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 ملخص الذراسة: 
عة  ررةة  هدفت الدراسة   للةا الف ة  

 -ممارس  طلب  المستوى الرابع في كلي  التربية 

ةامعة  لللةةيب سةبي اليمليةة  لةبعر الم ةةارات 

ب اسةتددا  تةالحياتي  مة  جة ة  رهةرهب  ج

المل ج الوصفي مل جا ل ا  جلتحقيق أهداف ا  

أعد الباحث استبار  تفورت م  خمسة  مجةا ت 

في فريق  جالعمل هي: ) م ارات العمل التعاجري 

م ةةارات لرارة الةةوات جالتعامةةل مةةع ال ةة و   

م ارات التففير جاتداذ القرار  م ارات التواصةل 

جتفلولوةيةةا المعلومةةات  الم ةةارات الولا يةة  

رعية  ف( م ةارة 55جالبيئي (   جاشتملت علةا )

توزعت علا هةو  المحةاجر   جتةب التيكةد مة  

صدل ا بتوزيع ا علا مجموع  م  المتدصصي  

ا ثبات ا فقد تةب التيكةد ملةا باسةتددا    جأم

معامل كرجرباخ ألفا ؛ حيث بلغ لالستبار  الفلي  

 6700   67.0   .,67   68.0جمجا ت ا  الفرعي  )

 67.0   67.58) 

( طالبا جطالب  مة  0.تفورت عيلت ا م  ) 

طلبة  المسةةتوى الرابةع فةةي االسةا  العلميةة  

  جطالبة  طالبا(  111جاإلرساري  البالغ عدرهب )

 جلد توصلت الدراس  للا عدة رتا ج ؛ م  أهم ا: 

أن ررة  ممارس  الطلب  عيل  الدراس   -

للم ارات الحياتي  م  جة ة  رهةرهب 

 (. كارت معهم ا بدرة  )لليل 

:الم ةارات الحياتية    الكلمات المفتاحيةة 

 . ة  الممارس رةامع  للليب سبي   ر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقليمجانػة  -درجة نهارسة طلبة املستوى الرابع يف كلية التربية
 املهارات الحياتية نو وجهة ىظرهم. سبأ اليهيية لبػض
وضهان الجودة األكادىهي االغتهاد



  

 

 

Abstract : 

The study aimed at 

identifying the degree to which 

the students of Level IV, 

Faculty of Education, Sheba 

Region University, Yemen, 

practice some life skills from 

their point of view. The 

researcher used the descriptive 

method in the study; and to 

achieve the objectives of the 

study, he prepared a 

questionnaire composed of 55 

skills distributed into five main 

domains: the skills of 

collaborative team work, the 

skills of self-management and 

dealing with pressure, the skills 

of thinking and decision-

making, the skills of 

communication and information 

technology, and the preventive 

and environmental skills. The 

researcher distributed the 

questionnaire to a group of 

experts to verify its validity. He 

also used Cronbach’s alpha 

coefficient to measure its 

reliability. The values of 

Cronbach’s alpha coefficient of 

the reliability for the 

questionnaire as whole as well 

as its five domains were (0.86, 

0.78, 0.89, 0.93, 0.84 and 0.85). 

The questionnaire was 

administered to a sample of (84) male 

and female students of level four from 

sciences and human studies 

departments. The study reached 

various results. The most important 

result was that the degree to which the 

students, the sample of the study, 

practice life skills from their point of 

view was generally limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

  

 157 

سةبأ اليهييةة    إقلةيم جانػةة   -درجة نهارسة طلبة املستوى الرابع يف كلية التربيةة 
  د.محمد أحمد علي قبقب  |                 املهارات الحياتية نو وجهة ىظرهم. لبػض

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-أكتوبر( 6)المجلذ(26)العذد

 مقذمة:

أطدا   إٓعد تعلٔه املَازات اسبٔاتٔ٘ ّتعلنَا مً األٍددا  األضاضدٔ٘ رتلذلةٔد٘ املعا دسٗ ا أندا  ٌ      

ٍرِ املَازات رتلنتعلنني   دح  مدً  ٍده  رّاز املعلده ق ارتادسٌ ارتْاذدد ّارتعػدسًٓا ّىعدسا رتتلد  األٍنٔد٘           

ارتعدٓد مً امليعنات ارتدّرتٔ٘ ّاإلقلٔنٔ٘  ّاملَتنني ق اجملال ارتذلةْٖ  إٌاملَازات ا فارتيت ذبعٙ ةَا ٍرِ 

ّ     رتقددد  ّرتددْا اٍتنامددا متصآدددا      إأطدداةَالنَددازات اسبٔاتٔدد٘  ّ أدددّا رلددٙ  لددسّزٗ تعلٔنَددا ّتعلنَددا 

ىطدوْا  )ارتْٔ رتلنتعلننيا ّارتتأأٔد رلٙ  ٍنٔ٘ رماجَا ق املياٍخ ارتتعلٔنٔ٘ ّق طبتلف مساذل ارتتعلٔه

ا  2010( ا ّ ّاق ا ا 2014ّ)  –IYF -ا  ّامليعنددد٘ ارتدّرتٔددد٘ رتلػدددحا     2004ا األرتوطدددْ ا 1996

أٌ اإلٍتندداو ةاملَددازات اسبٔاتٔدد٘ ق  ةدد( 2012( ا ّٓؤأددد أددل مددً اشلددٔه ا ّارتعحنددٕ )   2009ةػددازٗ ا 

د  ٌ تحيدد   ٍددرِ ارتتعلددٔه قددد ةددد  ميددر ضددتٔئات ارتاددسٌ املالددٕا إل  ىددُ ع ٓأ ددر ارت دداة  ارتعدداملٕ إل ةعدد   

ٍرا الدبداِ ا ّةدد ت الٍتنداو ةتدحل تعلٔنَدا ّتعلنَدا  رلدٙ املطدتْٚ ارتعداملٕ           -املرأْزٗ –امليعنات 

 ٌ الٍتندداو  َا ق امليدداٍخ ا ّق طبتلددف مساذدل ارتتعلددٔها أنددا يّاإلقلٔندٕا ّرردد  إر لددسّزٗ ت دنٔ  

ارتذلةْٖ ا ذٔث تصآد الٍتنداو  ارتعداملٕ   ةاملَازات اسبٔاتٔ٘   ح  مً  ٍه الدباٍات اسبدٓث٘ ق اجملال 

ةارتتْجُ عبْ ارتتعلٔه ارترٖ َٓد  إر تينٔ٘ تل  املَازات رتدٚ املتعلنني ا ّإرماجَا ق املياٍخ ارتدزاضٔ٘ا 

أددٌْ ٍددرا ارتتْجددُ ضٔطددَه ق إردددار املددتعلنني إردددارا غددامع رتلرٔدداٗ ا ّىددا ػبعلددَه قددارزًٓ رلددٙ          

متٔدددص ٍدددرا ارتعتدددس ق طبتلدددف اجملدددالتا ّتؤأدددد مدددسٓه      ارتتؤدددف مددد  ارتدددتػرلات املتطدددازر٘ ارتددديت    

 –(  ٌ اسباج٘ رتتعلٔه املَازات ّتعلنَا ّإأطاةَا رتلنتعلنني قد   ر ٓتصآد ق ٍرا ارتعتس 2007ارتطٔد)

 ّق طبتلف اجملالت. -املْضْو ةعتس الىفحاز املعسق ّارتتويْرتْجٕ املتطازع

ّٓسٚ ارتحاذث  ٌ ٍرِ ارتتف٘ ارتيت ٓتطه ةَا ٍرا ارتعتس  تفسض رلٙ رلٙ املياٍخ  ّ ددلاٛ ارتذلةٔد٘     

لددسّزٗ الضددتحاة٘ شلددرِ ارتددتػرلات ّمْأحتَددا ّارتتؤددف معَددا; مددً  ددعل  ارتطددعٕ إر ت ددنني امليدداٍخ  

ٔ       -ّق طبتلف املساذل-ارتدزاضٔ٘  ٘ ّق رتلنَازات اسبٔاتٔد٘ املياضدح٘ رتلندتعلنني ق أدل مسذلد٘ رزاضد

 أل  ف ا ّىا ٓتياضب م   تاٜص املعلنني املطتَدفني. 

ّٓتفددم مععدده ارتذلةددْٓني ّ دددلاٛ امليدداٍخ ّامليعنددات ارتدّرتٔدد٘ املَتندد٘ ةاملَددازات اسبٔاتٔدد٘  ٌ امليدداٍخ      

ارتتالٔدٓ٘ ل تفتاس إر ارتودثرل مدً ٍدرِ املَدازات ارتعشمد٘ رتلندتعلنني ق ٍدرا ارتعتدسا ذٔثتػدرل امليعند٘           

تلددإ إأطددا  املددتعلنني رتلنَددازات  (  إر   ٌ  ىعندد٘ ارتتعلددٔه ارتتالٔدٓدد٘ ل2013)  IYF  ارتدّرتٔدد٘ رتلػددحا

 ٖ أنددا تددسٚ  -ارتتائدد٘ ّارتػيتددٔ٘ امل لْةدد٘ ق ارتا ارددات ارتيامٔدد٘ ق القتتددار اسبدددٓثا ٍّددرا ٓددؤر

َدا  املتعلندٌْ رتيحداذَه ق ضدْل  ارتعندل      جإر لدعف ارتتْافدم ةدني صبدال املَدازات ارتديت ؼبتا        -امليعن٘

ةني  املَازات ارتفعلٔ٘ رتدَٓها  أنا  ٌ ارت عف ق ٍرا ارتتْافم ةني ٍدرًٓ اجملدارتني رتلنَدازات ق تصآدد     ّ

مطتنس ةطحب ارتعْمل٘ ّذبْل اقتتار ارتعدٓد مً ارتدّل إر الرتنار رلدٙ ارتا اردات اشبدماتٔد٘ ا ّتدسٚ     

٘ ألّرتٝ  املتعلنني ةَد  امليعن٘  ٌ ارتتػلب رلٙ ٍرِ  املػول٘ ٓته مً  عل تادٓه ةسامخ مَازات ذٔاتٔ

اٍخ ي( إر  ٌ امل Teo ,2008تاسٓب ارتفحْٗ ةني املَازات امل لْة٘ رتلعنل ّمَازاتَه ارتفعلٔ٘;  أنا  غاز) 
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اقدف اسبٔاتٔد٘ ارتْٔمٔد٘ مدً جَد٘;      ْارتدزاضٔ٘  ارتااٜن٘ رلٙ مد ل املَازات اسبٔاتٔ٘ تَدته ةارتتاسٓدب ةدني امل   

ا ّذرت  مً  عل تيعٔه اشبدلات ّتواملدَا ق تلد  امليداٍخ    ّضبتْٚ املاسزات ارتتعلٔنٔ٘ مً جَ٘   سٚ 

ّ ٔاغ٘ تدزٓحاتَا ّ ىػ تَا ىا ػبعلَا قارزٗ رلٙ تينٔ٘ ما ؼبتاجُ املتعلنٌْ مً مَازات ذٔاتٔ٘ حبٔث 

تتح  رنلٔ٘ ارتتعلٔه ّارتتعله ّظٔفٔ٘ مستح ٘ حبٔاتَها ّتَٕٛ شلده فس دا متعددرٗ رتت حٔدم مدا ٓتعلندِْ ق       

ا ّاملفيتا  2006ا ّتػسٓد رنساٌا ّآ س2006ٌّّارتعنلٔ٘ا ّذأس أل مً ) اسبآ  اذٔاتَه ارتْٔمٔ٘ 

(  ٌ امليداٍخ ارتتالٔدٓد٘  ل تت دنً ارتوددثرل مدً املَدازات اسبٔاتٔ٘املعا ددسٗ ارتعشمد٘ رتلندتعلنني  مددً        2006

 . ... اخل  مثل مَازات ارتتعله ارتراتٕ ّاملطتنس ا ّمَازات ارتتفورلا ّذل املػوعت ّارباذ ارتاساز
ّىعسا شلرِ األٍنٔ٘ ارتيت ذبعٙ ةَا املَازات اسبٔاتٔ٘ ا فاد تياّشلا ارتحاذثٌْ ّاملَتنٌْ ق صبالتَا 

اىْٓد٘ ق  ثامليتلف٘ا ذٔث  جسٚ ازبدٓإ رزاض٘ ٍدف  إر تينٔ٘ املَازات اسبٔاتٔد٘ رتددٚ بلحد٘ املسذلد٘ ارت    

ّجدْر  ىػد ٘ رلنٔد٘ ّرنلٔد٘ تَدته      اىْٓد٘ تفتادس إر   ثغصٗا ّأاى   ٍه ىتاٜحَا ٍٕ  ٌ ميداٍخ املسذلد٘ ارت  

أنددا  ٌ تعلدده ٍددرِ املَددازات   ددح  م لحددا راملٔددا تيددارٖ ةددُ    رتل لحدد٘ا ةددتعله املَددازات اسبٔاتٔدد٘ ّتعلٔنَددا 

(  قداو ةدزاضد٘ ق ارتْلٓدات املترددٗ       Fox, 2003امليعندات ارتدّرتٔد٘ ّاإلقلٔنٔد٘ا أندا  ٌ فدْأظ ا )     

( رتتعلددٔه 4Hشبددسػبني ارتددرًٓ بحددم رلددَٔه ةسىددامخ )  ٍدددف  إر تاددْٓه املَددازات اسبٔاتٔدد٘ رتدددٚ ارت لحدد٘ ا   

ّجددْر   ددس رتلدلىددامخ ق تينٔدد٘ املَددازات اسبٔاتٔدد٘ رتدددٚ  املَددازات اسبٔاتٔدد٘ا ّأدداٌ مددً  ٍدده تياٜحَددا ٍددٕ:

 .ارت لح٘ رٔي٘ ارتدزاض٘

 م فل  الدراس :

ارتفسر مً مَازات رتلتعامل مد  مت لحدات اسبٔداٗ ق ٍدرا ارتعتدس ربتلدف ردً تلد  ارتديت           إٌ ماؼبتاجُ

رتً توٌْ ىفظ املَازات ارتيت ضْ  ؼبتاجَدا ملت لحدات     -ذتنا –أاٌ ٓطتيدمَا ق املالٕ ا ٍّٕ 

فحاز املعدسق ّارتتويْرتدْجٕ املتطدازع ق طبتلدف     ىذٔاتُ املطتاحلٔ٘; ىعسا ملا ٓتطه ةُ ٍرا ارتعتس مً اإل

ٛ         صب الت اسبٔاٗا ّمما ل غ  فُٔ  ٌ ٍرا األمس ضدٔؤ س رلدٙ املؤضطدات ارتتعلٔنٔد٘ ا ّٓلادٕ رلَٔدا  رحدا

عاِت ّجَْرا أحرلٗ ا ملْاجَ٘ ٍرِ ارتتػرلات ّارتت ْزات املتطازر٘ ا ّذبنل مطْٝرتٔاتَا ق م دارف٘  حّت

َا; مدً  دعل ارتطدعٕ    ازبَْر ارتيت دبعلَا قارزٗ رلٙ مْاأح٘ ٍرِ ارتت ْزات ّارتتؤف معَا; ةل ّقٔارت

اسبثٔث ق ت ْٓس مياٍحَا ارتتعلٔنٔ٘ ا ّت دنٔيَا رتلنَدازات اسبٔاتٔد٘ ارتديت ؼبتاجَدا املتعلندٌْ رتلتعدآؼ        

م  مت لحات اسبٔاٗ ق ارتطيْات ّارتعاْر ارتاارم٘ مً ارتاسٌ اسبارٖ ّارتعػدسًٓ ا ّٓتنويدٌْ مدً  عشلدا     

مْاجَدد٘ ارتتردددٓات ارتياندد٘ رددً ٍددرِ    املػددازأ٘ ارتفارلدد٘ مدد   ارتعدداع مددً ذددْشله ا ّتطدداردٍه ق   مددً

ارتددتػرلات ّارتت ددْزات املتطددازر٘ ا ّاضددتيارا ملددا ضددحما ٓت دد   ٍنٔدد٘ امددتعا ارت لحدد٘  رتددحع  املَددازات       

اسبٔاتٔ٘ ارتعشمد٘ ; ٍّدرِ األٍنٔد٘ قددرصشت مدً ارتػدعْز رتددٚ ارتحاذدث ةأٍنٔد٘ ارتتعدس  رلدٙ ما تلودُ             

ضحأ مً مَدازات ذٔاتٔد٘ ا ّمددٚ ممازضدتَه ارتفعلٔد٘       بلح٘ املطتْٚ ارتساة  ق ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ جبامع٘ إقلٔه

شلرِ املَازات مً ّجَ٘ ىعسٍها ّقد ا تدازٍه ارتحاذدث ق رزاضدتُ; أدْىَه ق ىَآد٘ املسذلد٘ ارتدزاضدٔ٘        
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عل ارتطدديْات األزةدد   ارتدديت   ٔاتٔدد٘  دد ازبامعٔدد٘ا قددد تعسلددْا  ددعل رزاضددتَه رتلعدٓددد مددً املَددازات اسب     

    الم فل  في السؤال الر يس اآلتي:  ٔاغ٘ ا ّق ماسزات متعدرٗ اذٔث مترزضٍْا

-       ٘ جامعد٘ إقلدٔه ضدحأ ارتٔنئد٘ رتدحع       - مارزج٘ ممازضد٘ بلحد٘ املطدتْٚ ارتساةد  ق ألٔد٘ ارتذلةٔد

  املَازات اسبٔاتٔ٘ مً ّجَ٘ ىعسٍه؟

 جيتفرع م  هوا السؤال الر يس ااسئل  الفرعي  اآلتي :

جامع٘ إقلدٔه ضدحأ ارتٔنئد٘ رتلنَدازات     - ٔ٘مارزج٘ ممازض٘ بلح٘ املطتْٚ ارتساة  ق ألٔ٘ ارتذلة -

 مً ّجَ٘ ىعسٍه؟ (فسٓم ق ّارتعنل ارتتعاّىٕ ارتعنل مَازات)اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ىحال 
جامع٘ إقلدٔه ضدحأ ارتٔنئد٘ رتلنَدازات     - مارزج٘ ممازض٘ بلح٘ املطتْٚ ارتساة  ق ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ -

 مً ّجَ٘ ىعسٍه؟ (ارت ػْط م  ّارتتعامل ارترات إرازٗ مَازات)اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ىحال 
جامع٘ إقلدٔه ضدحأ ارتٔنئد٘ رتلنَدازات      -مارزج٘ ممازض٘ بلح٘ املطتْٚ ارتساة  ق ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ -

 مً ّجَ٘ ىعسٍه؟ (ارتاساز ّارباذ ارتتفورل مَازات) اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ىحال
ازات جامع٘ إقلدٔه ضدحأ ارتٔنئد٘ رتلنَد     -مارزج٘ ممازض٘ بلح٘ املطتْٚ ارتساة  ق ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ -

 مً ّجَ٘ ىعسٍه؟ (املعلْمات ّتويْرتْجٔا ارتتْا ل مَازات)اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ىحال 
جامع٘ إقلدٔه ضدحأ ارتٔنئد٘ رتلنَدازات      -مارزج٘ ممازض٘ بلح٘ املطتْٚ ارتساة  ق ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ -

 مً ّجَ٘ ىعسٍه؟ (ّارتحٔٝٔ٘ ارتْقأٜ٘ املَازات) اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ىحال
-  ٘ ( ةددني متْضدد ات تادددٓسات  ارت لحدد٘   0.05إذتددأٜ٘ ريددد مطددتْٚ)  ٍددل تْجددد فددسّل ذات رلرتدد

تعدددصٚ ملدددتػرل ارتيدددْع  املعلندددني ردددً مددددٚ ممازضددداتَه رتلنَدددازات اسبٔاتٔددد٘ مدددً ّجَددد٘ ىعدددسٍه  

 الجتنارٕ )ذأْزا إىاث(ا رلٙ الضتحاى٘ ارتولٔ٘ ّصبالتَا ارتفسرٔ٘ اشبنط٘؟
 ات تادددٓسات ارت لحدد٘  ةددني متْضدد  (0.05ٍددل تْجددد فددسّل ذات رلرتدد٘ إذتددأٜ٘ ريددد مطددتْٚ)    -

تعددصٚ ملددتػرل ارتاطدده    املعلنددني رددً مدددٚ ممازضدداتَه رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه        

 ارتولٔ٘ ّصبالتَا ارتفسرٔ٘ اشبنط٘ارتعلنٕ)رلنٕا رةٕ(ارلٙ الضتحاى٘ 

 ضع  ارتدزاض٘ إر ذبأم األٍدا  اآلتٔ٘: :أهداف الدراس         

جامع٘ إقلٔه ضدحأ ارتٔنئد٘    -ارتساة  ق ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ارتتعس  رلٙ رزج٘ ممازض٘ بلح٘ املطتْٚ  .1

  ٘ ٕ  ارتعندل  مَدازات ) رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املت دني٘ ق ارتدزاضد  مَدازات  فسٓدما  ق ّارتعندل  ارتتعداّى

 ارتتْا ددل مَددازات ارتاددسازا ّاربدداذ ارتددتفورل مَددازات ارت ددػْطا مدد  ّارتتعامددل ارتددرات إرازٗ

 ( ا ّصبالتَا ارتفسرٔ٘ مً ّجَ٘ ىعسٍه.ّارتحٔٝٔ٘ ارتْقأٜ٘ املَازات املعلْماتا ّتويْرتْجٔا
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( ةدني متْضد ات تاددٓسات ارت لحد٘ املعلندني ردً       0.05ارتوػف رً رلرت٘ ارتفسّل ريدد مطدتْٚ)   .2

مدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔد٘ مدً ّجَد٘ ىعدسٍه ّارتديت تعدصٚ ملدتػرلٖ ارتيدْع الجتندارٕ          

 ارتولٔ٘ ّصبالتَا ارتفسرٔ٘.)رلنٕا رةٕ(ارلٙ الضتحاى٘  ( ّارتاطه ارتعلنٕإىاث)ذأْزا 
  تت     ٍنٔ٘ ارتدزاض٘ مً  جاىحني ٍنا :أهمية الذراسة:        

  ااهمي  اللهري :       

تعتدددل ارتدزاضدد٘ ضباّرتدد٘ مددً ارتحاذددث رتلتعددس  رلددٙ مدددٚ ممازضددات بلحدد٘ املطددتْٚ ارتساةدد  ق        -

 رلَٔا ارتدزاض٘.  لنَازات اسبٔاتٔ٘ ارتيت اغتنلرتارتولٔ٘ 
ألر اٛ ٍٔٝ٘ ارتتدزٓظ ق ازبامع٘  ويَه اإلضتفارٗ ميدُ ق ت دنني ٍدرِ     ىعسًٓا ررتًٔع تْفس -

املَازات اسبٔاتٔ٘ ق ماسزاتَه ارتدزاضٔ٘ ازبامعٔ٘ مً  جل إأطاةَا رت لحتَه مدً  دعل ٍدرِ    

 املاسزات.

