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 دور الدراسة الجامعية في اكتساب بعض المهارات الحياتية 
 لدي طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة

 *بسليمة عمر التائ       

 

 ملخص:ال
صد   ددددصد دددصدادددد  د   ددددرملهددددبةريدر  برهددد الدرا ةرإددددصد ددر اددددسد اةدرا ةرإددددصدر بعض دددصد در   ددددب د ضدددد د 

بةةدرالرادب دادرا ورلدمدعد دعهد(دا رةدعوزعصدع ىدأة ضصدأ ضب :د36عند)درآل ر دجبعضصدعارررص،دمتد ع ر درإ  بنص
ا دددبدا با دددصد(د ب76ىد)،عهدددبةةدادددمدرمل دددت ي،ددازعدددلدع ددددعهدددبةةد  رةةدراو دددل،دعهدددبةةدرردددب درا دددررةد،رآلخدددر ن

مل وإددتبيدر  ددب  صدرد(دعددندرم  دد در،لدد س،دمتدا ددب %24عاددرررص،د ب دد صد) أ  ددبكد   ددصدرآل ر د دجبعضددصد
الحندرر د دب درمل وإدودارا،د  دبدصارالحنررابيدرملض بة صداراوزندراب يبدارالجتبهدرملرجحداتمد ض دعندأ ضب درا ةرإد

د ،دارخ  دددبةدي  ددد ني،داحتري،دارخ  دددبةدجتدددبنادرا  دددب ند درم دددوعرملض دددبةدداددد ةجبيدع بدددصدرا لددديداا دددبدا    ددد د
 بعض دصدر اةدرا ةرإدصددةرإدص:دأنا الاصدرافراقد نيدرمل وإتبي،داحت  مدرا  ب ندأاب ددرالجتبه.داأظهريدن بئجدرا 

صدىدأ رةدرا ةرإدجزئدسدع دد در   ب د ض درملهدبةريدر  بر دصداد  د   دصد   دصدرآل ر دجبعضدصدعادرررصدجدب د  دوار
  داددةريدر  بر ددصدضدد درملهددب بًدادد اةدرا ةرإددصدر بعض ددصد در   ددب داجمبالهتددب،داأنددتدالدروجدد داددراقد راددصد ااددبئ 

إدددصد ددد عجدلدددلدرا ةرأاد.د   دددصد   دددصدرآل ر دجبعضدددصدعادددرررصداا دددبدمل  ددد در دددبادارا  اددد دارملضددد  درا ر  دددس
ةدإد فب  رةةدراو دلدا  درضز دزدعهبةريدا بر دصدنبدبهجدرا ةرإدصدر بعض دص،دارالإد فب ةدعدند دررعجدراد ا درمل   عدصد 

اةدأادعبدددبظرةده ئدددصدنددد دعدددندرتدددتريدرمل بادددصدارت   هدددبدع   دددب،دارت  دددكدرات  دددصد  ةرإدددصدع دددت هت ،دا راهدددبد 
د.اة تهبدنتباأةدر ج ض صد،اضمد رحد بب شدا ضبجلدرمل ت ص

                                                                                                                               )را ض   در بعضس،درملهبةريدر  بر ص،دجبعضصدعارررص(دالكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:
د د  دهلب دةئ  ب دحموةر درمل ض   دعن در   ثص درا   ص دررذي داعؤإ بهتب داتا ض  رأنظ  هب دا   ص؛ درمل ض   بب دبن

د دأه  دا بندعن درملؤإ بي، درهل  درالإ رر جسدهلذه دهو دجورن هب دعند باص ر ضىددبيدرايتمل رجرش ا  ت
د بر ص. كدر رملؤإ بيدرا  و صد ددحت   هبد درمل ض  دهودرا  ةةدع ىدرا فبعمدع درملور

ن بند ب ةد د بب د ه بدعع لصداتمدعؤإ صدرر و ص؛د وهنبدعبع ددا ض د   ب درملهبةريدر  بر صدضراةة
د)را جين د ا ت دا  هبكدرملو  ص دعندحت  بيدأثبب د جنبزه د ورجهت ارضر د(،د2016هني،دداشبع ىدرتسد مدعب

رايتدالدد بر ص درملور كدر ات  دعرفبعمدرملهبةريدر  بر صد أهنبدرملهبةريدر،إبإ صدراذهب صدادراض   صدرملرر تصد  
صدد2001راند،ررنداآخةد)ع غىندعبهبداعندرملهبةري:دعهبةةدرالراب دارا ورلمداامدرمل ت يداررب درا رر

ندجتضمدبعضبيدأاضبيلدا دع  ع هبدر اعتفبدع ىد اك؛داإنتدد  وجبدع ىدعؤإ بيدرا ض   در(.د13-15
،عردر، ر دا ه ب،درتو ردربدادبداخمرجبهتعندرملهبةريدر  بر صداإ  صدهلبد درالةر ب دخبابئ د مدعندع خ هت

د ص.سدا  ؤإتبةجراذدد فضسد ددرإ  ررة صدمت زد ن بجهبدا جنبزرهتبدع ىدرااض   ندرا رخ سدار

د) درا ون تو درع هتب دا    2012ا   در،ه ر درارئ   ص د دحت  ق دعه ب دحم  ر د( درملضبلرة، دة زيدع ىادص
مد يدأضلىدع    اض  ني.دندرملهبد درملببهجدرا ةرإ صدا ررعجدرتو ضراةةدرض   درملهبةريدر  بر ص،دا  عبج

دارا د درا بوع، دار   ر درإلن بين، دارإلخب  د با ضب شدرمل  ك، دث رإلن بندعرهونب درآلرك دارع  ب باص ر ورةددخر ن،
دا  فبه ،د ض دأندأل حدراضبملدع  رخمدرملابحل.

د) دراض رد دأشبة دعبإص2013  ب دأضلل در بجص دأن د د در  بر صد( درملهبةري درمل دا ض   دظم   ريد 
د د در  يدع ت  بيدإوقدراض مداابج ت د   درات  ص؛ دع ىد  ئص دار   ثص دنيد باض   دعنر دعؤه دأاردرمل  ج ة

ر،اتبةدمدع دراضبملدادرا ورلدإهواصادرملهبةريدارا  ةري،داهودعبد  فقدع دروجتدرملهبةريدرمل ض  ةدا فر دراورا ،د
ةةد  س،داهسدرااود ر درا الإ هرخر دعتدرا بوريدرافضبئ صداش تصدرإلن نلداغ هب،د ضباصد دداراث بابيدر،

 ىدا ب دصدارا ا ت،دعىدرمل ض  دع ر    ةدا  زادرافتردداراث ب ،دارن  بةدراضوملصدرايتدأ يد ددز ب ةدرا أ 
دراذريت. دارالنض بط در ليددرإلجنبز درا ةرإص دجب يدهذه دهبب درا ةراعن در ب اة دإص رات  صددد   ب  عض ص

دملبدهلبدعندر،مه صد داجو داجو ةدهذهدرملؤإ بي.د،ر  بر صا  هبةريد
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 مشكلة الدراسة:
ر دندراضدراةدد عد عدس،دألد حد دضو درا   ريدرا در ضصدارا تدوةدرمل  ادقد در  دبةدرابدبرجدعدندرا تدوةدراض  د

ا   دد د در ددىد ادد ر دارا ضددب شدعضهددب،د  ددبد  ددبع ه دعرات  ددصد عدد ر رًد  ددبع ه دع ددىدع ددب رةدهددذهدرا  دد ريد
 ددسدبر ددصدرادديتد ب ةريدر  ا ددبهت دااددمدرمل ددت يدرادديتدرددورجهه د دا ددبهت .دا  ددأرىد اددكد ب   ددب دارب  ددصدرملهددب

 ضبعددمدعدد دةدرالراددب دارافددصد  هددبةدأندرضددضهبدر بعضددبيدعددندأااو بهتددبدرا ض    ددصدارملهددبةريدر  بر ددصد إشددتبهلبدرمل   
صد،ج دب د فبع  دإد داد  درةدر ن،داعهبةريد  رةةدراو ل،داعهبةةدرا  ةةدع ىدامدرمل ت يداغ هب،د  ردعبدرآلخ

 رئهددد دةةدع دددىدأ  لدددو د ددإددد و  بيدا بةإدددبيدع لوظدددصداددد  دخرودددسدهدددذهدرملؤإ دددبيداراددديتدردددبضتاد باضدددراد
صدهددبةريدر  بر دد  ددب درمل د راض  ددسد د  ددبةد؛ددبعس؛داهلددذردرددأيتدهددذهدرا ةرإددصدا  اددسد اةدرا ةرإددصدر بعض ددصد

دا  د    هب،دار  ثمدع ت صدرا ةرإصد درإلجب صدع ىدرا ؤر درارئ ادرآليت:

 ارررص؟بد اةدرا ةرإصدر بعض صد د   ب درملهبةريدر  بر صدا  د   صد   صدرآل ر دجبعضصدععد-

 احت   رًداإندرا ةرإصدر ضىداإلجب صدعندر،إئ صدرآلر ص:

دصد   ددصدرآل ر صدادد دد   ددمتبةإددتدرا ةرإددصدر بعض ددصد در   ددب د ضدد درملهددبةريدر  بر ددعددبدار دد درادد اةدراددذدد
 جبعضصدعارررص؟

 ضد درملهدبةريدد ةجصدر   ب د(د 0.05=ددαهمدروج داراقد ريد الاصد اابئ صدعب دع  و درا الاصد)
   ا ؟با،درا ر  بر صدا دد   صد   صدرآل ر دجبعضصدعارررصدعنداجهصدنظردرات  صدرضز دمل   در

 د دصد   دصدرآل رسداد  د  همدروج دع  دصدرةر ب  دتدا ةجدصدر   دب د ضد درملهدبةريدر  بر دصدارملضد  درا ر  د
 جبعضصدعارررص؟

 هداف الدراسة:أ
آل ر دجبعضددصدر ددصد   ددصدهدد الدرا ةرإددصدرضددر د اةدرا ةرإددصدر بعض ددصد در   ددب درملهددبةريدر  بر ددصدادد دد  

در   ددددب د  بعض ددددصدرأإددددئ صدرا ةرإددددص،دارا ضددددر د ددرافددددراقد د اةدرا ةرإددددصددعاددددرررصدعددددندخدددد  درإلجب ددددصدعددددن
درملهبةريدر  بر صدر ضبدمل   ريدر بادارا  ا دارملض  درا ر  س.

