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فعالية برنامج قائم على انتقال التعلم في تنمية : (2016) .رشا عبد السالم أحمـد المدبولي
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية "تخصص ، "المهارات الحياتية لدى عينة من طالب كلية التربية

 . دمنهورعلم النفس التربوي" من قسـم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة 
 ملخص الدراسة

 مقدمة :
والمنقولة من أولويات اهتمام التعليم الجامعي عامة والهيئة القومية  تعد المهارات الحياتية

لضمممممممممممان الجود  وايعتماد ربليات التررية ااوممممممممممةز ادي اوونة الاير  الداد الوعي رالحاجة  ل  
اررات تعليميممة تممدعو  ل  المرونممة والدهم اي تذوير هممرا المهممارات وتنميتهمما لممد  الذ   ا   

عي رومممممممور  مرايمممممممر ز واي ضمممممممول رلع اتجب الراحتون  ل   عداد ررام  لتنمية مرحلة التعليم الجام
أو المهارات الحياتية  Transferableأو المهارات المنقولة  Key skillsالمهارات السممممممممممممماسمممممممممممممية 

Life skills  مت  مهارات التواو  مع اوارين ومهارات العم  اي اريق ومهارات ح  الميب ت
عداد معلم قادر عل  التداع  مع المواقف الحياتية الماتلدة والميممممممممممممممب ت واتاار القرار. ورلع إل

المجتمعية والمسمممماهمة اي حلهاز راإلضممممااة  ل  موابرة التذورات اي سمممموق العم  ومتذلراتب التي 
 تربل عل  البدال  العالية.

اي وأيمممممممارت نتائ  الدراسمممممممات السمممممممارقة  ل  أن معام ررام  تنمية المهارات المنقولة تقدم  
سممممممممممممممياق مقيد ي يمتد لاارو ريئة التعلم والتدري  حيل تتاط ارل قليلة للذ   لتذريق تعلمهم 
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وممارسممة المهارات روممور  موسممعة مع القوممور اي اسممتادام  سممتراتيجيات وانيات داعمة لحدول 
يمممد  وااتقممماد تقمممديم المممدعم البمممااي للذ   أتنمممال التعلم والتمممدريممم  والت مممريمممة الراجعمممة المد اينتقممما ز

لمسممممممماعدتهم عل  ابتسممممممما  المهارات وتوايدها ردعالية اارو سمممممممياق التعلم أو التدري .لرلع يج  
دراسة العوام  التي تساعد عل  تحقق هرا اينتقا  ورنال الررام  التدريرية اي ضولها مع التربيل 

ق انتقالها رنال وتذوير أدوات لقياس وتقييم مد  ابتسمممممممممممممما  المهارات الحياتية المنقولة ومد  تحق
رحيممل تربل عل  الدال والممممارسممممممممممممممممة الدعليممة للمهممارات والتممقبممد من اسممممممممممممممتاممدامهمما عرر المواقف 

 والسياقات الماتلدة.
 مشكلة الدراسة:

 تتحدد ميبلة الدراسة اي التساؤلين التاليين:
ممما اعمماليممة الررنممام  التممدريري القممائم عل  انتقمما  التعلم اي تنميممة المهممارات الحيمماتيممة لممد   -1

 عينة من الذ   المعلمين ربلية التررية ؟ 

ما مد  تحقق انتقا  المهارات الحياتية من سممياق التعلم والتدري   ل  الريئة الوممدية لد   -2
 عينة من الذ   المعلمين ربلية التررية؟

 الدراسة:أهداف 
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تهدف الدراسمممممة الحالية  ل  رنال ررنام  تدريري لتنمية المهارات المنقولة أو الحياتية والتي 
تيم  ]مهارات التواو  مع اوارينز ومهارات العم  اي اريقز ومهارات ح  الميبلةز ومهارات 

 التررية. اتاار القرار[ اي ضول العوام  المؤتر  عل  انتقا  التعلم لد  عينة من ذ   بلية
 وررلع تتحدد أهداف الدراسة الحالية ايما يلي:

تقييم اعممماليمممة الررنمممام  التمممدريري نالقمممائم عل  نمورو انتقممما  التعلمت اي تنميمممة المهمممارات  -1
 الحياتية لد  عينة الدراسة من ذ   بلية التررية.

 يئة الودية.ااترار مد  تحقق انتقا  المهارات الحياتية من سياق التعلم والتدري   ل  الر -2

التحقق من تحسمممممممممممين عمليات ابتسممممممممممما  المهارات الحياتية والوعي رانتقالها عرر المواقف  -3
 الحياتية الماتلدة.

 عداد رذاقة م حاة اي ضممممممممممممممول معايير اعتماد اريجي بلية التررية ومارجات التعلم  -4
ILOS ق الااومممممة رالمهارات المنقولة لرومممممد مؤيمممممرات انتقا  المهارات الحياتية من سممممميا

 التعلم والتدري   ل  الريئة الودية نأدال وتوايف الذال  المعلم للمهارات أتنال التدريست.

