالت، ميارة التفكير 
اإلبداعي، ميارة التفكير الناقد، ميارة االتصاؿ الفعاؿ، ميارة 
العالقات الشخصية، ميارة الكعي بالذات، ميارة التعاطؼ، 

مع الضغكط ميارة التعايش مع االنفعاالت، كميارة التعايش 
[3.[ 

كما صنفتيا كزارة التعميـ في المممكة العربية السعكدية إلى       
ميارات مرتبطة بالخصائص الشخصية مثؿ االتصاؿ كالتعاكف 
مع اآلخريف كتكجيو المتعمميف إلى ترشيد االستيالؾ، كاكتساب 
المتعمميف مجمكعة مف الميارات العممية كإدارة الكقت، كاكسابيـ 

 ].44ى التكصؿ، كمتطمبات األمف كالسالمة ]القدرة عم
كبناء عمى ما سبؽ صنفت الباحثة الميارات الحياتية التي ترل 

 :أنيا مناسبة لطالبات المرحمة المتكسطة عمى النحك التالي
الميارات االجتماعية كتشمؿ ميارات التكاصؿ كميارات . 1

 .العمؿ الجماعي
كتشمؿ ميارة حؿ  الميارات العقمية أك ميارات التفكير. 2

المشكالت كالتفكير الناقد اتخاذ القرار كالتفكير اإلبداعي، 
 .كعمميات العمـ

 .الميارات الصحية كالكقائية كالبيئية. 3
 .الميارات االنفعالية كاألخالقية .4
دارة الكقت . 5 ميارات إدارة الذات كتشمؿ تحمؿ المسؤكلية كا 

 .كالثقة بالنفس
 :أىمية الميارات الحياتية

 [23]تتمثؿ أىمية الميارات الحياتية كما ذكرىا كؿ مف      
Griffith,[24] ؛ Beatriz, & Patrick,[ ،47؛ بخيت] 

Erawan, [20]،[؛ 7[؛ أبك الحمائؿ، ]43] ؛ عياد كسعد الديف



684237
 

46 

[؛ المكمني كبني :4[؛ الشافعي، ]49[؛ أحمد، ]48نصر، ]
 :فيما يمي [;] ياسيف،

مى حؿ المشكالت كاالستدالؿ المنطقي تنمية قدرة المتعمـ ع. 1
 .كالتفكير العممي

 تنمية ثقافة المتعمـ بقدراتو عمى التعامؿ بنجاح مع متغيرات. 2
 .الحياة

عداده لكي يككف مكظفنا لمحقائؽ التي يتعمميا . 3 تييئة الفرد كا 
 .في المكاقؼ الحياتية

 .تنمية القدرة عمى التحكـ االنفعالي بالمشاعر كتيذيبيا. 4
 .تكفير النمك الصحي الجيد لمشخصية. 5
 .تنمية القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كاالستقالؿ الذاتي. 6
تزكيد األفراد باآلليات الالزمة لمكاجية العقبات كاألزمات . 7

 .التي تعترضيـ
بناء قدرات المتعمـ االجتماعية كالنفسية كميارات التكاصؿ . 8

 .مع اآلخريف
لمتعمـ القادر عمى اتخاذ القرار، كتعزيز تنمية المكاطنة لدل ا. 9

 .التعمـ مدل الحياة
 .تحقيؽ التكامؿ بيف البيت كالمدرسة. 10

 :خصائص الميارات الحياتية
[؛ أبك الحمائؿ، 6؛ أبك حجر، ],Erawan [20] يتفؽ كؿ مف

عمى  [49] [؛ أحمد،3[؛ الشحات، ];4[؛ رضكاف، ]7]
 :الخصائص اآلتية لمميارات الحياتية

متنكعة أم أنيا تشمؿ جميع الجكانب المادية كغير المادية . 1
المرتبطة بأساليب إشباع الفرد الحتياجاتو، كلمتطمبات تفاعمو مع 

 .الحياة كتطكيره ليا
مساعدة الفرد عمى التفاعؿ الناجح مع الحياة كتطكير . 2

أساليب معايشة لمحياة كما يتبع ذلؾ مف ضركرة التفاعؿ مع 
 .ساليب جديدة كمتطكرةمكاقؼ الحياة بأ

تعتمد عمى العالقة التبادلية بيف الفرد كالمجتمع كدرجة تأثير . 3
 .كتأثر كؿ منيما باآلخر

 .تراكمية، متصمة، فردية، مترابطة، كارتقائية. 4

 :عكامؿ اكتساب الميارات الحياتية
أف اكتساب  [48] كنصر، [43] عياد كسعد الديف، يرل كؿ مف

 :عتمد عمى عدة عكامؿ مف أبرزىاالميارات بشكؿ عاـ ي
مستكل نضج المتعمـ كقدرة المعمـ كخبرتو، كمدل تكفر  •

 .األدكات المطمكبة كالتدريب عمييا، كاإلمكانات المتاحة
 .تعمـ الركتيف أك القكاعد التنفيذية لمعمؿ •
 .مدل قدرة الفرد لمالحظتو لنماذج تؤدم بعض الميارات •
ثر سمبينا أك إيجابينا في اكتساب العالقات المدعمة كالتي تؤ  •

 .الميارة
 .الحصكؿ عمى التشجيع كالثناء كاإلثابة عند اكتساب أم ميارة •
 .اتاحة الفرصة لممتعمميف لممارسة الميارة •
 .التفاعؿ مع اآلخريف •
 .كجكد تحديات حقيقية تكاجو الفرد •
 .المستكل االجتماعي •
 .الثقافة العامة •
 .أنكاع التفكير المختمفة القدرة عمى ممارسة •

 :عالقة الميارات الحياتية بمناىج العمـك
تعد مناىج العمـك كسطنا خصبنا لتنمية العديد مف الميارات 

 :الحياتية، حيث يمكف أف تسيـ بتزكيد المتعمميف بما يمي
 .الميارات كالمعارؼ الالزمة التي تمكنيـ مف التكيؼ مع البيئة •
عة كتنميتيا، نظرنا لطبيعة المادة التي أساليب التفكير المتنك  •

 .ترتبط باالستقراء كاالستنباط كالتفسير كتقكيـ الحجج
القدرة عمى ابتكار حمكؿ لممشكالت البيئية كالحياتية التي تؤثر  •

 .في المجتمع
القدرة عمى استخداـ التقنيات الحديثة، كتطبيؽ ما يتـ تعممو  •

 .في الحياة اليكمية
مـ ميارات جديدة تمكف المتعمـ مف التكافؽ مع القدرة عمى تع •

  .المتغيرات التي تكاجيو
ميارات ترتبط بحياتيـ اليكمية مثؿ ميارة العناية الشخصية،  •

كالعناية بالغذاء الصحي، كالكقاية مف األمراض، كميارة استخداـ 
 داـ األدكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة استخػػػػػػػػػػػػػػػمكارد البيئة كترشيد االستيالؾ، كمي
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 ].48[؛ كنصر، ]52السعيد، ] كاألجيزة المنزلية 
 :الدراسات السابقة

لقد أىتـ األدب التربكم بالدراسات التي تناكلت مجاؿ       
الميارات الحياتية مف حيث العدد كالنكع؛ لذا جاءت دراسة 

( لتحديد الميارات الحياتية الضركرية لتمميذ [53] )خميؿ كالباز،
مرحمة االبتدائية كالتي تمكنيـ مف التعامؿ مع مكاقؼ الحياة ال

اليكمية، ككذلؾ الكشؼ عف مدل اشتماؿ مناىج العمـك بالمرحمة 
االبتدائية ليذه الميارات في مدينة القاىرة. كلقد استخدما الباحثاف 
المنيج الكصفي التحميمي لإلجابة عف أسئمة الدراسة، كالتي 

د الميارات الالزمة لتمميذ المرحمة تكصمت نتائجيا إلى تحدي
االبتدائية، ككذلؾ قصكر مناىج العمـك في ىذه الميارات. كفي 
ضكء ىذه النتائج أكصى الباحثاف بضركرة تضميف مناىج العمـك 
بمراحؿ التعميـ المختمفة لمميارات الحياتية الالزمة لتالميذ كؿ 

ية لدل مرحمة، كتدريب المعمميف عمى تنمية الميارات الحيات
 .تالميذىـ

إلى قياس فعالية برنامج  [4] الشربيني، كىدفت دراسة      
مقترح لتنمية منظكمة الميارات الحياتية المرتبطة بتدريس العمـك 
لدل الطالب المعمـ بكميات التربية في مصر. كلتحقيؽ ىذا 
اليدؼ تـ إعداد برنامج الميارات الحياتية المرتبطة بتدريس 

. حيث تـ استخداـ المنيج التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة  العمـك
لمقياسيف القبمي كالبعدم. كلقد اسفرت نتائج الدراسة عف فعالية 
. كفي  برنامج منظكمة الميارات الحياتية المرتبطة بتدريس العمـك
ضكء ىذه النتائج كاف ىناؾ عدد مف التكصيات أىميا؛ إعادة 

