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مدى توافر المهارات المهنیة في مقرر التربیة الصحیة والنسویة 
 بالمملكة العربیة السعودیة "نظام المقررات"

  ١وجدان بنت عبدالعزیز بن علي المانعأ/ 
  

  :الدراسة ملخص
هدفت الدراسة إلى تحدید المهارات المهنیة الالزم توافرها في مقرر التربیة 

سویة (مقررات) للصف األول الثانوي، ومعرفة مدى توافر المهارات الصحیة والن
(التطبیقیة، الوظیفیة، الشخصیة، االجتماعیة، ومهارات التواصل) في المقرر. 
ولتحقیق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحلیلي بأسلوب تحلیل 

) مهارة ٤٣( المحتوى، وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة تحلیل محتوى مكونة من
فرعیة موزعة على خمسة محاور للمهارات الرئیسة هي: (التطبیقیة، الوظیفیة، 
الشخصیة، االجتماعیة، ومهارات التواصل). وتمثل مجتمع الدراسة وعینتها في 
كتاب التربیة الصحیة والنسویة نظام المقررات، والمقرر على الصف األول الثانوي 

 م).٢٠١٦/٢٠١٧ه (١٤٣٧/١٤٣٨طبعة في المملكة العربیة السعودیة، 
تضمین المهارات المهنیة في محتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة للصف   )١

األول الثانوي مقررات بدرجة منخفضة جدًا، حیث بلغت نسبة تضمینها 
١٩.٩٨.٪  

تضمین المهارات التطبیقیة في محتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة للصف  )٢
  ٪.٣٧.٧بدرجة منخفضة، حیث بلغت نسبة تضمینها األول الثانوي مقررات 

تضمین المهارات االجتماعیة في محتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة  )٣
للصف األول الثانوي مقررات بدرجة منخفضة، حیث بلغت نسبة تضمینها 

٢٦.٥.٪  
تضمین المهارات الشخصیة في محتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة  )٤

مقررات بدرجة منخفضة، حیث بلغت نسبة تضمینها للصف األول الثانوي 
٢٢.٥.٪  

                                                           
كلیة العلوم  -تیر مناهج وطرق تدریسماجس: وجدان بنت عبدالعزیز بن علي المانعأ/  ١
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تضمین مهارات التواصل في محتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة للصف  )٥
األول الثانوي مقررات بدرجة منخفضة جدًا، حیث بلغت نسبة تضمینها 

٨.٨.٪  
تضمین المهارات الوظیفیة في محتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة للصف  )٦

لثانوي مقررات بدرجة منخفضة جدًا، حیث بلغت نسبة تضمینها األول ا
٤.٤.٪  

  التربیة المهنیة، التربیة الصحیة والنسویة. :الكلمات المفتاحیة
 
ABSTRACT: 

The study aimed to identifying the vocational skills 
required in the course of health and femininity education 
(Syllabuses) for the first-grade secondary school, and the 
availability of skills (applied, functional, personal, social and 
communication skills) in the syllabus. In order to achieve the 
objectives of the study, the analytical descriptive approach 
followed by the method of content analysis. The study tool 
consisted of (43) sub-skills distributed into five domains of 
main skills: Applied, Functional, Personal, Social and 
Communication Skills. The study population and its sample 
consisted of the book of health and feminism studies for 
syllabuses system, and the first-grade secondary school in 
Saudi Arabia, edition 1437/1438 AH (2016/2017). 

The main findings of the study were as follows: 
1) The professional skills included in the content of the Book 

of Health and Feminism Education for the first-grade 
secondary syllabus at a very low level, with a rate of 
19.98%. 

2) The applied skills included in the content of the Book of 
Health and Feminism Education for the first-grade 
secondary syllabus at a low level, with a rate of 37.7%. 
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3) The social skills included in the content of the Book of 
Health and Feminism Education for the first-grade 
secondary syllabus at a low level, with a rate of 26.5%. 

4) The personal skills included in the content of the Book of 
Health and Feminism Education for the first-grade 
secondary syllabus at a low level, with a rate of 22.5%. 

5) The communication skills included in the content of the 
Book of Health and Feminism Education for the first-
grade secondary syllabus at a very low level, with a rate of 
8.8%. 

6) The functional skills included in the content of the Book 
of Health and Feminism Education for the first-grade 
secondary syllabus at a very low level, with a rate of 4.4%. 

Keywords: Vocational skills, Health and femininity 
education. 
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  تمهید:
الــرئیس والعنصــر األســاس فــي تحقیــق التنمیــة الشــاملة  ُیعــد التعلــیم المتغیــر

ألي مجتمع من المجتمعات، خصوصًا أن نجاح التنمیة بمجاالتها المختلفـة یعتمـد 
اعتمادًا كبیرًا علـى نجـاح النظـام التعلیمـي فـي ذلـك المجتمـع. ومـن الحقـائق المسـّلم 

نمـا تقـاس بثرواتهـا بها الیوم أن ثروة الشعوب ال تقاس بثرواتها الطبیعیة فحسب، وإ 
البشــریة وبمــا یمتلــك شــبابها مــن قــدرة علــى اإلبــداع. ونظــرًا ألنــه ال یمكــن أن تكــون 
هناك تنمیة إال بقیادة اإلنسان، فإن التحدي الحقیقي یتمثل في بنـاء النظـام التربـوي 
الذي یسـعى لتحقیـق األهـداف الموجهـة للـدور الـذي یضـطلع بـه التعلـیم فـي إحـداث 

  التنمیة.
م) أن مــن أهـداف النظـام التربــوي فـي أي بلـد تلبیــة ٢٠٠٦أبـو شـعیرة (ویـرى 

احتیاجات المجتمع عن طریق تهیئة أفراده وٕاعدادهم لتقلداألدوار المهنیة، وذلك من 
خــالل الكشــف عــن میــول الفــرد وقدراتــه التــي علــى أساســها یســتطیع أن یختــار نــوع 

  .)١٠(صالحرفة أو المهنة التي یرغب في العمل بها مستقبًال 
وفي المملكة العربیة السعودیة، یمر المجتمع بمنعطف تاریخي نحـو التطـور 
واالنفتــــاح علــــى العــــالم الخــــارجي وذلــــك فــــي جمیــــع مجــــاالت الحیــــاة االجتماعیــــة، 
واالقتصـادیة، والثقافیـة، والتعلیمیـة، والتربویــة وغیرهـا. لـذلك ُینظــر إلـى التعلـیم علــى 

مجـاالت، حیـث یحظـى التعلـیم فـي المملكـة أنه حجر األساس لتطویر جمیـع تلـك ال
العربیة السـعودیة باهتمـام كبیـر مـن المسـؤولین؛ وذلـك لبنـاء جیـل واٍع ومـتعلم قـادر 
على مسایرة التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع، وال یتوافر هذا إال بإكساب األفراد 

  جمیع المهارات العلمیة والعملیة في شتى مجاالتها.
م) تطورات سریعة في میـدان ٢٠٠٩ضي كما أشار عایش (وشهد القرن الما

التربیــة والتعلــیم عامــة، وفــي مجــال التعلــیم المهنــي خاصــة، ذلــك أن النظــرة الدونیــة 
للتعلیم المهني أخذت طریقها سریعًا نحو التالشي، وأضحى التعلیم المهني بأشكاله 

مــًا رئ یســًا مــن مقومــات القــوى المتعــددة ركیــزة أساســیة مــن ركــائز التعلــیم العــام، ومقوِّ
البشریة في عصر یتصف بالمهارات المتطورة وزخم التخصصات، عصر التقنیات 
المتعددة، عصر المیكنة، عصر یتصف بالتـدفق الحـر للمعلومـات وتنـامي المعرفـة 

  ).١٣(صبأشكالها المتعددة 
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ومــــــن منطلــــــق أن الكفایــــــات الفردیــــــة مكتســــــبة، وأن تنمیــــــة الشــــــعور بالقیمــــــة 
ت أهمیــة فــي تقــدیر الــذات، وأن التقــدم الحضــاري واالجتمــاعي یعتمــد الشخصــیة ذا

بدرجة كبیرة على القیمة الشخصیة للفرد، والناتجة عن اإلنجازات والنجاحات، وهـذا 
یرجــع إلــى المؤسســة التعلیمیــة لمســاعدة األفــراد بغــرس االتجاهــات والقــیم اإلیجابیــة 

حدى أهم المهارات التي تسهم في وٕاكسابهم المهارات، حیث تعد المهارات المهنیة إ
إعداد الفرد بما یتالءم مع متطلبات العصر، حیث أشار سدني مارلند إلى "أن كـل 
التربیة تربیة مهنیة أو یجب أن تكون، وأن جمیـع الجهـود التربویـة یجـب أن تكـّرس 

  .)١٨٤م، ص٢٠١٤(عبدالرزاق، إلعداد المتعلم لوظیفة مفیدة" 
علیم المهني ُیعد اسـتراتیجیة تعلیمیـة هادفـة لـربط م) أن الت٢٠١١وذكر حمود (

التعلــیم بالعمــل والتنمیــة وتعزیــز الجانــب التطبیقــي فــي التعلــیم حیــث یــرى كثیــر مــن 
علمــاء التربیــة أن التعلــیم المهنــي الــذي یطبــق عــن طریــق النشــاطات ذات الطبیعــة 

لنشاطات ذات التطبیقیة واإلنتاجیة ضرورة ملحة في مناهج التعلیم، ویعتبرون هذه ا
أولویـة ال یضـاهیها إال أولویــة المهـارات األساســیة الـثالث المتعلقــة بـالقراءة والكتابــة 

  .)٢٨١(صوالحساب 
م) بالتأكیــد علــى أن النشــاطات اإلنتاجیــة ٢٠١٥ویعــزز ذلــك مــا ذكــره عــودة (

والمهنیة عناصر جوهریة في المناهج المدرسیة، وتحتل المرتبة الثانیة بعـد مهـارات 
ءة والكتابة والحسـاب، ویعـود ذلـك إلـى أن المنطـق البشـري یجیـد التعبیـر، لـیس القرا

  ).٦٧فقط من خالل اللغة والریاضیات، بل من خالل النشاطات البناءة أیضًا (ص
ــــه أداة للتنمیــــة  ــــار أن ــــى اعتب ــــي عل ــــدول بــــالتعلیم المهن ــــد مــــن ال واهتمــــت العدی

لبیــة احتیاجــات ســوق العمــل االقتصـادیة واالجتماعیــة، ولمــا لــه مــن دور كبیــر فــي ت
ـــك مـــن خـــالل إكســـاب المتعلمـــین  مـــن القـــوى البشـــریة فـــي مختلـــف المجـــاالت، وذل
مجموعة من الكفاءات والخبرات، وغـرس االتجاهـات اإلیجابیـة فـي نفوسـهم. ویؤكـد 

ــــك مــــا ذكــــره الطویســــي ( ــــة، بأنهــــا "تلبــــي ٢٠١٢ذل ــــة المهــــارات المهنی م) مــــن أهمی
ًا فعاًال لمجتمعـه قـادرًا علـى كسـب عیشـه وعـیش احتیاجات الفرد، لتجعل منه عضو 

من یعیلهم بالكسب الحالل، وتلبي احتیاجات المجتمع فـي منـاحي التنمیـة الشـاملة" 
). ویــوائم ذلـــك مــا نصـــت علیــه وثیقـــة سیاســة التعلـــیم فــي المملكـــة العربیـــة ٢١(ص

هـــ)، (فــي الفقــرة الخامســة عشــر مــن ١٤١٦الســعودیة الصــادرة مــن وزارة المعــارف (
  أهداف التعلیم): ربط التربیة والتعلیم بخطة التنمیة العامة.
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ونظـــرًا إلیمـــان المملكـــة العربیـــة الســـعودیة بـــدور العنصـــر النســـائي فـــي ســـوق 
العمـــل، والجهـــود البـــارزة فـــي الســـنوات األخیـــرة نحـــو تمكـــین المـــرأة فـــي العدیـــد مـــن 

لمهنیــة فــي المجــاالت؛ والــذي تــأتي أولــى خطواتــه مــن المدرســة، وغــرس المهــارات ا
تعــرف مــدى تــوافر المهــارات المهنیــة فــي ؛ فــإن هــذه الدراســة تســعى إلــى المتعلمــات

  مقرر التربیة الصحیة والنسویة في المملكة العربیة السعودیة.
 مشكلة الدراسة:

تعــد المرحلــة الثانویــة مرحلــة حساســة ومهمــة فــي المشــوار للفــرد، ففضــًال عــن 
لتعلــیم الجــامعي، فإنهــا تتحمــل عــبء إعــداد اســتقبالها الطــالب وٕاعــدادهم لمواصــلة ا

العناصــر البشــریة مــن ذوي المهــارات لتنفیــذ خطــة التحــول االجتمــاعي واالقتصــادي 
وٕاشباع حاجات ومتطلبات التنمیة، ومـن هنـا تـأتي الحاجـة إلـى االهتمـام بالمهـارات 
المهنیـــة، لتنفیـــذ خطـــة التحـــول االقتصـــادي واالجتمـــاعي، مـــن خـــالل إثبـــات الفـــرد 

  اته وذاته.لقدر 
إن تعلیم المهـارات المهنیـة یسـهم فـي إكسـاب المتعلمـین مهـارات تمـس حیـاتهم 
الیومیة، وتعمل علـى تكـوین اتجاهـات المتعلمـین واكتشـاف قـدراتهم ومیـولهم، والتـي 

  قد تسهل مهمتهم في اتخاذ قرار مناسب فیما یتعلق بمهنة المستقبل.
بإدخـــال مـــادة التربیـــة م) فـــي دراســـته ٢٠٠٨وفـــي ضـــوء ذلـــك أوصـــى یمـــاني (

المهنیة ضمن برامج الدراسة، حیث إنها لم تحـظ باالهتمـام فـي التعلیم.كمـا أوصـت 
م) بضرورة تكوین اتجاهات إیجابیة لدى الطلبة نحو العمل ٢٠٠٠دراسة أبوشعیرة (

المهنـــي، وتنمیـــة حـــب العمـــل لـــدى الطـــالب، وٕایجـــاد التكامـــل بـــین التربیـــة المهنیـــة 
  والمناهج األخرى.

م) إلـــــى أن نســـــبة اإلنـــــاث ٢٠١٧بیانـــــات الهیئـــــة العامـــــة لإلحصـــــاء ( شـــــیروت
٪، وأن معــــدل ٨٤.٥الباحثـــات عـــن العمـــل فـــي المملكــــة العربیـــة الســـعودیة بلغـــت 

عامــًا الفئــة األعلــى ١٩-١٥٪ (وتمثــل الفئــة العمریــة ٣٢.٧البطالــة عنــد اإلنــاث بلــغ
٪، وذلـك فــي ١٧.٨فـي البطالـة). كمـا أن معــدل المشـاركة االقتصـادیة لإلنــاث بلـغ 

م، وهي تشكل نسبة متدنیة جدًا مقارنة بالذكور الـذین ٢٠١٧الربع الثالث من العام 
إلــى إیصــال نســبة  ٢٠٣٠٪. وتســعى رؤیــة ٦٢تمثــل نســبة مشــاركتهم االقتصــادیة 

٪، من خالل إعداد مناهج تعلیمیة مطورة تركـز ٣٠المشاركة االقتصادیة لإلناثإلى 
ویر المواهب وبناء الشخصیة، وتوجیه المتعلمـین نحـو على المهارات األساسیة لتط
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الخیــارات الوظیفیــة والمهنیــة المناســبة حیــث نصــت رؤیــة المملكــة العربیــة الســعودیة 
  م).٢٠١٦، ٢٠٣٠على ضرورة "ربط التعلیم بسوق العمل" (رؤیة المملكة  ٢٠٣٠

 )STCEX, 2016وفي ضـوء ذلـك أوصـى المـؤتمر التقنـي السـعودي الثـامن (
ة المهــــارات االقتصــــادیة واالجتماعیــــة للمــــرأة الســــعودیة بمــــا یوافــــق تطلعــــات بتنمیــــ

  ، وال یتحقق ذلك إال بتفعیل دور المناهج بما یخدم تلك التطلعات.٢٠٣٠
وأثبتت العدید من الدراسات التي أجریـت محلیـًا الحاجـة إلـى إعـداد الطالبـات 

حــدیات المســتقبل، ومنهـــا لالنخــراط فــي الحیــاة العملیـــة، وتــدریبهم مهنیــًا لمواجهـــة ت
م) التي توصلت إلى أن خریجة الجامعة تواجه العدید ٢٠١٢دراسة منیرة الصالل (

مـــن التحـــدیات فـــي ضـــوء متغیـــرات العصـــر؛ ممـــا ُیلـــزم الجهـــات المعنیـــة بتســـلیحها 
بالمهــارات الحیاتیــة لتــتمكن مــن مواجهــة هــذه التحــدیات. كمــا أكــدت دراســة نجــالء 

المهـــارات الحیاتیـــة الیدویـــة والعملیـــة فـــي مقـــرر  م) ضـــعف تضـــمین٢٠١٢الخلـــف (
م) ٢٠١٧التربیة األسریة بالمملكة العربیة السعودیة، وكذلك دراسة فاطمة العتیبـي (

التي أثبتت انخفاض تضمین مهارات االقتصاد المعرفي في مقـرر التربیـة الصـحیة 
  والنسویة للصف األول الثانوي بالمملكة العربیة السعودیة. 