التحقق من  مبانية التنرؤ رانتقا  المهارات الحياتية  ل  الريئة الومممممدية اي ضمممممول العوام   -5
سممممممممممممممياق التعلم  –توممممممممممممممميم الررنام   –المؤتر  عل  انتقا  التعلم ناوممممممممممممممائل المتعلم 

 واينتقا ت.

 أهمية الدراسة:
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تسمممتمد الدراسمممة الحالية أهميتها من الحاجة  ل  تنمية المهارات المنقولةتالحياتية وتحسمممين  
انتقالها لتحقق أهم المعايير إلعداد المعلم اي بليات الترريةز ولما لهرا المهارات من دور مهم اي 

 التداع  مع المجتمع وميب تب. وتتلال أهمية الدراسة ايما يلي:
دراباتهم للمهارات المنقولة أو الحياتية  اهم -1 ذريعة العمليات التي يسممممممممممممممتادمها الذ   واا

 وبيدية انتقالها من موقف وار ومن سياق وار.

ا للمعلمين اي بيدية تذريق وتوايف المهارات  -2 ايسممممممممممممتداد  من الدراسممممممممممممة اي تقديم نمورجي
ن ا   التربيل عل  السممممياق الحياتية اي الريئة الوممممدية وانتقا  أتر رلع  ل  ت ميرهم م

 الداعم ل نتقا  ومرادئ التعلم مد  الحيا .

ايسممممممممممممممتداد  من قياس عملية انتقا  وتوايف المهارات الحياتية اي تذوير تقييمات نوات   -3
ا اي تذوير تقييمممات أدال  ILOSالتعلم  لررام   عممداد المعلم اي بليممات الترريممة وأيضممممممممممممممممي

الذ   اي التدري  الميداني ؛ ورلع ريمممممممممممممممو  عملية التقييم لجميع نوات  التعلم والجمع 
 رين الذرق البمية والبيدية اي القياس.

لعمليمة تدتح الممدراسمممممممممممممممة مجممايي للرحول الناريممة والتذريقيممة لررذ قضمممممممممممممميممة انتقمما  التعلم رمما -4
التعليميممةز ورلممع حت  يتم  عممداد اري  قممادر عل  موابرممة التذورات اي سمممممممممممممموق العممم  

 وتحقيق مبانة متميل .

 عينة الدراسة:
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ذممالرممة من ذ   بليممة الترريممة المقيممدين رممالدرقممة الرارعممة  52تبونممت عينممة الممدراسمممممممممممممممة من  
أحدهما تجريرية  ت مولعين عل  مجموعتين2015ت2014تاوممممممل ل ة  نجليلية للعام الجامعي ن

 25ذالرة واوار  ضارذة ي تتلقي الررنام  التدريري وعددها 27تتلقي الررنام  التدريري وعددها 
 ذالرةزوجميعهم يقومون رالتدري  الميداني اي عد  مدارس رمحاااة الرحير .

 أدوات الدراسة:
 ]إعداد الباحثة[:م نموذج انتقال التعلعلى  برنامج تدريبي قائم[ 1]

وتم ت جلسممممممة اسممممممت رق تذريقها نيممممممهرانت رمعد  جلسممممممتان أسممممممروعييا 16الر  تبون من نو  
نمورو انتقمما  التعلم و  التممدريرممات والمواقف اي ضممممممممممممممول نمورو بولمم  نللتعلم رممالارر ت توممممممممممممممميم

(Holton, et.al, 2000)  العوام  المؤتر  اي واي ضول تحقق السياق الداعم ل نتقا  القائم عل
 .اينتقا تالتعلم و سياق  –توميم الررنام   –اينتقا  ناوائل المتعلم 

 مقياس المهارات الحياتية ]إعداد الباحثة[:[ 2]

ت مدرد  لقياس مسممممممممممممممتو  تقدير الذال  المعلم لمقدار ما يمتلبب من 80والر  تقلف منن 
رين ومهارات العم  اي اريق ومهارات ح  المهارات الحياتية الررع نمهارات التواوممممممممممممم  مع اوا

 الميبلة ومهارات اتاار القرارت.
 ختبار مواقف المهارات الحياتية ]إعداد الباحثة[:[ ا3]
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والر  تقلف من ستة عير موقداي حياتياي عاماي يترع ب  موقف رروتوبو  استرجاعي لقياس  
حدد  اي الدراسممة اي المواقف الحياتية درجة اسممتادام وتذريق الذال  المعلم للمهارات الحياتية الم

الماتلدةز راإلضمممممممممااة  لي قياس وعي الذال  رالمهارات التي اسمممممممممتذان تذريقها ونقلها من موقف 
وار ومن سممممياق وار. ورلع رتحلي  رروتوبويت الذ   بيدياي اي ضممممول ماذذ تيممممدير أعدتب 

