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مستخمص البحث :ىدؼ البحث الى معرفة اثر تصميـ تعميمي -تعممي عمى وفؽ نماذج النظرية البنائية
لمادة الكيمياء في الميارات الحياتية عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط ,تألفت عينة البحث مف ()70
طالبة مف أحدى المدارس المتوسطة في مركز محافظة بغداد ,أختيرت شعبتيف بالتعييف العشوائي أحداىما
تمثؿ المجموعة التجريبية واألخرى ضابطة بواقع (  )30طالبة في كؿ مجموعة  ,أعدت أداة البحث وىي
مقياس الميارات الحياتية مف ( )89فقرة تـ التحقؽ مف صدؽ بناءىا وثباتيا أذ بمغ معامؿ الثباث()0,96
بمعادلة الفا-كرونباخ لألتساؽ الداخمي ,أظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ أحصائيا في الميارات الحياتية بيف
مجموعتي البحث وبحجـ أثر كبير لمصمحة المجموعة التجريبية التي درست بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ
نماذج النظرية البنائية مقارنة بالطريقة االعتيادية بالتدريس .
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abstract

The research aims to identify the effect of teaching-learning design based on
the constructivism theory on the life skills of middle stage students. The sample
consisted of (60) students from one of the middle schools in Baghdad's
governorate. The experimental group and control group consisted of 30
students for each group, the research tool was the life skills scale composed of
(78) items. The scale proved its validity and reliability, which was found to be
(0.85). The results showed a statistically significant difference in life skills
between the two groups of research in favor of the experimental group, which
studied the educational design according to models of constructivism theory
compared to the usual method of teaching.
Keywords: teaching-learning design, models Constructivism Theory, life
skills, treagust Model, 4-H Model, TBL Model
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مشكمة البحث  :يحتاج المتعمـ ﺇلى التعامؿ بنجاح مع متغيرات الحياة المختمفة مما يجعمو قاد ار عمى حؿ
مشكالتو الحياتية والتواصؿ مع اآلخريف والتفاعؿ معيـ وتحمؿ المسؤوليات الشخصية واألجتماعية  ,ويشير
الواقع التعميمي الى أف طرائؽ أو أساليب أو أنشطة التعمـ المعتمدة في تدريس الكيمياء لمصؼ الثاني
المتوسط يغمب عمييا الطابع التقميدي الممؿ الذي يسعى الى معرفة األشياء وخصائصيا دوف األىتماـ
بمراعاة تحقيؽ التكامؿ بيف المدرسة والمجتمع سواء كانت أمور الحياة المادية أـ األمور األنسانية
واألجتماعية أو مساعدة المتعمـ عمى التفاعؿ مع مواقؼ الحياة وتطوير معايشة الحياة بالصورة التي تحقؽ
التكيؼ مع المتغيرات المعرفية والمعموماتية والتكنولوجية بعبارة أخرى تبتعد عف ربط المعمومات والمعارؼ
بجوانب الحياة المختمفة مما يجعميا تنتيي بمجرد أنتياء الحصة الدراسية وبالتالي اليستفيد منيا أو يوظفيا
في حياتو العامة والخاصة  ,وتـ التوصؿ الى ذلؾ مف تبادؿ اآلراء عند مقابمة عينة مف مدرسات مادة
الكيمياء والنقاش مع عينة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط  ,وعزز ذلؾ بأستطالع آلراء عينة عشوائية
مف ( ) 60طالبة مف أحدى المدارس التابعة لمديرية تربية الكرخ الثالثة ( ـ .الجواديف لمبنات ) حوؿ أعتماد
طرائؽ تدريس تيتـ بالميارات الحياتية وقد تـ التوصؿ الى أف ( % ) 88مف أفراد العينة كاف مدرس
الكيمياء اليأخذ بعيف األعتبار توظيؼ طرائؽ تدريس أو أنشطة تسيـ بربط موضوعات مادة الكيمياء في
مواقؼ حياتية يومية لممتعمـ ,مما يتضح مف ذلؾ قمة اىتماـ طرائؽ التدريس بتحقيؽ التكامؿ بيف مايدرس
في المدرسة ومواقؼ حياتية  , ,مما دعا الى توظيؼ تصميـ تعميمي -تعممي عمى وفؽ نماذج قادرة عمى
ربط المواقؼ الحياتية بالتعمـ ,لذلؾ تبمورت مشكمة البحث باألجابة عف السؤاؿ التالي  ":ماأثر تصميـ
تعميمي –تعممي عمى وفؽ نماذج النظرية البنائية لمادة الكيمياء في الميارات الحياتية عند طالبات الصؼ
الثاني المتوسط "
أهمية البحث :مف العموـ الحديثة التي ظيرت في السنوات األخيرة مف القرف العشريف في مجاؿ التعميـ،
بوي ,فعف
ما يعرؼ باسـ (عمـ التصميـ التعميمي) ويمثؿ حمقة الوصؿ بيف نظرية التعميـ والتطبيؽ التر ّ

يعرؼ بأسموب النظـ،
طريقو يمكف تحديد مواصفات السموؾ التدريسي لتحقيؽ النتائج المرغوبة بإتباع ما ّ

إذ تصمـ عممية التدريس عمى ىيأة نظاـ يتكوف مف مدخالت تتفاعؿ معاً لتحقيؽ أىداؼ محددة
(العفيصاف )7 :3004،وتظير أىمية التصميـ التعميمي في مواجية التغير السريع الذي يشيده العالـ
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المعاصر والتطور التكنولوجي الذي غ از جميع جوانب الحياة ،لذا ينبغي البحث عف أفضؿ الطػرؽ
واالستراتيجيات التعميمية التي تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة في أقصر وقت وجيد ممكنيف،
فعمـ التصميـ التعميمي يزود بيذه الطػرائؽ واالسػتراتيجيات فػي صورة إشكاؿ وخرائط مقننة( .أبا الخيؿ،
(346:2004وأوضح (عزمي" )3000,أف التصميـ التعميمي يقمؿ مف التوتر الذي قد ينشأ بيف المعمميف
مف جراء التخبط في إتباع الطرائؽ التعميمية العشوائية ،فيو يزودىـ بصور واشكاؿ ترشدىـ إلى كيفية سير
العمؿ داخؿ غرفة الصؼ"( .عزمي )9 :3000،وفي السياؽ ذاتو ذكر(عوض ")3006,أف التصميـ
التعميمي يسيـ في تحسيف عادات المتعمـ الدراسية ،وتنظيـ تفكيره وادراكو وعممياتو العقمية ومف ثـ مستواه
الفكري واألكاديمي ،ويساعد المعمـ عمي تحسيف نوعية أدائو وتحسيف مستوى تدريسو ،ومف ثـ رفع مستوى
تعميـ متعمميو وانجازىـ(.عوض ,)4 :3006،وتأسيسا عمى ذلؾ فأف مف دواعي التصميـ التعميمي-
التعممي تحقيؽ االقتصادية في عممية التعميـ والتعمـ فيو ُيقمؿ الجيد والنفقات ويوافر الوقت لبموغ األىداؼ
بأقصى درجة ممكنة وىذا ما يحتاجو تدريس الكيمياء في ظؿ التطور السريع لممعمومات والمعارؼ العممية

كماً ونوعاً .وفي اآلونة األخيرة برزت الحاجة توظيؼ طرائؽ وأساليب ونماذج تعميمية منبثقة مف النظرية
البنائية التي تقوـ عمى أف المعرفة تبنى بفاعمية مف قبؿ المتعمـ ،وتتضح أىمية النظرية البنائية ،في إعداد
األسئمة التي تحفز المتعمميف عمى الرجوع لممصادر المتنوعة لممعمومات ،ومحاولة إيجاد الدالئؿ المدعمة
لمتفسيرات التي قدموىا لمظاىرة أو الظواىر العممية التي تـ رصدىا (مكسيموس ،)69-60 :3004،كما
انيا تشجع المتعمميف عمى تحسيف وتعديؿ تفسيراتيـ ،وعدـ الحكـ عمى صحة التفسيرات أو خطئيا فضال
مف مواجية المتعمـ بموقؼ مشكؿ يحاوؿ إيجاد حؿ لو عف طريؽ البحث والتنقيب وبالمفاوضة
االجتماعية ).السيد ،وفوزية ،):6 :3004 ،بمعنى آخر أنيا نظرية تقوـ عمى اف التعمـ ال يتـ عف طري ِ
ؽ
النقؿ اآللي لممعرفة مف المعمـ الى المتعمـ ،وانما عف طريؽ بناء المتعمـ معنى ما يتعممو بنفسو بناء عمى
خبرتو ومعرفتو السابقة ،ويكوف المتعمـ البنائي فييا مكتشؼ لما يتعممو عف طريؽ ممارستو لمتفكير العممي
وىو باحث عف معنى بخبراتو وباف لمعرفتو ومشارؾ في مسؤولية إدارة التعمـ وتقويمو( Yang; fang; .
) ، Hsu, 2008: 528مع تشجيعو عمى تبني أىداؼ الدرس وأنشطتو ومف ثـ امتالكيا بحيث تصبح
أىداؼ الدرس أىدافيـ،فضال مف تطوير الخبرات التعميمية التي تتيح ليـ فرصة تحمؿ مسؤولية التخطيط
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لألنشطة واستخالص نتائجيا (Denton,2012,35) .وأوضح (رزوقي ،واخروف" )3004،أف النماذج
المنبثقة مف النظرية البنائية تزيد مف قدرة المتعمميف عمى تطبيؽ المعمومات وتوظيفيا في مواقؼ حياتية
جديدة خارج المؤسسة التربوية" (رزوقي ،واخروف ،)38 :3004،يتضح مف العرض السابؽ أف التعمـ
بنماذج النظرية البنائية أليعتمد عمى النقؿ اآللي لممعمومات  ,أو تقديـ التفسيرات لمظاىرة والحكـ عمى
صحتيا فحسب بؿ تتعدى الى تقديـ دالئؿ مدعمة لمتفسيرات بالرجوع الى مصادر مف غير الكتاب
المدرسي مما يسيـ في تطوير خبرات المتعمـ التعميمية وتطبيقيا خارج المدرسة في مواقؼ ليا عالقة
بحياتو فضال عف أنيا تسيـ في تسمسؿ أفكاره بشكؿ منظـ ما يحسف تحصيمو.
ويعد أنموذج ) ( 4-Hأحد النماذج التي تقوـ عمى الفمسفة البنائية  ،فيو يزود المتعمـ بخبرات حقيقية تسيـ
في التعمـ الفعاؿ ويحسف العممية التعميمية عف طريؽ دعـ البناء المعرفي وربط التعمـ في المدرسة بواقع
الحياة ,فضال مف تنمية ميارات االتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف ,وتشجيع المتعمـ ليكوف مواطناً صالحاً
يتوافر عنده ميارات القيادة ،والعمؿ التطوعي  ،وخدمة المجتمع ،)Davis,2003:17-19(.ويضيؼ
( )Heck, & et al., 2010إلى أف ( )4 – Hيتيح الفرصة لمتعامؿ مع األدوات واألجيزة ,ويوافر النمو
الصحي الجيد لممتعمـ ,ويشجعو عمى التفكير والتأمؿ في خبراتو الحالية واجراء اتصاالت مع التجارب
السابقة والمعارؼ مف أجؿ توجيو العمؿ في المستقبؿ ) ) Heck, & et al., 2010: 5-9وىذا بدوره يسيـ
في تحسيف نوعية حياتو ومجتمعو بشكؿ إيجابي عف طريؽ تطوير الميارات التي يحتاجيا لخدمة مجتمعو،
لما توافره مف إمكانات في المعرفة والبحث الميداني , )Whitehead,& et al., 2011: 3( .وقد أظيرت
نتائج دراسة ( )Fox &et al.,2003لخريجي الدبموـ التي أجريت في (  ) 17مقاطعة مف مقاطعات والية
نبراسكا في مادة عموـ المستيمؾ وعموـ الحيواف والعموـ التكنولوجيا والتعميـ البيئي  ,والنبات لخريجي الفروع
أعاله وموظفي االرشاد التعاوني .أف برنامج ( )4-Hلو أثر إيجابي في تنمية الميارات الحياتية التي تـ
تحديدىا في الدراسة ( ,)Fox and et al.,2003:108أمادراسة ( )Singletary & et al., 2006التي
شممت المدرسيف المشرفيف ,فقد ىدفت إلى تقويـ أثر تصور مرشدي ومعممي أنموذج ( )H-5لمميارات
القيادية عمى تعمـ الميارات الحياتية عندىـ ,)Singletary and et al., 2006: 45( .،ويأتي أنموذج
تراجيست ) (Treagustالتعميمي كإحدى نماذج التدريس الحديثة في تدريس العموـ والمنبثقة مف نماذج

