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 :ممخصال

 أجل ومن ة،متوسطال لممرحمة العموم كتب في المتضمنة الحياتية الميارات تحميل إلى الدراسة ىدفت
األداة التي أعدىا  ةالباحث أما أداة الدراسة فقد تبنت ،التحميمي الوصفي المنيج ةالباحث تبعات ذلك

( ميارات 9عمييا وتكونت بصورتيا النيائية من )طفيفة ( بعد إجراء تعديالت 3122)المسعودي،
حل  ،إدارة الوقت ،الحوار ،اإلسعافات األولية، الوقائية الغذائية، الصحية، البيئية،) بــ تمثمترئيسة 

ول والثاني األ ينلمصف العموم ابيكت من تكونتف الدراسة عينةأما  ،( ميارة فرعية265و)( المشكالت
 أداة لفقرات المئوية والنسب التكرارات واستخراج وثباتيا،التحميل  أداة صدق من التأكد تم ،المتوسط
 أما ،تكرار( 3:)بــ الحياتية لمميارات تضمنو حيث منأواًل  الثاني المتوسط الصف كتاب جاء ،الدراسة
 جاءالفرعية فقد أما ما يخص الميارات ،تكرار( 84)فقد حصل عمى  واألول المتوسط الصف كتاب
( 62)بــالمشكالت  حل ميارات مجال ثم ،تكرار( 63)بـ معاً  ينباالكت ضمن الأو  البيئية الميارات مجال
ثم مجال  ،تكرار( 28)بــ الوقائية الميارات مجال ثم ،تكرار( 38)بــالحوار  ميارات مجال ثم ،تكرار

( 8الوقت بواقع ) إدارة وبعده مجالي الميارات الصحية وميارات ،( تكرارات:الميارات الغذائية بــ )
األولية فمم يحصل عمى أي تكرار في  اإلسعافات ميارات ( تكرار عمى التوالي، أما مجال3)و

توظيف  في التوازن مراعاة منيا التوصيات بعض ةالباحث تقدم الدراسة نتائج ضوء وفيالكتابين، 
 . بعض المقترحات ةالباحث تكذلك قدم ،المراحل ىذه في العموم مناىج الحياتية في الميارات

 (.الميارات الحياتية ،محتوى ،تحميلالكممات المفتاحية: )
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Analysis of the content of science books for the intermediate 

stage in the light of life skills 
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Uruk University/ College of Medical Technology/ Department 

of Analytics 

Abstract: 

The study aimed to analyze the life skills included in science books for the 

intermediate stage, and for this purpose the researcher followed the 

descriptive analytical approach. As for the study tool, the researcher adopted 

the tool prepared by (Al-Masoudi, 2011). After making some modifications 

consisting of (8) main skills (food, health, environment, preventive, first aid, 

dialogue, time management, problem solving) and (154) sub-skills, the study 

sample consisted of two science books for the first and second grades, After 

verifying the credibility and stability of the tool, and extracting duplicates 

and percentages of the study tool paragraphs, the second intermediate grade 

book came first in terms of containing life skills with (92) replications, as for 

the books of the first and first grades, they obtained (73) repetitions. As for 

the sub-skills, the field of environmental skills came first in both books with 

a number of (52) recurrences, then solving the problem of skiing. (51) 

recurrence, then the field of dialogue skills with (27) repetition, then the field 

of preventive skills with (17) repetition, then the field of food skills with (9) 

repetition, followed by the field of health and time skills. Management skills 

(7) and (2) repetitions respectively. The field of first aid skills did not get any 

repetition in both books. According to the results of the study, the researcher 

made some recommendations, including taking into account the balance in 

the use of life skills in science curricula at these stages. 

Keywords: (analysis, content, life skills). 

 

 Problem of the Researchأواًل : مشكمة البحث    / الفصل األول 
بالنظر لما يشيده العالم من تغير وتطور مستمرين في شتى مجاالت الحياة المعرفية    

والحياتية والتقنية، أصبح لزامًا عمينا مواكبة ذلك التطور إلعداد جيل يتمتع بمستويات 
ية من المعمومات والميارات المعرفية والحياتية كون المدرسة تستيدف إعداد الطالب عال
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نما تعميمو كيفية التعامل مع  المتكامل وعدم االعتماد عمى إكسابو المعارف فقط، وا 
اآلخرين ومع المجتمع الذي يعيش فيو، وتحقيق ذلك يتطمب التغيير المستمر لممناىج 

جديد من المعارف، وىذا ما دأبت عميو وزارة التربية في الدراسية ورفدىا بكل ما ىو 
السنوات األخيرة من خالل دمج بعض المواد الدراسية بكتاب واحد مثل دمج مواد 
)األحياء والفيزياء والكيمياء ( لممرحمة المتوسطة بمادة واحدة ىي العموم، ولكي تحقق 

عمى إعدادىا تضمينيا ميارات  ىذه المناىج واحدًا من أىم أىدافيا تحتم عمى القائمين
ط وثيق بحياة الطالب اليومية، خاصة ونحن نعرف أن المرحمة ارتبذات احياتية متنوعة 

المتوسطة تمثل مرحمة يتحول فييا الطالب من مرحمة الطفولة إلى مرحمة المراىقة التي 
واالجتماعي تتميز بخصائص حرجة يزداد فييا نموه الجسمي واالنفعالي والعقمي 

من خالل  ةرى الباحثتالحاجة إلى االستقالل والحرية، و والمغوي باإلضافة إلى شعوره ب
مجال تدريس العموم واجرائيا عددًا من المقابالت مع عدد من مشرفي في  تياخبر 

أن معظم الطمبة يفتقرون إلى العديد من ومدرسي مادة العموم لممرحمة المتوسطة ،
 تومية ولموقوف عمى ذلك أكثر أجر ا في حياتيم اليالميارات الحياتية التي يحتاجوني

يم في ت، إذ ناقشمن مشرفي ومدرسي مادة العمومعددًا من المقابالت مع عدد  ةالباحث
بعد توضيحيا ليم، ومن خالل تحميل استجاباتيم ما يمتمكو الطمبة من تمك الميارات 

بوجود حاجة ماسة لتضمين الميارات الحياتية في مناىج العموم، الرتباط  ةالباحث تأحس
ئي لمطالب، باإلضافة لما ىذه المادة بالواقع الحياتي الصحي والبيئي والغذائي والوقا

عمى دراسة تناولت تحميل كتب العموم في ضوء الميارات  ةطمع الباحثتسبق لم 
ىذا لمعرفة الميارات الحياتية المتضمنة  احثيإلجراء ب االحياتية، لذا كان ذلك دافع لي

في كتب العموم لممرحمة المتوسطة لمصفين ) األول والثاني ( كونيا من الكتب التي طرأ 
عمييا التغيير كما ذكرنا مسبقًا، وىذا سبب رئيس لتحميل محتواىا ومعرفة ما تتضمنو 

 عن التساؤل اآلتي  :وعميو يمكن تحديد مشكمة البحث باإلجابة  حياتيةمن ميارات 
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 لممرحمة المتوسطة لمميارات الحياتية ؟  العمومما مدى تضمين محتوى كتب 
 Importance of the Researchثانيًا : أهمية البحث 