من تذريق المهارات الحياتية والبيف  الراحتة واستادمتب اي تيدير الرروتوبويت المبتورة للتحقق
عن المهممارات النوعيممة التي اسممممممممممممممتاممدمهمما الذ   اي التعمماممم  مع المواقف الحيمماتيممة المقممدمممة اي 

 اياترار.
 بطاقة مالحظة أداء الطالب للمهارات الحياتية في البيئة الصفية ]إعداد الباحثة[:[ 4]

م للمهارات الحياتية الررع ]مهارات ت رند لقياس مد  توايف الذال  المعل78تتقلف من ن 
التواومممممم  مع اوارينز ومهارات العم  اي اريقز ومهارات ح  الميممممممبلةز ومهارات اتاار القرار[ 

 Rubricاي المواقف التدريسمممممية الواقعية اي الريئة الومممممدية. وتم رنال رذاقة الم حاة اي ضمممممول 
ومسممممممممممممممتويات أدال الذال  المعلم لها  أعدتب الراحتة لتوضمممممممممممممميح مارجات تعلم المهارات الحياتية

 ومعايير تحققها.
 ]ترجمة الباحثة[: (LTSI)مقياس نظام انتقال التعلم مقياس نظام انتقال التعلم [ 5]

Learning Transfer System Inventory (Holton & et.al, 2000): 
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من  عام  16مدرد  لقياس  85تقلف الجلل الو  من المقياس اي وممممممممممممورتب العررية من 
مدرد  لقيمماس أررع عواممم  مرترذممة رناممام  23العواممم  المؤتر  اي انتقمما  التعلم والجلل التمماني من 

اينتقا  اي المؤسممممممممممسممممممممممات التعليميةز وتم تذريق المقياس عل  عينة الدراسممممممممممة للتنرؤ رانتقا  تعلم 
 المهارات الحياتية اي ضول العوام  المؤتر  اي انتقا  التعلم.

 خطوات الدراسة:
 ت اذوات الدراسة اي:تلتم

مراجعة الدريات والدراسمممممات السمممممارقة المرترذة رمت يرات الدراسمممممة وبتارة اإلذار النار   -1
ا رالدراسات السارقة.  مدعمي

  عداد أدوات الدراسة ورلع عل  النحو التالي: -2

 ,.Holton, et al)مقمممممممائم عل  نمورو انتقممممممما  التعلرنمممممممال ررنمممممممام  تمممممممدريري  ت2-1ن

 -توممممميم الررنام  -اوممممائل المتعلماي انتقا  التعلم ن للعوام  المؤتر (2000
مهارات التواومممممممممممممم  ومهارات نتنمية رعض المهارات الحياتية لسممممممممممممممياق اينتقا ت 

العممم  اي اريق ومهممارات حمم  الميممممممممممممممبلممة ومهمماراتمماتاممار القرارت واقمماي ل جرالات 
 التالية:
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ت السمممممممارقة اي الدريات النارية والدراسممممممماعل   ذ ن عداد محتو  الررنام  راي -أ
انتقا  التعلم والمهارات الحياتية ومرادئ وأسممممممممممممممس التعلم رالارر  والتعلم الموقدي 

 والتعلم التعاوني.

 عداد النيممممممممممممذة والتدريرات والمواقف اي ضممممممممممممول نمورو بول  نللتعلم رالارر ت  - 
وأيضماي تومميم المواقف رومور  موسمعة وممتد  حت  يتحقق انتقا  تعلم المهارات 

 (Holton, et al., 2000)ت أار  اي ضمممممممول نمورو انتقا  التعلم  ل  سمممممممياقا
سممممممممياق  –توممممممممميم الررنام   –للعوام  المؤتر  اي اينتقا  ناوممممممممائل المتعلم 

 اينتقا ت.

 عداد مجموعة من أوراق العم  الااوممممة رجلسممممات الررنام  بااة يتم ايها تدوين  -و
اردية أحيانيا ولب  مجموعة  الابار وبتارة التدسيرات والتقم ت التي تقدم روور 

 .أحيانيا أار 

 عداد أوراق لألنيممممممممذة المنللية والتي تربل عل  بتارة الذ   لارراتهم الحياتية  -د
التي ينقلون ويذرقون ايها ما يتم تعلمب اي الجلسمممممممات ومد  ريرتهم اي توايف 

ب اي الجلسممممممممممممممممة اي حيمماتهم وعملهم ورلممع للتحقق من ليمماد  دااعيتهم نممممما تعلمو 
ل  الريئة الودية.  واستعدادهم لتحقيق انتقا  المهارات  ل  الواقع واا
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ومحتواها جلسمممممممممة  16وعددها وضمممممممممع تومممممممممور لمني مردئي لجلسمممممممممات الررنام   -ه
 والنياذات الموجود  رها.