طالب بكمية التربية صياغة محتكل مقرر العمـك العامة لدل ال
بما يضمف دعـ تنمية الميارات الحياتية المرتبطة بتدريس 

 .العمـك
[ إلى 54كىدفت الدراسة التي أجراىا جكلياف كآخركف ]      

تقييـ أثر تعرض الطمبة لمميارات الحياتية في تقميؿ السمككيات 
غير الصحية كالتي تجمب األمراض كمرض اإليدز. أجريت 

كب إفريقيا كشممت طمبة مف الجنسيات المختمفة الدراسة في جن
كمناطؽ مختمفة. استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي، 

حيث أشارت نتائج الدراسة إلى ضركرة زيادة التعرض لمميارات 
الحياتية لما ليا مف أثر مف تقميؿ اإلصابة بمرض اإليدز 

 .كاألمراض المنقكلة
التي ىدفت إلى المقارنة بيف  [55] كالحيمةكدراسة عابد       

أثر استخداـ كؿ مف استراتيجية التشبييات كدكرة التعمـ في 
اكتساب المفاىيـ الحياتية كاالحتفاظ بيا لدل طمبة معمـ الصؼ 
في كمية العمـك التربكية في األردف. كلقد تـ استخدـ المنيج شبو 

يميا التجريبي في ىذه الدراسة. كبعد تطبيؽ أدكات الدراسة كتحم
إحصائيا، أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
اكتساب المفاىيـ الحياتية كاالحتفاظ بيا لصالح الطمبة الذيف تـ 
تدريسيـ باستراتيجية التشبييات مقارنة بنظرائيـ ممف تـ التدريس 
ليـ باستراتيجية دكرة التعمـ أك الطريقة التقميدية، كما أظيرت 

كؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب المفاىيـ النتائج كجكد فر 
الحياتية كاالحتفاظ بيا لصالح الطمبة الذيف تـ تدريسيـ 
باستراتيجية دكرة التعمـ مقارنة بالطمبة الذيف تـ تدريسيـ بالطريقة 
التقميدية. كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الدراسة باستخداـ 

قات العمكـ التشبييات التدريسية كدكرة التعمـ في تدريس مسا
 .الحياتية في مراحؿ التعميـ الجامعي

دراسة ىدفت إلى [ 56] كما أجرل كؿ مف سميماف كقاسـ      
التعرؼ عمى مدل تضمف الميارات الحياتية في مادة الدراسات 
االجتماعية لمصفكؼ الثالثة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي 

قائمة في سكريا، كمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد 
بالميارات الحياتية الكاجب تكافرىا في مادة الدراسات 
االجتماعية، كلقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لإلجابة 
عف أسئمة الدراسة. حيث أظيرت النتائج أف نسبة تضميف 

%. كفي 69,65 الميارات الحياتية في الصفكؼ الثالثة قد بمغت
التكصيات كالمقترحات  ضكء ىذه النتائج كاف ىناؾ العديد مف

مف أىميا؛ إعادة النظر في مادة الدراسات االجتماعية لمصفكؼ 
الثالثة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي بما يساعد عمى تمثيؿ 

 .الميارات الحياتية بطريقة منظمة كمتكازنة
 يػػػػػػػػػالت [3] الشحات، ككذلؾ مف بيف ىذه الدراسات، دراسة      
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س فعالية استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة ىدفت إلى قيا
في تنمية بعض الميارات الحياتية في مادة العمـك لدل تالميذ 
الصؼ الخامس االبتدائي في مصر. كلقد استخدمت الباحثة 
المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج شبو التجريبي لإلجابة عف 

داـ استراتيجية أسئمة الدراسة كالتي تمخضت نتائجيا في أف استخ
التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة يعمؿ عمى تنمية الميارات 
الحياتية. كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الباحثة بتنظيـ برامج 
تدريبية لممعمميف لمتعرؼ عمى أىمية االستراتيجية في عممية 
التعمـ، ككيفية تنفيذىا، ككذلؾ أساليب تنمية الميارات الحياتية 

 .المختمفة
[ كالتي 57كفي دراسة أجراىا كؿ مف جكميز كماركيز ]      

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي في اكتساب الطمبة 
لمميارات الحياتية، استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي، كبعد 
تحميؿ البيانات إحصائيا، أشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج في 

ل طالب المجمكعة تنمية الميارات الحياتية، حيث ظير لد
التجريبية خبرات متطكرة أكثر فيما يخص الميارات الحياتية، 
كرضا أكبر عف الحياة. كفي نياية الدراسة قدـ الباحثاف عدد مف 
التكصيات مف أىميا؛ ضركرة تكفير تدريب عمى الميارات 

 .الحياتية صمف المحتكل التعميمي
عمية إلى قياس فا [:4] الشافعي، كىدفت دراسة       

استراتيجيتيف مف استراتيجيات تنكع التدريس )األنشطة المتدرجة 
كالمجمكعات المرنة( في تنمية الميارات الحياتية كدافعية 
اإلنجاز في مادة العمـك لدل طالب المرحمة المتكسطة في 
مصر. حيث تـ استخداـ المنيج التجريبي فييا. كبعد تطبيؽ 

ؿ البيانات أشارت نتائج األساليب اإلحصائية المناسبة كتحمي
الدراسة إلى فاعمية استراتيجيتي تنكع التدريس مكضكع الدراسة 
في تنمية الميارات الحياتية كدافعية اإلنجاز لدم المجمكعتيف 
التجريبيتيف. كنتيجة لما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج تـ تقديـ 
العديد مف التكصيات كالمقترحات مف أىميا؛ ضركرة تدريب 

 .ب عمى اكتساب كممارسة الميارات الحياتيةالطال
 دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتي ىدفت إلى التعرؼ إلى م [58] الشكا، كدراسة      

فاعمية مناىج كمية العمـك التربكية بالجامعة األردنية في تأىيؿ  
طالبات التربية العممية في تكظيؼ الميارات الحياتية المينية في 

ثناء التربية العممية في رياض األطفاؿ العممية التدريسية أ
كالمدارس. استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كبعد 
التحميؿ اإلحصائي لبيانات الدراسة أظيرت النتائج أف ىناؾ 
نقص كاضح في مستكل اكتساب الطالبات لمميارات الحياتية 

لعممية المينية التي تحتاجيا في العممية التدريسية أثناء التربية ا
في رياض األطفاؿ كالمدارس، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد 
فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل اكتساب الطالبات 
لمميارات الحياتية المينية بيف طالبات تخصص تربية الطفؿ 
كتخصص معمـ الصؼ. كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الباحثة 

ف بتدريسيا بضركرة إدخاؿ كحدات تعميمية لممكاد التي يقكمك 
بحيث تتضمف مجمكعة مف الميارات الحياتية التي تتناسب 

 .كطبيعة كؿ مادة
[ إلى معرفة أثر برنامج 59كىدفت دراسة المقدادم، ]      

تكجيو جمعي في تنمية الميارات الحياتية كتحسيف التكقعات 
التفاؤلية كخفض االكتئاب لدل طالب المرحمة الثانكية باألردف. 

حث المنيج التجريبي، كمف ثـ قاـ بتحميؿ البيانات استخدـ البا
إحصائيا مف أجؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة. حيث أشارت 
النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة 
التجريبية التي تمقت برنامج التكجيو الجمعي كالمجمكعة 

كفي  الضابطة كلصالح المجمكعة التجريبية في جميع المتغيرات.
ضكء ىذه النتائج أكصى الباحث بضركرة القياـ ببرامج التكعية 
لطمبة المدارس كالتي تيدؼ إلى زيادة الكعي بأىمية الميارات 
الحياتية التي مف شأنيا تؤدم إلى تحسيف التفاؤؿ كخفض 

 .االكتئاب
بيدؼ التعرؼ إلى كاقع  [5] كفي دراسة أجرىا الحايؾ      

ة في مناىج المغة العربية لممرحمة الثانكية تنمية الميارات الحياتي
في مصر. كمف أجؿ اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة تـ بناء 
قائمة بالميارات الحياتية، كمف ثـ استخدمت الباحثة المنيج 
الكصفي التحميمي، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أف محكر 
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حاكر ميارات التفكير العميا حظي بالمرتبة األكلى مقارنة بالم
األخرل، كتدني محكرم ميارات االتصاؿ، كالتكاصؿ 
االجتماعي. كلقد أكصت الباحثة بإعادة النظر في بناء مناىج 
المرحمة الثانكية، كدعكة معممي المغة العربية إلى ضركرة التركيز 

 .عمى الميارات الحياتية بمحاكرىا المختمفة أثناء التعميـ
إلى الكشؼ عف مدل  [37] القحطاني، كىدفت دراسة      

تكافر ميارات الحياة في محتكل كتاب لغتي الخالدة لمصؼ 
األكؿ المتكسط في السعكدية، حيث استخدمت الباحثة المنيج 
الكصفي التحميمي مف خالؿ أسمكب تحميؿ المحتكل مف خالؿ 
بطاقة أعدتيا الباحثة بالميارات الحياتية. كقد أظيرت نتائج 