508

2019

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد (  )06جملد ()60

النظرية البنائية يؤكد عمى التعمـ ذي المعنى ويسعى لموصوؿ بالمتعمميف الى عممية بناء مستمرة ونشطة
تقوـ عمى اختراعيـ لمتراكيب المعرفية الجديدة او اعادة بناء تراكيبيـ او منظوماتيـ المعرفية اعتمادا عمى
نظرتيـ لمعالـ بحيث تكوف خبراتيـ ومعرفتيـ السابقة ذات تأثير واضح عمى عممية تعمميـ( .رزوقي
واخروف ،)405 :3007،وىو وليد الستراتيجية المتشابيات والتي تعد مف االستراتيجيات التي يمكف
تطبيقيا حتى في غياب الوسائؿ التعميمية والتكنموجية اذ انيا ال تحتاج كغيرىا مف االستراتيجيات الى
وسائؿ تعميمية وتكنموجية حديثة لكونيا مرتبطة ببيئة المتعمميف ويكوف التركيز فييا عمى الجانب العممي
قميؿ ,ويسيـ أنموذج تراجيست ) (Treagustالتعميمي في تعمـ المتعمميف المعارؼ الجديدة عف طريؽ بنائيا
بأنفسيـ ويكوف ىذا التعمـ ذي معنى بالنسبة ليـ ووثيؽ الصمة بحياتيـ العممية( ،محمد -570 :300: ،
. )570أف طبيعة عرض المادة التعميمية بأنموذج تراجيست التعميمي يجعؿ عممية التعمـ محببة ألنو يربط
بالحياة اليومية عف طريؽ تحفيز المتعمـ لمبحث عف تشبييات( .امبو سعيدي ،وسميماف – 679 :3000,
 . )67:ويعد أنموذج التعمـ المرتكز عمى الميمة(  )Task-Basd-Learning Model TBLنظاـ
متكامؿ مع منيج تعميـ وتعمـ متعدد التخصصات ويوافر لممتعمـ فرص تعمـ غنية في مجاالت مختمفة وىو
أحدى النماذج البنائية لو أوجو تشابو مع التعمـ القائـ عمى حؿ المشكمة ولكف لو أيضاً صفات مميزة خاصة
بو ,وفي عممية التعمـ المرتكز عمى الميمة فإف المتعمـ عادة ما يتـ وضعو في مواقؼ صعبة(Bonec & .
) , Bonec, 201: 166مما يعمؿ عمى إثارة دافعيتو لمتعمـ  ,وبناء معنى لما يتعممو ،وينمي ثقتو في
قدرتو عمى حؿ المشكالت ،فيعتمد عمى نفسو في التعمـ ،وال ينتظر أف يقدـ لو المعمـ ،الحموؿ الجاىزة،
لممشكالت العممية التي تواجيو( .خطابية ،)55 :3000،فعند أعتماد ىذا األنموذج اليشعر المتعمـ بتقييد
أفكاره أو آرائو بؿ يشعر بالحرية في التعبير وكذلؾ يتعمـ عف طريؽ المناقشة احتراـ آراء زمالئو وتقييـ
مدى قوة اآلراء التي تعرض عميو ( .)Dempsey, T.L. 2000:56ومف ىذا المنطمؽ فأف أنموذج
(  )TBLيس مح لممتعمـ بمالحظة كيفية تعبير أقرانو عف أفكار تتمائؿ مع أفكاره وتكسبو خبرة التفاعؿ
والتواصؿ الشفوي والتي بدورىا تتطمب ممارسة ميارات التفاوض في أثناء الحوار  ,وأثارة األسئمة,
واألستجابة ليا وماألى ذلؾ وىذه تعد بمنزلة ميارات حياتية  .وتوصمت دراسة (السيد )3000,الى فاعمية
التعمـ المرتكز عمى الميمة في أكساب طالبات المرحمة الثانوية بالسعودية أحدى الميارات الحياتية الممثمة
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بميارات التواصؿ المفظي في مادة األحياء(,السيد )40 :3000,أما دراسة (حمد )3008,فقد أظيرت
نتائجيا أثر التعمـ المرتكز عمى الميمة في ميارات التواصؿ العممي عند طالبات الصؼ التاسع األساسي
في مادة العموـ بغزة (حمد .) 044 :3008 ,إف متطمبات الحياة في المجتمعات الحديثة ،تؤكد عمى
ضرورة توفير حد مقبوؿ مف الميارات الحياتية عند المتعمـ تمكنو مف التكيؼ والتعايش مع تمؾ المتطمبات،
وتمبية احتياجاتو الحياتية ،فالميارات الحياتية ىي ميارات أساسية ال غني عنيا لممتعمـ في داخؿ أسرتو أو
المجتمع المحيط بو ،مف أجؿ استمرار التقدـ وتطوير أساليب معايشتو لمحياة داخؿ مجتمعو ،وأف نجاح
المتعمـ في حياتو يتوقؼ بقدر كبير عمى مدى امتالكو لمميارات والخبرات الحياتية ،ومف ثـ الميارات
ال حياتية ميمة لكي يحقؽ المتعمـ نجاحو في حياتو اذ تساعده عمى مواجية مواقؼ الحياة المختمفة ،والقدرة
عمى التغمب عمى مشكالت الحياتية والتعامؿ معيا( .أبو حماد ,)40 :3008 ,أف الميارات الحياتية تكسب
المتعمـ خبرة مباشرة ،وتنتج ىذه الخبرة عف طريؽ االحتكاؾ المباشر باألشخاص واألشياء والظواىر
والتفاعؿ معيا مباشرة (السيد )45 :3000،وىذا بدوره يسيـ في إقامة عالقات وتفاعالت اجتماعية سميمة
مع المحيطيف ،واألقراف ،ويساعد في تعديؿ السموؾ االجتماعي لديو فال ينطوي عمى نفسو إلحساسو
بالعجز أو الفشؿ عف مساعدة نفسو( .عبد الفتاح )43-35: 3000,مما تشعره بالفخر واالعتزاز بالنفس
فعندما يطمب منو أف يؤدي عمالً مف األعماؿ ويتقف ما طمب منو فإف ىذا يشعر اآلخريف أيضاً بالثقة فيو
ويعطيو ىو المزيد مف الثقة بالنفس( .أبو طامع )5 :3009،فضال مف أنيا تعمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ بيف
المدرسة ومواقؼ الحياة المختمفة وتجسيد وظيفة التعمـ عف طريؽ ربطيا بحاجات المتعمميف والمجتمع
(مازف  )35 :3003 ,لذلؾ يحتاج المتعمـ الى ترجمة المعمومات واألتجاىات والقيـ التي يشعر بيا
وتوظيفيا عند مواجية تحديات يومية لمتفاعؿ الناجح مع بيئتو وتطوير أساليب معايشة الحياة ,وتوافر مادة
الك يمياء ميارات حياتية متنوعة سواء كانت مادية أـ غير مادية يمكف أستثمارىا بشكؿ فاعؿ لمتأثير عمى
شخصية المتعمـ مف جميع الجوانب ليكوف قاد ار عمى مواجية المشكالت الحياتية واليتـ ذلؾ اال بتوظيؼ
أساليب ونماذج وأنشطة وطرائؽ تدريس بنائية بحيث يستفيد منيا في تحسيف مياراتو الحياتية  .ويمكف
وصؼ أىمية البحث بأنو :
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 -1أوؿ محاولة محمية ( في حدود عممنا) يصمـ فييا محتوى دروس الكيمياء عمى وفؽ نماذج النظرية
البنائية .
 -2يعتمد تصميما تعميميا -تعمميا يطور بيئة التعمـ ويحسف األنشطة التعميمية مما يجعميا أكثر فاعمية.
 -4يقدـ ىذا البحث نماذج بنائية لتدريس الكيمياء تتمثؿ بأنموذج ) (4-Hوأنموذج تراجيست (model
 )Treagustوأنموذج التعمـ القائـ عمى الميمة) )TBLتسيـ بتطبيؽ المتعمـ المعمومات وتوظيفيا في
مواقؼ حياتية جديدة خارج المدرسة .
 -6يساير التقدـ العممي المعاصر الذي يؤكد عمى ضرورة توافر حد مقبوؿ مف الميارات الحياتية عند
المتعمـ تمكنو مف التكيؼ مع متطمبات المجتمعات المعاصرة وتمبي أحتياجاتو الحياتية .
 -7يمبي مطالبة التربوييف بتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية في ظؿ التزايد المستمر لممعارؼ وأعداد
المتعمميف ,مما يتطمب مشاركة المتعمـ في مسؤولية تعممو مما يظير الحاجة إلى معرفة العوامؿ المرتبطة
بتحسيف الميارات الحياتية .
 -7ذات فائدة تطبيقية تشجع مدرسي الكيمياء مف تصميـ محتوى تعميمي بأعتماد نماذج النظرية البنائية
يمكف تطبيقيا في ضوء األمكانات المتاحة في المدارس المتوسطة في العراؽ.
 -8نتائج ىذا البحث قد تفيد مؤلفي كتب الكيمياء لممرحمة المتوسطة في و ازرة التربية مف تحسيف مستوى
تأليفيـ وتضميف أنشطة نماذج التدريس بالنظرية البنائية المعتمدة في البحث .
 -:يوافر قائمة بمجاالت الميارات الحياتية الضرورية لطمبة المرحمة المتوسطة والمرتبطة بدراسة مادة
ال كيمياء ,ولفت انتباىيـ الى أىـ الميارات التي تنقصيـ مما يدفعيـ لمسعي نحو التطوير ,فضال مف أنيا
تعد أداة تقويـ تفيد لمكشؼ عنيا عندىـ .
هدؼ البحث وفرضيته -:ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى اثر تصميـ تعميمي -تعممي عمى وفؽ نماذج
النظرية البنائية لمادة الكيمياء في الميارات الحياتية عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط .ولمتحقؽ مف
ىدؼ البحث صيغت الفرضية الصفرية اآلتية "ال يوجد فرؽ ذا داللة احصائية عند مستوى ( )0.06بيف
متوسط درجات الطالبات الالتي يدرسف بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ نماذج النظرية البنائية ومتوسط
درجات الطالبات الالتي يدرسف وفقاً لمطريقة االعتيادية في مقياس الميارات الحياتية.
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حدود البحث  -:يتحدد البحث بـ -:
 .1طالبات الصؼ الثاني المتوسط في احدى المدارس المتوسطة والثانوية النيارية الحكومية لمبنات
التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد  /الكرخ الثالثة.

 .2الفصوؿ (االوؿ  ،الثاني ،الثالث ،والرابع ) مف كتاب الكيمياء لمصؼ الثاني المتوسط المعتمد لمعاـ
الدراسي  3009 – 3008ـ.

 .3الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي  3009 – 3008ـ.

