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إلى سيد املرسلين من بعثه هللا رحمة للعاملين نبينا محمد  "وصحابته الكرام.
إلى أرواح شهدائنا ألابرار الذين أناروا لنا طريق الحرية والكرامة
إلى الذين يقبعون خلف القضبان ليدفعوا ضريبية الوطن  ..أسرانا البواسل
إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار  ...إلى من أحمل أسمه بكل افتخار الى روح والدي
"الحاج عوني مرتجي"
إلى من كان دعائها سر نجاحي ..وعندما تكسوني الهموم تغمرني ببحر حنانها لكى يا
أمي الحبيبة أهديك رسالتي لتهديني الرضا والدعاء إلى والدتي " أطال هللا عمرها
الحاجة "أم كمال
إلى من حصد ألاشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم ،إلى الذي ال تفيه الكلمات
بالشكر والجميل إلى زوجي محمد وليد" زهدي مرتجي " ابو طارق" الذي وفر لي كل
أسباب الراحة ألكمل دراستي والذي له الدور الكبير في مواصلة تعليمي منذ نعومتي
منذ املرحلة إلاعدادية إلي ما وصلت إلية الان من درجة املاجستير وأثرني على
نفسه،وساندني في معترك الحياة ،وبه استمد عزتي وإصراري
إلى الشموع الرائعة في حياتي،إلى من حبهم يجري في عروقي،ويلهج بذكرهم فؤادي إلى من
زرعوا التفاؤل في دربي أوالدي ألاعزاء طارق  ،محمود  ،عبد املجيد ،بالل وبناتي هبة
،دعاء ألاعزاء الذين وقفوا إلى جانبي أثناء تحضيري للرسالة
إلى إخوتي وأخواتي واخص بالذكر أخي الغالي "كمال مرتجي" ابو احمد الذي وقف
بجانبي وساندني،والى ابن أختي الدكتور حسن حبوب "أبو يوسف"
الي أقربائي وزمالئي ألاعزاء من شاركوني طعم الحياة  ..وبادلوني إلاخالص والوفاء ..
فكانوا لي نعم الرفقاء  ..أستض يء بآرائهم  ..وأشجع بأقوالهم  ..وهم بحمد هللا كثر ..
جزاهم هللا خير الجزاء ..
إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع

سائال المولى عز وجل التوفيق والسداد،،،

ب

شك هوتقاس ه

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،نبينا محمد -
صلى اهلل عليه وسلم -داعياً إلى اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة ،ومعلماً للبشرية وهاديها إلى

طريق اهلل المستقيم ،صلوات ربي وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين  ،وبعد

امتثاالً لقوله تبارك وتعالىَ {:و َمن َش َك َر فَِإَّن َما َي ْش ُك ُر لَِن ْف ِس ِه } (النمل )04:فإنني أشكر
اهلل تبارك وتعالى على توفيقه واعانته لي على إتمام هذا الجهد المتواضع ،والسير على درب
العلم بخطى هادئة ودافئة ،وهذا كله من فضله وكرمه ،واقتداء بقوله عليه الصالة والسالم" :

من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"(رواه الترمذي في سننه حديث رقم 9190ج )331/3فإنني

أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة األزهر بغزة  ،ممثلة برئيسها وادارتها لما تقدمه من برامج
علمية راقية لخدمة أبناء هذا الوطن الحبيب ،ولجهودهم الحثيثة في رعاية طلبة الدراسات العليا

وتقديم كافة الخدمات والتسهيالت الالزمة إلكمال دراساتهم العليا،كما أتوجه بعميق شكري

وتقديري إلى الدكتور /عبد العظيم المصدر أستاذ علم النفس التربوي،والدكتور/عبد الكريم لبد
أستاذ المناهج وطرق التدريس ،الذي سعدت بالتتلمذ على يديهما ،ولقيت منهما االهتمام

والتشجيع البالغين؛ حيث كان التساع أفقهما العلمي وتوجيهاتهما المنهجية الفضل الكبير في

إنجاز هذه الرسالة منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت حقيقة متكاملة ،والشكر موصول لعضوي

المناقشة الدكتور /محمد عليان ،والدكتور /خالد عبد الدايم  ،لتفضلهما بمناقشتي للرسالة،

وال يسعني أيضاً إال أن أتقدم بشكري وعرفاني لألساتذة األفاضل الذين قاموا مشكورين

بتحكيم أدوات الدراسة ،لموافقتهم على تطبيقها على مجتمع الدراسة ،وأتقدم بالشكر الجزيل إلى

الدكاترة الذين علموني في جامعة األزهر بغزة ،واشكرهم علي

جهدهم الطيب وتوجيهاتهم

السديدة والوقت والجهد الكبير الذي منحوه لي خالل دراستي ،والى كل من ساعدني وأفادني في
كافة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة

كما أتقدم بباقة من العرفان إلى جميع األصدقاء والزمالء  ،وأخي اًر أسجل شكري العميق

لكل من شجعني وساعدني على إتمام هذه الدراسة ولو بدعوة خالصة في ظهر الغيب ،اللهم إن

ِ
بعون أساتذتي ،وان كانت األخرى فحسبي أنني اجتهدت والكمال
كنت أصبت فبتوفيق منك ثم
هلل وحده ،وما توفيقي إال من عند اهلل ،فهذا جهد بشر ال يخلو من زالت وهفوات .واهلل ولي

التوفيق،،،،،،

الباحثة
ج

ملخص الدراسة باللغة العربية

هدفت الدراسة إلى التعرف على المهارات الحياتية المتضمنة في كتب التربيةة اإلسةالمية

للصف السادس األساسي ومدى اكتساب الطلبة لها ،ومدى تةوافر المهةارات الحياتيةة فةي منهةاج
التربية اإلسالمية لتالميذ الصف السادس االبتدائي.
اسةةتخدمت الباحثةةة المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي الةةذي يناسةةب طبيعةةة الد ارسةةة ،وفةةي إطةةار

هةذا المةةنهج اسةتخدمت الباحثةةة أسةةلوب تحليةل المحتةةوي فةى تحليةةل منهةةاج التربيةة اإلسةةالمية فةةي
الصةةف السةةادس األساسةةي ،والمةةنهج الوصةةفي بهةةدف توصةةيف وتحديةةد المهةةارات الحياتيةةة التةةي
تضمنها منهاج التربيةة اإلسةالمية للصةف السةادس االبتةدائي الةذي وضةعته و ازرة التربيةة والتعلةيم

الفلسطينية للعام الدراسي ( )4499-4490الجزأين األول والثاني .
تكونةةت عينةةة الد ارسةةة مةةن:فئةةة المعلمةةين شةةملت علةةى جميةةع معلمةةي ومعلمةةات الصةةف

السةادس االبتةةدائي األساسةي فةةي مةدارس محافظةةات غةزة  ،حيةث بلة علةى عةةددهم ( )964معلمةةا
ومعلمةةة فةةى ( )94مدرسةةة فةةى محافظةةات غةزة،من بيةةنهم ()46مدرسةةة مةةن مةةدارس وكالةةة الغةةوث

الولية ةةة ،و( )46مدرسة ةةة حكومية ةةة وذلة ةةك وفق ة ةاً للتوزية ةةع المعتمة ةةد لة ةةدى وكالة ةةة الغة ةةوث الدولية ةةة ،
والمةدارس الحكوميةةة لسةةنة  4499/4490مةةوزعين حسةةب متغيةرات الد ارسةةة عةةدد المعلمةةين ،وعةةدد

المةةدارس وشةةملت هةةذه الفئةةة جميةةع أوليةةاء امةةور التالميةةذ والتلميةةذات للصةةف السةةادس االبتةةدائي

لوكالة الغوث الدولية  ،والمدارس الحكومية في محافظات غزة ،وبل أوليةاء األمةور حسةب إعةداد

التالميذ ،والتلميذات للصف السادس االبتدائي على ( )479ولي أمر.
وأدوات الد ارس ةةة عب ةةارة ع ةةن قائم ةةة المه ةةارات الحياتي ةةة،وأداة تحلي ةةل المحت ةةوي ف ةةى منه ةةاج
التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي ،تم إعداد استبانه لقياس ممارسةة المهةارات الحياتيةة

م ةةن وجه ةةة نظ ةةر المعلم ةةين والمعلم ةةات ف ةةي م ةةدارس الحكومي ةةة ووكال ةةة الغ ةةوث الدولي ةةة.توص ةةلت

الد ارسةةة إلةةى النتةةائج التاليةةة :حةةول مةةدى ت ةوافر المهةةارات الحياتيةةة فةةى الج ةزأين األول والثةةاني مةةن
منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي فان مهارات لتعزيز الجانب الروحاني احتلةت

نسبة ( )%33.0في المرتبة األولي بينما مهارات لتعزيز الجانب الثقافي احتلةت المرتبةة الثانيةة
نسة ةةبة ( )%46.3بينمة ةةا مهة ةةارات لتعزية ةةز الجانة ةةب الوجة ةةداني احتلة ةةت المرتبة ةةة الرابعة ةةة نسة ةةبة

( )%44.7بينمةةةا مهة ةةارات لتعزية ةةز الجانة ةةب االيمةةةاني احتلة ةةت المرتبة ةةة الرابعة ةةة واألخي ة ةرة نسة ةةبة
( ، )%97.1وح ةةول م ةةدى ممارس ةةة التالمي ةةذ للمه ةةارات الحياتي ةةة المتض ةةمنة ف ةةي منه ةةاج التربي ةةة

د

اإلسةةالمية للصةةف السةةادس االبتةةدائي مةةن وجهةةة نظةةر معلمةةيهم احتلةةت الصةةدارة مهةةارات لتعزيةةز

الجانب الثقةافي بنسةبة ( ، )%79.14ويليهةا فةى المرتبةة الثانيةة بنسةبة ( )%60.67مهةارات

لتعزيةةز الجانةةب الروحةةاني ،ويليهةةا فةةى المرتبةةة الثالثةةة مهةةارات لتعزيةةز الجانةةب اإليمةةاني ،حيةةث
بلغةةت مهةةارات لتعزيةةز الجانةةب الروحةةاني نسةةبة( )%70.7ويليهةةا المرتبةةة الثالثةةة مهةةارات لتعزيةةز

الجان ةةب اإليم ةةاني نس ةةبة( )%63.4ويليه ةةا مه ةةارات تعزي ةةز الجان ةةب الوج ةةداني بلغ ةةت المرتب ةةة
األخيرة بنسبة( .)%97.3مدي ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربيةة
اإلسةةالمية للصةةف السةةادس االبتةةدائي مةةن وجهةةة نظةةر أوليةةاء األمةةور واحتلةةت الصةةدارة مهةةارات

لتعزيةةز الجانةةب االيمةةاني حيةةث بلغةةت النسةةبة ( )%79.69ومهةةارات الجانةةب الثقةةافي

حيةةث

بلغةةت النسةةبة( )%69.09التةةى يمارسةةها التالميةةذ  ،ويليهةةا فةةى المرتبةةة الثالثةةة مهةةارات لتعزيةةز

الجان ةةب الروح ةةاني حي ةةث بلغ ةةت النس ةةبة( ،)%91.14ويليه ةةا المرتب ةةة األخية ةرة مه ةةارات لتعزي ةةز
الجانةب الوجةةداني حيةةث بلغةت النسةةبة( ،)%94.96ووجةةود فةروق جوهريةةة ذات داللةةة إحصةةائية
بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة التالميذ لتعزيز الجوانب االربعة.

توصلت الدراسة إلى التوصيات التاليةة تشةجيع معلمةي التربيةة اإلسةالمية علةى اسةتخدام

إسةتراتيجية فاعلةة لمةا لهةا مةن أثةر تربةوي فعةال فةي تنميةة المهةارات الحياتيةة عقةد دورات تعزيةز
المعلمةةين ومعلمةةات التربيةةة اإلسةةالمية فةةي مفهةةوم المهةةارات الحياتيةةة المتضةةمنة فةةى كتةةب التربيةةة
اإلسةةالمية فةةى جميةةع الم ارحةةل وخاصةةة المرحلةةة الةةدنيا ضةةرورة إعةةادة النظةةر فةةى تخطةةيط منةةاهج

المرحل ةةة األساس ةةية بحي ةةث ترك ةةز م ةةن خ ةةالل محتواه ةةا عل ةةى تنمي ةةة المه ةةارات الحياتي ةةة م ةةن خ ةةالل
األنشطة الصفية.

ه

Abstract


The study aimed to identify the life skills contained in the books of Islamic
education for sixth-grade primary students and how to acquire it, and the
availability of life skills in the curriculum of Islamic education for students in
sixth grade



The researcher used the descriptive analytical method that best suits the nature
of the study, in the framework of this approach the researcher used content
analysis method to analyze curriculum of Islamic education in the basic sixth
grade, and the descriptive method in order to characterize and determine the life
skills guaranteed by the Platform for Islamic education for sixth-grade primary
set by the Ministry of Education of the Palestinian for the academic year (20142015) parts I and II.



The study sample consisted of: Class teachers included all teachers in sixth
grade basic primary schools in the provinces of Gaza, reaching the number (160)
teachers in 52 schools in the provinces of Gaza, of whom (26) School of
UNRWA schools of Universal and (26) public schools, according to the
distribution of accredited UNRWA and government schools for the year
2014/2015 distributors according to the study the number of teachers variables,
and the number of schools in this category included all the parents of the pupils
and students of the sixth grade primary UNRWA international, government and
schools in the provinces Gaza, reaching parents as pupils prepare, and sixthgrade pupils at primary (271) guardian



The study tools is a list of life skills, tool content analysis in the Platform for
Islamic education for sixth-grade primary, it has been preparing a questionnaire
to measure the practice of life skills from the perspective of teachers looked at
government schools and UNRWA Atah.touselt study the following results:
about the availability of life skills in the first and second parts of the Platform for
Islamic education for sixth-grade primary, the skills to enhance the spiritual side
occupied ratio (33.4%) in first place, while the skills to promote the cultural side
of the second ranked proportion (26.3%), while the skills to enhance the
emotional side ranked fourth ranked proportion (22.7%) while the skills to
strengthen the faith side ranked fourth and final ratio (17.8%), and about how
و

much exercise students life skills included in the curriculum of Islamic education
for sixth-grade primary from the standpoint of their teachers came to the fore
skills to promote the cultural side by (71.82%), followed in second place by
(64.67%) skills to enhance the spiritual side, followed in third place skills to
strengthen the faith side, reaching the skills to enhance the spiritual aspect ratio
(74.7%), followed by the third skills rank to promote the faith aspect ratio
(63.0%), followed by strengthening the emotional side skills were ranked last by
(57.3%). How much exercise students life skills included in the curriculum of
Islamic education for sixth-grade primary from the perspective of parents and
came to the fore skills to strengthen the faith side where the ratio (75.65%) and
the skills of the cultural aspect where the ratio (61.41%) which is practiced by
the students, followed by the third skills rank to promote the spiritual side where
the ratio (59.92%), followed by the last rank skills to enhance the emotional side
where the ratio (52.16%), and the presence of statistically significant differences
between the points of view of parents and teachers on the practice of students to
promote the four aspects are significant differences


The study reached the following recommendations to encourage Islamic
education teachers on the use of an effective strategy because of its educational
impact is effective in life skills development sessions promote teachers and
teachers of Islamic education in the concept of life-skills contained in the books
of Islamic education at all stages and special stage minimum need to reconsider
the planning Key stage curriculum to focus on their content through the
development of life skills through classroom activities
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الفصل األول
خلفيــــة الدراســــة
 مقامز.ه
 مشك زهرراسرتز.ه
 أتئ زهرراسرتز.ه
 أ ارفهرراسرتز.ه
 أ م زهرراسرتز.ه
 مصط حاعهرراسرتز.
 حاو هرراسرتز.ه

المقدمة :
تكتسب التربية أهمية كبرى في حياة المجتمعات واألفراد؛ باعتبارها المسئولة عن الحفاظ

على التراث الثقافي للمجتمع ،كما أنها تهيئ الفرص الضرورية لتنمية شخصية الفرد في مختلف
الجوانب الجسمية والعقلية واالجتماعية والروحية؛ لتمكنه من تحقيق أقصى إمكاناته من اجل
إيجاد المواطن الصالح لنفسه ومجتمعة،وتحتل التربية منذ القدم مكانة خاصة في حياة المجتمعات

واألفراد  ،ففيما يتعلق بالمجتمع تلعب التربية دو اًر مهماً في المحافظة على تراث المجتمع  ،كما أنها

أداة من أدوات تقدم هذا التراث وتطويره .

وتهدف التربية إلى توفير الفرص الضرورية لتنمية جميع جوانب شخصيته  ،وتمكينه من

تحقيق أقصى إمكاناته والوصول به إلى الكائن الذي يرغب أن يكون للتربية الدينية المكانة األولى؛

ألنها التربية الكفيلة بتقويم الناشئين ،وهي التربية التي تزكي قلوبهم وتطهر نفوسهم  ...وهي التربية

التي تعصمهم من النزوات النفسية وتحميهم من سلطان الميول الجامحة  ،وطموح األهواء المردية ،
وهي التربية التي تنير للناشئين طريق الصالح والهدى  ،وهي التربية التي تكون من أبناء الوطن قوة

متماسكة ال تعصف بها المحن والخطوب  ،وهي التربية التي خلقت من العرب أمة وثابة ناهضة
ثلَّت عروش القياصرة َّ
ودكت صروح األكاسرة( .ابراهيم،9110،ص.)90

ويظهر التسارع المعرفي والمعلوماتي في عصر الثورة التقنية المعلوماتية الحاجة المستمرة إلى

التطوير ،وذلك نظ ار لظهور مفاهيم جديدة في عملية التعليم ،وهذا يتطلب مواكبة هذا التطور

المستمر بتنمية المهارات الالزمة المتكاملة ،التي تمكن المتعلم من التصرف والتعامل مع مواقف
الحياة اليومية المتكررة المتنوعة بما يساعد على حل المشكالت اليومية ،لذلك من الضروري معرفة
المهارات الضرورية التي تساعد المتعلم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية ودراسة العوامل التي
تؤثر فيها وتنميتها ( .سعد الدين،4447،ص.)04

ولقد اهتم اإلسالم بمعالجة السلوك اإلنساني في جميع مجاالت الحياة ،وبما يعود على الفرد

والمجتمع بالخير ،وتعامل مع جميع مراحل العمر بال استثناء ،وتميزت شخصية الرسول -صلى اهلل

عليه وسلم -بالكمال ،حيث علمه اهلل -عز وجل -الذي قال في محكم تنزيله( :لقد كان لكم في
رسول اهلل أسوة حسنة لمن كان يرجو اهلل واليوم اآخر وذكر اهلل كثي اًر) (سورة األحزاب ،أية.)49

وقد كان رسولنا الكريم  القدوة والمثل األعلى لنا في تربيته الربانية ،ونقل هذه التربية الحسنة إلى

متميز حمل راية اإلسالم جيالً بعد جيل بفضل التربية الصحيحة
ًا
صحابته الكرام ،فخرج جيالً
القائمة على األخالق الحميدة ،فهو الذي جاء ليتمم مكارم األخالق ويبنى الجيل ،وينشر العلم بين
الناس ،ومن هنا كان البد من التربية اإلسالمية التي تعد وسيلة فاعلة لبناء اإلنسان المسلم،القادر
على عمارة األر

بكفاءة ،والقيام بواجباته وهي التي تشكل العامل األقوى في إحداث التغيرات
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الجذرية المنشودة في واقع األمة المسلمة على جميع المستويات؛ فهي تعنى بإعداد الجيل المسلم

إعدادا متكامالً من جميع النواحي في جميع مراحل نموه في ضوء مبادئ وقيم التربية اإلسالمية
ً
وقيمها( .المجبر ،4444،ص.)03
إن المنهج القرآني ليعد أصلح المناهج التربوية لإلنسان ،والتربية اإلسالمية لون من ألوان

التربية التي تحقق إنسانية اإلنسان ،ألنها ليست مجاالً من األحوال جزئية العر ؛ إذ إنها تعتمد

على منهج شامل متوازن ،ومن ثم فهي كلية في أغراضها وتعتني باإلنسان ككل باستم اررية تعليمية
تهتم بالدنيا واآخرة ،وبالعمل والتطبيق ،وتهتم بالمادة كما تهتم بالروح .

تعبر المهارات الحياتية عن مجموع الفضائل المتعارف عليها بين أفرد مجتمع ما،

وبموجبها يحكمون على سلوك األفراد أو الجماعات بالحسن أو بالسوء ،ويحكمون على األشياء
بالجمال أو القبح ،وعادة ال تكون عامة ملزمة؛ ألن الجماعات تختلف في أعرافها وثقافتها

ومعتقداتها ونظم حياتها ،فما هو مستحسن عند مجتمع قد يكون مستقبحاً عند مجتمع آخر ،وقد

يحكم قوم على سلوك بءنه معوج بينما يعتبره آخرون معتدالً غاية االعتدال.

وتعمل المهارات الحياتية فى كتب التربية اإلسالمية موجهاً للعملية التربوية اإلسالمية ،حيث

يتم من خاللها وضع األهداف التي تناسب ثقافة المجتمع المسلم ،فاألهداف لها عالقة قوية بالقيم،
وتنبثق عن القيم اإلسالمية التي يؤمن بها ، ،فهي ضرورية لتعليمها للنشء ليقوم بواجبهم والدور

المناط به على الوجه األكمل لخدمة مجتمعه ،واالرتقاء بمستواهم إلى المستوى الالئق بمكانته حتى

يصبح في مصاف الدول المتقدمة ،بدالً من أن يبقى في ذيل القافلة كما في الوقت الحاضر.

(اللولو،4449،ص)60

وتجةد الباحثةة أن غيةاب د ارسةة المهةارات الحياتيةة وتطويرهةا لةه أثةر فةي إعاقةة مسةيرة إنهةا

المجتمعات .حيث العالقة طردية بين التوسةع فةي الد ارسةات ،والتةدريب ،والتوعيةة ،فةي هةذا المجةال،
وبةين مهةارة الفةرد فةي مواجهةة التحةديات المسةتقبلية ،لةذا نلحةظ اهتمةام الةدول الغربيةة بةل والعربيةة

المعاصةرة بهةذا العلةم ،وكةذلك ارتةءت و ازرة التربيةة والتعلةيم العةالي بفلسةطين ضةرورة دمةج المهةارات
الحياتيةة فةي الخطةط ،وهةذا مةا ضةاعف مةن أهميةة الد ارسةة ،ناهيةك عةن أهميتهةا لطلبةة المرحلةة
االبتدائية ،والتى تعد من أهم المراحل العمرية .حيث يبدأ فيها تكوين المهارات وصقلها.
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مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما المهارات الحياتية المتضمنة في منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس األساسـي ومـد

اكتساب الطلبة لها ؟

وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
-9مةةا أهةةم المهةةارات الحياتيةةة التةةي يلةةزم توافرهةةا فةةي منهةةاج التربيةةة اإلسةةالمية للصةةف السةةادس

االبتدائي؟

-4م ةةا م ةةدى تة ةوافر المه ةةارات الحياتي ةةة ف ةةى منه ةةاج التربي ةةة اإلس ةةالمية لتالمي ةةذ الص ةةف الس ةةادس

االبتدائي؟

-3مةةا مةةدى ممارسةةة التالميةةذ للمهةةارات الحياتيةةة المتضةةمنة فةةى منهةةاج التربيةةة اإلسةةالمية للصةةف
السادس االبتدائي من وجهة نظر معلميهم ؟

-0ما مدي ممارسةة التالميةذ للمهةارات الحياتيةة المتضةمنة فةى منهةاج التربيةة اإلسةالمية للصةف
السادس االبتدائي من وجهة نظر أولياء األمور ؟

-9هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بةين وجهتةي نظةر أوليةاء األمةور والمعلمةين حةول

مدي ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة في منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس

االبتدائي عند مستوي ()4.49

أهداف الدراسة:

وتكمن أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:

 التعرف الى أهم المهارات الحياتية التي يلزم توافرها في منهاج التربية اإلسالمية للصفالسادس االبتدائي في محافظات غزة

 -معرفة مدى توافر المهارات الحياتية في منهاج التربية اإلسالمية لتالميذ الصف السادس

االبتدائي

 -معرفة مدى ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربية اإلسالمية للصف

السادس االبتدائي من وجهة نظر معلميهم

معرفة مدى ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربية اإلسالمية للصف
السادس االبتدائي من وجهة نظر أولياء األمور

 -التعرف إلى الفروق في مدى ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة في منهاج التربية

اإلسالمية للصف السادس من وجهة نظر المعلمين

 -التعرف إلى الفروق في مدى ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة في منهاج التربية

اإلسالمية للصف السادس من وجهة نظر أولياء األمور
4

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في أنها :
 يمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة القائمون على مجال التربية؛ ليتعرفوا على مدى توافرالمهارات الحياتية في كتاب التربية اإلسالمية ،ومن ثم تضمين محتوى المهارات الحياتية التي

يوجد قصور في ورودها في الكتاب.

 -يمكن أن يستفيد من نتائجها المعلمون وأولياء األمور في لفت انتباههم ألهم المهارات الحياتية

التي تنقصهم ،والتي ينبغي ان يحاولوا إكسابها للطلبة في مواقف تعليمية وحياتية.
 إعداد قائمة المهارات الحياتية التي قد يستفيد منها الباحثون.

 تنبع أهمية الدراسة من كونها تعالج موضوعاً إسالمياً  ،اال وهو التربية اإلسالمية.

 تقدم هذه الدراسة آفاقاً للباحثين الجدد ،والعاملين الذين لهم عالقة في التعمق في
موضوع المهارات الحياتية في كتاب التربية اإلسالمية.

 -حدود الدراسة

أجريت الدراسة عبر الحدود التالية:

الحد المكاني :اقتصرت على مدارس وكالة الغوث الدولية والمدارس الحكومية فى مديريات
محافظات غزة.

الحد الزماني :طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام .4499/4490

الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة الحالية على المهارات الحياتية المتضمنة في كتب التربية
اإلسالمية للصف السادس األساسي للعام الدراسي الثاني ، 4499-4490ومدى اكتساب الطلبة

لها.

الحد البشري :أجريت هذه الدراسة على معلمين وأولياء األمور ،في مدارس وكالة الغوث الدولية
والمدارس الحكومية.

مصطلحات الدراسة :

المهارات:

ويعرفها) الباز ،وخليل ،9111 ،ص )97أنها الوصول بالعمل إلى درجة من اإلتقان تيسر على

صاحبه أداءه بءقل ما يمكن من الوقت والجهد مع تالفي األضرار واألخطار.

تعرف الباحثة إجرائياُ :قدرة يتوصل الفرد إلى تءديتها بسرعة واتقان ونمطية ثابتة بعد تدريب كاف.

المهــارات الحياتيــة :هةةي قةةدرة الفةةرد علةةى التعامةةل بإيجابيةةة مةةع مشةةكالته الحياتيةةة شخصةةية
واجتماعية ،وتشمل :مهارات:إدارة الوقت ،االتصال االجتماعي ،حسن استخدام الموارد ،التفاعل مع
اآخرين ،احترام العمل( .عبيد،4444،ص.)17
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ويعرفهـا ) لطيـف،2002،ص )45علةى أنهةا :القةدر الةالزم للمتعلمةين مةن المهةارات الالزمةة لهةم
لممارسةة حيةاتهم اليوميةة ،ونشةاطاتهم الحياتيةة مثةل :مهةارات اتخةاذ القة اررات ،وادارة الوقةت والجهةد
والمةال ،وادارة مواقةف الصةراع ،واجةراء عمليةات التفةاو

 ،ومهةارات االتصةال والتفاعةل النةاجح مةع

اآخةرين ،واختيةار واعةداد وتنةاول الغةذاء الصةحي ،والعنايةة بةالمالبس ،واالهتمةام بتنسةيق ورعايةة

المسكن ،وأدواته وأجهزته ومهارات التعامل مع البيئة بمعطياتها المختلفة.

وعرفتها )سعد الدين،2002،ص )45على أنها :مجموعة من القدرات التي يكتسبها المتعلم بصورة

مقصةودة عةن طريةق مةروره بخبةرات منهجيةة تكنولوجيةة ،تعينةه علةى مواجهةة المواقةف والتحةديات
وتتضةمن عةدة أبعةاد مثةل مهةارات :حةل المشةكلة ،ومهةارة إدارة الوقةت ،ومهةارة السةالمة واألمانةة

ومهةةارات اقتصةةادية ،ومهةةارات تكنولوجيةةا اإلنتةةاج والتصةةنيع ،ومهةةارات تكنولوجيةةا الكهربةةاء
واإللكترونةات ،ومهةارات االتصةاالت ،ومهةارات تكنولوجيةا الحيويةة الزراعيةة ،وتقةاس بالدرجةة التةي

يحصل عليها الطالب في اختبار تم بناؤه لهذا الغر .

تعرف الباحثة إجرائياً :بءنها المهارات التي تساعد طلبة المرحلة االبتدائية على إدارة حياتهم
والتعايش مع متطلباتها والتعامل بإيجابية مع مشكالتها ،ومواجهة التحديات التي يفرضها العصر

واالتصال الفاعل مع اآخرين،والتي يتضمنها محتوى مهارات التربية اإلسالمية للصف السادس

االبتدائي األساسي.

المهارات الحياتية في كتب التربية اإلسالمية:

يعرفها (شاليل )2002 ،هي مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليا المستمدة من مصادر
اإلسالم ،والتي يؤمن بها الناس،ويتفقون عليها فيما بينهم ،ويتخذون منها ميزاناً يزنون به
أعمالهم،ويحكمون بها على تصرفاتهم المادية والمعنوية( .شاليل ،4443،ص.)1

وفي ضوء التعريفات السابقة تتبني الباحثة التعريف اإلجرائي التالي:

مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليا المستمدة من القرآن الكريم ،والتي شرعها اهلل تعالى
وأمر باتباعها ،ويكتسبها المسلم من خالل فهمه لدينه،وتتعمق حين يمارسها ويضبط بها سلوكه

ويحكم على سلوك اآخرين بناء عليها ويختار أهدافه في ضوئها ،وتظهر في :سلوكه،

واهتماماته

وتشمل

المهارات

الثقافية،والمهارات الوجدانية.

على

المهارات

اإليمانية،والمهارات

الروحانية،والمهارات

المنهاج :

وتعةةرف الباحثةةة المنهةةاج إجرائيةاً بءنهةةا :برنةةامج د ارسةةي يتشةةكل مةةن مجموعةةة مةةن الموضةةوعات او

المةةواد الد ارسةةية التةةي يطلةةب مةةن الد ارسةين أخةةذها وتعلمهةةا ،وهةةي مجموعةةة األنشةةطة التعليميةةة التةةي
يشملها كتاب التربية اإلسالمية  ،وتهدف إلى تنمية المهارات الحياتية فى التربية اإلسالمية.
1

مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة :هةةي المةةدارس التةةي تشةةرف عليهةةا األمةةم المتحةةدة إلغاثةةة وتشةةغيل
الالجئين الفلسطينيين ،وتتكون من مرحلتين :المرحلة األساسية الدنيا،والمرحلة األساسية العليا.

الصف السادس األساسي:

وتشمل هذا الصف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم مةا بةين الحاديةة عشةرة سةنة إلةى الثانيةة عشةرة
سنة ،وهم الطلبة الذين يدرسون المواد التالية :التربية اإلسالمية ،واللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية،
والعلةةوم العامةةة ،والرياضةةيات ،والعلةةوم االجتماعيةةة ،والتربيةةة الوطنيةةة ،والفنةةون ،والحةةرف ،والتربيةةة

الرياضةةية ،والنشةةاط الحةةر ،والتربيةةة المدنيةةة بواقةةع ( )34حصةةة أسةةبوعياً( .و ازرة التربيةةة والتعلةةيم،
.)9111943
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 هرحملوسهر ول:هستناولهررة زهرإلتالم ز.ه
 ههرحملوسهررثاني:هستناولهرملهاسرعهرحل ات ز.
 هرحملوسهررثارث:هستناولهرملهاسرعهرحل ات زهفىههررة زهرإلتالم ز.

الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
ارتأت الباحثة أن تصنف اإلطار النظري لهذه الدراسة في محورين رئيسين هما:

 -المحور األول :يتناول التربية اإلسالمية من حيث :مفهوم وتعريف التربية اإلسالمية وتعريفها9

وأهمية التربية اإلسالمية 9وأهداف التربية اإلسالمية ،ومصادر التربية اإلسالمية ،وخصائص

التربية اإلسالمية ،والفرق بين التربية اإلسالمية والتربيات األخرى 9واألسس التربوية العامة في
التربية اإلسالمية ،ومزايا التربية اإلسالمية عن بقية المناهج

التربوية.

 -المحور الثاني :يتناول المهارات الحياتية من حيث مفهوم المهارة ،وتعريف المهارات الحياتية،

ومداخل المهارات الحياتية ،وأهمية المهارات الحياتية ،وأهداف المهارات الحياتية ،وتصنيف
المهارات الحياتية ،والعوامل المؤثرة في اكتساب المهارات الحياتية ،وخصائص المهارات الحياتية،

والشروط الواجب توفرها في األنشطة التي تنمى المهارات الحياتية.

 -المحور الثالث :المهارات الحياتية من منظور إسالمي ،والمهارات الحياتية في مناهج التربية

اإلسالمية ،وتعليم المهارات الحياتية ،في المدارس االبتدائية األساسية ،المهارات كتاب التربية
اإلسالمية ،والمنهاج والمهارات الحياتية ،ودور معلم التربية اإلسالمية في تنمية المهارات
الحياتية فى المدارس االبتدائية ،بع

الممارسات التي تساعد المعلم على تنمية المهارات

الحياتية ،اتجاهات تعليم المهارات الحياتية ،التجارب العالمية والعربية فى المهارات الحياتية،
ومحاور المهارات الحياتية التي اعتمدتها الدراسة.
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المحور األول
التربية اإلسالمية

مقدمة

إن مفهوم التربية اإلسالمية واضح وضوح اإلسالم نفسه ،بعيداً عن الخلط بمفهوم التربية

الدينية الذي ال يختص بدين معين ،وهو غالباً ما يطلق على ما يقدم من مواد دينية في مناهج

التعليم العام ،كما أنه يعكس النظرة الغربية إلى الدين بواقعه المنفصل عن الحياة ،تلك النظرة
التي تقصر الدين على جانب واحد يتمثل في إقامة الطقوس الدينية.
مفهوم وتعريف التربية اإلسالمية وتعريفها:

عملية هادفة في تنشئة اإلنسان لتحقيق العبودية هلل تعالى وتحقيق شروط االستخالف ،يقوم

بها ويشرف عليها علماء ذوو كفاءة عالية بءساليب مناسبة وفق طرق تقويم مالئمة تجمع بين
أمري الدنيا واآخرة( .أبو إسماعيل)2111،22 ،

هي منظومة متكاملة من نسق معرفي من المفاهيم والعمليات واألساليب والقيم والتنظيمات التي

يرتبط بعضها ببعضها اآخر في تآزر واتساق تقوم على التصور اإلسالمي هلل والكون واإلنسان
والمجتمع ،وتسعى لتحقيق العبودية هلل بتنمية شخصية اإلنسان بصفته فرداً وجماعة من جوانبها

المختلفة ،بما يتفق والمقاصد الكلية للشريعة التي تسعى لخير اإلنسان في الدنيا واآخرة.
(العياصرة ،2101،ص.)15

وتعرف بأنها :تلك المفاهيم التي ترتبط بعضها ببع

في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ

والقيم التي جاء بها اإلسالم ،والتي ترسم عدداً من اإلجراءات والطرق العلمية يؤدي تنفيذها إلى

أن يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة اإلسالم( .الشمري،2112:ص)01

وتعرف أنها :عملية تفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة به مستضيئة بنور الشريعة اإلسالمية،
بهدف بناء الشخصية اإلنسانية المسلمة المتكاملة في جوانبها كافة ،وبطريقة متوازنة( .فرحان،
)01،2111

 يعرفها بءنها "التربية اإلسالمية هي التنظيم النفسي واالجتماعي الذي يؤدي إلى اعتناق
اإلسالم وتطبيقه ُكلياً في حياة الفرد والجماعة ( النحالوي  ٣٠٤١ ،ه .)١٣:



ويعرفها النظام التربوي القائم على اإلسالم بمعناه الشامل (النجار )25 :2115 ،

 ويعرفها بءنها :ذلك النظام التربوي والتعليمي الذي يستهدف إيجاد إنسان القرآن والسنة
أخالقاً وسلوكاً مهما كانت حرفته أو مهنته"( .النقيب ٣٠٣١ ،ه .)٣١ :
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تستنتج الباحثة أن التعريفات السابقة:
 نظام تربوي شامل يهتم بإعداد اإلنسان الصالح إعدادًا متكامالً دينياً و دنيوياً في جميع
مراحل نموه في ضوء مصادر الشريعة اإلسالمية الرئيسة.

 تهدف إلى غرس المعلومات والمهارات المعرفية للفرد سواء كانت مادية أو روحية وفقاً
لإلطار الفكري للمجتمع اإلسالمى.

 تهدف إلى تنشئة الفرد تنشئة شاملة تسعى للوصول إلى الكمال اإلنساني ،وتنمية
جميع جوانب الشخصية جسمياً ،وعقلياً  ،وفكرياً  ،واجتماعياً  ،وخلقياً ،وتعده للحياة

الدنيا واآخرة؛ حتى يقدر على االستمرار في الحياة التي تهتم بإعداد اإلنسان للتعامل

مع المشاكالت التي تواجهه في الحياة وفق التعاليم والمبادئ التي جاء بها القرآن الكريم

والسنة النبوية.
أهمية التربية اإلسالمية:
للتربية اإلسالمية المكانة األولى؛ ألنها التربية الكفيلة بتقويم الناشئين ،والسمو بهم،
واسعادهم في مستقبلهم ،وهي التربية التي تزكي قلوب الناشئة ،وتطهر نفوسهم ،وتربى ضمائرهم
،وتطبعهم على حميد الخصال ،وتدفعهم إلى بذل الفعل ،وهي التربية التي تعصمهم من النزوات

النفسية ،وتحميهم من سلطان الميول الجامحة ،وطموح األهواء المردية ،وهي التربية التي تنير
للناشئين طريق الصالح والهدى ،فيحرصون على طاعة ربهم ،وقيام عالقاتهم بءبناء المجتمع

على طاعة ربهم وقيام عالقاتهم بءبناء المجتمع على أساس متين من الحب والتعاون ،و

المناصحة الخالصة وهي التربية التي تكون من أبناء الوطن قوة متماسكة ال تعصف بها المحن،
والخطوب ،و المناصحة ،وال تنال منها الكوارث والشدائد؛ ألنها قوة مستمدة من ائتالف القلوب

وامتزاج األرواح هي التي جعلت من سلفنا الصالح السابق أمة وثابة ناهضة ثلث عروش
القياصرة ودكت صروح األكاسرة ،وحمل نور اإلسالم فءضاء العالم( .حلس.)21-2101:

إنها تحقق السعادة لإلنسان في الحياة الدنيا واآخرة ،فالمسلم يعرف قيمة الدنيا ،فعالمه

أوسع من عالم الحياة المادية األرضية وحدها ،فالتربية اإلسالمية تقوم على أساس الواقع المادي
والروحي لإلنسان دون االقتصار على جانب واحد منهما فقط ،والمسلم يعلم أن الدنيا مزرعة

اآخرة وأن ما عمله في الدنيا سوف يجده ويحاسب عليه في اآخرة.

إنها تنظم حياة المسلم مع مجتمعه الذي يعيش فيه ،وتعمل على تقوية الروابط بين

المسلمين ،ودعم قضاياهم والتضامن معهم  ،وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :مثل
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له
الحمى"( .النيسابوري ،2005 ،ص) 412
سائر األعضاء ّ
بالسهر و ّ
00

أهداف التربية اإلسالمية:

األهداف العامة للتربية اإلسالمية كما جاءت في الخطوط العريضة لمنهاج التربية اإلسالمية

(الحمادي،7891،ص)55

 بناء شخصية الطالب اإلسالمية بصورة شاملة متوازنة في جميع أبعادها العقلية والروحية
والجسمية واالجتماعية والنفسية واألخالقية.

 غرس العقيدة اإلسالمية وتنميتها ورعايتها في نفس الطالب في مراحل التعليم المتتالية
بحيث تستقر في فؤاده وتقيه ،بعيداً عن الخرافات والبدع ،وتكون قوة واقعة له وموجهة

لسلوكه لصقل الخبرات واالبتعاد عن الشرور والموبقات.

 تثقيف الطالب بالثقافة اإلسالمية الشاملة لجميع جوانب الحياة االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والروحية بصورة تمكنه من تنظيم عالقات الفردية واالجتماعية.

 تمكين الطالب من أداء العبادات اإلسالمية بصورة جماعية وتهيئة المناخ المدرسي لذلك
 إكساب الطالب اإلطار القيمي لإلسالم بصورة عملية في حياته حتى يكون إيجابياً متوازناً
في تحقيق القيم الروحية واألخالقية والمادية واإلنسانية في حياته.

 تنمية الوالء هلل تعالى ولدينه في نفس الطالب ،وتعزيز روح الجهاد في نفسه ليعمل جاهداً
على حماية أمته اإلسالمية و نشر الدعوة اإلسالمية وحماية مقدساتها.

 توعية الطالب لدور األمة اإلسالمية في نشر الحضارة اإلسالمية ،التي تءخذ بيد اإلنسان
في الحياة ليرتقي في مدارج الكمال اإلنساني ،دون النظر إلى لونه أو جنسه أو لغته أو
موطنه أو دينه.

 تمكين الطالب من تحقيق ذاته في إطار اجتماعي بحيث تراعي ميوله واهتماماته وفق
منهج اهلل تعالى ويعطى فرصه إلنجاز وفق قدراته على أقصى حد مستطاع بالنسبة إليه.

 إكساب الطالب األخالق اإلسالمية ،بحيث تتمثل في سلوكه اليومي ،وفي عالقاته
االجتماعية ،وفي حركته مع موجودات البيئة من حيوان ونبات وجماد ،فيرعاها ويسخرها

لمنفعة مجتمعه وخيره.

 تمكين الطالب من رعاية المرافق العامة والمحافظة عليها من مكتبات وحدائق وغابات
وشواطئ وطرق وأنهار وعيون ووسائل نقل ومواصالت.

مصادر التربية اإلسالمية

 المصدر األول  :القرآن الكريم :يتقدم على سائر المصادر األخرى  ،فهو الكالم المعجز
المنزل على النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ،المتعبد بتالوته ،المكتوب في المصحف،

المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتالوته ،فالقرآن المصدر األساس األول للتربية اإلسالمية،

وهذا يستدعي أن تتحول آياته إلى سلوك واقعي ال أن نقراه فقط ،أو ندرسه على أساس
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ترف عقلي ،أو رياضة فكرية ،بمعنى أن التطبيق العملي لما جاء في اآيات القرآنية هو

ما تهدف إليه التربية اإلسالمية ،واستناداً إلى ذلك يكون القرآن هو الذي حفظ ويحفظ

لألمة اإلسالمية وحدتها الفكرية والثقافية (الدليمي والشمر .)2112،24ويكثر التخبط في
مجال التعليم والتربية وتتضارب االتجاهات ،وتتناق

الفلسفات ،فكان ال بد من

االستهداء بهدي القرآن الكريم (أبو دف.)2116:26

 المصدر الثاني:السنة النبوية وهي كل ما أثر عن النبي صلى اهلل عليه وسلم من قول،
أو فعل ،أو تقرير ،أو صفة خلقية أو خلقية .والسنة النبوية ال تتعار
الكريم ،وال تحيد عنه  ،خلقية ،أو سيرة (القاضي)16:2112

مع القرآن

 المصدر الثالث :االجتهاد عرفه العلماء بءنه" :بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي بما
اعتبره الشارع دليالً ،واذا كان الوحي في الكتاب والسنة مصادر للمعرفة والتشريع ،فإن

العقل بما يمتلك من اإلمكانات واألهلية هو الذي يستنبط ،وما االجتهاد إال إعمال العقل
لمد الرؤية وتوليد األحكام الجديدة في ضوء الوحي ومن دالئل ثبوت االجتهاد في الكتاب

الحكيم( .أبودف.)26:2116

المصدر الرابع :السلف الصالح والتابعون :والسلف الصالح هم األوائل الذين اتبعوا سنة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وكانوا عليها أمناء وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون
والتابعون وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين( .القاضي  .)12 ،2112، :وقد أعطى
القرآن الكريم للناس مراتبهم ،فجعل السابقين من المهاجرين واألنصار في مقدمة الذين
رضي اهلل عنهم ورضوا عنه ،ثم جعل الباب مفتوحاً إلى هذا الرضا لمن تبعهم بإحسان
 المصدر الخامس  :الكون كل ما فيه من كواكب ونجوم وأشجار وبحار وأنهار وجبال
ونبات،فاهلل سبحانه وتعالى سمي هذه المخلوقات آيات ،وهي التسمية التي تسمى بها

كالم اهلل سبحانه وتعالى.

 المصدر السادس  :النفس اإلنسانية وهي تشمل جميع الصفات التي خص بها
اإلنسان ،وجعله كائناً متفرداً عما سواه ،والواقع أن افراد البشر ليس في جوهرهم

حيوانات على درجة عالية من التعقيد ،كما تذهب إليه االتجاهات المادية الحديثة ،وانما
يجب اعتبار اإلنسان أية من آيات اهلل التي تهتم بالخصائص التي تمتاز بها الطبيعة

اإلنسانية ،ومن أهم هذه الخصائص اإلنسان مفطور على الخير ،واإلنسان خليفة،
والكون مسخر له ،ومنح اهلل لإلنسان العقل.
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 المصدر السابع  :أي فكر ال يتعارض مع تعاليم اإلسالم  :فالرسول صلى اهلل عليه
وسلم أمر أن نتعلم لغة اليهود؛ حتى نءمن مكرهم عند عقد المواثيق معهم وهو نفسه

عليه الصالة والسالم يستعين بخبرة احد مشركي قريش كدليل على الطريق في هجرته

من مكة إلى المدينة ،وهو عبد اهلل بن أريقط" ،الذي كانت مهمته سلوك طريق غير
معروف تضليالً للمشركين.

خصائص التربية اإلسالمية

إن للتربية اإلسالمية خصائص تتميز بها عن غيرها من التربيات الموجودة على مر

العصور واألزمان التي يعتريها النقص ،والخلل في العقائد ،ومن هذه الخصائص:

 ربانية المصدر :أي أن مصدرها من عند هلل وحياً في القرآن والسنة النبوية إلى خاتم
الرسل واألنبياء نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم وكونها ربانية المصدر خلوها من

النقص الذي يعترى التربيات األخرى ،وأنها معصومة من التعار  ،والتناق

والبراءة

من التحيز والهوى ،وكونها ربانية المصدر تحظى بقدر كبير جداً من الهيبة واالحترام
من قبل المؤمنين باإلسالم.

 ثابتة األسس :فالتربية اإلسالمية تقوم على أسس ثابتة ال تخضع للتبديل والتغيير،
والحذف والتكميل ،والمصدر الذي يستقى منه محتواها ثابت ال تحريف ،وال تغيير،
وستبقي ثابتة على مر األجيال واألزمان إلى أن يرث اهلل األر

ومن عليها ،ويكون

الثبات في األهداف واألسس والقيم والمرونة في الوسائل واألساليب( .أبو دف :

)212007

 تربية شاملة :تشمل كل جوانب الشخصية اإلنسانية وحياته مع نفسه ومع اآخرين،
وشاملة لعالقة المجتمع بالمجتمعات األخرى ،فهي شاملة في اهتمامها بجميع جوانب
شخصية اإلنسان جسمياً ،وعقلياً واجتماعياً ،وروحياً ،وأخالقياً ،ونفسياً ،وجنسياً ،وجمالياً،
واعتقادياً.

 تربية متكاملة  :كونها متكاملة فتهتم بتنمية الفرد ككل ،ومتكاملة من جميع جوانب
الشخصية ،وال تتعامل مع أي من الجوانب بمعزل عن بقية الجوانب ،كما تهتم بتنمية
المجتمع ،وبشكل متكامل من جميع الجوانب.

 تربية مستمرة  :التربية اإلسالمية مستمرة مع اإلنسان طوال حياته ،وال تنتهى بانتهاء
مرحلة دراسية ،أو بنهاية الدراسة؛ فهي مستمرة باستمرار حياة اإلنسان من المهد إلى
اللحد( .القاضي.)2112،204 ،
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الفرق بين التربية اإلسالمية والتربيات األخر :
إن التربية اإلسالمية تتميز عن غيرها من التربيات األخرى التي تقصر همها إلعداد الفرد

على العيش في الحياة الدنيا ،فال يكون له أمل في الحياة اآخرة حتى إذا تربى لديه ضمير ،أو
وازع خلقي فإنه يكون ضعيفاً محدوداً بحكم القوانين والسلطات األرضية التي ينشء عنها ،وال

يكون في قوة الضمير أو الوازع الخلقي الذي يتربى في نفس المسلم نتيجة يقينية بوجود إله عالم
ال تخفى عليه خافية في األر

وال في السماء ،يعلم السر وما أخفى ونتيجة يقينه بوجود آخرة

يحاسب على ما قدمت يداه في الدنيا من لدن هذا العليم اللطيف الخبير ( .حلس،2101 ،

ص)22

وترى الباحثة الفرق بين التربية اإلسالمية والتربيات األخرى ،أن التربيات األخرى تقوم بإعداد

الفرد للتعامل مع المجتمع فقط ،وال تقوم بتربية الفرد على الرادع الداخلي بما يسمى بالضمير،
ومحاسبة النفس ،ولكن التربية اإلسالمية تقوم على أسس ربانية من عند الخالق الذي سبق علمه

بما يصلح النفس البشرية ،وما يناسبها في كل زمان ومكان ،وتعمل على تنمية جميع جوانب

اإلنسان المسلم الشخصية واالجتماعية والجسمية والفكرية واالقتصادية والنفسية وعالقة اإلنسان
مع نفسه  ،وعالقته مع ربه ومع المجتمع ،بعكس التربيات األخرى وهي التربية التي واكبت

متطلبات العصر الحاضر وقادرة على التغلب على المشكالت المعاصرة ،ألنها تربية ربانية ال
تقبل التبديل والتغيير ،وال تتبع الهوى ،والتربية اإلسالمية تسعى لتحقيق هدفين أساسيين :هدف

بما يتعلق بالدنيا  ،وهدف بما يتعلق باآخرة ،وهي تجمع بينهما ال تهتم بشيء على حساب شيء

،وال يطغى جانب على جانب أخر.

األسس التربوية العامة في التربية اإلسالمية

للتربية اإلسالمية أسس تربوية مستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة من منهج النبي

صلى اهلل عليه وسلم في التربية ،ومن أبرزها( طويلة:)71: 2003
 -إثارة العاطفة الدينية.

 االعتماد على أسلوب القصص الهادفة. أسلوب الحوار واالستجواب والتشبيه. اغتنام الفرص والمناسبات التدرج في التعليم. -القدوة الحسنة.

 -الترغيب والترهيب.

 -التشجيع وايجاد الدافعية.

 العناية بالمتعلم ومراعاة نشاطاته.05

 التشويق وتنوع األساليب. -مراعاة الفروق الفردية.

 تعزيز الحفظ والمزج بين المبادئ والممارسات العملية.وترى الباحثة أن من واجب معلم التربية اإلسالمية أن يحاول بقدر اإلمكان أن يراعي

األسس السابقة عند تعليم التالميذ لفروع التربية اإلسالمية؛ ألن كل أساس من هذه األسس

مهم إلنجاح عملية التعلم ،لتحقيق األهداف المرجوة من خالل تدريس منهاج التربية

اإلسالمية،وأن أهم أهداف التربية اإلسالمية تحقيق العبودية هلل ،وال يشرك مع اهلل أحداً على
وجه األر

من المخلوقات التي خلقها اهلل عز وجل ،وبلوغ اإلنسان الكمال اإلنساني في

األخالق وتعليم االقت ارن بين القول والفعل؛ حتى ال يكون اإلنسان ممن قال فيهم اهلل -عز
ِ
ِ
ِ
َِّ
َن تَقُولُوا َما َال
ون َكُب َر َم ْقتًا ع ْن َد اللَّه أ ْ
ون َما َال تَ ْف َعلُ َ
َمُنوا ل َم تَقُولُ َ
وجلَ  -يا أَيُّهَا الذ َ
ين آ َ
ون .ويتميز المجتمع الفلسطيني بسمات ومميزات خاصة؛ نظ اًر لما تتمتع به فلسطين
تَ ْف َعلُ َ

من قداسة دينية وتاريخية؛ إذ إنها أر

الديانات وملتقى الحضارات ،كما أن فلسطين ما

جمة ألقت بظاللها على مناحي
تزال ترزح تحت االحتالل اإلسرائيلي ،مما أفرز مشكالت ّ
الحياة بشكل عام ،وعلى التعليم بشكل خاص ،لذلك فإنه يتوجب أن يعكس المنهاج

بد أن
الفلسطيني كل مناشط الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومشكالتها ،بل إنه ال ّ
يكون من أهدافه إحداث تغييرات تصب في مسار تصحيح األوضاع وتحقيق آماله في
التحرير واالستقرار والتطور ،وعليه فإن مبحث التربية اإلسالمية الفلسطيني يجب أن يعالج

كافة جوانب العملية التعليمية المتعلقة ببناء المستقبل الواعد للقضية الفلسطينية اإلسالمية،
وهذه الجوانب هي :الطالب ،والمعلم ،والمجتمع ،والقضية الفلسطينية اإلسالمية.

مزايا التربية اإلسالمية عن بقية المناهج التربوية:

منهج التربية اإلسالمية ومادته تتميز عن بقية المناهج والمواد التربوية والتعليمية بميزة فريدة

خاصة به دون غيره ،وهذه الميزة هي أن مادة التربية اإلسالمية يلزم فيها ويشترط فيها العلم

والدراسة والتعليم والفهم ثم التنفيذ ،وتتميز بءن السلوك ال بد أن يتغير ويتوافق مع ما يدرس ويعلم

في شتى موضوعات التربية اإلسالمية ،بل إن تدريسها يلزمه القدوة الصالحة المنسجمة مع المثل
والقيم التي يدعو إليها المنهج التربوي اإلسالمي ،ويرافق تدريسها التطبيق العملي؛ ليتم استيعابها

وفهمها على الوجه األكمل ،كما تتميز مادة التربية اإلسالمية بضرورة غرس وزرع مفاهيمها

المختلفة في أذهان التالميذ ،والعمل على تشكيل عقولهم ومبادئهم وأهدافهم في الحياة ،وفي
التعامل مع الناس جميعاً والتعامل مع اهلل طبقاً للمفاهيم التربوية اإلسالمية ،كذلك تتميز بضرورة
اإليمان بالغيب ،وعدم االكتفاء ،بالظواهر المادية واألمور المحسوسة.
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المحور الثاني

المهارات الحياتية
مقدمة:
يشهد العالم اليوم حركة سريعة من التقدم و التطور في شتى ميادين العلوم ،وهذا التقدم صاحبه

انفجار معرفي هائل متسارع بشكل غير عادي ،لذلك أصبح الفرد في حاجة ماسة إلى التكيف
مع هذا التقدم والتطور ،وأن يشارك في الحياة بصورة إيجابية؛ ليصبح قاد اًر على مجا ارة هذا الكم

من المعلومات ،وفي ضوء هذا التداخل الثقافي للعلم والتكنولوجيا في شتى مناحي الحياة ،زادت
حاجة الفرد إلى تنمية بع

الجوانب المهارية ،وبرزت األهمية لتعلم المهارات الحياتية نتيجة

هذه التحديات ،والمستجدات االجتماعية ،والثقافية ،والسياسية.

ونتيجة للتحديات المستقبلية والتغيرات المستمرة في نواحي الحياة ،وحاجة مناهج العلوم إلى

التطوير المستمر لظهور مفاهيم جديدة في عملية التعلم ،وسرعة تغيير المعلومات ،والشعور
بالحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة ،فلم يعد االهتمام بالمعلومات هو الغاية الوحيدة بل زاد االهتمام

بشكل ملحوظ لتشجيع القيام بمزيد من النشاط والتفاعل كمجموعة وكءفراد ،واتاحة الفرصة له ليتعلم
كيف يتعامل مع اآخرين ،ومع المجتمع الذي يعيش فيه ،وبالتالي كل هذه التفاعالت تحتاج من

متمكنا من المهارات الحياتية ،لذا فمن الضروري بحث المهارات الحياتية للتلميذ؛
الفرد إلى أن يكون
ً
لكي يواجه مواقف الحياة اليومية ومتطلباتها ،ودراسة العوامل التي تؤثر في اكتساب هذه المهارات
وتنميتها.

وتعتبر المهارات الحياتية مهارات أساسية ال غنى عنها للفرد ،ليس فقط إلشباع حاجاته
األساسية ،بل من أجل التقدم وتطوير أساليب معايشة الحياة في المجتمع .فالمهارات الحياتية
وتنميتها من األمور التي أصبحت اليوم ضرورية لحياة الفرد في أي مجتمع ،والتي يمكن تنميتها

من خالل جميع المواد الدراسية التي يتعلمها التلميذ خالل يومه الدراسي.

مفهوم المهارة:

اجتهد الباحثون والعلماء في تحديد المهارات الحياتية ،و قبل الحديث عن مفهوم المهارة

الحياتية ،يجب أن نحدد ما المقصود بالمهارة ؟ ونستهل ذلك بتحديد المقصود بالمهارة .تعددت
التعريفات التي تناولت مفهوم المهارة نورد منها ما يلي:

التعريف اللغوي :يعني إحكام الشيء واجادته والحذق فيه.
وتعددت التعريفات االصطالحية التي تناولت مفهوم المهارة ،ونورد منها ما يلي.

06

 تتضمن المهارة قيام الفرد بعمل ما بإتقان أكثر وجهد أقل في أقصر وقت ممكةن ،أي إجةراء
العمل بدرجة معقولة من السرعة واإلتقان( .زيتون،9111 ،ص)69

 ويقصد بالمهـارة :القةدرة علةى عمةل شةيء بسةرعة وبدقةة وبءقةل عةدد ممكةن مةن األخطةاء.
كما تعرف بءنها :األداء السهل الدقيق القائم على الفهم لمةا يتعلمةه اإلنسةان عقليةاً وحركيةاً
واجتماعياً ،مع توفير الوقت والجهد والتكاليف ،عبد المنعم( .أحمد )42،2111

" إنهةةا الوصةةل بالعمةةل إلةةى درجةةة مةةن اإلتقةةان تيسةةر علةةى صةةاحبة أداء بءقةةل مةةا يمكةةن مةةن
الوقت والجهد ،مع تالفي األضرار واألخطار"( .الباز؛ خليل.)21:0111 ،

 وتعرفها) اللولو ،4449 ،ص )90بءنها :قدرة الفرد على أداء أنواع من المهام بكفاءة عالية،
بحيث يقوم الفرد بالمهمة بسرعة ودقة واتقان ،مع اقتصاد في الوقت والجهد.

 استعداد فطري ينمةو بةالتعلم ويصةقل بالتةدريب والممارسةة بحيةث يصةبح الفةرد الةذي يتمتةع
بالمهارة قاد اًر على األداء السليم"( .مهيوب)22:0111 ،

 المهارة:ة لفظ يشير إلى قدرة الفرد على أداء عمل ما بكفاءة وبصورة متكةررة ،وأن المهةارة
بعةةد إتقانهةةا غالب ةاً مةةا يؤديهةةا الفةةرد بصةةورة آليةةة تقريب ةاً.
)Socialstudies (1989

National council for

" قدرة الفرد على أداء أي عمل من األعمةال بسةرعة ودقةة واتقةان وجهةد يسةير" ،وهةي نتةاج
عملية تعلم ومرور الفرد بمواقف وتجارب خبرة سابقة( .عالم .)0112:54،

 كما يعرفها ( :) Goil r: yones 2111بءنها كةل مةا تقةوم بةه المدرسةة مةن أدوار لةربط
العلم بواقع الحياة والعمل.

 كما عرفها بءنها األداء السهل الدقيق القائم على الفهم لمةا يتعلمةه اإلسةنان عقليةاً وحركيةاً،
مع توفير الوقت والجهد والتكاليف) .اللقاني ،الجمل )02،0111،

وتشةةير وثةةائق منةةاهج و ازرة التربيةةة والتعلةةيم فةةي المملكةةة المتحةةدة إلةةى أن مصةةطلح المهةةارة
 Skillينطبق على كل ما يستطيع الفرد القيام به من إنجازات أو أفعةال ،بةدءاً مةن القةدرة

اليسيرة على التحكم العضةلي والمعالجةات اليدويةة لألشةياء (كمةا هةي الحةال عنةدما يقةوم
الف ةةرد برس ةةم خريط ةةة أو اس ةةتخدام أح ةةد أجهة ةزة القي ةةاس) ،وانته ةةاء بالعلمي ةةات المتقدم ةةة ،وأن
المهارة تكتسب بالتعلم والممارسة ،و أن تعلمها يقترن بنشةاط عقلةي أو عضةلي أو كليهمةا

معاً.

 وتمث ةةل المه ةةارات أدوات ض ةةرورية للحي ةةاة المعاص ةةر ،وأن أهميته ةةا س ةةوف ت ةةزداد مس ةةتقبالً؛بسب النمو المتسارع في المعرفة ،كمةا أن الحقةائق والمعلومةات التةي يتعلمهةا التالميةذ فةي

المدرسة سرعان ما تصبح عرضة للنسيان أو تتحول بمرور الوقت إلةى معلومةات قديمةة،
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أو تقةةل قيمتهةةا النسةةبية ،أمةةا المهةةارات فهةةي آليةةات للةةتعلم سيسةةتفيد منهةةا المةةتعلم طة ةوال

حياته(Eonerd Kenworthy, 1989,p127) .

قد أجمعت جميع التعريفات السابقة على أن المهارة تتضمن:
 -9عنصر اإلتقان ،واألداء السليم للعمل.
 -4الجهد المبذول ألداء العمل.

 -3الزمن المستغرق ألداء المهمة.

 -0جانباً عقلياً وجانباً حركياً إلنجاز العمل.

وترى الباحثة أن التعريفات السابقة تجمع علةى أن المهةارة تتضةمن :عنصةر اإلتقةان ،واألداء

السةليم للعمل،والجهةد المبةذول ألداء العمةل،و الةزمن المسةتغرق ألداء المهمةة ،وجانبةاً عقليةاً

وجانباً حركياً ،وبءنها :قدرة تصقل بالممارسة تؤهل الفرد ألداء مهام متنوعة بمستوى عةال مةن
اإلتقان بءقل جهد ووقت ممكنين.

تعريف المهارات الحياتية:

 ويعرفها كل من )الباز وخليل،7888 ،ص )53على أنها :الرغبة والمعرفة والقدرة على
حل مشكالت حياتية يومية واجتماعية أو مواجهة تحديات يومية ،أو إجراءات وتعديالت
وتحسينات في أسلوب ونوعيته حياة الفرد والمجتمع.

 ويعرفها (قشطه )9:6119 ،بءنها" :قدرة الطالب على التعامل بإيجابية مع مشكالته
الحياتية ،شخصية أو اجتماعية ،وهذه المهارات تضم :المهارات البيئية ،والمهارات
الصحية ،والمهارات الغذائية ،والمهارات الوقائية ،والمهارات اليدوية ،والمهارات
االجتماعية".

 وتعرفهـا) اللولـو،2004 ،ص )52بءنهةا" :القةدرات العقليةة والوجدانيةة والحسةية التةي تمكةن
الفرد من حل مشكالت ،أو مواجهة تحديات تواجه حياتةه اليوميةة ،أو إجةراء تعةديالت علةى
أسةلوب الفةرد والمجتمةع وحياتهمةا ،وتضةم المهةارات المرتبطةة بةالعلوم :المهةارات الغذائيةة،
والمهارات الصحية والمهارات الوقائية ،والمهارات اليدوية ،والمهارات البيئية".

 ويعـــــــرف ( ســـــــعيد  )731،6114،المه ة ة ةةارات الحياتي ة ة ةةة بءنه ة ة ةةا" :مجموع ة ة ةةة المه ة ة ةةارات
الالزم ة ة ةةة للف ة ة ةةرد ف ة ة ةةي الحي ة ة ةةاة اليومي ة ة ةةة؛ وذل ة ة ةةك للتعام ة ة ةةل الن ة ة ةةاجح م ة ة ةةع بيئت ة ة ةةه ومواجه ة ة ةةة
مشة ةةكالته ،وتحسة ةةين أسة ةةلوب نوعية ةةة حياتة ةةه كفة ةةرد وكعضة ةةو مشة ةةارك فعة ةةال فة ةةي مجتمة ةةع

معين".
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 ويع ة ة ةةرف (هن ة ة ةةدي  )51،2112،المه ة ة ةةارات الحياتي ة ة ةةة بءنه ة ة ةةا :المه ة ة ةةارات الت ة ة ةةي تس ة ة ةةاعد

الفة ةةرد علة ةةى إدارة حياتة ةةه والتعة ةةايش مة ةةع متطلباتهة ةةا ،والتعامة ةةل بإيجابية ةةة مة ةةع مشة ةةكالتها،
ومواجهة التحديات التي يفرضها العصر واالتصال الفعال مع اآخرين.

 وقة ةةد عرفهة ةةا البرنة ةةامج اإلنمة ةةائي لألمة ةةم المتحة ةةدة علة ةةى أنهة ةةا" :المهة ةةارات التة ةةي يجة ةةب أن
يعرفهة ةةا الشة ةةباب؛ حتة ةةى يسة ةةتطيع اقتحة ةةام عمة ةةل مة ةةا"( .برنة ةةامج األمة ةةم المتحة ةةدة اإلنمة ةةائي،
)2-2: 2111

مداخل المهارات الحياتية

حدد (خليل والباز،2004،ص )22ثالثة مداخل لتعريف المهارات الحياتية:

 المدخل األول  :يعرف المهارة الحياتية على أنها :األداء الذي يسبب الراحة والسعادة.

 المدخل الثاني  :يعرف المهارة الحياتية على أنها :قدرات عقلية وحسية تحقق أهدافاً معينة.

 المدخل الثالث  :يعرف المهارة على أنها :إجراءات تمكن الفرد من حل مشكالته أو مواجهةة
تحدياته.

وبنا ء على ما سبق تر الباحثة أن المهارات الحياتية تتكون من:

ا -المكونات الوجدانية  :التي تتمثل بالفعل واختيار نمط األداء.

ب -المكونات المعرفية  :التي تتمثل في معرفة كيفية القيام باألداء أو السلوك أو الفعل.
فعليا.
ج -المكونات المهارية  :التي تتمثل في تنفيذ المهارة تنفي ًذا ً

واتفقت جميع التعريفات على عدة نقاط مشتركة للمهارات الحياتية هي أنها:
 -9قدرات متنوعة تتضمن الجوانب النفسية والمادية والعقلية.
 -4تساعد الفرد على التكيف واإليجابية.

 -3مهمة لحل مشكالت الفرد ومواجهة تحدياته.
وبناء على ما سبق تم التوصل إلى التعريف اإلجرائي التالي للمهارات الحياتية بءنها:

مجموعة من القدرات التي يكتسبها المتعلم بصورة مقصودة عن طريق مروره بخبرات منهجية
تكنولوجية ،تعينه على مواجهة المواقف والتحديات وتتضمن عدة أبعاد مثل :مهارة حل

المشكلة ،ومهارة إدارة الوقت ،ومهارات السالمة واألمانة ،ومهارات اقتصادية ،ومهارات

الحاسوبية ،ومهارات تكنولوجيا الكهرباء واإللكترونات ،ومهارات تكنولوجيا االتصاالت،
ومهارات تكنولوجيا اإلنتاج والتصنيع ،ومهارات التكنولوجيا الحياه الزراعية ،والمهارات البيئية،
والمهارات الصحية ،والمهارات الغذائية ،والمهارات الوقائية ،والمهارات اليدوية.
وقد حددت بع

التعريفات السابقة المهارات الالزمة للمتعلمين لممارسة حياتهم اليوميةة

ونش ةةاطاتهم الحياتي ةةة مث ةةل :اتخ ةةاذ القة ة اررات ،وادارة الوق ةةت والجه ةةد والم ةةال ،وادارة مواق ةةف
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الص ة ارع ،واج ةراء عمليةةات التفةةاو

 ،ومهةةارات االتصةةال والتعامةةل مةةع اآخ ةرين ،وأيض ةاً

مهارات العناية بالذات ،ومهارات التعامل مع البيئة.

مةةن خةةالل التعريفةةات السةةابقة للمهةةارات الحياتيةةة ،نجةةد أنهةةا قةةد تناولةةت المهةةارات الحياتيةةة
على أنهةا المهةارات التةي تةرتبط بطريقةة تعامةل اإلنسةان مةع البيئةة المحيطةة  ،ومةا يتصةل

بها من معارف واتجاهات وقيم وطرق وأساليب تساعد على اكتساب هذه المهارات؛ حتةى
يسةةتطيع التفاعةةل مةةع مقتضةةيات الحيةةاة ،وتسةةاعده علةةى حةةل المشةةكالت واتخةةاذ الق ة اررات

السليمة ومواجهة التحديات التي يفرضها العصر.
أهمية المهارات الحياتية:

بينا
الحياة سلسلة من المواقف غير المحددة وغير الواضحة المعالم ،لذلك فهي تختلف اختالفًا ً

عن محتوى المقررات العلمية ذات المواقف الواضحة المحددة ،والتي يمكن حلها باستخدام قواعد

محفوظة مسبقًا ،وعلى هذا األساس نجد بع

األفراد ذوي القدرات الفائقة في تخصصاتهم العلمية

يفشلون في مواجهة العديد من المواقف في حياتهم ،ولذلك إن إمداد الفرد بالعلم الصحيح المرتبط
باكتساب المهارات الحياتية الالزمة لمعايشة الحياة أمر جدير بالتقدير؛ فالتصرف التلقائي القائم

نظر ألنه
على التفكير الفطري في مواقف الحياة قد يجر الفرد إلى سلسلة من األخطاء ال نهاية لها؛ ًا

قد يقيس األشياء على غير وجهها الصحيح( .عمران وآخرون ،4449،ص.)90

ةر م ة ةةا يخط ة ةةئ ف ة ةةي
وعل ة ةةى ال ة ةةرغم م ة ةةن مق ة ةةدرة اإلنس ة ةةان عل ة ةةى التع ة ةةايش م ة ةةع الحي ة ةةاة ،إال أن ة ةةه كثي ة ة اً

أسة ةةاليب تفاعلة ةةه مة ةةع المواقة ةةف اليومية ةةة فة ةةي أيسة ةةر األمة ةةور ،وال يعة ةةرف نة ةةوع الخطة ةةء الة ةةذي وقة ةةع
في ة ةةه وال س ة ةةببه ،ويحل ة ةةل الحة ة ةوادث أض ة ةةعف تحلي ة ةةل ،وي ة ةةدافع ع ة ةةن األفك ة ةةار ب ة ةةاللجوء إل ة ةةى بة ة ةراهين
ضة ةةعيفة أو فاسة ةةدة ،كمة ةةا أنة ةةه قة ةةد يسة ةةتنتج أوسة ةةع النتة ةةائج فة ةةي أضة ةةيق المقة ةةدمات ،أو يتخة ةةذ مة ةةن

األقة ة ة ةوال المش ة ة ةةهورة واألمثل ة ة ةةة مس ة ة ةةلمات بدهي ة ة ةةة يتعام ة ة ةةل به ة ة ةةا م ة ة ةةع الحي ة ة ةةاة ويطال ة ة ةةب اآخة ة ة ةرين
بااللتزام بها.