 ااهمي  التطبيقي  :         

ٓحٔد٘ ق صبدال املَدازات     وً ااإلضتفارٗ مً ىتاٜخ ارتدزاض٘ ّتْ ٔاتَا ق تتنٔه ةدسامخ تدز  -

اسبٔاتٔدد٘ ألر دداٛ ٍٔٝدد٘ ارتتدددزٓظ ق ازبامعدد٘ تطدداردٍه ق إأطددا  بلحددتَه شلددرِ املَددازات    

 ّتينٔتَا رتدَٓه. 
تعد ارتدزاضد٘ مدد ع إلجدساٛ رزاضدات   دسٚ مطدتاحلٔ٘  ق صبدال املَدازات اسبٔاتٔد٘  رتت دْٓس            -

 ٛ  ارتٔنئ٘ األ سٚ . ق ازبامع٘ ا  ّ ازبامعات  مياٍخ جامعٔ٘ ق ٍرا اجملال ضْا

 اسبدّر اآلتٔ٘:رلٙ ارتدزاض٘  اقتتست :حذود الذراسة        

ٍدٕ:     اقتتست ارتدزاض٘ رلٙ رزج٘ ممازض٘ ارت لح٘ شبنظ مَازات ذٔاتٔ٘  :حدجر موضوعي   -

ق فسٓددما ّمَددازات إرازٗ ارتددرات ّارتتعامددل مدد  ارت ددػْط اّمَددازات     ّارتعنددل ارتعنددل ارتتعدداّىٕ   )مَددازات

 ّارتحٔٝٔ٘(.   ارتتفورل ّارباذ ارتاسازاّمَازات ارتتْا ل ّتويْرتْجٔا املعلْماتا ّاملَازات ارتْقأٜ٘ 

 ضبافع٘ مأز . –جامع٘ إقلٔه ضحأ  -: ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ حدجر مفاري  -
 و.2019 /2018ارتفتل  ارتدزاضٕ ارتثاىٕ    : حدجر زماري  -
 قطددداو ) ارتؤنٔددداٛ ا ّارتفٔصٓددداٛا ّاألذٔددداٛا   -بلحددد٘ املطدددتْٚ ارتساةددد  : حةةةدجر ب ةةةري  -

 ّارتسٓالٔاتا ّارتلػ٘ ارتعسةٔ٘ا ّارتلػ٘ الظبلٔصٓ٘اّرلْو ارتاسآٌ(.

 ارتدزاض٘ ا تحاز ارتفسلني اآلتٔني:ذباّل  :الدراس  ياتفرض        

متْض ات تادٓسات  ارت لح٘  املعلندني  ةني  (0.05تْجد فسّل ذات رلرت٘ إذتأٜ٘ ريد مطتْٚ) -

تعددصٚ ملددتػرل ارتيددْع الجتنددارٕ    رددً مدددٚ ممازضدداتَه رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه    

 )ذأْزا إىاث(ا رلٙ الضتحاى٘ ارتولٔ٘ ّصبالتَا ارتفسرٔ٘ اشبنط٘.
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ةدني متْضد ات تاددٓسات ارت لحد٘ املعلندني       (0.05تْجد فسّل ذات رلرت٘ إذتأٜ٘ ريد مطتْٚ) -

تعددددصٚ ملددددتػرل  ارتاطدددده    دٚ ممازضدددداتَه رتلنَددددازات اسبٔاتٔدددد٘ مددددً ّجَدددد٘ ىعددددسٍه     رددددً مدددد 

 ارتعلنٕ)رلنٕا رةٕ(ارلٙ الضتحاى٘ ارتولٔ٘ ّصبالتَا ارتفسرٔ٘ اشبنط٘.

:  ّزر ارتحاذث تعسٓفات  أار ٔ٘ ّإجسأٜ٘ رتلنت لرات ارتدْازرٗ ق ارتدزاضد٘   مصطلحات الدراس 

 أاآلتٕ:

 الم ارات الحياتي :     
"صبنْرد٘ مدً املَدازات ارتديت ؼبتاجَدا       (  الم ارات الحياتي  أر ا:006  6660حجازي)عرف 

ارتتلنٔر إلرازٗ ذٔاتُا ّتوطحُ اإلرتندار رلدٙ ارتديفظا ّقحدْل اآلزاٛ األ دسٚ اّذبادم ارتسلدا ارتيفطدٕ         

ّتطاردِ ق ارتتؤف م  مدتػرلات ارتعتدس ارتدرٖ ٓعدٔؼ فٔدُ; أنَدازات ارتتْا دل ّارتأدارٗ ّارتعندل           رتُا

 ٕ ّذل املػوعت ّارباذ ارتاساز ".ازبنار

٘ مدً  جدل ارتتعدآؼ    ٔد املَدازات ارتعشمد٘ رتلول   : جيعرف الباحةث الم ةارات الحياتية  بير ةا

ّارتتؤف مد  ارتدتػرلات ّارتت دْزات ارتعلنٔد٘ ّارتتائد٘ ق ارتادسٌ ارتْاذدد ّارتعػدسًٓ ا ّتطداردٍه ق  راٛ          

 مَامَه املَئ٘ ّاسبٔاتٔ٘ ةفارلٔ٘ ّأفاٛٗ .

ارتدزجد٘ ارتديت ؼبتدل رلَٔدا ارت ارتدب مدً  دعل اضدتحاةتُ رلدٙ اإلضدتحاى٘            : بير ةا جتعرف لةرا يا

اتٔدد٘ ارتدديت ٔنَددازات اسبرتلّصبالتَددا ارتفسرٔدد٘ا ّتعدددل ٍددرِ ارتدزجدد٘ رددً رزجدد٘ املنازضدد٘  ارتفعلٔدد٘ رتل ارتددب  

ق فسٓدما ّمَدازات   ّارتعنل ارتعنل ارتتعاّىٕ  )مَازات: اغتنل  رلَٔا ق صبالتَا ارتفسرٔ٘ اشبنط٘ ٍّٕ

ازٗ ارترات ّارتتعامل م  ارت ػْط اّمَازات ارتدتفورل ّاربداذ ارتاسازاّمَدازات ارتتْا دل ّتويْرتْجٔدا      إر

 املعلْماتا ّاملَازات ارتْقأٜ٘ ّارتحٔٝٔ٘(.

ٍده نٔد  ارت لحد٘ املطدتنسًٓ ق ارتدزاضد٘  دعل ارتفتدل ارتدزاضدٕ ارتثداىٕ           : طلب  المستوى الرابع

 .جبامع٘ إقلٔه ضحأ و ق ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ ّاآلرا  ّارتعلْو2019/  2018

(ا 145) هجامعدد٘ إقلددٔه ضددحأ : ٍددٕ جامعدد٘  ئدد٘ ذوْمٔدد٘  ىػددٝ  ىْجددب ارتاددساز ازبنَددْزٖ زقدد   

 و ا ّتا  ق ضبافع٘ مأز  .2016/  11/  16ّتازٓخ 

 اإلطار اللهري

 ّزر  ارتحاذددث ق ٍددرا ازبددصٛ رسلددا مليتددا رددً املَددازٗ ا ّمطددتْٓات ّمحددار  ّمساذددل تعلٔنَددا     

 ّتعلنَااّ تاٜتَاا ّمفَْو املَازات اسبٔاتٔ٘ا ّ ٍنٔتَاا ّرعقتَا ةارتيعسٓ٘ ارتحيأٜ٘.

: تعدد املَدازٗ  ذدد موْىدات اجملدال املَدازٖا أندا  ٌ تعلدٔه ّتعلده املَدازات رتددٚ             مف و  الم ارة

حدل املسذلد٘   املتعلنني ٓعتدل مً  ٍه األٍدا  ارتذلةْٓ٘ ّارتتعلٔنٔ٘ ق طبتلف املساذدل ارتدزاضدٔ٘ ; ميدر مدا ق    

ارتتنَٔدٓ٘ا مسّزا ىساذل ارتتعلٔه ارتعاو ّازبدامعٕا ّمدً  ده ; ارتتعلدٔه املطدتنس ّارتتعلدٔه مددٚ اسبٔداٗ  ا         

ّتؤأد الدباٍات ارتذلةْٓ٘ اسبدٓث٘ رلٙ لسّزٗ تعلٔه املتعلنني رتلنَازات ّاضتنساز تددزٓحَه رلَٔدا مدً    
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ملتطدازر٘.ّقد تعددرت تعسٓفدات املَدازٗ      جل ارتتؤدف مد  ارتت دْزات ّارتدتػرلات ارتعلنٔد٘ ّارتتويْرتْجٔد٘ ا      

أهب ْع املَازات ارتيت ؼبتاجَا ارتفسر ق مساذل ذٔاتُ امليتلف٘ ارتيت  س ةَاا ّمدً  يّتيْر  تحعا رتتعدر ّت

 تلك التعريفات :
ادزٗ رلدٙ  راٛ رندل ٓتتدل ةتي دٔت ارتتددزٓظا  ّ تيفٔدرِ       ارت: "( بير ا.6   6666) عرفت ا لطامي

مموً ارتترلٔل إر صبنْر٘ مً األراٛات املعسفٔد٘ ّاسبسأٔد٘ ّالجتنارٔد٘ا      ّ تاْ ُ ّ ٌ ٍرا ارتعنل

 ّٓأه ق لْٛ معٔاز التااٌ ّارتطسر٘ ق الظباش ّارتادزٗ رلٙ ارتتؤف م  املْاقف ارتتدزٓطٔ٘ املتػرلٗ".
"ارتادزٗ ارتفعلٔ٘ ارتيت متوً ارتفدسر مدً  راٛ رندل مدا ةدزجد٘       :بير ا (615   6660) جعرف االدوالدة

 متاي٘; ةْق  قترل ّجَد قلٔل ".
"لس  مً األراٛ ٓتعله ارتفسر  ٌ ٓاْو ةُ ةطَْرت٘ ّرقد٘ مد     :( بير ا000  6660جعرفت ا  الفتالجي )

تنددسًٓ اقتتددار ق ارتْقدد  ّازبَددد ضددْاٛ  أدداٌ ٍددرا األراٛ رالٔددا"  ّ  جتنارٔددا"  ّ ذسأٔددا" ىتٔحدد٘ ارت     

 ّاملنازض٘ ".                                
 ودً معذعتَدا ّقٔاضدَا ق  راٛ ارتفدسر       -ةتف٘ رام٘ -ٓت   مً ٍرِ ارتتعسٓفات  ٌ املَازٗ 

 ّ ريدد ارتأدداو ةعندل مددا ق لددْٛ رددٗ غددسّط اّ مْا دفات ٓ ددعَا اشبدددلاٛ املتيتتدٌْ ذتددٙ ٓوددٌْ      

 ٛ رتوفآد٘ امليػدْرٗ ّارتديت ؼبددر شلدا مطدتْٚ رتلدتنوً امل لدْ          ّرلٙ مطتْٚ رال مً اًمثارتٔا األراٛا  را

ألراٛ ٍرا ارتطلْا ا ّؼبدر اشبددلاٛ امليتتدٌْ  ق صبدال ربتتدَه ٍدرا املطدتْٚ مدً ارتدتنوً ّفادا          

 رتيْع ّبحٔع٘ املَازٗ امل لْة٘ ّ تاٜص املتعلنني ق املسذل٘ احملدرٗ . 

نني ألٖ مَددازٗ مددً املَددازات ؽبتلددف  (  ٌ مطددتْٚ تعلدده ّاأتطددا  املددتعل 2007ّٓددسٚ )جددا  ا  ا 

ّل  مدً غدسّط    رً ىطح٘ ارتتنوً احملدرٗا ّق لْٛ ما ّ اةتعارًا  ةا تع  مطتْٚ متويَه اقذلاةًا

بدس مسجعٔد٘ تودٌْ ىثاةد٘       ىُ رتوٕ تتوٌْ ٍرِ املَازٗ لةد شلا مً  ّمْا فات رتتعله ٍرِ املَازٗاإل

ر ّتْجَُ ق ٍرا ارتطلْا األراٜٕ امل لْ  ّةصٓارٗ ارتتدزٓب املفأٍه ّاملعاز  ّالدباٍات ارتيت تلصو ارتفس

 ّاملنازض٘ ٓستف  مطتْٚ ارتتنوً مً ٍرِ املَازٗ .

( 2006رتَٔدا )ارتفدتعّٖ ا   إأندا  غداز    – دس تعلدٔه ّتعلده املَدازٗ     : مستويات تعليب جتعلب الم ارة

 ةثع ٘ مطتْٓات; ٍٕ:

 اإلضتعدار رتتعلنَا .تادٓه املَازٗ املعٔي٘ مً  عل  دلات طب  ٘ تينٕ  -
 تينٔ٘ املَازٗ ةاىتعاو . -
 رارٗ ارتتعلٔه ّارتتٔاغ٘ ّارتتْض  فَٔا ذطب ارت سّزٗ .  إ -

 : مبارئ تعلب الم ارات
رتدُ محارٜدُ ّ ضطدُ ّصبالتدُ آّت دْز ةاددز        -أػرلٍا مً ارتعلْو  - حر  املَازات اسبٔاتٔ٘ رلنا 

)أدررت  ٓدحني ا  رتوده آٓاتدُ رتعلوده تعالدٌْ( ضددْزٗ        :الٍتنداو ةدُ ّاأل ر ةأضحا  تينٔتُ رتاْرتُ تعإر
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مددً املحددار  ارتعشمدد٘ رتتعلددٔه ّتعلدده املَددازٗاّمً    ( ردددرًا1999(ا  ّقددد  ّزر )زٓدداٌ ا 242 :)  ٓدد٘:ارتحادددسٗ

  ٍنَا:

 . ٓوٌْ تدزٓطَا ّظٔفٔا ّمتتع ةاملارٗ ارتدزاضٔ٘ ا ّرتٔط  أتنسًٓ ميفتل ٌ  
 َا ّٓتْفس رتُ اسبافص رتتينٔتَا . ٌ ٓفَه املتعله معيٙ املَازٗ ّارتػسض مي 
    ٘يدداٛ ضباّلتددُ األّر رتت حٔددم املَددازٗ ا رتٔوددٌْ رددارات      ٌ ؽب دد  املددتعله رتفغددسا  ةعيآدد 

  رٔرُ ق تعله املَازٗ ّاأتطاةَا مير ارتحدآ٘ .
  زاجعدد٘ ٓدد ٌ تتددْفس فددسل  ارتتوددساز ّاملنازضدد٘ رلددٙ املَددازٗا ّتوددٌْ متددرْة٘ ةتاددْٓه ّتػر ٘

 ّمعازب٘جْاىب اشب أ ق األراٛ .  ارتاْٗمحاغسٗ رتتعصٓص ىااط 
 ّ ٚٓعنل أدل    ٌ ٓته تادٓه املَازٗ رلٙ مطتْٓات متصآدٗ ق ارتتعأد مً ضي٘ رزاضٔ٘ أل س ٌ

 مطتْٚ رلٙ ارتحااٛ فْل املطتْٚ ارترٖ ٓطحاُ ّٓدرنُ .
 عله ا مد   تطن  ةتعله املَازات ذطدب ذاجد٘ املد   تةدزج٘ أافٔ٘  ًا ٌ ٓوٌْ ةسىامخ ارتتعلٔه مسى

 إمواٌ تعلٔه مَازات طبتلف٘ معا.

ق   ً: ٓعد مت ل  املَازات اسبٔاتٔ٘ مً املتد لرات اسبدٓثد٘ ىطدحٔا    مف و  الم ارات الحياتي     

األر  ارتذلةْٖ ارتعسةٕ زغه أثسٗ اسبدٓث ريُ ق ارتدزاضات األجيحٔ٘اّقد ذأس ازبدٓإ اىُ متد ل   

نل ق مسذل٘ ارتطحعٔئات رتٔػرل إر ارتتثأدف ارتدْبل   مس ةعدر مً املساذل ارتتازؽبٔ٘ امليتلف٘ا فاد اضتع

ّٓعل ارتػيص ارترٖ ٓتاً ارتاساٛٗ ّارتوتاة٘ا  ه ت ْز مت ل  املَازات اسبٔاتٔ٘ رتٔػرل إر ارتادزٗ رلٙ 

 اضتعنال املَازات األضاضٔ٘ رتتوًْٓ ارتادزٗ رلٙ اسبٔاٗ ةتْزٗ مطتال٘ ىاجر٘.

ٕ     :" املددزأات بير ا (2005) جعرف ا أسفاجس جآخرجن املْاقدف   ّارتادٔه ّاألراٛا ارتدرٖ ٓطددتثنس فدد

 .)اسبٔاتٔ٘ ةػ  ارتيعس رً ربتص ّرنل اإلىطاٌ ّىْرُ الجتنارٕ )ذأس  ّ  ىثٙ

"صبنْر٘ ارتعنلٔات  :بير ةا الم ارات الحياتي  فقد عرفJones)   1991أما ةورس )

 ال تعدٓعت ق إر ّاإلجساٛات ارتيت مً  عشلا ٓطت ٔ  ارتفسر ذل مػول٘  ّ مْاجَ٘ ذبددٖ  ّ

 ذٔاتُ". صبالت
قدزٗ ارتفسر رلٙ ارتتعامل ةإػباةٔ٘ م  " :( الم ارات الحياتي  بير ا,666السيد )جعرفت مريب 

التتال  –)إرازٗ ارتْق   )ارتػيتّٔ٘الجتنارٔ٘( ّتػنل أع مً مَازات مػوعتُ اسبٔاتٔ٘

 اذذلاو ارتعنل". -ارتتفارل م  اآل سًٓ – ذطً اضتيداو املْازر –الجتنارٕ 
صبنْردد٘ مددً ارتطددلْأٔات ّارتادددزات ارتعالٔدد٘ ّالجتنارٔدد٘     :"( بير ةةا6615جعرفت ةةا الحايةةك)

ّالىفعارتٔ٘ ارتيت متودً ارت لحد٘ مدً ارتأداو ةطدلْا تؤفدٕ ّاػبداةٕ ػبعلدَه قدارزًٓ رلدٙ ارتتفاردل مدُ             

مت لحدات   ٓلدإ  ىدا  ٔت الجتندارٕ ; حملد مت لحات اسبٔاٗ ارتْٔمٔ٘ ّذبددٓاتَاا ّاملػدازأ٘ ةفارلٔد٘ مد   ا    

  ارتعتس ّذاجات ضْل ارتعنل" .
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 صبنْرد٘ مدً ارتاددزات ارتتددٕ ٓوتطددحَا املددتعله ةتددْزٗ       :"ير ةاب( ,666) جعرفت ا هدى سةعد الةدي 

ماتدددددْرٗ ردددددً بسٓدددددم مدددددسّزِ خبددددددلات ميَحٔددددد٘ تويْرتْجٔددددد٘ا تعٔيدددددُ رلدددددٙ مْاجَددددد٘ املْاقدددددف       

: )مَدازات ذدل املػدول٘ا ّمَدازٗ إرازٗ ارتْقد ا ّمَدازٗ ارتطدعم٘        مثدل  ّارتترددٓاتاّتت نً رددٗ  ةعدار  

ّاألماٌاّمَددددازات اقتتددددارٓ٘ا ّمَددددازات تويْرتْجٔددددا اإلىتددددداد ّارتتتدددددئ ا ّمَدددددازات تويْرتْجٔدددددا   

 رتوذلّىٔاتا ّمَازات التتالتا ّمَازات ارتتويْرتْجٔا اسبْٔٓ٘ ّارتصزارٔ٘".ّال ارتوَسةداٛ
:" ارتادزٗ رلٙ اىتَاد ضدلْا تؤفدٕ   ( بير ا(WHO:1997 كما عرفت ا ملهم  الصح  العالمي 

 مً ارتتعامل ةفارلٔ٘ مً مت لحات ّذبدٓات اسبٔاٗ ارتْٔمٔ٘". رػباةٕ  وً ارتفسإّ
: "صبنْرد٘   بير ةا ((UNICEF:2012جعرفت ا ملهم  اامب المتحةدة لممومة  جالطفولة  

رتيداع ق اربداذ قدسازات مدزّضد٘ا     أحرلٗ مدً املَدازات ارتيفطدٔ٘ ّارتػيتدٔ٘ ّارتتْا دلٔ٘ ارتديت تطدارد ا       

ّارتتْا ل ةفعارتٔ٘ا ّتينٔ٘ مَازات ارتتأقله ّإرازٗ ارترات ارتيت مً غأىَا  ٌ تدؤرٖ إر ردٔؼ ذٔداٗ  درٔ٘     

 ّميتح٘".

صبنْرد٘ غدامل٘ مدً املَدازات ّارتاددزات      :"( بير ةا0:  6610جعرفت ا الملهم  الدجلي  لل ةباب )

التتالا ّارتتْجَات ارتػيتٔ٘ا ّاملعسف٘ ارتيت ٓينَٔا اإلرزاأٔ٘ ّغرل اإلرزاأٔ٘ ارتعام٘ا ّضلْأٔات 

ارتػحا  ّؼبتفعٌْ ةَا بْال ذٔاتَها ّتطاردٍه ق ت ْٓس  ىفطَه رتٔتحرْا  بسافا فارل٘ ّميتح٘ ق 

 صبتنعاتَه"

ارت حٔعدد٘ ارتيفطددٔ٘  : ّٓعذددغ ق مععدده ٍددرِ ارتتعسٓفددات  ىَددا تػددذلا ق ردددٗ ريا ددس; مددً  ٍنَددا      

ٍددرِ  عابفٔدد٘ ارتدديت تي ددْٖ رلَٔددا املَددازات اسبٔاتٔدد٘ا  ةاإللدداف٘ إر رّز   الجتنارٔدد٘ا ّارتتْا ددلٔ٘ا ّارت

املَددازات ق متوددني ارتػددحا  مددً ارتتػلددب رلددٙ ارتتردددٓاتا ّارتعنددل ةإػباةٔدد٘ا ّارتت ددْز رتلْ ددْل إر           

 إمواىاتَه امل لا٘ .

