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رلهخ كهٛخ انرتثٛخ خبيعخ انعشٚش ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االعـــــــــــــــــــــــــُ َ

اٌذسعخ 

 ٚاٌزخظض
 اٌظفخ

 ِحّذ سعت فؼً هللا. د.أ :سئ١ظ ١٘ئخ اٌزحش٠ش

 اذلٛئخ اإلداسٚخ نهزسشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

 مىد علي  العُذأ.د. مح 2

أظخار. سئِغ 

كعم علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

  فخحُت على حمُذد.  3

معاعذ أظخار 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

ج حعينإبشاهُم د.  4   فٍش
أظخار معاعذ 

مىاهج  –)مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ 

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

 أ.د. صالح محمذ صالح 5
أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

شم  د.مأ. 7  أخمذ عفذ كَش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 اذلٛئخ انفُٛخ ) انفشٚك انزُفٛز٘( نهزسشٚش

9 
حمذ سحب فضل أ.د. م

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ الطباعت  –عضى هُئت جحٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. محمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 الخذَسغوطشق 

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

 –معاعذ (

 الصخت الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

 د. هاوس ي عمش حعفش  13

مذسط ) أظخار 

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  جصاٌ الامعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 والعالكاث الخاسحُت 

 الشاعش محمذ أ. أظماء 14

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

 أحمذ مععذ الععاٌ . أ 15
 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش  إداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

 ٍبيمحمذ عش  . أ 16
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش

  أععبء ْٛئخ انزسشٚش يٍ اخلبسج

ا محمذ هُبت  17  أ.د  صهٍش
أظخار أصٌى 

 التربُت 

حامعت طُبت باإلاذًىت اإلاىىسة 

 بالععىدًت 

18 
أ.د عبذ الشاصق مخخاس 

 محمىد 

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

 معت أظُىط حا –ولُت التربُت 

19 
أ.د ماٌعت فاضل أبى 

 معلم أحمذ 
 

م  اإلاشهض اللىمي لالمخحاهاث والخلٍى

 التربىي 
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ خبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اذلٛئخ االعزشبسٚخ  

 ِىبْ اٌؼًّ ٚأُ٘ اٌّٙبَ األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ اٌزخظض االعــــــــــــــــــُ َ

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 ضُف غىُم

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  -التربُت والخعلُم ألاظبم 

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعليم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
ام مصطفى أ.د  إم

 ظُذ محمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبحاراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .ملىت العشبُت الععىدًتاإلا

3 
أ.د  بُىمي محمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 –اإلالاسهت  ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت

اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث. مشاحع معخمذ 

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د حعً ظُذ 

 حعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

ملشس  اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  –

ظاجزة جخص  اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ألا 

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 محمىد حجاصي 

أظخار باحث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخحاهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

علُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم كطاع الخ

" 
ً
 لشؤون اإلاعلمين " حالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  -" 

وألاظاجزة اإلاعاعذًً للمىاهج وطشق 
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اضُاث ت –َغالخذس  الٍش سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" حالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان محمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخحاهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
ظعُذ عبذ هللا   أ.د

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌ سئِغ  –والبحىر 
ً
كائم " حالُا

 حامعت العَشش.

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 ماعُاثالاحخ

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وإعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

بُت بجامعت العمُذ ألاظبم ليلُت التر 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 حعين حُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

عخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت ميعم الا 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 "
ً
 –وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERبشهامج جطىٍش ولُاث التربُت  ميعم

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت احمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

                                    الخاصت   

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشؤون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 إظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

ة اإلاعاعذًً في اإلاىاهج وطشق ألاظاجز

 الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم .

سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجحاد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

َغ وطشق جذس 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  إداسة سابطت التربٍى

16 
محمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 حلىان

 مصش 

لمين " هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمع

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىمبُىجش الخعلُمي  اإلاصٍش

17 
محمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

اع حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلط

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

 - دمشم

 ظىسٍا 

غ  ج حامعت الًبٌز كعم  غسئِ– أإلااهُا -خٍش

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسش سئِغ  – ACAاد الىفس ي ألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجحاد الجامعاث  الخحٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أحمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببعلمي والخعلُم العالي والبحث ال

سئِغ مجلغ إداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي محمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –اإلاىصىسة بجامعت 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أحمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

عت العلىم هائب زم سئِغ حام –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا. –حامعت هبراظيا   بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم البحىر والبُاهاث بهُئت جل ٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبحىر بجامعت طىطا  عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 
ً
  -"  ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبدهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
لممراجعة كالنشر لدل أم جية أخرل في نفس كقت تـ تقديمو المقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر قبؿ األبحاث المقدمة تي  .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
جـ الكاحد ، كىكامش حُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabicالكتركنيان مكتكبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ما بيف اليامش األيسر كاأليمف ٓ.ِمنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، كالتنسيؽ  .ْ
ممجمة ، عممان بأنو يتـ تقدير الحجـ كفقان ليذا القالب ، ، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد ل
 كمف ثـ تقدير رسـك تحكيمو كنشره.

يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالمراجع كالجداكؿ  .ٓ
. )الزيادة برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمة( صفحة ِٓكالمبلحؽ عف )
 ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ الصفحات بمعرفة

يقدـ الباحث ممخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضمف الفقرة األكلى ممخصان بالمغة العربية،  .ٔ
 كممة لكؿ منيا.  ََِكالفقرة الثانية ممخصان بالمغة اإلنجميزية، كبما ال يزيد عف 

عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب يكتب عنكاف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا  .ٕ
عنكاف البحث مرة أخرل عمى الصفحة األكلى مف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع 

 البحث عمى المكقع. 
يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أك قائمة المراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكممة  .ٖ

 ى ىكية المؤلؼ. "الباحث"، كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عم
البحكث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ  .ٗ

 ىيئة التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ التي ال تشتمؿ   .َُ
 يف ، كعمى الكممات المفتاحية لو.عمى ممخص البحث في أم مف المغت

رسالو مع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار المكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg ت التحكيـقبؿ البدء في إجراءا 
يتـ نشر البحكث أك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في  .ُِ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 ييمنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ كافة التصكيبات كالتعديبلت المطمكبة.  .ُّ
مة عمى بنؾ المعرفة المصرم ضمف العدد في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المج .ُْ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ مف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ مف البحث ) مستمة (.

تكفير نسخة كرقية مف العدد ، كمف المستبلت مقابؿ رسـك تكمفة  –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 حالة إرساليا بريديان داخؿ مصر أك خارجيا.الطباعة ، كرسـك البريد في 

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ُٔ
مكقع المجمة المربكط ببنؾ المعرفة المصرم  -

https://foej.journals.ekb.eg 
صي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ كبريده االلكتركني الشخ -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى مكقع الجامعة  
جميع إجراءات تمقي البحث، كتحكيمو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛ تتـ عبر مكقع المجمة  .ُٕ

يميميا الرسمي، كال يي   عتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.  ، كا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
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 ( الثالثكفك  الثانيمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ

 بحكث العدد

ُ 

 انمٛى انرتثٕٚخ ادلزعًُخ يف ثعط رطجٛمبد االدة انشلًٙ نهطفم
 إعذاد 

 أ.د/منى دىيش القرشي
 أستاذ أصكؿ التربية اإلسالمية المشارؾ

 األ بنت حسيف بف عمي بف حريب /الباحثة

ِ 

اعزخذاو َظشٚخ انزكبء انُبخر يف رذسٚظ انفهغفخ نزًُٛخ يٓبساد انزفكري 
 األخاللٙ نذٖ طالة ادلشزهخ انثبَٕٚخ 

 إعذاد
 د/ أمؿ سعيد عابد محمد

 جامعة العريش  –كمية التربية  رس بقسـ المناىج كطرؽ تدريس المكاد الفمسفيةالمد

3 

هطبنجبد نزطٕٚش اخلرباد ادلٛذاَٛخ ن (TPACK) رٕظٛف إطبس منٕرج رٛجبن 
  يعهًبد االلزصبد ادلُضيل

 إعذاد 
 أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل

 جامعة العريش –كمية التربية    أستاذ المناىج كطرؽ التدريس
 إيماف محمد عبدالعاؿ لطفي د.

 أستاذ  مناىج كطرؽ تدريس االقتصاد المنزلي المساعد
 جامعة العريش –كمية االقتصاد المنزلي 



 
 
 

 
2222  أكتوبر –و الثالثون   الثانيالعدد  –السنة العاشرة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   

 

  

2222  أكتوبر   –الثالثون  الثاني و العدد – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   12 

 

ْ 

 دٔس يذساط انذيح يف َشش ثمبفخ انزًُٛخ ادلغزذايخ كًؤشش نزسمك ادلذاسط اخلعشاء
 إعذاد

 د. دنيا سميـ حسيف جريش 
 مدرس التربية الخاصة

 االسماعيمية، جامعة قناة السكيس كمية التربية ب

ٓ 

يف رًُٛخ يٓبساد انزفكري انجصش٘ ٔيزعخ رعهى  (SWOM)فبعهٛخ منٕرج عٕو 
 انشٚبظٛبد نذٖ راليٛز انصف انغبدط االثزذائٙ

 إعذاد
 د/ نبيؿ صالح المصيمحي جاد

 جامعة العريش –كمية التربية   أستاذ المناىج كطرؽ تعميـ الرياضيات المساعد

ٔ 

ى عهٗ انزدٓٛض االَفعبيل يف حتغني يغزٕٖ انزفبعم فعبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ لبئ
 االخزًبعٙ نذٖ األطفبل ادلعبلني فكشٚب مبذاسط انذيح ثشًبل عُٛبء

 إعذاد 
 أ.د. عبد الحميد محمد عمي 

 جامعة العريش –كمية التربية   أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 محمد إسماعيؿ البريدم د.

 جامعة العريش –كمية التربية استاذ عمـ النفس التربكم المتفرغ 
 الباحثة/ إسراء محمد محمد ىكيدم

ٕ 

فٛزٚخ ٔخفط فعبنٛخ ثشَبيح يعشفٗ عهٕكٗ نزسغني ثعط انٕظبئف انزُ
 ثعط انغهٕكٛبد انًُطٛخ نذٖ عُٛخ يٍ األطفبل رٔ٘ اظطشاة طٛف انزٕزذ

 إعذاد
 أ.د. السيد كامؿ الشربيني منصكر

 جامعة العريش –كمية التربية    أستاذ كرئيس قسـ الصحة النفسية
 محمد إسماعيؿ البريدل د.

 عريشجامعة ال –األستاذ المتفرغ بقسـ عمـ النفس التربكل كمية التربية 
 الباحثة/ شريف حسيف حمدم أدـ
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ٖ 

أثش اعزخذاو اعرتارٛدٛزٙ يب ٔساء ادلعشفخ فٗ رًُٛخ ثعط ادلٓبساد احلٛبرٛخ 
 نذٖ أطفبل انشٚبض  

 إعذاد 
 أ.د. نبيمة عبد الرؤكؼ شراب

 جامعة العريش –كمية التربية   أستاذ كرئيس قسـ عمـ النفس التربكم
 محمد إسماعيؿ البريدم د.

 جامعة العريش –كمية التربية  رغ استاذ عمـ النفس التربكم المتف
 الباحث/ صباح سممى ضحيكم مصبح

 جامعة العريش –كمية التربية  المعيدة بقسـ عمـ النفس التربكل

ٗ 

فبعهٛخ اعرتارٛدٛخ انزعهى انمبئى عهٗ ادلششٔع يف رًُٛخ يٓبساد انزفكري 
 انزٕنٛذ٘ يف انشٚبظٛبد نذٖ راليٛز ادلشزهخ اإلعذادٚخ

 إعذاد  
 مصطفي قرشـد. أحمد عفت 

 جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات المساعد 
 محمد عالـ محمد طمبو د.

 جامعة العريش –مدرس المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات كمية التربية 
 الباحث/ محمد حمدم محمد عمي فكده

َُ 

فعبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ خلفط ثعط يُجئبد عهٕن انزًُش نذٖ عُٛخ يٍ 
 أطفبل انجذٔ يف يشزهخ يب لجم ادلذسعخ

 إعذاد 
 أ.د. السيد كامؿ الشربيني منصكر

 جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ كرئيس قشـ الصحة النفسية 
 ضياء أبك عاصى فيصؿ د.

 جامعة العريش –مية التربية ك مدرس الصحة النفسية 
 الباحثة/ ىالة فؤاد سعيد

 جامعة العريش -كمية التربية  مدرس مساعػد بقسـ الصحة النفسية 
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ُُ 

خ نزًُٛخ إداسح انزاد نذٖ فبعهٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ لبئى عهٙ انٕظبئف انزُفٛزٚ
ب
ً
 األطفبل ادلعبلني ثصشٚ

 إعذاد 
 أ.د. تياني محمد عثماف منيب

 جامعة عيف شمس –كمية التربية  أستاذ التربية الخاصة
 ربػػاب عػػادؿ عبد القادر د.

 جامعة العريش –كمية التربية  مدرس التربة الخاصة
 الباحثة/ ىبو عبده عبد ربو إبراىيـ

 جامعة العريػش  -كمية التربيػة   قسـ التربية الخاصةمدرس مساعد ب

ُِ 

انزًُٛخ ادلُٓٛخ ادلجُٛخ عهٗ اجلذاساد دلذٚش٘ ادلذاسط انثبَٕٚخ انفُٛخ 
. رصٕس 0202انصُبعٛخ مبسبفظخ مشبل عُٛبء يف ظٕء يزطهجبد سؤٚخ يصش

 يمرتذ 
 إعذاد 

 أ.د/ كماؿ عبد الكىاب أحمد
 العريش جامعة -كمية التربية  أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة التربكية

 د / أحمد إبراىيـ سممى أرناؤكط
 جامعة العريش-كاإلدارة التربكية كمية التربية  أستاذ مساعد كرئيس قسـ التربية المقارنة

 د / أمؿ محسكب زناتي
 جامعة العريش –كمية التربية  مدرس التربية المقارنة كاإلدارة التربكية

 الباحث/ كائؿ محمكد حسيف حسكنة
 إدارة العريش التعميمية -د كتكييؼ اليكاءمعمـ خبير التبري
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ُّ 

فعبنٛخ ثشَبيح لبئى عهٗ لجعبد انزفكري انغذ يف رًُٛخ يٓبسح زم ادلشكالد 
 ٕثبد انزعهىنذٖ انزاليٛز رٔ٘ صع

 إعذاد 
 أ.د. تياني محمد عثماف منيب

 جامعة عيف شمس –كمية التربية  أستاذ التربية الخاصة 
 ربػػاب عػػادؿ عبد القادر د.

 جامعة العريش –كمية التربية  مدرس التربة الخاصة
 الباحثة/ كالء فكزم عمي النعيرم

 ة العريػشجامع  -كمية التربيػة  مدرس مساعد بقسـ التربية الخاصة

ُْ  

Using Dictogloss Strategy for Enhancing EFL Written 

Language Conventions among Freshmen Students at the 

Faculty of Education 

By 
Mahdi M. A. Ibrahim, Ph.D 

Lecturer of Curriculum & Instruction (TEFL) 

Faculty of Education – Arish University 

ُٓ 

A Debate Based Program for Developing Communicative 

Competence among EFL Student Teachers at Faculties of 

Education 
By 

Dr. Eman Mohammed Abd- Elhaq 

 Professor of Curriculum and English Instruction (TEFL), Dean of 

Faculty of Education, Benha University 

Dr. Ahmed El- Sayed El- Khodary 

 Lecturer of Curriculum and English Instruction (TEFL) Faculty of 

Education, Arish University 

Author/ Shaimaa Mahmoud Ahmed Fouad 

Assistant Lecturer of TEFL  

Faculty of Education, Arish University 

 



 
 
 

 
2222  أكتوبر –و الثالثون   الثانيالعدد  –السنة العاشرة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   

 

  

2222  أكتوبر   –الثالثون  الثاني و العدد – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   16 

 

ُٔ 

A Semantic Web Based Program for Developing Some of 

Teaching Performance of EFL Pre-service Teachers in the 

Light of the Requirements of Academic Accreditation 

By 
Dr. Eman Mohammed Abd- Elhaq 
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 مذٚىر

 َٓبٚخ عبو يف يغريح اجملهخ ، ٔثذاٚخ عبو نهذساعخ اجلبيعٛخ 

                                                                                                           

ش  بللم: هُئت الخحٍش

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( مف مجمتنا العممية ِّىذا ىك العدد ) 
 ىك العدد األخير مف العاـ ) العاشر ( لممجمة

تو ىيئة التحرير عمى نفسيا بأف يأتي ، كقد تحقؽ اليدؼ ، كالكعد الذم قطع 
 يككف العاـ العاشر ىي عاـ التجديد كالتطكير اليادؼ، كالكصكؿ إلى قمة التقييـ.

( ، كىي الدرجة  ٕمع إطبللة ىذا العدد الجديد ببمكغ المجمة لمنقطة )  –نحتفؿ 
س العظمى لتقييـ المجمة؛ بما يعني استيفاء المجمة لجميع المعايير التي حددىا المجم

 األعمى لمجامعات العتماد المجبلت العممية.
( لنصر أكتكبر العظيـ ... ىذا النصر  ْٗإننا نعيش ىذه األياـ الذكرل الػػػػػ ) 

الذم حققو جيشنا العظيـ ، كالذم أعاد بو الييبة لمصرنا الحبيبة، كالفرحة لشعبنا بعد 
 ـ.ُٕٔٗسنكات صعبة أعقبت نكسة العاـ 
ىمية األخذ باألسباب مف حيث حسف التخطيط، لقد أثبت نصر أكتكبر أ

كالتجييز المعنكم كالمادم ، ثـ التككؿ عمى ا، كالمباغتة بجرأة كشجاعة تحت شعار  
 ) ا أكبر ( ، كمف ثـ كاف النصر ، كعكدة الكرامة كاألرض.

