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امللخ�ص
جاءت هذه الدرا�سة ال�ستق�صاء واقع تنفيذ التدري�س املبني على املهارات احلياتية ومع ّوقاته من وجهة
نظر املعلمني وامل�شرفني يف تربية عمان اخلام�سة يف الأردن ،ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي للوقوف
على واقع التنقيذ ومع ّوقاته ،ا�شتملت �أداة الدرا�سة على جزْ ءين رئي�سني الأول يتعلق بواقع تنفيذ التدري�س
املبني على املهارات احلياتية من وجهة نظر معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة ،الذي متت تغطيته من
خالل �أربع ع�شرة فقرة متثلها الفقرات من ( ،)14 -1يف حني تناول املجال الثاين ال�صعوبات التي تواجه
املعلمني �أثناء التنفيذ ،ومت تغطية هذا البعد من خالل ثماين ع�شرة فقرة متثلها الفقرات من (،)18 -1
وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )60معلم ًا ومعلمة مت اختيارهم ع�شوائي ًا خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام
الدرا�سي  .2014 /2013و�أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أن واقع تنفيذ معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة
للتدري�س املبني على املهارات احلياتية كانت قليلة �إىل متو�سطة التنفيذ وور ّد ذلك �إىل عدة عوائق حتول دون
تنفيذ معلمي تربية عمان اخلام�سة للتدري�س املبني على املهارات احلياتية مثل عدم توفر الدعم املادي الالزم
لإجناح التنفيذ ،يليها ن�صاب املعلم املرتفع من احل�ص�ص الذي اليوفر له الوقت الكايف لتنويع ا�سرتاتيجيات
التدري�س .يف �ضوء النتائج ومن �أجل امل�ساعدة يف تطوير الواقع احلايل لتنفيذ التدري�س املبني على املهارات
احلياتية طرح الباحثان بع�ض التو�صيات يف نهاية البحث.

الكلمات املفتاحية:املهارات احلياتية ،مع ّوقات التدري�س ،معلمو وم�شرفو الرتبية ،ا�سرتاتيجيات التدري�س ،واقع التنفيذ.
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Abstract
This study was conducted to investigate the status of Implementing life skillsbased teaching and the barriers that prevent teaching those silks from the perspective
of teachers and supervisors in the fifth Amman education in Jordan. An analytical
descriptive method was used to answer the research questions. The questionnaire used
in the study consisted of two parts. The first part consisted of 14 items that were
related to the status of life skills-based teaching from the perspective of teachers and
supervisors. The second part was related to the barriers of life skills-based teaching
from the perspective of teachers and supervisors and consisted of 18 items. The results
of this study indicated that the use of life skills-based teaching in Amman schools
was low to medium. This situation was attributed to several reasons, such as the lack
of financial support, followed by teachers’ heavy load. Considering the results and
to assist in the development of the current reality of life skills-based teaching, the
authors stated some recommendations at the end of the paper.

