
 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681عدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال

 -166- 

 
 
 

 
( يف تنمية املهارات K.W.L.H.A.Qفاعلية إسرتاتيجية )

 احلياتية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط 
 يف مادة احلديث

 
 

 
 

 إعداد
 أ/ ســارة سعيــد جبـار املعـاوي           أ.د/ مفلـح دخيـل األكلبـي

 قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية،
 جامعة بيشة، اململكة العربية 

 
 

 
 
 



 ....( في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات الصفK.W.L.H.A.Qإستراتيجية )فاعلية 
 أ.د/ مفلـح دخيـل األكلبـي                 ،أ/ ســارة سعيــد جبـار المعـاوي 

 

 -160- 
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 :المستخلص

( في تنميـة المهـارات الحياتيـة لـدى K.W.L.H.A.Qهدف البحث إلى تعرف فاعلية إستراتيجية ) 
طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة الحديث، ولتحقيق هـاا الهـدف تـم إعـداد قابمـة االمهـارات 
الحياتيـــة المناســـبة ل البـــات الصـــف الثالـــث المتوســـط، واســـتخدام المـــنهج التجريبـــي القـــابم علـــى 

قبلي والبعدي، وتكونت عينة الدراسة من التصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين، ذي القياسين ال
( طالبـــة المجموعـــة 06( طالبـــة مـــن طالبـــات الصـــف الثالـــث المتوســـط امحاف ـــة بيشـــة، )06)

( طالبــة المجموعــة الةــاا ة، واختيــرت ا ريقــة عشــوابية، وطبقــت أداة الدراســة 06التجريبيــة، و)
فـة الفـروق بـين نتـابج الت بيقـين المتمثلة فـي مقيـاا المهـارات الحياتيـة قبليـاد وبعـدياد  بهـدف معر 

القبلـــي والبعـــدي لمجمـــوعتي الدراســـة، وقـــد أشـــارت نتـــابج اختبـــار )ت( للمجمـــوعتين الةـــاا ة 
( إلى وجود فرٍق دالٍ  إحصابياد عند K.W.L.H.A.Qوالتجريبية التي درست ااستخدام إستراتيجية )

المجموعة التجريبية، وطالبات (، بين المتوس ات الحسابية لدرجات طالبات 6.60مستوى الداللة )
المجموعـــة الةـــاا ة، فـــي مقيـــاا المهـــارات الحياتيـــة فـــي الت بيـــق البعـــدي، لصـــالح المجموعـــة 

( بـين القيـاا القبلـي والقيـاا 6.60التجريبية، ووجـود فـرٍق دالٍ  إحصـابياد عنـد مسـتوى الداللـة )
لمجموعـة التجريبيـة، وبحجـم البعدي للمجموعة التجريبية، فـي مقيـاا المهـارات الحياتيـة لصـالح ا

تأثير مرتفع، وفي ضوء تلك النتابج أوصى البحث اةرورة توجيـه اهتمـام المتخصصـين فـي مجـال 
المنــاهج وطــرق التــدريس إلــى ضــرورة االســتفادة مــن إســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة، والتــي منهــا 

لمهــا، وفــي مقــدمتها فــي مجــال تعلــيم مــواد التربيــة ا ســ مية وتع (K.W.L.H.A.Q)إســتراتيجية 
مــادة الحــديث، وتــدريل المعلمــين علــى اســتخدام إســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الســيما إســتراتيجية 

(K.W.L.H.A.Q) وتةمين إسـتراتيجية ،(K.W.L.H.A.Q)  ،فـي كتـل الحـديث وأدلـة تدريسـها
ة لدراســات وتوضـيح إجــراءات تنفيــاها فــي الموالــي التعليميــة، وتـم تقــديم اعــث المقترحــات البحثيــ

 مستقبلية.   
، المهارات الحياتية، مادة الحديث، K.W.L.H.A.Qالكلمات المفتاحية: إستراتيجية )

 المرحلة المتوس ة. 
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The Effectiveness of (K.W.L.H.A.Q) Strategy in Developing Life 
Skills for Third Intermediate Female Students in the Subject of 
Hadith. 
Sarah Saeed Jabbar Al-Ma’wi *, Mufleh Dakhil Al-Akbali 
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, 
Bisha University, Kingdom of Saudi Arabia 
* Email: om.aleen2017@gmail.com 
Abstract: 
The research aimed at identifying the effectiveness of the K.W.L.H.Q 
strategy in developing the life skills of the middle school female students 
in Hadith subject. To achieve this goal, a list of proper life skills for 
middle school female students was prepared and the experimental 
approach based on the quasi experimental design of two groups, with 
the pre and post measurement. The study sample consisted of (60) 
female students of third middle school in Bisha governorate, (30) of 
which represent the experiment group and the other (30) are the control 
group. The sample has been chosen randomly and the study tool, the 
scale of life skills, has been applied pre and post the experiment for the 
purpose of identifying the differences between the results of the pre and 
post application of the two study groups. The results of the (T) test of 
the two groups using the K.W.L.H.Q strategy indicated that there are 
statistically significant differences at the significance level of (0.05) of 
the arithmetic averages for the degrees of experiment and control 
groups in the scale of life skills in the post application in favor of the 
experiment group. There are statistically significant differences at the 
significance level of (0.05) between the pre and post measurement of the 
experiment group in the scale of life skills in favor of the experiment 
group and in highly effect measure. In light of these results, the research 
recommended the need to direct the care of the curricula and teaching 
methods specialists to benefit from the Metacognitive strategies which 
one of these is K.W.L.H.Q strategy, in the area of teaching and learning 
the Muslim education subjects, and in front of them is Hadith. In 
addition, train the teachers to use the Metacognitive strategies, 
particularly the K.W.L.H.Q strategy and include the latter in the 
Hadith books and its teaching manuals, and also, clarifying the 
procedures of implementing it in the teaching situations. Some 
suggestions for the future studies have been made. 

Keywords: K.W.L.H.Q strategy; life skills; Hadith subject; middle 
school. 

 

mailto:om.aleen2017@gmail.com


 ....( في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات الصفK.W.L.H.A.Qإستراتيجية )فاعلية 
 أ.د/ مفلـح دخيـل األكلبـي                 ،أ/ ســارة سعيــد جبـار المعـاوي 

 

 -163- 

 المقدمة:
تشهد الحياُة المعاصرة تسارع المتغيراِت والت وراِت في جميع المجاالت، مما يت لل 
امت ك الفرد قدراد من المهارات التي تمكنه من التعايش مع مت لبات الحياة، والتكيي مع 
 تحدياتها ومواجهتها اإيجابية، ويعد تعليُم المهاراِت الحياتية من األهداف الربيسة للتربية
المعاصرة  كونها تساعد على تشكيل شخصية الفرد، وصقله، وإعداده لمواجهة تحديات 
العصر، ومشك ت الحياة اليومية، وتجعل منه إنساناد مبدعاد ومنتجاد وفاع د محلياد وعالمياد، 
وقادراد على التنمية والت وير وإحداث التغيير، وليعيش حياته اشكٍل أفةل في هاا العصر 

ااالنفجار المعرفي والتقني، وهو ما أكدته عدة دراسات، مثل: دراسة الحايك المتمي ز 
ون راد (. 50، 5602(  ودراسة الجعفري )0، 5602(  ودراسة الفراجي )01، 5600)

ألهميِة المهارات الحياتية فقد تناولتها االدراسة العديُد من الدراسات العالمية والمحلية التي 
لدى النشء واألفراد في المجتمع، ومنها دراسة كل من: أكدت على أهمية تنميتها 

  الزين، 5602  الجديلي، 5600مرتجي،   TalipÖztürk, 2015  5600)الغامدي، 
5602.) 

وجاء في تقرير اللجنة الدولية للتربية للقرن الحادي والعشرين، التأكيد على دور 
ل العصر وتغيراته، وتساعد المدرسة في إكساب ال الل أربعة أنماط تعلم أساسية، تواك

على تنمية المهارات التي يحتاجها ال  ُب في حياتهم، وتتمثل في أنماط التعلم اآلتية: 
تعلم كيي تتعلم؟ وتعلم لتعمل، وتعلم لتعيش اإيجابية مع اآلخرين، وتعلم لتكون )ديلوروا، 

0221 ،21 .) 
ة، التي تست يع مواجهة وتعد التربيُة المسؤولة عن تكوين العقلية المرنة الناجح

التغير السريع، الاي نشأ نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الاي يتصف اه العصر 
الحالي، ويعدُّ التعليم أساا التربية ووسيلة المجتمعات لتحقيق أهدافها التربوية 

(، وتتميز التربية ا س مية في تعليمها عن غيرها، أنها تعنى 5، 5662)الدوسري، 
النشء في مختلف المجاالت، ومن جميع النواحي عق د وجسداد وروحاد )النح وي،  بتربية
(، وتنبثُق مبادبها من الدين ا س مي، الاي يقدُم منهَج حياٍة متكام د 20، 5662

وتشريعاد شام د، ين ُم حياَة ا نسان من أدق تفاصيلها، بدايةد بن افته الشخصية، وأدب 
ْطَنا ِفي  إلى الشأن العام وبناء الدولة، يقول هللا تعالى: ﴿ لبس النعال، وامتداداد  َما َفرَّ

"قد علمكم  -رضي هللا عنه-(، وقيل لسلمان الفارسي 01﴾ األنعام:) اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ 
 نبُيكم كلَّ شيء" رواه مسلم.

وية، ومادُة الحديث من مواد العلوم الشرعية التي تهدف إلى فهم ال الل لألحاديث النب
واستنباط الفوابد منها ورب ها بواقع حياته، وقد نصت مع ُم أهداِف مادة الحديث على 



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681عدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال

 -163- 

اكتساب المتعلم عدة ليم ومهارات، مثل: حل المشك ت، وتحمل المسؤولية، وآداب 
التعامل، وإدراك أهمية العمل والكسل المشروع ونحوه )وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية، 

( على: "إكساب 51وثيقة سياسة التعليم االمملكة في المادة )(. ونصت 000، 5662
المتعلم المعارف والمهارات المختلفة، وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة، وت وير 
المجتمع اقتصادياد واجتماعياد وثقافياد، وتهيئة الفرد ليكون عةواد نافعاد في بناء مجتمعه". 

االمملكة للمرحلة المتوس ة على "إعداد ال الل ( في أهداف التعليم 25ونصت مادتها )
 (. 0100لما يلي هاه المرحلة من مراحل الحياة"" )وزارة التربية والتعليم، 

في توجهها إلى إحداث تغيير نحو ت ور الب د  5606وهدفت رؤية المملكة 
د ونهةتها، وهاا يت لل إكساب األفراد المهارات الحياتية التي تسهم في فهم األفرا

ألنفسهم، وإدراكهم لقدراتهم، من خ ل ما يمارسونه  لمواجهة مت لبات الحياة وت ورها 
http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422 وهدف تقويم التعليم .

اب المتعلمين عدداد من المهارات الحياتية، والتدريل في المملكة العربية السعودية إلى إكس
" وثيقة لمعايير المناهج، تغ ي كل مجاالت التعلم في مراحل التعليم 00وأنهت إعداد "

العام، من الصف األول االبتدابي وحتى الصف الثالث الثانوي، وتستهدف جميُع مجاالت 
 (.5602التعلم عدداد من المهارات الحياتية )الزهراني، 

ُي َحظ قصوٌر في مستوى المهارات الحياتية لدى ال  ب في لرغم من هاا، وعلى ا
  ال حيدان، 5602في المملكة، وهو ما أكدته دراسة كل من: )الجعفري، مختلف المراحل 

والحلوة،   5600الشدوخي،   5600  السحارى وعامر، 5600  سرور، 5601
5601 .) 

أهداف  وتحقيقِ  المهارات الحياتية، يةِ تنم في مادة الحديث ودورها ون راد ألهمية
 اعث الدراسات اهتمت فقد المختلفة، التعليمية المراحل في ال  ب لدى متنوعة تربوية

تدريس مادة  ا ستراتيجيات في بتنمية اعث المهارات ال زمة لل  ب، بتجريل اعث
السلمي،   5600الغامدي،   0101الحارثي،   5661األكلبي، : (دراسة منها الحديث،
 (.5602  الجعفري، 5602
استخدام  خ ل من الحديث، بتدريس العناية اأهمية الدراسات تلك أوصت وقد

 في عملياد  واقعاد  وت بيقها تنمية المهارات الحياتية في ُتسهم حديثة إستراتيجيات تدريسية
مناهج ( أن الحاجة المستمرة لت وير طريقة تدريس 5602وأوضح األكلبي ) ال لبة، حياة

التربية ا س مية، تقتةي أن تنمي مناهج التربية ا س مية لدى ال الل المهارات ال زمة 
  5601ال حيدان،  5600دراسة: )العتيبي، له، وفد أكدت ذلك نتابُج عدِة دراسات، مثل 

 (.5601  والقحيز، 5601  الهاجري، 5602طوهري، 

http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
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وهي من  ات الحديثة في التدريس،( إحدى ا ستراتيجيK.W.L.Hوتعد إستراتيجية )
 نق ة وجعلها لل  ب، السااقة المعرفة تنشيط تهدف إلى المعرفة، إستراتيجيات ما وراء

الجديدة، وتعزز فكرة التعليم الاي يجعل المتعلَم محوراد للعملية  االمعلومات لرب ها ارتكاز 
جية المعلم من تعزيز بيئة وُتمكن هاه ا ستراتي بنفسه، ثقة ال الل من التعليمية، فتزيد

 (. 001، 5601التعلم الصفي، وجعله فعاالد )الخليفة وم اوع، 
إن ما أشارت إليه نتابج الدراسات واألاحاث، والتوجهات المحلية والعربية والعالمية، 
نحو ضرورة تبني المهارات الحياتية في المناهج الدراسية، ووجود قصور في مستوى 

ى ال لبة في المملكة، دفع الباحَثين إلى دراسة موضوع تنمية المهارات الحياتية لد
المهارات الحياتية في مادة الحديث، ل البات الصف الثالث المتوسط، ااستخدام إستراتيجية 

(K.W.L.H.A.Q للوقوف على المهارات الحياتية ال زمة ل البات الصف الثالث  )
 اقع حياتهن. المتوسط، وتنميتها لديهن  ل ستفادة منها في و 

 :مشكلة البحث 
تحددت مشكلة الدراسة بناءد على كثير من المع يات التي تكاملت فيما بينها، حتى تم 
التوصل إلى الصياغة النهابية لمشكلة الدراسة، ومن هاه المع يات خبرة الباحَثين، من 

 –س ة خ ل عملهما في التعليم، فقد الح ا حاجة ال  ب وال البات في المرحلة المتو 
إلى تنمية المهارات الحياتية لديهم  ليتعاملوا مع  -وهي غالباد مرحلة البلوغ والتكليي

أنفسهم اكفاءة عالية، ورفع كفاءتهم في التعامل مع اآلخرين، وإعدادهم لموالي الحياة 
 المستقبلية.

ٍن في كالك ما  أفادته نتابج اعث الدراسات والبحوث السااقة، من وجود قصوٍر وتدَّ
في المملكة، مثل دراسة: مستوى المهارات الحياتية لدى ال  ب في مختلف المراحل 

سرور،   5600الشدوخي،   5601  الحلوة، 5605  مليباري، 5600)الغامدي، 
(. وأيةاد، ما 5602  والجعفري، 5601  ال حيدان، 5600  السحارى وعامر، 5600

( طالبةد 50دى عينة است  عية، قوامها )أثبتته نتابج اختبار لياا المهارات الحياتية ل
هـ(، وجاءت 0116من مدارا محاف ة بيشة، في الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي )

(، %06نتابج الدراسة على النحو اآلتي: )نسبة مستوى ال البات في مهارة التواصل )
المشك ت (، ومهارة حل %11(، ومهارة التعلم الااتي )%05ومهارة التفكير الناقد )

(، ومجموع نسبة مستوى ال البات االمهارات %10(، ومهارة تن يم الوقت )10%)
(، وهي نسبة تشير إلى وجود قصور في مستوى طالبات المرحلة %12الحياتية )

 المتوس ة في المهارات الحياتية، وحاجتهن إلى رفع مستوى المهارات الحياتية لديهن.
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شكلة الدراسة في وجود قصور  في مستوى وبناءد على ما سبق، يمكن تحديد م
المهارات الحياتية لدى طالبات المرحلة المتوس ة، وحاجتهن  ستراتيجية تدريسية حديثة 
في التدريس، تساعدهن على تنمية المهارات الحياتية لديهن، ويمكن المساهمة في حل 

 :تلك المشكلة اا جااة عن السؤال الربيس اآلتي
( في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات K.W.L.H.A.Qية )ما فاعلية إستراتيج

 الصف الثالث المتوسط في مادة الحديث؟
 ويت لل ذلك ا جااة عن التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ما المهارات الحياتية ال زمة ل البات الصف الثالث المتوسط في مادة الحديث؟ -
المهارات الحياتية لدى ( في تنمية K.W.L.H.A.Qما فاعلية إستراتيجية ) -

 المتوسط في مادة الحديث؟ طالبات الصف الثالث 
 :أهداف البحث 

 تمثلت أهداف البحث في اآلتي:
إعداد قابمة االمهارات الحياتية المناسبة وال زمة ل البات الصف الثالث  -

 المتوسط.
في تنمية المهارات الحياتية لدى ( K.W.L.H.A.Qتعرف فاعلية إستراتيجية ) -

 بات الصف الثالث المتوسط في مادة الحديث.طال
  :تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يأتي:أهمية البحث 

االمهارات الحياتية،  والمحلية العالمية ل هتمامات يأتي هاا البحث مسايراد  -
وتنميتها م لٌل تفرضه التحديات المعاصرة للتعليم، ويمكن أن يسهم هاا البحث 

ول تنمية المهارات الحياتية في مجال تعليم التربية في إثراء األدب الن ري ح
ا س مية اشكل عام، وتعليم الحديث اشكل خاص ااستخدام إستراتيجية 

(K.W.L.H.A.Q.) 
الصف الثالث  المناسبة وال زمة ل البات االمهارات الحياتية إعداد قابمة  -

والحديث  م،عا اشكل ا س مية التربية مناهج مخ  ي يمكن أن تفيد المتوسط،
 لدى طالبات المهارات الحياتية تنمية تعليم ت وير خاص، في اشكل الشريي
 المتوس ة. المرحلة

التربية  ومعلمات معلمي إفادة يمكن إعداد مقياٍا لقياا المهارات الحياتية،  -
المهارات  في ال  ب وال البات مستوى  على الوقوف في منها ا س مية

  .الةعف جوانل وع ج القوة، انلجو  ودعم الحياتية، وتعزيز
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إستراتيجية  ااستخدام مادة الحديث تدريس لكيفية إعداد دليل إجرابي -
(K.W.L.H.A.Qلتنمية المهارات الحياتية، يمكن ) في منها المعلمين إفادة 

 مواد في ُأخرى  دروا وتنفيا إعداد لدى المتعلمين، وفي المهارات الحياتية تنمية
  .لهاه ا ستراتيجية وفقاد  المتوس ة، المرحلةا س مية ا التربية

 :اقتصر البحث الحالي على الحدود اآلتية: حدود البحث  
الحدود المكانية: اقتصرت الحدود المكانية على مدرستي المتوس ة الخامسة،  -

 والمتوس ة العاشرة، التااعتين لمكتل الوسط اإدارة تعليم بيشة.
 هـ(.0110-0116ألول للعام الدراسي )الحدود الزمانية: الفصل الدراسي ا -
الحدود البشرية: عينة من طالبات الصف الثالث المتوسط في المدارا  -

المتوس ة، التااعة  دارة التعليم امحاف ة بيشة، بلغت العينة في صورتها 
( طالبة، تم اختيارها عشوابياد، وكانت العينة التجريبية في 06النهابية )

( طالبة، والعينة الةاا ة في 06عدد طالباتها ) المتوس ة الخامسة، وبلغ
 ( طالبة.06المتوس ة العاشرة، وبلغ عدد طالباتها )

الحدود الموضوعية: اعث المهارات الحياتية في الوحدة الثانية والثالثة:  -
"المسؤولية في ا س م"، و"أخ ق رغَّل فيها ا س م" في مادة الحديث للصف 

ت بيق األن مة  -مهارات حياتية: )تحمل المسؤولية الثالث المتوسط، وهي تسع
 -ضبط النفس -التعلم الااتي -اتخاذ القرار -التكافل االجتماعي -والقوانين

البحث في المصادر ا لكترونية  -استخدام التقنية الحديثة -التفكير ا يجابي
 الموثوقة(.