إنيا ذكرل نعيشيا كؿ عاـ في أكتكبر ، نستميـ منيا في كؿ مناحي الحياة 
جاىزية ، كالتحمي بالقكة، كالسعي إلى الريادة ، كعدـ الرضى إال الحرص عمى ال

 باألفضؿ دائمان ، كعندىا سنحصؿ عمى األفضؿ بإذف ا.
اآلف : نقكؿ لشعبنا العظيـ ، كألسرة جامعتنا ككميتنا كؿ عاـ كمصرنا بخير ، 

 كجامعتنا في تقدـ كازدىار.
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ا أف يككف عاـ خير  بداية عاـ جامعي جديد : ندعك َِِِكيأتي أكتكبر 
كسعادة عمى جامعاتنا بعامة ، كجامعتنا بخاصة ، ككميتنا ) تربية العريش ( عمى كجو 

 الخصكص.
، العاـ الحادم عشر لممجمة بدءان  َِِّ -َِِِكفي العاـ الجامعي الجديد

مف يناير القادـ بإذف ا نتطمع الستكماؿ ما حالت ظركؼ خارجة عف اإلرادة دكف 
 لو ، كما ستسعى ىيئة التحرير الستكمالو بإذف ا يتحدد في : استكما

  إدراج المجمة ضمف منظكمة معامؿ التأثير العربي؛ فقد تقدمت ىيئة التحرير
بالممؼ الخاص بذلؾ ، كالمتضمف الكثائؽ كاألدلة المطمكبة ، كترل أف ىذا التقدـ 

 يمكف أف يككف خطكة عمى طريؽ الكصكؿ العتماد عالمي .
 احة فرصة لنشر أدكات بحثية مف مثؿ : القكائـ ، كاالختبارات ، كالمقاييس ، إت

كبطاقة المبلحظة ، كالكحدات التعميمية ، كأكراؽ عمؿ التبلميذ، كأدلة المعمميف ، 
 عمى تقارير البحكث. –خاصة االلكتركني منو  –بحيث ال يقتصر النشر 

ر بيف أيدم قرائيا عددان أكبر مف كمع نياية العاـ الحالي لممجمة تضع ىيئة التحري
 البحكث يفكؽ ما كاف يتـ نشره في كؿ عدد مف األعداد السابقة.

( متضمنا خمسة عشر بحثان عمميان في مجاالت التربية  ِّيأتي العدد الحالي ) العدد 
 المختمفة بالمغتيف : العربية كاإلنجميزية ، كذلؾ في المكضكعات التالية

 اؾ  تكظيؼ إطار نمكذج تيب(TPACK) . لتطكير الخبرات الميدانية 
 القيـ التربكية المتضمنة في بعض تطبيقات االدب الرقمي لمطفؿ 
  استخداـ نظرية الذكاء الناجح لتنمية ميارات التفكير األخبلقي 
  نمكذج سـك(SWOM) . كتنمية ميارات التفكير البصرم كمتعة التعمـ 
 امة كمؤشر لتحقؽ المدارس الخضراءمدارس الدمج، كنشر ثقافة التنمية المستد 
  التجييز االنفعالي، كتحسيف مستكل التفاعؿ االجتماعي لدل األطفاؿ المعاقيف

 فكريا. 
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  تحسيف الكظائؼ التنفيذية كخفض السمككيات النمطية لدل ذكم اضطراب طيؼ
 التكحد.

  استخداـ استراتيجيتي ما كراء المعرفة فى تنمية بعض الميارات الحياتية لدل
 أطفاؿ الرياض.  

  فاعمية استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشركع في تنمية ميارات التفكير التكليدم 
  خفض بعض منبئات سمكؾ التنمر لدل عينة مف أطفاؿ البدك في مرحمة ما قبؿ

 المدرسة.
 .الكظائؼ التنفيذية لتنمية إدارة الذات لدل األطفاؿ المعاقيف بصرينا 
 نية عمى الجدارات لمديرم المدارس الثانكية الفنية الصناعية. التنمية المينية المب 
  قبعات التفكير الست كتنمية ميارة حؿ المشكبلت لدل التبلميذ ذكم صعكبات

 التعمـ.
 Communicative Competence among EFL Student 

Teachers  

 Developing Some of Teaching Performance of EFL Pre-

service Teachers  

 Using Doctorless Strategy for Enhancing EFL Written 

Language Conventions  

نأمؿ أف يحظى ىذا العدد برضا القراء األعزاء ، كيجدكف فيو ما يفيدىـ ، كما يفتح 
 أماميـ المزيد مف مجاالت البحث التربكم.

 
 كاهلل المكفؽ

 ْٛئخ انزسشٚش
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    الثامفالبحث 

أثش اعزخذاو اعرتارٛدٛزٙ يب ٔساء ادلعشفخ 
فٗ رًُٛخ ثعط ادلٓبساد احلٛبرٛخ نذٖ 

 أطفبل انشٚبض  

 إعذاد 
 أ.د. َجٛهخ عجذ انشؤٔف ششاة

 أعزبر ٔسئٛظ لغى عهى انُفظ انرتثٕ٘
 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ  

زلًذ إمسبعٛم انربٚذ٘ د.  
شغ اعزبر عهى انُفظ انرتثٕ٘ ادلزف  

 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 
 انجبزث/ صجبذ عهًٗ ظسٕٛ٘ يصجر

 ادلعٛذح ثمغى عهى انُفظ انرتثٕٖ
 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 
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أثش اعزخذاو اعرتارٛدٛزٙ يب ٔساء ادلعشفخ فٗ رًُٛخ ثعط 
 ادلٓبساد احلٛبرٛخ نذٖ أطفبل انشٚبض  

 إعذاد 
 نشؤٔف ششاةأ.د. َجٛهخ عجذ ا

 أعزبر ٔسئٛظ لغى عهى انُفظ انرتثٕ٘
 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ  

 زلًذ إمسبعٛم انربٚذ٘ د.
 اعزبر عهى انُفظ انرتثٕ٘ ادلزفشغ 

 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 

 انجبزث/ صجبذ عهًٗ ظسٕٛ٘ يصجر
 ادلعٛذح ثمغى عهى انُفظ انرتثٕٖ

 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 
 

 البحث: مستخمص
ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمى أثر بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية 

 بعض الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياض.
( طفبل كطفمة مف أطفاؿ رياض )بكف بكف، َٔكتككنت عينة الدراسة مف )

 كالمدينة( بمدينة العريش بمحافظة شماؿ سيناء، كتـ تقسيميـ الي مجمكعتيف االكلي
( سنة ٖٗ.ْ( طفبل كطفمة، متكسط عمرىـ الزمني )َّالتجريبية كتككنت مف )
( طفبل َّ( سنة، كالثانية الضابطة كتككنت مف )ِْ.َكبانحراؼ معيارم قدره )

( سنة. ّّ.َ( سنة كبانحراؼ معيارم قدره )ٕٖ.ْكطفمة، متكسط عمرىـ الزمني )
عمى استراتيجيتي ما كراء المعرفة كتـ تطبيؽ مقياس الميارات الحياتية، كبرنامج قائـ 

لتنمية بعض الميارات الحياتية مف إعداد الباحثة، كاختبار رسـ الرجؿ لػ )جكدا نؼ 
 ىاريس(، كتكصمت الدراسة الي:
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كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطي درجات كؿ مف المجمكعة التجريبية  -
حياتية ألطفاؿ كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس الميارات ال

 الرياض لصالح المجمكعة التجريبية.
عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في  -

 القياسيف البعدم كالتتبعي.
Abstract 
        The study aimed to recognizing the effectiveness of some 

strategies of Metacognition in developing some Life Skills 

among Kindergarten children. 

        The study sample is consists of (60) children from 

Kindergarten (Bon Bon – Al Madina), from, Al Arish city - 

North Sinai governorate. And the sample was divided into two 

groups; the first is the experimental group consists of (30) 

children, their average age was (4.98) years and a standard 

deviation of defense (0.42) years The second, the control group, 

consisted of (30) boys and girls, their average chronological age 

(4.87) years and a standard deviation of defense (0.33) years 

      The study tools that measure Life skills scale for 

Kindergarten children and a program based on some Meta 

cognition strategies to develop some of life skills prepared by the 

researcher, and Good enough test, and the study concluded:                          

-There are statistically significant differences in the mean scores 

of the experimental group and the control group in the post 

application of the life skills scale for kindergarten children in 

favor of the experimental group.         

-There are no statistically significant differences between the 

mean scores of the experimental group in the post and follow-up 

measurements. 
 مقدمة:
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يشيد العالـ اليكـ حركة سريعة مف التقدـ كالتنافس بيف مختمؼ الدكؿ عمي تكجيػو 
كرة تبنػػى أسػػمكب التفكيػػر العممػػي، كلػػـ يعػػد تعمػػيـ التفكيػػر مػػا اىتمػػاـ األجيػػاؿ إلػػى ضػػر 

نما أصبحت جكدة التفكير ىي أىػـ تكجيػات التربيػة المعاصػرة،  يشغؿ عمماء التربية، كا 
كأصبح جكىر عممية التربية اآلف تعميـ المتعمـ كيؼ يفكر بطريقة فعالة، كتدريبػو عمػى 

ؿ كعػػػى المػػػتعمـ بمػػػا يقػػػكـ بػػػو مػػػف إسػػػتراتيجيات التفكيػػػر ، كمنيػػػا تمػػػؾ التػػػي تػػػدكر حػػػك 
ميػػارات كعمميػػات أثنػػاء التفكيػػر، كىػػذا مػػا نطمػػؽ عميػػو مفيػػـك مػػا كراء المعرفػػة. حيػػث 

إلي أف البحث في مجاؿ ما كراء المعرفة قد أظيػر أف  (Hacker, 2000)يشير ىاكر
أطفاؿ الركضة يمكنيـ مراقبػة معػرفتيـ بدقػة، كبتطػكر نمػك األطفػاؿ يػزداد لػدييـ مقػدار 

معرفة الذم يمكف أف يبقى بالذاكرة، كما تزداد لدييـ مدل الدقة التي يمكف بيا مراقبػة ال
 معرفتيـ.

كيػػػرل الميتمػػػكف بتعمػػػيـ كتعمػػػـ الطفػػػؿ أف إسػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفة،تعػػػد أحػػػد      
 ,Merry, 1998)إستراتيجيات التعمـ الناجح، كالتي تساعد الطفؿ أف يتعمـ كيؼ يتعمـ

p. 58). 
األساس الذم تقكـ عميو  (Stright et al., 2001, p. 458)ر دراسة كتظي

إستراتيجيات ما كراء المعرفة لدل األطفاؿ، كىك تشجيع األطفاؿ عمى ما يعرؼ 
بالحديث ما كراء المعرفي، كالذم فيو يتحدث األطفاؿ عف إستراتيجيات تفكيرىـ في 

 أداء المياـ كالميارات المختمفة.
ح أىميػػػة اسػػػتخداـ إسػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػػة فػػػي أنيػػػا تتػػػيح كممػػػا سػػػبؽ تتضػػػ     

سػػػتراتيجيات معركفػػػة إلػػػى مكاقػػػؼ جديػػػدة، كمػػػا  فرصػػػة أمػػػاـ األفػػػراد لنقػػػؿ المعمكمػػػات كا 
تسمح ليـ بتخطيط كتنفيذ المكاقؼ التعميمية الجديػدة إضػافة إلػى تكجيػو كتقػكيـ كتعػديؿ 

،ص ََِّية.)شػػػحاتة ك النجػػػار، محػػػاكالتيـ السػػػابقة، إذا لػػػـ يصػػػمكا إلػػػى نتػػػائج ميرض
ُِٕ) 
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كمف ىذا المنطمؽ تأتي أىمية الميارات الحياتية باعتبارىا ميارات أساسية الغني 
عنيا لمفرد ليس فقط إلشباع حاجاتو األساسية مف أجؿ مكاصمة البقاء، كلكف أيضا ن 
مف أجؿ استمرار التقدـ العقمي كالمعرفي كتطكير أساليب معايشو الحياة في 

 (َُ،ص ََُِتمع.)عمراف ك الشناكم،المج
فبالرغـ مف أىمية كضركرة الميارات الحياتية في رياض األطفاؿ إال أنيا لـ تأخذ 
حظيا مف االىتماـ في العديد مف الركضات في الدكؿ العربية، ككذلؾ لـ تكف ىناؾ 

،ص ََِٓإستراتيجية كاضحة لمميارات الحياتية في مرحمة الرياض. )مصطفي، 
ُٖ-ُٗ) 

بذلؾ تبرز الحاجة إلي أىمية تدريب األطفاؿ عمى استخداـ إستراتيجيات ما كراء ك 
المعرفػػػة، حتػػػى يمكػػػنيـ اسػػػتيعاب المعػػػارؼ بصػػػكرة جيػػػدة كتنميػػػة قػػػدرتيـ عمػػػي التفكيػػػر 
بكجػػو عػػاـ كتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة بكجػػو خػػاص حتػػى يمكػػنيـ مػػف مكاجيػػة التحػػديات 

 .المستقبمية، كالتعامؿ مع متغيرات العصر
لػػذا ارادت الباحثػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة تنػػاكؿ اسػػتراتيجيتي مػػا كراء المعرفػػة فػػي تنميػػة 

 بعض الميارات الحياتية لدم أطفاؿ الرياض.
 مشكمة الدراسة:

نبعت مشكمة الدراسة مف تكصيات الدراسػات السػابقة بضػركرة االىتمػاـ بالميػارات 
 (Luczynski & Fahmie, 2017)الحياتيػة لػدل االطفػاؿ الصػغار كمنيػا دراسػة 

كالتػػػػي اكصػػػػػت بضػػػػركرة تعمػػػػػـ كتعمػػػػػيـ كتعزيػػػػز الميػػػػػارات الحياتيػػػػة بإعتبارىػػػػػا المبنػػػػػات 
األساسية لنمك االيجابية االجتماعية كالتى تعد نقطة انطبلؽ لتنمية ميػارات كقػيـ اكثػر 

 تعقيدا مف خبلؿ المدرسة فيما بعد.
ماضييف، إذا لػـ يحقػؽ كىذا يؤكد ما كتب فى التراث السيككلكجي خبلؿ العقديف ال

االطفػػاؿ عػػدد مػػف الميػػارات الحياتيػػة خػػبلؿ فتػػرة الطفكلػػة المبكػػرة، فػػإنيـ سػػيككنكف فػػى 
خطػػػر محتمػػػؿ خػػػبلؿ مرحمػػػة الرشػػػد، كعمػػػى القػػػائميف عمػػػى تربيػػػة الطفػػػؿ أف يسػػػتخدمكا 
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 Weism et)كيبتكركا االساليب التى يتعاممكف بيا مع الطفؿ كخاصة طفؿ الركضة. 
al., 1997,pp 1-4) 

كاكصػػت الدراسػػات كالبحػػكث بفاعميػػة اسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة كاسػػتراتيجيات 
كدراسػة  (Hall&Elliot,1992)لمتعمـ كالتعميـ فى منيج رياض االطفػاؿ، كمنيػا دراسػة 

(Farquhar,2003,p 30)كمػػا تكصػػمت دراسػػة ،(Lyons, 2010)   الػػى فاعميػػة
ـ كالميػػػػػارات الرياضػػػػػية لػػػػػدل اطفػػػػػاؿ اسػػػػػتراتيجية مػػػػػا كراء المعرفػػػػػة فػػػػػى تنميػػػػػة المفػػػػػاىي

 الرياض.
كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ رأت ىػػذه الدراسػػة ضػػركرة االىتمػػاـ بالميػػارات الحياتيػػة كالعمػػؿ 
عمػػى تنميتيػػا لػػدل طفػػؿ الريػػاض بمحافظػػة شػػماؿ سػػيناء، حيػػث لػػـ تجػػد الباحثػػة دراسػػة 
اجريػػت فػػى ىػػذا الشػػأف، كالحظػػت عمػػى معظػػـ الدراسػػات كالبحػػكث التػػى اىتمػػت بتنميػػة 

لميػػارات الحياتيػػة لػػدل أطفػػاؿ الريػػاض انيػػا اسػػتخدمت اسػػمكب مسػػرح العػػرائس كمنيػػا ا
( كلكػػػف رأت الباحثػػػة كجػػػكد ميػػػارات إضػػػافية أخػػػرل ذات أىميػػػة َُُِدراسػػػة )حسػػػيف،

قػػػػد اعتبرتيػػػػا مػػػػف الميػػػػارات  (Duncan,2021)لطفػػػػؿ الريػػػػاض، كخاصػػػػة اف دراسػػػػة 
لدل طفؿ الرياض كمنيا: )اتخاذ  الحياتية لمقرف الحالى كالتى يجب العمؿ عمى تنميتيا

القػػػرار، النظافػػػة العامػػػة، اعػػػداد الكجبػػػات، ادارة االمػػػكاؿ، غسػػػيؿ المبلبػػػس، التنظيػػػؼ، 
التسػػكؽ، صػػيانة المنػػزؿ، كػػف مسػػتعدا(، كبنػػاءن عميػػو رأت ىػػذه الدراسػػة اف تتػػكلى بعػػض 

تي الميػػارات الحياتيػػة  ذات الصػػمو بحيػػاة الطفػػؿ كاىتماماتػػو باسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجي
 .-فى حدكد عمميا-ما كراء المعرفة، كالتى لـ تتناكليا ايو دراسة 

 أسئمة الدراسة:
مػػا أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجيتي مػػا كراء المعرفػػة فػػي تنميػػة بعػػض الميػػارات الحياتيػػة  -ُ

 لدم طفؿ الركضة؟
ىؿ يختمؼ أداء المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضػابطة فػي االداء عمػى مقيػاس  -ِ

 الحياتية بعد التعرض لبرنامج الدراسة في القياس البعدل؟الميارات 
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ىؿ يستمر أداء المجمكعة التجريبية بعد انتيػاء البرنػامج بسػتة أشػير بػاألداء عمػى  -ّ
 ؟مقياس الميارات الحياتية لطفؿ الركضة في القياس التتبعى

 ىدؼ الدراسة:
إسػػتراتيجيتي مػػا كراء تنميػػة بعػػض الميػػارات الحياتيػػة لػػدل أطفػػاؿ الريػػاض باسػػتخداـ  -

 المعرفة.
 أىمية الدراسة:

مكانيػػة تنميتيػا لػدل أطفػاؿ الريػاض كتدريبػػو  - تناكليػا إلسػتراتيجيتي مػا كراء المعرفػة كا 
 عمييا.