لقياس مسممممممممممتو  تقدير الذال  المعلم لمقدار ما  : عداد مقياس المهارات الحياتية ت2-2ن
العم  اي اريقز ومهارات ح  الميبلةز  يمتلبب من نمهارات التواو ز ومهارات

 .ت مدرد 80ومهارات اتاار القرارت يتبون من ن

موقدممماي حيممماتيممماي عمممامممماي لقيممماس درجمممة  16 عمممداد  : عمممداد ااترمممار المواقف الحيممماتيمممة ت2-3ن
اسمممممتادام وتوايف الذال  المعلم للمهارات الحياتية نمهارات التواوممممم  ومهارات 

مهارات اتاار القرارت ونمهارات الوعي العم  اي اريق ومهارات ح  الميمممممممممبلة و 
وبيدياي راينتقا ت اي المواقف الحياتية العامةز وتقدير أدائهن عل  الموقف بميياز 

 عل  النحو التالي:
   ااتيار الردي  المناس  لب  موقف حس  التقدير البمي: ُتمنح الدرجة ايب عل

 تدضي ت الذ  .

  :ماذذ ترميل قامت الراحتة رإعداد التقدير البيديCoding Schema لتحلي  ز
ذل  عق  ب  موقفز حيل يُ للذ   ايسترجان المبتو   توبويتررو 
منر قرال  الموقف وما تم التدبير ايب للسلوعز  مااتياره لسرا بتارةي  مالتسجي منه

 التحققمنالااوةز مما يليد من اروة  موحت  ااتيار السلوع المناس  رل ته
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تم  .الحياتية قفامد  استادام وتوايف المهارات الحياتية أتنال التعام  مع المو 
 قامت الراحتة رالتحقق من ودق وترات التحلي .

:لقياس درجة اسممممممممممممممتادام وتوايف الذال  لررع مهارات  عداد رذاقة الم حاة ت2-4ن
 مهار  –مهار  ح  الميممممبلة  –مهار  العم  اي اريق  –حياتية ]مهار  التواومممم  

اتاار القرار[ اي الريئة الومممممدية. وقامت الراحتة راإلجرالات التالية إلعداد رذاقة 
 الم حاة:

معايير اعتماد اريجي بلية  تحديد أرعاد ومدردات رذاقة الم حاة اي ضمممول -أ
نأرعاد الدالت  ILOSالتررية اي مجا  القدرات اليممممممماومممممممية ومارجات التعلم 

 التررية.لررام   عداد الذال  المعلم ربلية 
ليوممممممممممممممف معيار أدال الذال  المعلم  Model Rubricقامت الراحتة رإعداد  - 

لب  مارو من مارجات تعلم المهارات الحياتية ورلع لتحديد مسممممممممممممممتو  أدال 
 الذال  المعلم للمهارات الحياتية المحدد  اي الدراسة.

ال ا لمعايير الدتحديد مؤيمممممممرات الدال والسممممممملوبيات المذلورة لب  مارو واقي  -و
Rubric. 

تم وضمممممممع سممممممملم تقدير لب  مؤيمممممممر يمت  درجات ماتلدة لتحققب ]ردرجة برير   -د
جدياز ردرجة برير ز ردرجة متوسمممممذةز ردرجة ضمممممعيدة[ رحيل يحوممممم  الذال  
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[ عل  الردائ  الررعة رالترتي  وتحس  1 – 4المعلم عل  درجة مولعة من ]
درجممة بمم  رعممد عل  حممد  والممدرجممة البليممة عرممار  عن مجمون درجممات الذممالمم  

 المعلم عل  أرعاد رذاقة الم حاة.
 :(LTSI)مقياس ناام انتقا  التعلم ت ترجمة 5-2ن

Learning Transfer System Inventory (Holton, et al., 2000) 

لقياس العوام  التي تؤتر عل  (LTSI)قامت الراحتة رترجمة مقياس ناام اينتقا  
انتقا  التعلم من سمممممممممياق التدري  أو التعلم  ل  سمممممممممياق العم ز والر  تم رناؤا اي ضمممممممممول 

 . (Holton, et al., 2000)نمورو انتقا  التعلم 
عينة عل   اتهاالتحقق من وممممممممممم حية أدوات الدراسمممممممممممة للتذريق والتقبد من ومممممممممممدقها وتر -3

 التقنين.

