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1
املواطنة وجودة إدارة الحياة 

(Citizenship and Life Management 

Quality)

مقدمة

يف كل يوم، تدير شؤون حياتك الشخصية، تتعامل مع آخرين، تفكر فيام متر به من مواقف وخربات، 

تتعلم أشياء جديدة، تبحث عن عمل، أو تؤدي عملك، أو مهام وظيفتك، تستخدم موارد متعددة، إىل 

جانب كل هذا، فإنك تدير ذاتك ومشاعرك، تبحث عن سعادتك، وتحاول إسعاد غريك، تحاول أن تتكيف 

مع ظروف الحياة، وأن تحقق أقىص مستويات الرضا، والسعادة يف إطار قيم وأخالق مجتمعك، وهويته، 

وعاداته وتقاليده الحاكمة.

وإدارة شؤون حياتك اليومية بنجاح تساعدك يف أن تكون مواطناً مسؤوالً، تتعرف حقوقك، وتطالب 

الوطن،  أجل  من  وتضحي  ومؤسساته،  مجتمعك  تتطوع يف خدمة  منك،  املطلوبة  واجباتك  تؤدي  بها، 

وتفخر باالنتامء إليه، والوالء له، وتدافع عنه، وتعتز بهويته، تكون رائداً يف األعامل التي تنمي املجتمع، 

وتسهم يف استقراره، وتسعى جاهداً إلنتاج املعرفة التي تبني مستقبل الوطن، وإنتاج كل ما يؤدي إىل 

الرفاهية، ورغد العيش.

ومن ناحية أخرى، يتحمل املواطن الصالح مسؤولية ذاته يف تنمية مهارات إدارة حياته، والتمكن من 

مامرساتها يف كافة املواقف، واألحداث التي مير بها، فاملواطنة تحث الفرد عىل تطبيق العادات الصحية، 

والغذائية السليمة الالزمة لبناء الجسم، وعىل مامرسة مهارات التفكري، وحل املشكالت، واتخاذ القرار، 

اآلخرين،  مع  والتواصل  اإليجابية،  العالقات  بناء  عىل  وكذلك،  العقل،  لبناء  الالزمة  األخرى  والعمليات 

وتقبلهم، والعيش معهم بسالم، والبحث والرضا والسعادة، وغري ذلك من املهارات االجتامعية. 

واإلنسان يدير حياته مبهارة وجودة عالية من أجل املواطنة، ويف ذات الوقت فإن املواطنة تدعم 

بناء اإلنسان جسدياً، وعقلياً، واجتامعياً، وروحيا، فهي متكن الفرد املواطن من التنشئة الصحيحة للجسم 

والعقل، والتعلم مدى الحياة، ومتكنه من إدارة ذاته، ومشاعره، والثقة بالنفس، وكذلك متكنه من السيطرة 

عىل األحداث، وإدارة األزمات واملشكالت، ومواجهة التحديات والتغيري لألفضل. وتدفع املواطنة الفرد 

إىل البحث عن أساليب جديدة، ومبدعة من أجل التنمية االقتصادية، وريادة األعامل املتعددة، واستثامر 

املوارد، وترشيد استخدامها، مبا يؤدي إىل رفع مستوى املعيشة، ورفاهية املجتمع.



21 الــفــصــــــــل 1•   الـــمــــواطـــنــــــــة وجـــــــــودة إدارة الـــــحـــــيـــــــــــــــاة   
CHAPTER 1 • CITIZENSHIP AND LIFE MANAGEMENT QUALITY

واملواطنة، فمامرسة هذه  الحياة  إدارة  بني مهارات  متبادلة  تفاعلية  توجد عالقة  ويف ضوء ذلك، 

املواطن  يحرص  نفسه  الوقت  السعيد يف حياته، يف  املسؤول  النشط  املواطن  إعداد  املهارات تسهم يف 

الفاعل عىل تطبيق مهارات إدارة الحياة بنجاح ليحقق الرضا والسعادة. 

وبناء عىل ذلك، ينبغي أن تعمل نظم التعليم والتدريب جاهدة عىل تنشئة وإعداد املواطن الفاعل، 

وغرس مهارات إدارة الحياة لديه، وينبغي عىل الفرد أن يحرص عىل تنميتها، ومامرستها يف كافة شؤون، 

ومتقتضيات حياته سواء من خالل التنمية الذاتية، أو عن طريق مؤسسات الرتبية والتعليم، أو مؤسسات 

التدريب، وبرامج التنمية املهنية املستدامة.

(Life Management Skills( :مهارات إدارة الحياة

يقصد باملهارة متكن الفرد من إمتام عمل معني أو تحقيق هدف بكيفية محددة، وبدقة متناهية 

ورسعة يف التنفيذ. كام تشري إىل قيام الفرد بعمل محدد، أو مهمة معينة بأقىص مستوى من اإلتقان، وبأقل 

جهد، ويف أقرص وقت ممكن، وبأقىص رسعة. أي إجراء العمل، أو املهمة رشيطة الجودة، والدقة، والرسعة 

مع تاليف األرضار، واألخطار املحتملة. 