تقػػػػػديـ برنػػػػػامج لتنميػػػػػة بعػػػػػض الميػػػػػارات الحياتيػػػػػة لػػػػػدل أطفػػػػػاؿ الركضػػػػػة باسػػػػػتخداـ  -
 بكرة.إستراتيجيتي ما كراء المعرفة لمميتميف بمجاؿ الطفكلة الم

يمكػػػػػف أف تفيػػػػػد فػػػػػي تكجيػػػػػو أنظػػػػػار الميتمػػػػػيف بمجػػػػػاؿ الطفكلػػػػػة إلػػػػػى أىميػػػػػة تنػػػػػاكؿ  -
 إستراتيجيتي ما كراء المعرفة في المناىج الخاصة بيـ.

تػػػدريب معممػػػػات ريػػػػاض االطفػػػاؿ عمػػػػى كيفيػػػػة اسػػػتخداـ مقيػػػػاس الميػػػػارات الحياتيػػػػة  -
 دييـ.ألطفاؿ الرياض كتقديمو لبلطفاؿ لمعرفة مدم تكفر تمؾ الميارات ل

 مفاىيـ الدراسة:
 إستراتيجيات ما كراء المعرفة:

تعرفيا الباحثة بأنيا: "اإلجراءات التي يقكـ بيا الطفؿ لمكصكؿ إلػي األداء النػاجح 
 في عممية التعمـ كالتفكير كالكعى بالسمكؾ، كنمك الميارات المطمكبة لديو".

 الميارات الحياتية:
ات التي يمتمكيا الطفؿ كتمكنو مف التعامػؿ كتعرفيا الباحثة بأنيا: "مجمكعة الميار 

مع البيئة المحيطة كالمكاقػؼ كاألشػخاص بمركنػة كايجابيػة، ممػا يسػاعده عمػى اكتسػاب 
 خبرات تربكية تعينو عمي متطمبات الحياه كتحدياتيا".
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كتعػػرؼ اجرائيػػا بانيػػا: "الدرجػػة التػػى يحصػػؿ عمييػػا الطفػػؿ عمػػى مقيػػاس الميػػارات 
 الدراسة الحالية".الحياتية المستخدـ فى 

 اإلطار النظرم مدعكما بالدراسات السابقة:
 أكال : إستراتيجيات ما كراء المعرفة:

 مفيـك ما كراء المعرفة:
( بأنيػػػػػػػػػػػػػا: "كعػػػػػػػػػػػػػي األفػػػػػػػػػػػػػراد بالعمميػػػػػػػػػػػػػات Lindstrom,1995,p.28يعرفيػػػػػػػػػػػػػا )

كاإلسػػػػػتراتيجيات الخاصػػػػػة بيػػػػػـ فػػػػػي التفكيػػػػػر، كقػػػػػدرتيـ عمػػػػػي تكجيػػػػػو ىػػػػػذه العمميػػػػػات 
 كتنظيميا".

( مػػا كراء المعرفػػة عػػؿ انيػػا "تػػأمبلت الفػػرد Sternberg,1998,p.128)كيعػػرؼ 
 عف المعرفة، أك التفكير فيما يفكر، ككيؼ يفكر".

(: "بأنيػػا تفعيػػؿ كتكظيػػؼ معرفػػة مػػا كراء المعرفػػة ََِٕكمػػا يعرفيػػا )أبػػك ريػػاش، 
م كخبػػرات كميػػارات مػػا كراء المعرفػػة بالتعاقػػب كالتػػزامف فػػي إطػػار مػػف الػػكعي الشػػػعكر 

 بالذات، كتكظيؼ العمميات كاالستراتيجيات المعرفية لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة".
 مفيـك استراتيجيات ما كراء المعرفة:

اسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة  (Henson & Eller, 1999, p258)عػػرؼ 
بأنيػػػا: "مجمكعػػػة مػػػف االجػػػراءات التػػػى يقػػػـك بيػػػا المػػػتعمـ لمعرفػػػة االنشػػػطة، كالعمميػػػات 

كاسػػاليب الػػتعمـ كالػػتحكـ الػػذاتى التػػى تسػػتخدـ قبػػؿ كاثنػػاء كبعػػد الػػتعمـ؛ لمتػػذكر  الذىنيػػة،
 كالفيـ كالتخطيط كاالدارة كحؿ المشكبلت، كباقى العمميات المعرفية االخرل".

( بأنيػا: "مجمكعػة مػف االجػراءات التػى يقػـك ٔ، صََُِكما تعرفيا )الطنػاكل، 
اء المعرفػة، كتشػمؿ معرفػة طبيعػة عمميػة بيا المتعمـ بيدؼ تحقيؽ متطمبات تعمػـ مػا كر 

الػػتعمـ كاغراضػػو، كالػػكعى بػػاالجراءات كاالنشػػطة التػػى ينبغػػى القيػػاـ بيػػا لتحقيػػؽ نتيجػػة 
 معينة، كالتحكـ الذاتى فى عممية التعمـ كتكجيييا".
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( بأنيا: "مجمكعػة مػف العمميػات كاالسػتراتيجيات ُِ، صََِٖكتعرفيا )المقدـ، 
يصبح كاعيا بسمككو، ككيفيو تفكيره، كينمى قدرتو عمى التخطيط التى يقكـ بيا المتعمـ ل

كالػػتحكـ الػػذاتى، ليقػػـك بالسػػيطرة عمػػى جميػػع نشػػاطات التفكيػػر كذلػػؾ قبػػؿ الػػتعمـ كاثنػػاءه 
 كبعده".

كمػػػػف خػػػػبلؿ التعريفػػػػات السػػػػابقة تسػػػػتنتج الباحثػػػػة تعريػػػػؼ السػػػػتراتيجيات مػػػػا كراء 
لمكصػػكؿ إلػػي األداء النػػاجح فػػي عمميػػة المعرفػػة كىػػك"اإلجراءات التػػي يقػػـك بيػػا الطفػػؿ 

 التعمـ كالتفكير كالكعى بالسمكؾ، كنمك الميارات المطمكبة لديو".
 األىمية التربكية إلستراتيجيات ما كراء المعرفة:

يعتبر استخداـ استراتيجيات مػاكراء المعرفػة فػي عمميػة الػتعمـ كالتػدريس  ذا اىميػة 
ل المػػػتعمـ، كيسػػػاعده عمػػػي القيػػػاـ بػػػدكره حيػػػث يسػػػيـ فػػػي تطػػػكير العمميػػػات العقميػػػة لػػػد

االيجػػابي فػػي جمػػع المعمكمػػات كتنظيميػػا كتقييميػػا اثنػػاء قيػػاميـ بعمميػػة الػػتعمـ، كيجعمػػو 
كمػا تمعػب اكثر ضبطا في عمميو التعمـ مما يقمؿ مف سكء فيمو اك المفػاىيـ الخاطئػة. 

( ُٖٗٗزيػػات، مػػا كراء المعرفػػة دكرا ىامػػا فػػي تنميػػة الجكانػػب العقميػػة؛ حيػػث يشػػير )ال
الي كضكح تأثير مػا كراء المعرفػة فػي القػدرة عمػي االحتفػاظ بالػذاكرة كعمميػات التجييػز 

( الػي فاعميػة ََِٕكالتمثيؿ المعرفي لممعمكمات، كما تكصمت نتػائج دراسػة )العرابػي، 
 استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية التحصيؿ االبتكارم.

الػػي اف تنميػػة مػػا كراء  (Thomas et al,2007)كمػػا تكصػػمت نتػػائج دراسػػة 
المعرفػػػة يسػػػػاعد األطفػػػاؿ عمػػػػي الػػػتحكـ كمراقبػػػػة كتنظػػػيـ عمميػػػػاتيـ المعرفيػػػة، كتطػػػػكير 

( كالتػى ىػدفت َُِّكيؤكد ذلؾ دراسػة )شػعباف، قدراتيـ عمي إدراؾ كحؿ المشكبلت، 
ا الػػى معرفػػة فاعميػػة برنػػامج مقػػدـ لتنميػػة مػػا كراء المعرفػػة لػػدل االطفػػاؿ المتفػػكقيف عقميػػ

ذكل صػػعكبات الػػتعمـ النمائيػػة، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف أطفػػاؿ الريػػاض بعمػػر مػػف 
 ( سنكات.ٔ-ٓ)

 تعقيب:
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كممػػػا سػػػبؽ يتضػػػح الػػػدكر الميػػػـ السػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػػة فػػػى حيػػػاة الفػػػرد،      
حيػػث انيػػا تعمػػؿ عمػػى نمػػك القػػدرات كالميػػارات لػػدل المتعممػػيف بجميػػع المراحػػؿ العمريػػة 

لريػػػاض خاصػػػة كذلػػػؾ الىميػػػة تمػػػؾ المرحمػػػة فػػػى بنػػػاء كصػػػقؿ شخصػػػية عامػػػة كطفػػػؿ ا
المتعممػػػػيف مػػػػف خػػػػبلؿ نمػػػػك الميػػػػارات كالقػػػػدرات البلزمػػػػة لتفػػػػاعميـ مػػػػع المجتمػػػػع الػػػػذل 

 يعيشكف فيو.
كسػكؼ تسػػتخدـ الباحثػػة فػػى ىػػذه الدراسػة االسػػتراتيجيات المػػا كراء معرفيػػة التاليػػة:      

(KWL- التفكيػػػر بصػػػكت مسػػػمكع"حديث الػػػذات"  -المشػػػاركة الثنائيػػػة بػػػيف االطفػػػاؿ– 
 المحاكاة كلعب الدكر(، كذلؾ لبلسباب التالية:

 مناسبة تمؾ االستراتيجيات مع المرحمة العمرية لطفؿ الرياض بمستكييو. -
التػػى اسػػتخدمت تمػػؾ االسػػتراتيجيات  -فػػى حػػدكد عمػػـ الباحثػػة -نػدرة الدراسػػات  -

 مع طفؿ الرياض.
عد عمميػة فعالػة فػى معرفػة االطفػاؿ لمميػارات اف استخداـ تمؾ االستراتيجيات ي -

 المقدمة ليـ كترسيخيا فى اذىانيـ.
 إستراتيجيات ما كراء المعرفة المختارة فى الدراسة:

 (:KWL) Know, Want, Learnإستراتيجية  -1
ىػػػي اختصػػػار لثبلثػػػة أسػػػئمة يػػػتـ اإلجابػػػة عمييػػػا فػػػي ثػػػبلث  ( K.W.Lفاسػػػتراتيجية )
 خطكات كىي:

ُ. K(what you know) ماذا تعرؼ( كىذه الخطكة يتـ تحديدىا قبؿ البدء(:
بعممية التعمـ، حيث يقكـ المتعمـ بتحديد كؿ ما يعرفو عف مكضكع الدرس، 
فيساؿ المعمـ المتعمميف كنكع مف العصؼ الذىني عف المعمكمات المرتبطة 
بمكضكع الدرس، كيتـ تدكيف ذلؾ كمناقشتيـ فيو، كينبغي عمي المعمـ أف 

لمساعدتيـ عمي تكليد األفكار، كتشجيعيـ عمي شرح ما يدكر  يسأؿ الطبلب
 في اذىانيـ مف معمكمات ترتبط بالمكضكع.
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ِ. W (what you want to know) ماذا تريد اف تعرؼ( كيتـ تنفيذ ىذه( :
الخطة أيضا قبؿ البدء في الدرس حيث يحدد المتعممكف المعمكمات التي 

مكضكع التعمـ، فيسأؿ المعمـ  يريدكف اف يتعممكىا اك يعرفكىا مف خبلؿ
المتعمميف عما يريدكف اف يتعممكه كمعرفتو عف مكضكع الدرس لتشجيعيـ 

 عمي تكليد األفكار كتدكينيا.
ّ. L (what you learn) ماذا تعممت( يقكـ المتعمميف بذكر كتدكيف ما( :

 تعممكه كيتـ اجراء ىذه الخطكة بعد االنتياء مف التعمـ.
جية مع بداية أم نشاط يقـك بو المتعمميف حتى يمكػنيـ ذلػؾ تستخدـ ىذه اإلستراتي

مػػػػف اتخػػػػاذ قػػػػرارات كاعيػػػػة عنػػػػد إدراكيػػػػـ بحيػػػػث يمكػػػػف أف يجعػػػػؿ المتعممػػػػكف أنفسػػػػيـ 
يتساءلكف. ما الذم يعرفكنو بالفعؿ عف مكضكع النشاط؟ كمػا الػذم يريػدكف أف يتعممػكه 

المتعممػػيف عمػػي منػػو؟ ككيػػؼ يحصػػمكف عمػػى المعرفػػة؟، كيجػػب عمػػي المعمػػـ أف يسػػاعد 
تحديػػد المعمكمػػات كالمػػكارد كاألجيػػزة البلزمػػة ليػػـ، كالميػػارات التػػي يفتقػػركف إلييػػا لمقيػػاـ 
بمػػػا ىػػػك مطمػػػكب مػػػنيـ، كىػػػذا ينمػػػي كعػػػي المتعممػػػكف بػػػالتمييز بػػػيف مػػػا يعرفكنػػػو كمػػػا 
يحتاجكف إلي معرفتو، ككذلؾ القدرة عمي خمؽ إستراتيجيات البحػث عمػا يحتػاجكف إليػو 

ك بيانػػػات أك مسػػػاعدات ككيفيػػػة الحصػػػكؿ عمييػػػا مػػػف مصػػػادر مختمفػػػة مػػػف معمكمػػػات ا
 (َْ-ّٗ،ص ََِٕكمتعددة.)إبراىيـ،

تسػػػػيـ فػػػػي تنظػػػػيـ التفكيػػػػر  (K.W.L)كمػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا سػػػػبؽ نجػػػػد أف إسػػػػتراتيجية 
كتنشيطو مف خبلؿ المكازنة بيف ما تـ تعممو كخبػرات المتعممػيف السػابقة حػكؿ مكضػكع 

ئػػػو التفكيػػػر نحػػػك االبتكػػػار مػػػف خػػػبلؿ تنشػػػيط المعرفػػػة الػػػتعمـ، كمػػػا أنيػػػا تسػػػاعد فػػػي تيي
عػػػػادة صػػػػياغتيا فػػػػي شػػػػكؿ جديػػػػد، ممػػػػا يسػػػػاعد المػػػػتعمـ عمػػػػى الػػػػكعي بذاتػػػػو  السػػػػابقة كا 
كبالمعػػارؼ التػػي يمتمكيػػا كيحتاجيػػا، كىػػذا مػػا أكدتػػو مػػف دراسػػة كػػبل مػػف )عمػػي الػػديف، 

 (.ََِٗ( ك)محمد،ََِٕ
 إستراتيجية المشاركة الثنائية بيف األطفاؿ: -2
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ؼ ىػػذه االسػػتراتيجية إلػػي إتاحػػة الفرصػػة لممتعممػػيف كػػي يقكمػػكا بعمميػػة التفكيػػر تيػد
كالتفكير فى التفكير بصكرة عممية مشكقة أثناء القياـ بأداء عمؿ ما أك حؿ مشكمة مػا، 
كيػػتـ تطبيقيػػا بدايػػة بإشػػراؼ مباشػػر مػػف ًقبػػؿ المعمػػـ داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ كفػػي مرحمػػة 

بػػة أنفسػػيـ؛ حيػػث يبػػدأ المعمػػـ بتقسػػيـ الطمبػػة إلػػي الحقػػة يمكػػف اسػػتخداميا مػػف ًقبػػؿ الطم
مجمكعات تضـ كؿ منيػا طػالبيف فقػط، ثػـ يػكزع األدكار بحيػث يقػـك أحػد الطػالبيف فػي 
، بينمػا  كؿ مجمكعة بذكر مػا يقػكـ بػو مػف أجػؿ أداء عمػؿ أك حػؿ مشػكمة بصػكت عػاؿو