 في البحث الحالي مص لحات تتمثل :مص لحات البحث: 
 إستراتيجية (K.W.L.H.A.Q :) 

( هاه ا ستراتيجية اأنها: عملية من عمليات 001، 5601يعرف )الخليفة وم اوع، 
المتعلم  لمعالجة مشك ت تعلم معينة  بهدف تنشيط معرفته  يستخدمهاالتفكير التي 

السااقة، وجعلها نق ة ان  ق أو محور ارتكاز الكتساب معلومات جديدة، وتقييمها، 
 مات السااقة.ورب ها االمعلو 

( اأنها إستراتيجية تتكون من خ وات ويشير فيها كل 00، 5660وعرفها العليان )     
 حرف االلغة االنجليزية إلى معنى على النحو التالي:

K وترمز لكلمة :Know) وتعني ماذا أعرف عن الموضوع؟ وهي ترتبط االمعرفة ،)
 السااقة.



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681عدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال

 -163- 

W وترمز لكلمة :(Want) ،أن أعرف عن الموضوع؟ وهي ترتبط  وتعني ماذا أريد
 االمعرفة المقصودة.

L وترمز لكلمة :(Learn) وتعني ماذا تعلمت االفعل عن الموضوع؟ وهي ترتبط االمعرفة ،
 المكتسبة.

( إجرابياد اأنها: شكل م ور من K.W.L.H.A.Qويعرف البحث الحالي إستراتيجية )
  :من مة ومتسلسلة، هي ميةتعلي (، وتتكون من ست خ واتK.W.L.Hإستراتيجية )

(، وهي المعرفة السااقة Kويرمز لها االحرف )(، (Knowأعرف عن الموضوع  ماذا
، وهي W)، ويرمز لها االحرف )(Want)لل البة. وماذا أريد أن أتعلم من الموضوع 

وهي  ،(L)لها االحرف ، ويرمز(Learn) المعرفة المقصودة. وماذا تعلمت من الموضوع 
، وهي المعرفة (H)، ويرمز لها االحرف (How) أتعلم المزيد مكتسبة. وكييالمعرفة ال

(، وهي A(، ويرمز لها االحرف )Applicationالمراد تعلمها. وما الاي سأقوم بت بيقه )
(، Questionsالممارسة والت بيق. وماهي األسئلة التي ما زالت تحتاج إلى إجااة )

المهارات الحياتية في مادة  تنمية اعث في المساهمة بهدف(  Qويرمز لها االحرف )
الحديث، لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، وتحفيزهنَّ على ممارسة المهارات الحياتية 

 وت بيقها في موالي الحياة المختلفة.
 الحياتية:  المهارات 

( المهارة بوجه عام اأنها: السهولة والدقة في إجراء 065، 5660عرف )شحاته، 
عمال، وهي تنمو نتيجة عملية التعليم، ومن تعريفاتها القيام اعملية معينة عمل من األ

 بدرجة من السرعة وا تقان، مع اقتصاد في الجهد المباول.
( المهارات الحياتية اأنها: 06، ۹۰۰۲ويعرف مكتل التربية العربي لدول الخليج )

مسؤولية مع مقتةيات "المهارات التي ُتعنى ببناء شخصية الفرد، القادر على تحمل ال
الحياة اليومية، على مختلف األصعدة الشخصية واالجتماعية والوظيفية، على قدر ممكن 

 من التفاعل الخ ق بروح مخلصة".
مجموعة المهارات ال زمة  إجرابياد اأنها: ويعرف البحث الحالي المهارات الحياتية     

ت الصف الثالث المتوسط، من خ ل لل البة في حياتها، والتي يتم تنميتها لدى طالبا
(،  عداد طالبة المرحلة K.W.L.H.A.Qدراستهنَّ مادة الحديث، ااستخدام إستراتيجية )

المتوس ة للحياة، حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي يفرضها العصر، وتتمكن من 
ة التي التعامل مع مت لبات الحياة ومواقفها المختلفة اصورة إيجابية، وتقاا االدرج

 تحصل عليها ال البة في مقياا المهارات الحياتية الاي أعده الباحثان.
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 أدبيات الدراسة )ا طار الن ري والدراسات السااقة(:  
 :مفهوم المهارات الحياتية 

مفهوم المهارات الحياتية  ن راد لتعدد المجتمعات والثقافات، وتعدد وجهات ن ر  تعدد
منها تعريي المؤسسة العالمية للمهارات الحياتية اأنها: أنماط التربويين الاين تناولوها، و 

سلوك تمكن الفرد من تحمل المسؤولية اشكل أكبر اما يتصل احياتهم، من خ ل القيام 
 ااختيارات حياتية صحيحة، أو اكتساب قدرة أكبر على مقاومة الةغوط السلبية.

.(World Health Organization, 1993)  
( مفهوم المهارات الحياتية 06، ۹۰۰۲تربية العربي لدول الخليج )مكتل ال ويعرف

اأنه: "المهارات التي تعنى ببناء شخصية الفرد القادر على تحمل المسؤولية مع مقتةيات 
الحياة اليومية، على مختلف األصعدة الشخصية واالجتماعية والوظيفية، على قدر ممكن 

( اأنه: "مجموعة من 50، 5600فه القداح )ويعر  .من التفاعل ا يجابي بروح مخلصة"
القدرات، وا مكانات التي تساعد الفرد على القيام اسلوكيات وممارسات متنوعة، تمكنه 
من التعايش والتفاعل اإيجابية مع وقابع ومت لبات ومشك ت الحياة اليومية، والمرتب ة 

الصحيحة، واالتصال الفاعل، االمجاالت ا نسانية كافة، وذلك ااتخاذ القرارات المناسبة و 
 وتكوين ع قات إيجابية مع اآلخرين".

خ ل التعريفات السااقة، يتةح عدم اتفاقها على مفهوم محدد للمهارات  ومن
الحياتية، إال أن غالبيتها تركز على المتعلم، والسعي إلى إعداده ا عداد الشامل، الاي 

الحياة المختلفة، وهاا ما يركز عليه  يهدف إلى نجاحه في التعامل، والتكيي مع موالي
البحث الحالي. وبناءد على ذلك، يمكن أن ُتعرف المهارات الحياتية اأنها: مجموعة من 
المهارات ال زمة، التي تساعد على بناء شخصية الفرد اصورة متكاملة ومتزنة، يكون 

كيي إيجابياد مع متأسياد فيها بنهج النبي صلى هللا عليه وسلم في حياته، وإعداده للت
 مت لبات الحياة ومواقفها المختلفة.

 أهمية تنمية المهارات الحياتية : 
أهمية المهارات الحياتية من أهمية الحياة نفسها، فإن ا نسان يحتاج أن يعيش  تأتي

حياته اصورة سليمة، مشبعاد لحاجاته األساسية، وم وراد لها احسل ما يت لبه ت ور 
ن الفرد من عدد من المهارات الحياتية، التي تساعده على مواكبة بيئته، ما يستدعي تمك

. وجاء في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم هاا الت ور، والتكيي معه اصورة إيجابية
( أهمية المهارات الحياتية التي يحتاجها ال لبة في حياتهم المستقبلية، ودورها 5601)

، وكيفية تنميتها وغرسها 5606رؤية المملكة  في بناء القدرات البشرية وتهيئتها لقيادة
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في الن ام التعليمي والتدريبي وكيفية لياسها وتقويمها، وذلك لتمكين التعليم العام 
والجامعي والمهني من أخا أدواره الصحيحة في مواكبة المستجدات والمت لبات التنموية 

 ضمن مؤشرات ومستهدفات عالمية.
 تكمن في الن ر الحياتية أهمية تنمية المهارات ( أن52-50، 5606وذكر إبراهيم )     
الفرد، فهي تساعد المتعلم على امت ك المهارات التي  مستوى  ا يجابية على آثارها إلى

تمكنه من التعامل في الموالي الحياتية المختلفة، وتساعده على اتخاذ القرار في مرحلة 
بة في الوقت المناسل، مثل: نوع الكلية التي مبكرة، وحسم المولي، واتخاذ القرارات المناس

يفةل االلتحاق بها، ونوع الدراسة التي يرغل في تعلمها، ونوع العمل الاي يحل أن 
يؤديه، وتنمي لديه التفاعل االجتماعي، واالتصال الجيد مع اآلخرين، والقدرة على التعبير 

 عن المشاعر وتهايبها. 
 حياتية ااآلتي:ويمكن أن ُتحدد أهمية المهارات ال

المساهمة اشكل كبيـر فـي تربيـة جميـع جوانـل شخصـية ا نسـان عقـ د وجسـداد وروحـاد،  -
وفــي ضــوء جميــع حاجــات ا نســان الروحيــة واالجتماعيــة والنفســية والثقافيــة واالقتصــادية 

 والسياسية، وهاه ميزة تربوية تجعلها ذات أهمية بدرجة عالية.
ااخت ف طبقاتهم التعليمية والمجتمعيـة، فيحتاجهـا الفـرد  حاجة جميع أفراد المجتمع لها -

والجماعة والرجـل والمـرأة والصـغير والكبيـر وذوو االحتياجـات الخاصـة واألصـحاء علـى حـد 
 سواء.

تهيئة الفرد ليكون مواطناد صالحاد محترماد لألن مة والقوانين في مجتمعه، وتدفعـه ليكـون  -
 عةواد فعاالد في مجتمعه. 

لفــرد قـادراد علــى اتخــاذ قـراره اخ ــوات من مـة وســليمة، اعيــداد عـن العشــوابية التــي جعـل ا -
 تعتري الفرد في قراراته، السيما في مرحلة المراهقة.

مساعدة الفرد على إتقان مهارات تقنيـة، تمكنـه مـن البحـث عـن األحاديـث المنتشـرة فـي  -
وع، وتـدرب الفـرد علـى مبـدأ الوسابل ا لكترونية، وتمييز الصحيح منها والةـعيي والموضـ

التعلم المستمر مدى الحياة، وتمكنه مـن اسـتخداِم المراجـع العلميـة وا لكترونيـة الموثوقـة، 
في البحِث عـن المعلومـات والمعرفـة بنفسـه، وهـو مـا أوضـحته عـدة دراسـات، مثـل دراسـة: 

 (. 5605  وآل داوود، 5602  مرتجي، 5601)ال حيدان، 
 ية: أهداف المهارات الحيات 

( أن تعليم مهارات الحياة، يهدف إلى 55-50، 5661ذكر عبد المع ي ومص فى )
تسهيل نمو المهارات الحياتية لدى أفراد المجتمع  للتعامل مع احتياجات وتحديات الحياة 
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اليومية، ويمكن تحديد أهداف تنمية المهارات الحياتية للشباب في دعم القدرة على التعامل 
دثة في المجتمع، وتدعيم العمل بروح الفريق، وتنمية القدرة على تحمل مع التحوالت الحا

المسؤولية، والمشاركة في تنمية المجتمع، ومواجهة التحديات التي أمامهم. وأوضح علي 
( أن المهارات الحياتية تهدف إلى إكساب المتعلم الثقة اقدراته، على التعامل 52، 5662)

ة قدرة المتعلم على حل المشك ت الحياتية في البيئة بنجاح مع متغيرات الحياة، وتنمي
المحلية والعالمية، وإكسااه القدرة على اتخاذ القرار، وتزويده اأساليل التعلم الااتي، 
وتبصير المتعلم ا رق جمع المعلومات من مصادر متنوعة حديثة، ومساعدته على أداء 

 رسالته في الحياة. 
 :طرق تنمية المهارات الحياتية  

 لتعليم اتجاهات مختلفة  أربعةِ  وجود إلى( 5601( واألكلبي )5662(أشار الناجي 
 الحياتية، هي: المهاراتِ 

 كغيِرهـا مـن بـااِتها، مسـتقلة كمـادة الحياتية المهارات تعليم اه ويقصد المباشر: االتجاه -
 في ارة التعليموز  فعلته ما الحياتية"، وهاا المهارات امسمى "مقرر فتكون  التعليمية، المواد

 الثانوية. المرحلة المسمى ل  ِب  بنفسِ  مقرردا أدخلْت  السعودية  حيث العربية المملكةِ 
 مقـرر مسـتقل فـي الحياتيـة، المهارات بتعليِم السابق االتجاه مع ويتفق :التجسير اتجاه -

 ألخـرى،ا المقرراِت الدراسية وبين المقررِ  هاا بين تربط جسور امد عنه يفرق  ولكن بااته،
 المقـررات فـي محتـوى  المسـتقل المقـرر فـي تعلمهـا التـي الحياتيـةِ  المهارات بت بيق ويعنى

 مباشرة غيرِ  أو مباشرة ا ريقة األخرى،
 الحياتية التجسير، يتم تعليم المهارات واتجاه المباشر االتجاه بين يجمع  الصهر: اتجاه- 

 محتـوى  بنـاءِ  االتجـاه إعـادة هـاا ويت لـل دراسـي، محتـودى  أي تعلـيم أثنـاء صريحة اصورة
الحياتيـة، ويت لـل وجـود المعلـم المـدرب جيـداد علـى  المهـارات تعلـيم يحقـق امـا المـنهج،

 استعمال األساليل وا ستراتيجيات التي تساعد على تنمية المهارات الحياتية.
 متعددة، داخلإثرابية  أنش ة خ ل الحياتية، من المهاراتِ  بتعليم ُيعنى ا ثرابي: االتجاه- 
 فـي المقننـة البـرامِج التدريبيـة مثـل: عقـد إشـرافها، ومـن غيـرِ  اإشراِفها المدرسِة، خارج أو

 . والمواقع ا لكترونية التفاعلية الحياتية، والقراءة الموجهة، واألنش ة ال صفية، المهاراتِ 
في  ( دور المعلم في تنمية المهارات لدى ال الل،000، 5601وقد حدد األكلبي )

احترام ا مكانات والقدرات الموجودة لدى ال الل، وتقديم فرص متنوعة  ظهار قدراته 
وتشجيعها، وتوفر الع قة الحميمة بين المعلم وال الل وحسن التعامل معه، وغرا ثقة 
ال الل بنفسه، وإشباع ميوله وحاجاته، وبث روح المثابرة، والتنافس الشريي بين 

( ث ث مكونات 0222ذكر الخليل والباز )و  ق وأساليل التدريس.ال  ب، والتنوع في طر



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681عدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال

 -101- 

المعرفة واالتجاه وأداء المهارة، وأكد  أساسية وربيسة، البد منها لتنمية المهارات، وهي:
( على أهمية التعزيز في تنمية المهارة، 5600السيد وخةر وفرماوي وأمين وأبو زيد )

 وأدابها، واالستمرار عليها. 
 العلمي الن ري  ااألساا ال البة معرفة يتةمن المهارات الحياتية اكتساب فإن وبالك،

المهارة،  إيجابية نحو اتجاهات تكوين للمهارة، إذ الجهل االشيء يستلزم الزهد فيه، ثم
باكر آثارها ا يجابية التي تترتل على اكتساب المهارة  كون معرفة ثمراتها يستدعي فعلها 

الممثل  السلوك على العملي التدريل االنجااب نحوها، ثموتشويق النفس لت بيقها و 
للمهارة  للتأكد من اكتسابها وأدابها اصورة صحيحة، ثم التعزيز لةمان استمرار ممارسة 

فالمهارة تجمع بين المعرفة المهارة الحياتية في موالي الحياة المختلفة وت وير أدابها، 
  والفعل اقدٍر من الكفاءة.

 الحياتية:  تصنيي المهارات 
يتم تحديد هاه المهارات من خ ل معرفة حاجات ال  ب وت لعاتهم، ومراحلهم 
العمرية، وبحسل طبيعة وخصابص المجتمع، ومن خ ل الرجوع إلى القوابم ونماذج 
التصنيفات التي افترضها المتخصصون كمهاراٍت للحياة، وليس هناك تصنيي موحد 

ه الباحثان من خ ل الرجوع إلى األدبيات والدراسات للمهارات الحياتية، وهاا ما الح 
السااقة، التي تناولت تصنيي المهارات الحياتية، ومن ذلك تصنيي المن مات العالمية 

مهارات التواصل  :(، فقد صنَّفت المهاراِت الحياتية إلى5660كمن مة "اليونسيي" )
: التواصَل اللف ي وغير ا للف ي، وا صغاَء الجيِ د، والتعبيَر والع قات بين األشخاص، وتةمُّ

فث، وتةمُّ: مهاراِت التفاوض . عن المشاعِر، وإبداء الم ح ات ومهارات التَّفاوض والرَّ
م  - ومهارات التقمُِّص العاطفي. وإدارة النِ زاع، ومهاراِت توكيد الاَّات، ومهاراِت الرَّفث تفهُّ

ستماع الحتياجاِت اآلخر وظروِفه، وتفهمها، الغير والتعاطف معه، وتةمُّ: القدرَة على اال
م وتةمُّ: مهاراِت التعبير عن  ومهاراِت التعاون وعمل الفريِق،. والتعبير عن هاا التفهُّ

خص لقدراِته، وإسهامه في المجموعة عوة لكسِل . االحترام، ومهارات تقييِم الشَّ ومهارات الدَّ
اِقدِ التأييد، وتةمُّ: مهارات ا قناع، ومهارات الح  .فِز، ومهاراِت ُصنع القرار، والتفكير النَّ

 ومهارات جمع المعلومات، وتةمُّ: مهاراِت تْقييِم النَّتابِج المستقبلية.
من خ ل عرض التصنيفات المختلفة والرجوع إلى  -وقد توصل البحث الحالي 
ارات إلى قابمة االمهارات الحياتية، ضمت تسع مه -الدراسات واألدبيات ذات الصلة 

حياتية، موزعة على ث ث مجاالت، هي: المجال األول: المهارات االجتماعية، ومنها: 
تحمل المسؤولية، والتكافل االجتماعي، وت بيق األن مة والقوانين. والمجال الثاني: 
المهارات الشخصية، ومنها: التفكير ا يجابي، وضبط النفس، واتخاذ القرار، والتعلم 
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ثالث: المهارات التقنية، ومنها: استخدام التقنية الحديثة، والبحث في الااتي. والمجال ال
 المصادر ا لكترونية الموثوقة.

  :المهارات الحياتية ومادة الحديث 
تعدُّ السنة النبوية المصدر الثاني للتربية ا س مية اعد القرآن الكريم، فهي مفسرة 

المهارات الحياتية في جميع مجاالتها، للقرآن وموضحة له، وتشتمل األحاديث النبوية على 
ُا قوُل النبي  : ))ا يمان اةٌع -صلى هللا عليه وسلم  -فعلى سبيل المثال حينما ُيَدرَّ

شعبةد، فأفةلها قول ال إله إال هللا، وأدناها إماطة األذى  -أو اةٌع وستون  -وسبعون 
ا عن ال ريق، والحياء شعبٌة من ا يمان((  أخرجه مسلم، فإنَّ  ه يمكن أن يكون أساسد

لتنمية مهارات حياتية عديدة، منها: المهارات العلمية، والمهارات االجتماعية، والشخصية، 
، 5602وأوضح األكلبي ) وغيِرها من مهارات الحياة، وأمثلة ذلك كثيرٌة في القرآن والسنة.

الاي من أبرز ( أن الحديث من أهم مواد التربية ا س مية في التعليم االمملكة، و 001
أهدافه تزويد المتعلم اما يحتاجه من أحكام ومبادئ ومهارات، وتنمي لديه القدرة على 
االلتزام االقيم واألخ ق الفاضلة، وت بيقها في حياته، وتعويده على كيفية التعامل مع 

 مكونات البيئة من حوله، وتحمل مسؤولياته، وما يتبعها من مهام فردية أو اجتماعية. 
لتأمل في األهداف العامة لتدريس مادة الحديث في المرحلة المتوس ة كما جاءت وبا

في وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية في مراحل التعليم العام االمملكة العربية السعودية 
(، يتةح ع قة مادة الحديث االمهارات الحياتية  كون األحاديث 000، ص0152)

الحياتية، فهي متوافرة في سنة الرسول صلى هللا عليه النبوية أص د الكتساب المهارات 
 وسلم من قوٍل، أو فعٍل، أو تقرير.