بـــــإجراء دراســـــة اســـــتطالعیة اســـــتهدفت فیهـــــا مشـــــرفات  الباحثـــــة كمـــــا قامـــــت
مشرفات،  ٥ومعلمات التربیة الصحیة والنسویة (مقررات) من مدینة الریاض بواقع 

تعــرف مــدى تــوافر المهــارات المهنیــة؛ فجــاءت النتــائج متباینــة حیــث لمعلمــات،  ٧و
ات الشخصــیة یــرى الــبعض أن المهــارات التطبیقیــة متــوافرة بنســبة أعلــى مــن المهــار 

  ومهارات التواصل، بینما جاءت المهارات الوظیفیة بنسبة متدنیة.
تعـرف مـدي تـوافر المهـارات هذه الدراسـة ل وفي ضوء ما سبق، تتضح أهمیة

المهنیـة فـي محتـوي مقـرر التربیـة الصـحیة والنسـویة (مقـررات) فـي المملكـة العربیــة 
  السعودیة.

  الدراسة: أسئلة
  ة عن السؤال الرئیس اآلتي:سعت الدراسة إلى اإلجاب

ما مدى توافر المهارات المهنیـة فـي محتـوى مقـرر التربیـة الصـحیة والنسـویة  -
  (مقررات) في المملكة العربیة السعودیة؟

 وتنبثق من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآلتیة:
مــــا المهــــارات المهنیــــة الــــالزم توافرهــــا فــــي مقــــرر التربیــــة الصــــحیة والنســــویة  )١

 للصف األول الثانوي؟ (مقررات)



   مدى توافر المهارات المهنیة في مقرر التربیة الصحیة والنسویة "نظام المقررات"
  بالمملكة العربیة السعودیة

  

  

٤٤٤

مــا درجــة تــوافر المهــارات المهنیــة (التطبیقیــة، الوظیفیــة، الشخصــیة، مهــارات  )٢
التواصــــــل، والمهــــــارات االجتماعیــــــة) فــــــي مقــــــرر التربیــــــة الصــــــحیة والنســــــویة 

 (مقررات) للصف األول الثانوي؟
  أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى اآلتي:
هـــا فـــي مقـــرر التربیـــة الصـــحیة والنســـویة تحدیـــد المهـــارات المهنیـــة الـــالزم توافر  )١

 (مقررات) للصف األول الثانوي.
معرفة مدى توافر المهارات المهنیة (التطبیقیة، الوظیفیـة، الشخصـیة، مهـارات  )٢

التواصــــــل، والمهــــــارات االجتماعیــــــة) فــــــي مقــــــرر التربیــــــة الصــــــحیة والنســــــویة 
 (مقررات) للصف األول الثانوي.

  أهمیة الدراسة:
  راسة فیما یلي:تكمن أهمیة الد

ــــالزم توافرهــــا فــــي مقــــرر التربیــــة الصــــحیة  )١ تقــــدیم قائمــــة بالمهــــارات المهنیــــة ال
 والنسویة لطالبات الصف األول الثانوي.

بضــرورة الــربط بــین  ٢٠٣٠تــأتي هــذه الدراســة تلبیــة لتوجهــات رؤیــة المملكــة  )٢
 المنظومة التعلیمیة واحتیاجات سوق العمل.

مــن األهمیــة، وهــو إعــداد الطالبــات مهنیــًا  تتنــاول الدراســة موضــوعًا علــى قــدر )٣
لالنخراط في سوق العمل، وهـو مـن الموضـوعات التـي لـم تنـل حظـًا وافـرًا مـن 

 البحث على حد علم الباحثة.
تقدیم نتائج جدیدة عن مقرر التربیة الصحیة والنسویة تسهل مهمة المختصین  )٤

المهنیــة التــي والخبــراء فــي تطــویر المقــررات بحیــث تســهم فــي تحدیــد المهــارات 
  ینبغي أن تشتمل علیها المقررات الموجهة لهذه المرحلة الدراسیة.

تأمـــل الباحثـــة بـــأن تســـاعد الدراســـة علـــى رفـــع وعـــي معلمـــات التربیـــة الصـــحیة  )٥
  والنسویة بأهمیة المهارات المهنیة.

  تقدم الدراسة أداة تحلیلیة قد تفید في إجراء دراسات مماثلة. )٦
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  مصطلحات الدراسة:
  المهنیة: المهارات

م) بأنهـــا: "القـــدرة علـــى القیـــام باألعمـــال المعقـــدة بســـهولة ١٩٧٧عرفهــا بـــدوي (
ناك درجات مختلفة للمهارة ودقة مع القدرة على تكییف األداء للظروف المتغیرة، وه

هـــا عـــن طریـــق اختبـــارات المهـــارة التـــي مـــن خاللهـــا یمكـــن معرفـــة مـــدى یمكـــن تعرف
 .)٣٨٧(صنة معینة" اكتساب المهارات الالزمة لممارسة مه
: بأنهــا آلیــة تفاعــل لفظــي وعملــي مــن خــالل وتعرفهــا الباحثــة إجرائیــًا بأنهــا

تنشــیط المهــارات التطبیقیــة والوظیفیــة والشخصــیة واالجتماعیــة ومهــارات التواصــل، 
لتهیئة المتعلمات في المرحلة الثانویة لالنخـراط فـي سـوق العمـل واإلنتـاج، وتحقیـق 

  المتعلمات من جمیع الجوانب. التكامل في بناء شخصیة
  التربیة الصحیة والنسویة:

م) بأنهــــا: "مــــادة تــــوفر المعلومــــات ١٩٩٥عرفتهــــا كــــوثر كوجــــك ولولــــو داود (
والمهارات والقیم واالتجاهـات التـي یحتـاج إلیهـا كـل فـرد فـي الحیـاة الیومیـة، وتعمـل 

  ).١٢(صعلى تدعیم ارتباطه ببیئته ووطنه"
المحتـوى المعرفـي الـذي أقرتـه وزارة التعلـیم فـي  :بأنهـا وتعرفها الباحثة إجرائیاً 

المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة، ویـــــدّرس لطالبـــــات الصـــــف األول الثـــــانوي فـــــي نظـــــام 
  هـ.١٤٣٨-١٤٣٧المقررات طبعة 
  نظام المقررات:

ه) إلى أن نظام المقررات هو: "هیكل جدید ١٤٣٣أشار دلیل التعلیم الثانوي (
برنامج مشترك یدرسه جمیع الطالب، یتفرع إلـى مسـارین  للتعلیم الثانوي یتكون من

تخصصــین أحــدهما للعلــوم اإلنســانیة واآلخــر للعلــوم الطبیعیــة... وهــو نظــام مــنهج 
تكاملي یربط بـین المقـررات الدراسـیة لـیمكن المـتعلم مـن اكتسـاب الجوانـب المهاریـة 

  .)١١(صوالعملیة واإلعداد للحیاة والتهیئة لسوق العمل"
: نظام دراسـي متبـع فـي المملكـة العربیـة السـعودیة لباحثة إجرائیًا بأنهوتعرفه ا

للمرحلة الثانویة، ویشمل مقرر التربیة الصحیة والنسویة المقرر على الصف األول 
الثـــانوي بنـــات، ویـــربط هـــذا النظـــام بـــین كافـــة المقـــررات بهـــدف إكســـاب المتعلمـــات 

  ي سوق العمل.المهارات المهنیة والعملیة وتهیئتهن لالنخراط ف
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  أدبیات الدراسة:
  المهارات المهنیة: - أوالً 

  مفهوم المهارات المهنیة:
م) المهـــارات بأنهــا: "اإلعـــداد الــذي یقـــوم بــه الفـــرد ٢٠٠٤عــرف فلیـــة والزكــي (

  ).٢٤٠بدرجة من السرعة واإلتقان مع االقتصاد في الجهد المبذول" (ص
السهل الدقیق، القائم علـى  م) بأنها: "األداء٢٠٠٣كما عرفها اللقاني والجمل (

الفهــــم لمــــا یتعلمــــه اإلنســــان حركیــــًا وعقلیــــًا، مــــع تــــوفیر الوقــــت والجهــــد والتكــــالیف" 
  ).٣١٠(ص

م) بأنهـــا: "درجـــة الكفـــاءة أو القـــدرة ١٩٧٧عرفهـــا أبـــو حطـــب وآمـــال صـــادق (
والجــودة فــي األداء بفاعلیــة ممــا یعنــي ممارســة العمــل المهنــي فــي ســهولة واقتــدار" 

  ).٢٣٠(ص
 ,Tukundan, Minnaert)فهــا توكونــدان ومینــارت وزیلــن وكانیانــداجووعر 

Zeelen and Kanyandago, 2015)  بأنهـا: "مجموعـة مـن االسـتجابات الفردیـة
المتســـمة بالدرایـــة الفنیـــة والفهـــم والتـــى تســـهل دخـــول الفـــرد وأدائـــه فـــي ســـوق العمـــل 

  ).١٣٥وتمكن سبل العیش له" (ص
 ,Oluwale, Jegede and Olamade)یـدكمـا عرفهـا أولـوال وجیجیـد وأوالم

بأنهــا: "تلــك المعــارف والتوجهــات والســلوكیات المطلوبــة للعمــل الحرفــي أو  (2013
  ).١٠١العمل في أي من المهن ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي" (ص

مــن اســتعراض التعریفــات الســابقة یتضــح لنــا أن المهــارات المهنیــة هــي عبــارة 
إلـى أداء وسـلوكیات تتسـم بالفاعلیـة والفهـم والتـي مـن عن توجهـات ومعـارف تتـرجم 

  شأنها تهیئة الفرد لسوق العمل.
  نشأة التعلیم المهني وتطوره:

م) إلـى ٢٠١٢یرجع التعلیم المهني إلـى آالف السـنین، حیـث أشـار الطویسـي (
أن اإلنسان منذ بدء الخلیقة بدأ صراعه مع الطبیعة لیسخرها لسد احتیاجاتـه وتلبیـة 

تــــه الحیاتیـــــة. حیـــــث كـــــان األبنـــــاء یأخـــــذون عـــــن آبـــــائهم المهـــــارات المهنیـــــة متطلبا
واالتجاهـــات المتعلقـــة بـــالمهن بشـــكل عـــام، وذلـــك مـــن خـــالل التـــدریب اآللـــي؛ أي 

لخ. إرات األبنـاء الجســمیة والعقلیــة...المحاكـاة والتقلیــد دون أدنــى مراعـاة لمیــول وقــد
ــــدأ ــــاة وتعقــــدها، ومــــع ظهــــور الكتابــــة، ب ت الحضــــارات المختلفــــة ومــــع تطــــور الحی
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باالهتمام بالتعلیم المهني، وقد أدى هذا التطور إلى اتساع دائـرة المهـن التـي یمكـن 
أن یتعلمها األفراد، وتلبیة مدى أوسـع مـن المیـول والقـدرات واالتجاهـات لـدى هـؤالء 

  .)١٩(صاألفراد 
وعنــد الحــدیث عــن جــذور التعلــیم المهنــي، وفــق التربیــة المقصــودة فقــد ظهــرت 

ــــي، فــــذكر كــــل مــــن عــــ ــــوطن العربــــي والمحل ــــدالرزاق، دة مــــدارس مهنیــــة فــــي ال (عب
أن أول مدرسة كانت في مصـر عـام  )١٣م، ص١٩٩٨؛ الحیلة، ١٨٤م، ص٢٠١٤
م) فتأسسـت مدرسـة الفنـون والحـرف الیدویـة. ١٩٠٠م. أما في بیروت عـام (١٨٨٠

لعــراق م)، أمــا فــي ا١٩٠٥وفــي الســودان أنشــئ أول مركــز لتــدریب المعلمــین عــام (
فكانت هناك مدرسة تجاریة ثانویة وثالثـة معاهـد لتـدریب المعلمـین وذلـك فـي العـام 

م). وفــــي منطقـــــة الخلـــــیج أنشــــئت مدرســـــة األعمـــــال التجاریــــة وذلـــــك عـــــام ١٩١٤(
  م).١٩٣٦(

  األسس الفلسفیة للمهارات المهنیة:
م) ١٩٩٨في مجال اهتمام الفلسفات المختلفة بالمهن وتعلمها، ذكـر الحلیـة (

عــدد مــن الفالســفة أمثــال "كومینــوس" و"لــوك"، أعطــوا األعمــال والحــرف الیدویــة  أن
اهتمامــًا كبیــرًا ضــّمنوه فــي مفــاهیم التربیــة. كمــا وضــع "صــموئیل هارتلــب" مخططــًا 

  .)١١(صلتأسیس كلیة الزراعة في إنجلترا 
وحیــث إن لكــل مهــارة تربویــة فلســفة تســتند إلیهــا، وبعــد االطــالع علــى العدیــد 

ســفات التربویــة وتفحــص مكانــة المهــارات المهنیــة لــدي هــذه الفلســفات ولــدى مــن الفل
رواد هــذه الفلســفات وجــد أن مــن اإلیجــابي الرجــوع إلــى الفلســفات التــي تنظــر نظــرة 

  إیجابیة للمهن وتعلم المهن والعاملین فیها، ومن هذه الفلسفات ما یلي:
  الفلسفة البراغماتیة: -أ 

) ومعناهــا العمـل، ویــرى Pragmaالیونانیـة ( إن البراغماتیـة مشـتقة مــن الكلمـة
أصـــحاب هـــذه الفلســـفة أن الطبیعـــة اإلنســـانیة مرنـــة ووظیفیـــة، وأن الحقیقـــة یمكـــن 
معرفتهـــا مـــن نتائجهـــا التجریبیـــة عنـــدما توضـــع فـــي موقـــف عملـــي فعلـــي. وینظـــر 
أصـحاب الفلسـفة البراغماتیـة إلـى أن التربیـة هـي الحیـاة ولیسـت إعـدادًا للحیـاة، وأن 

اجــب المدرســة كمؤسســة تربویــة أن تســتخدم مواقــف الحیــاة العملیــة التربویــة. مــن و 
ویؤمن هؤالء بمبدأ التعلم بواسطة العمل، لهذا فهي تركز على ضرورة تنوع أسالیب 

  ).٣٣٣-٣٣٢م،ص ص٢٠٠٤(ناصر، التعلیم، واالبتعاد عن التلقین واالستظهار 
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ـــــــى أن التربیـــــــة فـــــــ )١٩١-١٩٠م، ص ص١٩٩٣(وأشـــــــار مرســـــــي  ي ظـــــــل إل
البراغماتیة یجب أن تستهدف تعلـیم الفـرد كیـف یفكـر حتـى یسـتطیع أن یتكیـف مـع 
مجتمع دائم التغیر. ویجب على المدرسة أن تنمي تلك الخبرات لدى التلمیذ، والتي 
تســاعده علــى أن یحیــا حیــاة ســعیدة، وهــذا یتطلــب مــن المدرســة االهتمــام بــالنواحي 

  اآلتیة:
  المهارات المهنیة. §
  ت والهوایات من أجل وقت الفراغ.االهتماما §
  اإلعداد لألدوات االجتماعیة. §
  القدرة على التعامل بكفاءة مع المشكالت االجتماعیة. §

كمــا جــاءت الفلســفة التقدمیــة كنتــاج لتطبیــق البراغماتیــة علــى التربیــة، حیــث 
م) إلــــى أن التقــــدم هــــو الحركــــة التــــي تســــیر نحــــو األهــــداف ٢٠٠٤أشــــار ناصــــر (
قبولة، ومن هنا ركزت الفلسفة التقدمیة على مراعاة حاجات الطفل، المنشودة أو الم

حیث إنهـا تنظـر إلـى أن التعلـیم ال یكـون صـالحًا إال إذا اقتـرن بالعمـل، وذلـك وفـق 
میول الطفل الذاتیة واهتماماته. لذلك ینبغي على المدرسة أن تسـاعد التالمیـذ علـى 

ع دائــــم التغیــــر، فــــإن األفكــــار تطــــویر القــــیم الشخصــــیة واالجتماعیــــة، وألن المجتمــــ
الجدیدة مهمة لجعل المستقبل أفضل من الماضي.ویدعو أصحاب الفلسفة التقدمیة 

إلى االبتعاد عن الحفظ والتلقین وضرورة تعلیم  م)١٩٥٢-١٨٥٩(مثل: جون دیوي 
  .)٣٥٠-٣٤١(ص صاألطفال عن طریق النشاط والعمل 

تربـوي لتلــك الفلســفات،  وفـي ضــوء مـا ســبق جــاءت النظریـة البنائیــة كتطبیــق
والتي تعد من أكثر النظریات التي ینادي بها التربویون في العصر الحدیث، ولهـذه 
النظریة األثر الكبیر في العملیة التعلیمیة فهي تسـهم فـي تنمیـة المهـارات التطبیقیـة 
واالجتماعیــــــة والوظیفیـــــــة والشخصـــــــیة ومهـــــــارات التواصـــــــل، مـــــــن خـــــــالل تطبیـــــــق 

دریس تعتمــد علــى الخبــرات والوســائل الحســیة كاعتمــاد مبــدأ اســتراتیجیات وطــرق تــ
الـــتعلم باللعـــب، وتمثیـــل األدوار، وحـــل المشـــكالت، والـــرحالت، والعمـــل الجمـــاعي، 

  وأسالیب تقویم تعتمد على المشروعات، وكتابة التقاریر.
  الفلسفة اإلسالمیة: - ب 

یم والسـنة جاءت الفلسفة اإلسالمیة المنبثقة عن مصـدري التشـریع (القـرآن الكـر 
النبویــة الشــریفة) كمرجــع أساســي وشــامل لجمیــع جوانــب الحیــاة، مرجعــًا یغنــي عــن 
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جمیع الفلسفات السابقة. حیث جاء اإلسالم لیرفـع شـأن العمـل إلـى مصـاف العبـادة 
ویكـون إحـدى الواجبـات علــى الفـرد المسـلم. ولعــل مـا جـاءت بــه الكثیـر مـن اآلیــات 

طع على ذلك، فعلى سبیل المثال ال الحصر جاء الكریمة في القرآن الكریم لدلیل قا
ـاِلَحاتِ في الذكر الكـریم: ﴿ ، وهنـاك )٢٢(سـورة الشـورى: ﴾ الَِّذیَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا الصَّ

الكثیر من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة التي تؤكد أهمیة العمل. یقـول 
ط خیرًا مـن أن یأكـل مـن عمـل الرسول صلى اهللا علیه وسلم: "ما أكل أحد طعامًا ق
  یدیه، وأن نبي اهللا داود كان یأكل من عمل یدیه".