 رأيتدأمه صدرا ةرإصدر با صدع ىدرابلودرآليت:دأهمية الدراسة:

دباا هبدر اسد اةدرا ةرإصدر بعض صد در   ب د ض درملهبةريدر  بر صدا  د    هب.دحمد-

د
د
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 ؤعددمدأندر ددبع دأعضددب ده ئددصدرا دد ة اد درإدد   ركدن ددبئجدرا ةرإددصدنددبدت ددقد ةجددصدعبا ددصدعددندرضز ددزداررإدد  دد-
د بر ص.ث باصد ض درملهبةريدر  بر صد إ رةةدراو لداامدرمل ت يداغ هبدعندرملهبةريدر 

عددبددراددذدد ضددززاب ددبطدندرمل و دد دأندرف دد دن ددبئجدرا ةرإددصد ارئددردراب ددبطدراتدد كد ب بعضددصداعرر زهددب،د ددإجرر درعددد-
 رض  تدراتبابدعىندعهبةريد إجرر درملببظرريدر ورة ص.د

دت ددد  دددسدرا ضر دددكددر دددصدا  دددباة د دهدددذهدرا ةرإدددصدعادددت حدرملهدددبةريدر  بدالتعريفـــات االحـــواحية واةجرائيـــة:
درلت ابدا جررئ بً:

دأشددد ب داعضدددد ريدا هدددبدعددد درملهدددبةريدر  بر دددص:د هدددسدأددع دددمد  دددوكد دددتدرإلن دددبند در  ددددبةدرا وع دددصدراددديتد  فبعدددم
بإدد ص. دهددبةريدأإاأشدد بصداعؤإ ددبيدا با ددبيلداددإندهددذهدرا فددبع يدحت ددبيدعددندرافددر دأند تددوندعدد  تندعددندع

د(دد36صدد2009)ع  دراترمي،د

ت دكدعد درا ضبعدمدارا دتدر جدعدنر جررئ ب:د أهنبدجم وعصدعدندرملهدبةريدراديتدمتتدندراتبادبددارضر درملهبةريدر  بر ص
دن.دع درآلخر دارا ورلمد فضبا صع ت يدر  بةدرايتدرورجهتدار بع هد دررب درا ررةد

دحدود الدراسة ومحدداتها:

درا ةرإ درافام د  ده  دعن در،اد در بعض ص درملرا ص دات  ص دع ى داررادسر  اريدرا ةرإص دخ  د ب   اثبعن
صدب بيدع با ةرإصد بإ جكد ت  صدرآل ر دجبعضصدعارررص.دار ل  دن بئجدر2019/2020رافامدرا ةرإسدة   د
درا ةرإصدع ىدأ رهتب.د

 الدراسات السابقة
لدمل   فددص،دا ةإددرررا هددبدرببااددلدراض  دد دعددندرا ةرإددبيدرملهددبةريدر  بر ددصد دخم  ددكدرملؤإ ددبيدرا ض    ددصدن

ودهددراضددبكدعددبد  ددمدر ددبعضسدد ددبندرا ض دد  دد-باثددصحب ددبدع دد درا -ن  دد ريدع بوعددص،دافددسدرمددب درا ض   ددسددع   هددب
دعوضوعبدغ بدهذهدرا ةرإبي.

رملرا ددصددة ددص دادد  د   ددص(دهدد الدرا ةرإددصدرا ضددر د ددع دد و درملهددبةريدر  بر ددصد رإل ر2017 ةرإددصدجضددبةةد)
جدأندبئاأظهددريدراب دددملض  ددني،ر،إبإدد صدراض  ددبد درملدد رةمدر توع ددصد دحمباظددصدنددب  ادعددنداجهددصدنظددردرملدد  ر ندار

تب،دا ديدوع دصد دبندع وإدرةمدر تصدراض  بد درملد ع  و درملهبةريدر  بر صد رإل رة ص دا  د   صدرملرا صدر،إبإ 
د.در،خ ةدرا مدرالراب دارا ورلمدرملرر صدر،اد،د  ب بدجب دجمب د  رةةدراو لد درملرر ص

(د د ةرإ هبد ددعضراصدرملهبةريدر  بر صدرا زعصدات  صد  د در  ررا دصدعدنداجهدصدنظدرد2016)اه الد بظ د
ر،اإود باضررق،دارول لدرا ةرإصد ددر يندع  و درملهدبةريدر  بر دصداد  د   دصدرا  ة   نيد ب بعضبيدرافرريد



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
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   در  ررا ص،د  بدأإفريدع ىدرنتدالدروج داراقد ريد الاصد اابئ صدرضز دمل   در باد درملهدبةريدر  بر دصد
 را زعصدا ت  ص.دد

دةريدر  بر ددصنيد ضدد درملهددب(دعددند ةرإدد تدرادديتدخبضددلد دعدد  در بجددصد ددرضدد 2015رإدد    دعبن تددصد)
شدتب در،إدبا بدارإلادا  و دصدر درملببهجدر بعض صد د  بةدعفهوكدر و ةدرا دبع صد     دب،دعدندا ديدرالا  بجدبيد
بلدصداادقدهجدرا ض   دسدخص،دارملبا ض نيد ض درملهبةري،د ددضراةةدحت  يدرملفبه  در با صداإل رةةدرا ض    صدعبع

رات  دددصددا ثدددرر دأاتدددبةدا      دددصا تبواوج دددصدابددد  تندعدددندرال  ضدددب دعدددندرملبهج دددصدراض   دددصدرعضدددب  درا ب  دددصدراض   دددصدر
د بر ب.بةعصدع   بدااريدرمل   ب  رثصدراض   صدرايتدر  بئ بدرت  ه دعهبةريدا بر صدمتتبه دعندعورجهصدرمل   د

صداددد  د با دددبيد(دعدددندخددد  د ةرإددد هبدراددديتدهددد الدر ادددسدار ددد درملهدددبةريدر  بر ددد2014ارولددد لدر  دددوةد)
 بر دددصداددد  دهدددبةريدر جبعضدددصدر،عددد ةدندددوةةد بدددلدع ددد درادددراند دضدددو درا لددد  بيدرملضبلدددرة،دأندضدددضكدحت دددقدرمل

ادددبحلداادددبئ بدا با دددبيدر بعضدددصدا ددديدجدددب يدراب دددبئجد اندرمل وإدددو،د  دددبدأإدددفريدع دددىداجدددو دادددراقد رادددصد 
 ةد در، رةد  بر دصدرادورةدرملهدبةريدا ةجصدأمه صدردر،  بكدر،   ص،داررضحدعندن بئجدرا ةرإصدأندر   ردع بصدرا ةرإص

دجب د  ةجصدعه ص.د

بعضددبيدر،ة ن ددصد(د در،ة ندهدد الد ددرا ضددر دع ددىدعدد دداعددىد   ددصدر 2013 داددنيد ةرإددصدراض ددردد)
 داتد  دإصدرفوقداعدسدربلدرا ةررارمس صدا  هبةريدر  بر صدرايتدت بجوهنبد دضو دع ب ئدرال  اب درملضر ،دا  

 درإد جب بيدد اادبئ بدعهبةةدراض مدر  بعسدع ىدغ هبدعندرملهبةريدراديتدخضدضلدا  ةرإدصدااجدو دادراقد رادص
ع ددىدد د درملهددبةريةجددصداعدد هرات  ددصدر ضددبًدمل  دد درمل دد وددرا ةرإددس،د  ددبدأظهددريدرفددوقد   ددصدرا ددبصدرارر ضددصد د 

دب درملضر .رات  صدراذ ندالد  ةإوندرمل بابيدرايتدر ض ندعهبةريدرال  ا

يدر  بر دددصد د(د  ةرإدددصدهددد الد ددرإ  ادددب دعددد  دروظ دددكدرملهدددبةر2011ا دا  دددتنيدد دددبكدأ دددود دددبع د)
ند بدلدراب دبئجدأ تني،دا عببهجدرا   صدرار بض صد در بعضبيدراف  ت ب صدحب بداجهصدةأددجبعضصدخضوةدد ف 

يل،د دىدرابلدودرا دبملبدبهجدعرعد ددروظ فهدبد ددعببهجدرا   صدرار بض صدروظدكدرملهدبةريدر  بر دصداهدسدعرر دصدا دب
رادددب دادددكدعهدددبةريدرال اد ضددد دد درملرر دددصدر،ايلدعهدددبةةدراض دددمدر  دددبعسدادر  وهدددبدرملهدددبةريدرابف ددد صدار،خ   دددص

راقد داجهددبيدكداجددو داددارا ورلددمدادرملهددبةريدرا  ن ددصداأخدد رًدعهددبةةدرا فتدد دارالإ ت ددب ،د  ددبدأإددفريدعدد 
دص.تبا بيدعندا يدروظ كدعببهجدرا   صدرار بض صدا  هبةريدر  بر رابظردرات  دارا