واستناداد إلى ما سبق  يتةح أن طبيعة مادة الحديث مرتب ة احياة المتعلم، فكل 
مولي يواجهه المتعلم في حياته، له توجيه نبوي يساعده على معرفة التعامل الصحيح مع 

كلما زاد فهم المتعلم لألحاديث النبوية، وتمكن من استيعاب مع يات هاا المولي، و 
التوجيهات النبوية فيها، زادت استجابته لت بيق ما تعلمه في واقع حياته، وزادت فرصته 
لتنمية مهارات حياتية لديه، مما يساعده على بناء شخصيته بناءد يمكنه من تحمل 

ختلفة، وبالتالي نجد أن األحاديث النبوية المسؤولية، والتعامل بنجاح مع موالي الحياة الم
مجال واسع للمهارات الحياتية، فالكتاب والسنة منهج حياة للبشرية، ومرجع أساسي 
لجميع المهارات الحياتية، وتكمن المشكلة في طريقة تنميتها لدى المتعلمين أثناء عملية 

نميتها لدى المتعلمين، التدريس، وأنها تحتاج الى إستراتيجيات نش ة وفاعلة ومناسبة لت
 وهاا ما سنتعرض له في المحور التالي.
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تعد إستراتيجية جدول التعلم  (:K.W.L.H.A.Qالمحور الثاني: إستراتيجية )
(K.W.L.H.A.Q من إستراتيجيات ما وراء المعرفة التي ظهرت نتيجة للتقدم العلمي )

إستراتيجية تعلم واسعة  والت ور الحاصل في ميدان علم النفس التربوي والمعرفي، وهي
االنتشار، تهدف إلى فهم المقروء، وتحسين عملية التعليم والتعلم، وتعمل على تنشيط 

 المعرفة السااقة لدى المتعلم، وجعلها نق ة ارتكاز للتعلم الجديد.
أحد التكوينات الن رية المعرفية   Metacognitionويعد مفهوم ما وراء المعرفة 

( في منتصف Falvellالمعاصر، وقد ظهر هاا المفهوم على يد ) المهمة في علم النفس
السبعينيات، ولقي هاا المفهوم اهتماماد ملموساد على المستويين الن ري والت بيقي، وأجرى 

ت بيقات متعددة في مختلف المجاالت األكاديمية، وتوصل من خ ل هاه  Brownعليه 
لمعرفة وما وراء المعرفة في التعلم الفعال. الت بيقات إلى األهمية البالغة لدور كل من ا

 (. 20، 5601)الخليفة وم اوع، 
وتعرف إستراتيجيات ما وراء المعرفة اعدة تعريفات، منها: تعريي )الشربيني 

( اأنها: مجموعة من ا جراءات التي يقوم بها المتعلم  بهدف 02، 5660وال ناوي، 
معرفة طبيعة التعلم وعملياته وأغراضه،  تحقيق مت لبات تعلم ما وراء المعرفة، وهي:

والوعي اا جراءات واألنش ة التي ينبغي القيام بها  لتحقيق نتيجة معينة، والتحكم الااتي 
 في عملية التعلم وتوجيهها، وبالك يتحمل المتعلم مسؤولية تعليم ذاته.

تعلم وعلى الرغم من االخت ف بين هاه التعريفات، فإنها جميعها تؤكد دور الم
ا يجابي في اكتسااه المعرفة، وتتفق على أن ما وراء المعرفة عمليات عقلية، يقوم بها 
المتعلم على هيئة حوار داخلي نفسي، يمكنه من فهم المعرفة، ويكون لديه هدٌف معيٌن، 

 وهو على وعي بالك الهدف.
عرفة في وقد أشارت نتابُج عدد من الدراسات إلى فاعلية إستراتيجيات ما وراء الم

  5600  العتيبي، 0100  العنزي، 0101تدريس الحديث، مثل  دراسة: )الحارثي، 
  الجعفري، 5602  السلمي، 5602  طوهري، 5600  النجيمي، 0102الم يري، 

5602 .) 
( تعد من K.W.L( أن إستراتيجية الجدول الااتي )5600وذكر الموسوي )

لى الن رية البنابية في اكتساب المعرفة، وتعتمد إستراتيجيات ما وراء المعرفة، التي تقوم ع
على التعلم الااتي للفرد، وأن اعتماد هاه ا ستراتيجية الحديثة في التدريس، يعمل على 
تحقيق أهداف التعليم اسهولة ويسر، وسوف يتناول هاا البحث إستراتيجية الجدول الااتي 

(K.W.L( ت  (.K.W.L.H.A.Q( اشكلها الم ور، وفق خ واتها الس 
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 ( وت ورها: K.W.L.H.A.Qنشأة إستراتيجية )
م، 0216عام   Graham W.Detrick( على يدK.W.Lظهرت إستراتيجية )

( بت ويرها، ,Donna Ogleوسماها إستراتيجية تكوين المعرفة، ثم قامت دونا أوجل )
(، وتنسل إلى دونا K.W.Lووضعها في صورتها النهابية، وأصبحت تسمى إستراتيجية )

أوجل منا ذلك الوقت، وهي إستراتيجية تعلم واسعة االستخدام، تفيد في تدريس مختلف 
المواد الدراسية، وتهدف إلى تنشيط معرفة المتعلمين السااقة، وجعلها نق ة ان  ق أو 

 (.                 5601محور ارتكاز  لرب ها االمعلومات الجديدة الواردة االدرا. )الخليفة وم اوع، 
ُطورت مراحل هاه ا ستراتيجية، اموجل دراسة قدمها المركز ا قليمي الشمالي ثم 

( الاي تبدأ H(، فأصبحت أربعة مراحل، اإضافة الحرف )Ncrel,1995للتعلم في أمريكا )
(، التي يبدأ بها السؤال: كيي يمكن أن نتعلم أكثر؟ فتصبح ا ستراتيجية (How اه كلمة 

K.W.L.H)وقد أشار العلي .)( ( إلى أن إستراتيجية )06، 5660انK.W.L األساسية )
تتسم االمرونة، حيث ظهرت اعث التصورات المختلفة لها اأسماء عدة، وتختلف هاه 

 ,Ruggianoالتصورات وفقاد للحروف الموجودة فيها، ومنها  ما أضافته دراسة )
متعلم ، ويكتل فيه الQuestions(، ويعني األسئلة Q(، حيث أضافت حرف )1999

(. وأما )ع ية وصالح، K.W.L.Qأسئلة جديدة لفهم الموضوع، لتصبح ا ستراتيجية )
، يقوم فيه المتعلم Application، والاي يعني الت بيقات (A)( فقد أضافا حرف 5661

اكتااة أهم الت بيقات لما تعلمه في شتى المجاالت، وبالتالي تصبح ا ستراتيجية 
K.W.L.A) (، و)526، 5601)(، وأشار األكلبيGroup Map (2017 إلى ت ور )

 (. (K.W.L.H.A.Qا ستراتيجية إلى ست أحرف، هي: 
(، لما (K.W.L.H. A.Qوباستقراء ما سبق، اختار الباحثان لبحثهما إستراتيجية 

ُيتوقع أن يكون لها أثر فاعل في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات الصف الثالث 
ديث، والجدول اآلتي يعرض خ وات إستراتيجية المتوسط في مادة الح

K.W.L.H.A.Q):) 
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 (( K.W.L.H.A.Q(: خ وات إستراتيجية 0جدول )

الخ ــــــــــــــــــــوة  الخ وة الرااعة الخ وة الثالثة الخ وة الثانية الخ وة األولى
 الخامسة

الخ ـــــــــــــــــــــوة 
 السادسة

مـــــــاذا أعـــــــرف 
 عن الموضوع؟

(K) 

مــــاذا أريــــد أن 
ــــــــم عــــــــن  أتعل

 الموضوع؟
(W) 

ذا تعلمـــــت مـــــا
 من الموضوع؟

(L) 

كيـــــــي أتعلـــــــم 
المزيـــــــد عـــــــن 

 الموضوع؟
(H) 

كيـــي أمـــارا 
وأطبـــــــق مـــــــا 

 تعلمته؟
(A) 

ماهي األسئلة 
التــي مــا زالــت 
تحتــــــاج إلــــــى 

 (Qإجااة؟ )

وهـــــــي خ ـــــــوة 
تمهيديــــــــــــــــــــــة 
اســــــــــــت  عية 
الســــتدعاء مــــا 
لــدى المتعلمــين 
ــــات  مــــن معلوم
مســـــبقة حـــــول 

 الموضوع.

وهــــــي خ ــــــوة 
يرشـــــــد فيهـــــــا 
المعلــُم المــتعلَم 
إلــى تحديــد مــا 
يريــــــد تعلمــــــه 
ومعرفتــــه عــــن 

 الموضوع.
 

وهـــــــي خ ـــــــة 
تقويميــة لبيــان 
مـــــــــا تعلمـــــــــه 
المــــــتعلم مــــــن 
الموضـــــــــــــــــوع 
ومــــــــــــــــــــــــــدى 
 استفادته منه.

 

وهــــــي خ ــــــوة 
لمســـــــــــــــــاعدة 
ــــــي  ــــــتعلم ف الم
الحصــول علــى 
ـــــــــن  ـــــــــد م مزي
التعلم، والبحث 
ل ســـتزادة مـــن 
المعلومــــــــــــــات 
 عن الموضوع.

وهــــــــــــــــــــــــــــي 
الممارســــــــــــــة 
ــــــــــــق،  والت بي
ـــــــا  ـــــــي م وتعن
الـــاي ســــأقوم 

 ت بيقه؟ب

ماهي األسئلة 
التـــــي نتجـــــت 
من التعلم وما 
زالــــت تحتــــاج 

 إلى إجااة.

( إحدى إستراتيجيات ما (K.W.L.H.A.Qوفي ضوء ذلك، يتةح أن إستراتيجية 
وراء المعرفة، انبثقت عن الن رية البنابية، وتؤكد على دور المتعلم ا يجابي في بناء 

ل عنها المتعلم أثناء دراسته الموضوع، المعنى، وتتكون من مجموعة خ وات من مة، يجي
وتساعده على استخراج المعلومات السااقة عن الموضوع، وتوضيح الغرض منه، وتقويم 
فهمه وتعلمه، وتزيد من قدرته على طرح أسئلة مبتكرة، وتوسع أفكاره عن الموضوع، وقد 

تي؟( في الخ وة أشارت الدراسة الحالية إلى إضافة )كيي أطبق المهارة الحياتية في حيا
(  ليتناسل مع أهدافها في ت بيق وتوظيي المهارة الحياتية في واقع الحياة، (Aالخامسة 

( اأنها: شكل م ور من (K.W.L.H.A.Qوبناء على ما سبق يمكن تعريي إستراتيجية 
(، تقوم على أساا الن رية البنابية، وتتكون من مجموعة من  (K.W.L.Hإستراتيجية

مية المن مة والمتسلسلة، وهي: ماذا أعرف عن الموضوع؟ ماذا أريد أن الخ وات التعلي
أتعلم عن الموضوع؟ ماذا تعلمت من الموضوع؟ كيي أتعلم المزيد عن الموضوع؟ كيي 
أمارا وأطبق ما تعلمته؟ ماهي األسئلة التي نتجت عن التعلم؟ وذلك بهدف المساهمة 

ديث لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، في تنمية اعث المهارات الحياتية في مادة الح
 وتحفيز ال البات إلى ممارسة المهارات الحياتية في موالي حياتهن المختلفة.

ومن خ ل ما سبق، يمكن م ح ة جوانل، أهمها: أن إستراتيجية 
K.W.L.H.A.Q) إستراتيجية مرنة، يمكن لمعلمي التربية ا س مية توظيفها اما ي بم )
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أهداف المنهج، وتعتمد هاه ا ستراتيجية في مكوناتها على الن رية ال  ب ويحقق 
البنابية في اكتساب المعرفة، بل تعتبرها الركيزة األساسية لتكوينها، وتوجد نماذج مختلفة 

( وضعها ااحثون  لتحقيق أهدافهم البحثية، يمكن (K.W.L.H.A.Qمن إستراتيجية 
، وعند تنفيا هاه ا ستراتيجية البد من استخدام االستفادة منها، وهي ت بم جميع المراحل

جدول مقسم إلى أعمدة، وكل عمود اه سؤال من أسئلة ا ستراتيجية، وتؤكد هاه 
 ا ستراتيجية نشاط المتعلم في تكوين المعنى، مما يزيد من أهميتها ودورها الفاعل.

  مميزات إستراتيجيةK.W.L.H.A.Q) :) 
( في البحث الحالي اأنها: (W.L.H.A.Qة يمكن تلخيص مميزات إستراتيجي

إستراتيجية سهلة التكوين والخ وات، وليس فيها أية عملية تعقيد االنسبة للمتعلم، تسهم 
في البناء المعرفي من خ ل ربط المعرفة السااقة عن المهارة الحياتية االمعرفة الجديدة، 

مهارة الحياتية المراد تنميتها وتصحح المعلومات الخاطئة التي كان يعرفها المتعلم عن ال
في الدرا، وتعمل على جاب المتعلمين، وتساعدهم على تحديد الغرض من تعلم المهارة 
الحياتية، وتثير فةولهم في التعرف على المهارة الحياتية، والرغبة في ممارستها في 

لدرا، وترفع الواقع الحياتي للمتعلم، وتؤكد مدى فهم المتعلم للمهارة الحياتية التي في ا
مستوى حيوية الصف، وتحقق االنسجام والتعاون بين المتعلمين، وتركز على فكرة التعلم 
النشط، وتجعل المتعلم محوراد للعملية التعليمية، وأكثر فاعلية وإيجابية، وتؤكد على مبدأ 

زيد، ( في ا ستراتيجية إلى كيي أتعلم الم(Hالتعلم الااتي لدى المتعلم، إْذ يشير العمود 
من خ ل االستزادة والبحث بنفسه عن معلومات حول المهارة الحياتية، وتنمي لدى 
المتعلمين القدرة على جمع البيانات، والبحث عن المعلومات في المصادر ا لكترونية 

 الموثوقة، وتساعد المتعلم على نقل وت بيق ما تعلمه وراء الغرفة الصفية.
  :( خ وات ا ستراتيجية في مراحلها 5606ذكر ع ية )خ وات ا ستراتيجية

(، وأشارت عدد من الدراسات إلى هاه الخ وات (K.W.L.Hاألربع بهاه األحرف 
(، وأضافت 5602(، ودراسة طوهري )5600األربع، مثل: دراسة العتيبي )

، Questions(، وتعني األسئلة Qخ وة الحرف )  Ruggiano (1999)دراسة
لفهم الموضوع، لتصبح ا ستراتيجية بهاه األحرف يكتل المتعلم أسئلة جديدة 

(K.W.L.Q( وأضافت دراسة ع ية وصالح ،)( خ وة الحرف )5661A والاي ،)
، ويقوم فيه المتعلم اكتااة أهم الت بيقات لما تعلمه Applicationيعني الت بيقات 

 (. (K.W.L.Aفي شتى المجاالت، لتصبح ا ستراتيجية بهاه األحرف 
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ما سبق، فإنه تم إتباع الخ وات اآلتية عند التدريس، ااستخدام وباستقراء 
(، وتحددت خ وات ت بيقها في مرحلتين، (K.W.L.H.A.Qا ستراتيجية است أحرف 

 هما:
: مرحلة التهيئة: ويتم فيها عرض مخ ط ا ستراتيجية المكون من ست أعمدة  أوالد

ة التعليمية المتعلقة اكل درا( لكل لل البات على السبورة، وتقديم )أوراق العمل واألنش 
( مفهومها، ومميزاتها، K.W.L.H.A.Qطالبة أو لكل مجموعة، والتعريي اإستراتيجية )

والخ وات التي يجل اتباعها عند ملء األعمدة: )ماذا أعرف عن الموضوع؟ وماذا أريد أن 
سئلة التي نتجت أتعلم؟ وماذا تعلمت؟ وكيي أتعلم المزيد؟ وكيي أطبق ما تعلمته؟ وما األ

عن التعلم والتي ماتزال تحتاج إلى إجااة؟(، ويجل أن تمتلك كل طالبة جدوالد ذاتياد يحوي 
 ست أعمدة كالتالي:

ماذا أعرف 
عن 

 الموضوع؟
(K) 

ماذا أريد أن 
 أتعلم؟

(W) 

ماذا تعلمت 
عن 

 الموضوع؟
(L) 

كيي أتعلم 
 المزيد؟

(H) 

كيي أطبق 
 ما تعلمته؟

(A) 

ما األسئلة 
نتجت  التي

عن التعلم 
ومازالت تحتاج 
إلى إجااة؟ 

(Q) 
..............
..............
........ 

.............

.............
.......... 

.............

.............
.......... 

.............

.............
.......... 

...........

...........
........ 

..............

..............
........... 

 (K.W.L.H.A.Q( جدول خ وات إستراتيجية )0شكل )
وتمر هاه المرحلة است  (:K.W.L.H.A.Qثانيدا: مرحلة تنفيا إستراتيجية )

 خ وات على النحو اآلتي:
  الخ وة األولى: وهي تنشيط المعرفة السااقة لل البات: وتسمى بـ)ماذا أعرف عن

درا واألفكار الربيسة، وتنشيط (، وتتم من خ ل عرض عنوان الKالموضوع( )
المعرفة السااقة لديهن، اسؤالهن عما يعرفنه عن كل فكرة من أفكار الدرا )كنوع 
من العصف الاهني(، ومناقشتهن حول معرفتهن، وتدوين خبراتهن السااقة حول 

 (  الاي يمثل ما تعرفه ال البة سااقاد عن المهارة الحياتية.Kالموضوع في العمود )
  الثانية: وهي تحديد المعرفة المقصودة: وتسمى بـ)ماذا نريد أن نتعلم عن الخ وة

(، وفي هاه الخ وة تزيد المعلمة من دافعية ال البات للتعلم، وتتم من Wالموضوع( )
خ ل سؤال المعلمة ال البات عما يرغبن في معرفته عن موضوع الدرا وأفكاره 
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لبات وصياغتها في شكل أسئلة، يتم الربيسة، وتحديد أهداف التعلم امشاركة ال ا
 (، وعرض الدرا بواس ة طرق التدريس المناسبة.Wتدوينها في العمود الثاني )

  الخ وة الثالثة: وهو سؤال تقويمي لبيان مدى ا فادة من موضوع الدراسة، ويهدف
إلى مساعدة ال البات على تعيين ما تعلمنه االفعل عن هاا الموضوع، فهي تحديد 

(، وتتةمن خ وات عدة، Lالمكتسبة، وتسمى بـ)ماذا تعلمت عن الموضوع( ) المعرفة
وهي: توجيه المعلمة ال البات إلى تحديد إجااات أسئلة العمود الثاني من خ ل ما تم 

(، ومناقشة ال البات حولها Lدراسته، وتدوين هاه ا جااات في العمود الثالث )
لما تم تعلمه، وذلك اموازنة ما تم تدوينه وصياغتها اأسلوب علمي، وتقويم ال البات 

(  W( من إجااات، مع األسئلة المدونة في العمود الثاني)Lفي العمود الثالث )
لتحديد مدى تحقق األهداف المخ ط لها مسبقاد، وتقوم ال البات امقارنة المعلومات 

ف تعديل (  بهدK( االمعلومات التي دونت في العمود األول )Lالمتعلمة في العمود )
 األفكار والمفاهيم التي كانت لديهن قبل التعلم الجديد.

  الخ وة الرااعة: وتهدف هاه الخ وة إلى مساعدة ال البات في الحصول على مزيد
من المعلومات، ومواد التعلم واالكتشاف، والبحث في مصادر أخرى تنمي معلوماتهن 

لمقصودة، وتسمى بـ)كيي وتعمق خبراتهن عن هاا الموضوع، وهي تحديد المعرفة ا
(، وتتم من خ ل توجيه ال البات إلى األسئلة التي لم تتم Hيمكن أتعلم المزيد )

( كأسئلة احثية، ومن خ ل طرح أسئلة على ال البات، Wا جااة عنها في العمود )
 وتوجيههن إلى البحث ذاتياد عن إجابتها.                                         

 الخامسة: وهي الممارسة والت بيق، وتهدف هاه الخ وة إلى مساعدة  الخ وة
ال البات على معرفة كيفية ت بيق المعلومات ال تي تعلمنها في واقع حياتهن، 

(، ويرمز لها االحرف Applicationوتسمى بـ)ما الاي سأقوم بت بيقه في حياتي( )
(A،وتهدف هاه المرحلة إلى التأكد من فهم ال البات ،)  وإحداث الترااط والتكامل بين

األهداف المعرفية والوجدانية والمهارية، والوصول إلى كيفية توظيي المعلومات 
 الجديدة في جوانل الحياة.