م) إلــــى أن الــــدیانات المختلفــــة أكــــدت علــــى أهمیــــة ٢٠١٢وأشــــار الطویســــي (
المهن، ولیس أدل على ذلك من سلوك األنبیاء والرسل علیهم السـالم، حیـث أكـدت 

اله وقیمـة العمـل المهنـي سلوكیاتهم وممارساتهم الیومیة وجوب العمل بمختلـف أشـك
في حیاة اإلنسان الیومیة.وأكد اإلسالم على ضرورة العمل، والعمل الیدوي بالـذات، 
كمنبــع للوجــود اإلنســاني، وٕالــى أبعــد مــن ذلــك ربــط اإلســالم بــین العمــل واإلیمــان، 
حیث إن اإلیمان لن یقبل من المؤمن بدون عمل. وتهتم الفلسفة اإلسالمیة بتكامـل 

ظریــة والعملیــة فــي آن معــًا. كمــا تهــتم أیضــًا بالتربیــة المتكاملــة لإلنســان المعرفــة الن
مـــن خـــالل تزویـــده بكـــل أســـباب النجـــاح، ومـــن خـــالل ربـــط الفـــرد بالتنمیـــة الشـــاملة 
لمجتمعـــه، كمـــا تـــربط بـــین التربیـــة المهنیـــة والكســـب الشـــریف. وعلیـــه فـــإن التربیـــة 

انـــــة إیجابیــــة لــــدى الفلســـــفة المهنیــــة، والتعلــــیم المهنــــي والعمـــــل المهنــــي تتمتــــع بمك
  .)٢٧-٢٥(ص صاإلسالمیة 

، عن العدید )٢٩-٢٨م، ص ص٢٠١٢(وعلى نحو متصل، یكشف الطویسي 
  من معالم التربیة المهنیة وأهمیة المهارات المهنیة في القرآن والسنة ومنها اآلتي:

ربط اإلسالم بـین العمـل فـي المهـن وبـین الكسـب الشـریف، لـذلك فـإن اإلنسـان  §
العمــل والســعي فــي مناكــب األرض لكســب عیشــه وعــیش مــن یعــیلهم مطالــب ب

 كسبًا شریفًا.
حــــــث اإلســــــالم علــــــى العمــــــل الیــــــدوي ودعــــــا األفــــــراد لــــــتعلم المهــــــن والحــــــرف  §

 والصناعات.
ربط اإلسالم بین اإلیمان والعمل؛ العمل القائم على العلم والمعرفة والذي یعود  §

 على الفرد والمجتمع بالنفع، الدیني والدنیوي.



   مدى توافر المهارات المهنیة في مقرر التربیة الصحیة والنسویة "نظام المقررات"
  بالمملكة العربیة السعودیة

  

  

٤٥٠

  النمو المهني عند اإلنسان:
م) هـو عملیـة نمائیـة تمتـد عبـر حیـاة ١٩٩٨إن النمو المهني كما ذكر أبوسـل(

اإلنسان، وتعبر عن مجاالت السلوك المهني لدیه، كالعالقة بین بعض الخصائص 
الذاتیة للفرد، كالقدرة العقلیة، والقدرات اللفظیة وٕادراك األشكال ومستوى طموح الفرد 

ات، وبین النجاح الذي یحرزه الفرد في أداء العمل أو تعلم األشیاء. كما ومفهوم الذ
تحـــاول إیضـــاح األســـس التـــي یـــتم علیهـــا اختیـــار المهـــن، والعوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي 
مختلف أسالیب قرارات االختیار المهني، والعوامـل االجتماعیـة واألسـریة التـي تـؤثر 

ذلك علـــى الخبـــرات االستكشـــافیة فـــي فهـــم الفـــرد للمعلومـــات وكیفیـــة اســـتخدامها، وكـــ
كأســاس للتخطــیط أو اإلعــداد المهنــي. وهــذا أمــر طبیعــي ألن النمــو المهنــي یحــدث 
نتیجــة لتبلــور العوامــل النفســیة واالجتماعیــة والتربویــة والجســمیة واالقتصــادیة التــي 

النمـو  (Borow)تؤدي إلى تشكیل مهنة المستقبل في ذهن الفرد. وقـد وصـف بـورو
"البحث عـــن المعنـــى النفســـي للتصـــرفات ذات الصـــبغة المهنیـــة وعـــن المهنـــي بأنـــه:

العمل ذاته في الخبرة اإلنساني". بید أن العوامل النفسیة وحدها (كالمیول والقدرات) 
غیــر كافیــة إلعطــاء تفســیر واضــح للنمــو المهنــي بمعــزل عــن عوامــل فردیــة أخــرى، 

  ).٣٦وعوامل اجتماعیة ذات صلة بالفرد (ص
ـــیم المهـــارات المهنیـــة لجمیـــع مراحـــل  وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق ظهـــرت أهمیـــة تعل

التعلیم، مع األخذ في االعتبار ربطها مع أسس بناء المنهج (النفسیة، االجتماعیة، 
إلـى المراحـل األربـع ) ٤٠-٣٥م، ص ص١٩٩٨(المعرفیة، العقدیـة)، وأشـار الحلیـة 

دراســیة وهــي التــي یــتم بهــا تعلــیم المهــارات المهنیــة علــى حســب المراحــل العمریــة ال
  كاآلتي:

تختص هذه المرحلة من التربیة المهنیة بالتعلیم  :)Awarenessمرحلة الوعي ( )١
األساسي، وتبدأ من الروضة وحتى نهایة الصف الرابع االبتدائي. وتركز بشـكل 
أســاس علــى إثــارة حــواس المــتعلم وجعلــه علــى ألفــة ودرایــة بجمیــع أنــواع المهــن 

  المختلفة ومستویاتها.
تبـدأ مـن الصـف الخـامس االبتـدائي  :) Orientationالتهیئة( لتثقیفمرحلة ا )٢

وحتى الثاني المتوسط، وفي هذه المرحلة تستمر عملیة تطویر الجوانـب المشـار 
إلیها في مستوى مرحلـة الـوعي، مـع التركیـز فـي هـذه المرحلـة علـى التحـول إلـى 

ن. فبنمـــو تكـــوین مفهـــوم الشخصـــیة بشـــكل أكثـــر وضـــوحًا عنـــد األفـــراد المتعلمـــی
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المتعلم یزداد نضجه وتتولد عنده جوانب جدیدة، مثل التخطیط للمهنة، واإلعداد 
  لها.

تشمل الصفین الثالـث المتوسـط واألول  :)Exploration( مرحلة االستكشاف )٣
الثانوي، وتركز هـذه المرحلـة علـى تزویـد المتعلمـین بـالخبرات الالزمـة، والمعرفـة 

ة واســتنتاجات أكیــدة حــول ذوات أنفســهم فیمــا الكافیــة لتتشــكل لــدیهم صــورة عامــ
یتعلــق بمســتقبل حیــاتهم المهنیــة، فــي ظــل الخیــارات المهنیــة المتاحــة.وفي هــذه 
المرحلـة تبـدأ الحاجـة لتهیئــتهم لمسـار التعلـیم الــذي یناسـب اسـتعداداتهم وقــدراتهم 

  ویوائم میولهم واهتماماتهم.
ة الصفوف الثانویة العلیـا، : تشمل هذه المرحل)Preparation( مرحلة اإلعداد )٤

ومرحلـة كلیـات المجتمـع، والمهـن الهندسـیة، وتمتـد هـذه المرحلـة لتشـمل المرحلــة 
الجامعیة األولى. وفیها یدخل المتعلم في مهنة معینـة، ویطـور معرفتـه ومهاراتـه 
األساسـیة الالزمـة لالرتقــاء بتلـك المهنــة، ویصـبح ناضــجًا إلـى الحــد الـذي یمكنــه 

ـــــق بنفســـــه، وبـــــنمط حیاتـــــه مـــــن الحصـــــول علـــــى  اســـــتنتاجات معینـــــة فیمـــــا یتعل
  المستقبلیة.

  أهمیة توافر المهارات المهنیة:
یمكن اعتبار المهارات المهنیة خطوة تمهیدیة لتكوین االتجاهـات المهنیـة لـدى 
المتعلمین؛ مما یسهل علیهم اختبار مهنة المستقبل، وممارسة النشاطات واألعمـال 

قدراتهم، وللمهـارات المهنیـة خصـائص تجعلهـا ذات أهمیـة التي تتوافق مع میولهم و 
م، ص ٢٠١٦؛ مرجـــي، ٢٠م، ص١٩٩٨(أبـــو ســـل، للمنـــاهج التعلیمیـــة ذكرهـــا كـــل مـــن 

  ):٢٢-١٩ص
تحقق ثنائیة التعلیم والعمل في عملیة التنمیـة الشـاملة والمسـتدامة، ألنهـا تـربط  )١

 ر ومتطلباته. بین المدرسة والعمل كضرورة تربویة وحیاتیة، تسایر روح العص
تعد ضـرورة اقتصـادیة واجتماعیـة ووطنیـة، ألنهـا تتكامـل مـع الخطـط التنمویـة  )٢

 العامة للبالد.
ینطــوي التعلــیم المهنــي علــى إدخــال التعلــیم الیــدوي والتقنــي فــي دروس التعلــیم  )٣

  العام، حیث تساعد المتعلم على معرفة نفسه، واستكشاف قدراته ومواهبه. 
عف الثقافـة المهنیـة لـدى المتعلمـین، وهـم علـى أبـواب یعالج التعلیم المهنـي ضـ )٤

  االختیار في نهایة مرحلة التعلیم العام.
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یعنى التعلیم المهني بتزوید المتعلمین بالقدر الكافي من المعلومات عـن سـوق  )٥
  العمل والمهن المختلفة فیه.

ة، تسهل تعامل اإلنسان مع التكنولوجیا، بوصفها القوة الدافعة للمدنیة المعاصر  )٦
والمــؤثرة علــى أنمــاط حیاتنــا التــي طبعــت بطابعهــا، وتجعلــه مــدخًال إلــى عــالم 

  العمل والتكنولوجیا ومنتجاته.
  أهداف المهارات المهنیة:

؛ ١٨م، ص١٩٩٨(أبــو ســل، للمهــارات المهنیــة أهــداف عامــة ذكرهــا كــل مــن 
  ، وهیكاآلتي:)١٥م، ص٢٠٠٦سوسن بدرخان، 

  أهداف عامة: -أ 
لفرد، حیث یقع الفرد في مركـز االهتمـام، بصـفته أهداف تتصل باحتیاجات ا §

العنصــر األهــم المســـتهدف باإلحاطــة بالرعایـــة والعنایــة لیكـــون عضــوًا نافعـــًا 
  لنفسه ومجتمعه قادرًا على العیش الكریم والكسب الشریف.

أهــــداف تتصــــل باحتیاجــــات المجتمــــع ســــواًء كانــــت اقتصــــادیة أم ثقافیــــة أم  §
  اجتماعیة.

ــــى إیجــــابي ع § ــــة إضــــفاء معن ــــط النظری ــــف المعــــارف مــــن خــــالل رب ــــى مختل ل
بالتطبیق والدراسة بالحیاة. وغالبًا ما یكون اختالف النظم التربویة في تحدید 
مجال التربیـة المهنیـة متعلقـًا بأولویـات األهـداف، بـالتركیز علـى جانـب أكثـر 
مــن الجانــب اآلخــر حســب الــنظم االقتصــادیة واالجتماعیــة التــي تنبثــق منهــا 

  تربیة.أسس هذه ال
أهـــداف تعنـــى بالتفـــاهم الـــدولي، وذلـــك مـــن خـــالل تقـــدیر الثقافـــات األخـــرى  §

وتفهمها وٕایجاد التوازن بین الوالءات النوعیة والوطنیة من ناحیة واالنتماءات 
  العالمیة واإلنسانیة من ناحیة أخرى. 

وفـــي ضـــوء األهـــداف العامـــة تـــم اشـــتقاقأهداف خاصـــة مـــن أهـــداف التعلـــیم، 
  بما یخدم الجانب المهني. والمنهج الدراسي

  أهداف خاصة:  - ب 
  تقدیر قیمة العمل الیدوي واحترامه.  §
  تنمیة القدرات اإلبداعیة، واالتجاهات نحو العمل الجماعي.  §
  المواءمة بین حاجات المجتمع والمهارات التي یحصل علیها المتعلم.  §
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ربــــط الجانـــــب المعرفـــــي بالجانـــــب التطبیقـــــي لتحقیـــــق التـــــوازن بـــــین القـــــدرات  §
  لجسدیة والعقلیة والوجدانیة.ا
  تعزیز المهارات المهنیة التي تسهم في تهیئة المتعلمین لسوق العمل. §
  التربیة الصحیة والنسویة: -ثانیاً 

أحـد مقــررات التعلـیم العـام، والتــي یـتم تدریســها  تمثـل التربیـة الصــحیة والنسـویة
ا فــي نظـــام مــن الصــف األول االبتـــدائي إلــى الصــف الثالـــث الثــانوي (فصــلي)، أمـــ

المقــررات فتــدّرس للصــف األول الثــانوي فقــط. ویعنــى هــذا المقــرر بحاجــات األفــراد 
النفسیة، والعقلیة، واالجتماعیة، والمهاریة، مـع ربطهـا بحاجـات المجتمـع ومتغیـرات 

  البیئة الخارجیة.
  مفهوم التربیة الصحیة والنسویة:

لـــم یهـــتم بدراســـة م) أن التربیـــة األســـریة هـــي: "ع١٩٧٩ذكـــرت نـــوار وآخـــرون (
طبیعیـــة اإلنســـان وحاجاتـــه وتطـــوره خـــالل مراحـــل الحیـــاة مـــن جهـــة ودراســـة البیئـــة 
ومواردهـــا مـــن جهـــة أخـــرى والعمـــل علـــى ســـد حاجـــات اإلنســـان مـــن مـــوارد البیئـــة 

  ).٢١م، ص٢٠١٠(في: مزاهرة ولیلى نشیوات،المحدودة المتاحة" 
تفاعل اإلنسان مع م) بأنها: "١٩٩٥وتعرفها كل من كوثر كوجك ولولو داود (

ظــروف البیئــة القریبــة منــه بمــا فیهــا مــن مادیــات وأفــراد مــن أشــیاء وأحیــاء، یتضــمن 
  .)١٢"(صهذا التفاعل كل جوانب الحیاة األسریة في تكاملها وتداخلها

م) بأنهـــا: "مقـــرر دراســـي یخـــتص بدراســــة ٢٠٠٦وعرفتهـــا ســـامیة عبـــدالقادر (
لمنزل، والبیئـة االجتماعیـة، فهـو یهـدف األسرة واحتیاجاتها ومقوماتها على مستوى ا

إلـــى جعـــل كـــل منـــزل مریحـــًا ومناســـبًا مـــن الناحیـــة المعیشـــیة، وســـلیمًا مـــن الناحیـــة 
االقتصادیة، والصحیة، والعقلیة، والجسمیة، ومتزنـًا مـن الناحیـة العاطفیـة والنفسـیة، 

یســوده ومســؤوًال ومشــاركًا مــن الناحیــة البیئیــة واالجتماعیــة؛ لیعــیش أفــراده فــي جــو 
  ).٣٥"(صالتعاون والحب واالحترام المتبادل

ویالحــظ مــن التعریفــات الســابقة التــدرج فــي مفهــوم التربیــة األســریة (الصــحیة 
والنسویة) فسابقًا یقتصر على الفرد فقط وتفاعله مع البیئة، أما في المفهوم الحدیث 

ســلیم مــن فینظــر للفــرد علــى أنــه جــزء ال یتجــزأ مــن األســرة، یســهم فــي بنــاء مجتمــع 
جمیع النواحي، یتسم بالمرونة والتكیف مع متغیرات المجتمـع، وعـدم اقتصـاره علـى 

  الجانب التطبیقي فقط بل ربطه بالجانب العملي.