فاإلنس ة ة ة ةةان بقدرت ة ة ة ةةه عل ة ة ة ةةى التفكي ة ة ة ةةر وال ة ة ة ةةتعلم اس ة ة ة ةةتطاع خل ة ة ة ةةق الحض ة ة ة ةةارة والتغل ة ة ة ةةب عل ة ة ة ةةى

األم ة ة ة ة ار

ومواجهة ة ة ةةة المشة ة ة ةةكالت ،وبة ة ة ةةالتفكير والقة ة ة ةةدرة علة ة ة ةةى الة ة ة ةةتعلم وادراك أهمية ة ة ةةة التفاعة ة ة ةةل

النة ةةاجح فة ةةي مواقة ةةف الحية ةةاة اليومية ةةة علة ةةى المسة ةةتوى الشخصة ةةي واالجتمة ةةاعي يسة ةةتطيع مواصة ةةلة

نجاحه في رحلته اإلنسانية الممتدة إلى أن يشاء اهلل .

فإمة ةةداد الفة ةةرد بة ةةالعلم الصة ةةحيح الم ة ةرتبط باكتس ة ةاب المهة ةةارات الالزمة ةةة لمعايشة ةةة الحية ةةاة أمة ةةر

جة ةةدير بالتقة ةةدير ،فالتصة ةةرف التلقة ةةائي القة ةةائم علة ةةى التفكيةةةر الفطة ةةري ف ةةي مواقة ةةف الحيةةةاة قةةةد يجة ةةر

الف ة ةةرد إلة ة ةى سلس ة ةةلة م ة ةةن األخط ة ةةاء ال نهاي ة ةةة له ة ةةا؛ نظة ة ة اًر ألن ة ةةه ق ة ةةد يق ة ةةيس األش ة ةةياء عل ة ةةى غي ة ةةر
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وجههة ةةا الصة ةةحيح ،فة ةةي حة ةةين أن التعة ةةرف المبنة ةةي علة ةةى أسة ةةاس علمة ةةي سة ةةليم يسة ةةاعد الفة ةةرد فة ةةي

الوصة ةةول إلة ةةى الحة ةةق ،لهة ةةذا يجة ةةب علينة ةةا تة ةةدعيم األسة ةةس العلمية ةةة والمهة ةةارات األساسة ةةية الالزمة ةةة
لمعايش ة ةة الحية ةةاة الخاصة ةةة ،وأن كثي ة ة اًر مة ةةن المواقة ةةف التة ةةي تصة ةةادف األف ة ةراد فة ةةي حية ةةاتهم اليومية ةةة
تتطلة ةةب مهة ةةارات تفكية ةةر أعمة ةةق ممة ةةا يوجة ةةد فة ةةي تفكية ةةرهم الفة ةةردي ،كمة ةةا تتطلة ةةب مهة ةةارات عملية ةةة

أعلى مما يمتلكه الفرد( .عمران وآخرون.)01:2110 ،

كمة ة ةةا أن الة ة ةةتعلم مة ة ةةن أجة ة ةةل الحية ة ةةاة أمة ة ةةر ية ة ةةزداد أهمية ة ةةة؛ ألن التغي ة ة ةرات التكنولوجية ة ةةا تسة ة ةةير

بمع ةةدل أس ةةرع بكثي ةةر ف ةةي ه ةةذه األي ةةام؛ ف ةةنحن بحاج ةةة إل ةةى االس ةةتمرار تباع ةةا للتط ةةورات الحديث ةةة.
(حمدي .)52:2114 ،

أهمية المهارات الحياتية فيما يأتي
 تحقق المهارات الحياتية التكامل بين المدرسة والمجتمع( .وافي .)26:2101
 تعط ة ةةي الف ة ةةرد الفرص ة ةةة ألن يع ة ةةيش حيات ة ةةه بش ة ةةكل أفض ة ةةل وخاص ة ةةة ف ة ةةي ه ة ةةذا العص ة ةةر
ال ة ةةذي يتس ة ةةم بانفج ة ةةار معرف ة ةةي ومعلوم ة ةةاتي وتكنول ة ةةوجي متالح ة ةةق ،األم ة ةةر ال ة ةةذي يتطل ة ةةب

إع ة ة ةةداد أف ة ة ة ةراد ق ة ة ةةادرين علةة ة ةةى التكي ة ة ةةف والتفاعة ة ة ةةل بفاعلي ة ة ةةة م ة ة ةةع المتغية ة ة ة ارت( .هنةة ة ةةدي،
.)52 :2112

 تكس ة ةةب الم ة ةةتعلم خبة ة ةرة مباشة ة ةرة ع ة ةةن طري ة ةةق التفاع ة ةةل المباش ة ةةر باألش ة ةةخاص والظة ة ةواهر،
وتعط ة ة ةةي لل ة ة ةةتعلم معن ة ة ةةى وت ة ة ةةوفر التش ة ة ةةويق الرتباطه ة ة ةةا بة ة ة ةواقعهم كم ة ة ةةا ت ة ة ةةزودهم بط ارئ ة ة ةةق

للحصة ة ة ةةول علة ة ة ةةى المعلومة ة ة ةةات ذاتي ة ة ة ةاً مة ة ة ةةن مصة ة ة ةةادرها األصة ة ة ةةلية ،كمة ة ة ةةا تكسة ة ة ةةب الفة ة ة ةةرد

إحساساً بالمشكالت المجتمعية والرغبة في حلها( .هندي.)52:2112 ،

 نظ ة ة ار التسة ةةاع المعرفة ةةة والتطة ةةور الة ةةذي جعة ةةل العة ةةالم قرية ةةة صة ةةغيرة ،ممة ةةا أوجة ةةد ضة ةةرورة

المةة ةةتالك مهةة ةةارات حياتيةة ةةة فةة ةةي التعامة ة ةةل مة ة ةةع هةة ةةذه التط ة ةةورات( .مة ة ةةازن-252 :2115

.)252

 تمك ة ةةن الف ة ةةرد م ة ةةن المه ة ةةارات الحياتي ة ةةة وممارس ة ةةتها ف ة ةةي مختل ة ةةف المواق ة ةةف الت ة ةةي تش ة ةةعر
الفرد باالعتزاز والثقة.

 تؤه ة ةةل الطلب ة ةةة لتحم ة ةةل المس ة ةةؤولية والثق ة ةةة ب ة ةةالنفس والق ة ةةدرة عل ة ةةى ح ة ةةل المش ة ةةكالت م ة ةةن
خالل التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة.

 تحسين حياة األفراد من خالل اكتسابهم المهارات الالزمة للحياة اليومية.

 تجع ة ةةل الف ة ةةرد ق ة ةةاد اًر عل ة ةةى إدارة التفاع ة ةةل الص ة ةةحي بين ة ةةه وب ة ةةين اآخة ة ةرين ،وبين ة ةةه وب ة ةةين
البيئة والمجتمع( .قشطة)46 :2112 ،

 ام ةةتالك الف ةةرد مه ةةارة أعل ةةى م ةةن مسةةةتواه ،يش ةةجعه عل ةةى االرتق ةةاء بمس ةةتوى المه ةةارة؛ مةةةن
أجل فتح آفاق جديدة للعمل (عبد الموجود .آخرون)22:2115 ،
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 تج ة ة ةةاوز الفج ة ة ةةوة العلمي ة ة ةةة والتكنولوجي ة ة ةةا والت ة ة ةةي تواجهه ة ة ةةا المجتمع ة ة ةةات العربي ة ة ةةة ،واع ة ة ةةداد
كوادر قادرة على المنافسة عالمياً (سعد الدين.)06:2116 ،

ويشـــــير (اســــــكاروس ،عبـــــد الموجــــــود )66:6115 ،إلـــــى أن أهميــــــة المهـــــارات الحياتيــــــة
تتجسد فيما يلي:

 -9أنهة ةةا تجعة ةةل الفة ةةرد قة ةةاد اًر علة ةةى إدارة التفاعة ةةل بينة ةةه وبة ةةين اآخ ة ةرين فة ةةي مجتمعة ةةه؛ فة ةةالفرد
ال ب ة ةةد أن تك ة ةةون لدي ة ةةه مه ة ةةارات االتص ة ةةال ،مم ة ةةا يس ة ةةاعده عل ة ةةى ع ة ةةر

أفك ة ةةاره وآ ارئ ة ةةه

بإيجاز ووضوح.

 -4إن تمكة ة ةةن الفة ة ةةرد مة ة ةةن المهة ة ةةارات الحياتية ة ةةة وممارسة ة ةةتها فة ة ةةي مختلة ة ةةف المواقة ة ةةف يشة ة ةةعر
الفرج باالعتزاز والثقة.

 -3امة ةةتالك الفة ةةرد مهة ةةارة أعلة ةةى مة ةةن مسة ةةتواه يشة ةةجع علة ةةى االرتقة ةةاء بمسة ةةتوى المهة ةةارة؛ مة ةةن
أجل فتح آفاق جديدة للعمل.

 -0تمكن الفرد من المهارات الحياتية الجديدة يساعد على استيعاب التكنولوجيا.

 -9إن كث ة ةرة المهة ةةارات الحياتية ةةة وتعة ةةددها يجعة ةةل المة ةةرء محتاج ة ةاً إلة ةةى اكتسة ةةابها وممارسة ةةتها
في كافة مجاالت الحياة.

تري الباحثة أن أهمية المهارة الحياتية تتجسد في ما يلي:

 -9المساهمة في مواجهة التحديات اليومية التي تواجه األفراد.

 -4تحسةة ةةين حية ة ةةاة األف ة ة ةراد وتسة ة ةةهيلها مة ة ةةن خةة ةةالل إكسة ة ةةابهم المهة ة ةةارات الالزمة ة ةةة للحية ة ةةاة
اليومية.

 -3إكس ة ةةاب الف ة ةةرد الثق ة ةةة ب ة ةةالنفس ومس ة ةةاعدته عل ة ةةى االرتق ة ةةاء بقد ارت ة ةةه وتحس ة ةةين مس ة ةةتوى
حياته.

 -0تج ة ةةاوز الفج ة ةةوة العلمي ة ةةة والتكنولوجي ة ةةة الت ة ةةي تواجهه ة ةةا المجتمع ة ةةات العربي ة ةةة واع ة ةةداد
كوادر قادرة على المنافسة عالمياً.

 -9تسةاعد الفةرد علةى بنةاء قةدرات الطالةب االجتماعيةة والنفسةية بمةا تةوفر للطالةب
من دعم خالل المواقف والتغيرات المختلفة التي يمر بها.

 -6تؤهةةل الطلبةةة لتحمةةل المسةةؤولية والثقةةة بةةالنفس ،والقةةدرة علةةى اتخةةاذ حةةل
المشكالت من خالل التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة

 -7تكسةةب الفةةرد مةةيالً إلةةى العلةةم والتعمةةق فةةي د ارسةةته مةةن خةةالل توثيةةق الصةةلة
والمحبة بين الطفل والمدرسة.

 -1تسهل على الفرد وضع خطط لحياته ،وتفسير كثير من الظواهر الطبيعية
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ةادر علةى إدارة التفاعةل الصةحي بينةه وبةين اآخةرين ،وبينةه وبةين
 -1تجعةل الفةرد ق ًا
البيئة والمجتمع

وبناء على ما سبق يتضح أن لتحديد المهارة الحياتية المناسبة العديد من األسس العلمية

والمنهجية ،التي يمكن أن تسهم في تحديد المهارات المناسبة ومنها:

 -9مراعاة مراحل وخصائص النمو وخصائصه والحاجات إلى الفئة المستهدفة فتحدد المهةارة
الحياتيةةة للمتعلمةةين األطفةةال علةةى سةةبيل المثةةال بمةةا يتناسةةب وخصةةائص نمةةوهم وعقليةةاتهم
واحتياجاتهم ،وواقعهم البيئي واالجتماعي ،وكذلك األمر بالنسبة إلى المراهقين والكبار.
 -4التءكةةد مةةن أن المتعلمةةين بحاجةةة إلةةى تنميةةة مهةةارات الحيةةاة التةةي تةةم اختيةةارهم ،فلةةو كةةان
المتعلمون على سبيل المثال يتقنون مهارة معينة في أي مجال من المجةاالت ،فةال حاجةة
إلى استهدافه أو تطويرها أو غير ذلك.

 -3سة ةؤال المتخصص ةةين والمتهم ةةين بالتربي ةةة وعل ةةم ال ةةنفس وعل ةةم االجتم ةةاع ع ةةن المه ةةارات
الحياتية المناسبة لكل مرحلة من المراحل المختلفة.

 -0مراعاة الحاجات العارضة للمتعلمين والمستجدات الحديثةة ،التةي تجعلهةم فةي حاجةة ماسةة
إلى للمهارات الحياتية لم يكونوا متقنةين لهةا ،كمهةارة التعامةل معةاً لتقنيةة الحديثةة ووسةائل
االتص ةةال المختلف ةةة ،ومه ةةارات القة ةراءة السة ةريعة؛ مواكب ةةة للتط ةةور المعرف ةةي الهائ ةةل،وبمعنى

آخر :تقدم اختيار المهارة بتقدم التطور الحديث.

 -9ربطها بالتصميم أو البرنامج الذي سوف تتم تنمية المهارات من خالله ،والذي تتوافر
فيها أسس التصميم السليم ،ومنها:

 مراعاة األهداف العامة والخطوط العريضة لسياسة التعليم المتعلقة بالمرحلة
المقصودة.

 تحديد األهداف المتنوعة للدارسين ،بحيث تكون شاملة للمعرفة والمهارة.
 تحديد األساليب التعليمية واالستراتيجيات المعينة على تنمية المهارة الحياتية
للمتعلمين كاستراتيجية التعلم التعاوني والتعلم الذاتي ،ولعب األدوار التي يتصف

التعلم معها بالتعلم النشط.
 تصميم األنشطة التعليمية المهارية المناسبة لمرحلة المتعلمين.
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 ربة ةةط المة ةةتعلم بمجتمعة ةةه وبمختلة ةةف مؤسسة ةةاته ووسة ةةائله مة ةةن مؤسسة ةةات إعالمية ةةة
وثقافية ،رسمية أو غير رسمية.

 التخطيط السليم لتنفيذ التعلم من خالل التصميم المعتمد مةن خةالل كتابةة الخطةة
واختيار المعلمين المدربين األكفاء.
 التءكةةد مةةن اسةةتمرار المةةتعلم فةةي تنميةةة المهةةارات الحياتيةةة مةةن خةةالل ممارسةةته لهةةا
باس ة ةةتمرار؛ حت ة ةةى يمك ة ةةن وص ة ةةفها بمس ة ةةتوى الع ة ةةادة ل ة ةةدى المتعلم ة ةةين( .قش ة ةةطة:
)2112،61

تصنيف المهارات الحياتية:
لةةيس هنةةاك تصةةنيف موحةةد للمهةةارات الحياتيةةة ،وانمةةا يةةتم تحديةةد هةةذه المهةةارات مةةن خةةالل

معرفة حاجات الطالب وتطلعاتهم ،وكذلك بحسب المشةكالت التةي تةنجم عنةدما ال يحقةق الطةالب
السة ةةلوكيات المتوقعة ةةة مة ةةنهم ،وكة ةةذلك مة ةةن خة ةةالل الرجة ةةوع إلة ةةى الق ة ةوائم والنمة ةةاذج التة ةةي افترضة ةةها

المتخصصون كمهارات للحياة.

كما أن تصنيف المهارات الحياتية لمجتمع مةا يةتم فةي ضةوء طبيعةة العالقةة التبادليةة بةين

أفراده ،مما يؤدي إلى التشابه في نوعية بعة

المهةارات الحياتيةة الالزمةة لإلنسةان فةي العديةد مةن

المجتمعات ،كما تختلف عن بعضها تبعاً الختالف طبيعة المجتمع وخصائصه.

وهنةاك عةدة تصةنيفات للمهةارات الحياتيةة تختلةف بةاختالف مجةال كةل باحةث وهةدف كةل مؤسسةة،

وينبع هذا التباين واالختالف من شمولية المصطلح واندماجه في كافة مفاهيم العلوم والتخصصات،

وعدم إمكانية حصره أو السيطرة عليه.

حيث يمكن تصنيفها إلى :

-2مهارات النمو الشخصي ،والمهارات الصحية والمهارات الغذائيةة ،ومهةارات االتصةال ،ومهةارات

االستهالك.

-2مهارات ذهنية :وتشمل :صناعة القرار وحل المشكالت ،والتخطيط ألداء األعمال ،وادارة الوقت

والجهةد ،وضةبط الةنفس ،وادارة مواقةف الصةراع ،واجةراء عمليةات التفةاو

 ،وادارة مواقةف األزمةات

والكوارث ،وممارسة التفكير الناقد ،وممارسة التفكير المبدع( .عمران وآخرون.(2001 ،

-2مهـارات عمليـة :وتشـمل :العنايةة الشخصةية بالجسةم ،والعنايةة بةالملبس ،واسةتخدام األدوات
واألجهزة المنزلية ،والعناية باألدوات الشخصية ،واختيار المسكن والعناية بالمسكن واألثاث
المنزلي ،واجراء بع

اإلسعافات األولية ،وحسن استخدام موارد البيئة ،وترشيد االستهالك.
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إن التصنيفات البد أن تتضمن نقاطاً رئيسة أهمها التفاعل مع اآخرين ،وتجنب األخطار،

والتعامل مع الخدمات االجتماعية ،والحصول على وظيفة ،والتغذية السليمة ،وممارسة عادات

صحيحة ،وادارة األموال ،وترشيد االستهالك

في حين صنف(أبو حجر  )76،6114،المهارات الحياتية إلى:
 مهارات الوعي بالذات.
 مهارات التفكير اإلبداعي.
 مهارة التفكير الناقد.

 مهارة االتصال والتواصل.
 مهارة اتخاذ القرار.

كمــــا صــــنف ()6111

والوقاية من األمراض إلى:

edna,

 Roothالمهــــارات الحياتيــــة إلــــى مهــــارات الحمايــــة

 مهارات توكيدية.
 التواصل وادارة العنف والصراعات.
 التكيف مع التغيرات.

 القيادة واإلدارة الصحيحة وبناء الفريق.

كمــــا صــــتف ()7887

 Firehrer,المه ةةارات الحياتي ةةة إل ةةى س ةةت مه ةةارات رئيسة ةة ،ه ةةي:

مه ة ة ةةارة النم ة ة ةةو الشخص ة ة ةةي ،والمه ة ة ةةارات الص ة ة ةةحية ،والمه ة ة ةةارات الغذائي ة ة ةةة ،ومه ة ة ةةارات المواطن ة ة ةةة،
ومهارات االتصال ،ومهارات االستهالك.
كمـــــا صـــــنف ()7884

 Priceالمه ة ةةارات الحياتي ة ةةة ف ة ةةي التفاع ة ةةل م ة ةةع اآخة ة ةرين ،وتجن ة ةةب

األخط ة ةةار ،والتعام ة ةةل م ة ةةع الخ ة ةةدمات االجتماعي ة ةةة ،والحص ة ةةول عل ة ةةى وظيف ة ةةة ،والتغذي ة ةةة الس ة ةةليمة،
واتباع العادات الصحية السليمة ،وادارة األموال بطريقة رشيدة.

كمـــــا حـــــدد( ،دونـــــا إتشـــــايد وآخـــــرون  )7888،المه ة ةةارات الت ة ةةي س ة ةةيحتاجها التالمي ة ةةذ ليهيئة ة ةوا
للحياة في القرن الحادي والعشرين:
 مهارات االتصال.

 مهارات التفكير الناقد واالستدالل وحل المشكالت.

 القدرة على ضبط الذات وتحمل المسئولية وااللتزام بالمبادئ األخالقية
 مهارة وضع األهداف وتحديدها.

 مهارة استخدام الحاسب اآلي وأنواع التقنية الحديثة األخرى.
 المه ة ةةارات المطلوب ة ةةة لتحقي ة ةةق النج ة ةةاح ف ة ةةي الوظيف ة ةةة والت ة ةةي تشة ة ةتمل عل ة ةةى مه ة ةةارة إقام ة ةةة
عالقات إنسانية مع اآخرين.
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 مهارة التكيف والمرونة.
 مهارة التفاو

والقدرة على حسم الصراعات.

 القدرة على إجراءات الدراسة وتطبيق البيانات.

 معرفة لغة أجنبية (القدرة على التحدث بءكثر من لغة).
 مهارات القراءة الناقدة والفهم (،دونا إتشايد وآخرون .)56 ،0111،

تصنيف المهارات الحياتية:

هنة ةةاك العدية ةةد مة ةةن التصة ةةنيفات للمهة ةةارات الحياتية ةةة ،اختلفة ةةت بة ةةاختالف مج ة ةال كة ةةل باحة ةةث،

ومنبة ة ة ةةع هة ة ة ةةذا االخة ة ة ةةتالف مة ة ة ةةن شة ة ة ةةمولية المصة ة ة ةةطلح ،واندماجة ة ة ةةه فة ة ة ةةي كافة ة ة ةةة مفة ة ة ةةاهيم العلة ة ة ةةوم
والتخصصات ،وعدم إمكانية حصره أو السيطرة عليه.

فق ة ة ة ةةد ح ة ة ة ةةددت (اليونيس ة ة ة ةةيف) المه ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ةةة ض ة ة ة ةةمن مش ة ة ة ةةروعاتها التدريس ة ة ة ةةية للمه ة ة ة ةةارات
الحياتية في:

 -9مهارات التواصل الخاصة بالعالقات بين األشخاص.
 -4مهارات التفاو

والرف

.

 -3مهارات التقمص العاطفي (تفهم غيره والتعاطف معه).
 -0مهارات التعامل والعمل في فريق.
 -9مهارات الدعوة إلى كسب التءييد.

 -6مهارات التءثير على اآخرين واقناعهم.
 -7مهارات صنع القرار وحل المشكالت.
 -1مهارات المركز الباطني للسيطرة.

 -1مهارات إدارة التعامل مع الضغوط.
-94مهارات التفكير الناقد.

-99مهارة إدارة المشاعر( .اليونيسيف.)2115 ،
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العوامل المؤثرة في اكتساب المهارات الحياتية:

يتـأثر اكتسـاب الفـرد للمهـارات الحياتيـة بالعديـد مـن العوامـل ،ومـن تلـ العوامـل مـا حـددها (

خليل والباز:)25 ،2111،

 -9العالقات المدعمة  :أي وجود ما يدعم اكتساب المهارات وغياب هذه العالقات الداعمة
تجعل الفرد يميل إلى إهمال المهارة ،ووجود المدعم يؤثر إيجاباً في تعلم المهارة( .وافي،
)22:2101

 -4نماذج الدور :قوة أو ضعف المهارة يتءثر بمالحظة الفرد لنماذج تقويم بءداء تلك المهارة
(خليل والباز.)21:0111 ،

 -3تتـــــابع اإلثابـــــة :وقة ةةد تكة ةةون هة ةةذه اإلثابة ةةة أساسة ةةية كالحصة ةةول علة ةةى الغة ةةذاء أو الة ةةدفء
اإلنس ة ةةاني م ة ةةثالً وق ة ةةد تك ة ةةون ثانوي ة ةةة مث ة ةةل :الحص ة ةةول عل ة ةةى م ة ةةال ،والتش ة ةةجيع ،والثن ة ةةاء.

(قشطه.)41:2112 ،

التعليمــــــات :معظة ة ةةم التعليمة ة ةةات أداء المهة ة ةةارات الحياتية ة ةةة مكتسة ة ةةبة مة ة ةةن البية ة ةةت وأسة ة ةةئلة
الطف ة ةةل ل ة ةةألب واألم ،ولك ة ةةن هن ة ةةاك تعليم ة ةةات لمه ة ةةارات الد ارس ة ةةة والحف ة ةةاظ عل ة ةةى الص ة ةةحة
ينبغي أن يتعلمها بطريقة صحيحة خارج البيت.

 -0إتاحـة الفرصــة  :االعتمةاد علةى اآخةرين بسةبب صةعوبة فةةي اإللمةام بالمهةارة ،لةذا
يجب إتاحة الفرصة للتالميذ لممارسة المهارة.

 -9التفاعــــل مــــع األقــــران :قةةةد يك ةةون تعلةةةم المهة ةارات مة ةةن األق ة ةران مقي ةةداً أو ضة ةةا اًر حسةةةب
طبيعة ومهاراتهم هؤالء األقران ومهاراتهم.

مهة ة ةةارات التفكية ة ةةر وه ة ة ةي تسة ة ةةهم بإيجابية ة ةةة فة ة ةةي اكتسة ة ةةاب وتنميتهة ة ةةا المهة ة ةةارات األساسة ة ةةية
(سعد الدين.)22:2116 ،

 -6نوع الجنس  :يؤثر نوع الجنس على اكتساب نوعية معينة من المهارات الحياتية
 -7الثقافة،ووجود تحديات تواجه الفرد،و المستوى االجتماعي.

وجود تحديات تواجه الفرد (عياد ،وسعد الدين)062 ،2101 :


مستوى نضج المتعلم.



قدرة المعلم وخبرته.



المفاهيم واألدوات المطلوب التدريب عليها.
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وقد حددت) اللولو،2004،ص )45مجموعة عوامل تؤثر في اكتساب المهارات الحياتية في

الصف السادس االبتدائي منها

 -9القدوة :من الضروري أن يكون المعلم قدوة لتالميذه ،ويمارس المهارات الحياتية بطريقة
سليمة ،ويتسم بالقيم التي تزيد من ارتباط التالميذ به وتقليدهم لشخصيته.

 -4اإلقناع :بعر

الدالئل والبراهين المنطقية ،ومناقشتها بءسلوب علمي دقيق لجميع

المهارات الالزمة لحياة أفضل.

 -3استخدام أساليب حديثة في التدريس مثل  :حل المشكالت ،ولعب األدوار ،والمناقشة،
واأللعاب التربوية ،واستراتيجيات ما وراء المعرفة ،حيث يمارس التلميذ العمل بنفسه ويعتمد
على ذاته في كافة المواقف.

خصائص المهارات الحياتية:

تتحةةدد المهةةارات الحياتيةةة الالزمةةة لمعايشةةة اإلنسةةان للحيةةاة فةةي مجتمةةع مةةا فةةي طبيعةةة العالقةةة
التءثرية التبادلية بين كل من الفرد والمجتمع ،ومةن ثةم فقةد نجةد تشةابهاً فةي نوعيةة بعة

المهةارات

الحياتية الالزمة لألفراد في المجتمعات اإلنسانية بصفة عامة ،بينما نجد اختالفاً في نوعية بع

المهارات الحياتية األخرى و يرجع هذا االختالف إلى طبيعةة المجتمةع وخصائصةه ودرجةة تقدمةه،

فعل ةةى س ةةبيل المث ةةال :نج ةةد مه ةةارات مث ةةل اتخ ةةاذ القة ةرار ،وح ةةل المش ةةكالت م ةةن المه ةةارات األساس ةةية
المهمة في المجتمعات المتقدمة ،بينما تفتقد المجتمعات النامية االهتمام بمثل هةذه المهةارات ،هةذا
باإلضةةافة إلةةى أن المهةةارات الحياتيةةة الالزمةةة فةةي مجتمةةع مةةا تختلةةف مةةن فت ةرة زمنيةةة إلةةى أخةةرى؛
نتيجةةة الخةةتالف معطيةةات كفتةرة مةةن الفتةرات فةةي حيةةاة المجتمعةةات وخةةالل م ارحةةل تطورهةةا ،وعلةةى

ةى اجتماعية ةاً ية ةرتبط بطبيع ةةة المجتم ةةع
ه ةةذا النح ةةو ف ةةإن تص ةةنيف المه ةةارات الحياتي ةةة ق ةةد يءخ ةةذ منح ة ً
منحى إنسانياً يرتبط باإلنسان ومعايشته للحياة ،بصرف النظر عن المجتمع
وخصائصه ،أو يءخذ
ً

الذي يعيش فيه( .قشطة )2112:46

وقد حددت (عمران ،وآخرون )2112 ،خصائص المهارات الحياتية على النحو التالي:

 -9تتن ة ةةوع وتش ة ةةمل كة ة ةالً م ة ةةن الجوان ة ةةب المادي ة ةةة وغي ة ةةر المادي ة ةةة المرتبط ة ةةة بءس ة ةةاليب إش ة ةةباع
الفرد الحتياجاته ،ومتطلبات تفاعله مع الحياة وتطويره لها.

 -4تختلةةةف مة ةةن مجتمة ةةع إلةةةى آخة ةةر تبع ة ةاً لطبيعةةةة درجة ةةة تقدمة ةةه ،وتختل ةةف مة ةةن فت ة ةرة زمنية ةةة
إل ة ةةى أخ ة ةةرى؛ فحاج ة ةةة اإلنس ة ةةان الب ة ةةدائي للقة ة ةراءة والكتاب ة ةةة ظه ة ةةرت عن ة ةةدما ش ة ةةعر بءهمي ة ةةة
تسجيل تاريخه اإلنساني ،وكذلك المهارات الحياتية تتءثر بالمكان والزمان.

 -3تعتمة ةةد علة ةةى طبيعة ةةة العالقة ةةة التبادلية ةةة بة ةةين الفة ةةرد والمجتمة ةةع ،وتة ةةءثير كة ةةل منهمة ةةا علة ةةى
اآخر.
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 -0تس ةةتهدف مسة ةةاعدة الفة ةةرد علة ةةى التكيةةةف والتفاعة ةةل الن ة ةاجح مة ةةع الحيةةةاة وتط ةةوير أسةةةاليب
معايشة ةةة الحي ة ةاة ،وهة ةةذا يحتة ةةاج إلة ةةى التعامة ةةل مة ةةع المواقة ةةف الحياتية ةةة التقليدية ةةة بءسة ةةاليب
جديدة متطورة( .عمران وآخرون)2110:04 ،
كما توصل (كوكس) إلى عدة خصائص للمهارات الحياتية
 -9المه ة ة ةةارات العملي ة ة ةةة تمث ة ة ةةل جانبة ة ة ةاً أساس ة ة ةةياً ف ة ة ةةي أداء كاف ة ة ةةة المه ة ة ةةارات عل ة ة ةةى اخ ة ة ةةتالف
أنواعها.

 -4تختل ة ةةف نس ة ةةبة ك ة ةةل م ة ةةن الجان ة ةةب العقل ة ةةي والحرك ة ةةي المتض ة ةةمن ف ة ةةي ك ة ةةل مه ة ةةارة تبعة ة ةاً
لطبيعتها.

 -3ال ينبغة ة ةةي النظة ة ةةر إلة ة ةةى المهة ة ةةارات كغاية ة ةةة فة ة ةةي حة ة ةةد ذاتهة ة ةةا ،بة ة ةةل إنهة ة ةةا وسة ة ةةيلة لتحقية ة ةةق
غايات أبعد لدى المتعلمين في المواقف الجديدة المشابهة.

 -0المهة ة ةةارات بعة ة ةةد اكتسة ة ةةابها تكة ة ةةون عرضة ة ةةة للنسة ة ةةيان ،مة ة ةةا لة ة ةةم ية ة ةةتم تعزيزهة ة ةةا بالتة ة ةةدريب
واالستخدام المستمر( .ناجي)2101:21 ،

وت ة ةةوجز الباحث ة ةةة خص ة ةةائص المه ة ةةارات الحياتي ة ةةة ف ة ةةي كونه ة ةةا :متنوع ة ةةة ،متط ة ةةورة ،متداخل ة ةةة،

وعرض ة ةةة للنس ة ةةيان إذا ل ة ةةم ي ة ةةتم تعزيزه ة ةةا ،ومرتبط ة ةةة ب ة ةةالمحتوى؛ حي ة ةةث إن الم ة ةةتعلم بحاج ة ةةة إل ة ةةى
المهةةةارات لفهة ةةم المحتةةةوى واسة ةةتيعابه ،كمةةةا أنة ةةه بحاجةةةة إلة ةةى المحت ةةوى كمة ةةادة خة ةةام تجة ةةري عليهة ةةا

المعالجات والعمليات العقلية التي تساعده على اكتساب وتنميتها المهارات.
وقد حدد راغب ( )24،6118خصائص المهارات الحياتية فيما يلي

 -9متنوعة بحيث تشمل كل الجوانب المادية وغير المادية المرتبطة بءساليب إشباع الفرد
الحتياجاته ،ولمتطلبات تفاعله مع الحياة وتطويرها

تبعا لطبيعة كل مجتمع ودرجة تقديمه ،وتختلف من فترة إلى
 -4تختلف من مجتمع إلى آخر ً
أخرى ،فاحتياجات اإلنسان للقراءة والكتابة لم تظهر إال عندما استشعر أهمية تسجيل
تاريخه اإلنساني ،والمهارات الحياتية على هذا النحو تتءثر بكل من الزمان والمكان.

 -3تعتمد على طبيعة العالقة التبادلية بين الفرد والمجتمع ،وبين المجتمع والفرد ودرجة تءثير
كل منهما على اآخر.

 -0تستهدف مساعدة الفرد على التفاعل الناجح مع الحياة ،وتطوير أساليب معايشة الحياة،
وما يعني هذا من ضرورة التفاعل مع مواقف الحياة التقليدية بءساليب جديدة متطورة.

 -9تعكس بكافة أنواعها مجموعة أنشطة منظمة ترتبط بمواقف معينة ،وعلى ذلك فهي
تستخدم الحواس المركزية والحركية الالزمة لألداء السلوكي.
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 -6تمثل عملية إنمائية يتم تعلمها عبر الزمن عن طريق الجمع بين التعلم والممارسة وهي
تختلف عن المعرفة في أنها تتطلب العمل والفعل بقدر من الكفاءة.

 -7يجب أن يبدأ تعليمها في سن مبكرة وتقويتها بالتمرين والتكرار.

 -1يجب أن يتم تدريس المهارات الحياتية في األماكن الطبيعية ،حيث يكلف المتعلمون
بمهام معينة بطريقة طبيعية؛ ألن هذا النوع من التعليم يساعد التالميذ على فهم
المهارات ،ويضمن انتقال أثرها في حياتهم.

الشروط الواجب توفرها في األنشطة التي تنمي المهارات الحياتية:
 ضرورة انطالق النشاط من أهداف محددة.
 أن يكون النشاط مناسباً لمستوى التالميذ.

 التنوع والشمول؛ وذلك لمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ.
 ضرورة المشاركة بين المعلم والمتعلم.

 ضرورة تحديد األدوار لكل المشاركين في النشاط.

 إمكانية التنفيذ من حيث الوقت ،واإلمكانات المتاحة.

 تحديد عناصةر النشةاط مسةبقاً ،والمتمثلةة فةي( :عنةوان النشةاط – أهةداف النشةاط – المةواد
الالزمةةة للنشةةاط – زمةةن النشةةاط – محتةةوى النشةةاط – إجةراءات تنفيةةذ النشةةاط (مةةا يقةةوم بةةه
المعلم ،ما يقوم به التلميذ -أساليب التقويم( .عبد المنعم .)26،2111،
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المحور الثالث :يتناول المهارات الحياتية فى التربية اإلسالمية
مقدمة
التربي ةةة اإلسة ةةالمية لهة ةةا هةةةدف محةةةدد وغايةةةة معلوم ةةة ولهةةةا وجهة ةةة معني ةةة تتج ةةه إلهية ةةا ،ولقةةةد
رب ة ةةط القة ة ةرآن الكة ة ةريم ربطة ة ةاً وثيقة ة ةاً ب ة ةةين اإليم ة ةةان ب ة ةةاهلل والي ة ةةوم اآخ ة ةةر م ة ةةن ناحي ة ةةة ،واله ة ةةدف م ة ةةن
وجود اإلنسان وتحديد المعنى الحقيقي للحياة من ناحية أخرى.

والح ة ةةديث ع ة ةةن المه ة ةةارات الحياتي ة ةةة ف ة ةةي اإلس ة ةةالم ح ة ةةديث مة ة ةرتبط بإح ة ةةدى أه ة ةةم الغاي ة ةةات الكب ة ةةرى

لوج ة ة ةةود اإلنسةة ة ةةان ،وأال وهة ة ة ةةي الخالفةة ة ةةة فةة ة ةةي األر
تع ة ةةالى" :وم ة ةةا خلقن ة ةةا الس ة ةةموات واألر

بعةة ة ةةد غ ة ة ةةايتي الحكم ة ة ةةة واالب ة ة ةةتالء ،فقة ة ة ةةال

وم ة ةةا بينهم ة ةةا العب ة ةةين ،م ة ةةا خلقناهم ة ةةا إال ب ة ةةالحق ولك ة ةةن

أكثة ةةرهم ال يعلمة ةةون" (الة ةةدخان ،)21-22 :وقة ةةال تعة ةةالى" :أَفَحَسِبب ببْتَُْ أَنَّمَببببا خَلَْْنَببببا

َُْ عَبَمْببببا وَأَنَّكُبب بَْ

إِلَيْنَبببا لَبببا تُرََْعُب ب نَ " (املبببي نني،)005 :وقببباز عب ب وَبببل " :وَهُب ب َ الَّب بعِي ََعَلَكُب بَْ خَلَب باضِ َ الْب ب َرِْْ وَرَفَب بقَ بَعْ َب بكَُْ فَب ب ْ َ
بَعْب بدَ دَرَََببباَب لُيَبْلُب ب َ

َُْ فِبببي َبببا َتَبببا

َُْ إِنَّ رَبَّب بكَ إَب برِلقُ الْعَِْبببابِ وَإِنَّب ب ُ لَ َ ُب ب ر رَّحِبببيَ " (األنعبببا ،)015 :و

قبباز ع ب وَببل " :وَإِلَببى مَمُ ب دَ أَخَبباهَُْ صَ بالِحًا قَببازَ لَببا قَ ب ْ ِ اعْبُ بدُوا اللَّ ب َ َببا لَكُببَ ِّ بُْ إِلَ ب ب َيْ برُهُ ۖ هُ ب َ أَنأَ ب َ
وَاإْبب بتَعْمَرَ

َُْ فِيفَببببا فَاإْبب بتَ ْ ِرُوهُ مُبب بََّ تُ بُبب ب ا إِلَيْبب ب ِ ۖ إِنَّ رَبِّببببي قَرِلبب ب

ِببببي "( .هوو و  ،)10 :فووووس ر

َُْ فِيفَبببببا " .أي ه ة ةةو أنش ة ةةءكم م ة ةةن األر

مبببا

َُ ِّ بَُ الْ ب َرِْْ
وو و " هُبب ب َ

أَنأَببب ب َ

َُ ِّببب بَُ الْببب ب َرِْْ وَاإْببب بتَعْمَرَ

األر

واسة ة ةةتعمركم فيهة ة ةةا أي جعلكة ة ةةم عمارهة ة ةةا وسة ة ةةكانها ،وقة ة ةةال فيهة ة ةةا زية ة ةةد بة ة ةةن أسة ة ةةلم :أمة ة ةةركم

أي ابت ة ةةدأ خلقك ة ةةم م ة ةةن

بعم ة ةةارة م ة ةةا تحت ة ةةاجون إلي ة ةةه منه ة ةةا م ة ةةن بن ة ةةاء ومس ة ةةاكن ،وغ ة ةةرس أش ة ةةجار( .الص ة ةةابوني:0122 ،

مج .)2-22

المهارات الحياتية من منظور إسالمي:
اختلفةةت التسةةميات العلميةةة التةةي أطلقهةةا البةةاحثون علةةى مجةةال المهةةارات العلميةةة ،فتةةارة تسةةمى

المهارات المعرفية ،وأخرى المهةارات العقليةة ،وثالثةة بالمهةارات العلميةة ،ويعتبةر األخيةر هةو االسةم
األفضل؛ ألنه أشمل من حيث تناوله المعرفة ،وجمع بين األداء العقلي والحركي.

ويمكن تصنيف المهارات الحياتية العلمية إلى عةدد مةن المهةارات الفرعيةة ،منهةا :حةل المشةكالت،

وممارسة التفكير الناقد ،وممارسة التفكير اإلبةداعي ،وادارة الوقةت ،والبحةث عةن المعلومةة ،واتخةاذ
القرار ،واستغالل وقت الفراغ ،وضبط النفس ،والتعامل مع التقنية الحديثة.

مهارة التفكير  :جاءت اآيات واألحاديث التي تعزز من تنمية المهةارات العلميةة؛ لتحقيةق ا لغايةة
الكبرى من خلق اإلنسان وتحقيق عمارة األر  ،فحثت األدلة علةى التفكيةر واعمةال العقةل؛ كونةه
عبادة يترتب عليه األجر العظيم ،فوردت فةي القةرآن  01آيةة تةدعو إلةى التفكةر ،كقولةه –تعةالى":
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الَّعِلَُ لَعْ

ُرُونَ اللَّ َ قِيَا ًا وَقُعُ دًا وَعَلَى َُنُ بِفَِْ ولَتَ َكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاَِ وَالْ َرِْْ رَبَّنَا َا خَلَْْتَ هَعَا بَاطِلْا إُبْحَانَكَ فَِْنَبا

عَعَابَ النَّارِ " (آل عمران )010 :ويقول – تعالى " -فَاقْصُصِ الَْْصَصَ لَعَلَّفَُْ لَتَ َكَّرُونَ " (األعراف)061 :
بل ورد الحديث الدال على أن التفكير فريضة؛ فروي أن بالالً – رضي اهلل عنه – قال :يا رسول
اهلل ،ما يبكيك وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تءخر؟! فقال( :ويحك يةا بةالل ،ومةا يمنعنةي

اوات َو ْاْلَ ْرض َو ْ
ْيل
أن أبكي وقد أنزل اهلل – تعةالى -علةى فةي هةذه الليلةة (إِ َّن فِي َخ ْلقق ال َّ
اخيتِ َال ِ
سق َم َ
ِ الََّّي ِ
ب) (آل عمةران ،)011 :ثةم قةال ( و منوق أ اهول موف ر يو ف ول) ،فقيةل
ار ََليَا ٍ
ت أِّلُولِ ْاِّلَ ْلبَا ِ
َوالنَّهَ ِ

لألوزاعي :ما غاية التفكير فيهن؟ قال :يقرؤهن ويعقلهن.

وغير ذلك من اآيات التي تناولت مفاهيم التفكير المختلفة ،فبلغت اآيات التي تدعو إلى التفكير

فةةي كتةةاب اهلل " "01آيةةة ،وأخةةرى تةةدعو إلةةى التفكيةةر وعةةددها " "211آيةةة و " "21آيةةة تةةدعو إلةةى
التفقه ،و " "021آية تدعو إلى النظر ،ودعا – سبحانه وتعالى -إلى االعتبار في " "6آيات.
وان كثير من اآيات قد فصل في مهارات التفكير كمهارة البحةث؛ حيةث قةال – تعةالى " :-قُبلْ إِبوُوا
فِي الْ َرِْْ فَانظُرُوا

َيْ َ بَدَأَ الْخَلْقَ مََُّ اللَّ ُ لُنأِئُ النَّأْ َةَ الْآخِرَةَ ۖ إِنَّ اللَّ َ عَلَى

ُلُ شَيْءب قَدِلر " (العنكبوت.)21:

اوات
مهارة التأمل والنظر ووردت مهارة التءمل والنظر في قولةه –تعةالى " -قُق انظُق ُروا َمقا ََا فق ال َّ
سق َم َ
َو ْاْلَ ْرض ۖ َو َما تُ ْغن ْاَليَ ُ
ات َوالنُّ ُذ ُر عَن قَوْ ٍم ََّّل ي ُْؤ ِمنُونَ " (يونس)010 :

مهارة التجريب  :وفي مجال التجريب قال اهلل –تعالى " -وَإِذْ قَازَ إِبْرَاهِيَُ رَبِّ أَرِنِي

َيْ َ تُحْيِبي الْمَب ْتَى ۖ

َ ا َْعَب ْل َعلَبى
ك مُب َّ
ر ُه َُّ ِإ َل ْي َ
ص ْ
ر َف ُ
ر َب َع ْة ِّ َُ ال َّط ْي ِ
خ ْع َأ ْ
قَازَ أَولََْ تُيْ ُِ ۖ قَازَ بَلَى ولَكُِ لُيَطْمَئَُِّ قَلْبِي ۖ قَا َز َف ُ

ُب ُل ََبَب َل ِّب ْن ُف َُّ َُب ْءًا

مََُّ ادْعُفَُُّ لَ ْتِينَكَ إَعْيًا ۖ وَاعْلََْ أَنَّ اللَّ َ عَ ِل حَكِيَ " (البقرة)211 :
مهارة االستنباط وصرحت آيات القرآن الكريم بمهارة االسةتنباط فقةال – تعةالى " -وَإِذَا ََباءَهَُْ أَ ْبر ِّبَُ
الْ َ ُِْ أَوِ الْخَ ْفِ أَذَاعُ ا بِ ِ ۖ ولَ ْ رَدوهُ إِلَى الرَّإُ زِ وَإِلَى أُولِي الْ َ ْرِ ِنْفَُْ لَعَلِمَ ُ الَّبعِلَُ لَسْبتَنبِطُ نَ ُ ِبنْفَُْ ۖ ولَ ْلَبا فَ ْبلُ اللَّب ِ عَلَبيْكَُْ

وَرَحْمَتُ ُ لَاتَّبَعْتَُُ الأَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلْا " (النساء.)22 :
ومن نماذج تطبيق التفكير في السنة العديد من األحاديث والمواقف التي تحث على التفكير
واالجتهاد ،ومنها( :ال يصلين أحد منكم العصر إال في بني قريظة)؛ أخرجه البخاري.

فثبت أن طائفة صلت في الطريق في الوقت ،وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت ،فلةم يعةب

النبي –صلى اهلل عليه وسلم -اجتهاد طائفة منهما ،وذلك عين التفكير.

مهارة االستشارة وكما جاء في استثارة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -لعقول الصحابة بالسةؤال؛

حيةةث قةةال رسةةول اهلل – صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم -يومةةا ألصةةحابه (أخبرونةةي عةةن شةةجرة مثلهةةا مثةةل

المةةؤمن) ،وفةةي روايةةة( :مثةةل المةةؤمن كشةةجرة ال يتحةةات ورقهةةا) ،فجعةةل القةةوم يةةذكرون الشةةجر مةةن
شجر البوادي
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ويميز التفكير في اإلسالم بضوابط العقيدة والفطرة السةليمة ،والتفكيةر فيمةا يجةوز التفكيةر فيةه

دون غيره من األمور التي ال يستطيع العقل أن يخو

فهيا ،كالتفكير في عةالم الغيبيةات والةذات

اإللهية ،وبمعنى أدق :الجمع بين هداية الوحي والعقل؛ الختالف الطرق التي يعتمد عليها التفكير
للوصول إلى حقائقها ،ويمكن حضر هذه الطرق في ثالثة أقسام-:

األول :ما ال يعلم إال بالحواس والتجربة والعقل.

الثاني :ما ال يعلم إال بالوحي ،فال دخل العقل فيه.

الثالث :ما يشترك في علمه العقل والوحي ،فال يفصلهما عن بعضهما بءي وجه.
مقوم ةةات الخالف ةةة نج ةةدها تتض ةةح ف ةةي اآي ةةة الكريم ةةة التالي ةةة ":وَإِذْ قَببببازَ رَببب بكَ لِلْمَلَاضِكَبببةِ إِنُببببي ََاعِببببل فِببببي
ك ۖ قَببازَ إِنُببي أَعْلَ بَُ َببا لَببا
حمْبب ِد َك َو ُنَْبب ِّد ُ َل ب َ
س ب ِّب ُد ِب َ
ك البب ِّد َا َء و َنحْبب ُُ ُن َ
سب ِ ُ
الْ ب َرِْْ خَلِي َببةْ ۖ َق با ُل ا َأ َت ْعَبب ُل فِيفَببا َببُ ُل ْسِبب ُد فِيفَببا و َل ْ
تَعْلَمُببب نَ ( )21وَعَلَّبب بََ َدَ َ الْ َإْبب بمَاءَ

ُلَّفَببببا مُبب بََّ عَرَضَبب بفَُْ عَلَببببى الْمَلَاضِكَبب بةِ فََْببببازَ أَنبِئُبب ب نِي بِ َإْبب بمَاءِ هَيُلَبببباءِ إِن

ُنبب بتَُْ

صَبببادِقِنيَ ( )20قَبببالُ ا إُببببْحَانَكَ لَببببا عِلْبببََ لَنَببببا إِلَّببببا َببببا عَلَّمْتَنَببببا ۖ إِنَّبببكَ أَنبببتَ الْعَلِببببيَُ الْحَكِببببيَُ ( )22قَببببازَ لَببببا َدَ ُ أَنبِبببئْفَُ
َ َببا تُبْببدُونَ وَ َببا
ْ َو َأ ْع َل ب ُ
ر ِ
َ َوالْبب َ ْ
َ َ ْي ب َ السَّببمَاوَا ِ
َ ِإنُببي َأ ْعلَبب ُ
َ َأ ُقببل َّلكُبب ْ
َ قَببا َز َألَبب ْ
إ ب َما ِض ِف ْ
بِ َإْ بمَاضِفَِْ ۖ َف َلمَّببا َأنبَبب َهَُ ِب َ ْ

ُنبببب بتَُْ تَكْتُمُبببب ب نَ " (البق ة ة ةرة،)22-21 :ويسة ة ةةتنبط مة ة ةةن اآية ة ةةات الكريمة ة ةةات أن اإلنسة ة ةةان موكة ة ةةل
بالخالف ة ةةة جبة ة ة اًر (بالجع ة ةةل) اإلله ة ةةي بمقض ة ةةي الخلق ة ةةة والفطة ة ةرة فه ة ةةو م ة ةةزود بالمقوم ة ةةات األساس ة ةةية

للخالفة ةةة أال وهة ةةي العلة ةةم .وه ة ةةذه القوامة ةةة لة ةةن تة ةةؤتى أكله ة ةةا إال بالفعالية ةةة ،أي اسة ةةتطاعة اإلنس ة ةةان
تطوي ةةع العل ةةوم وم ةةا يق ةةوم عليه ةةا م ةةن تقني ةةة وص ةةناعة لتحقي ةةق الس ةةيادة عل ةةى األر  ،وه ةةذا ل ةةن

يءتي إال باكتساب مهارات الحياة العامة والخاصة لتحقيق القوامة.

واشة ة ةةارات اهتمة ة ةةام اإلسة ة ةةالم بالمهة ة ةةارات الحياتية ة ةةة ليسة ة ةةت مة ة ةةن الق ة ة ةرآن الك ة ة ةريم فحسة ة ةةب ،بة ة ةةل

حظي ة ةةت باهتم ة ةةام أص ة ةةحاب العل ة ةةم وأولي ة ةةاء أم ة ةةر المس ة ةةلمين ،واعتب ة ةةرت أنه ة ةةا مق ة ةةوم الحك ة ةةم عل ة ةةى
اإلنس ةةان ،ويتض ةةح ذل ةةك ف ةةي ق ةةول عل ةةي ب ةةن أب ةةي طال ةةب رض ةةي اهلل عن ةةه" :قيم ةةة ك ةةل ام ةةرئ م ةةا
يحسن"( .الجاحظ)0112:2006 ،

كمة ة ةةا أظه ة ة ةةر علمة ة ةةاء المس ة ة ةةلمين فهمة ة ة ةاً واضة ة ةةحاً للمه ة ة ةةارات الحياتي ة ة ةةة ،والعمة ة ةةل عل ة ة ةةى أه ة ة ةةم

مبادئهة ةةا أال وهة ةةي الة ةةتعلم مة ةةدى الحية ةةاة مة ةةن الحية ةةاة فقة ةةد ورد عة ةةن ابة ةةن منة ةةاذر قولة ةةه" :سة ةةءلت أبة ةةا
عمة ةةرو بة ةةن العة ةةالء :متة ةةى يحسة ةةن المة ةةرء أن ية ةةتعلم؟ قة ةةال :مة ةةا دامة ةةت الة ةةدنيا تحسة ةةن بة ةةه"( .ابة ةةن

خلكان.)2/462 :0161 ،

وننهة ةةل مة ةةن معة ةةين قرآننة ةةا الك ة ةريم وسة ةةنتنا ،وتاريخنة ةةا اإلسة ةةالمي الحافة ةةل باألمثلة ةةة علة ةةى المهة ةةارات

الحياتية ة ة ةةة الالزمة ة ة ةةة لإلنسة ة ة ةةان المسة ة ة ةةلم صة ة ة ةةاحب الشخصة ة ة ةةية اإليجابية ة ة ةةة المقبة ة ة ةةل علة ة ة ةةى الحية ة ة ةةاة

المتفاعل معها ،والمطالب باستيفاء شروط الخالفة واإلعمار في األر .
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المهارات الحياتية في مناهج التربية اإلسالمية:
تعد مناهج التربية اإلسالمية وسيطاً لتنمية المهارات المختلفة ،فباإلضافة إلى كون العلوم

إحدى الركائز األساسية للتطور العلمي والتكنولوجي ،فإن طبيعة بنائها ومحتواها وطريقة معالجتها
خصبا للتدريب على المهارات الالزمة للبحث والتفكير وحل
ميدانا
للموضوعات يجعل منها
ً
ً
المشكالت الحياتية التي تواجه التالميذ في حياتهم ،حتى تؤهلهم لمواجهة التغيرات السريعة في
تعد أهم المجاالت التي يمكن أن تساهم في تنمية

مجتمعهم االسالمي ،كما أن التربية اإلسالمية

نظر لطبيعتها التي ترتبط باالستقراء واالستنباط واألفكار والتفسير ومعرفة
أساليب التفكير؛ ًا
ونظر لما يتطلبه حل القضايا العلمية كمكون أساسي فيها من المتعلم من
المسلمات وتقويم الحجج،
اً

أن يعمل تفكيره في تحديد خطط الحل ،وما تتطلبه من معلومات سابقة وطرق الربط بينها؛ للتوصل

إلى الحل الصحيح وتقويمه( .أبو حجر ،4444 ،ص.)90

ميدانا مهماً إلكساب التالميذ أو المتعلمين العديد من
كذلك تعد مناهج التربية اإلسالمية
ً
المهارات الحياتية التي يحتاجها الفرد المسلم في حياته اليومية ،وخاصة تلك المتصلة بالمهارات

العلمية مثل:

مهةارة العنايةة الشخصةية بالجسةم ،ومهةارة العنايةة بالغةذاء الصةحي ،ومهةارة الوقايةة مةن األمة ار

،

ومهارة استخدام موارد البيئة وترشيد االستهالك ،ومهارة اسةتخدام األدوات واألجهةزة المنزليةة ،وتعلةيم

المهارات الحياتية كنهج ،وان تعليم المهارات الحياتية يركز بشكل كبير على التعلةيم العملةي النشةط،

فال يكون تعليم المهارات نظرياً ،واال لما كان اسمها مهارات حيث إن :

 الطفل هو المحور؛ فتعليم المهارات الحياتية يبني على احتياجات الطفل.
 يستعمل المعرفة والخبرة لديه.

 الطفل يعطي الفرصة لها الكتشاف القيم والمواقف في بيئة آمنه خاليه من التهديد.
 تعتبر الطرق التعليمية االكتشافية والتجريبية لعب األدوار ،قراءه القصص ،مجموعات
 العمل أساساً له ) حميد ،4449 ،ص)90

أهداف المهارات الحياتية فى كتاب التربية اإلسالمية:
 توجيه المتعلمين إلى ترشيد االستهالك.
 إكساب المتعلمين مجموعة من المهارات العلمية في استغالل الوقت.
 اطالع المتعلمين القدرة على التقنيات الحديثة.
 إكساب المتعلمين القدرة على التواصل.
 توعية المتعلمين بمتطلبات األمن والسالمة.
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تعليم المهارات الحياتية في المدارس االبتدائية األساسية :
إن تقةدير تعلةيم المهةارات الحياتيةة مةن ناحيةة اهتمامةه بالعمليةة والنتةائج معةاً ،يمثةل تحةدياً كبية اًر

أمام المعلمين ،فتعليم المهارات يتعلق بالطريقة التي يفكر ويشعر ويتصرف بها األفراد.
ومن الوسائل لتعليم المهارات الحياتية:

 -2المالحظة :أحياناً يعمل الطلبة والشخص المالحظ معاً ،وأحياناً ال يكون الطلبة على علم
بءنهم تحت المالحظة ،أي المالحظة المباشرة أو غير المباشرة

 -4المقابالت والمناقشات مع الطلبة :يتم تسجيل اإلجابات عن أسئلة مفتوحة ،إما كتابياً أو على
شريط.

-3التقارير الكتابية :المقاالت ،االستمارات ،الجمل غير المكتملة ،قوائم المراجعة ،اإلجابات ذات
الخيارات المتعددة ،وتصنيف اإلجابات ،ومع األطفال ،واألجزاء السهلة ،والصعبة والمخاوف والقلق
والمعرفة من النفس واآخرين.

المهارات المتضمة في كتاب التربية اإلسالمية
ال ة ة ةةدين اإلس ة ة ةةالمي دي ة ة ةةن حي ة ة ةةاة ،ق ة ة ةةد أنزل ة ة ةةه اهلل تعة ة ة ةالى متض ة ة ةةمناً تنظ ة ة ةةيم ش ة ة ةةؤون اإلنس ة ة ةةان

تنظيم ة ةاً حكيم ة ةاً شة ةةامالً ،وتنة ةةاول تنظة ةةيم العالقة ةةة بة ةةين الخة ةةالق والمخلة ةةوق ،وبة ةةين النة ةةاس بعضة ةةهم

بةةةبع

 ،وبةةةين اإلنسة ةةان ونفسةةةه فة ةةي إطة ةةار مةةةن األحكة ةةام الشة ةةرعية والقواع ةةد الكلية ةةة والق ةةيم العلية ةةا

واألخالق السامية( .جامعة القدس المفتوحة .)1:2112 ،

الحة ة ةةديث عة ة ةةن المهة ة ةةارات الحياتية ة ةةة فة ة ةةي اإلسة ة ةةالم ،م ة ة ةرتبط بإحة ة ةةدى أهة ة ةةم الغاية ة ةةات الكب ة ة ةرى مة ة ةةن
وج ةةود اإلنس ةةان ،أال وهة ةةي الخالف ةةة ف ةةي األر  .قة ةةال تع ةةالى "وَ هُبب ب َ الَّبب بعِي ََعَلَكُبب بَْ خَلَبب باضِ َ الْبب ب َرِْْ
وَرَفَب بقَ بَعْ َب بكَُْ فَب ب ْ َ بَعْب بدَ دَرَََببباَب لُيَبْلُب ب َ

َُْ فِبببي َبببا َتَبببا

َُْ ۖ إِنَّ رَبَّب بكَ إَب برِلقُ الْعَِْبببابِ وَإِنَّب ب ُ لَ َ ُب ب ر رَّحِبببيَ "

(األنعام.)015:
ونسة ة ةةتنبط مة ة ةةن اآية ة ةةة السة ة ةةابقة أن اإلنسة ة ةةان موكة ة ةةل بالخالفة ة ةةة بمقتضة ة ةةى الخلقة ة ةةة والفط ة ة ةرة ،فهة ة ةةو

م ة ةةزود بالمقوم ة ةةات األساس ة ةةية للخالف ة ةةة أال وه ة ةةي العل ة ةةم ،وبق ة ةةدر م ة ةةا ينه ة ةةل اإلنس ة ةةان من ة ةةه يرتق ة ةةي

ويرتف ة ةةع ش ة ةةءنه ،وه ة ةةذا ل ة ةةن ي ة ةةءتي إال باكتس ة ةةاب مه ة ةةارات الحي ة ةةاة العام ة ةةة والخاص ة ةةة لتحقي ة ةةق ه ة ةةذه
الخالفة.

 -0مهــــارات حــــل المشــــكلة  :تتعل ةةق مه ةةارة حة ةةل المش ةةكلة ب ةةامتالك مه ةةارات متع ةةددة منهةةةا
مهة ة ةةارات عقلية ة ةةة مثة ة ةةل :القة ة ةةدرة علة ة ةةى التحلية ة ةةل وجمة ة ةةع البيانة ة ةةات ،والتحقة ة ةةق مة ة ةةن دقتهة ة ةةا،
والقية ةةام بعملية ةةات عقلية ةةة علية ةةا كفة ةةر

الفة ةةرو

واختية ةةار الحة ةةل وتطبيقة ةةه .فقة ةةد تعة ةةددت

اآية ةةات الكريمة ةةات التة ةةي تة ةةدعو إلة ةةى اسة ةةتخدام العقة ةةل وتفعية ةةل مهة ةةارات التفكية ةةر ،وونجة ةةد
ه ةةذا ف ةةي تكة ةرار اآي ةةات الت ةةي ت ةةدعو إل ةةى الت ةةدبر وأخ ةةذ العبة ةرة والتءم ةةل ،مث ةةل " :قُبببلْ إِبببوُوا
21

فِبببي الْبب َرِْْ فَببانظُرُوا

َيْبب َ بَببدَأَ الْخَلْببقَ ۖ مُببََّ اللَّبب ُ لُنأِببئُ النَّأْبب َةَ الْبببآخِرَةَ ۖ إِنَّ اللَّبب َ عَلَبببى

ُببلُ شَببيْءب قَببدِلر "

(العنكبوت.)21:
ن ةةذكر مه ةةا عل ةةى س ةةبيل المث ةةال قول ةةه تع ةةالى " :إِنَّ شَب برَّ الب بدَّوَابِّ عِنب بدَ اللَّب ب ِ الصبببَ الْب ببُكَُْ الَّب بعِلَُ لَبببا لَعِْْلُب ب نَ "

(األنفة ةةال ،)22:وقولة ةةه -عة ةةز وجة ةةل " :-إِنَّ فِبببببي ذَلِببببكَ لَآلَببببباَب لُلْمُتَ َإِّببببمِنيَ " (الحجة ةةر،)65 :والمتوسة ةةمون
هنةة ةةا النة ة ةةاظرون المعتبة ة ةةرون ،المتة ة ةةءملون بعةة ةةين البصة ة ةةيرة( .الصة ة ةةابوني :0121 ،مة ة ةةج )004-2
 ،وبت ةةدبر اآي ةةة الكريم ةةة ف ةةي قول ةةه تع ةةالى " :فَُْلْنَبببا اضْب برِبُ هُ بِبَعْ ِب بفَا ۖ

َب بعَلِكَ لُحْيِبببي اللَّب ب ُ الْمَب ب ْتَى وَلُب برِلكَُْ

َلَاتِببب ب ِ لَعَلَّكُببب بَْ تَعِْْلُببب ب نَ " (البقة ة ةرة،)62 :وورد ع ة ةةن الرس ة ةةول علي ة ةةه الس ة ةةالم ف ة ةةي ب ة ةةاب اإلسة ة ةراف أن ة ةةه
علية ةةه الصة ةةالة والسة ةةالم" :توضة ةةء رسة ةةول اهلل صة ةةلى اهلل علية ةةه وسة ةةلم بمة ةةد-حفنة ةةة "-رواه الترمة ةةذي
(الج ازئة ةةري ،)61:0114وكمة ةةا جعة ةةل التوسة ةةط مة ةةن صة ةةفات عبة ةةاد الة ةةرحمن إذ قة ةةال تعة ةةالى " :الَّبب بعِلَُ
إِذَا أَن َُْبب ا لَب بَْ لُسْب برِفُ ا وَلَببَْ لَْْتُب برُوا وَ

َبببانَ بَب بيَُْ ذَلِببكَ قَ َا ًب با " (الفرقةةان،)16:ومةةن كةةل مةةا أوردنةةاه مةةن أمثلةةة

ع ة ة ةةن الم ة ة ةةال واب ة ة ةةتالء اإلنس ة ة ةةان ب ة ة ةةه وتح ة ة ةةذير اإلنس ة ة ةةان م ة ة ةةن خط ة ة ةةر الوق ة ة ةةوع ف ة ة ةةي ح ة ة ةةب الم ة ة ةةال
والتوص ة ةةيات القرآني ة ةةة لحس ة ةةن إدارة الم ة ةةال ،ل ة ةةم يب ة ةةق إال أن نءخ ة ةةذ ه ة ةةذه النص ة ةةائح ونوظفه ة ةةا ف ة ةةي

حياتنا اليومية.

ف ة ةةي تفس ة ةةير اآي ة ةةة الكريم ة ةةة (لعلك ة ةةم تعقل ة ةةون) أي تت ة ةةدبرون ،وتتعلم ة ةةون أن الق ة ةةادر عل ة ةةى إحي ة ةةاء
نفة ة ةةس واحة ة ةةدة قة ة ةةادر علة ة ةةى إحية ة ةةاء نفة ة ةةوس كثي ة ة ةرة فتؤمنة ة ةةون ،فهة ة ةةذه اآية ة ةةة الكريمة ة ةةة تعة ة ةةالج أهة ة ةةم

المه ة ةةارات ف ة ةةي ح ة ةةل المش ة ةةكلة أال وه ة ةةي التعم ة ةةيم ،فح ة ةةدث اإلحي ة ةةاء دلي ة ةةل عل ة ةةى ق ة ةةدرة اهلل -ع ة ةةز
وج ة ةةل -عل ة ةةى إحي ة ةةاء الن ة ةةاس جميعة ة ةاً ،والعم ة ةةل به ة ةةذه النتيج ة ةةة ف ة ةةي قول ة ةةه (لعلك ة ةةم تعقل ة ةةون) كم ة ةةا

أوردنا سابقاً في التفكير أي تؤمنون ،نتيجة للتدبر( .الصابوني :0121 ،مج .)12-0

 -6مهـــــارات االتصـــــال :خلة ةةق اهلل سة ةةبحانه وتعة ةةالى اإلنسة ةةان وأوكلة ةةه مهمة ةةة عمة ةةارة األر
وأن يقيمة ة ةوا عل ة ةةى عبادت ة ةةه وأرس ة ةةل الرس ة ةةل لتبلية ة ة الرس ة ةةالة الس ة ةةماوية ،وه ة ةةذا ل ة ةةن يتحق ة ةةق

إال باالتصة ة ةةال الفعة ة ةةال بوجة ة ةةود كة ة ةةائن اجتمة ة ةةاعي يمتلة ة ةةك المهة ة ةةارات ووسة ة ةةائل االتصة ة ةةال
المناسة ةةبة لتبلي ة ة الرسة ةةالة ،وقة ةةال تعة ةةالى" :ية ةةا أيهة ةةا النة ةةاس إنة ةةا خلقنة ةةاكم مة ةةن ذكة ةةر وأنثة ةةى
وجعلنةة ةةاكم شة ة ةةعوبا وقبائة ة ةةل لتعة ة ةةارفوا إن أكة ة ةةرمكم عنة ة ةةد اهلل أتقة ة ةةاكم إن اهلل علة ة ةةيم خبية ة ةةر".

(الحج ة ةرات ،)02 :يتضة ةةح مة ةةن اآية ةةة الكريمة ةةة الحكمة ةةة مة ةةن خلة ةةق اهلل سة ةةبحانه وتعة ةةالى
للبش ة ة ةةر ش ة ة ةةعوبا وقبائ ة ة ةةل لتحقي ة ة ةةق التواص ة ة ةةل بية ة ة ةنهم والتع ة ة ةةارف ،إذن ف ة ة ةةاالختالف ش ة ة ةةرط
ضة ة ةةروري لحة ة ةةدوث االتصة ة ةةال ،ويقة ة ةةول عة ة ةةز وجة ة ةةل" :واعبة ة ةةدوا اهلل وال تشة ة ةةركوا بة ة ةةه شة ة ةةيئا
وبالولة ة ةةدين إحسة ة ةةاناً وبة ة ةةذي القربة ة ةةى واليتة ة ةةامى والمسة ة ةةاكين والج ة ة ةار ذي القربة ة ةةى والجة ة ةةار

الجن ة ةةب والص ة ةةاحب بالجن ة ةةب واب ة ةةن الس ة ةةبيل وم ة ةةا ملك ة ةةت أيم ة ةةانكم إن اهلل ال يح ة ةةب م ة ةةن
كان مختاالً فخو اًر"( .النساء.)21:
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لقة ةةد تخطة ةةى اإلسة ةةالم بشة ةةموله قن ة ةوات االتصة ةةال بة ةةين األهة ةةل والوالة ةةدين فة ةةءمر باإلحسة ةةان إلة ةةيهم،

ب ةةل واإلحس ةةان إل ةةى ك ةةل م ةةن يح ةةيط بن ةةا ونتص ةةل ب ةةه كاألق ةةارب واليت ةةامى والمس ةةاكين والجية ةران،و
ولمة ةةا كة ةةان الة ةةدين اإلسة ةةالمي خاتمة ةةة األدية ةةان فقة ةةد جة ةةاء أكثة ةةر شة ةةموالً واتسة ةةاعاً ،ولهة ةةذا جعة ةةل اهلل

األم ةةة اإلس ةةالمية أم ةةة وس ةةطا بص ةةفتها حامل ةةة له ةةذا ال ةةدين وعليه ةةا ط ةةرق ك ةةل أبة ةواب الحض ةةارات
والوص ة ةول إلة ةةى البشة ةةر كلهة ةةم أينمة ةةا وجة ةةدوا فة ةةي أي مكة ةةان  ...وبة ةةذلك فإنة ةةه أحة ةةرى بالمسة ةةلم دون
غية ة ة ةره ام ة ة ةةتالك مه ة ة ةةارات االتص ة ة ةةال ومه ة ة ةةارات إدارة تش ة ة ةةغيل قنة ة ة ةوات االتص ة ة ةةال؛ لي ة ة ةةتمكن م ة ة ةةن

إيصال رسالته السماوية.