Keywords: Life skills, Barriers of teaching, Teachers and Supervisors, Teaching strategies.
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املقدمة:
حتر�ص املناهج يف الأردن بعد دمج املهارات
احلياتية فيها على تنظيم اخلربات وتكاملها
و�صياغة تدريباتها و�أن�شطتها ،مما يك�سب املتع ّلمني
مهارة الأ�سلوب العلمي يف التفكري ،وينمي قدراتهم
للت�أقلم مع �أو�ضاع احلياة الواقعية ،وتنمية مهارات
تفكريهم ،لتحقيق نتاجات �سليمة وايجابية ،وبهذا
ي�صبح التعليم وظيفي ًا يرتبط بحياة املتعلم ويدفعه
لال�ستفادة مما يتعلمه يف املدر�سة وتطبيقه يف
حياته العملية (يوني�سف� ،2007 ،أ)
وهذا هو التعليم احلقيقي الذي يعمل على
حتويل املعلومات �إىل �سلوك مرغوب يظهره
املتعلم من خالل الأن�شطة التعليمية ال�صفية التي
ي�ؤديها حتت �إ�شراف املدر�سة ووفق تعليمات املنهج
الدرا�سي (الروي�س.)2004 ،
وقد �أ�شار عدد من اخلرباء والرتبويني منهم
مو�سنت و�آ�شورت (،)Mosston and Ashowrt, 2002
وحممد ( ،)2003والديري والبطاينة ()2001
واحلايك واحلموري (� )2005إىل �أنه ال يوجد �أ�سلوب
تدري�سي واحد مثايل ميكن ا�ستخدامه مع جميع
الطلبة ويف جميع الظروف وجلميع املهارات يف الوقت
نف�سه ،ف�أ�سلوب التدري�س املنا�سب والفعال يف موقف
تعليمي ما لطلبة ما قد ال يكون كذلك يف موقف
تعليمي �آخر لنف�س الطلبة �أو لطلبة �آخرين .لذلك
كان ال بد من التنويع يف اختيار �أ�ساليب التدري�س
ملقابلة املتغريات املختلفة التي حتكم عملية التدري�س.
http://journals.uob.edu.bh
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كما ال بد �أن يكون هناك تنوع يف املهارات
احلياتية التي ميكن تنميتها من خالل �أ�ساليب
التدري�س امل�ستخدمة ،حيث تركز الأدوار اجلديدة
على جعل املتعلم حمور ًا للعملية التعليمية لي�صبح
�أكرث ن�شاطا وفعالية ،وجتعل من املعلم م�شرف ًا
وموجه ًا يراعي ميول ورغبات الطلبة وينمي لديهم
مهارات التوا�صل ،واتخاذ القرارات وحل امل�شكالت
والتفكري الناقد والإبداعي والعمل اجلماعي والروح
القيادية ،والثقة بالنف�س وحتمل امل�س�ؤولية وحل
النزاعات وتقبل االختالف مع الآخرين (عمران
وال�شناوي و�صبحي.)2001 ،
ويوجد عدد من املعايري الأ�سا�سية التي ي�ستوجب
الأخذ بها عند اختيار طريقة التدري�س املنا�سبة
للدر�س والطلبة وتتمثل يف مالءمة الطريقة لأهداف
الدر�س ،حيث يجب على املعلم اختيار الطريقة
املنا�سبة يف �ضوء الأهداف التعليمية املحددة
للدر�س ،ومنا�سبة الطريقة للمحتوى الدرا�سي،
حيث ينبغي �أن ترتبط طريقة التدري�س باملحتوى
وطبيعة املادة الدرا�سية و�أ�سلوب تنظيمها ،لأن
لكل مادة درا�سية طبيعة خا�صة تفر�ض على املعلم
اختيار طريقة معينة لتدري�سها ،فهناك مواد يغلب
عليها الطابع النظري ،و�أخرى يغلب عليها الطابع
العملي �أو التجريبي ،كما ينبغي مالءمة الطريقة
مل�ستوى املتعلمني ومدى وعي املعلم باملتعلمني
من حيث خرباتهم ال�سابقة مبو�ضوع الدر�س،
واجتاهاتهم نحو املادة وحاجاتهم ،وما بينهم من
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فروق فردية ،حيث يجب اختيار طريقة التدري�س
التي ت�شرك املتعلم يف املوقف التعليمي وتعمل على
ا�ستثارة تفكريه با�ستمرار ليكون املتعلم �إيجابيا،
والبعد عن الرتابة التي ت�ؤدي �إىل ان�صرافه عن
الدر�س ،وتوفري املواقف التي تت�صل بحياة املتعلم
وواقعه مما يزيد دافعيته للتعلم ،مع احلر�ص على
اختيار الطريقة التي توفر الوقت واجلهد ،حيث
يراعى حتقيق طريقة التدري�س لأكرث من هدف
من �أهداف التعلم يف وقت ق�صري وبجهد معقول،
وبتكلفة �أقل ،مع توافر عن�صري الفعالية والإثارة
(اخلليفة.)1426 ،
وت�ساعد ا�سرتاتيجيات التدري�س املبني
على املهارات احلياتية الطلبة على امل�شاركة
واملبادرة الن�شطة يف عمليات التعلم احلركية
(الديناميكية) ،حيث تتمركز هذه الأ�ساليب حول
الطالب ،وتراعي متطلبات النوع االجتماعي،
واجلوانب الثقافية والقيمية بالإ�ضافة �إىل كونها
�أ�ساليب تفاعلية ت�شاركية ،كما انها ت�شجع على
التغريات ال�سلوكية امل�ستندة �إىل التقييم املتعمق
للبدائل ،وال �سيما مهارات حل امل�شكالت و�صنع
القرار ،ويتمثل الهدف من ذلك يف احل�صول على
نهج متوازن للمعرفة واملهارات واالجتاهات التي
يحتاج �إليها الطلبة يف تقييم امل�صالح ال�شخ�صية
واملجتمعية املتعلقة بالعمل ،ويتم قيا�س النجاحات
التي يحققها التعلم املبني على املهارات احلياتية
عن طريق تنمية قدرة الطلبة على حتمل امل�س�ؤولية
يف االختيار املالئم ،ومقاومة ال�ضغوط ال�سلبية،
وجتنب ال�سلوكات ال�شخ�صية العالية اخلطورة،
وحماولة م�ساعدة الطلبة على فهم الطريقة التي
ي�ؤثر بها العامل يف حياتهم ،وكيفية اال�ستفادة من
هذا العامل (احلايك والوي�سي.)2009 ،
ويتطلب حتقيق نتاجات التعلم املحورية
اخلا�صة باملهارات احلياتية يف الرتبية النظامية،
وال �سيما يف املدر�سة ا�ستخدام جمموعة من
ا�سرتاتيجيات التدري�س املنا�سبة كما ورد يف (وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية )11 ،2008 ،تتمثل يف:
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ا�سرتاتيجية اخلربة املبا�شرة
تعد من �أهم ا�سرتاتيجيات التعلم املبني على
املهارات احلياتية؛ لأنها توفر تفاع ًال مبا�شر ًا للطلبة
مع مواقف احلياة ،وهو الذي ي�شكل الأ�سا�س املادي
املح�سو�س لتعلم املهارات احلياتية وزيادة فهم
الطلبة وتقديرهم لها .وتت�ضمن هذه اال�سرتاتيجية
خربة التعلم املبا�شرة با�ستخدام �أكرث من حا�سة
من احلوا�س ،مما ي�سرع يف عملية التعلم .وت�شمل
مواقف حياتية يف املجاالت املتنوعة ،يقوم املعلم
بالتخطيط امل�سبق لها ليكون الطلبة على دراية
تامة باملطلوب منهم.
ا�سرتاتيجية الأبحاث الإجرائية
يوجه املعلم الطلبة للقيام بالبحوث الإجرائية
حول الق�ضايا احلياتية املتنوعة وجمع املعلومات من
م�صادرها ،وذلك لتنمية مهارات البحث العلمي
لديهم مثل :املالحظة الدقيقة والقيا�س وجمع
املعلومات بالطرق املتعددة وتبويبها وتنظيمها
وحتليلها ،وا�ستخال�ص النتائج و�إ�صدار الأحكام،
واتخاذ القرارات ،مما يتطلب �إعداد ا�ستبانة
خا�صة جلمع البيانات عن املو�ضوع املراد درا�سته.
ا�سرتاتيجية درا�سة الق�ضايا احلياتية
ت�ساعد الطلبة على فهم عنا�صر الق�ضية
احلياتية ،و�أ�سباب ظهورها و�أ�ساليب الوقاية
والعالج الواجب اتخاذها ،وحتتاج �إىل اعتماد
�أ�سلوب املناق�شة يف تناول الق�ضايا ذات االرتباط
املبا�شر بحياة الطلبة ،مع مراعاة الت�سل�سل املنطقي
املنظم يف ا�ستعرا�ض الق�ضية لإدراك الطلبة
العالقات املتبادلة بينها (يوني�سف�2007 ،أ).
ا�سرتاتيجية لعب الأدوار
وت�ستخدم لإيجاد احللول للق�ضايا احلياتية
املتنوعة وذلك باختيار ق�ضية معينة ،ثم تق�سيم
الطلبة جمموعات تكون م�صاحلها متعددة
ومتقاطعة حيال هذه الق�ضية ،وتوزيع الأدوار بينهم
ليقوموا بتمثيلها ،ثم تقومي الأداء وحتديد الآثار
املرتتبة على النتائج ،وهو ما ي�ؤدي �إىل تفح�ص
البدائل املقرتحة واتخاذ القرار (يوني�سف،
2007ب).
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ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت
حتقق هذه اال�سرتاتيجية م�شاركة الطلبة يف مناق�شة
املواقف احلياتية املتنوعة ،وتعلم خطوات حل امل�شكالت
والتفكري الناقد ،ويجب �أن تكون امل�شكالت التي يطرحها
املعلم واقعية ومنا�سبة لقدرات الطلبة واهتماماتهم ،ومن
�أ�ساليبها :املناق�شة اجلماعية املفتوحة واملوجهة ،وعر�ض
البدائل ومتثيل الأدوار� ،إ�ضافة �إىل الألعاب واملحاكاة،
والقيام مب�شروعات عملية مثل زراعة الأ�شجار وتنظيف
املتنزهات (وزارة الرتبية والتعليم.)2008 ،
ا�سرتاتيجية الر�سوم الكاريكاتريية
والتي حتمل يف طياتها ر�سائل ترتك للقارئ
حرية التف�سري وقد تكون مثل هذه الر�سومات �أبلغ
يف تو�صيل الر�سالة من مقاالت ب�أكملها ،وي�ستفاد
منها يف تعلم املواقف احلياتية؛ لتنمية مهارات
التفكري والتحليل والت�شبيه وتعود الطلبة على
قبول �آراء الآخرين وبناء االجتاهات وتعزيز قيم
النظافة وامل�شاركة.
ا�سرتاتيجية ا�ستغالل املواقف احلياتية
لتعليم املهارات احلياتية
ميكن �أن ت�سهم م�شاركة الطلبة يف �أن�شطة
احلياة املتنوعة يف حتقيق كثري من كفايات التعلم،
�إذ ت�ساعدهم على اكت�ساب املعلومات التطبيقية
عن الن�شاط الذي يقومون به ،واكت�ساب مهارات
ا�ستخدام الأدوات والأجهزة واملواد ،واكت�ساب
عادات وقيم مرغوب فيها مثل ا�ستنباط النتائج
وتقدير �أهمية التعاون ،وامل�شاركة واالنتماء؛ لي�صبح
الطالب �أكرث قدرة على مواجهة متطلبات حياته
على املدى الق�صري �أو البعيد ,مما ي�سهم يف تكوين
الطالب ذي ال�شخ�صية املتكاملة اجلوانب املتفاعل
مع من حوله ب�إيجابية (.)Shi and Mauch, 2004
وي�ساعد التنوع يف �أ�ساليب تدري�س مبحث الرتبية
الريا�ضية يف بناء �شخ�صية الطالب وتطويرها
من جميع جوانبها البدنية ،والنف�سية ،والعقلية،
واالجتماعية وبالتايل حتقق الأهداف املر�سومة
ويك�سبها املهارات احلياتية الالزمة لتفاعله
مع الآخرين ،لذلك ف�إن اختيار اال�سرتاتيجية
املنا�سبة يعمل على �إثارة دافعية الطلبة ،وتعمل
http://journals.uob.edu.bh