ومهارات إدارة الحياة تعني أداء الفرد ملهام شؤون حياته، ومامرسة أعامله اليومية بجودة عالية، 

وبرسعة دون أرضار، أو أخطاء قدر اإلمكان. وتشمل مهارة إدارة الحياة املعلومات، واألفعال، واألداءات، 

والسلوكيات الشخصية، واالجتامعية الالزمة للفرد من أجل أن يتعامل بكفاءة مع ذاته، ومع اآلخرين، 

أداءات  منها:  مقومات عديدة،  الحياة  إدارة  مهارات  وتتضمن  الحياتية.  والخربات  املواقف  مع  وكذلك 

عملية وجوانب وجدانية، واجتامعية تسبب الراحة، والسعادة للفـرد، وعمليات عقلية، وحسية تحقق 

أهدافاً محـددة له، وإجراءات متكنه من حل مشكالته، ومواجهة تحدياته. 

عقلية  عمليات  ومتداخل  متكامل،  إطار  يف  تتضمن  الحياة  إدارة  مهارات  فإن  ذلك،  ضوء  وفـي 

كمهارات  عليا:  عقلية  ومهارات  عمليات  وكذلك  واملقارنة،  والتصنيف،  املالحظة،  كمهارات  أساسية: 

التفكري، وحل املشكالت، واتخاذ القرار، والبحث عن املعلومات، وإنتاج املعرفة، والتخطيط ألداء األعامل، 

وتتضمن جوانب وجدانية، واجتامعية: كإدارة الذات واملشاعر، والبحث عن السعادة، والتفاعل الناجح 

وتحمل  اآلخرين،  لخدمة  والتطوع  واالنتامء،  واألخالق،  والقيم  اإليجابية،  واالتجاهات  اآلخرين،  مع 

املسؤولية  اإلنسانية، واملخاطرة يف اقتحام عمل ما، والفخر واالعتزاز بالهوية الوطنية والثقافية، وأيضا 

تتضمن جوانب أدائية وعملية، تشمل العناية الشخصية بالجسم وامللبس، واملهارات الصحية والغذائية، 

باألثاث  والعناية  املسكن،  واختيار  الشخصية،  باألدوات  والعناية  املنزلية،  واألجهزة  األدوات  واستخدام 

املوارد  وإنتاج  االستهالك،  وترشيد  البيئة،  موارد  استخدام  وحسن  األولية،  اإلسعافات  وإجراء  املنزيل، 

والسلع، وريادة األعامل، وإدارة مواقف األزمات والكوارث، وغري ذلك.  
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خصائص مهارات إدارة الحياة

تتميز مهارات إدارة الحياة بعدد من الخصائص والصفات املتكاملة املتداخلة املتفاعلة معا، وهي :

والجوانب:  والحركية،  املعرفية،  العقلية  املهارات:  من  كالً  الحياة  إدارة  مهارات  تشمل  الشمول: 

الوجدانية، واالجتامعية، والروحية التي ميارسها الفرد يف شؤون حياتية. وهذه املهارات متنوعة، ويحتاجها 

الفرد يف شتى مجاالت حياته سواء يف الروضة، أو املدرسة، والجامعة، أو يف عالقاته باآلخرين، أو يف مجال 

عمله. ومن ثم، فإن امتالك هذه املهارات هو السبيل لسعادته، وتقبله لآلخرين والحياة معهم، وكذلك 

حب اآلخرين له، وتقديرهم له.

النظر عن مجاالت  البرش بغض  الحياة بني كافة  إدارة  يوجد قاسم مشرتك من مهارات  املواءمة: 

عملهم، أو جنسهم، أو عقيدتهم، أو مجتمعهم. فنحن جميعا ينبغي أن منارس العادات الصحية، والغذائية 

اآلخر،  مع  ونتعاطف  صحيح،  نحو  عىل  التعلم  أساليب  ونستخدم  املناسب،  مسكننا  ونتخري  السليمة، 

ونتفهم مشاعره. يف حني توجد بعض مهارات إدارة الحياة التي يختص بها أفراد مجتمع معني، أو مهنة 

الزراعية  املثال: تتصف املجتمعات  أفراد املجتمعات، واملهن األخرى؛ فعىل سبيل  معينة، ومتيزهم عن 

الصناعية  املجتمعات  وتتصف  وتصديرها،  وتخزينها،  املحاصيل،  زراعة  مهارات  من  عالية  مبستويات 

مبهارات إنتاج، وصناعة األدوات، واآلالت التي تتطلبها إدارة شؤون الحياة، كام ميارس الطبيب مهارات 

حياتية طبقاً ملتطلبات مهنته، تختلف عن مهارات مهنة املعلم.  