  الخ وة السادسة: وتهدف هاه الخ وة إلى معرفة األسئلة واألفكار التي نتجت عن
(، ويرمز Questionsتعلمهن، وتسمى بـ)األسئلة التي ما زالت تحتاج إلى إجااة( )

(، وتوجه فيها المعلمُة ال الباِت إلى األسئلة التي ما زالت تحتاج إلى Qلها االحرف )
إجااة ولم ُتكتل في أعمدة الجدول السااقة، تقوم المعلمة ا رح هاه األسئلة، 
وتستثير أفكار ال البات ل رح أسئلة مشابهة متعلقة االموضوع، وما زالت احاجة إلى 

تتم ا جااة عن هاه األسئلة من خ ل المناقشة بين المعلمة وال البات، أو إجااة، ل
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ا رحها كأسئلة احثية تبحث ال البة في ا جااة عنها، ويكون البحث من خ ل الكتل 
والمصادر العلمية، وعبر األجهزة التقنية والمصادر ا لكترونية الموثوقة تحت توجيه 

 المعلمة.
 دور المعلم وفق إستراتي( جيةK.W.L.H.A.Q :) 

( 025، 5600(  و)الرباط، 10، 5605(  و)عرام، 51، 5600حدد )الزهراني، 
( اأنه: المخِ ط ألهداف الدرا وفق الموضوع K.W.Lدور المعلم في إستراتيجية )

المختار الاي يساعد في تحقيق تلك األهداف، والكاشف عن معارف ال لبة السااقة 
ةااط الاي يةبط ال روف الصفية وإدارة مجموعات النقاش، كأساا للتعليم الجديد، وال

كما أنه الموجه والمن م لمعرفة المتعلمين ضمن مخ ط تن يمي فاعل، والمحاِور والمولد 
لألسئلة التي تعمل على إثارة تفكير المتعلمين، وهو المصحح ألخ اء المتعلمين التي 

مُ  ألداء ال لبة ومدى تحقيقهم للتعلم  ُبنيت على معرفتهم وخبرتهم السااقة، والمَقوِ 
المنشودة، والمستثير لفةول ال  ب العلمي عن طريق المناقشة وأسلوب العصف الاهني 

 وتحفيزهم. 
( K.W.L.H.A.Qوباستقراء ما سبق، يمكن تحديد دور المعلمة في إستراتيجية )
من خ لها تنشيط ليامها ااألدوار اآلتية: توجيه مجموعة من األسئلة لل البات، تست يع 

المعرفة السااقة لهن، واستثارة أفكارهن ومعلوماتهن، وتسجيل جميع األفكار، مراعية في 
ذلك معايير العصف الاهني، وأبرزها قبول جميع األفكار المتعلقة االموضوع وعدم إغفالها، 
وتشجيع ال البات على طرح التساؤالت عما يرغبن في معرفته حول موضوع المهارة 

اتية، وحث هن على ما ينبغي التركيز عليه في تعلم المهارة الحياتية، وبيان الترتيبات الحي
ال زمة للسير اموجل هاه ا ستراتيجية، وكيفية تعبئة الجدول االمعلومات، واستخدام عدة 
طرق وأساليل لعرض الدرا، والتعريي االمهارة الحياتية، وخ واتها، وأهميتها، وإثارة 

ات، وتكوين االتجاه نحو المهارة الحياتية، والرغبة في ممارستها، وتوجيه دافعية ال الب
ال البات إلى كيفية ممارسة المهارة الحياتية، وت بيقها في موالي حياتهن، وتقديم 
مجموعة من الموالي لهن، يست عَن من خ لها معرفة كيي ومتى  ت بق المهارة 

تية، من خ ل تسجيل الت بيقات التربوية في الحياتية، والحث على اكتساب المهارة الحيا
الحياة، والتأكيد على تعديل المفاهيم الخاطئة حول المهارة الحياتية، من خ ل توجيههن 

(، وتوفير الفرص ال زمة لتشجيعهن على التعلم L( والعمود )Kإلى المقارنة بين العمود )
وتزويدهن االمراجع والمصادر الااتي، واالعتماد على أنفسهن في البحث عن المعلومة، 

ا لكترونية التي تثري معلوماتهن ومهاراتهن أكثر، ومساعدتهن على استخدام المصادر 
ا لكترونية للبحث عن المعلومة اصورة صحيحة، وتوظيي ما تعلمنه من معلومات 
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ومهارات وخبرات في واقع حياتهن، ومساعدتهن على إنتاج األسئلة واألفكار التي نتجت 
 تعلمهن. عن
، 5601تناول )الرباط، (: K.W.L.H.A.Qدور المتعلم وفق إستراتيجية ) -

، (  و)عرام، 5600(  و)العتيبي، 000، 5601(  و)المسعودي والهداوي، 021
(، اأنه يقع عليه علء كبير K.W.L.H( دور المتعلم في إستراتيجية )10، 5605

اتيجية على إيجابية ومشاركة عند ت بيق هاه ا ستراتيجية  إْذ تركز هاه ا ستر 
المتعلم، فهو يتدرب على ممارسة التفكير المستقل في القةايا واألفكار التي يدور 
حولها النص، كما أنه يناقش ويحاور في الصف، ويقرر ما تعلمه االفعل من النص، 
ويحاول أن يستمر في البناء المعرفي لديه من خ ل توليد أسئلة جديدة، وبالتالي 

لها دور إيجابي نشط، والبد أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات أشار إليها  سيكون 
(، منها: أن يكون متعاوناد مع زم به، متفاع د اإيجابية، وأن يتميز 5600)الغامدي، 

االنشاط والدافعية للتعلم، ويوظف المعرفة التي توصل إليها في مجاالت مختلفة 
 ومتعددة. 

البحث الحالي دور المتعلم في إستراتيجية  وتأكيداد على ما سبق، يوضح
(K.W.L.H.A.Q في: تحديد المعرفة السااقة عن المهارة الحياتية، وتسجيلها في )

(، وتحديد األسئلة التي يرغل في ا جااة عنها، وتسجيلها في العمود  (Kالعمود األول
يتها وطرق (، والتعرف على المهارات الحياتية في الدرا وخ واتها وأهمWالثاني )

، (L)اكتسابها، وتدوين ما تم تعلمه من معلومات عن المهارة الحياتية في العمود الثالث 
ومقارنة ما تم تعلمه اما كان يعتقده سااقاد عن المهارة الحياتية، وتصويل ما رسخ في 
البناء المعرفي السابق من معلومات وحقابق خاطئة، والبحث ل ستزادة من المعلومات عن 

ارة الحياتية، واستخدام المصادر ا لكترونية الموثوقة  للبحث عن المعلومة كما في المه
(، وتسجيل أهم الت بيقات لما تعلمه عن المهارة الحياتية في العمود الخامس Hالعمود )

(A وكتااة األسئلة التي نتجت عن تعلمه، والتي مازالت تحتاج إلى إجااة، وذلك لفهم ،)
 (. Qاتية أكثر، كما في العمود )موضوع المهارة الحي

 ( ع قة إستراتيجيةK.W.L.H.A.Q :بتنمية المهارات الحياتية ) 
( على الن رية البنابية، التي تركز على التعلم K.W.L.H.A.Qتقوم إستراتيجية )

النشط، وتشجع وتقبل استق لية ال الل المتعلم ومبادراته، وين ر إليه ككابن حي له إرادة 
، ويشجع االستقصاء والتحري وأنش ة تشغيل اليدين والعقل )الفكر( معاد، وغرض وغاية

والتعلم التعاوني، ويؤخا اعين االعتبار معتقدات واتجاهات ومعارف ال الل المتعلم 
السااقة، ويت لل تزويد ال لبة المتعلمين االفرص الكافية  لبناء المعارف الجديدة وفهم 
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راد أو مسانداد المعاني، من خ ل الخبرات وأنش  ة التعلم، ويفرض على المعلم دوراد ُمَيسِ 
للتعلم، ولتحقيق ذلك، فإنه يت لل من ال الل المتعلم دوراد بنابياد مميزاد ونش اد في عملية 

 (.00، 5662التعلم والتعليم )زيتون، 
وتعد الفلسفة البنابية أساساد للتعلم النشط، الاي يركز على كون المتعلم العنصر 

اعل في عملية التعلم، ويتم في هاه الن رية التركيز على ا جراءات الداخلية للتفكير، الف
فهو تعلم ذو معنى يةع ال  ب في موالي تعلمية غنية االمهام العقلية  احيث يقرؤون 
ويكتبون ويتحدثون ويستمعون ويفكرون اعمق، كما أن التعلم النشط يةع المسؤولية في 

(، وهاا بدوره يوضح 00، 0105ي أيدي ال  ب أنفسهم. )الشمري، تن يم عملية التعلم ف
 دور التعلم النشط في تنمية المهارة الحياتية لدى المتعلم  وذلك من خ ل اآلتي:

أنه يؤكد دور المتعلم ا يجابي في بناء المعنى، عندما تأتي إليه المعلومات امعرفة  -
َرها االخبرة والتجارب، ويركز على  طرق خلق المعرفة من أجل التكيي مع قابمة طوَّ

 العالم والبيئة المحي ة اه.
يبني المتعلم معرفته من خ ل عملية التفاوض االجتماعي، وينمي الع قات بين  -

 المتعلمين وبعةهم البعث.
يسمح للمتعلم االتفكير في الخبرات الجديدة اشكٍل أكثر عمقاد وتأم د، ووضعها في  -

 لسااقة.نسٍق واحٍد مع الخبرات ا
يبني المتعلم معرفته على أفةل وجه، عندما يواجهه مولي، أو مهمة، أو مشكلة  -

 حقيقية.
يتوصل المتعلم إلى حلول مناسبة للمشك ت التي تواجهه، ألنه يربط المعارف الجديدة  -

 أو الحلول اأفكار وإجراءات مألوفة عنده.
 اكتساب مهارات التعلم النشط كمهارات حياتية. -
ية المهارات الحياتية إلى تنوع في األنش ة والوسابل، واستخدام تحتاج تنم -

 إستراتيجيات تستثير المتعلم، وكل هاا يوفره التعلم النشط.
أن التعلم النشط يشجع على الفهم العميق، والاي يتيح للمتعلم القدرة على حل  -

المشك ت المتنوعة، من خ ل تحديدها وتشخيصها، والبحث عن حلول لها، 
 مقارنة بين هاه الحلول واختيار الحل األنسل، ووضعه موضع الت بيق.وال

 مساعدته على االحتفاظ االمعلومات عن المهارة الحياتية وت بيقها في موالي جديدة. -
المتعلم مشارٌك وفعَّاٌل، وهاا يساعد على رفع معنوياته، ورفع مستوى حيوية الصف،  -

ر االنسجام بين ال  ب، ويصبح مدى وانتعاش إدارة ال  ب الااتية، ونمو مشاع
الوعي وا دراك عند ال  ب حاداد   مما يوفر بيئة خصبة للممارسات التعليمية، 

 والت بيقات للمهارات التي تسعى التربية ا س مية إلى تنميتها.
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تستلزم تنمية المهارة الحياتية لدى المتعلم إلى رفع درجة قناعة بها، واستخدام  -
لتعلم النشط تجعل المتعلم يستخدم مهارات التفكير العليا، كالتفكير إستراتيجيات ا

 الناقد، والتفكير المن قي، مما يسهم في رفع درجة قناعته.
( من إستراتيجيات التعلم النشط الشمري K.W.L.H.A.Qوحيث إنَّ إستراتيجية )     

( K.W.L.H.A.Q(، فإنه االن ر إلى ما سبق عرضه حول إستراتيجية )001، 0105)
مفهومها، وأهميتها، وخ واتها، يتةح أنها تسهم بدور كبير في تنمية المهارات الحياتية، 

 وذلك من خ ل اآلتي:
تنشط عمليات التفكير قبل التعلم وأثنابه وبعده، مما يؤدي إلى تعلم أسرع، وفهم  -

 أعمق للمهارة الحياتية.
ستهدف تنميتها، فتبدأ امرحلة َتُمر اعدة خ وات للوصول إلى المهارة الحياتية الم -

التهيئة عبر الموالي والخبرات واالعتقادات السااقة، وتجعلها نق ة ان  ق للتعريي 
االمهارة الحياتية، وتكوين االتجاه نحوها، وإثارة دافعية ال البة لتعلمها واكتسابها، ثم 

خ ل وضع التساؤالت عن موضوع المهارة الحياتية، والبحث عن إجااات لها من 
األنش ة الفردية والجماعية، وتسجيل أهم الت بيقات الواقعية للمهارة الحياتية، فتنتقل 
ال البة من مرحلة معرفة وفهم المهارة إلى االقتناع اأهميتها، واكتسابها، وجعلها 

 سلوكاد ممارساد فعلياد في واقعها الحياتي.
ية أي مهارة، كما وضحها تندرُج خ واتها اال البة اأهم ث ث مكونات ربيسة لتنم -

(، وهي: )المعرفة، واالتجاه، وكيفية أداء المهارة(، وذلك من 0222الخليل والباز )
( W( والثاني )Kخ ل األعمدة الستة لإلستراتيجية. حيث يساعد العمود األول )

( في التعرف على المهارة الحياتية، وتكوين االتجاه نحوها لخلق الدافع Lوالثالث )
( كيي أتعلم المزيد؟ في تنمية مهارة Hوممارستها، ويسهم العمود الرااع ) لتعلمها

التعلم الااتي  ألنها إستراتيجية تساعد على التخ يط والمرالبة، والتن يم، والتقويم، 
ويتم فيها توجيه ال البة للبحث عن المعلومة بنفسها، واالستزادة منها، واستخدام 

( كيي Aصورة صحيحة. ويسهم العمود الخامس )المواقع والمصادر ا لكترونية ا
أطبق ما تعلمته؟ في كيفية الممارسة الفعلية للمهارة الحياتية، من خ ل كتااة 
ت بيقاتها، وإع اء أمثلة لموالي في الحياة نحتاج فيها إلى ت بيق المهارة الحياتية 

حتاج إلى ( في طرح األسئلة التي ما زالت تQالمناسبة. ويسهم العمود السادا )
إجااة  لتتأكد ال البة من فهمها للمهارة الحياتية، ومعرفة كيفية ت بيقها في موالي 

 حياتها. 
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 ثانياد: الدراسات السااقة:
تم الرجوع إلى الدراسات التي أجريت في مجاالت البحث الحالي، مع التركيز على 

راتيجية الدراسات التي تناولت المهارات الحياتية، أو التي استخدمت إست
(K.W.L.H.A.Q) وتم عرضها وفق الترتيل من األقدم إلى األحدث، مصنفةد إلى ،

محورين: المحور األول يتناول الدراسات التي ت رقت للمهارات الحياتية، في حين يت رق 
 ، على النحو اآلتي:(K.W.L.H.A.Q)المحور الثاني للدراسات التي تناولت إستراتيجية 

 ات التي تناولت المهارات الحياتية:المحور األول: الدراس
( التي هدفت إلى معرفة فاعلية األنش ة التعليمية في تنمية 5606دراسة )الغامدي )

المهارات الحياتية، في مقرر الحديث ل  ب الصف الثالث المتوسط، وفي ضوء نتابج 
تجريبي الدراسة خرج الباحث امجموعة من التوصيات والمقترحات من أبرزها: إجراء احث 

لمقارنة فاعلية إستراتيجيات وأساليل مختلفة في تنمية المهارات الحياتية، من خ ل 
( إلى لياا فاعلية 5605تدريس مقررات التربية ا س مية. وهدفت دراسة المريبث )

كتاب النشاط المصاحل لمقرر الفقه في تنمية المهارات الحياتية ال زمة، لـدى طالبات 
سط، وأسفرت نتابج الدراسة عن عدم توازن توزيع المهارات في كتاب الصف األول المتو 

النشاط المصاحل لمقرر الفقه، وقصور في تناول المهارات العلمية المتعلقة ا بيعة 
المادة، ووجود فروق دالة إحصابياد بين متوس ات درجات المجموعتين التجريبية 

فية،  دراسة آل و  .لصالح المجموعة التجريبيةوالةاا ة في اختبار المهارات الاهنية المعر 
االقتصادية  -( هدفت إلى تحديد المهارات الحياتية )الشخصية االجتماعية 5601داوود )

الوطنية(، ال زم تةمينها في مناهج التربية ا س مية للصف األول الثانوي، وإلى  –
االقتصادية -ماعية تقديم آليات مقترحة لتةمين اعث المهارات الحياتية )الشخصية االجت

الوطنية( في مناهج التربية ا س مية للصف األول الثانوي، من وجهة ن ر المختصين  –
والممارسين، وتوصل الباحث إلى عدة نتابج، أبرزها: أن المهارات الحياتية الشخصية 

إدارة الوقت(، والمهارات الحياتية االجتماعية  -إدارة المشك ت وحلها  -اتخاذ القرار(
تحمل المسؤولية(، والمهارات الحياتية -العمل ضمن الفريق  -)القدرة على الحوار

االقتصادية )التخ يط للميزانية المالية ترشيد ا نفاق(، والمهارات الحياتية الوطنية )العمل 
محاربة ا رهاب(، كلها مهارات مهمة جداد لل  ب في الصف  -ت بيق الن ام -الت وعي

( التي هدفت إلى تعرف أثر توظيي إستراتيجية 5600سة الخالدي )ودرا األول ثانوي.
شارك( في تـدريس مبحث التربية ا س مية، على تنمية اعث -زاوج -اكتل -)فكر

المهارات الحياتية، لدى ط ب الصف الخامس األساسي، وأسفرت النتابج عن وجود فرق 
اا ة في اختبار المهارات ذي داللة بين متوس ي درجات المجموعتين التجريبية والة
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( لصالح المجموعة التجريبيَّة، وضرورة إعادة تن يم 60,6الحياتية، عند مستوى داللة )
( إلى 5602كتل التربية ا س مية، ااستخدام المهارات الحياتية. وهدفت دراسة مرتجي )

ساسي، تعرف المهارات الحياتية المتةمنة في كتل التربية ا س مية للصف السادا األ
ومدى اكتساب ال لبة لها، ومدى توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية ا س مية 
لت ميا الصف السادا االبتدابي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتابج، أوضحت توسط نسبة 
توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية ا س مية للصف السادا االبتدابي. ودراسة 

( هدفت إلى الكشف عن فاعلية وحدة م ورة في مقرر الحديث لتنمية 5601الحربي )
المهارات الحياتية لدى طالبات المرحلة الثانوية، وتم التوصل إلى النتابج التي أشارت إلى 
أن الوحدة الم ورة قد أثَّرت اصورة إيجابية على مستوى أفراد المجموعة التجريبية في 

ابج الدراسة قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات المهارات الحياتية، وبناء على نت
( هدفت إلى تعرف أثر برنامج تعليمي قابم على 5601والمقترحات. ودراسة )ال حيدان، 

التعلم النشط في تنمية المفاهيم الفقهية والمهارات الحياتية، في مقرر الفقه، لدى ط ب 
ج التي أوضحت وجود فرق الصف الثالث المتوسط, وأسفرت الدراسة عن عدد من النتاب

(،بين متوس ي درجات ط ب المجموعة التجريبية 6,60ذي داللة إحصابية عند مستوى )
ودرجات ط ب المجموعة الةاا ة، في الت بيق البعدي الختبار المهارات الحياتية، 

( إلى تصميم إستراتيجية 5602لصالح المجموعة التجريبية. وهدفت دراسة )الجعفري، 
ابمة على التعليم المتمايز في تدريس الحديث، ومعرفة أثرها على التحصيل مقترحة، ق

وتنمية المهارات الحياتية لدى ط ب الثالث المتوسط، وأسفرت نتابج البحث عن وجود 
( بين متوس ي درجات ط ب المجموعتين 6,6 0فرٍق دالٍ  إحصابيدا عند مستوى )

ل ختبار التحصيلي، ومقياا المهارات الحياتية، التجريبيَّة والةاا ة، في الت بيق البعدي 
 لصالح ط ب المجموعة التجريبية. 