على امل�شاركة الف ّعالة يف الدر�س ،نظر ًا �إىل تنوع
يف بنية كل �أ�سلوب تدري�سي ،والتنوع يف املهارات
احلياتية التي ميكن تنميتها من خالل �أ�شهر
�أ�ساليب التدري�س انت�شار ًا يف الرتبية الريا�ضية،
وهي �سل�سلة �أ�ساليب التدري�س �أو الطيف ملو�ستون
و�آ�شورت (وزارة الرتبية والتعليم.)2008 ،
ويتكون طيف �أ�ساليب التدري�س يف الرتبية
الريا�ضية ملو�ستون و�آ�شورت من ع�شرة �أ�ساليب
بارزة تقع على خط مت�صل واحد ،م�صنفة ح�سب
�أهمية اتخاذ القرارات يف العملية التعليمية
املتخذة بوا�سطة املعلم �أو املتعلم قبل الدر�س
(التخطيط)� ،أثناء الدر�س (التنفيذ) ،وبعد
الدر�س (التقومي) ،ففي بداية هذا الطيف �أو على
�أحد طريف اخلط املت�صل يقع املدخل املبا�شر الذي
يتوىل فيه املعلم القيادة بالأ�سلوب الأمري ،حيث
يتخذ كل القرارات يف �أجزاء ال ّدر�س الثالثة،
وعلى الطرف املقابل ويف نهاية هذا الطيف يقع
�أ�سلوب مفتوح مركزه الطالب ،حيث يقوم املعلم
بدور املي�سر وامل�سهل للعملية التعليمية .فاملحور هو
الطالب من خالل والأ�سلوب التعلم الذاتي الذي
يتخذ فيه املتعلم امل�س�ؤولية الكاملة لعملية التعلم،
وبني هذين الأ�سلوبني و�صف مو�سنت و�آ�شورت
( Mosston and Ashworth (2002ب�شكل منظم
�سل�سلة من الأ�ساليب الأخرى كل �أ�سلوب منها
مرتبط بقاعدة اتخاذ القرار اخلا�صة به ،وت�شتمل
�أ�ساليب التدري�س املبا�شرة على الأ�سلوب الأمري،
والأ�سلوب التدريبي ،والأ�سلوب التباديل ،و�أ�سلوب
املراجعة الذاتية ،و�أ�سلوب متعدد امل�ستويات ،يف
حني ت�شتمل �أ�ساليب التدري�س غري املبا�شرة على
�أ�سلوب االكت�شاف املوجه ،و�أ�سلوب حل امل�شكالت،
و�أ�سلوب ت�صميم الربنامج الفردي ،و�أ�سلوب
املبادرة ،و�أ�سلوب التدري�س الذاتي.
وقد �أ�شارت الدرا�سات ذات العالقة باملهارات
احلياتية �إىل �أثرها يف تطوير العمليات العقلية
العليا ،و�صقل ال�شخ�صية املتزنة وبنائها من جميع
جوانبها ،ونورد فيما يلي بو�ضعها.
�أجرى �سيجرد�سون وفران (Sigurdsson and
 Fran (2000درا�سة بعنوان درو�س للحياة ،هدفت

)Int. J. Res. Edu. Psy. 5, No. 1 (Apr. 2017

�إىل تقدمي معلومات تتعلق بالربامج املطبقة يف
املدار�س يف الواليات املتحدة الأمريكية ،والهادفة
�إىل تعليم الطالب املهارات احلياتية والقيم
الأخالقية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )23طالب ًا
وطالب ًة من الطلبة الذين طبقت عليهم جمموعة
من الربامج و�أظهرت نتائج هذه الدرا�سة �أن لهذه
الربامج �أثر ًا كبري ًا يف اكت�ساب الطالب مهارات
حياتية خمتلفة تلعب دور ًا بارز ًا يف حياة الطلبة.
وهدفت درا�سة ال�سوطري (� )2007إىل
التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام بع�ض �أ�ساليب التدري�س
احلديثة على توظيف بع�ض املهارات احلياتية ،و�أثر
هذه الأ�ساليب يف تطوير م�ستوى الأداء املهاري
لبع�ض املهارات الأ�سا�سية يف لعبة الكرة الطائرة
يف مناهج الرتبية الريا�ضية القائمة على االقت�صاد
املعريف) ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()112
معلما ومعلمة و( )11م�شرفا وم�شرفة و()160
طالبا وطالبة من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف
مديريات حمافظة العا�صمة عمان ،وقد ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي واملنهج التجريبي ،وقام
ببناء برنامج تعليمي ا�شتمل على ( )32وحدة
تعليمية ت�ضمنت �أربعة �أ�ساليب تدري�س ،وا�ستبيان َا
للمهارات احلياتية للم�شرفني واملعلمني وا�ستبان ًا
�آخر للطلبة .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
مهارة الروح القيادية قد احتلت املرتبة الأوىل
بينما احتلت مهارة حل امل�شكالت املرتبة الأخرية
من وجهة نظر امل�شرفني واملعلمني ،كما �أظهرت
النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا بني القيا�سني
القبلي والبعدي على مقيا�س املهارات احلياتية،
ومقيا�س املهارات الأ�سا�سية يف الكرة الطائرة
ل�صالح القيا�س البعدي .ويو�صي الباحث ب�أهمية
دمج املهارات احلياتية التي مت التعر�ض لها يف هذه
الدرا�سة يف منهاج الرتبية الريا�ضية القائم على
االقت�صاد املعريف.
و�أجرى (احلايك والبطاينة  )2007درا�سة
مو�ضوعها مدى توظيف املهارات احلياتية يف
مناهج الرتبية الريا�ضية يف اجلامعة الأردنية من
وجهة نظر طلبة كلية الرتبية الريا�ضية يف اجلامعة
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الأردنية ،ا�شتملت العينة على ( )246طالبا وطالبة
موزعني على ال�سنوات الأربع ،و�أظهرت النتائج �أن
هناك �إجتماع ًا من طلبة كلية الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعة الأردنية باختالف م�ستواهم الأكادميي
وجن�سهم ،على �أن مناهج كلية الرتبية الريا�ضية
ال يتوافر فيها العدد الكايف من املهارات احلياتية
الالزمة وال�ضرورية لهم.
ودر�س �أبو طامع ( )2010درجة م�ساهمة
مناهج الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات الفل�سطينية
يف �إك�ساب الطلبة املهارات احلياتية� ،إ�ضافة
�إىل معرفة دور كل من متغري اجلن�س واجلامعة،
وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )183طالب ًا وطالبة
من طلبة �أق�سام الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات
الفل�سطينية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة
م�ساهمة املناهج يف �إك�ساب الطلبة املهارات
احلياتية كانت كبرية جد ًا ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)06,4كما �أظهرت النتائج �أن ترتيب حماور
الدرا�سة كان وعلى التوايل (املهارات االجتماعية
والعمل اجلماعي ،املهارات النف�سية والأخالقية،
مهارات االت�صال والتوا�صل ،املهارات البدنية
واملهارية ،مهارات التفكري واالكت�شاف) ،ودلت
النتائج على عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
درجة م�ساهمة املناهج يف �إك�ساب الطلبة املهارات
احلياتية تعزى ملتغري اجلن�س ،بينما �أ�شارت النتائج
�إىل وجود فروق تعزى ملتغري اجلامعة ،ل�صالح
جامعة القد�س ،وجامعة خ�ضوري .وقد �أو�صى
الباحث ب�ضرورة توظيف املهارات احلياتية يف
املناهج التدري�سية ويف كل املراحل التعليمية.
ودر�س الهدهود وال�سعايدة (� )2013أثر
تدري�س الرتبية الريا�ضية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التدري�س املبني على املهارات احلياتية يف تنمية
مهارتي اتخاذ القرار وحل امل�شكالت لدى طالبات
املرحلة الثانوية يف الأردن ،وا�شتملت عينة الدرا�سة
على ( )48طالبة من طالبات ال�صف الأول الثانوي
مت توزيعهن يف جمموعتني جتريبية و�ضابطة،
وقد مت ا�ستخدام التدري�س املبني على املهارات
احلياتية مع املجموعة التجريبية� ،أما املجموعة

18

Abdulghani Al-Hattami & Nahla Al-Hadhoud :The Status of Implementing the ...