(د ةرإددصدهدد الدرا ضددر د ددعدد  دروظ ددكدرملهددبةريدر  بر ددصد دعبددبهجدرا   ددصدرار بضدد صد2010ارجددرددار د)
 ب بعضدددبيدراف  دددت ب صدعدددنداجهدددصدنظدددردرات  دددص،دارظهدددرردن دددبئجدرات  دددصدأندعهدددبةريدراض دددمدر  دددبعسدجدددب يد د

صدارابف دددد صد درملرر ددددصدراثبن ددددص،درا ر ددددبدر،ا دعددددندا دددديدروظ فهددددبد درملبددددبهج،د  ب ددددبدجددددب يدرملهددددبةريدر،خ   دددد



 

                                     ليمة عمر التائبس                              دور الدراسة الجامعية في اكتساب بعض المهارات الحياتية              
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اجددب يدعهددبةريدرالراددب دارا ورلددمد درملرر ددصدراثباثددص،در  هددبدرملهددبةريدرا  ن ددص،د  ددبدأإددفريدرا ةرإددصدع ددىدعدد كد
داجو داراقدرضز دمل   در باد دروظ كدرملهبةريدر  بر ص.د

تدددرونيد ت  دددصدرات  دددصد(دأندع ددد وددرملهدددبةريدر  بر دددصد تدددمداددد  در2006ااجددد يد ةرإدددصدرا وادددودا  دددتصد)
ضد ،د  د وددراد  تندملصدملدرادمد امد ددع  وددراد  تنداأندرملهدبةريدرافرع دد  زةدملرا   صد ب بعضصدرإلإ ع صد

ض دددمداعهدددبةريدهددبةريدراعددبدعددد ردعهددبةةدرا فتددد داحت  دددقدراددذري،داظهدددردرددد يندارضددحد درملهدددبةريدرال  ادددب  صداع
ةةدأعد ر دأادرر د دب ة ند(دراديتدأ د يدع دىدضدراد2007)را د  دصدن  جصدراض   صدرا تبواوج ص،داهذردعبدخ الد ا 

دع ىدرا ت كدارا ضبعمد فبع  صدع درا   ريدرال  اب  صداراثوةةدرا تبواوج ص.

دبعجدعدددندعبظدددوة( د  ةرإدددصدهتددد  د ددرتدددو رد ضددد درملهدددبةريدر  بر دددصدعدددندخددد  د رنددد2006 دددبكد ادددو اد)
رإدصد دد،دارولد لدرا ةد،عر ت دصملهدبةريد  بر دصد دراوال دبيدرمل لد ةدررتدرونيدرادذ ندرضرضدورداتندبعجدر   دب در

و دلدجدب يدهدبةةد  رةةدرارإدصدأندعأندهذردراتنبعجد ؤثرد درب  صدرملهبةريدر  بر صدا  درتروني،د  دبد  بدلدرا ةد
د  ةجصدعبا صدا  درترونيدع بصدرا ةرإص.

د ةريدر  بر دصدريدرملهدب د دربباادلد  ف دصدروظ دكدا  ةدد   نيدعندراضرضدرا ب قدأندأغ دبدرا ةرإدبيدرا دب  ص
دضدد نيدرملهددبةري لدديد درررملبددبهج،داجددمدرا ةرإددبيدرا ددب  صدرادديتدعثددريدع  هددبدرا باثددصد ريدراض  ددصد بملوضددوعد

 ددص،د وهنددبدحبثددلد دع دد و د(در، ددر د ددرا ةرإددصدر با2006ر  بر ددصد بملبددبهج،دا بنددلد ةرإددصدرا واددودا  ددتصد)
در   دددب د ضددد د  بعض دددصد  دددصدرتدددرونيدعدددندرملهدددبةريدر  بر دددص،دارا لددديدر دددبيلد ددد ةمد اةدرا ةرإدددصدرمتتدددندرات

،داهبدددبد ت دددند ضدددب دعددد ةرملهدددبةريدر  بر دددصداددد  دع بدددصدعدددندرتدددرونيد ت  دددصدرآل ر د بعضدددصدعادددرررصدعدددندخددد  دأ
درالرفبقد نيدرا ةرإصدر با صدا ةرإصدرا واودا  تص.دد

 إجراءات الدراسة:د
  با ص.رإصدر:درع   يدرا باثصدرملبهجدراولفسدنظررًدمل  ع دتد،غررضدرا ةدج الدراسةمنه

د  بكدراض   ص در،د(راثبعنادد)را ب  رتوندجم   درا ةرإصدعند؛  د   صدرافاو درا ةرإ صدمجتمع الدراسة: 
  ص.دا با(د با بًد324ك،دا  غدع  ه د)2019/2020 ت  صدرآل ر دخ  درافامدرا ةرإسدة   د

با بًد (د%24ص،دأددعبد ضب  د)(د با بًدا با صدعندجم   درا ةرإ76ع بصدرا ةرإصدعند)رتونلدعينة الدراسة: 
دبع   رهتد بصدرا ةرإصدااق(دأنثى.دار  را درا با صدر نيدروز  دأارر دع50(د  ررًدا)26ا با ص،دعبه د)

د  
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د(د وضحدروز  دأارر دع بصدرا ليداا بًدا   ا 1ج ا دة  د)

دن  تد مدرا %درا تررة را  ا دي
د19.7د15درا  صدرالجن  ز صد1
د10.5د8 را بة  د2
د9.2د7درا  صدراضر  صد3
د6.5د5درا  صدرال تبا صد4
د5.2د4دع  درابفاد5
د13.1د10دع وكدرا   صد6
د7.8د6درا  باصدارآلثبةد7
د6.5د5درملت  بيدارملض وعبيد8
د4.1د3در  ررا بد9
د5.2د4درابف  صراالصدد10
د2.6د2درا  صدرافرن  صد11
د5.2د4دراف  فصد12
د4.1د3دع  درالج  بعد13

د%100د76درم وع

 (د وضحدروز  دأارر دع بصدرا ةرإصداا بًدا جبا2ج ا دة  د)

دراب  صدراض  در با
د34.2د26   وة
د65.7د50  نب 
د%100د76درم وع

 
د

د  
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درا ةرإصداا بدا  ض  درا ر  سد(د وضحدروز  دأارر دع بص3ج ا دة  د)

د%درا تررةدرملض  درا ر  س
د5.2د4   بز

د2.6د2دج  دج ر
د35.5 27 ج  
د56.5د43 ع  و 
د%100د76درم وع

 

نصد يدمتدرالإ ضب،داب  صإبيدرا ارا ةرر،  درابظرددد دمتد ع ر درإ  بنصدرا ليد ض درارجوعدأداة الدراسة: 
دد د)  ةرإص د)راض رد دعن دار 2013 م د2010، دأ، د2009 و بع  دا  تص درا واو د2006، درأافلداد(   

 بدر  ا درا بيل:د(دأ ضب د  بد ظهره4(دا رةدعوزعصدع ىد)36رالإ  بنصد دلوةهتبدرابهبئ صدعند)
 (دروز  دا رريدرالإ  بنصدع ىدر، ضب 4ج ا دة  د)

دا رريدر، ضب  ر، ضب 
د13-1دع درآلخر ندعهبةةدرالراب دادرا ورلم

د21-14دعهبةةد  رةةدراو ل
د28-22دعهبةةدررب درا ررة

د36-29دعهبةةدامدرمل ت ي

 حدق األداة:
آل ر ،در دد دع دد دراددبفاد ت  ددصد(دعددندأعضددب درهل ئددصدرا  ة  دد صد   دد دع ددوكدرا   ددصدا 17) متدعددرضدأ رةدرا ةرإددصدع ددى

بهت داددا دضددو دع  دد ضدد ندهلددب،عدد  داضددواهبدارن  بئهددبدا  ضدد درملا دديد ددبعوردنررجضددصدا ددرريدر، رةدا  دد ر دراددرأدداددو د
 ذاهب.ا(دعندرحملت نيدع ىدرض   هبدأاد%80متدرض  مد ض دراف رريدااذ دراف رريدرايتدأ؛ د)

مدا رةد بطد نيددالةر متدر   ردل قدرالر بقدرا رخ سدعندخ  دا ب دعضبعمدرحدق االتساق الداخلي: 
 رر .رإلجدددرب ةيدحت تدهذهدراف رةدار  ا درا بيلد وضحدهذرارا ةجصدرات  صدا  ض دراذ
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دة(دعضبعمدرالةر بطد نيدرا ةجصدرات  صدا  ض داا    بمداا رريدرالخ  ب5)ج ا د

عضبعمدرالةر بطدع درا ةجصدرات  صد
دا    بم دعضبعمدرالةر بطدع دجمبهلب د د

عضبعمدرالةر بطد
 رملالح

عضبعمددرالةر بطد عضبعمدرالةر بط
 رملالح

دراف رة عضبعمدرالةر بط درمب 

.247 .311** .228* .374**  1 

اب 
رالر
يد
هبةر
ع

د

.223 .331** .360** .487**  2 

.445 .516** .344** .477**  3 

.254 .389** .383** .532**  4 

.193 .264* .181 .341**  5 

.467 .572** .520** .642**  6 

.478 .575** .497** .624**  7 

.395 .506** .441** .571**  8 

.259 .324** .221 .405**  9 

.043 .157 .063 .249*  10 

د*231. **340. 253. .390**  11 

د*225. **384. 304. .383**  12 

.264 .372** .224 .385**  13 

.207 .338** .319** .449**  14 

 ل
دراو
 رةة
يدر

هبةر
ع

د

.165 .285* .340** .456**  15 

.073 .178 .213 .335**  16 

.488 .565** .447** .553**  17 

.267 .348** .376** .486**  18 
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عضبعمدرالةر بطدع درا ةجصدرات  صد