ارتديت  تيحثم  ٍنٔ٘ املَازات اسبٔاتٔ٘  ق أْىَا مً املْلْرات اسبدٓثد٘   :أهمي  الم ارات الحياتي 

 خرماجَا ق املياٍإتسأص الدباٍات اسبدٓث٘ رلٙ لسّزٗ تعلٔنَا ّإأطاةَا رتلنتعلننيا ّ -ىطحٔا –

ارتدزاضٔ٘ ّق طبتلف املساذلا أنا  ٌ ارتعدٓد مً امليعندات ارتدّرتٔد٘ ) ميعند٘ ارتْٔىٔطدٔف ا  ّميعند٘      

ْ   –ارتتر٘ ارتعاملٔ٘( قد  ّرت  ٍرا املْلْع اٍتنامدا ّزرآد٘ مياضدحني     ٚ ارتيعدسٖ ّارتتعحٔادٕا   رلدٙ املطدت

 اداط ارتديت تددلز  ٍنٔد٘ مْلدْع     ي( رددرا مدً ارت  2009اّر ٔد٘ ا  2000ّقد  ّزر أل مً ) رحدد ارتفتدا، ا  

 املَازات اسبٔاتٔ٘ا ّمً  ٍنَا:

 .٘ٔتطارد رلٙ ذبأم ارتتوامل ةني املدزض٘ ّاجملتن   ق ذبأم األٍدا  ارتذلةْٓ٘ ّارتتعلٔن 
  ارتثادد٘ ةددارتيفظا  ارتددراتٕ رتلنددتعلنني ّتوطددحَه تطددعٙ إر  ذبأددم قدددز أددحرل مددً الضددتاعل

 .ّتينٔ٘ غيتٔاتَه  إٔ ٓتحرْا قارزًٓ رلٙ اإلةداع ّالةتواز ّارتتحدٓد
 جتنارٕ ّالتتال ازبٔد م  اآل سًٓ .تينٕ  رتدٚ املتعلنني مَازات ارتتفارل ال 
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  ،اسبلْل تينٕ رتدٚ املتعلنني ارتادزٗ رلٙ مْاجَ٘ مػوعت اسبٔاٗا ّارتتؤف معَا ا ّاقذلا

 املياضح٘ شلا.
 .تينٕ ارتادزٗ رلٙ ارتتعحرل رً املػارس ّتَرٓحَا رتدٚ املتعلنني 
   ِمتودً املددتعلنني مددً ارتتؤددف مدد  ارتت ددْزات ارتتويْرتْجٔدد٘ املتطددازر٘ ا ّذرتدد  رتوددٌْ ٍددر

رلدٙ   ٌ امتعا تل  املَازات ػبعل ارتفسر قدارزاً املَازات اسبٔاتٔ٘ متتل٘ ةْاق  ارتفسر ّذٔاتُ أل

 .ُا ٓطتحد مً املْاقف ّاملػوعت ارتيت تْاجَُ ق  ذٔاتارتتعامل م  م
 . تؤرٖ إر شٓارٗ رافعٔ٘ ارت لح٘ عبْ ارتتعله 
      ٔتوطددب املددتعلنني  دددلات محاغددسٗ شلددا ق ارتعنلٔدد٘ ارتذلةْٓدد٘ا  ّذرتدد  ألىَددا تطددارد ق تْلدد

د  املفددأٍه ّاملعلْمددات ّاسبادداٜم ّارتاددْاىني ارتدديت ٓتْ ددل ارتَٔددا املتعلنددٌْا ّتالددل مددً ارتتحسٓدد     

 –ألىَده  ازضدٌْ  مْاقدف تعلٔنٔد٘      رتحع  املفدأٍه ارتعلنٔد٘ا ّدبعلدَا ذات معيدٙ ق  ذٍداىَه     

 تعلنٔ٘ تستحت ةارتْاق  ارترٖ  ثل جاىحا مً جْاىب اسبٔاٗ.
 طتاحل .نتينٕ رتدٚ املتعلنني ارتادزٗ رلٙ ارتتي ٔت املدزّع ّارتطلٔه رتل 

ٌ  -خصا ص الم ارت الحياتي  :   (  رددرا مدً اشبتداٜص    2001) ذأست تػسٓد رنساٌ اّآ دسّ

 رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ا مً  ٍنَا:

o إغحاع ارتفسر  تتيْع املَازت اسبٔاتٔ٘ ّتػنل أل ازبْاىب املارٓ٘ ّغرل املارٓ٘ املستح ٘ ةأضارتٔب

 لذتٔاجاتُ ّمت لحات تفارلُ م  اسبٔاٗ ّت ْٓسِ شلا.
o . ُربتلف تحعا رت حٔع٘ أل صبتن  ّراراتُ ّتاارتٔدِ ّرزج٘ تادم 
o . ٌربتلف ّفاا رتلصماٌ ّاملوا 

 (   تاٜص   سٚ رتلنَازت اسبٔاتٔ٘ا ّميَا:2009)رحد ارتوسٓه ا  أنا  ّزرت
o      تعتند رلٙ بحٔع٘ ارتععق٘ املتحاررت٘ ةني ارتفسر ّاجملتن  ّةني اجملتن  ّارتفدسر ّرزجد٘ تدأ رل أدل

  س .ميَنا رلٙ اآل
o  معآػ٘ اسبٔاٗ.تطتَد  مطاردٗ ارتفسر رلٙ ارتتفارل ارتياج  ّت ْٓس  ضارتٔب 

تعددرت صبدالت املَدازات اسبٔاتٔد٘ ّتيْرد  رتتػدنل أدل صبدالت          :تصليفات الم ارات الحياتية 

اسبٔاٗا ّتحعا شلرا ارتتعدر ّارتتيْع ; فاد تعدرت ّتيْر  تتئفاتَا مً قحل ارتحاذثني ّاملَتنني ق اجملال 

ّمَدازات ّاربداذ ارتادساز ّذدل      )اإلتتدال ّارتتْا دل ا   ( إر مَدازات 2010) ارتذلةْٖا ذٔدث  ديفَا ّاق  

( إر : )املَدازات ارتحدىٔد٘ ا ّمَدازات    2016َازات ارتعنل ازبندارٕ( ّ ديفَا ارتددرتٔنٕ )   ماملػوعت ا ّ

ارتأارٗ  ّارباذ ارتاسازا ّمَازات ارتتفورل ّالأتػا  ا ّاملَازات ارتيفطدٔ٘(ا ّ ديفتَا آميد٘ اسبآد      

يفطدٔ٘  ( إر : )مَازات ارتتفورل ارتعلٔاا ّمَازات التتدال ّارتتْا دل  الجتندارٕ ا ّاملَدازات ارت    2016)
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)مَددازات التتددالا ّمَددازات ارتددتفورل ارتياقددداّمَازات   ( إر :2014ّالىفعارتٔدد٘(ا ّ دديفتَا اسبلددْٗ ) 

ارتددتفورل اإلةدددارٕاّمَازات ارتتويْرتْجٔددا ّاملعلْمددات ا ّاملَددازات ارتااىْىٔدد٘ ا ّاملَددازات ارتتددرٔ٘ ا     

ّارتععقات ةني األغديالا  ( إر : ) مَازات ارتتْا ل  2013ّاملَازات القتتارٓ٘( ا ّ يفَا ارتعنسٖ )

ّمَدددازات ارتتعددداٌّ ّارتعندددل ق فسٓدددما ّمَدددازات ذدددل املػدددوعتا ّمَدددازات  دددت  ارتادددساز ّارتدددتفورل   

ارتياقداّمَازات إرازٗ ارتتعامل م  ارت ػْط اّمَازات إرازٗ ارترات ّشٓارٗ املسأص ارتحابل رتلطدٔ سٗ(  ا   

ازا ّمَددازٗ ذددل املػددوعتاّ مَددازٗ (إر : )مَددازٗ اربدداذ ارتاددس2001ّ دديفتَا ميعندد٘ ارتتددر٘ ارتعاملٔدد٘)

ارتتفورل اإلةدارٕا ّمَازٗ ارتتفورل ارتياقدا ّمَازٗ التتال ارتفعدالاّ مَدازٗ ارتدْرٕ ةارتدراتا ّمَدازٗ      

         ٌ  ارتتعابفا ّمَازات ارتتعآؼ مد  الىفعدالت اّمَدازٗ ارتتعدآؼ مد  ارت دػْط(ا ّ ديفتَا تػسٓدد رندسا

( إر: ) املَدازات ارتتدرٔ٘ا   2016 يفتَا رطدوس ) ( إر: )مَازات ذٍئ٘ ا ّمَازات رنلٔ٘( ا 2010ّ)

( إر : ) 2018ّاملَددازات ارتْقأٜدد٘ا ّمَددازات املػدددازأ٘ ق اشبدمدد٘ الجتنارٔ٘(اّ دديفتَا  املددداّزٖ )     

(إر: ) مَدازٗ   2003ّ يفَا ةْ ذحس)  املَازات ارتػيتٔ٘ا ّاملَازات الجتنارٔ٘ا ّاملَازات ارتْقأٜ٘(ا

 اإلةدددارٕ ا مَددازٗ ارتددتفورل ارتياقددد ا مَددازات التتددال ّارتتْا ددل ا  ارتددْرٕ ارتددراتٕ ا مَددازٗ ارتددتفورل

( إر : )مَدازات ةٔٝٔد٘ ا   1999) مَازٗ ذل املػوعت ّارباذ ارتاساز( ا ّ يفَا أل مً ذلٔل ا ّارتحاش

ّمَازات غرأٜد٘ ا ّمَدازات  درٔ٘ ا ّمَدازات ّقأٜد٘  ا ّمَدازات ٓدّٓد٘( ا ّٓتدييَا مسأدص ت دْٓس           

 ( إر : )مَازات اىفعارتٔ٘ ا ّمَازات اجتنارٔ٘ ا ّمَازات رالٔ٘ (.2000رتتعلٔنٔ٘ )املياٍخ ّاملْار ا
)ارتتددرٔ٘ ا  :ّٓعذددغ رلددٙ ٍددرِ ارتتتددئفات ا تعفَددا ق ةعدد  املَددازات اسبٔاتٔدد٘  مثددل املَددازات  

ّاتفدددال مععنَدددا ق ةعددد  املَدددازات  ّارتااىْىٔدد٘ ا ّاإلقتتدددارٓ٘ا ّمَدددازات ذٍئددد٘ ا ّمَدددازات رنلٔدد٘(  

اذ ارتاددساز ا ا ّذددل املػددوعت ا ّاربدد  -ارتياقددد ا اإلةدددارٕ -) ارتددتفورل :مثددل مَددازات  اسبٔاتٔدد٘

ةع  امليعنات ارتدّرتٔد٘   ٍّٕ متثل ةع ا مً املَازات  األضاضٔ٘ ارتيت اتفا  ذْشلاّاإلتتال ّارتتْا ل (

 ارتتر٘ ارتعاملٔ٘ا...( . -) ارتْٔىٔطٔف

ا مً ٔاتٔ٘ ارتيت اغتنل  رلَٔا رزاضتُت اسباضتفار ارتحاذث مً ٍرِ ارتتتئفٔات ق ا تٔاز املَازا  

 دعل البددعع رلَٔددا ّرلددٙ ارتدزاضدات األ ددسٚ املػدداةَ٘ ق ٍددرا اجملدال ا أنددا مت اضتػددازٗ ردددر مددً    

امليتتني ق قطه املياٍخ ّبسل ارتتددزٓظ ةارتولٔد٘ ا ّاضدفس ذرتد  ق ّ دْل ارتحاذدث إر ا تٔداز ضدت٘         

ق فسٓدما  ّارتعندل  ارتعنل ارتتعداّىٕ   َازات ارتٔدّٓ٘ امَازاتصبالت  ضاضٔ٘ رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ ٍٕ : ) امل

ّمَددازات إرازٗ ارتددرات ّارتتعامددل مدد  ارت ددػْط اّمَددازات ارتددتفورل ّاربدداذ ارتاسازاّمَددازات ارتتْا ددل       

ّتويْرتْجٔددا املعلْمدداتا ّاملَددازات ارتْقأٜدد٘ ّارتحٔٝٔدد٘( ا ٍّددرِ اجملددالت ارتطددت٘ ارتدديت توْىدد  ميَددا           

%( مديَه رلدٙ   90رلدٙ ارتطدارٗ احملوندني ا ذٔدث  ند   أثدس مدً )       الضتحاى٘ ارتولٔ٘ ا ّقدد رسلد    

حدد٘ لضددتحاى٘ ا ّأدداٌ املدددلز  ٌ صبتندد  ّرٔيدد٘ ارتدزاضدد٘ ٓػددنل ب    ذددر  صبددال املَددازات ارتٔدّٓدد٘ مددً ال  

ارتدزاضد٘ ; أدٌْ املَدازات     خاألقطاو ارتعلنٔ٘ ا ّاألقطداو اإلىطداىٔ٘ ا ممدا ضدٔؤرٖ إر ارتتدأ رل رلدٙ ىتداٜ       
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بلح٘ األقطاو ارتعلنٔد٘  أثدس مدً شمعَٜده ق  قطداو ارتعلدْو اإلىطداىٔ٘ ا ّةعدد          ارتٔدّٓ٘ ٓتعسض رتدزاضتَا

 ارتدزاض٘ مػتنل٘ رلٙ اجملالت اشبنط٘ املرأْزٗ  رعِ . ذر  ٍرا اجملال   حر 

 الم ارات الحياتي  جعاللت ا باللهريات التربوي :

 ٘ ( اذٔددث  زأددصت (Life skills  ّرتدد  ىعسٓددات رلدده ارتدديفظ ارتذلةددْٖ اٍتنامددا ةاملَددازات اسبٔاتٔدد

ارتيعسٓدات ارتطددلْأٔ٘ رلدٙ تيعددٔه ضدلْا املددتعله رتدتعله املَددازات اسبٔاتٔد٘ ا جٔددث ٓدسٚ ارتطددلْأٌْٔ  ٌ       

تعلنَا ٓته ّفاا لزتحابات ةني مثرلات ّاضدتحاةات  ربتلدف ق رزجد٘ تسأٔحَدا ّ دعْةتَا ا  مدا رلنداٛ         

ا رتلينددْ ارتعالددٕ رتلنددتعله  ّمطددتْٚ ارتذلتٔددب ارتدديفظ املعسفٔددٌْ  فددرلٌّ  ٌ تعلدده املَددازات اسبٔاتٔدد٘ ٓددته ّفادد 

 ُ رتٔددُ ق إ( املػدداز Gagne) اشلسمددٕ ملوْىددات املَددازٗ امل لددْ  مددً املددتعله  ٌ ٓتعلنَدداا ذٔددث   ٌ جاىٔٔدد

(   ٓسٚ  ٌ تعله تل  املَازات ٓته ق تتاة  ٍسمٕ ملوْىات املَدازٗ مدً ارتحطدٔت إر املعادد     2010)ةدزٖ ا

( ق ىعسٓتُ رتلرأاٛات املتعددٗ   2007( املرأْزق) ىْفلاGardnerمً موْىاتَا ا أنا  ٌ جازرىس)

ٓسٚ  ٌ أل املَازات ّارتادزات ارتيت ٓعَسٍا املدتعله تعتددل ىْردا مدً  ىدْاع ارتدرأاٛات املتعددرٗ ا أندا         

(  ٌ  فعضف٘ ارتيعسٓ٘ ارتحيأٜ٘ ٓسٌّ  ٌ ارتت دْز املعدسق رتل ارتدب ٓدته ق ةٔٝد٘ تعاّىٔد٘       2014 غاز زم اٌ )

ّم   قساىُ ; مً  عل رنلٔ٘ ارتتفاّض الجتنارٕ ا أنا ٓسٚ ةٔاجُٔ ّ فٔحْتطوٕ ةدأٌ  م  اآل سًٓ 

ارتتساع املعسق ارترٖ  دس ةدُ ارت ارتدب ٓدته ق ةٔٝد٘ تفاّلدٔ٘ اجتنارٔد٘ا ّمدً  دعل تفاردل ارت دع  مد              

ً  دعل  ارتحٔٝ٘ الجتنارٔ٘ ّ ارتثاافٔ٘ احملٔ ٘ ةَه  وً ت ْٓس ّ تينٔ٘ املَازات اسبٔاتٔ٘ا ّ ٓته ذرت  م

 صبنْرات ارتتعله ارتتعاّىٔ٘.

 الدراسات السابق :

رسض ارتحاذث ةع  ارتدزاضات ارتيت تياّرت  املَازات اسبٔاتٔد٘اذٔث   ق ٍرا ازبصٛ مً ارتدزاض٘;   

 مت تستٔب تل  ارتدزاضات تياشرتٔا مً األذدث إر األقدوا ّمً  ٍنَا اآلتٕ:

َازات اسبٔاتٔ٘ رتدٚ رزج٘ تْافس ةع  امل ٍدف  ارتدزاض٘ إر ارتتعس  رلٙ (:.661رراس  الماجري)  

تعمٔر ارتتدفْ  ارتثع د٘ األّر مدً مسذلد٘ ارتتعلدٔه األضاضدٕ ق  ماىد٘ ارتعا دن٘  ديعاٛ مدً ّجَد٘ ىعدس             

ارتحاذثد٘   تاملعلنات ا ذٔث مت اضتيداو امليَخ ارتْ فٕ ارتترلٔلٕ ق ارتدزاض٘ا ّرتترأدم  ٍددافَا ;  ردد   

رتتفْ  ارتثع ٘ األّر مً مسذل٘ ارتتعلٔه األضاضٕ ت دني   ع د٘   قاٜن٘ ةاملَازات اسبٔاتٔ٘ رتدٚ تعمٔر ا

( 36ضباّز  ضاضدٔ٘) املَدازات ارتػيتدٔ٘ا ّاملَدازات الجتنارٔد٘ا ّاملَدازات ارتْقأٜد٘(; اغدتنل  رلدٙ )         

( 78مَازٗ فسرٔ٘ ا ّةعد ارتتأأد مً   دل ّ حات ارتااٜن٘ ; مت تْشٓعَا رلٙ رٔيد٘ مدً املعلندات ةلػد  )     

ٍه ارتيتاٜخ  ارتيت تْ ل  ارتَٔا ارتدزاض٘ ٍٕ:اغبفاض رزج٘ تْافس املَازات ق ضباّزٍا معلن٘ا ّأاى   

 ارتثع ٘ رتدٚ رٔي٘ ارتدزاض٘ مً املعلنات.

ٍددف  ارتدزاضد٘ إر ارتتعدس  رلدٙ املَدازات اسبٔاتٔد٘ ارتعشمد٘ رت لحد٘ قطده           (:6610رراس  كاظب )  

ازبػسافٔ٘ مً ّجَ٘ ىعس ارتتدزٓطٔني جبامع٘ ةاةل ا اضتيدو ارتحاذث املديَخ ارتْ دفٕ ارتترلٔلدٕا أندا     

( فاسٗ; ّةعد  ٌ مت ارتتأأد مً  دقُ ّ حاتُا بحم رلٙ رٔيد٘ مدً ارت لحد٘    25 رد اضتحٔاىا موْىا مً )
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ا ّأداٌ مددً  ٍده ىتداٜخ ارتدزاضدد٘: تددىٕ مطدتْٚ املَدازات اسبٔاتٔدد٘ رتددٚ بلحد٘  قطدداو         حداً ( بارت55) ةلػد  

ازبػسافٔ٘ ق ألٔدات ارتذلةٔد٘ رتلعلدْو اإلىطداىٔ٘ مدً ّجَدُ ىعدس  غلدب ارتتدزٓطدٔني) ارت لحد٘( رتودْىَه ل            

 ٍتناو ق  رزاضتَا ّممازضتَا ق اسبٔاٗ ارتْٔمٔ٘ ق جامعات ارتفسات األّضت.ٓعرلٌّ ال

ٍدف   ارتدازض٘ إر  ارتوػف رً  رزجد٘ تدْافس ةعد  املَدازات اسبٔاتٔد٘       : (6610عسفر )رراس    

رتدٚ بفل ارتسّل٘ مً ّجَ٘ ىعس معلنات زٓاض األبفالا ّ ّرتٔاٛ األمْزا ّمت اضتيداو امليَخ ارتْ فٕ 

ّلد٘  اسبٔاتٔ٘  ارتعشمد٘ رت فدل ارتس   ردت ارتحاذث٘ قاٜن٘ ةاملَازات  ميَحا شلاا ّرتترأم  غساض ارتدزاض٘ ;

توْىدد  مددً  ع دد٘ صبددالت  ضاضددٔ٘  رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ ٍددٕ) املَددازات ارتتددرٔ٘ا ّاملَددازات ارتْقأٜدد٘ا  

٘ 41ّمَدددازات املػدددازأ٘ ق اشبدمددد٘ الجتنارٔ٘(اّاغدددتنل  رلدددٙ )    )فادددسٗ (ا ّمت  -( مَدددازٗ فسرٔددد

( 78٘ مدً ) ارتتأأد مً  ددل ّ حدات الضدتحاى٘ ةدارت سل ارتعلنٔد٘ املتحعد٘ ملثدل ٍدرِ اسبارتد٘. توْىد  ارتعٔيد           

وا  مددا 2016ا 2015٘ محددص ق ارتفتددل ارتدزاضددٕ ارتثدداىٕ يددمعلندد٘ مددً معلنددات زٓدداض األبفددال ق مدٓ

 ّأاٌ  ٍه ارتيتاٜخ ارتيت  ظَستَا  ارتدازض٘  ٍٕ: (  ةا ّ ما.230اد سلل  )ف ّرتٔاٛ األمْز; 

 مييف ٘.رزج٘ تْافس املَازات ارتترٔ٘ا ّاملَازات ارتْقأٜ٘  مً ّجَ٘ ىعس املعلنات أاى  
رزجدد٘ تددْافس مَددازات املػددازأ٘ ق اشبدددمات اجملتنعٔدد٘ مددً ّجَدد٘ ىعددس املعلنددات  ّ ّرتٔدداٛ األمددْز     

 أاى  )متْض ٘ ( .

ٍدف  إر ارتتعس  رلٙ رزجد٘ تدْافس املَدازات اسبٔاتٔد٘ ق ميَداد ارتذلةٔد٘        :(6610رراس  الدليمي)  

ارتحاذث املديَخ ارتْ دفٕ ا    و; ذٔث اضتيدارتسٓالٔ٘ ق املسذل٘ ارتثاىْٓ٘ ةارتعسال مً ّجَ٘ ىعس املدزضني

أنددا  رددد اضددتحاى٘ توْىدد  مددً  زةعدد٘ ضبدداّز ) املَددازات ارتحدىٔدد٘ ا ّمَددازات ارتأددارٗ  ّاربدداذ ارتاددسازا  

( مدزضا ّمدزضد٘ مدً   291ّمَازات ارتتفورل ّالأتػا  ا ّاملَازات ارتيفطٔ٘(ا ّتوْى  ارتعٔي٘ مً )

 أهب رتا ج الدراس :( ميَه ا ّأاٌ مً 343  ل) مدزضٕ ارتذلةٔ٘ ارتسٓالٔ٘ ق ضبافع٘ األىحاز مً

 ٌ رزجد٘ تدْافس املَدازات اسبٔاتٔد٘ رتددٚ ارتعٔيد٘ أاىد  ةدزجد٘ ) متْضد ٘( ا ّرددو ّجدْر فدسل رال             

 .)ذأْزا إىاث( ق ٍرا ارتتْافس تحعا ملتػرل ارتيْع  إذتأٜا

٘ ارتعسةٔد٘  ػد ٍدف  ارتدزاض٘ إر ارتوػف ردً ّاقد  املَدازات ق ميداٍخ ارتل     (:6615رراس  الحايك)  

رتلنسذلدد٘ ارتثاىْٓدد٘ ق األزرٌ ا ّقددد اضددتيدم  ارتحاذثدد٘ املدديَخ ارتْ ددفٕ ارتترلٔلددٕ ا أنددا  ردددت قاٜندد٘   

مَدازات ارتدتفورل ارتعلٔداا    )ةاملَازات اسبٔاتٔ٘ ارتعشم٘ رت لح٘ املسذل٘ ارتثاىْٓ٘ ت ني   ع ٘ ضباّز ٍدٕ  :  

دقَا  د ات التتدال ّارتتْا دل  الجتندارٕ ا ّاملَدازات ارتيفطدٔ٘ ّالىفعارتٔد٘(ا ّمت ارتتأأدد مدً         ّمَاز

     ٘ )مَددازات التتددال(   ّ حاتَددا ةددارت سل ارتعلنٔدد٘. توددٌْ صبتندد  ارتحرددث ّرٔيتددُ مددً أتددب ارتلػدد٘ ارتعسةٔدد

 طددتُْٓٔرتلنسذلدد٘ ارتثاىْٓدد٘ ق ارتتددفني األّل  دداىْٖ )ىطددتُْٓٔ األّل ّارتثدداىٕ( ّارتتددف ارتثدداىٕ  دداىْٖ ى    

 : ّأاى   ٍه ىتاٜخ ارتدزاض٘ ٍٕ)ارتثارتث ّارتساة ( ا 

 .ّةفازل أحرل رً احملْزًٓ اآل سًٓ ذتْل ضبْز مَازات ارتتفورل رلٙ املستح٘  األّر
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ٍدف   ارتدازض٘ إر  ارتوػف ردً  رزجد٘ تدْافس ةعد  املَدازات اسبٔاتٔد٘        (:6610رراس  الحلوة)  

ارتدسمحً ق لدْٛ ارتترددٓات املعا دسٗا ّمت اضدتيداو املديَخ       ْزٗ ةي  رحدد  ىاألمرلٗ  رتدٚ بارتحات  جامع٘

( صبددالت 7ْىدد  مدً ) وارتْ دفٕ ارتترلٔلدٕا أنددا  رددت ارتحاذثدد٘ اضدتحاى٘ رتترأدم  ٍدددا  ارتدزاضد٘ ت      

اقددداّمَازات ارتددتفورل اإلةدددارٕ اّمَددازات  ي ضاضددٔ٘ ٍددٕ:) مَددازات التتددالا ّمَددازات ارتددتفورل ارت 

رتااىْىٔ٘ ا ّاملَدازات ارتتدرٔ٘ ا ّاملَدازات القتتدارٓ٘(; اغدتنل       ارتتويْرتْجٔا ّاملعلْمات ا ّاملَازات ا

جددساٛات ارتتأأددد مددً  دددقَا ّ حاتَددا ةددارت سل ارتعلنٔدد٘ املتحعدد٘.  إ( فاددسٗ ) مَددازٗ فسرٔدد٘(اّمت  67رلددٙ)

نددد  ارتدزاضددد٘ مدددً  نٔددد  بارتحدددات  ارتفسقددد٘ ارتساةعددد٘ ق األقطددداو ارتعلنٔددد٘ ّاألرةٔددد٘ ّارتحدددارتؼ   تتودددٌْ صب

ٍدددا ا تدازت ارتحاذثد٘ رٔيدد٘ رػدْأٜ٘ مدً ٍددرا     1431ٍدد/  1430ارتفتددل ارتثداىٕ   ( بارتحد٘ ق 1016رددرًٍ) 

 ٌ  رتَٔدا ارتدزاضد٘ :  إ( بارتحد٘ ا ّأداٌ مدً  ٍده ارتيتداٜخ ارتديت تْ دل         206ةلػد  )  %( 20اجملتن  ةيطدح٘ )  

تادددٓسات ارت ارتحددات رتدزجدد٘ اأتطدداةًَ ملععدده املَددازات اسبٔاتٔدد٘ املطددتَدف٘ ق ارتدزاضدد٘ ع تتددل إر       

 جَ٘ ىعسًٍ.  املاحْل مً ّ

 ٍددف   ارتدازضد٘ إر  ارتوػدف ردً مددٚ تدْافس ةعد         (:6610رراس   اللعيمي  جالدزرةي )   

ت اسبٔاتٔدد٘ رتدددٚ بلحدد٘ جامعدد٘ رٓددارتٕا ّمت اضددتيداو املدديَخ ارتْ ددفٕ ميَحددا رتلدزاضدد٘ا ّرتترأددم  ااملَدداز

عاملٔد٘( ا ّمت  ( فادسٗ )ّفادا مليعند٘ ارتتدر٘ ارت    68 غساض ارتدزاض٘ ; ردت ارتحاذثتاٌ مأاضا توٌْ مدً ) 

(  بارتحدا ّبارتحد٘ مدً    768ارتتأأد مً  دل ّ حات املأاع ةارت سل املتحع٘ رلنٔا ا ّتوْى  ارتعٔي٘ مً )

و; ا دترلّا ةارت سٓاد٘ ارتعػدْأٜ٘اّقد أػدف  ارتدزاضد٘ ردً ىتداٜخ        2013/ 2012بلح٘ ازبامع٘ ق ارتعداو  

زاض٘  أاى  ةدزج٘ متْض ٘ رتددٚ  أاٌ مً  ٍنَا:  ٌ رزج٘ تْافس املَازات  اسبٔاتٔ٘ املطتَدف٘ مً ارتد

ٕ  -ةني أل مً ارتيْع   )ذأْز إذتأٜارٔيتَا ا ّردو ّجْر فسل رال   -إىاث(ا ّارتتيتص ) رلند

 اىطاىٕ(.