تحديد المصطمحات -:
 التصميـ التعميمي -التعممي عرفو (الرواضية واخروف ": )2112 ،العمـ الذي ييتـ بتزويدنا بطرائؽواستراتيجيات تدريس فعالة ويخضع النظاـ التدريسي الى التخطيط والضبط والتوجيو والمراجعة ،فضالً عف
وصؼ اإلجراءات التي تتعمؽ باختيار المادة العممية المراد تصميميا ،تحميميا ،تنظيميا ،تطويرىا ،وتقويميا
وذلؾ مف اجؿ مساعدة المتعمـ لمتعمـ بطريقة أفضؿ وأسرع ( .الرواضية واخروف)6 :3003 ،
التعريؼ األجرائي لمتصميـ التعميمي -التعممي  :الممارسة التعميمية التي تقوـ بتحديد االىداؼ وتنظيـ
المحتوى والخبرات واختيار االساليب التعممية لمفصوؿ األربعة مف كتاب الكيمياء لمصؼ الثاتي المتوسط ,
بمجموعة خطوات رئيسة عمى وفؽ أنموذج (أدي) لتصميـ التعميـ تتمثؿ بالتحميؿ والتصميـ (األعداد)
والتنفيذ والتقويـ ,لمتمكف مف مواجية احتياجات الطالبات عينة البحث عمى أفضؿ وجو .
 األنموذج عرفه (رزوقي واخروف" : )2117،المنحى أو الخطة واالجراءات والمناورات (التكتيكات)والطريقة واالساليب التي يتبعيا المعمـ لموصوؿ إلى المخرجات أو نواتج تعمـ محددة منيا ما ىوعقمي /
معرفي ( )cognitiveأو ذاتي  /نفسي أو اجتماعي ( )socialityأو نفسي /أو حركي ()psychomotor
او مجرد الحصوؿ عمى معمومات (( .)informationرزوقي واخروف)3 :3008،
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التعريؼ األجرائي لألنموذج  :مجموعة مف الخطوات واألجراءات التعميمية -التعممية المنظمة التي تتبعيا
الباحثة في أثناء تدريسيا طالبات المجموعة التجريبية في الصؼ الثاني المتوسط ،لموصوؿ الى نواتج تعمـ
معرفية تتمثؿ بتحصيؿ مادة الكيمياء ,وذاتية  /نفسية ﺇجتماعية تتمثؿ بالميارات الحياتية والتعمـ المنظـ
ذاتيا.
النظرية البنائػػية  :عرفيا (العيسوي " :)2118 ،رؤية في عممية التعمـ تتمثؿ في استخداـ المعرفة عف
طريؽ المالحظة والتفسير ،ومف ثـ الموائمة أو التكيؼ لممعمومات العممية لتكويف خبرات جديدة والتوصؿ
إلى معمومات جديدة ذات صمة بموضوع الدرس"( .العيسوي)00 :3009 ،
التعريؼ األجرائي لنماذج النظرية البنائية :مجموعة مف الخطوات واألجراءات التعميمية -التعممية
المنظمة المشتقة مف النظرية البنائية تتبعيا الباحثة والمتمثمة بأنموذج التعمـ المرتكز عمى الميمة وأنموذج
تراجيست التعميمي وأنموذج  -5حيث تعطي دور نشط لطالبات المجموعة التجريبية في الصؼ الثاني
المتوسط قي بناء معارفيف الكيميائية بأنفسيف مف أجؿ تحسيف الميارات الحياتية عندىف
األثر

عرفو ( " )The American Dictionary,2010القوة أو القدرة عمى تحقيؽ النتائج ،أو

االنطباعات المنتجة عمى عقؿ المفحوص وحسب التصميـ أو الطريقة المتبعة وىو الشيء الذي ينتج
انطباع معيف أو يدعـ التصميـ المجرب")The American Dictionary,2010,10( .
التعريؼ األجرائي لألثر :قدرة التصميـ التعميمي -التعممي عمى وفؽ نماذج النظرية البنائية في تحقيؽ
نتائج أيجابية في تحصيؿ مادة الكيمياء والميارات الحياتية والتعمـ المنظـ ذاتيا ,وذات أنطباع معيف يقاس
بأعتماد معادلة حجـ األثر .
المهارات الحياتية عرفو كؿ مف :
 ": (UNICEF, 2005) .1نطاؽ مخطط مف الفرص التعميمية التي تشتمؿ عمى المعرفة والفيـ والميارات
واالتجاىات والقيـ التي تيدؼ إلى التنمية الشخصية واالجتماعية والصحية"(UNICEF, 2005:1-2) .
( .3أبو حماد " : )2117،مجموعة األداءات والسموكيات والتصرفات واألعماؿ التي يقوـ بيا المتعمـ
والمرتبطة بالبيئة التي يعيش فييا ,تمكنو مف التكيؼ األيجابي مع محيطو والتأثير فيو وتجعمو قاد ار عمى
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التعامؿ بفاعمية مع متطمبات الحياة اليومية وتحقيؽ الرضا النفسي وبناء المشاعر الطيبة عف الذات "( .أبو
حماد)30 :3008،
التعريؼ األجرائي لممهارات الحياتية  :مجموعة أداءات وسموكيات وأنشطة مرتبطة بالبيئة يقمف بيا
طالبات الصؼ الثاني المتوسط وذلؾ عف طريؽ ترجمة المعمومات الكيميائية التي يعرفنيا والميارات
واألتجاىات والقيـ التي يشعرف بيا ويعتقدف فييا وتوظيفيا عند مزاولة الحياة اليومية لمواجية المواقؼ
والتحديات المتمثمة ب ( حؿ المشكالت وأتحاذ القرار  ,التواصؿ والعالقات بيف األشخاص ,الميارات
اليدوية ,الميارات الغذائية ,ميارات البيئة والوعي األستيالكي ,الميارات الوقائية ,العمميات الحسابية )
وتقاس بالدرجة التي يحصمف عمييا عمى مقياس الميارات الحياتية المعد ألغراض البحث .

خمفية نظرية :
نماذج النظرية البنائية :ويتناوؿ ىذا البحث أنموذج) ، (H 4-وأنموذج تراجيست التعميمي ،وأنموذج التعمـ
القائـ عمى الميمة ويتـ التعريؼ بيذه النماذج عمى النحو التالي:
أولا :أنموذج ) : (4 – Hيعرفو ) ") USDA, 2003مجموعة مف الخطوات المنظمة والمتفاعمة فيما

بينيا ،تؤدي الى مساعدة المتعمـ الكتساب المعرفة وتنمية ميارة الحياة عف طريؽ المواقؼ التي يتعرض ليا
ليكوف قاد ار عمى توجيو نفسو ويكوف منتجا ومشاركا في مجتمعو ،وفؽ خمس خطوات وىي :مرحمة

التجربة(أفعؿ ذلؾ فقط) ،ومرحمةالمشاركة (ماذاحدث؟) ،ومرحمةالعممية (ماالميـ؟) ،ومرحمةالتعميـ(ماذافي
ذلؾ) ،ومرحمةالتطبيؽ (ماذااآلف؟)", ) USDA, 2003: 34) .ويؤكد ىذا األنموذج عمى اىمية دور المتعمـ

في عممية التعمـ ,ويشتمؿ عمى اربعة فئات رئيسة لميارات الحياة ,وتبدأ اجمعيا بالحرؼ  (H),ويشير كؿ

حرؼ الى الرأس Head ,والقمب  Heartواليديف  Hand,والصحة. (Horton., & et al., 1999: 5-
11) Health
خطوات أنموذج(4-H):
 -1مرحمة التجربة" :أفعؿ ذلؾ فقط ":في ىذه المرحمة يؤدي المتعمـ النشاط أو التجربة الموكمة إليو

باالستعانة بالمعمـ الذي يتيح الفرصة لو ويشجعو مف أجؿ التفكير في ما قد يراه حولو أومأ قد يحدث عف

طريؽ طرح أسئمة مثؿ:ماذا تتوقع أف ترى؟ ماذا تتوقع أف يحدث عندما تقوـ ب ….؟ دوف بعض
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الفرضيات أو التنبؤات فيما قد يحدث؟وىناؾ اسئمة يجيب المتعمـ عنيا :بنعـ -أوال -أوال أعرؼ وتتمثؿ بما
يأتي:ىؿ واجيت مشكمة ما أثناء قيامؾ بإجراءات التجربة؟ ىؿ كانت التجربة مميئة بالتحديات؟ ىؿ

شعرت أف ارشادات المعمـ كانت مفيدة؟

 -2مرحمة المشاركة":ماذا حدث؟ ":بعد إنجاز النشاط يسأؿ المعمـ المجموعة أو األفراد بعض األسئمة

لمكشؼ عف ردود الفعؿ والمالحظات ،بعد ذلؾ يتبادؿ المتعمميف النتائج اماـ زمالئيـ في الصؼ

ويناقشونيا بحرية عف طريؽ إجابتيـ عف أسئمة المعمـ االتية :ما الذي الحظتو أثناء قيامؾ؟ ماذا فعموا /

فعمت؟ ماذا أروا؟ شعروا؟ تذوقوا؟ سمعوا؟ ما الجزء األصعب؟ األسيؿ في التجربة؟

 -3مرحمة العممية":ما المهـ؟ ":تركز مرحمة العممية عمى مناقشة الخبرة أو النشاط وانعكاسيا عمى

منظورىـ لمنشاط وكيفية تحميمو ،ويطمب مف المتعمميف التفكير في كيفية إجراء التجربة أو كيؼ يمكف تنفيذ

النشاط وينبغي لممعمـ أف يحث المتعمميف عمى التفكير بطرح األسئمة التالية :ماىي اإلجراءات أو

الخطوات التي استخدمت في ىذا النشاط؟ ماىي المشاكؿ والقضايا التي واجييا؟ كيؼ تغمب عمييا؟ لماذا
تعد" ميارة الحياة "التي تـ ممارستيا في النشاط ميمة؟ ىاتيف المرحمتيف تسمى مرحمة االنعكاس
)(USDA/Army Youth Development Project, 2003: 34
حيث يتيح فييا لممتعمميف فرصة تطوير أفكارىـ بشكؿ منطقي وتعبير عف تمؾ األفكار وتسمح أيضا
بالتواصؿ مع اآلخريف ضمف المجموعة ومقارنة التجارب واألداء فضال عف إشاعة جو قبوؿ

المشاركات الفردية واألفكار المتنوعة ويطرح المعمـ األسئمة التالية  :ىؿ واجيت مشكمة ما أثناء
تواصمؾ مع زمالئؾ؟ ىؿ تغمبت عمى ىذه المشكمة؟ ىؿ يوجد عدـ رضا داخؿ جماعتؾ؟ ىؿ تحب

العمؿ ضمف الجماعة؟ وىنا يجيب المتعمـ عف األسئمة :بنعـ -أوال -أو ال أعرؼ

 -4مرحمة التعميـ":ماذا في ذلؾ ":ىنا تصبح المناقشة أكثر شخصية وتعمـ نتائج النشاط إلى عالـ
المتعمـ الواقعي بمحاكاة النشاط لميارة الحياة ويتـ ذلؾ بربط المعمـ ىذه الميارات بعالميـ الخاص بوضع
األسئمة التالية :ما الذي تعممو أو اكتشفو؟ ما أثر ما تعممو عمى األشياء التي تعممو سابقا؟ ماىي

الميارات التي مارسيا لمقياـ بيذا النشاط؟ ىؿ ىناؾ تجارب مماثمة واجييا في حياتو الخاصة مشابية ليذه
التجربة؟ فضال عف ذلؾ يطرح المعمـ األسئمة االتية :ىؿ أثر عميؾ وعمى مجموعتؾ حؿ المشكمة التي
واجيتؾ؟ ىؿ استفدت مف تواصمؾ مع اآلخريف؟ ىؿ العمؿ ضمف الجماعة لو مزايا؟ ىؿ العمؿ ضمف

الجماعة لو مساوئ؟ ىؿ ساعدت اآلخريف أثناء تنفيذ التجربة؟ ىؿ شعرت أف العمؿ مع جماعة أسموب
ممتع لمتعمـ؟ وىنا يجيب المتعمـ عف األسئمة :بنعـ -أوال -أو ال أعرؼ
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 -5مرحمة التطبيؽ":ماذا اآلف ":وتمثؿ المرحمة النيائية في أنموذج التعمـ التجريبي ،يوجو المتعمـ إلى
تطبيؽ ما تعممو مف أنشطة في حياتو الخاصة سواء كاف في مواقؼ مماثمة أو مختمفة في ىذا النشاط،
ويكمف دور المعمـ بوضع األسئمة التي تحفز الطمبة لتطبيؽ ما تعمموه في حاالت مماثمة أو مختمفة