دا    بم
 عضبعمدرالةر بطدع دجمبهلب

د
دراف رة

د
عضبعمدرالةر بطددرمب 

 رملالح
 عضبعمدرالةر بط

عضبعمدرالةر بطد
 رملالح

 عضبعمدرالةر بط

.110 .193 .267* .393**  19 

 ل
دراو
 رةة
يدر

هبةر
ع

د

.335** .437** .503** .607**  20 
د21  **341. 211. *268. 161.
.198 .314** .297** .406**  22 

 ررة
 درا
ررب
يد
هبةر
ع

د

.379** .453** .458** .548**  23 

.413** .509** .449** .554**  24 

.454** .539** .547** .636**  25 

.436** .542** .513** .600**  26 

.476** .574** .616** .702**  27 
.252* .335** .373** .469**  28 
.117 .147 .125 .198  29 

 ي
 ت
مدرمل

يدا
هبةر
ع

د

.227* .231* .321** .399**  30 
.059 .032 .462** .537**  31 
.169 .139 .488** .558**  32 
.279* .211 .697** .743**  33 
.151 .104 .631** .695**  34 
.236* .182 .720** .774**  35 
د*269. .256* .625** .714**  36 
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د

ند دددد  دعضددددبع يدأ(داراددددذدد وضددددحدلدددد قدرالر ددددبقدرادددد رخ سدا إدددد  بنصدجندددد د5 ددددبابظرد در دددد ا دة دددد د)ددددد
(دا  د د ادكد دد0.01(،دا؛ ضهبد راصد اابئ بًدعب دع د و دعضبو دصد)774ا)(د198رالةر بطدررراالد نيد)

دعض اليدل قدج  ةدا إ  بنص.

 د ا درران بخدا وضحداصدأافبد متدر   ردث بيدرالإ  بنصد بإ   ركد ر  صدرا ببإقدرا رخ سدنضب ثبات الدراسة: 
د درالإ  بنص.را بيلد   دعضبع يدأافبداف رريدر، رةد تمدااتمد ض دعندأ ضب

 (د   دعضبع يدأافبداأل رةد تمداتمد ض دعندأ ضب در، رة6)ج ا د

دعضبعمدأافبدع  دراف رريدر، ضب 
د78. 36در، رةد تم

د70. 13دعهبةريدرا ورلم
 66.د8دعهبةريدد  رةةدراو ل
 73.د7دعهبةريدررب درا ررة

 74. 8دعهبةريدامدرمل ت ي

بئ صدعبددد دع ددد و دجنددد دأند؛ ددد دعؤشدددرريدراث دددبيدعرضددد صدا ريد الادددصد ااددد(د6)ة ددد دا دددبابظرد ددر ددد ا د
رة،دا د د دىدث دبيدر، ع(داهسدعؤشرريدج  ةداعت ئبدصداكتدندراوثدوقد دب،دارضتدسدعؤشدررًدج د رًد0.01عضبو صد)

ةيدعدددند ثدددسد  ددد ث   دددلدرا باثدددصدعدددندع بدددصدرا لددديداضددد در ددد  ره داتدددمدا دددرةدعدددندا دددرريدرالإددد  بنصداادددقدإددد  د
د وضحد اك.د(7(داج ا د)1-2-3غ دع وارة(داتامدع ىدث  د ةجبيد)دجزئس،ع وارةد  تمددع وارة،)

 (درحملكدرملض   د درا ةرإص7ج ا د)

درجتبهدرإلجب صدراوزندراب يبدرمل ب مداتد و درت  ص
دغ دع وارد33.33-55.33 1.66-د1

دع واردجزئسد55.34-77.66 2.33د-1.67
دع وارد77.67 -100د3د-2.34

دج:دراب بئدمد درإ   علدرا باثصدجم وعصدعندرا لبا مدرإلاابئ صدا  ولالمعالجة اةحصائية: 

اإلجب دصدع ددىدرا ددؤر در،ا دمتدا ددب درمل وإدتبيدر  ددب  صدارالحنرراددبيدرملض بة ددصدارادوزندراب دديبدارالجتددبهدرملددرجحد
دجب دصدع دىد دمدا درةدعدندا درريدر، ضدب داتمد ض دعندأ ضدب درا ةرإدصد تدم،دارا تدررةريداراب دبدرملئو دصدا د رئمدرإل
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(دا فددددراقد دراب ددددبدا اددددكدا ل  دددد دعدددد  درإدددد   ا صدن ددددبد2ر،ة ضددددصدا إدددد  بنصدا ددددذاكدا ددددب د   ددددصد) ددددب
را تدررةريدادو د دمد د  مدعدند د رئمدرإلجب دصد دذاكدمتدا دب درمل وإدودرملدرجحداحت  د درالجتدبهد بدب دع دىد   دصد

 رمل وإودرملرجح.د

خ  ددبةدجتددبنادر لددي،دمتداإلجب ددصدع ددىدرا ددؤر دراثددبيندمتدا ددب درمل وإددودارالحنددرر درملض ددبةددادد ةجبيدع بددصدرا
نيدالاددصدرافددراقد ددد  ددب د رإدد   ركدرالخ  ددبةدرا ددبئسدمل وإددتنيدغدد دعددرر تنيدا ددذاكدمترا  ددب ند درم ددوع ني،د

دراذ وةدارإلنب .

خ  ددبةدجتددبنادا لددي،داررالحنددرر درملض ددبةددادد ةجبيدع بددصدراإلجب ددصدع ددىدرا ددؤر دراثبادديدمتدا ددب درمل وإددودادد
د      د.  بكدراض   صقد نيدر،را  ب ند درم وع ني،درخ  بةدحت  مدرا  ب ندأاب ددرالجتبهد  ب د الاصدرافراد

 ا بيلابلودركتندرإ ضررضدن بئجدرا ةرإصدا بدأإئ  هبدع ىدرنتائج الدراسة ومناقشتها: 

ريدر  بر صدرملهبةددب د ض عبد اةدرا ةرإصدر بعض صد در   ألول الذي نص على: لإلجابة عن السؤال ا
دا دد   صد   صدرآل ر دجبعضصدعارررص؟

دا رريدر دعن دا رة دع ىد م درإلجب ص دا  رئم در،ةد، ضمتدا ب درا تررةريداراب بدرملئو ص دا إ  بنصب  د ضص
د) ب دا فراقد دراب بدا اكدا ل   دع 2ا ذاكدا ب د   ص دن بدرا ( مد تررةريداو دد درإ   ا ص

دملرجح،د  بدمترراوإودد   صد   مدعند  رئمدرإلجب صد ذاكدمتدا ب دراوإودرملرجحداحت   درالجتبهد بب دع ى
 تم. ا ةرإصددر ضب دأا ب درمل وإتبيدر  ب  صدارالحنررابيدرملض بة صداراوزندراب يبداتمد ض دعند

د  
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درآلخر ن(دارا ورلمدع را ض در،ا :د)عهبةةدرالراب د   
درريدرا ض زندرملئوددارالجتبهداف (دا فراقد دراب بداراوإودرملرجحداراود2(درا تررةريداراب بدرملئو صدا   صد) ب8)ج ا د

در،ا .

درالجتبه
را الاصد
درإلاابئ ص درارر ص 2 ب

راوزند
 رملئود

راوإود
 رملرج 

غ د
 ع وارة

  تمد
دع وارة جزئس درا  بن  راض بةري

دع وارة دك 35 33 8 2.36 78.51 3 17.87  راص 1 
      10.5 43.4 46.1 %  
دع وارة دك 39 31 6 2.43 81.14 1 23.39  راص 2 
      7.9 40.8 51.3 %  
دك 29 38 9 2.26 75.44 6 17.36  راص جزئ ب ع وارة 3 

      11.8 50 38.2 %  
دع وارة دك 37 31 8 2.38 79.39 2 18.50  راص 4 
      10.5 40.8 48.7 %  
دع وارة دك 35 33 8 2.36 78.51 3 17.87  راص 5 
      10.5 43.4 46.1 %  
دع وارة دك 35 28 13 2.29 76.32 5 9.97  راص 6 
      17.1 36.8 46.1 %  
دجزئ ب ع وارة دك 27 36 13 2.18 72.81 9 10.61  راص 7 

      17.1 47.4 35.5 %  
دجزئ ب ع وارة دك 29 34 13 2.21 73.68 8 9.50  راص 8 

      17.1 44.7 38.2 %  
دجزئ ب ع وارة دك 28 34 14 2.18 72.81 9 8.32  راص 9 

      18.4 44.7 36.8 %  
دغ دع وارة دك 20 27 29 1.88 62.72 11 1.76 غ د راص 10 

      38.2 35.5 26.3 %  
دع وارة دك 35 29 12 2.30 76.75 4 11.24  راص 11 
      15.8 38.2 46.1 %  
دجزئ ب ع وارة دك 26 42 8 2.24 74.56 7 22.84  راص 12 

      10.5 55.3 34.2 %  
دجزئ ب ع وارة دك 20 39 17 2.04 67.98 10 11.24  راص 13 

      22.4 51.3 26.3 %  
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ر دو د   دصدراوجدتد(دأندأجور درا ةرإصدر بعض صدا  دع بصدرا ةرإصدعفض صد دباو دحب ديد8 ظهردر  ا دة  د)
(د)أ ب ددددمدرآلخددددر ند ب   ددددبعص(دع ددددىدأع ددددىدن دددد صدعورا ددددصدارددددوارد2ارا  بشددددصداجددددوهد   ددددب،د  داادددد لدراف ددددرةد)