ازبامعدات األزرىٔد٘    طلبة وعي مدىٍددف  ارتدزاضد٘ إر ارتوػدف ردً      (:6610) رراس  العمري  

ارتحاذدث املديَخ ارتْ دفٕ ارتترلٔلدٕ ا      املعدسقا اضدتيدو   االقتصاد ضوء فيارتسزلٔ٘ رتلنَدازات اسبٔاتٔد٘   

ٕ  َد ( صبدالت  رتلن 6( فادسٗ مْشرد٘ رلدٙ )   40أندا  ردد اضدتحاى٘ موْىد٘ مدً)      )مَدازات   ازات اسبٔاتٔد٘ ٍد

ارتتْا ددل ّارتععقددات ةددني األغدديالا ّمَددازات ارتتعدداٌّ ّارتعنددل ق فسٓددما ّمَددازات ذددل املػددوعتا  

مددل مدد  ارت ددػْط اّمَددازات إرازٗ ارتددرات  ّمَددازات  ددت  ارتاددساز ّارتددتفورل ارتياقددداّمَازات إرازٗ ارتتعا 

( بارتحا ّبارتح٘ مً بلح٘ ازبامعدات األزرىٔد٘   797ارتعٔي٘ مً ) تكونتّشٓارٗ املسأص ارتحابل رتلطٔ سٗ( اّ

ّجدْر فدسّل رارتد٘ ق ّردٕ بلحد٘ املطدتْٚ ارتساةد           ٍنَدا:  رددٗ اسبوْمٔ٘ا ّتْ دل  ارتدزاضد٘ إر ىتداٜخ    

مطاقات تت دنً مَدازات    ٘ املطتْٓات األرىٙ ارترًٓ ع ٓدزضْا٘ ة لحىةاملَازات اسبٔاتٔ٘ املطتَدف٘ مااز

 ذٔاتٔ٘.

ٍدف   ارتدزاض٘ إر تينٔد٘ ةعد  املَدازات ارتثاافٔد٘      :((Etokleous(  6611رراس  ايتو كليوس )  

ّالجتنارٔدد٘ رتدددٚ  رٔيدد٘ مددً ارت لحدد٘ ق قدددلل مددً  ددعل مدديَخ افذلالددٕ  رتلدزاضددات الجتنارٔدد٘ ردددل   
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ارتحاذث امليَخ ارتْ فٕ ارتترلٔلدٕ ق رزاضدتُ ا أندا  ردد اضدتحاى٘ مت تْشٓعَدا         والىذلى ا ذٔث اضتيد

( بارتحددا ّبارتحدد٘ رتلتأأددد مدً مدددٚ فارلٔدد٘ ارتدلىددامخ ق تينٔدد٘  303مدً  ددعل الىذلىدد  رلددٙ رٔيد٘ ةلػدد  )  

املَازات املت ني٘ ق امليَخ رتددٚ ٍدرِ ارتعٔيد٘ مدً ارت لحد٘ ا ّأداٌ مدً  ٍده ارتيتداٜخ ارتديت أػدف  ريَدا             

ٍٕ: فارلٔ٘ امليَخ امل حم رلٙ رٔي٘ ارتدزاض٘ ردل ارتي  ق تينٔد٘ املَدازات الجتنارٔد٘ ّارتثاافٔد٘      ارتدزاض٘

املت ني٘ ق ٍرا ارتدلىامخ ا ّأرا فارلٔتُ ق تعدٓل ارتاارات ّتتدْزات ارت لحد٘ا ّتينٔد٘ قدٔه ارتتعداٌّ      

 رتدًٓ. س )رتدٚ ارتعٔي٘ املطتَدف٘ مً ارت لح٘( ةػ  ارتيعس رً ارتعسل ّاّارتتْا ل م  اآل
ٍدف   ارتدزاض٘ إر ارتوػف رً رزج٘ تْافس املَازات اسبٔاتٔد٘ رتددٚ بلحد٘     (:6616رراس  جافي )  

أم  ٍدافَا; راملسذل٘ ارتثاىْٓ٘ ق غصٗا ّقد  اضتيدو ارتحاذث امليَخ ارتْ فٕ ارتترلٔلٕ ق رزاضتُا ّرتت

  (telee) ارتحاذددث( ا ّقاٜندد٘ تٔلددٕ ررددداإ)مددً  مت اضددتيداو  راتددني ٍنددا: مأدداع رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘

رلنٔا. ّتوْى  رٔي٘  رتلرأاٛات املتعدرٗا ذٔث مت ارتتأأد  دقَنا ّ حاتَنا ةارت سل  املتعاز  رلَٔا

( مدزض٘ مً مدازع مدٓسٓ٘  اٌ ٓدْىظ ةا داع غصٗاا تدازٍه    25( بارتحا ّبارتح٘ مً )262ارتدزاض٘ مً )

دازعاّأاٌ مددً  ٍدده ىتدداٜخ ارتدزاضدد٘:  ٌ مطددتْٚ  ارتحاذددث ةارت سٓادد٘ ارتعياْرٓدد٘ ارتعػددْأٜ٘ مددً تلدد  املدد 

 املَازت اسبٔاتٔ٘ املطتَدف٘ رتدٚ ارت لح٘ رٔي٘ ارتدزاض٘ أاٌ ق مطتْٚ جٔد.

ت اسبٔاتٔد٘   اٍدف   ارتدازضد٘ إر  ارتتعدس  رلدٙ مطدتْٚ املَداز      : (6660رراس   اللولو   جل ط )  

رتدددٚ ارت لحدد٘  سػبددٕ ألٔدد٘ ارتذلةٔدد٘ ةازبامعدد٘ الضددعمٔ٘ ةػددصٗاا ّمت اضددتيداو املدديَخ ارتْ ددفٕ  ق           

ارتدزاض٘ا ّرتترأم  غساض ارتدزاض٘ ا  ارد ارتحاذثداٌ اضدتحاى٘ مت ارتتأأدد مدً  ددقَا ّ حاتَدا ةدارت سل        

٘ مت ا تٔدازٍه ةارت سٓاد٘   ( بارتحدا ّبارتحد٘ مدً بلحد٘ ألٔد٘ ارتذلةٔد      93املتحع٘ رلنٔا ا ّتوْىد  ارتعٔيد٘ مدً)   

ارتعػْأٜ٘ا ّأداٌ مدً  ٍده  ىتداٜخ ارتدزاضد٘:  ٌ مطدتْٚ املَدازت اسبٔاتٔد٘ املطدتَدف٘ رتددٚ ارت لحد٘ رٔيد٘             

 .ارتدزاض٘ ع ٓتل إر املطتْٚ املاحْل

ٍددف  ارتدازضد٘ إر اأتػدا  ّّ دف مدا تادْو ةدُ         :(6661رراس  ملهم  الصةح  العالمية )  

ابم ارتعدداع مددً  جددل تفعٔددل املَددازت اسبٔاتٔدد٘. ّقددد غددازا ق        ارتْأددالت ّامليعنددات ق طبتلددف ميدد   

( ميعنددد٘ مدددً ارتدددْشازات   20الضدددت عع نطدددٌْ ميعنددد٘  مدددً ميعندددات األمددده املترددددٗ أددداآلتٕ: )       

ميعندات   (6(ميعندات غدرل ذوْمٔد٘اّ)   8(ميعند٘ مدً ميعندات األمده املترددٗا ّ)     16)ا ّاسبوْمات

وسزت ق ارتدزاضد٘ ٍٕ:)مَدازٗ اربداذ ارتادسازا ّمَدازٗ      متفسق٘ ا ّأاٌ مً  ٍه املَازت اسبٔاتٔ٘ ارتيت ت

ذل املػوعتاّ مَازٗ ارتتفورل اإلةدارٕا ّمَازٗ ارتتفورل ارتياقدا ّمَازٗ التتال ارتفعالاّ مَدازٗ  

 ارتْرٕ ةارتراتا ّمَازٗ ارتتعابفا ّمَازات ارتتعآؼ م  الىفعالت اّمَازٗ ارتتعآؼ م  ارت ػْط(.
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 السابق :التعقيب علا الدراسات 

قدداو ارتحاذددث  ةاضددتعساض ارتدزاضددات ارتطدداةا٘ ارتدديت مت تياّشلددا ق ٍددرِ ارتدزاضدد٘ مددً ذٔددث           

: ٍدافَاا ّميَحٔتَاا ّ صبتن  ّرٔي٘ أل رزاض٘ ميَاا ّأررت   رّاتَااّاألضارتٔب اإلذتأٜ٘ ارتديت  

 اضتيدمتَا أل رزاض٘ ميَاا ّمدٚ رعق٘ تل  ارتدزاضات ةارتدزاض٘ اسبارتٔ٘اّذرت  أاآلتٕ:

تعدرت  ٍدا  ارتدزاضات ارتيت مت تياّشلاا فحع َا ٍدف  إر رزاض٘ ٍدرِ   :  حيث ااهدافم -

ا 2014ا ّارتيعٔنددٕ ا ّاشبصزجددٕ ا2014املَددازات رتدددٚ بلحدد٘ ازبامعددات; مثددل رزاضدد٘ رزاضدد٘) اسبلددْٗ ا 

(ا ّارتحع  اآل س ميَا ٍدف  إر ارتتعس  2013ا ّارتعنسٖا 2016اّأاظها  2006ّارتلْرتْا ّقػ ٘ا

( ا ةٔيندا ةع دَا ٍددف  إر رزاضد٘ ٍدرِ      2016َازات ارتعشم٘ رت فل ارتسّلد٘ ) رزاضد٘ رطدوسا   رلٙ امل

 (.2010املَازات رتدٚ بلح٘ املسذل٘ ارتثاىْٓ٘) رزاض٘ ّاقا 

ٓعذدغ  ٌ نٔد  ارتدزاضدات ارتديت مت اضتعسالدَا  قدد اضدتيدم  املديَخ          :م  حيةث المةل ج -

 ارتْ فٕ ارتترلٔلٕ رتترأم  ٍدافَا.

ٓعذغ  ٌ مععده ارتدزاضدات ارتديت مت تياّشلدا أاىد   صبتنعاتَدا        :المجتمع جالعيل م  حيث  -

 ٘   2006ا ّارتلْرتدْا ّقػد ٘ا  2016ا ّأداظها  2013)ارتعندسٖا   ّرٔياتَا ٍه بلح٘ ازبامعات مثل رزاضد

(ا ّةع دَا  أداٌ صبتنعَدا ّرٔيتَدا  بفدال ارتسّلد٘       2014اّارتيعٔندٕ ا ّاشبصزجدٕا   2014ّ اسبلْٗ ا

بلحد٘ املسذلد٘ ارتثاىْٓد٘ )رزاضد٘      ( ا ةٔينا ةع دَا أداٌ اجملتند  ّارتعٔيد٘ شلدا ٍده       2016)رزاض٘ رطوس ا

 (.2010ّاقا 

ارتدزاضات ارتيت مت تياّشلا أاى  األراٗ ارتيت اضتيدمتَا ٍٕ الضدتحاى٘   مععه : م  حيث ااراة -

عٔندٕ   اّارتي2006ا ّ اسبلْٗا 2006ا ّارتلْرتْا ّقػ ٘ا 2016ا ّأاظها 2013مثل رزاض٘ ) ارتعنسٖا 

 (.2010( ا ّةع َا اضتيدم   قاٜن٘ تٔلٕ إر جاىب الضتحاى٘ )رزاض٘ ّاقا 2014ّاشبصزجٕا 

ه ارتدزاضدات ق ارتوػدف ردً تددىٕ مطدتْٚ املَدازات       عد اتفاد  ىتداٜخ مع   :م  حيةث اللتةا ج -

ا 2006ا ّارتلْرتددْا ّقػدد ٘ا2016ا ّأدداظها 2018اسبٔاتٔدد٘ رتدددٚ رٔيدد٘ أددل ميَدداا مثددل ) املدداّزٖ ا  

 (2014اّارتيعٔنٕ ا ّاشبصزجٕا 2014ّاسبلْٗا

أاىد   غلدب    :م  حيث ااساليب اإلحصا ي  المستددم  في تحليةل جتفسةير البيارةات -

األضارتٔب اإلذتأٜ٘ املطتيدم٘ ق ذبلٔل ّتفطرل ارتحٔاىدات )املتْضد ات اسبطداةٔ٘ا ّاألّشاٌ ارتيطدحٔ٘ا     

 . (رتعٔيتني مطتالتني (t- test)ّالعبسافات املعٔازٓ٘ا ّمعامل  رتفا أسّتحاخ اّا تحاز

اضددتفارت ارتدزاضدد٘ اسبارتٔدد٘ مددً ارتدزاضددات ارتطدداةا٘ ق ذبدٓددد مدديَخ  ارتدزاضدد٘ ّإردددار  راتَددا ا        

 ّمعسفددد٘ األضدددارتٔب اإلذتدددأٜ٘ املطدددتيدم٘ ق ذبلٔدددل ّتفطدددرل ارتحٔاىددداتا ّا تلفددد  معَدددا ق رٔيتَددداا 

 ّصبتنعَااّارتحٔٝ٘ ازبػسافٔ٘ ارتيت ىفرت ارتدزاض٘ فَٔا.

رت٘ ق ارتدزاضدد٘ اسبارتٔدد٘  ٍددٕ تياّشلددا ملْلددْع املَددازات اسبٔاتٔدد٘ رتدددٚ ارت لحدد٘ ّمدددٚ         ّّجددُ األ ددا 

 .ممازضاتَه رتتل  املَازات 
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 :لةراءات الدراس 

 ّتيفٔرٍا ّفاا رتفجساٛات اآلتٔ٘: ردار ٍرِ ارتدزاض٘إمت  

 :مل ج الدراس 

مياضدحا رت حٔعد٘ ّ ٍددا     أْىدُ   مت اضتيداو امليَخ ارتْ فٕ ارتترلٔلٕ ارتااٜه رلٙ املطد  املٔدداىٕ;   

 ارتدزاض٘ اسبارتٔ٘.
 مجتمع الدراس : 

ألٔدد٘ -اغددتنل صبتندد  ارتدزاضدد٘ رلددٙ نٔدد  بلحدد٘ املطددتْٚ ارتساةدد  ق األقطدداو ارتعلنٔدد٘ ّاألرةٔدد٘    

 ( بارتحا ّبارتح٘.111) ارتذلةٔ٘ ّارتحارتؼ ردرٍه

 عيل  الدراس :

اغتنل  ارتعٔي٘ رلٙ نٔ  ارت لح٘ ارترًٓ توْى  ميَه رٔي٘ ارتدزاض٘ ; ةعدد اضدتحعار ارت لحد٘  ارتدرًٓ      

( ْٓلد  تْشٓد    1(  بدع  ا ّازبددّل)  7( بارتحد٘ا ّ) 15اغتنل  رلَٔه ارتعٔي٘ الضدت عرٔ٘ا ّرددرٍه )  

 رٔ٘ ميَه.عالضت رٔي٘ ارتدزاض٘ تحعا ملتػرلٖ ارتاطه ارتعلنٕ ّارتيْع الجتنارٕ ةعد اضتحعار بلح٘ ارتعٔي٘ 

 

 

 (1جذول)

 .توزيع  عيل  الدراس  تبعا لمت يري القسب العلمي جاللوع ا ةتماعي

 ارتاطه و
 ارتعدر

 ارتاطه و
 ارتعدر

 إىاث ذأْز إىاث ذأْز

 7 4 ارتلػ٘ ارتػسةٔ٘ 5 9 2 ارتؤنٔاٛ 1

 9 7 ارتلػ٘ الظبلٔصٓ٘ 6 6 1 ارتفٔصٓاٛ 2

 11 5 ارتاسآٌ ارتوسٓه 7 9 6 األذٔاٛ 3

 11 2 ارتسٓالٔات 4

 نارتٕ األقطاو اإلىطاىٔ٘إ
16 27 

 انارتٕ األقطاو ارتعلنٔ٘
11 35 

46 53 

 89 النارتٕ ارتولٕ

  :الدراس  أراة

ردددار ٍددرِ الضددتحاى٘   إمت تتددنٔه  اضددتحاى٘ رتترأددم  ٍدددا  ارتدزاضدد٘  ردددٍا ارتحاذددثا ّقددد مددس       

 :ةاشب ْات اآلتٔ٘
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 :السابق ا طالع علا ااربيات جالدراسات 
 اتردددار فاددسات الضددتحاى٘ )ق  ددْزتَا األّرتٔدد٘(ا ّارتدديت متثددل أددل فاددسٗ ميَددا إذدددٚ املَدداز      إمت 

اسبٔاتٔ٘ ارتيت  َٓد   ارتحردث إر ارتوػدف  ردً رزجد٘ ممازضدتَا رتددٚ بلحد٘ املطدتْٚ ارتساةد  ق ألٔد٘           

( 58جامع٘ إقلٔه ضدحأ مدً ّجَد٘ ىعدسٍه; ذٔدث توْىد  الضدتحاى٘  ق ارتتدْزٗ األّرتٔد٘ مدً)            -ارتذلةٔ٘

رات ق فسٓددما مَددازات إرازٗ ارتدد ّارتعنددل ارتعنددل ارتتعدداّىٕ   فاددسٗ سللدد  نطدد٘  صبددالت ٍددٕ: )مَددازات   

ّارتتعامل مد  ارت دػْطا مَدازات ارتدتفورل ّاربداذ ارتادسازا مَدازات ارتتْا دل ّتويْرتْجٔدا املعلْمداتا           

 املَازات ارتْقأٜ٘ ّارتحٔٝٔ٘(. 

رسلددَا رلددٙ صبنْردد٘   مددً  جددل ارتتأأددد مددً  دددل الضددتحاى٘; مت    :(ا سةةتبار )صةةدا ااراة 

م ارتتددزٓظ ق جدامعيت   اٜد اٍخ ّبسمتيتتني ق قطه ارتعلدْو ارتذلةْٓد٘ جبامعد٘ إقلدٔه ضحأاّقطدنٕ امليد      

(ا ذٔدث بلدب مديَه ذبودٔه الضدتحاى٘ ّإةدداٛ املعذعدات رلدٙ فاساتَدا مدً           2ملردم)  )تعصاّاسبدٓدٗ(

 ضعم٘ ارتتٔاغ٘ ارتلػْٓ٘.- اىتناٛ ارتفاسٗ رتلنحال- مياضح٘ ارتفاسٗ ذٔث :
ً       ّق لْٛ معذعات احملونني; ً  %(80) مت تعدٓل ةعد  ارتفادسات ارتديت ذتدل  رلدٙ  أثدسم  مد

)فاستدداٌ مددً اجملددال ارتثارتثاّفاستدداٌ مددً  ذددر  ةعدد  ارتفاددساتمت إندداع احملونددني رلددٙ تعدٓلددَاا ّ

اجملال اشبامظا ّإلاف٘ فاسٗ ّاذدٗ إر اجملال األّل(ا ذٔث   حر  الضتحاى٘ ةعدد ارتتعددٓل ذبتدْٖ    

ارتتدْزتني   ّصبالتَا ارتفسرٔد٘ ق  (  ْٓل  ردر فاسات الضتحاى٘  ارتول1٘ٔ( فاسٗ ا ّازبدّل )55رلٙ)

 األّرتٔ٘ ّارتيَأٜ٘ .

 مجا ت ا ستبار  جعدر الفقرات في الصورتي  ااجلي  جالل ا ي  كل مجال8/ (6ةدجل )

 اجملال و

 ردر ارتفاسات

ارتتْزٗ  معذعات

 األّرتٔ٘
 ارتتْزٗ ارتيَأٜ٘

 9 8 ق فسٓم. ّارتعنل ارتعنل ارتتعاّىٕ مَازات 1

مت إلاف٘ فاسٗ 

رتلنحال األّل حبطب 

 غلحٔ٘  اناع 

 .احملونني

 10 10 مَازات إرازٗ ارترات ّارتتعامل م  ارت ػْط. 2

 13 15 مَازات ارتتفورل ّارباذ ارتاساز. 3

 10 12 مَازات ارتتْا ل ّتويْرتْجٔا املعلْمات. 4

 13 13 املَازات ارتْقأٜ٘ ّارتحٔٝٔ٘. 5

 55 58 الضتحاى٘ ارتولٔ٘.