كاالتي :كيؼ يمكف استخداـ ما تعمموه؟ كيؼ يمكف تطبيؽ ميارات حياتية في المستقبؿ؟ كيؼ سيؤثر ما
تعمموه في ىذا النشاط عمى تفصيالت حياتيـ المختمفة؟ في المرحمتيف النيائيتيف يتـ توفير أنشطة وأسئمة

لممتعمميف لمساعدتيـ في تمخيص ما تعرضوا لو وتمكنيـ مف تعميـ ما تعمموه إلى أمثمة أخرى .وتسمى
ىذيف المرحمتيف بمرحمة التطبيؽ  ,وىنا يجيب المتعمـ عف األسئمة التالية بنعـ-أوال-أو ال أعرؼ

ىؿ تعتقد أف حؿ المشكمة التي واجيتؾ سبب في نجاح تجربتؾ؟ ىؿ المشاركة بالعمؿ مع الجماعة

يجعؿ التجربة أكثر نجاح؟ ىؿ تشعر أنؾ بحاجة إلى المزيد مف الخبرة؟

دور المعمـ في التدريس عمى وفؽ أنموذج  : (4 – H):يتمثؿ دور المعمـ عند التدريس عمى وفؽ األنموذج
عمى النحو التالي - :يبدأ الدرس بجمسة مناقشة لمعرفة استعدادات المتعمميف ،كالسؤاؿ عف ماذا يعرفوف عف

موضوع الدرس؟ ،وماذا يحبوف أف يعرفوا؟ ,.يستثير المعمـ حواس المتعمـ( النظر ،والشـ ،والممس ،الذوؽ،
والسمع,.

يربط المعمومات التي يعرفيا المتعمـ( السابقة )بالمعمومات الجديدة ,.يحوؿ الحقائؽ إلى مبادئ

لتسييؿ عممية التدريس,.

يكوف مرناً ،وقاد ار عمى التكيؼ مع خطة الدرس ,.يكوف متنوعاً في أسموبو,.

التمييز الفوري في جيود المتعمميف ,.يكوف متأكد اً بأنو عمى قدر المسؤولية في وظيفتو ,.ال يتردد في توكيؿ
المسؤوليات عمى المتعمميف ,.يقوـ بتشجيعيـ ودعميـ ,(Beckman & Schultz 2008: 27-29) .مما

تـ تقديمو يتـ األخذ بعيف االعتبار دور المتعمـ ودور المعمـ عند تنفيذ األنموذج وكتابة الخطط التدريسية فضال

مف جعؿ الطالبات عينة البحث يقمف بأجراء أنشطة تحفز حواسيف مما يسيـ في تحقيؽ أىداؼ انموذج4-
H.
ثاني ا:أنموذج تراجيست ) (Treagustالتعميمي): (F.A.Rتعرفو(عطيفة ،وعايدة" :)3000,عممية تحديد
أوجو التناظر أو التماثؿ بيف شيئيف احدىما معروؼ أو شائع بالنسبة لممتعمـ ،واآلخر غير معروؼ بالنسبة

لممتعمـ" ( .عطيفة ،وعايدة)557: 3000 ,

خطوات التدريس بأنموذج : Treagustاقترح ديفيد تراجيست ) (Treagust,1993عالـ التربية العممية
األسترالي ثالثة مراحؿ لمتدريس بأسموب التشبييات( التركيزfocus,الفعؿ Action,التأمؿ )Reflection
يطمؽ عمييا اختصا اًر ) (F.A.Rوفيما يمي وصفا لخطواتو :
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أوال ":التركيز )(focusويشمؿ :ىؿ ىو صعب ،اـ مجرد ،اـ غير مألوؼ؟ ( المفيوـ ) ,ما المعمومات التي
يعرفيا المتعمـ عف المفيوـ؟ (المتعمـ) ,ما الشيء الذي يعرفو المتعمـ ومشابو في بعض صفاتو في المفيوـ
الذي تدرسو؟ (التشبيو)

ثانيا ":الفعؿ ) (Actionويشمؿ :ما أوجو الشبو بيف المفيوـ العممي والشيء المشبو بو واكتبيا عمى السبورة؟

(المشابو) ,ما أوجو االختالؼ بيف المفيوـ العممي والشيء المشبو بو واكتبيا عمى السبورة؟ (المختمؼ)

ثالثا ":التأمؿ )(Reflectionويشمؿ :ىؿ التشبيو واضح ومفيد وال يؤدي إلى غموض وتشتت؟ (النواتج ),

التأكيد عمى ما سبؽ مع إعطاء أمثمة متنوعة لممفيوـ (.التحسيف) (أمبو سعيدي ،والبموشي)67: :3000 ،
ويرى (رزوقي واخروف )3007 ،اف خطوات انموذج تراجيست:
.1

يقدـ المعمـ عرضا بسيطا يوضح فيو موضوع الدرس والفكرة االساسية فيو ،وىذه خطوة ميمة

الف الموضوع جديد ال يمتمؾ المتعمموف معمومات عنو.

.2

قبميـ
.3
.4

يقوـ المعمـ بتشبيو ىذا الموضوع الجديد بموضوع او شيء يعرفو المتعمموف ومألوؼ مف

يطمب المعمـ مف المتعمميف ايجاد اوجو الشبو واالختالؼ بيف المشبو والمشبو بو.

يطمب المعمـ مف المتعمميف تكويف عالقات بيف الموضوع الجديد واشياء اخرى مادية أو غير

مادية بشكؿ فردي أو مجموعات .يقوـ كؿ طالب أو مجموعة بعرض تقريرىا.

 .5يناقش المتعمموف تقارير المجموعات( .رزوقي واخروف)480 – 480 :3007 ،
دور المعمـ والمتعمـ عند تطبيؽ انموذج: Treagust:يتمثؿ دور المعمـ في أنموذج تراجيست التعميمي
بالتالي:

 .0اف يوضح لممتعمميف خصائص المشكمة كما ىي( أي المعطيات األساسية لممشكمة )أوالً ،ثـ يعطي

فرصة ليـ لمتعامؿ مع المشكمة واعادة صوغيا في ضوء فيميـ ليا ،ثـ يختار المتعمميف بمساعدة المعمـ
الصيغة األكثر وضوحاً وفيماً لممشكمة ،ثـ يبدأ المعمـ في توجيو" أسئمة إثارة "لمتعمميو حتى ينشط

ذاكرتيـ واحساساتيـ .وينبغي أف تكوف األسئمة مف النوع الذي يتطمب إجابات تشبييية بالغية ،أي تحث
المتعمميف عمى إعطاء أمثمة مشابو لمموقؼ المشكؿ ،ثـ يتخير المعمـ الصيغة أكثر ىذه األمثمة مالئمة
لممشكمة ،ثـ يسأؿ متعمميو عف مشابية مباشرة ومشابية شخصية وأخرى رمزية
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 .3تشجيع المتعمميف عمى النظر لألفكار مف زوايا مختمفة لتحقيؽ فيـ أعمؽ عف المفاىيـ المعطاة ،مع

عرؼ عمى األنماط والقواعد
إعطاء
معنى لمحقائؽ والمعمومات الجزئية وذلؾ بالتركيز عمى عمميات التَّ ُّ
ً
العامة وفيميا.
َّ

ابطي ،وتسييؿ عممية توصيؿ المعمومات بتقريب المعنى لممتعمميف وربط
 .4تعزيز عمميات التفكير التر ِّ
التعمـ الصفي بخبرات التعمـ خارج المدرسة واثارة األسئمة.

 .5تشجيع المتعمميف المتردديف لالندماج في جمسات توليد التشابيات وقبوؿ أية أفكار في بداية األمر ,
والسماح ليـ بالتخيؿ واستعماؿ حدسيـ في إيجاد عالقات الربط بيف التشبيو والمشبو بو.ومساعدة

المتعمميف عمى قبوؿ الغريب غير المألوؼ مف األفكار والتعامؿ معيا.
 .6إصػ ػػدار

أحكػ ػػاـ

تقييميػ ػػو

حػ ػػوؿ

(عفانة ويوسؼ)330 – 330 :300: ،

مػ ػػا

توصػ ػػؿ

إليػ ػػو

المتعممػ ػػوف

مػ ػػف

مقارنػ ػػات.

اما دور المتعمـ عند تطبيؽ األنموذج فيتمثؿ باالتي :يتروى وال يتسرع في إصدار األحكاـ ،ويعطي نفسو وقتًا
لمتفكير  ,.يحترـ آراء المعمـ ويتفاعؿ معو بإيجابية ,ويثمف ويحترـ آراء زمالئو وأفكارىـ .

ينوع في توجيو تفكيره دوف االقتصار عمى اتِّجاه واحد في التَّفكير ,اي اإلتياف بأفكار جديدة وغير مألوفة,
يتمتع بقدرة عالية مف التركيز( .رزوقي واخروف , )400 :3007 ،ويتـ األخذ بالحسباف دور المتعمـ ودور

المعمـ عند تنفيذ األنموذج وكتابة الخطط التدريسية ومراعاة تقديـ (المشبو بو ( بما يتالئـ مع المفاىيـ العممية
المجردة ( المشبو ( في مادة الكيمياء لمصؼ الثاني المتوسط مما يسيـ في تحقيؽ أىداؼ انموذج تراجيست

التعميمي.

أنموذج التعمـ القائـ عمى المهمة) : (TBLيعرفو (حبيب" )3000 ،مدخؿ التدريس القائـ عمى أسموب
المناقشة وتحميؿ الميمة الى ع ّد الدرس ميمة رئيسية ،وتحميميا الى مياـ فرعية ،ثـ يقوميا المعمـ بمجموعة
مف األسئمة المتنوعة في نياية كؿ منيا"( .حبيب )090 :3000 ،ويعرفو ()Bonec & Bonec, 2010

"نظاـ متكامؿ مع منيج تعميـ وتعمـ متعدد التخصصات ويوفر لمطالب فرص تعمـ غنية في مجاالت
مختمفة في عممية التعمـ القائـ عمى الميمة فإف الطالب عادة ما يتـ وضعيـ في مواقؼ صعبة "Bonec .