للمعلومات  طبقاً  مهاراته  يطور  فالفرد  والتطور،  بالبنائية  الحياة  إدارة  مهارات  تتصف  البنائية: 

مع  التفاعل  بها خالل  التي مير  الجديدة  والخربات  التي ميارسها،  والتطبيقات  يكتسبها،  التي  اإلضافية 

األحداث، واملواقف اليومية. وميكن للفرد أن يطور مهاراته يف ضوء التغذية الراجعة التي يحصل عليها 

من اآلخرين. لذا، فمهارات إدارة الحياة ليست مهارات ثابتة عند حد معني، بل إنها تتصف باملرونة 

والنمو. 

املجتمع،  احتياجات  من  ومامرستها  تعلمها،  املستهدف  الحياة  إدارة  مهارات  تنبثق  املجتمعية: 

الربامج  تراعي  فقد  أبنائه.  يف  ينشدها  التي  والسلوكيات  وأغراضه،  قيمه،  وتراعي  وتقاليده،  وعاداته 

التعليمية يف مجتمع ما تنمية قيم واتجاهات الطلبة نحو الصناعات الوطنية، وتقدير اإلنتاج املحيل بدالً 

من استهالك البضاعات املستوردة ، يف حني تراعي برامج تعليمية يف مجتمع آخر تدريب الطلبة عىل تسويق 

البضاعة يف دول أخرى.

التنافسية: تتواكب مهارات إدارة الحياة لألفراد مع األحداث العرصية، واملتجددة يف املجتمع املحيل، 

والوطني، والعاملي، وتتطور من آن إىل آخر طبقاً لهذه األحداث؛ فقد كان بعضهم يلهث وراء العمل املكتبي أو 

الوظيفي، أما اآلن مع تطور الحياة، فقد تم دحض هذا التصور، وأصبح من مهارات الفرد الجيد ريادة األعامل، 

وإنشاء مرشوعات صغرية.
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بالنفع،  عليه  تعود  حتى  ولآلخرين  له،  املفيدة  الحياة  إدارة  مهارات  مامرسة  الفرد  يتعلم  النفعية: 

والفائدة؛ فمثال: يتعلم مهارات االستامع واإلصغاء من أجل التواصل الناجح مع اآلخرين، وتقبل اآلخر بدالً من 

توسيع رقعة الخالف بينهام، كام يتعلم مهارات التفكري من أجل حل املشكالت، واتخاذ القرارات الصائبة بدالً 

من مامرسة هذه املهارات يف نصب فخاخ لآلخرين. ومن ثم، فإن مهارات إدارة الحياة تسهم يف بناء املواطن 

الصالح.

أو  التعليمية،  املناهج  للتعلم سواء من خالل  بالقابلية  الحياة  إدارة  مهارات  تتصف  للتعلم:  القابلية 

تنمية  تستهدف  متخصصة  تدريبية  برامج  أو من خالل  التعليمية،  املؤسسات  الرتبوية يف  األنشطة  مبامرسة 

املهارات الحياتية ومامرستها يف الحياة الطبيعية، وتنتقل هذه املهارات من جيل إىل آخر.

جودة إدارة الحياة: الطريق إىل املواطنة الفاعلة

ظهر مفهوم الجودة Quality  يف مجال الصناعة ليعرب عن إتقان العمل أو الخلو من األخطاء. وصاحب 

هذا املفهوم ما يعرف مبعايري جودة األداء Quality Standards ، متثل هذه املعايري املواصفات القياسية التي 

ينبغي أن تتوافر يف املنتج وتنال رضا العميل، كام تشري إىل الحد األدىن من الكفايات املطلوب تحقيقها 

التأكد من  الجودة  الواجب توافرها. وتتضمن  الكفايات  الحد األدىن هو أقل  لغرض معني، ويعترب هذا 

تطابق املنتج مع معيار أو معايري معينة سبق إعدادها من أجل ضامن الجودة.

وألهمية دور الرتبية يف ضامن جودة مهارات إدارة حياة املواطن، بدأت حركات إصالح التعليم يف 

دول العامل تعتمد عىل هذه املفاهيم، وأعدت منظومة ملعايري جودة التعليم من أجل إعداد جيل يتمتع 

مبهارات إدارة الحياة، ويفى بتطلعات مجتمعه، وميتلك القدرة عىل تطوير املستقبل وبناء وطنه، ولديه 

مقومات التنافسية املحلية واإلقليمية والعاملية. 

ومتثل معايري جودة األداء يف التعليم إطاًرا مرجعيًا يتم عىل أساسه بناء املناهج التعليمية، وتصميم 

أساليب  استخدام  وكذلك  الخدمة،  أثناء  له  املهنية  التنمية  وبرامج  الخدمة،  قبل  املعلم  إعداد  برامج 

التقويم واالمتحانات التي تحدد مستوى تحقيق هذه املعايري.