ومهارات االتصال تشمل مهارات االتصال باهلل -عز وجل:-

وتتجلــــى هــــذه المهــــارة فــــي أن تكــــون مــــع اهلل -عــــز وجــــل ، -يقــــول تعــــالى" :فــــاذكروني

أذكركم واشكروا لي وال تكفرون" (البقرة.)756 :

وكة ةةذلك تشة ةةمل مهة ةةارات االتصة ةةال بالرسة ةةول الك ة ةريم -صة ةةلى اهلل علية ةةه وسة ةةلم :-قة ةةال تعة ةةالى :قُبب بلْ

ُنببب بتَُْ تُحِبببب ب نَ اللَّببب ب َ فَببببباتَّبِعُ نِي لُحْبِببب ببْكَُُ اللَّببب ب ُ ولَ ْ ِببب برْ لَكُببب بَْ ذُنُببب ب بَكَُْ ۖ وَاللَّببب ب ُ َ ُببب ب ر رَّحِبببببيَ " (أل

إِن

عمران)20 :

مهارات االتصال باألقارب:
يقة ةةول اهلل تعة ةةالى فة ةةي هة ةةذا المقة ةةام" :إن اهلل إِنَّ اللَّبببب َ لَبب ب ْ ُرُ بِالْعَببببدْزِ وَالِِْحْسَببببانِ وَإِلتَبببباءِ ذِي الُْْرْبَببببى ولَنْفَببببى عَببببُِ
الْ َحْأَببببباءِ وَالْمُنكَببببرِ وَالْبَ ْببببيِ ۖ لَعِظُكُببببَْ لَعَلَّكُببببَْ تَببببعَ

َّرُونَ " (النحة ةةل ،)11 :وهة ةةذه اآية ةةة الكريمة ةةة

تشة ةةتمل علة ةةى عة ةةدة مهة ةةارات أساسة ةةية إلنجة ةةاح عملية ةةة االتصة ةةال أال وهة ةةي العة ةةدل ،وجة ةةاء األمة ةةر
بالع ةةدل ف ةةي آي ةةات كثيرة،وف ةةي قول ةةه تع ةةالى لَببببا أَلفَببببا الَّبببعِلَُ َ َنُببب ا

ُ نُببب ا قَببب َّا ِنيَ بِالِْْسْبببَِ شُبببفَدَاءَ لِلَّببب ِ وَلَببب ْ عَلَببببى

أَن ُسِب بكَُْ أَوِ الْ َالِب بدَلُِْ وَالْب ب َقْرَبِنيَ ۖ إِن لَكُب بُْ َنِيأبببا أَوْ فَِْب بوًا فَاللَّب ب ُ أَوْلَبببى بِفِمَبببا ۖ فَلَبببا تَتَّبِعُب ب ا الْفَب ب َع أَن تَعْب بدِلُ ا ۖ وَإِن تَلْب ب ُوا أَوْ
تُعْرِضُ ا فَِِنَّ اللَّ َ

َانَ بِمَا تَعْمَلُ نَ خَبِوًا " (النساء.)025 :

وفي اآية الكريمة إشارة واضحة إلى إقامة عالقات صحيحة وطيدة باألقارب.
 مهـــــارات االتصـــــال بالنـــــاس جميعـــــا :قة ةةال تعة ةةالى " :وَ َبببببا أَرْإَببببلْنَاكَ إِلَّبببببا رَحْمَببببةْ لُلْعَببببالَمِنيَ " (األنبيببببباء:،)016وقبباز -ع ب وَببل -يف ْببا َخببر " :فَبِمَببا رَحْمَ بةب ِّببَُ اللَّ ب ِ لِن بتَ لَفُببَْ ۖ ولَ ب ْ
حَ ْلِبببكَ ۖ فَبببباعْ ُ عَبببنْفَُْ وَاإْبببتَ ْ ِرْ لَفُبببَْ وَشَبببباوِرْهَُْ فِببببي الْببب َ ْرِ ۖ فَبببِِذَا عَ َ ْبببتَ فَتَ َ
الْمُتَبببببب َ

ُنببتَ فَظَببا َلِببيلَ الَْْلْبب ِ لَان َ ب ا ِببُْ
َّبببلْ عَلَببببى اللَّببب ِ ۖ إِنَّ اللَّببب َ لُحِببب

ُلِنيَ " (آل عم ة ة ةران ،)051:وهة ة ةةذه اآية ة ةةة الكريمة ة ةةة أشة ة ةةارت إلة ة ةةى أهة ة ةةم مهة ة ةةارات االتصة ة ةةال

وهة ةةي :الرحمة ةةة ،واللة ةةين ،وحسة ةةن التعامة ةةل ،والمرونة ةةة فة ةةي الخطة ةةاب ،والتسة ةةامح ،والشة ةةورى ،فهة ةةي
آية ةةة شة ةةاملة ،ولبية ةةان مقومة ةةات الخالفة ةةة نجة ةةدها تتضة ةةح فة ةةي اآية ةةة الكريمة ةةة التالية ةةة " :وَإِذْ قَببببازَ رَببب بكَ
ح ْم ب ِد َك َو ُن َْ ب ِّد ُ لَ بكَ
س ب ِّب ُد ِب َ
ح ب ُُ ُن َ
ك ال ب ِّد َا َء و َن ْ
سب ِ ُ
س ب ُد فِي َفببا و َل ْ
لِلْمَلَاضِكَ بةِ إِنُببي ََاعِببل فِببي الْ ب َرِْْ خَلِي َ بةْ ۖ َق با ُل ا َأ َت ْ َع ب ُل فِي َفببا َببُ ُل ْ ِ
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ۖ قَبببازَ إِنُبببي أَعْلَب بَُ َبببا لَبببا تَعْلَمُب ب نَ (البْبببرة )21 :وَعَلَّب بََ َدَ َ الْ َإْب بمَاءَ
بِ َإْب بمَاءِ هَيُلَببباءِ إِن

ُلَّفَبببا مُب بََّ عَرَضَب بفَُْ عَلَبببى الْمَلَاضِكَب بةِ فََْبببازَ أَنبِئُب ب نِي

ُنب بتَُْ صَبببادِقِنيَ ( )20قَب بالُ ا إُب ببْحَانَكَ لَبببا عِلْب بََ لَنَبببا إِلَّبببا َبببا عَلَّمْتَنَبببا ۖ إِنَّب بكَ أَنب بتَ الْعَلِبببيَُ الْحَكِبببيَُ

َ
َ َيْببب َ السَّبببمَاوَا ِ
َ ِإنُبببي َأ ْعلَببب ُ
َ َأقُبببل َّلكُببب ْ
َ قَببببا َز َألَببب ْ
( )22قَبببازَ لَبببا َدَ ُ أَنبِبببئْفَُ بِ َإْبببمَاضِفَِْ ۖ َف َلمَّبببا َأنبَببب َهَُ ِب َإْببب َما ِض ِف ْ
وَالْ َرِْْ وَأَعْلََُ َا تُبْدُونَ وَ َا

ُنتَُْ تَكْتُمُ نَ " (امبق ة.)22-21 :

ويسة ة ة ةةتنبط مة ة ة ةةن اآية ة ة ةةات الكريمة ة ة ةةات أن اإلنسة ة ة ةةان موكة ة ة ةةل بالخالفة ة ة ةةة جب ة ة ة ة اًر (بالجعة ة ة ةةل) اإللهة ة ة ةةي

بمقض ة ةةي الخلق ة ةةة والفطة ة ةرة؛ فه ة ةةو م ة ةةزود بالمقوم ة ةةات األساس ة ةةية للخالف ة ةةة أال وه ة ةةي العل ة ةةم .وه ة ةةذه
القوامة ةةة لة ةةن تة ةةؤتى أكلهة ةةا إال بالفعالية ةةة ،أي اسة ةةتطاعة اإلنسة ةةان تطوية ةةع العلة ةةوم ومة ةةا يق ة ةوم عليهة ةةا

م ة ةةن تقني ة ةةة وص ة ةةناعة؛ لتحقي ة ةةق الس ة ةةيادة عل ة ةةى األر  ،وه ة ةةذا ل ة ةةن ي ة ةةءتي إال باكتس ة ةةاب مه ة ةةارات
الحياة العامة والخاصة لتحقيق القوامة.

واشة ةةارات اهتمة ةةام اإلسة ةةالم بالمهة ةةارات الحياتية ةةة ليسة ةةت مة ةةن الق ة ةرآن الك ة ةريم فحسة ةةب ،بة ةةل حظية ةةت

باهتمة ةةام أصة ةةحاب العلة ةةم وأولية ةةاء أمة ةةر المسة ةةلمين ،واعتبة ةةرت أنهة ةةا مقة ةةوم الحكة ةةم علة ةةى اإلنسة ةةان،

ويتضةة ةةح ذلةة ةةك فةة ةةي قةة ةةول علةة ةةي بة ة ةةن أبة ة ةةي طالةة ةةب -رضةة ةةي اهلل عن ة ةةه" :-قيم ة ةةة ك ة ةةل امة ة ةةرئ مة ة ةةا

يحسن"( .الجاحظ.)0112:2006 ،

كمة ةةا أظهة ةةر علمة ةةاء المسة ةةلمين فهمة ةةا واضة ةةحا للمهة ةةارات الحياتية ةةة والعمة ةةل علة ةةى أهة ةةم مبادئهة ةةا أال

وهة ةةي الة ةةتعلم مة ةةدى الحية ةةاة مة ةةن الحية ةةاة فقة ةةد ورد عة ةةن ابة ةةن منة ةةاذر قولة ةةه" :سة ةةءلت أبة ةةا عمة ةةرو بة ةةن

العة ة ةةالء:متة ة ةةى يحسة ة ةةن المة ة ةةرء أن ية ة ةةتعلم؟ قة ة ةةال :مة ة ةةا دامة ة ةةت الة ة ةةدنيا تحسة ة ةةن بة ة ةةه" (ابة ة ةةن خلكة ة ةةان،
.)2/462 :0161

وننهة ةةل مة ةةن معة ةةين قرآننة ةةا الك ة ةريم وسة ةةنتنا وتاريخنة ةةا اإلسة ةةالمي الحافة ةةل باألمثلة ةةة علة ةةى المهة ةةارات

الحياتية ة ة ةةة الالزمة ة ة ةةة لإلنسة ة ة ةةان المسة ة ة ةةلم صة ة ة ةةاحب الشخصة ة ة ةةية اإليجابية ة ة ةةة المقبة ة ة ةةل علة ة ة ةةى الحية ة ة ةةاة

المتفاعل معها ،والمطالب باستيفاء شروط الخالفة واإلعمار في األر .
-4مهارة المحافظة على إدارة الوقت:

وردت األدلةة الكثيةرة فةي القةرآن الكةريم والسةنة النبويةةة التةي تةدل علةةى المحافظةة علةى الوقةةت،
بقضائه فيما ينفع المسلم دينه ودنياه ،انطالقاً من أن وقت المسلم هو حياته ،فإذا ذهةب يومةه فقةد
ذهةةب بعضةةه؛ كمةةا ورد فةةي األثةةر ،ونةةذكر مةةن هةةذه النصةةوص بإيجةةاز قةةول اهلل – تعةةالى " -وَهُ بَْ
ر ا َّل بعِي
ص با ِلحًا َ ْي ب َ
ر َْ َنببا َن ْع َم ب ْل َ
ر َّب َنببا َأ ْخ ِ
ر ُخ َن فِي َفببا َ
ص ب َط ِ
َل ْ
وَََاءَ

ُ َّنببا َن ْع َم ب ُل ۖ أَولَ بَْ نُعَمِّ برْ

َُ َّببا لَتَ بعَ

َّرُ فِي ب ِ َببُ تَ بعَ

َّرَ

َُُ النَّعِلرُ ۖ فَعُوقُ ا فَمَا لِلظَّالِمِنيَ ِبُ نَّصِبوب " (فةاطر )26:ففةي قولةه – تعةالي " -نُ َع ِّم ْقر ُُ " دليةل واضةح

على أن الندم يكون على ما ضاع من العمر.

ومةةن األدلةةة التةةي فصةةلت كيةةف يسةةتغل المسةةلم وقتةةه بةةال إف ةراط وال تف ةريط ،وخاصةةة فةةي

أوقةةات التةةرويح عةةن الةةنفس بالمبةةاح الةةذي أحلةةه اإلسةةالم ورغةةب فيةةه :قةةول الحةةق –سةةبحانه " -فَققذ ََا
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صي ْ " (الشةةرح ،)6 :وقةةول النبةةي –صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم -للصةةحابي الجليةةل حنظلةةه بةةن
فَ َر ْغ ق َ فَان َ
عةةامر حةةين شةةكا إليةةه مةةا يتخلةةل أوقاتةةه مةةن المالطفةةة للصةةبيان ،والمعاشةرة للزوجةةات( :يةةا حنظلةةه،

ساعة وساعة)؛ أخرجه مسلم.
وقال –تعالى " -وَهُ َ الَّعِي ََعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّفَارَ خِلْ َةْ لُمَُْ أَرَادَ أَن لَبعَّ

َّرَ أَوْ أَرَادَ شُبكُ رًا " (الفرقةان)12 :

والليل والنهار إنما يمضيان ويتبدالن بمرور الوقت.

بل ورد من األخبار التي تبين معجزة النبي – صلى اهلل عليه وسلم -وهي قولةه – صةلى

اهلل علي ةةه وس ةةلم" :-أعم ةةار أمت ةةي م ةةا ب ةةين الس ةةتين إل ةةى الس ةةبعين ،وأقله ةةم م ةةن يج ةةوز ذل ةةك" ؛ رواه
الترمذي.

ومةةن نصةةائح النبةةي – صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم -قولةةه لرجةةل وهةةو يعظةةه( :اغتةةنم خمسةةا قبةةل خمةةس:

شةةبابك قبةةل هرمةةك ،وصةةحتك قبةةل سةةقمك ،وغنةةاك قبةةل فقةةرك ،وف ارغ ةك قبةةل شةةغلك ،وحياتةةك قبةةل

موتك)؛ أخرجه الحاكم في المستدرك.

وقةةال يحيةةى بةةن معةةاذ الةرازي :الفةةوت -وهةةو ضةةياع الوقةةت -أشةةد مةةن المةةوت؛ ألن الفةةوت

انقطاع عن الحق  ،والموت انقطاع عن الخلق.

بة ةةل وأشة ةةد مة ةةن ذلة ةةك التعبية ةةر بة ةةالغبن عة ةةن تضة ةةيع الوقة ةةت؛ فعة ةةن ابة ةةن عبة ةةاس – رضة ةةي

اهلل عنهم ة ةةا -ق ة ةةال :قة ة ةال رس ة ةةول اهلل –ص ة ةةلى اهلل علي ة ةةه وس ة ةةلم( -نعمت ة ةةان مغب ة ةةون فيهم ة ةةا كثي ة ةةر
من الناس :الصحة ،والفراغ)؛ حديث صحيح على شرط الشيخين.

وعظةةةم اهلل -سة ةةبحانه وتعة ةةالى -قيمة ةةة الوقةةةت فقة ةةد وردت س ةةور فة ةةي كتاب ةةه العظة ةةيم تحم ةةل أسة ةةماء
الوقة ة ةةت كة ة ةةالفجر واللية ة ةةل والضة ة ةةحى والعصة ة ةةر وقة ة ةةد اقسة ة ةةم -سة ة ةةبحانه وتعة ة ةةالى -بهة ة ةةذه األوقة ة ةةات
تعظيم ة ةاً لهة ةةا واهتمام ة ةاً بشة ةةءنها .وقة ةةد ورد فة ةةي الكتة ةةاب العزية ةةز العدية ةةد مة ةةن اآية ةةات الدالة ةةة علة ةةى
الوق ة ةةت والمع ة ةةززة الحتة ة ةرام قيم ة ةةة الوق ة ةةت وحس ة ةةن إدارت ة ةةه واس ة ةةتغالله ،وتءكي ة ةةد الدق ة ةةة ف ة ةةي التعام ة ةةل

مع الوقت.

وسنورد بعض ما جاء في الذكر الحكيم
ق ةةال تع ةةالى" :وَََعَلْنَبببا اللَّيْب بلَ وَالنَّفَبببارَ َلَتَب بيُِْ ۖ فَمَحَ ْنَبببا َلَب بةَ اللَّيْب بلِ وَََعَلْنَبببا َلَب بةَ النَّفَبببارِ ُبْصِب برَةً لُتَبْتَ ُب ب ا فَ ْب بلْا ِّبببُ رَّبِّكُب بَْ
وَلِتَعْلَمُ ا عَدَدَ السِّنِنيَ وَالْحِسَابَ ۖ وَ

ُلَّ شَيْءب فَصَّلْنَاهُ تَ ْصِيلْا " (اإلسراء.)02 :

تب ة ةةين ف ة ةةي اآي ة ةةة ق ة ةةدرة اهلل -ع ة ةةز وج ة ةةل -ف ة ةةي تنظ ة ةةيم الك ة ةةون وتق ة ةةدير ال ة ةةزمن وام ة ةةداد اإلنس ة ةةان
بالعلم المتعلق بالسنين وحسابها؛ لما لها من أهمية وقيمة في حياة اإلنسان.
ر شَبب ْفرًا فِببي
ر عِنبب َد اللَّبب ِ ا ْمنَببا َعأَبب َ
وقةةال تعةةالى فةةي محكةةم تنزيلةةه " ِإ َّن عِبب َّد َة الأبب ُف ِ

َ
ب اللَّبب ِ لَبب ْ َ َخلَبب َق السَّببمَاوَا ِ
ِتَببا ِ

وَالْبب َرَْْ ِنْفَبببا أَرْبَعَبببة حُببرُ ۖ ذَلِببكَ الببدِّلُُ الَْْببيَُِّ ۖ فَلَبببا تَظْلِمُبب ا فِبببيفَُِّ أَن ُسَببكَُْ ۖ وَقَببباتِلُ ا الْمُأْببرِ
لَُْاتِلُ نَكَُْ

َافَّةْ ۖ وَاعْلَمُ ا أَنَّ اللَّ َ َقَ الْمُتَِّْنيَ " (التوبة.)21 :
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ِنيَ

َافَّببةْ

َمَبببا

وورد ف ة ةةي محك ة ةةم التنزي ة ةةل الكثي ة ةةر م ة ةةن اآي ة ةةات الكريم ة ةةات ح ة ةةول مه ة ةةارات التعام ة ةةل م ة ةةع الوق ة ةةت،

منه ة ةةا ح ة ةةرص عل ة ةةى ض ة ةةرورة أداء األعم ة ةةال ف ة ةةي أوقاته ة ةةا واحتة ة ةرام المواعي ة ةةد .ويتض ة ةةح ذل ة ةةك ف ة ةةي

اآي ةةة الكريم ةةة ف ةةي قول ةةه تع ةةالى " :فَ َلْببببل لُلْمُصَبببلُنيَ  ،الَّبببعِلَُ هُبببَْ عَببببُ صَبببلَاتِفَِْ إَبببباهُ نَ " (الم ةةاعون ،)5-4
وق ة ةةد ورد ف ة ةةي تفس ة ةةير اآي ة ةةة الكريم ة ةةة س ة ةةاهون أي غ ة ةةافلون يؤخرونه ة ةةا ع ة ةةن وقته ة ةةا .وهن ة ةةا إش ة ةةارة
واضحة إلى ضرورة أداء األعمال في أوقاتها.

وقةةةد أورد -علية ةةه السة ةةالم -فة ةةي ذكة ةةر الصة ةةالة قة ةةول" :مة ةةن حة ةةافظ عليهة ةةا كانة ةةت لة ةةه نة ةةو اًر وبرهان ة ةاً
ونجة ةةاة ية ةةوم القيامة ةةة ،ومة ةةن لة ةةم يحة ةةافظ عليهة ةةا لة ةةم تكة ةةن لة ةةه نة ةةو اًر وال برهان ة ةاً وال نجة ةةاة ،وكة ةةان ية ةةوم

القيام ة ةةة م ة ةةع فرع ة ةةون ،وهام ة ةةان وق ة ةةارون ،وأب ة ةةي ب ة ةةن خل ة ةةف ف ة ةةي أس ة ةةفل ال ة ةةدرجات" .رواه اإلم ة ةةام

أحمد (الشافعي.)054- 0110 ،

وق ةةال عم ةةر ب ةةن عب ةةد العزي ةةز ف ةةي تفس ةةير قول ةةه تع ةةالى " :فَخَلَب ب َ ِبببُ بَعْب بدِهَِْ خَلْب ب أَضَببباعُ ا الصَّب بلَاةَ وَاتَّبَعُب ب ا

الأَّببببببفَ َاَِ ۖ فَسَبببببب ْفَ لَلَْْبببببب ْنَ َيأببببببا "(م ة ة ةريم".)51 :أضة ة ةةاعوا الصة ة ةةالة" أضة ة ةةاعوا مواقيتهة ة ةةا" (الشة ة ةةافعي،
.)054- 0111

 -3قيمــــة الوقــــت عنــــد المســــلم :قة ةةال رسةةةول اهلل – صة ةةلى اهلل علي ةةه وسة ةةلم" -نعمت ةةان مغبة ةةون
فيهم ة ةةا كثي ة ةةر م ة ةةن الن ة ةةاس :الص ة ةةحة ،والفة ة ةراغ" (رواه اإلم ة ةةام أحم ة ةةد ف ة ةةي س ة ةةنده  ،)0/244ويق ة ةةول
حس ة ةةن البص ة ةةري –رض ة ةةي اهلل عن ة ةةه" -إذا انقض ة ةةى من ة ةةك ي ة ةةوم فق ة ةةد ذه ة ةةب بعض ة ةةك  ...ويوش ة ةةك

إذا ذه ة ةةب ال ة ةةبع

أن ي ة ةةذهب الك ة ةةل" (حم ة ةةدي  ،)65:2114 ،2ويق ة ةةول عب ة ةةد اهلل ب ة ةةن مس ة ةةعود:

"م ةةا نةةةدمت علة ةةى شة ةةيء نةةةدمي عل ةةى يةةةوم غربةةةت شمسة ةةه ،نق ةةص أجل ةةي ،ول ةةم ية ةةزد في ةةه عملةةةي".
(م ة ة ةراد ،)2111 ،وأمة ة ةةا اإلمة ة ةةام النة ة ةةووي فكة ة ةةان أم ة ة ةره عجب ة ة ةاً ،يقة ة ةةول أح ة ة ةد تالمية ة ةةذه" :ذكة ة ةةر لة ة ةةي
شة ة ةةيخي رحم ة ة ةه اهلل –أنة ة ةةه كة ة ةةان ال يضة ة ةةيع لة ة ةةي وقة ة ةةت ،ال فة ة ةةي اللية ة ةةل وال فة ة ةةي النهة ة ةةار إال فة ة ةةي
االشة ة ةةتغال حتة ة ةةى فة ة ةةي الطة ة ةةرق ،وأنة ة ةةه دام علة ة ةةى هة ة ةةذا سة ة ةةت سة ة ةةنين ،ثة ة ةةم أخة ة ةةذ فة ة ةةي التصة ة ةةنيف
واإلف ة ةةادة ،النص ة ةةيحة وق ة ةةول الح ة ةةق ،وك ة ةةان يءك ة ةةل ف ة ةةي الي ة ةةوم والليل ة ةةة أكل ة ةةة ويش ة ةةرب ش ة ةربة واح ة ةةدة

عن السحر" (حمدي .)46/2114 ،2

مهارة ضبط الـنفس :فشةمول اإلسةالم وكمالةه لةم يغفلهةا؛ ألنهةا أسةاس تحريةك الةنفس والةتحكم فيهةا

فةةي مختلةةف المواقةةف والتعةةامالت ،فجةةاء فةةي األثةةر" :الةةدين المعاملةةة"؛ قةةال –تعةةالى " -الَّبعِلَُ لُن ُِْب نَ فِببي

السَّرَّاءِ وَال َّرَّاءِ وَالْكَاظِمِنيَ الْ َيْلَ وَالْعَافِنيَ عَُِ النَّا ِ ۖ وَاللَّ ُ لُحِ الْمُحْسِبنِنيَ " (آل عمةران،)024 :و وقةال –صةلى
اهلل عليةةه وسةةلم" :-مةةن كظةةم غيظةاً وهةةو قةةادر أن ينفةةذه ،مةةأل اهلل جوفةةه أمنةاً وايمانةاً) ،وقةةال ألشةةج
عبد قيس( :إن فيك خصلتين يحبهما اهلل –جل وعال :-الحلم ،واألناة).

مهارة التعامل مع التقنية الحديثة :لقد خلق اهلل اإلنسان وأوكل اهلل عمارة األر  ،وأنزل اآيات

التةةي تحث ةه علةةى مراقبةةة اهلل – تعةةالى -وعبادتةةه فةةي األمةةاكن واألزمةةان كلهةةا ،وفةةي أحوالةةه كلهةةا؛
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قديمها وحديثها ،وقةد ضةبطت هةذه الشةريعة تصةرفات المسةلم وتعامالتةه ،حتةى مةع التقنيةة الحديثةة

ومةةا يسةةتجد مةةن االخت ارعةةات واالبتكةةارات ،فقةةال –تعةةالى" -سةةنريهم آياتنةةا فةةي اآفةةاق وفةةي أنفسةةهم
حتى يتبين لهم أنه الحةق" (فصةلت،)52:وقةد تكةون هةذه التقنيةات مةن المعينةات علةى العبةادة ،فمةا

سق ْيتُ ْ إن
أحسن أن تستغل في صلة األرحام؛ قال –تعالى -في التحذير من قطيعة األرحةام :فَ َهق ْ َع َ

ض َوتُقَطأعُوا أَرْ َحا َم ُك ْم " (محمد،)22 :فلم يعد للمرء عذر بعد ثةورة االتصةاالت
تَ َولَّ ْيتُ ْ أَن تُ ْف ِسدُوا فِ ْاِّلَرْ ِ
الحديثة في صلة رحمه ،وان بعدت.

وقال –عز وجةل " :-إِنَّ اللَّ َ لَ ْ ُرُ بِالْعَدْزِ وَالِِْحْسَانِ وَإِلتَاءِ ذِي الُْْرْبَبى ولَنْفَبى عَبُِ الْ َحْأَباءِ وَالْمُنكَبرِ وَالْبَ ْبيِ ۖ لَعِظُكُبَْ
لَعَلَّكَُْ تَعَ

َّرُونَ " (النحل ،)11 :ف ي هعه اآللة أص ز التعا ل بق

للمي نني قُل لُلْمُيْ ِنِنيَ لَ ُ ا ُِْ أَبْصَبارِهَِْ ولَحْ َظُب ا فُبرُوََفَُْ ۖ ذَلِبكَ أَزْ

افبة ال إباضل التْنيبة و وهبا ،و نبفا ق لب – تعبا " -قبل
َبى لَفُبَْ ۖ إِنَّ اللَّب َ خَببِو بِمَبا لَصْبنَعُ نَ  ،وَقُبل لُلْمُيْ ِنَباَِ

لَ ْ ُ ْبَُ ِبُْ أَبْصَببارِهَُِّ ولَحْ َظْبَُ فُبرُوََفَُُّ ولَببا لُبْبدِلَُ زِلنَبتَفَُُّ إِلَّببا َببا ظَفَبرَ ِنْفَببا ۖ وَلْيَ ْبرِبَُْ بِخُمُبرِهَُِّ عَلَببى َُيُب بِفَُِّ ۖ " (النةةور:
 ،)20-21وألن استخدام التقنية الحديثة يعتبر متعدي النفع والضر ،لزم أن يستصحب قول النبي
الكريم –عليه الصالة والسالم" :-من سن في اإلسالم سنة حسنة ،كةان لةه أجرهةا وأجةر مةن عمةل
بها من بعده ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ،ومن سن في اإلسالم سنة سيئة ،كةان عليةه وزرهةا
ووزر من عمل بها من بعده ،ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً"؛ أخرجه مسلم.

كل هذه اآيات واألحاديث العامة تجعل المسلم يتعامل مع كةل محةدث ومسةتجد مةن وسةائل النقةل

واالتصال والتقنية ،باإلحسان ومراقبة اهلل – عز وجل -وتسخيرها لتنفيذ الكثير من أنواع العبادات
وضبطها وفق المنهج الشرعي القويم.

مهــــــارات الســــــالمة واألمــــــان :كة ة ةةرم اهلل -سة ة ةةبحانه وتعة ة ةةالى -اإلنسة ة ةةان وخلق ة ة ةه فة ة ةةي أحسة ة ةةنص ةةورة ،وأوج ةةب عل ةةى اإلنس ةةان الحف ةةاظ عل ةةى هةةةذه ال ةةنفس الت ةةي أودعه ةةا في ةةه الخ ةةالق ف ةةال يحة ةةق
ل ةةه التفة ةريط فيها،ق ةةال تع ةةالى " :ولََْبببدْ
وَفَ َّبب بلْنَاهَُْ عَلَببببى

َرَّ ْنَبببا بَنِبببي َدَ َ وَحَمَلْنَببباهَُْ فِبببي الْبَبببرِّ وَالْبَحْبببرِ وَرَزَقْنَببباهَُ ِّبببَُ الطَّيِّبَببباَِ

َبب بمِوب ِّمَّبب بُْ خَلَْْنَببببا تَ ْ ِببببيلْا " (اإلس ة ةراء ،)61 :وورد فة ةةي الكتة ةةاب الحكة ةةيم العدية ةةد مة ةةن

اآية ةةات التة ةةي تحة ةةرم إية ةةذاء اإلنس ة ةةان لنفسة ةةه وتوجة ةةب حمايتهة ةةا والحف ة ةةاظ عليهة ةةا وذلة ةةك فة ةةي قول ة ةةه
تعةةالى " :وَأَن ُِْب ب ا فِبببي إَب ببِيلِ اللَّب ب ِ وَلَبببا تُلُْْب ب ا بِ َلْب بدِلكَُْ إِلَبببى التَّفْلُكَب بةِ ۖ وَأَحْسِب بنُ ا ۖ إِنَّ اللَّب ب َ لُحِب ب الْمُحْسِب بنِنيَ " (البقةةرة:
،)015فقة ةةد نهة ةةى اإلنسة ةةان عة ةةن ورود م ة ةواطن التهلكة ةةة حماية ةةة لنفسة ةةه ،فقة ةةال تعة ةةالى " :وَلَبببببا تَْْتُلُبببب ا
س برِف ُفببي ا ْل َْ ْت ب ِل ۖ إِنَّ ب ُ
إ ب ْل َطانْا َف َلببا ُل ْ
ال بنَّ ْ َ الَّتِببي حَ برَّ َ اللَّ ب ُ إِلَّببا بِ بالْحَقِّ ۖ َو َببُ ُق ِت ب َل َ ْظ ُل ًببا َف َْ ب ْد ََ َع ْل َنببا ِل َ ِل ِّي ب ِ ُ

َببانَ َنصُ ب رًا "

(اإلسراء.)22 :
فقة ةةد نهة ةةى اإلنسة ةةان عة ةةن قتة ةةل نفسة ةةه أو قتة ةةل غي ة ةره إال بة ةةالحق؛ ذلة ةةك أنة ةةه ال يمتلكهة ةةا فهة ةةي مل ة ةك

للخة ة ةةالق -جة ة ةةل وعة ة ةةال ،-فاإلنسة ة ةةان موكة ة ةةل بحماية ة ةةة نفسة ة ةةه ومسة ة ةةئول عنهة ة ةةا قة ة ةةال تعة ة ةةالى " :ثُقققققق َّ
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يييييم " (التكة ةةاثر ،)2 :فصة ةةحة اإلنسة ةةان فة ةةي بدنة ةةه نعمة ةةة تسة ةةتوجب الشة ةةكر
لَتُ ْ
سققققنَلُ َّ يَ ْو َمئقققق عَيييي ِن النَّ ِع ِ
والمحافظةةة عليه ةةا ،وق ةةال -جةةل جالل ةةه " :-وَلَبببا تَْْب ب ُ َبببا لَب بيْ َ لَب بكَ بِب ب ِ عِلْبببَ ۖ إِنَّ السَّب بمْقَ وَالْبَصَب برَ وَالْ ُب بيَادَ
أُولَئِكَ

ُبببل

َانَ عَنْ ُ َسْئُ لْا " (اإلسراء.)21 :

وقة ةةد وردت أدلة ةةة فة ةةي السة ةةنة النبوية ةةة علة ةةى وجة ةةود حماية ةةة الة ةةنفس .روى عة ةةن جة ةةابر بة ةةن عبة ةةد اهلل
-رضةة ةةي اهلل عنهمةة ةةا -أنةة ةةه قة ة ةةال :لمةة ةةا هة ة ةةاجر -النبةة ةةي صة ة ةةلى اهلل علي ة ةةه وسة ة ةةلم -إل ة ةةى المدينة ة ةةة

ه ة ةةاجر إلي ة ةةه الطفي ة ةةل ب ة ةةن عم ة ةةر وه ة ةةاجر مع ة ةةه رج ة ةةل م ة ةةن قوم ة ةةه ...فءخ ة ةةذ مش ة ةةاقص فقط ة ةةع به ة ةةا
براجمة ة ةه فشة ة ةجت ي ة ةةداه حت ة ةةى م ة ةةات فة ة ة ازره الطفي ة ةةل ب ة ةةن عم ة ةةرو ف ة ةةي منام ة ةةه وهيئت ة ةةه حس ة ةةنة ،ورآه
مغطي ةةا يدي ةةه فق ةةال ل ةةه ،م ةةا ص ةةنع ب ةةك رب ةةك؟ ق ةةال:غف ةةر ل ةةي بهجرت ةةي إل ةةى نبي ةةه -ص ةةلى اهلل علي ةةه

وسة ة ةةلم ،-فقة ة ةةال :مة ة ةةالي أراك مغطي ة ة ةاً ية ة ةةديك؟ قة ة ةةال :قية ة ةةل ل ة ة ةي :لة ة ةةن نصة ة ةةلح منة ة ةةك مة ة ةةا أفسة ة ةةدت.

فقصة ة ةةها الطفية ة ةةل علة ة ةةى رسة ة ةةول اهلل -صة ة ةةلى اهلل علية ة ةةه وسة ة ةةلم ،-فقة ة ةةال :رسة ة ةةول اهلل -صة ة ةةلى اهلل
عليه وسلم ":-وليديه فاغفر" (صحيح مسلم ،ج .)004 :2

وجة ةةه الداللة ةةة فة ةةي الحة ةةديث الش ة ةريف هة ةةو أن اإلنسة ةةان ال يحة ةةق لة ةةه إية ةةذاء نفسة ةةه ،وعلية ةةه حماية ةةة

نفسة ةةه ومة ةةداواتها علة ةةى أحسة ةةن وجة ةةه ،واتخة ةةاذ كافة ةةة االحتياطة ةةات للمحافظة ةةة عليهة ةةا ،ومة ةةن يفعة ةةل

غير ذلك فسيءتي يوم القيامة ويعاقب على فعله.

وري عةةن النب ةةي علي ةةه أفض ةةل الصةةالة والس ةةالم قول ةةه" :إق اممووون ا وووا امو و ا امو و ا  ،جعو و ميو و
ا

ا فر ا ا ال ر ا ا بح اف" (صحيح البخاري ،ج .)0:02

كم ة ةةا ورد ف ة ةةي الس ة ةةنة النبوي ة ةةة مواق ة ةةف ع ة ةةن أخ ة ةةذه -علي ة ةةه الس ة ةةالم -باألس ة ةةباب واعتم ة ةةاده كاف ة ةةة

أسباب السالمة الممكنة ،ويتضح ذلك جلبا في حدث الهجرة.

انتظ ة ة ةةر -علي ة ة ةةه الس ة ة ةةالم -أم ة ة ةةر رب ة ة ةةه ف ة ة ةةي الهجة ة ة ةرة إل ة ة ةةى المدين ة ة ةةة بع ة ة ةةد أن ه ة ة ةةاجر إلهي ة ة ةةا ج ة ة ةةل
أصة ة ة ةةحابه ،وجة ة ة ةةاءه اإلذن مة ة ة ةةن اهلل تعة ة ة ةةالى بة ة ة ةةالهجرة ،فاتخة ة ة ةةذ -علية ة ة ةةه السة ة ة ةةالم -العدية ة ة ةةد مة ة ة ةةن

الترتيبات واالحتياطات لضمان سالمته وسالمة رفيقة في الهجرة ،سنورد منها ما يلي:

 إحضة ةةار رفية ةةق مة ةةن خي ة ةرة الرفقة ةةاء ،أال وهة ةةو صة ةةاحبه أبة ةةو بكة ةةر الصة ةةديق -رضة ةةي
اهلل عنه -يصطحبه في طريقه إلى دار هجرته.

 إعداد زاد السفر من الطعام والشراب.
 إعداد راحلة قوية على السفر.

 إحضار "جغ ارفي" عالم بمسالك الطرق.
 ترك علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه -في فراشه الكريم.
 احتماءه في الغار( .الجزائري.)042-042 :0114 ،
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نجة ةةد ف ة ةةي هة ةةذه الحادث ة ةةة دلية ةةل واض ة ةةح علة ةةى أن الرس ة ةةول الك ة ةريم ب ة ةةرغم كونة ةةه أب الخل ة ةةق للعل ة ةةي

القة ة ةةدير وأن المة ة ةةولى -عة ة ةةز وجة ة ةةل -حامية ة ةةه مة ة ةةن كة ة ةةل شة ة ةةر ،إال أنة ة ةةه اتخة ة ةةذ كافة ة ةةة احتياطة ة ةةات
السالمة واألمان لضمان حمايته وحماية صديقه.

المهــــارات االقتصــــادية لة ةةيس اإلسة ةةالم بة ةةذلك الة ةةدين الة ةةذي يغفة ةةل مقومة ةةات الحضة ةةارة اإلنسة ةةانيةوركي ة ةزة أساسة ةةية فة ةةي بنة ةةاء الشة ةةعوب واألمة ةةم أال وهة ةةي االقتصة ةةاد ،قة ةةال تعة ةةالى" :وتحبة ةةون المة ةةال

حباً جماً" (الفجر.)21:

ابتل ة ةي اإلنسة ةةان بحة ةةب المة ةةال حب ة ةاً مفرط ة ةاً وقة ةةد تعة ةةددت اآية ةةات فة ةةي الق ة ةرآن الك ة ةريم التة ةةي تشة ةةير
إلة ة ةةى كة ة ةةبح هة ة ةةذه الفط ة ة ةرة والفة ة ةةوز فة ة ةةي هة ة ةةذا االبة ة ةةتالء .وبة ة ةةين اهلل -سة ة ةةبحانه وتعة ة ةةالى -لإلنسة ة ةةان
خطة ةةورة المة ةةال علة ةةى حياتة ةةه ،يقة ةةول تعة ةةالى ":ألَحْسَبب ب ُ أَن لَّببببُ لَْْبب بدِرَ عَلَيْبب ب ِ أَحَببببد ،لَُْبب ب زُ أَهْلَكْبب بتُ َالْببببا لبَبب بدًا"

(البلد.)6-5 :
ةر أيظ ةةن
أي يظ ةةن بم ةةا جمع ةةه م ةةن م ةةال أن اهلل ل ةةن يق ةةدر علي ةةه يق ةةول متباهية ةاً :أنفق ةةت م ةةاالً كثي ة اً
أن قولة ة ةةه ل ة ة ةةن يحاس ة ة ةةب علية ة ةةه ،فف ة ة ةةي ق ة ة ةةول اهلل تعة ة ةةالى إش ة ة ةةارة واض ة ة ةةحة إلة ة ةةى اإلنس ة ة ةةان لحس ة ة ةةن

اس ةةتغالل الم ةةال وادارت ةةه؛ ألن ةةه مس ةةئول عن ةةه ،فالم ةةال ل ةةن يغن ةةي ع ةةن ص ةةاحبه ،يق ةةول تعة ةالى ف ةةي
كتابه العزيزَ " :ما أَ ْغنَى َعنِّ َمالِيَ ْه ۜ " (الحاقة.)22 :
قال تعالى " :وَالَّعِلَُ إِذَا أَن َُْ ا لََْ لُسْرِفُ ا ولََْ لَْْتُرُوا وَ

َانَ بَيَُْ ذَلِكَ قَ َا ًا " (الفرقان)16 :

وقةةال -جةةل وعةةال " :-لَببا بَنِبببي َدَ َ خُببعُوا زِلنَببتَكَُْ عِنببدَ

ُببلُ َسْبب ِدب وَ

ُلُبب ا وَاشْببرَبُ ا وَلَبببا تُسْببرِفُ ا إِنَّبب ُ لَبببا لُحِبب

الْمُسْرِفِنيَ " (األعراف.)20 :
ويقة ةةول -عة ةةز وجة ةةل ":-وَلَببببا تَ ْعَبب بلْ لَبب بدَكَ َ ْلُ لَبب بةْ إِلَببببى عُنُِْبب بكَ وَلَببببا تَبْسُبب بطْفَا

ُبب بلَّ الْبَسْبب بَِ فَتَْْعُبب بدَ َلُ ًببببا َّحْسُبب ب رًا "

(اإلسراء)21 :
ووردت آية ة ةةات تعة ة ةةالج مهة ة ةةارات أخة ة ةةرى ضة ة ةةمن المهة ة ةةارات االقتصة ة ةةادية ،أال وهة ة ةةي مهة ة ةةارة حسة ة ةةن
اختية ةةار المنتجة ةةات ،ويتضة ةةح ذلة ةةك فة ةةي قولة ةةه -عة ةةز وجة ةةل " :-وَ
قَبببازَ قَاضِبببل ِّبببنْفَُْ

َبب بعَلِكَ بَعَمْنَبببباهَُْ لِيَتَسَبببباءَلُ ا بَيْبب بنَفَُْ ۖ

َبببَْ لَبِمْبببتَُْ قَبببالُ ا لَبِمْنَبببا لَ ْ ًبببا أَوْ بَعْبببدَ لَببب ْ َ قَبببالُ ا رَبكُبببَْ أَعْلَبببَُ بِمَبببا لَبِمْبببتَُْ فَبببابْعَمُ ا أَحَبببدَ

بِ ب َرِقِكَُْ هَ بعِهِ إِلَببى الْمَدِلنَ بةِ فَلْيَنظُ برْ أَلفَببا أَزْ

َُ

َببى طَعَا ًببا فَلْيَ ب ْتِكَُ بِ برِزْ ب ِّنْ ب ُ وَلْيَتَلَطَّ ب ْ ولَببا لُأْ بعِرَنَّ بِكُ بَْ أَحَ بدًا"

(الكهف.)01 :
كمة ةةا وردت فة ةةي كتة ةةاب العزية ةةز آية ةةات واضة ةةحة ص ة ةريحة تحة ةةذر اإلنسة ةةان مة ةةن خطة ةةورة االنج ة ةرار
وراء آفة ةةة المة ةةال وعة ةةدم القة ةةدرة علة ةةى ضة ةةبط الة ةةنفس وعة ةةدم امة ةةتالك القة ةةدرة علة ةةى إدارة المة ةةال فة ةةي

قولة ةةه -عة ةةز وجة ةةلَ " :-وا ْعََّ ُمييييوا أَنَّ َمييييا أَ ْميييي َوالُ ُك ْم َوأَ ْو ََل ُد ُُقققق ْ ف ْتنَققققة َوأَنَّ ََّّللاَ ِعنيييي َدَُ أَ ْ يييير َع ِ يييييم " (األنفة ةةال:
.)22
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ويقةةول -عةةز وجةةل" :-اعْلَمُبب ا أَنَّمَبببا الْحَيَببباةُ البببدنْيَا لَعِبب ولَفْبب وَزِلنَبببة وَتَ َببباخُر بَيْببنَكَُْ وَتَكَبببامُر فِببي الْبب َ ْ َازِ وَالْ َوْلَبببادِ
َمَمَببلِ َيْببْب أَعْ َبب َ الْكُ َّبببارَ نَبَاتُبب ُ مُببََّ لَفِبببياُ فَتَببرَاهُ ُصْبب َرأا مُببََّ لَكُبب نُ حُطَا ًبببا وَفِبببي الْبببآخِرَةِ عَببعَاب شَببدِلد وَ َ ْ ِببرَة

َُِّ اللَّ ِ وَرِضْ َان وَ َا الْحَيَاةُ الدنْيَا إِلَّا َتَاعُ الْ ُرُورِ "( .الحديد.)21 :
إضة ةةافة إلة ةةى ذلة ةةك وجة ةةه اهلل -سة ةةبحانه وتعة ةةالى -اإلنسة ةةان إلة ةةى األنشة ةةطة االقتصة ةةادية السة ةةليمة،
وح ة ة ةةذره م ة ة ةةن األنش ة ة ةةطة االقتص ة ة ةةادية الت ة ة ةةي ته ة ة ةةدد الكي ة ة ةةان االقتص ة ة ةةادي .فق ة ة ةةد ح ة ة ةةث اهلل عل ة ة ةةى

الص ة ةةدقة ورغ ة ةةب فهي ة ةةا كنش ة ةةاط اقتص ة ةةادي مه ة ةةم يجع ة ةةل للفقي ة ةةر حقة ة ةاً ف ة ةةي م ة ةةال الغن ة ةةي ،ويتض ة ةةح

ذلةةك فةةي قولةةه -جةةل وعةةال " :-الَّببعِلَُ لُن ُِْبب نَ أَ ْبب َالَفَُْ فِبببي إَبببِيلِ اللَّبب ِ مُببََّ لَبببا لُتْبِعُبب نَ َبببا أَن َُْبب ا َنأبببا وَلَبببا أَذْع ۖ لَّفُببَْ

أََْرُهَُْ عِندَ رَبِّفَِْ وَلَا خَ ْف عَلَيْفَِْ وَلَا هَُْ لَحْ َنُ نَ " (البقرة.)212 :
وقة ة ةةد توعة ة ةةد المة ة ةةولى المطففة ة ةةين الة ة ةةذين يخسة ة ةةرون الكية ة ةةل ،فة ة ةةي حة ة ةةين أنهة ة ةةم إن أرادوا أن يكتة ة ةةالوا

فإنهم يستوفون حقوقهم ،وفي ذلك يقول اهلل تعالى في مطلع سورة المطففين.
"وَلْبببل لِلْمُطَ ُ ِبببنيَ( ، )0الَّبببعِلَُ إِذَا ا

ْتَبببالُ ا عَلَبببى النَّبببا ِ لَسْبببتَ ْفُ نَ ( )2وَإِذَا

َبببالُ هَُْ أَوْ وَزَنُببب هَُْ لُخْسِبببرُونَ( )2أَلَبببا لَظُبببُ

أُولَئِكَ أَنَّفَُ َّبْعُ مُ نَ " (المطففين.)4-0 :
فه ةةو ب ةةذلك يع ةةالج مه ةةارة اقتص ةةادية بالغ ةةة األهمي ةةة وه ةةي ع ةةدم غ ةةش الن ةةاس ،وم ةةا ل ةةذلك م ةةن أث ةةر
على االقتصاد.

وورد عة ة ةةن الرس ة ة ةةول -علية ة ةةه الس ة ة ةةالم -ف ة ة ةةي بة ة ةةاب اإلسةة ة ةراف أن ة ة ةةه -علية ة ةةه الص ة ة ةةالة والس ة ة ةةالم:-

"توض ة ة ةةء رس ة ة ةةول اهلل -ص ة ة ةةلى اهلل علي ة ة ةةه وس ة ة ةةلم -بم ة ة ةةد – حفن ة ة ةةة "-رواه الترمي ة ة ةةذي (الج ازئ ة ة ةةري،
.)0114:61

مة ةةن خة ةةالل كة ةةل مة ةةا أوردنة ةةاه مة ةةن أمثلة ةةة عة ةةن المة ةةال وابة ةةتالء اإلنسة ةةان بهة ة ة وتحة ةةذير اإلنسة ةةان

ةق إال أن
مة ةةن خطة ةةر الوقة ةةوع فة ةةي حة ةةب المة ةةال ،والتوصة ةةيات القرآنية ةةة لحسة ةةن إدارة المة ةةال ،لة ةةم يبة ة َ
نءخذ هذه النصائح ونوظفها في حياتنا اليومية.
-مهارات تكنولوجيا اإلنتاج والتصنيع:

صــــــناعة الحديــــــد والمعــــــادن :لقة ة ةةد القة ة ةةي هة ة ةةذا النشة ة ةةاط أهمية ة ةةة كبة ة ةةرى ،وعظمة ة ةةه اهلل تع ة ة ةالىبتسة ةةميته سة ةةورة مة ةةن سة ةةور الق ة ةرآن بالحدية ةةد،قال تعة ةةالى " :لََْببببدْ أَرْإَببببلْنَا رُإُببببلَنَا بِالْبَيِّنَببببباَِ وَأَن َلْنَبببببا َعَفُببببَُ
رإُبب َل ُ
ر ُه َو ُ
َ اللَّبب ُ َببُ لَنصُبب ُ
ح ِدلبب َد فِيبب ِ بَبب ْ شَبب ِدلد َو َنَببا ِف ُق لِلنَّببا ِ َولِبب َي ْع َل َ
الْكِتَببابَ وَالْمِيبب َانَ لِيَُْبب َ النَّببا ُ بِالِْْسْببَِ ۖ َو َأن َ ْلنَببا ا ْل َ

بِالْ َيْ ِ ۖ إِنَّ اللَّ َ قَ ِيٌّ عَ ِل " (الحديد.)25 :
ةدبر اآية ة ةةة الكريمة ة ةةة نجةة ةةد أن صةة ةةناعة الحديةة ةةد مة ة ةةن الص ة ةةناعات الت ة ةةي دعم ة ةةت اإلسة ة ةةالم
مةة ةةن تة ة ة ّ
ووسة ةةعت رقعتة ةةه .فالمقصة ةةود في ة ةةه (بة ةةءس شة ةةديد) بمعنة ةةى الس ة ةةالح كالسة ةةيوف والح ة ةراب والس ة ةةنان،
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وك ة ة ةةذلك في ة ة ةةه من ة ة ةةافع للن ة ة ةةاس كالف ة ة ةةءس ،والمنش ة ة ةةار واآالت الت ة ة ةةي يس ة ة ةةتعان به ة ة ةةا ف ة ة ةةي الح ارث ة ة ةةة

والحياكة.

صـــناعة التعـــدين :ق ةةول اهلل تع ةةالي ف ةةي كتاب ةةه العزي ةةز ":أَنب ب َزَ ِب بَُ السَّب بمَاءِ َببباءً فَسَب بالَتْ أَوْدِلَبببة بَِْب بدَرِهَافَاحْتَمَببلَ السَّببيْلُ زَبَببدًا رَّابِيًبببا ۖ وَ ِمَّببا لُ قِببدُونَ عَلَيْبب ِ فِبببي النَّبببارِ ابْتِ َبباءَ حِلْيَببةب أَوْ َتَبباعَ زَبَبببد ِّمْلُبب ُ ۖ
وَالْبَاطِبببلَ ۖ فَ َ َّبببا ال َّبَبببدُ فَيَبببعْهَ ُ َُ َببباءً ۖ وَأَ َّبببا َبببا لَن َبببقُ النَّبببا َ فَيَمْكُبببُْ فِبببي الْببب َرِْْ ۖ

َببعَلِكَ لَ ْببرِبُ اللَّبب ُ الْحَببقَّ
َبببعَلِكَ لَ ْبببرِبُ اللَّببب ُ الْ َ ْمَبببازَ

(الرعة ةةد،)06 :واآية ةةة الكريمة ةةة تشة ةةير إلة ةةى صة ةةناعة الحلة ةةي مة ةةن الة ةةذهب والنحة ةةاس وغيرهة ةةا ،وقة ةةد
أش ة ةةار القة ة ةرآن الكة ة ةريم إل ة ةةى أه ة ةةم كش ة ةةوفات التكنولوجي ة ةةا الحيوي ة ةةة ،أال وه ة ةةي بص ة ةةمات األص ة ةةابع

َمَوو ۖ اَق ُّ َوو بَ بَ َل َوونُ
سقققانُ أَلَّققق نَّ ْج َمققق َ عظَا َمققق ُ ( )2بَمَوو ۖ أَووول ي َ قَ َ
سققق ُ ْاإلن َ
فةةي قولةةه تعةةالى " :أَيَ ْح َ

" (القيام ة ةةة ،)4-2 :اكتش ة ةةف العلم ة ةةاء ف ة ةةي العل ة ةةم الح ة ةةديث أن بص ة ةةمة أص ة ةةابع األي ة ةةدي واألرج ة ةةل
هة ةةي حالة ةةة فرية ةةدة ال تتكة ةةرر لةةةدى اثنة ةةين مةةةن البشة ةةر ،وأن تجاعي ةةد والت ة ةواءات الجل ةةد فة ةةي أط ة ةراف

األصة ةةابع تمثة ةةل حالة ةةة خاصة ةةة مة ةةا يسة ةةمى ببصة ةةمة األصة ةةابع وهة ةةي غية ةةر متصة ةةلة بالجلة ةةد؛ ألنة ةةه
إذا ن ةةزع الجل ةةد فإن ةةه يع ةةود وينم ةةو ب ةةنفس البص ةةمة ،وه ةةو م ةةا أش ةةارت ل ةةه اآي ةةة الكريم ةةة الس ةةابقة.
(م ةراد،)2111 ،قةةال تعةةالى " :وَضَب برَبَ لَنَبببا َمَلْبببا ونَسِب بيَ خَلَْْب ب ُ ۖ قَبببازَ َبببُ لُحْيِبببي الْعِظَبببا َ وَهِب بيَ رَ ِبببيَ  ،قُب بلْ لُحْيِيفَبببا

الَّعِي أَنأَ َهَا أَوَّزَ َرَّةب ۖ وَهُ َ بِكُلُ خَلْقَ عَلِيَ " (يس.)61-62 :
وقةة ةةد روى فةة ةةي صةة ةةحيح البخةة ةةاري عة ة ةةن أبةة ةةي هري ة ة ةرة أنةة ةةه ق ة ةةال" :م ة ةةن اإلنس ة ةةان عظ ة ةةم ال تءكلةة ةةه

األر "

-المهــــــارات الغذائيــــــة :وكة ة ةةذلك نهة ة ةةى اإلسة ة ةةالم عة ة ةةن االمتنة ة ةةاع عة ة ةةن الطعة ة ةةام والش ة ة ة ارب حتة ة ةةى

الم ةةوت ،فة ةةءمر اهلل عب ةةاده باألكة ةةل والش ةةرب حفاظة ةةا عل ةةى حية ةةاتهم ،ق ةةال تعة ةةالى " :لَببببا أَلفَببببا الَّبب بعِلَُ َ َنُبب ب ا
ُلُ ا ُِ طَيِّبَاَِ َا رَزَقْنَا

َُْ وَاشْكُرُوا لِلَّ ِ إِن

ُنتَُْ إِلَّاهُ تَعْبُدُونَ " (البقرة)062:

المهــــــارات الصــــــحية :وكةة ةةذلك اعتن ة ةةى اإلسة ة ةةالم بنظافةة ةةة الجس ة ةةم بصة ة ةةفة دوري ة ةةة ،وذلة ة ةةك عةة ةةنطريةةق الوض ةةوء والغس ةةل ،وف ةةي ه ةةذا الس ةةياق يق ةةول الح ةةق تع ةةالى" لَبببا أَلفَبببا الَّب بعِلَُ َ َنُب ب ا إِذَا قُمْب بتَُْ إِلَبببى الصَّب بلَاةِ
فَا ْسِببببلُ ا وَُُبببب هَكَُْ وَأَلْببببدِلَكَُْ إِلَبببببى الْمَرَافِببببقِ وَا ْسَببببحُ ا بِرُءُوإِببببكَُْ وَأَرَُْلَكُببببَْ إِلَبببببى الْكَعْبَببببيُِْ ۖ وَإِن

ُنببببببتَُْ َُنُبًبببببببا فَببببببباطَّفَّرُوا ۖ " (المائة ة ةةدة ،)1:وقة ة ةةد حة ة ةةذر الق ة ة ةرآن مة ة ةةن األخطة ة ةةار التة ة ةةي قة ة ةةد تة ة ةةؤذي
اإلنسة ةةان ،قة ةةال تعة ةةالىَ " :وَال تُ ْلقُـــــوا بنَ ْيقققققدي ُ ْ إلَقققققى التَّ ْهلُ َ قققققة "( .البق ة ةرة،)015:وك ة ةةذلك قولة ةةهَ " :يـــــا
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يعا "( .النساء)60:
ُّها الَِّذ َ
أَي َ
آم ُنوا ُخ ُذوا حذ َْرُك ْم فَانف ُروا ثَُبات أ َِو انف ُروا َجم ً
ين َ
وتح ة ةةدث القة ة ةرآن ع ة ةةن مه ة ةةارات يدوي ة ةةة امتلكه ة ةةا أقة ة ةوام غ ة ةةابرون ،نح ة ةةو ق ة ةةوم ع ة ةةاد ،ق ة ةةال تع ة ةةالى:
"واذك ة ةةروا إذ جعلك ة ةةم خلف ة ةةاء م ة ةةن بع ة ةةد ع ة ةةاد وبة ة ةوأكم ف ة ةةي األر
وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آالء اهلل وال تعثوا في األر
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تتخ ة ةةذون م ة ةةن س ة ةةهولها قص ة ةةو اًر

مفسدين".

واذا تح ةةدثنا ع ةةن توجيه ةةات القة ةرآن ح ةةول البيئ ةةة فق ةةال تع ةةالى " :وَهُب ب َ الَّبببعِي أَنأَب ب َ ََنَّببباَب َّعْرُوشَببباَب وَ َيْبببرَ
َعْرُوشَببباَب وَالنَّخْب بلَ وَالب ب َّرْعَ ُخْتَلِ ْبببا أُ

ُلُب ب ُ وَال َّلْتُب ب نَ وَالر َّبببانَ ُتَأَبببابِفًا وَ َيْب برَ ُتَأَبببابِ ب ۖ

ُلُب ب ا ِبببُ مَمَب برِهِ إِذَا أَمْمَب برَ وََتُب ب ا

حََّْ ُ لَ ْ َ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُ ا ۖ إِنَّ ُ لَا لُحِ الْمُسْرِفِنيَ " (األنعام.)040:
ت ِبالبببد ْه ُِ َوصِببب ْب َ ُللْبببآ
ر إَببب ْينَا َء تَنبُببب ُ
ر ُ ِبببُ طُببب ِ
ر ًة َتخْببب ُ
وق ةةال تع ةةالىَ " :وشَببب َ َ

ِ ِل َني " (المؤمن ةةون ،)21:ف ةةاهلل -

عز وجل -امتن علينا بشجر الزيتون دائم الخضرة ،ذي المنافع الجليلة.

وف ة ةةي مج ة ةةال المحافظ ة ةةة عل ة ةةى حي ة ةةاة فة ة ةراخ الطي ة ةةور ،من ة ةةع اإلس ة ةةالم التع ة ةةر

للطي ة ةةور إال ف ة ةةي

حالة ةةة االسة ةةتفادة منهة ةةا ،أمة ةةا قت ة ةل الطية ةةور وفراخهة ةةا للهة ةةو والعبة ةةث ،فهة ةةذا منهة ةةي عنة ةةه قة ةةال رسة ةةول

اهلل -ص ة ةةلى اهلل علي ة ةةه وس ة ةةلم" -وال تتخ ة ةةذوا ش ة ةةيئاً في ة ةةه ال ة ةةروح غرضة ة ةاً" .كم ة ةةا لع ة ةةن رس ة ةةول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم" -من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً هدفاً للرمي".

-مهــــارات التواصــــل والعالقــــات بــــين األشــــخاص :التواص ةةل اللفظ ةةي ،غي ةةر اللفظ ةةي .االس ةةتماع

الجية ة ة ةةد .التعبية ة ة ةةر عة ة ة ةةن المشة ة ة ةةاعر وابة ة ة ةةداء المالحظة ة ة ةةات والتعليقة ة ة ةةات (مة ة ة ةةن دون لة ة ة ةةوم) وتلق ة ة ة ةي
الملحوظات والتعليقات ،ومهارات التفاو

 ،وادارة الصراع .ومهارات توكيد الذات.

المهـــــارات اللغويـــــة :اللغ ة ةةة أداة االتص ة ةةال وه ة ةةي أه ة ةةم الظة ة ةواهر االجتماعي ة ةةة اإلنس ة ةةانية عب ة ةةرتة ةةاريش البش ة ةرية ،بهة ةةا تظهة ةةر األمة ةةة شخصة ةةيتها فة ةةي م ة ةرآة صة ةةادقة تعكة ةةس مة ةةا تتمتة ةةع بة ةةه األمة ةةة

م ةةن ثة ةراء ع ةةاطفي وعقل ةةي وعقائ ةةد وتقالي ةةد ،وتب ةةين نظرته ةةا للحي ةةاة وفلس ةةفتها ف ةةي الوج ةةود والك ةةون
ومة ةةا تخضة ةةع لة ةةه مة ةةا مبة ةةادئ فة ةةي السياسة ةةة والتش ة ةريع واألخة ةةالق ،فالمسة ةةلمون الية ةةوم وعلة ةةى الة ةةرغم

مة ةةن أنهة ةةم يعيشة ةةون فة ةةي بيئة ةةات مختلفة ةةة ويخضة ةةعون لعة ةةادات وتقالية ةةد وأنظمة ةةة مختلفة ةةة فة ةةإن لغة ةةة

واحة ةةدة تجمعه ة ةةم ه ة ةةي لغ ة ةةة القةة ةرآن والعقي ة ةةدة ،الت ة ةةي تمث ة ةةل رم ة ةةز وح ة ةةدتهم وه ة ةةدفهم ووس ة ةةيلتهم ف ة ةةي
الحية ةةاة (الس ة ةةليتي ،)0:2112 ،لة ةةذا ك ة ةةان ل ازمة ة ةاً علينة ةةا أن نه ة ةةتم بلغتن ة ةةا األم ،لغة ةةة الق ة ةرآن الكةة ةريم
حي ة ةةث ق ة ةةال تع ة ةةالى ":قرآن ة ةةا عربية ة ةاً غي ة ةةر ذي ع ة ةةوج لعله ة ةةم يتق ة ةةون" (الزم ة ةةر ،)22:ف ة ةةي آي ة ةةة م ة ةةن

آي ةةات اهلل -ع ةةز وج ةةل -حي ةةث ق ةةال تع ةةالى" :

ِتَببباب فُصِّبببلَتْ َلَاتُببب ُ قُرَْنْبببا عَرَبِيأبببا لَُْببب ْ َ لَعْلَمُب ب نَ " (فص ةةلت:

.)2
قةةال تعةةالى " :قُب بلْ نَ َّلَب ب ُ رُوقُ الُْْببدُ ِ ِبببُ رَّبِّببكَ بِب بالْحَقِّ لِيُمَبِّب بتَ الَّببعِلَُ َ َنُب ب ا وَهُببدًع وَبُأْب برَع لِلْمُسْب بلِمِنيَ  ،ولََْببدْ نَعْلَب بَُ أَنَّفُب بَْ

لَُْ لُ نَ إِنَّمَا لُعَلُمُ ُ بَأَر ۖ لُسَانُ الَّعِي لُلْحِدُونَ إِلَيْ ِ أَعْ َمِيٌّ وَهَعَا لِسَان عَرَبِيٌّ بِني " (النحل.)012-012 :
فلق ة ة ةةد غم ة ة ةةر علم ة ة ةةاء المس ة ة ةةلمين ال ة ة ةةدنيا بالمؤلف ة ة ةةات الموصة ة ة ةولة ب ة ة ةةالقرآن ،فكان ة ة ةةت عل ة ة ةةوم القة ة ة ةرآن
وعل ة ة ةةوم الح ة ة ةةديث والفق ة ة ةةه وأص ة ة ةةوله ،وعل ة ة ةةوم اللغ ة ة ةةة والبالغ ة ة ةةة والفلس ة ة ةةفة والمنط ة ة ةةق والتص ة ة ةةوف،
وتع ة ةةددت م ة ةةدارس النح ة ةةو ووض ة ةةعت المع ة ةةاجم اللغوي ة ةةة واتس ة ةةع مج ة ةةال الرواي ة ةةة ف ة ةةي عل ة ةةوم ال ة ةةدين
وال ةةدنيا ك ةةل ذل ةةك باللغ ةةة الت ةةي اس ةةتجابت لك ةةل ف ةةرد ،وأعان ةةت عل ةةى اإلس ةةهام ف ةةي حض ةةارة ال ةةدنيا،
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وحمل ة ة ة ة ةةت أخلةة ة ة ة ةةد المعةة ة ة ة ةةارف والتقانةة ة ة ة ةةات إل ة ة ة ة ةةى مشةة ة ة ة ةةارق األر
.)26:2111

ومغاربه ة ة ة ة ةةا (أب ة ة ة ة ةةو هةة ة ة ة ةةداف،

 المهــــارات الصــــحية :حة ةةث اإلسة ةةالم علة ةةى أخة ةةد قسة ةةط مة ةةن ال ارحة ةةة والسة ةةيما فة ةةي اللية ةةل ،وقة ةةدَّ ِ
اسا " (النبء.)01 :
أرشد القرآن إلى ذلك في قوله تعالىَ " :و َج َعْل َنا اللْي َل ل َب ً
وكة ةةذلك اعتنة ةةى بنظافة ةةة الجسة ةةم بصة ةةفة دورية ةةة ،وذلة ةةك عة ةةن طرية ةةق الوضة ةةوء والغسة ةةل وف ة ةي هة ةةذا
َ ِإلَبببى
ك ْ
َ َو َألْببب ِد َل ُ
ك ْ
َ ِإلَبببى الصَّب بلَا ِة فَا ْسِببب ُل ا ُوَُببب َه ُ
الس ةةياق يق ةةول الح ةةق تع ةةالى " :لَبببا أَلفَبببا الَّب بعِلَُ َ َنُببب ا ِإذَا ُقمْببب ُت ْ
الْمَرَافِبببقِ وَا ْسَبببحُ ا بِرُءُوإِبببكَُْ وَأَرَُْلَكُبببَْ إِلَببببى الْكَعْبَبببيُِْ ۖ وَإِن

ُنبببتَُْ َُنُبًببببا فَبببباطَّفَّرُوا " (المائ ةةدة،)1 :

وقولة ةةه -صة ةةلى اهلل علية ةةه وسة ةةلم" :-ال يقبة ةةل اهلل الصة ةةالة بغية ةةر طهة ةةور" .وطهة ةةارة المكة ةةان شة ةةرط

لقبة ةةول الصة ةةالة لقولة ةةه -صة ةةلى اهلل علية ةةه وسة ةةلم -فة ةةي قصة ةةة األع اربة ةةي الة ةةذي بة ةةال فة ةةي المسة ةةجد:

"ص ةةبوا علي ةةه ذنوب ة ةاً م ةةن م ةةاء" (رواه الجماعةةةة إال مس ةةلم) ،ول ةةم يغف ةةل اإلس ةةالم ع ةةن ذك ةةر نظافةةةة
الش ة ةةعر ف ة ةةءمر بإحس ة ةةانه واك ارم ة ةةه حي ة ةةث ق ة ةةال – ص ة ةةلى اهلل علي ة ةةه وس ة ةةلم – "مة ة ةن ك ة ةةان ل ة ةةه ش ة ةةعر

فليكرمه" (جامعة القدس المفتوحة .)241:2112

-مهــــــارة ممارســــــة الرياضــــــة كم ة ةةا ح ة ةةرص اإلس ة ةةالم عل ة ةةى ممارس ة ةةة الرياض ة ةةة ولع ة ةةل المقول ة ةةة

الشة ةةهيرة لعمة ةةر بةةةن الخطة ةةاب دلية ةةل علة ةةى مجة ةةود هةةةذه الثقافة ةةة فةةةي المجتمة ةةع المسة ةةلم حينم ة ةا قة ةةال:
علمة ة ةوا أوالدك ة ةةم الس ة ةةباحة والرماي ة ةةة ورك ة ةةوب الخي ة ةةل" ،وق ة ةةد م ة ةةارس الرس ة ةةول –ص ة ةةلى اهلل علي ة ةةه

وسة ةةلم -الرياضة ةةة فقة ةةد تسة ةةابق مة ةةع زوجة ةةه عائشة ةةة -رضة ةةي اهلل عنهة ةةا -وقة ةةد أمة ةةر اهلل تعة ةةالى" :لَببببا
بَنِببي َدَ َ خُببعُوا زِلنَببتَكَُْ عِنببدَ

ُببلُ َسْبب ِدب وَ

ُلُبب ا وَاشْببرَبُ ا وَلَبببا تُسْببرِفُ ا ۖ إِنَّبب ُ لَببا لُحِبب الْمُسْببرِفِنيَ " (األع ةراف:

 ،)20وكم ة ةةا دع ة ةةا الرس ة ةةول إل ة ةةى االعت ة ةةدال ف ة ةةي تن ة ةةاول الطع ة ةةام حي ة ةةث ق ة ةةال" :م ة ةةا م ة ةةأل اب ة ةةن آدم
وع ةةاء ش ة ة اًر م ةةن بطنة ةةه ،فة ةةإن ك ةةان ال محالة ةةة فة ةةاعالً فثل ةةث لطعام ةةه وثل ةةث لشة ةرابه وثل ةةث لنفسةةةه"،
ولمة ةةا كانة ةةت األسة ةةنان عن ة ةوان نظافة ةةة الفة ةةم أوالهة ةةا اإلسة ةةالم عناية ةةة فائقة ةةة فقة ةةال الرسة ةةول –صة ةةلى

اهلل علية ة ةةه وس ة ة ةلم" : -ل ة ة ةوال أن أشة ة ةةق علة ة ةةى أمتة ة ةةى ألم ة ة ةرتهم بالس ة ة ةواك عنة ة ةةد كة ة ةةل صة ة ةةالة" وقة ة ةةال
أيضاً" :السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" .
وفة ة ةةي مجة ة ةةال الوقاية ة ةةة مة ة ةةن المة ة ةةر

حة ة ةةث الرسة ة ةةول –صة ة ةةلى اهلل علية ة ةةه وسة ة ةةلم -بعة ة ةةدم

الشرق في فم السقاء.

وم ة ةةن المع ة ةةروف أن تب ة ةةادل الن ة ةةاس الش ة ةةرب م إن ة ةةاء واح ة ةةد ينق ة ةةل الع ة ةةدوى م ة ةةن المة ة ةري

إل ة ةةى الص ة ةةحيح وم ة ةةن التوجيه ة ةةات العظيم ة ةةة للوقاي ة ةةة م ة ةةن الم ة ةةر

أيضة ة ةاً" :إذا اس ة ةةتيقظ أح ة ةةدكم

من نومه ،فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثة" (قشطة.)55:2112 ،
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وللمحافظة ةةة علة ةةى العقة ةةل حة ةةرم الخمة ةةر وجعة ةةل عقوبة ةةة شة ةةاربها الجل ةةد قة ةةال تعة ةةالى :لَببببا أَلفَببببا
الَّببعِلَُ َ َنُبب ا إِنَّمَبببا الْخَمْببرُ وَالْمَيْسِببرُ وَالْ َنصَبببابُ وَالْ َزْلَبببا ُ رَِْبب

ِّببُْ عَمَببلِ الأَّببيْطَانِ فَببباَْتَنِبُ هُ لَعَلَّكُببَْ تُ ْلِحُبب نَ " (المائةةدة:

،)11وقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم( :-من شرب الخمر فاجلدوه).
وموض ة ةةوع البيئ ة ةةة موض ة ةةوع مه ة ةةم تع ة ةةر

ل ة ةةه اإلس ة ةةالم حي ة ةةث وج ة ةةه القة ة ةرآن الكة ة ةريم أنظ ة ةةار

الن ة ةةاس إل ة ةةى الشة ة ةجر والنب ة ةةات كمظه ة ةةر م ة ةةن مظ ة ةةاهر ق ة ةةدرة اهلل وحكمت ة ةةه ونعمت ة ةةه عل ة ةةى عب ة ةةاده،
وذلةةك فةةي قولةةه " :فَلْيَنظُببرِ الِِْنسَبببانُ إِلَبببى طَعَا ِبب ِ أَنَّبببا صَبببَبْنَا الْمَببباءَ صَبببأا مُببََّ شَببَْْْنَا الْبب َرَْْ شَببَْا  ،فَ َنبَتْنَبببا فِيفَبببا حَبأبببا وَعِنَبًبببا
وَقَ ْببببببًا ،وَزَلْتُ نْببببببا ونَخْلْبببببا  ،وَحَبببببدَاضِقَ ُلْبًببببببا  ،وَفَا

ِفَبببببةْ وَأَبأببببببا َ ،تَاعًببببببا لَّكُبببببَْ وَلِ َنْعَببببببا ِكَُْ " (عبس ة ةةى-24 :

،)22وللبح ة ةةار دور مه ة ةةم ف ة ةةي التج ة ةةارة البحري ة ةةة ،حي ة ةةث إن القة ة ةرآن الكة ة ةريم ب ة ةةين ذل ة ةةك ف ة ةةي اآي ة ةةة
 41م ةةن سة ةةور الة ةةروم " وَ ِبب بُْ َلَاتِبب ب ِ أَن لُرْإِبب بلَ الرِّلَبببباقَ ُبَأِّبب برَاَب وَلِيُبب بعِلَْكَُ ِّببببُ رَّحْمَتِبب ب ِ وَلِتَ ْبب برِيَ الْ ُلْبب بكُ بِبب ب َ ْرِهِ

وَلِتَبْتَ ُ ا ُِ فَ ْلِ ِ ولَعَلَّكَُْ تَأْكُرُونَ " (الروم.)41/
بمعن ة ة ةةى أن اهلل تع ة ة ةةالى يرس ة ة ةةل الري ة ة ةةاح لتبش ة ة ةةركم ب ة ة ةةالمطر ولي ة ة ةةذيقك به ة ة ةةا م ة ة ةةن رحمت ة ة ةةه المط ة ة ةةر

والخص ةةب ،ولتج ةةري الس ةةفن به ةةا بإ اردت ةةه ولتطلبة ةوا م ةةن فض ةةله ال ةةرزق بالتج ةةارة ف ةةي البح ةةر لعلك ةةم
توحدون اهلل وتشكروه (الناصر.)06:2101 ،

حي ة ةةث وجه ة ةةت مث ة ةةل ه ة ةةذه اآي ة ةةات أنظ ة ةةار المس ة ةةلمين إل ة ةةى العناي ة ةةة بالنب ة ةةات والش ة ةةجر واالهتم ة ةةام

بالز ارع ة ةةة وزي ة ةةادة الث ة ةةروة الزراعي ة ةةة؛ لم ة ةةا فيه ة ةةا م ة ةةن فوائ ة ةةد كثية ة ةرة تع ة ةةود عل ة ةةى اإلنس ة ةةان والحية ة ةوان
والطير ،وتحقق رفاهية اإلنسان.