يػرم مػف  يطمب مف الطالب الثاني أف يسػتمع بانتبػاه شػديد كيػدقؽ فػي كػؿ مػا يسػمع أك
أقػػػكاؿ زميمػػػو كأفعالػػػو )أم أف يفكػػػر حػػػكؿ تفكيػػػر زميمػػػو(؛ كنظػػػران ألىميػػػة دكر الطالػػػب 
المسػػتمع فػػي تمثيػػؿ ميػػارات التفكيػػر مػػا كراء المعرفيػػة، ينبغػػي أف يحػػدد المعمػػـ ميمتػػو 
بكضكح تاـ قبؿ بدء العمؿ، كما يجب أف يتأكد خػبلؿ تجكالػو بػيف الطمبػة مػف قيػاـ كػؿ 

 (ّٔٗ،ص ُٗٗٗإليو.)جركاف،  طالب بالميمة المسندة
كىذه االستراتيجية أيضا مف كجيو نظر الباحثة مف اىـ االستراتيجيات التي يمكف 
اكسػػػاب األطفػػػاؿ مػػػف خبلليػػػا الميػػػارات الحياتيػػػة المختمفػػػة، حيػػػث يقػػػـك أحػػػد األطفػػػاؿ 
بالتفكير في تفكيره بصكت مرتفع اماـ زميمو الذم يتخذه كنمكذج يحتذم بو كيفكر فيما 

و اك يراه منو ثـ يقكـ ىك بنفس الدكر فيما بعػد، فاألطفػاؿ يسػيؿ عمػييـ تقميػد مػف يسمع
ىػػـ فػػي مثػػؿ أعمػػارىـ اك مػػف يقػػاربكنيـ فػػي القػػدرات كالصػػفات اكثػػر ممػػف ىػػـ مختمفػػكف 

 عنيـ.
 ثانيا: الميارات الحياتية:
 مفيـك الميارات الحياتية:

يكتسػػب المػػتعمـ خبػػرات  (: "بأنيػػا الميػػارات التػػي بامتبلكيػػأُٗٗيعرفيػػا )عبيػػد، 
تعينو عمي معرفة قدراتو كنكاحي تميزه في الجكانب المعرفية كالميارية، كتكفر لو فرص 
التفاعؿ كاالتصاؿ بما يمكنو مف التعامؿ الذكي مع معطيات المجتمع الػذم يعػيش فيػو 

 كيتعايش معو".
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حياتيػة  كعرفت الميػارات الحياتيػة ايضػا بأنيػا: "الرغبػة كالقػدرة عمػي حػؿ مشػكبلت
شخصػػػػية كاجتماعيػػػػة أك مكاجيػػػػة تحػػػػديات يكميػػػػة أك إجػػػػراء تعػػػػديبلت كتحسػػػػينات فػػػػي 

 (Dawson, 1999, P17)أسمكب كنكعية حياة الفرد كالمجتمع.
( بأنيػػا " مجمكعػػة مػػف السػػمككيات ُِ، ص ََِٓفػػي حػػيف تعرفيػػا )الشػػرقاكم، 

شػكاليا سػكاء كانػت األساسية التي يحتاجيا األطفاؿ لمتفاعؿ مع الحياة بكافة صػكرىا كأ
 ضمف اإلطار الشخصي أك االجتماعي، كتتسـ بصفة الشمكلية كالتكامؿ".

بأنيػا: "مجمكعػة الميػارات  لمميارات الحياتيةكتستخمص الباحثة مما سبؽ تعريؼ 
التػػػي يمتمكيػػػا الطفػػػؿ كتمكنػػػو مػػػف التعامػػػؿ مػػػع البيئػػػة المحيطػػػة كالمكاقػػػؼ كاألشػػػخاص 

اكتساب خبرات تربكيػة تعينػو عمػي متطمبػات الحيػاه  بمركنة كايجابية، مما يساعده عمي
 كتحدياتيا".

 أىداؼ الميارات الحياتية:
قدمت منظمة الصحة النفسية العالمية مجمكعة مف أىداؼ الميارات الحياتية كاف 

 مف أىميا:
 تحسيف كتقكية الصحة النفسية لدل المتعمميف بالمدارس. -
 المدل بالمدارس.دعـ كتطكير مناىج التربية الحياتية طكيمة  -
 النيكض بصحة الطفؿ كتحقيؽ النمك المتكامؿ كالشامؿ لو. -
 تحقيؽ التنشئة االجتماعية السميمة. -
 تدعيـ مقكمات المكاطنة الصالحة بيف أفراد المجتمع. -
 النيكض بالتعميـ مدل الحياة. -
 غرس مبادئ التربية مف أجؿ السبلـ في نفكس أفراد المجتمع. -
 مى مكاجية التغير االجتماعي كالثقافي السريع.مساعدة أفراد المجتمع ع -
 زيادة تقدير الذات كالمسئكلية الذاتية. -
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تشجيع األطفاؿ عمى البقاء في المدرسة كتكػكيف صػداقات مػع اآلخػريف كزيػادة  -
 دافعيتيـ بصكرة مستمرة لمتعميـ.

 تطكير الميارات االجتماعية االيجابية. -
 أنفسيـ كأماـ المجتمع.إتاحة الفرصة ليـ لتحمؿ مسئكليتيـ أماـ  -
تنميػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػكعي الػػػػػػػػػػػذاتي.                              )عبػػػػػػػػػػػد المعطػػػػػػػػػػػي،  -

 (ُٗ،صََِٖمصطفي،
 األىمية التربكية لمميارات الحياتية:

إف اكتسػػاب الميػػارات الحياتيػػة يسػػاعد عمػػي تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف المدرسػػة كالحيػػاة 
عطػػاء الفػػرد الفرصػػة كربػػط حاجػػات المتعممػػيف كمكاقػػؼ الحيػػاة باحتياجػػات الم جتمػػع، كا 

الف يعػػيش حياتػػو بشػػكؿ أفضػػؿ خاصػػة فػػػي ىػػذا العصػػر الػػذم يتسػػـ بانفجػػار معرفػػػي 
كمعمكمػاتي كتكنكلػػكجي متبلحػؽ، األمػػر الػذم يتطمػػب إعػداد أفػػراد قػادريف عمػػى التكيػػؼ 
كالتفاعؿ بفاعمية مع ىذه المتغيرات مف خبلؿ تدريبيـ عمػى العديػد مػف الميػارات.)كزارة 

 (ِٔ،ص َََِكالتعميـ، التربية 
( عمػػػػػى أىميػػػػػة امػػػػػتبلؾ المتعممػػػػػيف فػػػػػي المراحػػػػػؿ ُِّ،ص ََِِكيؤكػػػػػد )فايػػػػػد،

التعميميػػػػػة المختمفػػػػػة لمميػػػػػارات الحياتيػػػػػة التػػػػػي تػػػػػؤىميـ لمتعامػػػػػؿ مػػػػػع متطمبػػػػػات الحيػػػػػاة 
كتحػػدياتيا، مػػع الكضػػع فػػي االعتبػػار أىميػػة تطػػكير المقػػررات الدراسػػية، ككػػؿ مػػا يػػرتبط 

طة تعميميػػة، كمينيػػة، كتركيحيػػة بمػػا يتناسػػب كاحتياجػػات بيػػا مػػف طػػرؽ تػػدريس، كأنشػػ
المتعمميف كميكليـ، ألنيـ محكر التعميمية كالتربكية، كىذا مف شأنو المساىمة في تنمية 

 قدراتيـ عمى استخداـ ما يتعممكنو في حياتيـ اليكمية.
( بإكساب ميارات الحيػاة لطفػؿ مػا قبػؿ ِٕ،ص ََُِكما اىتمت دراسة )عبد الفتاح،

 لمدرسة مف خبلؿ اآلتي:ا
 مساعدتو عمى إدارة الذات، كتحقيؽ الثقة في النفس. -1
 إكسابو القدرة عمى تحمؿ المسئكلية. -2
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 إكسابو القدرة عمى التحكـ االنفعالي. -3
 تنمية المشاعر االيجابية داخؿ الطفؿ تجاه ذاتو كتجاه اآلخريف في مجتمعو. -4
 مساعدتو عمى تنمية االبتكار كاإلبداع. -5
 فاعؿ االجتماعي كاالتصاؿ الجيد مع اآلخريف.تنمية الت -6
 تنمية القدرة عمى مكاجية مشكبلت الحياة. -7

 تصنيؼ الميارات الحياتية:
 تكجد عدة تصنيفات لمميارات الحياتية كمنيا:

منيجػػا لميػػارات الحيػػاة ليسػػتخدمو معممػػك التعمػػيـ  (Schultz, 1994)تصػػنيؼ 
داد المتعممػػيف لميػػارات الحيػػاة كقػػد المينػػي، كخاصػػة فػػي مجػػاؿ االقتصػػاد المنزلػػي إلعػػ
 -تعميـ الكالديػة -ميارات االتصاؿ -تضمف ىذا المنيج الميارات التالية: )النمك الذاتي

المكازنػػػػػػػة بػػػػػػػيف العمػػػػػػػؿ كاألسػػػػػػػرة(.)في  -ميػػػػػػػارات العمػػػػػػػؿ -إدارة المػػػػػػػكارد كالمسػػػػػػػتيمؾ
 (.ِِ، ص َُِْابراىيـ،

 ياتية إلي:الميارات الح (Mangrulkar et.al., 2001)كتصنؼ دراسة 
ميارات القبػكؿ  -ميارات اجتماعية/ ميارات التعامؿ كمنيا: )ميارات االتصاؿ .ُ

 ميارات تأكيد الذات(. -التعاكف -كالرفض
اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات  -فيػػػػػـ النتػػػػػائج -ميػػػػػارات معرفيػػػػػة كمنيػػػػػا: )حػػػػػؿ المشػػػػػكبلت .ِ

 رقابة الذات(. -تحميؿ األقراف -التقييـ -التفكير الناقد -الحاسمة
رقابػػة  -إدارة الػػذات -إدارة المشػػاعر -يػػة كمنيػػا: )إدارة الغضػػبميػػارات عاطف .ّ

 الذات(.
 ( إلي:ُٔ -ُْ، ص صََُِكتصنفيا دراسة )عمراف، الشناكم، 

 -صػناعة القػرار -االتصػاؿ -الحسػاب -الكتابػة -ميارات ذىنية مثؿ: )القراءة .ُ
ضػبط الػنفس  -إدارة الكقػت كالجيػد -التخطيط ألداء األعماؿ -حؿ المشكبلت

إدارة مكاقػػػػؼ  -إدارة اقتصػػػػاديات الفػػػػرد كاألسػػػػرة -سػػػػيطرة عمػػػػى االنفعػػػػاالتكال
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جػػراء عمميػػات التفػػاكض ممارسػػة  -إدارة مكاقػػؼ األزمػػات كالكػػكارث -الصػراع كا 
 التفكير المبدع(.

 -العنايػػة بػػالممبس -ميػػارات عمميػػة مثػػؿ: )العنايػػة الشخصػػية بأعضػػاء الجسػػـ .ِ
اسػػػػػػتخداـ األثػػػػػػاث  -لمنزليػػػػػػةاسػػػػػػتخداـ األدكات كاألجيػػػػػػزة ا -إعػػػػػػداد المبلبػػػػػػس

أداء  -ترتيػػب كتنسػػيؽ المسػػكف -العنايػػة بالمسػػكف -اختيػػار المسػػكف -المنزلػػي
حسػػػػف  -إجػػػػراء بعػػػػض اإلسػػػػعافات األكليػػػػة -بعػػػػض أعمػػػػاؿ الصػػػػيانة المنزليػػػػة

 استخداـ مكارد البيئة كترشيد االستيبلؾ(.
 -تفتصػػنفيا الػػى: )ميػػارات تنميػػة الػػذا (Shechtman, 2006, p29)أمػػا دراسػػة 

 ميارات العبلقات الشخصية(. -ميارة اتخاذ القرارات -ميارات حؿ المشكمة
 ( إلي:ُّ، ص ََِٖكيصنفيا كبل مف )عبد المعطي، مصطفي،

 ميارات تطبيؽ التفكير العممي في المكاقؼ الحياتية. -
 ميارات التفاعؿ الفعاؿ مع البيئة المحيطة بالفرد. -
 التفكير الناقد(. -الثقة بالنفس -ميارات األداء الناجح مثؿ:)حؿ المشكبلت -
 ميارات اجتماعية مثؿ:) ميارات تحقيؽ المكاطنة المسئكلة(. -

 تعقيب:
مما سبؽ يتضػح كجػكد عػدد مػف التصػنيفات لمميػارات الحياتيػة، كيكجػد اتفػاؽ فػي      

عػػػدد مػػػف ىػػػذه الميػػػارات كمنيػػػا  ميػػػارات التكاصػػػؿ ، كميػػػارات اتخػػػاذ القػػػرار ، كميػػػارة 
الميػػارات االجتماعيػػة  ، ممػػا يػػدؿ عمػػى ضػػركرتيا فػػي مكاجيػػة الحيػػاة الػػكعي الػػذاتي ك 

 كتحدياتيا.
كمػػا لػػكحظ أف اغمػػب الدراسػػات لػػـ تسػػتخدـ تصػػنيفا كاحػػدا كلكػػف تنكعػػت الميػػارات      

التػػػى تػػػـ اسػػػتخداميا فػػػى الدراسػػػات كالعديػػػد مػػػف الميػػػارات فػػػى تمػػػؾ التصػػػنيفات كالتػػػى 
د مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػات مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة تناسػػػػػػػب طفػػػػػػػؿ الريػػػػػػػاض كتمػػػػػػػت تنميتيػػػػػػػا فػػػػػػػى العديػػػػػػػ

 -التعػػاكف كالمشػػاركة -( كالتػػى اىتمػػت بتنميػػة ميػػارات )حػػؿ المشػػكبلتَُُِ)حسػػيف،
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تنػػاكؿ  -العمػػؿ اليػػدكل -السػػبلمة كاالمػػف كالػػكعى المػػركرل -فيػػـ المشػػاعر كالتعبيرعنيػػا
كالتػى اىتمػت بتنميػة ميػارات )النظافػة   (Duncan,2021)الطعاـ كالشراب(، كدراسة 

 -ادارة االمػػػػكاؿ -التسػػػكؽ -صػػػيانة المنػػػػزؿ -اعػػػداد الكجبػػػػات -خػػػاذ القػػػػرارات -العامػػػة
( كالتػػى اىتمػػت بتنميػػة ميػػارات َُِٗكػػف مسػػتعدا(، كدراسػػة )فػػراج، -غسػػيؿ المبلبػػس

اتخػػػاذ القػػػرار(، ككػػػذلؾ دراسػػػة  -حػػػؿ المشػػػكبلت -التكاصػػػؿ االجتمػػػاعى -)االسػػػتقبللية
الدافعيػػػػػػة  -ؿ االيجػػػػػػابى( كالتػػػػػػى اىتمػػػػػػت بتنميػػػػػػة ميػػػػػػارات )التكاصػػػػػػَُِِ)الشػػػػػػقيرل،

 حؿ المشكبلت(. -اتخاذ القرار -الثقة بالنفس -لبلنجاز
كمما سػبؽ تػرل الباحثػة مػف مجػاؿ عمميػا كتعامميػا مػع اطفػاؿ الريػاض فػى البيئػة      

المتكاجػػػدة فييػػػا إرتػػػأت اف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الميػػػارات التػػػى يجػػػب تنميتيػػػا لػػػدل أطفػػػاؿ 
ا لتككيف شخصػياتيـ كالميػارات المناسػبة لػدييـ الرياض، كالتى ىـ فى حاجة ماسة اليي

كالتى تساعدىـ عمى التعامؿ مع المجتمع الذل يعيشكف بو، كعمى الػرغـ مػف اف ىنػاؾ 
العديػػد مػػف التصػػنيفات التػػى ذكػػرت ميػػارات فيػػـ الػػذات كالمحافظػػة عمػػى الػػذات، اال اف 

اسػػات كالبحػػكث ىػػذه الدراسػػة تػػرل اف ميػػارة الػػكعى الػػذاتي أفضػػؿ كلػػـ يتطػػرؽ إلييػػا الدر 
بشػػكؿ كػػاؼ )فػػي حػػدكد عمػػـ الباحثػػة( كخاصػػة كأف الطفػػؿ يتعامػػؿ يكميػػا مػػع كفػػرة مػػف 
المثيػػرات كالتقػػدـ التكنكلػػكجي ، لػػذا يحتػػاج إلػػى ميػػارة الػػكعي الػػذاتي، كتػػـ اختيػػار ميػػارة 
اتخػػػاذ القػػػػرار كذلػػػػؾ الىميتيػػػػا بالنسػػػػبة لمطفػػػؿ فػػػػى مكاجيػػػػة الحيػػػػاة اليكميػػػػة كمتطمبػػػػات 

ش فيػػػو، كالتػػػى ليػػػا الػػػدكر الفعػػػاؿ فػػػى تنميػػػة معرفتػػػو كصػػػقؿ تفكيػػػره المجتمػػػع الػػػذل يعػػػي
كالتعامؿ بفاعميػة فػى المكاقػؼ المختمفػة، كاخػر ميػارة تػـ اختيارىػا فػى ىػذه الدراسػة ىػى 
ميػػػارة التسػػػامح كالتػػػى تناكلتيػػػا دراسػػػات قميمػػػة جػػػدا كنػػػدرت الدراسػػػات التػػػى نمتيػػػا لػػػدل 