وعمليات  مدخالت  وتطوير  واملحاسبية،  املساءلة  مبادئ  تطبيق  يتم  التقويم،  نتائج  ضوء  ويف   

منظومة التعليم والتدريب بأكملها، وكذلك تطوير املعايري مرة أخرى يف ضوء املستجدات املجتمعية التي 

تكون من بينها تطوير مهارات إدارة الحياة من أجل تطوير مامرسات وبرامج إعداد املواطن. 

لذلك، فإن جودة إدارة الحياة تستلزم صياغة معايري لجودة أداء ومامرسة مهارات إدارة الحياة، ليك 

تندمج وتكون جزءاً ال يتجزأ من معايري مدخالت العملية التعليمية وعملياتها، ومخرجاتها، والتي تشمل 

معايري الخريج، ومعايري املناهج الدراسية، ومعايري منظومة إعداد وتدريب املعلم، وغريها. وتكون هذه 
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املعايري عامالً حافزاً، وموجهاً لتحديد كافة املامرسات الالزمة لتحسني جودة إدارة الحياة مبا ينعكس عىل 

إعداد مواطن صالح. 

وينبثق من كل معيار من معايري الجودة ما يعرف مبؤرشات األداء. يصاغ املؤرش يف صورة عبارة 

إجرائية ميكن تحقيقها باملامرسات واألنشطة املتعددة خالل الربامج التعليمية والتدريبية. ومتثل املؤرشات 

التي تقع تحت مظلة كل معيار مجموعة الرباهني واألدلة والشواهد التي تثبت تحقيق املعيار. وتعمل 

برامج التعليم والتدريب عىل تطبيق وتوفري هذه املؤرشات من أجل تحقيق معايري جودة أداء املهارات 

املستهدفة.

دورة جديدة لضامن جودة مهارات إدارة الحياة 

متابعة عمليات التطوير

تطوير مهارات إدارة الحياة

متابعة وتقويم مهارات إدارة الحياة

مامرسة مهارات إدارة الحياة

تعليم وتنمية مهارات إدارة الحياة

مؤرشات معايري مهارات إدارة الحياة

معايري جودة إدارة الحياة
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  ( Intended Learning Outcomes ( :مهارات إدارة الحياة نواتج تعلم مستهدفة

نواتج التعلم املستهدفة Intended Learning Outcomes هي عبارات تصف ما ينبغي أن يعرفه 

تعليمي  أو منهج  نهاية دراسته ملقرر درايس،  إنجازه يف  منه  ويُتوقع  أدائه.  عىل  قادراً  املتعلم، ويكون 

محدد، أو مروره بخربة معينة.

وتتحدد نواتج التعلم للنظام التعليمي يف الدول املتقدمة يف ضوء املعايري واملؤرشات واملواصفات 

القياسية التي تحدد ما تريده هذه الدول من إعداد الفرد املتعلم، وما تريد أن يكتسبه خريج املؤسسات 

التعليمية من أجل أن يكون مواطناً صالحاً يسهم يف بناء مستقبلها، ويعتز بهويتها الوطنية والثقافية. 

التي  التعلم  نواتج  متضمنة يف  تكون  أن  ينبغي  التي  املهمة  الركائز  إحدى  الحياة  إدارة  مهارات  وتعد 

تستهدف النظام التعليمي إكسابها للمتعلم. لذا، فإنه من األهمية مبكان تحديد هذه املهارات عىل نحو 

دقيق، ودمجها يف معايري الجودة ومؤرشاتها، وصياغتها يف صورة نواتج تعلم مستهدفة. وعندما يتحقق 

به  واالعرتاف  واعتامده،  إجازته  املتعلم وترصفاته، ميكن  الحياة يف سلوك  إدارة  مهارات  وتتضح  التعلم 

اكتسابه  يف  أسهمت  التي  التعليمية  املؤسسة  اعتامد  وكذلك  والعاملي،  الوطني  املستويني  عىل  رسمياً 

النواتج واملهارات املستهدفة.

التعليمي املعايري، ثم  النظام  القامئون عىل   ويف بداية تطوير أي نظام تعليمي، ينبغي أن يحدد 

ينبثق منها املؤرشات، ثم نواتج التعلم املستهدفة التي يجب أن يعرفها املتعلم، ويكون قادراً عىل أدائها، 

من أجل بناء، وتصميم املناهج التعليمية، وتحديد املحتوى الدرايس، واملامرسات التدريسية، واألنشطة 

التعليمية، والرتبوية الالزمة لتحقيق تلك النواتج، وتقوميها. ويف ضوء ذلك يتم تحديد مدخالت، وعمليات 

العملية التعليمية التي تُحقق نواتج التعلم املستهدفة.