المجموعة التجريرية رمعد  جلسمممممممممتين أسمممممممممروعييا ورلع لمد  عل   تذريق الررنام  التدريري -4
 .2015يهرين من منتوف يهر ارراير  لي منتوف يهر مارس 

 رعد انتهال اتر  تندير الررنام  تم التذريق الرعد  لمقاييس الدراسة عل  العينة الساسية. -5

بمية والبيدية  حومممائييا ل جارة عن أسمممئلة الدراسمممة: ااسمممتادمت الراحتة تحلي  الريانات ال -6
نااترار من ا   السممممالي  اإلجوممممائية لمعالجة الرياناتز (SPSS)الررنام  اإلحوممممائي 

 "ت" لعينتين مستقلتينز ااترار مان ويتنيز ااترار "ت" لعينتين مرترذتينت.
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 اإلذار النار  والدراسات السارقة.تدسير نتائ  الدراسة البمية والبيدية اي ضول  -7

 وياية التوويات والرحول المقترحة. -8

 المعالجة اإلحصائية:
 ل جارة عل  تساؤيت الدراسة قامت الراحتة رما يلي:

حسممممممممممما  ديلة الدروق رين متوسمممممممممممذات درجات المجموعة التجريرية اي التذريقين القرلي  -1
 .مرترذين لمتوسذينt-testراستادام ااترار نتت لمقياس المهارات الحياتية والرعد  

حسا  ديلة الدروق رين متوسذات درجات المجموعتين التجريرية والضارذة اي التذريق  -2
لمجموعتين مسممممممممتقلتين  t-testالرعد  لمقياس المهارات الحياتية راسممممممممتادام ااترار نتت 

Independent Samples t-test. 

حسا  ديلة الدروق رين متوسذات درجات المجموعتين التجريرية والضارذة اي التذريق  -3
لمجموعتين مسمممممممممتقلتين  t-testالرعد  ياترار المواقف الحياتية راسمممممممممتادام ااترار نتت 

Independent Samples T-test. 

والوعي الدروق رين ذ   المجموعتين التجريرية والضمممارذة اي المهارات الحياتية دراسمممة  -4
ايسممممممممممممممترجمممان المبتو  عل  جميع المواقف  لرروتوبويتالتحليممم  الرعمممد  رممماينتقممما  اي 
 .ويتني-راستادام ااترار مانالحياتية بب  
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الدروق رين ذ   المجموعتين التجريرية والضمممارذة اي المهارات الحياتية والوعي  دراسمممة -5
 بٍ  عل  حد لمواقف الحياتية راينتقا  اي التحلي  الرعد  للرروتوبويت لب  موقف من ا

 ويتني. -راستادام ااترار مان

دراسمممة الدروق رين ذ   المجموعتين التجريرية والضمممارذة اي المهارات الحياتية النوعية  -6
 .راستادام ااترار مان ويتني المقاسة رااترار المواقف الحياتية

عل   والمنادضممممممممممين اي الدالدراسممممممممممة الدروق رين ذ   المجموعة التجريرية المرتدعين  -7
 .ويتني -ااترار المواقف الحياتيةاي المهارات الحياتية النوعية راستادام ااترار مان

ة الدروق رين متوسممممممممذات درجات الذ   المعلمين اي المجموعة التجريري حسمممممممما  ديلة -8
م راسمممتاداالمهارات الحياتية اي الريئة الومممدية م حاة والمجموعة الضمممارذة عل  رذاقة 

 .لمجموعتين مستقلتين t-testااترار نتت 

دراسمممممة  مبانية التنرؤ رقدال الذال  المعلم للمهارات الحياتية اي الريئة الومممممدية من ا    -9
راسممممممممممممممتادام ااترار  LTSIقياس العوام  المؤتر  اي اينتقا  رمقياس ناام انتقا  التعلم 

 .Multiple Regression Analysisتحلي  اينحدار المتعدد 

وبانت السمممممممممممالي  اإلحومممممممممممائية المسمممممممممممتادمة بالتالي راسمممممممممممتادام الررنام  اإلحومممممممممممائي 
“Statistical Package of Social Science” SPSS :لمعالجة الريانات 

 .ااترار"ت" لعينتين مرترذتين -أ
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 ااترار"ت" لعينتين مستقلتين.  - 

 ويتني لعينتين مستقلتين.-ااترار مان -و

 تحلي  اينحدار المتعدد. -د

 أهم نتائج الدراسة: 

دالة  حوائياي رين متوسذات درجات ذ   المجموعة التجريرية اي التذريقين توجد اروق  -1
 التذريق الرعد .لوالح  0.01القرلي والرعد  لمقياس المهارات الحياتية عند مستو  

توجد اروق دالة  حوائياي رين متوسذات درجات ذ   المجموعتين التجريرية والضارذة  -2
عل  أرعاد التواو   0.01التذريق الرعد  لمقياس المهارات الحياتية عند مستو  اي 

عل  رعد  ح  الميبلة واتاار القرار  0.05والعم  اي اريق والدرجة البلية وعند مستو  
 لوالح المجموعة التجريرية.

توجد اروق دالة  حوائياي رين متوسذات درجات ذ   المجموعتين التجريرية والضارذة  -3
لوالح المجموعة  0.01اي التذريق الرعد  ياترار المواقف الحياتيةعند مستو  

 التجريرية.