مهــــارة الــــزرع وق ةةد ش ةةجع النب ةةي -ص ةةلى اهلل علي ةةه وس ةةلم -عل ةةى الز ارع ةةة وممارس ةةتها ،وذل ةةكف ةةي قولةةةه -صة ةةلى اهلل عليةةةه وس ةةلم( :-مة ةةا مة ةةن مسة ةةلم يغة ةةرس غرس ةةا أو ية ةةزرع زرعةةةا فيءكة ةةل منةةةه
طي ة ةةر أو إنس ة ةةان أو بهيم ة ةةة إال مة ة ةا ب ة ةةه ص ة ةةدقة) ،ومث ة ةةل قول ة ةةه -ص ة ةةلى اهلل علي ة ةةه وس ة ةةلم( :-إذا

قام ة ةةت القيام ة ةةة وف ة ةةي ي ة ةةد أح ة ةةدكم فس ة ةةيلة ،ف ة ةةإن اس ة ةةتطاع أن يزرعه ة ةةا فليزرعه ة ةةا" (جامع ة ةةة الق ة ةةدس

المفتوحة .)21:2112 ،

وتعتب ة ةةر وص ة ةةية أبة ة ةي بك ة ةةر ألس ة ةةامة ب ة ةةن زي ة ةةد ح ة ةةين وجه ة ةةه إل ة ةةى الش ة ةةام درسة ة ةاً ف ة ةةي التربي ة ةةة

البيئي ةةة ج ةةاء ف ةةي زم ةةن ل ةةم تشة ةك البيئ ةةة في ةةه م ةةن ت ةةدخل اإلنس ةةان الج ةةائر ف ةةي أنظمته ةةا حي ةةث ج ةةاء

فة ة ة ةةي الوصة ة ة ةةية" :ال تخون ة ة ة ةوا وال تغة ة ة ةةدروا وال تمثل ة ة ة ةوا وال تقتل ة ة ة ةوا طف ة ة ة ةالً وال شة ة ة ةةيخاً وال ام ة ة ة ةرأة وال

تقطعة ة ةوا ش ة ةةجرة مثمة ة ةرة وال ت ة ةةذبحوا ش ة ةةاه وال بقة ة ةرة وال بعية ة ة اًر إال لألك ة ةةل ،واذا م ة ةةررتم بق ة ةةوم فرغة ة ةوا

أنفس ة ةةهم ف ة ةةي الص ة ةةوامع ف ة ةةدعوهم وم ة ةةا فرغة ة ةوا أنفس ة ةةهم م ة ةةن أجل ة ةةه" (جامع ة ةةة الق ة ةةدس المفتوح ة ةةة ،
،)25:2112وقول ةةه تع ةةالى " إِنَّ شَبببرَّ البببدَّوَابِّ عِنبببدَ اللَّببب ِ الصبببَ الْببببُكَُْ الَّبببعِلَُ لَبببا لَعِْْلُببب نَ " (األن ببباز،)22:وق لببب

تعا " :إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلَاَب لُلْمُتَ َإِّمِنيَ " (الحجر.)65:
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المتوسة ة ة ة ة ة ة ةةمين أي النة ة ة ة ة ة ة ةةاظرين المعتب ة ة ة ة ة ة ة ةرين ،المتة ة ة ة ة ة ة ةةءملين بعة ة ة ة ة ة ة ةةين البصة ة ة ة ة ة ة ةةيرة (الصة ة ة ة ة ة ة ةةابوني،
،.)004:0121ويت ةةدبر اآي ةةة الكريم ةةة ف ةةي قول ةةه تعة ةالى " :فَُْلْنَببببا اضْبببرِبُ هُ بِبَعْ ِبببفَا ۖ

َبببعَلِكَ لُحْيِببببي اللَّببب ُ

الْمَ ْتَى وَلُرِلكَُْ َلَاتِ ِ لَعَلَّكَُْ تَعِْْلُ نَ " (البقرة.)62 :
وتفس ة ة ةةير اآي ة ة ةةة الكريم ة ة ةةة لعلك ة ة ةةم (تعقل ة ة ةةون) أي تت ة ة ةةدبرون ،تتعلم ة ة ةةون أن الق ة ة ةةادر عل ة ة ةةى
إحي ة ةةاء نف ة ةةس واح ة ةةدة ق ة ةةادر عل ة ةةى إحي ة ةةاء نف ة ةةوس كثيرة،وقة ة ةد امت ة ةةدح اهلل ال ة ةةذين يخت ة ةةارون أفض ة ةةل
الحل ةةول وذل ةةك ف ةةي قول ةةه تع ةةالى" :الَّب بعِلَُ لَسْب بتَمِعُ نَ الَْْب ب ْزَ فَيَتَّبِعُب ب نَ أَحْسَب بنَ ُ ۖ أُولَئِب بكَ الَّب بعِلَُ هَب بدَاهَُُ اللَّب ب ُ ۖ وَأُولَئِب بكَ

هَُْ أُولُ الْ َلْبَابِ " (الزمر.)02 :
كم ةةا دع ةةا إل ةةى التءك ةةد قبة ةل أخ ةةذ القة ةرار والحص ةةول عل ةةى المعلوم ةةات م ةةن مص ةةادرها" لَببببا أَلفَببببا الَّبب بعِلَُ
َ َنُ ا إِن ََاءَ

َُْ فَاإِق بِنَبََِ فَتَبَيَّنُ ا أَن تُصِيبُ ا قَ ْ ًا بِ َفَالَةب فَتُصْبِحُ ا عَلَى َا فَعَلْتَُْ نَادِ ِنيَ " (الحجرات.)1:

مهــــارة تقــــدير الــــذات :تحرية ةةر اإلنسة ةةان مة ةةن عقائة ةةد الشة ةةرك لهة ةةو أعظة ةةم أثة ةةر لإلنسة ةةان ،فقة ةةدنقلت ة ةةه إل ة ةةى أوفيةة ةةاء التوحي ة ةةد ،وأنةة ةةارت عقل ة ةةه وقلب ة ةةه بنةة ةةور اإلل ة ةةه الواح ة ةةد ذي األس ة ةةماء الحسةة ةةنى
والمثة ةةل العلية ةةا ،وأ ازلة ةةت الثقافة ةةة اإلسة ةةالمية مة ةةن العقة ةةل البشة ةةري ذلة ةةك الركة ةةام الثقية ةةل مة ةةن األوهة ةةام

والخ ارفة ةةات وحمةةةت اإلنسة ةةان مةةةن سة ةةلطان الغ ارئة ةةز البهيمي ة ةة ومثيراتهةةةا النابيةةةة حي ةةث قة ةةال تعة ةةالى:
" قُببلْ إِنَّ صَببلَاتِي وَنُسُببكِي وَ َحْيَبببايَ وَ َمَببباتِي لِلَّبب ِ رَبِّ الْعَببالَمِنيَ  ،لَبببا شَببرِلكَ لَفُ َبِببعَ لِببكَ أُ ِببرَُْ وَأَنَبببا أَوَّزُ الْمُسْببلِمِنيَ " (األنعةةام:
 ،)012-012فكانة ة ةةت تلة ة ةةك نقلة ة ةةة رائعة ة ةةة لمة ة ةةن دان باإلسة ة ةةالم ،فة ة ةةءحس بءنة ة ةةه ولة ة ةةد مة ة ةةن جدية ة ةةد،
وتنس ة ةةم نسة ة ةائم التح ة ةةرر م ة ةةن قي ة ةةود العق ة ةةل ف ة ةةي ظ ة ةةل عقي ة ةةدة التوحي ة ةةد (جامع ة ةةة الق ة ةةدس المفتوح ة ةةة

 ،)26:2112ولقة ة ةةد رب ة ة ةى النبة ة ةةي -صة ة ةةلى اهلل علية ة ةةه وسة ة ةةلم -أصة ة ةةحابه علة ة ةةى الح ة ة ةوار الهة ة ةةادئ

الة ةةذي ينمة ةةي العقة ةةل ويزية ةةد القة ةةدرة مة ةةن التعبية ةةر عة ةةن ال ة ةرأي ،وعة ةةدم اسة ةةتهجان مة ةةا يطرحونة ةةه مة ةةن

آراء ،ومة ةةن األمثلة ةةة علة ةةى ذلة ةةك مة ةةا جة ةةرى بة ةةين الرسة ةةول -صة ةةلى اهلل علية ةةه وسة ةةلم -وبة ةةين رجة ةةل

ج ةةاء إل ةةى النب ةةي -ص ةةلى اهلل علي ةةه وس ةةلم -يش ةةكو إلي ةةه سة ةواد بشة ةرة اب ةةن ول ةةد ل ةةه ،ق ةةال الرج ةةل ،ي ةةا
رسة ةةول اهلل أن ام أرتة ةةي ولة ةةدت غالمة ةةا أسة ةةود ،فقة ةةال النبة ةةي -صة ةةلى اهلل علية ةةه وسة ةةلم :-هة ةةل م ة ةةن

إبة ةةل ،قة ةةل :نعة ةةم ،قة ةةال -علية ةةه السة ةةالم :-فمة ةةا ألوانهة ةةا ،قة ةةال :حة ةةرم ،قة ةةال -علية ةةه السة ةةالم :-هة ةةل
فيهة ةةا مة ةةن أوراق ،قة ةةال :أن فيهة ةةا لورق ة ةاً ،قة ةةال -علية ةةه السة ةةالم :-فة ةةءنى أتاهة ةةا ذلة ةةك ،قة ةةال :عسة ةةى
أن يك ةةون نزعة ةةة عة ةةرق ،قة ةةال عليةةةه السة ةةالم :وه ةةذا عسة ةةى أن يك ةةون نزعةةةة عة ةةرق (جامع ةةة القةةةدس

المفتوحةةة  ،)215:2112 ،وفةةي قولةةه تعةةالى " :لَبببا أَلفَبببا الَّببعِلَُ َ َنُبب ا لَبببا لَسْببخَرْ قَبب ْ ِّبببُ قَبب ْ َ عَسَبببى أَن لَكُ نُبب ا
ك ب َُّ َخ ْي برًا ِّ ب ْن ُف َُّ ۖ ولَببا تَلْمِ ب ُوا أَن ُسَ بكَُْ ولَببا تَنَببابَ ُوا بِالْ َلَْْببابِ بِ بئْ َ الِاإْ بَُ
سببى أَن َل ُ
سببا بء َع َ
سبباء ِّببُ ُن َ
َ و َلببا ِن َ
َخ ْي برًا ِّ ب ْن ُف ْ
َ ال َّظ با ِل ُم َن َ ،لببا َأل َفببا ا َّل ب ِعل َُ َ َ ُن ب ا ا َْ َت ِن ُب ب ا
ك ُه ب ُ
الْ ُسُ ب ُ بَعْ بدَ الَِِِْببانِ ۖ وَ َببُ لَّ بَْ لَتُ ب ْ فَ ُولَ ِئ ب َ
ۖ وَلَبببا تَ َسَّسُب ب ا وَلَبببا لَ ْتَب ب بَّعْ ُب بكَُ بَعْ ْبببا ۖ أَلُحِب ب أَحَب بدُ
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َُْ أَن لَ ْ

د ال َّظ ب ُِّ ِإ ْمببَ
َ ب ِموًا ِّ ب َُ ال َّظ ب ُِّ ِإ َّن َب ْع ب َ

ُب بلَ لَحْب بََ أَخِيب ب ِ َيْتْبببا فَكَرِهْتُمُب ب هُ ۖ وَاتَُّْب ب ا

اللَّبببب ب َ ۖ إِنَّ اللَّبببب ب َ تَبببب ب َّاب رَّحِببببببيَ " (الحج ة ة ةرات ،)02-00 :وعل ة ةةى المسة ة ةةلم أن يترف ة ةةع عم ة ةةا فية ة ةةه ظلةة ةةم
النة ةةاس ،واية ةةذاء لمشة ةةاعرهم ،وجة ةةرح آحاسيسة ةةهم ،والتقلية ةةل مة ةةن شة ةةءنهم وازدرائهة ةةم ،ومة ةةن المعلة ةةوم
أن النة ةةاس كلهة ةةم أوالد ادم فة ةةال فضة ةةل ألحة ةةد علة ةةى أحة ةةد إال بة ةةالتقوى والعمة ةةل الصة ةةالح ،وكمة ةةا أن
المة ةةال فة ةةي اإلسة ةةالم يحفة ةةظ للمة ةةرء دينة ةةه ومروءتة ةةه وكرامتة ةةه ،ويتقة ةةرب بة ةةه المسة ةةلم إلة ةةى اهلل تعة ةةالى

ف ة ة ةي بذلة ة ةةه فة ة ةةي جهة ة ةةات البة ة ةةر واإلحسة ة ةةان وفة ة ةةي سة ة ةةبيل اهلل ،ويصة ة ةةطنع بة ة ةةه المعة ة ةةروف ،ويغية ة ةةث
الملهةةةوف ،ويتصة ةةدق بة ةةه علة ةةى الفق ة ةراء والمسة ةةاكين والمحتة ةةاجين ،ويصة ةةل بة ةةه رحمة ةةه ،ولهة ةةذا كة ةةان

الم ةةال عونة ةاً عل ةةى ال ةةدين ،وآل ةةة المك ةةارم ،ووس ةةيلة إل ةةى طاع ةةة اهلل ،حي ةةث ق ةةال تع ةةالى " :وَابْتَببب ِ فِيمَببببا
َتَبباكَ اللَّ ب ُ ال بدَّارَ الْببآخِرَةَ ۖ ولَببا تَببن َ نَصِببيبَكَ ِ بَُ الببدنْيَا ۖ وَأَحْسِببُ

َمَببا أَحْسَ بَُ اللَّ ب ُ إِلَيْ بكَ ۖ ولَببا تَبْ ب ِ الْ َسَببادَ فِببي الْ ب َرِْْ ۖ إِنَّ

اللَّب ب َ لَبببا لُحِب ب الْمُ ْسِب بدِلَُ " (القص ةةص ،)66:ولق ةةد أوص ةةى الرس ةةول ب ةةءن يح ةةب المس ةةلم ألخي ةةه م ةةا يحب ةةه
لنفس ة ةةه ،ف ة ةةال يظلم ة ةةه وال يلح ة ةةق ب ة ةةه الض ة ةةرر وال األذى ،حي ة ةةث ق ة ةةال الرس ة ةةول -ص ة ةةلى اهلل علي ة ةةه

وسلم" :-ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري

وع ة ةةن أب ة ةةي هرية ة ةرة -رض ة ةةي اهلل عن ة ةةه -ق ة ةةال رس ة ةةول اهلل -ص ة ةةلى اهلل علي ة ةةه وس ة ةةلم" :-ح ة ةةق

المس ة ة ةةلم علة ة ة ةةى المسة ة ة ةةلم سة ة ة ةةت ،إذا لقيتة ة ة ةةه فس ة ة ةةلم علية ة ة ةةه ،واذا دعة ة ة ةةاك فاجبة ة ة ةةه ،واذا استنصة ة ة ةةحك
فانصة ة ةةحه ،واذا عطة ة ةةس فحمة ة ةةد اهلل فشة ة ةةمته ،واذا مة ة ةةر
صلى اهلل عليه وسلم" -الدين النصيحة".

فعة ة ةةده ،واذا مة ة ةةات فاتبعة ة ةةه"  ،وقة ة ةةال -

فة ة ة ةةالمؤمن م ة ة ة ةرآة أخية ة ة ةةه المةة ة ةةؤمن يدلة ة ة ةةه علةة ة ةةى الخية ة ة ةةر ،ويحة ة ة ةةذره م ة ة ةةن م ة ة ة ةواطن الشة ة ة ةةر ،وية ة ة ةةءمره
بة ةةالمعروف ،وينهة ةةاه عة ةةن المنكة ةةر ،ويرشة ةةده إلة ةةى مة ةةا فية ةةه مصة ةةلحة ومة ةةا فية ةةه مرضة ةةاة اهلل تعة ةةالى،

واذا رآه متنكبة ة ة ةةا طرية ة ة ةةق الهة ة ة ةةدى ،نصة ة ة ةةحه بة ة ة ةةالرجوع إلة ة ة ةةى اهلل ،واذا رآه مس ة ة ة ةرفاً مبة ة ة ةةذ اًر نصة ة ة ةةحه
باالعتدال (جامعة القدس المفتوحة .)24:2112 ،

وق ةةال تع ةةالى " :إِن تُبْب بدُوا الصَّب بدَقَاَِ فَنِعِمَّبببا هِب بيَ وَإِن تُخْ ُ هَبببا وَتُيْتُ هَبببا الْ َُْب برَاءَ فَفُب ب َ خَيْبببر لَّكُب بَْ وَلُكَ ُب برُ عَبببنكَُ

ُِّ إَيِّئَاتِكَُْ وَاللَّ ُ بِمَا تَعْمَلُ نَ خَبِو " (البقرة.)260:
وهنة ة ةةا تقة ة ةةرر اآية ة ةةة أن إخفة ة ةةاء الصة ة ةةدقات أفضة ة ةةل عنة ة ةةد اهلل مة ة ةةن إظهارهة ة ةةا؛ ألن اإلخفة ة ةةاء يبعة ة ةةد

المسة ةةلم عة ةةن الرية ةةاء؛ وألن فية ةةه حفة ةةظ لك ارمة ةةة الفقية ةةر ،وعة ةةدم المسة ةةاس بمشة ةةاعره ،كمة ةةا أن ث ة ةواب
الصدقة الخفية أكبر من ثواب الصدقة العلنة.
قةةال تعةةالىَ " :أ ْو

ح ِيببي َه ب ِع ِه ال َّل ب ُ بَعْ بدَ َ ْتِفَببا ۖ فَ َ َاتَ ب ُ اللَّ ب ُ ِاضَ بةَ
ش بفَا َقببا َز َأ َّنببى ُل ْ
ي خَا ِو َلببة َع َلببى ُعرُو ِ
ر َل ب بة َو ِه ب َ
ر َع َلببى َق ْ
َا َّل بعِي َ ب َّ

عَببا َ مُ بََّ بَعَمَ ب ُ ۖ قَببازَ

َ بَْ لَبِمْ بتَ ۖ قَببازَ لَبِمْ بتُ لَ ْ ًببا أَوْ بَعْ بدَ لَ ب ْ َ ۖ قَببازَ بَببل لَّبِمْ بتَ ِاضَ بةَ عَببا َ فَ بانظُرْ إِلَببى طَعَا ِ بكَ وَشَ برَابِكَ لَ بَْ

لَتَسَب بنَّ ْ ۖ وَانظُب برْ إِلَبببى حِمَبببارِكَ وَلِنَ ْعَلَب بكَ َلَب بةْ لُلنَّبببا ِ ۖ وَانظُب برْ إِلَبببى الْعِظَبببا ِ
تَبَيََُّ لَ ُ قَازَ أَعْلََُ أَنَّ اللَّ َ عَلَى

ُلُ شَيْءب قَدِلر " (البقرة.)051:
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َيْب ب َ نُنأِب ب ُهَا مُب بََّ نَكْسُب ب هَا لَحْمًبببا ۖ فَلَمَّبببا

فهن ةةا تءخ ةةذنا ه ةةذه القص ةةة إل ةةى تق ةةدير ال ةةذات م ةةن خ ةةالل أس ةةلوب الح ةةوار اله ةةادئ ،والتعبي ةةر عة ةن

الرأي ،واطالق األسئلة التي تحث على التفكير ،والتعلم من أخطاء اآخرين.

قةةال تعةةالى " :وَالْعَصْب برِ  ،إِنَّ الِِْنسَبببانَ لَ ِبببي خُسْب برَ  ،إِلَّبببا الَّب بعِلَُ َ َنُب ب ا وَعَمِلُب ب ا الصَّب بالِحَاَِ وَتَ َاصَب ب ْا بِب بالْحَقِّ وَتَ َاصَب ب ْا بِالصَّب ببْرِ "

(العصر .)2-0
فة ةةالعلم مبة ةةدأ للعمة ةةل ،والعمة ةةل تمة ةةام العلة ةةم ،وفة ةةي هة ةةذا إشة ةةارة قوية ةةة إل ة ةى وجة ةةوب تعزية ةةز اإليمة ةةان
بالعمل الصالح ،وهنا يقرن العمل بالصفة الالزمة له الصالح.

وف ة ةةي ال ة ةةدعوة إل ة ةةى تحم ة ةةل المس ة ةةؤولية ،ق ة ةةال رس ة ةةول اهلل -ص ة ةةلى اهلل علي ة ةةه وس ة ةةلم" :-كلك ة ةةم راع
وكلم ةةك مس ةةئول ع ةةن رعيت ةةه ،والرج ةةل راع ف ةةي أهل ةةه وه ةةو مس ةةئول ع ةةن رعيت ةةه ،والمة ةرأة ف ةةي بي ةةت

زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها".
ومة ة ةةن خة ة ةةالل العة ة ةةر

السة ة ةةابق للمهة ة ةةارات الحياتية ة ةةة مة ة ةةن منظة ة ةةور إسة ة ةةالمي ارتة ة ةةءت الباحثة ة ةةة أن

تخة ةةتم بة ةةه اإلطة ةةار النظة ةةري؛ لتؤكة ةةد أن الة ةةدين اإلسة ةةالمي دعة ةةا إلة ةةى ممارسة ةةة المهة ةةارات الحياتية ةةة

قبل ( )0421عاماً ،ولتؤكد عدم مخالفة اإلسالم للعلوم الدنيوية.

وأخة ةةتم بقة ةةول الرسة ةةول -صة ةةلى اهلل علية ةةه وسة ةةلم" :-تركة ةةت لكة ةةم مة ةةا أن تمسة ةةكتم بة ةةه بعة ةةدي ،لة ةةن

تضلوا أبداً ،كتاب اهلل وسنتي".

المهارات الحياتية في اإلسالم:
جاء اإلسالم في وقت فرغت قلوب الناس فيه من معةاني الرحمةة والتعةاون ،كةان يءكةل قةويهم

ضةةعيفهم ،ويسةةتغل غنةةيهم فقيةةرهم ،فعمةةل علةةى القضةةاء علةةى منةةابع الشةةر ،وا ازلةةة الح ةواجز التةةي

ةاء واحةةداً متماسةةك
قطعةةت مةةا بةةين النةةاس مةةن صةةالت الت ةراحم والتعةةاون ،وأخةةذ بينةةي المجتمةةع بنة ً
األطة ةراف ،وك ةةان أول م ةةا اتخ ةةذه م ةةن ذل ةةك الح ةةث عل ةةى التع ةةاون والتة ةراحم ،فش ةةدد ف ةةي تحة ةريم الرب ةةا
والرشوة ،بعد أن حرم الشح ،وأوجب الزكاة.

واشة ةةارات اهتم ة ةةام اإلس ة ةةالم بالمه ة ةةارات الحياتي ة ةةة ل ة ةةيس م ة ةةن القة ة ةرآن الكة ة ةريم فحس ة ةةب ،ب ة ةةل حظي ة ةةت

باهتمةة ةةام أصةة ةةحاب العلة ة ةةم وأوليةة ةةاء األمة ة ةةر مةة ةةن المسة ة ةةلمين ،واعتبة ة ةةرت أنهة ة ةةا مقة ة ةةوم الحكةة ةةم علة ة ةةى

اإلنس ة ةةان ،وذل ة ةةك يتض ة ةةح م ة ةةن خ ة ةةالل ق ة ةةول عل ة ةةي ب ة ةةن أب ة ةةي طال ة ةةب -رض ة ةةي اهلل عن ة ةةه " :-قيم ة ةةة
كل امرئ ما يحسن".

كم ة ةةا أظهة ة ةةر علمة ة ةةاء المسة ة ةةلمين فهم ة ة ةاً واض ة ةةحاً للمه ة ةةارات الحياتي ة ةةة والعمة ة ةةل علة ة ةةى أهةة ةةم

مبادئهة ةةا ،أال وهة ةةي الة ةةتعلم مة ةةدى الحية ةةاة فة ةةورد عة ةةن ابة ةةن منة ةةاذر قولة ةةه" :سة ةةءلت أبنة ةةا عمة ةةرو عة ةةن
ب ة ةةن الع ة ةةالء :مت ة ةةى يحس ة ةةن الم ة ةةرء أن ي ة ةةتعلم ق ة ةةال م ة ةةا دامت ة ةةه ال ة ةةدنيا تحس ة ةةن ب ة ةةه (س ة ةةعد ال ة ةةدين،
.)44:2116
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ويقةةول (أيةةوب )24،2112 :إن هنةةاك أصةوالً يقةةوم عليهةةا البنةةاء االجتمةةاعي إذا مةةا روعيةةت يكةةون

المجتمةةع سةةليماً قوي ةاً ،ويظةةل كةةذلك حتةةى يغفةةل المسةةلمون عةةن هةةذه األصةةول ،وهةةي :الفهةةم السةةليم

العميق لدين اهلل ،وعالج القلب من أمراضه الباطنية.

مهارة التعامـل مـع ارخـرين لقةد حةث الةدين اإلسةالمي الحنيةف علةى حسةن التعامةل مةع اآخةرين،
بنص القرآن والسنة بءكمل العبارات وأشملها ،بءسلوب مراع لحاجات الناس واختالف خصائصهم،
وتنوع نفسياتهم ،فقد قال – تعالى – "ادْعُ إِلَى إَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَ ْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَََبادِلْفَُ بِبالَّتِي هِبيَ أَحْسَبُُ

إِنَّ رَبَّكَ هُ َ أَعْلََُ بِمَُ ضَلَّ عَُ إَبِيلِ ِ وَهُ َ أَعْلََُ بِالْمُفْتَدِلَُ ،وقال –عليه الصالة والسالم" :-خير الناس أحسنهم
خلقاً" ،ويقول الرسول –صةلى اهلل عليةه وسةلم" -المةؤمن يةءلف ويؤلةف ،وال خيةر فةيمن ال يةءلف وال
يؤلف ،وخير الناس أنفعهم للناس" ،وقال اهلل –تعةالى " :-لَا أَلفَا الَّعِلَُ َ َنُ ا لَا لَسْخَرْ قَ ْ ُِّ قَ ْ َ عَسَى أَن لَكُ نُب ا
خَيْرًا ِّنْفَُْ وَلَا نِسَاء ُِّ نُسَاءب عَسَى أَن لَكَُُّ خَيْرًا ِّنْفَُُّ وَلَبا تَلْمِب ُوا أَن ُسَبكَُْ وَلَبا تَنَبابَ ُوا بِالْ َلَْْبابِ بِبئْ َ الِاإْبَُ الْ ُسُب ُ بَعْبدَ
الَِِِْانِ ۖ وَ َُ لََّْ لَتُ ْ فَ ُولَئِكَ هَُُ الظَّالِمُ نَ "

وكان – عليه الصالة والسالم -يحسن التعامل مع الناس ،فكان إذا قام الليل ال يزعج النائم أثنةاء
عبادتةةه ،وانمةةا كةةان يةةؤنس اليقظةةان ،وكةةان الرسةةول –صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم -يطةةرق بةةاب بيتةةه قبةةل

الدخول إليه – صةلى اهلل عليةه وسةلم -ضةحاكاً فةي بيتةه؛ تقةول زوجةات الرسةول –صةلى اهلل عليةه
وسةةلم " : -كةةان النبةةي –صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم – فةةي بتةةه هاش ةاً ،باش ةاً ،وكةةان ضةةحاكاً فةةي بيت ةه،

وكان يجلس معنا يحةدثنا ونحدثةه ،فةإذا أذن للصةالة كءنةه ال يعرفنةا وال نعرفةه" ،وقةال رسةول اهلل –

صلى هلل عليه وسلم": -إياكم والجلوس في الطرقات" ،قالوا :يا رسول اهلل ،ما لنا من مجالسنا بةد؛

نتحةةدث فيهةةا ،قةةال رسةةول اهلل –صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم ": -فةةإذا أبيةةتم إال المجلةةس ،فةةءعلموا حقةةه"،

ق ةةالوا :وم ةةا ح ةةق الطري ةةق ي ةةا رس ةةول اهلل؟ ق ةةال "غة ة

النظ ةةر ،وك ةةف األذى ،ورد الس ةةالم ،واألم ةةر

بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ أخرجه البخاري ،وجاء النهي في اإلسةالم عةن اللمةز والغمةز ،قةال
– تعالى" : -وَلَا تَلْمِ ُوا أَن ُسَكَُْ " (الحجرات.)00 :
مهـارة عــدم الغـ  :وورد النهةي عةةن الغةش فةي التعامةةل فقةال –تعةةالى " " -وَلْبل لِلْمُطَ ُ ِبنيَ( ، )0الَّبعِلَُ إِذَا
ا

ْتَالُ ا عَلَى النَّا ِ لَسْتَ ْفُ نَ ( )2وَإِذَا

َالُ هَُْ أَوْ وَزَنُب هَُْ لُخْسِبرُونَ( ،")2واآيةات فةي ذلةك كثيةرة جةداً ،ووفةي

األمةر بتحمةةل المسةةؤولية ومراقبةةة الةةنفس ،يقةةول اهلل –عةز وجةةل " :-ولَببا تَْْب ُ َببا لَبيْ َ لَبكَ بِب ِ عِلْببَ إِنَّ السَّبمْقَ
وَالْبَصَبرَ وَالْ ُبيَادَ

ُببل أُولَئِبكَ

َببانَ عَنْ ب ُ َسْبئُ لْا " ،فحقيةةق بالعبةةد الةةذي يعةةرف أنةةه مسةةئول عمةةا قالةةه وفعلةةه،

وعما استعمل به جوارحه التي خلقها اهلل لعبادته ،وجاء في الحديث قوله -عليه الصالة والسالم-
":كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"،وأمر سبحانه باألدب في الحوار والدعوة ،فقال – سبحانه -
 " :وَََادِلْفَُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَُُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُ َ أَعْلََُ بِمَُ ضَبلَّ عَبُ إَببِيلِ ِ ۖ وَهُب َ أَعْلَبَُ بِالْمُفْتَبدِلَُ " ،فقةد حثةت اآيةة علةى
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االلتةزام بقواعةةد الخطةةاب والتحةةاور ،ويقةةول –تعةةالى -فةةي ذم المجةةادلين بغيةةر علةةم وال برهةةان" :وَ ِبَُ
النَّا ِ َُ لُ َادِزُ فِي اللَّ ِ بِ َيْرِ عِلََْ وَلَا هُدًع وَلَا

ِتَابَ بنِوب (احلبا )2 :ولْب ز –عب وَبل "-وَا ْ ُبدْ ِبُ صَب ْتِكَ ۖ إِنَّ أَنكَبرَ

الْ َصْ َاَِ لَصَ َُْ الْحَمِوِ " (لقمان ،)01:فقد أمره أن يقتصد في صوته أيضاً ،وهذا أدب من اآداب التةي
يلتزم بها المحاور والمجادل ،فال يرفع صوته إال بقدر الحاجة.

مهارة في شؤون الدين والدنيا ويقةول –تعةالى -آمة ار عبةاده بالتعةاون فيمةا بيةنهم فةي شةؤون الةدين
ب " (المائةدة ،)2:وقةال
َ َوا ْلعُب ْدوَا ِن وَا َّتُْب ا اللَّب َ ِإ َّن اللَّب َ شَب ِدل ُد ا ْل ِعَْبا ِ
والدنيا" :وَتَعَاوَنُ ا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّْْ َع َولَبا َتعَبا َو ُن ا َعلَبى الْب ِِ ْم ِ
رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم" : -انصةر أخةاك ظالمةاً أو مظلومةاً" ،فقةال رجةل :يةا رسةول اهلل،

أنصةره إذا كةةان مظلومةاً ،أف أريةةت إذ كةةان ظالمةاً كيةةف أنصةره؟ قةةال" :تحجةزه ،أو تمنعةةه مةةن الظلةةم،
فإن ذلك نصره)؛ رواه البخاري.

مهــارة التواصــل بــالحق :ويةةدل علةةى ذلةةك المعنةةى قةةول اهلل –تعةةالى " :-وَتَ َاصَب ْا بِبالْحَقِّ وَتَ َاصَب ْا بِالصَّببْرِ "

(العصر ،)2:واآيات واألحاديث الدالة على معنى التعاون بين الناس كثيرة جداً.

مهارة التسامح بين الناس :وجاء اإلسالم معز از لمهارة التسةامح بةين النةاس ،فجةاء نبينةا محمةد –

صلى اهلل عليه وسلم -بدين الحنيفية السمحة ،دين التسامح والمحبة واألخالق العظيمة ،والتسامح
خلةق اإلسةالم كةدين منةةذ أن خلةق اهلل األر

ومةن عليهةا؛ قةةال –تعةالى " :-لََْبدْ ََبباءَ

َُْ رَإُب ز ِّبُْ

أَن ُسِكَُْ عَ ِل عَلَيْ ِ َا عَنِتَْ حَرِلص عَلَيْكَُ بِالْمُيْ ِنِنيَ رَءُوف رَّحِيَ " (التوبة.)022 :
وجةاء فةةي الحةةديث الشةريف قولةه –عليةةه الصةالة والسةةالم" :-أال أنبةئكم بمةةا يشةةرف بةةه اهلل البنيةةان،

ويرفةةع الةةدرجات" ،قةةالوا :بلةةى يةةا رسةةول اهلل ،قةةال" :تحلةةم عمةةن جهةةل عليةةك ،وتعفةةو عمةةن ظلمةةك،
وتعطةي مةةن حرمةك ،وتصةةل مةن قطعةةك" ،وكةةان متسةامحاً حتةةى مةع أعدائةةه الةذين ناصةةبوه العةةداء،
إلى حد العفو عن أسراهم واللطف بهم ،واإلحسان إليهم ،فها هةو أثنةاء عودتةه مةن الطةائف ،وبعةد
أن أدموه وأغروا به سفهاءهم وغلمانهم ،وبعةد أن طةردوه مةن قةريتهم ،وأسةاءوا معاملتةه ،يءتيةه ملةك

الجب ةةال ،يق ةةول :م ةةر ي ةةا محم ةةد ،فيق ةةو رس ةةول اهلل –ص ةةلى اهلل علي ةةه وس ةةلم" : -لع ةةل اهلل يخ ةةرج م ةةن

أصةةالبهم مةةن يعبةةده وينصةةر هةةذا الةةدين" ،لقةةد كةةان ملةةك الجبةةال ينتظةةر منةةه إشةةارة ليطبةةق علةةيهم
اآخشبين ،ويغرفهم في ظلمات األر  ،فال ينجو منهم أحةد ،ولكةن الرحمةة التةي فةي قلبةه ،وخلةق
التسامح الذي تربى عليه ،دفعه إلى االعتذار مةن ملةك الجبةال ،وقةال قولتةه الشةهيرة التةي تةنم عةن

مسؤولية عظيمة وخلق فاضل .وقال –تعالى " -لَسْ َلُ نَكَ عَُِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيفِمَا إِمَْ
وَإِمْمُفُمَا أَ

ْبَرُ ُِ نَّ ْعِفِمَا ولَسْ َلُ نَكَ َاذَا لُن ُِْ نَ قُلِ الْعَ ْ َ ۖ

َبِو وَ َنَبافِقُ لِلنَّبا ِ

َعَ\ لِكَ لُبَيُُِّ اللَّ ُ لَكَُُ الْآلَاَِ لَعَلَّكَُْ تَتَ َكَّبرُونَ " (البقةرة:

،)201
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مهارة التواصل مع ارخرين ، :فإن اإلسةالم ديةن التواصةل؛ قةال –عليةه الصةالة والسةالم" :-أوثةق
عةةرى اإليمةةان الحةةب فةةي اهلل والةةبغ

فةةي اهلل" ،ومةةع عظةةم شةةءن الصةةلة ،فةةإن كثي ة اًر مةةن النةةاس

مضيعون لذا الحق ،مفرطون فيهن فمن الناس من ال يعرف قرابته بصلة بالمال أو بالجاه.

إن مسءلة التواصل بين المسلمين أكبر وأشمل ،ودائةرة التعةارف بيةنهم ال بةد وأن تكةون أوسةع ،وقةد
بين اهلل الحكمة من خلق الناس في قوله :لَا أَلفَا النَّا ُ إِنَّا خَلَْْنَا
لِتَعَارَفُ ا ۖ إِنَّ أَ

ْرَ َكَُْ عِندَ اللَّ ِ أَتَْْا

َُ ُِّ ذَ

َرَ وَأُنمَى وَََعَلْنَا

َُْ شُعُ بًا وَقَبَاضِبلَ

َُْ إِنَّ اللَّ َ عَلِيَ خَبِو "( .الحجرات.)02:

مهارة التعاطف بين المسلمين وفي التعاطف بين المسلمين ،جاء الحديث الصحيح المشهور عن
النبي –صلى اهلل عليةه وسةلم":-تةرى المةؤمنين فةي تةراحمهم وتةوادهم وتعةاطفهم ،كمثةل الجسةد ،إذا
اشتكى منه عضو ،تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"؛ رواه البخاري.

بل قد ضةرب الصةحابة -رضةي اهلل عةنهم -أروع األمثلةة فةي التطبيةق العملةي للتعةاطف والتةراحم؛

عةةن أنةةس –رضةةي اهلل عنةةه -قةةال "قةةدم عبةةد الةةرحمن بةةن عةةوف ،فةةآخى النبةةي –صةةلى اهلل عليةةه
وسةةلم -بينةةه وبةةين س ةعد بةةن الربيةةع األنصةةاري ،فعةةر

عليةةه أن يناصةةفه أهلةةه ومالةةه ،فقةةال عبةةد

الرحمن :بارك اهلل لك في أهلك ومالك ،دلني على السوق"؛ رواه البخاري.
المنهاج والمهارات الحياتية:

المنه ة ة ة ةةاج التعليم ة ة ة ةةي ه ة ة ة ةةو مجموع ة ة ة ةةة م ة ة ة ةةن المعلوم ة ة ة ةةات والحق ة ة ة ةةائق والمف ة ة ة ةةاهيم والمب ة ة ة ةةادئ

والتعميم ة ةةات والمه ة ةةارات واالتجاه ة ةةات والق ة ةةيم والمواق ة ةةف والخبة ة ةرات الت ة ةةي يتعلمه ة ةةا التلمي ة ةةذ بص ة ةةورة

مخطط ة ةةة داخة ة ةةل المدرسةة ةةة وخارجهةة ةةا؛ فه ة ةةي ليسةة ةةت غايةة ةةة بح ة ةةد ذاته ة ةةا ،ولكنه ة ةةا وسة ة ةةيلة هادفةة ةةة
غايتها تكوين شخصيات التالميذ وتطويرها (جامعة القدس المفتوحة .)2112:22 ،

لقة ة ة ةةد بة ة ة ةةدأت المدرسة ة ة ةةة الحديثة ة ة ةةة فة ة ة ةةي تطة ة ة ةةوير المنة ة ة ةةاهج بحية ة ة ةةث ت ارعة ة ة ةةي حاجة ة ة ةةات التالمية ة ة ةةذ،
واهتمامة ة ةةاتهم ،ومية ة ةةولهم ،ومشة ة ةةكالتهم بقة ة ةةدر اإلمكة ة ةةان ،بقصة ة ةةد التكية ة ةةف مة ة ةةع الحية ة ةةاة ،وخاصة ة ةةة

حينمة ةةا أدركة ةةت أن انقطة ةةاع نسة ةةبة كبي ة ةرة مة ةةنهم ،ترجة ةةع إلة ةةى أن الخب ة ةرات لة ةةم يكة ةةن لهة ةةا معنة ةةى أو
وظيفة ةةة م ة ةةن وجه ة ةةة نظة ةةر التالمي ة ةةذ ،ولع ة ةةل ذلة ةةك يش ة ةةير إل ة ةةى مة ةةا يم ة ةةر ب ة ةةه المة ةةتعلم م ة ةةن خبةة ةرات

يجة ة ةةب أن تكة ة ةةون لهة ة ةةا قيمة ة ةةة حقيقي ة ة ةة فة ة ةةي حياتة ة ةةه ،بحية ة ةةث تة ة ةةؤثر فة ة ةةي توجية ة ةةه سة ة ةةلوكه حاض ة ة ة اًر
ومسة ةةتقبالً ،ول ة ةةذلك يجة ةةب أال نفص ة ةةل بة ةةين تل ة ةةك الخب ة ةرات ع ة ةةن جوانة ةةب الحي ة ةةاة التة ةةي يمارس ة ةةونها

س ة ةواء داخة ةةل المدرسة ةةة أو خارجهة ةةا األمة ةةر الة ةةذي ية ةةؤدي فة ةةي معظة ةةم األح ة ةوال إلة ةةى تخ ة ةريج أف ة ةراد
مجرح حافظي علم وثقافة (حسن .)2101،

ول ة ةةذلك كل ة ةةه يع ة ةةد تعلة ة ةيم المهة ة ةارات الحياتي ة ةةة م ة ةةن األه ة ةةداف الرئيسة ة ةة للتربي ة ةةة المعاصة ة ةرة ،حي ة ةةث
ترك ة ةةز المنظم ة ةةات الدولي ة ةةة و اإلقليمي ة ةةة ف ة ةةي الس ة ةةنوات األخية ة ةرة اهتمامه ة ةةا الش ة ةةديد عل ة ةةى ض ة ةةرورة

تعليم هذه المهارات وادماجها في المناهج الدراسية.
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ويسعى مقرر مهارات الحياة لتحقيق األهداف ارتية:
 -9توعيه المتعلم بذاته وقدراته واحتياجاته.

 -4تعزيز القيم الروحية والدينية لدى المتعلم.
 -3توعية المتعلم بمسؤوليات المواطنة وممارستها بفاعلية.
 -0إكساب المتعلم مهارات التواصل االجتماعي.
 -9تنمية الجوانب اإلبداعية لدى المتعلم.

 -6إكساب المتعلم على توظيف خبراته في المواقف المختلفة.
 -7تنمية أساليب التفكير المختلفة لدى المتعلم.

 -1مساعدة المتعلم على توظيف خبراته في المواقف المختلفة.

 -1إكسة ةةاب المة ةةتعلم القة ةةدرة علة ةةى التعامة ةةل مة ةةع المواقة ةةف المختلفة ةةة وحة ةةل المشة ةةكالت التة ةةي
تواجهه

-94مسة ة ة ة ةةاعدة المة ة ة ة ةةتعلم عل ة ة ة ة ةى اسة ة ة ة ةةتيعاب يوجة ة ة ة ةةد نقة ة ة ة ةةص! الحضة ة ة ة ةةارية ،والتكية ة ة ة ةةف مة ة ة ة ةةع
المستجدات والتفاعل معها (الشمري.)2112 ،

وت ة ةةرى الباحث ة ةةة أن أه ة ةةداف مق ة ةةرر المه ة ةةارات الحياتي ة ةةة تتف ة ةةق م ة ةةع المواص ة ةةفات الت ة ةةي تشة ة ةتمل
عليه ة ة ة ةةا من ة ة ة ةةاهج المرحل ة ة ة ةةة االبتدائي ة ة ة ةةة ،وتتض ة ة ة ةةمن خبةة ة ة ةرات مه ة ة ة ةةارات الحي ة ة ة ةةاة للص ة ة ة ةةف الثال ة ة ة ةةث
االبت ة ةةدائي مح ة ةةاور التعام ة ةةل م ة ةةع اآخة ة ةرين ،واالتص ة ةةال والحة ة ةوار ،والمناقش ة ةةة ،ومه ة ةةارات التفكي ة ةةر

العلمة ةةي العمة ةةل التطة ةةوعي وتة ةةءتي خب ة ةرة التعامة ةةل مة ةةع اآخ ة ةرين بهة ةةدف :إكسة ةةاب المة ةةتعلم الطة ةةرق
اإليجابية ةةة فة ةةي التعامة ةةل مة ةةع اآخ ة ةرين ،وتدريبة ةةه علة ةةى قة ةةيم التحة ةةاور،واحترام األدية ةةان ،والثقافة ةةات

األخ ة ة ةةرى ،فيم ة ة ةةا ته ة ة ةةدف خبة ة ة ةرة االتص ة ة ةةال والحة ة ة ةوار والمناقش ة ة ةةة إل ة ة ةةى :توعي ة ة ةةه الم ة ة ةةتعلم بءهمي ة ة ةةة
االتصة ة ةةال والح ة ة ةوار وتعة ة ةةرف طة ة ةةرق وأسة ة ةةاليب االتصة ة ةةال والح ة ة ةوار الجية ة ةةد ،وتنمية ة ةةة قدرتة ة ةةه علة ة ةةى
الفهة ةةم والتحلية ةةل واحت ة ةرام ال ة ةرأي اآخة ةةر ،فيمة ةةا تطة ةةرق خب ة ةرة التفكية ةةر العلمة ةةي إلة ةةى تنمية ةةة مهة ةةارات

التفكي ة ة ةةر العلم ة ة ةةي ل ة ة ةةدى المعل ة ة ةةم ،وتدريب ة ة ةةه عل ة ة ةةى خطة ة ة ةوات التكفي ة ة ةةر العلم ة ة ةةي ،وتعوي ة ة ةةده عل ة ة ةةى
اسة ة ةةتخدام التفكية ة ةةر العلمة ة ةةي فيمة ة ةةا تة ة ةةدعو خب ة ة ةرة العلة ة ةةم التطة ة ةةوعي إلة ة ةةى :توعية ة ةةة المة ة ةةتعلم بءهيمة ة ةةة

العم ة ةةل التط ة ةةوعي ،وتعزي ة ةةز روح المب ة ةةادرة ل ة ةةدى الم ة ةةتعلم ،وتوجيه ة ةةه نح ة ةةو العم ة ةةل التط ة ةةوعي ف ة ةةي
شتى المجاالت

 دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية المهارات الحياتية فى المدارس االبتدائية:إن للمعلةةم دو اًر كبي ة اًر مهم ةاً فةةي تنميةةة المهةةارات الحياتيةةة ،فعنةةدما يكةةون المعلةةم صةةاحب خب ةرة

وممارسة في معرفته بالمهارات الحياتية ،فهذا ينعكس على الطلبة الذين يعلمون فهو يكسبهم هةذه
الخبرة وينمي عندهم اكتساب المهارات الحياتية التي تساعدهم على معرفة األشياء واكسابها.
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إن معلةم التربيةة اإلسةالمية مةن أهةم المثيةرات التةي تعمةل علةى تهيئةة المنةاخ الفعةال داخةل الحجةرة

الدراسية بصورة تدفع الطالب إلى التفكير المتميز األصيل ،الذي هو أحد سمات الشخصية المبتكرة،
حيث إن كل ما يقوله المعلم ويفعله في الفصل يؤثر في تعلم الطالب ،وتلك المهارات الحياتية يمكن
تنميتها إذا ما توافرت مواقف تربوية محددة ،وقابلةة للقيةاس ممةا يناسةب الةتعلم الةذاتي ،والتةدريس فةي

أجواء تعليمية مالئمة.

ويةةرى (عبةةد الحميةةد )2115 ،أن تةةدريس المهةةارة يتطلةةب دفةةع المةتعلم إلةةى عمةةل أشةةياء ،ومةةن

األسةةاليب الناجحةةة لةةتعلم المهةةارة "تعلةةيم األقةران" ،وذلةةك بإتاحةةة فرصةةة للمةةتعلم الةةذي أجةةاد اكتسةةاب
المهةةارة ،ألن يعلةةم زميلةةه المهةةارة بطريقةةة صةةحيحة وفةةي نفةةس الوقةةت يتةةابع المعلةةم مةةا يحةةدث حتةةى
يضمن صحة التعلم ودقته.

لق ة ةةد طة ة ة أر تغي ة ةةر كبي ة ةةر عل ة ةةى دور الم ة ةةتعلم ،نتيج ة ةةة للتغية ة ةرات السة ة ةريعة المتالحق ة ةةة الت ة ةةي يشة ة ةهدها
ع ة ةةالم الي ة ةةوم ف ة ةةي الجوان ة ةةب االقتص ة ةةادية والسياس ة ةةية واالجتماعي ة ةةة والثقافي ة ةةة والمعرفي ة ةةة ،فيتح ة ةةول

دور المعل ة ةةم م ة ةةن ناق ة ةةل للمعرف ة ةةة إل ة ةةى م ة ةةرب بءوس ة ةةع م ة ةةا تحمل ة ةةه ه ة ةةذه الكلم ة ةةة م ة ةةن معن ة ةةى ،فه ة ةةو
مسة ةةئول عة ةةن تربية ةةة التالمية ةةذ وتعلة ةةيمهم وتزوية ةةدهم بمهة ةةارات التعلة ةةيم المسة ةةتمر مة ةةدى الحية ةةاة ،لة ةةذا

أصة ةةبح يتوقة ةةع مة ةةن المعلة ةةم أن ية ةةدرب تالمية ةةذه علة ةةى أسة ةةاليب اكتسة ةةاب المعرفة ةةة وعلة ةةى مهة ةةارات
التفكية ة ة ة ةةر وحة ة ة ة ةةل مشة ة ة ة ةةكالت التعل ة ة ة ة ةيم الة ة ة ة ةةذاتي (جامعة ة ة ة ةةة القة ة ة ة ةةدس المفتوحة ة ة ة ةةة ،)2112:260 ،
واكسة ة ةةاب الطة ة ةةالب فلسة ة ةةفة الحيةة ةةاة ،يمكةة ةةن إذا تنامةة ةةت أن تص ة ةةبح عالمي ة ةةة؛ ألن الطفة ة ةةل أصةة ةةبح

الي ة ة ةةوم ف ة ة ةةي أم ة ة ةةس الحاج ة ة ةةة إل ة ة ةةى تنمي ة ة ةةة إحساس ة ة ةةه اتج ة ة ةةاه العالم،وه ة ة ةةذا يتطل ة ة ةةب مدرس ة ة ةةين ذوي
عقليات متفتحة على العالم (عساف والترك.)2112:015 ،

ف ة ةةالمنهج المدرسة ة ةي ومكونات ة ةةه متوق ة ةةف عل ة ةةى المعل ة ةةم فه ة ةةو ال ة ةةذي يس ة ةةاعد ف ة ةةي تنفي ة ةةذه وتوض ة ةةيحه
وتحقيق أهدافه وغايته (أبو هداف.)2111:21 ،

وقة ة ةةد قية ة ةةل :إن أحسة ة ةةن أن ة ة ةواع المنة ة ةةاهج وأفضة ة ةةلها ال يجة ة ةةدي شة ة ةةيئاً بة ة ةةين ية ة ةةدي معلة ة ةةم ضة ة ةةعيف

(جامعة القدس المفتوحة .)2112:25

ولةة ةةذلك يؤكة ة ةةد المهتمةة ةةون بط ارئة ة ةةق التةة ةةدريس قة ة ةةولهم" :المعلة ة ةةم الن ة ةةاجح هة ة ةةو فة ة ةةي حقيقتة ة ةةه طريقة ة ةةة
ناجحة توصل الدرس إلى الطلبة بءيسر السبل (حلس.)21:2114 ،

ال بة ةةد مة ةةن وجة ةةود المعلة ةةم الكة ةةفء الة ةةذي يعمة ةةل علة ةةى إيصة ةةال المعلومة ةةات إلة ةةى تالمية ةةذه بسة ةةهولة

ويس ة ةةر؛ ذل ة ةةك أن المعل ة ةةم يع ة ةةد ع ة ةةامالً رئيسة ة ةاً ف ة ةةي عملي ة ةةة التعل ة ةةيم ،وعل ة ةةى كفاءت ة ةةه وم ة ةةدى قدرت ة ةةه
وفاعليت ة ة ة ةةه تعتم ة ة ة ةةد مخرج ة ة ة ةةات النظ ة ة ة ةةام الترب ة ة ة ةةوي اعتم ة ة ة ةةاداً كبية ة ة ة ة اًر (جامع ة ة ة ةةة الق ة ة ة ةةدس المفتوح ة ة ة ةةة
.)251:2112
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ويرج ة ة ةةع االهتم ة ة ةةام بقض ة ة ةةية إع ة ة ةةداد المعل ة ة ةةم إل ة ة ةةى م ة ة ةةا يش ة ة ةةهده عص ة ة ةرنا الحاض ة ة ةةر م ة ة ةةن تغية ة ة ةرات
وتطة ة ةةورات معرفية ة ةةة وعلمية ة ةةة وتقنية ة ةةة ،حتة ة ةةى أصة ة ةةبح العصة ة ةةر الحة ة ةةالي يعة ة ةةرف بعصة ة ةةر التفجة ة ةةر

المعرفي (قشطه.)54:2112 ،

وت ة ةةرى الباحث ة ةةة أن معل ة ةةم المرحل ة ةةة األساس ة ةةية م ة ةةن أه ة ةةم المثية ة ةرات الت ة ةةي تعم ة ةةل عل ة ةةى تهيئ ة ةةة

المن ة ةةاخ الفع ة ةةال داخ ة ةةل غرف ة ةةة الص ة ةةف بص ة ةةورة ت ة ةةدفع التلمي ة ةةذ إل ة ةةى التفكي ة ةةر المتمي ة ةةز واألص ة ةةيل؛
حيةةةث إن كة ةةل مة ةةا يقةةةوم بة ةةه المعلةةةم ويفعلة ةةه داخة ةةل غرفة ةةة الصة ةةف ية ةةؤثر فةةةي تعلة ةةم التالميةةةذ لة ةةيس

عل ة ةةى التحص ة ةةيل فق ة ةةط ،وانم ة ةةا عل ة ةةى مفه ة ةةوم ال ة ةةذات والعالق ة ةةات االجتماعي ة ةةة ،وق ة ةةدرات التفكي ة ةةر.
وم ة ةةن وجه ة ةةة نظ ة ةةر الباحث ة ةةة أن ة ةةه ال يج ة ةةوز للعل ة ةةم أن يت ة ةةرك تنمي ة ةةة المه ة ةةارات الحياتي ة ةةة للص ة ةةدفة؛

حية ةةث إن تلة ةةك المهة ةةارات يمكة ةةن تنميتهة ةةا إذا مة ةةا تة ةةوفرت مواقة ةةف تربوية ةةة محة ةةددة وأج ة ةواء تعليمية ةةة
مالئمة.

ومةن االقت ارحةات التةي تسةاعد المعلةم علةى تنميةة المهةارات الحياتيةة لةدى التالميةذ فةى المرحلةة

االبتدائية:

 البحث عن الطرق التي تزيد من إحساس التالميذ بالبيئة المحيطة بهم.
 تشجيع األفكار التي تصدر من التالميذ.

 توفير المصادر والخامات الضرورية إلنتاج أفكار التالميذ واخراجها.
 العرو

العملية حيث يتعلم التالميذ الكثير من المهارات الحياتية عن طريقها.

 االهتمام الواعي بءسئلة الطالب واقتراحاتهم.
 تنمية التقييم الذاتي لدى الطالب.

 عدم الحكم السريع على األفكار التي يقدمها الطالب.
 مستوى نضج المتعلم.
 قدرة المعلم وخبرته.

 المفاهيم واألداءات المطلوب التدريب عليها.
 اإلمكانيات المتاحة.

حيث تكتسب المهارة العملية من خالل نوع مةن الةذاكرة العضةلية ،مسةتخدمة اإلحسةاس بالحركةة،
فبعد أن ينفذ المتعلم سلسلة من العمليات المعقدة بنجاح تبدأ العضلة في تذكر كيف كانت تعمةل،

وحتى بعد مرور عدة أسابيع نجد أن المتعلم لديه قدر ملموس مةن المهةارة المتعلمةة ،ويمكةن للفةرد
استخدام ذاكرة المهارات على نحو أفضل وأكثر من استخدام ذاكرة المعلومةات والحقةائق ،والحقيقةة

أن المهارة ال تختزن في العضالت ولكنها تختةزن فةي بنيةة العقةل والجهةاز العصةبي علةى نحةو مةا

يضبط العقل وينسق كل األنشطة المتطلبة لممارسة العمل.
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تصــــــــــــــــــنيف اللقــــــــــــــــــاني ،وزميلــــــــــــــــــه (6117م) للمهــــــــــــــــــارات الحياتيــــــــــــــــــة إلة ة ة ة ة ة ة ة ةةى:
(مهارات عقلية) :كالتفكير ،واالبتكار ،وحب االستطالع ،وحل المشكالت.
(مهارات يدوية):كاستخدام التكنولوجيا و (الكمبيوتر).

(مهةارات اجتماعيةة) :كالتعامةل مةع اآخةرين ،واتخةةاذ القةرار ،والحةوار ،وادارة الوقةت ،وتقبةل اآخةةر
وتحمل المسؤولية ،والتفاو

.

ويمكن تصنيف المهارات الحياتية األساسية وهي :

ا -مهـارات وعـي الـذات :تتعلةق بتنميةة قةدرات الطلبةة علةى تحديةد مةواطن الضةعف والقةوة فةي
شخصياتهم وغرس مفاهيم احترام الذات واآخر ،دون المبالغة وتجنب الطالب من الوقوع في متاهة

الغرور أو الدونية.

ب-مهارات التعاطف :تطةوير توجهةات الطلبةة نحةو احتةرام وجهةة نظةر اآخةرين بمةن فةيهم زمالئةه؛
من أجل سلوك أقل عدوانية واحتةرام مشةاعر اآخةرين وأحاسيسةهم ،وغةرس روح التسةامح والتعةاطف
بينه وبين زمالئه اآخرين.

-2مهارات اتخاذ القرار :يتضمن تعليم الطلبة على اتخاذ القرار بناء على معلومات صحيحة وتقييم
إيجابيةات القةرار وسةلبياته ،والتةءقلم علةى تغييةر القةرار الخةاطئ ،وتعلةيم الطلبةة علةى التخطةيط
المستقبلي.

 -0مهـارات حـل المشـكالت  :تعلةيم الطالةب علةى تشةخيص المشةكلة مةن حيةث أسةبابها وآثارهةا،

ووضع الحلول والبدائل المختلفة لمواجهتها ،وطلب المساعدة والنصح لمواجهة المشكلة وحلها.

-9مهارات االتصال والتواصل :تنمية مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة مةن خةالل االتصةال

اللفظةي وغيةر اللفظةي المناسةبين ،وحسةن االسةتماع والحةزم مةن أجةل مهةارات الةرف
التفاو

والوصول إلى الحلول الوسط.

 ،والقةدرة علةى

-6مهارات العالقة بين األشخاص :تنمية إد ارك الطلبة على معرفة الحدود في العالقةات السةلوكية

بين األشخاص وبخاصة الزمالء منهم ،وبناء عالقة الصداقة والمحافظة على استمرارها ،والعمل مع
الةزمالء ضةمن فريةق عمةل ،والتعةاون والتشةارك فيمةا بيةنهم ،ومقاومةة ضةغوط المجموعةة أو ضةغط
األفراد.

-7التفكيـر اإلبـداعي الخـالق تنميةة قةدرة الطلبةة علةى التعبيةر عةن أنفسةهم بطريقةة الئقةة ،والةتعلم

الموجه ذاتيا ،والبحث عن أفكار مبتكرة حول األوضاع المختلفة.

-1مهـارات التفكيـر النقـدي  :القةدرة علةى تحليةل التةءثيرات االجتماعيةة والثقافيةة بنةاء علةى المواقةف
والقةيم ،وبخاصةة تةءثير اإلعةالم المرئةي والمسةموع ،والقةدرة علةى نقةد عةدم المسةاواة والظلةم واألحكةام

المغرضة بطريقة غير عنيفة ،واستكشاف األدوار والحقوق والمسؤوليات وتقييمها ،وتقييم المخاطر.
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-1مهارات التعامل مع العواطف  :وتشمل على التعبير المناسب عن العواطف والقدرة على التعامل
بفعاليةة مةع العواطةف اإليجابيةة والسةلبية ،مثةل اإلحبةاط والغضةب والحةزن والخةوف والقلةق ،وتةدريب

الطلبة على ضبط النفس وعدم االنجرار وراء العواطف الجياشة

-94مهارات التواصل الخاصة بالعالقات بين األشخاص :التعبير عن المشاعر ،وابداء الملحوظات
والتعليقات ،من دون توجيه اللوم ،وتلقي الملحوظات ،والتعليقات.

-99مهارات التفاوض/الرفض :مهارات التفاو

وادارة النزاع.

-94مهـارات التفكيـر الناقـد تحليةل تةءثير األقةران ووسةائل اإلعةالم  ،تحليةل التوجهةات ،والقةيم،
واألعراف والمعتقدات االجتماعية والعوامل التي تؤثر فيها ،وتحديد المعلومات ذات الصلة ومصادر

المعلومات ،وتقييم المخاطر) الفار وآخرون.)43 ،4440،

-22المهارات الغذائية  :وتشمل مجموعة المهارات المتعلقة بالقدرة على اختيار الطعام المتوازن ،
والتغذية السليمة.

-25المهارات الصحية  :وتشمل مجموع المهارات المتعلقة بالقدرة على الحفاظ على النظافة
الشخصية ،واكتساب العادات الصحية السليمة.

-24المهارات الوقائية  :وتتضمن مجموع المهارات التي يحتاجها الطالب ،ليحافظ على سالمته
وسالمة اآخرين.

-26المهارات البيئية  :مجموع المهارات يحتاجها الطالب ليحافظ على سالمة البيئة المحيطة به،
مثل  :المحافظة على البيئة من الملوثات ،ومهارة العناية بالمزروعات.

-97المهارات االقتصادية  :في استعمال المياه ،ومهارة المحافظة على حياة الطيور البرية.

فيما يلي عرض لمحاور المهارات الحياتية في منهاج التربية اإلسالمة فى الصف السادس
التي اعتمدتها الدراسة:
تكوين الوعي الوجداني :
تعزيز الجانب الوجداني في شخصية الفرد المسلم -وفق المنهاج اإلسالمي -يتم من خالل
االختيار الوجداني الصحيح ،وهو بطبيعته يش ّكل عامل تجاذب في العالقات االجتماعية ،وفي
ذلك اإلطار يتم توعية الفرد المسلم بءن عالقته مع المجتمع الذي يعيش فيه قائمة على التساند،
يدعم وحدة المجتمع ،وتماسكه وقوته،
والتكامل وتبادل المنافع ،والمصالح والتءثُّر ،والتءثير بما ّ
ويحقق المصلحة العامة ألفراده ،ويتولد عن تكوين الوعي االجتماعي لدى الفرد المسلم إحساسه
بالمسئولية الذاتية تجاه المجتمع ،وهي في حقيقتها تُ ّعبر عن التزام داخلي خاص ُمدعَّم بءفعال
ذات صبغة اجتماعية .
إقامة الروابط ،والعالقات بين أفراد المجتمع المسلم على أساس اإلخاء في اهلل:من الوسائل
القوية في تعزيز البعد االجتماعي في الشخصية المسلمة إقامة الروابط ،والعالقات بين أفراد
المجتمع المسلم على أساس اإلخاء في اهلل -عز وجل -والذي يترتب عليه التزامات سلوكية ذات
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طابع اجتماعي كالتعاون والتكافل والتساند ،وقد بادر الرسول  عند قدومه إلى المدينة إلى
المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار على أساس عقيدة اإليمان التي أرست قيماً إنسانية واجتماعية،
المتحضرة
ومبادئ ال عهد للمجتمع القبلي بها ،وانما هي من شءن المجتمعات
ّ
الصالبي.)934:4443،
( ّ
غب النبي  بصلة الرحم ،وحذر من قطعها بقوله" :ام حف نعمَّقة
اال لتزام بصلة األرحام :رّ
بلمع ش ،رق  :نق صم س صمن اممن ،نق أطع س أطعن اممن"( .مسلم ،ب .ت ،ج،)9119 : 0

والفاعلية االجتماعية في هذا المقام تقتضي منا الثبات على صلة األرحام ، ،وقد فهم ذلك من
خالل قوله " :ليس الواصل بالمكافئ ،ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها"( .أبو داود،
ب.ت ،ج ،)933 : 4وقد عزز الرسول  سلوك القرابة ،حيث روى أبو هريرة -رضي اهلل عنه-
إلي ،وأحلم
أن رجالً :قال :يا رسول اهلل إن لي قرابةً أصلهم ،ويقطعوني ،وأحسن إليهم ويسيئون ّ
قلت ،فكءنما تسفُّهم المل ،وال يزال معك من اهلل ظهير
كنت كما َ
علي ،فقال" :لئن َ
عليهم ويجهلون ّ
عليهم ما دمت على ذلك" (مسلم ،ب.ت ،ج.)9114 : 0
مخالطة الناس وتكوين عالقات معهم :حث الرسول المربي  المؤمنين على مخالطة الناس،
وأرشدهم إلى الصبر على أذاهم ،إذ الصبر من لوازم المخالطة مع الناس،وهو محفّز على
استمرارها ،وقد جاء في الهدي النبوي الشريف "المؤمن الذي يخالط الناس ،ويصبر على أذاهم
أعظم أج اًر من المؤمن الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم"( .ابن ماجه ،ب.ت ،ج: 4
 .)9311فالحديث السابق يشير إلى مظهر من مظاهر الذكاء االجتماعي،وهو مخالطة الناس

والتفاعل معهم والصبر عليهم ،وقد اعتبر ذلك معيا اًر من معايير التفاضل بين المؤمنين ،وأن
تميل إلى مخالطة الناس ،وذلك مما يترتب عليها من اكتساب علم ومعرفة وأخالق واستئناس

باآخرين،وغير ذلك من المنافع التي تتحقق حينما تكون البيئة صالحة نقية ،أما اعتزال الناس

فينبغي أن يكون تجنُّباً لمفاسد عديدة ُيخشى الوقوع فيها،كاالنشغال عن ذكر اهلل تعالى،أو الوقوع
في الغيبة والنميمة،وغير ذلك من األخالق المرذولة ،ودل على ذلك قوله تعالى مخاطباً الفتية

المؤمنين" وَإِذِ اعْتَ َلْتُمُ هَُْ وَ َا لَعْبُدُونَ إِ لَّا اللَّ َ فَ ْوُوا إِلَى الْكَفْ ِ لَنأُرْ لَكَُْ رَبكَُ ُِّ رَّمحت ولُفَيِّئْ لَكَُ ُِّْ
أَ ْرِ

َُ ِّرْفَْْا" (.الكهف )96:

المداومة على زيارة اإلخوة الملتزمين  :وقد رّغب الرسول  بهذا الفعل ،من خالل قوله" :من
وتبوأت من َّ
الجنة نزالً"
عاد مريضاً،أو زار أخاً له في اهلل ،ناداه مناد أن ْ
طبت وطاب ممشاكّ ،

(الترمذي ،9179 ،ج.)369 : 0

ويالحظ من خالل الحديث النبوي السابق تءكيد على أن زيارة اإلخوة ينبغي أن تكون خالصة لوجه

اهلل تعالى ،وال ُي ْقصد بها تحصيل مصالح خاصة ،حيث جاء التعزيز الرباني المباشر لمن كانت
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زيارتها ألخواتها خالصة لوجه اهلل ومن أجله -عز وجل ،-وقد جاء في السنة النبوية عن أبي هريرة

رضي اهلل عنه -عن النبي " : اق جالً اا اخلً من فس أ ة اخ ى ،فأ ص اممن من َم ن جرن نميلً،فمنّل ار َم ن ،أل  :ا ق ر
ال غ

؟ أل  :ا

اخلً مس فس هذه امق ة،أل  :ه مك َم ن نق عنة ر ب ل؟ أل :
اممن إم ك ،بأق اممن أ احبَّك ينل احببرن ف ن".