يف أغمب ميارات الحياة الكاردة الدراسة انخفاض درجات تضم
في بطاقة التحميؿ في كتاب لغتي الخالدة، كما أف ىناؾ بعض 
الميارات لـ يكف ليا كجكد. كفي ضكء ىذه النتائج كاف ىناؾ 
العديد مف التكصيات كالمقترحات مف أىميا؛ تبني تعميـ ميارات 
الحياة باعتبارىا اتجاىا تربكيا حديثا كاضحا لدل مخططي 

 .ىج كمؤلفي الكتب المدرسيةالمنا
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة الحظت       
الباحثة أف أغمب الدراسات أجريت في بيئة غير المممكة العربية 

، كما أف الدراسات [37] القحطاني، السعكدية ماعدا دراسة
لكميات التربكية السابقة أجريت عمى الطالب المعمميف في ا

القحطاني،  كطالب المرحمة الثانكية كاالبتدائية ماعدا دراستي
ككانت دراسة القحطاني تختص بمادة  [:4] [؛ كالشافعي،37]

المغة العربية. مف خالؿ ذلؾ تتضح الحاجة لمثؿ الدراسة الحالية 
كالتي تعني بمدل تضميف الميارات الحياتية في كتب العمـك 

ة. كذلؾ فإف الدراسة الحالية تتفؽ مع أغمب لممرحمة المتكسط
الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي. كما 
يتضح مف العرض السابؽ مدل أىمية الميارات الحياتية 
كتعميميا لمطالبات في جميع المراحؿ الدراسية. كما كأف الباحثة 

 .حياتيةاستفادت مف ىذه الدراسات في اعداد قائمة الميارات ال
 

 . الطريقة واالجراءات4
 منهج الدراسةأ. 

اعتمدت الدراسة عمى استخداـ المنيج الكصفي التحميمي      
بيدؼ التكصؿ الى قائمة لمميارات الحياتية التي ينبغي تكافرىا 

 .في كتب العمـك لممرحمة المتكسطة
 مجتمع وعينة الدراسةب. 

العمـك في مدينة تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع معممات       
معممة  988الرياض بالمممكة العربية السعكدية البالغ عددىف 

، أم ما 375ق. كبمغت العينة 3658-57لمعاـ الجامعي 
 .% مف المجتمع 42نسبتو 

 أداة الدراسةج. 
اشتممت أداة الدراسة عمى قائمة بالميارات الحياتية التي ينبغي 

ة، كلقد تـ اعدادىا تكافرىا في كتب العمـك لممرحمة المتكسط
 :باتباع الخطكات التالية

 :تحديد اليدؼ مف اعداد قائمة الميارات الحياتية -1
يتمّثؿ اليدؼ مف إعداد قائمة الميارات الحياتية في ككف       

ذلؾ ىدفا مف أىداؼ الدراسة، حيث يتـ االستناد إلييا عند تحديد 
حكـ عمى كجية نظر معممات العمـك في المرحمة المتكسطة لم

 .مدل تكافر ىذه الميارات في كتب العمـك
تحديد مصادر اشتقاؽ قائمة الميارات الحياتية كالمحاكر  -2

 :التي تندرج ضمنيا
تـ االعتماد عمى الدراسات السابقة التالية )الصباغ،       

 Dede [39]؛,Silva [38] [؛36؛ السيد، ] Julian [32][؛:]
[؛ 47[؛ بخيت، ]43دالديف، ][؛ عياد كسع56سميماف كقاسـ، ]

[؛ 7[؛ أبك الحمائؿ، ]48[؛ نصر، ]62[؛ عمكر، ]44الغامدم، ]
[؛ المكمني كبني ياسيف، 58[؛ الشكا، ]63الحايؾ كمخمكؼ، ]

 .[( عند إعداد القائمة37[؛ القحطاني، ]5[؛ الحايؾ، ];]
 :إعداد الصكرة األكلية لمقائمة -3

 خمسةمة بحيث اشتممت عمى تـ اعداد الصكرة األكلية لمقائ     
 .عبارة ضمنيا 2;محاكر، كتضمنت 
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 :التحقؽ مف صدؽ القائمة -4
صدؽ المحكميف> تـ عرض القائمة عمى مجمكعة مف  •

المحكميف )ستة أعضاء( تخصص )مناىج كطرؽ تدريس 
، مناىج كطرؽ تدريس  الرياضيات، مناىج كطرؽ تدريس العمـك

ستاذ مشارؾ. كطمب منيـ المغة العربية( عمى درجة أستاذ، كأ
ابداء مالحظاتيـ مف حيث> مدل انتماء العبارة لممحكر، مدل 
كضكح العبارة، أىمية القائمة، مناسبة التدريج المستخدـ عند 

التحميؿ، إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو مناسبنا. ثـ بعد ذلؾ 
 .تـ إجراء بعض التعديالت في ضكء اقتراحاتيـ كآرائيـ

ؽ الداخمي> تـ تطبؽ أداة قائمة الميارات الحياتية صدؽ االتسا •
( معممة مف خارج 52عمى مجمكعة مف المعممات عددىف )

عينة الدراسة، كمف ثـ تـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ 
عالقة كؿ محكر منـ محاكر قائمة الميارات الحياتية بالدرجة 

 (.3الكمية لمقائمة، كـ ىك مكضح بالجدكؿ رقـ )
 1جدول 

 معامالت االرتباط بين أبعاد عادات العقل والدرجة الكمية لممقياس
 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور قائمة المهارات الحياتية

 23,2 7,2: (36-3الميارات االجتماعية )
 23,2 2,;: (:4-37الميارات العقمية أك ميارات التفكير )
 23,2 97,2 (67-;4الميارات الصحية كالكقائية كالبيئية )

 23,2 2,;9 (76-68االنفعالية كاألخالقية )
 23,2 94,2 (86-77ميارات إدارة الذات )

 23,2 6,2: الدرجة الكمية لقائمة الميارات الحياتية
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت االرتباط     

بيف محاكر القائمة كالدرجة الكمية لمقائمة دالة جميعيا عند 
(؛ مما يشير إلى أف قائمة الميارات 2,23 ≥ستكل داللة )م

 .الحياتية عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي
 :ثبات القائمة -5

تـ حساب معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لمحاكر قائمة الميارات 
( مما يدؿ عمى معامؿ ثبات 3;,2) الحياتية، كقد بمغت قيمتو

 .مناسب
 الصكرة النيائية لمقائمة -6

محاكر، كاشتممت عمى  7تككنت القائمة بصكرتيا النيائية مف 
 (.4عبارة ضمنيا، جدكؿ رقـ ) 86

 2جدول 
 قائمة المهارات الحياتية

 متضمنة بدرجة كبيرة المهارات الحياتية 
 جًدا

متضمنة 
 بدرجة كبيرة

متضمنة بدرجة 
 متوسطة

متضمنة 
 بدرجة قميمة

غير 
 متضمنة

 الطالبة عمى تحقيق المهارات األتية: تسهم كتب العموم في مساعدة 
 المهارات االجتماعية: -أوالً          

      التكيؼ مع األخريف.  .3
      تقبؿ الرأم األخر.  .4
      رائيا.آالتعبير عف   .5
      التعبير عف المشاعر بكضكح.  .6
      اكتساب ركح المبادرة.   .7
      تفيـ مشكالت اآلخريف  .8
      ريؽ. العمؿ بركح الف  .9
      المشاركة في إنجاز مياـ الجماعة.   .:
      استخداـ لغة الجسد.   .;
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      مناقشة كجيات النظر المختمفة بكؿ شفافية.   .32
      اكتساب ميارات الحكار.   .33
      المبادرة في تقديـ العكف كالمساعدة لمزميالت.   .34
      إقامة عالقات إيجابية مع الزميالت.   .35
      داـ التكاصؿ المفظي كغير المفظي. استخ  .36

 المهارات العقمية أو مهارات التفكير: -ثانياً  
      التنبؤ باألحداث.   .37
      ضبط المتغيرات.   .38
      تنمية الخياؿ العممي.   .39
      التفكير بجميع البدائؿ المختمفة لممكقؼ التعميمي.   .:3
      اتخاذ القرار المناسب.  .;3
      تقكيـ اآلراء المطركحة.   .42
      تحديد المشكمة كعناصرىا.   .43
      إدراؾ العالقات بيف المكاقؼ.  .44
      تنظيـ األفكار بطريقة منطقية.   .45
      الربط بيف السبب كالنتيجة.   .46
      القدرة عمى االستنتاج.   .47
      المكازنة السميمة.   .48
      التجريب.   .49
      البحث كالتقصي.  .:4