تناولت  :(K.W.L.H.A.Q)المحور الثاني: الدراسات التي تناولت إستراتيجية 
ــي (K.W.L.H.A.Q)عــدد مــن الدراســات إســتراتيجية  ــاين فــي عــدد الخ ــوات الت ، مــع تب

 الدراسات: اختيرت، بناءد على هدف كل دراسة، ومن هاه
: التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية Ruggiano (1999)دراسة 

(K.W.L.Q في تنمية مهارة التفكير لدى المتعلمين في العلوم، وأظهرت النتابج فاعلية )
( في تنمية مهارة التفكير لدى المتعلمين. وهدفت دراسة الجبوري K.W.L.Qإستراتيجية )

( في تحصيل ط ب المرحلة ا عدادية K.W.L.Hإستراتيجية )( إلى تعرف أثر ۹۰۰۹)
في مادة األدب والنصوص، وقد أظهرت النتابج تفوق ط ب المجموعة التجريبية الاين 

، على ط ب المجموعة الةاا ة (K.W.L.H)درسوا األدب والنصوص وفق إستراتيجية 
إلستراتيجية تأثيراد إيجابياد في الاين درسوا المادة نفسها ااألسلوب التقليدي، وأظهرت أن ل
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( هدفت إلى 5601تعزيز وتنمية اتجاه ال  ب نحو األدب والنصوص. ودراسة الصاعدي )
( في تنمية مهارات استيعاب الحديث K.W.L.Hتعرف فاعلية استخدام إستراتيجية )

 الشريي لدى طالبات الصف األول المتوسط، وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة
( إلى 5600دراسة مص فى )( في القياا البعدي. وهدفت 60,6إحصابية عند مستوى )

( في التحصيل، لدى طالبات الصف الثالث المتوسط (K.W.Lتعرف فاعلية إستراتيجية 
في مقرر الفقه في مدينة الرياض، ومعرفة أثر تلك ا ستراتيجية في اقاء أثر التعلم، 

( بين 6.60رق ذي داللة إحصابية عند مستوى داللة )وأسفرت نتابج الدراسة عن وجود ف
متوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة التجريبية التي تدرا ااستخدام 

(، ومتوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة الةاا ة التي تدرا (K.W.Lإستراتيجية
تجريبية. ااستخدام ال ريقة التقليدية، في االختبار التحصيلي البعدي، لصالح المجموعة ال

في  K.W.L)( هدفت إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية )5602ودراسة البوسعيدي )
تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في مادة التربية ا س مية، وفي ضوء ما أسفرت 
عنه الدراسة من نتابج، أوصت اةرورة استخدام معلمي ومعلمات التربية ا س مية 

دريس التربية ا س مية  لما لها من أثر إيجابي في تحسين في ت  (K.W.L)إستراتيجية
التحصيل الدراسي لدى ال البات، وضرورة ت وير مناهج التربية ا س مية وبرامج التدريل 
وا نماء المهني  لتكون منسجمة مع طرق وإستراتيجيات التدريس الحديثة المستمدة من 

لم، وتجعله محوراد للعملية التعليمية التعلمية، الن ريات النفسية، التي تركز على دور المتع
( هدفت إلى تعرف أثر 5601(. ودراسة ال حيدان )K.W.Lوالتي من بينها إستراتيجية )

برنامج تعليمي قابٍم على التعلم النشط في تنمية المفاهيم الفقهية والمهارات الحياتية، في 
ث ث إستراتيجيات في التعلم  مقرر الفقه لدى ط ب الصف الثالث المتوسط, مستخدمة

، وأسفرت الدراسة عن عدد من النتابج، التي K.W.L)النشط، من ضمنها إستراتيجية )
( بين متوس ي درجات 6,60أوضحت وجود فروق ذات داللة إحصابية عند مستوى )

ط ب المجموعة ودرجات ط ب المجموعة الةاا ة في الت بيق البعدي الختبار المهارات 
( إلى تعرف أثر 5601ة، لصالح المجموعة التجريبية. وهدفت دراسة الغريبي )الحياتي

( في تنمية مهارات الوعي اما وراء المعرفة والتحصيل K.W.L.Hاستخدام إستراتيجية )
الدرامي، في مقرر الثقافة ا س مية لدى طالبات كلية التربية اجامعة شقراء، وكشفت 

، بين متوس ي درجات )6.60(حصابياد عند مستوى نتابج الدراسة عن وجود فرق دال إ
المجموعتين التجريبيتين في الت بيق البعدي ل ختبار، لصالح المجموعة التجريبية. 

( في التحصيل، في K.W.L.H( هدفت إلى تعرف أثر إستراتيجية )5602ودراسة ربااعة )
السنة النبوية لدى ط ب كلية الشريعة والدراسات ا س مية اجامعة القصيم واتجاهاتهم 

، بين (6.60) نحوها، وأظهرت النتابج وجود فرق ذي داللة إحصابية عند مستوى الداللة
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المجموعتين التجريبية والمجموعة الةاا ة، تعزى إلى التدريس ااستخدام إستراتيجية 
(K.W.L.H. ) 

ــى الدراســات الســااقة:  ــل العــام عل يتةــح مــن خــ ل ســرد ومســح الدراســات التعقي
الســااقة فــي المحــورين الســااقين، تأكيــدها علـــى ضــرورة تنميــة المهــارات الحياتيــة لـــدى 
ــة  ــاء عملي ــة أثن ــة المهــارات الحياتي المتعلمــين فــي مــادة الحــديث، ووجــود قصــور فــي تنمي

المتعلمين في مختلف المراحل، تأكيد اعـث هـاه الدراسـات  التدريس، وأهمية اكتسابها لدى
ـــة إســـتراتيجية  ـــة وفاعلي ـــى أهمي ـــق  ((K.W.L.H.A.Qعل ـــي تحقي ـــة ف كإســـتراتيجية حديث

األهــداف البحثيــة للدراســات، وأثرهــا فــي زيــادة التحصــيل الدراســي، وتنميــة المهــارات فــي 
فة العلمية، وبقـاء أثـر الـتعلم، مختلف المواد التعليمية، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المعر 

( إجـراء 5601وم ءمة ت بيقها على جميع المراحل التعليمية، واقترحت دراسة ال حيدان )
دراسات نوعية  لمعرف اكتساب ط ب المرحلة المتوسـ ة المهـارات الحياتيـة ال زمـة لهـم، 

 من خ ل مقررات العلوم الشرعية.      
في تدريس الحديث، ( (K.W.L.H.A.Qإستراتيجية ولندرة الدارسات التي استخدمت 

لتنمية المهارات الحياتية، جاء هاا البحث، في محاولة جادة لسد النقص في البحوث 
 (K.W.L.H.A.Q) التربوية، واألدب التربوي، يهدف إلى الكشف عن فاعلية إستراتيجية 
مادة الحديث، وعليه  في تنمية المهارات الحياتية، لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في

يمكن تلخيص أوجه ا فادة من الدراسات السااقة في البحث الحالي، وما تفردت اه فيما 
 يأتي:

أفاد البحث أوالد: أوجه االستفادة من الدراسات السااقة في الدراسة الحالية: 
 يمكن تلخيصها في اآلتي:الحالي من الدراسات السااقة في جوانل عدة، 

بحث، وصياغة أسئلته وأهدافه وأهميته، وتدعيم عناصر ا طار تحديد مشكلة ال
الن ري فيما يخص متغيرات البحث، واختيار منهجية البحث المناسبة، وتحديد إجراءاته، 
وبناء وإعداد مواد الدراسة وأدواتها، وتحديد الخ وات وا جراءات الت بيقية للبحث، 

يار مجتمع وعينة البحث، وتحديد وصياغة الفروض، وتحديد األسلوب المناسل الخت
األساليل ا حصابية المناسبة لإلجااة عن أسئلة البحث، والتحقق من فروضه، 
واالسترشاد بنتابج الدراسات السااقة في تحليل وتفسير نتابج البحث الحالي، ومقارنته 

موجودة بنتابج الدراسات السااقة، والرجوع إلى مراجع ذات ليمة من خ ل قوابم المراجع ال
 في الدراسات السااقة.
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 ثانيا: أوجه التميز في البحث الحالي عن الدراسات السااقة:
تميز البحث الحالي عن الدراسات السااقة في استخدامه إستراتيجية 

(K.W.L.H.A.Q اخ واتها الستة في تدريس مادة الحديث، وتقصي فاعليتها في تنمية )
لصف الثالث المتوسط في محاف ة بيشة االمملكة المهارات الحياتية ال زمة ل البات ا

العربية السعودية، وتم إعداد قابمة ومقياا مهارات حياتية بالك، وتناول وتحليل المهارات 
الحياتية في وحدتي "المسؤولية في ا س م، وأخ ق وسلوك رغَّل فيها ا س م" من مادة 

لدراسي األول للعام الدراسي الحديث، ل البات الصف الثالث المتوسط، من الفصل ا
هـ، وتناول مهارات حياتية في ث ث مجاالت ربيسة، هي: مجال المهارات 0116-0110

ا من المهارات الحياتية الفرعية،  الشخصية، واالجتماعية، والتقنية، ويةم كلُّ مجاٍل عددد
وفي حدود علم الباحَثين أن هاا البحث هو الوحيد الاي تناول إستراتيجية 

(K.W.L.H.A.Q اخ واتها الست  لتنمية المهارات الحياتية في مادة الحديث للصف )
 الثالث المتوسط.

 فروض البحث: 
(، بين متوس ي درجات طالبات 6.60يوجد فرق دال إحصابياد عند مستوى الداللة ) -

المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الةاا ة، في مقياا المهارات الحياتية، في 
 لبعدي، لصالح المجموعة التجريبية.الت بيق ا

(، بين متوس ي درجات القياا 6.60يوجد فرق دال إحصابياد عند مستوى الداللة ) -
القبلي والقياا البعدي للمجموعة التجريبية، في مقياا المهارات الحياتية، لصالح 

 المجموعة التجريبية.
 منهجية البحث وإجراءاته: 

البحث، تم استخدام المنهج الوصفي، المتمثل في ن راد ل بيعة هاا منهجية البحث: 
التجريبي ااستخدام التصميم  تحليل المحتوى التعليمي للموضوعات محل الدراسة، والمنهج

شبه التجريبي القابم على المجموعتين: التجريبية والةاا ة، لألداء القبلي والبعدي  
 المتغير التااع ( علىK.W.L.H.A.Qالمستقل إستراتيجية ) فاعلية المتغير بهدف لياا

 )تنمية المهارات الحياتية(، لدى طالبات الصف الثالث المتوسط.
شمل مجتمع البحث األصلي جميع طالبات الصف الثالث مجتمع البحث وعينته: 

هـ، 0110-0116المتوسط، امدارا محاف ة بيشة، في الفصل الدراسي األول لعام 
هـ، 0110-0116 ت ا حصابية لعام ( طالبة، حسل السج0026والبالغ عددهن )
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وتم اختيار عينة البحث ا ريقة عشوابية عنقودية، وفقاد  اإدارة تعليم محاف ة بيشة،
 للمراحل اآلتية:

o  تحديد المكاتل التعليمية امحاف ة بيشة، والتي تتةمنها إدارة التعليم، وتم
 .اختيار مكتل التعليم وسط بيشة ا ريقة القرعة

o را المتوس ة امكتل الوسط امحاف ة بيشة، للعام الدراسي تحديد عدد المدا
( مدرسة،  وتمَّ االختيار عشوابياد عن 00هـ، البالغ عددها )0116-0110

 طريق القرعة لما يأتي:
 مدرستين من بين تلك المدارا لت بيق تجربة الدراسة.  -
 المدرسة التي ت بق فيها التجربة من بين هاتين المدرستين. -
مدرسة لتجهيزه للمجموعة التجريبية، التي ستدرا ااستخدام إستراتيجية أحد فصول ال -

(K.W.L.H.A.Q)( طالبة.06، وبلغ عدد طالباتها ) 
أحد فصول الثالث المتوسط في المدرسة األخرى  لتكون دراسة  -

  ( طالبة.0۰المجموعة الةاا ة فيه، وستدرا اال ريقة المعتادة وبلغ عدد طالباتها )
 جربة البحث الحالي المتغيرين التاليين:وتةمنت ت     
 .(K.W.L.H.A.Q)المتغير المستقل: يتمثل في إستراتيجية  (0
 المتغير التااع: يتمثل في تنمية المهارات الحياتية.  (5

من أجل إرجاع األثر  -قدر ا مكان –وحرص الباحثان على عزل جميع المتغيرات 
مية المهارات الحياتية( إلى المتغير الناتج في المتغير التااع في الدراسة، وهو )تن

 (، والمتغيرات التي تم ضب ها هي:(K.W.L.H.A.Qالمستقل، وهو إستراتيجية 
  العمر: اعد االستقصاء عن أعمار أفراد العينة، ُوجد أن متوسط العمر ل البات

( ۰٦-۰٥المجموعتين التجريبية والةاا ة، أثناء ت بيق التجربة، يتراوح بـين ) 
 الك يمكن اعتبار المجموعتين متكافئتين عمرياد .عامدا، ل

  الخبرات السااقة: تبين اعد االط ع على السج ت الرسمية لعينة البحث، أن
جميع ال البات مستجدات، وال يوجد أية متعثرة االية في الصف  حتى ال تتأثر 
النتابج امن لهن خلفية سااقة عن موضوعات الوحدتين المقرر تدريسها لهن، 

 بالتالي يمكن اعتبار المجموعتين متكافئتين في هاا المتغير .و 
  الجنس: جميع أفراد العينة من ال البات ا ناث فقط، وبالك تعد المجوعتان

 متكافئتين في هاا المتغير.
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  اختيار المحتوى التعليمي: تم توحيد المحتوى التعليمي لعينة البحث، والمحدد في
 س م، وأخ ق وسلوك رغَّل فيها ا س م(، من وحدتين، هما: )المسؤولية في ا

 كتاب الحديث، للصف الثالث المتوسط، في الفصل الدراسي األول.
  تن يم المحتوى التعليمي: تم تدريس موضوعات الوحدتين التجريبية كما هي

-0116معدة في الكتاب المدرسي المقرر من وزارة التعليم للعام الدراسي 
ال ريقة التي ُقدمت بها تلك الموضوعات، حيث ُقدمت  هـ، واالخت ف في0110

، في حين K.W.L.H.A.Q)ل البات المجموعة التجريبية وفق إستراتيجية )
 ُقدمت الموضوعات نفسها للمجموعة الةاا ة اال ريقة المعتادة.

  زمن التدريس: تم ضبط هاا المتغير من خ ل تساوي المجموعتين: التجريبية
بحث( في المدة المحددة في دراسة الوحدتين، من تاريخ والةاا ة )عينة ال

 هـ.  00/0/0110هــ وحتى تاريخ 0/5/0110
  المستوى االقتصادي واالجتماعي: تنتمي طالبات المجموعتين )التجريبية

والةاا ة( إلى بيئة واحدة، وال يوجد بينهن تفاوت ملحوظ في المستوى 
 جوعتان متكافئتين في هاا المتغير.االقتصادي واالجتماعي  وعلى إثره تعد الم

  وللتحقق من تكافؤ طالبات المجموعتين التجريبية والةاا ة في المتغير التااع: تنمية
المهارات الحياتية، تم إجراء اختبار قبلي، أشارت نتابجه إلى عدم وجود فروق ذات 

 داللة إحصابية بين المجموعتين، في المهارات الحياتية.
 ده:أدوات البحث وموا 

يهدف البحث الحالي إلى تنمية المهارات الحياتية ااستخدام إستراتيجية 
(K.W.L.H.A.Q):ولتحقيق هاا الهدف تم إعداد ما يلي ، 

 أدوات البحث وتمثلت في اآلتي:
 قابمة االمهارات الحياتية ال زمة ل البات الصف الثالث المتوسط في مادة الحديث. -
 مقياا للمهارات الحياتية. -

 البحث وتمثلت في اآلتي:مواد 
وحدتي "المسؤولية في ا س م"، و"أخ ق رغَّل فيها ا س م" من مادة الحديث،  -

للصف الثالث المتوسط، في الفصل الدراسي األول  لتنمية المهارات الحياتية في 
 .(K.W.L.H.A.Q)ضوء إستراتيجية 

درا من دروا دليل المعلمة، والاي يشتمل على أوراق العمل، واألنش ة لكل  -
 الوحدتين محل الدراسة.
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 إجراءات البحث: 
 لإلجااة عن أسئلة البحث الحالي  وللتحقق من صحة فروضه، تم اتباع ا جراءات التالية:
أوالد: إعداد قابمة اأهم المهارات الحياتية ال زم توافرها لدى طالبات الثالث 

 لتالية:وقام الباحثان ببناء القابمة، وفق الخ وات االمتوسط، 
تحديد الهدف من القابمة: وهو بناء قابمة االمهارات الحياتية ال زمة ل البات الصف  -

 الثالث المتوسط والمرتب ة امادة الحديث.
مصادر بناء القابمة: اعتمد الباحثان أثناء إعداد القابمة على ما يأتي: مراجعة األدب  -

مهارات الحياتية، وآراء الخبراء التربوي، والبحوث والدراسات السااقة التي تناولت ال
 والمختصين في المجال. 

إعداد الصورة األولية للقابمة: بناءد على سبق، تم إعداد قابمة مبدبية االمهارات  -
الحياتية ال زمة، ل البات الثالث المتوسط في صورتها األولية، شملت ست مجاالت، 

 ( مهارات فرعية. 06و)
تية: تحقق الباحثان من صدق األداة، من خ ل صدق أداة قابمة المهارات الحيا -

عرض قابمة المهارات الحياتية ال زمة ل البات الثالث المتوسط، في مادة الحديث في 
صورتها األولية، على مجموعة من المحكمين المختصين من أعةاء هيئة التدريس 

 في الجامعات، ومشرفات ومعلمات التربية ا س مية.
بية للقابمة: قام الباحثان امراجعة آراء المحكمين واقتراحاتهم، إعداد الصورة النها -

وإجراء التعدي ت المقترحة من قبل المحكمين  للتوصل إلى قابمة المهارات الحياتية 
( مهارات حياتية فرعية، كما هو 2اصورتها النهابية، وشملت ث ث مجاالت و)

 (. 5موضح في الجدول )
ياتية في صورتها النهابية( قابمة المهارات الح5جدول )  

 أهم المهارات الفرعية للمجال المجال م

 المهارات الشخصية 0
 التفكير ا يجابي
 اتخاذ القرار
 التعلم الااتي
 ضبط النفس

 المهارات االجتماعية 5
 تحمل المسؤولية

 ت بيق األن مة والقوانين
 التكافل االجتماعي

ام التقنية الحديثةاستخد المهارات التقنية 0  
 البحث في المصادر ا لكترونية الموثوقة
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تمثلت خ وات تحليل محتوى ثانياد: تحليل محتوى الوحدتين محل الدراسة: 
 الوحدتين محل الدراسة )المسؤولية في ا س م(، و)أخ ق رغل فيها ا س م( في التالي:

  الدراسي األول للصف اختيار وحدتي محتوى الوحدة محل الدراسة في الفصل
هـ، وإعادة تن يمهما في 0110 -0116الثالث المتوسط في مادة الحديث لعام 

ضوء ا ستراتيجية المختارة، اعد تحليلهما وتحديد المهارات الحياتية بهما، 
 والتأكد من صدق التحليل وثباته.

 ل زمة تحديد الهدف من التحليل: وهو الحكم على مدى توافر المهارات الحياتية ا
ل البات الصف الثالث المتوسط في مادة الحديث، والمحددة في القابمة مسبقاد 

 (.0في الجدول رقم )
  رصد البيانات: تم إعداد جدول خاص  جراء عملية التحليل، ورصد المهارات في

 الوحدتين محل الدراسة.
 ة في تحديد معيار الحكم على درجة توفر المهارات: وهو ورود المهارة الحياتي

 المحتوى التعليمي اصورة صريحة أو ضمنية.
  التأكد من صدق األداة: حيث تم عرضها على مجموعة من المختصين للتأكد من

 صحتها. 
  التأكد من ثبات األداة: وذلك االثبات عبر األشخاص، حيث جرى التأكد من ثبات

 حساب ثبات المحكمين، عن طريق معامل االتفاق، من خ ل نتيجةاألداة ا
حيث تم اختيار  ،Cooper( من المحكمين، ااستخدام معادلة كوبر 5تحليل )

أحد الباحثين تخصص علوم شرعية، والاي كان له احث في تنمية المهارات 
الحياتية في مادة الحديث للصف الثالث المتوسط، للقيام بتحليل الوحدتين نفسها 

أخ ق رغل فيها  - س مالتي قام الباحثان بتحليلهما، وهما: "المسؤولية في ا
تم حساب نسبة االتفاق وتمَّ التأكد من ثبات األداة من خ ل: أوالد: ا س م"، 

حول توافر المهارات الحياتية التي تةمنتها القابمة المعدة مسبقاد في المحتوى 
 التعليمي للوحدتين محل الدراسة، كما هو موضح في الجدول اآلتي:
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تفاق واالخت ف حول توافر المهارات الحياتية داخل حساب نسل اال ( 0جدول )
 عبارات المحتوى التعليمي للوحدتين محل الدراسة

 نسبة االتفاق مرات االتفاق عدد العبارات المهارات م
 %066 0 0 تحمل المسؤولية 0
 %066 0 0 التكافل االجتماعي 5
 %10.0 0 0 التفكير ا يجابي 0
 %20 0 1 نت بيق األن مة والقواني 1
 %066 5 5 ضبط النفس 0
 %066 0 0 اتخاذ القرار 0
 %066 6 6 التعلم الااتي 2
 %066 6 6 استخدام التقنية الحديثة 1
البحث في المصادر  2

 %066 6 6 الموثوقة ا لكترونية
     %20,002 02 02 ا جمالي

، وهي نسبٌة (%20,002( أنَّ نسبة االتفاق بلغت )0ي حظ من الجدول )      
عالية يمكن االطمئنان إليها, وبالك أصبحت أداة التحليل في صورتها النهابية، ومن خ ل 
تحليل الوحدتين محل الدراسة، وإجراء الصدق والثبات لألداة، تم الوقوف على ست مهارات 

 التكافل -حياتية متوافرة االوحدتين، ومحددة مسبقاد في القابمة، وهي: )تحمل المسؤولية
اتخاذ القرار(،  -ضبط النفس -التفكير ا يجابي -ت بيق األن مة والقوانين -االجتماعي

(، أما االنسبة للث ثة K.W.L.H.A.Qويسعى البحث إلى تنميتها ااستخدام إستراتيجية )
 -استخدام التقنية الحديثة -(، وهي: )التعلم الااتي0المهارات الحياتية األخرى، وعددها )

صادر ا لكترونية الموثوقة(، والتي كانت محددة في القابمة وغير متوفرة في البحث في الم
المحتوى التعليمي للوحدتين محل الدراسة، فقد سعى الباحثان إلى تنميتها من خ ل 

 (.K.W.L.H.A.Qخ وات إستراتيجية )
 اعد التوصل إلى قابمة المهارات الحياتيةثالثاد: إعداد مقياا المهارات الحياتية: 

ال زمة ل البات الصف الثالث المتوسط، والتأكد من توافر هاه المهارات في الوحدتين 
محل الدراسة، أو من خ ل توافرها في خ وات إستراتيجية البحث وذلك لتةمينها في 
المقياا، تم إعداد مقياا المهارات الحياتية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في 

 وات التالية:مادة الحديث، متةمناد الخ 
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تحديد الهدف من المقياا: هدَف المقياُا إلى التعرف على مدى اكتساب طالبات  -
 الصف الثالث المتوسط المهارات الحياتية في مادة الحديث. 