ا فى تمؾ الدراسة ، كذلؾ الىميتيا فػى اطفاؿ الرياض، لذلؾ اتجيت الباحثة الى تنميتي
تحقيػػػؽ الشخصػػػية السػػػكية لػػػدل الفػػػرد كالتػػػى تتضػػػمف فػػػى اطارىػػػا ميػػػارات تقبػػػؿ الػػػذات 
كتقبؿ الغير كمشاعرىـ كتفكيرىـ كجميع اختبلفاتيـ، كتأتى تمؾ الميارة متممة لمميارات 

 السابقة فى الرقى بالطفؿ لمحياة كالعالـ الذل يعيش فيو.
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 لتنمية الميارات الحياتية في رياض األطفاؿ: طرؽ كأساليب
أشارت العديد مف الدراسػات كالبحػكث الػي مجمكعػة مػف اآلليػات األكثػر اسػتخداما 
في تعمـ كتعميـ الميارات الحياتية كمنيا )لعب الػدكر، العصػؼ الػذىني، دراسػة الحالػة، 
 الجػػػػػػداؿ، ركايػػػػػػة القصػػػػػػص، المسػػػػػػرح، اآلداب، النقػػػػػػاش، العػػػػػػرض االيضػػػػػػاحي، حػػػػػػؿ

 (ْٗ،ص ََِٗالمشكبلت، الزيارات الميدانية، االقتداء كالنمكذج(.)الناجي، 
( أنػػو يمكػػف لمعممػػة قاعػػة النشػػاط أف Marianne, 2005, pp36-37كيػػذكر )

تنمػػي ميػػارات الحيػػاة باسػػتخداـ أنشػػطة المعػػب التػػي تسػػيؿ إدارة قاعػػة الػػدرس كتعطػػي 
المشػػكؿ كأكػػدت بحػػكث  فرصػػة لمطفػػؿ لمزاكلػػة السػػمكؾ المرغػػكب ككػػذلؾ خفػػض السػػمكؾ

 -كثيرة أف النشاط كالحركة ليا نتائج ذات ثبلثة منافع ألطفاؿ الركضة )ميػارات الحيػاة
  أكاديميكف أكثر(. -سمكؾ محسف

كقد ثبت عف البرامج التي ىدفت الي تطكير الميارات الحياتية لدم شرائح عمريػة 
كاختيػػػار الحمػػػكؿ الفعالػػػة مختمفػػة أنيػػػا أدت الػػػي زيػػادة القػػػدرة عمػػػي التخطػػػيط المسػػتقبمي 

لممشػػػكبلت، كتحسػػػيف صػػػكرة الػػػذات كالػػػكعي بالػػػذات كالتكيػػػؼ االجتمػػػاعي كاالنفعػػػالي، 
كاالكتسػػػػػاب المتزايػػػػػد لممعرفػػػػػة، كمػػػػػا انيػػػػػا أحػػػػػدثت تطػػػػػكيرا فػػػػػي االتجاىػػػػػات كالسػػػػػمكؾ 

)عبد المعطػػػػي، مصػػػػطفي، الضػػػػركرياف لمنػػػػع انتشػػػػار العديػػػػد مػػػػف السػػػػمككيات السػػػػيئة.
 (ُُٖ،ص ََِٖ

التػػػي (Garland, 1999)دراسػػػة سػػػات التػػػي اسػػػتخدمت تمػػػؾ البػػػرامج كمػػػف الدرا
ىػػدفت الػػي تحديػػد فعاليػػة برنػػامج فػػي تػػدريس الميػػارات الحياتيػػة لؤلطفػػاؿ فػػي مرحمػػة مػػا 
قبػػؿ المدرسػػة كحتػػى الصػػؼ الخػػامس خػػبلؿ اإلجػػازة الصػػفية كتضػػمنت التػػدريب عمػػي 

، الثقػػػة بػػػالنفس، خمسػػػة عشػػػر ميػػػارة حياتيػػػة مػػػف بينيػػػا ميػػػارات )االقتصػػػاد فػػػي المنػػػزؿ
مكاجيػػػة المخػػػاطر، بيئيػػػة كصػػػحية، معرفيػػػة كشخصػػػية(، كاسػػػفرت نتائجيػػػا عػػػف فعاليػػػة 

 البرنامج في تنمية الميارات الحياتية لدل عينة البحث.
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ككػاف ىػدفيا قيػاس نتػائج البرنػامج الػذم  (Hahn et al., 2006)كايضػا دراسػة 
انػػت اغمػػب البػػرامج تعمػػؿ بمػػد، كك ُّصػػمـ الكسػػاب االطفػػاؿ الميػػارات الحياتيػػة فػػي 

عمػػػي تعزيػػػز الكفػػػاءات مثػػػؿ "صػػػنع القػػػرار، العمػػػؿ الجمػػػاعي، احتػػػراـ التنػػػكع، ميػػػارات 
االتصػػػاؿ"، كاظيػػػرت النتػػػائج أف ىػػػذه البػػػرامج أدت الػػػي تحسػػػينات مفيػػػدة كايجابيػػػة فػػػي 

 مجمكعة متنكعة مف الميارات الحياتية لمصغار.
تقييـ برنػامج صػفي لتعمػيـ  كالتي ىدفت الي (Gregory et al., 2007)كدراسة 

كتنمية الميارات الحياتية لطفؿ الركضة، ككانت ىذه الدراسة بمثابة الرد عمي المشػاكؿ 
السمككية لبلطفاؿ الصغار، كتـ تقديـ برنامج صفي لمميارات الحياتية االتية )االتصاؿ 
ة الفعػػاؿ، التسػػامح، الصػػداقة(، ككػػاف مػػف نتائجيػػا الحػػد مػػف بعػػض المشػػكبلت السػػمككي

%، كقػػػد اظيػػػرت المدرسػػػات الػػػذيف قػػػامكا بتنفيػػػذ البرنػػػامج ارتيػػػاحيف لبرنػػػامج ْٕبنسػػػبة 
 الميارات الحياتية الصفية المستيدؼ.

( كالتػػى ىػػدفت لتػػدريب اطفػػاؿ الريػػاض عمػػى الميػػػارات َُِِكدراسػػة )رضػػكاف، 
النظػػاـ( كميػػارات  -المبلبػػس -النظافػػة -الحياتيػػة كىػػى: ميػػارات رعايػػة الػػذات )الغػػذاء

التكاصػػػػػػػؿ  -المسػػػػػػػئكلية االجتماعيػػػػػػػة -المشػػػػػػػاركة -فاعػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػاعى )الصػػػػػػػداقةالت
طفبل كطفمػة مػف اطفػاؿ الريػاض تراكحػت َُِاالجتماعى(، كتككنت عينة الدراسة مف 

سػػػػػنكات، كاسػػػػػتخدمت الدراسػػػػػة اختبػػػػػار ذكػػػػػاء كمقيػػػػػاس لمميػػػػػارات  ٔ-ْاعمػػػػػارىـ مػػػػػف 
يبى فػػػػى تنميػػػػة الميػػػػارات االجتماعيػػػػة، كتكصػػػػمت الدراسػػػػة الػػػػى فاعميػػػػة البرنػػػػامج التػػػػدر 

 الحياتية لدل اطفاؿ المجمكعة التجريبية.
كالتػػػػػػي قػػػػػػدمت تػػػػػػأثير برنػػػػػػامج قػػػػػػائـ عمػػػػػػي  (Ceylan&Colak,2019)كدراسػػػػػػة 

األنشػػطة الدراميػػة لتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدم األطفػػاؿ ممػػف أعمػػارىـ خمػػس سػػنكات 
 -كعى الػػػذاتى( طفػػػؿ كطفمػػػة، ككانػػػت تمػػػؾ الميػػػارات كالتػػػالى: )الػػػََْككػػػاف عػػػددىـ )

 صناعة القرار(. -التكاصؿ -الكعى االجتماعى -ادارة الذات
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( التػػػي ىػػػدفت لتنميػػػة بعػػػض الميػػػارات الحياتيػػػة باسػػػتخداـ َُِٗكدراسػػػة )فػػػراج، 
برنػػامج قػػائـ عمػػي انشػػطة متنكعػػة الشػػكاؿ ادب االطفػػاؿ، كتكصػػمت الدراسػػة الػػي الػػدكر 

يػة الميػارات الحياتيػة لػدل اطفػاؿ الفعاؿ لشكاؿ ادب االطفاؿ كانشطتو المتنكعة في تنم
المجمكعػػػة التجريبيػػػة، حيػػػث سػػػاعدت انشػػػطة البرنػػػامج االطفػػػاؿ عمػػػي تنميػػػة الميػػػارات 
الحياتيػػة لػػدييـ، كتنميػػة ثقػػة االطفػػاؿ بانفسػػيـ كزيػػادة القػػدرة لػػدييـ عمػػي حػػؿ المشػػكبلت 

مج كاتخاذ القرار، حيث القت تمؾ االنشطة قبػكؿ كاستحسػاف االطفػاؿ اثنػاء تطبيػؽ برنػا
 الدراسة.

 الميارات الحياتية المختارة في الدراسة:
 ميارة الكعي الذاتي: -1

الكعي الذاتي يمعب دكرا كبيرا في أف  (Morin, 2011, Pp. 807-823)كيذكر
بناء شخصية الطفؿ المستقرة، فبو يستطيع اف يتخذ قراراتو الجيدة التي تكفر لو الرضا 

ىـ ما يتطمبو الكعي الذاتي ىك تقييـ الطفؿ عف اختياراتو كما يحققو في حياتو، كا
 الفكاره التي يحمميا كاتجاىاتو الفكرية كاالجتماعية كالسياسية التي تسيره في الحياة.

بأنػػو القػدرة عمػي معرفػة المشػاعر كالمعتقػدات فػػي  (Goleman, 1995)كيعرفػو 
 المحظة الراىنة كقدرتو عمي رصدىا مف لحظة ألخرم.

بأنػػو: "قػػدرة الفػػرد عمػػى تكػػكيف معػػايير مػػف المعتقػػد الػػذل  (َُِٗكيعرفػػو )نػػكرل، 
يعتنقو، كمف جممو المبادئ االخبلقية التػى يػؤمف بيػا، كمػف مجمػكع قػيـ المجتمػع الػذل 

 ينتمى اليو، كذلؾ لتحكيـ االتجاىات التى ينتيجيا كالسمككيات التى يقـك بيا".
 (Smidt, 2007) ؛  (Katz & McClellan,1997)كاكصت دراسات كبل مف 

نكا المجتمعات كاالفراد. كما  بتييئة البيئة المحفزة لؤلطفاؿ لتنمية الكعي الذاتي ليـ ليككه
بتنميػػة ميػارة الػػكعي الػػذاتي لػػدل أطفػػاؿ  (Jane. &Wilfred, 2018)قامػت دراسػػة 

الرياض بكينيا ، كتكصػمت الػي اف الػكعي الػذاتي لمطفػؿ ينمػك مػف خػبلؿ كعيػو ببياناتػو 
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كبيانػات أفػراد  -عمػره الزمنػي  -عنكانػو  -اسػـ كالديػو  -فػي )اسػمو الشخصية متمثبل 
 أرقاـ اليكاتؼ كمعرفة جنسيتو( . -كعنكاف كاسـ مدرستو كمعمميو  -عائمتو 

 أىمية ميارة الكعى الذاتى:
يمعػػب الػػػكعى الػػػذاتى دكرا ميمػػػا فػػػى تحسػػيف الػػػتعمـ، النػػػو يسػػػاعد المػػػتعمـ عمػػػى اف     

ز عمػػػى مػػػايزاؿ بحاجػػػو الػػػى تعممػػػو، كتػػػزداد القػػػدرة عمػػػى يصػػػبح اكثػػػر كفػػػاءة فػػػى التركيػػػ
 (Micheel, 2015)التفكير فى التفكير مع التقدـ فى العمر.

كلتنمية كتقكية الكعى الذاتى أىمية بالغة، حيػث أنػو عنػدما يفيػـ األطفػاؿ انفسػيـ جيػدا 
طريقػة  فيذا يككف اسيؿ ليـ لبناء احتراـ الذات االيجابى لدييـ، فيمنحيـ الكعى الػذاتى

لمنظر ليس فقط فى تحدياتيـ كلكف ايضا لكى يركا ما الػذل يجيدكنػو، فالمعرفػة االكثػر 
عػػف كيفيػػة تفكيػػرىـ، يمػػنحيـ المسػػاعدة فػػى التحػػدث عمػػا يحتػػاجكف اليػػو اك الػػدفاع عػػف 

 (Amanda, n.d)انفسيـ.
 ميارة اتخاذ القرار: -2

ئج المترتبة عمي كؿ بديؿ تعرؼ بأنيا: "اختيار أفضؿ البدائؿ بعد دراسة النتا     
كأثرىا عمي االىداؼ المطمكب تحقيقيا، كيتـ االختيار بناء عمي معمكمات يحصؿ 
عمييا متخذ القرار مف مصادر متعددة مما يساعد عمي الكصكؿ الي افضؿ 

 (ُّ،ص ََِٕالنتائج".)حبيب، 
ك عممية كتعرؼ بانيا "االختيار المدرؾ بيف البدائؿ المتاحة في مكقؼ معيف ا      

المفاضمة بيف حمكؿ بديمة لمكاجية مشكمة معينة كاختيار الحؿ االمثؿ مف 
 (ُِ،صََِٔبينو".)العزاكم، 

( كالتػػػػي اعتمػػػػدت فييػػػػا عمػػػػي برنػػػػامج َُِٖكيؤكػػػػد عمػػػػى ذلػػػػؾ دراسػػػػة )كػػػػدكاني، 
مسػػػرحي لتنميػػػة ميػػػاة اتخػػػاذ القػػػرار لػػػدل طفػػػؿ الركضػػػة، كالتػػػي تكصػػػمت نتائجيػػػا الػػػى 

رحى المسػتخدـ فػي تنميػة ميػارة اتخػاذ القػرار لػدل طفػؿ الركضػة، فاعمية البرنامج المسػ
( كالتػػي ىػػدفت الػػي التحقػػؽ مػػف فعاليػػة برنػػامج تػػدريبي قػػائـ َُِِكدراسػػة )الشػػقيرم، 
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عمػػػػي ممارسػػػػة االنشػػػػطة الدراميػػػػة فػػػػي تنميػػػػة بعػػػػض ميػػػػارات السػػػػمكؾ القيػػػػادم )ميػػػػارة 
النفس، ميػػارة اتخػػاذ القػػرار، التكاصػػؿ االيجػػابى، ميػػارة الدافعيػػة لبلنجػػاز، ميػػارة الثقػػة بػػ

ميػػارة حػػػؿ المشػػػكبلت( لػػػدل اطفػػػاؿ الركضػػػة، كتكصػػػمت الدراسػػػة الػػػى فعاليػػػة البرنػػػامج 
 المستخدـ في تنمية تمؾ الميارات لدل االطفاؿ.