عىل سبيل املثال: إذا كانت مهارات ريادة األعامل ضمن مهارات إدارة الحياة يف النظام التعليمي، 

فينبغي أن تتضمن أنشطة التعليم، والتعلم تدريب الطالب عىل إعداد دراسات الجدوى، وإعداد خطة 

مرشوع معني، وتنفيذه، وتسويق املنتج. وإذا كانت مهارات التفكري، وحل املشكالت موضع اهتامم النظام 

التعليمي، فإنه يويل اهتامماً بصياغة نواتج التعلم التي ترتكز عىل فرض الفروض، واختبارها، واتخاذ القرار 

يف ضوء أدلة، وشواهد مساندة. وكذلك إذا كانت مهارات العمل الفريقي موضع اهتاممه، فإنه يحدد 

املستخدمة.  والتعلم  التعليم،  اسرتاتيجيات  الفريقي من خالل  العمل  تحقيقها عىل  يرتكز  تعلم  نواتج 

وتتلخص أهمية مهارات إدارة الحياة كنواتج تعلم مستهدفة يف عدة نقاط، من أهمها ما يأيت : 

تحديد ما ينبغي أن يعرفه املتعلم، ويكون قادراً عىل أدائه، وفعله؛ حتى يكون مواطناً فاعالً   -
نافعاً لوطنه ومجتمعه، والعمل عىل نرش ثقافة الوطن لدى الفرد، واملجتمع.

تحديد ما ينبغي أن يعرفه املتعلم، ويكون قادراً عىل أدائه وفعله؛ حتى يكتسب مهارات إدارة   -
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حياته، وتخطي أزماته، والتغلب عىل املعوقات التي قد تواجهه، ومن ثم، يحقق لنفسه الثقة 

بالنفس، واالستقرار النفيس، ويحقق الرضا والسعادة.

توجيه كافة املامرسات التعليمية من تعليم وتعلم، وأنشطة تعليمية، وتقويم من أجل تحقيق   -
املهارات املستهدفة.

تحديد أساليب ونظم التقويم الدوري واملتابعة املستمرة ألداء، وسلوكيات املتعلم كمواطن   -
فاعل يف ظل إطار واضح ومحدد يف ضوء مهارات إدارة الحياة كنواتج تعلم مستهدفة.

تعريف املتعلم بحقوقه ومطالبته بها، مع حفزه عىل القيام بواجباته، ومسؤولياته من خالل   -
األنشطة الرتبوية، والتعليمية، كذلك احرتامه حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليها.

ترسيخ الهوية الوطنية الثقافية مبا تتضمنه من تنور تاريخي، وتنور جغرايف، وتنور ثقايف من   -
خالل املامرسات الرتبوية، والتعليمية.

أخالقيات  يشكل  مبا  ضوئها  يف  املتعلم  يترصف  التي  واألخالقية  السلوكية،  الضوابط  تعزيز   -
املجتمع، واالقتداء برموزه الصالحني.

تنمية مهارات التفكري التي تساعد املتعلم يف حل املشكالت، واتخاذ القرارات الصائبة، وإبداع   -
املنتجات التي تسهم يف تطوير وطنه.

تعزيز االنتساب، واالنتامء والوالء للوطن، والدفاع عنه إزاء أي خطٍر، أو تهديد.  -

مسايرة عرص املعلومات واالتصال الذي  يتميز بالتواصل الرقمي ، ويتطلب التعلم الرقمي ،   -
واألمن الرقمي  من خالل استخدام التقنيات الحديثة.

تنمية سالمة التفكري للمتعلم  ضد أية أفكار غريبة ملواجهة التضليل، واملغالطات، والتشويه   -
اإلعالمي التي قد يتعرض لها.

تعزيز تحمل املتعلم ملسؤولياته الذاتية، واملجتمعية من خالل املشاركة يف األنشطة الداعمة   -
ملجتمعه، والتزامه بأداء دوره يف املجتمع،شعوره باالرتياح والسعادة.

تحفيز املتعلم عىل تنمية مهارات العمل التطوعي ومهارات العمل الفريقي، ومامرستها مع   -
مؤسسات املجتمع من خالل الرشاكة بني املؤسسات التعليمية، واملجتمعية.
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( Curriculum Content( :مهارات إدارة الحياة ومحتوى املنهج الدرايس

تعد نواتج التعلم املتضمنة ملهارات إدارة الحياة الركيزة األساسية األوىل يف اشتقاق محتوى املنهج 

الدرايس، ومتثل هذه النواتج كام سبق الذكر ما ينبغي أن يعرفه املتعلم، ويكون قادراً عىل أدائه بعد 

دراسته ملحتوى املنهج الدرايس. فإذا كانت نواتج التعلم تتضمن رضورة أن يكون املتعلم ملامً باملعارف، 