ا أددحرلٗ ا )أددحرلٗ جدددًا رتٔوددست اشبناضددٕ ارتتدددزٓخضددتحاى٘  ق لددْٛ مأدداع ردددار اإلإّقددد مت 

( حبطب ارتذلتٔدب  1ا 2ا 3ا 4ا 5)  متْض ٘ا قلٔل٘ اقلٔل٘ جدا(; ذٔث  ر ٕ أل تدزٓخ ميَا ارتدزج٘

املددرأْز رتوددل تدددزٓخاّمتثل ٍددرِ ارتدددزجات تادددٓسات ارت لحدد٘ املعلنددني ملدددٚ ممازضدداتَه رتلنَددازات          

تَا ارتفسرٔ٘اذٔث ٓاْو ارت ارتب  ةالضتحاة٘ رً  أل فادسٗ  اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةالضتحاى٘ ارتولٔ٘اّصبال

 ماو ارتفاسٗ ّذبد  ارتتددزٓخ    -مً ّجَ٘ ىعسِ –مً فاسات الضتحاى٘ ةْل  اإلغازٗ ارتيت ٓساٍا مياضح٘ 
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ريَدا ارتفاسٗاّرتتردٓدد مددٚ ممازضد٘  أدل       ارترٖ ٓساِ مياضحا ملدٚ ممازضتُ رتلنَازٗاسبٔاتٔ٘  ارتيت تعددل 

ٕ      مَازٗ; مت ذطا  املدٚ  )ارتفسلدٕ(  ّارتدْشٌ ارتيطدإ     رتول تددزٓخا ّمدً  ده; ذطدا  املتْضدت اسبطداة

     ٘ (ا  ده تاطدٔه املددٚ    4= 1 -5) اّقد مت ذطا  املدٚ ةإػبار ارتفسل ةدني  رلدٙ ّ رىدٙ تددزٓخ رتعضدتحاى

( إر  قدل قٔند٘ ق تددزٓخ الضدتحاى٘ ٍّدٕ      0,8(ا  ده إلداف٘ ٍدرِ ارتأند٘ )    0,8= 5/ 4)  رلٙ  بْل تدزٓخ

ٌ  ارتْاذددد ارتتددرٔ  )الفذلالددٔ٘( ّرزجدد٘ ممازضدد٘ املَازٗاملتعلادد٘       اّةررت    ددحر  املتْضدد ات ّاألّشا

 (.3) ةفاسات الضتحاى٘ أنا ْٓلرَا ازبدّل

 (3جذول)
 المتوسطات جااجزان )ا فتراضي ( جررة  ممارس  الم ارات الحياتي  المتعلق  بفقرات ا ستبار 8

 املَازٗرزج٘ ممازض٘  ارتْشٌ ارتيطإ املتْضت اسبطاةٕ و

 قلٔل٘ جدا %36اقل مً   -% 20مً  1,8 قل مً   -1مً  1

 قلٔل٘ %52% إر  قل مً 36مً  2,6 قل مً  – 1,8مً  2

 متْض ٘ %68% إر  قل مً 52مً  3,4إر  قل مً  -2,6مً  3

 أحرلٗ %84% إر  قل مً 68مً  4,2إر  قل مً  3,4مً  4

 جدا أحرلٗ %100% إر 84مً  5إر  4,2مً  5

 التطبيق ا ستطالعي لالستبار :

بارتحددا ّبارتحدد٘ مددً ارت لحدد٘ املعلنددني ق ألٔدد٘    (22مت ارتت حٔددم الضددت عرٕ رتعضددتحاى٘ رلددٙ ردددر)  

)ارتؤنٔددددداٛ ا ّارتفٔصٓددددداٛا ّاألذٔددددداٛا ّارتسٓالدددددٔاتا ّارتلػددددد٘ ارتعسةٔددددد٘ا ّارتلػددددد٘    قطددددداو-ارتذلةٔددددد٘

مدً  دازد رٔيد٘ ارتدزاضد٘; ّذرتد  سبطدا   حدات الضدتحاى٘ ارتولٕاّصبالتَدا           الظبلٔصٓ٘اّرلْو ارتاسآٌ(

 ارتفسرٔ٘ اشبنط٘.

 ثبات ا ستبار :

تفسٓددؼ  ةعددد دبنٔدد  الضددتحٔاىات مددً ارت لحدد٘ ارتددرًٓ مثلددْا رٔيدد٘ ارتت حٔددم الضددت عرٕ رتدد راٗامت        

     ٘  (،SPSS) ارتحٔاىات; ّإر اشلا ق ذاأسٗ اسباضْ ا ّةاضدتيداو اسبصمد٘ اإلذتدأٜ٘ رتلعلدْو الجتنارٔد

بسٓادد٘  رتفددا   مت ذطددا  معامددل ارتثحددات ارتولددٕ  رتعضددتحاى٘ ّجملالتَددا ارتفسرٔدد٘  ةاضددتيداو    ّةعددد ذرتدد ;

ا ةلػددد  (ا ةٔينددد0.86افوددداٌ معامدددل ارتثحدددات ارتولدددٕ رتعضدددتحاى٘=) Cronbach's Alphaأسّىحددداخ 

    ٘ ق فسٓدما مَددازات إرازٗ  ّارتعنددل ارتعندل ارتتعداّىٕ    )مَددازات معدامعت ارتثحدات جملالتَددا ارتفسرٔد٘ اشبنطد

ارتددرات ّارتتعامدددل مددد  ارت دددػْطا مَدددازات ارتددتفورل ّاربددداذ ارتادددسازا مَدددازات ارتتْا دددل ّتويْرتْجٔدددا   

)أنا  (ا0,85ٍّٕا  0,84ا 0,93ا  0,89ا  0,78املعلْماتا املَازات ارتْقأٜ٘ ّارتحٔٝٔ٘( رلٙ ارتذلتٔب  ) 

ٓت  ( معامعت  حات مستفع٘ ّماحْرت٘ ألغساض ارتدزاض٘ اسبارتٔ٘ا  ةَرا تودٌْ الضدتحاى٘ قدد   دحر      

 رٔي٘ ارتدزاض٘ ةعد إجساٛات ارتتأأد مً  دقَا ّ حاتَا. جاٍصٗ رتلت حٔم رلٙ
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 التطبيق الل ا ي لالستبار :

نٔ  ارت لح٘ املعلندني  ق املطدتْٚ ارتساةد     ةعد ارتتأأد مً  دل ّ حات الضتحاى٘; مت ت حٔاَا رلٙ 

)ارتؤنٔدداٛ اّارتفٔصٓدداٛا ّاألذٔدداٛا ّارتسٓالددٔاتا ّارتلػدد٘ ارتعسةٔدد٘ا ّارتلػدد٘ الظبلٔصٓدد٘اّرلْو   ق  قطدداو

بارتحاّبارتحد٘ ) ةعدد اضدتحعار     (89) اّردرٍه2019/ 2018ارتاسآٌ( ةارتولٔ٘ ق ارتفتل ارتدزاضٕ ارتثاىٕ  

ّذرتدد  و .  2019 ةسٓددل  18مددازع إر   30 حٔددم مددً تددازٓخ  تّمت ارتبلحدد٘ ارتعٔيدد٘ الضددت عرٔ٘ مدديَه ( ا  

ةالرتتااٛ املحاغس ةارتعٔي٘    ياٛ مياقػ٘ ارت لح٘ ألحبداث ربدسجَها ذٔدث أداٌ ارتحاذدث  ٓادْو ةاإلغدسا         

رلدٙ حبددْث ربددسجَه; ةاإللداف٘ إر  ارتددصمعٛ اآل ددسًٓ مدً  ر دداٛ ٍٔٝدد٘ ارتتددزٓظ )ارتددرًٓ اضددتعاٌ ةَدده     

  الضددتحاىات مدً ارت لحدد٘(ا ّمت تْلدٔ  اشلددد  مدً  الضددتحاى٘ رتلنطددتحٔحنيا    ارتحاذدث ملطدداردتُ ق ند  

  ّارتسر رلٙ اضتفطازاتَه.

 ( اضتحاى٘ مً الضتحاىات ااملْشر٘ رلٙ رٔي٘ ارتدزاض٘.84مت اضتعارٗ  )
ةعدددد نددد  الضدددتحاىات مدددً ارت لحددد٘ املعلندددني )رٔيددد٘     تفسٓدددؼ ارتحٔاىدددات ّاملعازبدددات اإلذتدددأٜ٘: مت 

ارتحاذث ةإر ال ارتحٔاىات ق ذاأسٗ اسباضب اآلرتٕ ةاضتيداو اسبصمد٘ اإلذتدأٜ٘ رتلعلدْو    ارتدزاض٘(اقاو 

اّرتػددسض ذبلٔددل ارتحٔاىددات ا ّتفطددرل ّمياقػدد٘ ىتدداٜخ ارتدزاض٘;اضددتيدو ارتحاذددث      (SPSS) الجتنارٔدد٘

 األضارتٔب اإلذتأٜ٘ اآلتٔ٘:
 متثلَا ارتفاسٗ(. )ارتْشٌ املْٖٝ(.) رتلوػف رً ذحه املػول٘ ارتيت ارتتوسازات ّارتيطب املْٝٓ٘ -
 املتْض ات اسبطاةٔ٘ ّالعبسافات املعٔازٓ٘. -
 )سبطا   حات الضتحاى٘ ّصبالتَا ارتفسرٔ٘(. معاررت٘  رتفا أسّىحاخ. -
 ارتْضت الفذلالٕ) املسج (; ) ملعسف٘ مدٚ تدزٓخ الضتحاى٘(. -
ارت لحد٘   لرتد٘ ارتفدسّل ق تاددٓسات   ر( رتعٔيتني مطتالتني ا رتلوػف رً t- testال تحاز ارتتاٜٕ ) -

 ملدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ مً ّجَات ىعسٍه.

 عرض رتا ج الدراس :

" مارزج٘ ممازض٘ بلح٘ املطتْٚ ارتساةد   ةاب  ع  السؤال ااجل م  أسئل  الدراس  جالوي يلصلإل

ٕ  ارتعندل  مَدازات جامع٘ إقلٔه ضحأ رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ىحال - ق ألٔ٘ ارتذلةٔ٘  ّارتعندل  ارتتعداّى

 مً ّجَ٘ ىعسٍه؟ فسٓم ق
مت اضددتيداو املتْضدد ات اسبطدداةٔ٘ ّالعبسافددات املعٔازٓدد٘ ّارتددْشٌ ارتيطددإاّذرت  رتلوػددف رددً         

   ٘ مدً ّجَد٘    تادٓسات ارت لح٘ املعلنني ملدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلاد٘ ةاجملدال األّل رتعضدتحاى

تاددٓساتَه   (4) ارتفسرٔ٘آّْل  ازبدّل مً  عل اضتحاةاتَه رلٙ فاسات الضتحاى٘ ّصبالتَا ىعسٍه

 رتلنػوعت املتعلا٘ ةفاسات اجملال األّل.
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-أكتوبر( 6)المجلذ(26)العذد

 (4جذول)
 لتقديرات الطلب  المعلمي  ع  مدى المتوسطات الحسابي  جا رحرافات المعياري  جالوزن اللسبي

 رهرهب م  جة   فريق في جالعمل التعاجري العمل م اراتممارسات ب للم ارات الحياتي  المتعلق  بمجال 

ارتيت تيص رلٙ" غعس ةأٍنٔ٘ ظبدا، فسٓدم ارتعندل ارتدرٖ  رندل       (7) ارتفاسٗ  ٌ: (4ٓت   مً  ازبدّل)

ّّشٌ  (1.39( ّاعبدددددسا  معٔدددددازٖ )2.76معدددددُ." ذتدددددل  رلدددددٙ املستحددددد٘ األّر ىتْضدددددت ذطددددداةٕ )  

(; ّارتديت  9) %( ّةدزج٘ ممازض٘  متْض ٘ مً ّجَ٘ ىعس ارت لحد٘ رٔيد٘ ارتدزاضد٘اةٔينا ارتفادسٗ    55,2ىطإ)

ّىتْضددت  تديص رلددٙ"  قددٔه آزاٛ شمعٜددٕ ّفددم معددآرل رلنٔد٘ رٌّ تعتددب" ذتددل  رلددٙ املستحدد٘ ارتثاىٔدد٘ا  

ّجَددد٘ %(.ّةدزجددد٘ ممازضددد٘ قلٔلددد٘ مدددً  50(ا ّةدددْشٌ ىطدددإ)976.(ا ّاعبدددسا  معٔدددازٖ)2.5ذطددداةٕ )

  ىفطَه. ىعسارت لح٘ رٔي٘ ارتدزاض٘

(  2.42( ّارتدديت ذتددل  رلددٙ متْضدد ات ذطدداةٔ٘ ةددني)   8( ا )6( ا)5( ا )4( ا )3( ا )1ارتفاددسات )

%(ا ّٓت دد   ٌ أددل  42,2%(ا)48,4ّّشٌ ىطددإ ةددني)  ا(81.(،)1.09)ّاعبسافددات معٔازٓدد٘ ةددني  (2.11)

 ارت لح٘ املػنْرتني ق رٔي٘ ارتدزاض٘. مً ّجَ٘ ىعس فاسٗ ميَا  قد ذتل  رلٙ رزج٘ ممازض٘ا)قلٔل٘(

 فسٓم ق ّارتعنل ارتتعاّىٕ ارتعنل مَازات و
املتْضت 

 اسبطاةٕ

العبسا  

 املعٔازٖ

ارتْشٌ 

 ارتيطإ%

تستٔب 

 املَازٗ

رزج٘ 

 ممازضتَا

 قلٔل٘ 6 43.6 82. 2.18  ذذلو آزاٛ ارتصمعٛ ارتيت ربتلف رً آزاٜٕ. 1

2 
 ذسل رلٙ تعصٓص  ّا س ارتتعاٌّ م  ارتصمعٛ ق 

 .ارتعنل
 قلٔل٘ جدا 8 36 94. 1.8

آل ددسًٓ ريددد رت ةددارز ق تادددٓه املطدداىدٗ ّارتدددره  3

 ذاجتَه.
 قلٔل٘ 7 42.2 81. 2.11

4 
 تاحددددددل آزاٛ اآل ددددددسًٓ إذا اضددددددتيدت إر  ررتدددددد٘  

 ّةساٍني  رٔر٘.
 قلٔل٘ 3 48.4 1.26 2.42

5 
 تؤدف مد  ارتعدسّ  امليتلفد٘  دعل ارتعنددل ق       

 فسٓم.
 قلٔل٘ 3 48.4 1.09 2.42

 غدددعس ةدددارتفيس ريددددد اىتنددداٜٕ رتفسٓدددم رنددددل ق      6

 ارتولٔ٘. 
 قلٔل٘ 5 46.8 1.33 2.34

 متْض ٘ 1 55.2 1.39 2.76  غعس ةأٍنٔ٘ ظبا، فسٓم ارتعنل ارترٖ  رنل معُ. 7

 قدز شمعٜٕ ق ازبنعٔدات ارتعلنٔد٘ ّفدسل ارتعندل      8

 امليتلف٘ را ل ارتولٔ٘. 
 قلٔل٘ 4 47.8 1.04 2.39

 قلٔل٘ 2 50 976. 2.50 معآرل رلنٔ٘ رٌّ تعتب. قٔه آزاٛ شمعٜٕ ّفم  9

  46.6 0,57 2,33 اجملال ارتولٕ
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-أكتوبر( 6)المجلذ(26)العذد

رلدٙ   ( ّارتيت تيص رلٙ" ذسل رلٙ تعصٓص  ّا س ارتتعاٌّ م  ارتصمعٛ ق ارتعنل  " ذتدل  2ارتفاسٗ )

(ا  1.8) رىددٙ تددستٔححني فاددسات ٍددرا اجملددال ا ذٔددث ذتددل  رلددٙ املستحدد٘ ارتثاميدد٘ا  ّىتْضددت ذطدداةٕ  

مً ّجَ٘ ىعس ارت لحد٘ رٔيد٘    ض٘) قلٔل٘ جدا (%(اّةدزج٘ مماز 36ا ّةْشٌ ىطإ)(94.)ّاعبسا  معٔازٖ

 ارتدزاض٘.

ّتعَس ارتيتاٜخ املْلر٘ ق ازبدّل  رعِ تدىٔا ملرْظا ق رزج٘ ممازض٘ ارت لح٘ رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ 

 ارتْازرٗ ق ىفظ ازبدّلا مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ )رٔي٘ ارتدزاض٘(  ىفطَه.

( ا 2014عنل ق فسٓم( م  رزاض٘ اسبلدْٗ) ) ارتتعاٌّ ّارت -ق صباشلا ارتفسرٕ –تٔح٘ ياتفا  ٍرِ ارت

 (. 2016م  رزاض٘ ارتعنسٖ ) -ق ىفظ اجملال  -( ّا تلف  2014ّرزاض٘ ارتيعٔنٕ ا ّاشبصزجٕ ا 

     ٘ ممازضدد٘ بلحد٘ املطددتْٚ ارتساةدد  ق   ّمدً  جددل الجاةد٘ رددً ارتطدؤال ارتثدداىٕ ّارتدرٖ ٓدديص رلٙ"مارزجد

 ٘  ارتددرات إرازٗ مَددازات جامعدد٘ إقلددٔه ضددحأ ارتٔنئدد٘ رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘ ىحددال     -ألٔدد٘ ارتذلةٔدد

 مً ّجَ٘ ىعسٍه؟ ارت ػْط م  ّارتتعامل
رلدددٙ    اضدددتيداو املتْضددد ات اسبطددداةٔ٘ ّالعبسافدددات املعٔازٓددد٘ ّارتدددْشٌ ارتيطدددإاّذرت  رتلتعدددس  مت

٘     لٙعلنني رتادٓسات ارت لح٘ امل مدً   مدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلاد٘ ةاجملدال ارتثداىٕ رتعضدتحاى

( ْٓلدد  5ّازبدددّل) مددً  ددعل اضددتحاةاتَه رلددٙ فاددسات الضددتحاى٘ ّصبالتَددا ارتفسرٔدد٘ا ّجَدد٘ ىعددسٍه

 ذرت .
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-أكتوبر( 6)المجلذ(26)العذد

 (5جذول)

لتقديرات الطلب  المعلمي  ع  مدى  المتوسطات الحسابي  جا رحرافات المعياري  جالوزن اللسبي

م   لالستبار  ال  و  مع جالتعامل الوات لرارة م اراتممارسات ب للم ارات الحياتي  المتعلق  بمجال 

 جة   رهرهب8

 ارت ػْط م  ّارتتعامل ارترات إرازٗ مَازات و

ٕ
اة
ط
سب
ت ا
ض
تْ
امل

 

ٖ
از
عٔ
امل
  
سا
عب
ل
ا

 

)%
إ)
ط
رتي
ٌ ا
ْش
ارت

 

زٗ
َا
امل
ب 
تٔ
تس

 

ج٘
رز

 
ض
از
ملن
ا

٘
 

 

1 
 مازع ارتػفافٔ٘ ّارتْلْ، ريدد ارتتعامدل مد     

 شمعٜٕ ق ارتولٔ٘.
 قلٔل٘ 3 49.6 0.77 2.48

2 
 ضددددتفٔد مددددً  دددددلات اآل ددددسًٓ ق ت ددددْٓس 

 قدزاتٕ رلٙ إرازٗ ارترات.
 قلٔل٘ 2 52 1.2 2.6

3 
 تؤددف مدد  لددػْط ارتعنددل ارتدديت تددْاجَل    

 قلٔل٘ 3 49.6 1.08 2.48   ياٛ رنلٕ م  شمعٜٕ ق فسٓم.

4 

 مٔددص ةددني ارتطددلْا ارتتددْا  ّاشب ددأ ريددد       

 قلٔل٘ 6 46 1.28 2.3 ارتتعامل م  شمعٜٕ را ل ارتولٔ٘.

5 
  م ةيفطٕ ريد تيفٔر املَاو ارتيت ْٓأل إر 

 تيفٔرٍا.
 قلٔل٘ 5 47 0.99 2.35

 غعس ةالزتٔا، ريدما  مازع ةع  املَازات  6

 اسبٔاتٔ٘ م  شمعٜٕ ق ارتولٔ٘.
 متْض ٘ 1 54 1.25 2.7

 ذوه رلٙ ظبا، األرنال ارتيت  قْو ةَدا ق   7

 مْلْرٔ٘. لْٛ معآرل
 قلٔل٘ 4 49 0.87 2.45

  ذدددددددددر  ّرتْٓدددددددداتٕ ق ارتعنددددددددل ةْلددددددددْ،   8

 ّمْلْرٔ٘.
 قلٔل٘ 7 42.2 1.15 2.11

9 
ارتتصو ةتيفٔر املَاو ارتديت ْٓأدل رتدٕ تيفٔدرٍا     

 ق ّقتَا احملدر.
 قلٔل٘ 9 39.2 0.72 1.96

10 
ارتددديت ت دددْز مدددً  ٍدددته ةادددساٛٗ املْلدددْرات   

قدددددددزاتٕ ق إرازٗ ارتددددددرات ّارتتعامددددددل مدددددد   

 ارت ػْط.

 قلٔل٘ 8 41.6 0.98 2.08

   55 0,54 2,75 اجملال ارتولٕ
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-أكتوبر( 6)المجلذ(26)العذد

 ( ٌ: 5ٓت   مً  ازبدّل)

(ارتيت تيص رلٙ"  غعس ةالزتٔا، ريد ما  مازع  ةع  املَازات اسبٔاتٔ٘ م  شمعٜٕ 6املَازٗ ) -

 (1.25( ّاعبسا  معٔازٖ )2.7ىتْضت ذطاةٕ )ذتل  رلٙ املستح٘ األّر  ق ارتولٔ٘" ;

)متْض ٘( مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ رٔي٘ ارتدزاض٘ا ةٔينا  %( ّةدزج٘ ممازض54ّّ٘شٌ ىطإ)

(; ّارتيت تيص رلٙ" تفٔد مً  دلات اآل سًٓ ق ت ْٓس قدزاتٕ رلٙ إرازٗ ارترات." 2ارتفاسٗ)

  52(ّّشٌ ىطإ)1.2ٔازٖ )( ّاعبسا  مع2.6ذطاةٕ ) املستح٘ ارتثاىٔ٘ا ّىتْضت رلٙ ذتل 

 %( اّةدزج٘ ممازض٘ )قلٔل٘( مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘  ىفطَه.

ّارتيت ذتل  رلٙ متْض ات ذطاةٔ٘  (10( ا )8( ا )7(ا)5( ا )4( ا )3( ا )1املَازات ) -

(اّّشٌ ىطإ 0.77 (ا)1.28( )ّاعبسافات معٔازٓ٘ ةني)2.08( اّ)2.48ةني)

مً  مَازٗ  ميَا  قد ذتل  رلٙ رزج٘ ممازض٘)قلٔل٘(%(ا ٓت    ٌ أل 41,6%(ا)49,6ةني)

 ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ رٔي٘ ارتدزاض٘.

رتتصو ةتيفٔر املَاو ارتيت ْٓأل رتٕ تيفٔرٍا ق ّقتَا احملدر."  ( ّارتيت تيص رلٙ" 9املَازٗ) -

رلٙ  رىٙ تستٔب ةني فاسات ٍرا اجملال اذٔث ذتل  رلٙ املستح٘ا ارتتاضع٘  ذتل 

%(ا 39,2(ا ّةْشٌ ىطإ)0.72(ا ّاعبسا  معٔازٖ)1.96) ّاأل رلٗاّىتْضت ذطاةٕ

 ّةدزج٘ ممازض٘ ) قلٔل٘( مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ املػنْرتني ق ٍرِ ارتدزاض٘.