))& Bonec, 2010:166

خطوات تنفيذ انموذج التعمـ المرتكز عمى المهمة ( :)TBLيتضمف مجموعة مف الخطوات عمى النحو

األتي :
( )0مرحمة ما قبؿ المهمة :وىي المرحمة التي تسبؽ أداء الميمة ،تعتمد عمى المعمـ بصورة كبيرة،
حيث يتـ فييا إعداد وتصميـ إطا اًر عاماً لمميمة وكيفية تنفيذىا ويتـ فييا:
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 تحديد عنواف او موضوع الميمة (عنواف الدرس) ويمي ذلؾ القراءة العممية الدقيقة (الدرس)
وتحديد محتواه ،وعناصره اليامة التي يجب التركيز والتأكيد عمييا.
 انتقاء نوع او نمط الميمة التي تتناسب مع طبيعة الدرس ومادتو ،حيث يمكف تنويع المياـ
داخؿ الدرس الواحد او جعميا نمطاً واحداً حسب رؤية المعمـ ،وطبيعة المادة العممية ،وتتعدد
أنماط المياـ حيث منيا( :ميمة دراسية او استذكار ،ميمة حوارية او مناقشات ،ميمة تطبيقية
او عممية ،ميمة مرجعية تتضمف الرجوع لمصادر المعمومات  ...الخ).
 تحديد األىداؼ الرئيسة مف الميمة بحيث تكوف شاممة لمدرس ،ومتنوعة واجرائية.
 يقسـ المعمـ المياـ حسب حجـ الدرس ،وموضوعو إما في صورة ميمة واحدة رئيسة او تقسيـ
الدرس (الميمة الرئيسة) الى مجموعة مف المياـ الفرعية ،ويعدد األىداؼ الخاصة بكؿ منيا
وتصاغ المادة العممية في ضوء ذلؾ حيث تكوف الميمة إما في صورة موقؼ ،او تعريؼ ،او
مشكمة ،او سؤاؿ مفتوح النياية او محدد النياية ،او فقرة قرائية قصيرة مف الدرس  ...الخ.
 تعييف الوسائط التعميمية واألدوات التي ستساعد في إنجاز المياـ سواء كانت أجيزة عرض ،او
مواد لمعرض ،او أدوات تجارب عممية ... ،الخ.
 يتأكد المعمـ مف مناسبة تمؾ المياـ لمستوى الطالب ،ويحدد كيفية تنفيذىا إما في صورة فردية
او في صورة مجموعة صغيرة.
 التقويـ في نياية كؿ ميمة ،ويكوف في صورة شفيية او كتابية ،ويتكوف مف أسئمة موضوعية
او مقالية  ...الخ ،لمتأكد مف إنجاز الطالب لمميمة واستيعاب مادتيا العممية عمى أفضؿ
صورة)Huffman & Bray, 1996: 100( .
( )3مرحمة تنفيذ المهمة :أي مجموعة الخطوات التي تمارس أثناء القياـ بالميمة ،ويكوف لمطالب
الدور األساسي واألكبر في األداء ،ويتوقؼ دور المعمـ عمى التوجيو وتوضيح الغموض وتشجيع
الطالب عمى سرعة اإلنجاز وفييا:
 يقوـ المعمـ بإعطاء التعميمات واإلرشادات لمطالب عف كيفية تنفيذ الميمة ،واليدؼ منيا،
التمييد ليا ،وتييئتيـ ألدائيا.
 تتوزع المياـ عمى المتعمميف بحيث ال يتـ االنتقاؿ مف ميمة الى أخرى إال بعد االنتياء مف
التي سبقتيا.
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ويتـ التأكيد عمى ميارات التواصؿ التالية بكؿ ميمة:
 يستمع المتعمميف لممعمـ بإنصات وىو يمقي عمييـ عنواف الميمة والتعميمات ،وكذلؾ األسئمةالشفيية وأيضاً يستمعوف لمرفقاء اثناء المناقشات والحوارات.

 يمخص المتعمميف في كراستيـ أىـ ما تـ استيعابو عف موضوع الدرس (الميمة الرئيسة). يوزع المعمـ أوراؽ العمؿ التي تحتوي الميمة فيقرأىا الطالب قراءة صامتة بصورة فردية اوجماعية ثـ تدار الحوارات ،والمناقشات بينيـ.
 بعد ذلؾ يمخص الطالب المادة العممية التي اكتسبوىا مف خالؿ الميمة. يعزز المعمـ االبداع وتوليد األفكار مف خالؿ ميارات التواصؿ العممية. يركز المعمـ عمى ضرورة االستعارة مف عمميات (التفسير ،المالحظة ،االستنتاج ،التنبؤ،والتفكير) اثناء تنفيذ الميمة.
 يعد المعمـ أنشطة في نياية محؿ الميمة ليتأكد مف استعادة الطالب مف المادة العممية. يستفيد المتعمـ مف التغذية الراجعة في بيئة التعمـ المباشر او باالستعانة بنماذج اإلجاباتوغيرىا مف الوسائؿ فإف لـ تساعد ىذه الوسائؿ الطالب في تعديؿ التعميـ يمجأ لممعمـ
لممساعدة.
 بعد انتياء المياـ في الدرس يكوف قد تـ استيعاب موضوع الدرس ويناقشيـ المعمـ بيا شفيياًوكتابياً)Pinter, 2006: 615 – 630( .

 -3مرحمة ما بعد المهمة :وىي مرحمة التأكيد مف النتائج واألداء بصورة عامة لممياـ ،ومدى تحقيقيا
لألىداؼ ،وتكوف في صورة (التقويـ النيائي لكؿ عناصر الدرس ،مقترحات المتعمميف ومنظوراتيـ
المستقبمية ورؤيتيـ الخاصة عف موضوع الدرس ،تطبيقات ذلؾ في الواقع وذكر نماذج وأمثمة حياتية ،إعداد
األبحاث والتقارير ،مناقشات وحوارات داخؿ الفصؿ يقودىا المعمـ ،تعزيز أداء المتعمميف المتفوقيف
والمتميزيف في تنفيذ المياـ ،واستيعاب المادة العممية ،وتشجيع االخريف لبذؿ قصارى جيدىـ في المياـ
القادمة))Keorney, 2006: 229 – 259( )Murphy, 2005: 55( .
دور المعمـ في أنموذج التعمـ المرتكز عمى المهمة ):(TBL
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 -0إثارة دافعية المتعمميف بإدراكيـ لمكيفية التي يجب أف يتعمموا بيا ،وتحديد القواعد واإلجراءات
الالزمة لتنفيذ المياـ بصورة مرنة تمقائية ،والسماح ليـ بطرح األسئمة التي تثير تفكيرىـ ودفعيـ
لمعمؿ معتمديف عمى مبدأ المحاولة والخطأ)Murphy, 2005: 62( .
 -3مساعدة المتعمميف أثناء التعمـ ،ونقصد بيذه المساعدة ىو إمدادىـ بالقدر األدنى مف اإلرشادات
التي يحتاجونيا مف أجؿ معرفة كيفية أداء شيء ما بأسموبيـ الخاص ،واتاحة الفرصة ليـ
الكتشاؼ جوانب المعرفة بأنفسيـ ،واستخداـ جميع المصادر المتاحة بما فييا المصادر
اإللكترونية ،حينيا سيتمكنوا مف توظيؼ ىذه المعارؼ والميارات المرتبطة بيا في المجاالت
العممية األخرى)Murphy, 2005: 62( .
 -4أف يقدـ مياـ تعمـ حقيقية؛ ليستطيع الخروج عف األسموب التقميدي الذي يدور حوؿ فكرة (ماذا
أعمـ؟) والتركيز عمى (لماذا  /وكيؼ أعمـ؟) ،حينيا سينظر المعمـ لجميع المشاكؿ التي قد تواجيو
عمى أنيا فرص تحدي تساعده عمى التطور ،وسيستفيد منيا في بناء وتطوير مياـ تعمـ ثرية ينتقؿ
خالليا المتعمميف مف مرحمة المعرفة في مستوياتيا الدنيا إلى مرحمة بناء المعرفة وابتكارىا.
 -5توجيو الطمبة إلى استخداـ الطرائؽ والمواد المتوافرة بكفاية ،والعمؿ عمى تنظيميا وترتيبيا بشكؿ ال
يعيؽ حركة المعمـ والطمبة داخؿ غرفة الصؼ.
 -6تنمية الروح االنتقادية ،والوعي االجتماعي والشعور بالمصمحة العامة(Winnips ., .
) 2005:23
دور المتعمـ في أنموذج التعمـ المرتكز عمى المهمة ):(TBL
أ -يناقش ويحاور ويضع فرضيات ،ويستقصي ،ويأخذ وجيات النظر المختمفة ،بدال مف اف يسمع
ويق أر ويقوـ باألعماؿ الروتينية ،اذ انو يشكؿ جزء رئيسي مف عممية التعمـ في الدروس القائمة عمى
الميمة)Murphy, 2005: 63) .
ب -يبحث عف مصادر المعرفة ،ويصؿ إلييا ،ويتواصؿ معيا بفاعمية وكفاءة ،اذ يمعب دو اًر قيادياً في
عممية تعميمو) Murphy, 2005: 63).

ت -الرغبة الحقيقية في المشاركة في الخبرات التعممية غير الرسمية(Barathiraja, & .
)Baskaran ,2010:240-245
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ث -توظيؼ المتعمـ لممعارؼ والميارات واالتجاىات التي اكتسبيا في مواقؼ تعممية وحياتية جديدة.
)(Barathiraja & Baskaran ,2010:240-245
ج -الطالب مشاركيف في العمؿ الزوجي والعمؿ الجماعي الذي يمثؿ اتحاد مجموعة مف المتعمميف
واالشتراؾ فيما بينيـ سواء كاف بشكؿ كمي أـ جزئي ،إلنجاز عمؿ معيف أو القياـ عمى تحقيؽ
أىداؼ معينة تصب في مصمحة الجميع ،والذي ييدؼ لموصوؿ إلى الغاية التي نرغب في تحقيقيا
والذي يتطمب التكيؼ مف قبؿ الطالب(Barathiraja. & Baskaran ,2010:240-245) .

المهارات الحياتية:

تمثؿ الميارات الحياتية ما يقوـ بو المتعمـ مف سموؾ تكيفي موجب يساعده عمى التعامؿ بفاعمية مع

مطالب الحياة وذلؾ عف طريؽ ترجمة المعمومات التي يعرفيا واالتجاىات والقيـ التي يشعر بيا ويفكر ويعتقد

فييا وتوظيفيا في تحديد ما ينبغي عممو وكيفية عممو بمزاولة الحياة اليومية (البخيت)077 :3000 ،

وأوضحت منظمة اليونسكو ) (UNESCOالميارات الحياتية بأنيا ليست مجاؿ أو موضوع ،ولكف تشمؿ

التطبيقات والمعارؼ والمواقؼ والقيـ والميارات الميمة في عممية التنمية الفردية Individual

Developmentوالتعمـ مدى الحياة Lifelong Learning ,وكثي ار ما يستخدـ مصطمح الميارات الحياتية

مع ىذيف المصطمحيف  Life Skills-Based Educationو،Skills-Based Health Education

والفرؽ بينيما يكمف فقط في المحتوى أو المواضيع التي تـ تغطيتيا ,فالمصطمح األوؿ يركز عمى التربية مف

أجؿ السالـ وحقوؽ اإلنساف والمواطنة والتعميـ والقضايا االجتماعية األخرى وكذلؾ الصحية ،أما المصطمح

الثاني يركز عمى" الصحة ".ويشمؿ كال منيما عمى التطبيقات األساسية لممعرفة والسموؾ والميارات وأساليب

التعمـ ))UNESCO,2001: 51-52

.أما المكتب الدولي لمتعميـ International Bureau of

)Education (IBEفيشير الى الميارات الحياتية" بأنيا ميارات إدارة الشخصية وميارات اجتماعية ألداء

مناسب عمى أساس مستقؿ. (Singh , 2004: 5).

تصنيؼ المهارات الحياتية :

تتعدد تصنيفات الميارات الحياتية وليس ىناؾ تصنيؼ موحد ليا وانما يتـ تحديدىا تبعا لحاجات المتعمـ

وتطمعاتو ومف ىذه التصنيفات:

 -1تصنيؼ  (Prince,1995),وتشمؿ :التفاعؿ مع اآلخريف ،وتجنب األخطار ،التعامؿ مع الخدمات
االجتماعية ,الحصوؿ عمى وظيفة ,التغذية السميمة ,ممارسة عادات صحية ,إدارة األمواؿ ,ترشيد االستيالؾ .
)(Prince,1995:173
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 -3تصنيؼ (خميؿ وخالد (1999 ،تشمؿ :ميارات بيئية ،وميارات غذائية وميارات صحية ،وميارات وقائية،
وميارات يدوية (.خميؿ وخالد ( 68 :1999،

 -4تصنيؼ منظمة الصحة العالمية(World Health Organization WHO,1999):
صنفت الميارات الحياتية إلى خمسة ميارات أساسية تشمؿ :ميارة حؿ المشكالت واتخاذ القرار،

ميارة الوعي الذاتي والتعاطؼ ،ميارة التفكير اإلبداعي والناقد ،ميارة إدارة االنفعاالت ومواجية الضغوط،
اصؿ مع اآلخريف). (WHO,1999:1-3
ميارات التو ُ

 -5تصنيؼ (مازف )3003 ،يعد مف أكثر التصنيفات شمولية لمجاالت الميارات الحياتية ،فمقد أورد تصنيفاً

لمميػارات فػي ضػوء التطػورات العمميػة والتكنولوجيػػة العالميػػة ،وىػي عمػى النحػو التػالي :ميػارات التعامػؿ مػع
المعمومػات ،ميػارات النقػؿ والمواصػالت ،ميػػارات تكنولوجيػا الطقػس والمنػاخ ،ميػارات تكنولوجيػا العمػؿ
االجتمػ ػػاعي،

مي ػ ػػارات

تكنولوجي ػ ػػا

(مازف)475 – 450 :3003 ،

اإلنت ػ ػػاج

الز ارعػ ػػي،

وميػ ػػارات

تكنولوجيػ ػػا

الصػ ػػحة.