يشيد القرن الحالي تقدم كبير ومتسارع في المعارف والمعمومات في كافة العموم، وىذا  
التقدم أضحى سمة مميزة لو، وقد شمل ىذا التقدم التربية باعتبارىا أداة التنمية ووسيمتيا 
األساس لبناء الفرد المتسمح بالعمم والمعرفة، وىي كذلك وسيمة لمنيوض باألفراد والرقي 

لسعي إلعداد الفرد الصالح إعدادًا متكاماًل متزنًا ليكون نافعًا لنفسو باألمم وا
 ( .32: 3119ولمجتمعو)الحيمة ومرعي، 

الحاضر والمستقبل في تحديات كل اللمواجية  مثلاأل طريقالبإعتباره لذا فالتعميم     
رساء النيضة الحضارية لألم و منيكفمبما  في  باإلضافة إلى دوره ممواكبة التقدم وا 

التطورات  الذي نواكب بو وحدبخطى ثابتة، والعنصر األ ليالقرن الحا شبابإعداد 
في الواقع تحدي  ويقابمو التعميم ى تحدي برزشك في أن من أمما ال يقبل ال، و العالمية

مستقباًل ال يمكن التعامل  تكنولوجي، فالعصر الذي نعيشو والذي سنواجيوالعممي ال
 . (2: 3121والتكيف معو إال من خالل تنمية عممية تكنولوجية )بشير،

إذ تعد التربية إحدى ُأسس إصالح البشرية وخالصيا، وفضاًل عن قدرتيا عمى دفع      
رشاده فيي تنمي مواىب األفراد وتصقميا وتشحذ عقوليم وأفكارىم وتدرب  المجتمع وا 

ا، باإلضافة إلى أنيا تستطيع دفع المجتمع إلى العمل واالجتياد ودفع أجساميم وتقويي
األفراد إلى التماسك والتكامل وتعد وسيمة لحل المشكالت والنيوض باألفراد والرقي 

ال يطغى باألمم، إذ أنيا ُتعنى بتنمية المتعمم تنمية متكاممة من الجوانب جميعيا كي 
 .( ::  :::2)الحيمة ، خرآ جانب عمى

تمثـل تالبـد مـن تـوفر وسـائل وأدوات التي تسعى ألجميا  ىدافاألتحقق التربية  وكي    
إذ ، أىـم ىـذه الـنظمىـو الدراسـي أو المقـرر تربـوي، والمـنيج النظـام ذلك الفرعية ل ةنظمبأ

 أســاليب تــدريسو  إجــراءاتالتربويــة الــى لمجتمــع اعــن ترجمــة فمســفة األول المســؤول أنــو 
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كــل مــا يصــيب يحــتم إن ، وذلــك حســبممدرســة فللــيس و اســي مصــف الدر لتأخــذ طريقيــا 
يحتـل  كونـو، الدراسـيينعكس عمى المنيج سالتربية من متغيرات وما يمتد إلييا من آثار 

كافـة الدراسـية  يـاممنظومة التربوية والتعميميـة فـي مراحمل بالنسبةالخطورة  في غايةمكانة 
 (  31:  3124فكر تربوي ) الربعي ,  كلال جدوى من فقدانيا فوب

حيث أىميتو المنيج الدراسي ويمثل الكتاب المدرسي عنصر ميم من عناصر      
تظير بوصفو أداة من أدوات تنفيذ المنيج ويحتوي المادة التعميمية ومرجع أساسي يزود 

مين الطمبة بالمعمومات أكثر من غيره، ويعد كتاب العموم مصدرا ميما يساعد المتعم
عمى تنمية قدراتيم العقمية كالفيم والموازنة والنقد، كما يمكن عده أداة تسيل لممتعممين 

 ( .7: 3122)العفون وفاطمة، وسريع سيل شكلاسترجاع ما درسوه وتطبيقو ب
وتعد كتب العموم أحد المناىج الميمة والتي تخضع لمتغيير والتعديل كمما دعت    

الحاجة إلى تطوير المنيج، وىي بحاجة إلى المراجعة والتحميل والتقويم بصورة مستمرة 
كي تؤدي دورىا المناسب في تعميم وتعمم العموم، إذ يتم في الوقت الحاضر وفي أغمب 

لمستند إلى الميارات الحياتية كوسيمة لتمكين الشباب من دول العالم تبني التعميم ا
 .(  :47:  3126مواجية ما يتعرضون لو من مواقف )الطناوي، 

عمى الرغم من كون المقررات العممية ذات مواقف واضحة ومحددة يمكن حميا باستخدام ف
المحددة قواعد محفوظة مسبقًا، إال أن واقع الحياة ما ىو إال سمسمة من المواقف غير 

وغير واضحة المعالم وعمى ىذا األساس نجد بعض األفراد ذوي القدرات الفائقة في 
بعض التخصصات العممية يفشمون في مواجية العديد من المواقف في حياتيم، ولذلك 
فإن تزويد المتعمم بالعمم الصحيح المرتبط باكتساب الميارات الحياتية لمعايشة الحياة 

ر، فالتصرف التمقائي القائم عمى التفكير الفطري في مواقف الحياة قد أمرًا جديرًا بالتقدي
يجر المتعمم إلى سمسمة من األخطاء ال نياية ليا نظرًا ألنو قد يقيس األشياء عمى غير 
وجييا الصحيح، في حين أن التصرف المبني عمى أساس عممي سميم يساعده عمى 
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مم األسس العممية والميارات األساسية الوصول إلى اليدف األمثل، لذلك يجب عمينا تع
ن كثيرًا من المواقف التي تصادف األفراد في حياتيم  الالزمة لمعايشة الحياة، خاصة وا 

 (.21-:: 3112تتطمب ميارات أعمق مما يوجد في تفكيرىم الفردي )عمران وآخرون،
ات التي طور لتوتأتي أىمية الميارات الحياتية من ضرورة إعداد األفراد لمتعامل مع ا   

التفكير العممي و العمم والتكنولوجيا المتطورة عصر باعتباره يفرضيا القرن الحالي، 
 ( . 374: 3123)حمادة، و مجتمعميز تعد أىم ما يالتي  ،العولمة المتدفقةوكذلك 

مع  وي يعتمد عمييا الفرد في تعاممتارات الحياتية القاعدة األساس الإذ تشكل المي    
الحياتية التي تواجيو، فيي توفر لو قاعدة معموماتية عامة يرتكز عمييا في  ومشكالت

مواقف الحياة المختمفة، وتتطمب إعدادًا خاصًا، لذا حضي موضوع الميارات الحياتية 
كالمشاريع اىتمام العديد من الدراسات والمشاريع اإلقميمية والعالمية منذ سنوات عدة ب

 اآلتي ذكرىا :
لوزارة التعميم في كل من اإلمارات العربية المتحدة –ت الحياتية مشروع الميارا .2

 ( .3111وفمسطين وسمطنة عمان عام )
 ( .3115مشروع وزارة التربية بوالية نيوجيرسي عام ) .3
مشروع التعميم الصحي المدرسي ذو المردود العممي الذي نظمتو منظمات  .4

 ( .3116اليونسكو واليونيسيف عام )
 ( .3117) مشروع والية يوتا .5
 ( .3117مشروع اليونيسيف لمميارات الحياتية في أرمينيا) .6
 ( .3117مشروع وزارة التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية ) .7

 (68_65: 3122)المسعودي،                                   
 الحالي في النقاط اآلتية :تتمخص أىمية البحث ومن خالل ما سبق 

 .بيان الميارات الحياتية المتضمنة في كتب العموم لممرحمة المتوسطة  .2
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الميارات  من حيثلمرحمة المتوسطة االمساىمة في تحسين مناىج عموم  .3
 .  الحياتية

تقديم توصيات ومقترحات قد تعود بالنفع في تطوير مناىج العموم في مراحل  .4
 دراسية أخرى .