 ميارة التسامح: -3
يبػػػػػرز التسػػػػػامح كميػػػػػارة مػػػػػف ميػػػػػارات الحيػػػػػاة الميمػػػػػة، كصػػػػػفة فػػػػػي المجتمعػػػػػات 

نسػػاف بتقاليػػد، كعػػادات تحكػػـ نظرتػػو لآلخػػريف؛ فيكػػكف الميتحًضػػرة التػػي ال يتقيػػد فييػػا اإل
منفتحػػان متقػػًببلن لمنػػاس عمػػى اخػػتبلفيـ، كىػػك مػػا يػػؤدم إلػػى التعػػايش السػػممي بػػيف الفئػػات 
المختمفػػة فػػي المجتمػػع، عممػػا بػػأف التسػػامح يطبػػؽ عمػػى العديػػد مػػف الجكانػػب، كالتسػػامح 

 ,Giacomo & Olivier)العرقػػي، كالتسػػامح المينػػي، كالتسػػامح الػػديني، كغيرىػػا.
2007, pp 1-2) 

كيمكػػػف أف يعطػػػػى التسػػػػامح تعريفػػػا شػػػػامبل بأنػػػػو: التأكيػػػد الػػػػكاعي عمػػػػى األحكػػػػاـ، 
كالمعتقىدات التي تنطكم عمى مبادئ العدالة، كالمساكاة، كالنظر في محنة اآلخريف؛ أم 
، تقػػديـ االحتػػراـ، كالمسػػاكاة لمػػذيف يختمفػػكف فػػي خصائصػػيـ العرقيػػة، كالدينيػػة، كالجنسػػية

 Michael) كرفض التعصب بمختمؼ أشكالو، كالقبكؿ الكامؿ لآلخريف رغـ اختبلفيـ.
et al, 2015, pp 1-2) 

كيسػاىـ التسػامح فػي تقميػػؿ نسػبة التنمػر، كخاصػة لػػدل األطفػاؿ، كيعتبػر التسػػامح 
كاجبػػػػػػا أخبلقيػػػػػػا تجػػػػػػاه اآلخػػػػػػريف، ممػػػػػػا يعػػػػػػزز احتػػػػػػراـ الشػػػػػػخص لذاتػػػػػػو قبػػػػػػؿ احترامػػػػػػو 

 (Svanber, 2014,p 4).لآلخريف
 ثالثا: استراتيجيات ماكراء المعرفة كعالقتيا بالميارات الحياتية:

تمعػػب اسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة دكرا كبيػػرا فػػي تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدم 
المتعممػػػيف، فعنػػػدما يفكػػػر المػػػتعمـ فػػػي تفكيػػػره يصػػػبح قػػػادرا عمػػػي الػػػتحكـ فػػػي عمميػػػات 

ذات مفػػػػاىيـ مترابطػػػػة ببعضػػػػيا الػػػػبعض، التفكيػػػػر، بحيػػػػث يػػػػدرؾ الػػػػتعمـ ككحػػػػدة كاحػػػػدة 
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كليست مجمكعة مف المعمكمات المتناثرة، كبذلؾ يستطيعكف االسػتفادة منيػا فػي مكاقػؼ 
حياتيـ المختمفة، كلذلؾ فاف المتعمـ الذم يمتمؾ ميػارات مػا كراء المعرفػة يمتػاز بقدرتػو 

 عمي:
 .اتخاذ القرار المناسب في مكاقؼ حياتو اليكمية 
 مػػػػع المعمكمػػػػات مػػػػف مصػػػػادرىا المختمفػػػػة سػػػػعيا كراء تحقيػػػػؽ  التعامػػػػؿ بفعاليػػػػة

مسػػػػػػتكم افضػػػػػػؿ مػػػػػػف فيػػػػػػـ ىػػػػػػذه المعمكمػػػػػػات كتكظيفيػػػػػػا فػػػػػػي مكاقػػػػػػؼ حياتػػػػػػو 
 (ِٓ، ص ََِٖاليكمية.)قشطة، 

قامػػت الباحثػػة بػػاالطبلع عمػػي العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي تناكلػػت اسػػتراتيجيات مػػا 
شػطة كالبػرامج المقترحػة التػي كراء المعرفة كعبلقتيػا بالميػارات الحياتيػة، كعمػي األن

 قدمتيا ىذه الدراسات، كىى كالتالى:
  ،( كالتػػػػػى ىػػػػػدفت الػػػػػى تكظيػػػػػؼ اسػػػػػتراتيجيات مػػػػػا كراء ََِٖدراسػػػػػة )قشػػػػػطة

المعرفػػػػة فػػػػى تنميػػػػة المفػػػػاىيـ العمميػػػػة كالميػػػػارات الحياتيػػػػة لػػػػدل طمبػػػػة الصػػػػؼ 
 الخامس االبتدائى بغزة.

  ،( كالتػػي ىػػدفت َُِِي ،(، كدراسػػة )البقمػػََُِككػػذلؾ دراسػػة )عبػػد الفتػػاح
مسػػرح العػػرائس مػػف خػػبلؿ  الميػػارات الحياتيػػة لػػدم اطفػػاؿ الركضػػةالػػى تنميػػة 

كىػػذا مػػا تسػػعي الباحثػػة الػػي اثباتػػو فػػي الدراسػػة الحاليػػة، كىػػك اسػػتخداـ بعػػض 
استراتيجيات ما كراء المعرفة كتأكيد دكرىػا الفعػاؿ فػي تنميػة الميػارات الحياتيػة 

 المختمفة لدم أطفاؿ الرياض.
 فركض الدراسة:

في ضكء االطار النظرم المػدعـك بالدراسػات السػابقة تكصػمت الباحثػة الػي الفػركض 
 التالية:
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تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة  -
كالمجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدم عمػػػػى مقيػػػػاس الميػػػػارات الحياتيػػػػة 

 يبية.ألطفاؿ الرياض لصالح المجمكعة التجر 
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة  -

فػػي القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم عمػػى مقيػػاس الميػػارات الحياتيػػة ألطفػػاؿ الريػػاض 
 لصالح القياس البعدل.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعػة التجريبيػة  -
 مى مقياس الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياض.في القياسيف البعدم كالتتبعى ع

 اجراءات الدراسة:
 أكال: منيج الدراسة:

تػػػـ اسػػػتخداـ المػػػنيج التجريبػػػى كالتصػػػميـ التجريبػػػي ذل المجمػػػكعتيف المتكػػػافئتيف: 
 المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة.

 ثانيا: عينة الدراسة:
ة مػػػف األطفػػػاؿ الممحقػػػيف ( طفػػػبل كطفمػػػَٔتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة االساسػػػية مػػػف )

بريػػاض األطفػػاؿ بمدينػػة العػػريش، محافظػػة شػػماؿ سػػيناء، كتػػـ اختيارىمػػا مػػف ركضػػتي 
 -ََِِبػػػػػػكف بػػػػػػكف كالمدينػػػػػػة، كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػي األكؿ لمعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي )

 ـ(. كتـ تقسيميـ الى مجمكعتيف متكافئتيف عمي النحك التالي:َُِِ
 طفػػػػػػبل ُِطفػػػػػػبل كطفمػػػػػػة ) َّف المجمكعػػػػػػة االكلػػػػػػي "تجريبيػػػػػػة": كتككنػػػػػػت مػػػػػػ

طفمػػػػة( مػػػػف أطفػػػػاؿ ريػػػػاض بػػػػكف بػػػػكف بمدينػػػػة العػػػػريش، بمتكسػػػػط عمػػػػرم ُٖك
نحراؼ معيارم قدره )ٖٗ.ْ)  ( عاـ.ِْ.َ( عاـ كا 
  َِاطفػػاؿ كَُطفػػبل كطفمػػة ) َّالمجمكعػػة الثانيػػة "ضػػابطة": كتككنػػت مػػف 

( ٕٖ.ْطفمػػة( مػػف أطفػػاؿ ريػػاض المدينػػة،  مدينػػة العػػريش، بمتكسػػط عمػػرم )
نحراؼ معيارم قدره )عاـ ك   ( عاـ.ّّ.َا 
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 ثالثا: أدكات الدراسة:
 اختبار رسـ الرجؿ لػ )جكدانؼ ىاريس(: -1

يقػيس ذكػاء  تـ اختيار ىذا االختبار لمناسبتو لممرحمة العمرية لعينػة الدراسػة، كىػك
( ّٕسػنة(  كذلػؾ باالعتمػاد عمػى ) ُّإلػى  ْاألطفاؿ الذيف يتراكح أعمػارىـ مػا بػيف )

كيسػػتخدـ فػػي ىػػذا تبػػار غيػػر لفظػػي اليعتمػػد عمػػى األلفػػاظ كالكتابػػة كالقػػراءة، كىكاخ. بنػػدا
االختبػػار كرؽ ابػػيض عػػادم كأقػػػبلـ رصػػاص كممحػػاة، كيطمػػب مػػػف الطفػػؿ رسػػـ رجػػػؿ 

 بشكؿ جيد بالقمـ الرصاص كمف الممكف استخداـ الممحاة.
(، امػػا ٕٔ.َكتػػـ حسػػاب صػػدؽ اختبػػار رسػػـ الرجػػؿ، فبمػػغ قيمػػو معامػػؿ االرتبػػاط )

(، كبطريقػة التجزئػة النصػفية ٖٔ.َتو فقد حسػب بطريقػة اعػادة االختبػار فكجػد أنػو )ثبا
 (.ٖٗ.َفبمغ )

 مقياس الميارات الحياتية:   )إعداد الباحثة( -2
 ىدؼ المقياس:

 ْييدؼ المقياس لتقدير بعض الميارات الحياتية لدل أطفػاؿ الريػاض مػف عمػر )
ميػػارة  -ميػػارة اتخػػاذ القػػرار -الػػذاتي ( سػػنكات، كىػػذه الميػػارات ىػػي: )ميػػارة الػػكعئ-

 التسامح(.
 تصحيح المقياس:

تـ اعتماد نمكذج لبلجابػة عمػى مفػردات المقيػاس، كتػـ تقػدير ثػبلث درجػات الختيػار  -
البػػديؿ الػػذل يمثػػؿ الميػػارة بدرجػػة مرتفعػػة، كدرجتػػيف لمبػػديؿ الػػذل يمثػػؿ الميػػارة بدرجػػة 

يػػارة، كبالتػػالى تتػػراكح الدرجػػة الكميػػة متكسػػطة، كدرجػػة كاحػػدة لمبػػديؿ الػػذل ال يمثػػؿ الم
 (.ْٖ -ِٖلممقياس مف )

 حساب صدؽ كثبات المقياس:
 استخدمت الباحثة لحساب صدؽ المقياس طريقة الصدؽ العاممي عمى النحك التالى:



 
 

        
 

 

  

2222  أكتوبر   –الثالثون  الثاني و العدد – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   408 

 

 أثش اعزخذاو اعرتارٛدٛزٙ يب ٔساء ادلعشفخ فٗ رًُٛخ ثعط ادلٓبساد احلٛبرٛخ نذٖ أطفبل انشٚبض  
    صجبذ عهًٙ ظسٕٛ٘ يصجر أ.                  إمسبعٛم انربٚذ٘ زلًذ د.                   َجٛهخ عجذ انشؤٔف ششاة  أ.د 

 

تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس عػػف طريػػؽ الصػػدؽ العػػاممي التككيػػدم حيػػث تػػـ  -
ى االطػػػار النظػػػرم بطريقػػػة المككنػػػات تبنػػػي ثػػػبلث ابعػػػاد رئيسػػػية لممقيػػػاس بنػػػاء عمػػػ

، كمػػا تػػـ تػػدكير المحػػاكر تػػدكيرا "Principal Component"األساسػػية "ليػػكتمنج" 
 لمكقكؼ عمى المككنات العاممية لممقياس. "Varimax"متعامدا بطريقة الفاريماكس 

ككفقػػا لػػذلؾ فقػػد تػػـ اسػػتخبلص ثبلثػػة عكامػػؿ فرضػػية كتكزيػػع مفػػردات المقيػػػاس  -
 امؿ، كالجدكؿ التالى يكضح ذلؾ:عمي ىذه العك 
( معامالت تشبع العبارات عمى العكامؿ الثالثة المستخرجة بطريقة 1جدكؿ )

المككنات االساسية بعد التدكير المتعامد بالفاريماكس لمقياس الميارات الحياتية 
 لطفؿ الرياض.

 العامؿ الثالث العامؿ الثاني العامؿ األكؿ
 التشبع ـ التشبع ـ التشبع ـ
14 9.593 1 9.467 24 9.422 
15 9.539 2 9.558 25 9.679 
16 9.829 3 9.539 26 9.786 
17 9.876 4 9.765 27 9.829 
18 9.846 5 9.692 28 9.418 
29 9.881 7 9.914 29 9.594 
21 9.714 8 9.822 39 9.734 
22 9.682 19 9.796 31 9.816 
23 9.699 11 9.765 

  
  

12 9.683 
13 9.531 

 7,32   8,97  7,64 الجذر الكامف
  21,61  23,94 22,14  نسبة التبايف
 67.69نسبة التبايف 



 
 

        
 

 

  

2222  أكتوبر   –الثالثون  الثاني و العدد – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   409 

 

 أثش اعزخذاو اعرتارٛدٛزٙ يب ٔساء ادلعشفخ فٗ رًُٛخ ثعط ادلٓبساد احلٛبرٛخ نذٖ أطفبل انشٚبض  
    صجبذ عهًٙ ظسٕٛ٘ يصجر أ.                  إمسبعٛم انربٚذ٘ زلًذ د.                   َجٛهخ عجذ انشؤٔف ششاة  أ.د 

 

 التراكمية

كالكاضح مف نتائج التحميؿ العاممى التكصؿ لثبلثة عكامؿ حظيت بنسبة تبايف  -
 %(، كىى نسبة جيدة كتعد مؤشرا عمي صدؽ المقياس.ٗٔ,ٕٔكمي )

( ُْ,ِِ(، كفسػػر )ْٔ,ٕبمػػغ الجػػذر الكػػامف لػػو ) كبالنسػػبة لمعامػػؿ األكؿ فقػػد -
( مفػردات تراكحػت قيمػة تشػبعاتيا ٗمف التبايف الكمي لممقياس كتشػبعت عميػو )

( كىػػى دالػػة احصػػائيان، كتػػـ تسػػميو العامػػؿ االكؿ )ميػػارة ُٖٖ.َ -ّٓ.َمػػف )
 إتخاذ القرار(.

بػػايف ( مػػف التْٗ,ِّ( مفسػػرا )ٕٗ,ٖبينمػػا بمػػغ الجػػذر الكػػامف لمعامػػؿ الثػػاني ) -
( مفػػػػػردة تراكحػػػػػت قيمػػػػػة تشػػػػػبعاتيا مػػػػػف ُُالكمػػػػػي لممقيػػػػػاس كتشػػػػػبعت عميػػػػػو )

( كىػػػى دالػػػة احصػػػائيان، كتػػػـ تسػػػميو العامػػػؿ الثػػػاني )ميػػػارة ُْٗ.َ -ْٕٔ.َ)
 الكعي الذاتي(.

( ُٔ,ُِ( بنسػػػػػبة تبػػػػػايف كميػػػػػة )ِّ,ٕكبمػػػػػغ الجػػػػػذر الكػػػػػامف لمعامػػػػػؿ الثالػػػػػث ) -
( ِٖٗ.َ -ُْٖ.َ) ( مفػػردات تراكحػػت قيمػػة تشػػبعاتيا مػػفٖكتشػػبعت عميػػو )

 كىي دالة احصائيان، كتـ تسميو العامؿ الثالث )ميارة التسامح(.
كفي ضػكء ذلػؾ تػـ حػذؼ أربػع عبػارات لػـ تتشػبع عمػى أم عامػؿ مػف العكامػؿ  -

( كبالتػػػالي تكػػػكف المقيػػػاس فػػػي ِّ، ُٗ، ٗ، ٔاألربعػػػة كىػػػي العبػػػارات ارقػػػاـ )
 عبارة. ِّعبارة بدال مف  ِٖصكرتو النيائية مف 

( كىػػى ٔ.َلجػػكدة القيػػاس كالتحميػػؿ قػػد بمغػػت ) (KMO)ف قيمػػة اختبػػار كمػػا ا -
 قيمة تدؿ عمى جكدة القياس كالتحميؿ.

كحسػػػب ثبػػػات المقيػػػاس بطريقػػػة الفػػػا كركنبػػػاخ ككصػػػمت قيمتػػػو عمػػػى المقيػػػاس ككػػػؿ  -
 (، كىى قيمة مرتفعة تدؿ عمى ثبات المقياس.ٖٕٗ,َ)

 برنامج الدراسة:   )إعداد الباحثة(
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برنامجان قائمان عمي استراتيجيتي ما كراء المعرفة كذلػؾ بيػدؼ تنميػة  أعدت الباحثة
بعػػػػػض الميػػػػػارات الحياتيػػػػػة لػػػػػدل طفػػػػػؿ الريػػػػػاض، كتػػػػػـ البرنػػػػػامج كفقػػػػػا لمجمكعػػػػػة مػػػػػف 
االجػػراءات التجريبيػػة لتحديػػد اليػػدؼ مػػف البرنػػامج، كمحتػػكم الجمسػػات كاسػػمكب عػػرض 

عػػد البرنػػامج كفػػؽ الخطػػكات الجمسػػات كاجػػراء القيػػاس القبمػػي ثػػـ القيػػاس البعػػدم، كقػػد ا
 التالية:

 أكال: اليدؼ العاـ لمبرنامج:
 تنمية بعض الميارات الحياتية لدل أطفاؿ الرياض.     

 ثانيا: األىداؼ الخاصة بالبرنامج:
 .أف يتعرؼ الطفؿ عمى بياناتو الشخصية كالعائمية 
 .أف يتعرؼ الطفؿ عمى ىكيتو الثقافية كالدينية كاالجتماعية 
  الطفؿ عمى الميف كالكظائؼ المختمفة.أف يتعرؼ 
 .أف يميز الطفؿ بيف أجزاء كمككنات جسمو 
 .أف يفيـ الطفؿ معني الكقت كأىميتو في حياتو 
 .أف يميز الطفؿ بيف نكعية المبلبس كالكقت المناسب الرتدائيا 
 .أف يتعرؼ الطفؿ عمى كيفية المحافظة عمى مظيره 
 ،كبيتو، كشارعو. أف يعرؼ الطفؿ معمكمات عف رقـ تميفكنو 
 .أف يميز الطفؿ بيف الصكاب كالخطأ 
 .صبلح الخطأ  أف  يعرؼ الطفؿ كيفية االعتذار كا 
 .أف يعرؼ الطفؿ كيفية خكض تجارب جديدة غير مألكفة لو 
 .أف يحدد الطفؿ المكقؼ المشكؿ مف بيف عدة مكاقؼ 
 .أف يطبؽ الطفؿ خطكات حؿ المشكمة بصكرة كاضحة 
  ار الصحيح كالغير صحيح.أف يميز الطفؿ بيف القر 
 .أف يشارؾ الطفؿ في اتخاذ القرارات 
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 .أف يتدرب الطفؿ عمى كيفية انتاج الحمكؿ المختمفة 
 .أف يعرؼ الطفؿ قيمة االعتذار فى حياتو 
 .أف يفيـ الطفؿ قيمة مساعدة اآلخريف كقت الحاجة 
 .أف يميز الطفؿ بيف المكاقؼ الصحيحة كالمكاقؼ الخاطئة 
 يمة التسامح كمدل اىميتو في الحياة.اف يعرؼ الطفؿ ق 
 .أف يتعرؼ الطفؿ عمى كاجباتو نحك االخريف كحقكقو عمييـ 

 ثالثا: اإلطار النظرل لمبرنامج:
اكػػػػدت النظريػػػػة المعرفيػػػػة عمػػػػى اف النمػػػػك المعرفػػػػى لمطفػػػػؿ يتطػػػػكر مػػػػف خػػػػبلؿ  -1

التفاعبلت مع االخريف كالبيئة، كخبره اكساب الطفؿ معمكمات كمكاقؼ تساعده 
نمك الميارات الحياتية لديو. كمػا اكػدت نظريػة الػتعمـ االجتمػاعى لبانػدكرا عمى 

عمػػػػى اىميػػػػة تزكيػػػػد االطفػػػػاؿ بطػػػػرؽ كاسػػػػاليب تنميػػػػة لمميػػػػارات تتناسػػػػب مػػػػع 
مسػػػػتكاىـ االقتصػػػػادل كاالجتمػػػػاعى مػػػػف خػػػػبلؿ لعػػػػب الػػػػدكر كالتمثيػػػػؿ كالػػػػتعمـ 

 التعاكنى.
تنميػػػػة ( عمػػػػى اىميػػػػة ََِٖكمػػػػا اكػػػػدت دراسػػػػة )عبػػػػد المعطػػػػى كمصػػػػطفى،  -2

الميػػػارات الحياتيػػػة فػػػى مرحمػػػة عمريػػػة مبكػػػرة الف ذلػػػؾ يقػػػى الطفػػػؿ مػػػف تعمػػػـ 
 السمككيات السمبية كيجعمو يكاجو تحديات كمطالب الحياة فيما بعد.