   مدى توافر المهارات المهنیة في مقرر التربیة الصحیة والنسویة "نظام المقررات"
  بالمملكة العربیة السعودیة

  

  

٤٥٤

  أهمیة التربیة الصحیة والنسویة:
تمثــل التربیــة الصــحیة والنســویة جــزء مــن التعلــیم العــام الــذي یســهم فــي تحقیــق 

م) أن دور التربیــة الصــحیة ٢٠٠١وثر كوجــك (األهــداف العامــة للتعلــیم. وذكــرت كــ
والنسویة یتمیز عن غیره بأنه یجمع بین جمیـع الخـدمات التـي تؤدیهـا بـاقي العلـوم، 
ولكن بصورة مبسطة، وعلى مستوى الحیاة الیومیة لألفراد واألسرة، وبنـاًء علـى هـذا 

نوعــه  التكامــل بــین مكونــات علــم التربیــة األســریة یمكــن أن نــرى أنــه علــم فریــد مــن
  ).٣٧٠(ص

م) أن التربیة األسریة تسهم في ٢٠١٠وأضاف كل من مزاهرة ولیلى نشیوات (
التغلــب علــى البطالــة وتنمیــة قــدرة الفــرد علــى التفكیــر فــي إقامــة مشــاریعهم الخاصــة 
التــي تــدر علــیهم الــربح المــادي وعــدم انتظــار الوظــائف ســواء كانــت فــي مؤسســات 

هیئة أفراد األسرة لمواجهة األزمات الطارئـة حكومیة أو خاصة، والتي تساعد على ت
  .)٢٨(صوتقویة روابط األسرة 

ــــــزت تغریــــــد عمــــــران ( ــــــاهج التربیــــــة الصــــــحیة والنســــــویة ٢٠٠٣كمــــــا می م) من
بخصـائص نوعیـة وطبیعـة فریــدة تمیزهـا عـن غیرهـا مــن المـواد الدراسـیة، مـن حیــث 

علـى االسـتفادة مــن  ارتبـاط محتواهـا مباشـرة بحیـاة الفتـاة واألسـرة ومسـاعدة المتعلمـة
العلم ومنجزاتـه فـي االرتقـاء بحیاتهـا وحیـاة أسـرتها. وقـد ركـز مـنهج التربیـة األسـریة 
المطور على تنمیة المهارات االجتماعیة في البیئة التعلیمیة، والتي تساعد المتعلمة 
علـــى االســـتماع إلـــى وجهـــات النظـــر المختلفـــة، وتهیئـــة األســـباب المادیـــة والمعنویـــة 

الجتماعي، وتعویدها على مواقف تعزز مهارات القیادة وتحمـل المسـؤولیة للتفاعل ا
الفردیة الجماعیة، وأن تكون عالقتها إیجابیة وبناءة مع معلماتها وصدیقاتها والبیئة 

  ).٦٥٨(صالمدرسیة ككل 
ویفســـــر ذلـــــك حـــــب المتعلمـــــات لمقـــــرر التربیـــــة األســـــریة (مـــــن خـــــالل الخبـــــرة 

ة الصـحیة والنسـویة یالمـس واقعهـن، ویلبـي معظـم المباشرة)، حیث إن مقـرر التربیـ
احتیاجـــاتهن، وینمـــي فـــیهن الرغبـــات والمیـــول، وهنـــا تكمـــن أهمیـــة التربیـــة الصـــحیة 

  والنسویة ودورها في تحقیق األهداف.
  العالقة بین علم التربیة الصحیة والنسویة وباقي العلوم:
ب تنـوع المواضـیع یرتبط مقرر التربیة الصحیة والنسـویة ببـاقي المقـررات، بسـب
 )٢٥م، ص٢٠١٠(والعلوم التي یبنى منها هذا المقرر. وذكر مزاهرة ولیلى نشیوات 
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أن التربیــة األســریة كغیرهــا مــن العلــوم التطبیقیــة تســتخدم الحقــائق األساســیات مــن 
العلوم والفنون والفلسفة في تكوین مجموعة دراسیة فعالة مترابطـة ومتكافئـة األهمیـة 

والحیـــاة العائلیة.وتتضـــح عالقـــة التربیـــة الصـــحیة والنســـویة ببـــاقي بالنســـبة للمنـــزل 
  العلوم من خالل اآلتي:

: تطبق على العملیات المنزلیة استخدام طرق انتقـال الحـرارة فـي قوانین الفیزیاء §
  تسخین األفران والشوایات، كذلك قانون تمدد الغازات.

مـة لنمـو تكـاثر البكتیریـا تتیح معرفة الشـروط المالئ دراسة علم األحیاء الدقیقة: §
  والخمائر، وهذه الدراسة مهمة بالنسبة إلعداد وحفظ األطعمة.

ـــاء § : فهـــي تفیـــد فـــي معرفـــة المكونـــات المختلفـــة لألطعمـــة وكیفیـــة دراســـة الكیمی
استفادة جسم اإلنسان منها، كـذلك التركیـب الكیمیـائي لألطعمـة ومـا یطـرأ علیهـا 

  والطهي.من تغیرات أثناء عملیة الحفظواإلعداد 
: تفیــد فــي معرفــة مــا یحــدث فــي عملیــات الهضــم دراســة علــم وظــائف األعضــاء §

واالمتصاص والتمثیل الغذائي باإلضافة إلى معرفة تأثیر زیادة أو نقصان إفراز 
  الغدد الصماء.

ــم االقتصــاد § : تســاعد فــي تخطــیط الــدخل والمیزانیــة واالدخــار ومعرفــة دراســة عل
  إلى تحقیق األمن واالستقرار لألسرة. قوانین العرض والطلب، ویهدف ذلك

تفیــد فــي التعــرف علــى احتیاجــات المجتمــع والبیئــة التــي  دراســة علــم االجتمــاع: §
یعــیش فیهــا اإلنســان ودوره فــي إقامــة وتــدعیم العالقــات بــین أفــراد األســرة وأفــراد 

  المجتمع.
ة : یمدنا بالمعلومـات التـي تسـاعد اآلبـاء واألمهـات علـى تهیئـدراسة علم النفس §

  جو مناسب لنمو أبنائهم نموًا سلیمًا من الناحیة العقلیة والنفسیة.
: تساعد في تصمیم وتنفیذ األنواع المختلفة من األزیـاء، دراسة الرسم والتصمیم §

  وفي تأثیث المنزل وتنسیق األثاث واختیارها.
ونضــیف إلــى ذلــك أن دراســة الریاضــیات تفیــد فــي حســاب الســعرات الحراریــة، 

انیــة المنزلیــة علــى ســبیل المثــال. كمــا تفیــد دراســة العلــوم الشــرعیة فــي وحســاب المیز 
معرفة األحكـام التـي تتعلـق بالتجمیـل، وغـرس القـیم واألخـالق والفضـیلة التـي تعـزز 

  من ترابط األسرة والمجتمع.
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  األهداف العامة لمقرر التربیة الصحیة والنسویة في المرحلة الثانویة:
 )٧م، ص٢٠٠٩(رة التربیـــة والتعلــــیم مـــن وزا ورد فـــي كتـــاب المعلمـــة الصـــادر

األهداف العامة لمنهج التربیة الصحیة والنسویة بنظام المقررات، وما یخدم أهـداف 
  الدراسة، هي:

تعریف المتعلمات باألهداف النبیلة التي تسعى مادة التربیـة الصـحیة والنسـویة  )١
  إلى تحقیقها في المجتمع.

لوب العلمي في العدید من مواقـف الحیـاة تدریب المتعلمات على استخدام األس )٢
  التي تواجههن.

  تشجیع المتعلمات على العمل الیدوي واحترامه. )٣
  إدراك المتعلمات ألهمیة اإلسهام في التوعیة الصحیة ألفراد األسرة. )٤
العمــــل علــــى زیــــادة اهتمــــام المتعلمــــات بصــــنع الوجبــــات الغذائیــــة فــــي ضــــوء  )٥

  احتیاجات الفئات الخاصة.
مـــات علـــى صـــنع وجبـــات المناســـبات المختلفـــة كحفـــالت الشـــاي تـــدریب المتعل )٦

  وغیرها.
تعریـــف المتعلمـــات بأصـــول التجمیـــل بحیـــث تختـــار المتعلمـــة مـــا یناســـبها مـــن  )٧

  مستحضرات التجمیل.
  مساعدة المتعلمات على العنایة بالبشرة. )٨
إلمـــــام المتعلمـــــات بالمفـــــاهیم االقتصـــــادیة األساســـــیة. مثـــــل: مفهـــــوم التســـــوق  )٩

 الصحي.
المتعلمـــات بطـــرق الشـــراء المختلفـــة ومـــا یرافقهـــا مـــن بیانـــات ومعلومـــات إلمـــام  )١٠

  وٕارشادات تتعلق بالسلع المتنوعة.
إلمـــام المتعلمـــات بالجوانـــب اإلیجابیـــة والجوانـــب الســـلبیة لإلعالنـــات التجاریـــة  )١١

  المتنوعة. 
تعریــف المتعلمــات بأهمیــة العنایــة بمالبســهن، وبــالمظهر الشخصــي المناســب  )١٢

  لهن.
ق الســـلیم لـــدى المتعلمـــات مـــن خـــالل اختیـــار المالبـــس أو األثـــاث تنمیـــة الـــذو  )١٣

  واألدوات.
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تعریــف المتعلمــات بكیفیــة االســتفادة مــن مســاحات المنــزل المختلفــة فــي ترتیــب  )١٤
  أثاث المنزل ضمن خطة دیكور منظمة.

تدریب المتعلمـات علـى كیفیـة االسـتفادة مـن خامـات البیئـة فـي عمـل دیكـورات  )١٥
  أنیقة ألثاث المنزل.

م) ١٩٩٥ا وضـــعت وثیقـــة سیاســـة التعلـــیم فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة (كمـــ
  أهدافًا خاصة للمرحلة الثانویة، وما یخدم أهداف الدراسة الحالیة، هي:

تحقیــق الوفــاء للــوطن اإلســالمي العــام، وللــوطن الخــاص بمــا یوافــق هــذه الســن  )١
  من تسام في األفق، وتطلع إلى العلیاء، وقوة الجسم.

كیــــر العلمــــي لــــدى المــــتعلم وتعمیــــق روح البحــــث والتجریــــب والتتبــــع تنمیــــة التف )٢
  المنهجي، واستخدام المراجع، والتعود على طرق الدراسة السلیمة.

إتاحـة الفرصــة أمــام الطــالب القـادرین وٕاعــدادهم لمواصــلة الدراســة، بمســتویاتها  )٣
  المختلفة، في المعاهد العلیا، والكلیات الجامعیة في مختلف التخصصات.

  یئة سائر الطالب للعمل في میادین الحیاة بمستوى الئق.ته )٤
تخـریج عــدد مــن المــؤهلین مســلكیًا وفنیــًا لســد حاجــة الــبالد فــي المرحلــة األولــى  )٥

من التعلیم. والقیام بالمهام الدینیة واألعمال الفنیة (زراعیة وتجاریة وصناعیة) 
  وغیرها.

  تحقیق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمیة سلیمة. )٦
ابهم فضیلة المطالعة النافعـة والرغبـة فـي االزدیـاد مـن العلـم النـافع والعمـل إكس )٧

الصــالح، واســتغالل أوقــات الفــراغ علــى وجـــه مفیــد تزدهــر بــه شخصــیة الفـــرد 
  وأحوال المجتمع.

  خصائص نمو الطالبات في المرحلة الثانویة:
لق علیها تمثل المرحلة الثانویة المرحلة األخیرة في التعلیم العام، وهي ما یط

في علم النفس (المراهقة)، وتمتاز هذه المرحلـة بالعدیـد مـن الخصـائص والتغیـرات، 
فتهــا عفــاف  وهــي مرحلــة دقیقــة وفاصــلة مــن الناحیــة الفردیــة واالجتماعیــة، وقــد عرَّ

م) بأنهـــا "المرحلـــة التـــي یكتمـــل فیهـــا النضـــج الجســـمي واالنفعـــالي ٢٠٠٣عـــویس (
األولــــــى مــــــن هــــــذه المرحلــــــة فتــــــرة البلــــــوغ"  والعقلــــــي واالجتمــــــاعي، وتســــــمى الفتــــــرة

  ).٢٥٦(ص
م) بأن الثروة البشـریة ٢٠٠٩وتكمن أهمیة هذه المرحلة كما أشار لهاكفافي (

أكثر ما تتمثل في الشباب في سن المراهقة. ألنها السن التـي یختـار فیهـا الفتـى أو 
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التـي یـتعلم  الفتاة نوع الدراسة التي یلتحق بها أو المهنة التي یعمل بها. وهـي السـن
  .)٣٣٧(صفیها المهارات الفنیة الالزمة إلتقان مهنة أو حرفة معینة 

وقبل الحدیث عنها بشيء من التفصیل تجدر اإلشارة إلى مرحلة المراهقة كما 
  وهي ثالث مراحل: )٢٩٣م، ص١٩٨٥(ذكرها زهران 

  سنة، وتقابل المرحلة اإلعدادیة.١٤-١٢مرحلة المراهقة المبكرة:عمر  §
  سنة، وتقابل المرحلة الثانویة.١٧-١٥لمراهقة المتوسطة:عمرمرحلة ا §
  سنة، وتقابل المرحلة الجامعیة.٢٠-١٨مرحلة المراهقة المتأخرة:عمر §

وحیـــث إن الدراســـة الحالیـــة ُتعنـــى بالمرحلـــة الثانویـــة، فســـیتم االهتمـــام بمرحلـــة 
  ) عامًا،وفیما یلي تفصیل ذلك:١٧-١٥المراهقة المتوسطة وهي الفترة من (

  خصائص النمو الجسمي: -أ 
 أنـه فـيم) ٢٠٠٣( وأحمد وجبریل المبكرة، ذكر جبریل بمرحلة المراهقة مقارنة

 الزیـادة فـي والـوزن الطـول ویسـتمر نسبیًا، الجسمي النمو سرعة تتباطأ هذه المرحلة
 وتتضح والتذوق، واللمس كالسمع دقة الحواس وتزداد واإلناث، الذكور من كل لدى

 المرحلــة. هــذه فــي خاصــة والــوزن بصــفة الطــول المــراهقین فــي نبــی الفردیــة الفــروق
 الطـول ویثبـت ویسـبقونهن، باإلناث یلحقون حیث الذكور والوزن عند الطول ویزداد
 حتــى الــذكور عنــد الطــول بینمــا تســتمر زیــادة المرحلــة، هــذه نهایــة اإلنــاث فــي عنــد

وفـــي هـــذه  .الجســـمیة القـــوة فـــي اإلنـــاث علـــى ســـنة، ویتفـــوق الـــذكور١٩-١٧عمـــر 
المرحلــــة یكــــون المراهــــق مهــــتم بجســــمه ولدیــــه حساســــیة شــــدیدة للنقــــد فیمــــا یتعلــــق 
بالتغیرات الجسمیة السریعة، ویكون المراهق ما یسـمى بمفهـوم الجسـم وهـو الصـورة 
الذهنیــة التــي یكونهــا المراهــق عــن جســمه، وتتغیــر هــذه الصــورة مــع التغیــرات التــي 

  .)٣٢٥(صتطرأ على الجسم 
م) مــن أن المراهــق یهــتم بمظهــره الجســمي ١٩٨٥إلیــه زهــران ( وهــذا مــا أشــار

وصحته الجسمیة وقوة عضالته ومهاراته الحركیة، ویعلم المراهق أن نموه الجسمي 
الســـوي وقــــوة جســـمه ومهاراتــــه الحركیـــة ومظهــــره الخـــارجي لــــه أهمیـــة فــــي التوافــــق 

ظهــــره االجتمــــاعي وشــــعبیته االجتماعیــــة، وٕاذا الحــــظ المراهــــق أي انحــــراف فــــي م
الشخصـــي عـــن المتوســـط فإنـــه یبـــذل قصـــارى جهـــده لتصـــحیح الوضـــع، وٕاذا أخفـــق 
ینتابه الضیق والقلـق، وقـد یـؤدي إلـى االنطـواء واالنسـحاب مـن النشـاط االجتمـاعي 

  .)٣٣٧(صخشیة التعرض للتعلیقات أو الشعور بالنقص 
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  خصائص النمو الفسیولوجي:- ب 
وجیة فـي هـذه المرحلـة ) أهم التغیرات الفسیول٣٣٩م، ص١٩٨٥ذكر زهران (

مع إیضاح أبرز المتطلبات، حیث یقل عدد ساعات النوم عن ذي قبل ویثبت عند 
ســاعات لــیًال، وتــزداد الشــهیة واإلقبــال علــى األكــل، ویرتفــع ضــغط الــدم  ٨حــوالي 

تــدریجیًا، ویــنخفض معــدل الضــغط قلــیًال عــن ذي قبــل، وتــنخفض نســبة اســتهالك 
  الجسم لألوكسجین.

  لحركي:خصائص النمو ا-ج 
أن هــذه المرحلــة تتمیــز بإتقــان  )٣٢٦م، ص٢٠٠٣(أوضــح جبریــل وآخــرون 

المهـارات الحركیــة، وتصـبح حركــات المراهـق أكثــر توافقـًا وانســجامًا، ویـزداد نشــاطه 
ــــى اآللــــة الكاتبــــة واأللعــــاب  ــــه، ویــــزداد إتقــــان المهــــارات الحركیــــة كالكتابــــة عل وقوت

ن الــذي یمضــي بــین المثیــر وبــین الریاضــیة، وتــزداد ســرعة زمــن الرجــع؛ وهــو الــزم
  االستجابة لهذا المثیر.