 Aim of the Researchهدف البحث    ثالثًا : 
لممرحمة المتوسطة  العموممدى تضمين كتب ييدف البحث الحالي إلى تعّرف      

 لمميارات الحياتية .
 Limitation of the Research: حدود البحث    رابعًا 

 عمى ما يأتي :الحالي قتصر البحث ا  
 المتوسطة :كتب العموم لممرحمة الموضوعات األحيائية في  .2

  3129سنة  4لصف األول المتوسط ، الجزء الثاني ،  طاكتاب عموم . 
 ( من 4،5،6الوحدات )3كتاب العموم لمصف الثاني المتوسط ،الجزء األول ، ط 

 . 3129، لسنة 
الميارات البيئية، الميارات الصحية، الميارات الحياتية اآلتية :)الميارات الغذائية،  .3

 ،ميارات إدارة الوقت،ميارات الحوار ،ميارات اإلسعافات األولية، الميارات الوقائية
 (ميارات حل المشكالت

 Definition of Terms: تحديد المصطمحات     خامساً 
 عرفيا كل منLife Skillsالمهارات الحياتية  
تمك الميارات التي ال يستطيع الفرد االستغناء عنيا  بأنيا( 3112)عمران وآخرون، 

نماليس فقط إلشباع حاجاتو األساسية،  من أجل مواصمة البقاء واستمرار التقدم  وا 
 .(21: 3112وتطوير أساليب معايشة الحياة في المجتمع ) عمران وآخرون، 
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(Bastian and Veneta , 2005) في  الفردمجموعة أعمال وأنشطة يقوم بيا  بأنيا
معدات،واألشخاص،والمؤسسات وتتطمب الو  مع األشياء، واليومية تتضمن تفاعم توحيا

 Bastian and Veneta) من التعامل معيا بدقة وميارة ومثل ىذه التفاعالت تمكن
,2005: 10) 

 التيوالقدرات  ياراتمال من مجموعةالميارات الحياتية نظريًا بأنيا  ةعرف الباحثتو    
والتفاعل االيجابي مع متطمبات الحياة ومع المجتمع الذي تمكن الفرد من توجيو ذاتو 

 يعيش فيو .
بأنيا مجموعة الميارات التي يحتاجيا طمبة  الميارات الحياتية إجرائياً  ةالباحث عرفتو    

تضمينيا في  طريق عن مقصودة والتي يمكنيم اكتسابيا بصورةالمرحمة المتوسطة، 
 ىذه الحياة اليومية، وتتمثل مواقف مواجية عمى كي تعينيم العموم مقررات كتب

إدارة  ،الحوار ،اإلسعافات األولية، الغذائية، الصحية، البيئية،الوقائيةىي ) الميارات
 .الدراسة  أداة في الواردة( حل المشكالت ،الوقت

 
 خمفية نظرية :الفصل الثاني / 

 Life Skillsالمهارات الحياتية  
لممتعمم عمى نقل المعرفة أواًل ركز تنيج تعميمي  االميارات الحياتية باعتبارى إن   

الموجودين التعامل مع اآلخرين  و فير مياراتيوتطو  ول اتجاىاتيتشكباإلضافة إلى 
عند ولية ؤ عمى تحمل مس قدرتويسيم في تعزيز كذلك  ،التي يعيش فييا توضمن بيئ

 وتجنبفي الوقت ذاتو ، و التي تواجيو السمبية مضغوطل توارات صحية، ومقاومقر اتخاذ 
لتكنولوجيا والمتسارع مع االستخدام المتزايد  وبالذات، السيئةالسموكيات بعض 

 . المعمومات وأدوات االتصال
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فالميارات الحياتية تحقق التكامل بين المدرسة والحياة وتجسد وظيفة التعميم من     
تساعد في كذلك اة واحتياجات المجتمع، و حيث ربطو بحاجات الطمبة ومواقف الحي

إكساب الطمبة اتجاىات ايجابية لحماية أعضائيم الجسمية المختمفة والمحافظة عمييا 
سقاط ما يتعمموه نظريًا عمى مواقف الحياة الواقعية من خالل خمق مواقف شبيية  وا 

 يمدراتفيمًا أفضل ليا، وىي كذلك تسيم في تطوير ق مبالمواقف الحياتية إلكسابي
)أبو  العقمية التي ترتبط باالبتكار واإلبداع واالكتشاف والنقد والتحميل وحل المشكالت

 .(243:  3124الحمائل، 
تساعد عمى إكساب الطمبة اتجاىات ايجابية نحو الثقافة  وفي الوقت ذاتو فيي   

كونوا مواطنين صالحين لييم الشخصية الصحية وثقافة الوقاية واألمن والسالمة، وتييئ
، كي بالعديد من الكفاءات االجتماعية والشخصية ىمديتزو في المجتمع، من خالل 

بين  توطد العالقة، فيي مشكالت وعقباتما يواجييم من  خطييكونوا قادرين عمى ت
 . ( 41 ::311المنيج والبيئة )عمي ،بين و  وتربط بين، و وأسرتوالطالب 

 ياتيةمنهج العموم والمهارات الح
يعتبر منيج العموم واحدًا من أىم المناىج التربوية الالزمة لتضمين الميارات     

الحياتية، بحسب ما أشارت إليو جمعية العموم المتقدمة األمريكية في وثيقتيا الشاممة 
الخاصة بتحسين العموم، إذ نوىت إلى أىمية ىذه الميارات تكوين الطالب المثقف 

ب أن يعرفو عن العمم، ويتعمم المفاىيم العممية وليس عمميًا من خالل تحديد ما يج
موضوعاتيا فقط، وأن تعتمد موضوعات العموم عمى الدليل والتجريب )الجازي وآخرون، 

3127 :3255  ) 
لذا نالحظ أن من أىداف تدريس العموم في المرحمة المتوسطة ىو تعريف الطالب     

فييا، كي يدرك العادات السيئة عمى  بالعالقة بينو وبين عناصر البيئة التي يعيش
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صحتو مثل التدخين، وعدم تناول وجبة اإلفطار وتناول وجبة العشاء في وقت متأخر 
 ( .1: ::::2من الميل وغيرىا من العادات ) أبو جاللة،

بيئة و الطالب  محيطبدرسية ارتباطًا ممنيج العموم واحدًا من أكثر المناىج ال إن   
تمك  اتساع مجال التطبيق فيلما سبق فإن ، باإلضافة حديد سموكوفي ت وأكثرىا فاعمية

سيم بشكل كبير في تنمية ميارات ت قدمتعة التي يقدميا لمطالب ومرونتو وال المناىج
 .  لديوة الحيا