ال�ضابطة فقد در�ست بالأ�سلوب االعتيادي،
وجلمع البيانات مت اعتماد مقيا�س ملهارة اتخاذ
القرار� ،آخر حلل امل�شكالت ،ومت تطبيق �أداتي
الدرا�سة على عينة الدرا�سة قبل تطبيق الربنامج
التعليمي ،وبعد انتهاء تطبيق الربنامج التعليمي
لكل جمموعة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني �أفراد املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س البعدي ل�صالح املجموعة
التجريبية.
ودر�س (احلايك وال�سوطري� )2013 ،أثر
ا�ستخدام �أ�سلوب االكت�شاف املوجه على بع�ض
املهارات احلياتية (التوا�صل ،اتخاذ القرار ،حل
امل�شكالت ،العمل اجلماعي ،الروح القيادية ،حتمل
امل�س�ؤولية ،الثقة بالنف�س ،حل النزاعات ،وتقبل
االختالف) لطلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف
مديريات حمافظة العا�صمة عمان ،وا�شتملت عينة
الدرا�سة على ( )40طالب ًا وطالبة .تكونت املجموعة
الأوىل من ( )20طالب ًا مت اختيارهم ع�شوائي ًا من
طالبات ال�صف ال�سابع من مدر�سة �آ�سيا الثانوية
للبنات ،يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان
الثالثة ،وا�ستخدمت املجموعتان �أ�سلوب االكت�شاف
املوجه ،ومت ا�ستخدام برناجم ًا تعليمي ًا يف املهارات
الأ�سا�سية يف الكرة الطائرة دمج فيه بع�ض املهارات
احلياتية قيد الدرا�سة ،وتكون الربنامج من ثمانية
وحدات تعليمية يف �أ�سلوب االكت�شاف املوجه ،ومت
تطبيقها بواقع ح�صتني �أ�سبوعي ًا ،وزعت على �أربعة
�أ�سابيع ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني القيا�سات القبلية والبعدية ل�صالح
القيا�سات البعدية ،و�أظهرت النتائج اخلا�صة بالفروق
بني القيا�سات البعدية بني الطالب والطالبات وجود
فروق دالة اح�صائي ًا ل�صالح الطالب يف املهارات
احلياتية (التوا�صل ،اتخاذ القرار ،حتمل امل�س�ؤولية،
والثقة بالنف�س) ول�صالح الطالبات يف حمور (الروح
القيادية) ،بينما مل تظهر فروق دالة اح�صائي ًا على
املهارات احلياتية (حل امل�شكالت ،العمل اجلماعي،
حل النزاعات ،وتقبل االختالف).
كما در�س الهدهود وال�سعايدة (� )2013أثر
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تدري�س الرتبية الريا�ضية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التدري�س املبني على املهارات احلياتية يف تنمية
التح�صيل واللياقة البدنية لدى طالبات املرحلة
الثانوية يف الأردن ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )48طالبة من طالبات ال�صف الأول الثانوي مت
توزيعهن يف جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،وقد مت
ا�ستخدام التدري�س املبني على املهارات احلياتية مع
املجموعة التجريبية ،حيث در�ست با�سرتاتيجيات
التدري�س املبا�شر ،وحل امل�شكالت ،ولعب الأدوار،
ودرا�سة الق�ضايا احلياتية ،واحلوار واملناق�شة،
�أما املجموعة ال�ضابطة فقد در�ست بالأ�سلوب
االعتيادي ،وجلمع البيانات مت اعتماد اختبار
حت�صيلي ،وا�ستخدم اختبار جائزة امللك عبد اهلل
الثاين لقيا�س اللياقة البدنية ،ومت تطبيق �أداتي
الدرا�سة على عينة الدرا�سة قبل تطبيق الربنامج
التعليمي ،وبعد انتهاء تطبيق الربنامج التعليمي
لكل جمموعة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة اح�صائية بني �أفراد املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س البعدي للتح�صيل ،ويف
م�ستوى اللياقة البدنية ل�صالح املجموعة التجريبية.
وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات
ال�سابقة يف �أنها بحثت يف واقع تنفيذ التدري�س
املبني على املهارات احلياتية ومع ّوقاته يف امليدان،
والذي يعد و�سيلة لتحقيق الغايات الأبعد للمتعلمني،
حيث ان تعليم املهارة لي�س هو الهدف بحد ذاته،
وامنا كيفية ا�ستفادة املتعلم منها يف حياته العامة
واخلا�صة� ،إذ يعتمد �إعداد الطالب للحياة يف
الأغلب على مراحل التعليم العام التي مير بها،
خل�صائ�صها املختلفة التي جتعله قاب ًال وم�ستعد ًا
للتعلم عن بقية املراحل العمرية املتقدمة ،وللوقوف
على درجة تفعيل التدري�س املبني على املهارات
احلياتية ،واملع ّوقات التي حتول دون حتقيق هذا
التدري�س والتي تعوق حتقيق الأهداف املرجوة
واملتمثلة يف حت�سني احلياة النف�سية واالجتماعية
للطلبة ،وتنمية اخل�صائ�ص ال�شخ�صية للمتعلم
كاالت�صال والتعاون مع الآخرين ،وممار�سة
العمل �ضمن الفريق الواحد ،وتزويده باملعلومات
واخلربات املتعلقة بادارة املواقف احلياتية.
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لذا جاءت هذه الدرا�سة لت�ستق�صي واقع تنفيذ
التدري�س املبني على املهارات احلياتية ومعيقاته
من وجهة نظر املعلمني وامل�شرفني ،حيث مل ي�سبق
لأي درا�سة �أن بحثت يف هذا املو�ضوع – على حد
علم الباحثني -وتعترب الدرا�سة احلالية مكملة
للدرا�سات ال�سابقة ،نظر ًا �إىل قلة الدرا�سات
العربية التي تناولت هذا املو�ضوع.
م�شكلة الدرا�سة:
�أ�ضحى �أمر مواكبة حتديات الع�صر وتلبية
احتياجاته وحتقيق تناغم �إيجابي معه ي�ستدعي
مزيدا من اجلهود املنظمة واملركزة للقيام بذلك،
وهو ما �ضاعف بدوره العبء على امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والتعليمة التي تتطلع �إىل مواكبة التغري
وقيادته لتزويد طالبها ومتكينهم من املهارات
التي ترقى بهم ليعي�شوا �أ�صحاء �إيجابيني يف
القرن احلادي والع�شرين قادرين على امل�شاركة
البناءة وامل�ؤثرة يف جمتمع املعوقة ،وت�شري العديد
من الدرا�سات �أهمها درا�سة الهدهود وال�سعايدة
( ،)2013وايف ( ،)2010واحلايك وال�سوطري
( ،)2008واحلايك وال�شريقي ( )2008وامل�شريف
وعبد اللطيف وال�صاوي (� )2010إىل تعدد
امل�شكالت الناجمة عن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التعليم التقليدية املتبعة يف التدري�س ،والتي
تركز يف ا�سرتاتيجيات الإلقاء التقليدية و�أمناط
املحا�ضرة التي يكون فيها املعلم حمور العملية
التعليمية ،م�ؤكد ًا على احلفظ والتذكر ،ي�ؤدي اىل
ن�سيان هذه املعلومات �أو ت�سربها �شيئ ًا ف�شيئ ًا من
البناء املعريف للطالب بعد االنتهاء من االمتحان،
وبذلك يعجز الطالب عن نقل خربات التعلم اىل
مواقف احلياة العملية ،مما يجعل هذا الأ�سلوب
من التعلم قا�صر ًا عن م�ساعدة الطالب يف حل
ما ميكن �أن يعرت�ضه من م�شكالت حياتية ،وهذا
ينعك�س �سلب ًا على م�ستوى الطالب الأكادميي
ب�شقيه النظري واملهاري� ،إذ تركز هذه الطرائق يف
امل�ستويات املعرفية الدنيا ،مما ي�ؤدي اىل تخريج
�أفراد ذوي قدرات حمدودة ،ال ي�ستطيعون التكيف
واالن�سجام مع متطلبات الع�صر ،كما يحد من
عمليات البحث واال�ستك�شاف والإبداع ،حيث يعاين
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كثري منهم من عدم التنظيم و�سوء التخطيط
للعمليات التعليمية ،ولإيجاد عالج منهجي لهذه
امل�شكالت و�إيجاد احللول الناجعة لها ،وانطالق ًا
من �أن التدري�س املبني على املهارات احلياتية
يتناول تنمية كافة جوانب �شخ�صية املتعلم ،ويركز
ب�شكل �أ�سا�سي يف املعرفة وحتقيق الذات والتعاي�ش
مع الآخرين ،جاءت هذه الدرا�سة ال�ستق�صاء
واقع تنفيذ التدري�س املبني على املهارات احلياتية
ومع ّوقاته من وجهة نظر املعلمني وامل�شرفني،
وبالتحديد جاءت هذه الدرا�سة لتجيب عنال�س�ؤالني
الرئي�سني التاليني:
 .1ما درجة ا�ستخدام التدري�س املبني على املهارات
احلياتية من وجهة نظر املعلمني وامل�شرفني؟
 .2ما املع ّوقات التي تواجه تنفيذ التدري�س املبني
على املهارات احلياتية من وجهة نظر املعلمني
وامل�شرفني؟
�أهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف النقاط الرئي�سة التالية:
 تزويد �إدارة التعليم ،و�إدارة اجلودة ،و�إدارةاملناهج والكتب املدر�سية ،ادارة االمتحانالت،
ادارة مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا التعليم يف
وزارة الرتبية والتعليم االردنية بواقع تنفيذ
التدري�س املبني على املهارات احلياتية،
والك�شف عن �أهم التحديات التي تعوق عملية
التنفيذ يف امليدان ،لإيجاد احللول املنا�سبة لها
وتفاديها م�ستقب ًال.
 تزويد امل�شرفني الرتبويني واملعلمني يف امليدانباملعيقات التي ت�ؤثر يف واقع تنفيذ التدري�س
املبني على املهارات احلياتية للعمل على
�إر�شادهم �إىل كيفية تذليلها.
 ي�ستفيد الطلبة منها حيث قد ي�سهم التدري�ساملبني على املهارات احلياتية يف امدادهم
باخلربات الالزمة لهم ،وتطوير مهاراتهم
وكفاءتهم للفهم والتعلم مدى احلياة وتنمية
القدرة على تطبيق املعرفة والتكيف مع البيئة
التي يعي�شون فيها ب�إيجابية.
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التعريفات االجرائية:
 املهارات �أحلياتية :جمموعة من القدراتوال�سلوكات االيجابية التي يكت�سبها الفرد،
ويكيفها بحيث متكنه من التعامل بفاعلية مع
متطلبات وحتدياتها احلياة احلقيقية.
 التدري�س املبني على املهارات احلياتية :ا�ستخداما�سرتاتيجيات التدري�س املبا�شر (الأ�سلوب الأمري
والتدريبي) ودرا�سة الق�ضايا احلياتية ،وا�سرتاتيجية
حل امل�شكالت ،وا�سرتاتيجية ا�ستغالل املواقف
احلياتية لتعليم املهارات احلياتية ،وا�سرتاتيجية
العمل يف جمموعات يف تنفيذ الدرو�س.
 املعلم :هو ال�شخ�ص الذي يحمل درجة علمية(دبلوم ،بكالوري�س ،ماج�ستري ،دكتوراه) يف
حقل من حقول املعرفة ،ويقوم بتدري�س مادة �أو
�أكرث لتخ�ص�ص معلم ال�صف �أو اللغة العربية �أو
الريا�ضيات �أو العلوم بطريقة التدري�س املدمج يف
وزارة الرتبية والتعليم الأردنية.
 مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان اخلام�سة:هي �إحدى مديريات وزارة الرتبية والتعليم
الأردنية التابعة ملحافظة العا�صمة عمان.
 واقع التنفيذ :ويعني تلك الدرجة املعربة عنالو�سط احل�سابي ال�ستجابات املعلمني لفقرات
�أداة الدرا�سة املرتبطة بواقع التنفيذ للتدري�س
املبني على املهارات احلياتية.
 مع ّوقات التنفيذ :وتعني تلك الدرجة املعربة عنالو�سط احل�سابي ال�ستجابات املعلمني لفقرات
�أداة الدرا�سة املرتبطة مبعوقات تنفيذ التدري�س
املبني على املهارات احلياتية.
حمددات الدرا�سة:
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بطبيعة العينة و�أداة
الدرا�سة ،التي تتلخ�ص فيما يلي:
 .1اقت�صرت عينة الدرا�سة على معلمي وم�شريف الرتبية
الريا�ضية واملهنية يف تربية عمان اخلام�سة يف
وزارة الرتبية والتعليم الأردنية للف�صل الدرا�سي
الثاين للعام الدرا�سي .2014 /2013
http://journals.uob.edu.bh