    ٙ "مارزجد٘ ممازضد٘ بلحد٘ املطدتْٚ ارتساةد  ق ألٔد٘       ّرتفجاة٘ رً ارتطؤال ارتثارتدث  ّارتدرٖ ٓديص رلد

 ارتادساز  ّاربداذ  ارتدتفورل  مَدازات علاد٘ ىحدال   جامع٘ إقلٔه ضحأ ارتٔنئ٘ رتلنَازات اسبٔاتٔد٘ املت  -ارتذلةٔ٘

 مً ّجَ٘ ىعسٍه؟

رلدددٙ    اضدددتيداو املتْضددد ات اسبطددداةٔ٘ ّالعبسافدددات املعٔازٓددد٘ ّارتدددْشٌ ارتيطدددإاّذرت  رتلتعدددس  مت

٘    ًتادٓسات ارت لح٘ املعلنني ر مدً   مدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةاجملدال  ارتثارتدث رتعضدتحاى

 ْٓل  ذرت ا (6ّجَ٘ ىعسٍهاّازبدّل)
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 (6جذول)

المتوسطات الحسابي  جا رحرافات المعياري  جالوزن اللسبيلتقديرات الطلب  المعلمي  ع  مدى ممارسات ب 

 8م  جة   رهرهبالقرار جاتداذ التففير م ارات للم ارات الحياتي  المتعلق  بمجال

 و

 

 ّارباذ ارتتفورل مَازات

 ارتاساز

املتْضت 

 اسبطاةٕ

 العبسا 

 املعٔازٖ

ارتْشٌ 

 ارتيطإ)%(

تستٔب 

 املَازٗ

رزج٘ 

ممازض٘ 

 املَازٗ

 

1 

 زأدددص رلدددٙ قٔنددد٘ األفوددداز    

ّذددددا تَا ريدددد اقدددذلا، ذلدددْل  

رتلنػددددوعت ارتدددديت ْٓاجََددددا   

ارتددصمعٛ ق فسٓددم ارتعنددل را ددل 

 ارتولٔ٘.

 قلٔل٘ 8 46 1.1 2.3

2 

 حبدددث ردددً اسبلدددْل املي أددد٘  

 رتلنػددددوعت ارتدددديت ْٓاجََددددا  

 شمعٜٕ ق فسٓم ارتعنل. 

 متْض ٘ 1 57 1.02 2.86

3 
 زةدددت ةدددني ازبْاىدددب امليتلفددد٘  

ألٖ مػدددددول٘  ّاجََدددددا مددددد    

 شمعٜٕ   ياٛ ارتعنل ق فسٓم.

 قلٔل٘ 11 42 1.33 2.08

4 

 قدددو  أدددل قدددز مموددً مددً  

األفوددددددداز املتيْرددددددد٘ ذدددددددْل   

املػول٘ ارتيت ْٓاجََا شمعٜٕ 

 ق فسٓم ارتعنل.

 قلٔل٘ 7 49 1.18 2.46

5 

 ضددددددت ٔ  الىتاددددددال ارتطددددددسٓ  

رتلدددسةت ةدددني  جدددصاٛ املػدددول٘   

 ةتْزٗ متوامل٘. 

 قلٔل٘ 9 46 96. 2.3

 ذدددر ةْلددْ، املػددول٘ ارتدديت     6

 ذبتاد إر ذل. 
 قلٔل٘ 5 50 1.10 2.5

7 
 ذدددر نٔدد  ارتعْامددل املتعلادد٘    

ةاملػددددددول٘ ارتدددددديت ْٓاجََددددددا    

 ارتصمعٛ ق فسٓم ارتعنل.

 قلٔل٘ 12 39.6 1.06 1.98
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8 
املعلْمددددات ّاألفودددداز   ندددد  

املتعلاددددددددد٘ جبنٔددددددددد   جدددددددددصاٛ 

 ّموْىات املػول٘.

 قلٔل٘ 4 51 1.44 2.55

9 

اقدددذل، ارتحدددداٜل املياضدددح٘ سبدددل   

مػددول٘ ْٓاجََددا شمعٜدددٕ ق   

ارتفسٓدددددم ق لدددددْٛ املعلْمدددددات  

 املتْافسٗ.

 قلٔل٘ 3 52 1.11 2.61

  تدداز  ف ددل ارتحددداٜل املياضددح٘   10

 سبل املػول٘. 
 قلٔل٘ 10 45 1.34 2.25

11 
 غسا شمعٜٕ ق فسٓدم ارتعندل   

ق  دديار٘ ارتاددساز ارتددعشو سبددل 

 املػول٘. 

 متْض ٘ 2 54.8 1.31 2.74

12 
 ربددددر ارتاددددساز املياضددددب سبددددل  

املػدددددول٘ ق لدددددْٛ ارتحدددددداٜل  

 املاذلذ٘ سبلَا.

 قلٔل٘ 5 50 1.21 2.5

13 

 تددداة  تيفٔدددر ارتادددساز ارتدددرٖ مت   

ارباذِ سبل املػول٘ ق نٔ  

 مساذلُ.

 قلٔل٘ 6 49.2 2.47 2.46

   63.4 0,99 3,17 اجملال ارتولٕ

 ( ٌ: 6ٓت   مً  ازبدّل)

(ارتديت تديص رلٙ" حبدث ردً اسبلدْل املي أد٘ رتلنػدوعت ارتديت ْٓاجََدا شمعٜدٕ ق           2املَازٗ) -

 (1.02( ّاعبسا  معٔدازٖ ) 2.86فسٓم ارتعنل. "  ذتل  رلٙ املستح٘ األّر ىتْضت ذطاةٕ )

( ّارتديت  11) %( ّةدزج٘ ممازض٘  متْض ٘ مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘.اةٔينا  املَدازٗ 57ّّشٌ ىطإ)

" غسا شمعٜٕ ق فسٓدم ارتعندل ق  ديار٘ ارتادساز ارتدعشو سبدل املػدول٘. "  تد  ق          تيص رلٙ

 %(54.8ّّشٌ ىطددإ) (1.31( ّاعبددسا  معٔددازٖ ) 2.74ذطدداةٕ )ذ املستحدد٘ ارتثاىٔدد٘ اّىتْضددت 

 تْض ٘ مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ املػنْرتني ق ٍرِ ارتدزاض٘.ّةدزج٘ ممازض٘ م
( ذتدددددلتا رلدددددٙ املدددددستحتني ارتثارتثددددد٘ ّارتساةعددددد٘ رلدددددٙ ارتذلتٔدددددب رتودددددل         8( ا )9املَازتددددداٌ )  -

 (ا1.44(ا )1.11( ّاعبسافني معٔدازٓني ) 1.11ّ) (ا2.61ميَنااّىتْض ني ذطاةٔني ٍنا )

َنددددا ّةدددديفظ ارتذلتٔددددب  %( رتوددددل فاددددسٗ ميَندددداا  مي 51%( ا )52ّّشىددددني  ىطددددحٔني ٍنددددا  ) 

 املرأْزاّةدزج٘ ممازض٘ ) قلٔل٘( رتولتا ارتفاستني مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ رٔي٘ ارتدزاض٘.
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( ذتلتا رلٙ ىفظ ارتذلتٔب ةني مَازات اجملالا ذٔث ذتدلتا رلدٙ املستحد٘    6(ا )12املَازتاٌ ) -

( ّاعبدددسافني معٔدددازٓني  2.5( اّ)2.5اشبامطددد٘ رتودددل ميَنااّمتْضددد ني ذطددداةٔني ٍندددا )    

%( رتوددل فاددسٗ ميَنددا ا ّةدزجدد٘ ممازضدد٘ ) قلٔلدد٘( رتولتددا    50(اّّشٌ ىطددإ)1.10(ا)1.21)

 مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ رٔي٘ ارتدزاض٘. ارتفاستني
" ذدر نٔ  ارتعْامل املتعلا٘ ةاملػول٘ ارتيت ْٓاجََدا ارتدصمعٛ ق    ( ّارتيت تيص رل7ٙاملَازٗ )  -

 قل تستٔدب ةدني فادسات ٍدرِ اجملدال ا ذٔدث ذتدل  رلدٙ املستحد٘           ٙفسٓم ارتعنل " ذتل   رل

%(ا 39,6( اّّشٌ ىطدإ) 1.06ّاعبدسا  معٔدازٖ )   (ا1.98ارتثاىٔ٘ رػسٗاّىتْضت ذطداةٕ ) 

 ّةدزج٘ ممازض٘ ) قلٔل٘( مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ املػنْرتني ق ٍرِ ارتدزاض٘. 
ميَددا رلددٙ متْضدد ات  (ا ذتددل  أددل مَدداز13ٗ( ا)11( ا)10(ا)5(ا)4(ا)3(ا)1املَددازات ) -

( ّ ّشاٌ ىطدحٔ٘ ةدني   1.33(اّ)2.47( ّاعبسافدات معٔازٓد٘ ةدني )   2.08(اّ)2.46ذطاةٔ٘ ةدني  ) 

)رٔيددد٘  %( ا ّةدزجددد٘ ممازضددد٘ ) قلٔلددد٘( مدددً ّجَددد٘ ىعدددس ارت لحددد٘   ىفطدددَه   42% %( ا )49.2)

 ارتدزاض٘(.

٘ " جلإلةاب  ع  السؤال الرابع جالوي يلص علةا ممازضد٘ بلحد٘ املطدتْٚ ارتساةد  ق ألٔد٘       مارزجد

 جامع٘ إقلٔه ضحأ ارتٔنئ٘ رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةاجملال ارتساة  مً ّجَ٘ ىعسٍه؟ -ارتذلةٔ٘

مت اضددتيداو املتْضدد ات اسبطدداةٔ٘ ّالعبسافددات املعٔازٓدد٘ ّارتددْشٌ ارتيطددإاّذرت  رتلوػددف رددً         

مً ّجَد٘   ٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةاجملال  ارتساة  رتعضتحاى٘تادٓسات ارت لح٘ املعلنني ملدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسب

 ( ْٓل  ذرت .7ىعسٍهاّازبدّل)

 (7جذول)

المتوسطات الحسابي  جا رحرافات المعياري  جالوزن اللسبي لتقديرات الطلب  المعلمي  ع  مدى 

 م  جة   رهرهب المعلومات جتفلولوةيا التواصل م ارات ممارسات ب للم ارات الحياتي  المتعلق  بمجال

 و
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1 

 –اضددددتيدو ارتتْا ددددل ارتلفعددددٕ )ارتولنددددات    

ازبنددددددددل( ّغددددددددرل ارتلفعددددددددٕ )اسبسأددددددددات   

ّاإلغدددددددددازات...( إلٓتدددددددددال املعلْمدددددددددات إر  

 املطتَدفني.

1.93 0.97 32.6 9 
قلٔل٘ 

 جدا

2 
 ذدر اشلد  رتلنطتَدفني مً رنلٔد٘ التتدال   

 ّارتتْا ل ةعحازات ضَل٘ ّةطٔ ٘.
 قلٔل٘ 1 49.2 1.07 2.46
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 ّل  اإلزغارات ارتديت تتدٔ  رتلنطدتَدفني مدً      3

 ارتتْا ل فَه اشلد .
1.8 1.07 36 5 

قلٔل٘ 

 جدل

4 
  ظَدددس اٍتنامدددا ريدددد الضدددتناع إر ارتػدددرل ق  

 التتال ّارتتْا ل.رنلٔ٘ 
 قلٔل٘ 3 40.8 0.72 2.04

5 
 ّل  رتلنطتَدفني رللت ارتسمْش ّاإلغدازات  

 ّاسبسأات املطتيدم٘ ق رنلٔ٘ ارتتْا ل.
 قلٔل٘ 2 47.2 0.86 2.36

6 
اضددددددددتيدو  رّات ّتائددددددددات تويْرتْجٔدددددددد٘  

)أنحٔددددْتس. جَدددداش رددددسض. اىذلىدددد ...( ريددددد 

 ارتتْا ل م  اآل سًٓ.

1.67 0.95 33.4 7 
قلٔل٘ 

 جدا

اضددتيدو غددحو٘ الىذلىدد  ريددد ارتتْا ددل مدد    7

 اآل سًٓ.
1.79 0.82 35.8 6 

قلٔل٘ 

 جدا

 ّظددددف مددددً مصآددددا ارتدلٓددددد الرتوذلّىددددٕ ق    8

 اسبتْل رلٙ املعلْمات املفٔدٗ.
1.66 0.95 33.2 8 

قلٔل٘ 

 جدا

9 

 ضددددتفٔد مددددً مْاقدددد  ارتتْا ددددل الجتنددددارٕ    

تدددْترل( ق اسبتدددْل  -فٔطدددحْا-)ّتطدددا 

املفٔدٗ ق اجملالت الجتنارٔ٘ رلٙ املعلْمات 

 ّارتعلنٔ٘.

 قلٔل٘ 4 38 0.90 1.9

10 
...( ق - ضتيدو ضبسأات ارتحردث )جْجدل  

متاةعددد٘ املطدددتحدات ارتعلنٔددد٘ املتعلاددد٘ ىحدددال   

 ربتتٕ ارتعلنٕ.

1.8 0.68 36 5 
قلٔل٘  

 جدا

   46.6 0,46 2,33 اجملال ارتولٕ
 

 ( ٌ:7ْٓل   ازبدّل)

 ذدر اشلد  رتلنطتَدفني مً رنلٔ٘ التتال ّارتتْا ل ةعحازات  رلٙ"  يصيت تارت (2املَازٗ)  -

ذطاةٕ  األّر ةني فاسات اجملال ارتساة ا ّىتْضت املستح٘ رلٙ ضَل٘ ّةطٔ ٘." ذتل 

( ّةدزج٘ ممازض٘ )قلٔل٘( مً ّجَ٘ % 49,2(ّّشٌ ىطإ)1.07( ّاعبسا  معٔازٖ )2.46)

( ّارتيت تيص رلٙ"  ّل  رتلنطتَدفني رللت 5رٔي٘ ارتدزاض٘ اةٔينا  املَازٗ) ىعسارت لح٘

املستح٘  رلٙ ذتل  ارتسمْش ّاإلغازات ّاسبسأات املطتيدم٘ ق رنلٔ٘ ارتتْا ل." ; فاد

( ّاعبسا  معٔازٖ 2.36ذطاةٕ ) ارتثاىٔ٘ مً ةني فاسات  ٍرا اجملال ا ّىتْضت

 ا)قلٔل٘( مً ّجَ٘ ىعسارت لح٘ رٔي٘ ارتدزاض٘ ا ( ّةدزج٘ ممازض47,2٘%(ّّشٌ ىطإ)0.86)
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(ّارتيت ذتل  رلٙ متْض ات ذطاةٔ٘ 10( ا)9( ا)8( ا)7( ا )6( ا )4( ا )3املَازات ) -

 40,8(اّ ّشاٌ ىطحٔ٘ ةني)0.95 (،)0.72( ّاعبسافات معٔازٓ٘ ةني)1.66( ا ّ )2.04ةني)

ممازض٘اةني ) قلٔل٘  (ا ذٔث  ٓت    ٌ أل  مَازٗ ميَا  قد ذتل  رلٙ رزج٘% 33,2(ا)%

 مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘  رٔي٘ ٍرِ ارتدزاض٘. (ا ّقلٔل٘ جدا
ازبنل( ّغرل ارتلفعٕ  –( ّارتيت تيص رلٙ" اضتيدو ارتتْا ل ارتلفعٕ )ارتولنات 1املَازٗ) -

)اسبسأات ّاإلغازات...( إلٓتال املعلْمات إر املطتَدفني. قد ذتل  رلٙ  قل تستٔب ةني 

( ّاعبسا  1.93ذتل  رلٙ املستح٘ ارتتاضع٘ اّىتْضت ذطاةٕ)مَازات ٍرا اجملالا ذٔث 

(ا ّةدزج٘ ممازض٘ قلٔل٘ جدا  مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘  % 32,6ا ّّشٌ ىطإ )  (0.97معٔازٖ )

 رٔي٘ ٍرِ ارتدزاض٘.

"مارزج٘ ممازضد٘ بلحد٘ املطدتْٚ ارتساةد  ق ألٔد٘      رلٙ جلإلةاب  ع  السؤال الدامس جالوي يلص

مً ّجَ٘  ّارتحٔٝٔ٘ ارتْقأٜ٘ املَازاتضحأ ارتٔنئ٘ رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ىحال  جامع٘ إقلٔه -ارتذلةٔ٘

 ىعسٍه؟

رتلوػددف رددً   مت اضددتيداو املتْضدد ات اسبطدداةٔ٘ ّالعبسافددات املعٔازٓدد٘ ّارتددْشٌ ارتيطددإاّذرت       

تادٓسات ارت لح٘ املعلندني ملددٚ ممازضداتَه رتلنَدازات اسبٔاتٔد٘ املتعلاد٘ ةاجملدال  اشبدامظ رتعضدتحاى٘ مدً           

 ( ْٓل  ذرت .8ّجَ٘ ىعسٍه اّازبدّل)

 ( 8جدّل)

المتوسطات الحسابي  جا رحرافات المعياري  جالوزن اللسبي لتقديرات الطلب  المعلمي  ع  مدى 

 .م  جة   رهرهب جالبيئي  الولا ي  الم اراتياتي  المتعلق  بمجال ممارسات ب للم ارات الح
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1 

 بحدددم قْاردددد األمددداٌ ّارتطدددعم٘ ريدددد     

اضتيداو األجَصٗ ّاملْار اشب دسٗ را دل   

 ازبامع٘.

 قلٔل٘ 7 46 1.1 2.3

2 
 قددددْو ةددددإجساٛ اإلضددددعافات األّرتٔدددد٘ ألٖ  

 غيص ريد ّقْع اشب س.
 متْض ٘ 1 57.2 1.02 2.86

 دبيدددددب اضدددددتيداو املدددددْار اشب دددددسٗ  ّ  3

 ارتعحث ةَا.
 قلٔل٘ 9 41.6 1.33 2.08
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  ٌ:  (8ٓت    مً ازبدّل)

(ارتدديت تديص رلدٙ"  قددْو ةدإجساٛ اإلضدعافات األّرتٔدد٘ ألٖ غديص ريدد ّقددْع       2املَدازٗ اسبٔاتٔد٘ )   -

 (1.02( ّاعبددسا  معٔددازٖ )2.86ذطدداةٕ ) اشب ددس." ذتددل  رلددٙ املستحدد٘ األّرا ّىتْضددت 

ألٔ٘  -( ّةدزج٘ ممازض٘ )متْض ٘( مً ّجَ٘ ىعس بلح٘ املطتْٚ ارتساة % 57,2ّّشٌ ىطإ)

(  ّارتيت تيص رلدٙ "اضدتنت  ىػداٍدٗ فدٔله     11ارتذلةٔ٘ ّارترًٓ سللتَه ارتدزاض٘ اةٔينا املَازٗ )

ٙ  رلنٕ ْٓل     از ارتتلْث ارتحٕٔٝ."ذتدل   املستح٘ارتثاىٔد٘ ةدني مَدازات اجملدال اشبدامظا       رلد

 %(اّةدزجدد٘ ممازضدد٘   54(ا ّّشٌ ىطددإ)1.31  معٔددازٖ )( ّاعبددسا2.7ذطدداةٕ ) ّىتْضددت

 )رٔي٘ ارتدزاض٘(. ) متْض ٘( مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘

4 

-ةتعدد رددً  ٖ مدْار غسٓحدد٘ ل  رسفَددا   

 ا دددددد٘ ق األمدددددداأً ارتاسٓحدددددد٘ مددددددً   

 ارتيصارات. 

 قلٔل٘ 6 49.2 1.18 2.46

5 
 ذدددذلو ارتادددْاىني ارتددديت ذبدددسو اضدددتيداو  

 املحٔدات.
 قلٔل٘ 6 49.2 96. 2.3

 غعس ةارت دٔم مدً ارت لحد٘ ارتدرًٓ ٓسمدٌْ       6

 ةاآا ارتْجحات ق غرل  ماأيَا احملدرٗ.
 قلٔل٘ 5 50 1.1 2.5

بحٔحا طبتتا قحل تياّل  ٖ ىْع  اضتػرل 7

 مً األرّٓ٘.
 قلٔل٘ 10 39.6 1.06 1.98

 ذافغ رلٙ ىعافد٘ ارتحٔٝد٘ ازبامعٔد٘ مدً      8

 ارتتلْث.
 قلٔل٘ 4 51 1.4 2.55

9 
 ٍددددته ةْلدددد  ارتيفآددددات ّامليلفددددات ق   

  ماأيَا امليتت٘. 
 متْض ٘ 3 52.2 1.11 2.61

 ذافغ رلٙ ارتيحاتات ّاسبْٔاىات ارتيارزٗ  10

 ق ارتحٔٝ٘.
 قلٔل٘ 8 45 1.3 2.25

11 
اضدددتنت  ىػددداٍدٗ فدددٔله رلندددٕ ْٓلددد   

 ارتتلْث ارتحٕٔٝ.   از 
 متْض ٘ 2 54 1.31 2.7

12 
 غدددددازا ق محدددددعت ارتتْرٔددددد٘ ألفدددددسار 

 اجملتن  ىيابس امللْ ات ارتحٔٝٔ٘.
 قلٔل٘ 5 50 1 1.2 2.5

13 

 ٍدددته ةتْرٔدددد٘  فددددسار اجملتندددد  ةأٍنٔدددد٘  

اسبفدداظ رلددٙ ىعافدد٘ مٔدداِ ارتػددس  مددً      

 ارتتلْث.

 قلٔل٘ 6 49.2 2.47 2.46

   48.8 1,98 2,44 اجملال ارتولٕ
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( ذتددلتا رلددٙ ىفددظ ارتذلتٔددبا ذٔددث ذتددل  أددل ميَنددا رلددٙ املستحدد٘       12( اّ)6املَازتدداٌ ) -

( رتودل مَدازٗ ميَندا اّاعبدسا      2.5)  ّٕىتْضت ذطاة اشبامط٘ ةني مَازات ٍرا اجملال ا

 % ( رتول مَازٗ رلٙ ارتذلتٔب املرأْز.50( ا ّ ّشاٌ ىطحٔ٘ ةني  )1.06ا ّ)(1.1معٔازٖ)
(  ذتل  رلٙ تستٔب ةني املستحد٘ ارتطداةع٘ا   12( ا )10( ا )9( ا ّ)8( ا ّ)3( ا ّ)1املَازات ) -

( رتودددددددل مَدددددددازٗ 1.98( ا ّ)2.3ّاملستحددددددد٘ ارتعاغدددددددسٗ اّىتْضددددددد ات ذطددددددداةٔ٘ ةدددددددني   )  

(ا  % 46( ا ّ ّشاٌ ىطددحٔ٘ ةددني )1 1.2( ا ّ)1.1ميَنااّاعبسافددات معٔازٓدد٘ ضبتددْزٗ ةددني )

 )رٔي٘ ارتدزاض٘(.   (ا ّةدزج٘ ممازض٘ ) قلٔل٘( مً ّجَ٘ ىعس ارت لح%39,6ّ٘)
( ذتل   أل مَازٗ ميَا رلٙ ىفظ ارتذلتٔب ا ذٔث ذتدل  أدل   13( ا )5( ا )4املَازات ) -

( ّاعبسافات 2.46(ا ّ)2.3(اّ)2.46ذطاةٔ٘ ٍٕ ) مَازٗ رلٙ  املستح٘ ارتطارض٘اّىتْض ات

 (ا ّىفظ ارتْشٌ ارتيطإ2.47(ا ّ)960(ا ّ)1.18معٔازٓ٘  ٍٕ )
(ا ّٓت دد   ٌ أددل مَددازٗ ذٔاتٔدد٘ ميَددا  قددد ذتددل  رلددٙ ىفددظ رزجدد٘ املنازضدد٘    % 49,2)

 ٍّٕ ممازض٘) متْض ٘(مً ّجَ٘ ىعس ارت لح٘  رٔي٘ ارتدزاض٘.