 تنمية المهارات الحياتية
تنمية الميارات الحياتية لدى الطمبة عن طريق  يميمكنلقائمين عمى العممية التربوية ا 

 واحدًا من االتجاىات اآلتية :
كمادة أي  بشكل مستقل، اتالميار تمك تعميم  طريقن عذلك يتم  :االتجاه المباشر .2

االىتمام الكافي بالميارات الحياتية،ولو  ىمستقمة عن باقي المواد الدراسية،إذ يعط
 . ق وآليات وأنشطة خاصة بوائطر 

أو تطبيقيا ضمن الحياتية تعميم الميارة عن طريق يتم  :اتجاه التضمين أو التجسير .3
 .من قبل المدرس  دون التصريح بيا ةمحتوى المادة الدراسية المقرر 

درس تُ  إذ ،السابقين يجمع بين االتجاىينىذا االتجاه  :اتجاه الدمج أو الصهر .4
يتطمب ىذا االتجاه ضمن المحتوى الدراسي،و  الميارة بشكل صريح ومن ثم تطبق

عمى استعمال االستراتيجيات واألساليب التي  مدرب جيداً كفء و وجود مدرس 
محتوى الدرس بما  إعداديتطمب كذلك  تساعده عمى تنمية تمك الميارات الحياتية،و

 .  ةحددالميارة الحياتية المتمك يحقق تعميم 
من خاللو تعميم الميارات الحياتية عبر ىذا االتجاه تطبيق يتم  االتجاه اإلثرائي: .5

تقديم األنشطة اإلثرائية المتعددة، بإشراف المدرسة أو من غير إشرافيا، داخميا أو 
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 3121خارجيا، كعقد البرامج التدريبية المقننة في الميارات الحياتية )صايمة ،
:76-77) . 

 تصنيف المهارات الحياتية :
مجاالت البتعدد م العديد من التربويين والباحثين و نالت الميارات الحياتية اىتما    

وما يطرأ عمييا من تطور مستمر، كذلك فقد اختمفت  ةتعددت ميارات الحياة يالمعرف
فات تشكل تصنيفاتيا باختالف نوع الدراسة وما تتضمنو من متطمبات، وىذه االختال

 لبعض ىذه التصنيفات ذلك كاآلتي : ةتطرق الباحثتاألساس لتصنيفيا، لذا س
يمكن لمفرد  ال أساسية ميارات باعتبارىا (3112وآخرون، )عمران فيصنأواًل : ت
 :قسمين إلىوتقسم حياتو في  اليومية مواقفال تفاعمو مع في عنيا االستغناء

 ألداء التخطيط  _ القرار صناعة الصراع _ مواقف إدارة تضمنت:  ذىنية ميارات .2
إدارة _ المشكالت  حل_ التفاوض عمميات إجراء_  النفس ضبط_  األعمال
 ممارسة_ الناقد التفكير ممارسة_ والجيد  إدارة الوقت_ والكوارث األزمات مواقف
 .المبدع التفكير

االستيالك  المنزلية _ ترشيد األدوات واألجيزة استخدام تضمنت : عممية ميارات .2
 بعض إجراء_ الشخصية باألدوات العناية_  الممبسو  بالجسم الشخصية العناية_

 بو والعناية المسكن اختيار_ البيئة موارد استخدام حسن_ األولية اإلسعافات
 ( .27_25: 3112وآخرون، عمران)المنزلي  وباألثاث

( إلى ستة :::2( المشار إليو في )خميل والباز، Fischerفيشر) ثانيًا : تصنيف
ميارات النمو الشخصي، والميارات الغذائية، والميارات ) : ىي  ميارات حياتية رئيسة

خميل والباز، ) ( االتصال، وميارات االستيالك الصحية، وميارات المواطنة، وميارات
2:::  :99_9:) 
 م( إلى:  3113صنفتيا منظمة الصحة العالمية، كما جاء في مسعود )  ثالثًا :
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 التفكير الناقد وميارات اتخاذ القرار . .2
 الميارات العالئقية وميارات التواصل .  .3
 (World Health Organization ,cit : 1) التكيف وميارات اإلدارة الذاتية . .4
( والذي تضمن الميارات 3122صنيف )المسعودي، تأما البحث الحالي فقد أعتمد   

 اآلتية :
 .5        . ميارات صحية.4    . ميارات بيئية.   3    ميارات غذائية.       .2

 ميارات وقائية. 
   ميارات إدارة الوقت. .8    . ميارات الحوار.7    . ميارات اإلسعافات األولية.6
 . ميارات حل 9
 المشكالت.   

 . وكل ميارة من ىذه الميارات الرئيسة تتضمن مجموعة من الميارات الفرعية
 ةالدراسات السابق

 (3118 الدين، سعد) .1
 التكنولوجيا مقرر في المتضمنة الحياتية الميارات عن الكشف إلى الدراسة ىذه ىدفت  

 المنيج الباحثة واستخدمت ليا، الطمبة اكتساب ومدى العاشر، لمصف التطبيقية والعموم
 والعموم التكنولوجيا كتاب محتوى التحميل لعممية اختارت حيث التحميمي، الوصفي
 بالميارات قائمة إعدادب الباحثة قامت الدراسة فىد ولتحقيق العاشر لمصف التطبيقية
 الدراسة، قيد المقرر عمى وتطبيقيا المحتوى تحميل أداة أعدت وفقًا ليا التي الحياتية

 واألمان، السالمة الوقت، إدارة المشكالت، حل) تيةاآل المجاالت عمىاألداة  اقتصرتو 
 االتصاالت، تكنولوجيا وااللكترونيات، وكيرباء تكنولوجيا حاسوبية، اقتصادية، ميارات

 إلى الدراسة توصمت وقد(  الزراعية الحيوية تكنولوجيا والتصنيع، اإلنتاج تكنولوجيا
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) الحياتية  لمميارات العاشر لمصف التطبيقية والعموم التكنولوجيا مقرر تناول ضعف
 . (ت-،ب 3118 الدين، سعد

 ( 3122)المسعودي،  .2
إلى تحميل كتب عمم األحياء لممرحمة المتوسطة في ضوء الميارات  دراسةال تىدف  

، العراق/محافظة القادسية  في (3122-3121)الدراسيلعام في ا وأجريتالحياتية 
قائمة بالميارات الحياتية الواجب تضمينيا في كتب عمم  أعد الباحثولتحقيق ذلك 

 ثمان( فقرة موزعة عمى  292األحياء لممرحمة المتوسطة، وتكونت القائمة من) 
الحياتية ىي )الميارات الغذائية، الميارات الصحية، الميارات  مجاالت أساسية لمميارات
 ،الوقت إدارة ميارة، الحوار ميارة، األولية اإلسعافات اتميار ، الوقائية، الميارات البيئية

( صفحة،  553) تحميل المحتوى ثالثة كتب بواقع (، وشملالمشكالت حل ميارة
ىو الكتاب األكثر تناواًل  أن كتاب الصف الثالث المتوسطإلى  دراسةال تتوصمو 

الثاني  %(، بينما كان كتاب الصف ::,68لمميارات الحياتية، إذ حصل عمى نسبة )
%(،  25,27)     المتوسط األقل اىتمامًا بالميارات الحياتية، إذ حصل عمى نسبة 