 -6تصنيؼ (و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية (2003 ،صنفت الميارات الحياتيػة إلى عشر ميارات أساسية

ىي :ميارات وعي الذات ،ميارات التعاطؼ ،ميارات اتخاذ القػرار ،ميارات حؿ المشكالت ،ميارات االتصاؿ
والتواصؿ ،ميارات العالقة بيف األشخاص ،ميػارات التفكير اإلبداعي ،ميارات التفكير النقدي ،ميارات

التعامؿ مع العواطؼ ،وميارات التعامؿ مػع الضغوط(و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية( 11-12:2003،

 -6تصنيؼ )و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية (2004 ،صنؼ الميارات الحياتية األساسية إلى عشرة

ميارات أساسية وعددا مف الميارات الفرعية لكؿ منيا وىذه الميارات ،ميارات وعي الذات ميارات التعاطؼ
ميارات اتخاذ القرار ،ميارات حؿ المشكالت ،ميارات االتصاؿ والتواصؿ ،ميارات العالقة بيف األشخاص،

التفكير اإلبداعي الخالؽ ،ميارات التفكير النقدي ،ميارات التعامؿ مع العواطؼ ،ميارات التعامؿ مع

الضغوط( .و ازرة التربية والتعميـ العالي)6: 3005 ،

 -7تصنيؼ (سعد الديف (2004 ،وتشمؿ :ميارات االتصاؿ ،وميارات العمميات الحسابية ،وميارات تحقيؽ

الذات ،وميارات الوعي االجتماعي ،وميارات الوعي االستيالكي ،وميارات الوعي العممي ،وميارات
االستعداد لموظيفة) سعد الديف(58:2004،

 -9تصنيؼ (اليونيػػسيؼ :)3006 ،صنؼ الميارات الحياتية الى :
 ميػارات التواصؿ والعالقات بيف األشخاص ,وتشمؿ :ميارات التواصؿ الخاصة بالعالقات بيف
األشخاص ،ميارات التفاوض والرفض ،ميارات تفيـ اآلخر والتعاطؼ معو ،ميارات التعاوف

وعمؿ فريػؽ ،ميارات الدعوة لكسب التأييد
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ميارات صنع القرار والتفكير الناقد ,وتػشمؿ :ميػارات صػنع القرار وحؿ المشكالت ،ميارات
التفكير الناقد،



ميارات التعامؿ وادارة الذات ,وتشمؿ :ميارات لزيادة المركز الباطني لمسيطرة ،ميارات إدارة

المشاعر ،ميارات إدارة التعامؿ مع الضغوط( .يونيػػسيؼ)55 :3006 ،

 -:تصنيؼ فريػؽ التعمػيـ التقنػي والمينػي بقػسـ التعمػيـ العػاـ بواليػة وسكونسف (Wisconsin
)Department,2006تـ تصنيؼ الميارات الحياتية إلى:

 ميارات حياتية أساسية ،وتشمؿ :ميارات االتصاؿ ،الكتابة ،االتصاؿ الشخػصي ،االتػصاؿ الرسمي،
القراءة.
 ميارات حياتية تحميمية ،وتشمؿ :ميارات حؿ المشكمة ،العمـ والتقنية ،البحث عف المعمومات.
 الميارات التأثيرية (الفعالة) وتشمؿ :ميارات إدارة النزاع ،المواطنة ،ميارات تطوير المينة ،ميارات

الدراسة ،ميارات تحمؿ التغير ،ميارات تنظيـ الوقت ،ميارات فيـ الذات . (Wisconsin
)Department,2006: 5

 -00تصنيؼ (أبو حماد )3008 ،يصنؼ الميارات الحياتية الى:
 الميارات الشخصية  :تتمثؿ بالمرونة النفسية ,الصالبة النفسية ,الثقة واألعتزاز بالنفس  ,الكفاءة
الذاتية  ,السموؾ التوكيدي ,التنظيـ الذاتي  ,السيطرة عمى الشخصية  ,أتخاذ الق اررات.

 الميرات األجتماعية  :تتمثؿ بالتواصؿ األجتماعي  ,التكيؼ األجتماعي ,الدعـ والمساندة األجتماعية
,المسؤولية األجتماعية  ,الضبط األجتماعي ,الكفاءة األجتماعية  ,القيادة الناجحة.
 الميارات المعرفية  :تتمثؿ بالذكاء المتعدد  ,الذكاء األنفعالي  ,التفكير األبتكاري واألبداعي  ,التفكير
التأممي ,التفكير الناقد  ,حؿ المشكالت( .أبو حماد)36 – 35 :3008 ،

مما تـ تقديمو يتبيف عدـ وجود تصنيؼ واحد أو قائمة محددة لمميارات الحياتية وىذا يعود إلى اختالؼ مجاؿ

دراسة كؿ باحث وىدؼ كؿ مؤسسة تبعا لمموضوع الذي تقوـ بدراستو  ,لذلؾ عند أعداد مقياس الميارات

الحياتية في ىذا البحث يتـ األخذ بالحسباف الميارات الواردة في التصنيفات أعاله واختيار مايتالئـ منيا مع

مجاؿ دراسة مادة الكيمياء ويعني ذلؾ كيؼ تستفيد الطالبات مف أكتساب الميارة في حياتيا العامة والخاصة
نتيجة دراسة مادة الكيمياء فضال مف مراعاة المرحمة العمرية المتمثمة بالمرحمة المتوسطة أذ سيتـ أعداد قائمة
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بالميارات الحياتية وتعرض عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف بالكيمياء وطرائؽ تدريسيا ألبداء آرائيـ
بالميارات الحياتية الضرورية لطمبة الكيمياء لممرحمة المتوسطة.

أجراءات البحث :

اف كؿ
أجراءات بناء التصميـ التعميمي  :بعد االطالع عمى عدد مف اساليب بناء التصاميـ التعميمية ّ
تبيف ً
نماذج تصميـ التعميـ تنطوي عمى خمسة أو أربعة مراحؿ ولكف يستخدـ كؿ أنموذج عمميات وبناءات
وأدوات مختمفة ألستكماليا  ,لكف مف أكثر النماذج استخداما عمى نطاؽ واسع ىو أنموذج أدي (ADDIE

) وفيما يمي بياف االجراءات المتبعة في كؿ مرحمة مف مراحؿ بناء التصميـ التعميمي:

أولا -مرحمة التحميؿ  :وتتضمف

 -اختيػػار المػػادة الدراسػػية :اختيػػرت مػػادة الكيميػػاء لمصػػؼ الثػػاني المتوسػػط  ,وتػػـ األلت ػزاـ بفصػػوؿ الكتػػاب

المقػ ػػرر والمعتمػ ػػد لمعػ ػػاـ الد ارس ػ ػي  3009 – 3008وتمثمػ ػػت بالفصػ ػػوؿ األربعػ ػػة األولى(العناصػ ػػر والت ػ ػرابط
الكيميائي ,المركبات الكيميائية  ,والتفاعالت الكيميائية ,والمحاليؿ) (داؤد واخروف )60 -5 :2017 ,

-تحديػػد الفئػػة المسػػتهدفة :اختيػػر طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط فػػي متوسػػطة الجػواديف لمبنػػات

لمعاـ الدراسي  3009 – 3008فئة مستيدفة ضمف موضوع البحث.
تحميػػؿ البيئػػة التعميميػػة :وتضػػمنت وجػػود أربػػع شػػعب لطالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط ,.يتحػػددوقػػت تػػدريس مػػادة الكيميػػاء لمصػػؼ الثػػاني المتوسػػط ,بحصػػتيف اسػػبوعياً ,بواقػػع  50دقيقػػة لمحصػػة
الواح ػػدة ,.تتػ ػوافر غرف ػػة مختب ػػر لمكيمي ػػاء ي ػػتـ فيي ػػا تنفيػ ػذ تج ػػارب م ػػادة الكيمي ػػاء  ,.تتػ ػوافر بع ػػض
المصورات والممصقات الجاىزة والنماذج المجسمة في المختبر ,بعدىا تـ القياـ باالجراءات التالية:
أ-تحميؿ خصائص الطالبات :اف الطالبات أجمعيف ضمف فئة عمرية متقاربة تتراوح بيف (  )14 –13سػنة
وىػػي مػػف مرحمػػة العمميػػات المجػػردة ,.حػػدود عينػػة البحػػث مػػف جػػنس االنػػاث ,.تقػػارب المسػػتوى االجتمػػاعي
واالقتصادي لغالبية افراد العينة.

ب-تحميؿ الحاجات التعميمية :تـ توجيو استبانة استطالعية لعينة بمغ عدد افرادىا ( )20طالبة مف طالبات
الصؼ الثالث المتوسط المواتي درسف مادة الكيمياء في السنة السابقة لمعاـ الدراسي ( ,) 3008 – 3007
لمتعرؼ عمى الحاجات والصعوبات التي واجيتيا الطالبات اثنػاء د ارسػتيف المػادة ,عممػاً اف الحاجػات حػددت
فػػي ضػػوء نمػػاذج النظريػػة البنائيػػة  ،كمػػا تػػـ توجيػػو اس ػتبانة اسػػتطالعية لعينػػة مػػف مدرسػػي ومدرسػػات مػػادة
الكيميػاء والبػالغ عػػددىـ (  )20مدرسػاً ومدرسػة البػػداء رأييػـ بالحاجػات والصػػعوبات التعميميػة التػي تػواجييـ
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عنػػد تدريسػػيـ مػػادة الكيميػػاء وبعػػد تحميػػؿ االسػػتبانتيف ،تػػـ تحديػػد الحاجػػات التعميميػػة لطالبػػات الصػػؼ الثػػاني
المتوسط في مادة الكيمياء والتي يمكف عمى اساسيا بناء التصميـ التعميمي.
ج-تحميػػؿ وتنظػػيـ المحتػػوا الدراسػػي  :تػػـ تحديػػد المحتػػوى الد ارسػػي والمتضػػمف أربع ػة فصػػوؿ مػػف كتػػاب
الكيمياء لمصؼ الثاني المتوسط.
ثاني ا  -مرحمة العداد وتشمؿ

-صػػوغ الا ػراس السػػموكية .فػػي ضػػوء مفػػردات المػػادة التعميميػػة المتمثمػػة باالىػػداؼ الخاصػػة بتػػدريس