الدرايس  قوياً عىل توفري املحتوى  للوقاية من األمراض، فإن ذلك يعد ضامناً  الالزمة  الصحية  واملهارات 

الذي يتناول صحة املتعلم، وكيفية وقايته من األمراض سواء أكانت وقاية ذاتية، أم وقاية خارجية من 

التعلم ما ينبغي أن ميارسه املتعلم من مهارات  قبل آخرين مسؤولني. وكذلك فإنه إذا تضمنت نواتج 

تفكري، وقيم بيئية متعددة، ومهارات تعلم ذايت ، فإنه من األهمية مبكان أن يتضمن محتوى املناهج تلك 

الدراسية،  املناهج  التعلم مرشدة، وموجهة لصياغة، ومعالجة محتوى  املوضوعات، ومن ثم فإن نواتج 

كام توضح ملتخذي القرار ما الذي  ميكن تدريسه للمتعلم من محتوى، وما يريده من خربات، ومعارف، 

ومهارات. 

واملحتوى الدرايس ال يقترص عىل مجموعة من املعلومات التي عىل املتعلم اكتسابها، ولكنه يتضمن 

الجوانب التي تتناولها نواتج التعلم املستهدفة مبا فيها مهارات إدارة الحياة، فيتضمن جوانب للمهارات 

العقلية، وجوانب تستهدف االتجاهات والقيم وامليول، وأخرى تتناول االستقصاء وعمليات العلم، وثالثة 

تتضمن مهارات التعلم الذايت  والتعامل مع التكنولوجيا واملجتمع والبيئة، وغري ذلك من جوانب الشخصية 

املتكاملة. وتلك الجوانب التي يتناولها املحتوى الدرايس تكون يف صورة نسيج متكامل ومتفاعل معا، وقد 

أكدت الخربات، والبحوث والدراسات العلمية أن تعليم وتعلم مهارات الحياة كمهارات التفكري، وقيم 

املواطنة، وتحمل املسؤولية ، واألخالق والقيم، والقيم  الجاملية والبيئية، وغري ذلك من جوانب الشخصية 

املنشودة مع املحتوى الدرايس أفضل بكثري من تناولها منفصلة عن املحتوى الدرايس يف تحقيق نواتج 

التعلم املرتكزة عىل مهارات إدارة الحياة لدى املتعلم.

مهارات إدارة الحياة واسرتاتيجيات التعليم والتعلم

 (Teaching& Learning Strategies)

ال يقترص دور نواتج التعلم املستهدفة واملرتكزة عىل مهارات إدارة الحياة يف تحديد طبيعة محتوى 

املنهج الدرايس فقط، بل ميتد هذا الدور إىل اختيار اسرتاتيجية التعليم والتعلم، وأحد دالئل جودة املعلم 

وتتالءم  املقصودة،  التعلم  نواتج  الطالب  تكسب  التي  والتعلم  التعليم،  السرتاتيجية  اختياره  يف  يتمثل 

واحتياجات طلبته من ناحية أخرى، حيث يعج امليدان الرتبوي باسرتاتيجيات عديدة، قد يتداخل بعضها 

مع بعض، وقد يتشابه بعض منها يف تنفيذ بعض اإلجراءات، وقد يقرتح املعلم االسرتاتيجيات اإلبداعية 

الخاصة به لتنمية مهارات إدارة الحياة. 
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التفكري،  املعلم  من  ذلك  يتطلب  حيث  معقداً،  عمالً  والتعلم  التعليم  اسرتاتيجيات  اختيار  ويعد 

واملوازنة، واملفاضلة بني االسرتاتيجيات املتاحة يف ضوء العديد من املتغريات املتشابكة، كنواتج التعلم التي 

ينبغي أن يكتسبها الطلبة، والخربة السابقة لديهم، وميولهم واستعداداتهم. وميكن للمعلم عن طريق 

إىل تصورات عقلية، وأن تصبح  الدرايس  املحتوى  أن يحول  والتعلم  للتعليم  مناسبة  اسرتاتيجية  اختيار 

العملية استقصاًء بناًء بدالً من أن تكون تلقيناً سلبياً، وأن يصبح املناخ االجتامعي يف قاعة الدرس أكرث 

خصوبة، وبيئًة ممتدة بدالً من أن تكون مقيدة. إن اختيار املعلم لالسرتاتيجية يتوقف عىل ما بحوزته من 

اسرتاتيجيات، وعىل جهوده يف تطويرها، ويف التوصل إىل اسرتاتيجيات جديدة، وكذلك عىل تنميته املهنية 

يف مجال تحقيق نواتج التعلم املرتكزة عىل مهارات إدارة الحياة من أجل املواطنة الفاعلة.