ویالحظ أن الذكور من المراهقین یحققون تفوقًا على اإلنـاث فـي كـل جوانـب 
النمو الحركي، ویستمر هـذا التفـوق طـوال المرحلـة، وذلـك بسـبب أن الـذكور ینمـون 
عضـــالت أكبـــر. كمـــا أنهـــم قـــادرون علـــى تولیـــد قـــوة أكبـــر لكـــل جـــرام مـــن النســـیج 
العضــلي أكثــر ممــا یحــدث مــع اإلنــاث. وفیمــا یتعلــق باألنشــطة المرتبطــة بالمهــارة 
الحركیة النوعیة فإن الذكور أیضًا أكثر كفاءة وحذقًا، فهم یحققون التفوق فـي الدقـة 
في سرعة االسـتجابة وفـي الـتحكم الكلـي فـي الجسـم، كمـا یظهـر تفـوقهم فـي الجـري 

تطلـب درجـات متباینـة مـن التحمـل الجسـمي والرمي والمهام الحركیة األخـرى التـي ت
  ).٣٥١م، ص٢٠٠٩(كفافي،

  خصائص النمو العقلي:-د 
(كفــافي، یتمیــز النمــو العقلــي فــي فتــرة المراهقــة بعــدة ممیــزات ذكرهمــا كــل مــن 

  كالتالي: )٣٥٤-٣٥٣ص صم، ٢٠٠٣؛ عویس، ٢٦٨-٢٦٦ص صم، ٢٠٠٩
شر ظهور القدرات الخاصة والتي تظهر بوضوح حوالي العام السادس ع )١

: القدرة العددیة، واللغویة، والمكانیة وهذه القدرات هي دالئل على مـا وأهمها
یحمله الناشئ من استعداد یؤهله للتكیف مـع الحیـاة المعقـدة، وهـذا مـا یجعـل 

 فترة المراهقة مرحلة التوجیه التعلیمي والمهني.
وضــــوح الفــــروق الفردیــــة والتــــي تبــــرز بعــــد تكامــــل القــــدرة العقلیــــة والمظــــاهر  )٢

 الخاصة التي تتجلى بها هذه القدرة.
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یعتمد عند المراهق على القدرة علـى اسـتنتاج العالقـات الجدیـدة بـین  التذكر: )٣
الموضوعات المتذكرة، ولذلك ال یمیل إلى تذكر الموضوع جیدًا إال إذا فهمه 

 تمامًا وربطه بغیره مما سبق أن مر به في خبراته السابقة.
یظهر لدى المراهق تخیل خصیب، ویمّكنه هذا التخیل مـن التفكیـر  التخیل: )٤

 العلمي في مواد مثل الحساب والهندسة.
هــي المرحلــة التــي تــتم فــي أثنائهــا عملیــة التوجیــه التربــوي  مرحلــة المراهقــة )٥

والمهني، حیث تتضح القدرات الخاصـة فیهـا، كمـا تتحـد المیـول العقلیـة فیهـا 
 كذلك.

بصــورة واضــحة، وهــذا یعنــي اإلتیــان بأفكــار جدیــدة  ينمــو التفكیــر اإلبــداع )٦
 غیر معروفة واتباع أسالیب غیر مألوفة لحل المشكالت.

 جدیدة وهي التفكیر النقدي. تظهر سمة عقلیة )٧
  النمو االنفعالي:-ه 

النمــــو االنفعــــالي بــــبعض الصــــفات كمــــا ) ١٦١م، ص٢٠٠٨(وصــــف قزاقــــزة 
  یلي:
الــتمكن مــن الــتحكم بالمظــاهر  ســرعة اإلثــارة ألتفــه األســباب أحیانــًا، وعــدم )١

 الخارجیة لحالته االنفعالیة.
الیأس والقنوط والحزن واآلالم النفسیة، نتیجة لما یالقیه المراهق في أحیان  )٢

 كثیرة من إحباط وعجز عن إدراك أمانیه.
ــــالنفس،  )٣ ــــداد ب ــــذات تأخــــذ المظــــاهر اآلتیــــة: االعت ظهــــور عواطــــف نحــــو ال

 والعنایة بالملبس وطریقة الكالم.
  لنمو االجتماعي:ا- و 

بـأن المراهقـون والمراهقـات فـي هـذه  )٣٢٩م، ص٢٠٠٣(أشار جبران وآخرون 
المرحلة یهتمون باختیار األصدقاء واالنضـمام إلـى جماعـات مـن الجنسـین. ویكـون 
لدیهم رغبة في تأكید الذات مـن خـالل البحـث عـن نمـوذج یحتـذى بـه مثـل الوالـدین 

بــار القــیم والمثــل والمبــادئ، وتكــوین فلســفة والشخصــیات البــارزة فــي المجتمــع، واخت
للحیــاة، ویمیــل المراهــق فــي المرحلــة إلــى مســاعدة اآلخــرین وعمــل الخیــر، ویجاهــد 

  لتحقیق المزید من االستقالل االجتماعي، وتتفتح المیول وتتنوع في هذه المرحلة.
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  نظام المقررات في المملكة العربیة السعودیة: -ثالثاً 
  رات:التعریف بنظام المقر 

في دلیل نظام المقررات للمرحلة الثانویة، المملكة العربیة السـعودیة عـن  ورد
  هـ) ما یلي:١٤٣٤–١٤٣٣وزارة التعلیم (

أن التعلیم الثانوي یعد مرحلة مهمة وحاسمة للمتعلمین في التعلیم العام، حیث 
، یفتـــرض فـــي هـــذا التعلـــیم أن یعـــد المتعلمـــین والمتعلمـــات إعـــدادًا شـــامًال متكـــامالً 

ویــزودهم بالمعلومــات األساســیة والمهــارات واالتجاهــات التــي تنمــي شخصــیاتهم فــي 
جوانبهــا المعرفیــة والنفســیة واالجتماعیــة والعقلیــة والبدینــة، وینظــر إلــى هــذا التعلــیم 
بوصفه قاعدة للدراسة في الجامعة، وتأهیًال واستثمارًا في رأس المال البشري للحیـاة 

  المهنیة والعملیة.
نًا من وزارة التعلـیم بأهمیـة تطـویر مشـروع التعلـیم عمومـًا والتعلـیم الثـانوي وٕایما

بشــكل خــاص فقــد ســعت إلــى تطــویر الخطــة الدراســیة لهــذا التعلــیم، لتلبــي حاجــات 
مجتمعنا االجتماعیة والتنمویة، ولـتالئم كـذلك متطلبـات عصـر تتسـارع فیـه المعرفـة 

م ٧ة بموافقــة المقــام الســامي رقــم والتقنیــة ووســائل االتصــال، وقــد توجــت هــذه الخطــ
  هـ.١١/١٠/١٤٢٥بتاریخ  ٧٠١ب/

وفي ضوء ذلك قامت إدارة مشروع التعلـیم الثـانوي بإعـداد دلیـل تنفیـذي لیكـون 
مرجعــًا عملیــًا لتطبیــق النظــام فــي مــدارس البنــین والبنــات، ولــیمكن مــن خاللــه فهــم 

  لة. أهداف النظام وأهم تطبیقاته والخطط الدراسیة في هذه المرح
-١٤٣٣وبعــــد االطــــالع علــــى دلیــــل نظــــام المقــــررات للمرحلــــة الثانویــــة لعــــام 

هــ، فــي المملكــة العربیـة الســعودیة. تــم االسـتعانة بمــا فیــه مـن محــاور رئیســة ١٤٣٤
تخدم وتثري أساسیات الدراسة الحالیة، وتحقق األهداف المرجـوة منهـا وهـي أهـداف 

المقــررات، والخطــة الدراســیة لنظــام  نظــام المقــررات، مزایــا المنــاهج المطــورة ونظــام
  المقررات.

  أهداف نظام المقررات:
یهــدف نظــام المقــررات بالمرحلــة الثانویــة إلـــى إحــداث نقلــة نوعیــة فــي التعلـــیم 
الثانوي، من أجل إعداد المتعلم والمتعلمة للحیاة، عمًال في سـوق العمـل، أو دراسـة 

  اآلتي: في الكلیات والجامعات، وبذلك فهو یسعى إلى تحقیق
اإلســهام فــي تحقیــق مرامــي سیاســة التعلــیم فــي المملكــة العربیــة الســعودیة مــن  )١

  التعلیم الثانوي.
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  تعزیز العقیدة اإلسالمیة في نفوس المتعلمین. )٢
  تعزیز قیم المواطنة وقیم االجتماعیة لدى المتعلم. )٣
  اإلسهام في إكساب المتعلمین القدر المالئم من المعارف والمهارات المفیدة. )٤
نمیة شخصیة المتعلم في جمیع الجوانب، وتنویع الخبـرات التعلیمیـة والمقدمـة ت )٥

  له.
تقلیص الهدر في الوقت والتكالیف، وذلـك بتقلیـل حـاالت الرسـوب والتعثـر فـي  )٦

  الدراسة، وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامًال.
راسـي تقلیل وتركیز عدد المقررات الدراسیة التي یدرسها المتعلم فـي الفصـل الد )٧

  الواحد.
تنمیــة المهــارات الحیاتیــة للمــتعلم، كــالتعلم الــذاتي ومهــارات التعــاون والتواصــل  )٨

والعمــــل الجمــــاعي، والتفاعــــل مــــع اآلخــــرین والحــــوار والمناقشــــة وقبــــول الــــرأي 
  اآلخر.

ــــــة  )٩ ــــــتعلم المختلفــــــة والتقنیــــــة الحدیث تطــــــویر مهــــــارات العامــــــل مــــــع مصــــــادر ال
  لحیاة العملیة.والمعلوماتیة وتوظیفها إیجابیًا في ا

  مزایا المناهج المطورة ونظام المقررات:
  هناك عدة مزایا یتصف بها نظام المقررات، منها:

یتجه هذا النظام نحو األخذ بمنحى التكامل الرأسـي بـین المقـررات، مـن خـالل  )١
تقدیم مقررات یكـافئ الواحـد منهـا مقـررین أو أكثـر مـن المقـررات المجـزأة التـي 

یًا حسـب النظـام القـائم، وبالتـالي التقلیـل مـن عـدد المقـررات یدرسها المتعلم حال
  التي یدرسها المتعلم.

االهتمــام بالجانــب التطبیقــي المهــاري مــن خــالل تقــدیم مقــررات مهاریــة ضــمن  )٢
  البرنامج المشترك في الخطة مع مراعاة خصائص الجنسین.

  إتاحة الفرصة للمتعلم لیختار بعض المقررات التي یرغب في دراستها. )٣
  یمكن للمتعلم تسریع تخرجه وفق قدراته یمكنه التخرج في سنتین ونصف. )٤
ـــه تحســـن نـــوعي فـــي األداء التعلیمـــي  )٥ تقلیـــل العـــبء الكمـــي عـــن المعلـــم ویقابل

  والتربوي.
یمكــــــن معادلــــــة بعــــــض القــــــدرات الدراســــــیة باالختبــــــارات الدولیــــــة والشــــــهادات  )٦

ة، والحاسـب اآللـي؛ ممـا واإلجازات العالمیة في القرآن الكـریم، واللغـة اإلنجلیزیـ
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یوفر الجهد والوقت لطالب المرحلة الثانویة وذلك وفق الضوابط المعتمدة بهذا 
  الخصوص.

یتوافـــق نظـــام المقـــررات مـــع أنظمـــة البـــرامج الدولیـــة باعتبـــار نظـــام الســـاعات  )٧
المطبق في النظامین مثل الدبلومات األمریكیة، ویمكن المعادلة والتحویل بین 

  ابط محددة.النظامین وفق ضو 
  الخطة الدراسیة لنظام المقررات:

تتكــــون الخطــــة الدراســــیة لنظــــام المقــــررات مــــن ثالثــــة بــــرامج، هــــي: البرنــــامج 
  المشترك والبرنامج التخصصي والبرنامج االختیاري.

هو برنامج عام یدرسه جمیع المتعلمین، ومجموع ساعاته  :البرنامج المشترك )١
  ) ساعة.١٢٥(

رنـامج یتضـمن مسـارین أحـدهما للعلـوم اإلنسـانیة، هو ب البرنامج التخصصي: )٢
واآلخر للعلوم الطبیعیة، یختار المتعلم منهمـا المسـار الـذي یرغـب فـي دراسـته 

) ساعة، ویتفرع ٦٥ویتوافق مع إمكاناته ومیوله، ومجموع ساعات كل مسار (
  من هذا البرنامج مسارین هما:

الت العلـوم الشـرعیة : یركـز هـذا المسـار علـى مجـامسار العلوم اإلنسانیة -
ــــدم  ــــة، وتق ــــوم اإلداریــــة، واللغــــة اإلنجلیزی ــــة والعل ــــة واالجتماعی واللغــــة العربی
المدرسة في هذا المسار ثالثة عشر مقررًا یدرسها المـتعلم إجباریـًا، ویمكـن 
للمــتعلم دراســة أربعــة مقــررات اختیاریــة متقدمــة فــي العلــوم الشــرعیة واللغــة 

 غة اإلنجلیزیة.العربیة والعلوم اإلداریة والل
ــة: - ــوم الطبیعی یركــز هــذا المســار علــى المجــاالت الرئیســة فــي  مســار العل

العلوم الطبیعیة كالریاضیات والكیمیاء والفیزیاء واألحیـاء إضـافة إلـى اللغـة 
اإلنجلیزیـــة، وتقـــدم المدرســـة فـــي هـــذا المســـار ثالثـــة عشـــر مقـــررًا یدرســـها 

 المتعلم إجباریًا.
) ١٠یتطلــب النظــام دراســة مقــررین دراســیین ( :البرنــامج االختیــاري (الحــر) )٣

) سـاعة كحـد أقصـى، وتقـدم المدرسـة ٢٥ساعات كحد أدنى وخمسة مقـررات (
المقـــررات التخصصـــیة والمقـــررات العامـــة الحـــرة فـــي مســـاري العلـــوم الطبیعیـــة 
واإلنســانیة بــالمقررات المطلوبــة إلعــداده للدراســة الجامعیــة وفــق المجــال الــذي 

ول المتعلم وقدراته وتـدعم تخصصـه كمـا تتـیح لـه فرصـة رفـع یختاره لتعزیز می
  معدلة التراكمي.
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مما سبق، یتضح من أهـداف ومزایـا نظـام المقـررات مالءمتـه لتقـدیم المهـارات 
المهنیة، من حیث تركیزه على الجانب المهاري وربطه بالجانب المعرفي، وذلك من 

لـــدى المتعلمـــة، خـــالل تخصـــیص مشـــروع حـــر لكـــل مـــادة ینمـــي حـــس المســـؤولیة 
ــــدیم  ویكشــــف عــــن اتجاهاتهــــا ومیولهــــا. كمــــا یظهــــر مناســــبة هــــذه المشــــروعات لتق
المهـــارات المهنیـــة مـــن خـــالل نمـــط األنشـــطة الالصـــفیة. باإلضـــافة إلـــى أن نظـــام 
المقـــررات یـــربط المدرســـة بالبیئـــة المحیطـــةوالمجتمع وحاجاتـــه وهـــذا مـــا یتوافـــق مـــع 

 أهداف المهارات المهنیة.
  منهج الدراسة:

لتحقیــق الهــدف مــن الدراســة والمتمثــل فــي التعــرف علــى مــدى تــوافر المهــارات 
المهنیة في مقرر التربیة الصـحیة والنسـویة مقـررات فـي المملكـة العربیـة السـعودیة، 

  اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحلیلي بأسلوب تحلیل المحتوى.
  مجتمع الدراسة وعینتها:

فـــي كتـــاب الدراســـات الصـــحیة والنســـویة نظـــام  تمثـــل مجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا
المقررات، والمقرر على الصف األول الثانوي في المملكة العربیة السعودیة، طبعـة 

 م).٢٠١٦/٢٠١٧ه (١٤٣٧/١٤٣٨
  أداة الدراسة:

لتحقیق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسـئلتها تـم بنـاء أداة الدراسـة المتمثلـة فـي 
حتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة المقرر علـى بطاقة تحلیل المحتوى، لتحلیل م

الصف األول الثانوي نظام المقررات لتحدید مدى توافر المهـارات المهنیـة بـالمقرر، 
  وذلك باتباع الخطوات التالیة:

  إعداد قائمة بالمهارات المهنیة: - ١
اســـتخدمت الدراســـة بطاقـــة تحلیـــل المحتـــوى، والتـــي تـــم بناؤهـــا فـــي ضـــوءما تـــم 

علیـــه مـــن معلومـــات فـــي األدبیـــات والدراســـات الســـابقة كدراســـة كـــل مـــن الحصـــول 
م؛ ٢٠١٢م؛ منیــرة الصــالل، ٢٠١٢م؛ أســماء محمــد، وآخــرون، ٢٠٠٧(فاطمــة علــي، 
م؛ فاطمـة العتیبـي، ٢٠١٦م؛ المطیري، ٢٠١٥م؛ العنود مزعل، ٢٠١٢نجالء الخلف، 

ــــــــدریویش، ٢٠١٧ ــــــــي، ٢٠١٧م؛ وداد ال ــــــــرة الحرب ــــــــال القح٢٠١٨م؛ أمی طــــــــاني، م؛ من
. باإلضافة إلى كتب التربیة األسریة المقـررة علـى المرحلـة الثانویـة للنظـام م)٢٠١٨

الفصـلي، وعلــى األخــص كتــاب المســتوى الخــامس الــذي یحتــوي علــى مهــارات إدارة 
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المشــروعات الصــغیرة، وكــذلك كتــاب التربیــة المهنیــة المقــرر علــى المرحلــة الثانویــة 
  لنظام المقررات.