 المهارات الصحية والوقائية والبيئية: -ثالثاً  
      معمكمات عامة عف التغيرات الجسمية كالنفسية.    .;4
      معمكمات جنسية في إطار الشريعة اإلسالمية.  .52
      معمكمات عف أمراض العصر.  .53
      تدكير خامات البيئة.   .54
      التعريؼ بمشكالت البيئة كالتمكث.   .55
      د مف مخاطر التمكث البيئي.الح  .56
      التزكد بثقافة صحية متنكعة كمتكازنة.   .57
      التزكد بثقافة عف أضرار التدخيف.   .58
      التزكد بثقافة عف أضرار المخدرات كاإلدماف.   .59
      االستثمار األمثؿ لمكارد البيئة.   .:5
      اتباع العادات الصحية السميمة.   .;5
      ى الكزف المثالي. المحافظة عم  .62
      تطبيؽ قكاعد األمف كالسالمة.   .63
      تطبيؽ إجراءات اإلسعافات األكلية.   .64
      استخداـ األجيزة بشكؿ آمف.   .65
      المحافظة عمى سالمة األخريف.   .66
      المحافظة عمى النظافة الشخصية.  .67

 المهارات االنفعالية واألخالقية: -رابًعا 
      ـ في انفعاالتيا.التحك  .68
      التعامؿ مع الضغكط بجميع أشكاليا.   .69
      التسامح مع األخريف.   .:6
      االلتزاـ بقكانيف المدرسة.   .;6
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      تنمية حس المسؤكلية.   .72
      االعتراؼ باألخطاء بأمانة.   .73
      معالجة السمككيات الخاطئة.   .74
      تكجيو النقد البناء ألخريف.   .75
      كيفية تصحيح أخطائيا.  .76

 مهارات إدارة الذات: -خامًسا 
      مراقبة الذات.  .77
      تعزيز الذات.  .78
      االستقالؿ الذاتي.  .79
      انجاز المياـ المطمكبة منيا.  .:7
      ترتيب األىداؼ حسب األكلكية.  .;7
      تقدير الكقت الالـز لكؿ ميمة.  .82
      ت.استخداـ أدكات تنظيـ الكق  .83
      تأدية العمؿ بإخالص.  .84
      تجريب كؿ ما ىك جديد.  .85
      السعي المستمر لتطكير قدراتيا.  .86

 نتائج ومناقشتها. ال5
ىدفت ىذه الدراسة تقديـ قائمة بالميارات الحياتية الكاجب     

تكافرىا في كتب العمـك لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية 
كالحكـ عمى مدل تكافر ىذه القائمة في كتب  السعكدية، كمف ثـ

العمـك لممرحمة المتكسطة مف كجية نظر المعممات. حيث تمت 
 :اإلجابة عف أسئمة الدراسة كما يمي

 :اإلجابة عف السؤاؿ االكؿ
ينص السؤاؿ األكؿ عمى " ما الميارات الحياتية الكاجب تكافرىا 

جابة عمى السؤاؿ كلقد تـ اإل في كتب العمـك لممرحمة المتكسطة؟"
 (.4) في جزء أداة البحث كىي مكضحة في الجدكؿ رقـ

 :اإلجابة عف السؤاؿ الثاني
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما مدل تضميف كتب العمـك فينص السؤاؿ الثاني عمى "

المرحمة المتكسطة لمميارات الحياتية مف كجية نظر معممات  
 "العمـك

ستخدمت الباحثة األسمكب التالي مف أجؿ تسييؿ تفسير النتائج ا
لتحديد مستكل االجابة عمى المعايير المتضمنة في أداة الدراسة 

، 5، كبيرة = 6 = حيث تـ اعطاء كزف لمبدائؿ >)كبيرة جدنا
(، ثـ تـ تصنيؼ 2=  ، غير متضمنة3=  ، قميمة4=  متكسطة

تمؾ االجابات الى خمسة مستكيات متساكية المدل مف خالؿ 
 ]:64التالية ]المعادلة 
 .عدد بدائؿ األداة÷ أقؿ قيمة(  –= )أكبر قيمة  طكؿ الفئة

= (4-0) ÷ 5 = 0.80 
 ):5بحيث يتـ اعتماد التصنيؼ التالي المكضح في الجدكؿ )

 3جدول 
 توزيع الفئات وفق التدريج المستخدم في أداة البحث

 مدى المتوسطات الوصف
 6.22 – 5,43 كبيرة جدنا بدرجة متضمنة

 5,42 -4,63 كبيرة  بدرجة تضمنةم
 4,62-3.83 متكسطة بدرجة متضمنة

 3,8-3:,2 قميمة بدرجة متضمنة
 2:.2-2 متضمنة غير

كمف أجؿ اإلجابة عف السؤاؿ الثاني سكؼ يتـ اإلجابة عف      
 .األسئمة الفرعية الخاصة بو كمف ثـ يتـ الرجكع لإلجابة عنو

 (>إجابة السؤاؿ الثاني الفرع )أ
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ينص السؤاؿ الثاني فرع )أ( عمى" ما مدل تضميف كتب       
العمـك في المرحمة المتكسطة لمميارات الحياتية في محكر 
". كلإلجابة  الميارات االجتماعية مف كجية نظر معممات العمـك

عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية 
ا ىك مكضح في كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كم

 (>6) الجدكؿ
 4جدول 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المحور األول )المهارات االجتماعية(
النسب  رقم العبارة

والتكرارات 
 المئوية

متضمنة بدرجة 
 كبيرة جًدا

متضمنة 
 بدرجة كبيرة

متضمنة 
بدرجة 
 متوسطة

متضمنة 
 بدرجة قميمة

المتوسط  غير متضمنة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ;;,2 3,95 34 77 82 37 33 ت 3
% 9,4 ;,: 5;,4 57,; 9.: 

 8;,2 8;,3 34 78 83 37 ; ت 4
% 7,; ;,: 5;,; 58,8 9.: 

 ;3,2 3,95 38 78 :6 42 35 ت 5
% :,7 35,3 53,6 58,8 32.7 

 3,22 3,83 38 84 ;6 :3 : ت 6
% 7,4 33,: 54,2 62,7 32,7 

 3,26 ;3,8 37 :7 ;6 43 32 ت 7
% 8,7 35.9 54,2 59,; ;,: 

 3,28 3,98 36 77 ;6 46 33 ت 8
% 9,4 37,9 54,2 57,; ;,4 

 :2,9 ;4,8 4 5 79 92 43 ت 9
% 35,9 67,: 59,5 4,2 3,5 

 9:,2 4,83 8 4 79 :8 42 ت :
% 35,3 66,6 59,5 3,5 5,; 

 3,53 3,52 79 ;5 45 44 34 ت ;
% 9.: 36,6 37,2 47,7 59,5 

 3,44 3,52 ;6 ;6 45 46 : ت 32
% 7,4 37,9 37,2 54,2 54,2 

 3,53 3,59 73 65 47 42 36 ت 33
% ;,4 35,3 38,5 4:.3 55.5 

 3,28 8:,3 36 63 86 42 36 ت 34
% ;.4 35.3 63.: 48.; ;,4 

 3,25 ;:,3 36 58 :8 45 34 ت 35
% 9.: 37,2 66.6 45.7 ;.4 

 3,53 3,49 ;7 :5 46 42 34 ت 36
% 9.: 35.3 37.9 46.: 5:,8 

 3.29 3.99       الكمي
، 33، 32، ;يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف العبارات )      
( )استخداـ لغة الجسد، مناقشة كجيات النظر المختمفة بكؿ 36

رات الحكار، استخداـ التكاصؿ المفظي كغير شفافية، اكتساب ميا

-3,49المفظي( حصمت عمى متكسطات حسابية تتراكح بيف 
( فإف ىذا المدل 5) ، كبالرجكع إلى الجدكؿ رقـ3,59

لممتكسطات الحسابية يقع مدل العبارات التي ال تتضمنيا كتب 
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. كما حصمت العبارتيف ) ( )العمؿ بركح الفريؽ، :، 9العمـك
ي إنجاز مياـ الجماعة( عمى متكسطات حسابية تقع المشاركة ف

( فإف ىذه 5، كبالرجكع لمجدكؿ )4,83-;4,8في المدل ما بيف 
العبارات تقع في مدل العبارات التي تضمنتيا كتب العمـك بدرجة 
كبيرة، كىذا يدؿ عمى اىتماـ القائميف عمى تأليؼ الكتب بميارات 

أف ىذا التكجو العمؿ ضمف فريؽ، كالعمؿ التعاكني، حيث 
مطمكب مف كثير مف التربكييف كأصبح جزء مف ثقافة مخططي 
المناىج، كذلؾ فإف كثير مف األنشطة في كتب العمـك تتطمب 

، كما أف التفاعؿ مع األخريف ميـ [5] العمؿ فييا بشكؿ جماعي
مف خالؿ التنشئة االجتماعية كىذا ما تحتاج إليو المتعممة، 

[. أما 37] القحطاني، جاء في دراسة كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما
، تقبؿ الرأم باقي العبارات في ىذا المحكر )التكيؼ مع األخريف