توجد اروق رات ديلة  حوائية رين درجات ذ   المجموعتين التجريرية والضارذة اي  -4
المهارات الحياتية والوعي راينتقا  بما قيسترالتحلي  الرعد  للرروتوبويت عل  جميع 

 بب  لوالح المجموعة التجريرية. المواقف الحياتية
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تراينت الدروق اي المهارات الحياتية نالتواو  والعم  اي اريق وح  الميبلة واتاار  -5
القرارت والوعي راينتقا  رين ذ   المجموعتين التجريرية والضارذة بما قيست رالتحلي  

 الرعد  للرروتوبويت عل  المواقف الحياتية بٍ  عل  حد .

وق اي المهارات الحياتية النوعية رين ذ   المجموعتين التجريرية والضارذة تمايلت الدر  -6
 بما قيست رالتحلي  الرعد  للرروتوبويت عل  المواقف الحياتية.

تمايلت الدروق اي المهارات الحياتية النوعية رين ذ   المجموعة التجريرية المرتدعين  -7
اتية بما قيست رالتحلي  الرعد  والمنادضين اي الدال عل  ااترار المواقف الحي

 للرروتوبويت.

توجد اروق دالة  حوائياي رين متوسذات درجات ذ   المجموعتين التجريرية والضارذة  -8
اي التذريق الرعد  لرذاقة م حاة الدال للمهارات الحياتية اي الريئة الودية عند مستو  

ورلع لوالح  0.05ستو  عل  جميع الرعاد ما عدا رعد "ح  الميبلة" عند م 0.01
 المجموعة التجريرية.

سياق  -توميم الررنام  -أسهمت العوام  المؤتر  اي انتقا  التعلم ناوائل المتعلم -9
التعلم واينتقا ت اي تدسير أدال الذ   المعلمين اي الريئة الودية والتنرؤ ربز وقد بان 

الدال والتنرؤ رب ويليب عام  لعام  "سياق التعلم واينتقا " اإلسهام البرر اي تدسير 
 اوائل المتعلم تم توميم الررنام .
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Summary of the Study 

Introduction : 
Life and Transferable skills are considered a priority interest of the college education 

and the National Commission for Quality Assurance and Accreditation in the faculty of 

education. Recently, the awareness has been raised of the need for educator who calls for 

understanding and flexibility when developing these skills during the college education stage. 

Based upon this, researchers’ attention shifted to prepare programs that aim to develop key 

skills, transferable skills or life skills like, communication skills, teamwork skills, problem 

solving skills and decision making skills. This helps in the preparation of a teacher who is 

capable of interacting with various life situations and social problems with a contribution to 

solve it. In addition it helps the teacher cope with the high standards requirements of the job 

market. 

    Results of previous studies showed that most of the transferable skills developmental 

programs are based on a bounded context that does not extend to the outside of  the learning 

and training environment which offers only  few opportunities for students to extensively apply 

what they learn and practice their skills. The programs also suffered a shortage in the use of 
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strategies and techniques that support thetransfer as well as neglected the adequate support and 

feedback for students which is a core means to help them acquire skills and effectively employ 

them outside of the learning and training environment. 

Consequently, there is a need to study the factors that help to achieve transfer of skills 

from training to life and work. Also develop measurement tools to evaluate the extent to which 

life skills are transferred with a focus on performance and actual practice of skills in different 

situations and contexts. 

 Problem of the study: 
The study questions are: 

1- What is the effectiveness of a training program based on transmission of 

learning in developing life skills of a sample of students at Faculty of 

Education? 

2- To what extent is the transmission of life skills from the context of learning 

and training to the classroom environment achieved for a sample of 

students at Faculty of Education? 

Study Objectives: 
The presented study aims to build a training program that 

develop the transferable or life skills which include [communication, 
teamwork, and problem solving, and decision-making skills] 
according to the factors affecting learning transfer for a sample of 
students from the faculty of Education. 
Therefore, the study objectives are as follow: 

1- Assess the effectiveness of the training program (based on the 
model of learning transmission) in the development of life skills 
for a sample of students from the faculty of Education. 
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2- Testing the extent to which the transmission of life skills from 
the context of learning and training to the classroom 
environment. 

3- Verification of improving life skills acquisition processes and 
awareness of their transition across different life situations. 

4- Preparation of a note card according to the standards of the 
students graduated from the Faculty of Education and learning 
outcomes ILOS especially transferable skills to observe the 
transmission process indicators (student’s performance 
applying life skills while teaching). 

5- Verification of capability to predict the transmission of life skills 
to the classroom environment according to the factors affecting 
the transmission of learning (learner characteristics - program 
design - the context of learning and transfer). 

Study Importance: 
This study derives its importance from the need to develop the 

transferable/ life skills and improve its transition to achieve the most 
important criteria for teacher preparation in faculty of education. That 
is because of theimportant role these skills play in the interaction with 
the community and its problems. 
The importance of the study are summarized as follows: 

1- Understand the nature of the processes that student’s employ 
and students 'realization of life skills and how the transition 
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from situation to another and from one context to another 
happens. 

2- Benefit from the study by providing a model for teachers on how 
to apply and employ life skills in the classroom environment and 
its impact on their students by focusing on expansive context 
and the principles of lifelong learning. 