 .2تعتمد نتائج هذه الدرا�سة على �صدق وثبات
�أداة الدرا�سة التي مت �إعدادها لهذه الدرا�سة،
وبالتايل ف�إن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يتحدد
�إىل حد ما بخ�صائ�ص الأداة ال�سيكومرتية.
الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�سة :ا�ستخدم الباحثان يف هذه
الدرا�سة املنهج امل�سحي الو�صفي.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي
وم�شريف الرتبية الريا�ضية واملهنية يف تربية عمان
اخلام�سة ،والبالغ عددهم ( ،)166وا�شتملت عينة
الدرا�سة على ( )60معلم ًا ومعلمة مت اختيارهم
ع�شوائي ًا من قائمة املدار�س التي يوفرها ق�سم
التخطيط باملديرية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي  ،2014 /2013وقد مت توزيع �أداة
الدرا�سة عليهم جميع ًا حيث مت ا�سرتجاع ()46
ا�ستبانة مكتملة ،مع العلم ب�أن مدير املدر�سة
اعترب م�شرف ًا؛ كونه يقوم بوظيفة امل�شرف املقيم
يف مدر�سته على مدار العام الدرا�سي ،ويو�ضح
اجلدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة الذين
اعتمدت ا�ستجاباتهم وفق ًا ملتغريات الدرا�سة.
�أداة الدرا�سة:
بعد االطالع على الأدب الرتبوي وعدد من
الدرا�سات التي بحثت يف مو�ضوع التدري�س املبني على
املهارات احلياتية و�أهمها درا�سة احلايك وال�سوطري
( ،)2013والهدهود وال�سعايدة (،)2013()1
والهدهود وال�سعايدة ( )2013( )2وايف (،)2010
واحلايك وال�سوطري ( ،)2008واحلايك وال�شريقي
( )2008وامل�شريف وعبد اللطيف وال�صاوي ()2010
متت اال�ستعانة يف بناء اال�ستبانة بالأدب الرتبوي
املت�صل مبو�ضوع الدرا�سة ،واال�ستفادة من �آراء
املحكمني واملخت�صني الرتبويني،
• حيث ا�شتملت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على
�أربعني فقرة.
• مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة عن طريق
عر�ضها على جمموعة من املحكمني من �أ�ساتذة
اجلامعات ،وامل�شرفني الرتبويني واملتخ�ص�صني
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يف جمال تدري�س املناهج ،والقيا�س والتقومي
من �أجل �إبداء الر�أي حول مالءمة الفقرات
لأغرا�ض الدرا�سة من حيث و�ضوح ال�صياغة،
ومالءمة لقيا�س ما و�ضعت من �أجله.
• مت الأخذ مبالحظات املحكمني حيث مت حذف
( )5فقرات بنا ًء على ر�أي ال�سادة املحكمني،
فبلغت يف �صورتها النهائية ( )35فقرة ،كما
مت التدقيق اللغوي ,واعتربت موافقة املحكمني
على املقيا�س مبثابة �صدق له.
• ا�شتملت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية على
جزءين رئي�سني الأول يتعلق بواقع تنفيذ
التدري�س املبني على املهارات احلياتية من وجهة
نظر معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة،
الذي متت تغطيته من خالل �أربع ع�شرة فقرة
متثلها الفقرات من ( ،)14 -1يف حني تناول
املجال الثاين ال�صعوبات التي تواجه املعلمني
�أثناء التنفيذ ،ومت تغطية هذا البعد من خالل
ثماين ع�شرة فقرة متثلها الفقرات من (-1
.)18
• مت تطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية تكونت
من ع�شرين طالبة ،ومت التحقق من ثبات الأداة
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من خالل ح�ساب ( ،)Cronbach Alphaحيث
بلغت قيمة الثبات ( )0‚84ح�سب �ألفا كرونباخ،
وهي قيمة مقبولة لأغرا�ض البحث العلمي.
• بعد جمع البيانات قام الباحثان مبراجعتها
متهيد ًا لإدخالها �إىل احلا�سوب وحتويل الإجابات
اللفظية �إىل �إجابات رقمية ،و�أعطي لكل عبارة من
عباراتها وزن مدرج وفق �سلم ليكرت اخلما�سي.
املعاجلة الإح�صائية:
متت املعاجلة الإح�صائية الالزمة للبيانات
با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ومعامل الثبات �ألفا كرونباخ.
النتائج:
نتائج ال�س�ؤال الأول:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ما واقع تنفيذ
التدري�س املبني على املهارات احلياتية من وجهة
نظر معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة ،مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
واقع تنفيذ معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة
للتدري�س املبني على املهارات احلياتية ،ويبني
اجلدول رقم ( )1هذه البيانات.