رائيا، التعبير عف المشاعر بكضكح، آاألخر، التعبير عف 
اكتساب ركح المبادرة، تفيـ مشكالت اآلخريف، المبادرة في تقديـ 
العكف كالمساعدة لمزميالت، إقامة عالقات إيجابية مع 

( فيي 4، كبحسب الجدكؿ )8;,3-3.83لزميالت(، فتقع بيف ا
عبارات تضمنتيا كتب العمـك بدرجة متكسطة. كلقد كاف 

، كىذا يعني 3,99المتكسط الحسابي الكمي ليذا المحكر يساكم 
أف كتب العمـك لممرحمة المتكسطة يتضمف الميارات االجتماعية 

مناىج بيذه بدرجة متكسطة، كىذا يبيف مدل اىتماـ كاضعي ال
 المكمني كبني ياسيف، الميارات، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة

 ].56سميماف كقاسـ، ] ككذلؾ دراسة [;]
 (>إجابة السؤاؿ الثاني الفرع )ب

ينص السؤاؿ الثاني فرع )ب( عمى" ما مدل تضميف كتب       
العمـك في المرحمة المتكسطة لمميارات الحياتية في محكر 

ية أك ميارات التفكير مف كجية نظر معممات الميارات العقم
". كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات كالنسب  العمـك
المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك 

 ).7) مكضح في الجدكؿ

 5جدول 
 ور الثاني )المهارات العقمية أو مهارات التفكير(التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المح

النسب  رقم العبارة
والتكرارات 

 المئوية

متضمنة 
بدرجة كبيرة 

 جًدا

متضمنة بدرجة 
 كبيرة

متضمنة بدرجة 
 متوسطة

متضمنة بدرجة 
 قميمة

المتوسط  غير متضمنة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 8:,2 5,56 2 8 43 63 7: ت 37
% 77,8 48,: 35.9 5.; 2 

 7:,2 5,53 3 4 49 64 3: ت 38
% 74,; 49.7 39.8 3,5 2,9 

 7;.2 4,23 34 42 :: 43 34 ت 39
% 9.: 35.9 79.7 35.3 9,: 

 4:.2 5,38 3 6 45 89 :7 ت :3
% 59.; 65.: 37.2 4.8 2,9 

 2.94 5.43 2 4 43 95 79 ت ;3
% 59.5 69.9 35.9 3.5 2 

 ;:.2 5.33 4 7 47 85 :7 ت 42
% 59,; 63.4 38.5 5.5 3.5 

 2.96 5.55 3 3 38 86 93 ت 43
% 86.6 63.: 32,7 2.9 2.9 

 ;2.9 5.44 3 5 42 88 85 ت 44
% 63.4 65.3 35.3 4,2 2.9 

 4:.2 5.43 4 4 42 89 84 ت 45
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% 62.7 65.: 35.3 3.5 3.5 
 ;2.9 5.53 3 5 38 83 94 ت 46

% 69.3 5;.; 32.7 4.2 2.9 
 2.94 ;5.5 3 3 34 85 98 ت 47

% 6;.9 63.4 9.: 2.9 2.9 
 ::.2 4.45 8 34 3; ;4 37 ت 48

% ;,: 3;.2 7;.7 9.: 5.; 
 2.97 ;5.6 3 3 37 63 7; ت 49

% 84.3 48.: ;.: 2.9 2.9 
 8:,2 5.64 5 3 38 63 4; ت :4

% 82,3 48.: 32.7 2.9 4.2 
 4:,2 5.34       يالكم
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أغمب العبارات )التنبؤ      

باألحداث، ضبط المتغيرات، اتخاذ القرار المناسب، تحديد 
المشكمة كعناصرىا، إدراؾ العالقات بيف المكاقؼ، تنظيـ األفكار 
بطريقة منطقية، الربط بيف السبب كالنتيجة، القدرة عمى 

البحث كالتقصي( يقع المتكسط الحسابي  االستنتاج، التجريب،
 ، كبالرجكع إلى الجدكؿ رقـ;5.6-5.43ليا في المدل ما بيف 

( فإف ذلؾ يدؿ عمى أف كتب العمـك تضمنت ىذه العبارات 5)
( )تنمية 48، 39بدرجة كبيرة جدنا. كما حصمت العبارتيف )

الخياؿ العممي، المكازنة السميمة( عمى متكسطات حسابية تقع 
( فإف ىذه 5، كبالرجكع لمجدكؿ )4,45-4,23المدل ما بيف في 

العبارات تقع في مدل العبارات التي تضمنتيا كتب العمـك بدرجة 
( )التفكير بجميع 42، :3متكسطة. ككذلؾ حصمت العبارتيف )

البدائؿ المختمفة لممكقؼ التعميمي، تقكيـ اآلراء المطركحة( عمى 
، كىذا يعني أف 5.38-5,33متكسطات حسابية تتراكح ما بيف 

كتاب العمـك تضمنيا بدرجة كبيرة. كلقد كاف المتكسط الحسابي 

، كىذا يعني أف كتب العمـك 5.34الكمي ليذا المحكر يساكم 
لممرحمة المتكسطة يتضمف الميارات العقمية أك ميارات التفكير 
بدرجة كبيرة، مما يدؿ عمى اىتماـ ككعي القائميف بتأليؼ ىذا 

ىمية الميارات العقمية، كما يمكف أف يعزل ذلؾ إلى الكتب بأ
طبيعة المادة العممية كالتي مف ضمف أىدافيا تنمية ميارات 
التفكير كالحث عمى التقصي كاالستكشاؼ، كتتفؽ ىذه النتيجة 

؛ المكمني كبني [56] سميماف كقاسـ، مع نتائج الدراسات السابقة
  [3].[؛ الحايؾ65] [؛ البطكش،;ياسيف، ]

 ):جابة السؤاؿ الثاني الفرع )تإ
ينص السؤاؿ الثاني فرع )ت( عمى" ما مدل تضميف كتب       

العمـك في المرحمة المتكسطة لمميارات الحياتية في محكر 
الميارات الصحية كالكقائية كالبيئية مف كجية نظر معممات 
". كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات كالنسب  العمـك

كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك  المئكية
 ).8) مكضح في الجدكؿ

 6جدول 
 )المهارات الصحية والوقائية والبيئية( المعياري لعبارات المحور الثالث التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف

النسب  رقم العبارة
والتكرارات 

 المئوية

متضمنة بدرجة 
 اكبيرة جدً 

متضمنة بدرجة 
 كبيرة

متضمنة 
بدرجة 
 متوسطة

متضمنة 
 بدرجة قميمة

المتوسط  غير متضمنة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.22 4.25 6 68 82 49 38 ت ;4
% 32.7 39.8 5;.4 52,3 4.8 

 3.58 8;.2 8; 9 :3 46 : ت 52
% 7.4 37.9 33.: 6.8 84.9 

 6:,2 :4.5 7 ; 95 77 33 ت 53
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% 9,4 57.; 69.9 7.; 5.5 
 :2.9 4.83 4 8 :7 93 38 ت 54

% 32.7 68.6 59.; 5.; 3.5 
 :2.9 ;4.8 4 5 78 93 43 ت 55

% 35.9 68.6 58.8 4.2 3.5 
 3:,2 4.93 4 6 76 92 45 ت 56

% 37.2 67.: 57.5 4.8 3.5 
 ;2,9 :4.6 4 9 97 75 38 ت 57

% 32.7 56.8 6;.2 6.8 3.5 
 9:.2 4.53 6 39 94 :6 34 ت 58

% 9.: 53.6 69.3 33.3 4.8 
 8;.2 ;4.3 33 37 92 69 32 ت 59

% 8.7 52.9 67.: ;.: 9.4 
 5:,2 4.73 5 : 87 83 38 ت :5

% 32.7 5;.; 64.7 7.4 4.2 
 6:,2 ;4.5 5 34 97 :6 37 ت ;5

% ;.: 53.6 6;.2 9.: 4.2 
 :;.2 3.76 35 :9 59 39 : ت 62

% 7.4 33.3 46.4 73.2 :.7 
 9;.2 9;,3 8 69 76 59 ; ت 63

% 7.; 46.4 57.5 52.9 5.; 
 7;.2 4:.3 33 :6 78 56 6 ت 64

% 4.8 44.4 58.8 53.6 9.4 
 9;.2 9:.3 ; :6 :7 52 : ت 65

% 7.4 3;.8 59.; 53.6 7.; 
 8;.2 3.93 32 84 72 46 9 ت 66

% 6.8 37.9 54.9 62.7 8.7 
 8;.2 6:.3 9 76 :7 47 ; ت 67

% 7.; 38.5 59.; 57.5 6.8 
 4;,2 4.34       الكمي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أغمب العبارات )معمكمات     
عامة عف التغيرات الجسمية كالنفسية، معمكمات عف أمراض 