3- The Benefits of measuring the transition process and the 
application of life skills on the development of learning 
outcomes assessment ILOS for teacher preparation programs in 
colleges of education and also in the development of students’ 
performance’s assessment in the field of training by focusing on 
the evaluation of all learning outcomes and the combination of 
quantitative and qualitative methods of measurement. 

4- The study opens a field for theoretical and applied research to 
link the learning transition with the educational process which, 
as a result, prepares a graduate who is able to cope with the 
developments in the labor market. 

The Study sample: 
The sample of the study was 52 female students enrolled in the 

(2014/2015) class in the college of Education, English Section. The 
sample was divided into two groups. The first one is27 students 
experimental which goes through the training program. The other one 
Isa 27 students’ control group that does not get the training program. 
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All students do the field training in several schools in Al Buhayra 
Governorate. 
The Study tools: 
1- A Training program based on a form of learning transfer 

[prepared by the researcher]: 
Which consisted of 16 sessions in a two months' span of time 

with a rate of two sessions per week. The training was designed 
according to Kolb’s model (learning by experience) and Holton 
(learning transmission) model as well as according to supportive 
context for transmission based on the factors affecting the transition 
(learner characteristics - program design - the context of learning and 
transfer). 
2- Life Skills scale [prepared by the researcher]: 

Which consisted of (80) items to measure the level of student's 
life skills to estimate how much they owned of the four 
(communication, teamwork, problem solving, and decision-making 
skills). 
3- Test of life-skills situations [prepared by the researcher]: 

Which consisted of (16) life general situations after each of  
them retrieval protocol for measuring the degree of use and apply life 
skills at different life situations, in addition to measuring student 
awareness of skills that could be applied and transferred  from 
situation and context to another  by analyzing student’s protocols 
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according to schema coding tool that prepared by the researcher to 
verify the application of  life skills and Discover the specific skills that 
used by students in dealing with life situations presented in the  
Test. 
4-Observation chick list to measure student’s life skills 

performance in the classroom environment [prepared by the 
researcher]: 

Which consisted of (78) items to measure the extent of applying 
student’s life skills [communication, teamwork, problem solving, and 
decision making skills] in actual teaching positions in the classroom 
environment. the check list prepared according to a Model Rubric that 
prepared by the researcher to clarify the learning outcomes of life 
skills, levels of student’s performance and the standards have 
achieved. 
5-Learning transfer system inventory (LTSI) (Holton & Bates, 

2000) [translated by the researcher]: 
Which Consisted of :  the first part of the scale in the Arab image 

(85) items for measuring 16 factor affecting the learning transfer and 
the second part of the scale consisted of  23 items  measuring four 
factors related organizational  transfer system  in educational 
institutions . The scale applied in the study to predict the transition of 
learning life skills according to the factors influencing learning 
transfer. 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

Steps of the study: 
Study steps were as follow: 
1- Reviewing the literature and previous studies related to study 

variables, writing the theoretical framework supporting it with 
related previous studies. 

2- Developing the study tools, as follows:  
(2-1) build a training program depends on the transfer of 
learning model (Holton III, et al, 2000) about The factors 
affecting transfer of learning (learner characteristics - 
program design - context of learning and transfer) to develop 
life skills (communication, team work, problem solving skills 
and decision-making skills), according to the following 
procedures: 

a. Preparing program content access to literature theory 
and previous studies in learning transfer and life skills 
focused on the principles and foundations of 
Experiential Learning, situational learning and 
collaborative learning methods. 

b. preparing the activities , exercises and situations  
according to Kolb’s mode (learning experience) with 
focused on  expansive framing that promote transfer of  
learning according to Holton’s model about factors 
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affecting transfer( learner characteristics - program 
design - the context of learning and transfer). 

c. Preparing a set of worksheets to help students to write 
and record their explanations of ideas and reflections 
individually or in grouped. 

d. Preparing papers for homework activities that focus on 
student’s experiences in applying what they have 
learned in the sessions in their life and work to increase 
their motivation and their willingness to achieve the 
transfer of skills from training to reality and classroom 
environment.  

e.  Set a timetable for the 16 program sessions, their 
content and activities. 

(2-2) Preparing life skills scale: consists of (80) items to 
measure the level of student’s (communication, teamwork, 
problem solving, and decision-making skills). 
(2-3) preparing Test of life-skills situations: 16 general life 
situations to measure the use and apply of Life Skills and 
awareness of transfer in general life situations, and assess 
their performance quantitatively and qualitatively as follows: 
 Quantitative method: the mark gives on choosing a suitable         

alternative for each situation. 
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 Qualitative method: prepare a Schema Coding to analyze 
retrieval   written protocols after each situation, where asked 
them to write the reasons for their choice of behavior, and 
what has been thinking about since reading the situation 
and choice the appropriate behavior in their own language, 
to verify the extent of the use and apply life skills while 
dealing with life situations. Then the researcher verifies 
the validity and reliability protocols analysis. 