ويجدر بالذكر أن املعلم الجيد ميكنه تطبيق مزيج من االسرتاتيجيات معاً، أو استخدام إحداها طبقاً 

لطبيعة نواتج التعلم، ومهارات إدارة الحياة املستهدف إكسابها للطالب. وتتنوع هذه االسرتاتيجيات بني 

العصف الذهني، وحل املشكالت، والتعلم التعاوين والفريقي، والتعلم القائم عىل املرشوعات ..... ومن 

األهمية تحقيق اسرتاتيجية التعليم والتعلم املواصفات الجيدة التي من أهمها: 

تحقق نواتج التعلم املستهدفة املرتكزة عىل مهارات إدارة الحياة.  -

-  الشمول، بحيث تتضمن جميع املواقف، واالحتامالت املتوقعة يف املوقف التعليمي.

-  املرونة والقابلية للتطوير، بحيث ميكن استخدامها يف مواقف عديدة.

-  مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني.

تحقيق الشعور باملتعة والسعادة لدى املتعلمني.  -

-  مراعاة اإلمكانات املتاحة باملؤسسة.

تنمية مهارات التفكري، وحل املشكالت، والعمليات العقلية العليا.  -

تحفيز املتعلمني عىل التعلم الذايت ، والتعلم لإلتقان.  -

توفري مناخ يسهم يف الحوار، واملناقشة، والشعور باألمن واألمان.  -

تتناسب وعدد املتعلمني.  -

توفر مواقف وأنشطة حياتية ملامرسة املهارات املستهدفة.  -

 ويف ضوء ذلك، يتمثل القاسم املشرتك بني االسرتاتيجيات الجيدة للتعليم والتعلم يف أن يكون 

املتعلم هو:

محور العملية التعليمية.  -

الفاعل يف اكتساب املعلومات، وليس مستقبالً لها فحسب.  -



29 الــفــصــــــــل 1•   الـــمــــواطـــنــــــــة وجـــــــــودة إدارة الـــــحـــــيـــــــــــــــاة   
CHAPTER 1 • CITIZENSHIP AND LIFE MANAGEMENT QUALITY

القائم عىل مامرسة األنشطة، واملهام التعليمية.  -

املتأمل لسلوكه، ومستواه، واملطور ألدائه يف ضوء نتائج هذا التأمل.  -

املستمتع بالتعلم الذايت ، والتعلم التعاوين .  -

املفكر الدائم يف البحث عن املعارف، وحل املشكالت واتخاذ القرارات.  -

املنتج للمعرفة، يسعى ملزيد من التعلم، واكتساب املهارات.  -

كام تتطلب اسرتاتيجيات التعليم والتعلم الجيدة من املعلم أن يكون:

ميرساً لعمليتي التعليم والتعلم، وليس ناقالً للمعرفة.  -

حريصاً عىل إتاحة فرص التعلم الذايت ، والتعاوين لطلبته.  -

حريصاً عىل بناء الشخصية املتكاملة لهم، ومحققاً ملواصفات الخريج الجيد.  -

مراعياً للفروق الفردية فيام بينهم.  -

معلم مهارات إدارة الحياة من أجل املواطنة

الصورة  املجتمع بهي  ، فيكون  الحقيقي  املجتمع وجهه  أمته؛ فمن خالله يرى  املعلم مرآة  يظل 

إن كان املعلم فيه مقدراً مجلالً، محفوظًة كرامته، مصاناً حقه، عايل الهيبة، يعرتف له الجميع بالجميل 

والفضل. وهو مجتمع ذميم الوجه إن كان املعلم فيه مهاناً، قليل الشأن، مهدرٌة كرامته، ضائٌع حقه، يُنكر 

عليه فضله وجميل صنيعه.

الرسالة  أساس  األجيال، فهو  املعرفة بني  األحفاد، وهو رسول  إىل  األجداد  تراث  ناقل  واملعلم هو 

الرتبوية، والركيزة األوىل والرئيسة يف نجاحها، فمهام كان الكتاب املدريس جيد العبارة، رفيع األسلوب، أنيق 

املظهر، وايف الفكرة، ومهام روعي يف إعداده ووضعه من القواعد واألسس، فإنه لن يحقق الهدف املنشود، 

إذا مل يقم عىل تدريسه معلم يتمتع بالكفاءة والقدرة والوعي واإلخالص والتقوى. ومهام كانت املقررات 

الدراسية واملناهج حديثة تتامىش مع العرص، متتلئ بكل جديد يف عامل العلم واملعرفة، ثرية باألنشطة 

والتوجيهات، فإنه ال يُرجى منها فائدة، إذا مل يقم عىل تطبيقها معلم يتقبلها، ويؤمن بها، فيشارك بفاعلية 

يف إعدادها والتدريب عليها، ويبدع يف إنجاز ما تتضمنه من أنشطة، ويتمتع باملرونة يف تنفيذ توجيهاتها 