مصادر بناء المقياا: اعتمد الباحثان في بناء المقياا على مراجعة األدبيات  -
لتربوية، والدراسات السااقة التي تناولت التربوية، واالط ع على المقاييس النفسية وا

 المهارات الحياتية، وا طار الن ري لموضوع البحث. 
تحديد أاعاد المقياا: اشتمل المقياا على ث ث مجاالت عامة تعدُّ هي المهارات  -

الربيسة، وهي: المهارات الشخصية، والمهارات االجتماعية، والمهارات التقنية، واشتملت 
ت الربيسة على مجموعة من المهارات الفرعية، التي تم استخ صها من تلك المهارا

الخ وة السااقة، وقد تمثلت تلك المهارات الفرعية في: مهارة تحمل المسؤولية، وت بيق 
األن مة والقوانين، والتعلم الااتي، والتكافل االجتماعي، والتفكير ا يجابي، واتخاذ القرار، 

 قنية الحديثة، والبحث في المصادر ا لكترونية الموثوقة.وضبط النفس، واستخدام الت
اختيار محتوى المقياا وصياغة مفرداته وإعداده اصورته المبدبية: تمَّ إعداد المقياا  -

الخاص االمهارات الحياتية، وهو عبارة عن موالي مرتب ة احياة ال البة، وهو مؤشر 
لي تقيس درجة اكتساب ال البة لها، لقياا تسع مهارات حياتية، ولكل مهارة ث ث موا

وُوضعت في الصفحة األولى تعليمات المقياا الخاص اال البة، وبقية الصفحات ضمت 
وتتم ا جااة عنه ااالختيار من ث ث بدابل، ويشير البديل األول إلى أن ( موقفاد، 52)

متوس ة، ويشير المهارة الحياتية عالية، والبديل الثاني يشير إلى أن المهارة الحياتية 
 البديل الثالث إلى أن المهارة الحياتية متدنية.

صدق وثبات المقياا )الخصابص السيكومترية(: تم التحقق من صدق وثبات المقياا  -
( طالبة، وفيما يأتي عرض نتابج صدق وثبات 06على عينة است  عية قوامها )

 المقياا: 
لى عينة است  عية غير العينة صدق )االتساق الداخلي(: تم ت بيق المقياا ع -

( طالبة من طالبات الصف الثالث المتوسط في بيشة، خ ل 06األصلية للبحث، وقوامها )
هـ  للتعرف على مدى االتساق 0110-0116الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 (1، كما هو موضح في الجدول )الداخلي لمقياا المهارات الحياتية
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لدرجة إجمالي عبارات كل مهارة من  Pearsonارتباط بيرسون  ( معام ت1جدول )
 مهارات المقياا والدرجة الكلية

عدد  المهارات م
مستوى  معامل االرتباط العبارات

 الداللة
 6.666 **6.260 0 تحمل المسؤولية 0
 6.666 **6.022 0 ضبط النفس 5
 6.602 *6.150 0 اتخاذ قرار 0
 6.650 *6.100 0 التكافل االجتماعي 1
 6.660 **6.020 0 التعلم الااتي 0
 6.666 **6.200 0 البحث في المصادر ا لكترونية الموثوقة 0
 6.660 **6.000 0 ت بيق األن مة والقوانين 2
 6.660 **6.000 0 التفكير ا يجابي 1
 6.666 **6.000 0 استخدام التقنية الحديثة 2

 (  6.60* االرتباط دال عند مستوى )( *6.60* االرتباط دال عند مستوى )
ويتةح من الجدول السابق،  أن معام ت االرتباط بين إجمالي عبارات كل مهارة من 
مهارات المقياا والدرجة الكلية للمقياا، كانت معام ت كبيرة ومقبولة، وأنها دالة 

اتساق (، مما يشير إلى 6.60(، أو مستوى داللة )6.60إحصابياد عند مستوى داللة )
 إجمالي مهارات المقياا.

لدرجة كل عبارة االدرجة الكلية للمهارة  Pearson( معام ت ارتباط بيرسون 0جدول )
 التي تنتمي لها

 (6.60** االرتباط دال عند مستوى )  (6.60* االرتباط دال عند مستوى )

 م المهارة
معامل 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة
 م

معامل 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة
 م

معامل 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

 15111 **.15.7 0 15111 **15820 2 15111 **157.1 1 تحمل المسؤولية

 15110 **15466 6 15111 **.1574 . .1510 *.1508 4 ضبط النفس

 15111 **157.1 0 15111 **15627 8 15112 *154.0 7 اتخاذ قرار

 15111 **15670 12 15114 **15.16 11 15110 **15.21 11 التكافل االجتماعي

 15111 **15.64 .1 15111 **15617 14 15111 **15664 10 التعلم الذاتي

البحث في المصادر 

 اإللكترونية الموثوقة
16 15787** 15111 17 15716** 15111 18 15701** 15111 

تطبيق األنظمة 

 والقوانين
10 158.6** 15111 21 15677** 15111 21 15827** 15111 

 15111 **15711 24 15111 **15812 20 15111 **15778 22 التفكير اإليجابي

استخدام التقنية 

 الحديثة
2. 157.2** 15111 26 158.8** 15111 27 15787** 15111 
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( أن معام ت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة 0يتةح من الجدول السابق )
، كانت معام ت كبيرة ومقبولة، وأنها دالة الكلية للمهارة التي تنتمي لها هاه العبارة

(، مما يشير إلى اتساق 6.60(، أو مستوى داللة )6.60إحصابياد عند مستوى داللة )
 جميع عبارات كل مهارة، ويدل على صدق االتساق الداخلي لألداة.

حساب معامل ثبات  ثبات أداة المقياا: تم التأكد من ثبات المقياا عن طريق -أ
(، وهو يشير إلى معامل 6.220، وبلغت ليمته )Alpha Cronbach" "الفاكرونباخ

ثبات مقبول، مما يشير إلى ص حية المقياا للت بيق  في هاا البحث، وإمكانية 
 االعتماد على نتابجه والوثوق بها.

 إعداد الصورة النهابية لمقياا المهارات الحياتية:  -
حكمين، وبعد إجراء الت بيق اعد إجراء التعدي ت النهابية في ضوء آراء الم

( موقفاد، 52االست  عي، أصبح المقياا صالحاد للت بيق في صورته النهابية، وشمل )
ولكل مولي سؤال، وتتم ا جااة عنه ااالختيار من ث ثة بدابل، ويشير البديل األول إلى 

متوس ة، ويشير أن المهارة الحياتية عالية، والبديل الثاني يشير إلى أن المهارة الحياتية 
 البديل الثالث إلى أن المهارة الحياتية متدنية.

تم إعداد دليل المعلمة لتدريس وحدتي )المسؤولية في : إعداد دليل المعلمة: رااعاد 
ا س م، وأخ ق وسلوك رغَّل فيها ا س م(، المقررة على طالبات الصف الثالث المتوسط، 

(، وتم تخ يط الدروا من K.W.L.H.A.Qتيجية )في الفصل الدراسي األول، وفقاد  سترا
حيث العنوان، واألهداف ا جرابية، والوسابل التعليمية، والمهام واألنش ة، وأساليل 

 التقويم. 
 اعد االنتهاء من تجهيز مواد الدراسة وأدواتها, والتحقق من  :تنفيا تجربة البحث

( (K.W.L.H.A.Qإستراتيجية ص حيتها, تم ت بيق التجربة ميدانياد  لمعرفة فاعلية 
في تنمية المهارات الحياتية، لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة الحديث, 

 : وفق المراحل اآلتيةوذلك 
 :المرحلة األولى: الموافقات ا دارية لتنفيا تجربة البحث 
، المرحلة الثانية: ا عداد لتجربة البحث، من خ ل زيارة مدرسة المتوس ة الخامسة -

ومدرسة المتوس ة العاشرة  للتعرف على مدى إمكانية تنفيا تجربة البحث، ومدى 
تكافؤ المجموعتين، ثم االختيار العشوابي ألحد فصول الصف الثالث المتوسط في 
المتوس ة الخامسة، حتى تمثل طالباته المجموعة التجريبية، وأحد فصول الصف 

تمثل طالباته المجموعة الـةاا ة، ثم الثالث المتوسط في المتوس ة العاشرة، حتى 
االجتماع مع معلمة الحديث في المتوس ة العاشرة )المجموعة الةاا ة(   ع ابها 
فكرةد عن البحث وأهدافه وأهميته وتوضيح دور الباحثين، ورغبتهما في تعاون 
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المعلمة معهما، وقد أبدت المعلمة استعدادها للتعاون مع الباحثين، وتلخص دورها 
 تدريس المجموعة الةاا ة، حسل ال ريقة المعتادة في التدريس. في

الت بيق القبلي ألداة الدراسة )مقياا المهارات الحياتية( على عينة البحث، خ ل  -
هـ, في يوم االثنين، الموافق 0110هـ/0116الفصل الدراسي األول للعام 

ي ا س م(، هـ, وذلك قبل تدريس الوحدتين المختارة )المسؤولية ف0/5/0110
و)أخ ق رغل فيها ا س م( من مادة الحديث، للصف الثالث المتوسط  للتأكد من 
تكافؤ المجموعتين, والجدول اآلتي يوضح المتوس ات الحسابية واالنحرافات 

 .المعيارية وليمة )ت( ألفراد عينة البحث في مقياا المهارات الحياتية
حث في ات المعيارية وليمة )ت( ألفراد عينة الب( المتوس ات الحسابية واالنحراف0جدول )

 .مقياا المهارات الحياتية
االنحراف  المتوسط العدد مقياا المهارات الحياتية

 المعياري 
الفروق بين 
 المتوس ين

درجة 
مستوى  ليمة )ت( الحرية

 الداللة

 مهارة تحمل المسؤولية
 6.052 0.000 06 الةاا ة

6.600 01 6.560 6.101 
 .6006 0.066 06 يةالتجريب

 6.110 6.220 01 6.066 6.126 0.000 06 الةاا ة مهارة ضبط النفس
 6.062 0.000 06 التجريبية

 6.020 6.100 01 6.000 6.020 0.066 06 الةاا ة مهارة اتخاذ القرار
 6.062 0.102 06 التجريبية

 6.056 6.121 01 6.066 6.200 0.166 06 الةاا ة مهارة التكافل االجتماعي
 6.221 0.266 06 التجريبية

 6.050 0.002 06 التجريبية 6.005 6.051 01 6.066 6.060 0.002 06 الةاا ة مهارة التعلم الااتي
مهارة استخدام التقنية 

 الحديثة
 6.020 0.266 06 التجريبية 6.115 6.566 01 6.600 6.020 0.200 06 الةاا ة

البحث في المصادر 
 ا لكترونية الموثوقة

 6.200 0.002 06 التجريبية 6.016 6.110 01 6.002 6.212 0.100 06 الةاا ة
مهارة ت بيق األن مة 

 والقوانين
 6.001 0.002 06 التجريبية 6.526 0.602 01 6.002 6.016 0.200 06 الةاا ة

 6.020 0.000 06 التجريبية 6.010 6.100 01 6.602 6.020 0.066 06 الةاا ة مهارة التفكير ا يجابي
إجمالي المهارات 

 الحياتية
 5.526 00.000 06 الةاا ة

 0.000 05.500 06 التجريبية 6.610 0.200 01 6.266
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(، بين 6.60( عدم وجود فرق دال إحصابياد عند مستوى )0يتةح من الجدول )
نة في الت بيق القبلي لمقياا المهارات الحياتية, مما يؤكد متوس ي درجات أفراد العي

 تجانس المجموعتين، وتكافؤهما قبل بدء التجربة.
التدريس للمجموعة التجريبية: تم تدريس طالبات المجموعة التجريبية، وذلك  -

حسل الخ ة   (K.W.L.H.A.Q)ااالستعانة بدليل المعلمة المعد وفق إستراتيجية 
دة من وزارة التعليم، وتم تدوين الم ح ات حول تجربة البحث، الدراسية المعتم

هـ إلى 0/5/0110استغرقت فترة التدريس ستة أسابيع، من تاريخ و 
هـ،  وتم تدريس الوحدتين محل الدراسة ل البات المجموعة الةاا ة 00/0/0110

وفق  اال ريقة المعتادة، في الوقت ذاته الاي تم فيه تدريس المجموعة التجريبية،
، وتم ذلك أيةاد وفقاد للخ ة الدراسية المعتمدة، (K.W.L.H.A.Q)إستراتيجية 

 استغرقت فترة التدريس ستة أسابيع امعدل حصتين في األسبوع. و 
الت بيق البعدي ألداة البحث )مقياا المهارات الحياتية( على المجموعتين التجريبية  -

ـ للمجموعة التجريبية, ه00/0/0110والةاا ة, وذلك يوم الخميس الموافق 
وللمجموعة الةاا ة، وتمَّت مراعاة ال روف والشروط نفسها في االختبار القبلي، 
وتم تصحيح المقياا، ورصد درجات طالبات المجموعتين تمهيداد  جراء المعالجات 
ا حصابية المناسبة، ورصد بيانات الت بيقين )القبلي, البعدي( ألداة البحث, 

عها للمعالجة ا حصابية, وعرض نتابج تلك المعالجات, لتفسيرها وتن يمها, وإخةا
 وتحليلها  للتحقق من فروض البحث, وا جااة عن أسئلتها.

 نتابج البحث ومناقشتها وتفسيرها: 
تناول هاا الفصل عرض النتابج التي يريد البحث الحالي الوصول إليها، والتي تهدف 

تنمية  في الحديث مادة تدريس في( K.W.L.H.A.Qإستراتيجية )إلى معرفة فاعلية 
سعى الباحثان إلى ا جااة المتوسط، حيث  الثالث الصف طالبات الحياتية، لدى المهارات

  وقبل مناقشة نتابج هاا البحث، سيتم أوالد عرض الجزء الخاص ااختبار عن أسئلة البحث
ساؤالت البحث تجانس مجموعات البحث، ثم عرض النتابج التي تم التوصل إليها لت

 الحالي.
يهدف التحقق من تجانس مجموعات أوالد: تجانس المجموعات في الت بيق القبلي: 

البحث إلى التأكد من عدم وجود أي فرق دال إحصابياد بين مجموعات البحث في جميع 
المهارات الحياتية في مادة الحديث، لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، حيث طب َق 

ت الحياتية على طالبات الصف الثالث المتوسط قبلياد، على مجموعات مقياا المهارا
البحث  للتعرف على المعلومات السااقة للمجموعتين )الةاا ة، التجريبية(، وحساب 
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التجانس بينهما قبل الت بيق الفعلي، واستخُدم اختبار "ت" للمجموعات المستقلة 
Independent Sample t-test ي درجات طالبات المجموعة   للمقارنة بين متوس

الةاا ة التي درست وفق ال ريقة المعتادة، ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 
( في مقياا المهارات الحياتية في K.W.L.H.A.Qالتي درست ااستخدام إستراتيجية )

 ( نتابج اختبار "ت".1مادة الحديث لدى العينة،  ويبي ن الجدول )
-Independent Sample tللمجموعات المستقلة  تبار "ت"نتابج اخ( 2جدول ) 

test للكشف عن داللة الفروق بين متوس ات درجات عي نة الدراسة قبليَا في مقياا  
 المهارات الحياتية

االنحراف  المتوسط العدد مقياا المهارات الحياتية
 المعياري 

الفروق بين 
 المتوس ين

درجة 
مستوى  ليمة )ت( الحرية

 الداللة
مهارة تحمل 
 المسؤولية

 6.101 6.560 01 6.600 6.052 0.000 06 الةاا ة
 .6006 0.066 06 التجريبية

 6.110 6.220 01 6.066 6.126 0.000 06 الةاا ة مهارة ضبط النفس
 6.062 0.000 06 التجريبية

 6.020 6.100 01 6.000 6.020 0.066 06 الةاا ة مهارة اتخاذ القرار
 6.062 0.102 06 تجريبيةال

مهارة التكافل 
 االجتماعي

 6.056 6.121 01 6.066 6.200 0.166 06 الةاا ة
 6.221 0.266 06 التجريبية

 6.050 0.002 06 التجريبية 6.005 6.051 01 6.066 6.060 0.002 06 الةاا ة مهارة التعلم الااتي
مهارة استخدام 
 التقنية الحديثة

 6.020 0.266 06 التجريبية 6.115 6.566 01 6.600 6.020 0.200 06 ةاا ةال
مهارة البحث في 

المصادر ا لكترونية 
 الموثوقة

 6.212 0.100 06 الةاا ة
 6.200 0.002 06 التجريبية 6.016 6.110 01 6.002

مهارة ت بيق 
 األن مة والقوانين

 6.001 0.002 06 التجريبية 6.526 0.602 01 6.002 6.016 0.200 06 الةاا ة
مهارة التفكير 

 ا يجابي
 6.020 0.000 06 التجريبية 6.010 6.100 01 6.602 6.020 0.066 06 الةاا ة

إجمالي المهارات 
 الحياتية

 0.000 05.500 06 التجريبية 6.610 0.200 01 6.266 5.526 00.000 06 الةاا ة
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( α= 6.60( عدم وجود فرق دال إحصابيًّا عند مستوى داللة )2الجدول )ُي حظ من 
بين متوس ي درجات طالبات عي نة البحث، في القياا القبلي  جمالي مقياا المهارات 
الحياتية في مادة الحديث، حيث إنَّ ليمة )ت( للفرق بين متوس ي الدرجات قد بلغت 

(، حيث إنها أصغر من القيمة 01رية )(، وهي ليمة غير دالة عند درجة الح0.200)
( هي ليمة أكبر 6.605الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن ليمة مستوى الداللة )

( α= 6.60(، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصابية عند مستوى داللة )6.60من )
رة بين متوس ي درجات طالبات عي نة الدراسة في القياا القبلي  جمالي كل من: مها

تحمل المسؤولية، مهارة ضبط النفس، مهارة اتخاذ القرار، مهارة التكافل االجتماعي، مهارة 
التعلم الااتي، مهارة البحث في المصادر ا لكترونية الموثوقة ، مهارة ت بيق األن مة 
والقوانين، مهارة التفكير ا يجابي، وكانت ليم )ت( للفرق بين متوس ي الدرجات لجميع 

(، وهي أصغر من القيمة الجدولية عند 01ليم غير دالة عند درجة الحرية ) المهارات
(، 6.020(، )6.110(، )6.101نفس درجة الحرية، وكانت مستويات الداللة )

( على التوالي، 6.010(، )6.526(، )6.016(، )6.115(، )6.005(، )6.056)
داللة إحصابية عند  (، وهاا يعنى أنه ال يوجد فرق ذو6.60وجميعها ليم أكبر من )

(، بين متوسط درجات المجموعة الةاا ة، ومتوسط درجات 6.60مستوى داللة )
المجموعة التجريبية في مقياا المهارات الحياتية، مما يشير إلى أن مجموعات البحث 
 متكافئة ومتجانسة قبل المعالجة التجريبية في مقياا المهارات الحياتية في مادة الحديث.