أولیة لقائمـة المهـارات المهنیـة، وعرضـها علـى عـدد مـن حیث تم وضع صورة 
المحكمین المتخصصین في مجال المناهج وطرق التدریس، وبعض المتخصصـین 
في مجااللتربیـة األسـریة بغـرض معرفـة مالحظـاتهم واقتراحـاتهم حـول القائمـة، وفـي 

  ئمة.ضوء آراء األساتذة المحكمین قامت الباحثة بعمل التعدیالت الالزمةعلى القا
بعـــد أن قامـــت الباحثـــة بـــإجراء التعـــدیالت الالزمـــة مـــن حـــذف وٕاضـــافة فـــي ضـــوء 

) مهـارة ٤٣مقترحات المحكمین أصبحت القائمـة فـي صـورتها النهائیـة مكونـة مـن (
  ) مهارات رئیسة كاآلتي:٥فرعیة موزعة على (

 ) مهارات.٩المهارات التطبیقیة، وشملت ( )١
 ) مهارة.١١المهارات الوظیفیة، وشملت ( )٢
 ) مهارات.٩المهارات الشخصیة، وشملت ( )٣
 ) مهارة.٧مهارات التواصل، وشملت ( )٤
 ) مهارات.٧المهارات االجتماعیة، وشملت ( )٥

  بناء بطاقة تحلیل محتوى كتابالتربیة الصحیة والنسویة: - ٢
قامت الباحثة بتحویل قائمـة المهـارات المهنیـة بعـد تحكیمهـا إلـى بطاقـة تحلیـل 

ن التحلیـل وعینـة التحلیـل وفئـات التحلیـل ووحـدة التحلیـل محتوى، وتحدیـد الهـدف مـ
ووحدة التسجیل، وضوابط عملیة التحلیل. حیث تمثلـت عینـة التحلیـل فـي الوحـدات 
الدراســـــیة فـــــي مقـــــرر التربیـــــة الصـــــحیة والنســـــویة للصـــــف األول الثـــــانوي (طبعـــــة 

 ):١ه). كما هو مبین في جدول (١٤٣٧/١٤٣٨
  الصحیة والنسویة للصف األول الثانوي ) محتویات مقرر التربیة١جدول (

  التجمیل  الوحدة الخامسة  الغذاء والتغذیة  الوحدة األولى
  الثقافة الملبسیة  الوحدة السادسة  األمومة والطفولة  الوحدة الثانیة
  الدیكور المنزلي  الوحدة السابعة  الصحة العامة  الوحدة الثالثة
      التعامل مع ضغوط الحیاة  الوحدة الرابعة

كما تم اختبار ثبات بطاقة التحلیل من خالل حساب معامـل هولسـتي لالتفـاق 
  بین تحلیلین قامت بهما الباحثة نفسها بفاصل زمني قدره أسبوعین.

  معیار الحكم على درجة تضمین المهارات في المقرر:
 تم الحكم على درجة تضمین المهارات المهنیة في المقرر وفق الجدول اآلتي:
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 سب المئویة لدرجة توافرالمهارات المهنیة في المقرر) الن٢جدول (
  إلى  من  مستوى التضمین  النسبة المئویة

  مضمنة بدرجة منخفضة جداً   ٪٢٠  أكبر من صفر٪
  مضمنة بدرجة منخفضة  ٪٤٠  ٪٢٠أكبر من 
  مضمنة بدرجة متوسطة  ٪٦٠  ٪٤٠أكبر من 
  مضمنة بدرجة مرتفعة  ٪٨٠  ٪٦٠أكبر من 
  ضمنة بدرجة مرتفعة جداً م  ٪١٠٠  ٪٨٠أكبر من 

-١٠٠: من عمل الباحثة، حیث تم حساب المـدى بـین نسـبتي التضـمین (المصدر
، وقسمته على خمسة مستویات للتضمین، لنحصل على طول الفئة ١٠٠صفر٪)=

 ٪) لكل مستوى من مستویات التضمین.٢٠(
  مناقشة النتائج:

تـوى) واختبـار صـدقها بعد االنتهاء مـن بنـاء أداة الدراسـة (بطاقـة تحلیـل المح
وثباتهــا، تــم إجــراء تحلیــل المحتــوى لمقــرر التربیــة الصــحیة والنســویة للصــف األول 
الثانوي نظام المقررات. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تم عرضها في 
هـــذا الفصـــل، لإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة، ومـــن ثـــم مناقشـــتها وتفســـیرها ومقارنتهـــا 

  ت السابقة، وفیما یلي تفصیل ذلك:بنتائج بعض الدراسا
  اإلجابة عن السؤال األول: ١- ٤

مــا المهــارات المهنیــة الــالزم توافرهــا فــي مقــرر التربیــة الصــحیة : الســؤال األول
  والنسویة (مقررات) للصف األول الثانوي؟

  ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالخطوات اآلتیة:
اجب توافرها في كتاب التربیة الصـحیة والنسـویة إعداد قائمة بالمهارات الفنیة الو  §

المقرر على الصف األول الثانوي بنظام المقررات، وذلك في ضـوء مـا حصـلت 
علیــه الباحثـــة مـــن معلومـــات فـــي األدبیـــات والدراســـات الســـابقة كدراســـة كـــل مـــن 

م؛ منیــــــرة الصــــــالل، ٢٠١٢م؛ أســــــماء محمــــــد، وآخــــــرون، ٢٠٠٧(فاطمــــــة علــــــي، 
م؛ ٢٠١٦م؛ المطیـــري، ٢٠١٥م؛ العنـــود مزعـــل، ٢٠١٢ م؛ نجـــالء الخلـــف،٢٠١٢

م؛ منـال ٢٠١٨م؛ أمیـرة الحربـي، ٢٠١٧م؛ وداد الـدریویش، ٢٠١٧فاطمة العتیبـي، 
. باإلضـافة إلـى كتـب التربیـة األسـریة المقـررة علـى المرحلــة م)٢٠١٨القحطـاني، 

الثانویــة للنظــام الفصــلي، وعلــى األخــص كتــاب المســتوى الخــامس الــذي یحتــوي 
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هــارات إدارة المشــروعات الصــغیرة، وكــذلك كتــاب التربیــة المهنیــة المقــرر علــى م
  على المرحلة الثانویة لنظام المقررات.

عــرض قائمــة المهــارات المهنیــة فــي صــورتها األولیــة علــى عــدد مــن المحكمــین  §
المتخصصــین فــي منــاهج وطــرق تــدریس التربیــة األســریة وذلــك بغــرض معرفــة 

وء ذلــــك قامــــت الباحثــــة بــــإجراء التعــــدیالت مالحظــــاتهم ومقترحــــاتهم. وفــــي ضــــ
الالزمة من حذف وٕاضافة، وتعدیل الصیاغة اللغویة، لتكون األداة فـي صـورتها 

) مهــارات رئیســة. كمــا ٥) مهــارة فرعیــة، موزعــة علــى (٤٣النهائیــة مكونــة مــن (
  ):٣هو موضَّح في جدول (

 لصحیة والنسویةالتربیة ا) المهارات المهنیة الواجب تضمینها في مقرر ٣جدول (
  المقرر على الصف األول الثانوي بنظام المقررات

  المهارات الفرعیة  المهارات الرئیسة  م

  المهارات التطبیقیة  ١

  تطبیق نظم العمل ولوائحه-١
 إعداد خطة العمل-٢
 القدرة على التحلیل-٣
 القدرة على االبتكار والتجدید-٤
 القدرة على التنفیذ-٥
 اإلتقان والجودة-٦
 إدارة آلیات العمل-٧
 االستعداد للتدریب-٨
 إجراء العملیات الحسابیة-٩

  المهارات الوظیفیة  ٢

 فهم متطلبات سوق العمل-١٠
 كتابة التقاریر الفنیة-١١
 التعامل مع ضغوط العمل-١٢
 االلتزام بالمواعید-١٣
 تخطیط مهام العمل-١٤
 إعداد دراسة جدوى-١٥
 البحث عن فرص وظیفیة-١٦
 كتابة السیرة الذاتیةإتقان -١٧
 القدرة على النقد والتقویم-١٨
 معرفة أنظمة العمل وقوانینه-١٩
 تفهم األدوار في مجال العمل-٢٠

  المهارات الشخصیة  ٣
 التطویر الذاتي-٢١
 القدرة على التكیف مع المتغیرات-٢٢
 تحمل المسؤولیة-٢٣
 االنضباط الذاتي-٢٤



   مدى توافر المهارات المهنیة في مقرر التربیة الصحیة والنسویة "نظام المقررات"
  بالمملكة العربیة السعودیة

  

  

٤٦٨

  المهارات الفرعیة  المهارات الرئیسة  م
 سرعة البدیهة-٢٥
 المرونة-٢٦
 تإدارة الوق-٢٧
 القدرة على إدارة األزمات-٢٨
 حل المشكالت-٢٩

  مهارات التواصل  ٤

 استخدام الحاسوب-٣٠
 التفاوض-٣١
 تقبل النقد-٣٢
 التعامل بالحسنى والتهذیب-٣٣
 تقبل وجهات النظر المختلفة-٣٤
 القدرة على الحوار اإلیجابي-٣٥
 القدرة على اإلقناع-٣٦

  المهارات االجتماعیة  ٥

 العمل ضمن فریق-٣٧
 تفاعل اإلیجابي مع اآلخرین عند طلب المساعدةال-٣٨
 بناء العالقات السلیمة-٣٩
 مراعاة مشاعر اآلخرین-٤٠
 القدرة على قیادة مجموعات العمل-٤١
 المبادرة بتقدیم العون لآلخرین-٤٢
 المشاركة في األنشطة االجتماعیة والعملیة-٤٣

  اإلجابة عن السؤال الثاني: ٢-٤
تــــوافر المهــــارات المهنیــــة (التطبیقیــــة، الوظیفیــــة، مــــا درجــــة  :الســــؤال الثــــاني

الشخصیة، االجتماعیة، ومهارات التواصل) فـي مقـرر التربیـة الصـحیة والنسـویة 
  (مقررات) للصف األول الثانوي؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم تحلیــل محتــوى كتــاب التربیــة الصــحیة والنســویة 
رصد نتائج التحلیل في جداول المقرر على الصف األول الثانوي نظام المقررات، و 

تم إعدادها لهذا الغرض، وٕاجراء العملیـات اإلحصـائیة علیهـا لمعرفـة مـدى تضـمین 
  هذه المهارات في المقرر.

ـــــاب محـــــل الدراســـــة ( ـــــغ إجمـــــالي األفكـــــار فـــــي الكت ـــــع ٢٠٤وبل ) فكـــــرة لجمی
المهــارات، حیــث تــم نســبة تكــرار تضــمین كــل مهــارة رئیســة وفرعیــة علــى حــدة إلــى 

  األفكار في الكتاب. وجاءت النتائج على النحو التالي: إجمالي



٢٠١٩/ ینایر ١ج– العلوم التربویة/ العدد األول  
 

  

  

٤٦٩

  المهارات التطبیقیة: - ١
تــــم تحلیــــل محتــــوى كتــــاب التربیــــة الصــــحیة والنســــویة للصــــف األول الثــــانوي 

  ):٤مقررات، والخاصة بالمهارات التطبیقیة، كما هو مبین في جدول (
  نسویة ) تحلیل محتوى كتاب التربیة الصحیة وال٤جدول (
  في ضوء المهارات التطبیقیة األول الثانوي مقرراتللصف 

  درجة التضمین  ٪  التكرار  المهارات الفرعیة  م
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠  تطبیق نظم العمل ولوائحه  ١
 منخفضة جداً  ٪١.٠ ٢ إعداد خطة العمل  ٢
 منخفضة جداً  ٪٦.٤ ١٣ القدرة على التحلیل  ٣
 ضة جداً منخف ٪٦.٩ ١٤ القدرة على االبتكار والتجدید  ٤
 منخفضة جداً  ٪٩.٨ ٢٠ القدرة على التنفیذ  ٥
 منخفضة جداً  ٪١٠.٨ ٢٢ اإلتقان والجودة  ٦
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ إدارة آلیات العمل  ٧
 منخفضة جداً  ٪١.٠ ٢ االستعداد للتدریب  ٨
 منخفضة جداً  ٪٢.٠ ٤ إجراء العملیات الحسابیة  ٩

 منخفضة ٪٣٧.٧ ٧٧  إجمالي تضمین المهارات التطبیقیة 
ــــة مضــــمنة فــــي كتــــاب التربیــــة ٤یشــــیر جــــدول ( ) إلــــى أن المهــــارات التطبیقی

، حیـــث بلـــغ بدرجـــة منخفضـــةالصـــحیة والنســـویة للصـــف األول الثـــانوي مقـــررات 
  ٪.٣٧مهارة، بنسبة  ٧٧إجمالي تكرار المهارات التطبیقیة 

ألولـى، وجاءت أكثر المهارات التطبیقیة تكرارًا، "اإلتقان والجـودة" فـي المرتبـة ا §
٪، ثم مهارة "القدرة ٩.٨٪. تلتها مهارة "القدرة على التنفیذ" بنسبة ١٠.٨بنسبة 

٪، ثــم مهــارة "القــدرة علــى التحلیــل" بنســبة ٦.٩علــى االبتكــار والتجدیــد" بنســبة 
 ٪، إال أن درجة تضمینها جمیعًا كانت منخفضة جدًا.٦.٤

ل" و"االســــتعداد وجــــاءت أقــــل المهــــارات التطبیقیــــة تكــــرارًا "إعــــداد خطــــة العمــــ §
٪ فقـــط، وكـــذلك مهـــارة "إجـــراء العملیـــات الحســـابیة" والتـــي ١للتـــدریب"، بنســـبة 

 ٪.٢جاءت بنسبة 
أمـــا مهـــارتي "تطبیـــق نظـــم العمـــل ولوائحـــه" و"إدارة آلیـــات العمـــل"؛ فلـــم تكونـــا  §

  مضمنتین على اإلطالق.
  المهارات الوظیفیة: - ٢

صــــف األول الثــــانوي تــــم تحلیــــل محتــــوى كتــــاب التربیــــة الصــــحیة والنســــویة لل
  ):٥مقررات، والخاصة بالمهارات الوظیفیة، كما هو مبین في جدول (



   مدى توافر المهارات المهنیة في مقرر التربیة الصحیة والنسویة "نظام المقررات"
  بالمملكة العربیة السعودیة

  

  

٤٧٠

  نسویة) تحلیل محتوى كتاب التربیة الصحیة وال٥جدول (
  في ضوء المهارات الوظیفیة للصف األول الثانوي مقررات 

  درجة التضمین  ٪  التكرار  المهارات الفرعیة  م
 ر مضمنغی ٪٠.٠ ٠ فهم متطلبات سوق العمل  ١
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ كتابة التقاریر الفنیة  ٢
 منخفضة جداً  ٪١.٠ ٢ التعامل مع ضغوط العمل  ٣
 منخفضة جداً  ٪٠.٥ ١ االلتزام بالمواعید  ٤
 منخفضة جداً  ٪٠.٥ ١ تخطیط مهام العمل  ٥
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ إعداد دراسة جدوى  ٦
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ البحث عن فرص وظیفیة  ٧
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ كتابة السیرة الذاتیةإتقان   ٨
 منخفضة جداً  ٪٢.٥ ٥ القدرة على النقد والتقویم  ٩
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ معرفة أنظمة العمل وقوانینه  ١٠
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ تفهم األدوار في مجال العمل  ١١

 منخفضة جداً  ٪٤.٤ ٩  إجمالي تضمین المهارات الوظیفیة 
ارات الوظیفیــــة مضــــمنة فــــي كتــــاب التربیــــة ) أن المهــــ٥یتضــــح مــــن جــــدول (

، حیـث بلـغ بدرجـة منخفضـة جـداً الصحیة والنسـویة للصـف األول الثـانوي مقـررات 
  ٪.٤.٤مهارات فقط، بنسبة  ٩إجمالي تكرار المهارات الوظیفیة 

وجاءت أكثر المهارات الوظیفیة تكرارًا، "القدرة على النقـد والتقـویم" فـي المرتبـة  §
٪، ١٪. تلتهــا مهــارة "التعامــل مــع ضــغوط العمــل" بنســبة ٢.٥األولــى، بنســبة 

 وكلتاهما تم تضمینها بدرجة منخفضة جدًا.
وجـــاءت أقـــل المهـــارات الوظیفیـــة تكـــرارًا "االلتـــزام بالمواعیـــد" و"تخطـــیط مهـــام  §

 ٪ فقط.٠.٥العمل"، بنسبة 
  أما بقیة المهارات الوظیفیة فلم یتم تضمنها على اإلطالق. §
    :المهارات الشخصیة - ٣

تـــم تحلیـــل محتـــوى كتـــاب التربیـــة الصـــحیة والنســـویة للصـــف األول الثـــانوي 
  ):٦مقررات، والخاصة بالمهارات الشخصیة، كما هو مبین في جدول (
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٤٧١

  نسویة) تحلیل محتوى كتاب التربیة الصحیة وال٦جدول (
  في ضوء المهارات الشخصیة للصف األول الثانوي مقررات 

  درجة التضمین  ٪  التكرار  المهارات الفرعیة  م
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ التطویر الذاتي  ١
 منخفضة جداً  ٪١.٠ ٢ القدرة على التكیف مع المتغیرات  ٢
 منخفضة جداً  ٪١.٥ ٣ تحمل المسؤولیة  ٣
 منخفضة جداً  ٪٤.٤ ٩ االنضباط الذاتي  ٤
 منخفضة جداً  ٪٠.٥ ١ سرعة البدیهة  ٥
 منخفضة جداً  ٪٠.٥ ١ المرونة  ٦
 منخفضة جداً  ٪١.٠ ٢ إدارة الوقت  ٧
 منخفضة جداً  ٪٢.٠ ٤ القدرة على إدارة األزمات  ٨
 منخفضة جداً  ٪١١.٨ ٢٤ حل المشكالت  ٩

 منخفضة ٪٢٢.٥ ٤٦  إجمالي تضمین المهارات الشخصیة 
) إلــــى أن المهــــارات الشخصــــیة مضــــمنة فــــي كتــــاب التربیــــة ٦یشــــیر جــــدول (

، حیـــث بلـــغ ة منخفضـــةبدرجـــالصـــحیة والنســـویة للصـــف األول الثـــانوي مقـــررات 
  ٪.٢٢.٥مهارة، بنسبة  ٤٦إجمالي تكرار المهارات الشخصیة 

وجاءت أكثر المهارات الشخصیة تكرارًا، "حل المشكالت" في المرتبـة األولـى،  §
٪، ثـم مهـارة "القـدرة ٤.٤٪. تلتها مهارة "االنضباط الذاتي" بنسبة ١١.٨بنسبة 

٪، إال ١.٥المسؤولیة" بنسـبة  ٪، ثم مهارة "تحمل٢على إدارة األزمات" بنسبة 
 أن درجة تضمینها جمیعًا كانت منخفضة جدًا.