(2-4) preparing observation chick list: To measure the degree 
of use and apply student’s life skills in the classroom 
environment. The procedures to prepare the check list were 
as follows: 

a. Determine the dimensions and items according to the 
graduation standers of the faculty of Education in the 
field of personal abilities and learning outcomes ILOS 
standards (performance dimensions) of students 
preparing programs. 

b. Prepare a Model Rubric to describe the standard of the 
student’s performance for outcomes of life skills. 

c. Identify performance indicators and behaviors 
required for each outcome according to the 
performance standards Rubric. 
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d.  Estimate different degrees of achievement for each 
indicator [very highly, highly, moderately, weak] 
corresponds to the degree [4-1] on the check list. 

(2-5) translating the inventory of learning transfer system 
(LTSI) (Holton, et al., 2000): to measure the factors that affect 
the learning transfer from the context of training to the 
context of work. 

3- Examining the validity and reliability of the study tools. 
4- Applying the training program on the experimental group at a 

rate of two weeks for a period of two months from mid-
February to mid-March 2015. 

5- Applying the study tools on the study sample and gathering 
student’s data in each scale. 

6- Analyzing Quantitative and qualitative data statistically using 
statistical package for social science (SPSS) in order to answer 
the study questions. 

7- Interpreting the results of quantitative and qualitative study 
according to the theoretical framework and previous studies. 

8- Formulation of recommendations and proposed research. 
Statistical treatment: 

To answer the questions of the study, the researcher, conducting 
the following steps: 
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1- Calculating the significance of differences between the mean 
scores of the experimental students group in pre and post 
application of life skills scale using the t-test for correlated 
means. 

2- Calculating the significance of differences between the mean 
scores of the experimental and control groups in the post 
application of life skills scale using the Independent Samples t-
test. 

3- Calculating the significance of differences between the mean 
scores of the experimental and control groups in the post 
application of life situations test using the Independent Samples 
t-test. 

4- Studying the differences between the two groups experimental 
and control group students in life skills and awareness of the 
transfer process using the meta-analysis retrieval written 
protocols on all life situations as a whole using the Mann-
Whitney test. 

5- Studying the differences between the two groups experimental 
and control group students in life skills and awareness of the 
transfer process using the meta-analysis of the protocols for 
each situation using Man- Whitney test. 
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6- Studying the differences between the two groups experimental 
and control group students in specific life skills that applied in 
life situations using the Mann-Whitney test. 

7- Studying the differences between low and high performing 
experimental group students in specific life skills and 
awareness of transfer process using Man- Whitney test. 

8- Calculating the significance of differences between the mean 
scores of students in the experimental group and the control 
group on a life skills check list in the classroom environment 
using the independent Samples t-test. 

9- Studying the possibility to predict the student’s performance of 
life skills in the classroom environment by measuring factors 
affecting transfer of learning measured by LTSI scale using the 
multiple regression analysis 

 
The statistical methods used are as follows using the statistical 

program "Statistical Package of Social Science" SPSS for data 
processing: 

a. t – Test for correlated means. 
b. t – Test for Independent Samples. 
c. Mann-Whitney test for independent samples. 
d.  Multiple regression analysis. 
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The most important findings of the study: 
1- There were statistically significant differences at the level 0.01 

between the mean scores of the experimental group students in 
pre and post applications of life skills scale in favor of post-test. 

2- There were statistically significant differences at the Levels 
0.01 between the mean scores of the expérimental and control 
groups surdents in communication, team wok skills and total 
degree and at the Levels 0.05 in the problem solving and 
decision-making skills in favor of the expérimental group. 

3- There were statistically significant differences at the level 0.01 
between the mean scores of the experimental and control 
groups students in the post life situations test in favor of the 
experimental group. 

4- There are statistically significant differences between the 
scores of the experimental group and control group students in 
life skills and awareness of transfer, as measured by analyzing 
protocols on all life situations as a whole in favor of the 
experimental group. 

5- Varied differences in life skills (communication, teamwork, 
problem-solving, decision-making and awareness of the 
transfer between the experimental group and control group 
students as measured by analyzing protocols on each situation 
separately. 
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6- Differentiated in quality of specific life skills between the 
experimental and control group’s students as measured by 
analyzing protocols on life situations. 

7- Differentiated in quality of specific life skills between low and 
high experimental group student’s performance on the life 
situations test. 

8- There were statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental and control groups students in 
the post observation check list at the level of 0.01 on all 
dimensions except "problem solving" at the level 0.05 in favor 
of the experimental group. 

9- The factors affecting learning transfer (learner characteristics-  
program design - context of learning and transfer) contributed 
in the interpretation and predication of student’s performance 
in the classroom environment, the" context of learning and 
transfer”, was the most contributed factor, followed by the 
learner characteristics and at the last was the program design. 
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