ا ِّس احببرن فس اممن َا ج ،أل  :فإ ِّس

(مسلم ،ب.ت ،ج)9111 : 7

مجالسة األخيار لالنتفاع بما عندهم :فالمجالسة ،والمصاحبة ينبغي أن تكون ألهل االستعانة
تقي" (أبو
والطاعة ،عم ً
ال بالتوجيه النبوي الشريف" :ال تصاحب إال مؤمنًا ،وال يءكل طعامك إال ّ
داود ،ب .ت ،ج.)491 : 0
َب ُف بيلْمغَ َاةي
وقد وجه اهلل -عز وجل -نبيه  قائالً َ " :اصْبي ْ َ ْ َكَ َنعَ امَّذي قَ َ َُْ قَ َّ

طعْ َنقْ اَغْ َمْ َل َأمْبَنُ ََق
َاْمعَشيس ُ َ ُ قَ َ ْج َنُ َمَل َرعْ ُ ََ ْ َلكَ ََ ْ ُفْ رُ َ ُ اَ َةَ امْحَ َلةي ام ُّ ْ َل َمَل رُ ي

ذييْ َ َل َارَّبَعَ هَ َاهُ َيَلقَ اَنْ ُهُ فُ ُطًل" (الكهف ،)41 :وجاء في تفسير اآية الكريمة السابقة أن اهلل
تعالى أمر نبيه محمداً  وغيره أسوته فى األوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين الذين
يريدون وجه اهلل ،ففيها األمر بصحبة األخيار ،ومجاهدة النفس على صحبتهم،ومخالطتهم ،وان
كانوا فقراء ،فإن في صحبتهم من الفوائد ما ال يحصى (السعدي.)479 : 4444 ،
عبر الرسول  عن حالة التكافل والتساند والتالحم بين
أن تكون متفاعالً مع الناس ّ
المؤمنين ،من خالل قوله" :إن المؤمن للمؤمن كالبنيانُّ ،
وشبك بين أصابعه
يشد بعضه بعضاًّ ،
(البخاري ،4444 ،ج.)943 : 9
مجرد أحاسيس ومشاعر ُيعبَّر عنها بالكالم،
إن المودة والتراحم ،والتعاطف بين المؤمنين ليس ّ
تتجسد في المبادرة إلى المساندة والتكافل ،ويتضح ذلك
واّنما هي استجابة سلوكية صادقة جادة،
ّ
ادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا
من خالل وصفه  للمؤمنين" :مثل المؤمنين في تو ّ
بالسهر والحمى" (مسلم ،ب.ت ،ج،)9111 : 0
اشتكى منه عضو ،تداعى له سائر الجسد
ّ
وحث اإلسالم على تفريج كروب المؤمنين ،واالستمرار في مساعدتهم وعونهم،كما جاء في الهدي
فرج اهلل عنه كربته ،ومن ستر على مؤمن ستر اهلل
فرج عن مؤمن كربة ّ
النبوي الشريف":من ّ
وبين
عورته ،وال يزال اهلل في عونه ،ما دام في عون أخيه" (البيهقي :4444 ،جّ ،)116 : 94
الرسول  في حديثه أن تفريج الكرب وقضاء الحاجات من أفضل األعمال" ،إن أفضل العمل
إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه ديناً ،تقضي له حاج ًة ،تُنفِّس عنه كربة"
(البيهقي ،4443،ج.)934 : 94
إجابته للدعوة في المناسبات االجتماعية :ومن ذلك الدعوة ،حيث جاء في التوجيه النبوي
الشريف" :من ُدعي إلى ُعرس أو نحوه ُفليجب" (مسلم ،ب.ت ،ج.)9493 : 4وحذر الرسول 
من عدم إجابة الدعوة إلى الوليمة بقوله":من ُدعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصا اهلل ورسوله"

(قطب ،9113 ،ج.)991 : 94
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عبر عن درجة عالية من التساند والتعاضد أمر به
نصرته لآلخرين :وهو سلوك اجتماعي ُم ّ
اممن ،هذا ص ه نظم نلً ،في ف
الرسول  في قوله "ا ص آخلك ظلمنلً ا نظم نلً" ألم ا :ل
ص ه ظلمنلً؟ ،أل " :رأخذ ف ق

ن" (البخاري ،4444 ،ج.)941 : 3

األمر بالمعروف والنهي  :رّغب الرسول  المسلمين بلزوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
في قوله " :تبسمك في وجه أخيك صدقة ،وأمرك بالمعروف ،ونهيك عن المنكر صدقة"
وبين  أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من
(الترمذي ،9179 ،جّ .)331 : 0
الممارسات السلوكية التي تندرج تحت إطار الجهاد في سبيل اهلل،كما اتضح في قوله " والجهاد
على أربع  :على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ،والصدق في المواطن ،وشنان الفاسقين ،فمن

شد ظهر المؤمن،ومن نهى عن المنكر رغم أنف المنافقين،ومن صدق في
أمر بالمعروف فقد ّ
وغ ِ
ضب هلل غضب اهلل له" (أبو القاسم ،4443 ،ج.)140 : 0
المواطن قضي ما عليهَ ،
وقد تميزت أمة اإلسالم عن باقي األمم بءنها أمة رسالة آمرة بالمعروف ،وناهية عن المنكر:

"

ُنتَُْ خَيْرَ أُ َّةب أُخْرََِتْ لِلنَّا ِ تَ ْ ُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْفَ ْنَ عَُِ الْمُنكَرِ وَتُيْ ِنُ نَ بِاللّ ِ" (آل عمران )994 :

وحث الرسول  على تغيير المنكر بالوسيلة المتاحة ،وبما يتناسب مع القدرة واالستطاعة بقوله" :من

فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان".
رأى منكم منك ًار ُ
(مسلم ،ب.ت ،ج.)61 : 9

الجانب اإليماني:

الدعوة إلى اهلل -عز وجل :-حث الرسول المعلم  على ممارسة الدعوة إلى اهلل -عز

وجل -هدايةً للناس واصالحاً لهم ،مبيناً الثواب الجزيل المترتب على هذا السلوك بقوله " :من

دعا إلى هدي ،كان له من األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذل من أجورهم شيئاً"( .مسلم،

ب.ت ،ج.)4464 : 0

وجاء في الهدي النبوي الشريف " :ألن يهدي اهلل بك رجالً واحداً ،خير لك من أن يكون لك ُحمر
ِّ
النعم"( .البخاري ،4444 ،ج،)91 : 9وقد حث القرآن الكريم على االجتهاد في الدعوة إلى اهلل
مشي اًر إلى تميزها " :وَ َُْ أَحْسَُُ قَ ْلْا ِّمَُّ دَعَا إِلَى اللَّ ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَازَ إِنَّنِي َُِ الْمُسْلِمِنيَ" سورة(فصلت .)33 :
وأبواب الخير في اإلسالم واسعة متنوعة ،وقد أُعجب الرسول  من صنيع ابن رواحة -رضي
اهلل عنه ،-وامتدح سلوكه حينما بادر إلى دعوة أخ له إلى مجالس اإليمان والعلم ،حيث جاء في
الحديث الشريف عن أنس بن مالك ،قال  :كان عبد اهلل بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه،
يوم ٍ
بربنا ساعة ،فقال ذات ٍ
لرجل ،فغضب الرجل ،فجاء إلى النبي  فقال  :يا
يقول :تعال نؤمن ّ
ب عن إيمان إلى إيمان ساعة ،فقال النبي  :يرحم اهلل
رسول اهلل ،أال تر إلى ابن رواحة ُي َر ِّغ ُ
ابن رواحة ،إ ّنه يحب المجالس التي تتباهى بها المالئكة" (ابن حنبل ،4494 ،ج.)94739 : 6
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تغيير نظرة المجتمع  :التركيز على برامج التوعية اإلعالمية " وقولة تعالي " وَالْمُيْ ِنُ نَ وَالْمُيْ ِنَاَُ
بَعْ ُفَُْ أَوْلِيَاءُ بَعْدَ لَ ْ ُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ولَنْفَ ْنَ عَُِ الْمُنْكَرِ وَلُِْيمُ نَ الصَّلَاةَ وَلُيْتُ نَ ال َّ

َاةَ وَلُطِيعُ نَ اللَّ َ وَرَإُ لَ ُ أُولَئِكَ

إَيَرْحَمُفَُُ اللَّ ُ إِنَّ اللَّ َ عَ ِل حَكِيَ " سورة (التوبة.)27:
التعاون من أجل تحقيق الصالح العام"من خالل قولة تعا "لَا أَلفَا الَّعِلَُ َ َنُ ا ال تُحِل ا شَعَاضِرَ اللَّ ِ وَال الأَّفْرَ
الْحَرَا َ وَال الْفَدْيَ وَال الَْْالضِدَ وَال َ ِّنيَ الْبَيْتَ الْحَرَا َ لَبْتَ ُ نَ فَ ْلْا ُِْ رَبِّفَِْ وَرِضْ َانْا وَإِذَا حَلَلْتَُْ فَاصْطَادُوا وَال لَ ْرِ َنَّكَُْ
شَنَآنُ قَ ْ َ أَنْ صَدو

َُْ عَُِ الْ مَسْ ِدِ الْحَرَا ِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُ ا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّْْ َع وَال تَعَاوَنُ ا عَلَى اإلِمَِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَُّْ ا اللَّ َ إِنَّ

اللَّ َ شَدِلدُ الْعَِْابِ" ( المائدة.)2:
التسامح والعفو من الذات .وعن أبي هريرة -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل  قال ليس
الشديد بالصرعة ،إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه .قال تعالي {خُعِ الْعَ ْ َ

وَأْ ُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِْْ عَُِ الْ َاهِلِنيَ (األعراف)911:
استشعار قيمة الوقت ومسؤولية اإلنسان من خالل القسم في قوله تعالى" وَالْعَصْرِ ( )9إِنَّ اإلِنْسَانَ
لَ ِي خُسْرَ ( )4إِال الَّعِلَُ ََ َنُ ا وَعَمِلُ ا الصَّالِحَاَِ وَتَ َاصَ ْا بِالْحَقِّ وَتَ َاصَ ْا بِالصَّبْرِ" (امعص .)2-0 :

الرغبة في تءكيد أن الوقت نعمة "قول النبي " :نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس
الصحة ،والفراغ" (بدائع الفوائد )947/9 ،والتءكيد على أن الوقت مرتبط بجودة الحياة واإلنجاز
فيها عمالً بالتوجه بالسنة النبوية" ان رجال قال  :يا رسول اهلل  أي الناس خير ؟ قال :
من طال عمره وحسن عمله  ،قال :فءي الناس شر ؟ قال  :من طال عمره وساء عمله".
(الحارث ،ب .ت.)970 :
تربية اإلنسان على التدين
يقةةوم المةةنهج التربةةوي اإلسةةالمي علةةى تربيةةة اإلنسةةان علةةى التةةدين؛ ألن الةةدين ضةةرورة لةةه فةةى
حياته  ،والتدين فطرة من طباعه  ،ويجب أن يحافظ عليها فى إطار الةدين  ،ودليةل ذلةك قةول اهلل
تبارك وتعةالى " :-فَ َقَِْ وََْفَكَ لِلدِّلُِ حَنِي ْا فِطْرَةَ اللَّ ِ الَتِي فَطَرَ النَّا َ عَلَيْفَا الَ تَبْدِللَ لِخَلْقِ اللَّب ِ ذَلِبكَ البدِّلُُ الَْبيَُِّ ولَكِبَُّأَ

ْمَرَ النَّا ِ الَ لَعْلَمُ نَ " ( الةروم  ، )34 :فةال حيةاة بةال ديةن  ،وفةى هةذا المقةام يقةول العلمةاء والةدعاه:

إن اإلسالم منهج حياة.

كما أن من أركان المنهج التربوي اإلسالمي األخالق الفاضلة الحسنة وهى أيضاً من الفطةرة التةي
خلةةق اإلنسةةان عليهةةا مةةا لةةم تحةةرف أو تلةةوث لتحقيةةق غايةةات غيةةر مشةةروعة  ،ويجةةب أن تتضةةمن
مناهج التربية فةى جميةع الم ارحةل موضةوعات األخةالق بجانةب موضةوعات العقيةدة  ،فهمةا توأمةان
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يتفاعال سوياً لتوجيه اإلنسان وارشةاده إلةى الطريةق المسةتقيم السةوي  ،وقةد أشةار القةرآن الكةريم إلةى

ذلك " :قَدْ ََاءَ

َُ َُِّ اللَّ ِ نُ ر وَ

ِتَاب بِني  ،لَفْدِي بِ ِ اللَّ ُ َُِ اتَّبَقَ رِضْب َانَ ُ إُببُلَ السَّبال ِ وَلُخْبرَُِفَُ ِّبَُ الظلُمَباَِ إِلَبى النب رِ

بِِِذْنِ ِ ولَفْدِلفَِْ إِلَى صِرَاطب سْتَِْيََ" ( .المائدة  99 :ة .)96
اإليميان بياو ورسيوله  :واإليمةان بةاهلل ورسةله أهةم قيمةة فةي هةذه القةيم ،وهةي علةى رأس القةيم
كلهاP،حيث تنبع منها كل القيم األخرى ،واهلل -عز وجل -ينادي المؤمنين بهذه الصفة الحبيبة إلى
نفوسهم؛ ليستجيش مشاعرهم ويهيئهم الستقبال األمر ليقةع فةي القلةوب بسةرعة ،وهةو بةذلك يبةين لهةم

الطريق الذي إن اتبعوه كةانوا مةن المةؤمنين حقةاً ،ثةم بعةد أن يقةربهم منةه يؤكةد هةذه القةيم بفعةل األمةر

فيءمرهم باإليمان به فيقول -سبحانه وتعةالى( :-لا أَلّفَا الَّعِلَُ َ َنُ اْ َ ِنُ اْ بِاللّ ِ وَرَإُ لِ ِ وَالْكِتَابِ الَّعِي نَ َّزَ عَلَى
رَإُ لِ ِ وَالْكِتَابِ الَّعِيَ أَن َزَ ُِ قَبْلُ وَ َُ لَكْ ُرْ بِاللّ ِ وَ َالَضِكَتِ ِ وَ

ُتُبِ ِ وَرُإلِ ِ وَالْيَ ْ ِ اآلخِرِ فََْدْ ضَلَّ ضَبالَالْ بَعِيبدا )

" النساء ، 936 :

رسوخ العقيدة قبل كل ش ء:ال بد من ترسيش العقيدة أوالً حتى تطاع األوامر بعد ذلك؛ ألن اإلنسان

إذا رسخت عقيدته سةهل عليةه تنفيةذ األوامةر بعةد ذلةك ،فقةال -سةبحانه وتعةالى( :-لَسْب َل نَكَ عَبُِ الْخَمْبرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيفِمَا إِمَْ

َببِو وَ َنَبافِقُ لِلنَّبا ِ وَإِمْمُفُمَبا أَ

ْبَبرُ ِبُْ نَ ْعِفِمَبا " ) ..البقةرة  ، "491 :ثةم أنةزل بعةد فتةرة

قوله -سبحانه وتعالى(:لَا أَلفَا الَّعِلَُ َ َنُ اْ الَ تَْْرَبُ اْ الصَّالَةَ وَأَنتَُْ إُكَارَع حَتَّىَ تَعْلَمُ اْ َا تَُْ لُ نَ ) النساء."03:
التقيو  :وأن يتةرك معصةية اهلل علةى نةور مةن اهلل ،ويخةاف عةذاب اهلل ،وال يتقةرب إلةى اهلل إال بةءداء
فرائضه ،ثةم بةءداء نوافلةه (.ابةن تيميةة، )03 : 4444،وقيةل :هةي اتقةاء م ازلةق الفسةاد واالبتعةاد عةن
الشةبهات؛ حةذ اًر مةن الوقةوع فةي المعاصةي أو الضةعف أمةام الشةهوات(.مبةي

) 961: 9119 ،

نصرة َّللا ورسَّه  :وقد وعد اهلل -عز وجل -من ينصره – فيتبع أمره – بالنصر ،والنصر مةن عنةد

اهلل -عز وجل ،-وان قل العدد والعتاد لدى المسلمين عما عند أعدائهم ،واهلل -عز وجل -ال يخلف
وعده ،فمن نصر دينه ورسله سينصره حتماً ولن يخذله ،وفةي هةذا يقةول -سةبحانه وتعةالى( :-لَبا أَلفَبا
الَّعِلَُ َ َنُ ا إِن تَنصُرُوا اللَّ َ لَنصُرْ

َُْ وَلُمَبِّتْ أَقْبدَا َكَُْ )" محمةد  ،" 7 :فيجةب أن تتجةرد نفةوس المةؤمنين

هلل  ،وأال تشرك بةه شةيئا ،شةركاً ظةاه اًر أو خفيةاً ،وأال تسةتبقي فيهةا معةه أحةداً وال شةيئاً ،وأن يكةون اهلل

أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى ،وأن تح ّكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها،
وسرها وعالنيتها ،ونشاطها كله وخلجاتها ،فهذا نصر اهلل في ذوات النفوس ،وان هلل شريعة ومنهاجاً

للحياة تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحيةاة ،ونصةر اهلل يتحقةق بنصةرة

شةريعته ومنهاجةه ،ومحاولةة تحكيمهةا فةي الحيةاة كلهةا بةدون اسةتثناء ،فهةذا نصةر اهلل فةي واقةع

الحياة(.قطب.)3411: 9117،
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طاعة َّللا والرسول وأول اِّلمر :يجب على المسلم أن يطيع أمر اهلل ورسوله وأولةي األمةر ؛ لينةال

رضا اهلل -عز وجل -وحتى يكون مؤمناً بحق باهلل واليوم اآخر ،مصداقاً لقوله -سبحانه وتعالى:-
(لَا أَلفَا الَّعِلَُ َ َنُ اْ أَطِيعُ اْ اللّ َ وَأَطِيعُ ا الرَّإُ زَ وَأُوْلِي األَ ْرِ ِنكَُْ فَِِن تَنَازَعْتَُْ فِي شَيْءب فَبرُدوهُ إِلَبى اللّب ِ وَالرَّإُب زِ إِن
ُنتَُْ تُيْ ِنُ نَ بِاللّ ِ وَالْيَ ْ ِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْر وَأَحْسَُُ تَ ْوِلال )

"النساء ،"91 :وأمر اهلل -عز وجل -المؤمنين بطاعته ،وهي العمل بكتابه العزيز ،وبطاعةة رسةوله

فهو الذي يبين للناس ما نةزل إلةيهم ،وقةد أعةاد لفةظ الطاعةة ،لتءكيةد طاعةة الرسةول ألن ديةن اإلسةالم
دين توحيد مح

ال يجعل لغير اهلل أم اًر وال نهياً وال تشريعاً وال تءثي اًر ،فكان ربما يستغرب في كتابةه

بطاعة غير وحي اهلل ،ولكن قضت سنة اهلل بءن يبل عنه شرعه للناس رسل منهم وتكفل بعصةمتهم

في التبلي  ،ولذلك وجب أن يطاعوا فيما يبينون به الةدين والشةرع ،وأمةا أولةو األمةر فهةم جماعةة أهةل
الحل والعقةد مةن المسةلمين وهةم األمةراء والحكةام والعلمةاء ورؤسةاء الجنةد والزعمةاء الةذين يرجةع إلةيهم

الناس في الحاجات والمصالح العامة ،فهؤالء إذا اتفقوا على أمر وجب أن يطاعوا فيه.

الثبات عَّى الدين :يحذر اهلل -عز وجل -المؤمنين من االرتداد عةن ديةن اإلسةالم ،وبالتةالي يةءمرهم
بالثبات على دين الحق ،فمن يرتد عن دين اهلل فهو الخاسر ولةن يضةر اهلل شةيئا؛ ألن اهلل غنةي عةن

عبةاده وهةم الفقةراء المحتةاجون إليةه ،وهةو القةادر علةى أن يةءتي بقةوم مةؤمنين يحةبهم ويحبونةه،

ويجاهدون في سبيله ،فقد حذر اهلل -عز وجةل -المةؤمنين مةن االرتةداد عةن ديةنهم ،فجةاء فةي محكةم

التتريل قوله -سةبحانه وتعةالى( :-لَبا أَلفَبا الَّبعِلَُ َ َنُب اْ َبُ لَرْتَبدَّ ِبنكَُ عَبُ دِلنِب ِ فَسَب ْفَ لَب ْتِي اللّب ُ بَِْب ْ َ لُحِببفَُْ
وَلُحِب نَ ُ أَذِلَّةب عَلَى الْمُيْ ِنِنيَ أَعِ َّةب عَلَى الْكَافِرِلَُ لُ َاهِدُونَ فِي إَببِيلِ اللّب ِ وَالَ لَخَبافُ نَ لَ ْ َبةَ آلضِبََ ذَلِبكَ فَ ْبلُ اللّب ِ لُيْتِيب ِ َبُ

لَأَاءُ وَاللّ ُ وَاإِق عَلِيَ ) (المائدة .)90 :
الثبيات عنيد اَّلبيتالء:إن اهلل -عةز وجةل -يبتلةي اإلنسةان ليةرى مةدى صةبره ويةرى فعلةه ،فقةد يبتليةه
بةالنعم ليضةبط نفسةه ،فةال تمتةد للحةالل الةذي حرمةه اهلل حرمةة مؤقتةة سةواء كانةت الحرمةة مكانيةة أو
زمانية؛ ليضبط نفسه بطاعة اهلل؛ ليتعود بذلك على أال تمتد يده إلى الحةرام – المحةرم فةي كةل زمةان
ومكان – وهنا يبتلي اهلل المؤمنين بةالرزق والصةيد فةي حةال اإلحةرام فيحرمةه حرمةة زمانيةة ،حتةى إذا

انقضت فترة اإلحرام أجاز للمحرم الصيد ،فيقول -سةبحانه وتعةالى( :-لَبا أَلفَبا الَّبعِلُ َ َنُب اْ لَيَبْلُب َنَّكَُُ اللّب ُ

بِأَيْءب َُِّ الصَّيْدِ تَنَالُ ُ أَلْدِلكَُْ وَرِ َاحُكَُْ لِيَعْلَََ اللّب ُ َبُ لَخَافُب ُ بِالْ َيْب ِ فَمَبُِ اعْتَبدَع بَعْبدَ ذَلِبكَ فَلَب ُ عَبعَاب أَلِبيَ ).
(المائدة .)10 :
اإليمان بأن اِّل يل مقيدر بييد َّللا :فةاهلل- -عةز وجةل- -خلةق اإلنسةان وقةدر مةدة حياتةه ،فةالتعر

لألمةور التةي تزهةق الةنفس لةن يكةون سةبباً فةي المةوت إال إذا قةدر اهلل لةه أن يمةوت فةي تلةك اللحظةة،
فالجهةاد فةي سةبيل اهلل – وان كةان فيةه مظنةة المةوت كبيةرة – ال يحةتم أن يمةوت اإلنسةان فةي ذلةك

الموقف الرهيب؛ إذ الموت في كل مكةان تتطةاير فيةه الةرءوس ،وكةذلك القعةود عةن الجهةاد واالختبةاء
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في البيوت والمالجئ ال يمنع من أن يموت اإلنسةان فةي تلةك اللحظةة التةي يختبةئ فيهةا مةن المةوت،
ويجب أن يتذكر المسلم أن الموت حق على كل إنسان وال يدري متى يكون ،فمن لم يمت في القتال

مات في غيره  ،فإذا جاء وقت الموت فال مفر منه ،قال -سبحانه وتعالى( :-وَلِكُلُ أُ َّةب أَََل فَبِِذَا ََباء
أَََلُفَُْ الَ لَسْتَ ْخِرُونَ إَاعَةْ وَالَ لَسْبتَْْدِ ُ ن )"النحةل  ،"30 :وقةال أيضةاً -سةبحانه وتعةالى( :-وَلَب ْ لُيَاخِبعُ اللّب ُ
النَّا َ بِظُلْمِفَِ َّبا تَبرَكَ عَلَيْفَبا ِبُ دََبَّبةب ولَكِبُ لُبيَخِّرُهَُْ إلَبى أَََبلَ سَبمى فَبِِذَا ََباء أَََلُفُبَ ال لَسْبتَ ْخِرُونَ إَباعَةْ وَالَ

لَسْتَْْدِ ُ ن )"النحل  ،"69 :ولبيان أن القعود عن ابتغةاء الةرزق والجهةاد ال يمنةع المةوت ،قةال -سةبحانه
وتعالى( :-لَا أَلفَا الَّعِلَُ َ َنُ اْ الَ تَكُ نُ اْ
لَّ ْ

َالَّعِلَُ

َ َرُواْ وَقَالُ اْ إلِخْ َانِفَِْ إِذَا ضَرَبُ اْ فِبي األَرِْْ أَو

َبانُ اْ ُب ع

َانُ اْ عِندَنَا َبا َباتُ اْ وَ َبا قُتِلُب اْ لِيَ ْعَبلَ اللّب ُ ذَلِبكَ حَسْبرَةً فِبي قُلُب بِفَِْ وَاللّب ُ لُحْيِبي وَلُميبتُ وَاللّب ُ بِمَبا تَعْمَلُب نَ بَصِبو ) (آل

عمران .)996 :

غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس التالميذ:

وتتضةح أهميةة اإليمةان واالسةتقامة علةى شةرع اهلل فةي حيةاة المسةلمين مةن قةول الرسةول -صةلى اهلل

عليةه وسةلم -عنةدما سةئل عةن خيةر القةول فةي اإلسةالم فقةال  ":قةل آمنةت بةاهلل ثةم اسةتقم " .واذا

ضعف التمسك بالقيم اإلسالمية كان هذا ناتجاً عن ضعف العقيدة اإلسالمية فةي نفةوس المسةلمين،

فلذلك يجب أن تغرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في النشء منذ الصغر؛ ليكون اإليمان باهلل دافعاً
لهم للعمل على إصالح الواقع ،فيسعى الفرد المسلم للحركة المستمرة والبناء و التعميةر ،وقةدوتنا فةي

ذلك فعل العقيدة في الرعيل األول أصحاب رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – حيث كانوا يعيشون
حياة مظلمة في ظل عبادة األوثان قبل اإلسالم؛ فانتقل بهم الرسول صلى اهلل عليةه وسةلم إلةى حيةاة

ملؤها النور واإليمان والعمل الجاد إلخةراج النةاس مةن الظلمةات إلةى النةور فكةانوا مشةاعل نةور وحةق
وخير.

التعبد بالعلم :

 -9غرس قيمة اإليمان باهلل ورسوله في نفوس النشء ،وتربيتهم على طاعة اهلل ورسوله مع بيان
األثر المترتب على ذلك في الدنيا واآخرة ،حيث الطمءنينة في الةدنيا والفةوز بالجنةة والنجةاة

من النار في اآخرة.

 -4غرس تقوى اهلل في نفوس النشء ،ليمتثلوا أمر اهلل خوفاً من عقابه وطمعاً في رضوانه ،وهذا
مما يعينهم في إقامة أمور دينهم ودنياهم على الوجه الذي يرضي اهلل -عز وجل.-

 -3إقامة الصالة بخشوع وتدبر وتحسينها على الوجه الةذي يرضةي اهلل ،وأداؤهةا بروحهةا ولةيس
بةءداء الحركةات فقةط ،بحيةث تكةون الصةالة كمةا أرادهةا اهلل- -عةز وجةل- -تةؤدي وظيفةة
عظيمةة فتنهةى المسةلم عةن الفحشةاء والمنكةر ،وكةذلك الفةزع إلةى الصةالة عنةدما تواجهنةا
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المصائب ،وكذلك إقامة سائر العبادات بروحها  :فالصوم مةثالً يعمةل علةى تهةذيب الةنفس،
ووقايتها من الوقوع في الذنوب ،ومراقبة اهلل -عز وجل -في كل زمان ومكان.

 -0مناصرة الدعاة إلى اهلل ومساندتهم بالنفس والمةال والولةد لتبلية دعةوة اهلل ،وعةدم خةذالنهم أو
التكاسل عن نصرتهم.

 -9غرس عقيدة الوالء والبراء فةي نفةوس المسةلمين بحيةث يتمثلهةا المسةلمون فةي حيةاتهم فيكةون
الةوالء هلل والمةؤمنين ،والبةراء مةن أعةداء اهلل ،ويةتم بةذلك عةالج السةلوكيات غيةر الصةحيحة

الصةادرة مةن بعة

المسةلمين والناتجةة عةن ضةعف والئهةم للمسةلمين ،ومةواالتهم للكفةار

وأعداء الدين والتجسس على المسلمين لصالح األعداء.

 -6غرس مفهوم التوكل على اهلل حق التوكل واألخذ باألسةباب ،وعةدم التواكةل وعةدم رد األمةور
إلى القضاء والقدر فقط عند الفشل خاصة عند عدم األخذ باألسباب ،فال بد من البحث عن
األسباب التي أدت إلى الفشل ليتم تجنبها ،واالستعانة باهلل في السراء والضراء.

 -7إرشاد المتعلمين إلى اتباع أمر اهلل وتطبيق اإلسالم كالً متكامالً ،دون تجزئته ،وعةدم اتبةاع

خطوات الشيطان ،ويتعلم المسلم من هذا أن يسير مع الحق ويبتعد عن الباطل ويحذر أهل

السةوء الةذين يخةدعون النةاس ويوهمةونهم أنهةم يعملةون لصةالحهم ،وهةم فةي الحقيقةة يريةدون
هالكهم وابعادهم عن دينهم.

 -1الحذر من طاعة أهةل الكتةاب والكفةار فيمةا يغضةب اهلل ،فةإنهم إن أطةاعوهم أغضةبوا ربهةم،
وسلكوا طريق الشقاء والهالك وابتعدوا عن مصدر عزتهم.

 -1توجيه النشء إلى االستعداد الجيد لالختبارات الدنيويةة ،واالسةتعداد الجيةد لالمتحةان األكبةر
في اآخرة ،وذلك بتقةديم الصةالحات مةن األعمةال واألقةوال ،وبهةذا يسةتثمر المسةلم كةل وقتةه
في عمل الخير ،ويوازن بين متطلبات الدنيا ومتطلبات اآخرة.

-94الثبةات علةى الحةق واإليمةان والةدين ،وكةذلك الثبةات عنةد االبةتالء بالمصةائب والصةبر عةن

الطعام المحرم في وقت أو زمن معةين خاصةة إذا ابتلةي المسةلم بسةهولة الحصةول عليةه مةع
عظيم الشوق إليه ولذة طعمه ،وأال يكونوا مثل بني إسرائيل حينما ابتلةوا بالصةيد السةهل فةي

يوم سبتهم فاحتالوا علةى ذلةك األمةر ألجةل شةهوات بطةونهم فقةال -صةلى اهلل عليةه وسةلم-
عنهم  ( :وَاإْ َلْفَُْ عَُْ الَْْرْلَةِ ا َّلتِي
شُرَّعًا ولَ ْ َ الَ لَسْبِتُ نَ الَ تَ ْتِيفَِْ

َ
َ لَب ْ َ إَب ْب ِت ِف ْ
َ حِيتَبا ُن ُف ْ
ت ِإ ْذ تَب ْتِي ِف ْ
ر ِإ ْذ َلعْبدُو َن فِبي السَّب ْب ِ
ر َة ا ْل َبحْب ِ
ت حَاضِب َ
َانَب ْ
َعَلِكَ نَبْلُ هَُْ بِمَا

َانُ ا لَ ْسُُْ نَ) (األعراف .)963 :

وقول الحق مهما كان م اًر ،وان كلف ذلك اإلنسةان المسةلم أن يشةهد ضةد نفسةه أو الوالةدين واألقةربين؛

فالحق أحق أن يقال ويتبع.
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وتعظيم شعائر اهلل في نفوس النشء ،مما يساعدهم على تقوى اهلل ومراقبته في السر والعلن والخوف

من عقابه

الجانب الروحاني:

تقوية صلته باهلل إلى الدرجة التي تجعله يراقبه في السر والعلن:
فالمسةلم فةي عالقتةه بربةه يستشةعر الخشةية والخةوف منةه فةي نفةس الوقةت الةذي يتوجةه إليةه

بالرجاء ،وذلك الخوف وهذا الرجاء يمآلن قلبةه بشةعور عةارم مةن التحةرر مةن جميةع المخةاوف؛ ألنةه
يشةعر بقةوة أن اهلل وحةده هةو مالةك أمةره ومقةرر مصةيره ،واليةه يرجةع األمةر كلةه ،وهكةذا فةإن اإلنسةان

المسلم يتشبع بقيم اإلسالم ،ويتحرر من الشعور بالخوف على الحياة أو الرزق أو المكانةة والمركةز؛

فالحياة بيد اهلل ليس لمخلوق قدرة علةى أن يةنقص هةذه الحيةاة سةاعة أو بعة سةاعة ،قةال -سةبحانه
َّ ِ
ِ
َّ
ةون )( .التوبةة
ةب اللَّةهُ لََنةا ُهة َو َم ْو َ
وتعةالىُ ( :-ق ْةل لَ ْةن ُيصةي َب َنا إِال َمةا َكتَ َ
النةا َو َعلَةى اللةه َفْل َيتَ َو َّك ِةل اْل ُم ْؤ ِمُن َ
( )99:مسعود.)9469947 : 9111،
واالنتماء ارتباط بين الفرد والمجتمع ،يظهر على مستويات متعددة وهي ارتباط الفرد بعمله

وبءسرته وبمجتمعه المحلي وبمجتمعه الشامل ،ويمكن التعبير عن هذا االرتباط من خالل
االنجذاب والتواصل واالنسجام الذي يسود العالقات االجتماعية .قال تعالى " وَإِذْ قَازَ إِبْرَاهِيَُ رَبِّ
اَْعَلْ هَعَا بَلَدًا َ ِنًا وَارْزُ ْ أَهْلَ ُ َُِ المَّمَرَاَِ َُْ َ ََُ ِنْفَُْ بِاللَّ ِ وَالْيَ ْ ِ الْآخِرِ قَازَ وَ َُْ
النَّارِ وَبِئْ َ الْمَصِوُ" (البقرة  " )021 :ولَ ْ أَنَّا

َ َرَ فَ ُ َتُعُ ُ قَلِيلْا مََُّ أَضْطَرهُ إِلَى عَعَابِ

َتَبْنَا عَلَيْفَِْ أَنِ اقْتُلُ ا أَنْ ُسَكَُْ أَوِ اخْرَُُ ا ُِْ دِلَارِ

َُْ َا فَعَلُ هُ إِلَّا قَلِيل

ِنْفَُْ " (النساء)11:

واإلنسان في القرآن الكريم خليفة اهلل في األر  ،وهو المخلوق المكرم الذي أمر المالئكة
فسجدت له ،وسخر له األر

ليبني فيها ويعمر ،قال تعالى " :وَإِذْ قَازَ رَبكَ لِلْمَلَاضِكَةِ إِنُي ََاعِل فِي

الْ َرِْْ خَلِي َةْ قَالُ ا أَتَ ْعَلُ فِيفَا َُْ لُ ْسِدُ فِيفَا وَلَسْ ِكُ الدِّ َاءَ ونَحُُْ نُسَبِّدُ بِحَمْدِكَ وَنَُْدِّ ُ لَكَ قَازَ إِنُي أَعْلََُ َا لَا تَعْلَمُ نَ"

(البقرة)21:

االخالص فى العبادة
قال اهلل تعالى" الَّعِلَُ َ َنُ ا ولََْ لَلْبِسُ ا إَِِانَفَُْ بِظُلََْ أُولَئِكَ لَفَُُ الْ َ ُُْ وَهَُْ ُفْتَدُونَ " (األنعام .)22:يقول ابن كثير
في تفسير هذه اآية :أن هؤالء الذين أخلصوا العبادة هلل وحده ال شريك له ،ولم يشركوا به شيئاً
هم اآمنون يوم القيامة ،حيث يعد األمن من العذاب في الحياة اآخرة غاية ونعمة عظيمة يبشر

اهلل بها عبادة الصالحين ،وقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم" :-من أصبح منكم معافى في

جسده ،آمناً في سربه ،عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا".
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الحذر والحيطة:
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -في توجيه منه على األخذ باألسباب المؤدية إلى

السالمة" :غطّوا اإلناء ،وأوكوا السقاء ،وأغلقوا الباب ،وأطفئوا السراج ،فإن الشيطان ال يح ّل
إناء فإن لم يجد أحدكم إال أن يعرض على إنائه عوداَ أو يذكر
سقاء ،وال يفتح باباً وال يكشف ً
اسم اهلل فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم".
الرقابة الذاتية في نفس المسلم :كما أن اإلسالم يعتمد على غرس الرقابة الذاتية في نفس

المسلم ،وهي الرقابة النابعة من داخل اإلنسان ،والناتجة عن يقظة الضمير والخوف من اهلل.
وتباشر هذه الرقابة الذاتية سلطة داخلية في اإلنسان توقظ الضمير وتعمق االلتزام دون حاجة

إلى وجود رقابة خارجية ،وترفع الرقابة الذاتية من مكانة اإلنسان ،فالمؤمن له أهلية اإلشراف

على نفسه ،وغيره يفتقد تلك األهلية وهو في حاجة إلى إشراف خارجي على ما يؤديه من أمانات

له ولغيره ،ويتبع الرقابة الذاتية المحاسبة الذاتية ،وال قيمة لألولى دون الثانية".
حقوق االبناء فى االسالم

 االحترام :ويشمل احترام الذات وتقديرها واحترام الناس اآخرين بما في ذلك مشاعرهم
وأفكارهم ومعتقداتهم .واحترام القوانين ،واألنظمة ومنجزات الوطن ومرافقه ومؤسساته.

العامة و المسؤولية الشخصية المتعلقة بذات الفرد .تتعلق
 المسؤولية :وتشمل المسؤولية
ّ
المسؤولية فردية أو جماعية بالعمل .وكمثال على المسؤولية ،فإن المسؤولية الرئيسة
للطالب أن يتعلموا ألقصى ما تسمح طاقاتهم؛ ليكونوا مواطنين صالحين.

والمجتمع بالخير ،وربط ذلك بعقيدة اإليمان ،وتعامل مع جميع مراحل العمر بال استثناء ،واتسم
خطابه التربوي بالوضوح والمنطقية ،ومراعاة مقتضى الحال ،وقد تميزت شخصية الرسول -صلى

اهلل عليه وسلم -بالكمال ،حيث علمه اهلل -عز وجل -الذي قال في محكم تنزيله وقد كان رسولنا
الكريم– صلى اهلل عليه وسلم -القدوة والمثل األعلى لنا في تربيته الربانية ونقل هذه التربية

متميز حمل راية اإلسالم جيالً بعد جيل بفضل التربية
ًا
الحسنة إلى صحابته الكرام ،فخرج جيالً
الصحيحة القائمة على األخالق الحميدة ،فهو الذي جاء ليتمم مكارم األخالق ويبنى الجيل،
وينشر العلم بين الناس ،ومن هنا كان البد من التربية اإلسالمية التي تعد وسيلة فاعلة لبناء

اإلنسان المسلم ،القادر على عمارة األر

بكفاءة والقيام بواجباته وهي التي تشكل العامل األقوى

في إحداث التغيرات الجذرية المنشودة في واقع األمة المسلمة على جميع المستويات؛ فهي تعني
إعدادا متكامالً من جميع النواحي في جميع مراحل نموه في ضوء مبادئ
بإعداد الجيل المسلم
ً
وقيم وطرق التربية اإلسالمية( .البيهقي،2112،ص.)20

كما اتسمت تربيته – صلى اهلل عليه و سلم -في بناء الجيل القرآني الفريد من أصحابه ،ذلك
الجيل الذي لم يتكرر في التاريش  ،وقد حرص -عليه الصالة والسالم ،-على أن يخضع
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الصحابة للقرآن الكريم ،فصنع جيالً خالص القلب والتصور والتكوين من أي مؤثر غير المنهج
اإللهي .ويقع على كاهل المحفظين ،توجيه األطفال وارشادهم واكسابهم أنماط السلوك الحسن
وتعزيزه ،وتشتد الحاجة إلى رعاية سلوك األطفال في المرحلة األولى من حياتهم ،حيث تشهد
تطورات مفاجئة جسمية وجنسية وسلوكية ،قد ال يواكبها نمو اجتماعي وعقلي،وتزداد المشكلة

تعقيدا في ظل تداعيات العولمة الثقافية وآثارها على الفكر والسلوك( .النحالوي،2115 ،
ً
ص)51
 -تنمية الحوار الهادف واإلقناع المنطقي  :المحفظين الذي يريدون الوصول إلى الحقيقة،

وتحقق الهدف من الحوار ،ال بد أن يكونوا صادقين النوايا أثناء الحوار ،وال بد من الحذر كل

الحذر من إهانة أو استفزاز الطفل مهما كان الموقف وعليها التحلي بالصبر والموضوعية أثناء
الحوار يجب على المحفظين توفير المناخ المناسب لهم( .طليمات ،2112،ص)54

-تعزيز مبدأ االلتزام بالمواعيد وتنظيم الوقت  :يجب التعامل مع الوقت بالدقة المتناهية وااللتزام

الدقيق بالمواعيد؛ ألن الوقت البد يستثمر لما فيه المصلحة والخير ،وعليه يجب أن تكون
المواعيد ثابتة ال تتغير،دقيقة إلى أبعد درجات الدقة ،وبالتالي يجب مقت كل شيء اسمه تءخير
المواعيد أو العمل ،فاحترام المسئول للوقت يولد في العديد من المرؤوسين اإلحساس بءهمية

الوقت( .النحالوي،2115، ،ص)15

 -إقامة الصالة  :هتف لقمان بابنه مرتين" :يا بني "وهو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استقرارها

في الضمير ،ويهتف مرة أخرى يدعوه إلى إقامة الصالة التي هي أهم تكاليف العقيدة،و نهاه عن

الشرك المتضمن التوحيد ،والذي هو أول ما يجب على المكلف ،فكمله من حيث االعتقاد ،ثم رغب

في تكميله من حيث العمل فءمره بالصالة التي هي أكمل العبادات.

االبتعاد عن الشر باهلل لقد اختار لقمان الحكيم أن يكون النهي عن الشرك هو الوصية األولى

البنه .و"الشرك "كما يعرفه فضيلة الشيش ابن باز( ،رحمه اهلل) :الشرك على اسمه ،هو تشريك غير

اهلل مع اهلل في العبادة فالمشرك يجعل المخلوق في منزلة الخالق ،يعبده ويتءلهه ،فهو قد وضع
األشياء في غير مواضعها ،وهذا أعظم الظلم ،وهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد.

(وافى،4444،ص.)90

اإلحسان للوالدين :ورغم أن هناك من الدراسات من عدا من وصايا لقمان إال أن الراجح ،وكما يراه
جمع كبير من المفسرين وغيرهم ،وصية اهلل لإلنسان؛ جاءت" اعتراضية "في ثنايا وصايا لقمان
البنه ،بين النداء األول والثاني من كالمه البنه ،فهي إضافة جديدة ليست من كالمه ،وانما هي من

جانب اهلل سبحانه بءنه شرع طاعة الولد لوالديه ،والوصية ما كفاء فضلهما عليه
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والصالة تربي اإلنسان على النظام واالرتباط بالجماعة ،فضالً عن تحقيقها لوحدة الشعور والترابط
وااللتحام بين أفراد و المجتمع حيث يقفون خلف قيادة واحدة ،متوجهين وجهة واحدة ،يعبدون إلهًا
واحداً( .عبد الهادى،4444،ص.)90

االمر بالمعروف  :إن التربية اإلسالمية عملية ممتدة تنتظم في سلسلة اآيات لها ،فبعد أن حرص
لقمان أن يربي ابنه على توحيد اهلل وتحقيق العبودية له وحده ،ومراقبته -جل جالله ،-أمره بإقامة
الصالة التي فيها طهارة نفسه وتزكيتها.

الصبر :إن الدعوة إلى اهلل تعالى تتطلب من صاحبها الصبر على ما قد يلقاه في سبيل تحقيق

هدفه؛ ذلك ألن الناس أعداء لما جهلوا ودعوتهم إلى ترك ما ألفوه من باطل ،وان كانت المصلحة

في تركه ،أمر صعب على النفوس ،ثم إن األمر والنهي إنما هو في الغالب مواجهة للناس بغير ما
هم عليه ،بما هو غريب عليهم ،مخالف لمءلوفهم؛ فهو إنما طلب ترك منكر قائم موجود.

(راجح،4449،ص.)09

 -القصد فى المشى :امش متواضعاً مستكيناً ،ال مشي البطر والتكبر ،وال مشي التموت".

والقصد يعني :االقتصاد في المشي وعدم اإلسراف بإضاعة الطاقة في التبختر والتثني واالختيال
وقد يراد به أن تكون المشية تحمل هدفًا بعينه تقصده ،فال تتلكء وال تتخايل ،وال تتبختر.

-عدم اإلش ار باهلل قال تعالى وَإِذْ قَازَ لُْْمَانُ لِابْنِ ِ وَهُ َ لَعِظُ ُ لَا بُنَيَّ لَا تُأْرِكْ بِاللَّ ِ ۖ إِنَّ الأِّرْكَ لَظُلَْ عَظِيَ "

(لقمان )02،قال تعالى :لَا بُنَيَّ إِنَّفَا إِنْ تَكُ ِمَْْازَ حَبَّةب ُِْ خَرْدَزَ فَتَكُُْ فِي صَخْرَةب أَوْ فِي السَّمَاوَاَِ أَوْ فِي الْ َرِْْ لَ َِْ بِفَا

اللَّ ُ إِنَّ اللَّ َ لَطِي خَبِو( .لقمان ،)96:ومن روعة هذه اآية أنها ضربت مثالً يفهمه األوالد الصغار،
بينما تحمل معنى عظيماً يالئم الكبار أيضاً ويجعلهم يشعرون بقدرة اهلل تعالى واحاطته وعلمه.

 بر الوالدين .تعريف األبناء بفضل اآباء عليهم؛ حتى يعرفوا معنى الشكر ،شكر اهلل وشكرِ
َّي َنا ِ
ام ْي ِن أ ِ
َن ٱ ْش ُك ْر
ٱإل ْن َسةٰ َن بِ ٰولِ َد ْي ِه َح َملَتْهُ أ ُّ
الوالدين،قال تعالى" َوَوص ْ
ُمهُ َو ْهناً َعلَ ٰى َو ْهن َوِف َ
صالُهُ فى َع َ
لِى ولِ ٰولِ َد ْي َك إِلَ َّى ٱْلم ِ
ص ُير(.لقمان،)90:و وحتى عند األمر ببر الوالدين ،يءتي التذكير بعدم الشرك
َ
َ

حتى لو كان ذلك طاعة للوالدين ،ليعلمنا القرآن أن األمرين ال ينبغي أن يتعارضا مع بعضهما،قال
اك َعلَ ٰى أَن تُ ْش ِر َك بِى َما لَ ْي َس لَ َك بِ ِه ِعْلم فَالَ تُ ِط ْعهُ َما (لقمان .)99:وتءتي قاعدة
تعالى" َوِان َجةٰهَ َد َ
مهمة في التوازن بين البر وبين ترك الشرك :أل رعلم "وَصَبحِبْفُمَا فِى ٱلدنْيَا َعْرُوفاْ(.لقمان)99:
التربية الروحية:

ْم ْر
وهذا لون من ألوان التربية على أهمية العبادة وأثرها في الحياة .قال تعالى " ٰيُب َن َّى أ َِقِم َّ
ٱلصلَ ٰوةَ َوأ ُ
بِٱْلمعر ِ
وف َو ْٱنهَ َع ِن ٱْل ُم ْن َك ِر(.لقمان ،)97:فليست التربية أن تؤمن ألطفالك الطعام والشراب والمسكن
َ ُْ
والملبس والدواء؛ ألن هذه كلها إداريات البيت ،والتربية ينبغي أن تنشئ األطفال على عبادة اهلل

تعالى .وال تقتصر التربية على تعليم األطفال أداء الصالة ،كما يعتقد الكثير من اآباء؛ ألننا يجب
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أن نغرس في قلوبهم اإليجابية في مجتمعهم وبين إخوانهم ،فيءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

ويءخذون بءيدي الناس للهداية.

التربية الحياتية وهذا لون جديد من ألوان التربية يسلط الضوء قيها قران االر

بالسماء من خالل

الكشف عن تربية اآباء البنائهم؛ فهناك آباء يرّبون أبناءهم على الترف واإلنفاق واالعتماد على
مال آبائهم ،ظناً منهم أنهم يؤمنون ألوالدهم كل ما تتطلبه الدنيا .لكن المطلوب هو تعريف األبناء
بحقيقة الدنيا وسياستها المتقلبة ،وأن الدنيا لن تدوم آبائهم ،وأنه ال بد لألبناء من االعتماد على

أنفسهم ،فيقول لقمان

ِ ِ ِ
ِ
ُم ِ
ور"(لقمان )97:وباألخص إذا تربى
كما يحكي القرآن َو ْ
ٱصبِ ْر َعلَ ٰى َما أ َ
َص َاب َك إ َّن َذل َك م ْن َع ْزم ٱأل ُ
الولد على اإليجابية في اآية السابقة قال تعالى أْمر بِٱْلمعر ِ
وف َو ْٱنهَ َع ِن ٱْل ُم ْن َكر(لقمان)97:؛ فإنه
ُْ َ ُْ
يحتاج كثي اًر إلى األمر بالصبر؛ ألن طريق اإليجابية والدعوة إلى اهلل مقترن بالمشكالت
والصعوبات.

الجانب الثقافي

ص ّع ْر
األدب والذوق والرقة قال تعالى "الَ تُ َ
ُك َّل م ْختَال فَ ُخور ،وٱ ْق ِ
ض
ص ْد ِفى َم ْشيِ َك َو ْ
ٱغ ُ
ُ
َ
(لقمان)91:

اس والَ تَ ْم ِ
َّ ِ ِ
ش ِفى ٱأل َْر ِ َم َرحاً إِ َّن ٱهلل الَ ُي ِح ُّ
ب
َخد َك ل َّلن َ
ْ ِمن صوتِ َك إِ َّن أَن َكر ٱأل ِ
ت ٱْل َح ِم ِ
ير
ص ْو ُ
ْ
َص ٰوت لَ َ
َ
َْ

ال بد من التعامل مع الناس بءدب وذوق حتى في أدق التفاصيل ،في المشي والصوت ،فال يرفع
المرء خده استعالء على الناس ،وال يمشي بالخيالء بين الناس ،بل يقتصد في ذلك (وٱ ْق ِ
ص ْد ِفى
ً
َ
َم ْشيِ َك) ،وال يرفع صوته أكثر مما يحتاج إليه السامع.

العاطفة بريد التربية :ونالحظ في السورة أن هذا الكم من التوجيهات قد غلّفه األب بالحنان

والعاطفة الشديدين .وكءني عندما أق أر هذه اآيات ،أشعر بلقمان ،ذلك الرجل الهادئ ،الذي يعظ

ابنه برقة ويقول له قبل كل موعظةٰ ( :ي ُب َن َّىٰ ..يُب َن َّى) ،فالسورة تقول لآلباء :صاحب أوالدك واكسب
مودتهم قبل أن تعظهم .كلّمهم

عدم اال تباع األعمى وترّكز السورة على خطورة تربية األبناء على االتباع األعمى دون فهم

لمعتقدات اآباء ،فهي من ناحيةّ ،بينت أن الحنان والعاطفة ال بد أن يسودا عالقة اآباء بءبنائهم
حتى يتربى االبن عن قناعة ،وبالمقابل تنكر على األبناء الذين يقلدون آباءهم في عقائدهم :قال
ِ
اءنا او لو كان اباءهم ال
تعالى (وِا َذا ِق َ
يل لَهُ ُم ٱتَّبِ ُعوْا َما أ َ
ءاب َ
َنز َل ٱهلل قَالُوْا َب ْل َنتَّبِعُ َما الفينا َعلَ ْيه َ
يعقلون شيئاً وال يهتدون) (البقرة.)974:

علم اهلل تعالى :وكما بدأت السورة بتوحيد اهلل ،فإنها ختمت بالتركيز على علم اهلل وقدرته ،وعجز
الخلق عن اإلحاطة بشيء من غيبه(ِ :إ َّن ٱهلل ِع َ ِ
ث َوَي ْعلَ ُم َما ِفى ٱأل َْر َح ِام
َّاع ِة َوُي َن ّزُل ٱْل َغ ْي َ
ندهُ عْل ُم ٱلس َ
ِ
وت إِ َّن ٱهلل َعلَيم َخبِير) ،وهي خمس
َى أ َْر تَ ُم ُ
َو َما تَ ْد ِرى َن ْفس َّما َذا تَ ْكس ُ
ب َغداً َو َما تَ ْد ِرى َن ْفس بِء ّ
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غيبيات ال يعلمها إال اهلل :موعد القيامة ،ووقت نزول المطر ،ونوع الجنين قبل التكوين ،وأحداث

المستقبل ،وأين نهاية األجل ومكان الدفن ...يا مسلمون ،ربوا أبناءكم على اإليمان باهلل وتوحيده

بهذه الطريقة.

الوهن هو الضعف .والفصال  :من الفصل وهو فصل شيء عن شيء وهو إشارة إلى الفطام
وقال تعالى

) فصاله في عامين ) (لقمان ،)90:وقوله (وحمله وفصاله ثالثون شه اًر)

(األحقاف ،)99:ويسمى في علم األصول :دليل اإلشارة أكبر عامل في زيادة اإلنتاج في اإلدارة :
زرع الثقة في المرؤوسين .

أشكر ل أفصـح مـن أشـكر ال ينفةع اإلنسةان غيةر الصةدق قةال تعةالى( يةا بنةي إنهةا إن تةك مثقةال
حبةة مةن خةردل) (لقمةان)96:؛ ألن كةل شةيء يعملةه اإلنسةان ال يخفةى علةى اهلل بعةد أن انتهةى مةن
التوحيةةد انتقةةل إلةةى األعمةةال وبةةدأ بءهمهةةا وهةي الصةةالة

التةةي تجتمةةع فيهةةا كةةل العبةةادات مةةن طهةةارة

وزكاة ،والزكاة مال والوقةت هةو المةال ) وقيةام وتفكةر المداومةة علةى الصةالة مةن أكبةر أسةباب الةرزق
اهلل ســبحانه يعطــي العبــد علــى قــدر همتــه :جةةاء ذكةةر الصةةبر بعةةد األمةةر بةةالمعروف والنهةةي عةةن

المنكر؛ ألن له تبعات يجب الصبر عليها .قال تعالى" واصبر على ما أصابك"(لقمان)97:

أنفع شيء في الدعوة الرفق بالمدعوين .أشار السيوطي في تاريش الخلفاء إلى أن الدولة األموية

فةةي األنةةدلس غيةةر شةةرعية،ثم أمةةر بةةاألدب مةةع النةةاس بعةةد التوحيةةد واألعمةةال ثةةم أمةةر بةةاألدب مةةع
النفس وهذه األربع هي تمام الحكم.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 أوالًه:همته ا.
 ثان اً:ههرراسرتاعهررع

زه.

 ثارثاً:ههرراسرتاعهر جنب زه.
 سر عاً:هررتع قهع ىهرراسرتاعهررسا قزه.ه

أوالً -التمهيد:

تناولت الباحثة في هذا الفصل الدراسات السابقة التي تخدم الدراسة الحالية

بموضوع المهارات الحياتية من خالل عر

المتعلقة

األهداف التي سعت كل دراسة لتحقيقها واألدوات

التي استخدمتها،من حيث عالقتها بمتغيرات مختلفة ،وأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها،
وتم عرضها وفقاً للتدرج التاريخي من األحدث إلى األقدم و فيما يلي ملخص لتلك الدراسات

مصنفة على النحو التالي:

ثانيا -الدراسات العربية:

-7دراسة (كلوب  )6174 ،بعنوان" :تصور مقترح إلثراء المهارات الحياتية المنضمة بمناهج

للمرحلة األساسية الدنيا ومد اكتساب طلبة الصف الرابع لها".

هدفت الدراسة إلى تحليل كتب العلوم للمرحلة األساسية الدنيا فى ضوء المهارات الحياتية
المتضمنة للعام الدراسي ( ،)2102-2102وتحدث مشكلة الدراسة في السؤال التالي :ما
المهارات الحياتية التى يببغي توفرها فى محتوى مناهج العلوم للمرحلة األساسية الدنيا؟ وما مدى

اكتساب الطلبة لها؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآتية:

 -0ما المهارات الحياتية التي ينبغي توفرها في محتوى مناهج العلوم للمرحلة األساسية
الدنيا؟

 -2ما المهارات الحياتية المتضمنة فى محتوى مناهج العلوم للمرحلة األساسية الدنيا؟
 -2ما مدى اكتساب طلبة الصف الرابع األساسي للمهارات الحياتية؟

 -4هل توجد فروق بين طالب الصف الرابع وطالباته في اكتساب المهارات الحياتية؟
 -5ما التصور المقترح إلثراء محتوى مناهج العلوم للمرحلة األساسية الدنيا؟

 -1واستخدم الباحث فى هذه الدراسة المنهج الوصفي لتحليل المحتوي ،ولتحقيق ذلك تم

بناء قائمة بالمهارات الحياتية الواجب تضمينها فى كتب العلوم للمرحلة األساسية الدنيا،

وتكونت القائمة من ( )60فقرة على ستة مجاالت أساسية للمهارات الحياتية ،وهي:

المهارات الصحية ،والمهارات الغذائية ،والمهارات التعليمية ،والمها ارت البيئية ،والمهارات

االجتماعية .وشمل تحليل المحتوى ( )2كتب ،وعرضت القائمة على مجموعة من
الخبراء والمحكمين ،وتم إيجاد صدقها ،وثباتها ،وأسفرت نتائج الدراسة عن اآتي:
 إن المهارات الحياتية

الموجودة

فى كتب العلوم للصف األول االبتدائي

حصلت على أعلي نسبة وهي (.)%21
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 ان المهارات الحياتية

الموجودة

في كتب العلوم للصف الرابع االبتدائي

حصلت على اعلي نسبة وهي (.)%26

 إن المهارات الحياتية الموجودة في كتب العلوم للصف الثالث االبتدائي حصلت
على أعلى نسبة وهي (.)%06

اما من حيث المجاالت التى حصلت على المهارات الحياتية ،فكان ترتيبها على النحو

ارتي:

 المهارات اليدوية فقد حصلت على نسبة .%21.12

 أما المهارات اليدوية فقد حصلت على نسبة .%01.11

 أما المهارات الصحية فقد حصلت على نسبة .%06.26
 أما المهارات البيئية فقد حصلت على نسبة .%00.16
 أما المهارات الغذائية فقد حصلت على نسبة .%6.24

 أما المهارات االجتماعية فقد حصلت على نسبة .%1.15

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية تم وضع عدد من التوصيات اهمها :
 -0لفت القائمين على إعداد منهاج العلوم إلى ضرورة إغنائها بالمهارات الحياتية فى جميع
مجاالتها  ،وخاصة المهارات المتدنية  ،وسد الفجوات في مجاالت المهارات التي تحتاج

إلى اثراء بالمهارات الحياتية

 -2ضرورة إكساب معلمي العلوم أثناء الخدمة المهارات الحياتية وتدريب التالميذ عليها
والقدرة على المشاركة فيها .

 -2ضرورة إعادة صياغة محتوى مناهج العلوم للصفوف األربعة األولى ،بحيث تراعي
التوازن بين المهارات الواجب تضمينها فى مناهج العلوم لهذه المرحلة ،والتركيز على

المهارات الغذائية والوقائية والبيئية واالجتماعية.

 -4وأيضاً فإن الدراسة توصي المشرفين والقائمين على منهاج العلوم إلى القيام بورشات
العمل؛ لتنمية المهارات الحياتية فى مبحث العلوم العامة الفلسطيني لدى الطالب
والطالبات فى المراحل التعليمية المختلفة.

 (-2عبـد العـال )6177،بعنـوان " :مـد

تضـمن محتـو كتـب التربيـة اإلسـالمية للمرحلـة

الثانوية لموضوعات التربية الجنسية في ضوء التصور اإلسالمي".

هدفت إلى الكشف عن أبرز موضوعات التربية الجنسية التي حث عليها القرآن الكريم والسنة
النبوية من خالل بناء قائمة بءهم موضوعات التربية الجنسية.

 التعرف إلى مدى احتواء كتب التربية اإلسةالمية فةي المرحلةة الثانويةة لموضةوعات التربيةة
الجنسية.
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 التعةرف إلةى مةدى توافةق موضةوعات التربيةة الجنسةية الةواردة فةي كتةب التربيةة اإلسةالمية
للتصور اإلسالمي لها.

 الوقةوف علةى مةدى أهميةة د ارسةة طلبةة المرحلةة الثانويةة لموضةوعات التربيةة الجنسةية مةن
وجهة نظر المعلمين.

 وكان منهج الدراسة الذي اتبعته هو المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة

من كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية ،ومعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية.

 قائمة بموضوعات التربيةة الجنسةية الواجةب تضةمينها محتةوى كتةب التربيةة اإلسةالمية ،وبطاقةةتحليل المحتوى ،وقد استهدفت الحكم على مةدى تضةمن محتةوى كتةب التربيةة اإلسةالمية للمرحلةة

الثانوية لموضوعات التربية الجنسية.

وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية  :التوصل إلةى قائمةة نهائيةة بموضةوعات التربيةة الجنسةية

التي بلغت أربعة وثمانين موضوعاً تم تصنيفها إلى أربعة عشر مجاالً رئيساً.

أوالً  :أهمية العناية بضوابط التربية الجنسية في اإلسالم  ،واإلفادة في تربية المراهقين.

ثانياً :أهمية مرحلة المراهقة  ،وضرورة مساعدة المراهق وتوجيهه في موضوع التربية الجنسية.
ثالثاً :إن منهاج التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية  ،بحاجة إلى إث ارء مضمون لموضوعات

التربية الجنسية

رابعاً  :احتل المجال األول " موقف اإلسالم من الغريزة الجنسية  ،المرتبة األولى تلي ذلك

المجال الثاني عشر " االستئذان ،ثم المجال السادس " التبرج في اإلسالم " لتحتل المرتبة الثالثة
أهم التوصيات :
 -عةر

محتةوى موضةوعات التربيةة الجنسةية المقتةرح دمجهةا فةي محتةوى كتةب التربيةة

اإلسةالمية علةى لجنةة تضةم فةي عضةويتها أسةاتذة مةن الجامعةات  ،مةن المختصةين فةي
الدراسات اإلسالمية  ،وفي المناهج وطةرق التةدريس؛ إلثرائهةا إلةى جانةب الحكةم الفقهةي أهةم
المقترحةات  :إجةراء د ارسةات تحليليةة للقةيم الةواردة فةي محتويةات كتةب المنةاهج التربويةة حةول
مفاهيم التربية الجنسية.
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-2دراسـة ) قيطـة  ( 2010 ،بعنـوان " :مـد تضـمن منهـاج التربيـة اإلسـالمية للمرحلـة

الثانوية لمفاهيم حقوق اإلنسان ومد اكتساب الطلبة لها".

وهةدفت هةذه الد ارسةة إلةى تحديةد مفةاهيم حقةوق اإلنسةان الواجةب توافرهةا فةي محتةوى منهةاج التربيةة

اإلسةالمية للمرحلةة الثانويةة ،ومةدى اكتسةاب الطلبةة لهةا ،والةى معرفةة مةدى تةوافر مفةاهيم حقةوق

اإلنسان في منهاج التربية اإلسالمية لطلبة المرحلة الثانوية ،و معرفة مستوى اكتساب طلبة الصف

الثاني عشر لمفاهيم حقوق اإلنسان في منهاج التربية اإلسالمية لمتغيرات الجنس والتخصص
إجراءات الدراسة:

 -استخدم الباحث في هذه الدراسة عدة أدوات منها

 تحليل محتوى لقياس مفاهيم حقوق اإلنسان الواجب توافرها في محتوى منهاج التربية اإلسالمية. إعةداد اختبةار لقيةاس مةدى اكتسةاب الطلبةة لمفةاهيم حقةوق اإلنسةان الموجةودة فةي محتةوى منهةاجالتربية اإلسالمية لطلبة الصف الثاني عشر.
أهم نتائج الدراسة وتوصياتها"

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية

 زيةادة اهتمةام كتةب التربيةة اإلسةالمية وتركيزهةا علةى الحقةوق الثقافيةة واالجتماعيةة والحقةوقاالقتصادية والتنموية ،لما لها دور في التوعية بالحقوق والمعرفة

 -إعادة النظر في محتوى منهاج التربية اإلسالمية  ،بما يتضمن توزيعاً عادالً بين مفاهيم

حقوق اإلنسان التي تتضمنها ،كتب هذه المرحلة.

 -إخضةاع محتةوى الكتةب المدرسةية للمتابعةة والتطةوير باسةتمرار ،فةي ضةوء المتغيةرات ،والتخطةيط

المسبق المدروس لدمج المفاهيم في الكتب ،والتخطيط الختيار الدروس التي تمثلها

 -تطوير كتب التربية اإلسالمية باالستفادة من قائمة مفاهيم حقوق اإلنسان المتضمنة في هذا

البحث.

-مراعاة التوازن والشمولية وتدرج المفاهيم المتضمنة حسب الصفوف مع مراعاة مراحل

نمو المتعلم.

 -5دراسـة الـبالدي )  ( 2010بعنـوان" :المشـكالت السـلوكية لـد
بالمدينة المنورة ومعالجتها في ضوء التربية اإلسالمية".

طالبـات المرحلـة الثانويـة

وتهدف الد ارسةة إلةى تعةرف المشةكالت السةلوكية لةدى طالبةات المرحلةة الثانويةة والمتمثلةة فةي
الغش ،والتشبه بالرجال ،ومعالجتها في ضوء التربية اإلسالمية.

واسةتخدمت الباحثةة المةنهج الوصةفي التحليلةي  ،وقامةت الباحثةة بإعةداد اسةتبانة علةى عينةة مةن

المعلمات والتي بل عددهن )  ( 200معلمة في مدارس التعلةيم الثةانوي العةام الحكةومي فةي المدينةة

المنورة.
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أهم نتائج الدراسة :من أهم األسباب الشخصية للغش لدى طالبات المرحلةة الثانويةة مةن وجهةة نظةر

المعلمةات فةي المةدارس الحكوميةة فةي المدينةة المنةورة  ،ضةعف اإلحسةاس بقيمةة العلةم  ،وضةعف
الوازع الديني  ،والرغبة في الحصول على درجات دون بذل جهد.

ومن أهم األسباب الشخصية للتشبه بالرجال لدى طالبات المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات

فةي المةدارس الحكوميةة فةي المدينةة المنةورة ،هةي ضةعف الةوازع األخالقةي ،والتقليةد األعمةى للنمةاذج
السيئة واالقتداء برفقاء السوء.

دور التربيةة اإلسةالمية فةي المةدارس الحكوميةة ،هةو :تقويةة الةوازع الةديني  ،وتةوفير القةدوة الحسةنة ،
والعدل في المعاملة بين الذكر واألنثى  ،وتفعيل لغة الحوار البناء بين األسرة والمدرسة.

-4دراسة (الشريف )2020،بعنوان " :المفاهيم الوقائيـة فـي محتـو منهـاج التربيـة اإلسـالمية

للمرحلة الثانوية ومد اكتساب الطلبة لها".

وهةدفت الد ارسةة إلةى تعةرف المفةاهيم الوقائيةة فةي محتةوى منهةاج التربيةة اإلسةالمية للمرحلةة
الثانويةة ومةدى اكتسةاب الطلبةة لهةا ،وتكةون مجتمةع الد ارسةة مةن :طلبةة الصةف الثةاني عشةر فةي
محافظةات غةزة  ،ومحافظةة الوسةطى ،ومحتةوى منهةاج التربيةة اإلسةالمية للمرحلةة الثانويةة كتةاب

الحادي عشر بجازة والثاني عشر اللذين أقرتهما و ازرة التربية والتعلم العالي الفلسطينية ليدرس في
مدارسةها عةام  ،4494-4441وقةد اشةتملت عينةة الدارسةة علةى )  ( 380طالبةاً وطالبةة مةن طلبةة

الصف الثاني عشر األدبي والعلمي في مدارس و ازرة التربية والتعليم الحكومية ،واقتصةرت الد ارسةة
علةى محافظةة الوسةطى ،اسةتخدم الباحثةة عةن المةنهج الةذي اسةتخدمه الباحةث فةي هةذه الد ارسةة

المنهج الوصفي التحليلي ،ألنه من أكثر المناهج البحثية مالءمة لموضوع الدراسة ،كما ،واستخدم
الباحةث فةي هةذه الد ارسةة عةدة أدوات وهةي تحتةوى علةى إعةداد قائمةة تحليةل محتةوى ،وتةم تحليةل
منهاج الصف الحادي عشر ،والثاني عشر في ضوئها .
 -المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة .

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

 -المفاهيم الوقائية الجسمية احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي)( 93.11

 -تالها المفاهيم الوقائية السياسية ،حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره)( 81.14

المفاهيم الوقائية االجتماعية في المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره) . ( 76.93
 -والمفاهيم الوقائية الفكرية بوزن نسبي قدره ). ( 74

 ثم جاءت المفاهيم الوقائية النفسية بوزن نسبي قدره (. ( 72.9 -جاءت المفاهيم الوقائية األمنية بوزن نسبي قدره ).( 68

وكانت الفروق لصةالح المتوسةط االفت ارضةي فةي المفةاهيم الوقائيةة النفسةية ،والمفةاهيم الوقائيةة

األمنية ،وهذا يعني أن مدى اكتساب التالميذ في هذين البعدين أقل من يوجد نقص وكانت الفةروق
21

لصةالح المتوسةط فةي المفةاهيم الوقائيةة االجتماعيةة والجسةمية والسياسةية وفةي الدرجةة الكليةة نقةص
يوجد

 -توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين الةذكور واإلنةاث ،حيةث كانةت الفةروق لصةالح اإلنةاث ،كمةا

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفرع األدبي والفةرع العلمةي ،وقةد كانةت الفةروق لصةالح الفةرع
العلمي.

 -توصلت الدراسة إلى النتائج ارتية :

 -9ضرورة تضمين المفاهيم الوقائية في محتوى منهاج التربية اإلسالمية بصفة عامة ،ومنهاج

المرحلة الثانوية بصفة خاصة

 -4االهتمام برفع مستوى المفاهيم الوقائية ،األمنية ،والنفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية.

 -3إعادة النظر في المحتوى الحالي لمنهاج التربية اإلسالمية ،بحيث يراعى التوازن بين المفاهيم.
 -0التركيز في المنهاج على المفاهيم الوقائية التي يحتاجها الطلبة في المرحلة الثانوية.

 -9إخضاع الموضوعات والقضايا التي تشكل أبعاد المفاهيم الوقائيةة للد ارسةة المستفيضةة ،والعمةل

على تصنيفها تبعاً ألهميتها ،وفقاً للمرحلة التعليمية ،ولخصائص الطلبة المعرفية والنفسية.

-2دراسة صايمة ( ) 6171بعنوان" :المهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج اللغة العربية

للصف الثالث األساسي ،ومد ممارسة التالميذ لها فى مدارس الوكالة".

هدفت الدراسة إلى تعرف تحديد المهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج اللغة العربية للصف

الثالث األساسي  ،ومدي ممارسة التالميذ لها فى مدارس الوكالة  ،كما هدفت إلى معرفة أهم

المهارات الحياتية التي يمارسها التالميذ ،ومدى ممارستهم لها من وجهة نظر أولياء األمور
والمعلمين ،وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،حيث قامت بإعداد قائمة بالمهارات

الحياتية فى منهاج اللغة العربية للصف الثالث األساسي ،ضمن أربعة محاور وهي  :المها ارت

اللغوية  ،والمهارات الصحية  ،ومهارة صنع القرار وحل المشكلة  ،ومهارة التعامل مع الذات ،وقد

قامت الباحثة بإعداد استبانة لقياس مدى ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة فى
منهاج اللغة العربية للصف الثالث األساسي من وجهة نظر معلميهم ،واستبانة أخرى لقياس مدى

ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للصف الثالث األساسي من

وجهة نظر أولياء األمور  ،حيث تم اختيار عينة الدراسة ( )62معلماً ومعلمة ،و( )025ولي

األمر ،بالطريقة القصيدة.

توصلت الدراسة إلى النتائج ارتية :

-0مجموع المهارات الحياتية حظي على نسبة مقدراها ( )%51.05فى الجزء األول ،أما فى

الجزء الثاني فكانت النسبة ( ،)41.25%فى حين نالت المهارات اللغوية مركز الصدارة

(.)%11.2
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والمهارات الصحية ( ،)%05.50ومهارة صنع القرار وحل المشكلة ( ،)%02.11ومهارة التعامل

مع الذات بنسبة (.)%01.12

 -2بلغت نسبة ممارسة للمهارات الحياتية بشكل عام من وجهة نظر معلميهم (،)52.0%
وللمهارات الصحية ( ،)%11.1ومهارة التعامل مع الذات ( ،)51.5%والمهارات اللغوية

( ،)%54.6ومهارة صنع القرار نسبة (.)%50.5

 -2وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين وجهني نظر أولياء األمور والمعلمين حول
مدى ممارسة المهارات لصالح أولياء األمور.

وأوصت الباحثة بالتوصيات اآتية :إبراز المهارات الحياتية ضمن المنهاج الدراسي  ،واإلفادة من
المهارات الحياتية وتوظيفها عند بناء األنشطة وأسئلة اللغة

واستخدام مفرداتها وصيغتها

المكتسبة بشكل فعلي مباشر ،وتقويم ألسنتهم .