مددً األرّٓ٘."ذتددل    بحٔحددا طبتتددا قحددل تيدداّل  ٖ ىددْع ( ّارتدديت تدديص رلٙ" ضتػددرل7املَددازٗ  ) -

(ا 1.98ال اشبامظ ا ّىتْضت ذطاةٕ )رلٙ  قل تستٔب ةني املَازات ارتيت اغتنل رلَٔا اجمل

%( ا ّةدزجدد٘ ممازضدد٘ ) قلٔلدد٘( مددً ّجَدد٘ ىعددس 39,6( ّّشٌ ىطددإ )1.06ّاعبددسا   معٔددازٖ )

 )رٔي٘ ارتدزاض٘(.   ارت لح٘

 مدى ممارسات ب للم ةارات الحياتية  المتعلقة  ع جللف   ع  تقديرات الطلب  المعلمي   

ا ّصبالتَددا ارتفسرٔدد٘ مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه امت اضددتيداو املتْضدد ات اسبطدداةٔ٘        با سةةتبار  الفليةة 

 ( ْٓل  ذرت .9ّالعبسافات املعٔازٓ٘ ّارتْشٌ ارتيطإاّازبدّل)
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 (9جذول)

لتقديرات الطلب  المعلمي  لمدى المتوسطات الحسابي  جا رحرافات المعياري  جالوزن اللسبي 

 .ممارسات ب للم ارات الحياتي  المتعلق  با ستبار  الفلي   جمجا ت ا الفرعي  م  جة   رهرهب

 

 (  ٌ: 9ٓتحني مً ازبدّل)

-     ٕ  مَدازات )تادٓسات ارت لح٘ املعلنني ملدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔد٘ املتعلاد٘ ةاجملدال  ارتثداى

مددً ّجَددات ىعددسٍه ا ّةدزجدد٘ )متْضدد ٘( اّىتْضددت   (ارت ددػْط مدد  ّارتتعامددل ارتددرات إرازٗ

%( ا ّقد ذتدل ٍدرا اجملدال     55( ا ّةْشٌ ىطإ )0,54معٔازٖ )(ا ّاعبسا  2,75ذطاةٕ )

رلٙ املستحد٘ األّر مدً ةدني اجملدال ارتولدٕ  رتعضدتحاى٘ ا ّصبالتَدا  ارتفسرٔد٘ ا ةٔيندا أاىد            

 تاددددٓسات ارت لحددد٘ املعلندددني ملددددٚ ممازضددداتَه رتلنَدددازات اسبٔاتٔددد٘ املتعلاددد٘ ةاجملدددال اشبدددامظ 

٘  املَازات) ٘  ارتْقأٜد (ا 1,71مدً ّجَدات ىعدسٍه ةدزجد٘ )قلٔل٘(اّىتْضدت ذطداةٕ )       (ّارتحٔٝٔد

( ا ّقددد ذتددل ٍددرا اجملددال رلددٙ املستحدد٘   % 43,2( ا ّةددْشٌ ىطددإ )0,27ّاعبددسا  معٔددازٖ )

 ط٘ ) األ رلٗ ( مً ةني اجملال ارتولٕ  رتعضتحاى٘ا ّصبالتَا  ارتفسرٔ٘.  مااشب
تٔ٘ املتعلا٘ ةاجملال األّل مً ّجَدات  تادٓسات ارت لح٘ املعلنني ملدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔا -

( ا 0,58(ا ّاعبددسا  معٔددازٖ )2,33ىعددسٍه أاىدد  ةدزجدد٘ ) قلٔلدد٘( اّىتْضددت ذطدداةٕ )  

( ا ّقد ذتدل ٍدرا اجملدال رلدٙ املستحد٘ ارتساةعد٘ مدً ةدني اجملدال ارتولدٕ            % 46,6ّةْشٌ ىطإ )

 رتعضتحاى٘ ا ّصبالتَا  ارتفسرٔ٘.  
ازضدداتَه رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘ ةاجملددال  ارتثارتددث مددً   تادددٓسات ارت لحدد٘ املعلنددني ملدددٚ مم  -

(ا ّاعبددسا  معٔددازٖ   2,44ّجَددات ىعددسٍه أاىدد  ةدزجدد٘ ) قلٔلدد٘( اّىتْضددت ذطدداةٕ )      

 اجملال و
املتْضت 

 اسبطاةٕ

العبسا  

 املعٔازٖ

ارتْشٌ 

 ارتيطإ

 تستٔب

 اجملال

رزج٘ ممازض٘ 

 املَازٗ

 ارتتعدددددداّىٕ ارتعنددددددل مَددددددازات 1

 قلٔل٘ 4 %46.6 0,58 2,33 فسٓم ق ّارتعنل

 ّارتتعامدل  ارترات إرازٗ مَازات 2

 متْض ٘ 1 %55 0,54 2,75 ارت ػْط م 

 ّاربددددداذ ارتدددددتفورل مَدددددازات 3

 قلٔل٘ 2 %48.8 0,76 2,44 ارتاساز

 ارتتْا دددددددددددددددددل مَددددددددددددددددازات  4

 قلٔل٘ 3 % 46.9 0,46 2,35 املعلْمات ّتويْرتْجٔا

 قلٔل٘ 5 %43.2 0,27 1,71 ّارتحٔٝٔ٘ ارتْقأٜ٘ املَازات 5

 قلٔل٘ 5 % 46.5 0,41 2,33 الضتحاى٘ ارتولٔ٘
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% (ا ّقددد ذتددل ٍددرا اجملددال رلددٙ املستحدد٘  ارتثاىٔدد٘ ةددني اجملددال   48,9( ا ّةددْشٌ ىطددإ )0,76)

 ارتولٕ  رتعضتحاى٘ا ّصبالتَا  ارتفسرٔ٘.  
 لح٘ املعلنني ملدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةاجملال ارتساة  مً ّجَات تادٓسات ارت -

( ا 0,46( اّاعبددسا  معٔددازٖ ) 2,35ىعددسٍه أاىدد  ةدزجدد٘ )قلٔلدد٘( اّىتْضددت ذطدداةٕ )    

%(ا ّقددد ذتددل ٍددرا اجملددال رلددٙ املستحدد٘ ارتثارتثدد٘ مددً ةددني اجملددال ارتولددٕ    46,6ّةددْشٌ ىطددإ )

 تَا  ارتفسرٔ٘.  رتعضتحاى٘ ارتفسرٔ٘ا ّصبال
تاددددٓسات ارت لحددد٘ املعلندددني ملددددٚ ممازضددداتَه رتلنَدددازات اسبٔاتٔددد٘ املتعلاددد٘ ةاجملدددال ارتولدددٕ      -

(ا ّاعبدسا   2,33ّىتْضدت ذطداةٕ )   رتعضتحاى٘ مً ّجَات ىعسٍه أاى  ةدزجد٘ )قلٔلد٘(ا  

%(ا ّقد ذتل ٍرا اجملال رلدٙ املستحد٘   اشبامطد٘ مدً      46,5( ا ّةْشٌ ىطإ )0,41معٔازٖ )

 اجملال ارتولٕ  رتعضتحاى٘ ا ّصبالتَا  ارتفسرٔ٘.   ةني

( 2016( اّأداظه ) 2018ق ىتاٜحَا م  ىتاٜخ رزاضات أل  مً :  املداّزٖ )  اتفا  ٍرِ  ارتدزرتط٘

( ا 2006( ا ّ ّارتلْرتْا ّقػ ٘ )2014( ا ّاسبلْٗ  )2014( ا ّارتيعٔنٕ ا ّاشبصزجٕ )2016ّرطوس)

ّارتدديت  ظَددست أددل ميَددا  ٌ تددْافس املَددازات اسبٔاتٔدد٘ رتدددٚ ارت لحدد٘  ق أددل رزاضدد٘ ميَددا رتدددٚ )ارتعٔيدد٘     

متدْفسٗ   -تتل إر املطتْٚ املاحْل ا ذٔث أاى  رزجد٘ ٍدرا ارتتدْافس  ضبتدْزٗ ةدني       املطتَدف٘( ع 

( ا ّارتدديت  ظَددست   2016ّا تلفدد  مدد  رزاضدد٘ ارتعنددسٖ )    -ةدزجدد٘ ) متْضدد ٘ ( ا  ّ ةدزجدد٘ ) قلٔلدد٘(   

 ٘  رتددددٚ رٔيتَدددا أاىددد  ةدزجددد٘  -ارتدددْازرٗ ق  ارتدزاضددد٘ -ىتاٜحَدددا  ٌ رزجددد٘ تدددْافس املَدددازات اسبٔاتٔددد

( ّارتيت أػف  رً تْافس املَدازات ارتدْازرٗ   2010ّأررت  ا تلف   م   ىتاٜخ رزاض٘ ّاق )) أحرلٗ( ا 

 فَٔا رتدٚ رٔيتَا أاى   ق مطتْٚ )جٔد(.

رتدٚ ارت لحد٘ املعلندني ق    -ارتتدىٕ ق رزج٘ تْافس املَازات اسبٔاتٔ٘ -ّٓعصّ ارتحاذث ٍرِ ارتيتٔح٘ 

 ر إر ضحب  ّ  أثس مً األضحا  األتٔ٘:إر  ىَا قد تعْ  –املطتْٚ ارتساة  ) رٔي٘ ارتدزاض٘( 

قل٘  ّ) لعف ( ت نني ٍدرِ املَدازات ق املادسزات ارتدزاضدٔ٘ ارتديت ٓتعدسض شلدا ارت لحد٘   دعل            -

 فذلٗ رزاضتَه  ازبامعٔ٘.
ذا ت نيتَا املاسزات ارتدزاضٔ٘( قد ٓته تدزٓطَا ةتْزٗ ىعسٓ٘ رتل لح٘ ا ّل إ ٌ تل  املَازات ) -

   رلَٔا ةأىفطَه.ٓتا، شله ممازضتَا ّارتتدز
ّاألجَددصٗ ارتعشمدد٘ ارتدديت ؼبتاجَددا  ارت لحدد٘  ملنازضدد٘ ٍددرِ املَددازات      رْافس األرّات ّاملددْاتددقلدد٘  -

 ّارتتدز  رلَٔا ةثْزٗ رنلٔ٘ ت حٔأ٘ .
أدْىَه ع تتدْافس شلده فدسل      -رتدٚ ةع   ر اٛ ٍٔٝ٘ ارتتددزٓظ -قل٘ تْافس ٍرِ املَازات  -

أٔدددص رلدددٙ املعددداز  ّاملَدددازات  ارتيعسٓددد٘   ةطدددحب ارتذل –اأتطددداةَا ق رزاضددداتَه ازبامعٔددد٘  

 .ّالٍتناو ةإأطاةَا شله ّقل٘ الٍتناو ةاأطاةَه املَازات اسبٔاتٔ٘ ارتعشم٘ ةتْزٗ ّظٔفٔ٘ 
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ردو تعسض ارت لح٘ ملاسزات مطتال٘ ةاملَازات اسبٔاتٔ٘  عل ضيْات ارتدزاض٘ ازبامعٔ٘ ا ّقل٘  -

املاسزات ارتدزاضٔ٘ ارتيت ٓدزضَا ارت لحد٘   الٍتناو ةَرِ املَازات )ّارتيت  قد تعسض لنئا ( ق

 املعلنٌْ .

ٍدل تْجدد فدسّل ذات رلرتد٘ إذتدأٜ٘ ريدد        جلإلةاب  ع  السؤال السارس جالةوي يةلص علةا 

( ةني متْضد ات تاددٓسات  ارت لحد٘  املعلندني ردً مددٚ ممازضداتَه رتلنَدازات اسبٔاتٔد٘ مدً           0.05مطتْٚ)

 ّجَ٘ ىعسٍه تعصٚ ملتػرل ارتيْع )ذأْزا إىاث(ا رلٙ الضتحاى٘ ارتولٔ٘ ّصبالتَا ارتفسرٔ٘ اشبنط٘؟

رتعٔيتني مطتالتنيا مً  (t- testاملعٔازٓ٘ ّا تحاز )مت اضتيداو املتْض ات اسبطاةٔ٘ ّالعبسافات 

 جدل رتلوػددف ردً تادددٓسات ارت لحد٘ ملدددٚ ممازضدداتَه رتلنَدازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلاد٘ ةالضددتحاى٘ ارتولٔدد٘ا      

 ْٓل  ذرت . (10ّصبالتَا ارتفسرٔ٘ مً ّجَ٘ ىعسٍهاّازبدّل)

 (10جذول)

مدى ممارسات ب للم ارات الحياتي  ( للف   ع  الفرجا في تقديرات الطلب  ع  t- testاختبار )

 المتعلق  با ستبار  الفلي   جمجا ت ا الفرعي  م  جة   رهرهب جالتي تعزى لمت ير اللوع)ذكور  لراث(8
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 إىاث ذأْز إىاث ذأْز

 األّل
 رال إذتأٜا 009. 82 2070. 5.66 3.99 20.86 21.11

 ارتثاىٕ
26.63 27.93 4.03 5.93 .103 82  1.03 

غرل رال 

 إذتأٜا

 ارتثارتث
33.52 30.81 9.97 9.82 1.18 82 .243 

غرل رال 

 إذتأٜا
 ارتساة 

24.37 22.75 5.05 4.34 1.51 82 .135 
غرل رال 

 إذتأٜا
 اشبامظ

23.22 21.74 4.60 2.81 1.83 82 .071 
غرل رال 

 إذتأٜا
 ارتولٕ

131.52 126.81 20.22 23.28 .902 82 .370 
غرل رال 

 إذتأٜا
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 (  ٌ: 10ْٓل  ازبدّل)

( 82( ا ّرزجد٘ ذسٓد٘ )  370( ريد مطتْٚ رلرتد٘ ) 902.رتعضتحاى٘ ارتولٔ٘ ةلػ ) (t- test)قٔن٘ -

مدددٚ ممازضدداتَه ٍّددرا ٓػددرل إر ردددو  ّجددْر فددسل رال إذتددأٜا( ق تادددٓسات ارت لحدد٘ رددً    

 رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘ ةالضددتحاى٘ ارتولٔدد٘ا مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه ّارتدديت تعددصٚ ملددتػرل ارتيددْع   

 )ذأْز اإىاث(.
( ا 82( ا ّرزج٘ ذسٓد٘ ) 009.( ريد مطتْٚ رلرت٘ )2070) رتلنحال األّل ةلػ  (t- test) قٔن٘ -

ممازضداتَه رتلنَدازات   ّجْر فدسل رال إذتدأٜا ق تاددٓسات ارت لحد٘ ردً مددٚ        ٍّرا ٓػرل إر

)ذأْزاإىدداث(ا  اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘ ةاجملددال األّل مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه ّارتدديت تعددصٚ ملددتػرل ارتيددْع  

 ّرتتاحل ارترأْزا
-  ٘ (ا 82(ا ّرزجد٘ ذسٓد٘ )  1.03( ريدد مطدتْٚ رلرتد٘ )   103) رتلنحدال ارتثداىٕ ةلػد     (t- test)قٔند

رددً مدددٚ ممازضدداتَه  ٍّددرا ٓػددرل إر ردددو  ّجددْر فددسل رال إذتددأٜا( ق تادددٓسات ارت لحدد٘    

 رتلنَدددازات اسبٔاتٔددد٘ املتعلاددد٘ ةاجملدددال ارتثددداىٕ  مدددً ّجَددد٘ ىعدددسٍه ّارتددديت تعدددصٚ ملدددتػرل ارتيدددْع    

 )ذأْزاإىاث(.
( ا 82( ا ّرزج٘ ذسٓ٘ )243.)( ريد مطتْٚ رلرت٘ 1.18رتلنحال ارتثارتث  ةلػ ) (t- test) قٔن٘ -

   ً مدددٚ ممازضدداتَه  ٍّددرا ٓػددرل إر ردددو  ّجددْر فددسل رال إذتددأٜا( ق تادددٓسات ارت لحدد٘ ردد

رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘  ةاجملال ارتثارتث  مً ّجَ٘ ىعدسٍه ّارتديت تعدصٚ ملدتػرل ارتيْع)ذأدْز      

 اإىاث(.
( ا 82( ا ّرزجد٘ ذسٓد٘ )  135.)( ريد مطتْٚ رلرت٘ 1.51رتلنحال ارتساة   ةلػ )(t- test) قٔن٘ -

دٚ ممازضدداتَه ٍّددرا ٓػددرل إر ردددو  ّجددْر فددسل رال إذتددأٜا( ق تادددٓسات ارت لحدد٘ رددً مدد    

رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘  ةاجملال ارتساة   مدً ّجَد٘ ىعدسٍه ّارتديت تعدصٚ ملدتػرل ارتيْع)ذأدْز        

 اإىاث(.
( 82( ا ّرزجد٘ ذسٓد٘ )  071.( ريد مطدتْٚ رلرتد٘ )  1.83رتلنحال اشبامظ  ةلػ )(t- test)قٔن٘ -

ممازضداتَه  ا ٍّرا ٓػدرل إر رددو  ّجدْر فدسل رال إذتدأٜا( ق تاددٓسات ارت لحد٘ ردً مددٚ          

 رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘  ةاجملددال اشبددامظ  مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه ّارتدديت تعددصٚ ملددتػرل ارتيددْع       

 )ذأْز اإىاث(.

( ا ّرزاضد٘ ارتيعٔندٕ ا   2013ض٘ ق ىتاٜحَا م  ىتداٜخ رزاضد٘ أدل مدً  ارتعندسٖ )     ااتفا  ٍرِ  ارتدز

تاددددٓسات ارت لحدد٘ ردددً مددددٚ  رددددو  ّجددْر فدددسل رال إذتددأٜا( ق    ( ّارتدددتني  ظَستددا 2014ّاشبصزجددٕ ) 

 ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔد٘ املتعلاد٘ ةالضدتحاى٘ ارتولٔد٘ا مدً ّجَد٘ ىعدسٍه ّارتديت تعدصٚ ملدتػرل ارتيدْع           

)ذأْز اإىاث(ا ّٓفطس ارتحاذث ٍرِ ارتيتاٜخ ةتػاةُ ارتعْامل ّارتعسّ  ّاملعٔاات ارتيت ٓتعسض شلا أدل  



1

  

 191 

سةبأ اليهييةة    إقلةيم جانػةة   -درجة نهارسة طلبة املستوى الرابع يف كلية التربيةة 
  د.محمد أحمد علي قبقب  |                 املهارات الحياتية نو وجهة ىظرهم. لبػض

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-أكتوبر( 6)المجلذ(26)العذد

ْل ٍرا ارتتدىٕ ق مدٚ ممازضاتَه رتلنَدازات  )رٔي٘ ارتدزاض٘(ا ّارتيت  رت إر ذت مً ارترأْز ّاإلىاث

 اسبٔاتٔ٘ )ارتْازرٗ ق ارتدزاض٘(.

"ٍدل تْجدد فدسّل ذات رلرتد٘ إذتدأٜ٘ ريدد       جلإلةاب  ع  السةؤال السةابع جالةوي يةلص علةا

ةددني متْضدد ات تادددٓسات ارت لحدد٘ املعلنددني رددً مدددٚ ممازضدداتَه رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ مددً    (0.05مطددتْٚ)

اطه  األأار ٕ )رلنٕا رةٕ(ارلٙ الضدتحاى٘ ارتولٔد٘ ّصبالتَدا ارتفسرٔد٘     تعصٚ ملتػرلارت ّجَ٘ ىعسٍه

 اشبنط٘؟

(  رتعٔيدتني مطدتالتني ا   t- testمت اضتيداو املتْض ات اسبطاةٔ٘ ّالعبسافدات املعٔازٓد٘ ّا تحداز )   

مً  جل رتلوػف رً تادٓسات ارت لح٘ ملدٚ ممازضاتَه رتلنَازات اسبٔاتٔ٘ املتعلاد٘ ةالضدتحاى٘ ارتولٔد٘ا    

 (ْٓل  ذرت .11ّصبالتَا ارتفسرٔ٘ مً ّجَ٘ ىعسٍه اّازبدّل)

 (11جذول)

(  للف   ع  الفرجا في تقديرات الطلب   ع  مدى ممارسات ب للم ارات الحياتي  t- testاختبار )

تعزى  المتعلق  با ستبار  الفلي   جمجا ت ا الفرعي  م  جة   رهرهب جالتي

 لمت يرالقسب)علمي لرساري(8
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 إىطاىٕ رلنٕ إىطاىٕ رلنٕ

 األّل
22.83 18.66 5.3 3.93 4.004 82 .000 

رال 

 إذتأٜا

 ارتثاىٕ
29.28 25.37 5.7 4.05 3.53 82 .001 

رال 

 إذتأٜا

 ارتثارتث
35.07 27.58 5.3 3.64 3.707 82 .000 

رال 

 إذتأٜا

 ارتساة 
23.83 22.61 5.3 3.64 1.210 82 .230 

غرل رال 

 إذتأٜا

 اشبامظ
22.41 21.97 3.6 3.39 .566 82 .573 

غرل رال 

 إذتأٜا
 ارتولٕ

136.76 118.11 21.4 19.16 4.170 82 .000 
رال 

 إذتأٜا



1

  

 192 

سةبأ اليهييةة    إقلةيم جانػةة   -درجة نهارسة طلبة املستوى الرابع يف كلية التربيةة 
  د.محمد أحمد علي قبقب  |                 املهارات الحياتية نو وجهة ىظرهم. لبػض

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-أكتوبر( 6)المجلذ(26)العذد

 (  ٌ:11ْٓل  ازبدّل)

-  ٘ ا ّرزجد٘ ذسٓد٘    (000.)ريدد مطدتْٚ رلرتد٘     (4.17 )رتعضدتحاى٘ ارتولٔد٘ ةلػد .    (t- test)قٔند

( ا ٍّدرا ٓػددرل إر ّجدْر فددسل رال إذتددأٜا( ق تاددٓسات ارت لحدد٘ ردً مدددٚ ممازضدداتَه     82)

رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘ ةالضددتحاى٘ ارتولٔدد٘ا مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه ّارتدديت تعددصٚ ملتػرلارتاطدده   

 بلح٘ األقطاو ارتعلنٔ٘. )رلنٕاإىطاىٕ( ا ّرتتاحل
( 82ا ّرزجد٘ ذسٓد٘ )   (000.)ريد مطتْٚ رلرتد٘  ( 4.004 )رتلنحال األّل ةلػ .  (t- test)قٔن٘ -

ٍّرا ٓػرل إر ّجْر فسل رال إذتأٜا( ق تاددٓسات ارت لحد٘ ردً مددٚ ممازضداتَه رتلنَدازات       

اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةاجملال األّل مً ّجَ٘ ىعسٍه ّارتيت تعدصٚ ملدتػرل ارتاطده )رلنٕاإىطداىٕ( ا     

 قطاو ارتعلنٔ٘.بلح٘ األ ّرتتاحل
( ا 82ا ّرزجد٘ ذسٓد٘ )  ( 001.)ريد مطتْٚ رلرتد٘   (3.53)رتلنحال ارتثاىٕ ةلػ   (t- test)قٔن٘ -

ٍّرا ٓػرل إر ّجْر فسل رال إذتأٜا( ق تاددٓسات ارت لحد٘ ردً مددٚ ممازضداتَه رتلنَدازات       

رلنٕاإىطداىٕ(ا  ارتاطده )  اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةاجملال ارتثاىٕ مً ّجَ٘ ىعسٍه ّارتيت تعدصٚ ملدتػرل  