.دع ىدر مدن  صدعورا صداغ دع دوارةددرضدتدعدند(10)راف رةد(،د دانيداا لد2.43(داازندعئودد)81.14)
 ؤ د دأندرا ةرإدصدر بعض دصدرر دزدع دىدر بندبدرملضدر د أافلدأنظبةدرآلخر ند،ختدبئه د تر  دصدغد دع بشدرة داهدذرد

رابظرددراذدد ض   دع ىدرا   ني،دا  مدراله  بكد ب ورةد رخدمدرحملبضدرةد دنيدرات  دصدأنف ده دا  دبه دا دنيدأإد ب د
رملددب ة،داعدد كد  خددب درا تبواوج ددبدر   ثددصدرادديتدر دد حدنز دد دعددندرا ورلددم،دار فددقدهددذهدراب  جددصدعدد دن ددبئجد ةرإددصد

(درادددديتدأاضددددللدأندراب ددددبطدراددددرئ ادرمل دددد كد با ةرإددددصدر بعض ددددصدا ت  ددددصدهددددودرالإدددد  بعد2006اددددودا  ددددتصد)را ود
ا  لبضرريدرملضرا صداجتببد ثرر دهذهدرحملبضرريد باب بشدبيدر دب ةدراديتدرؤلدمدال   دب درات  دصدضدور ودر دورةد

دا رحدرآلةر دار   هبدةغ درالخ   .
 البعد الثاني: مهارة إدارة الوقت

جتبهدرجحداراوزندرملئوددارال(دا فراقد دراب بداراوإودرمل2(درا تررةريداراب بدرملئو صدا   صد) ب9)ا دج 
 اف رريدرا ض دراثبين

درالجتبه را الاصد
درإلاابئ ص

درارر ص 2 ب راوزند
 رملئود

راوإود
 رملرج 

دع وارة   تمدجزئس غ دع وارة درا  بن  راض بةري

دع وارةدجزئ ب د18 2.13 71.05 2 3.26 غ د راص دك 28 30 14 
      23.7 39.5 36.8 %  

دع وارةدجزئ ب دك 26 34 16 2.13 71.05 2 6.42  راص 15 
      21.1 44.7 34.2 %  

دع وارةدجزئ ب دك 20 42 14 2.08 69.30 3 17.16  راص 16 
      18.4 55.3 26.3 %  

دع وارةدجزئ ب دك 30 41 5 2.33 77.63 1 26.87  راص 17 
      6.6 53.9 39.5 %  

دع وارةدجزئ ب دك 17 41 18 1.99 66.23 5 14.55  راص 18 
      23.7 53.9 22.4 %  

دع وارةدجزئ ب دك 16 31 29 1.83 60.96 6 5.24 غ د راص 19 
      38.2 40.8 21.1 %  

دع وارةدجزئ ب دك 24 29 23 2.01 67.11 4 0.82 غ د راص 20 
      30.3 38.2 31.6 %  

دع وارةدجزئ ب دك 17 45 14 2.04 67.98 4 23.08  راص 21 
      18.4 59.2 22.4 %  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
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د ددماأجنزهددبد بكدرا وع ددصدأا ددزكد  ل  دد دأااو ددبيدعددندرملهددد(درادديتدرددب دع ددى 17(دأندراف ددرةد)9) ظهددردر دد ا د
نيدااد لد،د داد2.33(دا  دواردجزئدسدااإدودعدرجحد)77.63غ هب ،د  دااد لدع دىدأع دىدازندعئدودد)

 دىدأ  دازندبد جنبزهدب دع(دارايتدرب دع ى:د أا  دختصدع مد) هب صداة  دص(دا  هدبكدرا وع دصدراورجد19راف رةد)
 دددصد ةرإددد تد  د(.دا ف دددرد ادددكد دددأندراتبادددبدملد  ددد ة 1.83(داغددد دع دددوارة،دااإدددودعدددرجحد)60.96عئدددودد)

زعد ةرإد صد دأند دودا بعدصدرار بعض صدع ىدةإ دختصد ةرإ صدحم  ةد زعندعضني،داالدرت دقدعدند  دمدر،إد ب د رخدمدر
ة دددبيدوعدد در دد   دراودهبئ ددصداعع ددىد    ددتدختددصدعوث ددصد بملورضدد  درملضرا ددصدرمل  عددصدازعددندرالخ  ددبةريدراباددف صداراب

ملدددب ة،دغ دددب دعدددبيدرددد درر دددبع دراتبادددبد داادددواتدع دددىدرملض ودرا لث دددصد بإلضدددباصد ددرملررجددد دارملادددب ةدراددديتد
عدددند بةإددد تددرملهدددبةةدرتتدددودرا ةرإددد صدعدددندرإلجدددرر درا بف دددذدداألإددد ب د دددبضتادع دددىدأ ر دراتبادددبدار فدددسدهدددذه

 ادمدع د و دراتبادبد دد(دا ديدمل2016ر  بر صدرا وع ص،دار فقدن  جصدهذهدرا ةرإصدع دن بئجد ةرإصد دبظ د)
 درادددددور د با دددددصدعدددددرةد  رةةدراو دددددلد ددةإددددد دختدددددصدعبظ دددددتدحمددددد  ةدر،هددددد ر ،دارخ  فدددددلدرا ةرإدددددصدرت   دددددتدملهدددددبةد

د(.د2010)
 البعد الثالث: مهارة اتخاذ القرار

جتبهدرجحداراوزندرملئوددارال(دا فراقد دراب بداراوإودرمل2(درا تررةريداراب بدرملئو صدا   صد) ب10ج ا 
داف رريدرا ض دراثباي.

درالجتبه صدرا الا
درإلاابئ ص

درارر ص 2 ب
راوزند
 رملئود

راوإود
 رملرج 

غ د
 ع وارة

  تمد
 جزئس

دع وارة درا  بن  راض بةري

د  تمدجزئس دك 28 41 7 2.29 75.88 4 23.24  راص 22 
      9.2 53.9 36.8 %  
دع وارة دك 35 31 10 2.33 77.63 3 14.24  راص 23 
      13.2 40.8 46.1 %  

د  تمدجزئس دك 16 37 23 1.91 63.60 6 9.03  راص 24 
      30.3 48.7 21.1 %  

د  تمدجزئس دك 23 34 19 2.05 68.42 5 4.76 غ د راص 25 
      25 44.7 30.3 %  
دع وارة دك 37 28 11 2.34 78.07 2 13.76  راص 26 
      14.5 36.8 48.7 %  

دغ دع وارة دك 21 22 33 1.84 61.40 7 3.50 غ د راص 27 
      43.4 28.9 27.6 %  
دع وارة دك 39 29 8 2.41 80.26 1 19.76  راص د28
      10.5 38.2 51.3 %  
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(درايتدرب دع دى دأرادر د د ا داردراد ،د د دااد لدع دىدأع دىدازند28(دأندراف رةد)10 ظهردر  ا د)
،داةنبد ضو د اكد دد   ضصدرا  ا صدرا    دصدراديتدر  د د بهلد ا د2.41(دا  واردااإودعرجحد)80.26عئودد)

جم  دد در بعضددص،دار فددقدارااددت،دا دديد ضدد شدراتباددبد رخددمدهددذردرم  دد دراددذدد باضددراةةدأند ضتددادمسبرددتدع ددىد
(داراديتدردب دع دى:د أةر دبدرا دررةد27(،د دانيدااد لدراف درةد)2017)جضبةةدهذهدراب  جصدع دن بئجد ةرإصد

(.دا ف ددرد اددكد1.84(داغدد دع ددوارة،دااإددودعددرجحد)61.40)عئددودد دع ددىدأ  دازنداربف ددذهراددذددمتدررددب هد
دا ب   هدبدا ادكد بإد   ركدأإددبا بدرا د ة ادر   ثدصدملددبدأندهدذهدرملهدبةةدحت دبيد ددع ددرةريدخبلدصداأنظ دصدحمدد  ةد

هلبدعند اةد دغرمد د  دحت  د درا دررةدرملببإدبداع ب ضدصدرت   دتداجمر دبيدربف دذه،داندبدأندرا ةرإدصدر بعض دصدرف  د د
د ددر ب ثددصد در ددد ميدرتدددتريدرا ض    دددصدرنضتدداد ادددكدع دددىدعددد  در   دددب درات  ددصدهلدددذهدرملهدددبةةدر  بر دددصدرهلبعدددص،

د(.د2014اررف لدهذهدراب  جصدع دن بئجد ةرإصدر  وةد)
 البعد الرابع: مهارة حل المشكات

الجتبهدملرجحداراوزندرملئوددار(دا فراقد دراب بداراوإودر2(درا تررةريداراب بدرملئو صدا   صد) ب11)دج ا 
داف رريدرا ض درارر  

درالجتبه را الاصد
درإلاابئ ص درارر ص 2 ب راوزند

 رملئود
راوإود
 رملرج 

غ د
 ع وارة

  تمد
دع وارة جزئس درا  بن  راض بةري

دع وارة دك 43 30 3 2.53 84.21 3 32.87  راص 29 
      3.9 39.5 56.6 %  
دع وارة دك 41 27 8 2.43 81.14 5 21.66  راص 30 
      10.5 35.5 53.9 %  
دع وارة دك 33 29 14 2.25 75.00 7 7.92  راص 31 
      18.4 38.2 43.4 %  
دع وارة دك 52 15 9 2.57 85.53 1 42.82  راص 32 
      11.8 19.7 68.4 %  
دع وارة دك 47 25 4 2.57 85.53 1 36.50  راص 33 
      5.3 32.9 61.8 %  
دع وارة دك 39 32 5 2.45 81.58 4 25.45  راص 34 
      6.6 42.1 51.3 %  
دع وارة دك 40 29 7 2.43 81.14 5 22.29  راص 35 
      9.2 38.2 52.6 %  
دع وارة دك 33 21 22 2.14 71.49 8 3.50 غ د راص 36 
      28.9 27.6 43.4 %  