كت ػػاب الكيمي ػػاء لمص ػػؼ الث ػػاني المتوس ػػط  ,ت ػػـ ص ػػوغ ع ػػدداً م ػػف االغػ ػراض الس ػػموكية القابم ػػة لممالحظ ػػة
والقي ػػاس والب ػػالغ ع ػػددىا (  )166غرضػ ػاً س ػػموكياً ممثم ػػة لمس ػػتويات بم ػػوـ الس ػػتة ف ػػي المج ػػاؿ المعرف ػػي
(التذكر ،الفيـ ،التطبيؽ ،التحميؿ ،التركيب والتقويـ)
تقسيـ المادة الدراسية الطالع عمى ادبيات متغيرات البحث:تػـ توزيػع الحصػص االسػبوعية عمػىمفردات المادة الدراسية لكتاب الكيمياء لمصؼ الثاني المتوسط المقرر لمعاـ ( .) 3009 – 3008
تهيئػػة متطمبػػات البحػػث  :وتضػػمف اختيػػار نمػػاذج النظريػػة البنائيػػة حيػػث تػػـ اعتمػػاد ثالثػػة نمػػاذجحديثػػة ىػػي ,أنمػػوذج  ,4-Hأنمػػوذج تراجيسػػت ,أنمػػوذج الػػتعمـ القػػائـ عمػػى الميمػػة  ,كمػػا تػػـ اختيػػار
المواد واألنشطة والوسائؿ التعميمية ووسائؿ التقويـ,مع اعداد الخطط التدريسية بواقع ( )35خطة
أداة البحث- :تمثمت بمقياس الميارات الحياتية وتـ أعداد المقياس بعد االطالع عمػى االدبيػاتوالدراسات السابقة والمقاييس المحمية والعربية واألجنبيةعمى وفؽ الخطوات االتية :
 .1تحديد الهدؼ مف المقياس  -:ييدؼ المقياس الى تشخيص الميارات المرتبطة بالبيئة المتمثمة
بمعرفػ ػػة كيفيػ ػػة ترجمػ ػػة المعمومػ ػػات الكيميائيػ ػػة التػ ػػي يعرفيػ ػػا طمبػ ػػة المرحمػ ػػة المتوسػ ػػطة ,والميػ ػػارات
واألتجاىات والقيـ التي يشعروف بيا ويعتقدوف فييا وتوظيفيا عند مزاولة الحياة اليومية .
 .2تحديد مجالت المقياس ودرجاته -:نظ ار لعدـ وجود تصػنيؼ واحػد أو قائمػة محػددة لمميػارات
الحياتية وتعدد تصنيفاتيا تـ وضػع قائمػة بميػارات حياتيػة يعتقػد أنيػا ضػرورية وتػتالئـ مػع مجػاؿ
د ارسػة مػادة الكيميػاء ويعنػي ذلػؾ كيػؼ يسػتفيد الطالػب مػف أكتسػاب الميػارة فػي حياتػو العامػة
والخاصة نتيجة دراسة مادة الكيمياء فضال عف مراعاة المرحمة العمرية المتمثمة بالمرحمة المتوسطة
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ووقػت تطبيػؽ المقيػاس ,وعرضػت عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف المختصػيف بالكيميػاء وط ارئػؽ
تدريسػيا ألبػداء آرائيػـ بالميػارات الحياتيػة الضػرورية لطمبػة الكيميػاء لممرحمػة المتوسػطة وأتفػؽ
( )% 90 -%86مف المحكميف عمى تحديد سبعة ميارات :
 ميارات حؿ المشكالت وأتخاذ القرار :ويضـ ( ):فقرة منيا ( )7ايجابية و ( )4سمبية . ميارات يدوية  :ويضـ( ):فقرة منيا ( )6ايجابية و ( )5سمبية ميارات التواصؿ :ويضـ ( )07فقرة منيا ( )9ايجابية و ( )9سمبية الميارات الغذائية  :ويضـ ( )9فقرة منيا ( )7ايجابية و ( )3سمبية الميارات البيئية والوعي االستيالكي  :ويضـ ( )07فقرة منيا ( ):ايجابية و ( )8سمبية الميارات الحياتية الوقائية  :ويضـ ( )00فقرة منيا ( )9ايجابية و ( )4سمبية ميارات العمميات الحسابية :ويضـ ( )00فقرة منيا ( )9ايجابية و ( )3سمبيةوبذلؾ اصبح عػدد الفقػرات بصػيغتيا االوليػة ( )8:فقػرة عممػا أنػو تػـ أضػافة (اربعػة ) فقػرات كاشػفة
بيػػدؼ الكشػػؼ عػػف صػػدؽ االسػػتجابة عمػػى أنػػو تػػـ ﺇسػػتبعادىا أحصػػائيا  ،واعتمػػد مقيػػاس التػػدرج
ػي تمامػاً) بالػدرجات ( )0،3،4عمػى
عمي احيانػاً ،ال تنطبػؽ عم ً
عمي تماماً  ،تنطبؽ ً
الثالثي (تنطبؽ ً
الت ػوالي لمفق ػرات األيجابيػػة ،أمػػا الفق ػرات السػػمبية فقػػد حػػددت بالػػدرجات ( )4,3,0عمػػى الت ػوالي وتػػـ
التحقؽ مف صدؽ المقياس بعرضػو عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف مػف ذوي االختصػاص فػي العمػوـ
التربويػة والنفسػية وط ارئػػؽ التػدريس والقيػاس والتقػػويـ  ,أمػا صػػدؽ البنػاء اعتمػد اسػػموب ارتبػاط درجػػة
الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ الػذي تنتمػي اليػو فػي المقيػاس ،ولكػوف المقيػاس يتضػمف سػبعة ميػارات
حياتيػػة ولكػػؿ ميػػارة عػػدد معػػيف مػػف الفقػرات تػػـ حسػػاب قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط لكػػؿ فقػرة مػػف فقػرات
المقياس بأستعماؿ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف وتبػيف أف اجمعيػا دالػة احصػائياً عنػد مسػتوى ()0.06
ودرجة حرية ( )79اذ تبمػغ القيمػة الجدوليػة لمعامػؿ االرتبػاط (  , )3ماعػدا فقػرة واحػدة فكانػت غيػر
دالػػة وعميػػو تػػـ اسػػتبعادىا ,كمػػا تػػـ حسػػاب قوتػػو التمييزيػػة بعػػد تطبيػػؽ االختبػػار التػػائي ()t-Test
لعينتػػيف مسػػتقمتيف تبػ ّػيف اف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة لكػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المجػػاالت السػػبع تراوحػػت
بيف(  ) :,593 -3,006وىذه القيـ أعمى مف القيمة الجدولية البالغػة ( ،) 2وىػذا يعنػي وجػود قػوة
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تمييزية جيدة ومقبولة لفقرات المقياس ،وبذلؾ تعد فقرات المقياس اجمعيا جيدة ومقبولة ما عػدا فقػرة
واحػػدة تػػـ أسػػتبعادىا ،وحسػػب معامػػؿ الثبػػات بط ػريقتيف أحػػداىما بأعتمػػاد تحميػػؿ التبػػايف بأسػػتعماؿ
معادلػة ( ألفػػا – كرونبػػاخ ) لالتسػػاؽ الػػداخمي بمػغ معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس( )0,96واألخػػرى بأعتمػػاد
إعػػادة االختبػػار بأسػػتعماؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف أذ بمػػغ معامػػؿ الثبػػات ( )0,94وىػػو معامػػؿ ثبػػات
جي ػػد مقارن ػػة بالمع ػػايير الت ػػي وض ػػعتيا األدبي ػػات التربوي ػػة والنفس ػػية.وبذلؾ ت ػػألؼ المقي ػػاس بص ػػيغتو
النيائية مف (  )89فقرة  ,وجاى اًز لمتطبيؽ،
ثالثا :مرحمة التنفيػذ  -:تػـ فػي ىػذه المرحمػة تنفيػذ التصػميـ التعميمػي وفقػاُ ألنمػوذجي النظريػة البنائيػة عػف
طريؽ تجريبو عمى عينة البحث االصمية وضمف الخطوات االتية -:

 .1التصػػػميـ التجريبػػػي  :أعتُم ػػد التص ػػميـ التجريب ػػي ذو الض ػػبط الجزئ ػػي واالختب ػػار البع ػػدي لممي ػػارات
الحياتية ,بمجموعتيف احدىما تجريبية واالخرى ضابطة ،ودرست المجموعة التجريبية وفقػاً لمتصػميـ
التعميمي عمى وفؽ نماذج النظرية البنائيػة فػي حػيف درسػت المجموعػة الضػابطة عمػى وفػؽ الطريقػة

االعتيادية.

 مجتمع البحث -:يتمثؿ مجتمع البحث بطالبات الصؼ الثاني المتوسط في المدارس المتوسطةوالثانوية النيارية الحكومية لمبنات التابعة لممديرية العامة لتربية الكرخ الثالثة لمعاـ الدراسي

( , ) 3009 – 3008والبالغ عددىـ ( )7840طالبة موزعيف عمى ( )70مدرسة ،

 عينة التجربة  :تـ اختيار متوسطة الجواديف لمبنات التابعة لممديرية العامة لتربية الكرخ الثالثةبصورة قصدية لتمثؿ عينة البحث وقد اختيرت شعبتيف بالتعييف العشوائي أحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية

ودرست بالتصميـ التعميمي وفقاً لنماذج النظرية البنائية ،واألخرى تمثؿ
والتي ضمت (  )30طالبة ُ
ودرست بالطريقة االعتيادية  ,تمت مكافئتيـ بالعمر
المجموعة الضابطة والتي ضمت ( )30طالبة ُ

الزمني ,المستوى التعميمي لموالديف  ,مقياس الميارات الحياتية .

رابع ا  -:مرحمة التقويـ  :تمثؿ ىذه المرحمة اصدار الحكـ عمى مدى التقدـ والنجاح لجميع م ارحؿ التصميـ
بكامؿ خطواتو ويتـ عمى ثالثة مراحؿ ىي التقويـ التمييدي و يتـ في بداية العممية التعميمية ،وذلؾ بػﺇعتماد

مقي ػػاس المي ػػارات الحياتي ػػة لغ ػػرض تك ػػافؤ طالب ػػات مجم ػػوعتي البح ػػث.والتقويـ البن ػػائي (التك ػػويني) .فين ػػاؾ

االختب ػػارات الفص ػػمية والش ػػيرية فض ػػال ع ػػف اس ػػاليب التق ػػويـ المتالئم ػػة م ػػع النظري ػػة البنائي ػػة.والتقويـ الني ػػائي

(الختامي) عف طريؽ اجابات الطالبات عمى مقياس الميارات الحياتية .
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عػػػرس النتػػػائ  :ت ػػـ حس ػػاب المتوس ػػط الحس ػػابي واالنحػ ػراؼ المعي ػػاري ل ػػدرجات المجم ػػوعتيف ف ػػي مقي ػػاس
الميػػارات الحياتيػػة ولمتعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي المجمػػوعتيف أعتمػػد األختبػػار التػػائي لعينتػػيف
مسػػتقمتيف وأتضػػح أف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة( )10.192وىػػي أكبػػر مػػف القيمػػة الجدوليػػة ( )3عنػػد مسػػتوى

( )0,05وبدرجة حرية ( )58وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الثانية ,الجدوؿ ()0
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جدوؿ ()1

المتوسط الحسابي واألنحراؼ المعياري والقيمة التائية لدرجات مقياس المهارات الحياتية لطالبات
المجموعتيف التجريبية والضابطة

الوسط

النحراؼ

المتغير

المجموعة

العدد

الحسابي

المعياري
11.248

المهارات

التجريبية

30

188.40

12.508

الحياتية

الضابطة

30

157.10

القيمة التائية
المحسوبة

الدللة
الجدولية*

دالة
لصالح

10.192

2

التجريبية

حجـ الثر لممهارات الحياتية:

لبياف حجـ تأثير المتغير المستقؿ (تصميـ تعميمي – تعممي عمى وفؽ نماذج النظرية البنائية ) عمى المتغير

التابع الميارات الحياتية أعتمدت معادلة حجـ األثر ( )Cohen , 1977 : 20( )dالجدوؿ (.)2
جدوؿ ()2

حجـ األثر لممتغير المستقؿ( التصميـ التعميمي-التعممي)
عمى متغير المهارات الحياتية

المتغير التابع

حجـ األثر

التقدير

المهارات الحياتية

2.6315

كبير

اذاكاف حجـ االثر  0.8فأكبر يعد تأثير مرتفع

يتبيف مف الجدوؿ ( )3أف قيمة حجـ األثر البالغة ( ) 2.6315قيمة مناسبة لتفسير حجـ األثر وبمقدار (