بمجاالت الميارات الحياتية فكان مجال الميارات الصحية ىو األكثر  أما ما يتعمق
 لم تتطرق أي من الكتب الثالث%(، بينما  54,95اىتمامًا إذ حصل عمى نسبة )

 .(: ج_د3122)المسعودي، %(1صل عمى نسبة )إذ ح الوقت إدارة مياراتمجال ل
 (3128،فراجي)ال .3
في ضوء العموم لممرحمة االبتدائية في العراق كتب  تحميل إلى الدراسةىذه  ىدفت  

 تحميل بأسموب الوصفي المنيج ةالباحثلتحقيق ذلك اتبعت و  الحياتية، الميارات
 الميارات الصحية، وىي)الميارات مجاالت،( 6)التحميل  أداةتضمنت  و المحتوى،
 الدراسة عينةأما  اليدوية(، الميارات البيئية، الميارات الوقائية، الميارات الغذائية،

 العراق، في االبتدائي السادس، الخامس، الرابع وفلمصف العموم كتب منتكونت ف
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 تضمنو حيث من األولى المرتبة في جاء الرابع الصف كتاب أنالدراسة  وبينت
 وأخيراً  تكرار،( 85)بــ  السادس الصف كتاب يميو تكرار،( 89)بــ  الحياتية لمميارات

 الكتب ضمن أوالً  اليدوية الميارات مجال وجاء تكرار،( 76)بــ  الخامس الصف كتاب
 مجال ثم تكرار،( 66)بــ  البيئية الميارات مجال ثم تكرار،( 75)بــ مجتمعة الثالثة

ًا وأخير  تكرار،( 42)بــ  الغذائية الميارات مجال ثم تكرار،( 61)بــ  الصحية الميارات
 (3128)الفراجي، تكرار .( 28)بــ  الوقائية الميارات مجال

 
 إجراءات البحثالفصل الثالث / 

 منهج البحث : أواًل :
لتحميل محتوى كتب  التحقيق ىدف بحثي المنيج الوصفي التحميمي ةالباحث تاتبع   

، وذلك لكونو األسموب العموم لممرحمة المتوسطة ) لمصفين األول والثاني المتوسط (
 المالئم ليذا البحث .

أساليب البحث العممي أحد ( تحميل المحتوى بأنو 3122ويعرف )الياشمي ومحسن ،
خصائص الكتب عمى تعرف ال غايتو ،يندرج تحت منيج البحث الوصفيالذي 

عنو برموز كمية إلى جانب ما  الخصائص وصفًا كميًا معبراً  تمكالمدرسية، ووصف 
 ( .286: 3122يتم الحصول عميو من نتائج بأساليب أخرى )الياشمي ومحسن،

والفيارس  ( صفحة بعد أن استثنيت األسئمة265) تبمغ الصفحات المحممة   
 :   والمقدمات ذلك كاآلتي
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 )عينة البحث( المتوسطة المرحمة في المقررة العموم كتب (1جدول )

 الطبعة عنوان الكتاب ت
عدد الصفحات 

 المحممة

كتاب العموم لمصف األول المتوسط ،  1
 الجزء الثاني

لسنة  ،3ط
2118 

68 

( من كتاب العموم 5،4،3الوحدات ) 2
 لمصف الثاني المتوسط ، الجزء األول

، لسنة  2ط
2118 

86 

 154 المجموع

 أداة البحث  ثانيًا : 
تم وفقًا ليا توجود أداة  يتطمبتحميل محتوى كتب العموم لممرحمة المتوسطة  إن   

( 3122الى تبني األداة التي أعدىا )المسعودي،  ةالباحث تعمد لذاعممية التحميل، 
 .ميارة فرعية ( 292( ميارات رئيسة و)9والتي تكونت من )

 : التحميل أداة صدق
بعد تعديل بعض الميارات الفرعية فييا وحذف ميارات أخرى لتشابو فكرتيا مع     

 2من المحكمينعمى عدد  األولية صورتيابعرضيا إلى  ةالباحث ت،َعَمدَ ميارات أخرى
المذين و  الظاىري، األداة صدق تقديرة لحياال مو عم تدريسطرائق  في المتخصصين

بصورتيا األداة أصبحت ، وبذلك ةالباحثبيا  تأخذبعض المالحظات التي  وابدأبدورىم 
 دناه.أ( 3)موضح في الجدول كما ( و 2النيائية ممحق )

 

                                                           
 / م. د. صفاء كامل جابر أ.م.د كرمي بالسم خلف أ.د. قحطان فضل راهي /    1
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 المهارات الحياتية والمهارات الفرعية ونسبتها المئوية (مجاالت2جدول )

 المجال ت
 عدد المهارات الفرعية

 بعد االستبعاد       
 النسبة المئوية المهارات المستبعدة

 19,48 1 31 الغذائيةالمهارات  1
 13 3 21 المهارات البيئية 2
 18 1 29 المهارات الصحية 3
 16 1 24 المهارات الوقائية 4

5 
 اإلسعافاتمهارات 
 األولية

17 
1 

11,13 

 11,38 4 16 الحوار مهارات 6
 4,97 7 7 الوقت إدارةمهارات  7

8 
 حلمهارات 

 المشكالت
11 

11 
7,14 

 %111 27 154 المجموع

  : التحميل صدق
 تمقاتي ال المادة من جزء عرضالى  ةالباحث تَعَمدَ  التحميل،عممية  صدق من لمتأكد

 مجالالخبرة في  أصحابمن ( 4)عمى المادة الكمية من%(  31)تحميميا بواقع    ب
عممية  أجمعوا عمى صالح والمذين 3طرائق تدريس عموم الحياة التحميل تختصص

 التحميل .
 

                                                           
 م قاسم طالب مشران أ./ جعفر مخاط جلو   م.د عباس فاضل طالب / م.د أ.   2
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 : التحميل ثبات
 : بطريقتين التحميل ثبات حساب تم
 . مختمفين محممين بين االتساق. 3             . اذاتي ةلمباحث الزمن عبر االتساق. 2
 من%(  31)  تتمثم المحممة المادة من عينة تاختير  النوعينىذين  ولحساب   

لمصف العموم  كتاب من صفحة(  42)  أي صفحة،( 265) البالغ الكمي المحتوى
الكائنات الحية )رابعة خصائص الكائنات الحية ال وحدةال شممت المتوسط الثاني

 من مرتين)   مرات ثالث تحميلال تمإذ  ،(مممكة الحيوانات ،مممكة النباتات ،البسيطة
 ،(  4آخر باحث قبل منواحدة  ومرة)  ،( يوم 32 قدره زمني بفارق ةالباحث قبل

 : اآلتية الثبات معامالت إلى ت الباحثةتوصم(  ىولستي) معادلة وبتطبيق
 ( . %94)  آخر ومحمل ةالباحث بين االتفاق .3( .%6:)  الزمن عبر االتفاق .2
 الــ نسبتوتتجاوز  الذي الثبات إن كون لمثبات، بالنسبة مقبولة النتائج ىذه بذلك فإنو 
 .(Stmbly , et , at ,1972 : 10) جيدًا  يعد%(  81)