الى اف االطفػاؿ الصػغار  (Mangrulker, et al, 2001)كما اشارت دراسة  -3
ة فػى فى مرحمة رياض االطفاؿ مف عمر اربع كخمس سنكات يمكػنيـ المشػارك

تنمية كتطكير مياراتيـ باستخداـ بعض االسػاليب مثػؿ المعػب كالمناقشػة كتعمػـ 
 االقراف كالنقد البناء.

كتشير الدراسات كالبحكث الحديثة الى اف االطفاؿ الذيف يػتـ تعمػيميـ اسػتخداـ  -4
اسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة فػػى كقػػت مبكػػر ىػػـ اكثػػر مركنػػة كحيكيػػة كاكثػػر 

درسػػػػة اك خارجيػػػػا، كيػػػػذكر )مػػػػارؾ جبلدسػػػػتكف( كىػػػػك نجاحػػػػا سػػػػكاء داخػػػػؿ الم
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متخصص فى التعمـ " اف تعكيد االطفاؿ فػى سػف مبكػرة عمػى اسػتراتيجيات مػا 
كراء المعرفػػػػة يسػػػػاعدىـ عمػػػػى اف يصػػػػبحكا متعممػػػػيف اكثػػػػر اسػػػػتقبللية كيعػػػػزز 

 ميارات المناصرة الذاتية لدييـ".
 رابعا: األسس النفسية كالتربكية لمبرنامج:

  كؽ الفردية بيف األطفاؿ.مراعاة الفر 
 .التركيز عمي الخبرات كالمكاقؼ الحياتية 
 .التعزيز اإليجابي المناسب لعمر األطفاؿ 
 .اتاحة جك مف الحرية لبلطفاؿ ك تييئة البيئة المبلئمة 
 .التنكع في االنشطة المقدمة بحيث تستثير جميع حكاس الطفؿ 
 .اتاحة الحكار كالتفاعؿ االيجابي بيف االطفاؿ 
 ركنة في التعامؿ مع االطفاؿ.الم 
 .تقديـ تغذية مرتدة 
 .اثارة البيجة كالسعادة كتقديـ التغذية المرتدة 

 خامسا: محتكم البرنامج:
اعتمػػد محتػػكم البرنػػامج عمػػي مجمكعػػة متنكعػػة مػػف االنشػػطة اعتمػػدت عمػػى المثيػػرات 

صادية مف البصرية كالسمعية كالممسية، كتناكؿ مكضكات اجتماعية كثقافية كحياتية كاقت
كاقع حياه الطفؿ مثؿ )مف انا، ىكيتى،جسمى انا، ماذا تريد اف تكػكف، المبلبػس، ارقػاـ 
تيمنػى، مػف المخطػئ، تجربتػى الجميمػة، االرنػب نعػيـ، لمػاذا تػأخرت، مػا الحػؿ، المعػب 

 بالكممات، خذ قرارؾ، لعبتى المكسكرة، بندؽ كلكزة، انا الفائز، سامح(.
 ستخدمة فى البرنامج:سادسا: االساليب الفنية الم

-المناقشة-العصؼ الذىنى -التعمـ بالمعب -التعمـ التعاكنى -)لعب الدكر كالتمثيؿ
 التغذية الراجعة(.
 زمف البرنامج:
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( ٕ( دقيقة، كاستغرؽ البرنامج )َٔ( جمسة مدة كؿ جمسة )ُٗبمغت عدد الجمسات )
 ـ(.ََِِ/ُِ/ِّـ( الي )ََِِ/ُُ/ِٗ( جمسات أسبكعيا مف )ّأسابيع بكاقع )
 تقكيـ البرنامج:

بعػػد االنتيػػاء مػػف إعػػداد البرنػػامج فػػي صػػكرتو األكليػػة تػػـ عرضػػو عمػػي مجمكعػػو مػػف  -
المحكمػػػيف مػػػف السػػػادة المتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الػػػنفس التربػػػكم ، كذلػػػؾ لتحكػػػيـ 
البرنػػامج بشػػكؿ عػػاـ، كابػػداء المبلحظػػات كالمقترحػػات. كتػػـ تحكػػيـ البرنػػامج كقػػد أبػػدم 

بػػداء الػػػرأل فػػػى بعػػػض النقػػػاط، كقامػػػت السػػادة المحكمػػػ يف اتفاقػػػا عمػػػى معظػػػـ جمسػػػاتو كا 
 الباحثة بإجراء التعديبلت البلزمة.

تـ تقييـ أداء االطفاؿ أثناء مناقشة كتطبيؽ أنشطة الجمسات كالتأكيد عمي نقاط القكة  -
الثرائيػػا كالتركيػػز عمػػي نقػػاط الضػػعؼ، كمػػا تػػـ تقػػديـ تغذيػػة راجعػػة فػػي بدايػػة كػػؿ جمسػػة 

 ف استمرارية االطفاؿ في البرنامج مع عرض ممخص عف الجمسة السابقة.لضما
تػػـ تقيػػيـ اداء االطفػػاؿ بعػػد االنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ جمسػػات البرنػػامج باسػػتخداـ مقيػػاس  -

 الميارات الحياتية؛ كذلؾ لمتحقؽ مف أف البرنامج قد حقؽ أىدافو. 
 إجراءات تنفيذ الدراسة:

االطػػػار النظػػػرل كالدراسػػػات كالبحػػػكث تػػػـ  تحديػػػد مشػػػكمة الدراسػػػة مػػػف خػػػبلؿ  .ُ
 السابقة.

تػػػػـ إعػػػػداد أدكات الدراسػػػػة كىػػػػى مقيػػػػاس الميػػػػارات الحياتيػػػػة الطفػػػػاؿ الريػػػػاض  .ِ
كبرنػامج قػػائـ عمػى اسػػتراتيجيتى مػا كراء المعرفػػة مػف اعػػداد الباحثػة، كاسػػتخداـ 
اختبػػار رسػػـ الرجػػؿ لجكدانػػؼ ىػػاريس، كتػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس الميػػارات الحياتيػػة 

نحػراؼ ٕٔ.ْ( طفبل كطفمة بمتكسط عمرم )َُِىا )عمى عينة عدد ( عػاـ كا 
(، لحساب صدؽ كثبات المقياس، كحسب صدؽ المقياس ُّ.َمعيارم قدره )

بطريقة الصدؽ العاممى، كحسب ثبات المقياس بطريقة الفاكركنباخ ككانت فيو 
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( كىػى قيمػة مرتفعػة نسػبيا كتػدؿ ٖٕٗ.َمعامؿ الثبات لممقياس ككؿ مقدارىا )
 ات المقياس.عمى ثب

ثـ تـ تطبيؽ اختبار رسـ الرجؿ لػ )جكدانؼ ىاريس( عمى أطفاؿ الريػاض كتػـ  .ّ
تقسػػػػػيميـ الػػػػػى مجمػػػػػكعتيف متكػػػػػافئتيف ىمػػػػػا: المجمكعػػػػػة األكلػػػػػى )التجريبيػػػػػة(، 
كالمجمكعػػػػة الثانيػػػػة )الضػػػػابطة(، كلمتأكػػػػد مػػػػف تكػػػػافؤ المجمػػػػكعتيف فػػػػي العمػػػػر 

كم التكافؤ بينيـ كذلػؾ مػف كمست -يقاس باختبار رسـ الرجؿ –الزمني كالذكاء 
خػػػػػػبلؿ حسػػػػػػاب قيمػػػػػػة "ت" لمعرفػػػػػػة داللػػػػػػة الفػػػػػػركؽ بػػػػػػيف متكسػػػػػػطي درجػػػػػػات 
المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي العمػػر الزمنػػي كالػػذكاء كمسػػتكم التكػػافؤ 

 بينيـ كجاءت النتائج كالتالي:
 

( اختبار "ت" لداللة الفركؽ بيف متكسطى درجات المجمكعتيف 2جدكؿ )
 ابطة في متغيرل العمر الزمني كالذكاءالتجريبية كالض

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة المتغيرات
 المعيارم

درجات 
 الداللة قيمة )ت( الحرية

العمر 
 الزمني

 5.92 59.89 39 التجريبية
  ير دالة 1.194 58

 4.995 58.49 39 الضابطة

 الذكاء
 12.64 126.67 39 التجريبية

  ير دالة 9.994 58
 11.49 126.66 39 لضابطةا

( عنػػػد مسػػػتكل َََ.ِكيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة "ت" الجدكليػػػة ) -ُ
( ىػػى  أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" المحسػػكبة سػػكاء ٖٓ( كدرجػػة حريػػة )َٓ.َداللػػة )

لمتغيرل العمر الزمنػى أك الػذكاء؛ أم أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية 
ة التجريبيػػة عػػف المجمكعػػة الضػػابطة، بػػيف متكسػػط األعمػػار الزمنيػػة لممجمكعػػ

 مما يدؿ عمى تجانس المجمكعتيف فى العمر الزمني كالذكاء.
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كتػػػػػـ تطبيػػػػػؽ القيػػػػػاس القبمػػػػػى لمقيػػػػػاس الميػػػػػارات الحياتيػػػػػة عمػػػػػى المجمػػػػػكعتيف  -ِ
تـ ايجػاد قيمػة اختبػار  SPSS V.16التجريبية كالضابطة، كبإستخداـ برنامج 
 يف، كالجدكؿ التالى يكضح النتائج:"ت" لداللة الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمت

( اختبار "ت" لداللة الفركؽ بيف متكسطى درجات المجمكعتيف التجريبية 3جدكؿ )
 كالضابطة في القياس القبمى لمقياس الميارات الحياتية

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة )ت(

 6.123 83.69 39 التجريبية 
  ير دالة 1.943 58

 6.739 81.87 39 الضابطة
يتضح مف الجدكؿ السابؽ اف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمػة "ت" الجدكليػة، ممػا  -

 يدؿ عمى تجانس المجمكعتيف فى االداء عمى مقياس الميارات الحياتية.
 ( جمسػػػػػة ُٗتػػػػػـ تطبيػػػػػؽ برنػػػػػامج الدراسػػػػػة عمػػػػػي المجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة بكاقػػػػػع )

( ثانيػػػة لكػػػؿ جمسػػػة، فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي َٔعة أسػػػابيع بكاقػػػع )اسػػػتغرقت سػػػب
 ـ(.ََِِ-َُِِاألكؿ لمعاـ )

  كبعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج عمي المجمكعػة التجريبيػة تػـ تطبيػؽ القيػاس
البعػػػػػػدم لمقيػػػػػػاس الميػػػػػػارات الحياتيػػػػػػة عمػػػػػػي أطفػػػػػػاؿ المجمػػػػػػكعتيف التجريبيػػػػػػة 

 كالضابطة.
 تطبيؽ التتبعػػػى عمػػػى أطفػػػاؿ المجمكعػػػة ثػػػـ بعػػػد سػػػتة شػػػيكر قامػػػت الباحثػػػة بػػػال

 التجريبية.
  ثػػػـ قامػػػت الباحثػػػة بمعالجػػػة النتػػػائج احصػػػائيان، كتفسػػػير تمػػػؾ النتػػػائج فػػػي ضػػػكء

 االطار النظرم كالدراسات السابقة.
 نتائج الدراسة:
" تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي ينص عمى أنو  الفرض األكؿ:

كالمجمكعة الضابطة في القياس البعدم عمى  درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية
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، كلمتحقؽ مف مقياس الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياض لصالح المجمكعة التجريبية"
لحساب قيمو )ت( لبياف داللة   SPSS V.16صحة الفرض تـ استخداـ برنامج 

الفركؽ بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في 
 اس البعدم، ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:القي

( قيمة "ت" بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجكعة الضابطة 4جدكؿ )
 في القياس البعدم عمي مقياس الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياض

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة
 المعيارم

درجات 
 الداللة قيمة )ت( الحرية

 3.269 193.97 39 جريبية الت
58 14.426 9.91 

 6.558 83.77 39 الضابطة
( َُ.َيتضػػح مػػف الجػػدكؿ اف قيمػػة اختبػػار "ت" المحسػػكبة عنػػد مسػػتكم داللػػة )      
(، ممػػا َُ.َ( عنػػد مسػػتكل داللػػة )َٔٔ.ِ(، كقيمػػة "ت" الجدكليػػة )ِْٔ.ُْبمغػػت )

المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة  يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة احصػػػائيا بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات
كالضػػػػابطة لصػػػػالح المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي األداء عمػػػػي مقيػػػػاس الميػػػػارات الحياتيػػػػة 

( ك)عبػد ََُِألطفاؿ الرياض، كىذه النتيجػة تتفػؽ مػع دراسػات كػؿ مػف )عبػد الفتػاح،
 .(Lynos,2010)ك (Gregory&Nicole,2007)( كََِٓالمطيؼ كآخركف،

ة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة الي طبيعة كتفسر الباحثة تقدـ اداء المجمكع
 KWLكعمػػػػػػؽ البرنػػػػػػامج المسػػػػػػتخدـ، حيػػػػػػث تضػػػػػػمف اسػػػػػػتراتيجيتي مػػػػػػا كراء المعرفػػػػػػة "

كالمشػػػاركة الثنائيػػػة بػػػيف االطفػػػاؿ"، كأتػػػاح الػػػتعمـ باسػػػتخداـ تمػػػؾ االسػػػتراتيجيات تفاعػػػؿ 
كل األطفػػػاؿ سػػػكيا كمػػػع الباحثػػػة، كايضػػػا تفسػػػر الباحثػػػة سػػػبب ىػػػذه النتيجػػػة الػػػى محتػػػ

البرنامج حيث أنو تضمف مجمكعة مف االنشطة المتنكعػة كالمكاقػؼ التعميميػة كالتربكيػة 
التػػػي قػػػدمت الطفػػػاؿ المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالتػػػى سػػػاعدت كثيػػػرا عمػػػي تنميػػػة الميػػػارات 

 الحياتية لدم ىؤالء االطفاؿ.
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" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي ينص عؿ أنو  الفرض الثاني:
فاؿ المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس درجات أط

، كلمتحقؽ مف صحة الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياض لصالح القياس البعدم"
الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات أطفاؿ 

النتائج كما ىى مبينة فى  المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم، ككانت
 الجدكؿ التالي:

( قيمة "ت" كداللتيا االحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية 5جدكؿ )
 في القياسيف القبمي كالبعدم عمي مقياس الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياض

االنحراؼ  المتكسط العدد القياس
 المعيارم

درجات 
 الداللة قيمة )ت( الحرية

 3.269 193.97 39 دم البع
29 17.983 9.91 

 6.123 83.69 39 القبمي
( َُ.َيتضػػح مػػف الجػػدكؿ اف قيمػػة اختبػػار "ت" الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )       

( ، ّٖٗ.ُٕ( كىى أصػغر مػف قػيـ "ت" المحسػكبة )ٕٓ.ِ( ىى )ِٗكدرجات حرية )
و تكجػػد فػػركؽ ذات (، ممػػا يػػدؿ عمػػي أنػػِٗ( كدرجػػة حريػػة )َُ.َعنػػد مسػػتكل داللػػة )

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في القياسػيف القبمػي كالبعػدم 
في األداء عمي مقياس الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياض لصػالح القيػاس البعػدم، ممػا 

 & Paes) يؤكػػد صػػحة الفػػرض الثػػاني، كىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع دراسػػات كػػؿ مػػف 
Eberhart ,2019) (.ََُِ( ك )عبد القادر، ََِٓبد المطيؼ كاخركف، ك )ع 

 كتفسر الباحثة سبب تقدـ اطفاؿ المجمكعة التجريبية في القياس البعدم الي:
 تعرضيـ لمبرنامج التجريبي المستخدـ في الدراسة. -
محتػػػكم البرنػػػامج كمػػػا تضػػػمنو مػػػف انشػػػطة تميػػػزت بػػػالتنكع كالحيكيػػػة كمراعػػػاة  -