اجلدول رقم ( :)1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة حول واقع تنفيذ
التدري�س املبني على املهارات احلياتية من وجهة نظر معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

واقع تنفيذ التدري�س املبني على املهارات احلياتية
التدري�س املبا�شر
درا�سة الق�ضايا احلياتية
لعب لأدوار
حل امل�شكالت
الر�سوم الكاريكاترية
ا�ستغالل املواقف احلياتية
الأ�سلوب التطبيقي
الأ�سلوب التباديل
�أ�سلوب املراجعة الذاتية
الأ�سلوب الت�ضميني /ال�شامل
�أ�سلوب اكت�شاف موجه
ت�صميم الربنامج الفردي
�أ�سلوب املبادرة
�أ�سلوب التدري�س الذاتي
الدرجة الكلية
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13
62.
1.57
8
94.
2.22
10
71.
1.82
14
71.
1.35
12
69.
1.67
1
54.
4.41
7
1.13
90 .3
11
66.
1.70
3
598.
4.33
9
1.00
2.13
4
63.
4.22
5
50.
4.20
6
79.
4.04
2
74.
4.37
19.
3.17
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نتائج ال�س�ؤال الثاين:
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ما �أبرز مع ّوقات
تنفيذ التدري�س املبني على املهارات احلياتية من
وجهة نظر معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة ،مت
�أي�ض ًا ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أبرز
املع ّوقات التي حتول دون تنفيذ التدري�س املبني على
املهارات احلياتية من وجهة نظر معلمي وم�شريف
تربية عمان اخلام�سة ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح
تلك النتائج.

اجلدول رقم ( :)2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة حول �أبرز معيقات تنفيذ
التدري�س املبني على املهارات احلياتية من وجهة نظر معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة
الرقم

معيق ــات تنفيـ ــذ التدري�س املبني على املهارات احلياتية

1
2
3
4
5

تفتقر الدورات التدريبية للجانب التطبيقي يف الغرفة ال�صفية
كرثة الأعباء التي تقع على كاهل املعلمني املعنيني من خالل �إ�شراكهم ب�أكرث من برنامج
عدم توفر الت�سهيالت الالزمة للتنفيذ
عدم توفر الدعم املادي الالزم لإجناح التنفيذ
عدم توفر التدريب الكايف ملدراء املدار�س ملتابعة فاعلية التنفيذ
عدم ا�ستمرارية املتابعة يف تدريب املعلمون واملدراء اجلدد �أو ًال ب�أول ي�ؤثر على التنفيذ بال�شكل
املطلوب.
�سوء التخطيط ب�إرباك املعلم بتنفيذ العديد من امل�ستجدات يف العملية الرتبوية يف �آن واحد
(فكر �أو ًال ،الرتبية البيئية ،التدري�س املبني على املهارات احلياتية) يعيق من التفعيل بال�شكل
املطلوب
قلة �أعداد امل�شرفني الرتبويني مقارنة بعدد املعلمني تعيق من اال�ستفادة من خرباتهم يف التنفيذ
اكتظاظ ال�صفوف ب�أعداد الطلبة يعيق املعلم عن التنويع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س
تركيز مدراء املدار�س على امل�ساقات التي تدخل يف امتحان الثانوية العامة �أكرث من غريها
للمرحلة الثانوية.
ن�صاب املعلم املرتفع من احل�ص�ص اليوفر الوقت الكايف للتنوع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س
احل�ص�ص التدري�سية املخ�ص�صة ال تكفي لتنفيذ املنهاج بال�شكل املطلوب ب�سبب زخم املحتوى
قلة اهتمام الطلبة بالتعلم املدر�سي مقارنة مب�صادر التعلم الأخرى (الإعالم مثال)
عدم توفر احلوافز املادية واملعنوية للأداء املتميز
عدم وعي �إدارات املدار�س باال�سرتاتيجيات الالزمة لتطوير املهارات احلياتية
انخفا�ض م�ستوى النتاجات التعليمية املت�ضمنة يف املناهج
عدم تعاون �أولياء الأمور يف تنفيذ التدري�س الالزم
عدم تعاون الزمالء مثل قيمي املختربات
الدرجة الكلية

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

مناق�شة النتائج:
ت�شري النتائج يف جدول رقم (� )1إىل �أن واقع
تنفيذ معلمي وم�شريف تربية عمان اخلام�سة للتدري�س
املبني على املهارات احلياتية كانت جيدة ،حيث بلغت
الدرجة الكلية ( ، )3‚17وتراوحت قيم املتو�سطات
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املتو�سط االنحراف الأهمية
احل�سابي املعياري الن�سبية
10
1.02
4.02
3
86.
4.41
5
83.
4.26
1
86.
4.50
13
80.
3.94
3.96

92.