عف العصر، التزكد بثقافة عف أضرار التدخيف، التزكد بثقافة 
أضرار المخدرات كاإلدماف، اتباع العادات الصحية السميمة، 
المحافظة عمى الكزف المثالي، تطبيؽ قكاعد األمف كالسالمة، 
تطبيؽ إجراءات اإلسعافات األكلية، استخداـ األجيزة بشكؿ 
آمف، المحافظة عمى سالمة األخريف، المحافظة عمى النظافة 

في المدل ما بيف الشخصية(. يقع المتكسط الحسابي ليا 
( فإف ذلؾ يدؿ 5) ، كبالرجكع إلى الجدكؿ رقـ;3,93-4,5

عمى أف كتب العمـك تضمنت ىذه العبارات بدرجة متكسطة. كما 
( )معمكمات جنسية في إطار 62، 52حصمت العبارتيف )

الشريعة اإلسالمية، المحافظة عمى الكزف المثالي( عمى 
، 3,76-8;,2متكسطات حسابية تقع في المدل ما بيف 

( فإف ىذه العبارات تقع في مدل العبارات 5كبالرجكع لمجدكؿ )
التي تتضمنيا كتب العمـك بدرجة قميمة. ككذلؾ حصمت العبارات 

( )تدكير خامات البيئة، التعريؼ :5، 57، 56، 55، 54)
بمشكالت البيئة كالتمكث، الحد مف مخاطر التمكث البيئي، التزكد 

كازنة، كاالستثمار األمثؿ لمكارد البيئة( بثقافة صحية متنكعة كمت
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، كىذا 4.93-:4,6عمى متكسطات حسابية تتراكح ما بيف 
يعني أف كتب العمـك تضمنتيا بدرجة كبيرة. كلقد كاف المتكسط 

، كىذا يعني أف كتب 4.34الحسابي الكمي ليذا المحكر يساكم 
 العمـك لممرحمة المتكسطة يتضمف الميارات الصحية كالكقائية

 القحطاني، كالبيئية بدرجة متكسطة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة
، كيمكف أف تعزل ىذه النتيجة إلى االىتماـ البسيط مف [37]

 .القائميف عمى تأليؼ كتب العمـك بأىمية الميارات الصحية

 (>إجابة السؤاؿ الثاني الفرع )ث
ينص السؤاؿ الثاني فرع )ث( عمى" ما مدل تضميف كتب       

لعمـك في المرحمة المتكسطة لمميارات الحياتية في محكر ا
 ." الميارات االنفعالية كاألخالقية مف كجية نظر معممات العمـك
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية 
كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في 

 (.9) الجدكؿ
 7جدول 

 النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المحور الرابع )المهارات االنفعالية واألخالقية(التكرارات و 
النسب  رقم العبارة

والتكرارات 
 المئوية

متضمنة بدرجة 
 كبيرة جًدا

 

متضمنة بدرجة 
 كبيرة

متضمنة 
بدرجة 
 متوسطة

متضمنة 
 بدرجة قميمة

المتوسط  غير متضمنة
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

 3.35 2.87 329 37 35 36 6 ت 68
% 4.8 ;.4 :.7 ;.: 8;.; 

 3.33 2.85 :32 36 34 39 4 ت 69
% 3.5 33.3 9.: ;.4 92.8 

 3.36 2.89 329 33 :3 35 6 ت :6
% 4.8 :.7 33.: 9.4 8;.; 

 3.44 2.84 327 37 33 37 9 ت ;6
% 6.8 ;.: 9.4 ;.: 8:.8 

 3.48 2.95 328 36 ; 38 : ت 72
% 7.4 32.7 7.; ;.4 8;.5 

 3.42 ;2.8 :32 34 34 37 8 ت 73
% 5.; ;.: 9.: 9.: 92.8 

 ;3.3 ;2.8 :32 33 35 38 7 ت 74
% 5.5 32.7 :.7 9.4 92.8 

 3.45 2.93 329 36 ; 38 9 ت 75
% 6.8 32.7 7.; ;.4 8;.; 

 3.45 2,93 :32 32 35 37 9 ت 76
% 6.8 ;.: :.7 8.7 92.8 

 ;3.3 :2.8       الكمي
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع عبارات ىذا المحكر يقع     

، 2,93-2,84المتكسط الحسابي ليا في المدل ما بيف 
( فإف ذلؾ يدؿ عمى أف كتب العمـك 5) كبالرجكع إلى الجدكؿ رقـ

ابي الكمي ليذا لـ تتضمف ىذه العبارات. كما كاف المتكسط الحس
، كىذا يعني أف كتب العمـك لممرحمة :2,8المحكر يساكم 

المتكسطة لـ تتضمف الميارات االنفعالية كاألخالقية عمى 
 ؼ ػػػػػػػػػاالطالؽ، مما يدؿ عمى نقص الكعي لدل القائميف عمى تألي

ىذا الكتب بأىمية الميارات االنفعالية، أك أف مفيـك ىذه 
 .ؽ لدييـ، أك عدـ معرفتيـ بياالميارات ال يزاؿ ضي

 (>إجابة السؤاؿ الثاني الفرع )ج
ينص السؤاؿ الثاني فرع )ج( عمى" ما مدل تضميف كتب      

العمـك في المرحمة المتكسطة لمميارات الحياتية في محكر 
". كلإلجابة  ميارات إدارة الذات مف كجية نظر معممات العمـك

النسب المئكية عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرارات ك 
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 (.:) الجدكؿكالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في 
 8جدول 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المحور الخامس )مهارات إدارة الذات(
النسب  رقم العبارة

والتكرارات 
 المئوية

متضمنة 
بدرجة كبيرة 

 جًدا

متضمنة بدرجة 
 كبيرة

متضمنة بدرجة 
 متوسطة

متضمنة 
 بدرجة قميمة

المتوسط  غير متضمنة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.37 2,89 :32 32 37 39 5 التكرار 77
% 4.2 33.3 ;.: 8.7 92.8 

 3.39 ;2.8 329 34 34 ;3 5 التكرار 78
% 4.2 34.6 9.: 9.: 8;.; 

 ;3.3 ;2,8 329 35 ; 42 6 التكرار 79
% 4.8 35.3 7.; :.7 8;.; 

 3.48 2:.2 325 : 38 43 7 التكرار :7
% 5.5 35.9 32.7 7.4 89.5 

 3.44 2.97 327 32 34 45 5 التكرار ;7
% 4.2 37.2 9.: 8.7 8:.8 

 ;3.3 2.96 326 32 :3 39 6 التكرار 82
% 4.8 33.3 33.: 8.7 8:.2 

 3.45 2.96 327 34 35 39 8 التكرار 83
% 5.; 33.3 :.7 9.: 8:.8 

 ;3.3 2.93 329 32 36 :3 6 التكرار 84
% 4.8 33.: ;.4 8.7 8;.; 

 3.49 :2.9 327 32 32 45 7 التكرار 85
% 5.5 37.2 8.7 8.7 8:.8 

 3.48 2.97 327 35 32 :3 9 التكرار 86
% 6.8 33.: 8.7 :.7 8:.8 

 ;3.2 2.95       الكمي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع عبارات ىذا المحكر       
، 2:,2-2,89يقع المتكسط الحسابي ليا في المدل ما بيف 

( فإف ذلؾ يدؿ عمى أف كتب العمـك 5) كبالرجكع إلى الجدكؿ رقـ
لـ تتضمف ىذه العبارات. كما كاف المتكسط الحسابي الكمي ليذا 

عني أف كتب العمـك لممرحمة ، كىذا ي2,95المحكر يساكم 
المتكسطة لـ تتضمف ميارات إدارة الذات عمى االطالؽ، مما 
يدؿ عمى نقص الكعي لدل القائميف عمى تأليؼ ىذا الكتب 
بأىمية ميارات إدارة الذات، أك عدـ معرفتيـ بيا، كتختمؼ ىذه 

 كالقحطاني، [65] البطكش، النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف

دت عمى كجكد ىذه الميارات في الكتب، كيمكف كالتي أك [37]
أف يعزل ذلؾ إلى اختالؼ طبيعة المقررات الدراسية حيث بحثت 
 القحطاني في كتب لغتي أما دراسة البطكش فبحثت في كتب

 .التربية اإلسالمية
يالحظ مف الجداكؿ السابقة أف المتكسط الحسابي لجميع       

كتب العمـك تتضمف كىذا يعني أف  :3,8الميارات يساكم 
الميارات الحياتية بدرجة متكسطة، كىذا يجيب عف السؤاؿ 

سميماف  مفالرئيس الثاني. حيث تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج كؿ 
 ؛[65] كش،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ[؛ البط;؛ المكمني كبني ياسيف، ][56] كقاسـ،
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 ].37] ؛ القحطاني،[5] الحايؾ، 
 :اإلجابة عف السؤاؿ الثالث
 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية " ينص السؤاؿ الثالث عمى

 ≥ α)بيف متكسط درجات معممات العمـك عند مستكل داللة
تعزل لسنكات الخبرة." كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ  (0,05