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
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د) در  ا  د)11 ظهر دراف رة دأن درآل32( دع بع ة د  دختيت د أاظك دع ى درب  درايت دامد( د  خر ن
دعئودد) دازن دأع ى داا لدع ى د   دااإودعرجحد85.53ع ب  ه  ، دا  وار دارض2.57)( درا باثصد(، زا

درا  يبد ض درن ال32ااو دراف ر) درايتدرج بالدرم    د ددرا   ريدرهلبئ ص دا(  يدا حد ررحدتر رداعدثوةة
ضصد اف هبدا  يب،دار بعرم   در دددارإ دا لر صدرارأددارا ض  ،د بإلضباصد دد خو دراض   دعندرمل ب مدرا وع ص

 مدهذهداددأخر ،ددندجهصعذردرازخ دعندرالنف بحدعندجهص،داا ا درمل ب مدعر زدع  سدرأثرد  تمدع بشرد 
دام درار سدنهبةة دعندشأهنب د د ررعجد د ع ر  دع ىدعبر هب درأخذ دأن د ب بعضص  د    هب،دت يدا رمل دأ  د
د ب ة ندع ىدامدرمل ت يدرايتدرورجهه ،دارؤ  د اكدراف رةد) ايتداا لدع ىد ريدر(د33ا ع ر د   ص

 صدا ةرإصدر باردصاررف لدن  جدا  ةجصدرجتبهدع واردارايتدنالدع ى: دأ  ب د أند مدع ت صداهلبدام ،رملرر صد
دأندبكد دانيرا ض   دراضد(،دع دع اظصدأندرافبةقد نيدرا ةرإ نيدأندر،ادد 2013ع د ةرإصدرازن  دد)

 را ةرإصدر با صد درا ض   دراضبيل.

د:دنتائج األبعاد ككل 
 وزندرملئودداراوإودرملرجحدارالجتبهدرملرجحد، ضب درا ةرإصد تم(درا12ج ا )

درالجتبه
را الاصد
درإلاابئ ص درارر ص 2 ب

راوزند
 رملئود

راوإود
 رملرج 

غ د
 ع وارة

  تمد
دع وارة جزئس درا  بن  ر، ضب 

ع وارد
دجزئ ب د راص دك 395 435 158 2.24 74.66 2 136.13 رالراب داد

را ورلمدع د
 % 39.98 44.03 15.99       رآلخر ن

ع وارد
دجزئ ب د راص دك 178 293 137 2.07 68.91 4 64.54

   رةةدراو ل
      22.53 48.19 29.28 % 
ع وارد
دجزئ ب د راص دك 199 222 111 2.17 72.18 3 38.71

 ررب درا ررة
      20.86 41.73 37.41 % 
دع وار د راص دك 328 208 72 2.42 80.70 1 161.89

 رمل ت يامد
      11.84 34.21 53.95 % 
ع وارد
دجزئ ب د راص دك 1100 1158 478 2.23 74.24 - 311.64

درم وع
      17.47 42.32 40.20 % 
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د

(دأندرا ض درارر  داهو دامدرمل ت ي د  داامدع دىدرملرر دصدر،ادد دأع ىدازندعئدودد12 ظهردر  ا دد)ددددد
(دا  دددوار،د   دددتدرا ضددد در،ا د رالرادددب دارا ورلدددمدعددد درآلخدددر ن د دددوزندعئدددودد2.42(دااإدددودعدددرجحد)80.70)
(دااإدود72.18ندعئدود)(ددا  واردجزئدس،دادرا ضد درارر د د رردب درا دررة د دوزد2.24(دااإودعرجحد)74.66)

(دا  واردجزئسدأ ضب،د دانيداامدرا ض دراثبيند   رةةدراو دل دع دىدرملرر دصدر،خد ة،د دوزندعئدودد2.17عرجحد)
(دا  واردجزئس،دا ف ردااو د ض د امدرمل ت ي دع دىدأع دىدازندعئدودد2.24(دااإودعرجحد)68.91)

د  جدددتدحندددودلددد مدرات  دددصد  ورعددد داأإدددادادددمددااإدددودعدددرجحدا  دددوار،دا ف دددرد ادددكد دددأندار ددد درا ةرإدددصدر بعض دددص
رمل دددت يدراددديتدردددورجهه د دظدددمدرض ددد در  دددبةدا   دددىندهلددد دحت  دددقدأهددد راه درا ض    دددصدارالج  بع دددص،در فدددقدهدددذهد

(د2017(،داجضدبةةد)2013(،ارخ  فدلدعد دن دبئجد ةرإدصد د دعدندراض دردد)2006راب  جصدع د ةرإدصدادو اد)
ف ددردرا باثددصدااددو د ضدد د   رةةدراو ددل دع ددىدأ ددمدررر ددبد ددنيدر، ضددب دحباددوهلبدع ددىد ةجددصدعورا ددصدع وإددتص.دار

ا  واردجزئسد ددغ ب دث باصدرإ ث بةدراو لدا  رةرتد د باصدعبباسدراض   صدرا ض    صد مدرم   د رع دت،داا د ب ةد
ا با ددبيلدرنضتدداددرإل رةةدرا  ا رر  ددصد درملؤإ ددصدر بعض ددصد اةد درأج ددمدحت  ددقدراتثدد دعددندر،هدد ر درا ض    ددص،

(،دار  ددكدهددذهدراب  جددصد2017 ادكدع ددىدأ ر دا اةدرا ةرإددصدر بعض ددص،دار فددقدهددذهدراب  جدصدعدد د ةرإددصدجضددبةةد)
د(،دا يداامدهذردرا ض دع ىد ةجصدعورا صد   ة.2003)او اددع د ةرإص

دαرا الادصد)دبد دع د و همدروج دادراقد ريد الادصد اادبئ صدعلإلجابة على السؤال الثاني الذي نص على: "
هددصدنظددردررصدعددنداج ةجددصدر   ددب د ضدد درملهددبةريدر  بر ددصدادد دد   ددصد   ددصدرآل ر دجبعضددصدعاددردد(د 0.05=د

درات  صدرضز دمل   در با؟
  ددد در دددباداا دددبدملداإلجب دددصدع دددىدهدددذردرا دددؤر دمتدا دددب درمل وإدددودارالحندددرر درملض دددبةدداددد ةجبيدع بدددصدرا لدددي

داةل يد در  ا درا بيل:

دارمل وإودارالحنرر درملض بةددا ةجبيدع بصدرا ليداا بدمل   در ب(د13)ج ا د

در با دراض   درمل وإو  رالحنرر درملض بةد
د  وة 26 81.27 8.651 
 9.760 79.04 50  نب 

د  بة بإ   ركدرخد-ةع دطدالإ   ركدرإلااب درا ب بع  بةهدشردد-جتبنادرا  ب ند درم وع نيامتدرخ  بةد
دLevene's Test for Equality of Variancesا فبز دا، داجو  راقد ريداأظهريدراب بئجدع ك

د(F = 1.219, P = .273) الاصد اابئ صد نيدر  بندرم وع نيد



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
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ددارإلنب داراذدراذ وةدقد ني  بدمتدرإ   ركدرالخ  بةدرا بئسدمل وإتنيدغ دعرر تنيد  ب د الاصدرافراددد
د نيدر د اابئ ب د راص داراق داجو  دع ك دأظهر ديد= در 0.981م وع نيد)   ص د ةجص د، د= درا   صد74ر ص ،

د د ا0.330ر  اا ص= درايتد ب  س دراض   ص درا ةرإص درا  ئص دا ضز د اكد ددأن د (، د   ص درآل هب  ر دحتودد  ص
د،هن  د  ةريدع  ب ص داا  ه  دات در ب ني، دارا ة دارجتبهبهتب د دجم ض  دعفر ريدعوا ة، دارا ،دون    

دصدع د ةرإصد  راب  جدلدهذهراظرا ،داذاكدر أثردرملهبةريدر  بر صد بخ   در با،داررف دا  ضرضوندابفا
ريدعنداجو داراقد(درايتدأإف2007(،دااتبهبدرخ  فلدع د ةرإصدرا   )2017(داجضبةة)2010عندار )

 ر ضبدهلذردرمل   .دد

را الاددصد دبدد دع دد ود ااددبئ صدعدهددمدروجدد داددراقد ريد الاددصلإلجابــة علــى الســؤال الثالــث الــذي يــنص علــى: "
(αدد د ةجددصدر   ددب د ضدد درملهددبةريدر  بر ددصدادد دد   ددصد   ددصدرآل ر دجبعضددص0.05=دد)اجهددصددعاددرررصدعددند

دنظردرات  صدرضز دمل   درا  ا ؟

 ددد ا دلددد يد درمتدا دددب درمل وإدددودارالحندددرر درملض دددبةدداددد ةجبيدع بدددصدرا لددديداا دددبدمل  ددد درا  اددد داةدد
درا بيل:دد

دا (درمل وإودارالحنرر درملض بةددا ةجبيدع بصدرا ليداا بدمل   درا  14)دج ا 
درا     رالحنرر درملض بةد رمل وإو راض  
درجن  زد 15 80.93 8.413 
دربة   8 78.00 9.457 
دعرك 7 77.86 9.529 
در تبيل 5 77.80 12.518 