 : التحميل نتائج لمقارنة المحكية النسبة تحديد
 ذلك في معتمداً  التحميل نتائج لمقارنة افتراضية كنسبة%( 81) النسبة البحث أعتمد
 : عمى
 كنسبة%( 81) النسبة اعتبرت إذ الحياتية، الميارات تناولت التي الدراسات .2

 . ( 3122و )المسعودي، (3118الدين، سعد) كدراسة الكتب، لتحميل افتراضية
 إذ التحميل، نتائج لمقارنة افتراضية كنسبة%( 81) نسبة عمى المحكمين أتفاق .3

 %(.211) ت النسبةوكان ،تفاقاال نسبة لمعرفة استبيان ةالباحث تعرض
 

                                                           
 عباس فاضل طالب م.دأ.   3
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 Statistical Toolsثالثًا : الوسائل اإلحصائية    
( وبرنامج Spss -20الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) ةالباحث تاستخدم

(Microsoft Excel في معالجة البيانات ). 
 عرض النتائج وتفسيرهاالفصل الرابع / 

 أواًل : عرض النتائج : 
تعّرف مدى تضمين كتب العموم لممرحمة ىدف البحث وىو ) لغرض التحقق من    

 تحميللغرض  المحتوى تحميل أداة ةالباحث تاستخدم(،  المتوسطة لمميارات الحياتية
 ضاعر إلى است تَ إذ َعَمد لميارات،تمك ال تضمينيا مدى عمى لمحكم العموم كتب محتوى
 :آلتي كاذلك و كل كتاب أواًل ثم عرضيما معًا فيما بعد  تحميل نتائج

 : المتوسط األول لمصف العموم كتاب. 2
عن البيانات  متوسط األول لمصف العموم كتاب محتوى تحميل أسفرت نتائج   

( 79) بـ الكتاب ىذا في المحممة الصفحات عدد بمغ إذ( 4) الجدول الموضحة في
 . والمقدمات والفيارس األسئمة استثنيت أن بعد صفحة

 العموم كتاب في الحياتية المهارات لمجاالت المئوية والنسب التكرارات (3جدول )
 متوسط األول لمصف

 يةئو النسبة الم تكراراتال المجاالت ت

 11 8 المهارات الغذائية 1
 1,36 1 المهارات البيئية 2
 2,73 2 المهارات الصحية 3
 13,69 11 المهارات الوقائية 4
 1 1 األولية اإلسعافاتمهارات  5
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 21,91 16 الحوار مهارات 6
 1,36 1 الوقت إدارةمهارات  7
 47,95 35 المشكالت حلمهارات  8

 %111 73 المجموع

 إذ حصل مجاالت( 8) عمى توزعت تكرار( 84) عمى حصل الكتابإن  النتائج بينت
 مجال ويميو%( 6:,58) وبنسبة راتكر ( 46) عمى( المشكالت حلميارات ) مجال

 مجال لحص بينما ،تكرار%( 2:,32) بنسبة تكرار( 27) بواقع( الحوار ميارات)
 حل ميارات) ، أما مجال%(:24,7) وبنسبة تكرارات( 21) عمى( الميارات الوقائية)

 الميارات، أما مجال )%(22( تكرارات وبنسبة )9فقد حصل عمى )( المشكالت
( البيئية الميارات%(، مجالي )3,84( تكرارين فقط وبنسبة )3( فقد نال )الصحية

( %2,47فقد حصل كاًل منيما عمى تكرار واحد فقط وبنسبة ) (الوقت إدارة مياراتو)
 تحصل لمإذ ( األولية اإلسعافات ميارات) مجال الكتاب أىمل حين فيلكل منيما، 

 ةثالثال الكتاب وحدات معظم تناول عدم إلىائج النت ىذه ةالباحث فسروت تكرار، أي عمى
جاءت ىذه الوحدات كاآلتي بالشكل المطموب، إذ  الحياتية ممياراتلبفصوليا السبع 

)المجاىر( و)عمماء ساىموا في تطوير عمم األحياء( عمى  ناألولى بفصميالوحدة 
الوحدة الثانية تكونت من ثالث فصول ىي عمى التوالي )الخمية( و)االنقسام التوالي، و 

الوحدة الثالثة والتي تكونت من فصمين الخموي( و)تنظيم عمل أجسام الكائنات الحية(، و 
أن ىذه الوحدات  ةالباحث ت، إذ الحظ(ىما )مفيوم عمم الوراثة( و)تطبيقات عمم الوراثة

الشيء بعمى ذكر حقائق عممية أو تاريخية ولم تتناول الميارات الحياتية إال اقتصرت 
ُجل  وركزت الحياتية، الميارات بمجاالت المتعمق الكافي الشيء تتضمن فمماليسير، 
ما  المشكالت التي حازت عمى المعرفي، ما عدا ميارة حل الجانب عمىاىتماميا 
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العديد من األنشطة التي  احتوى عمى وكونىذا الكتاب يقارب نصف عدد التكرارات 
تضع الطالب أمام مشكمة وتطمب منو جمب معمومات من خارج الكتاب مثل شبكة 

 لحميا . االنترنيت
 فقرة( :3) حقق المتوسط قد األول مصفلالعموم  كتاب بحسب ما ورد أعاله فإنو   

 يوى فقرة، (236) أىمل أي ،%(29,94) بنسبة مجاالت( 8) في المعيارمن فقرات 
 أير  إلى استناداً  ةالباحث ياتاعتمد التي المحكية بالنسبة قورنت ما إذا ضعيفة نسبة

 الكتابىذا  اىتمام قمة يدل عمى وىذا ،%(81) وىي السابقة والدراسات الخبراء
 . العمرية المرحمة ىذه في لمطمبة الحياتية بالميارات

 المتوسط الثاني لمصف العموم كتاب.3
عن البيانات الموضحة  المتوسط الثاني لمصف العموم كتاب محتوى تحميل أسفرت نتائج

 أن بعد صفحة( 97)الكتاب بـــ  ىذا في المحممة الصفحات عدد بمغ إذ،(5) الجدول في
  . والمقدمات والفيارس األسئمة استثنيت

 
 العموم كتاب في الحياتية المهارات لمجاالت المئوية والنسب التكرارات (4) جدول

 متوسط الثاني لمصف

 يةئو النسبة الم تكراراتال المجاالت ت

 % 1,18 1 المهارات الغذائية 1
 % 55,43 51 المهارات البيئية 2
 % 5,43 5 المهارات الصحية 3
 % 7,61 7 المهارات الوقائية 4
 % 1 1 األولية اإلسعافاتمهارات  5



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
666 

 % 12 11 الحوار مهارات 6
 % 1,18 1 الوقت إدارةمهارات  7
 % 17,38 16 المشكالت حلمهارات  8

 %111 92 المجموع

 وتركز مجاالت( 8) عمى توزعت تكرار( 3:) عمى حصل الكتاب إن النتائج بينت   
 ويمييا%( 66,54) وبنسبة راتكر ( 62) بواقع( البيئية مياراتال)مجال عمى االىتمام
 مجال نال بينما ،%(28,49) بنسبة تكرار( 27) بواقع( المشكالت حل ميارات) مجال

 الميارات) حصل مجال حين في،%(23) وبنسبة تكرار( 22) عمى(الحوار ميارات)
 بواقع( الصحية الميارات)مجال، وحصل %(8,71) وبنسبة اتر اتكر ( 8) عمى( الوقائية