12

4.20

75.

7

3.70
4.41

96.
83.

16
4

3.78

1.09

14

4.46
3.59
4.09
4.20
3.98
3.70
4.11
3.24
4.03

84.
1.20
76.
1.05
77.
1.05
85.
1.21
48.

2
17
9
6
11
15
8
18

احل�سابية للفقرات ما بني ( ،)4‚41 -1‚35وقد
جاءت ا�سرتاتيجية ا�ستغالل املواقف احلياتية يف
املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي ( ،)4‚41وقد
يرجع ذلك �إىل م�ساعدة هذه اال�سرتاتيجية الطلبة
على اكت�ساب املعلومات التطبيقية عن الن�شاط
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الذي يقومون به ،واكت�ساب مهارات ا�ستخدام
الأدوات والأجهزة واملواد ،واكت�ساب عادات وقيم
مرغوبة مثل ا�ستنباط النتائج وتقدير �أهمية
التعاون ،وامل�شاركة واالنتماء؛ لي�صبح �أكرث قدرة
على مواجهة متطلبات حياته على املدى الق�صري
�أو البعيد ,مما ي�سهم يف تكوين الطالب ذي
ال�شخ�صية املتكاملة اجلوانب املتفاعل مع من حوله
ب�إيجابية (.)Shi and Mauch, 2004
كما قد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أنّ ا�سرتاتيجية
ا�ستغالل املواقف احلياتية ت�سهم يف م�شاركة الطلبة
يف �أن�شطة احلياة املتنوعة مما ي�ساعد يف حتقيق
العديد من كفايات التعلم ،و�صقل �شخ�صية الطلبة
وتنمية عدد مهارات التفكري لديهم؛ ولإعدادهم
�إعداد ًا ي�ؤهلهم لدخول ال�سوق العاملية املنتجة
للمعرفة ،ولي�شاركوا يف تطوير جمتمعاتهم.
يليه �أ�سلوب التدري�س الذاتي ومبتو�سط ح�سابي
( ،)4‚37وجاءت ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت يف
املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي ( ،)1‚35ويرى
الباحثان �أن ال�سبب يف ذلك قد يعزى �إىل كرثة
الأعباء واملبادرات امل�ستجدة وارتفاع ان�صبة املعلمني
من احل�ص�ص ،بالإ�ضافة اىل تزايد �أعداد الطلبة يف
ال�صفوف الدرا�سية الأمر وهو ما يح ّد من قدرتهم
على التنفيذ بتوظيف كافة الإ�سرتاتيجيات املطلوبة.
كما ت�شري النتائج يف جدول رقم (� )2إىل وجود
عوائق حقيقية حتول دون تنفيذ معلمي تربية عمان
اخلام�سة للتدري�س املبني على املهارات احلياتية،
حيث كان عدم توفر الدعم املادي الالزم لإجناح
التنفيذ من �أهم املع ّوقات التي تواجه التنفيذ
مبتو�سط ح�سابي قدره ( ،)4‚50يليها ن�صاب
املعلم املرتفع من احل�ص�ص الذي اليوفر الوقت
الكايف للتنوع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)4‚46ثم كرثة الأعباء التي تقع على
كاهل املعلمني املعنيني من خالل �إ�شراكهم ب�أكرث
من برنامج ،واكتظاظ ال�صفوف ب�أعداد الطلبة
يعوق املعلم عن التنويع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س
مبتو�سط ح�سابي ( ،)4‚41وتتفق نتائج هذه الدرا�سة
مع درا�سة العتيبي ()2006التي �أ�شارت �إىل �أن من
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�أكرث املعوقات اخلا�صة باملعلم هي كرثة الأعباء
املطلوبة منه ،ودرا�سة الرويلي ( )2003التي �أ�شارت
�إىل �أن �أهم مع ّوقات التنفيذ اخلا�صة باملعلمني
تعود �إىل كرثة احل�ص�ص الأ�سبوعية ،ثم عدم
توفر الت�سهيالت الالزمة للتنفيذ مبتو�سط ح�سابي
( ،)4‚26وعدم توفر احلوافز املادية واملعنوية للأداء
املتميز مبتو�سط ح�سابي ( ،)4‚20وهذا يتفق مع
درا�سة ( )Conaa, 2007التي �أ�شارت �إىل �أن املعوقات
املالية هي من �أكرث ما يعيق عملية التنفيذ.
يف حني كان عدم تعاون الزمالء مثل قيمي
املختربات مع املعلمني من �أقل املع ّوقات التي
حتول دون تنفيذ املعلمني للتدري�س املبني على
املهارات احلياتية مبتو�سط ح�سابي ( ،)3‚24يليها
احل�ص�ص التدري�سية املخ�ص�صة ال تكفي لتنفيذ
املنهاج بال�شكل املطلوب ب�سبب زخم املحتوى
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3‚59ثم قلة �أعداد امل�شرفني
الرتبويون مقارنة بعدد املعلمني تعوق اال�ستفادة من
خرباتهم يف التنفيذ مبتو�سط ح�سابي (،)3‚70
ويعزى ال�سبب يف ذلك �إىل وعي متخذي القرار
يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ب�أهمية الدور
الذي ي�ؤديه امل�شرفون الرتبوين لتوجيه و�إر�شاد
املعلمني لآلية التنفيذ اجليدة ب�أقل وقت وجهد،
لتحقيق الأهداف املرجوة ،لذلك كانت من �أقل
املع ّوقات التي تواجه عملية التنفيذ ،بالإ�ضافة
�إىل وعي معظم املعلمني ب�أهمية �صقل �شخ�صية
الطالب باملعارف واملهارات الالزمة وعدم الرتكيز
على ح�شو عقل الطالب باملعارف واملعلومات،
لرفع م�ستوى حت�صيله ،وليتمكن من االحتفاظ
باملعلومات ونقل �أثر التعلم يف حياته العملية ،وهذا
يتفق ونتائج درا�سة الهدهود وال�سعايدة (،)2013
ودرا�سة ابو طامع (Shi and Mauch,( ،)2010
 )2004التي �أظهرت نتائجها �أن التدري�س املبني
على املهارات احلياتية يعمل على تنمية التح�صيل
الأكادميي وتطويره لدى الطالبات ،حيث يعمل على
ت�شجيع الطالبات على البحث واالكت�شاف؛ لتمييز
املعلومات ال�صحيحة من غريها ،ذلك �أنها مرتبطة
وب�شكل مبا�شر بحياة الطلبة وجمتمعاتهم ،مما
ي�سهم يف زيادة احل�صيلة املعرفية لديهم ،وات�ساع

24

Abdulghani Al-Hattami & Nahla Al-Hadhoud :The Status of Implementing the ...