دع  درابفا 4 81.00 4.320 
درر  ص 10 79.80 10.871 
درا  باص 6 78.17 4.916 
درملت  بي 5 80.60 10.574 
در  ررا ب 3 72.00 15.716 

دللصدنف  ص 4 81.00 10.424 
دارن س 2 88.00 7.071 
دا  فص 4 84.50 12.234 
درج  بع 3 81.67 12.055 

دراض بصدرات  ص 76 79.80 9.398 



 

                                     ليمة عمر التائبس                              دور الدراسة الجامعية في اكتساب بعض المهارات الحياتية              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 212 

 بإدد   ركدرخ  ددبةدد-را ددبةع د بع  ددبةهدشددرطدالإدد   ركدرإلااددب دد-جتددبنادرا  ددب ند درم ددوع نيمتدرخ  ددبةد
،دارظهدريدراب دبئجدعد كداجدو دادراقد ريدLevene's Test for Equality of Variancesا فبدز

د(F = .822, P = .628) الاصد اابئ صد نيدر  بندجم وعبيدع بصدرا ليداا بدا   ا .د
ب دبئجد دص،داأظهدريدرابكدراض  ر،  متدرإ   ركدرخ  بةدحت  مدرا  ب ندأاب ددرالجتبهد  ب د الاصدرافراقد نيد

دع كداجو داراقد راصد اابئ بد نيدرم وعبيد  بدهودعوضحد در  ا درا بيل:
 ا  ا (درمل وإودرملر ضبيدا ةجصدر ر صدا ةجبيدع بصدرا ليداا بدمل   در15)دج ا 

دعا ةدرا  ب ن درا ةجصدرافبئ ص ع وإودرملر ضبي  ةجصدر ر ص جم وعدرملر ضبي
F 

درا   صدر  اا ص
Sig. 

 44.846 12 538.149  نيدرم وعبي
د رخمدرم وعبي 928. 464. 6085.890 63 96.601 

درات س 6624.039 75  
 درمل   فصد در، ضبد0.05(د   نيدع كداجو داراقد راصد اابئ بدعب دع  ودد الاصد15اعندر  ا دة  )

دا ضز د اك دا   ا ، دا  د   داا ب دع  و در   ب درملهبةريدر  بر ص د   ص ددر ب ت  بعضصددرآل ر دص
يد صد درملضت بيدع  بةدتبن بعارررص،داه د ب  وند دد  ئصدرض    صدارا ة،دا ض  وند دحم ودرض   سد دد ع

رداا ًبدهلذةرإصد بصدرا عارر دارملتونبي،داخيضضوندا  بإصداا  فصدجبعض صدعوا ةدعبدجضمدرافراقدر فسد نيدأ
د) در  وة دن  جص دع  دراب  جص دار  كدهذه داراد2014رمل   ، درايتدجب يد وجو  د د د ةجصد( د اابئ ب قد راص

درخ   در   ب درملهبةريدر  بر صداابحلدر،  بكدر،   ص.د
را الادصد د صدعبد دع د ودهدمدروجد دادراقد ريد الادصد اادبئدلإلجابة على السؤال الرابع الذي ينص علـى:"ددد
(αد 0.05=دد)جهددصداددرررصدعددندادع ةجددصدر   ددب د ضدد درملهددبةريدر  بر ددصدادد دد   ددصد   ددصدرآل ر دجبعضددصدد

دنظردرات  صدرضز دمل   درملض  درا ر  س؟
دلد يد در دد ا ر  دسداةدمتدا دب درمل وإدودارالحندرر درملض ددبةدداد ةجبيدع بدصدرا لدديداا دبدمل  د درملضدد  درا د

درا بيل:
 ر  س  درا درمل وإودارالحنرر درملض بةددا ةجبيدع بصدرا ليداا بدمل   درملضد(15)ج ا د

دراض   رملض    رالحنرر درملض بةد رمل وإو
دع  و  43 78.35 8.850 
دج   27 81.52 10.323 

دج  دج ر 2 78.50 6.364 
د  بز 4 84.50 9.327 
درات  ص 76 79.80 9.398 



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
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درا بةد بع  بةهدشردد-جتبنادرا  ب ند درم وع نيمتدرخ  بةد   بةد بإ   ركدرخد-ع دطدالإ   ركدرإلااب 
راقد ريدا،داأظهريدراب بئجدع كداجو دLevene's Test for Equality of Variancesا فبزد

د(F = .822, P = .628) الاصد اابئ صد نيدر  بندجم وعبيدع بصدرا ليداا بدا  ض  درا ر  سد

يد ب كس،داأظهردض  در،ا  دإ   ركدرخ  بةدحت  مدرا  ب ندأاب ددرالجتبهد  ب د الاصدرافراقداا بمتدرد
د:ا بيلرراب بئجدع كداجو داراقد راصد اابئ بد نيدرم وعبيد  بدهودعوضحد در  ا د

دا ر  سملض  دررمل وإودرملر ضبيدا ةجصدر ر صدا ةجبيدع بصدرا ليداا بدمل   درد(16)ج ا د

دجم وعدرملر ضبي عا ةدرا  ب ن د ةجصدر ر ص دع وإودرملر ضبي F Sig. 
د نيدرم وعبي 262.031 3 87.344 .988 .403 
د رخمدرم وعبي 6362.008 72 88.361   

    75 6624.039 رات س
د

 بعضصدعارررص؟دآل ر دجر   صدددر   ب د ض درملهبةريدر  بر صدارملض  درا ر  سدا  د   صا ب دراض  صد نيد

 ر د اابئ بددض كدغ  بطدضمتدا ب دراض  صد بإ   ركدعضبعمدرةر بطدإ تعبن،داأظهريدراب  جصدعضبعمدرةر
 ةد ريد  ئصدرض    صداراداةنبد ُضز د ددرن  بئه د دد(.0.172)(،دا    صدج اا صدر بادد0.15)  بادد

دن  و ب در، ب ك ني درمل راني دره  بك دضضك د  ص د د دةنب دأا دارا ة، درات يدحتاره  بعبي د ادد م دا   ص
داالد اددرملض دمت زه دعندزع ئه ، دعهبةريدا بر ص در    ور ددأ  اردمل  ن صر اليدرملض اليدرملررفضص  اةد جتبا ب

دصدر بعض صد در   ب  درملهبةريدر  بر ص.درا ةرإ
 د: بب دع ىدن بئجدرا ةرإصدرولسدرا باثصد بآليتالتوحيات:  -
 .دبةريدا ض    صب درملهر   درال  عدع ىدراترعجدراضبمل صدرايتدعندشأهنبدرثرر دراض   صدرا ض    صد ترق -
  ب.ر بعضصدا  ع  د اةريد د  ف صد  رةةدراو لدارإ ث بةهد  تمد اةددملب وكد -
 بر صدا  ه .ريدر  ملهبةدر ازركدأعضب ده ئصدرا  ة اد إر بعدرالإ رر ج بيدر   ثصد درا  ة ادا ضززد -
 دأع ر دراترعجدار،ن تصدرات   صدرايتدرب سدرملهبةريدر  بر صدا  درات  ص. -
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 المراجع
دالجامعـات فـي لرياضـيةا التربيـة منـاهج فـي الحياتيـة المهـارات توظيـ  (،2011) أ دود دبع ،د جدلد-1

د.خضوةد،دا  تني جبعضص عب وةة، غ  عبج    ةإباص ،الولبة رأي بحسب الفلسوينية

ليــا فــي مــدارا األساســية العالمهـارات الحياتيــة" اةداريــة" لــدى طلبــة ال (،2017جضدبةة،دةضددبدلددبحلد)د-2
 دد  دغدد دإددباصدعبجةدين والمعلمــين  المــدارا فــي الحكوميــة فــي محاف ــة نــابلر مــن وجهــة ن ــر المــدير 

 جبعضصدرا  م.دعب وةة،
 ددعدد ةدنددوةةد بددلدع دد دراددران(،درملهددبةريدر  بر ددصدادد  د با ددبيدجبعضددصدر،2014ر  ددوة،د راددصد  ددرره  د)د-3

 .218د-177د(،3)22:دجبعضصدرا بهرة،دمجلة كلية الدراسات العلياضو درا ل  بيدرملضبلرة،د

بلدددصدنلباظدددبيدغدددزةد د(،د اةدعددد  ردددرملددد رةمدرت2016راددد جين،د  دددب دع دددسداشدددبهني،دندددرعنيد  دددب د)د-4
ــرضز ددزدث باددصدرإلجنددبزدادد  دعض  دد ه داإدد مدرتددو ره دعدد رةمد رةدر،ة دد دأ و ًجددب،د ة اةســامية ة الجامعــمجل

 .د128-108(.د3)24،دجم  للدراسات التربوية والنفسية

حلـة ات الحياتية لدى طلبـة المر دور مقرر العلوم في تنمية المهار (،د2013)رازن  د،د   صدع  دراراندد-5
دا ضو  ص.ر،دةإباصدعبج   دغ دعب وةة،دجبعضصدرإلعبكدحم  د ندإضو درإلإ ع ص:دالمتوسوة

الجامعــــات اتحــــاد  مجلــــة(،دابجددددبيد   ددددصدجبعضددددصدرإلإددددرر دا  هددددبةريدر  بر ددددص،د2007را دددد  ،دعددددرميد)د-6
د.د103د-141(،د49،د)العربية  األمانة العامة