وجــاءت أقــل المهــارات الشخصــیة تكــرارًا "القــدرة علــى التكیــف مــع المتغیــرات"  §
٪ فقـــط، وكـــذلك مهـــارة "ســـرعة البدیهـــة" و"المرونـــة" ١و"إدارة الوقـــت"، بنســـبة 

 ٪.٠.٥والتي جاءت بنسبة 
  لم تضمن على اإلطالق في محتوى المقرر.أما مهارة "التطویر الذاتي" ف §
  مهارات التواصل: - ٤

تــــم تحلیــــل محتــــوى كتــــاب التربیــــة الصــــحیة والنســــویة للصــــف األول الثــــانوي 
  ):٧مقررات، والخاصة بمهارات التواصل، كما هو مبین في جدول (
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٤٧٢

  ) تحلیل محتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة٧جدول (
  ضوء مهارات التواصل في للصف األول الثانوي مقررات 

  درجة التضمین  ٪  التكرار  المهارات الفرعیة  م
 منخفضة جداً  ٪١.٥ ٣ استخدام الحاسوب  ١
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ التفاوض  ٢
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ تقبل النقد  ٣
 منخفضة جداً  ٪٠.٥ ١ التعامل بالحسنى والتهذیب  ٤
 منخفضة جداً  ٪٢.٠ ٤ تقبل وجهات النظر المختلفة  ٥
 منخفضة جداً  ٪٤.٩ ١٠ لقدرة على الحوار اإلیجابيا  ٦
 غیر مضمن ٪٠.٠ ٠ القدرة على اإلقناع  ٧

 منخفضة جداً  ٪٨.٨ ١٨  إجمالي تضمین مهارات التواصل 
) إلى أن مهارات التواصل مضمنة في كتـاب التربیـة الصـحیة ٧یشیر جدول (

ث بلــغ إجمــالي ، حیــبدرجــة منخفضــة جــداً والنســویة للصــف األول الثــانوي مقــررات 
  ٪.٨.٨مهارة، بنسبة  ١٨تكرار مهارات التواصل 

وجــاءت أكثــر مهــارات التواصــل تكــرارًا، "القــدرة علــى الحــوار اإلیجــابي" فــي  §
٪. تلتهـا مهـارة "تقبـل وجهـات النظـر المختلفـة" ٤.٩المرتبـة األولـى، بنسـبة 

 ٪، وكلتاهما مضمنة بدرجة منخفضة جدًا.٢بنسبة 
٪، ١.٥اصــل تكــرارًا "اســتخدام الحاســوب" بنســبة وجــاءت أقــل مهــارات التو  §

 ٪ فقط.٠.٥و"التعامل بالحسنى والتهذیب"، بنسبة 
ـــم تكـــون  § ـــى اإلقنـــاع؛ فل أمـــا مهـــارات "التفـــاوض" و"تقبـــل النقـــد" و"القـــدرة عل

  مضمنة في محتوى المقرر على اإلطالق.
  المهارات االجتماعیة: - ٥

للصــــف األول الثــــانوي تــــم تحلیــــل محتــــوى كتــــاب التربیــــة الصــــحیة والنســــویة 
  ):٨مقررات، والخاصة بالمهارات االجتماعیة، كما هو مبین في جدول (
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٤٧٣

  نسویة) تحلیل محتوى كتاب التربیة الصحیة وال٨جدول (
  في ضوء المهارات االجتماعیة للصف األول الثانوي مقررات 

  درجة التضمین  ٪  التكرار  المهارات الفرعیة  م
 منخفضة جداً  ٪١٤.٧ ٣٠ العمل ضمن فریق  ١
 منخفضة جداً  ٪٢.٥ ٥ التفاعل اإلیجابي مع اآلخرین عند طلب المساعدة  ٢
 منخفضة جداً  ٪١.٠ ٢ بناء العالقات السلیمة  ٣
 منخفضة جداً  ٪١.٥ ٣ مراعاة مشاعر اآلخرین  ٤
 منخفضة جداً  ٪٢.٥ ٥ القدرة على قیادة مجموعات العمل  ٥
 منخفضة جداً  ٪٣.٩ ٨ المبادرة بتقدیم العون لآلخرین  ٦
 منخفضة جداً  ٪٠.٥ ١ المشاركة في األنشطة االجتماعیة والعملیة  ٧

 منخفضة ٪٢٦.٥ ٥٤  إجمالي تضمین المهارات االجتماعیة 
) إلـــى أن المهـــارات االجتماعیـــة مضـــمنة فـــي كتـــاب التربیـــة ٨یشـــیر جـــدول (

، حیـــث بلـــغ بدرجـــة منخفضـــةالصـــحیة والنســـویة للصـــف األول الثـــانوي مقـــررات 
  ٪.٢٦.٥مهارة، بنسبة  ٥٤إجمالي تكرار المهارات االجتماعیة 

وجـــاءت أكثـــر المهـــارات االجتماعیـــة تكـــرارًا، "العمـــل ضـــمن فریـــق" فـــي المرتبـــة  §
ـــادرة بتقـــدیم العـــون لآلخـــرین" بنســـبة ١٤.٧األولـــى، بنســـبة  ٪. تلتهـــا مهـــارة "المب

و"القـدرة  ٪، ثم مهارة "التفاعـل اإلیجـابي مـع اآلخـرین عنـد طلـب المسـاعدة"٣.٩
٪ لكـل منهمـا، وجمـیعهم تـم تضـمینهم ٢.٥على قیادة مجموعـات العمـل" بنسـبة 

 بدرجة منخفضة جدًا.
ــــة تكــــرارًا "مراعــــاة مشــــاعر اآلخــــرین" بنســــبة  § وجــــاءت أقــــل المهــــارات االجتماعی

٪، وكـــذلك مهـــارة "المشـــاركة فـــي ١٪، و"بنـــاء العالقـــات الســـلیمة"، بنســـبة ١.٥
 ٪.٠.٥" والتي جاءت بنسبة األنشطة االجتماعیة والعملیة

ویالحــظ أن جمیــع المهــارات الفرعیــة تــم تضــمینها فــي المقــرر، حتــى وٕان كانــت  §
 بدرجة منخفضة جدًا لكل مهارة على حدة.

  ملخص النتائج وتفسیرها:
بعد أن قامت الباحثة ببنـاء قائمـة المهـارات المهنیـة الواجـب توافرهـا فـي مقـرر 

لنهائي، وتحویلها إلى بطاقة تحلیل محتوى، ومـن التربیة الصحیة والنسویة بشكلها ا
ثم تحلیل المقرر وتحدید نسبة تضمین كل من المهـارات المهنیـة الرئیسـة والفرعیـة؛ 

  نستعرض فیما یلي ملخص هذه النتائج وتفسیرها:
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  ) ملخص نتائج تحلیل محتوى كتاب التربیة الصحیة والنسویة ٩جدول (
  المهارات المهنیة في ضوء للصف األول الثانوي مقررات

  درجة التضمین  ٪  التكرار  المهارات الرئیسة  الرتبة
 منخفضة ٪٣٧.٧ ٧٧ المهارات التطبیقیة  ١
 منخفضة ٪٢٦.٥ ٥٤ المهارات االجتماعیة  ٢
 منخفضة ٪٢٢.٥ ٤٦ المهارات الشخصیة  ٣
 منخفضة جداً  ٪٨.٨ ١٨ مهارات التواصل  ٤
 منخفضة جداً  ٪٤.٤ ٩ المهارات الوظیفیة  ٥

متوسط نسبة تضمین المهارات المهنیة في مقرر 
التربیة الصحیة والنسویة للصف األول الثانوي 

  مقررات
 منخفضة جداً ٪١٩.٩٨ ٢٠٤

  نسویة ) ملخص نتائج تحلیل محتوى كتاب التربیة الصحیة وال١شكل (
  في ضوء المهارات المهنیة للصف األول الثانوي مقررات

  
  )٩نادًا إلى بیانات جدول (من عمل الباحثة استالمصدر: 

) أن متوســــط النســــبة المئویــــة لتضــــمین ١) وشــــكل (٩یتضــــح مــــن جــــدول (
المهارات المهنیة في محتوى كتاب التربیة الصـحیة والنسـویة للصـف األول الثـانوي 

ــغ  ، حیــث جــاءت منخفضــة جــداً ٪، وهــي نســبة تقــع ضــمن فئــة ١٩.٩٨مقــررات بل
٪، تلتهـــا المهـــارات ٣٧.٧بنســـبة تضـــمین المهـــارات التطبیقیـــة فـــي المرتبـــة األولـــى 

٪، وفـي المرتبـة الثالثـة جـاءت ٢٦.٥االجتماعیة في المرتبـة الثانیـة بنسـبة تضـمین 
. منخفضــة٪، وجمیعهــا مضــمنة بدرجــة ٢٢.٥المهــارات الشخصــیة بنســبة تضــمین 
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٪، وأخیـــرًا ٨.٨كمـــا جـــاءت مهـــارات التواصـــل فـــي المرتبـــة الرابعـــة بنســـبة تضـــمین 
٪ فــي المرتبــة الخامســة واألخیــرة، وكلتاهمــا مضــمنة ٤.٤یــة بنســبة المهــارات الوظیف

  .منخفضة جداً بدرجة 
ویالحـــظ مـــن نتـــائج التحلیـــل أنـــه باإلضـــافة إلـــى انخفـــاض تضـــمین المهـــارات 
المهنیــة فــي مقــرر التربیــة الصــحیة والنفســیة للصــف األول الثــانوي مقــررات، غــاب 

رات علـى وحـدات المقـرر، وهـذا مـا أیضًا معیار الموازنة والمواءمـة فـي توزیـع المهـا
الحظتــه الباحثــة أثنــاء القیــام بالتحلیــل، حیــث تركــزت بعــض المهــارات فــي وحــدات 
دون األخــــرى. كمــــا أن عــــددًا ملحوظــــًا مــــن المهــــارات الثانویــــة غــــاب تمامــــًا عــــن 
التضــمین، الســیما فــي كــل مــن المهــارات الوظیفیــة ومهــارات التواصــل، والتــي تمثــل 

  د الطالبة لالنخراط في سوق العمل.أهمیة كبیرة إلعدا
ویعــزى تفـــوق المهــارات التطبیقیـــة علــى المهـــارات المهنیــة األخـــرى إلــى اتبـــاع 
األســــالیب التقلیدیــــة فــــي تــــدریس المــــادة، والتــــي تعتمــــد فــــي األســــاس علــــى تــــدریب 
الطالبــات علــى المهــارات الفنیــة التطبیقیــة فــي التربیــة األسریةبأســلوب التلقــین، مــع 

بـــین مـــا تدرســـه الطالبـــة والمهـــارات الحیاتیـــة التـــي یجـــب أن تكتســـبها  إهمـــال الـــربط
لتكون عضوًا فاعًال في المجتمع، باإلضافة إلى إهمال المهارات الوظیفیة التي ُتِعد 

م) ٢٠١٢الطالبة للدخول إلى سوق العمل وهو ما یتفـق مـع دراسـة منیـرة الصـالل (
العدید من التحدیات فـي ضـوء  التي توصلت إلى أن الطالبة خریجة الجامعة تواجه

متغیــرات العصــر؛ ممــا یلــزم الجهــات المعنیــة بــالتعلیم والتــدریب بضــرورة تســلیحها 
  بالمهارات الحیاتیة لتتمكن من مواجهة تلك التحدیات.

كما یعزى انخفاض تضمین المهارات الوظیفیة ومهارات التواصل فـي مقـرر 
راتیجیات تـدریس حدیثـة تقـوم علـى التربیة الصـحیة والنسـویة إلـى عـدم اسـتخدام اسـت

ربــط المعــارف الســابقة للطالبــة بالمعــارف الجدیــدة، وٕاشــراك الطالبــة كعنصــر أســاس 
في العملیة التعلیمیة، لتكتسب بذلك مهارات التفكیر المختلفة، واالنتقال إلى مستوى 
أعلى من مستویات المعرفة، كالربط بین الحقائق والنتائج التي یتم الحصـول علیهـا 
مـــن خـــالل االســـتدالل، باإلضـــافة إلـــى أهمیـــة اســـتخدام األســـلوب االستقصـــائي فـــي 
ـــاء التطبیـــق العملـــي، حیـــث إن مقـــرر التربیـــة األســـریة ال  التـــدریس، وخصوصـــًا أثن
یهدف فقط إلى إعداد الطالبة لتقـوم باألعمـال المنزلیـة وحسـب؛ بـل یجـب أن تكـون 

، فــالتغیرات المتســارعة التــي هنــاك نظــرة شــمولیة تــربط بــین أهــداف المــنهج ومحتــواه
تشــهدها المملكــة العربیــة الســعودیة، خصوصــًا علــى المســتوى االقتصــادي، ورؤیــة 
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للمرأة السعودیة بأنها قادرة على تحقیق النجـاح فـي كافـة المجـاالت  ٢٠٣٠المملكة 
بسوق العمل، وعلى تقلد المناصب، لذا یجب إعدادها إعدادًا متكامًال وشامًال، وقد 

بب فــي غیــاب مثـل هــذه المهــارات عــن المقـرر إلــى اعتقــاد القــائمین علــى یعـزى الســ
تصــمیم المنــاهج بــأن موقعهــا لــیس فــي مقــرر التربیــة الصــحیة والنســویة، وٕانمــا فــي 

  مقرر التربیة المهنیة، أو مقرر التربیة االجتماعیة والوطنیة.
كمــا قــد یعــزى ضــعف تضــمین المهــارات المهنیــة العملیــة فــي مقــرر التربیــة 

لصــحیة والنســویة إلــى عــدم تفعیــل المشــاریع فــي المقــرر بصــورة تخــدم احتیاجــات ا
الطالبة في المقام األول، حیث یعمل تطبیق المشاریع على سد الفجوة بـالمقرر مـن 
خالل خطة محكمة ذات أهداف محددة توضح آلیة التنفیذ،وقد یكون سبب ضـعف 

مناسـبتها للمرحلـة العمریـة،  تضمین المهارات الوظیفیة اعتقاد مطوري المقـرر بعـدم
أو عــدم مناســبة المقــرر لمثــل هــذه المواضــیع، علــى الــرغم مــن أهمیتهــا فــي تنمیــة 
مهارات تسهم في تهیئة الطالبات لسوق العمل، كما یعزى ذلك لتوافر مقرر التربیـة 
الصــحیة والنســویة لفصــل دراســي واحــد مــن الصــف األول الثــانوي قــط؛ ممــا یمثــل 

بجمیع الموضوعات التـي تخـدم الطالبـة،إال أنـه باإلمكـان تـوفیر صعوبة في اإللمام 
هــذه المهــارات فــي بعــض الوحــدات كالتجمیــل، والــدیكور، والتغذیــة، مــن خــالل ربــط 

  إتقان العمل بإمكانیة توظیفها واالستفادة منها في مجال سوق العمل.
كما قد یعزى ضعف مهارات التواصل إلى قلـة األنشـطة التـي تنمـي مهـارات 

لتواصل لدي الطالبة، حیـث إن معظـم األنشـطة تنحصـر فـي "ناقشـي مـع زمیالتـك ا
)، فضــــًال عــــن أن أهــــداف المقــــرر لــــم ٦، ٥أو معلمتــــك" والمتمثلــــة فــــي المؤشــــرین(

تذكرها على الـرغم مـن أهمیتهـا فـي تكامـل النمـو العقلـي واالجتمـاعي وهـذا قـد ینـتج 
  عنه ضعف ثقة الطالبة بذاتها.