وعمق املفاهيم واملعلومات ال�سابقة؛ نتيجة التعمق
يف طرح الأفكار ومناق�شتها مناق�شة م�ستفي�ضة ،كما
ي�سهم يف تعزيز الرغبة لديهم يف معاجلة الق�ضايا
من خالل معاينتها وتفح�صها من عدة اجتاهات
للخروج عن الأطر التقليدية يف التفكري ،وميكن �أن
تعزى هذه الفروق �إىل �أن ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات
التدري�س املبنية على املهارات احلياتية قد �ساعد
الطلبة على التفاعل فيما بينهم ،وطرح الأ�سئلة
مفتوحة النهاية با�ستثمار ما لديهم من معارف
وجتارب �سابقة وربطها باملعارف واملعلومات
اجلديدة ،مما يعمل على تو�سيع خربة الطلبة
وتوليد معلومات جديدة �أكرث عمق ًا ،الأمر الذي
يعزز زيادة حت�صيل الطلبة للمفاهيم واملعارف
التي ت�ضمنها الربنامج ،وجذب انتباههم وزيادة
دافعيتهم للتعلم ،لي�صبح �أكرث قدرة على مواجهة
متطلبات حياته على املدى الق�صري �أو البعيد ,مما
ي�سهم يف تكوين الطالب ذي ال�شخ�صية املتكاملة
اجلوانب املتفاعل مع من حوله ب�إيجابية.
التو�صيات:
يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ومن �أجل امل�ساعدة
يف تطوير الواقع احلايل لتنفيذ التدري�س املبني
على املهارات احلياتية يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
 .1توفر الدعم املادي الالزم لإجناح عملية
التنفيذ.
 .2التخفيف من �أن�صبة املعلمني املرتفعة من
احل�ص�ص قدر اللإمكان ،ليتوفر الوقت
الكايف لديهم للتنويع يف توظيف �إ�سرتاتيجيات
التدري�س داخل الغرفة ال�صفية ،وتوزيع تنفيذ
املبادرات اجلديدة يف التدري�س على اجلميع
حماولة يف تخفيف العبء عن كاهل املعلم
ليبدع يف التنفيذ.
 .3العمل على توفري حوافز مادية للمعلمني الأكرث
توظيف ًا للتدري�س املبني على املهارات احلياتية
يف الغرف ال�صفية.
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املالحق
ا�ستبانة لقيا�س واقع تنفيذ التدري�س املبني على املهارات احلياتية ومع ّوقاته من وجهة نظر املعلمني
وامل�شرفني الرتبويني يف تربية عمان اخلام�سة
�أخي املعلم� ,أختي املعلمة:
يهدف هذا اال�ستبيان اىل قيا�س واقع تنفيذ التدري�س املبني على املهارات احلياتية ومع ّوقاته من وجهة نظر
املعلمني وامل�شرفني الرتبويني يف تربية عمان اخلام�سة� ،أرجو الإجابة عن فقرات هذا اال�ستبيان مبو�ضوعية.
معلومات عامة:
�أنثى
ذكر
		
 .1اجلن�س:
 .2اخلربة التدري�سية� :أ� 4 .سنوات فما دون

ب� 9-5 .سنوات

ج� 10 .سنوات ف�أكرث
 .3امل�ؤهل العلمي� :أ .كلية جمتمع فما دون

ب .جامعي فما فوق

 .4امل�ؤهل امل�سلكي� :أ .ال يحمل دبلوم تربية

ب .يحمل دبلوم تربية
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اكتظاظ ال�صفوف بالطلبة يعيق املعلم من تنفيذ املناق�شة اجلماعية املفتوحة وعر�ض
البدائل ومتثيل الأدوار والقيام مب�شروعات عملية
هناك العديد من الطرق لبناء االجتاهات وتعزيز قيم النظافة والتعاون وامل�شاركة لدى
الطلبة �أف�ضل من الر�سوم الرمزية
�أو ًال :وااقع تنفيذ التدري�س املبني على املهارات احلياتية

�أركز على اكت�ساب الطلبة للمعلومات التطبيقية عن الن�شاط الذي يقومون به وتنمية
التفكري العلمي لديهم
�أركز على �أداء الطلبة للمهارة بطريقة م�ستقلة بغ�ض النظر عن الوقت املخ�ص�ص
�أهتم بزيادة التفاعل االجتماعي بني الطلبة وزيادة القدرات الإدراكية عن املهارة من
خالل الإ�شراف املبا�شر على الأداء
�أركز على �أن يتعلم الطلبة القيام باملهارة وتقييم �أدا�ؤهم
�أهتم بنجاح الطلبة يف �أداء الواجب بالرغم من عدم منا�سبة الأداء مع م�ستواهم ،مع
�إعطاء الفر�صة للمقارنة بني طموحاتهم وم�ستواهم احلقيقي
�أقوم بتحديد الأهداف واختيار الن�شاط و�أ�سلوب التقييم ،ثم ا�ستثري قدرات الطلبة من
خالل ا�سئلة ت�ؤدي ال�ستجابات �أدائية للطلبة ،مع �إعطاء الطلبة حرية حتديد طريقة �أداء
املهارة و�آلية تطبيقها بنا ًء على قدراته اخلا�صة
�أحدد الن�شاط املراد اجنازه مع �إتاحة الفر�صة للطالب لتحديد طرق االجناز وت�صنيف
هذه الطرق
�أحدد الأهداف واملهارات والتدريبات والنواحي التنظيمية واترك للطالب حتديد درجة
ال�صعوبة التي تنا�سبه عند الأداء من حيث االرتفاع �أو ال�سرعة �أو امل�سافة
�أوفر الفر�صة والوقت جلميع الطلبة لأداء املهارة بنجاح من خالل �إعطائهم الوقت وتهيئة
الظروف املالئمة .
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�أوافق ب�شدة

لإيجاد احللول املتنوعة للق�ضايا املطروحة البد من توافق امل�صالح املتعددة وعدم تقاطعها
بني املجموعات

�أوافق

�أوجه الطلبة �إىل القيام ب�أبحاث �إجرائية حول الق�ضايا احلياتية املنوعة

حمايد

�أوفر للطلبة تفاع ًال غري مبا�شر مع مواقف احلياة

ال�أوافق

الرقم

ال�أوافق ب�شدة

الفقرة

)Int. J. Res. Edu. Psy. 5, No. 1 (Apr. 2017

تفتقر الدورات التدريبية للجانب التطبيقي يف الغرفة ال�صفية
كرثة الأعباء التي تقع على كاهل املعلمني املعنيني من خالل �إ�شراكهم ب�أكرث من برنامج
عدم توفر الت�سهيالت الالزمة للتنفيذ
عدم توفر الدعم املادي الالزم لإجناح التنفيذ
عدم توفر التدريب الكايف ملدراء املدار�س ملتابعة فاعلية التنفيذ

ثانياً :مع ّوق ــات التنفيـ ــذ

عدم ا�ستمرارية املتابعة يف تدريب املعلمون واملدراء اجلدد �أو ًال ب�أول ي�ؤثر على التنفيذ
بال�شكل املطلوب.
�سوء التخطيط ب�إرباك املعلم بتنفيذ العديد من امل�ستجدات يف العملية الرتبوية يف �آن
واحد (فكر �أو ًال ،الرتبية البيئية ،التدري�س املبني على املهارات احلياتية) يعيق من التفعيل
بال�شكل املطلوب
قلة �أعداد امل�شرفني الرتبويني مقارنة بعدد املعلمني تعيق من اال�ستفادة من خرباتهم يف
التنفيذ
اكتظاظ ال�صفوف ب�أعداد الطلبة يعيق املعلم عن التنويع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س
تركيز مدراء املدار�س على امل�ساقات التي تدخل يف امتحان الثانوية العامة �أكرث من غريها
للمرحلة الثانوية.
ن�صاب املعلم املرتفع من احل�ص�ص اليوفر الوقت الكايف للتنوع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س
احل�ص�ص التدري�سية املخ�ص�صة ال تكفي لتنفيذ املنهاج بال�شكل املطلوب ب�سبب زخم
املحتوى
قلة اهتمام الطلبة بالتعلم املدر�سي مقارنة مب�صادر التعلم الأخرى (الإعالم مثال)
عدم توفر احلوافز املادية واملعنوية للأداء املتميز
عدم وعي �إدارات املدار�س باال�سرتاتيجيات الالزمة لتطوير املهارات احلياتية
انخفا�ض م�ستوى النتاجات التعليمية املت�ضمنة يف املناهج
عدم تعاون �أولياء الأمور يف تنفيذ التدري�س الالزم
عدم تعاون الزمالء مثل قيمي املختربات
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