لنشـــي فـــي الدراســـات أثـــر برنـــامج قـــائع علـــى التعلـــيع ا(،د2009ع ددد دراتدددرمي،دغدددب ةد ادددسدعادددتفسد)د-7
،دتعلع القــابلين لــن عقليــا  االجتماعيــة لتنميــة بعــض المهــارات الحياتيــة والتحصــيل لــدى التاميــذ المعــاقي

 بعضصدجبو دراور د،دعار.ةإباصدعبج   دغ دعب وةة،دج

 ةدزهرر درا رق.دددرا بهرة:د رد(،درملهبةريدر  بر ص،2001ع ررن،در ر  دارا بباد،دةجب دال لس،دعفب د)د-8

  ادددب د دددصد دضدددو درال(،دعددد  داعدددسد   دددصدر بعضدددبيدر،ة ن دددصدرارمس دددصدا  هدددبةريدر  بر2013)؛دددب دراض دددرد،د
د.د203-201(،د1)10،دالممارسات النفسية والتربوية مجلة دراسات نفسية وتربوية  منبررملضر ،د

  ة  دد نيرا ددصدعددنداجهددصدنظددردرا  (،درملهددبةريدر  بر ددصدرا زعددصدات  ددصد  دد در  رد2016 ددبظ ،دشدد  ب داددزةد)دد-9
د.د79د-45د،2(د24،د)مجلة جامعة بابل
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ت  دددصدخرودددسد   دددصدرا   دددصد(،دع ددد و درملهدددبةريدر  بر دددصداددد  درا2006)عدددوضدرا وادددو،دا ل دددصدا  دددتص،دد-10
ــ ب بعضددصدرإلإدد ع صد  ددزة،د ،دالتــدرير اهج وطــرقمجلــة المنــاهج وطــرق التــدرير للجمعيــة المصــرية للمن

د.66-50،د1(د4)

 د  دبةدرضد نيد ضد درملهدبةريدر  بر دصد درملبدبهجدر بعض دصد     دبدد(،د2015عبن تص،دع دب دأ دودرا بإد د)د-11
د376د-352،د8(د4عفهوكدر و ةدرا بع ص،درم صدرا    صدا  ةرإبي،د رةدرازرا صدا ت ب ،د)

لــة المتعــددة لــدى طلبــة المرح وعاقتهــا بالــذكاءاتالمهــارات الحياتيــة (،د2010ار ،دع دد دراددراند)د-12
د،دةإباصدعبج   دغ دعب وةة،در بعضصدرإلإ ع ص:دغزة.الثانوية في قواع غزة

ــــل2012)راضر  ددددصدا    ددددصد درادددد ا د رإل    ددددس عت ددددبدرا ون ددددتو  -13 ــــاب المهــــارات ا (  دلي ــــع لكت لمعل
 .ا ببنالحياتية. 

- Fox, J. et al (2003), Life Skill Development through 4-H Clubs: 
The Perspective  ّof 4-H Alumni. [online] Journal of Extension 

(November,2003) Volume 41 Retrieved July 25, 2010 from.د
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ددور الدراسة الجامعية في اكتساب بعض المهارات الحياتية لدي طلبة كلية اآلداب جامعةاستبانة 

د ااصدا   ب

دجبعضصدعارررص

درا   صع وكد   دد–   صدرآل ر د

د  كدر،عزر ......

ندعددر دجبعضدصدعادرررص(دد   دصد   دصدرآل ر بعض صد در   دب درملهدبةريدر  بر دصداد   ليد ه  درا ضر د) اةدرا ةرإصدر وكدرا باثصدددددد
  دصدرآل ر دع صداد ض د   دصد  بنصدرإد ت   بب درإ  بنصد دلوةهتبدرابهبئ صدمتد ع ر هبد دضدو درإد دأجمدحت  قده  درا ليد بعلدرا باثص

دجبعضصدعارررصدارال  عدع ىد ض در،   بيدرمل ض  صدنوضوعدرا لي.

دراض  س. تمد  صداعوضوع صدخ عصدا  ليدارإلجب صدع  هبد رر ةدراف رريد رجىد

دارةع ود(د درتبنصد/ وض دع عصد)د-1د

درتبنصدع وارةد  تمدجزئسد. وض دع عصد)/(د 2

درتبنصدغ دع وارةد(د /). وض دع عصد3

 

 أوال : البيانات األولية:

دأنثى)دد()دد(ددددددددددددددددددددددددددر با:دددددد.  رد

درا  ا د......................................د...............

   )دد(دج  دج رد)دد(دج  )د(ددع  و دد(درملض  در، ب كس:د  بز)

  



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 

 217 

 ثانيا : البيانات الخاحة بالمهارات الحياتية:

     

 االتصال والتواحل مع اآلخرين بعد مهارة
 متوفر

متوفر بشكل 
 جزئي

 غير متوفر
 الفقرات

   خر ند  تمدج  .رآلأرورلمدع د1
 

 

ددددأ ب مدرآلخر ند ب   بعصد2

د3
عبيدض ودرا فظسداغ درا فظسدإل اب درملأج  درا ورلمد

درتبلصد بملوضوعدرملتراحدا ب بش.
ددد

د4
عبددترةارإ   كدار بيدرا   ندارضب  دراوجتدا وض حد

د.اآلخر ن
ددد

ددددأع ذةدملندأإئلد ا تدأثبب دراب بشد5

ددددأا كدةأددراتر درآلخردعه بد بندخم  فبً.د6

دددد  .  واتدرمل ل  بعسدع ىد مدعبدة زدرن  بهسدارهد7

ددددأر   د  ر بدراب بشدا بدر،ااو ص.د8

ددددأا زكدراا لداىتد ت مدرمل ل  د  عت.د9

دددد.بشرة،ختبئه د تر  صدغ دع درآلخر نأافلدأنظبةدد10

دددد.ر نرإ   كدرملبتقدارإل ببعد درا ورلمدع درآلخد11

ددددأخ بةدراض بةريدرارر  صد دا  ثس.د12

ددددع ىدأند توندع  و دلويتدعب ف .أارصدد13

 إدارة الوقتمهارة بعد 

ددددأض دأه رابًدإلجنبزهبد دا بيتدرا وع ص.د14

ددددأا  دا لداتمدعه صدخ  د وعس.د15

ددددأخ بةدراو لدرملببإبدا     صدارا ا ح.د16

د17
مد  دبزهاأجنأا زكد  ل   دأااو بيدعندرملهبكدرا وع صد

دغ هب.
ددد
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د18
وكدرا دهنب صد وعسدأشضرد أيند  دا  لدأه ر دهذر د

درأج م.  اندأد
ددد

د19
رجبدراوددا  هبكدرا وع صدأا  دختصدع مد) هب صداة  ص(

دجنبزهب. 
ددد

ددددوك.عندرارراصدارابوكد د مد دأاامدع ىد  ود ب د20

د21
دأ ضسد   د   دعندا يتد ال صدأجهزيتدراذ  ص

د بإو (ر-)رهلبركدرحمل و 
ددد

دبعد مهارة اتخاذ القرار

دددد. ررةرادأإ ت  دحت   درملور كدرايتدحت بيد ددررب د22

ددددرة.أ؛ درملض وعبيدرايتدر بع يند دررب درا ردد23

دددد ه.أل ةدات بًدع   بًدع ىدرا ررةدراذددمتدرربد24

ددددأ بةنداأ   در  و درا   ه ص.د25

ددددااص.را  رئمدرملتردأخ بةدرا   مدرملببإبدعند نيدد26

دددد.اربف ذهأةر بدرا ررةدراذددمتدررب هدد27

ددددأرار د  ا دارراد.د28

دمهارة حل المشكاتبعد 

ددددأا  درمل ت صدحت   رًد    بً.د29

دددد ي. تأاظكدرملض وعبيدرايتدر     هبد دعورجهصدرملد30

دددد ص.  رحملأض دختتبًد و  صدر،ع دملورجهصدرمل ت يدد31

دددد.  دامدع ب  هدرآلخر نأاظكدختيتد دع بع ةدد32

دددد.أ  ب د أند مدع ت صداهلبدامد33

دددد.ر نأر  دأإ و بًدةر  بًد دامدع ت يتدع درآلخد34

ددددأ وكد  ر بدر  و دا بدأااو بهتب.د35

ددددين.رإ   كد ر بًدع ةد دامدرمل ت صدرايتدرورجهد36

د
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role of university studies in acquiring some life skills for 
students of the Faculty of Arts, University of Misurata 

Dr. salima Omar Altieb 

 
Abstract   
The study aimed to investigate the role of university study in 
acquiring some life skills for students of the Faculty of Arts at 
University of Misurata. A questionnaire was prepared from (36)-item 
distributed to four area: communication skill and communication 
with others, time management skill, decision-making skilland Solving 
problems skill weredistributed to (76) male and female students inat a 
rate of (24%) of the original community. Arithmetic means, standard 
deviations, relative weight and likely trend were calculated for each 
area of the study, as well as calculating the mean and standard 
deviation of the research sample scores According to the variables, the 
homogeneity of the variance in the two groups was tested,  the T-test 
for the significance of differences between the averages was 
determined and the one-way analysis of variance(Anova). The results 
of the study showed: The role of university study in acquiring some 
life skills among students came with partial availability of the study 
tool and its fields, and that there are no statistically significant 
differences for the role of university study in acquiring some life skills 
among students according to the gender variable,variables of 
specialization and the GPA. The study recommended integrating life 
skills into university curricula, making use of developed countries' 
programs in enhancing time management to benefit from available 
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expertise and applying them in practice, assigning students to study 
their issues, presenting them in the form of a symposium or debate 
and linking them with an incentive reward for the best proposal that 
discusses and addresses the issue. 

 Key words: (life skills,university education, university curriculum, 
university students) 

 