بتفاعل يالئم محيطه الرتبوي. ومهام أنشأنا من مدارس ومن فصول دراسية، فيها أفخر األثاث واألدوات، 

وأمددناها بالحديث من وسائل التعليم والتعلم، والتكنولوجيا الحديثة، فإنها لن تكون إال مجرد مباين 

خاوية، أو حجارة مرصوصة ال حياة فيها، إذا مل يعمرها معلم ميلؤها بالحياة والنشاط، وينرش فيها العلم 
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واملعرفة واألخالق واملهارة. معلم يثق أن مجتمعه يُجله ويوقره، ويقدر جهده يف نشأة بنيه، معلم يتمتع 

باحرتام تالميذه، وتقدير آبائهم، واعرتاف مجتمعه بفضله. معلم ينال حقه األديب واملعنوي، وال ينكر عليه 

حقه اإلنساين والحضاري، يحظى بامتنان املسؤولني والقادة ملا يبذله من جهد يف رعاية املستقبل، وتحمله 

باسامً واعداً. معلم مصان الكرامة، مقدر الهيبة، ينال  مسؤولية وعبء أن يكون هذا املستقبل مرشقاً 

من دولته مايوفر له العيش الكريم، وعدم الحاجة، ومن رؤسائه املساعدة والعون، ومن تالميذه االحرتام 

والوقار، ومن اآلباء الشكر والثقة. 

ومل ال ؟ أليست مهنة املعلم هي أسمى املهن؟ أال يرقى عمل املعلم وتأثريه ملرتبة النبوة والرسل؟ 

الذي   وهو  أبنائنا،  قلوب  يف  والخري  العلم  غرس  مسؤولية  يتحمل  الذي   الرتبوي  القائد  هو  فاملعلم 

يتصدر لعملية توصيل الخربات واملعلومات الرتبوية، وتوجيه السلوك، وتهذيب األخالق لفلذات أكبادنا. 

فالحسن عند أبنائنا ما فعله معلمهم، والقبيح عندهم ماترك، واملطاع من األوامر والتوجيهات ما أمر 

به املعلم وما طلبه وسألهم القيام به، واملرفوض ما امتنع عنه املعلم، وما استقبحه وأمر باالبتعاد عنه 

وتجنبه.

حقا، املعلم هو قائد تربوي ، يحارب ظالم الجهل واألمية يف بناء املستقبل، سالحه القلم أو إصبع 

أوالً وأخرياً، ثم  بالله تعاىل  فائقة، درعه اإلميان  ببسالة  الجهل والتخلف  الطباشري، يخوض معركته ضد 

مريضاً،  يعالج  عندما  فالطبيب  من عبء.  يحمل  وما  عمل،  من  به  يقوم  ما  وخطورة  برسالته  اإلميان 

فهو إمنا يعالج الجزء املعتل من بدن املريض فحسب، وهو ال يؤثر عىل املريض ذلك التأثري الذي  يرتكه 

املعلم عىل عقول تالميذه، وعىل نفوسهم وشخصياتهم، ورؤيتهم عن حقائق الحياة، وتصوراتهم ملسارات 

حياتهم. واألب واألم مسؤوالن عن تربية وتنشئة أبنائهم فقط، فينحرس تأثريهم سواء أكان صواباً أو خطأ 

عىل أبنائهم فقط، وال يتخطاهم لغريهم، بينام يحمل املعلم مشقة تنشئة أمة، وال يشكو، وال يتذمر، بل 

نراه عاكفاً عىل عمله، متحمالً ما يتعرض له من عدم التقدير، وما يعاين من سوء معاملة رؤسائه، وقلة 

عقل تالميذه، صابراً محتسباً، يسأل الله ما انتقصه البرش منه، يرجو الجزاء واألجر من ربه وحده.

فهل توقف املعلم يوما عن أداء رسالته؟ أو هل سمعنا يوما عن إرضاب للمعلمني عن العمل؟ أو 

اعتصام أو توقف للحركة التعليمية محورها املعلم؟ أو هل امتنع املعلم عن مامرسة أدواره نظري ما يالقيه 

من غنب وظلم يف مجتمعه؟ فعىل الرغم مام يتعرض له املعلم من انتقاص قدره، وعدم تقدير جهده، 

أو إجالل رسالته، وعدم اهتامم املسؤولني به أو باحتياجاته، وعىل الرغم مام يعاين من جحود مجتمعه 

وطلبته، ومن اتهامات قاسية تشكك يف نزاهته، وعىل الرغم مام يقايس من ظروف وإمكانيات العمل 

املهينة املشينة، وما يتلقاُه من أوامر أو تعليامت تصدر عن مسؤولني أو رؤساء له ال دراية لهم وال علم 

بعمل املعلم، أو أعبائه، أو معاناته، وال يحملون له أي تقدير أو امتنان.