 ).;) )ؼ( كما ىك مكضح في الجدكؿ حساب اختبار
 9جدول 

في مدى تضمين كتب العموم لممهارات الحياتية من وجهة نظر المعممات تبًعا لمتغير سنوات  )ف( لمكشف عن مستوى داللة الفروق نتائج اختبار
 الخبرة

 مستوى الداللة قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات نوع المهارة )المتغير التابع(
 2,448 3.659 92:.442 6 ;5.69:: الميارات االجتماعية

 38;,2 ;2,45 :87.:3 6 96.852 قميةالميارات الع
 2,223 7.427 832.286 6 4662.479 الميارات الصحية
 2,285 4.527 ;:428.8 6 48.977: الميارات االنفعالية
 2,293 4.442 467.348 6 2.726:; ميارات إدارة الذات

 2,233 5.677 83;.79;6 6 65:.53:;3 الكمي

فركؽ ذات داللة  يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد      
بيف متكسطات درجات  (α ≤ 2,27) إحصائية عند مستكل

المعممات كذلؾ فقط فيما يتعمؽ بالميارات الصحية لصالح 
سنة. كيمكف أف يعكد ذلؾ إلى تأثير  42-37سنكات الخبرة مف 

سنكات الخبرة لممعممات مف حيث مدل تعمقيـ كفيميـ لمميارات 
 رفة مدل تضميف الكتب الصحية كالتي تتطمب مجيكد في مع

 .ليا
 :اإلجابة عف السؤاؿ الرابع

ينص السؤاؿ الرابع عمى " ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
 بيف متكسط درجات معممات العمـك عند مستكل داللة

 (α ≤ 0,05)  تعزل لمتخصص". كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ
 (.32) )ؼ( كما ىك مكضح في الجدكؿ حساب اختبار

 11جدول 
نتائج اختبار)ف( لمكشف عن مستوى داللة الفروق في مدى تضمين كتب العموم لممهارات الحياتية من وجهة نظر المعممات تبًعا لمتغير 

 التخصص
 مستوى الداللة قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات نوع المهارة )المتغير التابع(

 2,245 :4.95 642.985 7 36:.4325 الميارات االجتماعية
 :2,74 57:,2 :87.29 7 2;547.5 الميارات العقمية
 2,223 6.892 769.676 7 4959.492 الميارات الصحية
 2,223 6.557 ;95.::5 7 9;65.8;3 الميارات االنفعالية
 2.222 7.434 797.665 7 4:99.435 ميارات إدارة الذات

 2,223 6.678 5.654;85 7 :89.37;53 الكمي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة       
بيف متكسطات درجات  (α ≤ 2,27) إحصائية عند مستكل

المعممات كذلؾ فقط فيما يتعمؽ بالميارات الصحية، كالميارات 
 .االنفعالية، كميارات إدارة الذات لصالح تخصص األحياء

 

 :اإلجابة عف السؤاؿ الخامس
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية خامس عمى "ينص السؤاؿ ال

 ≥ α)  بيف متكسط درجات معممات العمـك عند مستكل داللة
تعزل لممؤىؿ العممي." كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ  (0,05

 (.33) )ؼ( كما ىك مكضح في الجدكؿ حساب اختبار
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 11جدول 
ين كتب العموم لممهارات الحياتية من وجهة نظر المعممات تبًعا لمتغير لممؤهل )ف( لمكشف عن مستوى داللة الفروق في مدى تضم نتائج اختبار

 العممي
 مستوى الداللة قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات نوع المهارة )المتغير التابع(

 :2,54 3.383 9;5.:39 5 3;757.3 الميارات االجتماعية
 2,652 :4;,2 94.572 5 ;439.26 الميارات العقمية
 2,3:9 ;3.84 3.224;3 5 795.229 الميارات الصحية
 2,672 :::,2 :87.;9 5 97;.:45 الميارات االنفعالية
 :2,56 3.332 344.797 5 589.948 ميارات إدارة الذات

 2,397 3.8:6 :4637.96 5 9469.466 الكمي
ذات داللة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال يكجد فركؽ      

بيف متكسط درجات  (α ≤ 2,27) مستكل دعنإحصائية 
معممات العمـك تعزل لممؤىؿ العممي. كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ 
فيمنا مشتركنا بيف أفراد العينة بغض النظر عف المؤىؿ العممي، 
كيمكف تفسير ذلؾ بأف كتب العمـك لممرحمة المتكسطة كتب 

س التدريب كيتـ متابعتيف مطكرة حديثا، كأف المعممات يتمقيف نف
 .كتكجيييف مف قبؿ مشرفات يتبعف لكزارة التعميـ

 التوصيات. 6
ضركرة إعادة صياغة محتكل كتب العمـك لممرحمة المتكسطة . 1

بحيث يتـ مراعاة التكازف بيف جميع محاكر الميارات الحياتية 
 .المعدة في ىذه الدراسة

كميارات إدارة الذات  التأكيد عمى تضميف الميارات االنفعالية. 2
 .في كتب العمـك لممرحمة المتكسطة

عقد دكرات تدريبية متخصصة لتعريؼ المعممات بالميارات . 3
 .الحياتية ككيفية إكسابيا لمطالبات

تخصيص جزء مف المنيج الدراسي لتدريس الميارات . 4
 .الحياتية لما ليا مف أىمية في حياة الفرد

كعي الطالبات بأىمية الميارات  تنظيـ ندكات مف أجؿ زيادة. 5
 .الحياتية

االستفادة مف قائمة الميارات الحياتية المعدة في ىذه الدراسة . 6
 .عند إعادة بناء كتطكير كتب العمـك لممرحمة المتكسطة

إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ تعميمة . 7
 .مختمفة كمقررات مختمفة

 .الحياتيةدريسية لمقرر العمـك بالميارات ىداؼ التاألربط . 8

إجراء دراسات تتعمؽ بتطكير أساليب كاستراتيجيات خاصة . ;
 بتنمية الميارات الحياتية.

 المراجع
 أ. المراجع العربية

فعالية استراتيجية التعمـ " (.4234) الشحات، دعاء أحمد. [1]
 المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية بعض الميارات الحياتية
في مادة العمـك لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي"، 

ص  .(. ص34> مصر، )مجمة كمية التربية ببكر سعيد
588-5:8. 

فعالية برنامج " (.4227) الشربيني، محي الديف عبده. [2]
مقترح لتنمية منظكمة الميارات الحياتية المرتبطة بتدريس 

لمؤتمر االعمـك لدل الطالب المعمميف بكميات التربية"، 
> المدخؿ المنظكمي في التدريس كالتعمـ-العربي الخامس

 .754-735ص  .مصر. ص

كاقع تنمية الميارات " (.4237) الحايؾ، آمنة خالد. [3]
الحياتية> دراسة تحميمية لمحتكل مناىج المغة العربية في 

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية المرحمة الثانكية"، 
 .525-:39ص  .ص(، 3) 35، كعمـ النفس

دكر األنشطة التربكية في " (.4233أبك حجر، فايز محمد. ) [4]
المؤتمر السنكم الثالث لممدارس تنمية الميارات الحياتية"، 

     > الخاصة> افاؽ الشراكة بيف قطاعي التعميـ العاـ كالخاص
 .674-627ص  .األردف. ص
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برنامج فعالية " (.4235أبك الحمائؿ، أحمد عبد المجيد. ) [5]
اثرائي في العمـك لتنمية الميارات الحياتية لدل تالميذ 

مجمة كمية الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة جدة "، 
-333ص  .( ص5;)46 > مصر.التربية )جامعة بنيا(

3:4 . 

تجارب عالمية كعربية " (.4233) الربعاني، أحمد بف حمد. [7] 
> تربكممجمة التطكير الفي تعميـ الميارات الحياتية"، 

 .69-66ص  .(، ص85) ;سمطنة عماف. 

تصكر مقترح " (.4226) الصباغ، حمدم عبد العزيز. [8]
تعميـ لتنمية الميارات الحياتية لممتعمميف الكبار"، 

 .:9-67ص  .(. ص73) 53> تكنس. الجماىير

 (.4236) بني ياسيف، صالح محمكد.المكمني، جياد عمي ك  [9]
المتكسط في المدارس مدل امتالؾ طمبة الصؼ الثالث "

 ،" العالمية بالرياض لمميارات الحياتية المتعمقة بمقرر العمـك
 .343-9;ص  .(. ص7> لبناف. )مجمة الجناف

(. 4229) عبد المعطي، أحمد كمصطفى، دعاء. [10]
 ، مصر> جامعة أسيكط.3، ط الميارات الحياتية

، معجـ المصطمحات التربكية(. :;;3كامؿ، رمزم. ) [12]
 ناشركف. - لبناف مكتبة

حاجات طمبة جامعة اإلسراء " (.4229) السيد، مريـ. [14] 
> مجمة اتحاد الجامعات العربيةإلى الميارات الحياتية"، 

 .363-325ص  .(. ص;6األردف. )

ميارات الحياة " (.4237) القحطاني، نكؼ بنت محمد. [15]
المتضمنة في كتاب لغتي الخالدة لمصؼ األكؿ المتكسط"، 

، كمية التربية، جامعة الممؾ لة ماجستير غير منشكرةرسا
 سعكد.