 ّرتتاجل بلح٘ األقطاو ارتعلنٔ٘.
(ا 82ا ّرزجد٘ ذسٓد٘ )  (000.)ريد مطتْٚ رلرت٘  (3.71 )رتلنحال ارتثارتث ةلػ .  (t- test)قٔن٘ -

ٍّرا ٓػرل إر ّجْر فدسل رال إذتدأٜا ق تاددٓسات ارت لحد٘ ردً مددٚ ممازضداتَه رتلنَدازات         

 تعدصٚ ملتػرلارتاطده )رلنٕاإىطداىٕ( ا    اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةاجملال ارتثارتث مً ّجَ٘ ىعسٍه ّارتيت

 بلح٘ األقطاو ارتعلنٔ٘. ّرتتاحل
( ا 82ا ّرزج٘ ذسٓد٘ ) (230.)ريد مطتْٚ رلرت٘ ( 1.21 )رتلنحال ارتساة  ةلػ .  (t- test)قٔن٘ -

ٍّددرا ٓػددرل إر ردددو ّجددْر فددسل رال إذتددأٜا( ق تادددٓسات ارت لحدد٘ رددً مدددٚ ممازضدداتَه       

ل ارتساةددد  مدددً ّجَددد٘ ىعدددسٍه ّارتددديت تعدددصٚ ملتػرلارتاطددده     رتلنَدددازات اسبٔاتٔددد٘ املتعلاددد٘ ةاجملدددا  

 بلح٘ األقطاو ارتعلنٔ٘. )رلنٕاإىطاىٕ( ا ّرتتاحل
( ا 82ّرزج٘ ذسٓد٘ ) ( 573.)ريد مطتْٚ رلرت٘  (0.57)رتلنحال اشبامظ ةلػ .  (t- test)قٔن٘ -

ردددو ّجددْر فددسل رال إذتددأٜا( ق تادددٓسات ارت لحدد٘ رددً مدددٚ ممازضدداتَه       ٍّددرا ٓػددرل إر 

رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘ ةاجملددال اشبددامظ مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه ّارتدديت تعددصٚ ملتػرلارتاطدده            

 بلح٘ األقطاو ارتعلنٔ٘. )رلنٕاإىطاىٕ( ا ّرتتاحل

تَه رتلنَدازات  ّتْل  ٍرِ ارتيتاٜخ ّجْر فسل رال إذتدأٜا( ق تاددٓسات ارت لحد٘ ردً مددٚ ممازضدا      

اسبٔاتٔ٘ املتعلا٘ ةالضدتحاى٘ ارتولٔد٘ا  ّصبالتَدا ارتفسرٔد٘ ارتثع د٘ )األّل ا ّارتثداىٕ ّارتثارتدث( مدً ّجَد٘          

بلح٘ األقطاو ارتعلنٔد٘ا  ّرددو    ىعسٍه ّارتيت تعصٚ ملتػرلارتاطه  األأار ٕ )رلنٕاإىطاىٕ( ا ّرتتاحل
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رتفددسرٔني ) ارتساةدد  ّاشبددامظ( مددً ّجَدد٘   ارتتادددٓسات( ق اجملددارتني ا  ّجددْر فددسل رال إذتددأٜا ) ق تلدد   

 ىعسٍه ّارتيت تعصٚ ملتػرلارتاطه )رلنٕا إىطاىٕ(
( ا 2016مددً  ارتعنددسٖ )  لمدد  ىتدداٜخ رزاضدد٘ أدد   -جصٜٔددا  –ا تلفدد  ٍددرِ  ارتدزاضدد٘ ق ىتاٜحَددا    

ردددو ّجددْر فددسل رال إذتددأٜا( ق تادددٓسات    ( ّارتلتدداٌ   ظَستددا2014ّرزاضدد٘ ارتيعٔنددٕ ا ّاشبصزجددٕ ) 

ارت لحدد٘ رددً مدددٚ ممازضدداتَه رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘ ةالضددتحاى٘ ارتولٔدد٘ا ّصبالتَددا ارتفسرٔدد٘; مددً  

 ّجَ٘ ىعس ارت لح٘ املعلنًا ّارتيت تعصٚ ملتػرل ارتاطه  األأار ٕ )رلنٕاإىطاىٕ(.

بحٔعدد٘ املاددسزات ارتدزاضددٔ٘ ارتدديت ٓتلااٍددا ّٓفطددس ارتحاذددث ٍددرِ ارتيتدداٜخ) ق ارتدزاضدد٘ اسبارتٔدد٘(إر  ٌ 

تت ددنً ةع ددا مددً املَددازات اسبٔاتٔدد٘  -زىددا  -بلحدد٘ األقطدداو ارتعلنٔدد٘ ق فددذلٗ رزاضددتَه ازبامعٔدد٘   

ارتْازرٗ ا ّ أررت  تْافس ةع  املطتلصمات ّارتتحَٔصات ) مْار ّ رّات ّ جَصٗ( ق املعامدل ارتدزاضدٔ٘ ا   

ٔاتٔد٘ ّارتتددز  رلَٔداا ممدا  رٚ إر ظَدْز ٍدرِ ارتفدسّل ارتدارتد٘         اسب ّارتيت تتٔ  شله ارتتعسض رتت  املَدازات 

إذتددأٜا ق تادددٓسات ارت لحدد٘ املعلنددني رددً مدددٚ ممازضدداتَه رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ املتعلادد٘ ةالضددتحاى٘           

ارتولٔدد٘ا  ّصبالتَددا ارتفسرٔدد٘ ارتثع دد٘ )األّل ا ّارتثدداىٕ ّارتثارتددث( مددً ّجَدد٘ ىعددسٍه ّارتدديت تعددصٚ ملددتػرل  

 بلح٘ األقطاو ارتعلنٔ٘ . )رلنٕاإىطاىٕ( ا ّرتتاحل ارتاطه  األأار ٕ

 التوصيات والمقترحات:

 ةاآلتٕ: ق لْٛ ارتيتاٜخ ارتيت تْ ل  إرتَٔا ارتدزاض٘ا ْٓ ٕ ارتحاذث : التوصيات

ر ددال ماددسز رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘ أنت لددب  ضاضددٕ مددً مت لحددات اإلردددار ارتثادداق ارتعدداو ق    إ -

 جامع٘ إقلٔه ضحأ .
اسبٔاتٔدد٘ ارتعشمدد٘ رتل لحدد٘ رتلتعددآؼ ق ارتاددسٌ ارتْاذددد ّارتعػددسًٓ ق       ت ددنني ةعدد  املَددازات    -

املاسزات ارتدزاضٔ٘ ازبامعٔ٘ ; ق ارتولٔات ّاألقطاو امليتلف٘ ق أل ميَا ا ّىا ٓتياضب م  

  تاٜص ّذاجات ارت لح٘ املطتَدفني.
سزات ردددار األىػدد ٘ ّارتتدددزٓحات املياضددح٘ رتلنَددازات اسبٔاتٔدد٘  ارتدديت ضددٔته ت ددنٔتَا ق املادد     إ -

ارتدزاضدددٔ٘ ازبامعٔددد٘ ا ّاإلغدددسا  رلدددٙ تيفٔدددرٍا ةدددارت سل ّاألضدددارتٔب املياضدددح٘ مدددً قحدددل           

 تتني  أار ٔني ق ٍرا اجملال.يمت
تتنٔه ةسامخ تدزٓحٔ٘ مياضح٘  تت نً املَازات اسبٔاتٔ٘ األضاضٔ٘ ّاملياضح٘ رت لح٘ ازبامع٘ ا  -

ارتفدسل املياضدح٘ رتلدساغحني مدً     ّتيفٔر ٍرِ ارتددلامخ  ارتتدزٓحٔد٘  دعل ارتع لد٘ ارتتدٔفٔ٘ إلتاذد٘       

 ارت لح٘ ق الرتترال ةَا ّاضتثناز  ّقات فساغَه .
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 ق لْٛ ىتاٜخ ارتدزاض٘ ّتْ ٔاتَا; ٓاذل، ارتحاذث  اآلتٕ :  :المقترحات

 ارتولٔات.ةأ٘ إجساٛ رزاض٘ رً مدٚ تْافساملَازات اسبٔاتٔ٘ رتدٚ بلح٘ جامع٘ إقلٔه ضحأ ق  -
رلددٙ املَددازات ارتعشمدد٘ رت لحدد٘ أددل مددً األقطدداو ارتعلنٔدد٘    إجددساٛ رزاضددات تَددد  إر ارتتعددس    -

ّاألقطددداو اإلىطددداىٔ٘ ّرعقتَدددا ىدددتػرلات ارتيدددْع الجتندددارٕ ا ّارتتيتدددص األأدددار ٕ ا      

 .ّارتتادٓس ارتذلاأنٕ  رتل ارتب

 المراةع جالمصارر:       

اسبٔاتٔ٘   س ةسىامخ تدزٓإ ماذل، ق لْٛ املَازات ( 2003 ةْ ذحس ا فآص ضبند فازعا ) -

ازضدارت٘   رلٙ ارتفارلٔ٘ ارتتدزٓطدٔ٘ رتددٚ معلندٕ ارتعلدْو ّارتتدر٘ ق املسذلد٘ األضاضدٔ٘ ارتددىٔا        

 ماجطترل غرل ميػْزٗا ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ ا  جامع٘ رني سلظ ا ارتااٍسٗ ا متس.
( اتينٔ٘ املَازات اسبٔاتٔد٘ رتددٚ بدع  ارتتعلدٔه ارتثداىْٖ      2005اضواّع ا فٔلٔب ا ّآ سٌّ ) -

ا ارتادداٍسٗا نَْزٓدد٘ متددس  املسأددص ارتاددْمٕ رتلحرددْث ّارتتينٔدد٘تاحل ا ق ابدداز ميدداٍخ املطدد

 ارتعسةٔ٘.
ارنداٌ  1اراز ارتفودس رتليػدس ّارتتْشٓد  اط    ارتدتعله ارتيػدت  ( ا2010ةدزٖ ا زم اٌ مطعدا)  -

 األزرٌ.
ق ميدداٍخ  ٔاتٔدد٘ املعا ددس ٗ ( ا إرمدداد ةعدد  املَددازات اسب 2009ةػددازٗ ا جدلأٜددل ضبنددْرا )  -

ارتتعلددٔه ) اسبددْاز ّاأطددا  ارتتعمٔددر مَازاتددُ(ا مادمدد٘ ملددؤمتس )عبددْ اضددتثناز  ف ددل رتلعلدده     

 ا جامع٘ رمػم ا ضْزٓا. ا صبل٘ ارتذلةٔ٘ارتذلةْٓ٘ ّارتيفطٔ٘ ق لْٛ ذبدٓات ارتعتس
٘      (2007جا  ا ا رلٕ ضعٔد ) - ا آدذلاا رتليػدس   اتينٔد٘ املَدازات ارتلػْٓد٘ ّاجساٛاتَدا ارتذلةْٓد

 . ّارتتْشٓ 
٘ رتدٚ بع  املسذل٘ ارتثاىْٓ٘ ق لْٛ ارتتردٓات ( ا 2010ازبدٓإا ز ف  ا) - املَازات اسبٔاتٔ

 ا زضارت٘ رأتْزاِ غرل ميػْزٗ ا ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ ا جامع٘ األشٍس ا غصٗ.  ّالدباٍات  ارتعاملٔ٘
رتلػد٘  ( ا ّاق  تينٔ٘ املَازات اسبٔاتٔد٘ ) رزاضد٘ ذبلٔلٔد٘ مليداٍخ ا    2015اسبآ  ا آمي٘  ارتد ا ) -

( ل 1( ا رددر) 13ا صبلدد) صبل٘  اذبار ازبامعات ارتعسةٔ٘ رتلذلةٔ٘ ّرله ارتديفظ  ارتعسةٔ٘ ( ا 

 . 203 – 178ل 
( ا فعارتٔد٘ ارتتيعدٔه اسبلصّىدٕ حملتدْٚ ّذددات املدارٗ ق       2006ذحاشٖ ازلا ارتطدٔد ضبندْر )   -

ٕ املددؤمتس ارتعلندد ارتترتددٔل ّتينٔدد٘ املَددازات اسبٔاتٔدد٘ رتدددٚ تعمٔرارتفتددل متعدددر ارتتددفْ ا     

 .1اد ارتعاغس ارتذلةٔ٘ ارتعلنٔ٘اذبدٓات اسبالس ّز ٚ املطتاحل
( ااملَازات اسبٔاتٔ٘ رتدٚ بارتحات جامع٘ األمرلٗ ىدْزٗ ةيد  رحدد    2014اسبلْٗا بسف٘ اةسأٍه ) -

٘   ارتسمحً ق لْٛ ارتتردٓات املعا دسٗ ا  ا اجمللدد ارتثداىٕا ارتعددر ارتثارتدث       صبلد٘ ارتعلدْو ارتذلةْٓد

 .217 -178ل ل 
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( ا رّز مياٍخ ارتعلدْو ق تينٔد٘ املَدازات اسبٔاتٔد٘ رتددٚ      1999ّارتحاشا  ارتد)   لٔل ا  ضبند ا -

املددؤمتس ارتعلنددٕ ارتثارتددث رػددسرتلحنعٔ٘ املتددسٓ٘ رتلذلةٔدد٘ ارتعلنٔدد٘ا  تعمٔددر املسذلدد٘ الةتدأٜدد٘ ا

 جامع٘ رني سلظ ااجمللد األّل.
 رتتعلٔنٕا ضظ ةياٛ املياٍخ ارتذلةْٓ٘ ّتتنٔه ارتوتا  ا( ا2004اشبْارتدٗ  ا ضبند ضبنْر) -

 ط ا راز املطرلٗ رتليػس ّارتتْشٓ  ّارت حار٘ ارناٌا الزرٌ .
رزجدد٘ تْافساملَددازات اسبٔاتٔدد٘ ق ميَدداد ارتذلةٔدد٘   ( ا 2016ارتدددرتٔنٕ ا محٔددد  لددف فسذدداٌ )  -

ا زضارت٘ ماجطترل غرل ميػْزٗ ا ارتسٓالٔ٘ ٓٔنسذل٘ ارتثاىْٓ٘ ق ارتعسال مً ّجَ٘ ىعس املدزضني

 ارتػسل األّضت . ألٔ٘ ارتعلْو ارتتحْٓ٘ ا جامع٘
  ضارتٔحُ تاْ ُا ىتاٜحُ ّت حٔااتُا – ضطُ  –ارتتدزٓظ  ٍدافُ (1999زٓاٌافوسٖ ذطً) -

 ا راع ارتوتب ا ارتااٍسٗ . 4ط
٘ املت ني٘ ق ماسز ارتتويْرتْجٔا رتلتف ( ا 2007ضعد ارتدًٓ ا ٍدٚ ةطاو ) - املَازات اسبٔاتٔ

زٗ ا ألٔ٘ ارتذلةٔد٘ ا ازبامعد٘   زضارت٘ ماجطترل غرل ميػْ ٚ اأتطا  ارت لح٘ شلاادارتعاغس ّم

 الضعمٔ٘ ةػصٗا فلط ني.
صبلد٘ اذبدار   ( ا ذاجات بلحد٘ جامعد٘ األضدساٛ إر املَدازات اسبٔاتٔد٘ ا      2007ارتطٔد ا مسٓه ) -

 ( . 49ا ارتعدر ) ازبامعات ارتعسةٔ٘
فارلٔددد٘ مْاقدددف تعلٔنٔددد٘ ماذلذددد٘ ق تينٔددد٘  (ا 2000رحدددد ارتفتدددا، ا  فابنددد٘ متددد فٙ ا )  -

ا زضارت٘ ماجطترل غرل ميػْزٗ األٔ٘ ارتذلةٔ٘ ا  اسبٔاتٔ٘ رت فل ما قحل املدزض٘ ةع املَازات

 جامع٘ ذلْاٌ ا نَْزٓ٘ متس ارتعسةٔ٘.
ا ددس ةسىددامخ قدداٜه رلددٙ ارتددتعله ارتيػددت ق     (ا2009رحددد ارتوددسٓه  اغددارٗ قتددٕ متدد فٙ)     -

 رالٔا ارتدزاضات الجتنارٔ٘ رتتينٔ٘ ةع  املَازات اسبٔاتٔ٘ ّارتترتٔل رتدٚ ارتتعمٔر املعْقني

 زضارت٘ ماجطترل غرل ميػْزٗ ا ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ ةايا ا متس.ارتااةلني  رتلتعلها 
( ا رزج٘ تْافس ةع  املَازات اسبٔاتٔ٘ رتدٚ بفدل ارتسّلد٘   2016رطوسا زٓه رفٔف ضٔف ) -

( ا ارتعددر  38ا اجمللدد)  صبلد٘ جامعد٘ ارتحعدث   مً ّجَ٘ ىعس معلنات  ارتسّل٘ ّ ّرتٔداٛ األمدْزا   

(23.) 
 ا راز  فاٛ رتليػس ّارتتْشٓ  ارناٌ 1اطتيعٔه ةٔٝ٘ ارتتعله ( ا2009)ر ٔ٘ ا ضبطً رلٕ -
 1ا موتحددد٘ شٍدددساٛ ارتػدددسل ا ط  ا املَدددازات اسبٔاتٔددد٘(  2006رندددساٌ اتػسٓدددد اّآ دددسٌّ)  -

 ارتااٍسٗ ا متس
( ا مدددٚ ّرددٕ بلحدد٘ ازبامعددات األزرىٔدد٘ ارتسزلٔدد٘ رتلنَددازات       2013ارتعنددسٖا نددال فددْاشا)   -

اطبدل ت ْٓس املنازضات ارتيفطٔ٘ ا رزاضات ىفطٔ٘ ّتسةْٓ٘ اسبٔاتٔ٘ق لْٛ القتتار املعسق

 .128 -103( ل ل 10ا ردر)ّارتذلةْٓ٘ 
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اراز  1ا طامليَداد ارتتعلٔندٕ ّارتتددزٓظ ارتفاردل    ( ا2006ارتفتعّٖا ضَٔل٘ ضبطً أداظه ا)  -

 ارتػسّل رتليػس ّارتتْشٓ  ا رناٌ ا الزرٌ .
 فوس ا رناٌ ا الزرٌ .ا راز ارتمَازات ارتتدزٓظ ارتفعال( ا 2004ق امٕ ا ىآف٘ ) -
(ااملَازات اسبٔاتٔ٘ ارتعشمد٘ رت لحد٘ قطده ازبػسافٔد٘ مدً ّجَد٘       2016أاظها غٔناٛ محصٗ ا) -

 األٔ٘ ارتذلةٔ٘ا جامع٘ ةاةلا ارتعسال. صبل٘ جامع٘ ةاةل رتلعلْو الىطاىٔ٘ىعس ارتتدزٓطٔنيا 
رتددٚ   مطدتْٚ املَدازت اسبٔاتٔد٘    (ا 2006ارتلْرتْا فترٔ٘  حرٙ ا ّ قػ ٘ رْض ضدلٔناٌ ا)  -

ازضارت٘ ماجطترل غرل ميػْزٗا ألٔد٘  ارت لح٘  سػبٕ ألٔ٘ ارتذلةٔ٘ ةازبامع٘ الضعمٔ٘ ةػصٗ

 ارتذلةٔ٘ ةازبامع٘ الضعمٔ٘ا غصٗ.
(ا رزجدد٘ تددْافس ةعدد  املَددازات اسبٔاتٔدد٘ رتدددٚ تعمٔددر        2018املدداّزٖا ةدددّز رحدددا  رلددٕ)     -

َد٘ ىعدس املعلندات    (مً مسذلد٘ ارتتعلدٔه األضاضدٕ ق ارتعا دن٘  ديعاٛ مدً ّج      3 -1ارتتفْ  )

 (.2(ا ردر)16ا صبلد ) صبل٘ جامع٘  يعاٛ رتلعلْو ارتذلةْٓ٘ ّارتيفطٔ٘
( امددٚ تدْافس املَدازات اسبٔاتٔد٘ ق ميداٍخ      2012مسضٕا ميدال اّمػدَْزا أيددٗ اى دْاٌ )     -

 (.48ا جامع٘ رٓإر اع) ا صبل٘ ارتفت زٓاض األبفال ق ازبنَْزٓ٘ ارتعسةٔ٘ ارتطْزٓ٘
ارتا آا ّاملفأٍه ( ا 2000ار ارتتعلٔنٔ٘ ةْشازٗ ارتذلةٔ٘ ّارتتعلٔه ا ) مسأص ت ْٓس املياٍخ ّاملْ -

 ا م اة  الٍساو ا ارتااٍسٗ .املعا سٗ ق املياٍخ ارتدزاضٔ٘
ذبدٓث اضدذلاتٔحٔ٘ تددّٓس   ( ا 2004امليعن٘ ارتعسةٔ٘ رتلذلةٔ٘ ّارتثااف٘ ّارتعلْو ) األرتوطْ( ا ) -

 ا تْىظ . ارتذلةٔ٘ ارتعسةٔ٘ ) ز ٚ ّآفال جدٓدٗ(
تعصٓددص املَددازات ( ا 2014( ا ّةاملػددازب٘ مدد  ارتحيدد  ارتدددّرتٕ)  IYFيعندد٘ ارتدّرتٔدد٘ رتلػددحا  )امل -

 ا رناٌ   األزرٌ .اسبٔاتٔ٘ ارٚ ارتػحا  ) ررتٔل رتتتنٔه ةسامخ ىْرٔ٘(
( ا املَازات اسبٔاتٔ٘ 2014إةسأٍه ضبند) ارتيعٔنٕارت ٔف٘ ماجد محْرا ّاشبصزجٕا لنٔاٛ -

رتددددٚ بلحددد٘ جامعددد٘ رٓدددارتٕ )حبدددث مطدددتل مدددً  بسّذددد٘ رأتدددْازِ ( ا ألٔددد٘ ارتذلةٔددد٘ رتلعلدددْو   

 . 502 – 466ا ارتعدر ارتثارتث ّارتطتٌْ ا ل ل صبل٘ جامع٘ رٓإرالىطاىٔ٘ا 
ا راز املطدرلٗ رتليػدس   1ا طارتدرأاٛ املتعددر ق غسفد٘ ارتتدف    ( ا2007ىْفلا ضبندد ةودس ا)   -

 ّارتتْشٓ ا رناٌ ا األزرٌ.
املَازات اسبٔاتٔ٘ ّرعقتَا ةارتدرأاٛات املتعددرٗ رتددٚ    ( ا 2010ّاق ا رحد ارتسمحً نع٘ ) -

زضارت٘ ماجطترل غرل ميػْزٗ األٔ٘ ارتذلةٔد٘ ا ازبامعد٘    بلح٘ املسذل٘ ارتثاىْٓ٘ ق ق اع غصٗ ا

 فلط ني . -غصٗ –اإلضعمٔ٘ 
ا مَازات اسبٔاٗ: مفَْمَا ا ّ ٍنٔتَاا ّ ضدارتٔب  ( 2012اشلٔها رلٕ ا ّارتعحنٕ ا رحدا  ) -

 .315  -265( ل ل1) 131 صبل٘ ارتاساٛٗ ّاملعسف٘ اتدزٓطَاا 
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تاسٓس ارتلحي٘ ارتدّرتٔد٘ املعئد٘ ةارتذلةٔد٘    ( ا ٗارتتعلٔه ذرت  ارتويص املفاْر ا 1996ارتْٔىطوْ ا ) -

 ا رناٌ ا األزرٌ.رتلاسٌ اسبارٖ ّارتعػسًٓ ا مسأص ارتوتب األزرىٕ 
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