-1دراســــــــة الجــــــــديبي ( ،)6171بعنــــــــوان "تنميــــــــة المهــــــــارات الحياتيــــــــة لــــــــد طلبــــــــة
المرحلــــــة الثانويــــــة ،فــــــي ضــــــوء التحــــــديات واالتجاهــــــات المعاصــــــرة مــــــن خــــــالل رؤيــــــة
تربوية إسالمية".

هة ة ة ة ة ةةدفت هة ة ة ة ة ةةذه الد ارسة ة ة ة ة ةةة إلة ة ة ة ة ةةى تنمية ة ة ة ة ةةة المهة ة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ة ةةة لة ة ة ة ة ةةدى طلبة ة ة ة ة ةةة المرحلة ة ة ة ة ةةة

الثانوي ة ة ة ة ةةة ،ف ة ة ة ة ةةي ض ة ة ة ة ةةوء التح ة ة ة ة ةةديات واالتجاه ة ة ة ة ةةات المعاص ة ة ة ة ةرة م ة ة ة ة ةةن خ ة ة ة ة ةةالل رؤي ة ة ة ة ةةة تربوي ة ة ة ة ةةة
إسة ة ة ة ةةالمية ،واسة ة ة ة ةةتخدم الباحة ة ة ة ةةث المة ة ة ة ةةنهج الوصة ة ة ة ةةفي ،حية ة ة ة ةةث قة ة ة ة ةةام بعة ة ة ة ةةر

المعاصة ة ة ة ة ةرة الت ة ة ة ة ةةي تواج ة ة ة ة ةةه ط ة ة ة ة ةةالب المرحل ة ة ة ة ةةة الثانوي ة ة ة ة ةةة ،كم ة ة ة ة ةةا ع ة ة ة ة ةةر

أهة ة ة ة ةةم التحة ة ة ة ةةديات

جه ة ة ة ة ةةود المدرس ة ة ة ة ةةة

الثانوية ة ة ة ةةة فة ة ة ة ةةي تنمية ة ة ة ةةة المهة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ةةة ،وكة ة ة ة ةةذلك أبة ة ة ة ةةرز خب ة ة ة ة ةرات وتجة ة ة ة ةةار الة ة ة ة ةةدول فة ة ة ة ةةي

ذات المج ة ة ة ةةال ،وع ة ة ة ةةر

تص ة ة ة ةةو اًر مقترحة ة ة ة ةاً م ة ة ة ةةن خ ة ة ة ةةالل رؤي ة ة ة ةةة إس ة ة ة ةةالمية لتنمي ة ة ة ةةة المه ة ة ة ةةارات

الحياتي ة ة ة ةةة لط ة ة ة ةةالب لمرحل ة ة ة ةةة الثانوي ة ة ة ةةة .وتوص ة ة ة ةةل الباح ة ة ة ةةث إل ة ة ة ةةى أن التعل ة ة ة ةةيم المبن ة ة ة ةةي عل ة ة ة ةةى
المه ة ة ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ة ة ةةة أض ة ة ة ة ة ة ةةحى مطلبة ة ة ة ة ة ة ةاً أساس ة ة ة ة ة ة ةةياً تن ة ة ة ة ة ة ةةادي ب ة ة ة ة ة ة ةةه المنظم ة ة ة ة ة ة ةةات األولي ة ة ة ة ة ة ةةة
والمؤسس ة ة ة ةةات التربوي ة ة ة ةةة والتعليمي ة ة ة ةةة المختلف ة ة ة ةةة ،وتس ة ة ة ةةعى ل ة ة ة ةةه ال ة ة ة ةةدول الغني ة ة ة ةةة والفقية ة ة ة ةرة عل ة ة ة ةةى

الس ة ة ة ةواء ،وان تعلة ة ة ةةيم المهة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ةةة ية ة ة ةةتم مة ة ة ةةن خة ة ة ةةالل ثالثة ة ة ةةة مة ة ة ةةداخل أساسة ة ة ةةية هة ة ة ةةي:

المنة ة ة ة ة ةةاهج الد ارسة ة ة ة ة ةةية ،والب ة ة ة ة ة ةرامج التدريبية ة ة ة ة ةةة ،واألدلة ة ة ة ة ةةة اإلرشة ة ة ة ة ةةادية .وأن المرحلة ة ة ة ة ةةة الثانوية ة ة ة ة ةةة
تفتق ة ة ة ةةر إل ة ة ة ةةى أنش ة ة ة ةةطة عمليةة ة ة ةةة وعملي ة ة ة ةةة تعن ة ة ة ةةى بتعل ة ة ة ةةيم وتنمي ة ة ة ةةة المه ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ةةة لة ة ة ة ةةدى

الطة ة ة ة ة ةةالب .وأوصة ة ة ة ة ةةى باإلفة ة ة ة ة ةةادة مة ة ة ة ة ةةن الجهة ة ة ة ة ةةود ا لعالمية ة ة ة ة ةةة المعاص ة ة ة ة ة ةرة لتنمية ة ة ة ة ةةة المهة ة ة ة ة ةةارات
الحياتي ة ة ة ةةة ل ة ة ة ةةدى أبنائن ة ة ة ةةا الط ة ة ة ةةالب ،وتءكي ة ة ة ةةد عل ة ة ة ةةى النظة ة ة ة ةرة اإليجابي ة ة ة ةةة لتح ة ة ة ةةديات العص ة ة ة ةةر و
معطياته مع تجنب تلك األضرار.
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-8دراسة( صبحي )2001،وعنوانها " :بعض المهارات الحياتية ،واالتجاه نحو مادة التربية
االسالمية لد تالميذ المرحلة االبتدائية باستخدام مصادر التعلم المجتمعية".
هدفت هذه الد ارسةة إلةى تنميةة بعة

المهةارات الحياتيةة ،واالتجةاه نحةو مةادة التربيةة اإلسةالمية

لةدى تالميةذ المرحلةة االبتدائيةة باسةتخدام مصةادر الةتعلم المجتمعيةة ،وقةد اسةتخدمت الباحثةة المةنهج

شةبه التجريبةي .وقامةت الباحثةة بإعةداد قائمةة بالمهةارات الحياتيةة ،ومقيةاس لالتجةاه نحةو مةادة العلةوم
واختبار تحصيلي في مادة العلوم،وطبقت الدراسة على مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادي

في الفصل الدراسي الثاني من العام 4443بإحدى مةدارس إدارة السةاحل التعليميةة  ،وتكونةت العينةة
مةن فصةلين مةن فصةول المدرسةة أحةدهما :يمثةل المجموعةة التجريبيةة ،واآخةر يمثةل المجموعةة

الضابطة،واقتصرت الدراسة على دراسة :مهارات علمية وتكنولوجيةة ومهةارات الحفةاظ علةى الحيةاة.

إحصائيا لدى المجموعتين التجريبية والضابطة في نتةائج
وقد توصلت الباحثة إلى وجود فروق دالة
ً
اختبةار المهةارات الحياتيةة لصةالح المجموعةة التجريبيةة ،وكةذلك وجةدت فةروق ذات داللةة بةين
متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة

التجريبية.

 -8دراســـــــــة العـــــــــوض ( :)6118بعنـــــــــوان" :أثـــــــــر برنـــــــــامج تـــــــــدريبي مقتـــــــــرح فـــــــــي
تنميـــــــة بعـــــــض المهـــــــارات الحياتيـــــــة لـــــــد طـــــــالب الصـــــــف الســـــــادس االبتـــــــدائي فـــــــي

المملكة العربية السعودية".

هةة ة ةةدفت هة ة ة ةةذه الد ارسة ة ة ةةة إلة ة ة ةةى تعة ة ة ةةرف أثة ة ة ةةر برنة ة ة ةةامج تة ة ة ةةدريبي مقتة ة ة ةةرح فة ة ة ةةي تنمية ة ة ةةة بع ة ة ة ة
المهة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ةةة لة ة ة ة ةةدى طة ة ة ة ةةالب الصة ة ة ة ةةف السة ة ة ة ةةادس االبتة ة ة ة ةةدائي فة ة ة ة ةةي المملكة ة ة ة ةةة العربية ة ة ة ةةة

الس ة ة ة ةةعودية ،واعتم ة ة ة ةةدت الد ارس ة ة ة ةةة عل ة ة ة ةةى الم ة ة ة ةةنهج التجريب ة ة ة ةةي ،حي ة ة ة ةةث ق ة ة ة ةةام الباح ة ة ة ةةث بتص ة ة ة ةةميم
برن ة ة ة ةةامج ت ة ة ة ةةدريبي ف ة ة ة ةةي ت ة ة ة ةةدريس المه ة ة ة ةةارات الحي ة ة ة ةةاتي .وق ة ة ة ةةد توص ة ة ة ةةلت الد ارس ة ة ة ةةة إل ة ة ة ةةى وج ة ة ة ةةود

فة ة ة ة ةةروق دالة ة ة ة ةةة إحصة ة ة ة ةةائياً لة ة ة ة ةةدى المجمة ة ة ة ةةوعتين التجريبية ة ة ة ةةة والضة ة ة ة ةةابطة فة ة ة ة ةةي نتة ة ة ة ةةائج اختبة ة ة ة ةةار
المهةة ة ة ةةارات الحياتيةة ة ة ةةة لصة ة ة ة ةةالح المجموعة ة ة ة ةةة التجريبية ة ة ة ةةة ،وك ة ة ة ةةذلك وجة ة ة ة ةةدت فة ة ة ة ةةروق ذات داللة ة ة ة ةةة
إحص ة ة ة ة ةةائية ب ة ة ة ة ةةين متوس ة ة ة ة ةةطي درج ة ة ة ة ةةات ب ة ة ة ة ةةين المجموع ة ة ة ة ةةة التجريبي ة ة ة ة ةةة والض ة ة ة ة ةةابطة لص ة ة ة ة ةةالح
تالمي ة ة ة ة ة ةةذ المجموعة ة ة ة ة ة ةةة التجريبيةة ة ة ة ة ةةة .وأوصةة ة ة ة ة ةةى الباحةة ة ة ة ة ةةث بتطبي ة ة ة ة ة ةةق البرن ة ة ة ة ة ةةامج الت ة ة ة ة ة ةةدريبي أو
تط ة ة ة ةةويره ،أو اس ة ة ة ةةتخدام بة ة ة ة ةرامج تدريبي ة ة ة ةةة أخ ة ة ة ةةرى ف ة ة ة ةةي مه ة ة ة ةةارات الحي ة ة ة ةةاة؛ لمس ة ة ة ةةاعدة الط ة ة ة ةةالب

علة ة ة ة ةةى التكية ة ة ة ةةف مة ة ة ة ةةع المشة ة ة ة ةةكالت الجدية ة ة ة ةةدة التة ة ة ة ةةي قة ة ة ة ةةد ت ة ة ة ة ةواجههم ،كمة ة ة ة ةةا أوصة ة ة ة ةةى بتنمية ة ة ة ةةة
المهة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ةةة فة ة ة ة ةةي المة ة ة ة ةةرحلتين المتوسة ة ة ة ةةطة والثانوية ة ة ة ةةة؛ وذلة ة ة ة ةةك مة ة ة ة ةةن أجة ة ة ة ةةل ضة ة ة ة ةةمان
استم اررية ممارسة الطالب لهذه المهارات في جميع المراحل.

22

-20دراسة )الجغيمان) ( 2005بعنوان " :مناهج التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية فـي ضـوء

القضايا المعاصرة".

تهدف هذه الد ارسةة إلةى تقةديم قائمةة بةءهم القضةايا المعاصةرة ،وتحديةد أبةرز القضةايا المعاصةرة

المهمة لطالب المرحلة الثانوية  ،وتقويم محتوى مناهج التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء
تلةك القضةايا .وقةد اسةتخدم الباحةث تحقيقةاً ألهةداف د ارسةته اسةتبانة مفتوحةة عرضةها علةى مجموعةة

مةن معلمةي التربيةة اإلسةالمية  ) 100معلةم(  ،وكةذلك مجموعةة مةن مةوجهي التربيةة اإلسةالمية
بمحافظةة اإلحسةاء ( 100موجةه( ،إضةافة إلةى مجموعةة مةن خبةراء التربيةة ( 50خبية اًر( حيةث تةم

التوصةل – مةن خةالل آرائهةم  -إلةى مجموعةة مةن القضةايا المعاصةرة التةي يمكةن أن تواجةه طةالب

المرحلة الثانوية ،وقد ضمنها الباحث في استبانة ،تم تطبيقها على عينة الدراسة ،كةذلك قةام الباحةث
بتصميم بطاقة لتحليل المحتوى في ضوء القائمة المهمة لطالب المرحلة الثانوية ،حيةث قةام بتحليةل

كتابي الحديث والثقافة اإلسالمية وكتاب الفقه في المرحلة الثانوية في ضوئها.
ومن نتائج هذه الدراسة:

تضةمن كتةاب الحةديث والد ارسةة اإلسةالمية سةبع عشةرة قضةية معاصةرة بعضةها ظهةر بشةكل

مباشةر ،وبعضةها ظهةر بشةكل ضةمني ،ومةن أبةرز القضةايا التةي ظهةرت بشةكل ضةمني :التةدخين،
والمخةدرات ،ومحةو األميةة ،والتلةوث ،والتسةول ،واالخةتالط والمحسةوبية ،والتمثيةل ،والمجاعةة،
والموسيقى ،وفوائد البنوك.

أما القضايا التي ظهرت بشكل مباشر صةريح :الغةزو الثقةافي والفكةري ،والجهةاد ،وقةد تضةمن كتةاب
الفقةه اثنتةي عشةرة قضةية ،ومةن القضةايا التةي ظهةرت بشةكل ضةمني :التةدخين ،ومحةو األميةة،
والتسول ،والزواج العرفي ،والمجاعة ،والموسيقى ،واألغاني .وأما القضايا التي ظهرت بشكل صريح

مباشر فهي  :تنظيم األسرة ،والطالق واإلجها

 ،والخلع ،ولم تظهةر بقيةة القضةايا التةي وردت فةي

بطاقة التحليل بصورة مباشرة أو ضمنية.

-22دراسـة )بـرب  ( 2003بعنـوان :تـأثير برنـامج لتطـوير مـنهج التربيـة اإلسـالمية لصـفوف

المرحلة الثانوية في محافظات غزة على تنمية التحصيل وفهم القضايا المعاصرة".

وهدفت الدراسة الى تعرف تقديم معايير تفيد واضعي المنهج في المرحلة الثانوية عند تطوير

منةاهج التربيةة اإلسةالمية وتقويمهةا ،ومعرفةة جوانةب القةوة و الضةعف فةي مةنهج التربيةة اإلسةالمية
،وبناء برنامج لمعالجة القوة والضعف في منهج التربية اإلسالمية.

وقةد قةام الباحةث بإعةداد األدوات التاليةة تحقيقةاً ألهةداف د ارسةته :قائمةة بنةود المعيةار الخةاص

باألهةداف ،وتحديةد قائمةة معةايير تحليةل محتةوى مةنهج التربيةة اإلسةالمية ،وبنةاء بطاقةة مالحظةة

لمدرسةي التربيةة اإلسةالمية مةن حيةث التخطةيط للةدرس والمةادة العلميةة وط ارئةق التةدريس ووسةائل
االتصال التعليمية ،وأساليب التقويم.
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كما تم إعداد منهج مقترح لتعليم التربية اإلسالمية بتجريب وحدة دراسية واختبةار تحصةيلي وتطبيقةه
علةى مجموعةة مةن طلبةة الصةف الحةادي عشةر؛ لمعرفةة تةءثيره علةى تنميةة التحصةيل وفهةم القضةايا

المعاصرة.

وقد توصل الباحث إلى مجموعةة مةن النتةائج أهمهةا :إن المحتةوى ركةز علةى بعة

بع

الجوانةب وأغفةل

الجوانب األخرى.

 -إن القضايا المعاصرة حصلت على نسبة متدنية ملفتةة للنظةر فةي الكتةابين الحةادي عشةر والثةاني

عشر.

 -إن مةن جوانةب القةوة فةي المحتةوى :االهتمةام بالعقيةدة اإلسةالمية  ،وابةراز مكانةة القةرآن علةى أنةه

مصدر التشريع األول ،والربط بين الجانبين النظري والعملي في األقوال ،وبيان أهمية العقل والحفاظ
عليه ،وتقديم قيمة القدوة الحسنة في الحكم اإلسالمي ،وتقديم موضوعات عن الجهاد في سبيل اهلل،
وعن نظام الحكم اإلسالمي وأسسه.

 -ومةن نتةائج الد ارسةة فةي الجانةب التجريبةي :أنةه توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةط

الدرجات التي يحصل عليها طلبة مجموعة البحث التجريبية في االختبار القبلي ،ومتوسط درجةاتهم

التي يحصلون عليها في االختبار البعدي في تنمية التحصيل وفهم القضايا المعاصرة ،وذلك لصالح
االختبار البعدي.

ومن توصيات الدراسة :
 -9أن يةرتبط محتةوى التربيةة اإلسةالمية بحاجةات الطةالب ومشةكالتهم ،و بواقةع المجتمةع وظةروف

البيئة.

 -4أن يعةر

المحتةوى بعة

برابطة األخوة اإلسالمية.

قضةايا العةالم اإلسةالمي المعاصةر؛ بهةدف تقويةة شةعور الطةالب

 -3االهتمام بدراسة الفتاوى اإلسالمية؛ لتوضةيح رأي الةدين فةي القضةايا اإلسةالمية المعاصةرة التةي

أثير حولها جدل من الناحية الشرعية.

 -0زيةادة حصةص مةادة التربيةة اإلسةالمية؛ حتةى يمكةن اسةتيعاب المقةرر الد ارسةي ،واتاحةة الفرصةة

لمناقشة قضايا الطالب ومشكالتهم.

وتتفق دراسة بربش مع الدراسة الحالية في تناول بع

قضايا فقةه الواقةع المعاصةرة  ،وكةذلك تنةاول

المرحلة الثانوية في قطاع غزة.

بينما تختلف دراسة بربش عن الدراسة الحالية فةي مةنهج الد ارسةة؛ حيةث اعتمةد بةربش علةى المةنهج

التجريبةي ،بينمةا اسةتخدمت الباحثةة فةي الد ارسةة الحاليةة المةنهج الوصةفي التحليلةي ،وقةد أفةادت مةن
اإلطار النظري لدراسة الباحث وتوصياته.
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-76دراســــــــة ســــــــعيد ( :)6114بعنــــــــوان "تقــــــــويم مــــــــنهج الدراســــــــات الدينيــــــــة للصــــــــف
األول اإلعدادي في ضوء المهارات الحياتية".

وهةةدفت هةةذه الد ارسةةة إلةةى تقةةويم مةةنهج الد ارسةةات الدينيةةة للصةةف األول اإلعةةدادي فةةي ضةةوء

المهةةارات الحياتيةةة باسةةتخدام المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي ،وطبقةةت الد ارسةةة علةةى عينةةة مةةن تالميةةذ
الصف األول اإلعدادي ،وقامت الباحثةة بتحديةد المهةارات الحياتيةة التةي يجةب أن يكتسةبها تالميةذ

الصف األول اإلعدادي ،باإلضةافة إلةى إعةداد اختبةار للمهةارات الحياتيةة وتطبيقهةا ،واعةداد بطاقةة

مالحظ ةةة ،ث ةةم تحدي ةةد خم ةةس مه ةةارات حياتي ةةة أساس ةةية وفق ةةا ألهميته ةةا ل ةةدى تالمي ةةذ الص ةةف األول
اإلعةةدادي ،وتحةةددت كالتةةالي :التواصةةل االجتمةةاعي ،الكتابةةة التعبيريةةة ،التفسةةير وحةةل المشةةكالت،

اتخةةاذ القةرار؛ وتوصةةلت إلةةى النتةةائج التاليةةة :فيمةةا يتصةةل بءهةةداف المةةنهج وجةةد أن القائمةةة انطبقةةت
على ثمانية أهةداف مةن أصةل عشةرين هةدفاً ،وأن نسةبة المهةارات الحياتيةة المنطقيةة علةى المنهةاج

هةةي  ، %21وعةةدد الفق ةرات فةةي المنهةةاج التةةي تناولةةت فك ةرة المهةةارات الحياتيةةة فةةي مةةنهج التربيةةة
الديني ةةة  ،%20.1أم ةةا نت ةةائج تطبي ةةق اختب ةةار المه ةةارة الحياتي ةةة فق ةةد اتض ةةح ارتف ةةاع مس ةةتوى أداء
التلمي ةةذات ،أم ةةا التحس ةةن ف ةةي األداء فك ةةان منخفضة ةاً إل ةةى ح ةةد كبي ةةر ،وتطبي ةةق بطاق ةةة المالحظ ةةة
أوضةةحت أن درجةةات جميةةع المعلمةةين مةةا عةةدا واحةةداً أقةةل مةةن  %51مةةن معيةةار األداء ،وأوصةةت
الدراسة بضةرورة تطةوير منةاهج د ارسةات التربيةة الدينيةة فةي ضةوء المهةارات الحياتيةة ،كمةا أوصةت
بإعداد برامج تءهيل للمعلمةين فةي ضةوء المهةارات الحياتيةة ،وأوصةت بتطةوير طةرق التةدريس التةي

تدعم امتالك المهارات الحياتية.

-74دراســــــــــــة مســــــــــــعود ( )6116بعنــــــــــــوان" :تحديــــــــــــد مــــــــــــد فعاليــــــــــــة اســــــــــــتخدام

اســـــــــتراتيجية الـــــــــتعلم التعـــــــــاوني فـــــــــي تـــــــــدريس التربيـــــــــة اإلســـــــــالمية علـــــــــى تنميـــــــــة
المهارات الحياتية".

وهة ة ة ة ةةدفت ه ة ة ة ة ةةذه الد ارس ة ة ة ة ةةة إل ة ة ة ة ةةى تحدي ة ة ة ة ةةد مة ة ة ة ةةدى فعالي ة ة ة ة ةةة اس ة ة ة ة ةةتخدام اس ة ة ة ة ةةتراتيجية ال ة ة ة ة ةةتعلم

التع ة ة ة ة ة ة ةةاوني ف ة ة ة ة ة ة ةةي ت ة ة ة ة ة ة ةةدريس التربي ة ة ة ة ة ة ةةة اإلس ة ة ة ة ة ة ةةالمية عل ة ة ة ة ة ة ةةى تنمي ة ة ة ة ة ة ةةة المه ة ة ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ة ة ةةة
والتحصة ة ة ة ةةيل واالتجة ة ة ة ةةاه نح ة ة ة ة ةو المة ة ة ة ةةادة لة ة ة ة ةةدى تالمية ة ة ة ةةذ الصة ة ة ة ةةف األول اإلعة ة ة ة ةةدادي .واسة ة ة ة ةةتخدم

الباح ة ة ة ةةث المة ة ة ة ةنهج التجريب ة ة ة ةةي ،وطبق ة ة ة ةةت الد ارس ة ة ة ةةة عل ة ة ة ةةى عينة ة ة ة ةة م ة ة ة ةةن تالمي ة ة ة ةةذ الص ة ة ة ةةف األول
اإلعة ة ة ة ةةدادي بمدرسة ة ة ة ةةتي ناصة ة ة ة ةةر اإلعدادية ة ة ة ةةة بنة ة ة ة ةةين بنهة ة ة ة ةةا ،وكفة ة ة ة ةةر شة ة ة ة ةةكر اإلعدادية ة ة ة ةةة بنة ة ة ة ةةين،
وق ة ة ة ة ةةد ق ة ة ة ة ةةام الباح ة ة ة ة ةةث باختي ة ة ة ة ةةار بعة ة ة ة ة ة

المه ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ةةة المناس ة ة ة ة ةةبة لتالمي ة ة ة ة ةةذ الص ة ة ة ة ةةف

األول اإلعة ة ة ة ة ة ةةدادي مثة ة ة ة ة ة ةةل :اتخة ة ة ة ة ة ةةاذ الق ة ة ة ة ة ة ةرار والة ة ة ة ة ة ةةوعي بمشة ة ة ة ة ة ةةاعر اآخ ة ة ة ة ة ة ةرين وادارة الوقة ة ة ة ة ة ةةت
واالتص ة ة ة ة ة ةةال الفاع ة ة ة ة ة ةةل واس ة ة ة ة ة ةةتخدام المكتب ة ة ة ة ة ةةة والقة ة ة ة ة ة ةواميس الديني ة ة ة ة ة ةةة ،ث ة ة ة ة ة ةةم إع ة ة ة ة ة ةةداد اختب ة ة ة ة ة ةةار

تحص ة ة ة ةةيلي ف ة ة ة ةةي الوح ة ة ة ةةدة المخت ة ة ة ةةارة ومقي ة ة ة ةةاس اتج ة ة ة ةةاه نح ة ة ة ةةو التربي ة ة ة ةةة اإلس ة ة ة ةةالمية ،واس ة ة ة ةةتخدم

الباح ة ة ة ة ةةث المتوس ة ة ة ة ةةطات الحس ة ة ة ة ةةابية واختب ة ة ة ة ةةار (ت) للف ة ة ة ة ةةروق .وق ة ة ة ة ةةد توص ة ة ة ة ةةل الباح ة ة ة ة ةةث إل ة ة ة ة ةةى
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م ة ة ة ة ة ةةا يل ة ة ة ة ة ةةي :وج ة ة ة ة ة ةةود ف ة ة ة ة ة ةةروق ذات داللة ة ة ة ة ة ةة إحص ة ة ة ة ة ةةائية ب ة ة ة ة ة ةةين متوس ة ة ة ة ة ةةط درج ة ة ة ة ة ةةات تالمي ة ة ة ة ة ةةذ
المجموعة ة ة ة ةةة التجريبية ة ة ة ةةة وتالمية ة ة ة ةةذ المجموعة ة ة ة ةةة الضة ة ة ة ةةابطة فة ة ة ة ةةي التطبية ة ة ة ةةق البعة ة ة ة ةةدي الختبة ة ة ة ةةار

التحص ة ة ة ة ة ة ةةيلي لص ة ة ة ة ة ة ةةالح تالمي ة ة ة ة ة ة ةةذ المجموع ة ة ة ة ة ة ةةة التجريبي ة ة ة ة ة ة ةةة .ووج ة ة ة ة ة ة ةةود ف ة ة ة ة ة ة ةةروق ذات داللة ة ة ة ة ة ة ةة

إحص ة ة ة ة ةةائية ب ة ة ة ة ةةين متوس ة ة ة ة ةةط درج ة ة ة ة ةةات تالمي ة ة ة ة ةةذ المجموع ة ة ة ة ةةة التجريبي ة ة ة ة ةةة وتالمي ة ة ة ة ةةذ المجموع ة ة ة ة ةةة
الضة ة ة ة ةةابطة ف ة ة ة ة ةي التطبية ة ة ة ةةق البعة ة ة ة ةةدي لمقية ة ة ة ةةاس االتجة ة ة ة ةةاه نحة ة ة ة ةةو د ارسة ة ة ة ةةة الم ة ة ة ة ةواد االجتماعية ة ة ة ةةة

لص ة ة ة ة ةةالح تالمي ة ة ة ة ةةذ المجموع ة ة ة ة ةةة التجريبي ة ة ة ة ةةة .وأوص ة ة ة ة ةةى الباح ة ة ة ة ةةث بض ة ة ة ة ةةرورة اس ة ة ة ة ةةتخدام ال ة ة ة ة ةةتعلم

التع ة ة ةةاوني ف ة ة ةةي ت ة ة ةةدريس التربي ة ة ةةة االس ة ة ةةالمية ف ة ة ةةي المرحل ة ة ةةة اإلعدادي ة ة ةةة؛ لم ة ة ةةا له ة ة ةةا م ة ة ةةن أثة ة ة ةةر
إيج ة ة ة ة ةةابي ف ة ة ة ة ةةي التحص ة ة ة ة ةةيل واالتج ة ة ة ة ةةاه وتنمي ة ة ة ة ةةة المه ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ةةة ل ة ة ة ة ةةدى التالمي ة ة ة ة ةةذ .كم ة ة ة ة ةةا
أوص ة ة ة ةةى بتفعي ة ة ة ةةل دور الم ة ة ة ةةتعلم ف ة ة ة ةةي العملي ة ة ة ةةة التعليمي ة ة ة ةةة ليع ة ة ة ةةزز م ة ة ة ةةن ثقت ة ة ة ةةه بنفس ة ة ة ةةه ويزي ة ة ة ةةد
من دافعتيهم للتعلم.

ثالثاً -الدراسات األجنبية:

-7دراسة كابلي ( :)6118بعنوان" :إلقاء الضوء على المهارات الحياتية والبرامج المساندة في
مشروع الواليات المتحدة األمريكية بال أمية".

وه ةةدفت الد ارس ةةة إل ةةى إلق ةةاء الض ةةوء عل ةةى المه ةةارات الحياتي ةةة والبة ةرامج المس ةةاندة ف ةةي مش ةةروع

الواليات المتحدة األمريكية بال أمية ،وقد أكدت الدراسة أهمية المهارة الحياتية فةي بةرامج التعلةيم

الع ةةام ،ورك ةةزت علة ةةى المه ةةارات الحياتيةةةة الالزم ةةة للتلميةةةذات ،ومنه ةةا :مه ةةارات األم ةةن والسة ةةالمة،
والمهارات االجتماعية ،والمهارات الصحية مثل اإلسعافات األولية.

كم ةةا أوص ةةت الد ارس ةةة بض ةةرورة إض ةةافة مجموع ةةة أخ ةةرى مة ةن المه ةةارات الحياتي ةةة أك ةةدتها الد ارس ةةة
والتج ةةارب الدولي ةةة الس ةةابقة ،منه ةةا :مه ةةارات المش ةةاركة ف ةةي األعم ةةال الجماعي ةةة ،ومه ةةارات تحم ةةل

المسةةئولية ،ومهةةارات اتخةةاذ الق ة اررات وحةةل المشةةكالت ،ومهةةارات التعامةةل مةةع اإلنترنةةت ،ومهةةارات
التعامل مع البيئة ،ومهارات التغذية السليمة ،ومهارات استخدام الحاسب اآلي ،ومهةارات األمومةة

والطفولة لإلناث خاصة ،ومهارات الصحة واألسةرة ،ومهةارات سةياحية ،ومهةارات التسةوق والشةراء،
ومهارات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،ومهارات التعلم الذاتي.

-6دراســة هنلــين جرجــوي (6111م) " : Hanley, Gregaryتقــويم برنــامج تــدريس علــى
مستو الفصل الدراسي لتنمية المهارات الحياتية لمرحة ما قبل المدرسة".

وهةةدفت الد ارس ةةة إل ةةى تقةةويم برن ةةامج ت ةةدريس علةةى مس ةةتوى الفص ةةل الد ارسةةي لتنمي ةةة المه ةةارات

الحياتية لمرحلة ما قبل المدرسة.

وقد اعتمد البرنامج على تدريس المهارات الحياتية من خالل مجموعةة مةن األنشةطة مثةل" :اللعةب

الحةةر – النمذج ةةة – لع ةةب ال ةةدور – القصةةص،و وق ةةد أش ةةارت نت ةةائج الد ارسةةة إل ةةى فعالي ةةة البرن ةةامج
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التدريسةةي فةةي تحقيةةق أهدافةةه حيةةث قةةد أدى إلةةى خفة

المشةةكالت السةةلوكية لةةدى األطفةةال -عينةةة

الدراسة -بنسبة  ،%64كما أدى إلى تنمية العديد من المهارات الحياتية لديهم ،ومن ثم فقد أكدت
الد ارسةةة أن األلعةةاب جيةةدة التصةةميم والنمذجةةة ولعةةب الةةدور وغيرهةةا مةةن األنشةةطة هةةي فةةي األسةةاس

أكثر من مجرد متعة ،بةل يمكةن مةن خاللهةا مسةاعدة األطفةال علةى تنميةة مهةارات حياتيةة أساسةية
لةةديهم .كمةةا تسةةهم فةةي اسةةتعدادهم المةةدرس؛ حيةةث تعمةةل األلعةةاب علةةى تنميةةة مهةةارات االسةةتماع،
ومهارات التعاون وبع

المهارات االجتماعية وتنمية قدر كاف من الثقة بالنفس لدى األطفال.

 -2دراسة ) (Choe, & pin, 2006وعنوانها" :الكشف عن المهـارات الحياتيـة فـي مـدارس
االبتدائية موسكو بين طالبات الصف الخامس االبتدائى في المرحلة األولى".

وهةدفت هةذه الد ارسةة إلةى تحديةد المهةارات الحياتيةة التةي ينبغةي أن تةدمج فةي منةاهج العلةوم
للمرحلة االبتدائية  ،ودور مناهج العلوم في إشباع تلك الحاجات.

كما هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عةن المهةارات الحياتيةة فةي مةدارس موسةكو ،ونسةبة شةيوع

المهمةةات التعليميةةة بةةين طالبةةات الصةةف األول االبتةةدائى فةةي المرحلةةة األولةةى فةةي وحةةدة تصةةنيف
تراكيةةت العمليةةات العلميةةة المبنيةةة علةةى االكتشةةاف األولةةي .وقةةد اسةةتخدم الباحةةث التواصةةل فةةى
انةدماج األرقةام الحسةابي بواقةع ( )2أسةئلة لكةل شةبكة طبقةت علةى عينةة الد ارسةة الوصةفية المكونةة

من ( )12طالبة من طالبات الصف األول االبتدائى.
وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة هي :

شيوع عدد من صعوبة األخطاء المفاهيمية لدى الطالبات فى تكوين المفاهيم العلمية .

-5دراسـة) (Eriksson, & Villeval, 2004وعنوانهـا " :المهـارت الحياتيـة فـي منـاهج

العلوم للمرحلة االبتدائية التي تقوم بها عينة من بطيئي التعلم للصف الثالث االبتدائى".

وه ةةدفت الد ارس ةةة ال ةةى تع ةةرف المه ةةارات الحياتي ةةة الت ةةي تق ةةوم بهة ةا عين ةةة م ةةن الص ةةف الثال ةةث
االبتدائى  ،وكذلك هدفت الدراسة إلى تحديد المهارات الحياتيةة الواجةب توافرهةا فةي منةاهج العلةوم

للمرحلة االبتدائيةة ،وبعةد تحليةل محتويةات المنةاهج واحتياجةات الطةالب فةي هةذه المرحلةة تحةددت
المهةارات الحياتيةة فةي المهةارات التاليةة :المهةارات الصةحية ،المهةارات البيئيةة ،المهةارات اليدويةة،

المهةارات الغذائيةة ،المهةارات األمانيةة .واشةتملت اسةتمارة البحةث علةى ( )22سةؤاالً موزعةة علةى
ثالثة محاور ،وقد طبقت على ( )25من التالميذ؛ وذلك لفحص دفةاتر تحضةيرهم ودفةاتر الواجةب

المنزلةةي لحة ةوالي ( )211طال ةةب لتحلي ةةل م ةةادة العل ةةوم فةةي دف ةةاترهم  ،وك ةةذلك ت ةةم فح ةةص إجاب ةةاتهم
وتحليلها في االختبارات الشهرية  ،وتةم تطبيةق اختبةار تشخيصةي مةن ( )01أسةئلة متنوعةة وطبةق

على ( )211طالب ،وللتحقق من أهداف الدراسة طبقت مجموعة من االستبيانات ،والتي أسفرت

عن تحديد المهارات الفرعية لمجاالت المهارات الحياتية التالية وهي :المهارات اإلنتاجية ،مهارات
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ترشةيد االسةتهالك ،مهةارات فةي المجةال الصةحي ،مهةارات الةوعي المجتمعةي ،مهةارات التثقيةف

البيئي ،مهارات أساليب التفكير المختلفة ،مهارات التربية اإلنجابية.
-5دراســـــة (جــــــنج و آخــــــرون)

others

and

 )6114( Jungeبعنــــــوان:

"اســـــــتخدام اســـــــتراتيجيات المشـــــــاركة بـــــــالخبرة والـــــــتعلم التعـــــــاوني فـــــــي بنـــــــاء برنـــــــامج
لتنمية المهارات الحياتية بعد المدرسة".

وه ة ة ة ة ة ةةدفت ه ة ة ة ة ة ةةذه الد ارس ة ة ة ة ة ةةة إلة ة ة ة ة ة ةى اس ة ة ة ة ة ةةتخدام اس ة ة ة ة ة ةةتراتيجيات المش ة ة ة ة ة ةةاركة ف ة ة ة ة ة ةةي الخبة ة ة ة ة ة ةرة

والة ة ة ةةتعلم التع ة ة ة ةةاوني فة ة ة ةةي بن ة ة ة ةةاء برن ة ة ة ةةامج لتنمية ة ة ةةة المه ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ةةة بعة ة ة ةةد المدرس ة ة ة ةةة .حي ة ة ة ةةث
ت ة ة ة ةةم تزوي ة ة ة ةةد األطف ة ة ة ةةال ب ة ة ة ةةاألدوات الت ة ة ة ةةي يحتاجونه ة ة ة ةةا لالس ة ة ة ةةتجابة لمواق ة ة ة ةةف الحي ة ة ة ةةاة المختلف ة ة ة ةةة،

والتفاع ة ة ة ة ةةل المتك ة ة ة ة ةةرر م ة ة ة ة ةةع الكب ة ة ة ة ةةار المتخصص ة ة ة ة ةةين م ة ة ة ة ةةن خ ة ة ة ة ةةالل المش ة ة ة ة ةةاركة ف ة ة ة ة ةةي البةة ة ة ة ةرامج

التجريبي ة ة ة ة ة ةةة باس ة ة ة ة ة ةةتخدام ال ة ة ة ة ة ةةتعلم التع ة ة ة ة ة ةةاوني؛ لتحقي ة ة ة ة ة ةةق أه ة ة ة ة ة ةةدافهم الشخص ة ة ة ة ة ةةية م ة ة ة ة ة ةةن أج ة ة ة ة ة ةةل
التنمي ة ة ة ة ة ةةة االجتماعي ة ة ة ة ة ةةة لألطف ة ة ة ة ة ةةال والنج ة ة ة ة ة ةةاح األك ة ة ة ة ة ةةاديمي ف ة ة ة ة ة ةةي الد ارس ة ة ة ة ة ةةة ،وم ة ة ة ة ة ةةن خ ة ة ة ة ة ةةالل

النتة ة ة ة ة ة ةةائج قبة ة ة ة ة ة ةةل وبعة ة ة ة ة ة ةةد انتهة ة ة ة ة ة ةةاء الد ارسة ة ة ة ة ة ةةات االستقصة ة ة ة ة ة ةةائية تشة ة ة ة ة ة ةةير إلة ة ة ة ة ة ةةى أن األطفة ة ة ة ة ة ةةال
الملتحقةة ة ةةين فةة ة ةةي هة ة ة ةةذا البرنةة ة ةةامج ،أظهة ة ة ةةروا مهة ة ة ةةارة كسةة ة ةةب الحي ة ة ةةة مة ة ة ةةع مة ة ة ةةرور الوق ة ة ةةت ،ومة ة ة ةةع

أن المكاسة ة ة ة ة ةةب لمهة ة ة ة ة ةةارات حياتية ة ة ة ة ةةة معينة ة ة ة ة ةةة تختلة ة ة ة ة ةةف حسة ة ة ة ة ةةب العمة ة ة ة ة ةةر والجة ة ة ة ة ةةنس والعة ة ة ة ة ةةرق.
وأظهة ة ة ةةرت الد ارس ة ة ة ةةة أن عم ة ة ة ةةل األطفة ة ة ةةال بحاج ة ة ة ةةة إل ة ة ة ةةى إش ة ة ة ةراف مة ة ة ةةن اآب ة ة ة ةةاء بع ة ة ة ةةد س ة ة ة ةةاعات

الة ة ة ة ة ة ةةدوام المدرسة ة ة ة ة ة ةةي ،وأن هنة ة ة ة ة ة ةةاك عة ة ة ة ة ة ةةدداً مة ة ة ة ة ة ةةن الخية ة ة ة ة ة ةةارات المتاحة ة ة ة ة ة ةةة لرعاية ة ة ة ة ة ةةة الوالة ة ة ة ة ة ةةدين

العة ة ة ة ةةاملين لألطفة ة ة ة ةةال فة ة ة ة ةةي سة ة ة ة ةةن الد ارسة ة ة ة ةةة ،وتت ة ة ة ة ةراوح بة ة ة ة ةةين اإلش ة ة ة ة ةراف والرقابة ة ة ة ةةة مة ة ة ة ةةن قبة ة ة ة ةةل
الكبة ة ة ة ة ة ة ةةار ،كمة ة ة ة ة ة ة ةةا أوضة ة ة ة ة ة ة ةةحت أن ( ،)%44مة ة ة ة ة ة ة ةةن اآبة ة ة ة ة ة ة ةةاء ال تة ة ة ة ة ة ة ةةوفر الرعاية ة ة ة ة ة ة ةةة إش ة ة ة ة ة ة ة ةراف

ألطفة ة ة ة ةةالهم فة ة ة ة ةةي الوالية ة ة ة ةةات المتحة ة ة ة ةةدة األمريكية ة ة ة ةةة ،وهة ة ة ة ةةذا يتة ة ة ة ةةرك لألطفة ة ة ة ةةال الرعاية ة ة ة ةةة الذاتي ة ة ة ة ةة
ألنفس ة ة ةةهم ،ل ة ة ةةذلك أظه ة ة ةةرت بة ة ة ةرامج م ة ة ةةا بع ة ة ةةد المدرس ة ة ةةة االس ة ة ةةتفادة بش ة ة ةةكل إيج ة ة ةةابي ف ة ة ةةي نم ة ة ةةو

مهارات األطفال االجتماعية واألكاديمية.

-2دراسة (فوكس)  :)6114( Foxبعنـوان" :تقـويم المهـارات الحياتيـة لـد الخـريجين الـذين
تعرضوا لبرنامج ( )H-4الكتساب المهارات الحياتية في الواليات المتحدة األمريكية".

وهدفت هذه إلى تقويم المهارات الحياتية لدى الخريجين الذين تعرضوا لبرنامج ()H-4؛ الكتساب

المهةةارات الحياتيةةة فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ،حيةةث شةةملت ( )22مهةةارة مقسةةمة إلةةى أربعةةة
مج ة ةةاالت :مه ة ةةارات تقني ة ةةة ،ومه ة ةةارات االتص ة ةةال والتواص ة ةةل ،والمه ة ةةارات الشخص ة ةةية والمجتمعي ة ةةة،
والمه ةةارات القيادي ةةة؛ واعتم ةةدت الد ارس ةةة عل ةةى جم ةةع البيان ةةات م ةةن خ ةةالل أس ةةئلة مفتوح ةةة النهاي ةةة،
والمشاركة في إكمال قصص شيقة من خالل الخبرات التي اكتسبوها من برنامج (. )H-4

وتةةم تحديةةد البيانةةات باسةةتخدام اإلحصةةاء الوصةةفي .وتوصةةلت النتةةائج إلةةى أن هةةذا البرنةةامج يةةؤثر

على تنمية المهارات الحياتية لةدى الخةريجين ،ووسةيلة ناجحةة لتعةاون الشةباب فةي البلةدان الناميةة؛
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لتصة ةةبح قة ةةادرة علة ةةى مواجهة ةةة التحة ةةديات .وأوصة ةةت الد ارسة ةةة الخ ة ةريجين ب ة ةءن يتعلم ة ةوا موضة ةةوعات
متخصصةةة ومهةةارات حياتيةةة تزيةةد مةةن خب ةراتهم ،وتسةةاهم فةةي بنةةاء شخصةةياتهم مثةةل :مهةةارة اتخةةاذ

القرار ،ومهارة القيادة ،والمواطنة ،واالتصال مع اآخرين ،واحترام الذات.
-1دراسة ماي

الثانوية".

 )6116( MIKEبعنوان" :تنمية المهارات الحياتية لد التالميـذ فـي المرحلـة

هدفت الدراسة إلى تنمية المهارات الحياتية لةدى التالميةذ فةي المرحلةة الثانويةة ،وقةد أكةدت الد ارسةة
أهمية اكتسةاب المهةارات الحياتيةة كمةدخل لتةدعيم المفةاهيم ،وتحقيقةاً لهةذا الغةر

فقةد قةام الباحةث

بإعداد أدوات البحث المتمثلةة فةي :بطاقةة مالحظةة لمالحظةة أداء المعلةم للتعةرف إلةى دور المعلةم

في تنمية المهارات الحياتية ،ثم بناء برنامج لتنمية المهةارات الحياتيةة لةدى التالميةذ ركةز فيةه علةى

دور المهارات الحياتية في تدعيم المفاهيم المرتبطة بمادة الدراسات االجتماعية.

وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها:

 تةةدني مس ةةتوى أداء المعل ةةم ف ةةي تنمي ةةة المه ةةارات الحياتي ةةة ل ةةدى تالمي ةةذه ،واالقتص ةةار عل ةةى
بع ة

الطةةرق التةةي مةةن شةةءنها مسةةاعدتهم علةةى اكتسةةاب بع ة

مدخل المهارات الحياتية لتحقيق هذا الغر .

المفةةاهيم ،دون اس ةتخدام

 فاعلي ةةة البرن ةةامج التعليم ةةي ف ةةي تحقي ةةق أهداف ةةه ،وق ةةد اتض ةةح ذل ةةك مة ةن خ ةةالل تحس ةةن أداء
التالميذ في اكتساب المفاهيم وتعلمها من خالل استخدام مدخل المهارات الحياتية.

-9دراسة 6116(Mary Hillم) بعنوان" :تنمية المهارات الحياتية لد تالميذ مرحلة التعليم
األساسي لما لذل من أهمية في فهم العديد من القضايا االجتماعية والبيئية".

وهةدفت الد ارسةةة إلةةى تنميةةة المهةةارات الحياتيةةة لةدى تالميةةذ مرحلةةة التعلةةيم األساسةةي؛ لمةةا لةةذلك

من أهمية في فهم العديد من القضايا االجتماعية والبيئية.
وتحقيق ةاً له ةذا الغةةر

فقةةد قامةةت الباحثةةة بتجديةةد بع ة

القضةةايا االجتماعيةةة والبيئةةة ذات الصةةلة

بمةةنهج الد ارسةةات االجتماعيةةة مثةةل( :البطالةةة – التلةةوث) ،ثةةم قامةةت بالباحثةةة بإعةةداد دليةةل للمعلةةم؛
لمسةةاعدة التالميةةذ علةةى فهةةم القضةةايا والتفاعةةل معهةةا ومحاولةةة إيجةةاد حلةةول مناسةةبة لهةةا ،حيةةث إن

المهارات الحياتية المتمثلة في الدراسات االجتماعية العديدة المتنوعة مثل :االتصال االجتمةاعي-
الوعي بمشاعر اآخرين -صنع القرار -إدارة الوقت -التخطيط للمستقبل -حسن استخدام الموارد
– التفاعل مع اآخرين -إدارة المشكالت.
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رابعاً  :تعقيب على الدراسات السابقة

ومم ة ة ة ة ة ةا سة ة ة ة ة ةةبق نجة ة ة ة ة ةةد أن الد ارسة ة ة ة ة ةةات العربية ة ة ة ة ةةة التة ة ة ة ة ةةي اهتمة ة ة ة ة ةةت بالمهة ة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ة ةةة

تميزت باآتي:

-7فيما يتعلق بأهداف الدراسات السابقة:
هن ة ة ة ةةاك د ارسةة ة ة ةةات ه ة ة ة ةةدفت إلة ة ة ة ةةى تحديةة ة ة ةةد مس ة ة ة ةةتوى المه ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ةةة :توافة ة ة ة ةةق د ارسةة ة ة ةةة

الباحثة ة ة ة ةةة ه ة ة ة ة ةةذه الد ارس ة ة ة ة ةةات ف ة ة ة ة ةةي ه ة ة ة ة ةةذا المج ة ة ة ة ةةال ،ود ارس ة ة ة ة ةةات أخ ة ة ة ة ةةرى ه ة ة ة ة ةةدفت إل ة ة ة ة ةةى تنمي ة ة ة ة ةةة
المهة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ةةة مة ة ة ة ةةن خة ة ة ة ةةالل ب ة ة ة ة ةرامج محة ة ة ة ةةددة ،مثة ة ة ة ةةل :صة ة ة ة ةةبحي ( ،)2111ومسة ة ة ة ةةعود
( ،)2112ود ارسة ة ة ة ة ةةات هة ة ة ة ة ةةدفت إلة ة ة ة ة ةةى تحلية ة ة ة ة ةةل أو تقة ة ة ة ة ةةويم مقة ة ة ة ة ةةررات د ارسة ة ة ة ة ةةية فة ة ة ة ة ةةي ضة ة ة ة ة ةةوء

المه ة ة ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ة ة ةةة س ة ة ة ة ة ة ةةعيد ( .)2112وهن ة ة ة ة ة ة ةةاك د ارس ة ة ة ة ة ة ةةات اهتم ة ة ة ة ة ة ةةت بط ة ة ة ة ة ة ةةرح نم ة ة ة ة ة ة ةةاذج
وتصةة ة ة ةةورات مقتة ة ة ة ةةرح للمهةة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ةةة ،وهنةة ة ة ةةاك د ارس ة ة ة ةةات هة ة ة ة ةةدفت إل ة ة ة ةةى تق ة ة ة ةةويم مسة ة ة ة ةةتوى

المهة ةةارات الحياتية ةةة مثة ةةل :د ارسة ةةة ()2008

other

and

 ،Holtود ارسة ةةة

Fox

( ،)2112ود ارس ة ة ة ةةات ه ة ة ة ةةدفت إل ة ة ة ةةى تحدي ة ة ة ةةد فعالي ة ة ة ةةة بة ة ة ة ةرامج مح ة ة ة ةةددة ف ة ة ة ةةي تنمي ة ة ة ةةة المه ة ة ة ةةارات
الحياتية ،ودراسة  ،)2112( Foxودراسة .)2112( Junge and others
-6فيما يتعلق بمناهج البحث فقد اختلفت باختالف األهداف:

اسة ة ةةتخدام المة ة ةةنهج شة ة ةةبه التجريبة ة ةةي :كد ارسة ة ةةة صة ة ةةبحي ( )2114التة ة ةةي اسة ة ةةتخدمت المة ة ةةنهج
الوصة ةةفي والبنة ةةائي ،والتجريبة ةةي مجتمع ة ةةة .ومة ةةن المالحة ةةظ أن هنة ةةاك تنوعة ة ةاً فة ةةي منهة ةةاج البح ة ةةث

للد ارسة ة ة ة ة ةةة ،حية ة ة ة ة ةةث أن بع ة ة ة ة ة ة

الد ارسة ة ة ة ة ةةات اسة ة ة ة ة ةةتخدمت المة ة ة ة ة ةةنهج الوصة ة ة ة ة ةةفي ،مثة ة ة ة ة ةةل د ارسة ة ة ة ة ةةة

(س ة ة ة ة ة ة ةةعيد ،)2112،اس ة ة ة ة ة ة ةةتخدمت الم ة ة ة ة ة ة ةةنهج الوص ة ة ة ة ة ة ةةفي ،مث ة ة ة ة ة ة ةةل :د ارس ة ة ة ة ة ة ةةة other and Holt
( ،)2114( Ferrari ،)2112دراسة .)2112( Fox
-4فيما يتعلق بعينة الدراسة:

وقةة ة ة ة ةةد تنوعةة ة ة ة ةةت مةة ة ة ة ةةن حيةة ة ة ة ةةث الم ارحة ة ة ة ة ةةل الد ارسة ة ة ة ة ةةية فئة ة ة ة ة ةةة الطلب ة ة ة ة ةةة الع ة ة ة ة ةةادين :اختلفةة ة ة ة ةةت

العينةة ة ة ة ة ةةة مة ة ة ة ة ة ةةن ناحية ة ة ة ة ة ةةة المرحلة ة ة ة ة ة ةةة الد ارسة ة ة ة ة ة ةةية اإلعدادية ة ة ة ة ة ةةة  ،صة ة ة ة ة ة ةةبحي ( ، ،)2111سة ة ة ة ة ة ةةعيد
(،)2112

-3فيما يتعلق بمكان الدراسة:

تنوعت األماكن التي أجريت فيها الدراسات بين:

 مصر كدراسة( :سعيد.)2111 ،

 المملكة العربية السعودية ،مثل دراسة :دراسة الجديبي ()2101
 بريطانيا وكولومبيا وكندا ،مثل دراسة.)2112( Benjamin , wick :

 الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة ،كد ارسةةة ،)2112( Holt and other :ود ارسةةة
(.)2112
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Fox

-5فيما يتعلق بأدوات الدراسة:
د ارسة ة ة ة ة ةةات اس ة ة ة ة ة ةةتخدمت قائم ة ة ة ة ة ةةة بالمه ة ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ة ةةة واختب ة ة ة ة ة ةةار لقياس ة ة ة ة ة ةةها ،مث ة ة ة ة ة ةةل:

د ارسة ة ة ة ةةة :سة ة ة ة ةةعيد ( ،)2112وقة ة ة ة ةةد وافقة ة ة ة ةةت الد ارسة ة ة ة ةةة الحالية ة ة ة ةةة هة ة ة ة ةةذه الد ارسة ة ة ة ةةات فة ة ة ة ةةي إعة ة ة ة ةةداد
قائمة بالمهارات الحياتية واستبانة خاصة لقياس هذه المهارات.

د ارسة ة ة ة ة ة ةةات وضة ة ة ة ة ة ةةعت تصة ة ة ة ة ة ةةور مقتة ة ة ة ة ة ةةرح لقائمة ة ة ة ة ة ةةة بالمهة ة ة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ة ة ةةة مثة ة ة ة ة ة ةةل د ارس ة ة ة ة ة ة ةةة:
(الجديبي (.)2101
واسةتخدمت بعة

الد ارسةات االختبةارات أدوات للد ارسةة ،كد ارسةة(صةبحى ،)2111،فيمةا اعتمةدت

الدراسة الحاليةة علةى أسةلوب تحليةل المضةمون؛ لبنةاء قائمةة بالمهةارات الحياتيةة ،والتءكةد مةن مةدى
توافره ةةا ف ةةي مض ةةمون كت ةةاب التربي ةةة اإلس ةةالمية للص ةةف الس ةةادس االبتة ةدائي،و بعة ة

الد ارس ةةات

اختبار تحصيلياً مثل :دراسة (صبحي  ،)2111ودراسة قشطه ( ، )2101واستخدمت
استخدمت
اً
بعة

الد ارسةات االختبةارات كةءدوات للد ارسةة ،كد ارسةة (صةبحى ،)4441،فيمةا اعتمةدت الد ارسةة

الحاليةةة علةةى أسةةلوب تحليةةل المضةةمون؛ لبنةةاء قائمةةة بالمهةةارات الحياتيةةة ،والتءكةةد مةةن مةةدى توافرهةةا

في مضمون كتاب التربية االسالمية للصف السادس االبتدائي األساسي
-2فيما يتعلق بنتائج الدراسة:

تكة ة ة ة ةةاد تشة ة ة ة ةةترك معظة ة ة ة ةةم الد ارسة ة ة ة ةةات المتعلقة ة ة ة ةةة بقية ة ة ة ةةاس وتقة ة ة ة ةةويم مسة ة ة ة ةةتوى المهة ة ة ة ةةارات

الحياتية ة ة ة ةةة والة ة ة ة ةةوعي الحية ة ة ة ةةاتي؛ فجميعهة ة ة ة ةةا تشة ة ة ة ةةير فة ة ة ة ةةي مجمة ة ة ة ةةل نتائجهة ة ة ة ةةا إلة ة ة ة ةةى أن مسة ة ة ة ةةتوى
المه ة ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ة ةةة دون المس ة ة ة ة ة ةةتوى المطل ة ة ة ة ة ةةوب ،سة ة ة ة ة ة ةواء ف ة ة ة ة ة ةةي المق ة ة ة ة ة ةةررات الد ارس ة ة ة ة ة ةةية أو
لدى الطلبة -عينة الدراسة ،-كدراسة قشطة (.)2101

تك ةةاد تشة ةةترك الد ارسة ةةات المتعلقة ةةة بةةةالتقويم وقي ةةاس مسةةةتوى المه ةةارات الحياتي ةةة وال ةةوعي الحية ةةاتي؛

فجميعها تشير في مجمل نتائجها إلى أن مستوى المهارات الحياتية دون المسةتوى المطلةوب سةواء

في المقررات -قيةد الد ارسةة ،-أو لةدى الطلبةة -عينةة الد ارسةة .-والد ارسةات التةي اختصةت بعةر

نماذج للمهارات اشةتركت فةي محةاور سةبق ذكرهةا فةي البنةد المتعلةق بةءهم المهةارات الحياتيةة .وفةي

إعداد أدوات التحليل وتفسير النتائج كدراسة (سعيد.)2112 ،
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تعليق عام على الدراسات السابقة:
وفي ضوء ما سبق نجد أن هناك تنوعةاً فةي األهةداف التةي سةعت الد ارسةات السةابقة لتحقيقهةا

بتنةةوع الم ارحةةل الد ارسةةية وأمةةاكن إجرائهةةا والمةةنهج المسةةتخدم والعينةةة المطبةةق عليهةةا وأيضةةا هنةةاك
اخةةتالف للد ارسةةة الحالي ةةة مةةع الد ارسةةات الس ةةابقة؛ حيةةث حةةددت معظ ةةم الد ارسةةات السةةابقة األبع ةةاد
األساسية للمهارات الحياتية :مثل دراسة قشطة ( ،)2101وأعطت بع

الدراسات مؤشرات حول

أهةةم مجةةاالت االهتمةةام فةةي موضةةوع المهةةارات الحياتيةةة ود ارسةةات اهتمةت بتنميةةة المهةةارات الحياتيةةة

كد ارسةةة :الجةةديبي ( ،)2101وبعة

الد ارسةةات اعتمةةدت علةةى المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي ،وغيرهةةا

اعتمدت على المنهج التجريبي وبعضها اعتمد االثنين معاً.
-0تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 فة ة ة ة ةةي حة ة ة ة ةةين تمية ة ة ة ةةزت الد ارسة ة ة ة ةةة الحالية ة ة ة ةةة فة ة ة ة ةةي أنهة ة ة ة ةةا تناولة ة ة ة ةةت المهة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ةةة
للمنهاج التربية االسالمية.

 وأنهة ة ة ة ةةا تناولة ة ة ة ةةت محة ة ة ة ةةاور مختلفة ة ة ة ةةة للمهة ة ة ة ةةارات الحياتية ة ة ة ةةة بالد ارسة ة ة ة ةةة ،مثة ة ة ة ةةل :مهة ة ة ة ةةارات
التربية اإلسالمية.

 وأنه ة ة ة ةةا ش ة ة ة ةةملت الد ارس ة ة ة ةةة الحالي ة ة ة ةةة عين ة ة ة ةةة م ة ة ة ةةن البيئ ة ة ة ةةة الفلس ة ة ة ةةطينية ،وه ة ة ة ةةي ط ة ة ة ةةالب
الص ة ة ة ةةف الس ة ة ة ةةادس االبت ة ة ة ةةدائي األساس ة ة ة ةةي ف ة ة ة ةةي الم ة ة ة ةةدارس التابع ة ة ة ةةة لوكال ة ة ة ةةة الغ ة ة ة ةةوث
الدولية  ،والمدارس الحكومية.

 ف ة ة ة ة ةةي قي ة ة ة ة ةةاس م ة ة ة ة ةةدى ممارس ة ة ة ة ةةة التالمي ة ة ة ة ةةذ للمه ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ةةة م ة ة ة ة ةةن وجه ة ة ة ة ةةة نظ ة ة ة ة ةةر
معلميهم.

 في أنها تنبع حداثة موضوعاتها ،من خالل ما يمكن أن تتوصل إليه من مدلوالت
باعتبارها تمثل استجابة حقيقية إلحدى أبرز القضايا والتحديات الرئيسة والتي تواجه

األمة اإلسالمية.

-6أوجة اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
بنة ة ة ة ةةاء علة ة ة ة ةةى مة ة ة ة ةةا سة ة ة ة ةةبق مة ة ة ة ةةن اسة ة ة ة ةةتع ار

الدراسة الحالية اختلفت عن غيرها فيما يلي:

للد ارسة ة ة ة ةةات السة ة ة ة ةةابقة ،ت ة ة ة ة ةرى الباحث ة ة ة ة ةة أن

 إن الد ارسةة ة ة ة ةةة شة ة ة ة ة ةةملت علةة ة ة ة ةةى عينةة ة ة ة ةةة مةة ة ة ة ةةن البيئ ة ة ة ة ةةة الفلسة ة ة ة ة ةةطينية لطة ة ة ة ة ةةالب الصةة ة ة ة ةةف
السة ة ة ة ة ةةادس األساسة ة ة ة ة ةةي فة ة ة ة ة ةةي المة ة ة ة ة ةةدارس التابعة ة ة ة ة ةةة لوكالة ة ة ة ة ةةة الغة ة ة ة ة ةةوث بقطة ة ة ة ة ةةاع غ ة ة ة ة ة ةزة،
والمدارس الحكومية .

-4ما أفادته الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 إثة ة ة ة ة ةراء معرف ة ة ة ة ةةة الباحث ة ة ة ة ةةة فيم ة ة ة ة ةةا كت ة ة ة ة ةةب ح ة ة ة ة ةةول المه ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ةةة ف ة ة ة ة ةةي التربي ة ة ة ة ةةة
اإلسالمية.
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 تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة.
 الوقوف على تصنيفات المهارات الحياتية .
 كتابة اإلطار النظري لهذه الدراسة.

 تحديةة ة ة ة ة ةةد منهجية ة ة ة ة ة ةةة الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة الحالية ة ة ة ة ة ةةة ،وفة ة ة ة ة ة ةةي بنة ة ة ة ة ة ةةاء أدوات الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة ،واختبة ة ة ة ة ة ةةار
وح ة ة ة ة ة ةةدات التحلي ة ة ة ة ة ةةل ،والوق ة ة ة ة ة ةةوف عل ة ة ة ة ة ةةى كيفي ة ة ة ة ة ةةة تحلي ة ة ة ة ة ةةل البيان ة ة ة ة ة ةةات ،واس ة ة ة ة ة ةةتخالص

النتائج وعرضها وتفسيرها.

 أف ة ة ة ة ةةادت ه ة ة ة ة ةةذه الد ارس ة ة ة ة ةةات الباحثة ة ة ة ة ةة عن ة ة ة ة ةةد تحدي ة ة ة ة ةةدها للمه ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ةةة للتربي ة ة ة ة ةةة
اإلسالمية.

 أف ة ة ة ة ةةادت الباحثة ة ة ة ة ةة منه ة ة ة ة ةةا عن ة ة ة ة ةةد بن ة ة ة ة ةةاء قائم ة ة ة ة ةةة بالمه ة ة ة ة ةةارات الحياتي ة ة ة ة ةةة ذات العالق ة ة ة ة ةةة
بمناهج التربية اإلسالمية .

 قدمت بع

الدراسات بع

األنشطة أفاد منها البحث الحالي.

 في كتابة اإلطار النظري لهذه الدراسة.

 في الوقوف على تصنيفات المهارات الحياتية في كتاب التربية اإلسالمية
 في تحديد المنهج المتبع للدراسة الحالية.

 ف ةةي بن ةةاء أدوات الد ارس ةةة وكيفي ةةة إع ةةداد اختب ةةار للمه ةةارات الحياتي ةةة واس ةةتخالص النت ةةائج
وتفسيرها
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 منهج زهرراسرتز.ه
 جمتمعهرراسرتز.ه
 ع نزهرراسرتز.ه
 صاقهرالتتبانزهوثباتها.ه
ه

مقدمة:

يتنةةاول هةةذا الفصةةل إجةراءات البحةةث التةةي اتبعتهةةا الباحثةة لإلجابةةة عةةن أسةةئلة الد ارسةةة واختبةةار
فروضةةها ثةةم الحةةديث عةةن مةةنهج البح ةث المتبةةع فةةي الد ارسةةة ،ووصةةف لمجتمةةع الد ارسةةة وعينتهةةا
وأسلوب اختيارها ،وبيان بناء أداة الدراسة ،واستخراج صدقها وثباتهةا ،واتسةاقها الةداخلي والتصةميم
التجريبةةي ،وضةةبط المتغي ةرات ،كمةةا يحتةةوي الفصةةل علةةى كيفيةةة تنفيةةذ الد ارسةةة واجرائهةةا ،والمعالجةةة
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات.
منهج البحث :

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب طبيعة الدراسة ،وفةي إطةار هةذا المةنهج
اس ةةتخدمت الباحث ةةة أس ةةلوب تحلي ةةل المحت ةةوي ف ةةى تحلي ةةل منه ةةاج التربي ةةة اإلس ةةالمية ف ةةى الص ةةف
السةةادس األساسةةي ،والمةةنهج الوصةةفي؛ بهةةدف توصةةيف وتحديةةد المهةةارات الحياتيةةة التةةي تضةةمنها
منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي الذي وضعته و ازرة التربية والتعلةيم الفلسةطينية
للعام الدراسي ( )2105-2104الجزأين األول والثاني.
المجتمع األصلي للدراسة :

يتءلف مجتمع الدراسة من فئتين وهما :فئة المعلمين ،وأولياء األمور
منهة ةةاج التربية ةةة اإلسة ةةالمية للصة ةةف السة ةةادس األساسة ةةي لة ةةو ازرة التربية ةةة والتعلة ةةيم الفلسة ةةطينية للعة ةةام
الدراسي( ،) 2105-2104الجزأين األول ،والثاني
فئة المعلمين  ،أولياء األمور .
-0فئـــة المعلمـــين  :ش ةةملت جمي ةةع معلم ةةي ومعلم ةةات أولي ةةاء األم ةةور الص ةةف الس ةةادس االبت ةةدائي

األساسي في مدارس محافظات غزة  ،حيث بل على عددهم ( )2114معلماً ومعلمة ،بلةع أوليةاء
األمةةور ( ،)21564فةةي ( )52مدرسةةة فةةى محافظةةات غ ةزة،من بيةةنهم ()21مدرسةةة مةةن مةةدارس
وكالةةة الغةةوث الدوليةةة و( )21مدرسةةة حكوميةةة  ،وذلةةك وفق ةاً للتوزيةةع المعتمةةد لةةدى وكالةةة الغةةوث
الدوليةةة  ،والمةةدارس الحكوميةةة لسةةنة  ،2105/2104مةةوزعين حسةةب متغي ةرات الد ارسةةة علةةى عةةدد
المعلمين ،وأولياء األمور حسب التالميذ وعدد المدارس
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الرقم

7

المديريات

جدول رقم ()7
يوضح إعداد المعلمين والمدارس في مديريات محافظات غزة

مديرية شمال غزة

المجموع
6

مديرية غزة التعليمية

نوع المدرسة

عدد المدارس

وكالة
مدارس
الغوث الدولية

22

مدارس الحكومية

26

معلمين
معلمات
معلمين
معلمات

وكالة
مدارس
الغوث الدولية

10

معلمين 254
معلمات 211

744

معلمين 526
معلمات 253

42

مدارس الحكومية

72

المجموع
-2

مديرية الوسطي التعليمية

وكالة
مدارس
الغوث الدولية

مدارس الحكومية

-4

وكالة
مدارس
الغوث الدولية
مدارس الحكومية

المجموع الكلي
-5

مديرية رفح التعليمية

وكالة
مدارس
الغوث الدولية
مدارس الحكومية

المجموع الكلي
المجموع الكلي للمعلمين فى وكالة الغوث
المدارس الحكومية ومدارس وكالة حكومية

معلمين
معلمات

012
001
002
026

667
641

معلمين 212
معلمات 255

41

معلمين
معلمات

12

معلمين 766
معلمات 739

17

معلمين 015
معلمات 062

21

المجموع الكلي
مديرية خانيونس التعليمية

عدد المعلمين

55
60

معلمين 16
معلمات 66

22

معلمين 021
معلمات 210

35

معلمين 435
معلمات 418

15

معلمين 60
معلمات 15

02

معلمين 61
معلمات20

44

معلمين 751
معلمات 732

معلمين 7311
معلمات 7523

الغوث الدولية فى محافظات غزة

16

202
245
359
552
112
7672
021
044
611
220
242
163
011
021
682
6823

-6اولياء األمور التالميذ :

وشملت هذه الفئة جميع أولياء األمور التالميذ والتلميذات للصف السادس االبتدائي لوكالة

الغوث الدولية ،والمدارس الحكومية في محافظات غزة ،مديرية شمال غزة  ،مديرية غزة التعليمية

مديرية الوسطي التعليمية ،مديرية خانيونس التعليمية ،مديرية رفح التعليمية وبل عدد أولياء
األمور اإلجمالي ألولياء األمور حسب التالميذ والتلميذات للصف السادس االبتدائي ()21564
ولي أمر ،وذلك وفق للتوزيع المعتمد من و ازرة التربية والتعليم لوكالة الغوث،والمدارس الحكومية
وموزعة حسب متغيرات الدراسة (عدد الطلبة ،عدد أولياء األمور).