 ابج البحث:ثانياد: نت
لإلجااة عن السؤال األول، النتابج المتعلقة اا جااة عن السؤال األول للبحث: 

والاي ينص على: "ما المهارات الحياتية ال زمة ل البات الصف الثالث المتوسط في مادة 
الحديث؟"، توصل الباحثان إلى قابمة االمهارات الحياتية ال زمة ل البات الصف الثالث 

)المهارات الشخصية، والمهارات االجتماعية،  موزعة على ث ث مجاالت، هي:المتوسط، 
والمهارات التقنية(، وحوى كل مجال عدداد من المهارات التي تتفرع من هاه المجاالت، بلغ 

 ( مهارات حياتية. 2مجموعها )
لإلجااة عن السؤال الثاني،  النتابج المتعلقة اا جااة عن السؤال الثاني للبحث:

( في تنمية المهارات الحياتية K.W.L.H.A.Qالاي ينص على: "ما فاعلية إستراتيجية )و 
في مادة الحديث لدى طالبات الصف الثالث المتوسط؟"، تم التحقق من صحة فروض 

 البحث، ولياا فاعلية المعالجة التجريبية، على النحو اآلتي:
إحصابياد عند مستوى اختبار صحة الفرض األول الاي ينص على: "يوجد فرق دال  -أ

 وطالبات التجريبية (، بين متوس ي درجات طالبات المجموعة6.60الداللة )
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المهارات الحياتية في الت بيق البعدي لصالح  الةاا ة، في مقياا المجموعة
المجموعة التجريبية"، وقد استخدم اختبار "ت" للمجموعات المستقلة 

Independent Sample t-testمتوس ات درجات طالبات    للمقارنة بين
المجموعة الةاا ة التي درست وفق ال ريقة المعتادة، ومتوسط درجات طالبات 

(، في تنمية K.W.L.H.A.Qالمجموعة التجريبية التي درست ااستخدام إستراتيجية )
المهارات الحياتية في مادة الحديث، لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، ويبي ن 

 تبار "ت".( نتابج اخ2الجدول )
  للكشف عن Independent Sample t-testللمجموعات المستقلة  ( نتابج اختبار "ت"1جدول )

 داللة الفروق بين متوس ات درجات عي نة الدراسة اعدياد في مقياا المهارات الحياتية.
االنحراف  المتوسط العدد مقياا المهارات الحياتية

 المعياري 
الفروق بين 
 المتوس ين

درجة 
 ريةالح

 ليمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 6.666 0.110 01 0.200 0.005 0.202 06 الةاا ة مهارة تحمل المسؤولية
 6.006 1.066 06 التجريبية

 6.666 0.661 01 0.166 0.500 0.566 06 الةاا ة مهارة ضبط النفس
 6.205 2.066 06 التجريبية

 6.660 0.101 01 6.202 0.621 2.600 06 الةاا ة مهارة اتخاذ القرار
 6.000 2.166 06 التجريبية

 6.662 5.260 01 6.102 0.110 2.000 06 الةاا ة مهارة التكافل االجتماعي
 6.222 1.566 06 التجريبية

 6.205 1.066 06 التجريبية 6.66 1.510 01 5.166 0.101 0.266 06 الةاا ة مهارة التعلم الااتي
ة استخدام التقنية مهار 

 الحديثة
 6.001 1.002 06 التجريبية 6.666 2.601 01 5.666 0.100 0.002 06 الةاا ة

مهارة البحث في المصادر 
 ا لكترونية الموثوقة

 6.121 1.166 06 التجريبية 6.666 1.061 01 0.000 0.001 0.102 06 الةاا ة
مهارة ت بيق األن مة 

 والقوانين
 0.121 0.202 06 ا ةالةا

 6.112 2.166 06 التجريبية 6.665 0.055 01 0.600

 0.655 2.266 06 التجريبية 6.660 0.022 01 0.566 0.050 0.066 06 الةاا ة مهارة التفكير ا يجابي

 إجمالي المهارات الحياتية
 1.022 02.200 06 الةاا ة

 0.101 25.002 06 التجريبية 6.666 2.021 01 05.200
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= 6.60( وجود فرق ذي داللة إحصابية عند مستوى داللة )1ُي حظ من الجدول )
α بين متوس ي درجات طالبات عي نة البحث في القياا البعدي  جمالي مقياا )

المهارات الحياتية في مادة الحديث، وقد بلغت ليمة )ت( للفرق بين متوس ي الدرجات 
(، وهي أكبر من القيمة الجدولية عند 01لة عند درجة الحرية )(، وهي ليمة دا2.021)

(، وهي ليمة أصغر من 6.666درجة الحرية نفسها، كما أن ليمة مستوى الداللة )
(، بين α= 6.60(، كما يوجد أيةاد فرق ذي داللة إحصابية عند مستوى داللة )6.60)

الي كل من: مهارة تحمل متوس ي درجات طالبات عي نة البحث في القياا البعدي  جم
المسؤولية، مهارة ضبط النفس، مهارة اتخاذ القرار، مهارة التكافل االجتماعي، مهارة التعلم 
الااتي، مهارة استخدام التقنية الحديثة، مهارة البحث في المصادر ا لكترونية الموثوقة، 

)ت( للفرق بين  مهارة ت بيق األن مة والقوانين، مهارة التفكير ا يجابي، وكانت ليم
(، وهي أكبر من 01متوس ي الدرجات لجميع المهارات ليمدا دالةد عند درجة الحرية )

(، 0.110القيمة الجدولية عند درجة الحرية نفسها، وكانت ليم )ت( للفروق )
(0.661( ،)0.101( ،)5.260( ،)1.510( ،)2.601( ،)1.061( ،)0.055 ،)
(، وهاا يعنى أنه 6.60ويات داللة  أصغر من )( على التوالي، وجميعها امست0.022)

(، بين متوسط درجات المجموعة 6.60يوجد فرق ذو داللة إحصابية عند مستوى داللة )
الةاا ة ومتوسط درجات المجموعة التجريبية، في مقياا المهارات الحياتية في مادة 

حصابياد عند يوجد فرق دال إ"  أي أنه الحديث، لصالح طالبات المجموعة التجريبية
 التجريبية ( بين المتوس ات الحسابية لدرجات طالبات المجموعة6.60مستوى الداللة )

المهارات الحياتية، في الت بيق البعدي لصالح  الةاا ة في مقياا المجموعة وطالبات
 المجموعة التجريبية". 

وى اختبار صحة الفرض الثاني الاي ينص على: "يوجد فرق دال إحصابياد عند مست -ب
( بين القياا القبلي، والقياا البعدي للمجموعة التجريبية، في 6.60الداللة )

استخدم اختبار )ت( مقياا المهارات الحياتية، لصالح المجموعة التجريبية"، و 
  للمقارنة بين متوس ي درجات Paired samples T-Testللمجموعات المعتمدة 

ا البعدي لمقياا المهارات الحياتية، المجموعة التجريبية في القياا القبلي والقيا
 ( نتابج اختبار "ت".2ويبي ن الجدول )
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اعدى( -)قبلي مقياا المهارات الحياتية ( تابج اختبار )ت( لداللة الفروق في 2جدول )
 للمجموعة التجريبية

مقياا المهارات 
االنحراف  المتوسط العدد الت بيق الحياتية

 المعياري 
الفروق بين 
 نالمتوس ي

درجة 
 الحرية

 ليمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 مهارة تحمل المسؤولية
 قبلي

06 
0.066 6.006 

 6.006 1.066 اعدي 6.666 1.016 52 0.666

 6.205 2.066 اعدي 6.666 1.115 52 1.602 6.062 0.000 06 قبلي مهارة ضبط النفس

 6.000 2.166 اعدي 6.666 1.000 52 1.000 6.062 0.102 06 قبلي مهارة اتخاذ القرار
مهارة التكافل 
 االجتماعي

 6.222 1.566 اعدي 6.666 1.201 52 1.066 6.221 0.266 06 قبلي

 6.205 1.066 اعدي 6.666 1.110 52 1.000 6.050 0.002 06 قبلي مهارة التعلم الااتي
مهارة استخدام التقنية 

 الحديثة
 6.020 1.02 اعدي 6.666 05.000 52 1.102 0.655 0.2 06 قبلي

مهارة البحث في 
المصادر ا لكترونية 

 الموثوقة

 قبلي
06 

0.002 6.200 
 6.121 1.166 اعدي 6.666 0.050 52 1.200

مهارة ت بيق األن مة 
 والقوانين

 6.112 2.166 اعدي 6.666 1.020 52 1.500 6.001 0.002 06 قبلي

 0.655 2.266 اعدي 6.666 1.020 52 1.002 6.020 0.000 06 قبلي مهارة التفكير ا يجابي
إجمالي المهارات 

 الحياتية
 0.101 25.02 اعدي 6.666 00.011 52 16.000 0.000 05.50 06 قبلي

( نجد أن ليمة )ت( للفرق بين متوس ي درجات 2االن ر إلى الجدول السابق )
( في إجمالي K.W.L.H.A.Qعة التجريبية، التي درست ااستخدام إستراتيجية )المجمو 

(، وهي ليمة دالة عند درجة الحرية 00.205المهارات الحياتية لمادة الحديث، قد بلغت )
(، وهي أكبر من القيمة الجدولية عند درجة الحرية نفسها، كما بلغت ليمة مستوى 52)

(. وقد بلغت ليمة )ت( لمهارة تحمل 6.60من )(، وهي ليمة أصغر 6.666الداللة )
(، 1.000(، ولمهارة اتخاذ القرار )1.115(، ولمهارة ضبط النفس )1.016المسؤولية )

(، ولمهارة استخدام 1.110(، ولمهارة التعلم الااتي )1.201ولمهارة التكافل االجتماعي )



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681عدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال

 -133- 

رونية الموثوقة (، ولمهارة البحث في المصادر ا لكت05.000التقنية الحديثة )
(، ولمهارة التفكير ا يجابي 1.020(، ولمهارة ت بيق األن مة والقوانين )0.050)
(. والنتابج السااقة تعني أن استخدام 6.666(، وجميعها امستوى داللة )1.020)

الحياتية في البحث لدى مهارات جميع الأدى إلى تنمية ( K.W.L.H.A.Qإستراتيجية )
، وكان الفرق بين المتوس ين كبيردا وداالًّ بين الت بيقين المتوسططالبات الصف الثالث 

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، وطبقاد لهاه النتيجة تم قبول الفرضية الثانية للبحث، 
والتي تشير إلى وجود فرق بين الت بيقين القبلي والبعدي في مقياا المهارات الحياتية 

 لت بيق البعدي. للمجموعة التجريبية، لصالح ا
( في المتغي ر K.W.L.H.A.Qالتحقق من فاعلية المعالجة التجريبية: )إستراتيجية  -ج

التااع: )تنمية المهارات الحياتية( في مادة الحديث، لدى طالبات الصف الثالث 
ارتفاع جميع نسل  وتبين.، Blackالمتوسط، استخدمت معادلة الكسل المعدل لب ك 

(، وهو المدى الاي حدده ب ك للفاعلية، مما تشير 0.5ن )الكسل المعدل لب ك ع
( كان ذا فاعلية في (K.W.L.H.A.Qالنتيجة السااقة إلى أن استخدام إستراتيجية 

 إجمالي المهارات الحياتية، وكالك جميع المهارات الحياتية في البحث.
عرض السابق أظهرت النتابج كما يتةح من الثالثاد: مناقشة نتابج البحث وتفسيرها: 

(، K.W.L.H.A.Qتفوق طالبات المجموعة التجريبية الاين درسوا من خ ل إستراتيجية )
على طالبات المجموعة الةاا ة ال تي درسن اال ريقة التقليدية، وسيتم فيما يأتي 

 مناقشة وتفسير تلك النتابج:
ة ااختبار أظهرت نتابج التحليل المتعلقمناقشة النتابج المتعلقة االفرض األول: 

( بين متوس ي 6.60صحة الفرض البديل األول، وجود فرق دال إحصابياد عند مستوى )
درجات طالبات المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات المجموعة الةاا ة في الت بيق 
البعدي لمقياا المهارات الحياتية، لصالح طالبات المجموعة التجريبية، التي تم تدريسها 

(، وهاه النتيجة تشير إلى أن التدريس ااستخدام K.W.L.H.A.Qجية )من خ ل إستراتي
( أكثر فاعلية من طريقة التدريس المعتادة في تنمية K.W.L.H.A.Qإستراتيجية )

المهارات الحياتية، واتفقت نتابج الدراسة الحالية مع مع م نتابج الدراسات السااقة، التي 
لى المتغيرات التااعة في هاه الدراسات، وكان أع ت نتابج إيجابية لهاه ا ستراتيجية ع

  5600  العتيبي، 5601األثر داالد من الناحية ا حصابية، كما في دراسة: )الصاعدي، 
  ربااعة، 5601  الغريبي، 5602  طوهري، 5602  البوسعيدي، 5600مص فى، 

5602  Ruggiano ، 1999 ،كما اتفقت نتابج الدراسة 5661  ع ية وصالح ،)
(، التي أكدت فيها أن ۹۰۰1حالية مع اعص الدراسات، كدراسة )أبو خوصة، ال
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تعمل على جعل التعلم ذا معنى، من خ ل التفاعل مع جدول  (K.W.L.H) إستراتيجية 
 ا ستراتيجية، والقيام ااألنش ة المختلفة.

ل وقْد تمَّ م ح ة عامل المنافسة بين ال البات، والمشاركة الفاعلة منهن، من خ  
مناقشة أفكارهن، وتقييمها، والتفكير معاد اصوت مرتفع، وتبادل اآلراء، وتقديم ملخص 
للدرا، والبحث في المكتبة أو مصادر أخرى عن األسئلة التي لم يجل عنها الدرا، 
والتي من خ لها يتم فتح ااب البحث العلمي ل ستزادة حول الموضوع، من جانل آخر 

لية مع نتابج الدراسات السااقة التي أثبتت أن استخدام اتفقت نتابج الدراسة الحا
ا ستراتيجيات الحديثة والنش ة لها فاعلية في تنمية المهارات الحياتية، كما في دراسة 

  الجعفري، 5601  ال حيدان، 5601  األحمري، 5601  القحيز، 5601)الحربي، 
5602 .) 

: خ وات إستراتيجية وهاه النتيجة قد تعزى إلى عدة عوامل، أبرزها أن
(K.W.L.H.A.Q)  تسير اشكل من م ومتسلسل، وتسمح لل البات بتبادل المعلومات

التي يعرفنها عن المهارة الحياتية، وتمكنهن من وضع أهداف التعلم، وهاا له دور في 
عملية معرفة وفهم المهارة الحياتية. إضافةد إلى مشاركة ال البات في تعبئة جدول 

، فقد ساعد اشكٍل كبيٍر على وعي ال البات بااتهن، (K.W.L.H.A.Q)إستراتيجية 
وبالمعارف التي يمتلكنها، وتوظيفها في واقع حياتهن، كما أن مناقشتهن فيما يقمن 
بتعبئته في جدول ا ستراتيجية حول المعلومات عن المهارة الحياتية، وت بيقاتها يجعلهن 

بدوره إلى زيادة الدافعية لتعلم المهارة أكثر حماساد ومشاركة في الدرا، مما يؤدي 
إستراتيجية  كما أن(.5600الحياتية، وهو ما أشارت إليه دراسة العزاوي وناصر )

(K.W.L.H.A.Q)  جعلت ال البة، وما لديها من معلومات وخبرات حول المهارة
تعلم الحياتية، الركن األساا في المولي التعليمي، وقد وفرت ا ستراتيجية نوعاد من ال

المتمركز حول المتعلم، وهاا بدوره جعل ال البة أكثر تركيزاد وأسرع في تعلم المهارة 
من إستراتيجيات  (K.W.L.H.A.Q)إستراتيجية  الحياتية، والتمكن من استيعابها. كما أنَّ 

التعلم النشط، الاي يجعل ال البة أكثر نشاطاد وحيوية، وهاا بدوره يساعد على تنمية 
حياتية لديها أثناء الدرا. وتنمي ا ستراتيجية لدى ال البة القدرة على جمع المهارات ال

البيانات والمعلومات، والبحث عن المعلومة في المصادر المختلفة، وإثارة التفكير. أيةاد 
حيث تن لق من المعرفة السااقة للمتعلم  (K.W.L.H.A.Q) الدور البارز  ستراتيجية 
الد إلى ما يريد أن يتعلمه عنها، ثم يحدد ما تعلمه، وكيي يمكن عن المهارة الحياتية، وصو 

تعلم المزيد عنها، وكيي ي بق ما تعلمه في حياته، حتى ينتهي ااألسئلة الناتجة عن 
 للمكونات تعلمه، والتي ما زالت تحتاج إلى إجااة، وهاه الخ وات تسير بنفس االتجاه

واالتجاه، واألداء(، والتي أشارت إليها دراسة لتنمية أي مهارة، وهي: )المعرفة،  األساسية
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(، وهاا ما انعكس بدوره في تفوق المجموعة التجريبية على 0222الخليل والباز )
 المجموعة الةاا ة، كما أظهرت نتابج البحث الحالي المزايا التي تتمتع بها إستراتيجية 

(K.W.L.H.A.Q)اع د ونش اد ، حيث تسهم في مساعدة المتعلم على أن يكون متف
وموظفاد للخبرات، اا ضافة إلى كونها ال تركز على اكتساب المعلومات أو المفاهيم 
فحسل، وإنما ال ريق واألسلوب الاي يكتسل اه المتعلم هاه المعلومات، مما يكسبه 
جوانل التفكير المتعددة، والمهارات التي يحتاجها في حياته، وهاا ما أدى بدوره إلى تفوق 

ة التجريبية التي درست وفق هاه ا ستراتيجية، التي تركز على الخ وات المجموع
والخبرات والممارسة. كالك التنوع في استخدام الوسابل واألنش ة التعليمية، كالصور، 
والعرض، ومقاطع الفيديو، والملخصات التعاونية أثناء التدريس ااستخدام ا ستراتيجية، 

، وتقوية شعور ال البات اأهمية المعلومات المكتسبة عن أسهم في زيادة التفاعل ا يجابي
المهارة الحياتية، وتعزيزها وتنميتها لديهن، كما أن تزويد ال البات أثناء ا ستراتيجية 
ببعث الموالي الحياتية التي تت لل اتخاذ التصرف المناسل، كان له أثر واضح في 

 اكتسابهنَّ لهاه المهارات الحياتية.
، (K.W.L.H.A.Q)إستراتيجية جتماع ما سبق من العوامل المتوفرة في وبالك فإن ا

قد أسهمت في وجود الفاعلية الواضحة في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات الصف 
 الثالث المتوسط في مادة الحديث.

 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتابج، فإنه يمكن التوصية اما يلي:التوصيات: 
المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس إلى االستفادة مـن توجيه اهتمام  -

ـــــــتعلم النشـــــــط، ال ســـــــيما إســـــــتراتيجية  إســـــــتراتيجيات مـــــــا وراء المعرفـــــــة  وال
(K.W.L.H.A.Q)  في مجال تعليم وتعلم مادة الحديث، ومواد التربية ا س مية

 اشكٍل عام. 
ـــى اســـتخدام إســـتراتيجية مـــا  - ـــاء الخدمـــة عل ـــدريل المعلمـــين أثن ـــة، ت وراء المعرف

، وتةــــــــــــمين إســــــــــــتراتيجية (K.W.L.H.A.Q)وخصوصــــــــــــاد إســــــــــــتراتيجية 
(K.W.L.H.A.Q)  .في كتل الحديث، وتوضيح إجراءاتها اشكٍل سهٍل وسلس 

فــي دليــل المعلــم، مــن حيــث المةــمون  (K.W.L.H.A.Q)تةــمين إســتراتيجية  -
 واألهداف وا جراءات وكيفية ممارستها. 

اتية، من خ ل موالي تعلم حياتية واقعية  مما يسهم مراعاة تنمية المهارات الحي -
 في زيادة الدافعية لدى المتعلمين للمشاركة الفاعلة. 

ا فادة من مقياا المهارات الحياتية ل البـات الصـف الثالـث المتوسـط المعـد فـي  -
 هاا البحث  لقياا مدى توافر المهارات الحياتية لديهن.
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  :المقترحات 
 دأه البحث فإن الباحثين يقترحان إجراء الدراسات التالية:استكماالد لما ب     
فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة فــي مــادة  (K.W.L.H.A.Q)فاعليــة إســتراتيجية  -

 الحديث لل لبة في المراحل الدراسية األخرى.
 في تنمية اعث المتغيرات األخرى. (K.W.L.H.A.Q)فاعلية إستراتيجية  -
ــة ا ســ مية األخــرى )التفســير،  دراســة مماثلــة للدراســة الحاليـــة - ــي مــواد التربي ف

 والتوحيد، والفقه(.
ف أثر إستراتيجيات تدريسية أخرى على تنمية المهارات الحياتيـة لـدى طالبـات  - تعر 

 المرحلة المتوس ة.
مستوى تمكن معلمات التربية ا س مية من أساليل تنمية المهارات الحياتية لدى  -

 راحل التعليم المختلفة. طالبات المرحلة المتوس ة، وم
 دراسة لمعرفة مستوى المهارات الحياتية لدى طالبات المرحلة المتوس ة. -
دراسة لتحليل مةمون مواد التربية ا س مية االصف الثالث المتوسط، في ضوء  -

 المهارات الحياتية.
دراسة تشخيصية )وصفية( حول الصعوبات التـي تعيـق تنميـة المهـارات الحياتيـة  -

 بات المرحلة المتوس ة.لدى طال
ــة المهــارات  - ــة ا ســ مية فــي تنمي ــرح لمعلمــات التربي ــدريبي مقت ــامج ت ــة برن فاعلي

 الحياتية لدى طالبات المرحلة المتوس ة.
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 المصادر:
 القرآن الكريم -
اـاب -(. صـحيح مسـلم، كتـاب ا يمـان 5660-0152مسلم، مسلم بن الحجـاج النيسـابوري، ) -

 عل ا يمان. دار طيبة، الرياض. بيان عدد ش
اــاب -(. صــحيح مســلم، كتــاب ال هــارة 5660-0152مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، )
 االست ااة. دار طيبة، الرياض.