 الفركؽ الفردية بيف االطفاؿ.
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سػػػتخداـ الباحثػػػة لمجمكعػػػة مػػػف الفنيػػػات مثػػػؿ "التمثيػػػؿ، لعػػػب الػػػدكر، الحػػػكار، ا -
المناقشة، التعمـ التعاكني، العصؼ الذىني"، مما كاف لو الدكر االكبر في فيـ 
كاسػػػػتيعاب االسػػػػتراتيجية المسػػػػتخدمة كتنفيػػػػذىا بشػػػػكؿ يبلئػػػػـ األطفػػػػاؿ كينمػػػػي 

 الميارات الحياتية لدييـ.
نػػػد تنفيػػػذ جمسػػػات البرنػػػامج كالتػػػزاميـ بتعميمػػػات انػػػدماج االطفػػػاؿ كسػػػعادتيـ ع -

 ككقت البرنامج.
تعرضػػػيـ السػػػتراتيجيات الدراسػػػة المسػػػتخدمة كالتػػػى ادت دكر فعػػػاؿ فػػػى تنميػػػة  -

الميػػارات الحياتيػػة لػػدل االطفػػاؿ، كذلػػؾ لمناسػػبة تمػػؾ االسػػتراتيجيات المػػا كراء 
تطبيقيػا معرفية لطبيعة خصائص االطفاؿ كمناسبتيا لعمرىـ الزمنػى، كسػيكلة 

 كتنفيذىا باتباع استخداميا بالطريقة الصحيحة كالمناسبة.
" ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي ينص عمى أنو  الفرض الثالث:

درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعى عمي مقياس 
استخدمت الباحثة كلمتحقؽ مف صحة الفرض  ،الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياض"

اختبار )ت( لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في 
 القياسيف البعدم كالتتبعي، ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي:

( قيمة "ت" كداللتيا االحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية 6جدكؿ )
 ي عمي مقياس الميارات الحياتية ألطفاؿ الرياضفي القياسيف البعدم كالتتبع

 المتكسط العدد القياس
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستكل 
 الداللة

 3.269 193.97 39 بعدم
  ير دالة 1.665 29.999

 2.912 192.27 39 تتبعي
كليػة ( اصػغر مػف قيمػة "ت" الجدٓٔٔ.ُكمف الجدكؿ يتضح اف قيمة "ت" المحسكبة )

(، كبالتالي التكجد فركؽ ذات َٓ.َ( كمستكل داللة )ِٗ( عند درجة حرية )َْٓ.ِ)
داللة إحصائية بيف متكسطي درجات القياسيف البعػدم كالتتبعػي عمػي مقيػاس الميػارات 
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الحياتيػػة ألطفػػاؿ الريػػاض لممجمكعػػة التجريبيػػة، ممػػا يؤكػػد صػػحة الفػػرض الثالػػث، كىػػذه 
 .(Ceylan &Colak ,2019)(، كَُِْ)حمدم، النتيجة تتفؽ مع دراسات كؿ مف

كترجػػع الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة الػػي تعمػػـ كتنميػػة الميػػارات الحياتيػػة المسػػتخدمة فػػي       
الدراسػة الحاليػة بشػػكؿ مناسػب كطريقػة ثابتػػة تؤكػد عمػي التػػأثير الجيػد السػتراتيجيتي مػػا 

دالػة احصػػائيا بػػيف كراء المعرفػة فػػي تنميػة  تمػػؾ الميػارات، ممػػا ادم لعػػدـ كجػكد فػػركؽ 
متكسػػطي درجػػػات القياسػػػيف البعػػػدم كالتتبعػػػي عمػػي مقيػػػاس الميػػػارات الحياتيػػػة ألطفػػػاؿ 

 الرياض لممجمكعة التجريبية.
 التكصيات كالبحكث المقترحة:

 أكال: تكصيات الدراسة: تكصي الدراسة باآلتي:
تخداـ عقػػد دكرات تدريبيػػة لمعممػػات ريػػاض األطفػػاؿ كالقػػائميف عمييػػا عمػػى كيفيػػة اسػػ -

 إستراتيجيات ما كراء المعرفة المختمفة مع أطفاؿ الرياض داخؿ كخارج حجرة النشاط.
تضميف المناىج كاألنشطة المقدمة لؤلطفاؿ بالمكاقؼ كالمشػكبلت التػي تسػاعد عمػي  -

 تحسيف الميارات المتضمنة بالدراسة لدل األطفاؿ.
مييػا فػي الميػارات الحياتيػة عقد دكرات تدريبية لمعممػات ريػاض األطفػاؿ كالقػائميف ع -

 ككيفية تفعيميا داخؿ مناىج رياض االطفاؿ.
 ثانيا: البحكث المقترحة:

أثػػر اسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة لتنميػػة بعػػض الميػػارات الحياتيػػة  -
 لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية.

كػػػار لػػػدل أطفػػػاؿ أثػػر اسػػػتخداـ بعػػػض اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػة فػػػي تنميػػػة االبت -
 الرياض.

فاعميػػػة برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى بعػػػض اسػػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػػة فػػػى تنميػػػة بعػػػػض  -
 ميارات التفكير الناقد لدل أطفاؿ الرياض.
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أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات أخػػرم مختمفػػة فػػي تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدل أطفػػاؿ  -
 الرياض.

 قائمة المراجع:
 المراجع العربية:
(."تنميػػػػػة مػػػػػا كراء المعرفػػػػػة باسػػػػػتخداـ كػػػػػؿ مػػػػػف ََِٕأمػػػػػاني سػػػػػعيد. )ابػػػػػراىيـ، 
المعدلة كبرنامج دافعية االلتػزاـ باليػدؼ كأثػره عمػي التحصػيؿ لػدل  KWLHاستراتيجية 

. مجمػػة العمػػـك األطفػػاؿ )فػػي ضػػكء نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند الػػى الػػدماغ كنظريػػة اليػػدؼ("
(. ص ِ(. العػػدد )ُٓالقاىرة.المجمػػد )التربكيػػة. كميػػة الدراسػػات العميػػا لمتربيػػة. جامعػػة 

 . ُُِ-ِص 
"الميػارات الحياتيػة مػدخؿ لمتعامػؿ النػاجح (.َُِْابراىيـ، سػميماف عبػد الكاحػد. )

 (. مركزالكتاب لمنشر. القاىرة.ُ)ط. مع المكاقؼ الحياتية اليكمية".
. دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػع الػتعمـ المعرفػى"(."ََِٕأبك رياش، حسيف محمد. )

 (. عمافُالطباعة. )ط.ك 
"فاعميػػػة مسػػػرح العػػػرائس فػػػي تنميػػػة الميػػػارات (.َُِِالبقمػػػي، ىنػػػد بنػػػت ماجػػػد. )

 الحياتيػػػة المتعمقػػػة بكحػػػدة صػػػحتي كسػػػبلمتي لػػػدل طفػػػؿ الركضػػػة بالعاصػػػمة المقدسػػػة".
 رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة اـ القرم. المممكة العربية السعكدية.

. سػػس البيكلكجيػػة كالنفسػػية لمنشػػاط العقمػػى المعرفػػى""اال(.ُٖٗٗالزيػػات، فتحػػي. )
 دار النشر لمجامعات. المنصكرة. مصر.

"برنػػامج لتنميػػػة بعػػض الميػػػارات الحياتيػػة لػػػدل (.ََِٓالشػػرقاكم، عبيػػر عبػػػده. )
 . رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة طنطا.عينة مف أطفاؿ الرياض"

تػػػػػدريبي قػػػػػائـ عمػػػػػى ممارسػػػػػة  "فعاليػػػػػة برنػػػػػامج(. َُِِالشػػػػػقيرل، كفػػػػػاء عمػػػػػي. )
رسػػالة األنشػػطة الدراميػػة لتنميػػة بعػػض ميػػارات السػػمكؾ القيػػادم لػػدل أطفػػاؿ الركضػػة". 

 دكتكراة. كمية التربية لمطفكلة المبكرة. جامعة بكرسعيد.
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"اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة فػػي (.ََُِالطنػػاكم، عفػػت مصػػطفي. )
ى كتنمية التفكير الناقد كبعض ميارات عمميات تدريس الكيمياء لزيادة التحصيؿ المعرف
. مجمػػػة البحػػػكث النفسػػػية كالتربكيػػػة. كميػػػة التربيػػػة. العمػػػـ لػػػدل طػػػبلب المرحمػػػة الثانكيػػػة"

 . ُٕ-ُٔ(. ص صِ(. العدد )ُٔجامعة المنكفية. السنة )
"فعاليػػػػة بعػػػػض اسػػػػتراتيجيات مػػػػا كراء المعرفػػػػة لتػػػػدريس (.ََِٕالعرابػػػػي، يسػػػػرا. )

". رسالة ماجسػتير. كميػة التحصيؿ االبتكارم لتبلميذ المرحمة االبتدائية العمكـ في تنمية
 التربية. جامعة الزقازيؽ.

. كنػػػػكز لممعرفػػػػة. "إدارة إتخػػػػاذ القػػػػرار اإلدارل"(.ََِٔالعػػػػزاكم، خميػػػػؿ محمػػػػد. )
 عماف. االردف.

"فاعميػة كحػدة فػى العمػـك باسػتخداـ اسػتراتيجيات (. ََِٖالمقدـ، شػيماء محمػد. )
. ء المعرفة فى تنمية ميػارة حػؿ المشػكبلت لػدل تبلميػذ الصػؼ االكؿ االعػدادل"ما كرا

 رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة عيف شمس.
"تعمػػيـ الميػػػارات الحياتيػػة لطػػػبلب المرحمػػػة (.ََِٗالنػػاجي، عبػػػد السػػبلـ عمػػػر. )

ص ص  (.َُٕ.مجمة المعرفة بالرياض. العدد )الثانكية في المممكة العربية السعكدية"
ِْ- ٔٓ. 

. دار "تعمػػػيـ التفكيػػػر، مفػػػاىيـ كتطبيقػػػات"(.ُٗٗٗجػػػركاف، فتحػػػي عبػػػد الػػػرحمف. )
 الكتاب الجامعي. عماف. االردف.

"دراسػػػات حديثػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات صػػػنع (.ََِٕحبيػػػب، مجػػػدم عبػػػد الكػػػريـ. )
(. العػػدد ُٓ. مجمػػة الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتاب.المجمػػد )المػػداخؿ كالبػػرامج"-القػػرار

 .َِ -ٔ(. ص ص َٔ)
"فعالية استخداـ مسرح العرائس فػى تنميػة بعػض (.َُُِحسيف، شيماء حسيف. )

. رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػكرة. كميػػػػػة التربيػػػػػة الميػػػػػارات الحياتيػػػػػة لطفػػػػػؿ الركضػػػػػة"
 باإلسماعيمية. جامعة قناة السكيس.
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"أثػػر برنػػامج تػػدريبي متعػػدد االنشػػطة فػػى تنميػػة (.َُِْحمػػدم، لمػػيس ابػػراىيـ. )
. رسالة دكتكراة. كمية التربية. جامعة ميارات التكاصؿ االجتماعي لدل اطفاؿ الرياض"

 دمشؽ.
"معجػػػػـ المصػػػػطمحات (. ََِّشػػػػحاتة، حسػػػػف سػػػػيد ك النجػػػػار، زينػػػػب محمػػػػد. )

 . الدار المصرية المبنانية. القاىرة.التربكية كالنفسية"
ت مػػا كراء "فاعميػػة برنػػامج لتنميػػة بعػػض ميػػارا(. َُِّشػػعباف، دعػػاء حسػػني. )

. رسػػػالة دكتػػػكراه. كميػػػة المعرفػػػة لػػػدل األطفػػػاؿ المتفػػػكقيف عقميػػػان ذكل صػػػعكبات الػػػتعمـ"
 رياض األطفاؿ. جامعة القاىرة.

"فاعمية مكاقؼ تعميمية مقترحة فى تنمية  (.ََُِعبد الفتاح، فاطمة مصطفي. )
يػة. جامعػة . رسالة ماجستير. كمية الترببعض الميارات الحياتية لطفؿ ما قبؿ المدرسة"

 حمكاف.
"فاعميػػػػػة برنػػػػػامج تػػػػػدريبى لتنميػػػػػة بعػػػػػض (. ََُِعبػػػػػد القػػػػػادر، ربػػػػػاب عػػػػػادؿ. )

. رسػػػػالة الميػػػارات الحياتيػػػة لممراىقػػػات الصػػػـ كآثػػػره عمػػػػى تنميػػػة مفيػػػـك الػػػذات لػػػدييف"
 ماجستير. كمية التربية باإلسماعيمية. جامعة قناة السكيس.

"الميػػػػارات (. ََِٖعبػػػػد المعطػػػػي، أحمػػػػد حسػػػػيف ك مصػػػػطفي، دعػػػػاء محمػػػػد. )
 . دار السحاب. القاىرة.الحياتية"

عبػػػػػدالمطيؼ، فػػػػػاتف إبػػػػػػراىيـ ك المشػػػػػرفي، انشػػػػػراح إبػػػػػػراىيـ ك الصػػػػػاكم، إبػػػػػػراىيـ 
"برنػػػامج مقتػػػرح لتعمػػػيـ بعػػػض الميػػػارات الحياتيػػػة كتػػػأثيره فػػػي تحسػػػيف (. ََِٓزكػػػي.)

 . كمية التربية. جامعة االسكندرية.مفيكـ الطفؿ لذاتو
"الميارات االساسية مف منظكر كػكنى لمظػاىرة (. ُٔٗٗ). عبيد، كليـ تاكضركس

المػػػػؤتمر العممػػػػي السػػػػنكم االكؿ عػػػػف االتجاىػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي التربيػػػػة بػػػػيف  التربكيػػػػة".
 النظرية كالتطبيؽ. مركز طيبة لمدراسات التربكية. القاىرة.
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"فاعميػػػة اسػػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات مػػػػا كراء (. ََِٕعمػػػي الػػػديف، رشػػػػا مصػػػطفي. )
فػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد فػػى مػػادة عمػػـ االجتمػػاع لػػدل طػػبلب المرحمػػة المعرفػػة 

 . رسالة ماجستير. كمية التربية بالعريش.جامعة قناة السكيس.الثانكية العامة"
. زىػػراء الشػػرؽ. "الميػػارات الحياتيػػة" (.ََُِعمػػراف، تغريػػد ك الشػػناكم، رجػػاء. )

 القاىرة.
قػػػائـ عمػػػى أشػػػكاؿ أدب االطفػػػاؿ لتنميػػػة "برنػػػامج (. َُِٗفػػػراج، عبيػػػر بكػػػرل. )

مجمػػػة الطفكلػػػة. كميػػػة التربيػػػة لمطفكلػػػة بعػػػض الميػػػارات الحياتيػػػة لػػػدل طفػػػؿ الركضػػػة". 
 . ٖٕٔ-َِٔ(. ص صُّ(. العدد )ِالمبكرة. جامعة القاىرة.مجمد )
"أثػػػر تكظيػػؼ اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػػة فػػػى (. ََِٖقشػػطة، أحمػػػد عػػػكده. )

كالميارات الحياتية بػالعمـك لػدل طمبػة الصػؼ الخػامس االساسػى تنمية المفاىيـ العممية 
 . رسالة ماجستير. كمية التربية. الجامعة االسبلمية بغزة. فمسطيف.بغزة"

"برنامج مسرحي لتنمية ميارتي اتخاذ القرار كحؿ (. َُِٖكدكانى، لمياء احمد. )
عػة اسػيكط. العػدد مجمػة دراسػات الطفكلػة كالتربيػة. جامالمشكبلت لدل طفؿ الركضػة". 

 .ََِ-ُِّ(. ص ص ٓ)
"أثػػػر تػػػدريب الطالبػػػات المعممػػػات عمػػػى  (.ََِٗمحمػػػد، لميػػػاء صػػػبلح الػػػديف. )

اسػػػتخداـ ميػػػارات مػػػا كراء المعرفػػػػة فػػػى تنميػػػة الميػػػػارات التدريسػػػية لتػػػدريس االقتصػػػػاد 
 ، رسالة دكتكراه غير منشكرة. معيد الدراسات التربكية. جامعة القاىرة.المنزلى"

"الطفػػػػػؿ كالميػػػػػارات الحياتيػػػػػة فػػػػػى ريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ (. ََِٓفيػػػػػيـ. )مصػػػػػطفي، 
 . دار الفكر العربي. القاىرة.كالمدرسة االبتدائية"

"الػػػػػكعى الػػػػػذاتى بػػػػػيف البيئػػػػػة الخارجيػػػػػة كالبيئػػػػػة (. َُِٗنػػػػػكرل، سػػػػػعيد غنػػػػػى. )
  جامعة ميساف.الداخمية".
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المنػػػػػػاىج  "القضػػػػػػايا كالمفػػػػػػاىيـ المعاصػػػػػػرة فػػػػػػى(.َََِكزارة التربيػػػػػػة كالتعمػػػػػػيـ. )
. مركػز تطػكير المنػاىج الدراسية، العكلمة، التربية مػف أجػؿ السػبلـ، الميػارات الحياتيػة"

 كالمكاد الدراسية. القاىرة.
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