جدول رقم ()6
يوضح إعداد التالميذ والتلميذات وأولياء األمور في المدارس الحكومية ووكالة الغوث الدولية
محافظات غزة
الرقم

7

6

-2

-4

-5

المدارس

المحافظات

مديرية شمال غزة

المجموع

مديرية
التعليمية

المجموع

مدارس وكالة الغوث
الدولية

مدارس حكومية

غزة مدارس وكالة الغوث
الدولية
مدارس حكومية

الوسطي مدارس وكالة الغوث
مديرية
الدولية
التعليمية
المجموع

مدارس حكومية

مديرية خانيونس مدارس وكالة الغوث
الدولية
التعليمية
المجموع الكلي

مديرية
التعليمية

المجموع الكلي

مدارس حكومية

رفح مدارس وكالة الغوث
الدولية
مدارس حكومية

عدد
التالميذ

عدد
التلميذات

0626

2260

1480

1463

2943

0524

4123

4651

2473

2126

4110

2162

4164

9827

8339

512

555

0006

625

126

0402

7691

7636

6568

0115

0112

2212

0212

0625

2526

4381

4444

2941

522

524

0156

602

79153

12

5256

01220

79318

7635

المجموع الكلي

عدد أولياء االمور

622

7631

79561

0425

6386

42513

عينة الدراسة:

تتكون عينة الدراسة من عينتين:
 -7فئة المعلمين :وشملت معلمي ومعلمات وأولياء األمور للصف السادس االبتدائي
األساسي في مدارس محافظات غزة  ،حيث بل على عددهم ( )011معلماً ومعلمة
وبنسبة ( )%5.5و بل على عدد أولياء األمور حسب التالميذ والتلميذات ()260
وبنسبة (  )%1.0في ( )52مدرسة فى محافظات غزة،من بينهم ()21مدرسة من
مدارس وكالة الغوث الدولية ،و( )21مدرسة حكومية،
جدول رقم ()4
يوضح إعداد المعلمين في المدارس الحكومية ووكالة الغوث الدولية في مديريات قطاع غزة
الرقم

المحافظات

نوع المدرسة
وكالة

مديرية شمال غزة

الدولية

عدد المعلمين
04

الغوث

01
حكومة
-0

وكالة

مديرية غزة التعليمية

24
الغوث

25

الدولية
حكومية

22
52

المجموع الكلي
-2

وكالة

مديرية الوسطي التعليمية

الغوث

الدولية
01
25

المجموع الكلي
وكالة

مديرية خانيونس التعليمية

الدولية

الغوث

01
22

المجموع الكلي
مديرية رفح التعليمية

%05.12
02

حكومية
-4

22.02%
05

حكومية
-2

%05

%21

وكالة الغوث

02

حكومية

02

المجموع الكلي

21

%01.21

المجموع الكلي للمعلمين فى المدارس الحكومية ومدارس

721

%711

وكالة الغوث الدولية فى مديريات محافظات غزة
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 -2أولياء األمور

وشةةملت هةةذه الفئةةة جميةةع أوليةةاء األمةةور التالميةةذ والتلميةةذات للصةةف السةةادس االبتةةدائي لوكالةةة
الغةةوث الدوليةةة ،والمةةدارس الحكوميةةة فةةي محافظةةات غةةزة ،وبل ة عةةدد أوليةةاء األمةةور حسةةب أعةةداد
التالميذ والتلميذات للصف السادس االبتدائي ( )260ولي أمر.
جدول ( :)5يوضح عينة إعداد التالميذ والتلميذات وأولياء األمور في محافظات غزة
ويبين أولياء األمور في مديريات قطاع غزة
المحافظات

الرقم
مديرية شمال التعليمية

النوع

أولياء االمور

التالميذ

24

التلميذات

22
41

01.6
-0

مديرية غزة التعليمية

التالميذ

24

التلميذات

21
41

المجموع الكلي ألولياء األمور
-2

مديرية الوسطي التعليمية

التالميذ

24

التلميذات

20
45

المجموع الكلي ألولياء األمور
-2

مديرية خانيونس التعليمية

التالميذ
التلميذات

22

المجموع الكلي
-4

01.1%
24

16

مديرية رفح التعليمية

01.1%

%24.62

التالميذ

21

التلميذات

22

المجموع الكلي ألولياء األمور

41

%02.0

المجموع الكلي ألولياء األمور فى مديريات محافظات غزة

260

%011

011

أداة الدراسة :

بعد اَّلطالع عَّى اِّلدب التربوي 9والدراسات السابقة المتعَّقية بمشيكَّة الدراسية9
واستطالع رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير
الرسم  9قامت الباحثة ببناء اَّلستبانة عَّى التال :

-7األداة األولـى :هةةي قائمةة اشةتملت علةةى أهةم محةةاور المهةارات الحياتيةة المتضةةمنة فةى منهةةاج
التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي.
-6األداة الثانية :وهي تحليل المحتوي.
 -2األداة الثالثة :وهةي اسةتبانة لقيةاس ممارسةة المهةارات الحياتيةة مةن وجهةة نظةر المعلمةين
وأولياء األمور.
وفيما يلي عرض للخطـوات التـى قامـت بهـا الباجثـة للوصـول الـى تصـميم أدوات الدراسـةفى صورتها النهائية
بعةةد االطةةالع علةةى الد ارسةةات السةةابقة والم ارجةةع التةةى تناولةةت موضةةوع المهةةارات الحياتيةةة قامةةت
الباحثة بإعداد أدوات الدراسة على النحو التالي :
 وصف األداة األولي بصورتها النهائية  :وتضمنت المحاور اآتية : المحور األول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني.
 المحور الثاني  :مهارات لتعزيز الجانب الروحاني .
 المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني .
 المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي .

 الهدف من األداة  :تحديد المهارات الحياتية األساسية التي يجب تضمنها فى منهاجالتربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي ،والمهارات الفرعية المرتبطة بها ،ومن ثم
استخدام هذه الفئة فى الحكم على مدى توافر هذه المهارات في منهاج التربية اإلسالمية
للصف السادس االبتدائي ،ومن ثم الحكم فى ضوئها على مدى ممارسة التالميذ لها.
 إجراءات تطوير األداة ،وذل من خالل ما يأتي: االطالع على مشروعات عالمية ومحلية لتوصيف المهارات الحياتية مثةل ( :مشةروعاليونس ة ةةيف ( ،)2104والمش ة ةةروع العم ة ةةاني ،)2104 ،وك ة ةةذلك م ة ةةن خ ة ةةالل الم ارج ة ةةع
والد ارسة ةةات التة ةةى صة ةةنفت المهة ةةارات الحياتية ةةة واالطة ةةالع علة ةةى تصة ةةنيفات المهة ةةارات
الحياتية ،ورصد هذه التصنيفات فى قوائم .

010

 -عةةر

األداة علةةى نخبةةة مةةن الخب ةراء والمتخصصةةين ملحةةق رقةةم () الةةذي يتضةةمن

قائمة بءسماء الخبراء والمتخصصين
 بعد أخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين االعتبار حدثت بعيلي عر

التعديالت على األداة ،وفيمةا

لتلك الخطوات:

وصف األداة :تءلفت في صورتها األولية من أربعةة محةاور ،كمةا هةي موضةحة فةى
ملحق رقم ()0
 كيفية اختيار المهارات المختارة فى البحث من بين المهارات الحياتية ككل:بعةةد االطةةالع علةةى تصةةنيفات المهةةارات الحياتيةةة فةةى هةةذا المجةةال ذات العالقةةة بمهةةارات
التربية اإلسالمية ،واستشارة المشرفين ،وحسب احتياجات الطلبة للمهارات ،قامةت الباحثةة
بتصنيف المهارات الحياتية بشكل عام  ،فتم ترشيح المهارات بشكل مبدئي كالتالي:
 المحور األول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني.

 المحور الثاني :مهارات لتعزيز الجانب الروحاني .
 المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني .
 المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي .

-2األداة الثانية  :هي أداة تحليل المحتو

تةةم اعةةداد أداة تحليةةل المحتةةوى لتشةةمل فئةةات التحليةةل للمهةةارات الفرعيةةة بعةةد عرضةةها علةةى
المحكمين وموافقة المشرفين عليها فى صورتها النهائية ،انظر ملحق رقم ()2
وصف بطاقة التحليل :
-0هـــدف التحليـــل :الكش ةةف ع ةةن م ةةدى تة ةوافر المه ةةارات الحياتي ةةة المتض ةةمنة ف ةةى منه ةةاج التربي ةةة
اإلسالمية للصف السادس االبتدائي فى مدارس الوكالة والحكومية.
 -2تحديد فئات تحليل المحتـزي  :وتمثلةت فئةات التحليةل فةى هةذه الد ارسةة فةى المهةارات الحياتيةة
الواردة فى بنود قائمة الصورة النهائية للمهارات الحياتية .
تحديةةد وحةةدة التحليةةل  :اعتمةةدت الد ارسةةة علةةى الفقةرة كوحةةدة للتحليةةل  ،حيةةث إنهةةا اعتمةةدت الوحةةدة
األساسية للمعني ،ويقصد بالفقرة جملة أو أكثر تحمل فكرة ذات معنى تام .
-2تحديد وحدة تحليل المحتـوي :وهةي الوحةدة التةي يظهةر مةن خاللهةا إحةدى المهةارات الحياتيةة
فى فئات التحليل .
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ضوابط التحليل :
 -0جاء التحليل بناء على التعريف اإلجرائي للمهارات الحياتية .
 -2ت ةةم االقتص ةةار عل ةةى المه ةةارات الحياتي ةةة المتض ةةمنة ف ةةى منه ةةاج التربي ةةة اإلس ةةالمية للع ةةام
الدراسي  2105-2104الصادر عن و ازرة التربية والتعليم العالي.
ق ةوائم الرصةةد- :تةةم إعةةداد جةةدول خةةاص إلج ةراء عمليةةة التحليةةل  ،ويتضةةمن عن ةوان المهةةارة،
ورقم الصفحة ،وعنوان الدراسة ،والفقرة ،ومجال المهارة ،كما فى ملحق رقم ()4
خطوات عملية التحليل :
اعتمةةدت الباحثةةة فةةي هةةذه الد ارسةةة علةةى أسةةلوب تحليةةل المحتةةوى ،أساس ةاً للكشةةف عةةن المهةةارات
الحياتي ةة فةةى منهةةاج التربيةةة اإلسةةالمية للصةةف السةةادس االبتةةدائي ،وأسةةلوب تحليةةل المحتةةوى وهةةو
أسةةلوب مةةن أسةةاليب البحةةث التربةةوي ،تتبعةةة الباحثةةة فةةي د ارسةةة مضةةمون المةةادة الم ةراد تحليلهةةا،
باتباع عملية منظمة؛ بهدف تحليل مضمون المةادة ،ووصةفة كمةاً ،وكيفةاً ،فةى ضةوء معيةار محةدد
مسبقاً.
وجاءت خطوات تحليل المنهاج كما يلي:
 -0قراءة المنهاج المـراد تحليلـه -التربيةة اإلسةالمية للصةف السةادس االبتةدائي ،قةراءة واعيةة
متءنية .
 -6تقسيم المنهاج إلى فقرات.
 -2تحديــد المهــارات الحياتيــة المتضــمنة فــى المنهــاج ورصــدها فةةى ق ةوائم خاصةةة أعةةدتها
الباحثةةة لهةةذا الغةةر  ،انظةةر ملحةةق رقةةم ( ،)2وقةةد تكةةون صةريحة ظةةاهرة أو ضةةمنية تفهةةم
مةةن خةةالل معنةةى الجملةةة ،فةةي هةةذه المهةةارات ،وقةةد اعتمةةدت الباحثةةة المهةةارات الص ةريحة
والضمنية.
صدق التحليل :
يعتمد صدق التحليل على صدق أداة التحليل ،وهو أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه ،وقد
تم تقدير صدق األداة باالعتماد على صدق المحكمين ،حيث عرضت أداة تحليل المحتوى على
مجموعة من السادة المحكمين المختصين فى مجال البحث (ملحق رقم )2؛ للتءكد من الصدق
الظاهري للدراسة وم ارجعة بنودها ،وتم التوصل بعد ذلك إلى الصورة النهائية لقائمة المهارات
الحياتية ،كما فى ملحق رقم ()2
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ثبات التحليل

للتءكةةد مةةن ثبةةات التحليةةل قامةةت الباحثةةة بتحليةةل منهةةاج التربيةةة اإلسةةالمية للصةةف السةةادس

االبتةةدائي  ،وقةةام خمسةةة مةةن زمالئهةةا بالتحليةةل للمنهةةاج كةةامالً مةرة أخةةرى ،دون النظةةر إلةةى تحليةةل
الزمالء أثناء عملية التحليل ،كما أن كل زميل تناول محو اًر واحداً ،وحلل به جزأي الكتاب للفصل

األول والثاني للصف السادس االبتدائي ،انظر الملحق رقم () بءسماء الزمالء المحللين ،ثم قامةت
باحتساب نسبة االتفاق بين نتيجة التحليل في المرتين ،باستخدام معادلة (هواتسي).

)R=2(c1.2
C1+c2
حيث:
 Rمعامل الثبات

) 2(c1.2عدد مرات االتفاق بين التحليل األول والتحليل الثاني.

 C1مجموع التك اررات فى التحليل األول.
 c2مجموع التك اررات فى التحليل الثاني.
ملحوظةةة  :تةةم احتسةةاب عةةدد م ةرات االتفةةاق بةةين التحليةةل األول ،والتحليةةل الثةةاني ،بءقةةل قيمةةة فةةى
التحليلين؛ وذلك نظ ار لقربهما من الصواب  ،كما يرى الكثير من الباحثين.
جدول ( )4يبين معامل الثبات بين التحليل األ ول والتحليل الثاني من الجزء األول فى الفصل
األول لكتاب التربية اإلسالمية
المهارة الفرعية

المحور
العدد

الرقم
المحور األول :مهارات

211

لتعزيز الجانب
الوجداني

األول
تعزيز مهارات التواصل

015

010

1.15

تعزيز الجانب الدعوي

22

21

1.10

749

747

1.84

026

022

1.22

المجموع
المحور الثاني  :مهارات
لتعزيز الجانب الروحي

االلتزام بأداء العبادات
402

التحليــــــــل التحليل الثاني

الثبات

بصورة متقنة
مجالسة األخيار لالنتفاع

20

66

1.11

بما عندهم

619

المجموع

014

671

1.98

المحور الثالث لتعزيز
الجانب اإليماني

56

غرس العقيدة اإلسالمية
221

12

1.26

في نفوس التالميذ

50

غرس الوازع الديني في

41

1.25

نفوس التالميذ

المجموع
المحور الرابع :مهارات
لتعزيز الجانب الثقافي

240

719

776

تقييم الذات من الشوائب

11

60

عالج السلوكيات الخاطئة

12

000

1.92
1.15
1.21

الصادرة من التالميذ
المجموع
المجموع الكلي للمحاور األربعة

758

796

1.86

102

125

1.21

معامةةل االرتبةةاط بةةين التحليةةل األول والتحليةةل الثةةاني للجةةزء األول مةةن منهةةاج الصةةف السةةادس
االبتدائي بل

( ،)1.21وهذا يعني أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحثة إلى صالحية

أداة التحليل.
جدول رقم ()2
يبين معامل الثبات بين التحليل األول والتحليل الثاني من الجزء الثاني فى الفصل الثاني
لكتاب التربية اإلسالمية
المحور

العدد

المهارة الفرعية

األول

تعزيز مهارات التواصل

011

012

1.12

لتعزيز الجانب الوجداني

تعزيز الجانب الدعوي

20

21

1.21

المحور الثاني  :مهارات

االلتزام بأداء العبادات

المحور األول  :مهارات

262

التحليـــــــــــل التحليل الثاني

الثبات

المجموع
لتعزيز الجانب الروحي

405

731

746

1.86

020

021

1.26

بصورة متقنة

مجالسة األخيار لالنتفاع بما

66

62

1.12

عندهم
المجموع
مهارات لتعزيز الجانب
اإليماني

غرس العقيدة اإلسالمية في
201

789

671

1.98

10

15

1.10

نفوس التالميذ

غرس الوازع الديني في
نفوس التالميذ

015

42

45

1.12

المجموع
المحور الرابع :مهارات
لتعزيز الجانب الثقافي

221

718

771

1.86

تقييم الذات من الشوائب

62

11

1.25

عالج السلوكيات الخاطئة

21

011

1.22

الصادرة من التالميذ
المجموع
المجموع الكلي للمحاور األربعة

727

719

1.91

112

126

1.22

وأمةةا معامةةل االرتبةةاط بةةين التحليةةل األول والتحليةةل الثةةاني للجةةزء الثةةاني مةةن منهةةاج الصةةف
السادس االبتدائي فقد بل

( ،)1.22وهذا يعني أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحثةة

إلى صالحية أداة التحليل.
-4األداة الثالثــة  :اســتبانة مــن لقيــاس ممارســة المهــارات الحياتيــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين
والمعلمات فى المـدارس الحكوميـة  ،وكالةة الغةوث الدوليةة وجهةة نظةر أوليةاء األمةور ،وهةي مةن
إعداد الباحثة .
وبع ةةد أن ت ةةم اس ةةتخدام اس ةةتمارة تحلي ةةل المحت ةةوى ال ةةذي أع ةةدتها الباحث ةةة  ،وال ةةذي تض ةةمن المه ةةارات
الحياتيةةة فةةى منهةةاج التربيةةة اإلسةةالمية للصةةف السةةادس االبتةةدائي مةةن مةةدارس الحكومةةة والوكالةةة،
ولتحديةةد مسةةتوى ممارسةةة التالميةةذ للمهةةارات الحياتيةةة قامةةت الباحثةةة بإعةةداد اسةةتبانة لقيةةاس مةةدى
الممارسةةة للمهةةارات الحياتيةةة  ،انظةةر ملحةةق رقةةم ( ، )2حيةةث قامةةت الباحثةةة بوضةةع (  )41عبةةارة
تقيس أربعة محاور وهي :
 المحور األول :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني :وتتكون من ()01عبارات .
 المحور الثاني :مهارات لتعزيز الجانب الروحي :وتتكون من ()01عبارات
 المحور الثالث :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني :وتتكون من ()01عبارات
 المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي :وتتكون من ()01عبارات

 واشتملت االستبانة على اقتراحات إضافية من المحكمين ألخذها بعين االعتبار،كما
اشتملت االستبانة على اقتراحات إضافة إلى السادة المحكمين ألخذها بعين االعتبار ،ثم
قامت الباحثة بعر

االستبانة على مجموعة محكمين من المعلمين فى مجال المناهج

وطرق التدريس  ،وعدد من موجهي المرحلة األساسية الدنيا وعددهم ( ،)4انظر ملحق

رقم ( ، )5وبعد أخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين االعتبار ،حدثت بع
أداة الدراسة وهي كالتالي :
011

التعديالت على

 -0إعداد استبانة لقياس ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية بكافة مجاالتها مةن وجهةة نظةر
المعلمين وأولياء األمور أي داخل المدرسة،واالستبانة الثانية لقياس مدي ممارسة التالميذ
للمه ةةارات الحياتي ةةة بكاف ةةة مجاالته ةةا م ةةن وجه ةةة المعلم ةةين نظ ةةر أولي ةةاء األم ةةور  ،بمعن ةةى
فصل المهارات التى يمارسةها فةى المدرسةة ووضةعها فةي اسةتبانة خاصةة موجهةة للمعلةم
ليحكم مدى ممارستها من وجه نظر المعلمين  ،والمهةارات التةي يمارسةها خةارج المدرسةة
موجهةةة إلةةى أولةةي األمةةر لقياسةةها مةةن وجهةةة نظةةر ولةةي األمةةر مةةع العلةةم أن هنةةاك مهةةارات
مشتركة يمارسها التلميذ فى البيت والمدرسة.
 -2تعديل المحور األول  :مهارات لتعزيز

الجانب االجتماعي إلى عبارات تدل على

ممارسة المهارة ،بحيث يمكن قياسها  ،انظر ملحق رقم ( )1للمعلمين وأولياء األمور،
العبارات في المحور الثاني  :تعزيز الجانب الروحي بما يتالءم مع

كما تم تعديل بع

واقع ممارستها سواء فى البيت أو فى المدرسة أو االثنين ،ملحق رقم ( )2للمعلم ملحق
رقم ( )1لولي األمر.
 -2أما المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني فتم االقتصار على المهارات
األساسية مع شيء من التفصيل؛ وذلك ألنها اعلي من مستوي التالميذ .انظر ملحق رقم
( )2للمعلم ،ملحق رقم ( )1لولي األمر..

 -4وفي المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب
األساسية مع بع

الثقافي

تم االقتصار على المهارات

العبارات المفصلة لممارسة هذه العبارة .انظر انظر ملحق رقم ()2

للمعلم ،ملحق رقم ( )1لولي األمر..

 -5وقد تم بناء االستبانة وفق الخطوات اآتية:
-

تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.

-

صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

-

إعةةداد االسةةتبانة ف ةةي صةةورتها األولي ةةة والتةةي ش ةةملت ( )45فق ةرة ،والملح ةةق رقةةم ( )0يوض ةةح

االستبانة في صورتها األولية.
عر

االستبانة على المشرف؛ من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات.

تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.
عةةر

االسةةتبانة علةةى ( )00مةةن المحكمةةين التربةةويين بعضةةهم أعضةةاء هيئةةة تةةدريس فةةي

جامعة ةةة االزهة ةةر  ،والجامعة ةةة اإلسة ةةالمية  ،وجامعة ةةة األقصة ةةى ،وجامعة ةةة القة ةةدس المفتوحة ةةة ،
والملحق رقم (  )2يبين أعضاء لجنة التحكيم.
016

وبعةد إجةراء التعةةديالت التةةي أوصةةى بهةةا المحكمةون ،تةةم حةةذف ،وتعةةديل ،وصةةياغة بعة
الفقرات .وقد بل عدد فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائية ( )4فقرات موزعة على أربعة محاور
 ،حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سةلم متةدرج خماسةي أعطيةت األوزان التاليةة (، 2 ،4 ،5
 .)0 ، 2ملحق رقم ( )2يبين االستبانة في صورتها النهائية.
-

توزي ةةع االس ةةتبانة عل ةةى جمي ةةع أفة ةراد العين ةةة لجم ةةع البيان ةةات الالزم ةةة للد ارس ةةة ،وق ةةد ت ةةم تقس ةةيم

-

القسم األول :يحتوي علي الخصائص العامة لمجتمع الدراسة وعينتها.

-

القسم الثاني :يتكون من ( )4محاور موزعة على النحو اآتي:

االستبانة إلى قسمين كالتالي:

جدول ( )1توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة
عدد الفقرات

المحاور

01

المحور األول :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني

01

المحور الثاني  :مهارات لتعزيز الجانب الروحي

01

المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني

01

المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي

41

المجموع

وفيما يلي عرض للخطوات التى قامـت بهـا الباحثـة؛ للوصـول إلـى تصـميم أدوات الدراسـة
في صورتها النهائية.
ثةةم قامةةت الباحثةةة بعةةر

قائمةةة المهةةارات الحياتيةةة علةةى مجموعةةة مةةن الخبةراء والمتخصصةةين فةةى

مجال المناهج وطرق التدريس  ،وعدد من موجهي المرحلة األساسةية الةدنيا ،وآخةرين مةن مةوجهي

التربية اإلسالمية ،وبعد أخذ آرائهةم ومقترحةاتهم بعةين االعتبةار حةدثت بعة

التعةديالت علةى أداة

المهةارات مةع بعضةها بعضةاً ،وحةذف بعة

المهةارات الفرعيةة مةةا

الد ارسةة ،مةن خةالل دمةج بعة

يرونةةه مناسةةباً لق ةوائم المهةةارات الحياتيةةة ،واسةةتبعاد بع ة

المهةةارات ،واالكتفةةاء بالمهةةارات األربةةع

حسب محاور التالية :

 المحور األول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني.

 المحور الثاني  :مهارات لتعزيز الجانب الروحاني .
 المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني .
 المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي .
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وكما تم إضافة بع

التعديالت إلى المهارات الفرعية للمحاور األساسية.

وبذلك أصبحت أداة الدراسة األولى صالحة للتطبيق في تحليةل المهةارات الحياتيةة المتضةمنة فةى

منهةةاج التربيةةة اإلسةةالمية للصةةف السةةادس االبتةةدائى ،والجةةدول التةةالي رقةةم ( ) 0يوضةةح عةةدداً مةةن
المحاور الرئيسية للمهارات الحياتية والمهارات الفرعية المنتمية إلى كل محور:
جدول رقم ()8

يوضح المحاور الرئيسة للمهارات الحياتية الفرعية المنتمية إلى كل محور
م

محور المهارات الحياتية الرئيسة

المحور األول  :تعزيز الجانب الوجداني
المحور الثاني  :تعزيز الجانب الروحاني

المهارات الفرعية
تعزيز مهارات التواصل
تعزيز الجانب الدعوي
االلتزام بءداء العبادات بصورة
متقنة

مجالسة األخيار لالنتفاع بما
عندهم

المحور الثالث  :تعزيز الجانب اإليماني

غرس العقيدة اإلسالمية في
نفوس التالميذ
غرس الوازع الديني في نفوس
التالميذ

المحور الرابع :تعزيز الجانب الثقافي

تقييم الذات من الشوائب
عالج السلوكيات الخاطئة
الصادرة من التالميذ

أوالً -المهارات الخاصة بالمعلمين وأولياء األمور:
قامت الباحثة بالتشةاور مةع المشةرفين واعةداد اسةتبانه لقيةاس مةدى ممارسةة التالميةذ للمهةارات
الحياتيةةة بكافةةة مجاالتهةةا مةةن وجهةةة نظةةر المعلمةةين وأوليةةاء األمةةور ،أي داخةةل المدرسةةة  ،بوضةةع
( )/عبارة تقيس أربع مهارات فى تدرج خماسي وهي :
المحـــور األول :مه ةةارات لتعزي ةةز الجان ةةب الوج ةةداني ،ويتك ةةون م ةةن ( )01عب ةةارات تق ةةيس م ةةدى
ممارسة تالميذ الصف السادس األساسي للمهارة الوجدانية.
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المحـــور الثـــاني  :مه ةةارات لتعزي ةةز الجان ةةب الروح ةةاني .ويتك ةةون م ةةن ( )01عب ةةارات تق ةةيس م ةةدى
ممارسة تالميذ الصف السادس األساسي للمهارة الروحية.
المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني ويتكون من ( )01عبارات تقيس مدى
ممارسة تالميذ الصف السادس األساسي للمهارة اإليمانية.

المحـــور الرابـــع  :مهةةارات لتعزيةةز الجانةةب الثقةةافي .ويتكةةون مةةن ( )01عبةةارات تقةةيس مةةدى
ممارسة تالميذ الصف السادس األساسي للمهارة الثقافية.
الخصائص السيكومترية الستبانة المعلمين:
قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبانة؛ وذلك للتءكد من صدقها كالتالي:
أوالً -صدق المحكمين:
تم عر االسةتبانة فةي صةورتها علةى مجموعةة مةن أسةاتذة جةامعيين مةن المتخصصةين

ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظةات غةزة ،حيةث قةاموا بإبةداء آرائهم،وملحوظةاتهم

حول مناسبة فقرات االستبانة ،ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال من مجاالت االستبانة ،وكةذلك
وض ةةوح ص ةةياغاتها اللغوي ةةة ،وف ةةي ض ةةوء تل ةةك اآراء ت ةةم اس ةةتبعاد بعة ة

اآخر.

تةةم عةةر

الفقة ةرات وتع ةةديل بعض ةةها

االسةةتبانة بعةةد صةةياغتها بالصةةورة األوليةةة علةةى مجموعةةة مةةن المختصةةين فةةى مجةةال

المناهج وطرق التةدريس ،وعةدد مةن معلمةي المرحلةة األساسةية الةدنيا ،وآخةرين مةن مةوجهي التربيةة
اإلسالمية ،وبل عددهم ( )01محكمين في الجامعةات الفلسةطينية .انظةر ملحةق رقةم ( ،)2وطلةب
منهم تحديد مدى التناسق ،والتناسب بين عبارات كل محور من المحاور التي تم إعدادها من قبل
الباحثة ،وقياس مدى وضوح تلك العبارات ،ومدى فعالية وضعيتها فى المحور الذي وضةعت مةن
أجل ةةة  ،وص ةةحة ص ةةيغتها اللغوي ةةة ،وق ةةد اس ةةتجاب المحكم ةةون عل ةةى االس ةةتبانة ،وت ةةم األخ ةةذ بع ةةين
االعتبةةار التعةةديالت والملحوظةةات ،واإلضةةافات ،واسةةتبعاد الفقةرات فةةى ضةةوء نتةةائج التحكةةيم ونالةةت
موافقة أعضاء لجنة التحكيم .
-2صدق االتساق الداخلي
ت ةةم حس ةةاب االتس ةةاق ال ةةداخلي لفقة ةرات االس ةةتبانة بحس ةةاب مع ةةامالت االرتب ةةاط ب ةةين ك ةةل فقة ةرة
والدرجةةة الكليةةة للمحةةور التابعةةة لةةه كمةةا يلةةي ،يبةةين معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات
المحور األول والمعدل الكلي لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينةة دالةة عنةد مسةتوى
داللة ( ،)1.15حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل مةن ( )1.15وقيمةة  rالمحسةوبة أكبةر مةن

001

قيمة  rالجدولية ،وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه ،وكما هو موضةح فةي
جدول رقم (.)1
جدول ( )1يوضح معامالت االرتباط الكلية للمهارات األربع كل على حدة والدرجة الكلية
للمقياس

المهارات

مهارات لتعزيز الجانب
الوجداني

مهارات لتعزيز الجانب

مهارات تعزيز الجانب

0

1.60

الوجداني

الروحي

0

مهارات لتعزيز الجانب
الروحي
مهارات لتعزيز الجانب
اإليماني

مهارات لتعزيز الجانب

مهارات لتعزيز
الجانب

الدرجة الكلية

اإليماني

الثقافي

1.11

1.66

1.21

1.62

1.64

1.20

0

1.20

1.24

0

1.10

مهارات لتعزيز الجانب
الثقافي

7

الدرجة الكلية

يبين الجةدول السةابق معةامالت االرتبةاط أن المحةاور األربعةة للمهةارات الحياتيةة والدرجةة الكليةة
تتمن ةةع بمع ةةامالت ارتب ةةاط قوي ةةة ودال ةةة إحص ةةائياً عن ةةد مس ةةتوى دالل ةةة ( ،)1.15،1.10ومع ةةامالت
االرتباط محصورة بين المدى ( ،)1.10-1.11وبذلك تعتبر فقةرات المقيةاس صةادقة لمةا وضةعت
لقياسه.
وبما أن المقياس يتكون من أربعة محاور مةن المهةارات الحياتيةة ،فقةد تةم إجةراء معةامالت ارتبةاط
بين عبارات كل محور من المهارات مع الدرجة الكلية للمحور نفسةه كةل علةى حةدة ،ويتضةح ذلةك
من خالل الجداول التالية :
جدول ( )20يوضح معامالت االرتباط الكلية لمهارات تعزيز الجانب الوجداني والدرجة الكلية
للمحور

العبارات

معامل االرتباط

مستو الداللة

العبارات

معامل االرتباط مستو الداللة

7

**1.62

1.11

1

**1.66

1.11

6

**1.11

1.11

6

**1.51

1.11

4

**1.10

1.11

2

**1.12

1.11

3

**1.11

1.11

1

**1.14

1.11

5

**1.16

1.11

01

**1.12

1.11

000

تبين من دول رقم ( )01أن عبارات محور مهارات لتعزيز الجان الو دان
والدر ة الكَّية لَّمحور تتمتع بمعامالت ارتباط قوية 9ودالة إحصائيا عند مستوي أقل

من  ،1.10حيث تراوحت هذه المعامالت بين ( )1.66 ،1.51وهذا يدل على ان عبارات
محور مهارات لتعزيز الجانب الوجداني تتمتع بمعامل صدق عال.
جدول ( )22يوضح معامالت االرتباط الكلية لمهارات تعزيز الجانب الروحي والدرجة الكلية
للمحور

العبارات

معامل االرتباط

مستو الداللة

العبارات

معامل االرتباط مستو الداللة

7

**1.12

1.11

1

**1.12

1.11

6

**1.60

1.11

6

**1.52

1.11

4

**1.64

1.11

2

**1.10

1.11

3

**1.11

1.11

1

**1.62

1.11

5

**1.16

1.11

01

** 1.55

1.11

تبين من جدول رقم ( )00أن عبارات محور مهارات لتعزيز الجانب الروحي والدرجة
الكلية للمحور تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ،ودالة احصائياً عند مستوى معنوية أقل من ،1.10
حيث تراوحت هذه المعامالت بين ( ) 1.52،1.62وهذا يدل على أن عبارات محور تعزيز
الجانب الروحاني تتمتع بمعامل صدق عال.
جدول ( )22يوضح معامالت االرتباط الكلية لمهارات تعزيز الجانب اإليماني والدرجة الكلية
للمحور

العبارات

معامل االرتباط

مستوي الداللة

العبارات

معامل االرتباط مستوي الداللة

7

**1.60

1.11

1

**1.11

1.11

6

**1.50

1.11

6

**1.62

1.11

4

**1.11

1.11

2

**1.11

1.11

3

**1.61

1.11

1

**1.55

1.11

5

**1.61

1.11

71

** 1.12

1.11

تبين من جدول رقم ( )02أن عبارات محور مهارات لتعزيز الجانب اإليماني والدرجة الكلية
للمحور تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى معنوية أقل من  1.10حيث
تراوحت هذه المعامالت بين ( ،)1.61 ،1.50وهذا يدل على أن عبارات محور تعزيز الجانب
اإليماني تتمتع بمعامل صدق عال.
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جدول ( )22يوضح معامالت االرتباط الكلية لمهارات تعزيز الجانب الثقافي والدرجة الكلية
للمحور

العبارات

معامل االرتباط

مستو الداللة

العبارات

معامل االرتباط مستو الداللة

7

**1.66

1.11

1

**1.51

1.11

6

**1.12

1.11

6

**1.52

1.11

4

**1.52

1.11

2

**1.61

1.11

3

**1.12

1.11

1

**1.60

1.11

5

**1.60

1.11

01

** 1.41

1.11

تبين من جدول رقم ( )02أن عبارات محور مهارات لتعزيز الجانب الثقافي والدرجة الكلية
للمحور تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ،ودالة إحصائياً عند مستوى معنوية أقل من  1.10حيث
تراوحت هذه المعامالت بين ( ،) 1.41،1.66وهذا يدل على أن عبارات محور تعزيز الجانب
الثقافي يتمتع بمعامل صدق عال.
ثانيا  :ثبات االستبانة األولى الخاصة بالمعلمين
للتحقيق من ذل تم حساب الثبات للمقياس بطريقتين وهما كالتالي :
-0الثبات بطريقة (ألفا –كرونباخ )
تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها ( )11معلماً من معلمي التربية اإلسالمية
للصف السادس االبتدائي قي المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث في محافظات غزة،
وبعد تطبيق المقياس الذي تكون من ( )41عبارة موزعة على المهارات األربع كما هو موضح
فى جدول رقم ( ،)02تم حساب قيمة (ألفا كرونباخ) للمقياس الكلي ،فوجد أنها تساوي
( ،)1.151وهذا دليل كاف على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات عال ،وتم حساب معامل ألفا
كرونباخ لكل مجال على حدة ،ويتضح من جدول رقم ( )04أن جميع هذه المعامالت أكبر من
( ،)1.12وهذا يؤكد على ان مقياس المهارات الحياتية للتالميذ فى محتوى منهج التربية
اإلسالمية للصف السادس االبتدائي من وجهة نظر معلميهم يتمتع بمعامل ثبات عال ومرتفع،
مما يطمئن الباحثة على تطبيق هذه األداة على عينة الدراسة .
معامل ألفا كرونباخ = ن/ن -0( 0-مجموع تباينات األسئلة  /تباين الدرجات الكلية)
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جدول ( )25يوضح عدد فقرات االستبانة األولى ومعامالت (ألفا كرونباخ) للمهارات الحياتية

األربع

العبارات

عدد الفقرات

المهارات

معامل ألفا
كرونباخ

7

01

المحور األول:

1.11

مهارات لتعزيز
الجانب الوجداني

6

01

المحور الثاني:

مهارت لتعزيز

1.12

الجانب الروحاني
4

01

المحور الثالث

1.12

مهارت لتعزيز
الجانب اإليماني

3

01

المحور الرابع:

مهارات لتعزيز

1.16

الجانب الثقافي
41

المجموع

الثبات بطريقة التجزئة النصفية

1.151

إذ تم تقسيم االختبار إلى نصفين عبارات فردية وعبارات وزوجية  ،فكان معامل االرتباط
بين النصفين يساوي ( ،)1.15ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان  /براون فكان
معامل الثبات بعد التعديل ( ، )1.11وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة جيدة من الثبات
طمئن إلى صحة النتيجة التي يتم الحصول عليها  ،وهذا دليل كاف على أن المقياس يتمتع
تُ ْ
بمعامل ثبات عال ،وتم حساب أيضاً معامل ألفا كرونباخ لكل مجال على حدة ،ويتضح من
جدول رقم ( )02أن جميع هذه المعامالت أكبر من ( ،)1.16وهذا يوكد أن مقياس المهارات
الحياتية للتالميذ فى محتوى منهج التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي من وجهة نظر
معليمهم يتمتع بمعامل ثبات عال ومرتفع مما يطمن الباحثة على تطبيق هذه االداة على عينة
الدراسة.
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جدول ( )24يوضح عدد فقرات االستبانة األولى ومعامالت الثبات للمهارات الحياتية األربع
العبارات
7

المهارات
المحور

األول:

مهارات

لتعزيز

عدد الفقرات

معامل االرتباط قبل معامل االرتباط بعد

01

6

1.11
1.21

الجانب الوجداني
المحور الثاني:

التعديل

التعديل

01

مهارات لتعزيز

1.21
1.21

الجانب الروحي
4

المحور الثالث :

01

مهارات لتعزيز

1.10

الجانب اإليماني

3

المحور الرابع:

1.12

01

مهارات لتعزيز

1.21
1.22

الجانب الثقافي
المجموع

31

1.854

1.821

ثانياً -المهارات الخاصة بأولياء األمور:
قامت الباحثة بإعداد استبانة لقياس مدى ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية بكافة مجاالتها من
وجهة نظر أولياء األمور ،أي خارج نطاق المدرسة ،بوضع  66عبارة تقيس أربع مهارات
وهي:

المحور االول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني .ويتكون من ( )04عبارة تقيس مدي ممارسةة
تالميذ الصف السادس االساسي لمهارة تعزيز الجانب الوجداني.
المحور الثاني  :مهارات لتعزيز الجانب الروحةاني ويتكةون مةن ( )02عبةارة تقةيس مةدى ممارسةة
تالميذ الصف السادس األساسي لمهارة تعزيز الجانب الروحاني.
المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني .ويتكون مةن ( )02عبةارة تقةيس مةدي ممارسةة
تالميذ الصف السادس األساسي لمهارة تعزيز الجانب اإليماني
المحور الرابع  :المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي ويتكون من ( )04عبارة تقيس
مدي ممارسة تالميذ الصف السادس االساسي لمهارة تعزيز الجانب الثقافي .
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الخصائص السكومترية لمقياس أولياء األمور :
للتحقق من ذل تم حساب الصدق للمقياس بطريقين وهما كالتالي:

أوالً -صدق االستبانة :
صدق المحكمين
تم عر

االستبانة بعد صياغتها بالصورة األولية على نفس محكمي االستبانة ،اتبعت

الباحثة الخطوات نفسها التي اتبعتها فى االستبانة األولى ،واستقرت االستبانة فى صورتها
النهائية على ( )54عبارة لنفس األربعة محاور للمهارات الحياتية للتالميذ ،بعد أن استقرت فى
صورتها النهائية نالت الموافقة من أعضاء لجنة التحكيم
-2صدق االتساق الداخلي
تم حساب االتساق الداخلي لفق ارت االستبانة بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة
الكلية للمحور التابعة له كما يلي ،يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول

والمعدل الكلي لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)1.15

حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من ( ،)1.15وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة r
الجدولية ،والتي تساوي ( ،)1.166وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

جدول ( )26يوضح معامالت االرتباط الكلية للمهارات األربع كل على حدة والدرجة الكلية
للمقياس

المهارات

المحور االول المحور الثاني تعزيز

تعزيز الجانب الجانب الروحي
الوجداني

المحور األول تعزيز

0

**1.42

الجانب الوجداني
المحور الثاني تعزيز

0

الجانب الروحي

المحور الثالث تعزيز

الجانب اإليماني

المحور الرابع

المحور الثالث تعزيز تعزيز الجانب
الجانب اإليماني

الثقافي

الدرجة الكلية

**1.60

**1.15

**1.64

**1.56

**1.11

**1.20

0

**1.25

**1.66

0

**1.12

المحور الرابع تعزيز
الجانب الثقافي

الدرجة الكلية

** دالة إحصائياً 1.10

* دالة عند 1.15
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 //غير دالة

7

يبةةين الجةةدول السةةابق فةةي معةةامالت االرتب ةاط أن المحةةاور األربعةةة للمهةةارات الحياتيةةة والدرجةةة

الكلي ة ةةة تتمن ة ةةع بمع ة ةةامالت ارتب ة ةةاط قوي ة ةةة ،ودال ة ةةة إحص ة ةةائياً عن ة ةةد مس ة ةةتوي دالل ة ةةة (،)1.15،1.10
ومعةامالت االرتبةةاط محصةةورة بةةين المةةدى ( ،)1.25-1.42وبةذلك تعتبةةر فقةرات المقيةةاس صةةادقة

لما وضعت لقياسه وتتمتع بمعامالت ارتباط بمعامل صدق عال.

وبما أ ن المقياس يتكون من أربعة محاور من المهارات الحياتية للتالميذ من وجهة نظر أولياء
األمور ،فقد تم إجراء معامالت ارتباط بين عبارات كل محور من المهارات مع الدرجة الكلية
للمحور نفسه كل على حدة ،ويتضح ذلك من خالل الجداول التالية.

جدول ( )22يوضح معامالت االرتباط الكلية لمهارات تعزيز الجانب الوجداني والدرجة الكلية
للمحور

العبارات

معامل االرتباط

مستو الداللة

العبارات

معامل االرتباط مستو الداللة

7

**1.51

1.11

**1.42

1.11

1.11

6

**1.10

1.11

**1.56

1.11

1.11

4

**1.61

1.11

**1.52

1.11

1.11

3

**1.52

1.11

**1.40

1.11

1.11

5

**1.11

1.11

**1.41

1.11

1.11

2

**1.12

1.11

**1.51

1.11

1.11

1

**1.41

1.11

**1.14

1.11

1.11

تبةةين مةةن جةةدول رقةةم ( )06أن عب ةةارات محةةور مهةةارات لتعزيةةز الجانةةب الوج ةةداني
والدرجة الكلية للمحور تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ،ودالة إحصائياً عنةد مسةتوى معنويةة أقةل مةن

ةارت
 ، 1.10حيث تراوحت هذه المعامالت بةين ( )1.61 ،1.40وهةذا يةدل علةى أن عبةارات مه ا

لتعزيز الجانب الوجداني يتمتع بمعامل صدق عال.

جدول ( )28يوضح معامالت االرتباط الكلية لتعزيز الجانب الروحي والدرجة الكلية للمحور
العبارات

معامل االرتباط

مستو الداللة

العبارات

معامل االرتباط مستو الداللة

7

**1.12

1.11

2

**1.10

1.11

6

**1.52

1.11

1

**1.51

1.11

4

**1.14

1.11

01

**1.10

1.11

3

**1.40

1.11

00

**1.52

1.11

5

**1.55

1.11

76

**1.62

1.11

2

**1.45

1.11

74

**1.51

1.11

1

**1.10

1.11
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تبين من جدول رقةم ( )02أن عبةارات محةور مهةارات لتعزيةز الجانةب الروحةاني والدرجةة

الكلية للمحور تتمتع بمعامالت ارتبةاط قويةة ،ودالةة إحصةائياً عنةد مسةتوي معنويةة أقةل مةن 1.10

،حيةةث تراوحةةت هةةذه المعةةامالت بةةين ( ،)1.62 ،1.40وهةةذا يةةدل علةةى أن عبةةارات محةةور تعزيةةز
الجانب الروحاني يتمتع بمعامل صدق عال.

جدول ( )91يوضح معامالت االرتباط الكلية لمهارات تعزيز الجانب اإليماني والدرجة
الكلية للمحور

العبارات

معامل االرتباط

مستو الداللة

العبارات

معامل االرتباط مستو الداللة

7

**1.60

1.11

2

**1.52

1.11

6

**1.62

1.11

1

**1.11

1.11

4

**1.22

1.11

01

**1.42

1.11

3

**1.52

1.11

00

**1.55

1.11

5

**1.51

1.11

02

**1.42

1.11

2

**1.42

1.11

02

**1.12

1.11

1

**1.12

1.11

**1.60

1.11

تبين مةن جةدول رقةم ( )01أن عبةارات محةور مهةارات لتعزيةز الجانةب اإليمةاني والدرجةة الكليةة
للمحور تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ،ودالة إحصةائياً عنةد مسةتوي معنويةة أقةل مةن ، 1.10حيةث

تراوحة ةةت هة ةةذه المعة ةةامالت بة ةةين ( ، )1.62 ،1.22وهة ةةذا ية ةةدل علة ةةى ان عبة ةةارات تعزية ةةز الجانة ةةب

اإليماني يتمتع بمعامل صدق عال.

جدول ( )20يوضح معامالت االرتباط الكلية لمهارات تعزيز الجانب الثقافي والدرجة الكلية
للمحور

العبارات

معامل االرتباط

مستو الداللة

العبارات

معامل االرتباط مستو الداللة

7

**1.60

1.11

2

**1.12

1.11

6

**1.11

1.11

1

**1.62

1.11

4

**1.20

1.11

01

**1.12

1.11

3

**1.11

1.11

00

**1.56

1.11

5

**1.55

1.11

76

**1.11

1.11

2

**1.52

1.11

74

**1.54

1.11

1

**1.10

1.11

73

**1.44

1.11

تبين من جدول رقم ( )21أن عبارات محور مهارات لتعزيز الجانب الثقافي والدرجة الكلية
للمحور تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ،ودالة إحصائياً عند مستوي معنوية أقل من ، 1.10حيث
002

تراوحت هذه المعامالت بين (، )1.20 ،1.44وهذا يدل على ان عبارات مهارات لتعزيز الجانب

الثقافي يتمتع بمعامل صدق عال.

ثانياً -ثبات المقياس الخاص بأولياء األمور:

للتحقق من ذل تم حساب الثبات للمقياس بطريقتين وهما كالتالي :

-7الثبات بطريقة (ألفا –كرونباخ )

تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها ( )15من ولي أمور من أولياء االمور

طلبة الصف السادس االبتدائي قي المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث في محافظات غزة،
وتم اختيار التالميذ الذين أبدى أهلهم تعاوناً مع المدرسة ،وبعد تطبيق المقياس الذي تكون من

( )54عبارة موزعة على المهارات األربع ،كما هو موضح فى جدول رقم ( ،)02وتم حساب
قيمة ( ألفا كرونباج) للمقياس الكلي ،فوجد أنها تساوي ( ،)1.111وهذا دليل كاف على ان
المقياس يتمتع بمعامل ثبات عال ،وتم حساب ايضا معامل ألفا كرونباخ لكل مجال على حدة.
ويتضح من جدول رقم ( )02أن جميع هذه المعامالت اكبر من ( ،)1.11وهذا يوكد أن مقياس

المهارات الحياتية للتالميذ فى محتوى منهج التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي من وجهة
نظر أولياء األمور يتمتع بمعامل ثبات عال ومرتفع ،مما يطمئن الباحثة على تطبيق هذه األداة

على عينة الدراسة.

جدول ( )22يوضح عدد فقرات االستبانة األولى ومعامالت ( ألفا كرونباخ) للمهارات الحياتية
األربع

العبارات

المهارات

عدد الفقرات

7

المحور األول /مهارات لتعزيز

04

معامل ألفا
كرونباخ

الجانب الوجداني

6

المحور الثاني مهارات لتعزيز

02

4

المحور الثالث مهارات لتعزيز

02

3

الجانب الروحاني

الجانب اإليماني
المحور الرابع مهارات لتعزيز

04

الجانب الثقافي
54

المجموع

001

1.10
1.22
1.12
1.12
1.822

الثبات بطريقة التجزئة النصفية

تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها ( ) 15ولي امر من اولياء امور الطلبة

للصف السادس االبتدائي ،وبعد تطبيق المقياس تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية )،و إذ

تم تقسيم االختبار إلى نصفين فردية وزوجية  ،فكان معامل االرتباط بين النصفين يساوي (

 )1.122ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان  /براون فكان معامل الثبات بعد

طمئن إلى صحة
التعديل ( ، )1.115وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة جيدة من الثبات تُ ْ
النتيجة التي يتم الحصول عليها  ،وهذا دليل كافي على ان المقياس يتمتع بمعامل ثبات عال،

وتم حساب ايضا معامل الفا كرونباج لكل مجال على جده ،ويتضح من جدول رقم ( )02ان

جميع هذه المعامالت اكبر من ( ،)1.10وهذا يوكد على ان مقياس المهارات الحياتية للتالميذ
فى محتوي منهج التربية االسالمية للصف السادس االبتدائي من اولياء االمور يتمتع بمعامل

ثبات عال ومرتفع مما يطمن الباحثة من تطبيق هذه االداة على عيىة الدراسة

جدول ( )22يوضح عدد فقرات االستبانة االولي ومعامالت الثبات للمهارات الحياتية االربع
العبارات
7

المهارات
المحور األول :

عدد الفقرات

معامل االرتباط قبل معامل االرتباط بعد
التعديل

04

مهارات لتعزيز

التعديل

1.10
1.22

الجانب الوجداني
6

المحور الثاني :

02

مهارات لتعزيز

1.10

الجانب الروحاني

4

المحور الثالث :

02

مهارات لتعزيز

3

مهارات لتعزيز

1.22
1.21

الجانب االيماني
المحور الرابع:

1.12

04

1.20

1.22

الجانب الثقافي
المجموع
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021

1.98

1.92

الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
ه
ه
ه
ه

 مناقشزهررنتائجهرملتع قزه ارسؤرلهر ولهه
 مناقشزهررنتائجهرملتع قزه ارسؤرلههررثانيه
 مناقشزهررنتائجهرملتع قزه ارسؤرلههررثارثهه
 مناقشزهررنتائجهرملتع قزه ارسؤرلهرر ر عهه
 مناقشزهررنتائجهرملتع قزه ارسؤرلههرخلام هه

الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيراتها
مقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أدوات

الدراسة،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة على
تساؤالت الدراسة ،والتحقق من فروضها،ومن ثم تقديم بع

التوصيات والمقترحات ،وقد سعت

الدراسة لتعرف المهارات الحياتية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي
ومدى اكتساب الطلبة لها ،وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من أداة

الدراسة،وذلك باالستعانة ببرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية.

أوالً  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول  :وينص على ما أهم المهارات الحياتية التي يلزم توافرها
في منهاج التربية االسالمية للصف السادس االبتدائي؟

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بمراجعة األدب التربوي ،والدراسات السابقة للحصول على
معلومات كافية اشتملت علي أربعة محاور ،وقامت بعرضها على عدد من الخبراء والمختصين
موجهي المرحلة األساسية الدنيا ،وموجهي التربية اإلسالمية ،وبعد أخذ آرائهم اصبحت المهارات
الحياتية كالتالي :
 مهارات لتعزيز الجانب الوجداني :وهي المهارات المتعلقة بمجموع المهارات المتعلقة
بالوعي االجتماعي لدى الفرد المسلم واحساسه بالمسئولية الذاتية تجاه المجتمع ،وبناء
عالقات اجتماعية مع البيئة الداخلية والخارجية التي حوله  ،ومخالطة الناس وتكوين

عالقات معهم إجابته للدعوة في المناسبات االجتماعية ،والتسامح والعفو من الذات
 مهارات لتعزيز الجانب الروحي وهي المهارات مثل الدعوة إلى اهلل عز وجل.

 مهارات تعزيز الجانب االيماني وهي المهارات المتعلقة بإنماء الجانب اإليماني في
شخصية المسلم ،و االلتزام بءداء العبادات بصورة متقنة ،واقامة الروابط والعالقات بين

أفراد المجتمع المسلم على أساس اإلخاء في اهلل.

 مهارات لتعزيز الجانب الثقافي وهي المهارات المتعلقة تربية اإلنسان على التدين
،ورسوخ العقيدة قبل كل شيء ،واإليمان بءن األجل مقدر بيد اهلل.

022

ثانياً  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وينص على  :ما مد توافر المهارات الحياتية فى
منهاج التربية اإلسالمية لتالميذ الصف السادس االبتدائي؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل منهاج التربية االسالمية للصف السادس االبتدائي الجزين
األول والثاني في ضوء القائمة التي تم إعدادها مسبقاً ،وكما في الجدول رقم ()20

جدول رقم ( )64مد توافر المهارات الحياتية فى الجزأين األول والثاني من منهاج التربية
اإلسالمية للصف السادس االبتدائي

الرقم

المحور

العدد

المهارة الفرعية

الجزء الثاني

الجزء االول

النســـــــــــــــــــبة

الجزان معا

المئويـــــــــــــــــة

الرتبة

للمحــــــــــــــــور

الرئيس
التكرار
مهــــــــــــــــــارات

لتعزيــــــــــــــــــــز

619

الجانــــــــــــــــــب

تعزيز

التواصل

تعزيز

الوجداني

الدعوي

مهــــــــــــــــــارات
الجانــــــــــــــــــب

متقنة

لتعزيــــــــــــــــــــز

مهارات

015

%26.2

011

%21.2

204

الجانب

22

00.24

20

00.01

14

%22

749

%38.23

731

51.42%

619

%711

026

20.0

020

21.6

242

11.2

الروحاني

بأداء

العبادات بصورة

319

مجالسة األخيار
لالنتفاع

عندهم

بما

المجموع
مهـــــــــــــــارات

غرس العقيدة

الجانــــــــــــــــــب

نفوس التالميذ

لتعزيــــــــــــــــــــز
االيماني

اإلسالمية في

671

المئوية

%66

المجموع
االلتزام

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النســــــــــبة

غرس الوازع

الديني في نفوس

20

01.1

66

01.2

052

21.2

619

57

789

38

319

711

56

21.2

10

22.0

002

54.4

50

42

22.5

22.0

11

66.1

22.4

06.2

4

0

4

45.1

التالميذ

719

38.9

718

51.6

671

711

تقييم الذات من

11

21.1

62

22.5

022

41.0

المجموع

عالج السلوكيات

12

21.0

21

26.2

022

51.1

المجموع

758

38.1

727

51.4

461

711

المجموع الكلي

102

51.2

112

41.2

0220

011

مهــــــــــــــــــارات
لتعزيــــــــــــــــــــز

الجانــــــــــــــــــب

الثقافي

الشوائب

461

الخاطئة الصادرة

21.2

من التالميذ

011

المجموع الكلي

022

2

ومن خالل الجدول رقم ( )22نالحظ أن الجزء األول والثاني من المنهاج قد حظي على

نسبة مقدراها ( )51.2من مجموع المهارات الحياتية  ،وهي نسبة متقاربة مع ما حصلت عليه
المهارات الحياتية في الجزء الثاني حيث كانت ( )41.2وهذا يدل على توازن فى مجموع
المهارات المقدمة فى الجزائين بشكل عام ،ومن خالل الجدول السابق وجد أن المهارات المتعلقة

بالمهارات لتعزيز الجانب الروحاني،نالت مصدر الصدارة بالنسبة للمهارات الحياتية األخرى حيت

حصلت على نسبة ( )22.4وتعزو الباحثة إلى أهمية الجوانب الروحانية في المنهاج ويعبر عن
مدى استفادة المتعلم بما يتعلمه من مواقف حياتية تعينه على الحياة في المجتمع ،بينما نالحظ

أن المهارات لتعزيز الجانب الثقافي احتلت المركز الثاني على نسبة ( )21.2وهي نسبة متقاربة
ال مهارات الروحانية ويمكن تفسير ذلك بءنه يتم تناول الجوانب الثقافية فى المنهاج من العديد من
المباحث ،وقد احتلت المركز الثالث مهارات تعزيز

الجانب الوجداني بنسبة ()22.6وهي

نتيجة طبيعية تتناسب مع الخصائص النمائبة للتلميذة أما المركز الرابع فمهارات تعزيز الجانب

اإليماني بنسبة ( ،)06.2وهي إنماء الجانب اإليماني في شخصية المسلم.

وتالحظ الباحثة ان تلك الجوانب السابقة لها دور كبير في تحويل العالقات االجتماعية الدينامكية
إلى تفاعالت اجتماعية،حيث ّإنها تربي أفراد المجتمع المسلم على التواصل،والتراحم فيما بينهم
في تجميع بينه ة ةةم علةةى أس ةةاس إخ ةةالص والوالء هلل :وان وعنصر اإليمان يشكل المحرك،والدافع
ان ِم َن
القوي لممارستها بصورة دائمة ،ومن األمثلة على ذلك ما جاء في قوله تعالى ( :ثَُّم َك َ
َِّ
اص ْوا بِاْل َم ْر َح َم ِة).
اص ْوا بِالص ْ
الذ َ
َّب ِر َوتََو َ
آمُنوا َوتََو َ
ين َ
المهارات الفرعية لتعزيز الجانب الوجداني كالتالي:
جدول رقم ( )63مد توافر المهارات الحياتية من منهاج التربية اإلسالمية
الرقم

المحور

العدد

المهارة الفرعية

الجزء الثاني

الجزء االول

النســــــــــبة
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التكرار
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لتعزيــــــــــــــــــــز
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الوجداني
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مهارات

015

%26.2

011

%21.2

204

%66

الجانب

22

00.24

20

00.01

14

%22

749

النسبة المئوية

%38.23

024

التكرار

731

المئوية

%

51.42

619

المئوية

%711

66.1

ويتضح من خالل الجدول رقم ( )24أن تعزيز مهارات التواصل حصلت على المركز

األول بنسبة ( )%66أما تعزيز الجانب الدعوي المركز الثاني بنسبة ()%22

وتفسر الباحثة ان المهارات الوجدانية لها األثر العميق في توجيه النفس و العقل  ،و لذا اعتنى
الصالت  ،و العالقات التي تربط المسلم بءشخاص يؤثِّرون فيه  ،و يتءثّر بهم ،و
اإلسالم بهذه ّ
يقتربون منه،و يقترب منهم  ،و يستفيدون منه  ،و يستفيد منهم .

ان اإلسالم اهتم باالتصال اهتماماً كبي اًر ،حيث إن الركن الثاني من أركان اإلسالم (الصالة)
إنما هي صلة بين العبد وربه وهناك العديد من اآيات القرآنية التي توضح مدى اهتمام اإلسالم

باالتصال بكافة أشكاله وأنواعه لما لها من أهمية في تعزيز من المبادئ المهمة لتحقيق التسامح

وقبول اآخر مبدأ اإلنصاف والعدل،وهو مبدأ عام من المبادئ األساسية في اإلسالم،و تعزيز
َّ
الجانب الدعوي والتي أكدتها آيات القران الكريم ،يقول الحق -سبحانه وتعالى { :-إِ َّن اللهَ
اء ِذي اْلقُربى وي ْنهى ع ِن اْلفَ ْح َش ِ
ان وِايتَ ِ
َيء ِ ِ ِ
اء َواْل ُم ْن َك ِر َواْل َب ْغ ِي َي ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
َْ ََ َ َ
ُ
ْم ُر باْل َع ْدل َو ْاإل ْح َس ِ َ
ون [النحل.]11/
تَ َذ َّك ُر َ
ِ
طائِفَتَ ِ ِ
ُخ َةرى فَقَةاتِلُوا
وقوله َوِان َ
اه َما َعلَةى األ ْ
َصةلِ ُحوا َب ْي َنهُ َمةا فَةِإن َب َغ ْ
ةت إِ ْح َةد ُ
ان م َن اْل ُم ْةؤ ِمن َ
ين ا ْقتَتَلُةوا فَء ْ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َصةةلِ ُحوا َب ْي َنهُ َمةةا بِاْل َعة ْةد ِل َوأَ ْق ِس ةطُوا ِإ َّن اللَّةهَ ُي ِحة ُّ
ةب
ةاء ْ
ت فَء ْ
ةيء ِإلَةةى أ َْمة ِةر اللةةه فَ ةِإن فَة َ
التةةي تَْبغةةي َحتَّةةى تَفة َ
ِ ِ
ين(الحج ة ارت ،ايةةه )1:فةةءمر –سةةبحانه -بالعةةدل واإلقسةةاط أم ة اًر عام ةاً يسةةري علةةى المسةةلم
اْل ُم ْقسةةط َ
وغير المسلم .
المهارات الفرعية لتعزيز الجانب الروحاني كالتالي:
جدول رقم ( )65مد
الرقم

المحور

العدد

توافر مهارات لتعزيز الجانب الروحاني من منهاج التربية اإلسالمية
المهارة الفرعية

الجزء االول

التكرار

الجزء الثاني

النســــــــــــــــــبة

التكرار

المئوية
مهـــــارات لتعزيـــــز الجانـــــب

الروحاني

319

االلتزام

بأداء

العبادات

بصورة

مجالسة

األخيار

متقنة

لالنتفاع

عندهم

المحموع

بما

026
20
619

20.0
01.1
57

025

الجزآن معاً

النســـــبة

التكرار

المئوية

020
66
789

21.6
01.2
38

النســــــبة المئويــــــة

للمحور الرئيس

النســـــبة 22.4

المئوية

242
052
319

11.2
21.2
711

ومن خالل الجدول رقم ( )25نالحظ ان الجزء االول والثاني من المنهاج قد حظي على

نسبة مقدراها ( )%22.4من مجموع المهارات الحياتية  ،وهي نسبة متقاربة مع ما حصلت عليه
المهارات الحياتية فى الجزء االول الثاني من منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي

حيث كانت كاآتي:

-2االلتزام بءداء العبادات بصورة متقنة :إن أول شيء تثمره القيم التربوية اإلسالمية في البناء
الشخصي للتالميذ هو تقوية صلته باهلل إلى الدرجة التي تجعله يراقبه في السر والعلن ،في كل
حركاته وسكناته ،فهو ال يقدم على شئ إال وهو يراعي حرمة اهلل االلتزام بءداء العبادات بصورة
يؤدى االلتزام إلى بلوغ التقوى التي من أبرز مظاهرها السلوكية،االنفتاح على أفراد
متقنة حيث ّ
الروحي والتي تتضمن طلب الهداية من اهلل
المجتمع  ،وتعزيز البعد
ِ
ِ
حث
ين*أهدنا الص َا
ِّر َ
يم" (الفاتحة ،)996:كما ّ
َّاك َن ْعُب ُد َوِاي َ
عز وجل " -إِي ََّاك َن ْستَع ُ
ط اْل ُم ْستَق َ
الرسول  على الصالة في جماعة من خالل قوله" :صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد
بسبع وعشرين درجة" (الشبرازي ،ب.ت،)61 ،وقد حث القرآن الجماعة على اإلنفاق في سبيل اهلل
كما جاء في قوله تعالىَ ":هاأَنتُم َهؤالء تُ ْد َعو َن لِتُ ِنفقُوا ِفي سبِ ِ
يل اللَّ ِه فَ ِمن ُكم َّمن َي ْب َخ ُل َو َمن َي ْب َخ ْل
َ
ْ ُ
ْ
ِ
َّ
ونوا أ َْمثَالَ ُك ْم"
فَِإَّن َما َي ْب َخ ُل َعن نَّ ْف ِس ِه َواللَّهُ اْل َغنِ ُّي َوأَنتُُم اْلفُقَ َراء َوِان تَتََول ْوا َي ْستَْبد ْل قَ ْو ًما َغ ْي َرُك ْم ثَُّم ال َي ُك ُ
(محمد.)31 :
ويقول اهلل -عز وجل" -والذين استجابوا لةربهم وأقةاموا الصةالة وأمةرهم شةورى بيةنهم وممةا رزقنةاهم
ينفقون "ففي هذا تشجيع عن االتصاالت الثنائية والجماعية وكل ذلك يتم من خالل المشورة
-2مجالسة األخيار لالنتفاع بما عندهم من خالل بناء عالقات اجتماعية مع البيئة الداخلية
مسلم ْين يلتقيان،
والخارجية التي حول التالميذ حيث جاء في التوجيه النبوي الشريف" :ما من
َ
فيتصافحان ،إالّ ُغفر لهما قبل أن يفترقا (أبو داود ،ب.ت ،ج ،)390 :0ود ّل على أن
المصافحة كان سلوكاً حاض اًر لدى الصحابة "رضوان اهلل عليهم"ما وري عن عمرو بن
عاصم،عن قتادة قال:قلت ألنس،أكانت المصافحة في أصحاب النبي؟ قال  :نعم (البخاري،
َّ
وحث على مجالسة
 ،4444ج،)91 : 1وقد ح ّذر الرسول المعلم  ،من مجالسة أهل السوء
الصالحين من خالل قوله مفس اًر وموضحاً األثر اإليجابي لذلك الفعل "مثل الجليس الصالح
إما تشتريه ،أو
والجليس السوء،كمثل صاحب المسك وكير الحداد ،ال يعدمك من صاحب المسك ّ
تجد ريحه،وكير الحداد يحرق بدنك،أو ثوبك،أو تجد منه ريحاً خبيثة" (البخاري ،4444 ،ج: 3
.)63

021

المهارات الفرعية لتعزيز الجانب اإليماني كالتالي:
جدول رقم ( )62مد توافر مهارات لتعزيز الجانب االيماني في منهاج التربية اإلسالمية
الرقم

المحور

العدد

المهارة الفرعية

الجزء االول

التكرار
مهة ةةارات لتعزية ةةز

الجانة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةب

206

االيماني

غرس العقيدة

اإلسالمية في

56

الجزء الثاني

النســــــــــــــــــبة

المئوية

21.2

الجزان معا

التكرار

النســـــبة

10

22.0

المئوية

التكرار

002

النســــــبة المئويــــــة

للمحور الرئيس

النســـــبة 06.2

المئوية

54.4

نفوس التالميذ
غرس الوازع

الديني في نفوس

50

22.5

42

22.0

11

45.1

التالميذ

المحموع

719

38.9

718

51.6

671

711

ومن خالل الجدول رقم ( )21نالحظ ان الجةزء االول مةن المنهةاج قةد حظةي علةى نسةبة

مقدراها ( )51.6من مجموع المهارات الحياتية  ،وهي نسبة متقاربة مع ما حصلت عليه المهارات

الحياتيةةة فةةى الجةةزء األول الثةةاني مةةن منهةةاج التربيةةة اإلسةةالمية للصةةف السةةادس االبتةةدائي حيةةث
كانت ()51.6

تفسةر ذلةك الباحثةة مةن خةالل ان امتثةال التلميةذ للقةيم اإليمانيةة يسةتطيع أن يعةالج شةئون الحيةاة،

من أمر نفسه وأهله ورعاية مصالح غيره  ،ومن منبع اإليمان يجعل المسلم كل عمله هلل ،ويتوجه
بكليتةه إلةى خالقةه ،بةالفكر واالعتبةار ،ودوام المراقبةة واإلقبةال عليةه ،والتسةليم المطلةق لةه ،فقضةية
العقيةدة ،ركةزت خاللهةا علةى اإليمةان بوحدانيةة اهلل سةبحانه وتعةالى ،واإليمةان بعلمةه واحاطتةه ،ومةا
يالزم ذلةك مةن قدرتةه التةي ال تةدرك مةداها العقةول ،ومةا يترتةب علةى ذلةك مةن وجةوب طاعتةه وشةكره،
واليقةين بةاآخرة ومةا تتضةمنه مةن حسةاب دقيةق وجةزاء عةادل  ،فغةرس العقيةدة اإلسةالمية فةي نفةوس
التالميذ تدفعهم إلى العمل الدءوب وبذل الجهد المتواصل ،من أجل تحقيق واقع جديد .
والبد من التالميذ من غرس الوازع الديني في نفوسهم وقد أمر اهلل -عز وجل -المؤمنين بةالتقوى،
فقةد جةاء فةي محكةم التتريةل قولةه سةبحانه وتعةالى (يةا أَيهةا الَّ ِةذين آمُنةوا اتَّقُةوا اللَّةه و ِ
آمُنةوا بِ َر ُسةولِ ِه ُية ْؤتِ ُكم
َ َ
َ َ
ََ
ِِ
ِ
ِ
َّ
ةون بِة ِه َوَي ْغ ِف ْةر لَ ُك ْةم َواللَّةهُ َغفُةور َّرِحةيم )"الحديةد  ،"41:وصةدق
ك ْفلَة ْي ِن مةن َّر ْح َمتةه َوي ْج َعةل ل ُكةم ُنةو اًر تَ ْم ُش َ
الرسةول صةلى اهلل عليةه وسةلم إذ يقةول  " :عليةك بتقةوى اهلل فةإ نهةا جمةاع كةل خيةر " (.الطب ارنةي،

ب.ت،ج .)996 : 4فةالتقوى هبةة عظيمةة ،يختةار اهلل لهةا القلةوب ،بعةد امتحةان واختبةار ،وبعةد
تخليص وتمحيص ،فال يضعها في قلب إال وقد تهيء لها ،وقد ثبت أنه يستحقها.

تتضةح أهميةة اإليمةان واالسةتقامة علةى شةرع اهلل فةي حيةاة المسةلمين مةن قةول الرسةول  -صةلى اهلل

عليةه وسةلم -عنةدما سةئل عةن خيةر القةول فةي اإلسةالم فقةال  ":قةل آمنةت بةاهلل ثةم اسةتقم " .واذا
026

ضعف التمسك بالقيم اإلسالمية فلذلك يجب أن تغرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فةي الةنشء منةذ

الصغر

المهارات الفرعية لتعزيز الجانب الثقافي كالتالي:
جدول رقم ( )61مد توافر مهارات لتعزيز الجانب الثقافي من منهاج التربية اإلسالمية
الرقم

المحور

العدد

المهارة الفرعية

الجزء االول

التكرار

الجزء الثاني

النســــــــــــــــــبة

التكرار

المئوية
مهةةارات لتعزيةةز

الجانب الثقافي

221

تقييم الذات من

11

عالج السلوكيات

12

الشوائب

الخاطئة الصادرة

21.1
21.0

الجزان معا

النســـــبة

التكرار

المئوية

62
21

22.5
26.2

النســــــبة المئويــــــة

للمحور الرئيس

النســـــبة 21.2

المئوية

022
022

41.0
51.1

من التالميذ

المجموع

758

38.1

727

51.4

461

711

ومن خالل الجدول رقم ( )26نالحةظ ان الجةزء االول مةن المنهةاج قةد حظةي علةى نسةبة مقةدراها
( )38.1م ةةن مجم ةةوع المه ةةارات الحياتي ةةة  ،وه ةةي نس ةةبة متقارب ةةة م ةةع م ةةا حص ةةلت علي ةةه المه ةةارات
الحياتيةةة فةةى الجةةزء األول والثةةاني مةةن منهةةاج التربيةةة اإلسةةالمية للصةةف السةةادس االبتةةدائي حيةةث
كانت ()51.2
وتفسر الباحثة ذلك أنه يتم عالج السلوكيات الخاطئة الصادرة من التالميذ من خالل :ان يتحلي
التلميذ بالخلق الرفيع ويسةتعمل العقةل فةي الحةوار ويحتةرم آراء اآخةرين  ،يةؤدي واجباتةه ،ويتمسةك
بحقوق ةةه ،وي ةةؤمن بمب ةةادئ العدال ةةة االجتماعي ةةة،و يعم ةةل ب ةةروح الفري ةةق ،ويم ةةارس العم ةةل الجم ةةاعي
والتطةوعي فةي حياتةه ،ومةن حيةث تقيةيم الةذات مةن الشةوائب تةم ذلةك مةن خةالل وترسةيش العقيةدة
اإلسالمية في قلوب المسلمين،و بث روح التعاون و التكافل في حياة المسلمين،و تثبيت األخالق
الكريمة في حياة المسلمين  ،تنمية الثقافة اإلسالمية .