 إدارة ميارات)و( الغذائية الميارات)فيما حصل مجالي ،%(6,54) وبنسبة راتكر ( 6)
 مجال الكتاب أىمل وقدمنيا،لكل %( 2,19) وبنسبةواحد فقط  راتكر ( 2) عمى( الوقت

 تكرار أي عمى تحصل لم أي صفر نصيبيا وكان( األولية اإلسعافات ميارات)
المحممة  الثالثة الكتاب وحدات معظم تناول أن عدم النتائج إلى ىذه ةالباحث فسروت

بالشكل  الحياتية لمميارات والتي تضمنت موضوعات أحيائية فقط، بفصوليا السبع
المطموب، إذ جاءت ىذه الوحدات كاآلتي الوحدة األولى بفصمين )عمم التصنيف( 

، والوحدة الثانية تكونت من ثالث فصول ىي اً ( توالي و)كيف تصنف الكائنات الحية
الحية البسيطة( و)مممكة النباتات( و)مممكة الحيوانات(، والوحدة عمى التوالي )الكائنات 

الثالثة والتي تكونت من فصمين ىما )البيئة ومكوناتيا( و)التوازن في النظام البيئي(، إذ 
قديمة تتعمق بعمم عمى ذكر حقائق عممية اقتصرت األولى  ةأن الوحد ةالباحث تالحظ

رفي كثيرًا فيما يخص تصنيف الكائنات المع الجانب عمى التصنيف ونشأتو وركزت
ياة المتعمقة بذلك، أما الوحدة الثانية فجاءت متضمنًة جوانب حالحية،وأىممت ميارات ال
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معرفية في معظم صفحاتيا ولم تعير االىتمام المطموب لمميارات الحياتية خصوصًا 
إذ أن العديد منيا تكون بتماس مباشر  أنواعيا،ف ختالبا وأنيا تناولت الكائنات الحية

مع حياة اإلنسان وما يترتب عمى ذلك من وجوب تزويد الطالب بمعمومات كافية عنيا 
من  و ذلكفقسم منيا تمثل غذاء لو والقسم اآلخر ليا عالقة بصحتو وبيئتو وما يتطمب

، أما الوحدة بياطرائق الوقاية منيا وكيفية إجراء اإلسعافات األولية عند اإلصابة  معرفة
الثالثة فقد كانت ممبية لمطموح إلى حٍد ما كونيا حققت أكثر من نصف التكرارات في 
ىذا الكتاب وذلك لتناوليا العديد من المواضيع البيئية والميارات البيئية المترتبة عمى 

 ذلك .
 مما فقرة( 41) حقققد  الثاني المتوسط بجزئو األول العموم لمصف كتاب يكون وبذلك
 يوى فقرة، (235) أىمل بينما ،%(59,:2) وبنسبة مجاالت( 8) في المعيار في ورد
 آراء إلى استناداً  ةالباحث ياتاعتمد التي المحكية بالنسبة يارنتاقمعند  ضعيفة نسبة

 الكتاب اىتمام ضعف مىع دلي وىذا ،%(81) وىي السابقة والدراسات محكمينال
 . العمرية المرحمة ىذه في لمطمبة الحياتية بالميارات

 .المتوسط معًا  ين األول والثانيلمصف العموم ابيكت .4
 نتائجالالمتوسط معًا  لمصفين األول والثاني العموم كتابي محتوى تحميلعممية أبرزت   

 بـ الكتابين ىذين في المحممة الصفحات عدد بمغ حيث( 6) الجدول فيالموضحة 
 .  والمقدمات والفيارس األسئمة استثنيت أن بعد صفحة( 265)
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 العموم كتابي في الحياتية المهارات لمجاالت المئوية والنسب التكرارات (5) جدول
 المتوسط معاً  لمصفين األول والثاني

 ت
  الصف        
     

 المجاالت

مجموع  الثاني األول
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 % التكرار % التكرار

المهارات  1
 الغذائية

8 11 1 1,18  9 5,45 
% 

المهارات  2
 البيئية

1 1,36 51 55,43  52 31,51 
% 

المهارات  3
 الصحية

2 2,73 5 5,43  7 4,24 
% 

المهارات  4
 الوقائية 

11 13,69 7 7,61  17 11,31 
% 

مهارات  5
 اإلسعافات

 األولية

1 1 1 
1  

1 1 % 

 16,39 27  12 11 21,91 16 الحوار مهارات 6
% 

 إدارةمهارات  7
 الوقت

1 1,36 1 1,18  2 1,21 
% 

 حلمهارات  8
 المشكالت

35 47,95 16 17,38  51 31,91 
% 

 %111 165 %111 92 %111 73 جموعالم
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( 8) عمى توزعت تكرار( 276) ا معاً جمع ينباالكت أنأعاله  (6) الجدول من يتبين  
ني الثا لمصف العموم كتاب فحصل عمييا الحاصمة النسب في وتباينت مجاالت
 ،تكرار( 3:) بواقع%( 66,87) وىي نسبة أعمى عمى(  الجزء األول)  المتوسط
 وبواقع%(  35,35) نسبة عمى(  الجزء الثاني) األول لمصفالعموم  كتاب وحصل

 التنسيق عدم وحي إلىي ينباالكت بين ختالفاال ىذا أن ةالباحث رىوت ،تكرار( 84)
 المحتوىكل  تنظيم فيسمسل والت االستمرارية مبدأ بيغيتو  امموضوعاتي بين والتكامل
  .  سبقو ما يكمل ال كتاب كل جعل والذي

 الكتب أن فنالحظ الحياتية الميارات بمجاالت االىتمام في أيضاً  التباين أنعكس وقد   
 %( 42,62) نسبة عمى فحصال المشكالت حلو  البيئية الميارات عمى ركزت

 ،(3122،المسعودي) دراسة نتائج مع تتفقال  النتائج وىذه التوالي عمى%( 1:,41)و
 نسبة عمى الحوار ميارات حصمت بينما، الجانب ىذا في( 3128،الفراجي)
 الميارات حصمت بينما ،%(21,41)عمى نسبة  الوقائية المياراتو %( :27,4)

 وحصمت التوالي، عمى%( 5,35)و%( 6,56) نسبة عمى الصحية المياراتو  الغذائية
األولية فإنيا لم  اإلسعافات أما ميارات ،%( 2,32) النسبة عمىالوقت  إدارة ميارات

 . تحصل عمى أي نسبة لعدم ورود أي ميارة فرعية ليا في ىذين الكتابين 
 بين التنسيق غيابمن خالل االطالع عمى نتائج تحميل الكتابين معًا نالحظ   

باإلضافة إلى وجود فرق شاسع في توظيف الميارات الحياتية في الكتابين يما موضوعات
كتاب العموم لمصف األول نجد عمو كعب ميارات حل المشكالت بفارق لفحين ننظر 

أما كتاب الصف الثاني فمالت الكفة لمميارات البيئية بفارق  ،كبير عن باقي الميارات
 إدارة ميارات الصحية والميارات الغذائية المياراتأما ، كبير أيضًا عن باقي الميارات