م)، ٢٠١٢یضًا مـع مـا جـاءت بـه دراسـة نجـالء الخلـف (وتتفق هذه النتائج أ
مــن ضــعف نســبة تضــمین المهــارات الحیاتیــة فــي كتــاب التربیــة األســریة بالمملكــة 
العربیة السعودیة بشكل عام، حیث حصلت المهارات الحیاتیة المنزلیة والبیئیة على 

الحیاتیـة األسـریة أعلى نسبة، تلتها المهارات الحیاتیة الیدویة والعملیة، ثم المهارات 
واالجتماعیــة، ثــم المهــارات الحیاتیــة الشخصــیة والصــحیة، فیمــا حصــلت المهــارات 
الحیاتیة المعرفیة والتكنولوجیا على أقل نسبة. حیـث یتضـح التركیـز علـى المهـارات 
الفنیة وٕاهمال المهارات األخرى التي یتطلبها سوق العمل.كما تتفق هذه النتائج مـع 
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مـن أن تـدریس التربیـة األسـریة  (Jaroenkornburi, 2000)ما جاءت به دراسـة 
یجــب أن یتحــول مــن مجــرد تــدریس المهــارات الفنیــة إلــى تــدریس المهــارات العملیــة 
وحــل المشــكالت، ومــن ثــم یــتم إكســاب الطالبــات بمجموعــة مــن المهــارات الحیاتیــة 

واألســـریة، وحـــل المتمثلـــة فـــي التفكیـــر الناقـــد، واتخـــاذ القـــرار، وٕادارة المـــوارد الفردیـــة 
م) التــي أثبتــت ٢٠٠٧المشــكالت، وهــو مــا اتفقــت معــه أیضــًا دراســة فاطمــة علــي (

فاعلیــة برنــامج فــي التربیــة األســریة فــي تنمیــة مهــارات إدارة المشــروعات الصــغیرة. 
م) التـي جـاءت أثبتـت نتائجهـا فاعلیـة ٢٠١٢وكذلك دراسـة أسـماء محمـد وآخـرون (

حـول البیانـات والمعلومـات فـي تنمیـة مهـارات حـل تدریس التربیة األسریة المتمركز 
  المشكالت الحیاتیة والوعي بمراحل حل المشكلة.
 ,Kathryn McSweeney)ویتفــق ذلــك أیضــًا مــع مــا اســتنتجته دراســة 

مــن ضــعف تضــمین المهــارات الحیاتیــة العملیــة فــي مرحلــة التعلــیم مــا قبــل  (2014
مـل. ویتوافـق كـذلك مـا جـاء مــن الجـامعي التـي تعـد الطالـب لالنخـراط فـي سـوق الع

م) التــي ٢٠١٥نتــائج الدراســة الحالیــة مــع مــا أســفرت عنــه دراســة شــادیة الســویدي (
أكدت التركیز في مقرر التربیة األسریة على المهارات الفنیة التطبیقیة فقـط كتـزیین 

  المائدة، وٕاعداد العجائن، وٕاعداد حفالت الشاي.
م) ٢٠١٥مع نتیجة دراسة العنـود مزعـل (وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة جزئیًا 

التي توصلت إلـى تـوافر المهـارات الحیاتیـة فـي كتـب التربیـة األسـریة للصـف األول 
م) التي ٢٠١٧المتوسط بدرجة ضعیفة. فیما تتفق تمامًا مع دراسة فاطمة العتیبي (

توصلت إلى أن متوسط توافر مهارات االقتصاد المعرفي فـي محتـوى كتـاب التربیـة 
ــــغ (الصــــ ٪) أي بدرجــــة ضــــعیفة جــــدًا. وكــــذلك دراســــة وداد ١٤.٣حیة والنســــویة بل

م) التي أثبتت توافر المهارات الحیاتیة فـي كتـاب التربیـة األسـریة ٢٠١٧الدریویش (
للصف الثالث المتوسط بدرجة متوسطة وبنسب متفاوتة غیر متوازنة. ویتفق أیضـًا 

المهــارات الحیاتیــة بمقــرر  م) فــي تضــمین٢٠١٨مــع نتــائج دراســة منــال القحطــاني (
  التربیة األسریة للصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة بدرجة منخفضة جدًا.

  التوصیات:
  في ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة توصي بما یلي:

إثـــراء المهـــارات التطبیقیـــة فـــي مقـــرر التربیـــة الصـــحیة والنســـویة مـــن خـــالل  )١
وتنمیة مهـارات تطبیـق نظـم العمـل  تدریب الطالبات على إعداد خطة عمل،

 ولوائحه، وٕادارة آلیا العمل، وتنمیة روح االستعداد التدریب لدى الطالبات.



   مدى توافر المهارات المهنیة في مقرر التربیة الصحیة والنسویة "نظام المقررات"
  بالمملكة العربیة السعودیة

  

  

٤٧٨

االهتمـــام بتضـــمین المهـــارات الوظیفیـــة فـــي مقـــرر التربیـــة الصـــحیة والنســـویة  )٢
المتمثلة في فهم الطالبات الحتیاجات سوق العمل، وٕاعداد دراسات الجدوى، 

یــــة، وكیفیــــة إیجــــاد الفــــرص الوظیفیــــة المناســــبة، وٕاتقــــان وكتابــــة التقــــاریر الفن
الطالبة لكتابة سیرتها الذاتیـة، ومعرفـة أنظمـة العمـل وقوانینـه، وتفهـم األدوار 

 في منظومة العمل.
رفــــع مســــتوى تضــــمین مهــــارات تطــــویر الــــذات فــــي مقــــرر التربیــــة الصــــحیة  )٣

مـن خـالل  والنسویة، وتفعیـل مهـارات سـرعة البدیهـة والمرونـة لـدى الطالبـات
 تطبیق األنشطة المناسبة لذلك.

تدریب الطالبات على مهارات التفاوض وتقبل النقد والقدرة على اإلقناع، من  )٤
خـــالل تفعیـــل العمـــل التعـــاوني والتواصـــل بـــین مجموعـــات العمـــل فـــي مقـــرر 

 التربیة الصحیة والنسویة.
رین تضــمین مهــارات المشــاركة المجتمعیــة وبنــاء العالقــات الســلیمة مــع اآلخــ )٥

فــي مقــرر التربیــة الصــحیة والنســویة لمســاعدة الطالبــات علــى االنــدماج فــي 
 المجتمع.

استفادة مطوري ومعلمي مناهج التربیة الصحیة والنسویة من قائمة المهارات  )٦
 المهنیة التي تم الخروج بها في نتائج الدراسة.

 تضــمین المهــارات المهنیــة فــي مقــرر التربیــة الصــحیة والنســویة مــع مراعــاة )٧
 التوازن في توزیعها بین وحدات المقرر.

تفعیــل دور المشــاریع فـــي مقــرر التربیـــة الصــحیة والنســـویة لتنمیــة المهـــارات  )٨
  المهنیة لدى الطالبات.

 



٢٠١٩/ ینایر ١ج– العلوم التربویة/ العدد األول  
 

  

  

٤٧٩

  عــــــــــــــــــــالمراج
  المراجع العربیة: - أوالً 

. القـاهرة: مكتبـة علـم الـنفس التربـويم). ١٩٧٧أبو حطب، فؤاد؛ صادق، آمال. (
  لو المصریة.األنج

. عّمــان: دار مــدخل إلــى التربیــة المهنیــةم). ١٩٩٨أبــو ســل، محمــد عبــدالكریم. (
  الفكر للطباعة والنشر.

التربیــة المهنیـة فـي الفكــر التربـوي اإلســالمي م). ٢٠٠٠أبوشـعیرة، خالـد محمـد. (
. رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، الجامعـة وعالقتها بالفكر التربوي الحدیث

  ن.األردنیة، عّما
التربیة المهنیة بین الفكـر اإلسـالمي والفكـر التربـوي م). ٢٠٠٦أبوشعیرة، خالد. (
  . عمان: دار جریر للنشر والتوزیع.الحدیث

. عّمـان: دار التربیة المهنیة مناهج وطرائق تـدریسم). ٢٠٠٦بدرخان، سوسن. (
  جریر للنشر.
بیـــروت: . معجـــم مصــطلحات العلـــوم االجتماعیــةم). ١٩٧٧بــدوي، أحمــد زكــي. (
  مكتبة لبنان.

. علـم نفـس النمـوم). ٢٠٠٣جبریـل، مصـطفى؛ جبریـل، فـاروق؛ أحمـد، إبـراهیم. (
  القاهرة: عامر للطباعة والنشر.

م). فاعلیــة التــدریس بــالمودیوالت التعلیمیــة فــي ٢٠١٨الحربــي، أمیــرة جــزاء شــدید. (
اني تنمیة المهارات الحیاتیة بمقرر التربیة األسریة لدى طالبـات الصـف الثـ

)، ٢، (المجلة العربیة للعلوم التربویـة والنفسـیةالمتوسط بمحافظة الرس. 
  ، مصر.٢٣٧-١٩٠

. العـین: دار الكتـاب اإلرشـاد المهنـي :م)٢٠١١حمود، محمد عبدالحمیـد الشـیخ. (
  الجامعي.

. عّمـان: دار التربیة المهنیة وأسالیب تدریسهام). ١٩٩٨الحیلة، محمد محمود. (
  المسیرة.

مدى توافر المهارات الحیاتیة في محتوي كتـاب م). ٢٠١٢جالء خلف. (الخلف، ن
التربیـة األســریة المقــرر علــى تلمیـذات الصــف الرابــع االبتــدائي بالمملكــة 

، رسالة ماجستیر غیـر منشـور، جامعـة اإلمـام محمـد بـن العربیة السعودیة
  سعود اإلسالمیة، الریاض.



   مدى توافر المهارات المهنیة في مقرر التربیة الصحیة والنسویة "نظام المقررات"
  بالمملكة العربیة السعودیة

  

  

٤٨٠

التعلم في مقرر التربیـة األسـریة  تقویم أنشطةم). ٢٠١٦الدریویش، وداد أحمـد. (
رسـالة ماجسـتیر  في ضوء المهارات الحیاتیة لطالبات المرحلة المتوسطة.

  غیر منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض.
  . القاهرة: عالم الكتاب.علم نفس النموم). ١٩٨٥زهران، حامد عبدالسالم. (

ــتعلم التعــاوني فــي م). ٢٠١٥الســویدي، شــادیة علــي عبــداهللا. ( ــر اســتراتیجیة ال أث
ــات  ــدى طالب ــة ل ــة المهــارات العملی ــى تنمی ــي عل ــدریس االقتصــاد المنزل ت

. رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسـم المنـاهج وطـرق الصف الثاني الثانوي
  التدریس العامة، كلیة التربیة للبنات، جامعة الملك خالد، أبها.

تـــوافر المهـــارات الحیاتیـــة الالزمـــة لســـوق م). مـــدى ٢٠١٤الصــالل، منیـــرة ســـیف. (
العمل لدى المعلمة خریجة الجامعـة مـن وجهـة نظـر المشـرفات التربویـات، 

  .١١٨)، ٣٢الریاض، ( مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،
. عّمـان: دار الشـروق أساسیات في التربیـة المهنیـةم). ٢٠١٢الطویسي، أحمد. (

  للنشر والتوزیع.
التربیـــة المهنیـــة ماهیتهـــا وأســـالیب تدریســـها م). ٢٠٠٩. (عـــایش، أحمـــد جمیـــل

  . عمان: دار المسیرة.وتطبیقاتها التربویة
  . عّمان: دار دجلة.التربیة المهنیةم). ٢٠١٤عبدالرزاق، سالم غازي. (

. عمــــان: دار أســــامة للنشــــر االقتصــــاد المنزلــــيم). ٢٠٠٦عبــــدالقادر، ســــامیة. (
  والتوزیع.

درجــة تــوافر مهــارات االقتصــاد المعرفــي فــي م). ٢٠١٧العتیبــي، فاطمــة عبــاس. (
كتاب التربیة الصـحیة والنسـویة للصـف األول الثـانوي مقـررات بالمملكـة 

. رسالة ماجستیر غیر منشـورة. جامعـة اإلمـام محمـد بـن العربیة السعودیة
  سعود اإلسالمیة، الریاض.

ســریة لتنمیــة م). فاعلیــة برنــامج فــي التربیــة األ٢٠٠٧علــي، فاطمــة كمــال أحمــد. (
مهــارات إدارة المشــروعات الصــغیرة لــدى طالبــات شــعبة االقتصــاد المنزلــي 

، ٢٩٠-٢٦٤)، ٩، (مجلــــة كلیــــة التربیــــة باإلســــماعیلیةبكلیــــة التربیــــة. 
  مصر.

م). تـدریس مقـررات االقتصـاد المنزلـي/ التربیـة األسـریة فـي ٢٠٠٣عمران، تغرید. (
ورقــة مقدمــة إلــى المــؤتمر ة. منــاهج التعلــیم العــام بــین األصــالة والمعاصــر 



٢٠١٩/ ینایر ١ج– العلوم التربویة/ العدد األول  
 

  

  

٤٨١

ـــین األصـــالة  ـــاهج الدراســـیة ب العلمـــي الحـــادي والعشـــرون، تطـــویر المن
  ، مصر.٦٦٩-٦٢٠)، ٢، (والمعاصرة

. بیـروت: دار الكتـاب التربیة المهنیة في عصر متجـددم). ٢٠١٥عودة، محمد. (
  الجامعي.

. عّمــــان: دار الفكــــر النمــــو النفســــي للطفــــلم). ٢٠٠٣عــــویس، عفــــاف أحمــــد. (
  للطباعة والنشر.

. معجم مصـطلحات التربیـة لفظـًا واصـطالحاً فلیة، فاروق؛ الزكي، أحمد. (د. ت). 
  اإلسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر.

مدى تضمین المهارات الحیاتیة في مقرر م). ٢٠١٨القحطاني، منال عید سـالم. (
عاهــد وبــرامج التربیــة األســریة للصــفوف العلیــا للمرحلــة االبتدائیــة فــي م

. رسـالة ماجسـتیر التربیة الفكریة للطالبات في المملكـة العربیـة السـعودیة
غیـــر منشـــورة، قســـم المنـــاهج وطـــرق التـــدریس، كلیـــة العلـــوم االجتماعیـــة، 

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.
  . الریاض: دار النشر الدولي.علم نفس النموم). ٢٠٠٨قزاقزة، أحمد محمد. (

  . عّمان: دار الفكر.علم النفس االرتقائيم). ٢٠٠٩الء الدین. (كفافي، ع
. اتجاهات حدیثة فـي المنـاهج وطـرق التـدریسم). ٢٠٠١كوجك، كوثر حسین. (

  ، القاهرة: عالم الكتاب.٢ط
، ٢. طالمرجـع فـي التربیـة األسـریةم). ١٩٩٥كوجك، كوثر حسین؛ داود، لولـو. (

  القاهرة: عالم الكتب.
معجــــم المصــــطلحات م). ٢٠٠٣ین؛ الجمــــل، علــــي أحمــــد. (اللقــــاني، أحمــــد حســــ

  ، القاهرة: عالم الكتب.التربویة المعرفة في المناهج وطرق التدریس
ـــداهللا عمـــران؛ الجمـــل، أســـماء محمـــد  ـــدالباقي؛ تغریـــد، عب محمـــد، أســـماء ســـامي عب

م). فاعلیـــــة تـــــدریس التربیـــــة األســـــریة المتمركـــــز حـــــول ٢٠١٢المعتصـــــم. (
فــي تنمیــة مهــارات حــل المشــكالت الحیاتیــة والــوعي البیانــات والمعلومــات 

مجلــــة البحــــث بمراحـــل حــــل المشــــكلة لـــدى تلمیــــذات المرحلــــة اإلعدادیـــة. 
  ، مصر.٢٢٠-١٨٧)، ١٣(١، العلمي في التربیة
ــةم). ٢٠١٦مرجي،عبدالســالم ســعد. ( ــة المهنی ــي الثقاف . عّمــان: دار أساســیات ف

  الخلیج للنشر والتوزیع.
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. القــاهرة: فلســلفة التربیــة اتجاهاتهــا ومدارســهام). ١٩٩٣مرســي، محمــد منیــر. (
  عالم الكتب.

مــدخل إلــى االقتصــاد م). ٢٠١٠مزاهــرة، أیمــن ســلیمان؛ نشــیوات، لیلــى حجــازین. (
  . عمان: دار المناهج للنشر والتوزیع.المنزلي

مـدى تــوافر المهـارات الحیاتیــة فـي مقــرر التربیــة م). ٢٠١٤مزعـل، العنـود فهــد. (
رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة  األول المتوســط، األســریة للصــف

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض.
االحتیاجــات التربویــة والمهنیــة لــدى طــالب م). ٢٠١٦المطیــري، نــواف المطلــق. (

ــرات ــورة فــي ضــوء بعــض المتغی ــة الثانویــة بالمدینــة المن . رســالة المرحل
 ة المكرمة.ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، مك

  ، عّمان. دار وائل للنشر.٢. طفلسفات التربیةم). ٢٠٠٤ناصر، إبراهیم. (
الكتــاب اإلحصــائي الســنوي، ســوق العمــل م). ٢٠١٧الهیئــة العامــة لإلحصــاء. (

  . الریاض: الهیئة العامة لإلحصاء.م الربع الثالث٢٠١٧
. الریاض: لنسویةدلیل معلمة التربیة الصحیة وام). ٢٠٠٩وزارة التربیة والتعلیم. (

  وزارة التربیة والتعلیم.
دلیــل التعلــیم الثــانوي نظــام المقــررات، مشــروع م). ٢٠١٢وزارة التربیــة والتعلــیم. (

  . الریاض: وزارة التربیة والتعلیم.تطویر التعلیم الثانوي
. وثیقة سیاسة التعلیم فـي المملكـة العربیـة السـعودیةم). ١٩٩٥وزارة المعارف. (

  المعارف. الریاض: وزارة
التربیـة المهنیـة فـي السـنة النبویـة وتفعلیهـا م). ٢٠٠٨یماني، علـي عبـدالقادر. (

ــة . رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة أم القــرى، فــي المدرســة الثانوی
  مكة المكرمة.
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