022

ثالثا  :النتائج المتعلقة بالسوال الثالث :ما مد ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة

فى منهاج التربية االسالمية للصف السادس االبتدائي من وجهة نظر معلميهم ؟

جدول رقم ( )69مد ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربية
االسالمية للصف السادس االبتدائي من وجهة نظر معلميهم

المهارات الفرعية

عدد

الفقرات

الكلية

المحور األول مهارات

01

41

لتعزيز

الجانب

الدرجة

المتوسط

االتحراف

الوزن النسبي

الترتيب

22.15

6.25

%56.2

4

المعياري

الوجداني
المحور

الثاني

مهارات

لتعزيز

01

41

25.26

2.55

%14.16

2

الجانب الروحاني
المحور

الثالث

مهارات

لتعزيز

01

41

25.20

6.02

%12.1

2

الجانب االيماني
المحور

الرابع:

مهارات

لتعزيز

01

41

22.62

6.15

%60.22

0

الجانب الثقافي

الدرجة الكلية
للمقياس

31

721

712.12

47.79

22.17%

الجدول السابق رقم ( )22يبين اهم مجاالت المهارات الحياتية التي يمارسها تالميذ الصف
السادس االبتدائي المتضمنة في منهاج التربية اإلسالمية من وجهة نظر معلميهم ،حيث احتلت

الصدارة مهارات لتعزيز الجانب الثقافي بنسبة ( ، )%60.22ويليها فى المرتبة الثانية بنسبة
( )%14.16مهارات لتعزيز الجانب الروحاني ،ويليها فى المرتبة الثالثة مهارات لتعزيز

الجانب اإليماني ،حيث بلغت مهارات لتعزيز الجانب الروحاني نسبة( )%64.6ويليها المرتبة

الثالثة مهارات لتعزيز الجانب االيماني نسبة( )%12.1ويليها مهارات تعزيز

الوجداني بلغت المرتبة األخيرة بنسبة(.)%56.2

وتفسر الباحثة ان مهارات لتعزيز الجانب الثقافي

الجانب

احتلت المرتبة األولي وهي نسبة معقولة

وبالتالي ركز عليها المعلم في شرحه اكتر مما انعكس على ممارسة التالميذ لها  ،وكما ان

مدارس وكالة الغوث الدولية تعمل على تحسين نوعية الثقافية للطالب من خالل المحافظة على
الجوانب الثقافية بمفهومها الشمولي من خالل حصولهم على المعرفة والقيم الدينية  ،وتشمل

العلم  ،والنشيد الديني ،الكلمة الدينية ،وبالنسبة الى مهارات لتعزيز الجانب الروحاني فعلي الرغم
021

من ان منهاج التربية اإلسالمية قد تناولها أقل من غيرها من المهارات إال أنه تم ممارستها بشكل
عملي كبير حيث حصلت على الترتيب الثاني من المهارات التى يمارسها التالميذ ،حيث انهم

يعبرون عن أفكارهم الدينية وآرائهم من خالل االلتزام بءداء العبادات بصورة متقنة ،مجالسة
األخيار لالنتفاع بما عندهم ،وتري الباحثة أن مهارات تعزيز الجانب الروحاني مهمه جدا ،حيث

انه البوابة لكل أنواع النجاح فمنها تعلم الشخص طرق الصالح ،وتطوير الذات ،بينما لتعزيز
الجانب اإليماني حصلت على الترتيب الثالث ويعود ذلك إلى ضعف التالميذ بشكل عام فى

التربية اإلسالمية بكافة الصفوف والمراحل  ،ويرجع الى نقص عنصر التشويق واالرتباط بواقع
التالميذ وحياتهم ومتطلباتهم ،بينما مهارات لتعزيز

الجانب الوجداني احتلت الترتيب الرابع

 ،نظ ار لعدم إدراك المشكلة ولعدم وجود إطار عن األوضاع المثلي اتفقت الدراسة الحالية مع
دراسة ) قيطة  ( 2010 ،فى مراعاة التوازن والشمولية وتدرج المفاهيم المتضمنة حسب
الصفوف مع مراعاة مراحل نمو المتعلم.

رابعا  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :ما مدي ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة
فى منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي من وجهة نظر أولياء األمور ؟

جدول رقم ( )68يبين مد ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربية
اإلسالمية للصف السادس االبتدائي من وجهة أولياء األمور
المهارات الفرعية

المحور

مهارات

األول

لتعزيز

عــدد

الفقرات
04

الدرجـــــــــة

المتوسط

51

21.20

الكلية

االتحراف المعياري

2.15

الــــــــــــــــــوزن الترتيب
النسبي %

%52.01

4

الجانب الوجداني
المحور

الثاني

منهارات

لتعزيز

02

52

20.01

1.14

%51.12

2

الجانب الروحاني
المحور

الثالث

مهارات

لتعزيز

المحور

الرابع:

مهارات

لتعزيز

02

52

21.24

6.61

%65.15

0

الجانب االيماني

04

51

24.21

1.14

%10.40

الجانب الثقافي

الدرجة الكلية
للمقياس

53

672

743.7
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41.16

%26.69

2

الجدول السابق رقم ( )21يبين أهم مجاالت المهارات الحياتية التي يمارسها تالميذ الصف

السادس االبتدائي المتضمنة فى منهاج التربية اإلسالمية من وجهة أولياء األمور  ،واحتلت
الصدارة مهارات لتعزيز الجانب االيماني حيث بلغت النسبة ( )%65.15ومهارات الجانب
الثقافي

حيث بلغت النسبة( )%10.40التى يمارسها التالميذ  ،ويليها فى المرتبة الثالثة

مهارات لتعزيز الجانب الروحاني حيث بلغت النسبة( ،)%51.12ويليها المرتبة األخيرة

مهارات لتعزيز الجانب الوجداني حيث بلغت النسبة(.)%52.01

واتفقت مع دراسة (بربش ( 2003من خالل االهتمام بالعقيدة اإلسالمية وتقديم قيمة القدوة

الحسنة في الحكم اإلسالمي وتقديم موضوعات عن الجهاد في سبيل اهلل ،وعن نظام الحكم
اإلسالمي وأسسه

خامسا  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين

وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول مدي ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية المتضمنة
في منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي عند مستوي ()0004

لالجابة عن هذا التساؤل يمكن صياغة الفرضية الرئيسة التالية  :ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى معنوية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة التالميذ

للمهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي
الختبار هذا الفر

تم استخدام اختبار ( ت ) للعينات المستقلة للكشف عن وجود فروق دلت

داللة بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين عند مستوي معنوية(.)4.49≥ α
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جدول رقم ( )41يوضح نتائج اختبار لكشف الفروق وجهتي نظر اولياء األمور لمد
ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية
المهارات الفرعية
المحور
األول
مهارات
لتعزيز

العدد

أولياء

االمور
المعلمون

المتوسط

االتحـــــــــــــــــــراف متوســــــط قيميــة اختبــار مستو

المعياري

260

21.20

2.15

011

22.15

6.25

الفروق
2.21

الداللة

t

-5.125

*1.11

الوجداني
المحور
الثاني
مهارات
لتعزيز

اولياء

260

1.14

20.01

6.10

- 2.124

*1.11

االمور
المعلمون

011

2.55

25.26

الجانب
الروحي
المحور
الثالث
مهارات
لتعزيز

اولياء

260

6.61

21.24

4.24

-1.224

*1.15

االمور
المعلمون

011

6.02

25.20

الجانب
االيماني
المحور
الرابع:
مهارات
لتعزيز

اولياء

260

1.14

24.21

1.15

-02.22

*1.11

االمور
المعلمون

011

6.15

22.62

الجانب
الثقافي

الدرجة
الكلية

اولياء

260

21.12

024.0

االمور
المعلمون

011

011.61

1.175

-1.88

20.02

دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )1.10عند القيمة الجدولية ()2.52

022

*1.11

الفروق بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية

الكلية

يتضح من خالل الجدول السابق رقم ( ) 21ومن خالل النتائج أنه توجد فروق جوهرية ذات

داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول توفر المهارات الحياتية الكلية

المتضمنة فى محتوي كتاب التربية اإلسالمية عند مستوى معنوية ()4.49≥ αوهذه القيمة اكبر

من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية أقل من ( )1.15وتساوي ( ،)0.11وحيث انه قد بل

متوسط ممارسة المهارات الحياتية الكلية للتالميذ من قبل أولياء األمور يساوي ()201.21

وبانحراف معياري ()40.0درجة  ،بينما بل متوسط درجات ممارسة المهارات الحياتية لتالميذ من

قبل المعلمين ( )024.6درجة  ،بانحراف معياري()052.25درجة  ،فى حين بل

متوسط

الصفري ،ونقبل الفر

البديل

الفرق()21.11درجة لصالح أولياء األمور .وبذلك نرف

الفر

 ،والذي بنص علي انه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء االمور

والمعلمين حول مدى توفر المهارات الحياتية الكلية المتضمنة فى محتوى منهاج التربية

اإلسالمية للصف السادس األساسي عند مستوى داللة معنوية (. )4.49≥ α

الفروق بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة مهارات لتعزيز الجانب

الوجداني

يتضح من خالل الجدول السابق رقم ( ) 21ومن خالل النتائج أنه توجد فروق جوهرية ذات

داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة التالميذ

الجانب الوجداني المتضمنة فى محتوي كتاب

لتعزيز

التربية اإلسالمية عن مستوى معنوية ( ≥

)1.15αوهذه القيمة اكبر من قيمة (ت)الجدولية عند مستوى معنوية اقل من ( )1.15وتساوي
( ،)0.11وحيث انه قد بل متوسط لممارسة مهارات لتعزيز الجانب الوجداني لتالميذ من قبل
أولياء األمور يساوي ( )201.21وبانحراف معياري ()40.0درجة  ،بينما بل متوسط درجات

ممارسة تعزيز

الجانب الوجداني لتالميذ من قبل المعلمين ( )052.25درجة  ،بانحراف

معياري()21.11درجة ،في حين بل متوسط الفرق()1.11درجة لصالح أولياء األمور وبذلك
نرف

الفر

الصفري ،ونقبل الفر

البديل  ،والذي ينص علي انه توجد فروق جوهرية ذات

داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول مدى ممارسة تعزيز الجانب

الوجداني فى محتوى منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي عند مستوي داللة
معنوية( )4.49≥ αوهذا يدل على أولياء األمور يمارسون المهارات الوجداني اكثر من مالحظة
المعلمين لهم.
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وتفسر الباحثة هذا األساس يركز على ترسيش حب اهلل تعالى ،واالستعانة به ومراقبته هي من

أقوي الجوانب الوجدانية ولكن هناك العديد من القصور فى تلك الجوانب ويرجع ذلك الى
األسباب إلى التالية:

 -0مكوث التلميذ فى البيت فترة زمنية أطول من التي يقضيها فى المدرسة مما يجعل مالحظة
ولي األمر له اكتر من المعلم.

-2ادخار الفصول بالطالب ال تساعد المعلم على متابعة جميع التالميذ.

 -2كبر حجم المنهج يجعل المعلم يستخدم ط ارئق تدريس تقليدية  ،ومن بينها استخدام اسلوب
تلقين المعلومات من جانب المعلم  ،وتلقي المعلومات من جانب التلميذ.

واتفقت مع دراسة ) قيطة (2010 ،مراعاة التوازن والشمولية وتةدرج المفةاهيم المتضةمنة حسةب
الصفوف مع مراعاة مراحل نمو المتعلم.
الفروق

الروحي.

بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة مهارات لتعزيز الجانب

يتضح من خالل الجدول السابق رقم ( ،)21ومن خالل النتائج انه نوجد فروق جوهرية ذات
داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة التالميذ

في تعزيز

الجانب الروحاني فى محتوي كتاب التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي عند مستوى

معنوية ()4.49≥ αوهذه القيمة اكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية وأقل من
( )1.15وتساوي ( ،)0.11وحيث انه قد بل متوسط ممارسة مهارات لتعزيز الجانب الروحاني

من قبل أولياء األمور يساوي (  )20.21وبانح ارف معياري ( )24.51درجة  ،بينما بل متوسط
درجات لممارسة تعزيز الجانب الروحي للتالميذ من قبل المعلمين ( )024.6درجة ،بانحراف

معياري()24.11درجة ،في حين بل متوسط الفرق( )6.21درجة لصالح أولياء األمور وبذلك
نرف

الفر

الصفري ،ونقبل الفر

البديل ،والذي ينص علي :انه توجد فروق جوهرية ذات

داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة مهارات لتعزيز الجانب

الروحاني في محتوى منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي عند مستوى داللة معنوية

()1.15

وتفسر الباحثة ذلك بان متابعة أولياء األمور من خالل ترسيش القيم الروحية في نفوس األطفال

بترسيش جانب التوحيد فيهم بغرس حب اهلل في نفس الطفل من خالل جعله يحس برعاية اهلل له
ولجميع الناس ،وذلك عن طريق الربط بين النعم التي خلقها اهلل والخالق القدير ،وترسيش حب

الرسول صلى اهلل عليه وسلم في نفوسهم بذكر صفاته وأخالقه بءسلوب يتناسب مع قدرات الطفل

024

الفروق

اإليماني:

بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة مهارات لتعزيز الجانب

يتضح من خالل الجدول السابق رقم (  )21ومن خالل النتائج أنه نوجد فروق جوهرية ذات

داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة التالميذ ممارسة
مهارات لتعزيز الجانب اإليماني في محتوي كتاب التربية اإلسالمية عند مستوى معنوية ( ≥

 ،)4.49αوهذه القيمة أكبر من قيمة (ت)الجدولية عند مستوى معنوية وأقل من ()1.15
وتساوي ( ،)0.11وحيث انه قد بل متوسط ممارسة مهارات لتعزيز الجانب اإليماني للتالميذ
من قبل أولياء األمور يساوي (  )20.21وبانحراف معياري ()24.51درجة  ،بينما بل متوسط
درجات ممارسة مهارات لتعزيز الجانب اإليماني للتالميذ من قبل المعلمين ( )024.6درجة ،

بانحراف معياري()24.11درجة  ،في حين بل
األمور وبذلك نرف

الفر

الصفري ،ونقبل الفر

متوسط الفرق()6.21درجة

لصالح أولياء

البديل  ،والذي يتص على :أنه توجد فروق

جوهرية ذات داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول مدى ممارسة

مهارات لتعزيز الجانب اإليماني المتضمنة فى محتوى منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس

األساسي عند مستوي داللة معنوية()1.15

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بءن متابعة أولياء األمور ألبنائهم من خالل الجانب اإليماني أكثر

من متابعة المعلم داخل المدرسة  ،ألنه جزءاً من ثقافتنا اإلسالمية العربية  ،فيحرص أولياء

األمور عليها  ،بينما نجد أن المعلم مثقل بءعباء تدريسية كثيرة  ،ربما يعطيها أولوية اهتمامه ،
باإلضافة إلى كثرة إعداد تالميذ الصف الواحد قد يصرفه عن متابعة الجانب اإليماني
الفروق

الثقافي

بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة مهارات لتعزيز الجانب

يتضح من خالل الجدول السابق رقم ( ) 21ومن خالل النتائج انه نوجد فروق جوهرية ذات
داللة إحصائية بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين حول ممارسة التالميذ لمهارات لتعزيز
الجانب الثقافي فى محتوي كتاب التربية اإلسالمية عند مستوى معنوية ()4.49≥ αوهذه

القيمة اكبر من قيمة (ت)الجدولية عند مستوى معنوية وأقل من ( )1.15وتساوي (،)0.11
وحيث انه قد بل متوسط ممارسة تعزيز الجانب الثقافي للتالميذ من قبل أولياء األمور يساوي

(  )20.21وبانحراف معياري ()24.51درجة  ،بينما بل متوسط درجات ممارسة مهارات لتعزيز

الجانب الثقافي للتالميذ من قبل المعلمين ( )024.6درجة  ،بانحراف معياري()24.11درجة ،
فى حين بل متوسط الفرق()6.21درجة لصالح أولياء األمور وبذلك نرف
ونقبل الفر

الفر

الصفري،

البديل  ،والذي ينص على أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين وجهتي
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نظر أولياء األمور والمعلمين حول مدى ممارسة مهارات لتعزيز الجانب الثقافي في محتوى

منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي عند مستوي داللة معنوية (.)1.15≥ α

وتفسر الباحثة ذلك بءنه يمكن تنمية الجانب الثقافي بين وجهتي نظر أولياء األمور والمعلمين من

خالل اسلوب القدوة الذي يعتبر من أهم األساليب و أكثرها تءثي ار في نفسية التلميذ ،؛ ليكون
نبراسا يضيء له سبيل الحق ومثاالً حيا يبين له كيفية تطبيق شرع اهلل ،وأسلوب الموعظة

الحسنة :أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من األساليب الهمة الفعالة في غرس القيم وتنميتها

في نفوس التالميذ وايقاظ عواطف ربانية قد ربيت في نفوس التالميذ ،وأسلوب القصة وسيلة

لتنمية القيم الدينية تعتبر القصة من أكثر أنماط حيوية و امتالء بالصور الحسية و أقواها جاذبية

ومتعة لما لها من تءثير ساحر على القلوب بما تحمله من تشويق و خيال و حوار و أحداث،،

واسلوب الترغيب والترهيب :من األساليب التربوية المهمة في غرس و تنمية القيم الدينية إلى
تدعم األطفال .

وتفسر الباحثة ذل :
 -0ان أولياء األمور يكلفون أبناءهم بالقيام بالعديد من المهام أكثر مما يكلفه المعلم للتلميذ
داخل المدرسة.

 -2ان مساحة الحرية المتاحة للتلميذ في البيت أكبر من المدرسة ،مما يجعله يحقق
نجاحات أكثر في مهام موكلة إليه من تلك المهام التي يتلقاها في المدرسة  ،وبالتالي

تزيد من ثقته بنفسه .

 -3ان أولياء األمور يمنحون أبناءهم قد ار من الحرية اكتر من المدرسة التي تخضع
للعديد من الضوابط والقيود.
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توصيات الدراسة:

بعد التوصل إلى نتائج الدراسة واإلطالع عليها وتفسيرها خرجت الباحثة بما يلي:
 -7تشجيع معلمي التربية اإلسالمية على استخدام إستراتيجية فاعلة لما لها من أثر تربوي
فعال في تنمية المهارات الحياتية

 -2إعداد وتنفيذ ورشات عمل لتدريب مشرفي ومعلمي التربية اإلسالمية على الخطوات
لمراحل ،وتضمين األنشطة المواقف الحياتية المناسبة ،وآلية توظيفها في إعداد وتنفيذ

الدروس.

 -3إمداد المعلمين بدورات تدريبية متقدمة واعدادهم الستخدام استراتيجيات تدريسية وتعليمية
مطورة وقدرتهم على صقل المهارات الحياتية للطلبة.

 -4ضرورة االهتمام بالمفاهيم والمعلومات السابقة لدى التالميذ  ،واعطاؤهم الفرصة للتعبير
عن أفكارهم والتحدث عنها.

 -5لفت أنظار القائمين على إعداد مناهج التربية اإلسالمية على ضرورة إدراج المهارات
غير المتضمنة في مناهج التربية اإلسالمية .

 -6ضرورة تقرير المهارات الحياتية الضعيفة التي تم إيجادها عندما تم تطبيقها وقياسها
للطلبة.

 -2استخدام المعلمين ألساليب حديثة واستراتيجيات جديدة لتدريس مادة التربية اإلسالمية فى
المراحل التعليمية.

 -2عقد دورات تعزيز المعلمين ومعلمات التربية اإلسالمية في مفهوم المهارات الحياتية
المتضمنة فى كتب التربية اإلسالمية فى جميع المراحل وخاصة المرحلة الدنيا.

 -2االستفادة من المادة االثرائية التي أعدتها الباحثة ،واعداد مواد إثرائية أخري يمكن
االستفادة منها ،واالستعانة بها في رفع المستوى لمفهوم المهارات الحياتية لدى الطلبة.

 -73ضرورة إعادة النظر فى تخطيط مناهج المرحلة األساسية بحيث تركز من خالل محتواها
على تنمية المهارات الحياتية من خالل األنشطة الصفية .

 -77تشجيع معلمي المرحلة االبتدائية على استخدام األنشطة الصفية المرتبطة بالدراسات

اإلسالمية من خالل عقد ندوات وورش عمل لتوضيح طبيعة األنشطة الصفية المرتبطة

بالدراسات اإلسالمية وأنواعها وخصائصها مميزاتها .

 -72ضرورة اإلفادة من هذه القائمة فى وضع خريطة بالمهارات الحياتية الواجب توافرها فى
المرحلة األساسية بحيث تتوفر لها كل مقومات البحث العلمي مما يساعد على تحديد ما

يتناسب منها مع كل صف دراسي
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 -73ضرورة أن تكون المهارات الحياتية بمثابة خط فكري واضح لدى مخططي المناهج
ومولفي الكتب الدراسية ،وأن تكون موزعة بصورة متكاملة مع موضوعات االخري.

 -74بناء مقرر مستقل للمهارات الحياتية لجميع الصفوف والمراحل الدراسية ،وتطوير مناهج
التربية اإلسالمية فى ضوء المهارات الحياتية لدى كافة الصفوف والمراحل الدراسية ،

واالهتداء بهذا التطوير في قائمة المهارات الحياتية

 -75عقد حلقات نقاش ووش عمل مع الطالب والمعلمين وأولياء األمور والمجتمع المحلي
لتوليد اكبر قدر ممكن من األفكار والبرامج التي تسهم فى تعليمهم المهارات الحياتية.

 -76إعداد نشرات ومطويات مركزة ومختصر عن المهارات الحياتية  ،ونشرها مع الطالب
كجانب توعوي عن هذه المهارات

 -72تدريب التالميذ على المهارات الحياتية باستمرار وتتابع وتكامل  ،حتي تصبح هذه
المهارات جزء من شخصيتهم .

 -72تصميم برامج لتنمية المهارات الحياتية في ضوء حاجات الطالب ،وواقع المجتمع ومتطلباته
،وتحديات العصر.

دراسات مستقبلية مقترحة:
 إجراء دراسة تهدف إلى تقويم كتب التربية اإلسالمية في ضوء المهارات الحياتية ومدى
اكتساب طالب المرحلة األساسية لها.

 إجراء دراسة تهدف إلى مدى توظيف معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية في
فلسطين إستراتيجيات التعلم.

 دراسة العالقة بين اكتساب معلمي التربية االسالمية للمرحلة األساسية في فلسطين
للمهارات الحياتية واكتساب طالبهم للمهارات نفسها.
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قائمة املراجـــع
رمل رجعهررع
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رمل رجع ر جنب زه

قائمة المراجع

القران الكريم

 المراجع العربية:

أوال :المصادر

 -9األلبةاني ،محمةد ناصةر الةدين (  ) ٣٨١١صةحيح الجةامع الصةغير وزيادتةه ،المكتةب
اإلسةالمي ،بيةروت األلبةاني ،محمةد ناصةر الةدين (ب.ت) السلسةة الضةعيفة ،مكتبةة

المعارف ،الريا

.

 -4البيهقي ابن علي  ،أحمد بن الحسين (  ) ٣٨٨٨سنن البيهقةي الكبةرى ،تحقيةق ( مصةطفى
عبد القادر القطا) مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة

 -3الجةةاحظ ،ابةةو عثمةةان( )9111البيةةان والتبةةين تحقي ةق عبةةد السةةالم محمةةد هةةارون ،القةةاهرة،
مكتبة الخانجي.

 -4الصابوني،محمد علي()0122صفوة التفاسير ،بيروت ،لبنان:دار إحياء التراث العربي

 -9صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب فضل الغرس والزرع ،رقم الصفحة  ، 604رقم الحةديث
 ،1553دار الكتب العلمية الجزء  ،0بيروت ،الطبعة الخامسة 1971 ،م.

 -6الفراهيةدي ،الخليةل أبةي عبةد الةرحمن (  ) ٣٨١١كتةاب العةين ،تحقيةق ( إبةراهيم مهةدي
السامرائي ) مؤسسة العلمي للمطبوعات ،بيروت

 -7قطب ،سيد(  ) ٣٨١١في ظالل القرآن الكريم ،ط  ، ٣١دار الشروق ،بيروت.

 -1مالك ،ابن أنس ) ٣٨٨٤ ( ،موطء اإلمام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي )دار
إحياء التراث العربي ،مصر.

 -1مسةلم ،اإلمةام أبةي الحسةن ( ب.ت)صةحيح مسةلم ،تحقيةق محمةد عبةد البةاقي دار إحيةاء
التراث العربي ،بيروت.

ثانيا :الكتب

 -94أبو دف ،محمود(" :)2007مقدمة في التربية اإلسالمية" ،مكتبة آفاق ،غزة ،فلسطين
 -99إسماعيل ،علي ( :)4446التربية اإلسالمية المقومات والتطبيقات ،مكتبة الراشد

 -94الحقيةةل ،سةةليمان بةةن عبةةد الةةرحمن ( " :)2004التربيةةة االسةةالمية ومتطلباتهةةا فةةي ضةةوء
تعاليم اإلسالم " ،ط4

 -93حلس  ،داود بن درويش (" :) 4440محاضرات في طرائق تةدريس التربيةة االسةالمية" ،
مكتبة آفاق  ،غزة .
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 -90الحمةادي ،يوسةةف ( :)1987أسةاليب تةةدريس التربيةة اإلسةةالمية لمعلمةي التربيةةة اإلسةةالمية

وطالبهةا فةي كليةات التربيةة فةي الةوطن العربةي واإلسةالمي ،النسةخة األخيةرة ،دار المةريش،

الريا

 -99حمدى  ،زينب( )4440االدارة ومتغيرات العصر ،مكتبة عين شةمس  ،القةاهرة الد ارسةات
االجتماعية بالصف الرابع األساسي في تنمية بع

المهارات الحياتية ،مجلة القراءة.

 -96حميةد ،جةودت( )4449صةياغة األهةداف التربويةة والتعليميةة فةي جميةع المةواد الد ارسةية
كتاب الخمسة آالف هدف .الطبعة األولى .عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع

 -97زيتون ،عايش( )9111النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم ،الطبعة األولى،عمان :
دار الشروق للنشر والتوزيع

 -91سةعيد  ،عبةد اهلل محمةد  (2003) :التربيةة المعاصةرة  ،ط  ،عمةان  :دار السةيرة للنشةر
والتوزيع والطباعة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،عد73

 -01الش ةةمري ،س ةةعيد ( :)2112التربي ةةة اإلس ةةالمية ب ةةين األص ةةالة والمعاصة ةرة ،ع ةةالم الكت ةةاب،
القاهرة.

 -44شياب ،فتحية عمةر رفةاعي )" : (1989د ارسةة ناقةدة ألسةاليب التربيةة االسةالمية المعاصةرة
في ضوء اإلسالم" ،تهامه ،جدة ،المملكة العربية السعودية

 -49عطيةةة ،يوسةةف ( :)9111أسةةاليب تةةدريس التربيةةة اإلسةةالمية لمعلمةةي التربيةةة اإلسةةالمية

وطالبهةا فةي كليةات التربيةة فةي الةوطن العربةي واإلسةالمي ،النسةخة األخيةرة ،دار المةريش،

الريا

 -44عمةران  ،تغريةد وآخةرون  ( 2001 ).المهةارات الحياتيةة .الطبعةة األولةى .القةاهرة :مكتبةة
زهران دار الشرق

 -43العياصرة  ،وليد (  ) 2010التربية اإلسالمية واستراتيجيات تدريسها وتطبيقاتهةا العمليةة"،
ط ، 1دار المسيرة  ،عمان.

 -40فرحان ،أحمد ( :)2000التربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة ،دار الفرقان ،األردن

 -25القاض ةةي ،س ةةعيد إس ةةماعيل ( :)2002أص ةةول التربي ةةة اإلس ةةالمية ،ع ةةالم الكت ةةب ،الق ةةاهرة،
مصر.

 -46اللقةاني ،أحمةد والجمةل ،علةي( )4449معجةم المصةطلحات التربويةة المعرفةة فةي المنةاهج
وطرق التدريس .الطبعة الثانية .القاهرة :عالم الكتب.

 -26اللقاني ،توفيق حامد (: )2110التربية الوطنية القاهرة ،مطبعة دار الكتب المصرية

 -41الناجي ،ماجد زكي ()2101تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العملية .
ط ، 1األردن-عمان  :دار المسيرة.
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 -22الةنحالوي  ،سةيد ) " : ( 2003تربيةة التسةامح الفكةري كصةيغة تربويةة مقترحةة لمواجهةة
التطرف .القاهرة  :دار الوفاء للطباعة والنشر.

 -34النسةياوي  ،زيةد  ( 2005 ) :أسةاليب تةدريس العلةوم فةي المرحلةة األساسةية  ،ط ، 1العةين :
دار

 -20ية ةةالجن ،اسة ةةحق (" :)0121التربية ةةة االسة ةةالمية بة ةةين األصة ةةالة والمعاص ة ةرة"  ،ط ، 3دار
الفرقان ،القاهرة.

 -34اليونيسيف وو ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

ثالثا  :الرسائل العلمية

 -33إبراهيم  ،مجدي عزيز )  :( 1994المنهج التربوي واألمن القومي  .القاهرة  :مكتبة األنجلو
المصرية.

 -30أبةةو حجةةر  ،فةةايز ( )4446برنةةامج مقتةةرح فةةى النشةةاط المدرسةةي لتنميةةة المهةةارات الحياتيةةة
فى العلوم فى المرحلةة األساسةية العليةا فةى فلسةطين  ،رسةالة دكتةوراه غيةر منشةورة  ،كليةة

التربية  ،برنامج الدراسات العليا المشترك :جامعة عين شمس بمصر

 -39ابةةو هةةداف  ،ارئةةد( )4441اثةةر اسةةتخدام المسةةرح التعليمةةي فةةى تةةدريس بعة

موضةةوعات

النح ةةو العرب ةةي عل ةةى تحص ةةيل طلب ةةة الص ةةف الث ةةامن االساس ةةي  ،رس ةةالة ماجس ةةتير غي ةةر
منشورة ،الجامعة االسالمية

 -36األغا  ،حمدان ( )4494فاعلية توظيف إستراتيجية البنائية في تنمية المهارات الحياتية في
مبحث العلوم العامة الفلسطيني لدى طالب الصف الخامس األساسي كلية التربية -جامعة

األزهر-غزة ،رسالة ماجستير غبر منشورة .

 -37ب ةةدوي  ،محم ةةد ( )4494فاعلي ةةة اس ةةتخدام بعة ة

إس ةةتراتيجية التعل ةةيم النش ةةط ف ةةى ت ةةدريس

التةةاريش علةةى تحصةةيل وتنميةةة المهةةارات الحياتيةةة لةةدى تالميةةذ المرحلةةة اإلعداديةةة ،رسةةالة

ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة بني سويف

 -22بةربش  ،مةومن( )2112تةءثير برنةامج لتطةوير مةنهج التربيةة اإلسةالمية لصةفوف المرحلةة

الثانوية في محافظات غزة على تنمية التحصيل وفهم القضايا المعاصةرة رسةالة ماجسةتير
غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الريا

 ،السعودية

 -31بشة ةةارة ،إسة ةةالم طة ةةارق ( :)4441أثة ةةر توظية ةةف المة ةةدخل المنظة ةةومي فة ةةي تنمية ةةة المفة ةةاهيم
االسالمية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر فةي محافظةات غةزة ،رسةالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين
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 -41الجغيمان انتصار ) ( 2005بعنةوان  :منةاهج التربيةة اإلسةالمية بالمرحلةة الثانويةة فةي
ضةوء القضةايا المعاصةرة ،رسةالة ماجسةتير مقدمةة لقسةم التربيةة اإلسةالمية المقارنةة بكليةة
التربية جامعة أم القرى.

 -09حل ةةس ،داود ( )4440د ارس ةةة تقويمي ةةة لألخط ةةاء الكتابي ةةة الش ةةائعة ل ةةدى تالمي ةةذ وتلمي ةةذات
الصةةف السةةادس فةةى مةةدارس محافظةةات غ ةزة ،رسةةالة دكتةةوراه منشةةورة ،السةةودان ،جامعةةة

الخرطوم  ،كلية التربية

 -42سةعد الةدين ،هةدى  ( 2007 ):المهةارات الحياتيةة المتضةمنة فةي مقةرر التكنولوجيةا للصةف
العاشر ومدى اكتساب الطلبة لها ،رسالة ماجستير غير منشورة – الجامعة اإلسالمية– غزة.

 -03سةعيد ،هبةة اهلل حلمةي ( 2003 ):تقةويم منةاهج الد ارسةات االجتماعيةة للصةف األول

اإلعدادي في ضوء المهارات الحياتية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة عين شمس،

القاهرة.

 -00الشةريف ،ازيةد  )2101المفةاهيم الوقائيةة فةي محتةوى منهةاج التربيةة اإلسةالمية للمرحلةة
الثانوية ومدى اكتساب الطلبة لهةا رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،جامعةة أم القةرى ،مكةة،
السعودية

 -09شاليل ،أيمةن )  ( 2003أثةر اسةتخدام دور الةتعلم فةي تةدريس العلةوم علةى التحصةيل وبقةاء

أثةر الةتعلم واكتسةاب عمليةات العلةم لةدى طةالب الصةف السةابع  ،رسةالة ماجسةتير غيةر
منشورة ،الجامعة اإلسالمية – غزة.

 -06صةايمة ،سةمر )  ( 2010المهةارات الحياتيةة المتضةمنة فةي منهةاج اللغةة العربيةة للصةف

الثالث األساسي ومدى ممارستها لدى تالميذ مدارس وكالة الغوث الدولية .رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 -46صبحي ،شيماء ( 2006 ):تنمية بع

المهارات الحياتية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى

تالميةذ المرحلةة اإلعداديةة باسةتخدام مصةادر الةتعلم المجتمعية،رسةالة ماجسةتير غيةر
منشورة ،األردن.

 -01العوضةةي ،خالةةد ( )4441اثةةر برنةةامج تةةدريبي مقتةةرح فةةى تنميةةة بع ة

المهةةارات الحياتيةةة

لةةدى طةةالب الص ةةف السةةادس االبت ةةدائي  ،رسةةالة دكت ةةوراه غيةةر منش ةةورة  ،كليةةة التربي ةةة،
جامعة الملك سعود  ،المملكاة العربية السعودية

 -01القادوم  ،عفاف( ) 4441برنةامج مقتةرح فةى العلةوم لتنميةة المهةارات الحياتيةة لةدى تالميةذ
ذوي االعاقة العقلية ،رسالة دكتو ارة غير منشورة ،كلية التربية ،عين شمس  ،القاهرة.
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 -94قش ةةطة ،احم ةةد ( )4441اث ةةر توظي ةةف اس ةةتراتيجيات م ةةا وراء المعرف ةةة ف ةةى تنمي ةةة المف ةةاهيم
العلميةةة والمهةةارات الحياتيةةة بةةالعلوم لةةدى طلبةةة الصةةف الخةةامس االساسةةي بغ ةزة  ،رسةةالة
ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية بغزة.

 -50قيطةة ،ارمةي ( )2101تضةمن منهةاج التربيةة اإلسةالمية للمرحلةة الثانويةة لمفةاهيم حقةوق
اإلنسان ومةدى اكتسةاب الطلبةة لهةا رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،جامعةة أم القةرى ،مكةة

المكرمة.

 -94المجبر،منةال ( )4444د ارسةة تقويميةة لواقةع التربيةة الصةحية فةي مةدارس المرحلةة األساسةية
بمحافظةة غةزة فةي ضةوء اتجاهةات تربويةة معاصةرة ،رسةالة ماجسةتير(غيةر منشةورة)،جامعةة

األزهر ،غزة.

 -93مهي ةةوب ،س ةةعيد ()9116تنمي ةةة بعة ة

المه ةةارات االجتماعي ةةة ل ةةدي عين ةةة م ةةن االطف ةةال

المتةاخرين عقليةا ،رسةةالة ماجسةتير غيةةر منشةورة  ،معهةةد الد ارسةات العليةةا للطفولةة ،جامعةةة
عين شمس .

 -90وافةي ،عبةد الةرحمن ( )4494المهةارات الحياتيةة وعالقتهةا بالةذكاءات المتعةددة لةدى طلبةة
المرحلة الثانوية في قطاع غزة مقدمة ضمن المتطلبات التكميلية لنيل رسالة الماجسةتير –
تخصص صحة نفسية"  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية

رابعا  :الموتمرات والمجالت والدوريات

 -99أبةو الفتةوح ،خليةل )  ( 1999دور منةاهج العلةوم فةي تنميةة المهةارات الحياتيةة لةدى تالميةذ
المرحلةة االبتدائيةة ،المةؤتمر العلمةي الثالةث ،منةاهج العلةوم للقةرن الحةادي والعشةرين رؤيةة

مسةتقبلية  ،المجلةد األول  ،الجمعيةة المصةرية للتربيةة العلميةة  ،مركةز تطةوير 28يوليةو – .
تدريس العلوم  ،جامعة عين شمس

 -96أبةو هةداف ،سةمية( )4441نحةو تطةوير أداء معلمةي األحيةاء فةي محافظةات غةزة :مةدى
امتالك معلمي األحياء للكفايات التدريسية الالزمة لهم .مجلة الزيتونة للعلوم والتنمية.

 -56أحم ةةد  ،إبة ةراهيم عل ةةي محم ةةد (  ": )2111رج ةةل األم ةةن ف ةةي اإلس ةةالم ش ةةروطه وص ةةفاته
وآدابه "  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الريا

.

 -91احمد  ،وآخرون ( )4449استخدام برنامج قائم علةى نمةوذج التعلةيم البنةائي االجتمةاعي ،
وأثة ةره عل ةةى التحص ةةيل وتنميةةةة بعة ة

المه ةةارات الحياتي ةةة ل ةةدى تالمي ةةذ الص ةةف الخ ةةامس

االبتدائي ،مجله دراسات فى المناهج وطرق التدريس ،العدد (.)73

 -91أحمد ،جمانة وآخرون(ب.ت)دليل تدريب المعلمات والمعلمين في تعليم المهارات الحياتية
والدروس الملحقة بها ،و ازرة التربية والتعليم ،فلسطين.
044

 -64األغةا،مني واللولةو ،محمةد ( )9114تةدريس العلةوم فةي التعلةيم العةام .الطبعةة الثانيةة .غةزة:
مكتبة آفاق،و جامعة القدس المفتوحة ،مؤتمر التعليم اإللكتروني واقتصاديات المعرفة.

 -67الباز  ،محمد  ،خليل ،خالد )  ( 1999دور مناهج العلوم في تنمية بع

المهارات الحياتية

لةدى تالميةذ المرحلةة االبتدائيةة ،المةؤتمر العلمةي الثالةث منةاهج العلةوم للقةرن الحةادي
والعشرين ،الجمعية المصرية للتربية العلمية  ،المجلد الثاني.

 -64البغدادي ،محمد  ( 1995 ):مستويات التنور في ضوء أشكال الوعي الحياتي لةدى خةرجين
المدرسةة الثانويةة فةي محافظةات شةمال الصةعيد ،المةؤتمر العلمةي السةابع" التعلةيم الثةانوي
وتحديات القرن الحادي والعشرين.

 -63الةبالدي ،محمةد ()2101بعنةوان المشةكالت السةلوكية لةدى طالبةات المرحلةة الثانويةة
بالمدينةةة المنةةورة ومعالجتهةةا فةةي ضةةوء التربيةةة اإلسةةالمية" ،مجلةةة البحةةوث األمنيةةة،

مجلد( ،)12عدد( ،)24كلية فهد المنية ،الريا

 ،السعودية

 -60الجديبي ،مروان ( :)2010أبعاد تربوية وتعليمية في تعزيز التربية اإلسالمية ،بحث مقدم
للمة ةةؤتمر الة ةةوطني األول لألمة ةةن الفكة ةةري -المفة ةةاهيم والتحة ةةديات ،جامعة ةةة الملة ةةك سة ةةعود،
الريا

.

 -69حسةين ،مةريم ()4446حاجةات طلبةة جامعةة اإلسةراء إلةى المهةارات الحياتيةة – مجلةة إتحةاد
الجامعات العربية – العدد التاسع واألربعون

 -66خليةل ،محمةد والبةاز ،خالةد ( 1999 ).دور منةاهج العلةوم فةي تنميةة بعة

المهةارات

الحيةاتي لةدى تالميةذ المرحلةة االبتدائيةة .المةؤتمر العلمةي الثالةث للجمعيةة المصةرية للتربيةة

العملية :يوليو ،المجلد األول ،مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين ،أبو سلطان25

 -67دليةل تةدريب المعلمةات والمعلمةين فةي تعلةيم المهةارات الحياتيةة  ،رام اهلل المركةز الةوطن
للتدريب األساسية

 -61ارحةج  ،إينةاس (")4449تطةوير أهةداف التعلةيم الجةامعي المصةري فةي ضةوء بعة
المتغيرات العالمية والمحليةة واالتجاهةات المسةتقبلية وتحةديات معوقةات تحقيقهةا  ،المةؤتمر
القومي السنوي الثاني  ،القاهرة مركز تطوير التعليم الجامعي  ،ص.552- 521

 -61السةعدي ،بخيةت )  ( 2000فعاليةة الد ارسةة الجامعيةة فةي تنميةة بعة
د ارسةة ميدانيةة علةى طةالب بعة

المهةارات الحياتيةة

الكليةات جامعةة حلةوان المةؤتمر القةومي السةنوي 22

نوفمبر ،السابع الجامعة في المجتمع .مركز تطوير التعليم الجامعي .القاهرة.

 -74سةعودي ،منةى عبةد الهةادي ) ( 1998فاعليةة اسةتخدام نمةوذج الةتعلم البنةائي فةي تةدريس
العلةوم علةى تنميةة التفكيةر االبتكةاري لةدى تالميةذ الصةف الخةامس االبتدائي،الجمعيةة
045

المصةرية للتربيةة العمليةة  ،المةؤتمر الثةاني ،إعةداد معلةم العلةوم للقةرن الحةادي والعشةرين
المجلد الثاني

 -79سعيد  ،عاصي( )4443فاعلية برنةامج مقتةرح فةى األنشةطة المصةاحبة لمةنهج الد ارسةات
االجتماعيةةة للصةةف ال اربةةع فةةى تنميةةة بع ة

المهةةارات الحياتيةةة  ،مجلةةة الق ةراءة والمعرفةةة،

العدد ( )41القاهرة.

 -74سةعيد ،أيمةن حبيةب ( 2002 ):أثةر اسةتخدام إسةتراتيجية الةتعلم القةائم علةى االسةتبطان علةى
تنميةة مهةةارات مةةا وراء المعرفةة لةدى طةالب الصةف األول الثةةانوي مةةن خةةالل مةةادة

الفيزيةةاء،المؤتمر العلمةةي السةةادس،التربية العلميةةة وثقافةةة المجتمع،الجمعيةةة المصةرية

للتربية 31يوليو العلمية،المجلد األول،اإلسماعيلية

 -73السةيد ،بخيةت )  ( 2000فعاليةة الد ارسةة الجامعيةة فةي تنميةة بعة
د ارسةة ميدانيةة علةى طةالب بعة

المهةارات الحياتيةة –

الكليةات جامعةة حلةوان " المةؤتمر القةومي السةنوي-49

44نوفمبر السابع الجامعة في المجتمع .مركز تطوير التعليم الجامعي .القاهرة.

 -64عبد العال،احمد ( )2100بعنوان  :مدى تضمن محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة

الثانوية لموضوعات التربية الجنسية في ضوء التصور اإلسالمي بحث منشور ،أكاديميةة
نايف للعلوم األمنية ،المجلة العربيةة للد ارسةات األمنيةة والتةدريب ،مجلةد( ،)14عةدد(،)27

الريا

 ،السعودية.

 -79عبةد الموجةود ،محمةد وأسةكاروس ،فيليةب ( 2005 ).تنميةة المهةارات الحياتيةة لةدى طةالب
التعليم الثانوي في إطار مناهج المستقبل .المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،القاهرة

 -76عبيةد ،ولةيم )  ( 2000مةا وراء المعرفةة ،المفهةوم والداللةة ،الجمعيةة المصةرية للقةراءة
والمعرفة ،مجلة القراءة والمعرفة ،العدد األول

 -66عطية  ،فايز( ( 1989بعنوان طريقة الحوار في التدريس على التحصيل واالحتفاظ في
مةادة التربيةة اإلسةالمية لةدى طالبةات الصةف األول الثةانوي فةي األردن المةؤتمر القةومي

السنوي الثاني  ،القاهرة  :مركز تطوير التعليم الجامعي  ،ص.552- 521

 -62عةالم  ،عةادل ) " (0112الحريةات األكاديميةة فةي فلسةطين ،جامعةة النجةاح نموذجةا " ،
المةؤتمر الةدولي الخةامس " التعلةيم الجةامعي فةي مجتمةع المعرفةة  :الفةرص والتحةديات "،
القاهرة  :معهد الدراسات التربوية،ص .42

 -71عيةةاد ،فةواد  ،سةعد الةةدين ،هةةدى( )4494فاعليةةة تصةةور مقتةةرح لتضةةمين بعة

المهةةارات

الحياتيةةة فةةى مقةةرر التكنولوجيةةا للصةةف العاشةةر  ،مجلةةة جامعةةة األقصةةى ،سلسةةلة العلةةوم
اإلنسانية ،المجلد الرابع عشر ،العدد األول
041

 -14غةازي ،إبةراهيم توفيةق  ( 2002 ):العصةف الةذهني فةي تةدريس المهةارات الحياتيةة والبيئةة
لتنمية مهارات طرح األسئلة ،المؤتمر العلمي السادس ،الجمعية المصرية للتربية العملية

 -20قيطة ،عبد اهلل بةن عبةد المحسةن ( :)2101األمةن فةي حيةاة النةاس وأهميتةه فةي اإلسةالم،
و ازرة الش ةةئون اإلس ةةالمية واألوق ةةاف وال ةةدعوة ،الري ةةا

 ،الس ةةعودية ،جامع ةةة المل ةةك س ةةعود،

المملكة العربية السعودية.

 -14لطيف ،إبراهيم ( : )4444دور مناهج العلوم في الوفاء بمتطلبات التربيةة الوقائيةة بمةدارس
األمل وللصم وضعاف البصر ،مجلة د ارسةات فةي المنةاهج وطةرق التةدريس ،عةدد، 101 ،
الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  ،جامعة عين شمس ،القاهرة

 -13اللولو ،فتحية )  ( 2005المهارات الحياتية المتضةمنة فةي محتةوى منةاهج العلةوم الفلسةطينية
للصةفين األول والثةاني األساسةيين ،المةؤتمر التربةوي الثةاني كليةة التربيةة ،الطفةل الفلسةطيني
بين تحديات الواقع والطموح نوفمبر ،ج ، 2الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.

 -10اللولةو ،فتحيةة صةبحي وقشةطة ،عةو

سةليمان )  ( 2006مسةتوى المهةارات الحياتيةة لةدى

خريجةي كليةة التربيةة بالجامعةة اإلسةالمية بغةزة ،مجلةة المنةاهج وطةرق التةدريس ،الجمعيةة
المصرية للمناهج وطرق التدريس

 -19مازن ،حسام محمد( )4444نمةوذج مقتةرح لتضةمين بعة

المهةارات الحياتيةة فةي منظومةة

المةنهج التعليمةي فةي إطةار مفةاهيم األداء والجةودة الشةاملة،المؤتمر العلمةي ال اربةع دار

الضيافة،الجمعية المصرية لمناهج – عشر مناهج العلوم في ضوء األداء وطرق التدريس،
جامعة عين شمس  ،القاهرة ،المجلد األول.

 -16مختةار محمةود ) :( 2004فعاليةة وحةدة مقترحةة فةي أناشةيد وأغةاني األطفةال إلثةراء بعة
المهارات الحياتية الالزمة لهم ،مجلة نور المعرفة ،العدد. 42

 -17المومني ،إبةراهيم  ( 2002 ) :فاعليةة المعلمةين فةي تطبيةق نمةوذج بنةائي فةي تةدريس العلةوم
للصف الثالث األساسي في األردن ،مجلة دراسات ،العلوم التربوية ،المجلةد  ، 29العةدد، 1
آذار.

 -11نسةةيم  ،سةةحر ( )4449فاعليةةة برنةةامج مقتةةرح لتنميةةة بع ة

المهةةارات االجتماعيةةة لةةدى

اطفةةال الروضةةة المنةةدمجين مةةع زمالئهةةم المكغةةوفين ،مجلةةة د ارسةةات فةةى المنةةاهج ،وطةةرق

الت ةةدريس ،الع ةةدد ( ،)994الجمعي ةةة المص ةةلرية ،وطل ةةرق الت ةةدريس ،جامع ةةة ع ةةين ش ةةمس،
القاهرة.

 -11النةةوري  ،رشةةيد( :)4441مفةةاهيم التربيةةة اإلسةةالمية فةةي كتةةب العلةةوم الشةةرعية بالمرحلةةة
الثانوية بالمملكة العربية السةعودية" ،مجلةة البحةوث األمنيةة ،مجلةد( ،)12عةدد( ،)24كليةة
فهد المنية ،الريا

 ،السعودية.
046

 ( فاعلية استخدام إستراتيجية الةتعلم التعةاوني فةي تةدريس الد ارسةات2002 )  هندي مسعود-14

االجتماعيةة علةى تنميةة المهةارات الحياتيةة والتحصةيل واالتجةاه نحةو المةادة لةدى تالميةذ

الجمعيةة، )14(عةدد،مجلةة الد ارسةات فةي المنةاهج وطةرق التدريس،الصةف األول اإلعدادي
.جامعة عين شمس القاهرة،المصرية للمناهج وطرق التدريس

( دليةل المعلةم فةي مبحةث العلةوم العامةة للصةف2011(  و ازرة التربيةة والتعلةيم الفلسةطينية-19
نفس المؤلف: غزة. الجزء األول. الخامس األساسي

، دائ ةرة المن ةةاهج، الخطةةوط العريض ةةة للمنهةةاج الفلس ةةطيني:)1998(  و ازرة التربيةةة والتعل ةةيم-14
.فلسطين

 ( مسةودة مشةروع التعلةيم فةي منةاطق السةلطة الوطنيةة1998):  و ازرة التربية والتعليم العةالي-13
.فلسطين، الفلسطينية

:  وثيقة تقويم تعلم التالميذ في مادة المهةارات سةلطنة ُعمةان،العمانية
ُ  و ازرة التربية والتعليم-10
.نفس المؤلف الحياتية للصفوف

 دليةل تةدريب المعلمةات والمعلمةين فةي، (مشةروع المهةارات الحياتيةة2004 ).  اليونيسةيف-19
المركز الوطن للتدريب رام اهلل. تعليم المهارات الحياتية
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ملحق رقم ()2

الصورة األولية لقائمة ببعض المهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربية اإلسالمية
للصف السادس االبتدائي

جامعة األزهر – غزة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الدراسات العليا -كلية التربية
قسم مناهج وطرق التدريس

السيد  ...................................................... /حفظة اهلل
تقوم الباحثة بدراسة بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستير فى مناهج وطرق وتدريس

بعنوان

المهارات الحياتية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي ومد

اكتساب الطلبة لها

وهةةذا يتطلةةب إعةةداد قائمةةة المهةةارات الحياتيةةة لقيةةاس مةةدي ممارسةةة التالميةةذ ،ولةةذا تتشةةرف الباحثةةة
بعةةر

هةةذه القائمةةة علةةى سةةيادتكم إلبةةداء أرائكةةم ،حيةةث إن اهتمةةامكم بتقةةويم فقةرات هةةذه االسةةتبانة

سيكون له مةردوده االيجةابي والفعةال فةي تطويرهةا قبةل توزيعهةا علةى عينةة الد ارسةة ،لةذا يرجةى مةن
سيادتكم التكرم إبداء رأيكم في االستبانة بوضع إشارة ( )/في الحقةل الةذي تختارونةه أمةام كةل فقةرة

من فقرات االستبانة وكتابة أي مالحظات ترونها في الفراغ المخصص.
مع خالص الشكر والتقدير .....

الباحثة

أمان مرتجي
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الصــورة األوليــة لقائمــة بــبعض المهــارات الحياتيــة المتضــمنة فــى منهــاج التربيــة اإلســالمية

للصف السادس االبتدائي

المحور األول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني
 تعزيز مهارات التواصل


تعزيز الجانب الدعوي

المحور الثاني  :مهارات لتعزيز الجانب الروحاني
 االلتزام بءداء العبادات بصورة متقنة

 مجالسة األخيار لالنتفاع بما عندهم

المحور الثالث مهارات لتعزيز الجانب االيماني
 غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس التالميذ
 غرس الوازع الديني في نفوس التالميذ

المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي


تقييم الذات من الشوائب



عالج السلوكيات الخاطئة الصادرة من التالميذ
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كشف بأسماء السادة المحكمين لقائمة المهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج
التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي

م
2

الموسسة

اَلس

جامعة اَلقص بغزة

اُرم سعدى وادي

2

راشد محمد ابو صواوي

جامعة اَلزهر بغزة

2

اياد ابراهي عبد الجواد

جامعة اَلقص بغزة

5

يحي محمد ابو جحجوح

جامعة اَلقص بغزة

4
6

عمر على دحالن

جامعة اَلقص بغزة

عبد ال ري فرج هللا

جامعة اَلقص بغزة
جامعة اَلقص

جابر حس اَلشقر
2
8

جامعة اَلقص

محمد مقاط
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الصورة النهائية لقائمة ببعض المهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربية االسالمية
للصف السادس االبتدائي

المحور األول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني
 تعزيز مهارات التواصل


تعزيز الجانب الدعوي

المحور الثاني  :مهارات لتعزيز الجانب الروحاني
 االلتزام بءداء العبادات بصورة متقنة

 مجالسة األخيار لالنتفاع بما عندهم

المحور الثالث مهارات لتعزيز الجانب االيماني
 غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس التالميذ
 غرس الوازع الديني في نفوس التالميذ

المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي


تقييم الذات من الشوائب



عالج السلوكيات الخاطئة الصادرة من التالميذ
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استمارة التحليل
هدف التحليل :
الكشف عن مدى توافر المهارات الحياتية المتضمنة فى منهاج التربية اإلسالمية للصف السادس

االبتدائي

فئات التحليل :

فئات التحليل هي المهارات الحياتية
وحدة التحليل :

اعتبرت الباحثة الفقرة وحدة التحليل
محددات التحليل
اقتصرت عملية التحليل على المهارات الحياتية المتضمنة في منهاج التربية اإلسالمية للصف

السادس على محتوي الدروس،السور القرآنية،واألسئلة التي تلي الدروس  ،والتدريبات.

055

التربية اإلسالمية
عنوان المهارة  /المهارات الوجدانية

الصفحة

عنوان الدرس

الجزء األول
الفقرة
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مجال المهارة

ملحق رقم ()4

قائمة بأسماء المعلمين الذين شاركوا فى عملية التحليل
االسم

الرقم
7

محمد حمد

مدرس تربية إسالمية

-2

إبراهيم المقوسي

مدرس مرحلة

-3

جابر حسن االشقر محاضر

جامعة االقصي

-4

محاضر

جامعة فلسطين

رناد الحلو

الوظيفة
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مكان العمل
وكالة الغوث
وكالة الغوث

ملحق رقم ()6

الصورة األولية االستبانة لقياس مد ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية

جامعة االزهر – غزة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الدراسات العليا -كلية التربية
قسم مناهج وطرق التدريس

السيد  ...................................................... /حفظة اهلل

تقوم الباحثة بدراسة بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستير فى مناهج وطرق وتدريس
بعنوان

المهارات الحياتية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي ومد

اكتساب الطلبة لها

وهةةذا يتطلةةب إعةةداد قائمةةة المهةةارات الحياتيةةة لقيةةاس مةةدي ممارسةةة التالميةةذ ،ولةةذا تتشةةرف الباحثةةة

بعةةر

هةةذه القائمةةة علةةى سةةيادتكم إلبةةداء أرائكةةم ،حيةةث إن اهتمةةامكم بتقةةويم فقةرات هةةذه االسةةتبانة

سيكون له مةردوده االيجةابي والفعةال فةي تطويرهةا قبةل توزيعهةا علةى عينةة الد ارسةة ،لةذا يرجةى مةن

سيادتكم التكرم إبداء رأيكم في االستبانة بوضع إشارة ( )/في الحقةل الةذي تختارونةه أمةام كةل فقةرة

من فقرات االستبانة وكتابة أي مالحظات ترونها في الفراغ المخصص.
مع خالص الشكر والتقدير .....

الباحثة

أمان مرتجي

052

المحور األول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني
العبارة

الرقم

مناسب

أ -مهارات لتعزيز مهارات التواصل
0

التفاعل والتواصل الوجداني

2

التعامل مع الضغط والمشاعر والتوتر

2

التواصل بين العالقات الشخصية.

4

المودة والتراحم،والتعاطف بين المؤمنين

5

حسن التحدث واالستماع

1

التعاون من أجل تحقيق الصالح

6

تنمية الحوار الهادف واإلقناع المنطقي

2

فهم التنوع والتعدد الثقافي

1

الوعي بالذات.

01

نصرته لالخرين ،والتساند،والتعاضد

00

وحرياتهم.
احترام حقوق اآخرين ِّ

02

القدرة على التفاو

والحوار.

ب -مهارات لتعزيز الجانب االيماني
0

إجابته للدعوة في المناسبات االجتماعية

2

المرونة والقدرة على التكيف بين المواقف المختلفة

2

سعة الصدر والتسامح.

4

مبدأ اإلحسان يقوى التفاعل االجتماعي

5
1

المصافحة كان سلوكاً حاض اًر

مخالطة الناس وتكوين عالقات معهم

6

التكافل والتساند والتالحم

2

الصبر من لوازم المخالطة مع الناس

1

التسامح والعفو من الذات

01

الثبات عند االبتالء

00

االبتعاد عن الشرك باهلل

02

عقيدة الوالء والبراء في نفوس المسلمين

02

التواكل وعدم رد األمور إلى القضاء والقدر

051

غير مناسب

التعديالت

اقتراحات إضافية :
-7
...........................................................................................
.......................................................................................... -6

المحور الثاني  :مهارات لتعزيز الجانب الروحاني
العبارة

الرقم

مناس
ب

أ -االلتزام بأداء العبادات بصورة متقنة
0

طلب الهداية من اهلل "عز وجل" بصيغة الجمع

2

يؤدى االلتزام إلى بلوغ التقوى
ّ
المداومة على زيارة األخو الملتزمين من عاد مريضاً أو زار أخاً

2
4

له في اهلل

العمل بالتقوى

5

يحث على الصالة في جماعة

1

اإليمان باهلل ورسوله

6

االخالص فى العبادة

2

الثبات على الحق واإليمان والدين

1

غرس مفهوم التوكل على اهلل حق التوكل واألخذ باألسباب

01

رسوخ العقيدة قبل كل شيء

00

العالقات بين االفراد على أساس اإلخاء في اهلل

02

اإلنفاق في سبيل اهلل

ب -مجالسة األخيار لالنتفاع بما عندهم
0

القدرة على تكوين عالقات بين االخرين

2

مجالسة،والمصاحبة ينبغي أن تكون ألهل االستعانة والطاعة

2

َّ
حث على مجالسة الصالحين

4

األمر بالمعروف والنهي

5

الجهاد في سبيل اهلل

1

تغيير المنكر بالوسيلة المتاحة

6

مناصرة الدعاة إلى اهلل ومساندتهم بالنفس والمال والولد

2

السمع والطاعة لولي األمر
011

غير مناسب

التعديالت

1

الدعوة إلى اهلل عز وجل

01

تربية اإلنسان على التدين

00

تقدير مشاعر اآخرين

02

تحمل المسؤولية ،وأدب الحوار.
ُّ

اقتراحات إضافية :
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المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب االيماني
العبارة

الرقم

مناسب

أ -غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس التالميذ
0

فالعقيدة قوة فكرية

2

إصالح الواقع

2

العمل الجاد إلخراج الناس من الظلمات

4

التعبد بالعلم

5

غرس قيمة اإليمان باهلل ورسوله في نفوس النشء

1

تجنب الوقوع في المحظورات

6

نصرة اهلل ورسله

2

الجهاد في سبيل اهلل

1

اإليمان بءن األجل مقدر بيد اهلل

ب -غرس الوازع الديني في نفوس التالميذ
0

الفزع إلى الصالة عندما تواجهنا المصائب

2

مراقبة اهلل -عز وجل -في كل زمان ومكان

2

الحذر من طاعة أهل الكتاب والكفار

4

أثر الصالة والزكاة في تهذيب النفوس

5

طاعة اهلل والرسول وأولي األمر

1

محاكةاة رفقةاء السةوء

6

السمع والطاعة لولي األمر.

2

االلتزام بصلة األرحام

1

الثبات على الدين

01

الموت حق على كل إنسان
010

غير مناسب

التعديالت

اقتراحات إضافية :
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........................................................................................... -6

المحور الرابع :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي
العبارة

الرقم

مناسب

غير مناسب

التعديالت

أ: -تقييم الذات من الشوائب
0
2
2

التصرف في ِّ
كل موقف من المواقف
حسن
ُّ
َغ ُّ البصرُّ ،
وكف األذى
المحافظة على الصحة العامة

4
5

وقوتها لمقاتلة األعداء
صحة األبدان َّ
أهمية العبادة واإليجابية

1

االمر بالمعروف

6

القصد فى المشى

2

بر الوالدين.

1

الرقابة الذاتية في نفس المسلم
التعامل مع الناس
ي ْح ِسن
ُ
االنفتاح على أفراد المجتمع

01
00

ب -عالج السلوكيات الخاطئة الصادرة من التالميذ
0
2

َنهَى اإلسالم عن ْقتل النفس والقائها في المخاطر
بتحمل المسؤولية ومراقبة النفس
ُّ
توعية الفرد المسلم بءن عالقته مع المجتمع

4

المسئولية الذاتية تجاه المجتمع

5
1

بتحمل المسؤولية ومراقبة النفس
ُّ

توعية الفرد المسلم بءن عالقته مع المجتمع

6

مجاهدة النفس على صحبتهم،ومخالطتهم

2

ُحسن تدبير المشرب والملبس

2

اقتراحات إضافية :

.......................................................................................... -7

........................................................................................... -6
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كشف أسماء السادة المحكمين الستبانه لقائمة المهارات الحياتية

م
2

م ان العم

اَلس

جامعة اَلقص بغزة

أُرم سعدي وادي

2

راشد محمد أبو صواوي

جامعة اَلزهر بغزة

2

اياد ابراهي عبد الجواد

جامعة اَلقص بغزة

5

يحي محمد ابو جحجوح

جامعة اَلقص بغزة

4
6
2

عمر على دحالن

جامعة اَلقص بغزة

عبد ال ري فرج هللا

جامعة اَلقص بغزة
جامعة القدس المفتوحة

زُ مرتج

جامعة اَلقص

جابر حس اْلشقر
8
1

حس العفيف

20

محمد مقاط

جامعة القدس المفتوحة
جامعة اَلقص

012

ملحق رقم ()8

االستبانة الخاصة بالمعلم
جامعة األزهر – غزة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الدراسات العليا -كلية التربية
قسم مناهج وطرق التدريس

اخي المعلم /ة  ......................................................حفظة اهلل

تقوم الباحثة أمان مرتجي بإجراء بحث تربوي بعنوان  :المهارات الحياتية المتضمنة في كتب

التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي ومد اكتساب الطلبة لها

للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق وتدريس  ،لذا يرجي من سيادتكم تعبئة
االستبانة لقياس مدي ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية  ،مع مراعاة الدقة قدر المستطاع فى

اإلجابة عن جميع األسئلة الموجودة ،وذلك لألمانة والمصداقية العلمية،مع العلم انه ال توجد

إجابة صحيحة وأخري خطا ،فجميع اإلجابات تعبر عن وجهة نظركم ،وهي إلغ ار

والدراسة فقط

البحث

مع خالص الشكر والتقدير
الباحثة /

أمان عوني يونس مرتجي

014

المحور األول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني
العبارة

الرقم

بدرحة
كبيرة

بدرحة
كبيرة

جدا
0

يتحلى بالخلق الرفيع

2

يخالط التالميذ ومكون عالقات معهم

2

متفاعل في سلوكه من خالل التنشئة الدينية

4

تساعدني في حل الكثير من المشكالت التي تواجههم

5

يساعدني في األمور التي تتعلق بالوعي االجتماعي

1

توثيق العالقات بين التالميذ

6

تجعلني أتجنب الوقوع في المحظورات

2

إقامة الروابط ،والعالقات على أساس اإلخاء في اهلل

1

ويستعمل العقل في الحوار

01

ويحترم آراء اآخرين

بدرجة
متوس

بدرجة
قليلة

التمارس

طة

المحور الثاني  :مهارات تعزيز الجانب الروحاني
العبارة

الرقم

بدرحة
كبيرة
جدا

0

يوجه إلى تالوة القرآن الكريم بتالوته وتجويده

2

تقوية صلته باهلل إلى الدرجة التي تجعله يراقبه في السر والعلن

2

تعظيم شعائر اهلل في نفوس النشء مما يساعدهم على تقوى
اهلل

4

يتحلى بالخلق الرفيع

5

يتحلى بسعة الصدر

1

يستعمل العقل في الحوار ويحترم آراء اآخرين.

6

تعظيم شعائر اهلل

2

مجالسة األخيار لالنتفاع بما عندهم

1

يرشد إلى المداومة على ذكر اهلل تعالى

01

تنمية الحوار الهادف واإلقناع المنطقي

015

بدرحة
كبيرة

بدرجة
متوس
طة

بدرجة
قليلة

التمارس

المحور الثالث  :مهارات تعزيز الجانب اإليماني
العبارة

الرقم

بدرحة
كبيرة

بدرحة
كبيرة

جدا
0

يشجع على أداء الصالة في أوقاتها

2

يوازن بين متطلبات الدنيا ومتطلبات اآخرة

2

توجيه باألخذ باألسباب المؤدية إلى السالمة

4

حث الفرد المسلم على االلتزام بءداء العبادات بصورة متقنة

5

المداومة على زيارة األخو الملتزمين

1

يستثمر كل وقته في عمل الخير

6

مناصرة الدعاة إلى اهلل ومساندتهم بالنفس

2

يرشد على قراءة القرآن بتدبر وخشوع

1

يرشد إلى االستجابة السلوكية آيات القرآن الكريم

01

يؤكد على ترجمة اإليمان إلى سلوك ايجابي في الحياة

بدرجة
متوس

بدرجة
قليلة

التمارس

طة

المحور الرابع  :مهارات تعزيز الجانب الثقافي
العبارة

الرقم

بدرحة

بدرحة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

كبيرة

متوس

قليلة

جدا

0

بيان األجر والثواب لصاحبة السلوك الحسن

2

الحذر من طاعة أهل الكتاب والكفار

2

الثبات عند االبتالء بالمصائب والصبر

4

يؤدي واجباته ،ويتمسك بحقوقه

5

تنمية القدوة والمثل األعلى لنا في تربيته الربانية

1

يتيح التفاعل والمشاركة االيجابية لتكوين االتجاهات الفكرية
اإلسالمية

6

ينمى على الحفاظ على الهوية االسالمية

2

يدرب على ممارسة الحوار الهادف

1

يرشد إلى التسامح في التعامل مع اآخرين

01

يحث على احترام كبار السن

011

طة

التمارس

ملحق رقم ()1

االستبانة الخاصة بأولياء األمور
جامعة األزهر – غزة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الدراسات العليا -كلية التربية
قسم مناهج وطرق التدريس

اخي المعلم /ة  ......................................................حفظة اهلل

تقوم الباحثة أمان مرتجي بإجراء بحث تربوي بعنوان  :المهارات الحياتية المتضمنة في كتب

التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي ومد اكتساب الطلبة لها

للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق وتدريس  ،لذا يرجي من سيادتكم تعبئة

االستبانة لقياس مدي ممارسة التالميذ للمهارات الحياتية  ،مع مراعاة الدقة قدر المستطاع فى
اإلجابة عن جميع األسئلة الموجودة ،وذلك لألمانة والمصداقية العلمية،مع العلم انه ال توجد

إجابة صحيحة وأخري خطا ،فجميع اإلجابات تعبر عن وجهة نظركم ،وهي إلغ ار

والدراسة فقط

مع خالص الشكر والتقدير
الباحثة /

016

البحث

المحور األول  :مهارات لتعزيز الجانب الوجداني
العبارة

الرقم

بدرحة
كبيرة

بدرحة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

التمارس

جدا
0

يتحلى بالخلق الرفيع

2

يخالط التالميذ ومكون عالقات معهم

2

متفاعل في سلوكه من خالل التنشئة الدينية

4

تساعدني في حل الكثير من المشكالت التي تواجههم

5

يساعدني في األمور التي تتعلق بالوعي االجتماعي

1

توثيق العالقات بين التالميذ

6

تجعلني أتجنب الوقوع في المحظورات

2

إقامة الروابط ،والعالقات على أساس اإلخاء في اهلل

1

ويستعمل العقل في الحوار

01

ويحترم آراء اآخرين

00

يحترم مشاعر وأفكار ومعتقدات التالميذ

02

يعمل بروح الفريق الواحد

02

يدعم قيم التعاون والعمل الجماعي من خالل المشاركة
التعاونية

04

ترسيش قيم المشاركة من خالل ممارسة مبدأ الشورى

المحور الثاني  :مهارات لتعزيز الجانب الروحاني
العبارة

الرقم

بدرحة
كبيرة
جدا

0

يوجه إلى تالوة القرآن الكريم بتالوته وتجويده

2

تقوية صلته باهلل إلى الدرجة التي تجعله يراقبه في السر والعلن

2

تعظيم شعائر اهلل في نفوس النشء مما يساعدهم على تقوى
اهلل

4

يتحلى بالخلق الرفيع

5

يستعمل العقل في الحوار ويحترم آراء اآخرين.

1

تعظيم شعائر اهلل

6

مجالسة األخيار لالنتفاع بما عندهم

2

يرشد إلى المداومة على ذكر اهلل تعالى

1

تنمية الحوار الهادف واإلقناع المنطقي
012

بدرحة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

التمارس

01

يرشد إلى االقتداء بالنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم

00

يحث على مراقبة اهلل تعالى في السر والعلن

02

توجيه إلى االستعداد الجيد لالختبارات الدنيوية في اآخرة

02

يعتمد على غرس الرقابة الذاتية

المحور الثالث  :مهارات لتعزيز الجانب اإليماني
العبارة

الرقم

بدرحة
كبيرة

بدرحة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

التمارس

جدا
0

يشجع على أداء الصالة في أوقاتها

2

يوازن بين متطلبات الدنيا ومتطلبات اآخرة

2

توجيه باألخذ باألسباب المؤدية إلى السالمة

4

حث الفرد المسلم على االلتزام بءداء العبادات بصورة متقنة

5

المداومة على زيارة األخو الملتزمين

1

يستثمر كل وقته في عمل الخير

6

مناصرة الدعاة إلى اهلل ومساندتهم بالنفس

2

يرشد على قراءة القرآن بتدبر وخشوع

1

يرشد إلى االستجابة السلوكية آيات القرآن الكريم

01

يؤكد على ترجمة اإليمان إلى سلوك ايجابي في الحياة

00

يحث على الزهد في الحياة الدنيا واإليثار لآلخرة

02

الثبات على الحق واإليمان والدين

02

غرس تقوى اهلل في نفوس النشء

المحور الرابع  :مهارات لتعزيز الجانب الثقافي
العبارة

الرقم

بدرحة
كبيرة
جدا

0

بيان األجر والثواب لصاحبة السلوك الحسن

2

الحذر من طاعة أهل الكتاب والكفار

2

الثبات عند االبتالء بالمصائب والصبر

4

يؤدي واجباته ،ويتمسك بحقوقه

5

تنمية القدوة والمثل األعلى لنا في تربيته الربانية

1

يتيح التفاعل والمشاركة االيجابية لتكوين االتجاهات الفكرية
اإلسالمية
011

بدرحة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

التمارس

6

ينمى على الحفاظ على الهوية االسالمية

2

يدرب على ممارسة الحوار الهادف

1

يرشد إلى التسامح في التعامل مع اآخرين

01

يحث على احترام كبار السن

00

يحذر من الفرقة بين الطالب أو القطيعة بينهم

02

يرشد إلى التعاون مع الطالب في أعمال الخير.

02

يؤكد على ضرورة االلتزام بآداب الحديث

04

دعم قيم التعاون والعمل الجماعي

061