 المراجع العربية:
( والمخ  ـات المفاهيميـة K.W.L.Hأثر توظيي إستراتيجيتي )(. 5601أبو خوصة، أكرم أحمد )

، رسـالة في التكنولوجيـا لـدى طلبـة الصـف الحـادي عشـر اغـزة في تنمية مهارات التفكير
 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة ا س مية.

ـــراهيم، ســـليمان عبدالواحـــد يوســـف ) ـــي عصـــر (. 5606إب ـــة ف ـــة ضـــرورة حتمي المهـــارات الحياتي
 ، القاهرة: إيتراك لل باعة والنشر والتوزيع.0، طالعولماتية رؤية سيكوتربوية

، رسالة دور المرحلة االبتدابية في تنمية المهارات الحياتية لل  ب(. 5601ألحمري، علي أحمد )ا
 ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض. 

فعالية إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس مادة الحديث والثقافة (. 5661األكلبي، مفلح دخيل )
، سي ومهارات التفكير الناقد لدى ط ب الصف األول ثـانوي ا س مية في التحصيل الدرا

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.
المرجـع الحـديث فـي تـدريس مقـررات التربيـة ا سـ مية )المفـاهيم (. 5602األكلبي، مفلح دخيـل )
 ، الرياض: مكتبة الرشد.5، طوالت بيقات(

المرجــــع الحــــديث فــــي تــــدريس التربيــــة ا ســــ مية المفــــاهيم (، 5601األكلبــــي، مفلــــح دخيــــل. )
 ، الرياض: مكتبة الرشد.0، طوالت بيقات

دراسة لتحديد آليـات مقترحـة لتةـمين اعـث المهـارات (. 5605-0101آل داود، إبراهيم محمد )
ــة مــن وجهــة ن ــر المختصــين  ــة الثانوي ــة ا ســ مية االمرحل ــاهج التربي ــة فــي من الحياتي

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.نوالممارسي
( فـي تحصـيل طالبـات K.W.Lأثر استخدام إستراتيجية )(. 5602البوسعيدي، مريم عبدهللا حمد )

، رســالة ماجســتير غيــر الصــف التاســع األساســي فــي التربيــة ا ســ مية اســل نة عمــان
 لسل ان قابوا.منشورة، كلية التربية، جامعة ا

فـي تحصـيل طـ ب المرحلـة   K.W.L.H(. أثر إسـتراتيجية5605الجبوري، مشرق محمد مجول )
مجلـة العلـوم ا نسـانية، كليـة ا عدادية فـي مـادة األدب والنصـوص واتجاهـاتهم نحوهـا، 

 .06، جامعة اابل، العراق، ع التربية
ة اعـــث المهـــارات التدريســـية أثـــر برنـــامج مقتـــرح علـــى تنميـــ(. 5602الجـــديلي، دعـــاء جميـــل )

، رسـالة والمهارات الحياتية لدى ال البات/ المعلمات في كلية التربية اجامعة األزهر اغـزة
 ماجستير، غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة.
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أثـر إسـتراتيجية مقترحـة قابمـة علـى التعلـيم المتمـايز فـي تـدريس (. 5602الجعفري، يحي حسن )
التحصـيل وتنميـة المهـارات الحياتيـة لـدى طـ ب الصـف الثالـث المتوسـط،  الحديث علـى

 ، جامعة الملك خالد.رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية
فاعليــة اســتخدام إســتراتيجيات مختــارة فــي تــدريس مــادة الحــديث (. 0101الحــارثي، أمــاني ســعد )

 مية ومهارات الحوار لدى طالبات والثقافة ا س مية لتنمية الوعي امفاهيم الثقافة ا س
رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، كليـة التربيـة،  الصف األول الثانوي امدينـة مكـة المكرمـة،

 جامعة أم القرى.
(. واقع تنمية المهـارات الحياتيـة دراسـة تحليليـة لمحتـوى منـاهج اللغـة 5600الحايك، آمنة خالد )

-  لجامعـات العربيـة للتربيـة وعلـم الـنفسمجلـة اتحـاد االعربيـة فـي المرحلـة الثانويـة، 
 .560-021، 0ع  ،00، مجسوريا

فاعلية وحدة م ورة في مقرر الحديث لتنمية المهارات الحياتية لـدى (. 5601الحربي، ريم عزيز )
 ، جامعة عين شمس.طالبات المرحلة الثانوية، كلية اآلداب

دى طالبــات جامعــة األميــرة نــورة بنــت المهــارات الحياتيــة لــ(. 5601الحلــوة، طرفــة بنــت إبــراهيم )
جامعــة األميــرة نــورة، العلــوم  عبــدالرحمن فــي ضــوء التحــديات المعاصــرة، كليــة التربيــة،

 .501-022، 0ع ،55مصر، مج– التربوية
أثر برنامج تعليمي قابم على التعلم النشط فـي تنميـة المفـاهيم (. 5602ال حيدان، رجاء عوضه )

، رسـالة في مقـرر الفقـه لـدى طـ ب الصـف الثالـث المتوسـط الفقهية والمهارات الحياتية
 دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك خالد. 

شـارك( فـي تـدريس -زاوج-اكتـل-أثر توظيـي إسـتراتيجية )فكـر(. 5600الخالدي، ماجدة موسى )
ــدى طــ ب الصــف الخــامس  ــة ل ــة المهــارات الحياتي ــى تنمي ــة ا ســ مية عل مبحــث التربي

، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة التربيـــة، الجامعـــة ا ســـ مية، غـــزة، األساســـي
 فلس ين.

(. إستراتيجيات التـدريس الفعـال، مكتبـة 5601الخليفة، حسن جعفر وم اوع، ضياء الدين محمد )
 المتنبي، الدمام.

ــاز، خالــد صــ ح ) ــوح  والب ــو الفت ــل، محمــد أب ــة0222خلي ــوم فــي تنمي ــاهج العل اعــث  (. دور من
ــة االبتدابيــة، ورقــة عمــل مقدمــة للمــؤتمر العلمــي  ــدى ت ميــا الرحل ــة ل المهــارات الحياتي

، 0الثالث لمناهج العلـوم للقـرن الحـادي والعشـرين، الجمعيـة المصـرية للتربيـة العمليـة، 
10-061. 

فعاليـــة موالـــي تعلـــيم وتعلـــم فـــي تنميـــة المهـــارات الحياتيـــة (. 5662الدوســـري، الجـــوهرة محمـــد )
ــات المرحلــة الثانويــةالم ــي والتحصــيل واتجاهــات طالب ، تةــمنة امنــاهج االقتصــاد المنزل

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك عبدالعزيز.
، "تقريـر اللجنـة الدوليـة للتربيـة للقـرن الحـادي التعلـيم ذلـك الكنـز الكـامن(. 0221ديلوروا، جاك )

 يد، القاهرة: دار النهةة.والعشرين"، ترجمة: جابر عبدالحم



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681عدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال

 -116- 

( فــي تحصــيل طــ ب كليــة K.W.L.Hأثــر اســتخدام إســتراتيجية )(. 5601ربااعــة، علــي محمــد )
الشــريعة والدراســات ا ســ مية فــي مقــرر منــاهج المحــدثين اجامعــة القصــيم واتجاهــاتهم 

 ، كلية الشريعة، جامعة القصيم. نحوها
 ، القاهرة: دار العالم العربي.ثة في التدريسإستراتيجيات حدي(. 5600الرباط، بهيرة شفيق )
. المملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية. 5606رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422   ــــــــاريخ االســــــــترجاع ت
56-1-5601 . 

وير منــاهج التعلــيم العــام فــي كــل المراحــل، صــحيفة " وثيقــة لت ــ00(. "5602الزهرانــي، ســعيد )
 .5602-5-2تاريخ االسترجاع https://twitter.com/ETEC_SA. المدينة، 
علــى التحصــيل الدراســي فــي مقــرر  K.W.Lأثــر اســتخدام إســتراتيجية (. 5600الزهرانـي، غيــداء )

رســـالة  ،اللغـــة االنجليزيـــة لـــدى طالبـــات الصـــف األول المتوســـط امدينـــة مكـــة المكرمـــة
 ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى.

، كليـة العلـوم 0. طالن رية البنابيـة واسـتراتيجيات تـدريس العلـوم(. 5662زيتون، عايش محمود )
 التربوية: الجامعة األردنية، دار الشروق.

ــزين، إيمــان الصــادق ) ــيم مــن أجــل 5602ال ــيم مهــارات الحيــاة والتعل (. ورشــة مشــاورة حــول تعل
-1اطنــة فــي من قــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عمــان األردن فــي الفتــرة مــن المو 
 .552-550، 0، ع01، مجالسودان – دراسات تربويةم، 06/00/5600

(. األداء التدريسي للمعلمين ودوره في 5600السحارى، محمد عوض  وعامر، ربيع عبدالرؤوف )
من قـة عسـير مـن وجهـة ن ـرهم فـي تحقيق المهارات الحياتية ل  ب المرحلـة الثانويـة ا

مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة ضــوء اعــث المتغيــرات، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك خالــد، 
 ، 010-005، 0، ج026، عاألزهر

(. مســتويات الرضــا عــن المنــاهج المدرســية وعــن مــدى مــا تكســبه 5600ســرور، إينــاا عبــدهللا )
ــ ــيم الع ــة فــي مراحــل التعل ــى المجتمــع  امللمــتعلم مــن مهــارات حياتي ــة عل دراســة ميداني

 . 512-500، 501، عمجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسالسعودي، 
ــة اســتخدام برنــامج الكــورت علــى التحصــيل الدراســي 5602الســلمي، عبــدالعزيز جــابر ) (. فاعلي

مجلــة العلــوم والتفكيــر ا بــداعي فــي مــادة الحــديث لت ميــا الصــف الســادا االبتــدابي، 
 .0، ع0، مجوالنفسيةالتربوية 

ــد، عــادل  ــا  وزي ــدين  وفرمــاوي، فرمــاوي محمــد  وأمــين، مانيرف الســيد، ماجــدة  وخ ــر، صــ ح ال
 ، القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع.المناهج ومهارات التدريس(. 5600)

، الريــاض: 0، طمعجــم المصــ لحات التربويــة والنفســية(. 5660شــحاتة، حســن  والنجــار، زينــل )
 ر المصرية اللبنانية.الدا

منهج المهـارات الحياتيـة ل ـ ب المرحلـة االبتدابيـة: مـنهج (. 5600الشدوخي، فيصل بن ناصر )
، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة الــدعوة وأصــول الــدين، الجامعــة ا ســ مية مقتــرح

 االمدينة المنورة، السعودية.

http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
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، ت ما وراء المعرفـة بـين الن ريـة والت بيـقإستراتيجيا(. 5660الشربيني، فوزي  ال ناوي، عفت )
 مصر: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.

(. القــــاهرة: دار 0، )طاســــتراتيجيات فــــي الــــتعلم النشــــط060(. 0105الشــــمري، ماشــــي محمــــد )
 المعرفة.

في تنمية مهارات اسـتيعاب  K.W.Lفاعلية استخدام إستراتيجية (. 5600الصاعدي، آالء حميد )
ـــات الصـــف األول المتوســـط االعاصـــمة المقدســـةالحـــديث الشـــ ـــدى طالب ، رســـالة ريي ل

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة.
فاعلية إستراتيجية بناء المعنـى الم ـورة فـي تـدريس مقـرر الحـديث (. 5602طوهري، أحمد يحي )

، رسـالة ماجسـتير ابيةوالسيرة على التحصيل الدراسي واالتجاه لدى ط ب المرحلة االبتد
 غير منشورة، كلية التربية، جامعة ا مام عبدالرحمن بن فيصل، الدمام.

، القاهرة: دار 0، طالمهارات الحياتية(. 5661عبد المع ي، أحمد حسين  مص فى، دعاء محمد )
 السحاب للنشر والتوزيع.

س السيرة النبوية علـى ( في تدريK.W.L.Hفاعلية إستراتيجية )(. 5600العتيبي، فاطمة قاسي )
، رسـالة ماجسـتير غيـر تنمية القيم الخلقية والوعي بها لدى تلمياات المرحلـة االبتدابيـة

 منشورة، كلية التربية، جامعة ال ابف.
( في اكتساب المفاهيم ومهارات L.W. Kأثر إستراتيجية )(. 5605عرام، ميرفت سليمان عبدهللا )

، رسالة ماجسـتير، كليـة التربيـة،  ف السااع األساسيالتفكير في العلوم لدى طالبات الص
 الجامعة ا س مية، غزة.

فـي التحصـيل  K.W.L(. أثر التدريس ااستخدام إستراتيجية 5600العزاوي، رحيم  ناصر، أح م )
الدراسي لدى طلبة المرحلة الثالثة اقسم الرياضيات لكلية التربية الجامعـة المستنصـرية، 

 .000 -001، 5، العراق، عللعلوم ا نسانية مجلة جامعة األنبار
و)فكـر، زاوج، شـارك( فـي  K.W.L(. فعاليـة إسـتراتيجية 5661ع ية، ابراهيم. وصالح، محمـد ) 

تدريس الرياضيات على تنمية التواصل وا بداع الرياضي لدى ت ميا المرحلة االبتدابية. 
 .10-06، 20، ع 01، مج مجلة كلية التربية

، األردن: دار إستراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم المقروء، عمان(. 5606لي )ع ية، محسن ع
 المناهج للنشر والتوزيع.

، ا ســكندرية: دار (. المهـارات الحياتيــة إســتراتيجية منهجيـة إســتراتيجية5662علـي، عــادل ســيد )
 الجامعة الجديدة.

فهومهــا، إجراءاتهــا، فوابــدها، فــي تــدريس القــراءة م K.W.L(. إســتراتيجية 5660العليــان، فهــد )
 .0، ع0، مجمجلة كليات المعلمين
فاعلية إستراتيجية العصف الاهني في تدريس مقرر الحديث (. 0100العنزي، منى صياح عوض )

علـــى تنميـــة مهـــارات التفكيـــر ا بـــداعي لـــدى طالبـــات الصـــف الثـــاني المتوســـط امدينـــة 
ــةالريــاض ــوم االجتماعي ــة العل ــن ســعود ، رســالة ماجســتير، كلي ، جامعــة ا مــام محمــد ب

 ا س مية.



 م 0202لسنة  أبريل( األول، الجزء 681عدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال

 -111- 

فاعلية األنش ة التعليمية فـي تنميـة المهـارات الحياتيـة فـي مقـرر (. 5600الغامدي، ماجد سالم )
، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة العلــوم الحــديث ل ــ ب الصــف الثالــث المتوســط

 االجتماعية، جامعة ا مام محمد بن سعود ا س مية، الرياض.
( في تنمية مهارات الوعي اما K.W.L.Hأثر استخدام إستراتيجية )(. 5601لغريبي، نوف علي )ا

وراء المعرفة والتحصيل الدراسي فـي مقـرر الثقافـة ا سـ مية لـدى طالبـات كليـة التربيـة 
 .00، ع5، مججامعة شقراء
لــوم للمرحلــة (. المهــارات الحياتيــة المتةــمنة فــي محتــوى كتــل الع5602الفراجــي، محمــد أحمــد )

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة العلــوم التربويــة، جامعــة آل االبتدابيــة فــي العــراق
 البيت، األردن.
(. وحـدة مقترحـة فـي العلـوم الشـرعية قابمـة علـى المـدخل التكـاملي 5601القحيز، أسماء محمد )

الثالـــث لتنميــة اعــث المهــارات الحياتيـــة المرتب ــة اــإدارة الوقــت لـــدى طالبــات الصــف 
 .006-12، 002، ع مصر  مجلة القراءة والمعرفة،المتوسط، 

 (. مهارات الحياة، عمان: دار وابل للنشر والتوزيع.5600القداح، محمد إبراهيم )
(. المهـارات الحياتيــة المتةــمنة فــي كتـل التربيــة ا ســ مية للصــف 5600مرتجـي، أمــاني عــون )

ــة لهــا،  ــة الســادا األساســي ومــدى اكتســاب ال لب ــر منشــورة، كلي رســالة ماجســتير غي
 التربية، جامعة األزهر، غزة.

(. لياا فاعلية كتاب النشاط المصاحل لمقرر الفقه في تنميـة 5605المريبث, طفلة دخيل هللا )
المهــارات الحياتيــة ال زمــة لــدى طالبــات الصــف األول المتوســط، رســالة ماجســتير غيــر 

 ا مام محمد بن سعود، الرياض. منشورة, كلية العلوم االجتماعية, جامعة
إسـتراتيجيات التـدريس (. 5601المسعودي، محمد حميد مهـدي  الهـداوي، سـنابل ثعبـان سـلمان )

 ، عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع.0، طفي البنابية والمعرفية وما وراء المعرفة
ء أثـر الـتعلم ( فـي التحصـيل وبقـا(K.W.L(. فاعليـة إسـتراتيجية 5600مص فى، فاتن مص فى )

، 021، عمجلـة القـراءة والمعرفـةلدى طالبات الصف الثالث المتوسـط فـي مقـرر الفقـه، 
 .02-000ص

ــى شــباب ) ــري، من ــاهيم ومهــارات (. 0102الم ي ــة المف ــى مــا وراء المعرفــة لتنمي ــابم عل برنــامج ق
ه، ، رسالة دكتـوراالتفكير االستداللي لدى طالبات الصف األول الثانوي في مقرر الحديث

 كلية العلوم االجتماعية، جامعة ا مام محمد بن سعود ا س مية.
برنــــامج المهــــارات الحياتيــــة، حقيبــــة المهــــارات (. 5662مكتــــل التربيــــة العربــــي لــــدول الخلــــيج )

 .الشخصية، الرياض، المملكة العربية السعودية
نميــة المهــارات الحياتيــة فاعليــة إســتراتيجية الــتعلم البنــابي فــي ت(. 5605مليبــاري، أفــراح عبــدهللا )

والتحصيل الدراسي في مادة التربية األسرية لـدى تلميـاات الصـف األول متوسـط امدينـة 
، رســالة ماجســتير، غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة مكــة المكرمــة

 المكرمة.
الريـاض، المملكـة  .مهارات المستقبل.. تنميتهـا وتقويمهـا(. 5601المؤتمر الدولي لتقويم التعليم )
 العربية السعودية.



 ....( في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات الصفK.W.L.H.A.Qإستراتيجية )فاعلية 
 أ.د/ مفلـح دخيـل األكلبـي                 ،أ/ ســارة سعيــد جبـار المعـاوي 
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الن رية البنابية وإستراتيجيات ما وراء المعرفة: إستراتيجية  (.5600الموسوي، نجم عبدهللا غالي )
 ، عمان: دار الرضوان.0، ط( أنموذجاد K.W.Lالجدول الااتي )
، لــة الثانويــة(. المهــارات الحياتيــة التــي ينبغــي تعلمهــا فــي المرح5662النـاجي، عبدالســ م عمــر )

 .15-00، 026، الرياض، عمجلة المعرفة
فاعلية تدريس مادة الحديث والسيرة ااسـتخدام إسـتراتيجية (. 5600النجيمي، عبدهللا علي سعيد )

(K.W.Lفي التحصيل الدراسي لدى ط ب الصف السادا االبتدابي ) رسالة ماجستير ،
ــد. عســير، در  ــم منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك خال اســات عربيــة فــي التربيــة وعل

 . 16(، عASEPالنفس )
أصــــول التربيــــة ا ســــ مية وأســــاليبها فــــي البيــــت والمدرســــة (. 5662الــــنح وي، عبــــدالرحمن )

 ، دمشق: دار الفكر.5، طوالمجتمع
أثـــر اســـتخدام الواقـــع المعـــزز فـــي تنميـــة التحصـــيل الدراســـي (. 5601الهـــاجري، ســـارة ســـليمان )

لـــي فـــي مقـــرر الفقـــه ل البـــات الصـــف األول المتوســـط فـــي مدينـــة ومهـــارات األداء العم
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ا مام محمد بن الرياض

 .سعود ا س مية، المملكة العربية السعودية
 ، الرياض. وثيقة سياسة التعليم االمملكة(. 0100وزارة التربية والتعليم )

وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتين االبتدابيـة والمتوسـ ة (. 5662ة والتعليم )وزارة التربي
 ، الت وير التربوي، الرياض.في التعليم العام

، طبعة تجريبية، المملكة دليل المعلم لمادة الحديث للصف الثالث المتوسط(. 5600وزارة التعليم )
 العربية السعودية: الرياض.

مـــا هـــي المهـــارات التـــي تعتبـــر مهـــارات حياتيـــة؟ تـــم االســـترجاع بتـــاريخ  (.5660اليونســـيي )
 على الرااط ٩١٠٢/٩/٩١

https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html:e de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html:e
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