وىذا إن دَل إنما يدل عمى ضعف االىتمام فقد جاءت بنسبة ضعيفة جدًا، الوقت 
ما يمف االنتباه في نتائج لكن بتوظيف الميارات الحياتية وقمة التنسيق في تضمينيا، و 
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اب مبادئ األحياء التحميل ىو حذف فصل اإلسعافات األولية الموجود سابقًا في كت
اإلسعافات األولية عمى أي تكرار في  لذا لم تحصل مياراتلمصف األول المتوسط، 

فنحن نعمم أن الطالب في ىذه المرحمة العمرية التي تمثل مرحمة المراىقة الكتابين معًا، 
يكون كثير الحركة وىذا ما يعرضو لمختمف اإلصابات والتي تتطمب منو معرفة ودراية 

إجراء اإلسعافات األولية لحين الوصول إلى أقرب مركز صحي لمعالج، لذا فإن بكيفية 
 .حذف ىكذا مواضيع حتمًا سيؤثر سمبيًا عمى الطمبة 

 
 :االستنتاجات: اً ثالث

 :تية اآل االستنتاجاتإلى  ةالباحث تبناءًا عمى نتائج البحث الحالي توصم
 المحكية بالنسبة مقارنةبال جيد بمستوى تكن لم المتوسطة ممرحمةل مو عمال كتب أن. 2

 وىي السابقة الدراسات وكذلك محكمينال آراء إلى ستنادباال ةالباحث ياتاعتمد التي
(81 . )% 
 بالميارات اىتماماً  أكثر كان األول وجزئب المتوسط نيالثا لصفاعموم  كتاب أن .3

 نتائج ضوء في( الجزء الثاني) األول المتوسط لمصف العموم باكت من الحياتية
 .التحميل

يميو بمستوى مقارب العموم  كتب في األولى المرتبة في (يةبيئال الميارات)مجال حل .4
 المرتبة في (الوقت إدارة ميارات) مجال جاء بينما (، المشكالت حل مياراتمجال )
 .في الكتابين تمامًا  (األولية اإلسعافات ميارات) مجال أىمل حين في األخيرة،

 فحمت التكرارات من عدد أكبر عمى (يجمع المعمومات حول المشكمة) فقرة حصمت .5
 تكرار أي عمى تحصل لم الفقرات من العديد بينما، ( تكرار36) ـبــ األولى بالمرتبة
 . (وجبة كل في المناسب الطعاميختار نوع )  كفقرة
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 : التوصيات: اً رابع
مجموعة من  ةالباحث تفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج  البحث الحالي استخمص   

فادة القائمين عمييا وذلك من  التوصيات التي قد تعمل عمى إثراء العممية التعميمية وا 
 خالل اآلتي : 

الطمبة  مستويات تناسب كي الحياتية الميارات ضوء في الدراسية المناىج إعداد .2
 . جميعاً 

 .المراحل  ىذه في العموم مناىج الحياتية في توظيف الميارات في التوازن مراعاة .3
يم حاجات ضوء فيلمطمبة  الحياتية الميارات تنميةتعميمية غايتيا  برامج تصميم .4

 .العصر وتحديات متطمباتالذي يعيشون فيو لتمبية  المجتمع وواقع
 :المقترحات:  اً خامس
 : اآلتي ةالباحثقترح تاستكمااًل لموضوع البحث     
  مغة العربية أو الرياضياتكال أخرىة يدراس لمواد الحالية لمدراسة مماثمة دراسة أجراء .2

 . 
 مدى لموقوف عمى اإلعدادية ممرحمةل حياءاألعمم  كتب لتحميل مماثمة دراسة إجراء .3

 . الحياتية لمميارات تضمينيا
 مصادر بحث

( : فعالية برنامج إثرائي في العموم لتنمية  3124) حمد عبد المجيد أبو الحمائل، أ .2
مجمة كمية الميارات الحياتية لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمحافظة جدة، 

 ( .293-222(، ص )4:جامعة بنيا ، ) - التربية
استراتيجيات حديثة في طرائق تدريس ( : :::2أبو جاللة، صبحي حمدان ) .3

 ان .، مكتبة الفالح، عم2، طالعموم
 ،  حول التربية العممية والتكنولوجية( : 3121بشير، حسين ) .4
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http://forum.stop55.com/290436.html 
( : 3127) اليميالت وختام صالح عمي الرصاعي وريم الجازي، حصة ومحمد .5

درجة تضمين الميارات الحياتية في كتب العموم لمصفوف الثالث األولى في 
 .(3272- 3252(، ص) 6( ، ممحق )54، المجمد )مجمة دراساتاألردن، 

( : الميارات الحياتية لطفل الصف األول األساسي،  3123حمادة، سموى عمي )  .6
 .( 379_369(، ص )241، العدد )مجمة القراءة والمعرفة

،  2، ط: التصميم التعميمي، نظرية وممارسة( :::2الحيمة، محمد محمود )  .7
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، َعّمان .

، تصميم التعميم، نظريةة وممارسةة(: 3119الحيمة، محمد محمود ومرعي توفيق ) .8
 ، َعّمان .، دار الميسرة لمنشر والتوزيع5ط 

 مةةدخل لفهةةم جةةودة عمميةةة التةةدريس،( : 3124الربعــي، محمــد بــن عبــد العزيــز ) .9
 ، دار الفكر، عمان، األردن .2ط

( : الميارات الحياتية المتضمنة في مقرر 3118سعد الدين، ىدى بسام ) .:
رسالة ماجستير غير التكنولوجيا  لمصف العاشر ومدى اكتساب الطمبة ليا، 

 ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة  .      منشورة
( :الميارات الحياتية المتضمنة في منياج 3121صايمة، سمر عبد المنعم كامل ) .21

المغة العربية لمصف الثالث األساسي ومدى ممارساتيا لدى تالميذ مدارس وكالة 
 1ر، غزةكمية التربية، جامعة األزىغير منشورة،  ماجستيررسالة الغوث الدولية، 

اتجاهات معاصرة في تدريس العموم والتربية ( : 3126الطناوي، عفت مصطفى ) .22
 ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة . 2، ط العممية

مناهج وطرائق ( : 3122العفون، نادية حسين وفاطمة عبد األمير الفتالوي )  .23
 ، مكتبة التربية األساسية ، بغداد .تدريس العموم لطمبة الصف الثالث

http://forum.stop55.com/290436.html
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، دار الجامعة المهارات الحياتية إستراتيجية منهجية( : :311عمي،عادل السيد ) .24
 الجديدة، اإلسكندرية.   

، مكتبة زىراء  2، ط المهارات الحياتية( : 3112عمران، تغريد وآخرون ) .25
 المعادي ، القاىرة .

 محتوى في المتضمنة الحياتية لميارات( : ا3128) تركي أحمد محمدالفراجي،  .26
، كمية رسالة ماجستير غير منشورة، العراق في االبتدائية لممرحمة العموم كتب
 . عمان،البيت آل ، جامعةالتربوية العموم

( : مستوى الميارات الحياتية لدى طمبة المرحمة 3122المسعودي، عباس فاضل ) .27
، رسالة ماجستير غير منشورةالمتوسطة ومدى تضمينيا في كتب عمم األحياء ، 

 التربية، جامعة القادسية ، العراق .كمية 
تحميل مضمون المناهج ( : 3122الياشمي،عبد الرحمن ومحسن عمي عطية ) .28
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