كبير ) عمى وفؽ التدريج المذكور في ()Cohen., 1977: 40

مناقشة النتػائ  :بعػد عػرض النتػائج التػي توصػؿ الييػا ىػذا البحػث ظيػر اف التصػميـ التعميمػي عمػى وفػؽ
نماذج النظرية البنائية تفوؽ عمى الطريقة االعتيادية في الميارات الحياتية  ,ويمكف أف تفسر ىذه النتيجة:

 وافرت نماذج النظرية البنائيػة تفػاعال مباشػ ار مػع مواقػؼ تعميميػة تتضػمف ميػارات حياتيػة متنوعػة مثػؿ
العالقات المدعمة مع األقراف في أثناء أداء األنشطة وفي عمميات التواصػؿ وأكتسػاب الخبػرة المباشػرة
والتفاعػػؿ معيػػا عػػف طريػػؽ ممارسػػة األنشػػطة المرتبطػػة بالبيئػػة ,ممػػاأدى الػػى أرتبػػاط الجانػػب النظػػري
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بالوجداني واألدائي وجعؿ الطالبات يشعرف بأىمية المعمومات في حياتيف داخؿ وخارج المدرسة ,وىذا
بدوره وافر لمطالبات فرصة تعمـ الميارات الحياتية فقد أشار (أسكاوس وآخػروف  " .)3006،أف كػؿ

ميارة ليا أساسيا النظري الذي يرتبط بجانب وجداني وأخر أدائي فالمتعمـ حينمػا تتػاح لػو فرصػو تعمػـ

ميارة ما والتػدريب عمييػا ال بػد لػو مػف د ارسػة نظريػة تثيػر فػي عقمػو وجدانػو ،فيػو يمػارس الميػارة بنػاءﹰ
عمى معرفة  ,وتركيبو وجدانيتو تجعمو مقبال وميتما وحريصاً عمػى تعمػـ الميػارة "( .أسػكاوس وآخػروف

.)53 :3006،

 تضػػمنت م ارحػػؿ وخط ػوات نمػػاذج النظريػػة البنائيػػة المعتمػػدة فػػي ىػػذا البحػػث عمػػى تطبيقػػات مػػف واقػػع
الطالبات عينة البحث مع ذكر نماذج وأمثمة وتشبييات مرتبطة بحياتيف  ,فضال مف توظيؼ الحقائؽ

المتعممػػة فػػي مواقػػؼ حياتيػػة جديػػدة ممػػا اكسػػبيف قػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع مشػػكالت حياتيػػة  ,ودعمػػا
لتفسػػير ىػػذه النتيجػػة ذكػػر (السػػيد " )3000,أف األحتكػػاؾ المباشػػر باألشػػخاص واألشػػياء والظ ػواىر
تمكػػف المػػتعمـ مػػف مواجيػػة مواقػػؼ الحيػػاة المختمفػػة والتغمػػب عمػػى المشػػكالت الحياتيػػة والتعامػػؿ معيػػا

بحكمة " (السيد)45 :3000,

 عممية التقويـ التي رافقت أداء الميارة الحياتية اثناء أداء األنشطة اسيمت في تطوير ميارات
وممارسات ذات صمة بالبيئة فضال مف التشجيع والثناء مع تزويد الطالبات بتعميمات أداء التجارب
واألنشطة مثؿ ( عمميات المزج  ,والشـ ,وتقدير األوزاف  ,وغير ذلؾ ) فقد ذكر ( أبو حماد3008 ,

) بيذا الشأف "أف الميارات الحياتية تتأثر بنماذج التقويـ وتتابع األثابة  ,مع أتاحة الفرصة لممتعمـ
بأداء الميارة " ( أبو حماد)38 : 3008 ,

 رافؽ تطبيؽ خطوات أنموذج  4-Hتقديـ استبانة تطمبت مف الطالبات األجابة عف فقراتيا بعد
كؿ خطوة مف خطوات األنموذج وعدت بمنزلة تقويـ ألتجاىاتيف نحو ميارة الحياة  ,مما اسيـ في

تحسيف الميارات الحياتية ودعما لتفسير ىذه النتيجة أكد ( عبد اهلل  " )3004 ,أف الميارات

الحياتية تتألؼ مف المعارؼ وﺇالتجاىات والميارات وتعد إالتجاىات مف أحدى أبعاد الميارات
الحياتية التي تمثؿ الدافع والرغبة في القياـ بالفعؿ أو ﺁختيار نمط األداء وىذا يعد أحدى مكونات

تطوير أو تحسيف الميارات الحياتية"
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المصادر العربية
 .0أبا الخيؿ ،فوزية ( :) 3005تطوير برنامج تدريبي قائـ عمى تكنولوجيا الوسائط المتعددة ،مستقبؿ التربية
العربية ،المجمد ( ،)00العدد (.)43
 .3ابو حماد ،ناصرالديف إبراىيـ ( :)3008الميارات الحياتية (الشخصية ،االجتماعية ،المعرفية) ،ط ،0دار
المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف.

 .4أبو طامع ،بيجت احمد  (2009):مدى توظيؼ الميارات الحياتية في مناىج التربية الرياضية في الجامعة
الفمسطينية بحسب راي الطمبة ،رسالة ماجستير كمية التربية ،جامعة خضوري.

 .5أسكاوس ،فيميب وآخروف  (2005):تنمية الميارات الحياتية لدى طالب التعميـ الثانوي في إطار مناىج
المستقبؿ ،القاىرة :المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية.

 .5امبو سعيدي ،عبد اهلل خميس ،والبموشي ،سميماف محمد (2011): ،طرائؽ تدريس العموـ مفاىيـ وتطبيقات
عممية ،ط 2,دار المسيرة ،عماف -االردف.

 .7بخيت ،خديجة أحمد السيد ) (2000فعالية الدراسة الجامعية في تنمية بعض الميارات الحياتية ،المؤتمر
السنوي السابع لمركز تطوير التعميـ الجامعي ،بدمياط – جامعة المنصورة .

 .8حبيب ،أبو ىشاـ عبد العزيز ( :)3000فعالية استخداـ مدخؿ مقترح قائـ عمى أسموب المناقشة وتحميؿ
الميمة في تنمية التفكير اليندسي لدى تالميذ الصؼ األوؿ االعدادي ،المؤتمر العممية الثاني عشر
(منياج التعميـ وتنمية التفكير) ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،دار الضيافة ،جامعية عيف
الشمس ،مج  ،3في الفترة مف ( )37 – 36يوليو.
 .9حمد ،تغريد رفيؽ أحمد ( )3008إثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة ( )TBLفي تنمية
المفاىيـ وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
الجامعة االسالمية ،غزة.
 .9خطابية ،عبد اهلل ( :)3000تعميـ العموـ لمجميع .ط  3.عماف :دار المسيرة
 .11خميؿ ،محمد وخالد الباز  (1999):دور مناىج العموـ في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية ،المؤتمر العممي الثالث مناىج العموـ لمقرف الحادي والعشريف ،الجمعية المصرية لمتربية
العممية ،المجمد الثاني.
 .00داود ,واخروف

 .03رزوقي ،رعد ميدي واخروف  (2013):استراتيجيات التدريس المنبثقة مف النظرية البنائية ،الطبعة الثانية،
دار الجامعة لمطباعة والنشر ،بغداد.
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 .04رزوقي ،رعد ميدي واخروف ) (2016نماذج تعميمية  -تعممية في تدريس العموـ ،الجزء

الرابع ،دار

الكتاب الجامعي ،االمارات العربية.
 .05رزوقي ،رعد ميدي واخروف ( )3008نماذج تعميمية  -تعممية في تدريس العموـ ،الجزء الثاني ،دار الكتاب
الجامعي ،االمارات العربية.

 .06الرواضية ،صالح محمد وحسف عمي بندومي وعمر حسيف العمري ( :)3003التكنولوجيا وتصميـ التدريس،
ط ،0زمزـ ناشروف وموزعوف ،عماف.

 .07سعد الديف ،ىدى  (2007):الميا ارت الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا لمصؼ العاشر ومدى
اكتساب الطمبة ليا ،رسالة ماجستير غير منشورة – الجامعة اإلسالمية– غزة.

 .08السيد ،أحمد جابر  (2001):استخداـ برنامج قائـ عمى التعمـ البنائي االجتماعي وأثره عمى التحصيؿ
وتنمية بعض الميارات الحياتية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ،مجمة دراسات في المناىج وطرؽ

التدريس ،ع ، 73الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .09السيد ،جيياف والدوسري ،فوزية ( :)3004فاعمية نموذج التعمـ البنػائي في تعديؿ التصورات البديمة لبعض
المفاىيـ الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى تمميذات الصؼ األوؿ مف المرحمة المتوسطة بالمممكة
العربية الػسعودية ،دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،العدد.00.
 .0:السيد ،سوزاف ( :) 3000فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة ( )TBLفي إكساب طالبات
المرحمة الثانوية بالسعود ية بعض ميارات التواصؿ المفظي في مادة االحياء ،مجمة الجمعية المصرية لمتربية
العممية.43 – 07 ،)6( 04 ،
 .30عبد الفتاح ،فاطمة مصطفى ). (2000فاعمية مواقؼ تعميمية مقترحة في تنمية بعض الميارات الحياتية
لطفؿ ما قبؿ المدرسة ،رسالة ماجستير ،جامعة حمواف.

 .30عزمي ،نبيؿ جاد ( :)3000التصميـ التعميمي لموسائط المتعددة ،دار اليدى لمنشر والتوزيع ،المنيا.
 .33عطيفة  ,حمدي أبو الفتوح  ,وعايدة عبد الحميد سرور ( : )3000تعميـ العموـ في ضوء ثقافة الجودة ,
ط ,0دار النشر لمجامعات  ,القاىرة .
 .34عفانة ،عزو إسماعيؿ ويوسؼ إبراىيـ الجيش ) (2009التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف ،ط ، 1دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردف ،عماف.

 .35العفيصاف ،خالد بف إبراىيـ ( )3004نماذج التصميـ التعميمي المستخدمة في تصميـ وانتاج مصادر التعمـ
اإللكترونية ،كمية التربية بالمجمعة ،المممكة العربية السعودية.
 .36عوض ،أماني ( :)3006نماذج التصميـ التعميمي المستخدمة في تصميـ وانتاج مصادر التعمـ
اإللكترونية ،كمية التربية بالمجمعة ،المممكة العربية السعودية.
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 .37العيسوي ،توفيؽ إبراىيـ ( :)3009إثر استراتيجية الشكؿ )(Vالبنائية في اكساب المفاىيـ العممية وعمميات
العمـ لدى طالب السابع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة االسالمية،
غزة.
 .38مازف ،حساـ 2002: ،التربية العممية وأبعاد التنمية التكنولوجية والميارات الحياتية والثقافة العممية الالزمة
لممواطف العربي ،المؤتمر العممي السادس" التربية العممية وثقافة المجتمػع ،الجمعية المصرية لمتربية
العممية ،جامعة عيف شػمس ،المجمػد األوؿ28-341،:31-364يوليو.

 .39محمد ,لينا وفا ) 300:( ،أساليب تدريس العموـ لمصفوؼ األربعة األولى (النظرية والتطبيؽ) ،ط  ،0مكتبة
المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .3:مكسيموس ،وديع ( ،)3004البنائية في عمميتي تعميـ وتعمـ الرياضيات ،المؤتمر العربي الثالث ،المدخؿ
المنظومي في التدريس والتعمـ ،القاىرة :جامعة عيف شمس.

 .40و ازرة التربية والتعميـ العالي ( ،) 3005دليؿ تدريب المعممات والمعمميف في تعميـ الميارات الحياتية،
فمسطيف.

 .40و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية :)3005( ،دليؿ تدريب المعممات والمعمميف في تعميـ الميارات
الحياتية ،راـ اهلل ،فمسطيف.
 .43يونيػػسيؼ،

2005:

مػػا

ىػػي

الميػػارات

التػػي

تعتبػػر

http://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html
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