 "مككنات مادة (.4233) المكاتي، محمد بف حسف. [16]
 ر ػػػػػػػػػػػػػػػػيمجمة التطك الميارات الحياتية كأىميتيا كخصائصيا"، 

 .53-:4(، ص ص 85) ;> سمطنة عماف.التربكم

القضايا (. 4222) مركز تطكير المناىج كالمكاد التعميمية. [18]
. كزارة التربية فاىيـ المعاصرة في المناىج الدراسيةكالم

 كالتعميـ> مصر، مطابع األىراـ.

القضايا كالمفاىيـ (. 4222) ككجؾ، ككثر حسيف. [19]
 - المعاصرة في المناىج الدراسية" الميارات الحياتية

" كزارة التربية التربية مف أجؿ السالـ - التسامح - العكلمة
مركز تطكير المناىج كالمكاد  كالتعميـ، قطاع الكتب،
 التعميمية> مطابع األىراـ.

فاعمية تصكر " (.4232عياد، فؤاد كسعدالديف، ىدل. ) [21]
مقترح لتضميف بعض الميارات الحياتية في مقرر 

مجمة التكنكلكجيا لمصؼ العاشر األساسي بفمسطيف"، 
 جامعة األقصى، سمسمة العمـك اإلنسانية، جامعة األقصى

 .:43-396ص  .(، ص3)36 سطيف،> فمبغزة

فاعمية األنشطة " (.4233) الغامدم، ماجد بف سالـ. [22]
التعميمية في تنمية الميارات الحياتية في مقرر الحديث 

رسالة ماجستير غير لطالب الصؼ الثالث المتكسط"، 
، كمية العمـك االجتماعية، جامعة اإلماـ محمد بف منشكرة

 سعكد اإلسالمية.

فاعمية الدراسة الجامعية " (.4233) خديجة أحمد.بخيت، [25] 
في تنمية الميارات الحياتية> دراسة ميدانية عمى طالبات 

> دراسات في التربية كعمـ النفسكميات التربية لمبنات"، 
 .57-35ص  .(. ص3) 7السعكدية. 

أثر تدريس العمـك " (.4233) نصر، ريحاب أحمد. [26]
متعددة في تنمية التحصيؿ باستراتيجيات كفقا لمذكاءات ال

كبعض الميارات الحياتية لدل تالميذ الصؼ الخامس 
 > مصر.مجمة التربية العمميةاالبتدائي بطئي التعمـ"، 

 .83-3ص  .(، ص4)36
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"أثر برنامج قائـ عمى  (.4235) أحمد، أحمد محمد. [27]
ميارات التنظيـ الذاتي في تنمية الميارات الحياتية كعادات 

> العمـك التربكيةدل طالب المدرسة الثانكية"، االستذكار ل
 .728-;68ص  .(، ص4)43مصر. 

فاعمية استراتيجية " (.4235) الشافعي، جيياف أحمد. [28]
تنكيع التدريس في تنمية بعض الميارات الحياتية كالدافعية 

 ،" دراسات عربية في التربية كعمـ لإلنجاز في مادة العمـك
 .:6-35ص  .، ص(5) (63) > السعكدية.النفس

برنامج تدريبي في تنمية " (.4234رضكاف، منى جابر. ) [29]
مجمة كمية رياض الميارات الحياتية لدل أطفاؿ الركضة"، 

-4;ص  (. ص3> مصر، )األطفاؿ )جامعة بكر سعيد(
354. 

اكتساب ميارة اتخاذ " (.7;;3) السعيد، نيى محمد. [30]
مف خالؿ التعامؿ القرار نحك بعض قضايا التربية الحياتية 

، كمية رسالة ماجستير غير منشكرةمع العقاقير كاألدكية"، 
.  التربية، القاىرة، الفيـك

دكر مناىج العمـك " (.;;;3) خميؿ، محمد كالباز، خالد. [31]
في تنمية بعض الميارات الحياتية لدل تمميذ المرحمة 

المؤتمر العممي الثالث )مناىج العمـك لمقرف االبتدائية"، 
 .:32-3:ص  .(، ص3> مصر، )الحادم كالعشريف(

أثر استراتيجيتي " (.;422) عابد، أسامة كالحيمة، محمد. [33]
التشبييات التدريسية كدكرة التعمـ في اكتساب المفاىيـ 
الحياتية كاالحتفاظ بيا لدل طمبة معمـ الصؼ في كمية 

مجمة اتحاد الجامعات "، االعمـك التربكية الجامعية> األنرك 
 .477-443ص  .(. ص76> األردف. )عربيةال

الميارات " (.4232) سميماف، جماؿ كقاسـ، رىاـ عمي. [34]
الحياتية المتضمنة في مادة الدراسات االجتماعية لمصفكؼ 
الثالثة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي في سكرية"، 
مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية )سمسمة 

ص  .(. ص5) 54> سكريا. إلنسانية(اآلداب كالعمـك ا
38;-3;5. 

مدل فاعمية مناىج كمية " (.4235) الشكا، ىال محمد. [36]
العمـك التربكية بالجامعة األردنية في تأىيؿ طالبات التربية 
العممية لتكظيؼ الميارات الحياتية المينية في العممية 

، مختبر الممارسات دراسات نفسية كتربكيةالتدريسية"، 
 .;3-3ص  .( ص33سية كالتربكية. )النف

فاعمية برنامج تكجيو " (.4235) المقدادم، يكسؼ مكسى. [37]
جمعي في تنمية الميارات الحياتية> دراسة شبو تجريبية 

مجمة عمى عينة مف طمبة المرحمة الثانكية في مدينة إربد"، 
 > سكريا.اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس

 .444-426ص  .(، ص5)33

مدل تكظيؼ الميارات " (.4233) عمكر، عمر عيسى.[40] 
الحياتية في المناىج الدراسية لمتربية الرياضية في الجزائر 

مؤتة لمبحكث كالدراسات، سمسمة العمـك اإلنسانية كاألردف"، 
 .484-439ص  .(، ص8)48، كاالجتماعية

(. 4235) الحايؾ، صادؽ خالد كمخمكؼ، مصطفى. [41]
امج تعميمي بتكظيؼ أساليب تدريسية رياضية "تأثير برن

حديثة عمى تعمـ ميارات حياتية منتقاة كميارات منيجية في 
مؤتة لمبحكث كرة السمة لتالميذ الصؼ السابع األساسي" 

(، 4):4، كالدراسات، سمسمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية
 .534-;47ص  .ص

و )المطكر( "تقكيـ كتاب الفق (.4232) الجييمي، أحمد. [42]
المقرر عمى طالب الصؼ الثالث الثانكم شرعي في ضكء 

      رسالة الخميجالمعايير المعاصرة لمكتاب المدرسي"، 
 .:49-433ص  .(، ص338)53. العربي

مدل تضميف " (.4236البطكش، زياد عبد المطيؼ. ) [43]
كتب التربية اإلسالمية في المرحمة األساسية العميا في 

  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، جامعمجمة كمية التربيةرات الحياتية"، األردف لمميا
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THE INCLUSION OF LIFE SKILLS IN 

THE INTERMEDIATE SCHOOL 

SCIENCE TEXTBOOKS FROM THE 

PERSPECTIVE OF SCIENCE TEACHERS 

IN RIYADH CITY 

SULTANA AL-FALEH 

College of Education 

Princess Nourah bint Abdulrahman University 

ABSTRACT_ The aim of the study was to specify to what extent life skills are included within the 

science textbooks of the intermediate school level from the Perspective of science teachers in 

Riyadh city. In addition, the study attempts to examine the effects of a set of variables including 

years of experience, specialization, and scientific qualification from the teacher Perspective. To 

achieve these objectives, the researcher utilized the descriptive analytical methodology, via 

preparing a questionnaire of life skills, that consists of (64) items and distributed among (5) 

axises; social skills, thinking or mental, health skills, emotional skills, and self-management skills. 

After checking the validity and reliability of the instrument, the questionnaire was applied to the 

study sample which consisted of (153) science teachers. Results of the study showed that  science 

textbooks includes life skills in a medium degree; as it includes social skill in a medium degree, 

mental skills in a higher degree, and health skills in a medium degree, while science textbooks did 

not include all of  emotional skills and self-management skills. In terms of statistical investigation, 

the results showed a statistically significant differences that related to (15-20 years) at the level of 

significance of  for the variable of years of experience at the health skills axise, as well as, there 

was statistically significant differences at the level of significance of for the specialization variable 

that related to health skills and emotional skills, and self-management skills axises  for the benefit 

of Biology. In addition, the results showed no statistically significant differences at the level of for 

academic qualification variable. Based on these result the study came up with a number of 

recommendations; most of which the necessity to revise the intermediate science textbooks for the 

inclusion of life skills. 

KAY WORDS: Life skills, Science Textbook.  

 

 

 


